
 دولت الکترونیک در ایرانموانع توسعه 

 
 نویسنده: احسان شاهمرادي

  استان اصفهانمدیریت و برنامه ریزي سازمان رییس گروه فناوري اطالعات، 
 

 خالصه: 
ي دولت الکترونیک در ایران پرداخته شده مشکالت و معضالت پیش روي توسعه ،یابی مسایلدر این مقاله به بررسی و عارضه

ي دولت الملل که مانع بسط و توسعهاین بررسی، مسایل قانونی، زیرساختی، فرهنگی، اقتصادي، آموزشی و امور بین دراست. 
راهکارهایی  ،اند و سعی شده است براي بر طرف نمودن این موانعگردد، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهالکترونیک در ایران می

 د. وضعیت فعلی ایران ارایه گردمتناسب با 
 
 

  e-government  ،IT  ،ICTکترونیک، فناوري اطالعات و ارتباطات، لدولت ا کلمات کلیدي:
 
 

 مقدمه :

نیاز هرگونه توسعه پایدار در  پیشي دولت الکترونیک به طور خاص، به طور عام و توسعه توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات
در این گفتار باشد. با توجه به ضرورت شناخت موانع و مشکالت در راه تحقق این امر، هاي فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی میزمینه

. امروزه با افزایش روزافزون ترافیک است شده هپرداختي دولت الکترونیک در ایران توسعهیابی و بررسی موانع پیش روي به عارضه
به منظور انجام فرآیندهاي مورد نیاز شهروندان به صورت الکترونیک و  دولت الکترونیکي توسعه، شهرها و به تبع آن آلودگی هوا

، حذف فرآیندهاي پرمخاطب از سازمانهاي دولتی و از طرف دیگرنماید. هاي دولتی ضروري میبدون نیاز به مراجعه به دستگاه
ا را هو دستگاه گردیده هادستگاهچابکی  الکترونیکی نمودن آنها و به تبع آن عدم مراجعه ارباب رجوع به دستگاههاي دولتی موجب

هاي جدید در ي فرآیندها، اصالح فرآیندها و سیاستگذاريي اداري، به بسط و توسعهقادر خواهد ساخت فارغ از عملیات روزمره
ي توسعهتایج از دیگر ن همچنین نمایند. اقدام وري خودنیل به اهداف و ماموریتهاي سازمان به صورت بهینه و افزایش بهره جهت

 باشد.فساد اداري می کاهشها و در نتیجه، دولت الکترونیک، افزایش شفافیت عملکرد دستگاه
تواند گامی مهم در رفع آنها، میي ي دولت الکترونیک در کشور و بررسی نحوهاحصاء مشکالت و موانع توسعه ،با این وصف

خصوص این اهم مشکالت و معضالت احصا شده در  .تلقی گرددي دولت الکترونیک پیشبرد اهداف دولت در خصوص بسط و توسعه
 شرح زیر است:به 

 
 
 فقدان متولی واحد و منسجم فناوري اطالعات:  -1

مختلف و متعددي هر یک به نوعی خود را متولی مدیریت و راهبري فناوري اطالعات  هايو وزارتخانه هادرحال حاضر سازمان
و بروز تداخل  سازيدر تصمیم آشفتگی ایجاد خالء سیاستگذاري واحد و منسجم، نمایند که این امر سببمیو ارتباطات محسوب 

نبود مدیریت  برنامگی و هرج و مرج در امر فناوري اطالعات و ارتباطات گردیده است.ها و به تبع آن موجب بیوظایف و ماموریت
کاري در این حوزه گردیده است به طوریکه بعضاً دستگاههاي متعدد سبب موازيي فناوري اطالعات و ارتباطات متمرکز در حوزه

اي، اتالف منابع مختلف از قبیل اعتبارات بودجه موجبنمایند که این امر مشابه می و یا خدمات اقدام به اجراي یک پروژه با محصول



نیاز مخاطبان را برآورده  کاملها نیز به طور جامع و ک از پروژهیگردد و هیچزمان و سایر منابع میافزاري، منابع سختانی، منابع انس
 نمایند. نمی

اقدام به ابالغ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت  1393ي شوراي عالی فناوري اطالعات، در شهریورماه سال گرچه دبیرخانه
(رییس  با ریاست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور "1کمیسیون دولت الکترونیک"الکترونیک نمود که در آن 

