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Abstract 

Increasing penetration of mobile technologies,is 
caused the emergence and implementation of 
mobile government, in some countries. 
Measureing the progress of implementing mobile 
government maturity model is possible by 
maturity model. In this article, key elements and 
concepts of e-Government maturity models and 
mobile government will be studied. Then, 
elements and components extracted from each 
model and analyzed by metha-synthesis method. 
For proposing a customized m-government 
model, the requirements for implementing the 
mobile government based on experiences in other 
countries is extracted. Meanwhile, existing 
limitations of mobile technologies in terms of the 
maturity model is considerd. For customization 
the model, the requirements in Iranian 
organizations, is extracted by the study of 
upstream documents. Finally, maturity model for 
mobile government introduced and its 
components with regard to the above 
requirements are explaind. Validity of this model 
is confirmed by a questionnaire and survey 
analysis with experts opinions and using 
appropriate statistical tests. 
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 مدل بومی بلوغ دولت سیار

 
 2، معصومه علیجربان2اسالميفاطمه ناصر ،*1فاطمه ثقفي

 حقيقات مخابراتعضو هيئت علمي مرکز ت -1

 مرکز تحقيقات مخابرات ایران پژوهشگر -2

 چكیده

هاي سيار، باعث ظهور و پياده سازي دولت سيار، در برخي کشورها شده است.  سنجش مراحل پيشرفت در پياده سازي دولت سيار با  نفوذ روز افزون فناوري

پذیر است. در این مقاله، عناصر اصلي و مفاهيم کليدي مدلهاي بلوغ دولت الکترونيکي و دولت سيار استخراج و با استفاده از روش  بلوغ امکاناستفاده از مدل 

يين شده و بر پایه تجربيات سایر کشورها تعآن شود. براي اختصاصي شدن مدل براي دولت سيار، الزامات مورد نياز براي پياده سازي  فراترکيب تحليل مي

هاي ایراني، با مطالعه اسناد باال دستي  شود. براي بومي سازي مدل، الزامات موجود در سازمان هاي موجود فناوریهاي سيار نيز در مدل بلوغ لحاظ مي محدودیت

شوند. اعتبار این مدل با استفاده از  تشریح مي شود. در نهایت مدلي براي بلوغ دولت سيار معرفي شده و مولفه هاي آن با در نظر گرفتن الزامات فوق استخراج مي

 .گام را نتيجه داده است 8مولفه و  11شود. نتایج مدلي با  پرسشنامه و تحليل آن با نظر سنجي از خبرگان و استفاده از آزمونهاي مناسب آماري تایيد مي
 

 غ، دولت الکترونيکي، مکان محوريدولت سيار، مدل بلو: ها کلیدواژه

 

 'مقدمه -1

دولت سيار از فنااوري االععاات و ارتباالاات باراي ارتقااي      

هر زمان و "هاي دولتي و ارائه خدمات در  هاي سازمان فعاليت

. ]1[کناد  رساني به ماردم اساتفاده ماي    براي خدمت "هر مکان

دولت سيار را ميتوان مکملي براي دولت الکترونيکي دانسات   

چراکه دولت سيار به منظور ارائه االععات و خدمات سيار به 

هااي   کارمندان دولت، شاهروندان، کساب و کارهاا و ساازمان    

و تنهاا در بساتر ارائاه خادمات      ]2[شاود  سازي مي دیگر پياده

یعني فناوري، با دولت الکترونيکاي متفااوت اسات. فنااوري     

فارد دارد کاه عبارتناد از: لابليات      سيار، دو ویژگي منحصر به 

 .]3[تحرک )سيار بودن( و لابليت ارتباط بيسيم

هاي تلفن سيار و تقاضاي فراوان باراي اساتفاده از آن،    لابليت

آن بصورت چشمگيري مورد توجاه   باعث شده تا کاربردهاي

سازي  . پياده]4[ها لرار گيرد هاي مختلف از جمله دولت حوزه

دولت سيار مشابه دولت الکترونيکي منافعي از جمله افازایش  

هااي   هااي دولتاي، کااهش هزیناه     کارایي و اثر بخشي فعاليت

                                                        
 saghafi@itrc.ac.irنویسنده عهده دار مکاتبات: *

. استقعل مکااني خادمات سايار،    ]6و5[هارا در بردارد سازمان

ایاي خاصي از جمله دسترسي بيشتر ماردم باه   باعث ایجاد مز

هزینه بودن اساتفاده از ابزارهااي سايار و     خدمات، آسان و کم

. ]7[هاي ارائه تعامعت خدمت، شده است امکان افزایش کانال

ها بين دولات سايار و دولات الکترونياع باعاث      وجود تشابه

شود براي پياده سازي مفهومي بلوغ دولات سايار بتاوان از     مي

هيم بلوغ دولت الکترونيکاي نياز بهاره بارد. زیارا هار دو       مفا

وري در فرایندهاي دولتاي   فناوري براي افزایش کارایي و بهره

شوند. از الرف دیگر با توجه به تفاوت  و غير دولتي ایجاد مي

موجود در بستر زیرساخت و کاربرد فناوري دولات سايار در   

ي مستقل باراي  مقایسه با دولت الکترونيکي، نياز به وجود مدل

بلوغ دولت سيار ضاروري اسات. در ایان مقالاه ابتادا مسا له       

شاود. سا ت تعااریف دولات      تحقيق و متدولوژي آن بيان مي

هااي باين دولات     سيار و خدمات سيار و تمایز ها و شاباهت 

هاي بلوغ  شود. در ادامه مدل سيار و دولت الکترونيکي بيان مي

تفاده از روش دولاات الکترونيکااي و ساايار معرفااي، بااا اساا   

شاوند. سا ت الزاماات مختلاف توساعه       فراترکيب تحليل مي

دولاات ساايار از منظاار لااوانين و شاارایل موجااود، الزامااات و 
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شود. در انتها مادل نهاایي    چالشهاي فني ارائه خدمات بيان مي

 رسد.  معرفي و اعتبار آن با نظر سنجي از خبرگان به تایيد مي

 

 مسئله و سواالت تحقیق -2

روز افازون فناوریهااي باي سايم باا ویژگاي ممتااز         پيشرفت

استقعل مکاني این فناوري و وسعت نفوذ آن در مياان ماردم،   

باعث حرکت دولتها به سمت استفاده از این فنااوري در ارائاه   

گيري ميزان رشاد   خدمات و تعامعت دولتي شده است. اندازه

 دولت در ارائه این خدمات، نيازمند مادل بلاوغ دولات سايار    

است. در مدلهاي بلوغ دولت الکترونيکي، ویژگيهاي متماایزي  

براي تعيين سطوح بلوغ، توسل معيارهاي کيفي و کماي ارائاه   

هاي ملي دولت الکترونيکي مبتناي بار    بندي .رتبه]8[شده است

عنااوان معياااري بااراي ساانجش  هاااي بلااوغ بااوده و بااه ماادل

رها هاي فناوري سازماني و فنااوري االععاات کشاو    توانمندي

شود. سير تکاملي مدلهاي بلاوغ باا افازایش ارزش     استفاده مي

. ]7[ شود و هر فاز ارزشمندتر از فااز لبال اسات    سنجيده مي

هاي بلوغ متعددي براي دولت الکترونيکي وجود دارد که  مدل

به علت تشابه زیااد باين دولات الکترونيکاي و دولات سايار       

سيار ایاده گرفات.   توان از آنها براي ارائه مدل بلوغ دولت  مي

تا کنون تنها یع مدل بلوغ در زمينه دولت سيار یافات شاده،   

که توسل مدل اداره ملي بازرسي استراليا، ارائه شده است. این 

مدل نيز نقائصي دارد از جمله وجاه شاهروند محاوري یعناي     

ارائه خدمات دموکراسي و شفافيت را در نظار نگرفتاه اسات.    

