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يقدم هذا التقرير طرحًا الأفكار ابتكارية قد ت�ساهم في 

تح�سين �سير عمليات تقديم الخدمات، ويمكن اأن يك�ن 

بمثابة دليل تخطيطي الإجراء عملية تحّ�ل في اأي من 

الخدمات، وذلك ارتكازًا اإلى هدف رئي�سي ه� اطالع 

المدراء التنفيذيين في القطاع الحك�مي ومدراء تقديم 

الخدمات بالت�جهات الرئي�سة التي من �ساأنها ت�سكيل 

خدمة المتعاملين في الم�ستقبل.

في الكثير من دول العالم، هناك ثالث ق�ى تعيد ت�سكيل قطاع 

خدمة الم�اطنين واأ�سل�ب الحك�مات في تقديم الخدمات لهم 

واإتاحة و�س�لهم اإلى معل�مات. تعمل هذه الق�ى ب�سكل م�ستمر 

على رفع م�ست�ى ت�قعات الم�اطنين، وهي بذلك تزيد من 

ال�سغ�طات المالية والتقنيات التي تمهد الطريق ل��سائل جديدة 

في اإدارة المعل�مات واالت�سال. 

تعمل حك�مات رائدة على تقييم هذه الق�ى، وبداأت تلك 

الحك�مات بالتح�ل اإلى »حقبة جديدة« في مجال كفاءة تقديم 

الخدمات وفعاليتها، وذلك بالتخطيط واالإطالق التجريبي 

لبرامج اإبداعية واإطالقها للت�ا�سل مع المتعاملين وخدمتهم. 

يلخ�ص هذا التقرير مجم�عة من الممار�سات العالمية الرائدة 

والدرو�ص الم�ستفادة، ويقدمها للحك�مات التي تهدف اإلى تعزيز 

خدمة المتعاملين. وقد تم اإعداده باال�ستناد اإلى مجم�عة 

من الم�سادر بما فيها مقابالت مع خبراء في مجال خدمة 

الم�اطنين، وتقارير لجه�د �سابقة، وتقارير لمحّللين من عدة 

اأ�س�اق عالمية، باالإ�سافة اإلى البحث في اأمثلة محددة لعمليات 

اإ�سالح تقديم الخدمات في القطاع الحك�مي. 

وبالن�سبة لمدراء القطاع الحك�مي الذين يق�دون مرحلة انتقالية 

نح� حقبة جديدة لتقديم خدمات تتمح�ر ح�ل المتعاملين، 

يقدم هذا التقرير نافذة على الم�ستقبل لم�ساعدتهم على اإدارة 

تح�الت خدماتية كبيرة الحجم. كما يزّودهم بن�سائح ومناهج 

لتح�سين �سير عمليات الخدمات في وقتنا هذا. 

برزت اأولى الق�ى وهي، ارتفاع �سقف ت�قعات الم�اطنين من 

الخدمات، نتيجة لتفاعل المتعاملين مع مزودين من القطاع 

الخا�ص مثل الم�سارف، ومزودي خدمات ال�سفر وال�سكن، حيث 

يتناف�ص مزودو هذه الخدمات بق�ة لتط�ير طرق ترّكز اأكثر فاأكثر 

على المتعاملين، وبذلك هم يعط�ن المتعاملين فكرة عن االأن�اع 

والم�ست�يات الجديدة من الخدمات التي يمكن اأن يح�سل�ا 

عليها. كما يق�م مزودو القطاع الخا�ص باالإيفاء بمتطلبات 

خدمات المعامالت االإلكترونية، ووقت انتظار اأق�سر لمراكز 

االت�سال، ومعاملة م�سممة خ�سي�سًا من اأجلهم. لذلك تنعك�ص 

تجربة المتعاملين مع القطاع الخا�ص على تفاعلهم مع القطاع 

الحك�مي، ما ي�ؤدي اإلى ارتفاع �سقف ت�قعات المتعاملين من 

الخدمات التي يقدمها القطاع الحك�مي.

ثاني الق�ى هي، القي�د المالية الحك�مية ت�سكل تحديًا رئي�سًا، -وهي فر�سة كذلك-، لم�ؤ�س�سات القطاع الحك�مي التي تهدف اإلى تعزيز 

االبتكار في خدمة المتعاملين. تقلل الحك�مات من م�سروفاتها لتخف�ص من ن�سبة دي�نها. ونتيجة لذلك تجد م�ؤ�س�سات القطاع الحك�مي 

نف�سها م�سطرة اإلى ا�ستغالل قدر قليل من ال�سي�لة الإنجاز الكثير. ويتطلب هذا الت�جه »الطبيعي الجديد« و�سع جدول اأعمال، الإعادة 

التفكير ب�سكل جذري في طريقة تقديم الخدمات الحك�مية. 

ت�ستطيع الق�ة الثالثة وهي، التقدم الحا�سل في تقنيات المعل�مات، الم�ساعدة على تح�سين ج�دة التفاعل مع المتعاملين و�سه�لة 

و�س�لهم اإلى الخدمات والبيانات، في حين تعمل على خف�ص التكلفة في ال�قت نف�سه. والي�م، تركز الكثير من �سركات تقنيات المعل�مات 

ب�سكل اأ�سا�سي على »اإنترنت االأ�سياء« - جعل اأجهزة اال�ستخدام الي�مي مت�سلة �سمنيًا عبر االإنترنت – وُيت�قع اأن ت�ساهم في االقت�ساد 

بـ19 تريلي�ن دوالر اأمريكي بحل�ل عام 2020 )ف�ربز، 2014(. يخلق م�ست�ى التدخل التكن�ل�جي في حياتنا الي�مية فر�سًا وتحديات 

جديدة في تقديم الخدمات، و�ستعمل الحك�مات الرائدة على اال�ستفادة من هذه الفر�ص بينما تتجهز الإدارة المخاطر المحتملة. 

ت�ؤدي هذه التغييرات اإلى اإعادة النظر في اآلية ت�سميم خدمات القطاع الحك�مي وتقديمها: يحّدد هذا التقرير 8 محركات رئي�سة و24 

ت�جهًا ت�سّكل م�ستقبل تقديم خدمات القطاع الحك�مي. 

يتفاوت االإطار الزمني الالزم لت�سبح هذه الت�جهات هي التيار ال�سائد، وعم�مًا يتم اتباعها الي�م في عدد من االأ�س�اق. كما تق�م بع�ص 

الحك�مات بالتركيز على عليها ب�سكل اأ�سا�سي. وفي المقابل، هناك ت�جهات اأخرى تحتاج اإلى اإطار زمني اأط�ل يعتمد على اإثبات تلك 

االتجاهات نجاحها اأواًل في م�ؤ�س�سات رائدة من القطاعين الحك�مي والخا�ص، ويتم ر�سد اأثر تلك الت�جهات من ِقبل حك�مات رائدة 

ت�سعى اإلى ا�ستقدام الم�ستقبل.

تتفاوت الي�م مراحل تطبيق الت�جهات الـ24 ال�اردة في هذا التقرير من مكان اإلى اآخر. ومع ذلك، ي�جد لكل من تلك الت�جهات عالقة 

تطبيقية مبا�سرة مع مجم�عة من الخدمات الحك�مية عبر مختلف االإدارات والقن�ات الحك�مية المعنية بتقديم الخدمات. 

الملخ�ص التنفيذي

امللخ�ص التنفيذي امللخ�ص التنفيذي
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اعرف متعامليك – �ستختلف متطلبات المتعاملين للخدمات،   .1

كما �سيختلف م�ست�ى قابليتهم لم�ساعدة الحك�مات على 

تحفيز الكفاءة، وذلك ح�سب الفئة التي ينتم�ن اإليها

قم ببناء اإمكانيات لقناة رقمية – ابداأ بتعريف خارطة   .2

الطريق الرقمية، حيث �ست�ساعد اال�ستثمارات االأكثر تاأثيرًا 

على خف�ص التكاليف الت�سغيلية وت�سجيع تط�ير الخدمات 

الخ�س��سية غير قابلة للتفاو�ص - قم بمراجعة العمليات   .3

للتاأكد من االلتزام بالق�انين والمبادئ الت�جيهية المتعلقة 

بخ�س��سية المتعاملين، و�سمان جه�زية عمليات ا�سترداد 

البيانات عند اللزوم

كّ�ن فهمًا كاماًل للفر�ص التكن�ل�جية المتاحة – لي�ص   .4

من ال�سروري اأن تطّبق اأحدث االبتكارات التكن�ل�جية 

برّمتها، ولكن يجب اأن تك�ن واعيًا تمامًا للخيارات المت�فرة 

لم�ؤ�س�ستك

ا�ستثمر في الم�ارد الب�سرية – فهي اأ�سا�سية لتحفيز التغيير.   .5

تاأكد من ت�فير برامج تط�يرية وتعليمية متينة للم�ظفين، 

لم�ساعدتهم على تط�ير مهارات خدمة المتعاملين

التزم باالبتكار في الخدمات – اأطلق برنامج ابتكار   .6

للخدمات ب�سكل ر�سمي وا�ستباقي لمراجعة الطريقة الحالية 

المتبعة في اأداء المهام المختلفة وتعزيزها ب�سفة م�ستمرة

قم بفتح المجال اأمام مجم�عة اأو�سع من ال�سركاء، وال�سركاء   .7

اال�ستراتيجيين، – وهذا يت�سمن المتعاملين، والم�ؤ�س�سات 

غير الربحية، وم�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص التي يمكنها اأن 

تاأتي ب�جهات نظر وروؤًى متجددة لحل�ل تقديم الخدمات، 

باالإ�سافة اإلى المهارات والم�ارد

تاأكد من اأن حل�ل الخدمة تركز على نتيجة معينة - قم ببناء   .8

م�ؤ�سرات اأداء رئي�سة وا�سحة جدًا، لربط مبادرات الخدمة 

بمخرجات ونتائج حقيقية ذات اأهمية بالن�سبة للمتعاملين

ي�ستطيع القادة في القطاع الحك�مي ا�ستخدام تقرير الت�جهات 

هذا كدليل مرجعي لمقارنة اأول�ياتهم ومبادراتهم في خدمة 

المتعاملين بت�جهات عالمية. تقدم المحركات الثمانية 

والت�جهات االأربعة والع�سرون منظ�رًا عن م�ستقبل تقديم 

خدمات القطاع الحك�مي، ومتطلبات اللحاق بت�قعات الم�اطنين 

االآخذة في التزايد. 

يغطي هذا التقرير اأكثر من ثالثين مثااًل لممار�سات رائدة تتم 

معاينتها من ِقبل حك�مات في اأكثر من 12 دولة. ت�سف هذه 

االأمثلة مناهج متبعة في عدد من مجاالت القطاع الحك�مي 

مت�سمنة الرعاية ال�سحية، والتعليم، والخدمات االجتماعية. 

تركز بع�ص الم�ؤ�س�سات على ت�سميم تقديم خدمات محددة 

يحتاجها المتعامل�ن ب�سكل خا�ص، بينما ت�ستفيد اأخرى من 

درا�سات تحليلية لتح�سين النتائج التي يح�سل عليها المتعامل�ن. 