متولیان دولت الکترونیک، موظف به راهبري و توسعه دولت  بیشترو با حضور  فعلی سازمان امور اداري و استخدامی کشور )
الخطاب و فصل م انسجام الزمبا تشکیل نامنظم جلسات و عدالکترونیک در دستگاههاي اجرایی گردیدند، ولی این کمیسیون نیز 

 نماید. برطرفدر این حوزه را گذاري واحد و منسجم تاکنون نتوانسته است خالء سیاست، نبودن مصوبات آن
ي دولت الکترونیک با حضور تمامی توسعهکمیسیون انسجام  و به تقویتباید می نقیصهدولت محترم به منظور رفع این 

ي دستگاهها را و کلیه  اقدام نموده جمهور و یا معاون اول ایشان، ریاست محترمریاست شخص  با ي دولت الکترونیکمتولیان حوزه
یک دستگاه با اختیارات ویژه را به عنوان متولی نماید و یا  مکلفکمیسیون به تبعیت از تصمیمات و سیاستگذاریهاي این 

معرفی نموده و سایر دستگاههاي اجرایی را به تبعیت از  فناوري اطالعات و ارتباطاتي سازي در حوزهسیاستگذاري و تصمیم
 .نماید ملزم این حوزهاریهاي آن دستگاه در ذسیاستگ

ها و ایجاد استان در ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک مذکور، به منظور توسعه یکپارچه خدمات الکترونیکی در استان
، تکلیف گردیده است. در محترم ها به ریاست استانداردر استان "2دولت الکترونیککارگروه توسعه "الکترونیکی و هوشمند، تشکیل 

(به دلیل ابالغ ضوابط قبل از    استانمدیریت و برنامه ریزي سازمان نظیر کارگروه مذکور نیز برخی متولیان حوزه دولت الکترونیک 
شرح دقیق وظایف و  تعریف کمیسیون کشور و همچنین عدمعدم تعریف نوع رابطه این کارگروه با حضور ندارند. احیاء سازمان)، 

 باشد. می مذکور ضوابط ابالغی، از دیگر نقایص نیز کارگروه وظایفي اختیارات و حیطه
 
 

 مشکالت زیر ساختی: -2

 اختیـار شـرکت در ي بـرون شـهريحـوزه در حال حاضر زیرساخت ارتباطی کشور در زیرساخت ارتباطاتی:  -2-1

شـرکت  ي درون شـهري تـا حـد بسـیار زیـادي در اختیـاردر حـوزه و )یک شرکت دولتی به عنوان( زیرساخت
زیرسـاخت ارتبـاطی و  قرار دارد. به منظور ایجاد بازار رقابتی در حـوزه یک شرکت خصولتی) به عنوان( مخابرات
بایـد میهاي اینترنت و اینترانت پهناي باند در حوزهیش افزاخصوصاً در زمینه انتظارات ارتباطاتی کشور پاسخ به 

ایجـاد رقابـت و ورود بخـش بخـش خصوصـی امکـان و اسـتفاده از ظرفیـتهاي مـذکور صار از شرکترفع انح با
  خصوصی به این بازار فراهم آید.

                                                           
هماهنگی و نظارت معاون اول سایر اعضاء کمیسیون عبارتند از: رییس سازمان فناوري اطالعات ایران(نایب رییس)، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت  1

استخدامی،  رییس جمهور، وزارت اطالعات، وزارت امور اقتصادي و دارایی، وزارت کشور، وزارت دادگستري، معاونت مرتبط با موضوع سازمان امور اداري و
گانه  14اري گواهی الکترونیک کشور، روساي سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت پست، بانک مرکزي، دبیر شوراي سیاستگذ

هاي خوشه خدمات به تناسب موضوع، رییس کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت، دو نفر متخصص فناوري اطالعات و یک نفر نماینده صنف مربوطه کارگروه
  ن به انتخاب دبیر شوراي عالی فناوري اطالعات، معاون مربوطه در سازمان فناوري اطالعات ایرا

ان (دبیر)، مدیرکل سایر اعضاء کارگروه عبارتند از : معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداري (نایب رییس)، مدیرکل ارتباطات و فناوري اطالعات است 2
هاي استانی به پیشنهاد اطالعات دستگاهنفر از مدیران فناوري  2هاي استان، امور اقتصادي و دارایی استان، شهردار مرکز استان، رییس شوراي هماهنگی بانک