ي براي بلاوغ دولات سايار ارائاه     این تحقيق، در نظر دارد مدل

نماید که در آن نقاط ضعف مادلهاي موجاود مرتفا  و سايار     

بودن فناوري سيار نياز لحااظ شاود. ضامنا باا مطالعاه اساناد        

باالدستي و لحاظ نمودن الزامات مورد نظار در کشاور ایاران،    

این مدل براي کشور بومي شود. لذا ساوال اصالي تحقياق آن    

ارزیاابي بلاوغ دولات سايار کادام       است که مدل مناسب براي

سازي هر مرحلاه   است؟ این مدل چه مراحلي دارد؟ براي پياده

 در کشور چه الزاماتي باید در نظر گرفته شود؟

 متدولوژي انجام تحقیق -8

نمایش داده شده است. براي  1 فرایند اجراي تحقيق، در شکل

 1 انجام این مطالعه در مرحله اول در گاام اول مطاابق شاکل   

انجام مي شود. سا ت در مرحلاه دوم، ساه گاام      پيشينهمرور 

تجارب ساایر   دوم،شود. در گام  بطور موازي دنبال مي 4و3و2

ساازي دولات سايار مارور شاده و الزاماات        کشورها در پياده

ساازي ایان خادمت در حاوزه هااي مختلاف از جملاه         پياده

 بنادي  الزامات لانوني، سياسي، اجتماعي و موارد مشاابه دساته  

ساازي مادل باراي     شود. از این مطالب، باراي اختصاصاي   مي

و  IT، اساناد حاوز    3شاود. در گاام    دولت سيار استفاده ماي 

دولت الکترونيکي نيز در کشور مطالعاه و الزاماات مارتبل باا     

پياده سازي دولت الکترونيکي و یا سيار در کشاور، شناساایي   

شود.  مي شوند، از این بخش براي بومي سازي مدل استفاده مي

الزامات پياده سازي خدمات الکترونيکاي   "در بخش  3و2گام 

هااي   مادل  4در ادامه مقاله، ارائه ماي شاود. در گاام     "و سيار

مختلف بلوغ مطرح در حوزه دولت الکترونيکي و دولت سيار 

شاود.   تحليال ماي   ]9[1مرور، و با استفاده از روش فراترکياب 

هاي  براي ترجمه روش فراترکيب نوعي روش تحقيق است که

ساازي و   گيري از یک ارچاه  و یا ایجاد تئوري با بهره 2تفسيري

هاي مطالعات کيفي مختلف، اساتفاده   ها یا استعاره مقایسه یافته

ساازي چنادین مطالعاه     . فراترکيب براي یک ارچه]11[شود مي

شاود. در   هاي جام  و تفسيري استفاده مي منظور ایجاد یافته به

منظور مقایسه، تفسير، ترجمه  ش فراترکيب بهاین تحقيق از رو

شاود. فراترکياب بجااي     و ترکيب مدلهاي مختلف استفاده مي

. ]11[ دهد ها، ترکيبي تفسيري ارائه مي خعصه جامعي از یافته

مدل بلوغ دولت الکترونيکي و دولت سيار با هم شباهت دارد 

ره زیرا هدف هر دو آنها استفاده از فناوري باراي افازایش بها   

وري یع حاوزه ثابات باه ناام دولات اسات. لاذا از مفااهيم         

تاوان باا لحااظ کاردن      هاي بلوغ دولت الکترونيکاي ماي   مدل

بلوغ دولت سيار استفاده نمود. از الرفي با توجه باه   ویژگيهاي

هاي موجود در این زميناه مطالعاات کيفاي و     اینکه بيشتر مدل

ترکيااب هاااي کم ااي هسااتند، اسااتفاده از روش فرا باادون داده

عنوان روشي مناسب براي ترجمه مطالعات کيفي با مراحال  هب

 : ]11[ شود زیر اجرا مي

آوري و بررسي یافته ها: در این مرحله تحقيقات مورد  جم -1

نظر شناسایي شده و مقاالتي که مرتبل با موضوع بلوغ دولات  

 شوند. الکترونيکي و دولت سيار هستند انتخاب و مطالعه مي

                                                        
1-metasynthesis 
2-interpretive translations 



 9831 زمستان، 2، فصلنامه سیاست علم وفناوري، سال سوم، شماره ه علیجربانفاطمه ناصر اسالمي، معصوم فاطمه ثقفي،

ارتباط بين بررسي هااي انجاام شاده و تلخاي      شناسایي -2

هاي شناسایي شده  نتایج: در این گام ماتریسي از ابعاد و مولفه

 شود.   هاي مختلف استخراج مي آنها در مدل

هاا   ها و اختعفات بين اجزاي مدل تفسير و ترجمه: شباهت-3

بررسي شده و اجزایي که با هم هم ارز هستند شناسایي شاده  

 شود. نمایش داده مي و در ماتریسي

ها و معرفي مدل جدید: در ایان گاام، اساتعاره     ترکيب داده-4

جدید که همان بلوغ دولت سيار اسات باا توضايحات کامال     

شود. س ت الزامات بررسي شاده، در   براي درک بهتر ارائه مي

تایيد نتایج مدل با استفاده از پرسشنامه و نظر  شده وآن لحاظ 

که در زمينه دولات الکترونيکاي یاا    کساني )سنجي از خبرگان

دولت سيار مقاالتي داشته اند، تدریت یا پاژوهش انجاام داده   

و  (اند هاي کعن کشور را در دست داشته گذاري اند یا سياست

 بندي فریدمن، تحليل و ارائه مي شود.  تحليل آن با روش رتبه

 

 الزامات پیاده سازي خدمات الكترونیكي و سیار -4

نيازمناد   ،گذر از دولت سنتي باه الکترونيکاي و سايار   تغيير و 

راهبردهاااي اساسااي و تاادریجي اساات. همزنااين نياااز بااه   

گيري با خل مشي یک ارچه باال به پایين و یا پاایين باه    تصميم

باال، بطور تدریجي یا یکباره دارد. در ماهيت این تغيير عوامال  

سياسااي،   گوناااگوني از جملااه عواماال فرهنگااي، اجتماااعي، 

هااي   مقاومت در برابر تغيير، فقدان ساواد االععااتي، فنااوري   

-هاي بودجه، در تصاميم  نارسا، لوانين بازدارنده و محدودیت

گيري اثرگذار هستند. براي ارائه یع مدل باومي و جاام  کاه    

بتواند در کشور لابال اساتفاده باشاد، الزم اسات تاا در کناار       

خاا  کشاور    استفاده از تجربيات دیگار کشاورها، الزامااتي   

مذکور نيز در مدل بلوغ لحاظ شود. در اینجا از دو دیدگاه باه  

استخراج الزامات ضاروري باراي پيااده ساازي دولات سايار       

هااي   الزاماات حاصال از پاژوهش    -پرداخته شده است: الاف 

پيشين. که تجربه سایر کشورها در زميناه دولات سايار ماورد     

و گارد آوري و  بررسي لرار گرفته و الزامات مربوالاه مطالعاه   

الزاماات   -بنادي شاده اسات. ب    هاي مختلف دساته  در حوزه

مطرح شده در اسناد دولتي: اسناد حوزه فناوري االععاات در  

ایران مطالعه و الزامات مرتبل با دولات سايار اساتخراج و در    

بنادي شاده اسات. نتاایج بررساي و       هاي مختلف دساته  حوزه

ه شده اسات تاا در   ارائ 1 بندي الزامات مذکور در جدول دسته

ادامه در مدل پيشنهادي نهایي مورد استفاده لارار گيارد. باراي    

اي استفاده شاده   استفاده بعدي از این الزامات از کدبندي ساده

دهناده الازام هشاتم از ساري      نشان R18عنوان مثال  است. به

 ت.اس "الزامات فناوري و فني"الزامات حوزه اول یعني 

 

 سیار و دولت الكترونیكيهاي دولت  بررسي مدل -5

ایااان بخاااش باااراي اجاااراي گاااام اول روش فراترکياااب،  

ارائه شده اسات. در ایان    "ها آوري و بررسي یافته جم "یعني

گام تحقيقات مورد نظر در حوزه دولات الکترونيکاي و سايار    

 شناسایي و مطالعه شده است.

 
 نمودار متدولوژي تحقیق (1شكل 

ها، به ذکر کليات اکتفاا شاده و تنهاا یاع      به علت کثرت مدل

است. تحقيقاات بار روي دولات    ها تشریح شده  نمونه از مدل

سيار در مرحله آغازین خود است و مطالعه دربااره چگاونگي   

توسعه کارا و مؤثر سيستم هاي دولت سيار ضاروري باوده و   

نيازمند نقشه راهي براي ارائاه خادمات مطلاوب اسات. لابع      

استدالل شد که دولات سايار و دولات الکترونيکاي از منظار      

 مرحله چهارم
 اعتبار سنجي با استفاده از نظر سنجي از خبرگان

 مرحله سوم
 استخراج مدل بلوغ بر پایه استدالل منطقي با لحاظ نمودن الزامات فناوري و اسناد باالدستي

 مرحله دوم
سازي خدمات سيارتعيين الزامات پياده تعيين الزامات دولت سيار در ایران هاي بلوغ با روش فراترکيبمطالعه  و تحليل مدل   

 مرحله اول
ها، مزایا و معایب دولت سيار و وجوه تشابه آن با دولت الکترونيکيمطالعه تعاریف، چالش  
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د ارتباالات دولتي با هام مشاابهند   استفاده از فناوري براي بهبو

هاي بلوغ دولت الکترونيکي براي مدل بلاوغ   لذا ميتوان از مدل

دولت سيار ایده گرفت. از الرفي رشد فنااوري الکترونيکاي و   

هاي بي سيم و بستر زیرساختي آنها متفاوت است، لذا  فناوري

مدل بلوغ دولت سيار باید متناساب باا فنااوري سايار باشاد.      

ارائه مدل مستقل بلاوغ باراي دولات سايار ضاروري       بنابراین

 است.

هاي بلوغ براي دولت الکترونيکاي، چاارچوب مرجا      در مدل

هاا ضاروري    مشترکي وجود ندارد. لذا نياز به تحليل این مدل

مدل بلوغ بررسي شاد. از مياان آنهاا     21است. در این مطالعه 

بلاوغ دولات   مدلي براي  ]12[ تنها، اداره ملي بازرسي استراليا

مدل مختلاف بلاوغ دولات    19سيار ارائه داده کرده بود. ضمنا 

 ها: مدل بلوغ دولت کاتالونياا  الکترونيکي بررسي شد. این مدل

، هاانتر و  ]15[ ، اساتاموليت و همکاارانش  ]14[ ، ریلي]13[

 ،]17[ ، دلویات ]16[ جاپ )ت کياد روي مشاارکت ذینفعاان(   

، آساياي  ]19[ ، بانع جهااني ]19[ ، گارتنر]18[ سازمان ملل

، ایالات  ]21[ مدل بلاوغ( -وسيه )وسکاتجنوب شرلي و اليان

، هيلر ]24[ ، وست]23[ ، اکسنزر]22[ ، ليان و لي]21[ یوتا

، ]28[ ، ماون ]27[ ، واتساون ]26[ PPR، بلوغ ]25[ و بلنکر

شاوند و نشاانگر بلاوغ دولات      ، را شامل مي]11[ سيا و النگ

الکترونيکي از دیدگاه کاربران هساتند. تنهاا یاع مادل بلاوغ      

 ]29[ دولت الکترونيکي نيز توسال ميسارا و دینگارا   سازماني 

کند که تا چه حد یک اارچگي   ارائه شده بود. این مدل بيان مي

 جهااتدر فرایناادهاي داخلااي یااع سااازمان وجااود دارد.    