�ستجد كل من الم�ؤ�س�سات �سلة ببع�ص هذه الت�جهات اأكثر من 

غيرها، وذلك وفقًا لالحتياجات الخا�سة لكل م�ؤ�س�سة. يجب 

تحديد الت�جهات االأكثر �سلة بكل م�ؤ�س�سة، وتقييم تاأثيرها 

المحتمل، واال�ستثمار في تط�ير اإمكانيات معينة، واإطالق 

برامج تجريبية لمناهج مختلفة، وذلك لتحديد الم�قع ال�سحيح 

للم�ؤ�س�سة من هذه الت�جهات لتعزيز تاأثير تح�سين خدماتها عبر 

مختلف القن�ات.

Ú∏eÉ©àŸG áHôŒ á«é«JGÎ°SG  .1

áØ∏àîŸG äGƒæ≤dG ÈY á«eƒµ◊G äÉeóÿG ¤EG ∫ƒ°UƒdG  .2

á«°Uƒ°üÿG ájÉªM .3

É«LƒdƒæµàdG äÉæ qµ‡ .4

äÉeóÿG Ëó≤J »ØXƒe áaÉ≤K .5

∫ƒ∏◊G OÉéjEG ≈∏Y õ qcôj QÉµàHG ájÉYQ  .6

»eƒµ◊G ¿hÉ©àdG  .7

º«ª°üàdG Ö°ùëH èFÉàædG .8

»∏LCG øe kÉ°ü«°üN ºª°üe 1.1

kÉ«FÉ≤∏J á«ªbQ 2.1á«ªbôdG IƒéØdG qó°S 2.2…öûÑdG πeÉ©dG  2.3

≥FÉKƒdG ≈∏Y ábOÉ°üŸG 3.1á«ëjöüJ êPÉ‰ 3.2âfÎfE’G øeCG 3.3

äÓ«∏ëàdG 4.1á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G 4.2»YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉµÑ°T  4.3

(GovCloud) á«eƒµ◊G áHÉë°ùdG 5.1º∏©àdG IOÉYEGh º∏©àdG 5.2»æ¡e ±GÎMÉc Ú∏eÉ©àŸG áeóN ÆhõH 5.3

QÉµàH’G äGÈàfl 6.1á©jöS êPÉ‰ ™°Vh 6.1»∏fi ∫ÉªYCG óFGQ 6.3

∑Î°ûe »eƒµM ¿hÉ©J  7.1

√ÉŒ’G Gò¡H ™aódG  8.1èFÉàædG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G πHÉ≤e ™aódG  8.2

áMƒàØe äÉfÉ«H 7.2»YÉª÷G ó«¡©àdG 7.3á«LƒdƒµjE’G á«Ä«ÑdG áeƒ¶æŸG 7.4

RÉà“ äÉeóÿG IOó©àe äGƒæb 1.2
ΩGóîà°S’G ádƒ¡°Sh á°SÓ°ùdÉH

»ªbôdG - » q°ù◊G 1.3

الر�سم البياني 1: لمحة عامة عن المحركات والت�جهات التي تعمل على ت�سكيل م�ستقبل تقديم الخدمات.

في حين تتفاوت اإمكانيات الحك�مات ح�ل العالم وقدرتها على اال�ستثمار ح�سب الخدمات المقدمة، ي�جد هناك عدد من التبعيات 

الم�ستركة لهذه المحركات الثمانية والت�جهات االأربعة والع�سرين تجب مراعاتها.

امللخ�ص التنفيذي امللخ�ص التنفيذي



 9  8  

اهداف ومنهجية التقرير

اأ�سبح تح�سين خدمة المتعاملين من الت�جهات الرئي�سية التي 

يركز عليها مدراء القطاع العام ب�سكل متزايد، الذين يتطلع�ن 

اإلى تح�سين طريقة ت�فير الخدمات الحك�مية. تهدف منهجية 

التركيز على خدمات المتعامل الى ت�فير اأف�سل تجربة ممكنة 

للمتعاملين وذلك با�ستخدام نم�ذج اأكثر كفاءة. 

اإن الهدف من هذا التقرير ه� تقديم لمحة عامة عن الدوافع 

الرئي�سية واالتجاهات التي �س�ف يك�ن لها دور هام في م�ستقبل 

خدمة المتعاملين. بع�ص منها بالفعل على قائمة الحك�مات 

الرائدة والتي تجد طرق مبتكرة لتطبيقها. بينما لن يتم اعتماد 

البع�ص االآخر منها على نطاق عالمي في الم�ستقبل القريب، 

ولكن هناك احتمالية اأن يتم ي�ًما ما التح�ل من ا�ستخدام نم�ذج 

تقديم الخدمات الحالي.

 تم اعداد التقرير باال�ستناد الى مجم�عه متن�عة من الم�سادر 

والتي تت�سمن مقابالت مع خبراء في م��س�ع خدمة المتعاملين، 

ا�ستعرا�ص الم�سادر، تقارير لمحللين، باالإ�سافة الى المعل�مات 

العامة المتاحة والخا�سة باإ�سالح الخدمات العامة. كما يقدم 

هدا التقرير نافذة للم�ستقبل لمدراء القطاع الحك�مي الذين 

يق�دون مرحلة انتقالية نح� ع�سر جديد لتقديم خدمات تتمح�ر 

ح�ل المتعاملين، باالإ�سافة الى ن�سائح وتكتيكات الإدارة تح�الت 

خدماتية �سغيرة وكبيرة الحجم.

يحت�ي هذا التقرير على ثمانية اق�سام رئي�سية لكل محرك من 

محركات خدمة المتعامل. 

ويبداأ كل ق�سم ب�سرح ال�سياق الخا�ص بالمحركات الخا�سة 

بالخدمات، على اأ�سا�ص مجم�عة من الع�امل البيئية. يتم اي�سا 

طرح لمحة عامة لكل محرك، واالتجاهات المت�سلة به والتي تم 

دعمها باأمثلة حقيقية من كال القطاعين العام والخا�ص

القوى الثالث لإعادة ت�شكيل خدمة المتعاملين

هناك ثالث ق�ى تق�د اإعادة ت�سكيل قطاع خدمة الم�اطنين في 

القطاع العام تعمل ب�سكل م�ستمر على زيادة ت�قعات الم�اطن 

وازدياد ال�سغ�طات المالية والتقنيات الجديدة التي تتيح �سبل 

جديدة لتقديم الخدمات العامة.

الق�ة االأولى هي ارتفاع ت�قعات الم�اطن من الخدمات وهي 

نتيجة لتفاعل المتعامل مع م�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص والتي 

تتناف�ص بق�ة لتط�ير طرق تتمح�ر اأكثر فاأكثر ح�ل االهتمام 

بالمتعاملين، وعليه يجب على القطاع العام التركيز على ت�فير 

تجربة متكاملة و�ساملة للعميل.

اأما الق�ة الثانية فهي القي�د المالية والتي ت�سكل تحديًا رئي�سًا 

وفر�سة اأي�سا لم�ؤ�س�سات القطاع الحك�مي التي تهدف اإلى اأن 

تك�ن في طليعة االبتكار في خدمة المتعاملين. دفعت االأزمة 

المالية في اأواخر 2000 العديد من البلدان على االقترا�ص من 

اأجل تحفيز اقت�ساداتها، مما اأ�سفر عن ارتفاع م�ست�يات الدين 

العام اإلى اأكثر من 55 مليار دوالر )ذي اإك�ن�مي�ست 2015(. 

كما خف�ست الحك�مات االنفاق لخف�ص م�ست�يات الدين، لتجد 

م�ؤ�س�سات القطاع الحك�مي نف�سها م�سطرة اإلى ا�ستغالل قدر 

قليل من ال�سي�لة الإنجاز الكثير. ويتطلب هذا الت�جه »الطبيعي 

الجديد« و�سع جدول اأعمال، الإعادة التفكير ب�سكل جذري في 

طريقة تقديم الخدمات الحك�مية.

الق�ة الثالثة هي التقدم الحا�سل في تقنيات المعل�مات، فمن 

�ساأنها الم�ساعدة على تح�سين ج�دة التفاعل مع المتعاملين 

و�سه�لة و�س�لهم اإلى الخدمات والبيانات، في حين تعمل على 

خف�ص التكلفة في ال�قت نف�سه. والي�م، يركز الكثير من �سركات 

تقنيات المعل�مات ب�سكل اأ�سا�سي على »اإنترنت االأ�سياء« - جعل 

اأجهزة اال�ستخدام الي�مي مت�سلة �سمنيًا عبر االإنترنت – وُيت�قع 

اأن ت�ساهم في االقت�ساد بـ19 تريلي�ن دوالر اأمريكي بحل�ل عام 

2020 )ف�ربز، 2014(. يخلق م�ست�ى التدخل التكن�ل�جي في 

حياتنا الي�مية فر�سًا وتحديات جديدة في تقديم الخدمات، 

و�ستعمل الحك�مات الرائدة على اال�ستفادة من هذه الفر�ص 

بينما تتجهز الإدارة المخاطر المحتملة.

التوجهات الرئي�شية لتقديم الخدمات

تمت اإعادة ت�سكيل الت�جهات الخا�سة بطريقة تقديم الخدمات للمتعاملين، فيقدم التقرير ثمانية محركات رئي�سية ت�سكل م�ستقبل تقديم 

الخدمات في القطاع العام:

الر�سم البياني 2: لمحة عامة عن المحركات الرئي�سية التي ت�سكل م�ستقبل تقديم الخدمات

ا�ستناًدا على الدرا�سات التي تم اإجراوؤها، فان المحركات الثمانية المذك�رة اأعاله تق�د الأربعة وع�سرين ت�جًها وهي على القائمة 

الرئي�سية الأغلب الحك�مات الرائدة. 

فعلى �سبيل المثال اإن اال�ستراتيجية الخا�سة بتقديم اأف�سل تجربة المتعامل تحت�ي االآن على نم�ذج خا�ص بالمتعاملين تعمل على اإيفاء 

وتلبية احتياجات ورغبات المتعامل الفردية. با�ستطاعة خبراء التكن�ل�جيا تح�يل كميات كبيرة من البيانات الرقمية اإلى روؤى هادفة 

ت�سيف حل�ل ذات قيمة. وتتعاون الحك�مات ب�سكل متزايد مع العديد من ال�سركاء الخارجيين الأحداث تغيير منتقلين بدورهم من مزودي 

للخدمات ل��سطاء لتقديم اأف�سل الخدمات.

بينما يتم تبني المحركات الثمانية واالأربعة وع�سرين ت�جها وب�سكل متفاوت عالميًا، �سيتم تطبيقها ب�سكل مبا�سر على مجم�عة متن�عة 

من الخدمات العامة. 

وبالرغم من اأنه تم التاأكيد على حماية الخ�س��سية على االإنترنت وحماية البيانات في عالم مفت�ح من خالل فر�ص ق�انين و�سيا�سات 

اأق�ى مع تزايد اأعمال المراقبة االإلكترونية المتف�سية وحتى قبل انت�سار و�سائل االت�سال المحم�لة، تت�ساعف المخاطر با�ستمرار في ظل 

االنت�سار المتزايد ل��سائل االت�ساالت وانت�سار تاأثير المعل�مات في البيئة االإلكترونية. تعمل الحك�مات حاليًا على ت�فير اأف�سل الخدمات 

مقدمة
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بالتركيز على الخدمات االإلكترونية مع مراعاة تقديم الدعم للجهات االقل قدرة على التعامل مع التقنية االإلكترونية، كما ت�سعى اإلى 

ال��س�ل اإلى ن�ع جديد من الق�ى العاملة في ظل وج�د نق�ص في الخبرات المدربة في هذا المجال.