 اینده صنف مربوطهاستاندار، مدیرکل دفتر فناوري اطالعات استانداري، مدیرعامل مخابرات استان، یک نفرصاحب نظر از دانشگاه یا دستگاه اجرایی، یک نفر نم



ارایـه خـدمات و محصـوالت و تغییـر رویکـرد از  يهمـراه در آینـده همچنین با توجه به اهمیت و جایگاه تلفـن
                   بــه  government-E 3  تغییــر رویکــرد از نظیــر سیســتمهاي تحــت وب بــه سیســتمهاي موبــایلی،

government-M 4  ، هـاي همـراه و تـالش در جهـت توجه ویژه به افزایش سرعت پهناي باند اینترنت تلفن
ها بـا سـرعت بـاال بـه عنـوان زیرسـاخت هاي موبایلی به منظور انتقال دادهشبکه يکلیه پوشش نسل چهارم در

 موبایلی امري الزم و ضروري است. ارتباطات

 
-ي فناوري اطالعـات مـیامروزه حفظ امنیت اطالعات و ارتباطات از معضالت اساسی حوزهزیرساخت امنیتی:  -2-2

هاي حفظ و نگهـداري اطالعـات، نیـاز به مراکز و پایگاه اهکره باشد. با افزایش روزافزون حمالت متعدد اینترنتی
فوري و ضروري به افزایش فاکتورهاي امنیتی حفاظت از اطالعات و حفظ محرمانگی ارتباطات در مسـیر انتقـال 

هـاي باید در راس برنامهبه منظور ارتقاء امنیت اطالعات و ارتباطات انجام اقدامات زیر میگردد. احساس میداده 
 قرار گیرد: کشور دولت الکترونیک لیاتیعم
و در حوزه امنیت انتقال داده و همچنین احراز هویت،  :)5CA( ایجاد مراکز صدور گواهی دیجیتال .2-2-1

توجه ویژه به ایجـاد سیم، در خطوط ارتباطی سیمی و بی ،به منظور رمزنگاري اطالعات در حال ارسال
الزم و مراکز صدور گواهی دیجیتال به منظور استفاده در زیرساخت کلید عمومی و رمزنگاري اطالعات 

 گونه مراکز در دستور کار قرار گیرد.باید تشکیل اینبدین منظور می است. ضروري

بنـدي، به منظور  شناسایی، طبقـه SOCایجاد مراکز   : )کز عملیات امنیتامر( 6SOCایجاد مراکز  .2-2-2

و در نتیجـه  هاتجزیه و تحلیل و مستندسازي رخدادهاي امنیتی در زیرساخت فناوري اطالعات استان
 باشد.می کشورمدیریت و تحلیل ریسک رخدادهاي امنیتی از نیازهاي اساسی امنیت ارتباطات 

 ارزیـابی کنتـرل کیفیـت و امنیـت نـرمارایه خـدمات در خصـوص  افزار:هاي نرمایجاد آزمایشگاه .2-2-3

ها و افزار است. پیگیري ایجاد این قبیل آزمایشگاهها از وظایف آزمایشگاه نرمافزارهاي کاربردي سازمان
تواند گـامی هاي اجرایی میافزارهاي کاربردي دستگاهها براي نرمالزام اخذ تاییدیه از اینگونه آزمایشگاه

 باشد. ي کاربرديافزارهاکیفیت نرم مهم در ارتقاء سطح امنیت و

 

 زیرساخت اطالعاتی:    -2-3

هـا از یکـدیگر و انجـام به منظور تسریع در دریافت اطالعات مورد نیاز دستگاه :)7IXایجاد مراکز تبادل اطالعاتی (

رور، هاي موازي غیرضـاستعالمات بین دستگاهی در یک بستر امن و همچنین جلوگیري از افزونگی ترافیکی در شبکه

                                                           
3 Electronic government 
4 Mobile government 
5 Certificate Authority 
6 Security Operation Center 
7 Information Exchange 



به عنوان یک مرکز واسـط بـین دسـتگاهها جهـت تبـادل الزم و ضروري است. این مراکز  ایجاد مرکز تبادل اطالعاتی
 نمایند.میسازمانها از یکدیگر را تسهیل  عملیات استعالم اطالعات دستگاهها با یکدیگر،