هاي ماذکور صارفنظر    جلوگيري از االاله کعم، از تشریح مدل

باه   PPRیاا   1شده و تنها مدل بازسازي فرآیند بخش عمومي

 شود. هاي بلوغ بررسي مي مونه مدلعنوان ن

ماداري   بر اساس دو محور بلوغ فناوري و مشتري PPRمدل 

ارائه شده است. هر چه بلوغ فناوري بيشتر شود، امکاان ارائاه   

شود. این مدل از هماان مرحلاه    خدمات به مشتریان بيشتر مي

شاود. در ایان مرحلاه داده از نظار      اول از یک ارچگي آغاز مي

شاود)اینترانت داخلاي یاع     جاي ثابت ارائه مي مکاني در یع

هاا را   گيرد فارم  شرکت(. ولتي کاربر با پرتال دولت تماس مي

از الریق پست الکترونيکاي و ضامائم آن دریافات و تکميال     

                                                        
1-Public Sector Process Rebuilding 

کند و س ت از الریق سایت دولات باراي بخاش مربوالاه      مي

 .]26[ شود ارسال مي

ي افقاي و  ( یک اارچگ 1مرحله انتشار و ترویج: این مرحلاه از  

هاااي  ( محاادودیت اسااتفاده از سيسااتم2عمااودي در دولاات، 

( پاذیرش و اساتفاده از   3باراي خادمات مشاتري،     2پيشخوان

هاا در ایان    اینترانت در دولات تشاکيل شاده اسات. ساازمان     

مجموعه براي ارائه خدمات دیجيتالي مناسب نيستند و بندرت 

ود. در شا  فرآیند کاري از الریق شبکه انجام و نمایش داده ماي 

ایاان مرحلااه بااراي مشااتري شاافاف نيساات کااه آیااا اهااداف  

عملکردي سازمان در راستاي استفاده از اینترنت براي افزایش 

تعداد کاربران و دریافت خدمات، تعریف شده یاا در راساتاي   

هاا در   کيفيت و سرعت خادمات اسات. اماروزه اکثار دولات     

 اند. هو مراحل توسعه را هنوز الي نکرد بودهمرحله اول بلوغ 

( 2( توسعه استفاده از اینترانات و  1مرحله توسعه: این مرحله 

سازي رابل کااربر وب باراي فرآینادهاي مشاتري را      شخصي

سازي به این مفهاوم اسات کاه کااربر      شود. شخصي شامل مي

هااي تاو در    بتواند از الریق رابل کاربر وب، مسيرها یاا ليناع  

بعادي ذخياره    اتتوي مد نظر خود را انتخاب و براي مراجع

نماید. از آنجا که در این مرحله، فناوري هنوز پيشرفت نکارده  

 3و ظرفيت سيستمها براي ارائه یک ارچگي سيساتمي و بارخل  

 محدود است، لاذا از نظار نگهاداري گاران و پرخارج اسات      

]26[. 

مرحله بلوغ: در ایان مرحلاه دولات الکترونيکاي کامال شاده       

شخصي، پردازش  است. فرآیندهایش شفاف هست، رابل وب

کناد. اینترنات و    هااي مشاتري را ارائاه ماي     فرآیند درخواست

اینترانت بعنوان مفاهيم مرتبل کليادي باراي اساتفاد  فنااوري     

 .]26[ اند ها با هم ادغام شده االععات بمنظور کاهش هزینه

                                                        
2- Front-end 
3- online 
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 خدمات الكترونیكي و سیار سازي بندي الزامات پیاده دسته (1جدول 
 هاي مختلف الزامات گروه ها حوزه

الزامات فناوري و 

 (R1فني)

 

 ،R11 ]21[ هاي ثابت و بيسيم به وسيله خدمات اینترنتي موبایل لابل دسترس در فضاهاي ثابت و بيسيم یک ارچگي بخش

افزار بکار گرفته شده  ، توجه به نرم] 31R13و21[ هاي کاربردي آن ،شبکه هاي بيسيم و برنامهR12 ]21[ کاربردهاي سازماني

 R14 ]31[ هاي فردي هر شخ ( سازي خدمات: مطابقت خدمات ارائه شده با نيازمندي در ارائه خدمات سيار )مس له شخصي

ایجاد ، R17 ]32[ ، ایجاد پورتال دولت سيارR16، بروز رساني دائمي این االععاتR15آوري االععات در مورد کاربر ، جم 

، مجهز ] 34R18و33[ سيستمي به منظور امکان ارسال پيامع از الریق کام يوتر شخصي به تلفن هاي همراه در سطح جهان

، پروتکل R19 ]33[ عنوان ابزار مولعيت شناسي به GPSعنوان ابزار صوتي و  به GSMعنوان ابزار متني،  شدن به موبيتکت به

، ابزارهاي سيار گوناگون و سرورهاي R110 ]35[ به اینترنت به وسيله ابزارهاي سيار برنامهکاربردي بيسيم به منظور دسترسي

هاي  ، برلراري ارتباط ميان دانش موجود در سيستمR111 ]36[ ها و دیوارهاي آتش سيار ارتباالي، کام يوترهاي سيار، دروازه

، نرم افزار و معماري R113 ها راي تمامي گروهجانبه و نامحدود زماني ب اي همهه  ، دسترسيR112 ]38و37[ بيسيم و سيار

، ارتباط لوانين زبانشناختي محلي با کارکردهاي دولت و R114 ]32[ هاي چند وجهي براي تطبيق خودکار براي استفاده از رابل

براي عموم ، ایجاد نظام االعع رساني صحيح، سری  و به مول  ]R115 ]32هاي خودکار پرداخت الکترونيکي براي ایجاد رابل

، افزایش دانش و مهارت همه شهروندان R117 ]42[ صيانت از حقوق شهروندي در فضاي الکترونيکي ،R116 ]39[ مردم

، فراهم شدن زیرساخت خدمات جدید الکترونيکي از ]R118 ]38جهت بهره مندي از مزایاي فناوري االععات در زندگي

، کاهش شکاف هاي ]R119  ]38الکترونيع و آموزش الکترونيع  جمله دولت الکترونيع، بهداشت الکترونيع، تجارت

 ]R120 ]38دیجيتالي بين مناالق مختلف کشور و همزنين با سایر کشورها

 الزامات امنيتي

( R2) 

 

، ایجاد یک ارچگي ميان R21 ]41[ موردي 2، تصدیق و گواهينامه هاي دیجيتالي و تصدیق PKIتصدیق کاربر به وسيله 

، استفاده از امضاي دیجيتال در R22 ]41و36[ امنيتي خصوصاً در مقابل اتعف یا سرلت آنها صرفنظر از نوع ابزارهاي  داده

براي  hashingو  checksum، استفاده از R24 ]42[ مرزبندي االععات محرمانه و غيرمحرمانه، R23 ]32[ تعامعت

بيتي براي تضمين یک ارچگي  SSL 128، استفاده از محافظ R25 ]39[ مرالبت و تضمين یک ارچگي داده ها در تعامعت بي نام

ایي که در ابزارهاي  PKIبيتي و  SSL 128استفاده از محافظ ، R26 ]39[ و لابليت االمينان تعامل در تعامعت شناخته شده

سيار لابل پياده سازي و شامل دستيار دیجيتالي شخصي است، براي تضمين اعتبار، لابليت االمينان داده و یک ارچگي تعامل از 

 PKIو  SSLهاي کاربردي بر مبناي مرورگر،  ، استفاده از برنامهR27 ]39[ هاي هوشمند در تعامعت حساس و ضروري تلفن

، وض  R28 ]39[ هاي اعتباري جاري بر خل شوندو پرداخت کارت اي که توسل ویزا شناخته مي براي اجراي جنبه هاي امنيتي

، الراحي و به کار گيري ساز و کارهاي R29 ]39[ لوانين مورد نياز براي حفظ امنيت جامعه و خانواده و حفظ حریم اشخا 

، بهره گيري از رمز و کد گذاري بصورت R210 ]39[ منيتي براي حفظ امنيت جامعه، خانواده و اشخا  در فضاي الکترونيکيا

 R211 ]38[ گسترده در راستاي صيانت از حقوق شهروندان

الزامات اجتماعي 

 و فرهنگي

(R3) 

 

، آگاه کردن مردم از وجود سيستم خدمات R31 ]41[ انطباق کاربران با کاربردها و خدمات بيسيم بویژه در نواحي روستایي

، االعع رساني به شهروندان براي مراجعه به ادارات شهرداري محلي و ثبت R32  ]26[ سيار، نحوه بکارگيري آن و مزایاي آن

ري ، توسعه و بکارگيR33  ]26[ نام براي دریافت خدمات سيار و لرار دادن االععات شخصي متقاضيان در اختيار دولت

، ایجاد انگيزه کافي R35 ]32[ ، صنعت جهانگردي سيارR34 ]37و36[ هاي مختلف هاي دولت سيار از الریق بخش مهارت

 ]R36 ]43براي حضور بخش خصوصي در مشارکت در پروژه ها 

الزامات 

 R4)لانوني)

هاي دولت الکترونيکي  همراه با سيستمهاي تلفن  ایجاد لوانين مشخصي براي کاربردهاي تلفن همراه به منظور سازگاري سيستم

 R42 ]45و44[ هاي دولت سيار ، ایجاد لوانين به هم پيوسته و مرتبل و فضاي لانونمند براي تسهيل فعاليتR41  ]41[ موجود

الزامات سياسي و 

 (R5استراتژیع )

 

، ایجاد سازماندهي و تقویت نظام ملي R51 ]46و33[ تعامل پذیري بين بخش هاي مختلف دولتي و پيزيده نبودن این تعامعت