ارتباط الخدمات المبتكرة بالتوجهات العامة

يت�سمن هذا التقرير ا�ستعرا�سًا الأكثر من ثالثين مثااًل لممار�سات حك�مية رائدة في اأكثر من اثني ع�سر بلد، كما يتناول مجم�عة متن�عة 

ل�سيا�سات ومجاالت مختلفة ت�سمل الرعاية ال�سحية، التعليم والخدمات االجتماعية وخدمات الم�اطنين.

تتبع دورة التطبيق النم�ذجية طريق م�حد وم�سترك: تم تجربة اأف�سل الممار�سات في دوائر ذات اخت�سا�ص اأو في مجال معين مع 

و�س�ح القيمة المرج�ة، كما تبنت حك�مات اخرى الممار�سات التي تتنا�سب مع ال�سياق واالحتياجات المحلية الخا�سة بها.

اأمثلة:

تعد الحك�مة البريطانية الرائدة في �سياغة الت�جهات ال�سل�كية لل�سيا�سات العامة، وتط�ير عق�د تحفز ال�سركات على التركيز على  •

النتائج المرج�ة.

 تتعاون �سنغاف�رة مع مختلف القطاعات لتط�ير اأحدث النهج التي تعتمد اأحدث التقنيات، التي ت�ستفيد من اأحدث التقنيان مثل  •

الح��سبة ال�سحابية، واله�اتف الذكية . 

تتبع الجهات الحك�مية في ال�اليات المتحدة نهج التعهيد الجماعي وتط�ير مختبرات االبداع لدعم وتط�ير وتح�سين خدمة  •

المتعاملين. 

على ال�شعيد العالمي فقد جذب اهتمام اأغلب الحكومات اعتماد القنوات والو�شائل الإلكترونية وتوفير 

منفذ مفتوح للمعلومات لمتعامليها للح�شول على خدمات فائقة الجودة. 

هناك هدف م�سترك الأغلب الحك�مات الريادية وه� االلتزام بتقديم خدمات ريادية وحل�ل مبتكرة واال�ستعداد للتحرك نح� الم�ستقبل. 

�ستق�م الحك�مات الالحقة والتي لم تتحرك لم�اكبة التغيير باالنتظار للتعلم من اخفاقات ونجاحات من �سبقها من حك�مات ريادية 

واالأخذ بالدرو�ص والعبر الم�ستفادة والتي تهدف اإلى تعزيز خدمة المتعاملين. بالنظر الى ال�سياق العام والخا�ص بارتفاع �سقف ت�قعات 

الم�اطنين من الخدمات والقي�د المالية والتقدم الحا�سل في تكن�ل�جيا المعل�مات، �سيتم تطبيق الممار�سات التي تطبقها الحك�مات 

الريادية من قبل الحك�مات االأخرى، مع تفاوت االإطار الزمني الالزم لت�سبح هذه الت�جهات هي التيار ال�سائد.

الر�سم البياني 3: االعتماد ال�ا�سح لت�جهات الخدمة

 تت�سمن الف�س�ل التالية من هذا التقرير و�سف لكل من المحركات الثمانية والت�جهات االأربعة وع�سرين . ي�سف التقرير المحركات 

الرئي�سية وبع�ص االأمثلة على مكان حدوث الت�جه، وكذلك النتائج المترتبة على الحك�مة.
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 » في عالم ت�س�ده خدمة المتعاملين - المتعاملين عن 

طريق االنترنت، يجب التذكر باأن مناف�سك ال�حيد ه� 

على بعد نقرة واحده« 

) دوغ وارنر، رئي�ص �سابق، جاى بي م�رجن( 

�شبب ن�شوء هذا المحرك

يتم التعامل مع المتعاملين في ال�قت الحالي بطريقة تختلف 

عما م�سى، فمع تزايد �سعبية االأجهزة االإلكترونية مثل اله�اتف 

الذكية ومع نم� قدرة العديد من ال�سركات على اال�ستفادة 

من هذه االأجهزة تغيرت وب�سكل جذري طبيعة التفاعل بين 

المتعامل وال�سركة المقدمة للخدمة. كجزء من هذا التح�ل، 

تعمل المنظمات الرائدة على تقديم اأح�سن الخدمات الم�سممة 

لمتعامليها لتحقيق اأق�سى م�ست�ى من التكامل بين البيئة المادية 

والبيئة الرقمية.

تق�م م�ؤ�س�سات ترخي�ص المركبات بالت�ا�سل مع الم�اطنين 

ب�سكل ا�ستباقي لتذكيرهم بتجديد رخ�سة القيادة، كما تعمل 

الم�ؤ�س�سات المالية على تنبيه متعلمليها في حال انخفا�ص 

اأر�سده ح�ساباتهم، وتت�ا�سل ال�سيدليات مع المر�سى عندما 

تحتاج ال��سفات الطبية الى التجديد. وعليه فاإن القدرة على 

اإر�سال االإ�سعارات للمتعاملين عبر قن�ات الت�ا�سل المختلفة 

)مثل الر�سائل الن�سية ور�سائل البريد االإلكتروني والتطبيقات 

الذكية( تخلق تجربة ت�ا�سل فريدة مع المتعامل، كما تعزز 

النتائج المرج�ة من ذلك. كمثال على ذلك بينت درا�سة حديثة 

باأن 81% من المتعاملين الم�ستخدمين للخدمات الم�سرفية عبر 

الهاتف المتحرك والذين تلق�ا ر�سالة ن�سية اأو بريد الكتروني 

تنبه بانخفا�ص ح�ساباتهم ت�سرف�ا بناء عليها، حيث تجاوب 

37% منهم بتخفي�ص ن�سبة االإنفاق )مجل�ص المحافظين للنظام 

االحتياطي الفدرالي، 2014(. كما بينت درا�سة ا�ستق�سائية 

اأخرى وا�سعة النطاق باأن م�ؤ�س�سات ترخي�ص المركبات التي 

قامت باإر�سال ا�سعارات تجديد رخ�ص القيادة �سجلت ر�سى 

للم�اطنين المتعاملين بمرتين اأعلى لمن لم يتم ار�سال اال�سعار 

لهم )ماكينزى، 2014(.

تمكن »انترنت اال�سياء« االأجهزة القابلة لالرتداء من اأن تقّلل 

الت�ا�سل بين العالمين التماثلي والرقمي، مما ينتج عنه الح�س�ل 

على تجربة تفاعلية مميزة وخدمات عالية الج�دة. يقدم ل�سكل 

اأدناه لمحة عن تجربة حية للمتعامل.

الر�سم البياني 4:

التوجهات

�شوق للمنتجات والخدمات الم�شممة لتلبية الحتياجات الفردية

 اإن المتعاملين الذين ي�اجه�ن التقنيات الحديثة يقدم�ن الي�م تجربة رقمية جديدة للم�اطنين ويرفع�ن �سقف الت�قعات على الخدمات 

الحك�مية. تم ا�ستبدال نم�ذج تقديم الخدمات بنم�ذج قائم على تلبية االحتياجات الفردية )ف�ري�ستر،2011(.

تزود الحك�مات حاليا الم�اطنين بمجم�عه من الخيارات المتاحة لالختيار فيما بينها لتلبية احتياجاتهم الفردية. ففيما يخ�ص خدمات 

الهاتف النقال يف�سل بع�ص الم�اطنين الح�س�ل على ر�سائل التذكير )مثل تجديد رخ�سة القيادة، تجديد م�اعيد تقديم ال�سرائب، وما 

اإلى ذلك( عن طريق تطبيقات مخزنة على الهاتف بينما يف�سل اآخرون تلقي ر�سائل ن�سية. باتخاذ نهج مخ�س�ص، ت�ستطيع الحك�مات 

تبني مبادرات فعالة تركز على ج�دة المعل�مات التي يتم تقديمها للم�اطنين، فعلى �سبيل المثال، اإر�سال ر�سالة ن�سية تذكيرية كل 10 

اأيام قبل الم�عد المحدد قد ت�لد المزيد من الردود االيجابية ع��سا عن اإر�سالها كل 30 ي�ما.

اإن خطط ال�اليات المتحدة ال�سحية المبتكرة تقدم مثاال على هذا االتجاه النا�سئ، حيث يقدر باأن 86% من المتعاملين يعتقدون اأنه من المهم 

ال�سيطرة على المعل�مات ال�سحية الخا�سة بهم بينما يعتقد فقط 16% منهم باأن لديهم �سيطرة كلية )اأك�سنت�سر، 2014(. تط�ر م�قف الم�اطن�ن 

باإيجابية خالل العقد الما�سي، فبدال من اأن يك�ن�ا متلقين �سلبيين للخدمات الخا�سة بالرعاية ال�سحية، يريد الكثير من الم�ستخدمين اإدارة 

االأم�ر المتعلقة ب�سحتهم. وعليه قامت عدد من ال�اليات على دمج اأنظمة وا�سعه النطاق تركز على المعل�مات ال�سحية والخدمات الب�سرية 

الخا�سة بالم�اطنين بطريقة فعالة وباأقل تكلفة. هذه االأنظمة الرقمية تمكن من ن�سر ال�عي ال�سحي وتمكين االإدارة الذاتية باالإ�سافة الى متابعة 

المري�ص عن بعد. ومثال عليه تق�م والية ديالوير باإطالق برنامج لتط�ير تطبيقات االأجهزة المحم�لة، مما ي�سمح للنا�ص ال��س�ل اإلى ال�سجالت 

ال�سحية االإلكترونية ال�سخ�سية وكذلك الح�س�ل على معل�مات واختيارات �سحية قيمة وال��س�ل اإلى خيارات الرعاية ال�سحية.

ا�ستراتيجية تجربة المتعامل: تعرف بالجيل ج... 
المتعاملين - المتعاملين المت�سل

9pm: Logs into account 
management tool on phone 

& review spend

6pm: Orders book online through 
same digital wallet on phone

6pm: Scan book’s 2D code 
in store to compare price to 

other merchants (online 
and physical)

6pm: Tap on movie 
poster to watch trailer & 

buy tickets

3pm: Tap to pay and log 
purchase Loyalty program 

card

Digital Wallet Payment & Transit 
Card Use

Proximity-based 
Mobile Content

ID Credentials Use

On smartphone with 
credit, debit, transit, ID 

and loyalty cards

8am: Tap to load pre-paid 
transit tokens into transit 

card on wallet

8am: Tap for entry; 
tap on poster for 

route info / timings

9am: Tap on the entry pad 
to enter office 

Geo-Location Alert / 
Targeted Offer

Payment & 
Coupon Use

1pm: P2P “bump” TXN 
between smartphones

P2P TransfersAugmented Reality 
Application

Proximity-based 
Mobile Content

Virtual Comparison in 
Physical Location

Virtual Shopping Spend 
Management

Proximity-based Mobile 
Advertising

Payment & Loyalty 
Management

3pm: Tap to access 
menu & place order

12pm: Payment and coupon 
use completed in a single tap

12pm: Geo-location 
triggered coupon for use 

in food court

3pm: Find nearest coffee 
shop

Consumer 
“Day in the Life”

Jane

Social Media

11:30am: “Re-tweet” 
coupon offer to save 

on card

Customer Data 
CaptureSource: Deloitte Analysis

ا�سرتاتيجية جتربة املتعامل: تعرف باجليل ج... املتعاملني - املتعاملني املت�سل ا�سرتاتيجية جتربة املتعامل: تعرف باجليل ج... املتعاملني - املتعاملني املت�سل
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كما تق�م وا�سنطن بال�سيطرة على المعل�مات الخا�سة بالمطالبات لتحديد التكاليف والمخاطر والنتائج للمر�سى الذين يتلق�ن الرعاية 

ال�سحية عبر برامجها الخا�سة بت�فير الخدمات ال�سحية والب�سرية. اأما والية ماريالند فتق�م بت�ظيف اأ�سخا�ص ليعمل�ا ك��سطاء بين 

من�سقي الرعاية ال�سحية وبرامج الخدمات االجتماعية. تق�د المبادرات الخا�سة بالرعاية ال�سحية الطريق لتقديم نم�ذج مبتكر جديد 

لت�فير الخدمات والرعاية ال�سحية والتي من �ساأنها اأن تعمل على تح�سين ال�سحة وتح�سين النتائج والع�ائد االجتماعية والمالية.