 
 

 : و توسعه دولت الکترونیک توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات اجراییفقدان برنامه  -3

باشند عمومًا فاقد برنامه مدون و اجرایی در خصوص توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات  میدر استانها هاي اجرایی دستگاه
هـاي هـا داراي بسـتهباشند. گرچه برخی وزارتخانـهها از وزارت متبوع خود میو در این خصوص منتظر ابالغ اینگونه برنامه

هاي اجرایی اکثراً در حد یک برنامه معطـل باشند ولی این بستهدر خصوص توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات میاجرایی 
هـاي اسـتانی را در خصـوص هرگونـه هـا، دسـتگاهوزارتخانـهبسیاري از گردند. از دیگر سو مانده و به مرحله اجرا وارد نمی

اختیار نموده و موضوع را تا تعیین تکلیـف توسـط وزارتخانـه مسـکوت فعالیت در زمینه الکترونیکی نمودن فرآیندها سلب 
در ایـن  یکی نمودن فرآیندهاي خود، اختیار چندانیاند. با این وصف مدیران استانی حتی در صورت تمایل به الکتروننموده

  ندارند.خصوص 

 
 

 اي: مشکالت بودجه -4

هـا در از دیگر مشکالت این حوزه است. عدم تمایل برخـی مـدیران سـازمانها در دستگاه دولت الکترونیک کمبود اعتبار براي توسعه
موتور محرکه ایـن حـوزه هاي ملی در خصوص توسعه دولت الکترونیک نیز و همچنین کمبود بودجه8خصوص تخصیص اعتبار به فاوا

 را دچار مشکل نموده است. 
 
 

 مشکالت آموزشی:  -5

هـا مداوم دانش فناوري اطالعات، مسوولین و کارشناسان فناوري اطالعات دسـتگاهبا توجه به ارتقاء دایم تکنولوژي و تغییر 
هاي آموزشی تخصصی فنـاوري اطالعـات و عـدم تخصـیص باشند. هزینه باالي دورهنیازمند آموزش مداوم و بروز شدن می

ایـن هـا از دیگـر مشـکالت تقبل هزینه آموزش کارشناسان فناوري اطالعات توسط مدیران دستگاهعدم بودجه مورد نیاز و 
 . باشدحوزه می

 
 

 : مشکالت رفتار و ساختار سازمانی -6

هـا و تسـهیل ها در پذیرش فناوري اطالعات به عنوان ابزاري در جهت توسعه فعالیتدستگاه سازمانی: فرهنگ -6-1

تـا کارشناسـان ادامـه  هـامـدیران دسـتگاه برخی نمایند. این مقاومت بعضاً از سطوحامور و فرآیندها مقاومت می
سازي و تـالش در جهـت تغییـر نگـرش گردد. فرهنگداشته و مانع رشد و نفوذ فناوري اطالعات در دستگاه می
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مدیران به مقوله فناوري اطالعات به عنوان ابزاري در جهت تسهیل امور و حـذف فرآینـدهاي روزمـره کـه مـانع 
، گـامی مهـم در جهـت نیـل بـه بلـوغ ش اختیـارات ایشـانو نه ابزاري در جهت کاه گرددمی هاچابکی سازمان

تواند به تحقق این امـر کمـک شـایانی ها و سمینارهاي آموزشی میسازمانی در این خصوص است. برگزاري دوره
  نماید.

هـاي اجرایـی عمومـاً پاسـخگوي نیازهـاي تعداد کم کارشناسان فناوري اطالعات در دستگاه ساختار سازمانی: -6-2

فناوري گردیده و فرصت تمرکز و پشتیبانی نبوده و موجب اتالف وقت کارشناسان در امور روزمره  متعدد دستگاه
افـزایش تعـداد کارشناسـان فنـاوري  هاي نوآورانه فناوري را از ایشان گرفته اسـت.ها و تدوین طرحبر  استراتژي

هـاي ان جهـت تمرکـز بـر طـرحاسـسپاري خدمات پشتیبانی به منظور آزاد شدن وقت کارشناطالعات و یا برون
   باشد.رفت از این مشکل میاي فناوري، از راهکارهاي برونتوسعه
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ي خود با مشـکالت فراوانـی در ایـن ي فناوري اطالعات و ارتباطات کشور نیز به نوبهبخش خصوصی به عنوان نیرو محرکه
تر، پویاتر و بروز تر باشد، فناوري اطالعات کشـور در این حوزه، شاداب هر چه بخش خصوصی متخصصمسیر مواجه است. 