از  فرهنگي، التصادي، اجتماعي و جلوگيرياي و تدابير و نظارت هاي الزم به منظور صيانت از امنيت سياسي،  رساني رایانه االعع

توسعه کمي و کيفي شبکه االعع رساني و تامين انواع خدمات الکترونيکي و سطوح  ،]R52 ]47رسان  هاي االعع فسادهاي شبکه

نده ، توسعه فناوري االععات و آیR53 ]46[ آن در شبکه براي کليه متقاضيان به تناسب نياز آنان با رعایت اولویت هاي ملي

نگري در خصو  تحوالت فناوري االععات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تربيت نيروي انساني متخص  در 

 ها ها و پروژه ، رتبه بندي شرکت ها و موسسات دولتي و غير دولتي و تایيد صعحيت آنها براي اجراي الرحR54 ]46[این زمينه

]42[ R55اي، فني در زمينه دولت الکترونيکي اورهمند بودن ارجاع خدمات مش ، ضابطه ]42[ R56 جلوگيري از انحصار در ،

 R57 ]42[ اجراي الرح ها و پروژه ها
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 هاي مختلف الزامات گروه ها حوزه

 الزامات التصادي

(R6) 

، توانایي در ایجاد و حفظ یع رویه R61. ]49و48[ بررسي گزینه ها به منظور سرمایه گذاري هاي مشترک با بخش خصوصي

 پذیري سکوي باز خدمات براي دولت سيار: برآورده کردن مهمترین الزامات مقياس ]48وR62 ]47مشخ  در بازبيني تعامعت

]32[ R63 ایجاد هم افزایي ،(synergy) در بخش هاي مرتبل با التصاد ]38[ R64  انتخاب بازار هدف به منظور صدور ،

 جهت رلابت پذیري صادرات آنهاIT، ارتقا کيفيت محصوالت و خدمات  R65 ]38[ محصوالت و خدمات فناوري االععات

]38[ R66 هاي ملي تا بين المللي ، بستر سازي براي توليد محصول و خدمات مشترک بين بنگاه ]38[ R67 کارآفریني در ،

هاي تجاري،  ، دسترسي کليه بخشR68 ]38[ هاي فناوري االععات حوزه هاي کسب و کار الکترونيکي با توسعه زیرساخت

  R6 ]38[ ه پایگاه االعع رساني داخلي و خارجيصنعتي والتصادي ب

الزامات 

 (R7سازماني)

، وجود خدمات R71 ]51و37[ هاي سياسي اجتماعي خا  هاي اوليه از گروه بکارگيري لراردادهایي براي تسهيل حمایت

بردن فساد و انحرافات از بين  R72 ]51و41[ مرتبل و از الریق ابزارهاي بيسيم و سيار مشخ  و واحدهاي  یک ارچه از بخش

  R73 ]52[ در دولت

الزامات 

 (R8اجرایي)

، ایجاد مشارکت بخش هاي R82 ]52[ ، تدوین لوانين، ضوابل و دستورالعملها و ابعغ و اجراي آنR81 ]53[ الگوسازي

 اجتماعي ، ایجاد عدالتR84  ]52[ ، ایجاد امنيت در کل بخش هاR83  ]52[ خصوصي و دولتي با هدف همکاري بخش ها

]52[ R85  

کارآمدي حوزه 

حاکميت و 

خدمات 

 (R9عمومي)

، یکسان سازي و استاندارد سازي خدمات و فرایندهاي  R91 ]52[ شفاف سازي و نظارت بر خدمات و فرایندهاي دولتي

 ]52[ ، خودکارسازي خدمات و فرایندهاي دولتيR93 ]52[ بخشي خدمات و فرایندهاي دولتي ، سرعت R92 ]52[ دولتي

R9452[ پذیري، پاسخ گویي و االعع رساني ، مسئوليت[ R95 تدوین لوانين توسعه دهنده و تسهيل کننده فناوري االععات ،

، استانداردسازي و یک ارچگي سيستم ها و نظام هاي فناوري االععات و ارتباالات R96.]52[ براي بهره گيري فراگير جامعه

، R98 ]52[ منظور کاهش بوروکراسي، تجمي  و تسهيل عرضه خدمات الکترونيکيایجاد پرتال ملي به  R97  ]52[ کشور

 R910 ]53[ ، تسهيل مشارکت مردم در اداره امور کشورR99 ]54[ فراهم کردن زمينه کاهش بوروکراسي و تمرکز زدایي
توانمندي بخش 

 (R10خصوصي)
 R102  ]53[ خدمات فارسي ، برلراري توسعه االععات وR101  ]53[ ایجاد بسترهاي عرضه خدمات

 
رشد و تعالي فرهنگي 

(R11) 
 R112 ]53[ ، فراهم کردن زیرساختهاي ارتباالي الزم براي تعامل فرهنگ هاR111 ]53[ اصعح نگرش هاو هنجارها

 

باودن داده    ( سيار1: در این مرحله 1مرحله تکامل و دگرگوني

( سااياربودن کاربردهااا در بااين   2هااا،  سااازماندر سرتاساار 

( مالکياات بخشاايدن بااه داده انتقااالي بااه    3فروشااندگان و 

هاا و الادامات کارمنادان از     فروشندگان مطرح است. فعاليات 

الریق اینترنت لابل ردیابي است و االععات بارخل در ماورد   

از الریاق داده سايار و    است کهروند پيشرفت آن در دسترس 

 .]26[ شود پذیر مي رون سازماني امکانخدمات درون و ب

 

 هاي پايه دولت الكترونیكي و سیار تحلیل مدل -6

شناسایي ارتبااط  "دراینجا نتایج گام دوم روش فراترکيب یعني

نقاط  وارائه شده  "بين بررسي هاي انجام شده وتلخي  نتایج

شود تا عدم جامعيات   هاي مذکور بيان مي لوت و ضعف مدل

هااي شناساایي    هاي مادل  شود. س ت ابعاد و مولفهآنها اثبات 

شود. تاا در تعياين مادل     شده در لالب ماتریسي نشان داده مي

                                                        
1- Revolutionary 

تر  هاي مهم نهایي از آن استفاده شود. نقاط لوت و ضعف مدل

هاا از   که هاي  یاع از مادل    بينيم و ميارائه شده  2 در جدول

اساي،  مباحثي مانند دموکر و جامعيت مناسبي برخوردار نيستند

 اند.  شفافيت و پاسخگویي نيز مورد توجه لرار نگرفته

مادل   11در گام دوم اجراي روش فراترکيب، مراحل مختلف 

در ماتریسي ارائاه شاده اسات.     3 انتخاب شده، مطابق جدول

ها به منظور استفاده بعدي کدبنادي   ضمنا مراحل مختلف مدل

ز مادل  به مفهوم مرحله دوم ا M22شده است. به عنوان مثال 

 .  یعني مدل کاتالونيا است 2شماره 
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 هاي بررسي شده ( نقاط قوت و ضعف مدل2جدول 
 لوت و ضعف نام مدل ردیف

  .مشارکت و دموکراسي را در نظر نگرفته کهمدل ساده اي براي ارائه خدمات الکترونيکي در حوزه سيار  مدل اداره ملي بازرسي استراليا 1
 مدل بسيار ساده اي است و اشاره اي به مشارکت مردمي ندارد. بلوغ دولت کاتالونيا 2
 کند.  کند، ولي از تشریح شرایل هر مرحله خودداري مي این مدل تقریباً روند رو به رشد و کاملي را دنبال مي دلویت 3
 به مراحل مختلف بلوغ اشاره کرده ولي دموکراسي را لحاظ نکرده است.  (UN)سازمان ملل 4
 اي به دموکراسي و شفافيت ندارد ولي یک ارچگي را در دو مرحله دیده است. این مدل نيز اشاره ليان و لي 5
ولي هاي دولت الکترونيکي مانند یک ارچگي، شفافيت و پاسخگویي اشاره کرده است  این مدل به مشخصه وست 6

 سادگي از آنها عبور کرده و توضيح عميقي ارائه نکرده است. هب
 این مدل بطور خا  به بومي سازي و شخصي سازي اشاره کرده است. واتسون 7
 این مدل به مشارکت اشاره کرده است ولي توضيحاتي عميق در خصو  مراحل بلوغ ارائه نکرده است. مون 8
عنوان یع نياز اصلي  آن است که براي گذر از مرحله اول و دوم جهش فناوري را بهنکته لوت این مدل  سيا و النگ 9

مطرح کرده است، براي گذر به مرحله سوم جهش فرهنگي و در مرحله آخر جهش سياسي را مطرح کرده 
 است تا دموکراسي لابل پياده سازي باشد.