وعليه تق�م م�ؤ�س�سات القطاع العام بت�قع احتياجات المتعاملين وتقديم الخدمات بناء عليها. م�اكبة متطلبات واحتياجات الم�اطن ومتابعة 

تجاوبهم يعد من اأهم ع�امل النجاح. كما ت�سعى الم�ؤ�س�سات اإلى تحقيق الت�ازن ال�سحيح بين نهج التخ�سي�ص والنهج العام. بينما يع�د 

نهج التخ�سي�ص بف�ائد عديدة على تجربة المتعامل، فقد ي�ؤدي اإلى تكلفة عالية في ت�فير الخدمات وعدم ا�ستدامة البرامج. فالنظام الذي 

يلبي االحتياجات الفردية مع مراعاة الب�ساطة وال�سه�لة في التطبيق واال�ستخدام �سيحقق النتائج االأمثل واالأف�سل )ف�ري�ستر،2011(.

 قنوات الخدمة المتعددة: ال�شتمرارية الحقيقية في 

تجربة المتعامل

تتنامى وب�سكل �سريع ومتزايد قن�ات الت�س�ق التي يتيحها م�فرو 

الخدمات للتفاعل مع المتعاملين. اله�اتف الذكية واالأك�ساك 

التفاعلية تغير طريقة تفاعل النا�ص مع العالم من ح�لهم. 

فيبحث المتعامل�ن على االنتقال ال�سل�ص بين قن�ات الت�س�ق ولي�ص 

فقط الح�س�ل على خيارات متعددة. فعلى �سبيل المثال ي�ستطيع 

م�ستخدم خدمات الرعاية تقديم المطالبة عبر االإنترنت، 

والتاأكد من حالتها با�ستخدام الهاتف الذكي، الت�قيع على 

ال�ثائق ب�سكل �سخ�سي، وتلقي المدف�عات عبر البريد العادي اأو 

عن طريق االإيداعات الم�سرفية. الهدف الرئي�سي من الخدمة 

ه� ت�فير نهج �سل�ص للعميل.

تاأثر قطاع التجزئة بال�سغ�طات التي فر�ستها تطبيقات الخدمة 

المتعددة القن�ات والدور الذي ت�ؤديه التجارة االإلكترونية 

فا�ستجابت باال�ستثمار في تح�سين خدمة وتجربة المتعاملين. 

واظهر ا�ستطالع اأجري م�ؤخرا اأن 56% من الذين �سملهم 

اال�ستطالع راأوا اأن من المهم التمكن من ال�سراء عبر االإنترنت 

واال�ستالم من المتجر، بينما راأى 49% اأنه من المهم التمكن من 

ال�سراء من المتجر وال�سحن للمتعامل )ف�ري�ستر لال�ست�سارات، 

.)2014

فيما تع�د المتعامل�ن على التقدم في ت�جهات الت��سع ال�سريعة 

نح� عالم الت�س�ق االإلكتروني والذي يقدم قن�ات متكاملة زاد 

�سقف الت�قعات من القطاعات االأخرى بما فيها الحك�مية 

لتتبع نف�ص الخطى. على �سبيل المثال، العديد من المتعاملين 

يت�قع�ن درجة عالية من التنا�سق بين المعل�مات المقدمة في 

جميع القن�ات المتاحة )مجم�عة �سي اأف اآي، 2014(. لي�ص من 

المرجح اأن يك�ن لمتعامل خدمات الرفاه االجتماعي كر�ص ال�قت 

للبحث على االإنترنت عن �سيا�سات الحك�مة ال�سبر للتعامل 

�سخ�سيًّا مع م�ظف خدمة لي�ص على دراية كاملة بن�ع الطلب.

تم ت�سميم التطبيقات ال�سهلة اال�ستخدام لتمكين الم�ستخدمين 

من الت�ا�سل بين اأكثر من قناة في وقت واحد. على �سبيل 

المثال، نظام الت�ثيق للمطالبات الخا�سة بخدمات الرعاية 

والذي يتم تطبيقه عبر االنترنت قد يت�سمن ار�سال رمز تعريفي 

لجهاز الم�ستخدم. وعليه يتم من خالل الهاتف الذكي الخا�ص 

بالمتعامل تمرير الرمز ال�سريطي على الجهاز القارئ للتمكن 

من طباعه االأوراق المطل�بة عند وحدة خدمة المتعامل. تعمل 

الحك�مات الريادية وب�سكل منتظم بالتحقق من احتياجات 

المتعاملين لتعزيز تقديم تجربة مميزة لهم.

التجربة الح�شية الرقمية: دمج تجربة المتعامل الرقمية 

مع التجربة المادية

ظه�ر االبتكارات المتنقلة مثل االأجهزة الرقمية التي يمكن 

ارتداءها والمحافظ )االإلكترونية( المتنقلة كان من �ساأنها اأن 

ت�سد الفج�ة بين العالمين الرقمي والمادي و�ساهمت في تقديم 

تجربة تفاعلية للعمالء.

اإن �س�ق التقنيات القابلة لالرتداء في تزايد �سن�ي م�ستمر بن�سبة 

اأكثر من 78% )�سركة البيانات الدولية، 2014(. بحل�ل عام 

2016 فاإن معدل ال�سرف الدولي على هذه المنتجات �سي�سل 

الى 1.4 مليار دوالر اأمريكي. في قطاع خدمة المتعاملين، فان 

االأجهزة القابلة لالرتداء كال�ساعات والنظارات والتي تعمل عن 

طريق ال�سرائح الذكية، �ستتيح للم�ستخدمين ت�سفح االإنترنت 

وم�ساهدة ال�س�ر والتنقل وتجربة ال�اقع المعزز. �سيك�ن تاأثير 

هذه التقنيات بالغ االأهمية على القطاعات العامة والتي ت�سمل 

قطاع ال�سحة، ق�ات الدفاع ووزارة التعليم، وعلى الخدمات 

العامة االأخرى.

ا�سرتاتيجية جتربة املتعامل: تعرف باجليل ج... املتعاملني - املتعاملني املت�سل ا�سرتاتيجية جتربة املتعامل: تعرف باجليل ج... املتعاملني - املتعاملني املت�سل

الر�سائل الن�سية ”SMS“ لمخرجات تعليمية اأف�سل

�ساع ا�ستخدام الر�سائل الن�سية »SMS« قبل اختراع اله�اتف الذكية ولكن القليل من الم�ؤ�س�سات ا�ستخدمتها كجزء من تفاعلها 

الرئي�سي مع المتعاملين. تم التركيز على الم�ؤ�س�سات التعليمية للم�ساركة في االأبحاث المتعلقة بالر�سائل الن�سية .”SMS” قرارات 

التعليم يمكن اأن يك�ن لها تاأثير على المدى البعيد على حياة ال�سخ�ص ومع ذلك التحميل الزائد للمعل�مات غالبا ما ي�ؤدي اإلى 

القرارات ال�سعيفة اأو الهم�د. قامت درا�سة حديثة بت�سليط ال�س�ء على وج�د عدد كبير من الطالب الراغبين بااللتحاق بالكلية ال 

يق�م�ن بالت�سجيل في التعليم الثان�ي بعد التخرج )Govlnnovator، 2015(. هناك مجم�عة من ال��سائل ال�ستخدام الر�سائل 

الن�سية ك��سيلة فعالة لخدمة المتعاملين:

�سخ�سية: م�سممة لت�فير معل�مات م�ستمرة ح�ل احتياجات المتعامل المحددة )مدة وتفا�سيل تطبيق العملية( •

مب�سطة: با�ستطاعة الر�سالة الن�سية تب�سيط كميات كبيرة من التفا�سيل المعقدة اإلى 160 حرفا اأو اأقل. •

اهتمام مركز: تدفع الر�سالة الن�سية الم�ستلم اإلى تركيز االهتمام على محت�ى الر�سالة حتى لث�اني معدودة. •

تذكيرات ف�رية: تذكير ف�ري للم�اعيد لتقليل احتمالية ن�سيانها )مثال: تقديم الطلبات في ال�قت المحدد(. •

مالئمة: الر�سائل الن�سية قد تك�ن م��س�لة با�ستمارات الطلبات والتي ممن الممكن تعبئتها اإلكترونيا من خالل ا�ستخدام  •

الهاتف الذكي. 

قلة التكلفة: ار�سال كمية كبيرة من المعل�مات عبر االإنترنت اأن تر�سل كميات كبيرة من الن�س��ص اأقل كلفة بكثير من قن�ات  •

االت�سال االأخرى – غالًبا ما تكلف �سنًتا واحًدا للر�سالة.

مجه�لة: في الم�اقف الح�سا�سة والتي قد ت�سبب الحرج للمتعامل )مثل الطالب الذين يحتاج�ن للم�ساعدة، ا�ستالم مع�نات  •

الخدمات االجتماعية( يف�سل البع�ص منهم ا�ستالم ر�سائل مجه�لة بدال من تلقي المكالمات اأو الت�ا�سل ال�سخ�سي.

تعد الر�سائل الن�سية من اال�ستراتيجيات الفعالة لتحقيق نتائج اأف�سل للمتعامل. في درا�سة حديثة ح�ل التعليم بعد المرحلة الثان�ية 

للطالب الراغبين بالت�سجيل في الكلية، وجد الباحث�ن اأن الطالب الذين تلق�ا ر�سالة ن�سية مخ�س�سة زادت من احتمالية ت�سجيلهم 

بن�سبة �سبعة في المائة اأكثر من اأقرانهم في الكلية GovInnovator، 2015((. في هذا الم�سروع التجريبي، جاءت اأف�سل النتائج 

في اأجزاء من البالد مع دعم محدود للتخطيط بالت�سجيل في الكلية. التعليم ه� واحد من مجاالت القطاع العام والذي من الممكن 

اأن يحقق ا�ستخدام الر�سائل الن�سية نتائج اأف�سل. التذكير للح�س�ل على ال��سفات الطبية، التذكير لتفادي التاأخير، وا�سعارات 

التذكير لتجديد بطاقة ه�ية الم�اطن، هي من االأم�ر التي تثبت م�ساعدة ا�ستخدام الر�سائل الن�سية في تح�سين الحياة الي�مية 

للم�اطن.
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الرعاية ال�سحية

مع تزايد اأهمية االأجهزة الرقمية القابلة لالرتداء، تق�م حك�مة 

�سنغاف�رة باال�ستثمار بها كحل رئي�سي لتح�سين حياة الم�اطنين. 