باشد. اهم مشکالت بخـش خصوصـی در ایـن تر میموفقدر مسیر خود در جهت سیر به اهداف عالی دولت الکترونیک نیز 
 حوزه به شرح زیر است:

 
بـه  4فناوري اطالعات که در بند  : قطعاً با تخصیص اعتبارات کافی توسط دولت در زمینهمشکالت تامین مالی -7-1

مشـتریان بخـش خصوصـی در زمینـه فنـاوري  مهمتـرینهاي اجرایی به عنوان یکـی از آن اشاره گردید، دستگا
توانند به رشد و پویایی این بخش کمک شایانی نمایند. البته فقدان فهرست بهاي مشخص و مـورد اطالعات،  می

فنـاوري اطالعـات کـه بخـش خصوصـی و  و فروش محصوالت ارایه خدماتتایید مراجع قانونی در زمینه هزینه 
مشتریان آن ملزم به رعایت آن باشند (شبیه به آنچه در امور فنی و پیمانکاران ساختمانی وجود دارد) سبب بروز 

ها گردیده است. تهیه و الزام قانونی فهرسـت بهـا از یـک اي براي بخش خصوصی و مشتریان آنمشکالت عدیده
ایجاد  و فروش محصوالت هاي طلب شده توسط بخش خصوصی در ارایه خدماتدر مشتریان نسبت به هزینه سو

توسط بخـش خصوصـی  و یا فروش محصوالت نموده و از سوي دیگر منجر به دریافت هزینه ارایه خدماتاعتماد 
 گردد.گونه شائبه و مشکلی میبدون هیچ

اضر بسیاري از کشـورهاي دنیـا نظیـر کشـور هندوسـتان، در حـال در حال ح مشکالت بازاریابی بین المللی: -7-2

هاي عامل  به سایر کشـورها و افزارهاي کاربردي و سیستمنویسی نرمصدور خدمات فناوري اطالعات نظیر برنامه
    التحصـیالن فـارغ باشند. با وجود پتانسیل بسیار باالي کشورمان در زمینه پرورشیافته میحتی کشورهاي توسعه

هاي مرتبط با فناوري اطالعات و وجود نخبگان علمی متعدد در این زمینه، تالش ویژه دسـتگاه دیپلماسـی رشته
طلبـد و قطعـاً تحقـق ایـن امـر کشور در خصوص بازاریابی ارایه خدمات فناوري اطالعات در سایر کشورها را می



کشور و همچنـین رشـد و توسـعه بخـش  رویه متخصصین فناوري اطالعات ازمنجر به جلوگیري از مهاجرت بی
 گردد.خصوصی می
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جـدي در ي و ارادهتوسعه دولت الکترونیک در کشور نیازمنـد یـک عـزم توان نتیجه گرفت که میبا توجه به مباحث فوق، 
تـالش و بایـد بـا میاي از عناصر تاثیرگذار بر این سیستم ههمراهی مدیران میانی است و مجموعو  کشوربین مدیران عالی 

در راه رسـیدن بـه مـدیریت واحـد و منسـجم در ایـن حـوزه،  ذیلدر مشکالت ذکر شده  رفع نقایص وکوشش فراوان و با 
عوامل تاثیرگذار بر با توجه به در این خصوص  ریزي دقیق و صحیحبرنامهاهداف واالي دولت الکترونیک گام بردارند. گرچه 

ي عـزم و اراده (ملی و استانی)، هاي الزمتوسعه دولت الکترونیک است اما تخصیص بودجه نیاز هرگونه حرکتی درآن پیش
این مسـیر پیمودن کشور را در  ،در ذیل مدیریت واحد ها با یکدیگرهماهنگی دستگاه و هاسازي برنامهجدي در جهت پیاده

سـازي الکترونیک به عنـوان یـک فرصـت در جهـت چابـکي دولت باید به توسعهمی نیز هامدیران دستگاه نماید.یاري می
وري نگریسته و به عنوان یک تهدید در جهت کـاهش اختیـارات و دستگاه و آزادسازي منابع مختلف در جهت افزایش بهره

 مدیریت خود ننگرند.
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