11 PPR  مداري بنا شده است و از همان مرحله اول این مدل بلوغ بر مبناي دو محور بلوغ فناوري و مشتري
پردازد. مرحله توسعه نيز توسعه پایدار نيست زیرا بيان  یک ارچگي را مد نظر دارد و س ت به توسعه آن مي

علت فقدان فناوري ممکن است  پذیر است ولي به کرده که در این مرحله شخصي سازي سایتها امکان
 از بين بروند. االععات در مرحله ورود مجدد به سيستم

این مدل بلوغ براي یع سازمان الراحي شده است و دموکراسي و شفافيت در آن لحاظ نشده است و تنها به  ميسرا و دینگرا 11
 ریزي سازمان براي تحقق ارائه خدمت یک ارچه آن هم در سطح سازمان پرداخته است. نحوه برنامه

 

اسات. در ایان    "تفساير و ترجماه  "روش فراترکيب،گام سوم 

هاا بررساي شاده و     گام  شباهتها و اختعفات بين اجزاي مدل

اجزایي که با هم هم ارز هستند شناسایي شده و در ماتریساي  

 . شود نمایش داده مي

 

 استخراج مدل نهايي بلوغ دولت سیار-7

را ترکيااب، ایاان بخااش بااراي اجااراي گااام چهااارم روش فاا 

ارائه شاده اسات.    "معرفي مدل جدیدترکيب داده ها و "یعني

در این گام، استعاره جدید که همان بلوغ دولت سيار است باا  

شاود. باا    شکل و توضيحات کامل براي درک بهتار ارائاه ماي   

توجه به تعاریف و نقش دولت الکترونيکي که برلراري ارتباط 

الریق فنااوري اینترنات    هاي عمومي و ذینفعان از ميان سازمان

اي را ميان شهروندان، کسب و  است و ارتباط و تعامل دوجانبه

هاي مادل   کند مفاهيم الیه کارها و سازمانهاي دولتي برلرار مي

 گيرد. بلوغ شکل مي

هاي بلوغ این نتيجه حاصال شاد کاه همگاي      در بررسي مدل

باا گذشات زماان هماانطور کاه       یعناي  ویژگي مشترکي دارند

یابد، پيزيدگي فناوري در ارائه  مختلف بلوغ توسعه ميسطوح 

 شود.   خدمات الکترونيکي نيز بيشتر مي

هاا   البق مدل بلوغ دولت الکترونيکي، توجاه و تمرکاز دولات   

باید در جهت ایجاد یک ارچگي داده و سيساتم و حرکات باه    

ها در مرحله ارائه  سمت سطوح پایاني بلوغ باشد. اغلب دولت

اند در صورتي که بایاد اساسااً    محدود شدهخدمات پيشخوان 

ساازي فنااوري    دیدگاه درون و برون سازماني توسعه و پيااده 

 .]55[ االععات را داشته باشند

هاي مختلف  هاي هم ارز در هر بعد از مدل در این گام مولفه

در یع گروه لرار داده شده  4 شناسایي شده و مطابق جدول

 11است. این مولفه ها با استفاده از پنل خبرگان متشکل از 

سال سابقه  11نفر از متخصصين فناوري االععات که حدالل 

کار و تحقيق در این زمينه داشته اند، مورد بررسي لرار گرفته 

و نظرات آنها لحاظ شد. س ت نامي براي مولفه هاي هم ارز 

 ه شد. در نظر گرفت

هاي هم ارز ابعاد الراحي شده درج و در  در ستون سوم مولفه

هاي مورد نياز براي تحقق  ستون چهارم نيز الزامات و فعاليت

مراحل مختلف بلوغ نشان داده شده است. این الزامات از 

ده است.ش خذمطالعات تطبيقي دولت سيار در سایر کشورها ا
 هاي پايه دولت الكترونیكي و سیار استخراج مراحل مختلف مدل (8جدول 
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ف

ردي
نوع مدل 

 
 مرحله ششم مرحله پنجم مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول مدل

1 

 
اداره ملي 

 بازرسي استراليا

 -سطح مقدماتي
هاي  دریافت پاسخ
 یکطرفه

ارائه  -سطح پيشرفته
االععات به روز شده 

مانند اخبار و 
 محدودیتهاي ترافيکي

-سطح تعاملي
تعامعت رسمي بين 

 شهروندان دولت

سطح مواجهه کامل 
 -یا تراکنشي

تعامعت دو الرفه 
 بي سيم

 -سطح تعامل کامل
هاي امن  تراکنش
 سيم بي

 

  M1 M11 M12 M13 M14 M15  

2 

ت الکترونيکي
بلوغ دول

 

یک ارچگي و  تراکنش تعامل انتشار االععات کاتالونيا
 همکاري

  انتقال

 M2 M21 M22 M23 M24 M25  

 دلویت 3
انتشار/ ارائه 

 االععات
 پورتال شخصي پورتال چند منظوره تراکنش دوسویه

دسته بندي 
هاي  سرویت

 عمومي

یک ارچگي کامل 
و تغيير شکل 

 سازمان
 M3 M31 M32 M33 M34 M35 M36 

4 UN 
در حال ظهور بر 

 وب
  یک ارچگي تبادل و تراکنش تعامل توسعه

 M4 M41 M42 M43 M44 M45  

5 
مدل آسياي 

جنوب شرلي و 
 اليانوسيه)بلوغ(

ایجاد یع سيستم 
پست الکترونيکي و 

 شبکه داخلي

ایجاد توانایي 
دسترسي بين سازماني 
 و عمومي به االععات

ایجاد ارتباط دو 
 الرفه

دموکراسي  امکان تبادل ارزش
 دیجيتالي

 یک ارچهدولت 

 M5 M51 M52 M53 M54 M55 M56 

 وست 6
هاي  الراحي پایگاه
 اینترنتي

ارائه خدمات بصورت 
 بخشي

 یک ارچگي خدمات
مردم ساالري توام 

با افزایش 
 پاسخگویي

  

 M6 M61 M62 M63 M64   

 واتسون 7
 –آشنایي و شروع 

تماس بين دولت و 
 شهروندان

تزریق و ارائه 
 االععات

 بومي شدن
 -سازي( )شخصي

تراکنش مالي و 
 سازي شخصي

   

 M7 M71 M72 M73    

 مون 8
انتشار االععات 

 ساده
 ارتباط دو سویه

هاي خدمت  تراکنش
 و مالي

سازي  یک ارچه
 عمودي و افقي

  مشارکت سياسي

 M8 M81 M82 M83 M84 M85  

 تغيير و تحول تراکنش تعامل ارائه بر وب سيا و النگ 9
دموکراسي 
 الکترونيکي

 

 M9 M91 M92 M93 M94 M95  

 مرحله بلوغ توسعه انتشار و ترویج PPRمدل  11
مرحله تکامل و 

 دگرگوني
  

  M10 M101 M102 M103 M104   

11 

بلوغ سازماني
 

 -ميسرا و دینگرا
 بلوغ سازماني

 -پيش آغاز )بسته(
عدم استفاده از 

فناوري االععات 
 در سازمان

اتوماسيون  -شروع
اداري و آمادگي 

 سازمان

 -ریزي برنامه
 –انداز  چشم
 ها سياست -اهداف

سازمان  -تحقق یافته
 یک ارچه

 نهادینه شده
 -بهينه سازي

نواوري در 
 سازمان

  M11 M111 M112 M113 M114 M115 M116 

 

سه هاي مهم این مدل، در نظر گرفتن  یکي دیگر از از نوآوري

بعد شفافيت، پاسخگویي و دموکراسي در الیه زیرین مراحل 

هشت گانه مدل پيشنهادي براي بلوغ دولت سيار است و به 

 شوند.  عنوان مراحل موازي در ادامه معرفي مي

این امر از نظر مفهومي، نشانگر آن است که در الول مراحل 

سازي مراحل فوق، این مراحل نيز بتدریج لابل  پياده

سازي این سه مورد  سازي هستند. ولي از آنجا که پياده پياده

ها وابسته  هاي دولت ها و سياست بطور خا  به استراتژي

ها این مراحل هرگز  است، ممکن است در برخي دولت

سازي  سازي نشوند و یا در برخي دیگر در حين پياده پياده

صورت  هسازي شوند، این سه مورد ب سایر مراحل بلوغ پياده

 هایي در زیر مدل بلوغ نشان داده شده است. الیه
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هاي بررسي شده براي ارائه  هاي هم ارز در مدل ( ترکیب مولفه4جدول 

 مراحل مختلف مدل پیشنهادي

ابعاد مدل 

 پيشنهادي

مرحله مشابه در سایر 

 گانه 11هاي  مدل

 منتخب

الزامات تحقق مرحله 

 بلوغ

-M11-M12-M21 اععم حضور

M31-M41-M51-
M72-M81-M91 

R32- R33- R92- 

R110 

-M13-M22-M42 تعامل
M82-M92-M62 

R12- R13- R18- 
R111- R24- R41- 
R42 - R96 - R82  
- R29- R210  - 

R97 

-M14-M15-M23 تراکنش

M32- M73- M62 

R101- R28–R12- 
R19 - R23 - R21 - 

R211 
یک ارچگي 

 عمودي

M24- M45-M53-
M84-M94-M104-

M114 

R92 - R97 - R99 - 
R111 

-M25-M36-M45 یک ارچگي افقي
M54-M84-M94-

M63-M114 

R11- R83 - R84 

 -M33-M34-M104 R102-R98-R17 پرتال
R34 - R119 -R64-

R35- R61- R15- 

R16- R22 - R112 
- R31- R69 - 

R113- R51- R62-

R63- R72 -R93-

R94 

-M73-M102- M33 R14- R25- R26 سازي شخصي
R27 

سازي و  بهينه

 خدمات نوآوري

M35-M116- R115-R114-R81-
R54-R65-R66-
R67-R68-R55- 

R36 

 -M103 R91- R73 - R52 شفافيت
R56 

-M64 R95-R85-R53 پاسخگویي
R116-R120 - 
R118 - R57 

- M85-M95 R910 - R71 دموکراسي

R112- R117 

 

هاي مختلاف   ارائه فرمعنوان مثال در مرحله تعامل که امکان  به

ميسار اسات، ارائاه االععاات دو      الکترونيکياز الریق دولت 

الرفه و شفاف نيز از نظر فني ميسر اسات ولاي باه دنباال آن     

هااي   ارائه پاسخ دولت به شکایات مردم یا امکاان نظرسانجي  

هاي دولت نيز ميسر است ولاي اجارا    عام در خصو  فعاليت

ها وابساته اسات.    دولت یا عدم اجراي این خدمات به سياست

هااي سايار در حاال حاضار امکاان       الزم به ذکر است فناوري

ایجاد مراکز داده و مراکز ذخيره االععات سيار را ندارند. ایان  

ها به عنوان سنگ بناي اجراي مراحل یک ارچگي افقاي   فناوري

ساازي   شوند. لذا دو مرحلاه: یک ارچاه   و عمودي محسوب مي

فقي که در ایان مادل وجاود دارد،    سازي ا عمودي و یک ارچه

بدون وجود یع سيستم دولت الکترونيکي پيشرفته )مبتني بار  

ساازي شاده    بستر مخابراتي ثابت( که تا مراحل ماذکور پيااده  

 باشد، عملي نيست.

