
 

 سامد؛ گامي درمسير تحقق دولت الكترونيك

ترين مقوالت در جامعه اطالعاتي، مسأله دولت الكترونيك است كه آن را استفاده آسان از  يكي از مهم

روزي و در تمام ايام هفته به  ت مستقيم، شبانهفناوري اطالعات به منظور توزيع خدمات دولتي به صور

طو رروزافزون درحال  كنند. انتظارات افراد در ارتباط با نحوه و كيفيت ارائه خدمات به شهروندان تعريف مي

گوي اين نيازها و انتظارات باشد به همين دليل ايجاد دولت الكترونيك نه  تغيير است و دولت نيز بايد پاسخ

براي جوامع كنوني است؛ بلكه ابزاري براي توسعه كشورهاست زيرا مردم خواهان اين تنها يك الزام 

هستند كه ساعات كار مؤسسات دولتي افزايش يابد تا هر زمان كه خواستند بتوانند كارهاي خود را انجام 

ر تري دريافت كنند. كارشناسان معتقدند د هاي طوالني معطل نشوند و خدمات با كيفيت دهند، در صف

كشورهايي نظير كشور ما كه فرآيندهاي اداري مبتني بر كاغذ هستند، حركت نو جهت دولت الكترونيك 

مستلزم مهندسي مجدد فرآيندهاي اداري است تا بدين وسيله شاهد به حداقل رساني فساد اداري و 

دولتي، بهبود  پذيري كاركنان و افزايش كارايي عمليات تر امور، باالرفتن ميزان مسئوليت شفافيت بيش

هاي خدمات باشيم. باوجود اينكه دولت الكترونيك يكي از  تر مردم و كاهش هزينه فرآيندها،راحتي بيش

هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي بوده؛ اما تاكنون آنچنان كه بايد و  هاي كالن كشور ما دربرنامه سياست

هاي  براي نمونه در نگاهي به آدرسها نشده است.  شايدباعث ايجاد تحول در ساختار عملكردي دولت

ها  توان مشاهده كرد كه شماربازديدكنندگان از اين سايت هاي برجسته مي ها و سازمان اينترنتي وزارتخانه

هاي وابسته به خود ندارند و يا اين ارتباط  هاي دولتي موجود ارتباطي باسازمان بسيار پايين است و سايت

تواند نشان دهنده عدم احساس نياز به وجود دولت الكترونيك، فقدان  يبسيار ناچيز است كه اين مسأله م

ها و به تبع آن عدم حمايت از اين برنامه، ضعف مقررات و  آگاهي و نگرش الزم در مديران ارشد سازمان

هاي دولت ديجيتال باشد.  پذيري اجراي پروژه هاي مناسب و انعطاف ها و همچنين فقدان زيرساخت رويه

ايد ازنظر دور داشت كه با وجودي كه تا كنون دولت الكترونيك در كشور به طور كامل اجرايي نشده البته نب

ها و مشكالت موجود، بخشي از وظايف روابط  است؛ اما صدها سايت دولتي با وجود همه كاستي

 هاي مختلف كشور عمومي ديجيتال كشور را بردوش دارند؛همچنين دفاتر دولت الكترونيك در استان

اندازي و براي نزديك شدن محل ارائه خدمات به مشتريان، حركات جديدي آغاز شده است كه براي  راه

ها(، خدمات انتظامي)دفاتر  هاي ارائه خدمات بانكي )عابر بانك هاي نخست ايجاد سامانه نمونه درگام

خوشبختانه در  هاي شخصي و ... موردتوجه قرار گرفت. ، خدمات ثبتي، استفاده از رايانه(۰۱پليس+

گذار نهم و دهم كه به اذعان دولت مردان به دليل احساس نياز مردم به ايجاد  هاي اخير، دولت خدمت سال

تحول و دگرگوني ساختاري در اغلب امور و شئون كشورموفق به جلب اعتماد عمومي شد، تالش كرد 