بينت درا�سات باأن واحد من بين كل ت�سعة من الم�اطنين 

ال�سنغاف�ريين الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و69 �سنة يعان�ن 

من مر�ص ال�سكري. لتفادي الم�ساعفات ال�سحية الط�يلة االأجل 

مثل اأمرا�ص القلب اأو الف�سل الكل�ي، يخ�سع مر�سى ال�سكري 

وب�سكل ي�مي لقيا�ص م�ست�ى ال�سكر في الدم عن طريق وخز 

االأ�سبع. يتعاون معهد �سنغاف�رة لالإلكترونيات الدقيقة و�سركة 

  )biomicro Pte(سنغاف�رة المحلية للتكن�ل�جيا االأحيائية�

على الق�ساء على هذا الروتين من خالل تط�ير جهاز قابل للزرع 

لمراقبة م�ست�ى ال�سكر في الدم. )وكالة العل�م والتكن�ل�جيا 

واالأبحاث، 2014(. يق�م الجهاز بعد زرعه للمري�ص بر�سد 

واإر�سال القراءات ال�سلكيًا اإلى قارئ خارجي. اإذا نجحت هذه 

المبادرة، فهذا من �ساأنه اأن يق�م بتح�سين حياة مر�سى ال�سكري 

و�سيك�ن لها اأثر هام على خدمة الرعاية ال�سحية ح�ل العالم.

ط�رت �سركة Vivametrica في مدينة كالغاري الكندية اأداة 

لتقييم الن�ساط ال�ظيفي لت�ليد البيانات ال�سحية من خالل 

 .)Vivametrica( اأجهزة اللياقة البدنية القابلة لالرتداء

يق�م النظام الح�سابي بتحليل البيانات لفح�ص احتمالية اإ�سابة 

الم�ستخدمين باأمرا�ص �سحية مثل ال�سكري اأو اأمرا�ص القلب. 

يق�م الفرد باأخذ هذه النتائج للطبيب ل�سمان اتخاذ اإجراءات 

مبكرة تقلل من احتمال ح�س�ل م�ساكل �سحية م�ستقبلية (

ف�ري�ستر، 2014(. تر�سل vivametrica  نتائج الفح��سات 

الطبية االح�سائية للمنظمات التي تهتم بتقييم االإتجاهات 

ال�سحية في مكان العمل.

ق�ات الدفاع

في عام 2013، بلغ اإجمالي االإنفاق الع�سكري العالمي اأكثر من 

1.7 تريلي�ن دوالر اأميركي )معهد �ست�كه�لم الدولي لبح�ث 

ال�سالم، 2014(. ت�ساعد االأجهزة الرقمية القابلة لالرتداء 

ق�ات الدفاع في ر�سد م�قع و�سحة والحالة النف�سية لل�حدات 

الع�سكرية التي تعمل في ظروف خطرة. ت�ساعد هذه المعل�مات 

على اتخاذ القرارات المنا�سبة وامكانية اإنقاذ االأرواح.

تعمل �سركة ثيا�ص االأ�سترالية التي ت�فر خدمات هند�سية متكاملة 

على اإر�سال العاملين لديها اإلى مناطق اأ�سترالية نائية ذات 

المناخ القا�سي وم�طن لبع�ص من اأخطر الحي�انات المفتر�سة. 

لتح�سين تتبع �سالمة وكفاءة العاملين بال�سركة تعاقدت ال�سركة 

مع جهات معنية بال�سالمة لتزويدهم بمجم�عه جديدة من 

التكن�ل�جيا القابلة لالرتداء.

التعليم

تحظى االأجهزة الرقمية القابلة لالرتداء باهتمام الترب�يين 

في قطاع التعليم بازدياد اإدراكهم بالقدرات التح�يلية التي من 

الممكن اأن تقدمها هذه التقنيات. في غ�س�ن �سن�ات قليلة، 

�ست�سبح هذه التقنيات اأداة رئي�سية للمدر�سين ت�ساعدهم في 

خلق تجربة تعليمية ماأم�نة. ومن االأمثلة المحتملة على ذلك 

»المج�هرات الذكية« والتي �ستعمل على تحذير الطالب في در�ص 

الكيمياء في حال ا�ست�سعار وج�د انبعاث لغازات خطيرة، واأي�سا 

النظارات الذكية التي يمكن اأن تح�ل در�ص التاريخ اإلى خبرة 

تعليمية ثالثية االأبعاد. مثال اآخر ه� القفازات الذكية التي تعزز 

الت�جيهات التعليمية في التعامل مع المعدات الحرفية.

الخدمات المتاحة 

با�ستطاعة م�ظفي خدمة المتعاملين ا�ستخدام االأجهزة الرقمية 

القابلة لالرتداء لتفاعل اف�سل مع المتعاملين. هذه االأجهزة من 

الممكن اأن تحفز الم�ظف على تقديم خدمات اأف�سل للعميل 

باتخاذ االجراءات االأكثر كفاءة.

في مطار هيثرو في لندن، قامت فيرجين اتالنتيك بتبني 

م�سروع تجريبي بتزويد الم�ظفين في ا�ستراحة كبار الزوار 

بنظارات ج�جل – وهي �سكل جديد من تكن�ل�جيا الب�سريات 

الذكية )اإيرب�رت بزن�ص، 2014(. يق�م الم�ظف�ن با�ستقبال 

الم�سافرين والترحيب بهم والبدء بعملية الت�سجيل با�ستخدام 

التقنية المزودة. ا�ستخدام الم�ظف�ن اأي�سا النظارات الذكية 

لت�فير تحديثات ف�رية على الرحلة وال�جهة والمعل�مات ذات 

ال�سلة، واأكد الم�ظف�ن باأنه بالتفاعل مع المتعاملين ح�سنت من 

ج�دة الخدمات )ف�ري�ستر،2014(، كما تفاعل المتعامل�ن مع 

هذه التقنية بطريقة اأح�سن من المت�قع. خف�ست هذه المبادرة 

المعامالت ال�رقية وزادت من االإنتاجية ب�سكل عام )اإيرب�رت 

بزن�ص، 2014(.

�سحيح اأن تجربة فرجين مع نظارات ج�جل ح�سلت في ردهة 

مطار، اإال اأنها مفيدة ب�سكل للخدمات الم�فرة في القطاع العام. 

في الم�ستقبل، �ستمكن االأجهزة الرقمية القابلة لالرتداء عمالء 

الحك�مات من معرفة القادم ووجهته وما يحتاجه )ف�ري�ستر، 

2014(. مع تقليل ال�قت الم�ستغرق في جمع واإدخال البيانات 

�سيتمكن م�ظف خدمة المتعامل بالتفاعل ب�سكل اأف�سل مع 

المتعاملين فالهدف ه� تقديم تجربة ا�ستثنائية ومميزة.

طريقة اأخرى لالرتقاء بالخدمات التكن�ل�جية لتح�سين تجربة 

المتعاملين ه� عن طريق خدمة الترجمة ال�س�تية. ي�ساعد 

تطبيق هذه الخدمة على االأجهزة المحم�لة الق�ساء على ح�اجز 

االت�سال بين الثقافات المختلفة بترجمة الكلمات من لغة اإلى 

اأخرى. تمكن هذه التقنية النا�ص ح�ل العالم من الت�ا�سل 

مع البع�ص من غير الحاجة اإلى تعلم لغة اأخرى. من المت�قع 

بالتالي تح�سين تنظيم الفعاليات المتعددة كا�ست�سافة الندوات 

االإلكترونية والدورات التدريبية والم�ؤتمرات.

تمكن المحافظ الرقمية م�ستخدميها بت�سديد الدفعات مبا�سرة 

من خالل الهاتف النقال. يق�م المتعامل با�ستخدام التطبيق 

المحمل على الجهاز واإدخال الرقم ال�سري، واختيار الح�ساب 

الذي �سيتم ال�سحب منه ومن ثم ال�سغط على الجهاز الإر�سال 

.)CHASE Paymentech( البيانات المطل�بة
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بداأت التقنية الح�سية الرقمية لت�ها ويت�قع نم�ها ب�سرعة فيما 

تختبر الم�ؤ�س�سات التكن�ل�جيات ال�سغيرة. و�سع نم�ذج اأولي 

�سريع �سيتيح �سرعة تط�ير واختبار هذه التكن�ل�جيات، التي 

�ست�ؤدي اإلى تدفق المنتجات والخدمات الجديدة. �ستعطي 

هذه التجارب �سركات التكن�ل�جيا الفر�سة ل�سقل المنتجات، 

و�سيتمكن المط�رون من اإن�ساء تطبيقات اإ�سافية، و�سيتمتع 

الم�ستخدمين بالح�س�ل على تجربة فريدة وعالية الج�دة. 

�ستنخف�ص التكاليف بازدياد اعداد ال�سركات الم�ستثمرة 

و�ست�سبح جزء واقعي لخدمة المتعاملين.

النتائج:

على الحك�مات االخذ بالتالي:

تط�ير خدمات الكترونية تت�سم بالكفاءة والفعالية من  •

حيث التكلفة والتي ت�فر تجربة مميزة للعميل والتي يمكن 

اعتبارها قناة تفاعل رئي�سية اأولية.

�سمان ح�س�ل المتعاملين الذين ال ي�ستطيع�ن ال��س�ل  •

اإلى ات�سال باالإنترنت اأو الذين ال يملك�ن الكثير الخبرة مع 

االأجهزة الرقمية على الدعم الالزم لل��س�ل اإلى الخدمات 

العامة عبر هذه القن�ات.

التركيز على القن�ات التي تت�ا�سل مع االفراد و�سمل  •

المتعاملين الذين ي�اجه�ن التكن�ل�جيا في مراكز الخدمة 

ال�احدة )مثل االأك�ساك التفاعلية والنظارات الذكية، اإلخ( .

»دكت�ر، المري�ص �سيراك االآن«

�شبب ن�شاأة هذا التوجه

يمتلك الم�اطن�ن عدًدا من الحق�ق االإن�سانية االأ�سا�سية وحق�ق 

الملكية ف�سال عن التزامات الحك�مة المن�س��ص عليها في 

االأطر القان�نية والم�ؤ�س�سية. باإدراك اأن الخدمات الحك�مية قد 

تاأخذ اأ�سكاال عديدة، بما فيها بعد الم�سافة، والت�سهيالت الغير 

مالئمة لمتطلبات ال�سكن الخا�سة، اللغة واأوقات العمل؛ مفه�م 

حق�ق الم�اطن قد امتد اإلى العديد من الخدمات العامة من 

خالل ا�ستخدام بيانات حق�ق الم�اطنين. على �سبيل المثال، 

ي�جد تعريف ر�سمي اأو ميثاق لحق�ق المر�سى في 26 بلدًا 

من بلدان منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية، حق�ق دافعي 

ال�سرائب تم تعريفها ر�سميا في قان�ن ال�سرائب اأو ق�انين 

اأخرى في 30 بلدا من بلدان منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية 

)منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية، 2014( 

كما تحر�ص الحك�مات وب�سكل متزايد على ال��س�ل 

ال�سهل لخدمات الم�اطنين، هذا ي�ساعد على �سمان اأن الخدمة 

�سيتم ت�فيرها ب�سكل �سل�ص وب�سيط واأكثر فعالية. اأ�سبح الي�م، 

ال��س�ل اإلى المعل�مات الحك�مية والمعامالت متاحا من 

خالل مجم�عة متن�عة من منافذ خدمة المتعاملين والمت�فرة 

للم�اطنين وال�سركات. وي�سمل ذلك الخدمات المبا�سرة، 

الهاتف، والقن�ات الرقمية الم�سممة للكمبي�تر واالجهزة 

المحم�لة. من الع�امل التي ت�ؤثر على اختيار الخدمة المنا�سبة 

ه� حجم الخدمة، م�ست�ى التعقيد، درجه ح�سا�سية المعل�مات 

التي يتم تبادلها، باالإ�سافة الى قدرة المتعاملين على ال��س�ل 

اإلى الخدمة.