هاي بررسي شده،  هاي هم ارز در مدل با توجه ترکيب مولفه

ارائه شده  2مدل بلوغ پيشنهادي دولت سيار مطابق شکل 

است. محور افقي در این شکل زمان و محور عمودي 

بخش را در بر  11دهد. این مدل  پيزيدگي را نشان مي

بعد، بصورت مراحل پشت سر هم  8بعد  11گيرد. از این  مي

شوند که عبارتند از: اععم حضور و  سازي مي پيادهبه ترتيب 

سازي عمودي،  انتشار االععات، تعامل، تراکنش، یک ارچه

سازي و  سازي، بهينه سازي افقي، پرتال، شخصي یک ارچه

 .]56[نوآوري خدمات 

هاي الزم براي  مراحل مختلف مدل بلوغ دولت سيار و فعاليت

 :شرح زیر است تحقق هر مرحله به 

در این مرحله ه اول، اععم حضور و انتشار االععات: مرحل

ارسال به الور ابتدایي از الریق بروشور و  دسترسي بيسيم

فراهم براي االعع رساني  به آنها شهروندان  تبليغات به

ها از الریق تلفن سيار و  امکان مشاهده سایتشود.  مي

اي  ها باید بگونه دسترسي به االععات ایستا وجود دارد. سایت

الراحي شوند که هنگام استفاده از آنها با ابزار تلفن سيار 

 حجم زیادي نداشته و با سرعت باز شوند. 

، تعامل اولية دوسویه بين در این مرحلهمرحله دوم، تعامل: 

آید. کاربران  کنندگان خدمت بوجود مي شهروندان و فراهم

 توانند از الریق تلفن همراه خود در پایگاه خاصي جستجو مي

هاي خود را بصورت برخل  ها و درخواست کرده، فرم

 بارگيري و ارسال نمایند.

 

بهینه سازي و 

نوآوري 

 خدمات

         
گي

ید
یچ

ر پ
حو

م
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ارائه نوآورانه 

هاي  حل راه

وب محور 

براي 

شهروندان و 

 وکارها کسب

       سازي شخصي

توسعه، 

استفاده از 

سازي  شخصي

رابل کاربر 

وب براي 

فرایندهاي 

 مشتري.

      پرتال

امکان دریافت 

تمان خدمات از 

یع پنجره 

 واحد

يكپارچگي 

 افقي

    

یک ارچگي 

هاي  دپارتمان

مختلف دولت 

یا 

سازي  یک ارچه

 فرابخشي

يكپارچگي 

 عمودي

   

امکان 

دسترسي به 

تمام زیر 

هاي یع  بخش

وزاتخانه از 

الریق یع 

 سایت واحد

   تراکنش

 امکان

 تراکنش مالي

سيار و 

پرداخت 

مالي خدمات 

مکان محور 

 سيار

  تعامل

تعامل دوسویه 

بين شهروندان 

و 

کنندگان  فراهم

 خدمت

اعالم حضور و 

 انتشار اطالعات

الراحي پایگاه 

اینترنتي 

ها با  سازمان

امکانات حجم 

براي کار با کم 

 ابزار سيار

 سازي و نظارت بر خدمات و فرایندهاي دولتي شفافشفافیت 

 مردم ساالري تعاملي توام با افزایش پاسخگویيپاسخگويي 

 هاي سياسيمشارکت سياسي براي افزایش تعهد شهروندان و شفافيتدموکراسي: 

 محور زمان

 ( مدل بلوغ دولت سیار2شكل 

 

هاي گفتگو روي  ها با اتاق ارائه نظرات و مشاهده پاسخ لذا

پذیر است. امکان دریافت االععات خدمات  ها امکان سایت

این خدمات مي تواند براي  .نيز وجود داردمکان محور 

نشاني، اورژانت و سایرین نيز مفيد  هایي مثل پليت، آتش گروه

 باشد.

در این مرحله ارتباط کامل الکترونيکي مرحله سوم، تراکنش: 

توانند  بين شهروندان و دولت ایجاد شده و شهروندان مي

 دریافتتراکنش مالي داشته و االععات مربوط به خود را 

.در این مرحله یابد ، لذا امضاي دیجيتال اهميت ميکنند

ي و ها، سفارش گير پرداختمانند  تعامعت منحصر به فردي

صدور صورت حساب ها با تلفن همراه براي کاربران 

در این  شود فراهم ميبطور شبانه روزي  همراه و بيسيم تلفن

مرحله امکان انجام تعامعت مالي امن، امکان تعامل االععات 

نام الکترونيکي و خدمات مولعيت یابي  شخصي امن و ثبت

 امن با پرداخت برخل امکان ذیر است.

ها  : در این مرحله دولتسازي عمودي یک ارچه مرحله چهارم،

سازي درون  باید به منظور استاندارد سازي و اجراي یک ارچه

سازماني، فرایندهاي موجود را مهندسي مجدد کنند. اجراي 

مهندسي مجدد از پيزيدگي خاصي برخوردار است زیرا در 

این مرحله باید تغييراتي زیر بنایي و اساسي در فرهنگ 

هاي  ها در جهت کاهش گلوگاه ، فرایندها و مسئوليتسازماني

فرایندي و حذف فرایندهاي اضافي بوجود آید. در این مرحله 

هاي گوناگون در سطوح مختلف )عمودي( یک ارچه  سيستم

یک ارچگي عمودي در وظایف یکسان، ولي در شوند.  مي

 سطوح مختلف دولتي اتفاق مي افتد. 

هاي  قي: در این مرحله دپارتمانسازي اف مرحله پنجم، یک ارچه

هاي مختلف یک ارچه  ها در مولعيت مختلف یا دولت

شوند. دولت سيار به مثابه مرکز خدمات رساني کاملي  مي

 دهي به مشتري بومي شده است. است که براي نياز و سرویت

هاي بيروني و  منظور کاهش فاصله بين بخش هضمنا فناوري ب

شود. این  جدید دولت یک ارچه ميدروني در تمامي ساختار 

مرحله بر ابزار مدیریت ارتباط لوي با مشتري و روشهاي 

بدون آنکه  -شود و شهروندان جدید ارائه خدمات تاکيد مي

از خدمات استفاده  -بدانند کدام دستگاه دولتي درگير است

 نمایند.  مي
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مرحله ششم، پرتال: در این مرحله تمامي خدمات دولتي از 

رتال دولت الکترونيکي ارائه شده و خدمات بر اساس الریق پ

هاي  گيرد. دولت هاي مختلف لرار مي نياز مشتریان در دسته

مشتري محور داراي شکاف بزرگي در ارائه خدمات هستند. 

ها را از ميان  توان مرزهاي دپارتمان بر پایه نياز مشتري مي

تماس یع پرتال به مشتري اجازه استفاده از نقطه  .برداشت

واحد براي ارسال و دریافت االععات و پردازش انتقال مالي 

دهد. در این مرحله یع درگاه  هاي مختلف را مي در دپارتمان

شود. این مرحله شامل وب  واحد براي دولت سيار معرفي مي

هاي دولتي، االععات  سایت، نگهداري مقررات و دستورالعمل

ي تبادالت االععات سياسي و سازماني و پایگاه داده ملي برا

زیرساخت دولت سيار و بطور کلي ت سيت سيستم انتقال 

بودن داده در   االععات ملي است. در این مرحله، سيار

ها، سياربودن کاربردها در بين فروشندگان و  سرتاسر سازمان

 مالکيت بخشيدن به داده انتقالي به فروشندگان مطرح است.

استفاده از اینترانت و  سازي:این مرحله، مرحله هفتم، شخصي

سازي رابل کاربر وب براي فرایندهاي مشتري توسعه  شخصي

سازي به این مفهوم است که کاربر بتواند، از  یابد. شخصي مي

الریق رابل کاربر وب، مسيرها یا پيوندهاي تو در توي مد 

نظر خود را انتخاب کند و براي دفعات مراجعه بعدي ذخيره 

دادن به مشتري براي شخصي کردن دولت با اجازه نماید. 

ها با ترکيبات مورد نياز آنها لدرت بيشتري به مشتري  پرتال

تا االععات اختصاصي خود را ذخيره نمایند. دولت  دهد مي

 نيازمند است.اي  هاي وب پيشرفته ، به برنامهکار براي این

سازي و نوآوري خدمات: در این مرحله،  مرحله هشتم، بهينه

هاي وب محور براي شهروندان و  حل نوآورانه راهارائه 

گيرد. دولت به منظور تحقق کامل  وکارها صورت مي کسب

دنبال نوآوري در فناوري و فرایندهاي کاري،  هدولت سيار ب

فرهنگي است. براي ارائه کاربردهاي جدید خدمات همراه 

نظر فني و دیدگاه دولتي  الزم است لبل از بررسي از نقطه

فرایندهاي موجود، از منظر نياز کاربر مورد بازبيني و ارزیابي 

لرار گيرد. این الدام به خدمات جدیدي منجر خواهد شد که 

فرایندهاي ساختاردهي   جدید، هاي است تقاضاي ماجول ممکن

مجدد فرایندها و محصوالت را در برگيرد. لذا براي 

تژي تجاري، ریزي ذهني، توسعه فناوري و تعيين استرا برنامه

دهي اجتماعي نيز باید لحاظ شوند. ایجاد کسب  عوامل شکل

 و کارهاي کامع سيار در این مرحله امکان ذیر است.