هاي آنان به وسيله  ر با ديدگاهت ها و آشنايي بيش براي ارتباط نزديك با مردم، رسيدگي به درخواست

ريزي سفرهاي استاني،گامي بزرگ بردارد كه يكي از ثمرات مهم تجربيات حاصل از اين سفرها  برنامه

اي فراگير براي پيگيري مطالبات مردمي، ساماندهي و پاسخگويي به آنها را آشكار  ضرورت وجود سامانه

يكي ارتباط مردم ودولت )سامد( كه ثمره تالش كرد. اجرايي شدن كامل و شجاعانه سامانه الكترون

روزي متخصصان كشور است، مي تواند انقالبي در سيستم اجرايي به وجود آورد و همچنين گامي  شبانه

بينانه،  بزرگ و مهم در راستاي تحقق دولت الكترونيك باشد؛درحال حاضر مسئولين دولتي با ديدي واقع

هاي  هاي دولتي، نبود روشي معين و وجود روش ي كاركنان دستگاهخالء مديريتي و عملكرد نامطلوب برخ

هاي متمادي را درك كرده و  توجهي به رسيدگي دقيق مشكالت مردم در طول سال اي به همراه بي سليقه

اندتا با ايجاد بستري مناسب براي تعامل آسان مردم و دولت، مكانيزه كردن و متمركز كردن  بر آن شده

شكايات مردم در تمام سطوح مختلف اجرايي كشور و همچنين تسريع درانتقال  سيستم رسيدگي به

مشكالت و نظرات مردمي به مراجع مربوط، در راستاي افزايش رضايتمندي مردم وجلب اعتماد عمومي 

ترين وظيفه سامد اين است كه با در اختيار گذاردن يك بستر عظيم ارتباطي و اطالعاتي  گام بردارند. مهم

ه، بتواند از يك طرف ارائه صحيح و به موقع خدمات را به مردم تسهيل و تضمين كند و از طرف ديگر دوسوي

با دسترسي سريع و آسان مردم به دولتمردان جهت طرح مشكالت و شكايات، احساس امنيت و آرامش 

دولتي و  هاي توان به كاهش هزينه خاطر آنها را افزايش دهد كه در صورت دست يافتن به اين هدف مي

سرشاخه اصلي سامانه الكترونيك ارتباط مردم و  ۰۰۰تحقق عدالت اجتماعي اميدوار بود. شماره تلفن 

دولت )سامد(است و اين ابزار به نحوي طراحي شده است كه هر فرد در هر نقطه از كشور كه با اين 

ل مي شود شماره تماس بگيرد، به طور اتوماتيك به سايت پاسخگويي سامد استان خود متص

وكارشناسان پاسخگويي سامد پس از ثبت شكايت، درخواست، پيشنهاد و ... يك كد رهگيري براي 

هاي بعدي به تماس گيرنده اختصاص داده و در ادامه موارد رابراي بررسي و پاسخگويي به مرجع  پيگيري

ش دولت الكترونيك كه آن منعكس مي كنند. در پايان بايد گفت كه در حقيقت هدف از به كارگيري و گستر

هايي نظير سامد از مصاديق آن است، انجام تغييرات در فرآيندهاي دولتي نظير تمركززدايي، بهبود  پروژه

كارآيي و اثربخشي است و نه صرفًا دادن رايانه به مقامات و كارمندان يا صرفًا ارائه الكترونيك اطالعات 

سازي از اهميت زيادي برخوردار است؛ زيرا يكي از  فرهنگها، و دراين زمينه مسأله  نهادها و وزارتخانه

هاي قوي،آموزش همگاني در باره اهميت، مزايا و نحوه استفاده از اين مجموعه امكانات به همراه  اهرم

 توجيه مسئولين ارشد كشوري و استاني در ارتباط با خدمات الكترونيك است.
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