 وقد حدث تح�ل كبير في تقليل تكلفة القن�ات/الخدمات 

الرقمية خالل ال�سن�ات الع�سر الما�سية، ومن المت�قع اأن ي�ستمر 

هذا الت�جه. تكلفة الخدمة تختلف بين الدوائر، وتعتمد على 

مجم�عة متن�عة من الع�امل بما فيها معدالت االأج�ر. من ناحية 

اأخرى اأظهرت بع�ص التقديرات الكندية لخدمة الم�اطنين اأن 

التكلفة التقريبية للمعامالت ال�سخ�سية هي 25 دوالر، ومبلغ 10 

دوالر للمكالمات الهاتفية من خالل عامل الهاتف، ومبلغ 5 دوالر 

على معاملة م�ؤتمتة على الهاتف، و25 �سنتا بالن�سبة للمعامالت 

على االإنترنت.
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وتخبر تكاليف الخدمة من خالل القناة ون�ع التفاعل في قطاع الخدمة العامة الدولية ق�سة م�سابهة وت��سح قيمة نقل تفاعالت المتعامل 

من قن�ات الخدمة ذات الكلفة العالية )�سخ�سيًّا مثاًل( اإلى الخدمات على االإنترنت.

الر�سم البياني 5: التكلفة ح�سب ن�ع الخدمة

 ازدياد ا�ستخدام الخدمة الذاتية ال يخف�ص تكاليف الخدمات 

فقط ولكن من الممكن اأن ي�ساهم في تح�سين ج�دة الخدمة 

وتحقيق ر�سا الم�اطن. الخدمات العامة الرقمية هي تلك التي 

ت�س�ر وت�سمم وتحت�سن اأحدث تكن�ل�جيا رقمية )ج�هال وغالي 

2014(. هذا يت�سمن االنترنت، م�اقع الت�ا�سل االجتماعي 

والتكن�ل�جيا ال�سحابية. كما اأ�سار ال�زير البريطاني فران�سي�ص 

م�د »الراأي العام يت�قع ال��س�ل اإلى الخدمات ب�سكل �سريع 

ومالئم، وفي اأوقات تالئمه. نحن لن نترك اأحدا خلفنا ولكن 

�سن�ستخدم التكن�ل�جيا الرقمية لتقديم اأف�سل الخدمات 

وبتكاليف اقل« )مكتب مجل�ص ال�زراء، 2013(.

االتجاهات المبينة �سمن محرك ال��س�ل األى الحك�مة يتطلب 

التحرك نح� الحل�ل الرقمية التلقائية. المبادرات الرامية اإلى 

�سد الفج�ة الرقمية واهمية الت�ا�سل االإن�ساني المبا�سر.

التوجهات

رقمية بطبيعتها 

هناك 1.5 مليار هاتف ذكي م�ستخدم عالميا الي�م )االأمم 

المتحدة، 2014(. نقل اعتماد االأجهزة الرقمية تركيز 

ا�ستراتيجية الخدمات الحك�مية اإلى المنافذ والخدمات 

الرقمية، وفي حال تم ت�سميمها ب�سكل �سحيح �ستزيد من 

اإمكانية تح�سين تجربة المتعاملين وجعل الخدمات اأكثر كفاءة. 

تمكن التكن�ل�جيا الحديثة الحك�مات من تطبيق هذه االأنظمة 

باأقل تكلفة، كما ت�سير التقديراتاأان القيمة االقت�سادية العالمية 

من انتقال القطاع الحك�مي اإلى العالم الرقمي �ستبلغ 1 تريلي�ن 

دوالر �سن�ًيا )ماكنزي اأند ك�مباني، 2014(.

ت�سعى م�ؤ�س�سات القطاع العام الرائدة اإلى جعل العالم الرقمي 

خيار تلقائي للم�اطنين، مما يعني باأن الحك�مة االإلكترونية على 

نح� جيد من التنظيم وعلى اقتناع باأن ت�سبح الخيار االأف�سل 

واالأمثل لتقديم الخدمات للمتعاملين. في كثير من البلدان، فاإن 

غالبية الم�اطنين منفتح�ن وعلى اطالع على خدمات الحك�مة 

االإلكترونية وعلى رغبة على فعل المزيد عبر االإنترنت. اأظهر 

ا�ستطالع لديل�يت تم اإجراءه على اأكثر من 5،000 م�اطن 

بريطاني اأن 88% هم على ات�سال بالخدمات الحك�مية عبر 

االإنترنت، بينما ف�سل 3% من الم�ساركين في اال�ستطالع عدم 

الت�ا�سل عبر االنترنت )ديل�يت برريطانيا، 2014( كما بينت 

الدرا�سة اأي�سا باأن الب�ساطة واالأمن وال�سرعة وقلة التكاليف 

كلها هي من اأثمن ج�انب الخدمات الرقمية. ورغم اأن هذه 

االأرقام تختلف باختالف مناطق العالم، فان االتجاه االأ�سا�سي 

ثابت. وي�سجع الجيل الجديد من الم�اطنين المهتمين بالتقنيات 

الحديثة التحرك نح� تقديم الخدمات الرقمية. وتعمل 

الحك�مات على الحك�مات على تي�سير هذا االنتقال عن طريق 

اكت�ساب فهم اأف�سل الحتياجات الم�اطنين وتط�ير خدماتهم 

عبر االإنترنت.

تقدم الحك�مة البريطانية اأكثر من 650 خدمة معامالت 

للم�اطنين عن طريق مزيج من التكن�ل�جيا الرقمية وغير 

الرقمية. بحل�ل عام 2012 وبالرغم من اأن 77% من �سكان 

المملكة المتحدة الذين ي�ستخدم�ن �سبكة االنترنت ي�ميا، فاإن 

اأقل من 50% قد اأجروا المعامالت اإلكترونيا، واأقل من %10 

حاول�ا ال��س�ل اإلى المعل�مات عبر االإنترنت. في العام التالي، 

اأطلقت المملكة المتحدة ا�ستراتيجية »الرقمية التلقائية« بهدف 

ت�فير الخدمات الرقمية التي �س�ف تك�ن فعالة حتى ت�سبح 

المنفذ الرئي�سي للم�اطنين القادرين على ا�ستخدامها، مع عدم 

ا�ستبعاد اال�سخا�ص االأقل خبرة بالتكن�ل�جيا. وتركز المبادرة 

على االأخذ بالتقنيات الرقمية للبرامج القائمة لرفع معاير 

الخدمات. اأن�سطة الن�سر في كل من االإدارات الحك�مية المركزية 

االأربعة وع�سرون تعمل اأي�سا على ت�سريع االنتقال اإلى من�سة 

االنترنت. ت�سمل ف�ائد » الرقمية االفترا�سية« ا�ستخدام خدمات 

اأكثر كفاءة ذات تكاليف ت�فيريه بعيدة المدى. وقد تح�سن 

ا�ستجابة وردود فعل الم�ستخدمين بينما يت�قع اأن تبلغ التكلفة 

ال�سن�ية ح�الي 1.7 اإلى 1.8 مليار جنيه ا�سترليني )مكتب 

مجل�ص ال�زراء، 2013(.
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�شد الفجوة الرقمية

بالرغم من انت�سار الخدمات الرقمية فمن الممكن ا�ستبعاد 

�سريحة معينة من ال�سكان. وال يملك ه�ؤالء الم�اطن�ن المعزولين 

رقميًّا الخبرة الكافية، اأو اأي خبرة في االأجهزة الرقمية، 

مما يجعل من ال�سعب ت�سفح ال�سبكة الحك�مية، مما يدفع 

الحك�مات اإلى ت�فير امكانيات اأف�سل للت�ا�سل عبر االنترنت 

لهذه ال�سريحة، بتحديد الح�اجز التي تح�ل دون اإي�سال 

المعل�مات واإيجاد حل�ل لم�ساكل محددة. ما اإذا كان ذلك 

ي�سمل تعليم الم�اطنين الذين ال يملك�ن الخبرة في ا�ستخدام 

تكن�ل�جيا المعل�مات اأو ت�فير جهاز كمبي�تر محم�ل لكل طفل، 

فان ال�سغط ل�سد الفج�ة الرقمية اآخذ في االت�ساع، ولن يتم 

تطبيق اال�ستراتيجية الحك�مية لتقديم الخدمات الكترونيا حتى 

ي�سبح جميع الم�اطنين قادرين على اعتمادها.

في عام 2012، قامت الحك�مة البريطانية باال�ستثمار في جعل 

اأغلب خدماتها تقدم اإلكترونيا و�سجعت الم�اطنين على 

اال�ستفادة منها. ومع ذلك، يقدر اأن 8.2 ملي�ن من البالغين 

ال يملك�ن المهارات الكافية ال�ستخدام القن�ات الرقمية، ونح� 

ن�سف البالغين من هذه الفئة هم من الفقراء. وللتغلب على هذه 

الم�سكلة �سكلت الحك�مة ا�ستراتيجية رقمية لل�سابق عبر االنترنت 

وهي المبادرة االأولى من ن�عها من بين عدة مبادرات اأخرى تمت 

تجربتها. الهدف من المبادرة ه� ت�سيع الم�اطنين على الت�ا�سل 

 “Go On عبر االنترنت باأ�سرع وقت. تم اإعادة ت�سمية المبادرة

”UK بهدف دفع االأفراد والم�ؤ�س�سات بالت�ا�سل عبر االنترنت 

واال�ستمتاع بهذه التجربة )مكتب مجل�ص ال�زراء، 2012(. كجزء 

 “Age سكلت الحك�مة �سراكات مع� “Go On UK” من مبادرة

”UK و«Big Lottery Fund« و«E. ON« ومكتب البريد Talkو 

Talk ومجم�عة ل�يدز الم�سرفية والبي بي �سي.. وقد �ساهمت 

هذه ال�سراكات اإلى طرق جديدة لتثقيف الم�اطنين، مثل 

digitalskills.com وهي من�سة اإلكترونية �سيتم اإطالقها في 

ربيع 2015، حيث �سيق�م 5000 بطل رقمي بم�ساركة مهاراتهم 

االإلكترونية مع كل من يرغب بذلك. 