 شود. اکنون به معرفي سه مرحله زیرین شکل ، پرداخته مي

مرحله موازي اول، شفافيت:اولين گام در این مرحله 

ست سازي و نظارت بر خدمات و فرایندهاي دولتي ا شفاف

که با از بين بردن فساد و انحرافات در دولت همراه است. 

اي و  رساني رایانه دهي و تقویت نظام ملي االعع ایجاد سازمان

نظارت هاي مورد نياز بمنظور صيانت از امنيت در تمامي ابعاد 

رساني از نکاتي  هاي االعع آن و جلوگيري از فسادهاي شبکه

رد. تمامي این فرایندها با است که بایستي مورد توجه لرار گي

مند بودن خدمات مشاوره اي، فني در زمينه دولت سيار  ضابطه

شود. در این مرحله دولت داراي فرایندهاي شفاف  انجام مي

در زمينه رابل وب شخصي و پردازش فرایندهاي 

 هاي مشتري است.  درخواست

مرحله موازي دوم، پاسخگویي و عدالت محوري: این مرحله، 

گویي  هوم مردم ساالري تعاملي توأم با افزایش پاسخبه مف

است و کاربران امکان ارتباط بر خل با نمایندگان و مقامات 

هاي  منتخب خویش را دارند و با تعامل مستقيم، دیدگاه

دهند. همزنين، امکان پرسش  یکدیگر را مورد بررسي لرار مي

 . و پاسخ از هر مقام یا سازمان دولتي وجود خواهد داشت

ها از ارائه مستقيم  دولت مرحله موازي سوم، دموکراسي:

خدمات الکترونيکي به سمت تدارک خدمات و ارائه 

دموکراسي الکترونيکي و در نهایت مشارکت الکترونيکي پيش 

روند. این مرحله، یکي از اهداف بلند مدت توسعه دولت  مي

گيري بر خل،  سيار است. با ارائه ابزارهایي همزون رأي

کنند که  ها تعش مي ظرسنجي و پيمایش الکترونيکي، دولتن

هاي سياسي  مشارکت سياسي، مسؤوليت شهروندان و شفافيت

هاي  را بهبود دهند. در این راستا فراهم نمودن زیرساخت

ارتباالي الزم براي تعامل فرهنگ ها و صيانت از حقوق 

 شود. شهروندي در فضاي الکترونيکي انجام مي

 جي مدل پیشنهادياعتبار سن -3

نحوه اعتبار سنجي مدل مذکور مبتني بر روش تحقيق 

توصيفي پيمایشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. 

در پرسشنامه مذکور به منظور تعيين اهميت هر یع از ابعاد و 

هاي مدل پيشنهادي سواالت مختلفي با امکان  مولفه

جوابي)بسيار با اهميت، با  5پاسخگویي توسل اليف ليکرت 
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اهميت، متوسل  کم اهميت، غيرمهم( الراحي شده است. 

براي ارزیابي خود پرسشنامه از پنل خبرگان استفاده شد و در 

یع تست پایلوت پرسشنامه بين این افراد توزی  شد و 

نظرات آنها در جهت بهبود سواالت و روایي آن مد نظر لرار 

ند. در مرحله دوم به منظور تایيد نفر بود 14گرفت. این افراد 

نفر از خبرگان استفاده شد. انتخاب خبرگان  51مدل از نظر 

این حوزه از کساني که در این زمينه کتاب، مقاالت یا 

تحقيقاتي داشته اند استفاده شده است. به این منظور فهرستي 

خبره تهيه شد و پرسشنامه برایشان ارسال شد. از این  51از 

اسخ دریافت شد. ميتوان گفت که جامعه و نمونه پ 42ميان 

باشند و این امر باعث افزایش اعتبار پژوهش  آماري یکسان مي

 شود. و کاهش خطاهاي موجود در نمونه گيري مي

روش بکار رفته در این لابليت اعتماد و اعتبار پرسشنامه: 

پژوهش براي محاسبه لابليت اعتماد پرسشنامه، روش آلفاي 

نزدیکتر شود به  1هرچه این شاخ  به وده است. کرونباخ ب

معني همبستگي دروني باالتر و همگن تر بودن پرسش ها 

براي آناليز پایایي، ميزان آلفاي کرونباخ براي کل خواهد بود.

محاسبه شد که با توجه به مناسب  94/1فرایند پرسشنامه 

در مجام  علمي، عدد بدست  7/1بودن آلفاي کرونباخ باالي 

ها است. ضمنا  مده نشاندهند  اعتبار باالي نتایج پرسشنامهآ

آلفاي کرونباخ بطور جداگانه براي سواالت الرح شده در 

 (.5مراحل مختلف مدل بلوغ محاسبه شد ) مطابق جدول 

: براي تعيين ميزان اهميت ابعاد از تحليل ميزان اهميت ابعاد

 5بيشتر از آزمون فرض دو جمله اي استفاده شد. امتيازهاي 

از اليف ليکرت به مفهوم اهميت باالي بعد مذکور در نظر 

تحليل شد.  spss15گرفته شد. نتایج با استفاده از نرم افزار

Asymp. Sig  بود. این امر  111/1در تمام حاالت مساوي

% و رد 95به مفهوم پذیرش فرض مخالف با االمينان بيش از 

ا اجماع بيش از فرض صفر است. اهميت همه مراحل تحقيق ب

)مطابق  % از خبرگان و برخي با اجماع باالتر تایيد شد71

براي تایيد مجدد این مراحل از آزمون فریدمن (.  5جدول 

یا درجه  dfو  45.95مساوي  χ2استفاده شد. در این آزمون 

/ یعني 111نيز معادل  .Asymp. Sigو  11آزادي مساوي 

ن است که اختعف معني است. این امر نشانگر آ 15/1کمتر از 

بندي  هاي آزمون شده وجود دارد. لذا رتبه داري ميان آماره

دار است. نتایج رتبه بندي فریدمن نيز در جدول  فریدمن معني

( ارائه شده است. ميانگين پاسخ سواالت مختلف براي ابعاد 6)

( 6در ستون دوم و براي مولفه ها در ستون چهارم جدول)

 1/8شروع و تا  71/6نگين مولفه ها از ارائه شده است. ميا

ها از نظر  دهد که همه مولفه ادامه دارد. این امر نشان مي

 پاسخگویان مهم هستند. 

 
 ( نتايج تحلیل پرسشنامه5جدول 

 ابعاد مدل پيشنهادي
آلفاي 

کرونباخ هر 
 مرحله

نتایج تست دو 
 جمله اي

نتایج 
بندي  رتبه

 فریدمن
 13/6 %91 761/1 اععم حضور

 23/6 %91 816/1 تعامل

 91/6 %91 721/1 تراکنش

 51/4 %71 871/1 یک ارچگي عمودي

 87/4 %71 836/1 یک ارچگي افقي

 87/6 %91 712/1 پرتال

 86/4 %71 82/1 سازي شخصي

بهينه سازي و 
 26/6 %91 813/1 خدمات نوآوري

 18/7 %111 843/1 شفافيت

 48/6 %81 777/1 پاسخگویي

 81/5 %81 813/1 دموکراسي

 

در ماورد   88/6در زمينه ابعاد نيز مياانگين از کمتارین مقادار    

در  87/7شروع شاده و تاا بيشاترین مقادار      "سازي شخصي"

ادامه دارد. بنابراین نشانگر این است که هماه   "تراکنش"مورد 

توان اینگونه تفسير  ابعاد نيز از نظر پاسخگویان مهم هستند. مي

سازي آشنایي کافي ندارناد و   هنوز با شخصيکرد که مردم ما 

لذا انتظار اینکه دولت در مراحل مختلف مدل بلوغ براي آنهاا  

شخصااي سااازي خاادمات را فااراهم کنااد از اهمياات زیااادي 

براخوردار نيست و بيشتر به خدمات عام تر ماي اندیشاند. در   

هاي بانکي بسيار مورد استفاده ماردم باوده و    این ميان تراکنش

ل آنکه با مسائل مالي سرو کار داشاته، اگار اشاتباهي در    به دلي

هایي را متوجه مردم کرده است. لاذا   این ميان پدید آمده، زیان

هاي ماالي مناساب در دولات سايار از      امنيت و ایجاد تراکنش

ساازي،   اهميت خاصي برخوردار باوده اسات. ابعااد شخصاي    

 سازي عماودي، اعاعم حضاور و انتشاار االععاات،      یک ارچه

ي خاادمات، پاسااخگویي و عاادالت  سااازي و نااوآور  بهينااه

، دموکراسااي، سااازي افقااي  یک ارچااه، تعامل،پرتااال،محوري

 اند. شفافيت و تراکنش به ترتيب اهميتي از کم تا زیاد داشته
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 بندي فريدمن ها و رتبه میانگین پاسخهاي مهم مراحل اصلي مدل بلوغ با  تحلیل اهمیت مولفه (6جدول 

 
ميانگين 
 پاسخ ابعاد

 ها در مورد مراحل و اجزاي پيشنهادي مدل بلوغ دولت سيار پرسش
ميانگين 

 ها پاسخ

ميانگين 
هاي  رتبه

 بدست آمده

رتبه هر 
مولفه در 
 هر مرحله

اععم حضور و 
 انتشار االععات

31/7 
خدماتي مانند االععات مربوط به سيم به شهروندان براي  االعع رساني بي

 ترافيع، وض  آب و هوا
14/7 42/1 2 

 1 58/1 47/7 ها و دسترسي به االععات ایستا امکان مشاهده سایت

 38/7 تعامل
 1 19/2 71/7 هاي الکترونيکي بصورت برخل، تها و درخواس فرمبارگيري 

 3 64/1 66/7 امکان دریافت االععات خدمات مکان محور و مولعيت یاب
 2 17/2 76/7 در ارتباالات داخلي و خارجي ياستفاده از پست الکترونيک

 87/7 تراکنش
 3 29/1 42/7 (پرداختها، سفارش گيريانجام امور مالي امن)

 2 74/1 1/7 خدمات مولعيت یابي امن با پرداخت برخل
 1 98/1 1/8 امکان تعامل االععات شخصي امن

سازي  یک ارچه
 عمودي

14/7 
 2 16/2 29/7 دریافت خدمات سيار از وزارتخانه بصورت یک ارچه

 3 63/1 85/7 دسترسي به تمام زیر بخشها و سازمانهاي تابعه یع وزارتخانه
 1 31/2 28/7 کاهش بوروکراسي و تمرکز زدایي برايمهندسي مجدد 

سازي  یک ارچه
 افقي

41/7 
 2 45/1 23/7 دپارتمانهاي مختلف دولتسازي فرابخشي در  یک ارچه

 1 55/1 57/7 دولتي با هدف همکاري بخش ها/مشارکت بخش هاي خصوصي

 36/7 پرتال
 1 11/2 23/7 نقطه تماس واحد براي ارائه خدمات دولتي

 3 94/1 23/7 مرکزي براي نگهداري و تبادل االععات الکترونيکي
 2 95/1 33/7 دسته بندي خدمات در مسيرهاي عمومي

 88/6 سازي شخصي
 3 46/1 71/6 توسعه استفاده از اینترانت و شخصي سازي ارتباط برخل شهروندان

 2 54/1 15/7 هروندهاي فردي هر ش مطابقت خدمات ارائه شده با نيازمندي
 1 92/1 23/7 وکارها، هاي وب محور براي شهروندان و کسب ارائه نوآورانه راه حل

سازي و  بهينه
 نوآوري خدمات

34/7 
 2 99/1 28/7 سيار صدور محصوالت و خدمات برايانتخاب بازار هدف 

 IT 52/7 11/2 1مبتني بر  کارآفریني در حوزه هاي کسب و کار الکترونيکي

 51/7 شفافيت
 1 11/2 61/7 ز بين بردن فساد و انحرافات در دولتا

 3 81/1 23/7 در حوزه دولتمند بودن خدمات مشاوره اي، فني  ضابطه
 2 18/2 66/7 وجود فرآیندهاي شفاف در زمينه رابل وب شخصي شهروندان

گویي و  پاسخ
 عدالت محوري

35/7 

 4 11/2 61/7 امکان ارتباط بر خل با نمایندگان و مقامات منتخب
ایجاد شرایل یکسان براي عموم مردم )عدالت اجتماعي( با هدف کاهش 

 شکاف دیجيتال
33/7 54/2 3 

 1 83/2 38/7 مردمجلوگيري از انحصار در اجراي الرح ها و پروژه ها 
 2 62/2 19/7 ردممایجاد نظام االعع رساني صحيح، سری  و به مول  براي 

 42/7 دموکراسي

 2 17/2 57/7 گيري بر خل، نظرسنجي و پيمایش الکترونيکي رأي
فرهنگ ها و صيانت از حقوق  هاي ارتباالي الزم براي تعامل زیرساخت

 شهروندي
61/7 13/2 1 

 3 81/1 19/7 بصورت سيار تسهيل مشارکت مردم در اداره امور کشور
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 گیري نتیجه -9

براي ارزیابي پيشرفت یع دولت در زمينه استفاده از 

فناوري سيار در ارائه خدمات دولتي و حتي خدمات 

شهروندي)حکمراني سيار(، وجود یع مدل ضروري 

است. براي شناخت الزامات مورد نياز در خصو  دولت 

سيار، تجارب سایر کشورها در دولت سيار و اسناد داخل 

کشور در حوزه فناوري االععات و دولت الکترونيکي 

مطالعه، تحليل و تبيين شد. مرور تحقيقات گذشته حاکي 

دل)اداره بازرسي استراليا( در زمينه از آن بود که تنها یع م

بلوغ دولت سيار وجود دارد. از آنجا که دولت الکترونيکي 

و دولت سيار استفاده از دو فناوري مختلف براي پياده 

سازي یع کار واحد است و دولت سيار در این زمينه 

هاي بسياري به دولت الکترونيکي دارد. با مرور  شباهت

 11هاي مشابه،  و حذف مدل مدل دولت الکترونيکي 19

مدل نهایي انتخاب و با روش فراترکيب تحليل شد. س ت 

مرحله  3مرحله پياپي و  8مدلي براي بلوغ دولت سيار در 

عبارتند از: اععم حضور و انتشار  که موازي الراحي شد

سازي عمودي،  االععات، تعامل، تراکنش، یک ارچه

بهينه سازي و  سازي، یک ارچه سازي افقي، پرتال، شخصي

نوآوري خدمات، شفافيت، پاسخگویي و دموکراسي. در 

مرحله آخر نتایج براي اعتبارسنجي نتایج از پرسشنامه و 

 هاي مناسب آماري استفاده شد.  آزمون

مراحل اععم حضور و انتشار االععات، تعامل، تراکنش، 

سازي عمودي، یک ارچه سازي افقي تقریبا در  یک ارچه

هاي ارائه شده از جمله مدل گارتنر، بانع  دلبسياري از م

جهاني، دلویت، آسياي جنوب شرلي به همين ترتيب و 

اند. پرتال،  هاي مختلف مورد اشاره لرار گرفته با واژه

سازي و نوآوري خدمات از جمله  سازي، بهينه شخصي

ها بطور خا  اشاره  مواردي هستند که در برخي مدل

این موارد با استفاده از نظر  اند. ترتيب لرار گرفتن شده

هاي مختلف  خبرگان در یع پنل تایيد شده است. در مدل

بلوغ اغلب ابتدا یک ارچه سازي انجام شده و س ت مرحله 

دموکراسي الکترونيکي یا مشارکت سياسي عنوان شده 

است. ولي در مدل بلوغ آسياي جنوب شرلي)اليانوسيه( 

ه دموکراسي این مسئله رعایت نشده و مرحله ارائ

دیجيتالي به صراحت لبل از پياده سازي دولت یک ارچه 

ارائه شده است. در مدل ارائه شده  در این مقاله نيز بر 

این امر تاکيد شده است که مرحله شفافيت، پاسخگویي و 

دموکراسي به موازات پيشرفت سایر مراحل ارائه خدمات 

هم این هاي م لابل پياده سازي است. این یکي از نوآوري

هاي دیگر به صراحت مورد اشاره  مدل است که در مدل

لرار نگرفته است. تنها در مدل سيا و النگ نوشته شده که 

پياده سازي دموکراسي سيار نيازمند جهش سياسي در 

توان گفت اجراي این مرحله، به  دولت است. لذا مي

ها وابسته است این مورد  هاي دولت ها و سياست استراتژي

در پنل خبرگان نيز به بحث گذاشته شده و تایيد شد. این 

به آن مفهوم نيست که از ابتدا ما دموکراسي دیجيتالي 

ها  ست که به موازات آنزه سيستمبدان معناداریم بلکه 

شوند شفافيت، پاسخگویي و دموکراسي  سازي مي پياده

 اي منطقه حدالل در ارائه خدمات در سطح محلي و

شود و به تدریج که به سمت دولت  سازي مي پياده

رویم این مورد نيز در روند تکاملي  یک ارچه پيش مي

هاي این مدل  یابد. یکي از محدودیت خودش تکامل مي

هاي سيار در حال  آن است که با توجه به اینکه فناوري

حاضر امکان ایجاد مراکز داده و مراکز ذخيره االععات 

هاي یک ارچه سازي  ندارند. لذا اجراي سيستم سيار را

هاي سيار  عمودي و افقي االععات از الریق فناوري

امکان ذیر نيست. ولي پياده سازي این سيستم با استفاده از 

هاي ثابت ميسر است. بنابراین در حال حاضر  فناوري

اجراي مدل ارائه شده در این مقاله، بدون وجود یع 

ي پيشرفته )مبتني بر بستر سيستم دولت الکترونيک
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سازي شده  مخابراتي ثابت( که تا مرحله یک ارچگي پياده

باشد، عملي نيست. بنابراین با توجه به محدودیت فناوري 

عنوان مکمل  سيار، دولت الکترونيکي و دولت سيار به

کنند. مگر اینکه در آینده با رشد فناوري  همدیگر عمل مي

 نيز ميسر شود. این امکان براي فناوري سيار 

سازي دولت الکترونيکي  نباید کار جاري  هنگام پياده

ها دچار اختعل شود. به عبارتي تا زمان ایجاد  سازمان

هاي جدید، باید  االمينان کامل به کار دليق سيستم

هاي لدیمي به موازات آنها نگهداري شوند تا  سيستم

 موردمرحله گذر از سيستم سنتي به جدید الي شود. در 

هاي  ها نيز اگر سيستم مهندسي مجدد فرایندها و سازمان

هایي که فناوري  لدیمي عينا و بدون توجه به لابليت

تواند براي آنها به ارمغان بياورد بازنویسي  االععات مي

 شوند، کارایي الزم را نخواهند داشت. 

لاوغ  محققيقن در مطالعات آتي در نظر دارند کاه ميازان ب  

گيري نمایند. ضمنا باا اخاذ    کشور اندازهدولت سيار را در 

نظر تعداد بيشتري از خبرگان در داخل و خارج از کشور، 

 بتوانند مدل را توسعه دهند.
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