كمبي�تر محم�ل لكل طفل ه� م�سروع تق�م به عدة منظمات غير 

ربحية، و �سركات التكن�ل�جيا الكبرى التي تهدف اإلى تط�ير 

و ت�زيع االأجهزة التعليمية ال�ستخدامها في البلدان النامية 

)ف�الن وواط�س�ن واأندر�س�ن، 2013(. في عام 2007 اأ�سبحت 

االأوروغ�اي اأول بلد يقدم على اال�ستثمار الكبير في ت�زيع اأجهزة 

كمبي�ترات محم�لة على جميع المدار�ص االبتدائية للطالب 

والمعلمين. بينما ت�ستفيد المدار�ص في المناطق الح�سرية 

الرئي�سية من هذه المبادرة يمكن اأن ت�ستفيد من هذه المبادرة 

ف�را، لم تتمكن المدار�ص في المناطق الريفية والطالب من 

بيئات فقيرة من اال�ستفادة من هذه المبادرة لعدم ت�فر البنية 

التحتية الرقمية لدعم االت�سال باالإنترنت. في اأقل من �سنتين 

قامت حك�مة االأوروغ�اي بت�زيع الكمبي�ترات المحم�لة لكل 

المدار�ص االبتدائية وت�فير الخبراء لدعم هذه التجربة. تم 

ا�ستبدال البنية التحتية القديمة بتقنيات االألياف الب�سرية 

وبدائل مثل االأل�اح ال�سم�سية في المدار�ص ال�سغيرة المعزولة. 

المحت�ى التعليمي له�ؤالء الطالب ت�سمن برامج اآلية، درو�ص 

انجليزية مبرمجة باالإ�سافة الى برامج تطبيقية اأ�سا�سية لتعليم 

تطبيقات الترميز. اإن تزايد اأعداد خبراء التكن�ل�جيا في �س�ق 

العمل خالل العق�د القادمة ي�ساعد االأوروغ�اي على الت��سع في 

قطاع التكن�ل�جيا.

العامل الإن�شاني 

اإن التكاليف المتدنية وال��س�ل ال�سهل وتح�سين تجربة المتعامل 

ت�سجع الحك�مات على اعتماد القن�ات الرقمية. ب�سبب وج�د 

االأنظمة الرقمية المتط�رة على اآلية االأجزاء الرئي�سية لكل 

�سناعة تقريبا، قللت بدورها االعتماد على اال�سكال التقليدية 

للعمل. العديد من المعامالت الحك�مية لم يتم تفعيل الت�سغيل 

االآلي الرقمي لها الأنها اأكثر تعقيدا مف�سلة اأكثر من مجرد 

معامالت تجارة التجزئة االإلكترونية. حتى بين الم�اطنين 

الخبراء با�ستخدام التكن�ل�جيا يف�سل ق�سم منهم الح�س�ل 

على الخدمات عبر ال��سائل التقليدية اإال اأن التح�ل اإلى الرقمية 

�س�ف يك�ن له اآثار على كيفية تلقي الخدمات.

بع�ص من اأهم التغييرات في الخدمات ال�سخ�سية تاأتي على 

�سكل خدمات ونماذج متكاملة. مع تزايد ا�ستخدام الم�اطنين 

للم�اقع االإلكترونية عبر االنترنت، قلت حاجة الهيئات الحك�مية 

الح�س�ل على م�اقع منف�سلة. ي�فر مفه�م »محطة واحدة 

للت�س�ق« فر�سة لخف�ص التكاليف مع الق�ساء على االإزعاج من 

الحاجة اإلى االنتقال من مبنى اإلى اآخر. �سيتمكن الم�اطن�ن 

من تجديد رخ�سة القيادة، وتقديم طلب الح�س�ل على البطاقة 

ال�سحية، تقديم مطالبة قان�نية، اأو تلقى الم�ساعدة االجتماعية 

كل ذلك من خالل نف�ص الم�قع.

يت�سمن نم�ذج مزيج الخدمات كال من الخدمات التقليدية 

وخدمات الحك�مة االإلكترونية. على �سبيل المثال، االأك�ساك 

الرقمية ذات الخدمة الذاتية م�ج�دة اإلى جانب م�ظفي 

الحك�مة الذين يعمل�ن على ت�فر الم�ساعدة ل�سرح كيفية عمل 

االأك�ساك. اإن نهج مزيج الخدمات مختلط �سي�ساعد الحك�مات 

في تلبية احتياجات الم�اطنين مع اال�ستفادة من مزايا 

المن�سات الرقمية. كما ت�فر للم�اطنين الذين هم اأقل ثقة 

بالحك�مة االإلكترونية فر�سة للتجربة في بيئة داعمة، وزيادة 

اعتماد ت�سجيع »الرقمية االفترا�سية«.

يبلغ عدد ال�سكان في المناطق ال�سمالية الغربية الكندية ح�الي 

43،000 ن�سمة يعي�س�ن في منطقة تغطي اأكثر من ملي�ن كيل�متر 

مربع. وبينما يقطن ن�سف ال�سكان في والية يل�نايف، الكثير 

من النا�ص ي�سكن�ن في مناطق نائية. من اأول�يات الحك�مة هي 

ت�فير نف�ص م�ست�ى الخدمات له�ؤالء االأفراد واالأ�سر على نف�ص 

الم�ست�ى من الذين يعي�س�ن في العا�سمة. في اأواخر عام 2010، 

و�سعت الحك�مة مبادرة جديدة تحت ا�سم »مركز خدمة النافذة 

ال�احدة« )ن�رث��ست تريت�ريز 2012(. الغر�ص من مراكز 

الخدمة ه� م�ساعدة الم�اطنين الذين يعي�س�ن في المناطق 

النائية على ال��س�ل وا�ستخدام البرامج الحك�مية عبر االإنترنت. 

تم اإن�ساء مراكز الخدمات في ثمانية مجتمعات ريفية مع تعيين 

م�ظفين حك�ميين في تلك المراكز لم�ساعدة الم�اطنين على 

تقديم الطلبات اإلكترونيا من خالل ا�ستخدام الكمبي�ترات 

العامة. وقد نالت هذه المبادرة تجاوب العديد من الم�اطنين 

بما فيهم كبار ال�سن. �سرعة التجاوب والمقدرة على ت�فير 

الخدمات باللغة المحلية �ساهم في تحقيق نجاح هذه المبادرة. 

ومنذ اإطالق المبادرة ت�ساعف عدد وج�د هذه المراكز 

)ن�رث��ست تريت�ريز 2012(.

النتائج:

على الحك�مات االأخذ بالتالي: 

تط�ير خدمات اإلكترونية تت�سم بالكفاءة والفعالية من حيث  •

التكلفة التي ت�فر تجربة مميزة للعميل ويمكن اعتبارها قناة 

تفاعل رئي�سية اأولية.

�سمان ح�س�ل المتعاملين الذين ال يملك�ن النفاذ اإلى  •

االأنترنت اأو الخبرة باالأجهزة الرقمية على الدعم الالزم 

لل��س�ل اإلى الخدمات العامة عبر هذه القن�ات.

التركيز على القن�ات التي تت�ا�سل مع االأفراد و�سمل  •

المتعاملين الذين ي�اجه�ن التكن�ل�جيا في مراكز الخدمة 

ال�احدة )مثل االأك�ساك التفاعلية والنظارات الذكية، اإلخ( .

ال��س�ل للخدمة: احلك�مة كمزّود للم�ؤن ال��س�ل للخدمة: احلك�مة كمزّود للم�ؤن
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»من اأجل اأن تحقق الح��سبة اأعلى اإمكانياتها واأن تتمكن 

من اإثراء الحياة الي�مية لالأفراد وال�سركات في كل 

مكان، ينبغي اأن تك�ن اآمنة وم�ثق بها«

بيل جيت�ص م�ؤ�س�ص �سركة مايكرو�س�فت

�شبب ظهور هذا التجاه

اأ�سبحت حماية البيانات والخ�س��سية عبر االإنترنت من 

االأول�يات الرئي�سية للحك�مات وال�سركات التي تتبادل البيانات 

عبر وحدات تنظيمية، وتقدم خدمات كبيرة الحجم للمتعاملين. 

وعلى الرغم من زيادة الجه�د االأمنية، وجدت درا�سة اأجريت 

م�ؤخرا اأن 97% من م�ؤ�س�سات القطاعين العام والخا�ص والبالغ 

عددها 1،216 م�ؤ�س�سة قد تم انتهاك بياناتها )فايراآي اأند 

منديانت، 2014(. التعليم العالي، الحك�مة االتحادية وحك�مة 

ال�الية والحك�مة المحلية كانت من �سمن القطاعات التي كان 

تاأثير البرمجيات الخبيثة من خالل �سبكة الهياكل االأ�سا�سية 

عليها من االأعلى.

يت�سمن الح�ساب االإلكتروني االأمن عبر االإنترنت على بيانات 

�سخ�سية، تاريخ الت�سفحات والخدمات ال�سخ�سية بناء على 

اأ�سا�ص االحتياجات والرغبات الفردية، ف�سال عن القدرة على 

اإجراء تح�يالت اآمنة. اإدارة الح�سابات ب�سكل اآمن ي�سمن 

للم�اطنين وال�سركات �سرية المعل�مات والمعامالت ال�سخ�سية. 

ومع ذلك، حماية الح�ساب محددة ب�سيا�سات الخ�س��سية في 

كثير من الحك�مات الي�م، مما اأدى اإلى الحد من قدرة االإدارات 

والبرامج وتبادل البيانات عبر الحك�مة ومع ذلك، اعتماد 

من ح�ساب �سمان التكن�ل�جيا كثيرا ما يحد من �سيا�سات 

الخ�س��سية في كثير من الحك�مات الي�م، مما اأدى اإلى الحد 

من قدرة االإدارات والبرامج لتبادل البيانات عبر الحك�مة.

التوجهات

اإثبات الهوية: تاأكيد الهوية ب�شكل اآمن وفعال 

عندما يتم تبادل المعل�مات ال�سخ�سية اإلكترونيا، ت�سبح 

مخاطر �سرقة اله�ية من االأم�ر التي تبعث اإلى القلق. ومن 

اأجل الحفاظ على ثقة الم�اطن، تحتاج الحك�مات اإلى اتخاذ 

اإجراءات اآمنة واأكثر فعالية عند تاأكيد اله�ية. نحت التكن�ل�جيا 

الرقمية االأنظمة المبنية على ا�ستخدام ال�رق جانبا عن طريق 

تمكين اأ�ساليب جديدة الإثبات اله�ية ت�سمل الت�قيع االإلكتروني، 

اله�ية االإلكترونية، الب�سمات االإلكترونية بطاقات اله�ية 

الخا�سة بالم�اطنين، تحديد �سربات القلب، ت�ثيق ال�س�ت. 

ت�فر هذه الطرق لت�ثيق اله�ية فر�ص اأكبر للراحة و�سه�لة 

اال�ستخدام ولكن تطرح اأي�سا مخاوف اأمنية جديدة.

بدال من اال�سطرار اإلى الت�جه اإلى مكتب الحك�مة لتعبئة قائمة 

ط�يلة من النماذج، باإمكان الم�اطن ت�سريع العملية في غ�س�ن 

ب�سع دقائق من المنزل عن طريق ا�ستخدام الكمبي�تر المحم�ل 

وتعبئة النماذج اإلكترونيا. رغم اأن اأغلب اأ�سكال الم�سادقة 

الرقمية ت�سعى لتح�سين تجربة المتعامل فاإن معرفة كيفية 

ا�ستخدامها يمكن اأن ي�سكل تحديا، على �سبيل المثال، عندما 

يتعلق االأمر بحدوث انخفا�ص في المعامالت وجدت بع�ص 

المنظمات مطالبة االأفراد اإلى اإن�ساء رقم �سري اأمر غير فعال، 

فقد يتم ن�سيان الرقم ال�سري في اأغلب االأحيان مما يبعث على 

االإحباط. وبدال من ذلك، فان اإدخال مجم�عة من المعل�مات 

ال�سخ�سية مثل تاريخ الميالد اأو الرمز البريدي، تجعل عملية 

الت�ثيق اأكثر �سال�سة )ف�ري�ستر،2014(. يتم اعتماد و�سيلة تاأكيد 

اله�ية بناء على احتياجات الم�ستخدم. عند ن�سيان كلمة المرور، 

قد يف�سل بع�ص الم�ستخدمين اإلى الرد على مجم�عة من االأ�سئلة 

بينما يريد البع�ص اإر�سال رمز التحقق على الجهاز المحم�ل. 

بازدياد تفاعل الم�اطن مع الخدمات تقل تكلفة المعامالت في 

الهيئات الحك�مية، ويمكن ا�ستثمار هذا الت�فير في تح�سين 

التكن�ل�جيا التي من �ساأنها اأن تعزز من تجربة الم�ستخدم.

تعتمد بع�ص الم�ؤ�س�سات المتقدمة االأجهزة القابلة لالرتداء 

الإثبات اله�ية. قام رويال بنك الكندي بتطبيق نم�ذج تجريبي 

با�ستخدام ال�س�ار ”Nymi Wristband“ والتي تق�م بمراقبة 

�سربات القلب. كما ي�ستطيع الم�ستخدم�ن اإثبات ه�يتهم من 

خالل ال�س�ار عند اتمام عمليات ال�سراء با�ستخدام البطاقات 

االئتمانية اأو بطاقات ال�سحب االآلي )فرند، 2014(. كما اأطلق 

 bpay م�سرف باركليز البريطاني مبادرة مماثلة مع ال�س�ار

والتي تتيح للم�ستخدمين اإمكانية دفع ثمن الم�اد التي ت�سل 

اإلى 20 جنيه اإ�سترليني في 400،000 نقطة بيع في كافة اأنحاء 

المملكة المتحدة )ف�ري�ستر، 2014(. ي�ستطيع عمالء الم�سرف 

ا�ستخدام و�سائل النقل العام، دفع ثمن القه�ة، وفي حال كان 

المتعامل من م�سجعي �ساوثهامبت�ن، �سيتمكن من دخ�ل المدرج 

عن طريق المرور ال�سريع بف�سل البطاقة.

المخاطر المرتبطة بتاأكيد اله�ية الرقمي مت�افقة مع التهديدات 

االأمنية الرئي�سية في ع�سر المعل�مات الحالي. با�ستطاعة 

قرا�سنة �سبكة االنترنت الي�م تجاوز اأنظمة تاأكيد اله�ية الخا�سة 

بالحك�مة وال��س�ل اإلى المزيد من البيانات التي يمكن اأن ت�ؤدي 

اإلى ال�سرر اأكثر من اأي وقت م�سى. عدم الف�سل بين العالمين 

ال�اقعي واالفترا�سي يجعل من ال�سعب التنب�ؤ ب�سرقة اله�ية. 

ولهذا ال�سبب ما زال العديد من البالد تعتمد على ا�ستخدام 

المعامالت ال�رقية للمعامالت الح�سا�سة. �سيتم ا�ستمرار هذا 

الم��س�ع في الم�ستقبل القريب حيث لم يتم ا�ستق�ساء المخاطر 

التي ت�اجه �سرية المعل�مات ب�سكل كلي.

قبل اأكثر من عقدين بقليل، ح�سلت اأ�ست�نيا على ا�ستقاللها 

من االتحاد ال�س�فييتي ال�سابق، وكانت تمتلك الحد االأدنى من 

البنية التحتية لدعم الن�ساط والنم� التجاري. البالد ومنذ ذلك 

الحين اأ�سبحت متط�رة اقت�ساديا واأ�سبح القطاع العام رائدا 

في خدمات الحك�مة االإلكترونية عالميا. في عام 2003، اأطلقت 

اأ�ست�نيا ب�ابة الحك�مة االإلكترونية، ومنحت الم�اطنين مدخل 

عبر االإنترنت لل��س�ل اإلى بع�ص الخدمات الحك�مية. منذ اأكثر 

من ع�سر �سن�ات بعد ذلك، جميع المقيمين في اأ�ست�نيا حاليا 

يمتلك�ن بطاقات ه�ية اإلكترونية ت�سمح لهم بالت�س�يت، دفع 

ال�سرائب، والح�س�ل على اأكثر من 160 خدمة من الخدمات 

الحك�مية مثل ت�سجيل الممتلكات، الح�س�ل على ا�ستحقاقات 

البطالة. لت�سجيع الم�اطنين على اعتماد البطاقات قامت حك�مة 

اأ�ست�نيا بعر�ص خ�سم 30% على الم�ا�سالت العامة للمقيمين 

الذين قام�ا بالت�سجيل عبر ا�ستخدام اله�ية االإلكترونية. كما 

قامت القطاعات الخا�سة بما فيها م�ؤ�س�سات الخدمات المالية، 

�سركات االت�سال والطاقة با�ستخدام اله�ية االإلكترونية كبطاقة 

تعريفية للمتعاملين. على �سبيل المثال، عندما قامت الم�سارف 

في اأ�ست�نيا باالقتناع باأن نظام تحديد اله�ية ه� اأكثر اأمنا من 

البدائل االأخرى، فر�ست الم�سارف على المتعاملين ا�ستخدام 

اله�ية االإلكترونية عند القيام بتح�يل مبالغ نقدية كبيرة. اأكثر 

من 90% من المقيمين يمتلك�ن االآن ه�يات الكترونية كما يق�م 

ح�الي 10،000 م�ستخدم بزيارة الم�قع االإلكتروني ب�سكل ي�مي  

)ماكنزي اأند ك�مباني، 2012(. 

الخ�س��سية: حماية المعل�مات في عالم مفت�ح 
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 الت�قيع الرقمي ه� و�سيلة اآمنة اأخرى من تاأكيد اله�ية 

الم�ستخدمة من قبل الحك�مة. اعتمد الجي�ص االأميركي تاريخيا 

على النماذج ال�رقية والعق�د لتقليل حجم المخاطر والتحكم 

بالعمليات ال�سعبة. ثم قامت الحك�مة الحقا باعتماد نم�ذج 

الحل�ل االإلكترونية التي تتيح للم�ستخدمين ت�سجيل الدخ�ل 

 .)2011 ،PRWeb( با�ستخدام محرك البحث على االنترنت

القى النهج الجديد ا�ستح�سان الم�ستخدمين فاأكثر من 1.6 

ملي�ن م�ستخدم تمكن�ا ال��س�ل اإلى 2،500 من اأ�سعب نماذج 

الجي�ص االأميركي. اأدت النتائج المكت�سبة اإلى ت�فير 38 ملي�ن 

دوالر �سن�يا في تكاليف االإدارة وتقليل ال�قت الم�ستغرق بمقدار 

�ساعتين لكل تقرير.

نماذج الموافقة 

اأثار انت�سار و�سائل الت�ا�سل االجتماعي مناق�سة عالمية على 

المكان حيث يجب و�سع الحد الفا�سل بين المعل�مات الخا�سة 

والمعل�مات العامة. فبا�ستطاعة الكثير من م�اقع الت�ا�سل 

االجتماعي الم�سه�رة مثل في�سب�ك وت�يتر تجميع بيانات عن 

م�ستخدميها. وقد قامت هذه الم�اقع ببيع البيانات الخا�سة 

بم�ستخدميها ل�سركات الدعاية واالإعالن ليتم ا�ستخدامها في 

الحمالت الدعائية. بينما ولدت من�سات الت�ا�سل االجتماعي 

االجتماعية جداال كبيرا، يعني العهد الجديد من تجميع 

المعل�مات الرقمية اأن االأ�سئلة المتعلقة بانتهاك الخ�س��سية 

هي ذات �سلة بين ال�سناعات. وقد اأدى ذلك الى زيادة التركيز 

على ا�ستخدام البيانات ب�سكل م�س�ؤول من قبل قادة القطاع 

العام. تق�م الحك�مات حاليا بتط�ير نماذج م�افقة والتي تنط�ي 

على الق�اعد والنظم االأخالقية ال�ستخدام المعل�مات الخا�سة 

بالم�اطنين. كيف ومتى وفي اأي ظروف يمكن ا�ستخدام البيانات 

الخا�سة بالم�اطن اأ�سبح على راأ�ص اأول�يات ال�سيا�سة العامة 

للقطاع العام.

وج�د نماذج م�افقة ق�ية �ستمتلك معايير محددة ووا�سحة التي 

يجب اأن تلتزم بها الم�ؤ�س�سات في كل مرحلة من مراحل تجميع 

البيانات وتحليلها. االأمثلة الخا�سة بنم�ذج الم�افقة يت�سمن 

التقليل من البيانات وتحديد الم�ستخدم المتحكم بال��س�ل الى 

البيانات. �سيتم �س�ؤال الم�ستخدم مبا�سرة بم�افقته باأن تق�م 

م�ؤ�س�سة ما بتجميع بيانات خا�سة. هذه االأمثلة هي من اأف�سل 

الممار�سات ال�اردة في مبادرة الخ�س��سية عن طريق الت�سميم 

.)2014 ،Privacy by Design(

الخ�س��سية عن طريق الت�سميم )pbd( ه� اإطار االأمن 

الذي تم و�سعه في البداية من قبل مف��ص الخ�س��سية في 

اونتاري� )كندا( في الت�سعينيات لم�اجهة التحديات اأمام حماية 

خ�س��سية المعل�مات. يتاألف االإطار من 7 مبادئ اأ�سا�سية:

ا�ستباقي ولي�ص تفاعلي، وقائي ولي�ص عالجي: ال تمنح   .1

»الخ�س��سية عن طريق الت�سميم« عالج للمخالفات عند 

حدوثها بل تهدف اإلى منع حدوثها.

الخ�س��سية في االإعداد االفترا�سي: ال يتطلب اأي فعل من   .2

االأفراد لحماية الخ�س��سية، فهي مت�سمنه بالنظام.

ت�سمن الخ�س��سية بالنظام: الخ�س��سية مت�سمنه في   .3

ت�سميم نظم تكن�ل�جيا المعل�مات.

اأداء اإيجابي متكامل: ا�ستيعاب جميع الم�سالح الم�سروعة   .4

واالأهداف االإيجابية.

حماية لدورة حياتية متكاملة: تم اإدراج »الخ�س��سية عبر   .5

الت�سميم« في النظام قبل البدء بجمع المعل�مات، وتمتد 

ط�ال دورة حياة البيانات من البداية اإلى النهاية.

ال�سفافية وال��س�ح: ت�سعى »الخ�س��سية عبر الت�سميم«   .6

طماأنة جميع اأ�سحاب الم�سلحة اأن مهما كانت الممار�سة 

التجارية اأو التكن�ل�جيا ذات ال�سلة، في ال�اقع، تعمل ح�سب 

ال�ع�د واالأهداف.

احترام خ�س��سية الم�ستخدم: تتطلب »الخ�س��سية عبر   .7

الت�سميم« من المهند�سين بجعل م�سالح الفرد تحتل 

المكانة االأولى واتخاذ التدابير والمقايي�ص الالزمة ل�سمان 

حماية المعل�مات وتقديم ا�سعارا منا�سبا، وت�فير الخيارات 

المالئمة للم�ستخدم.

تم اعتماد هذه المبادئ في عام 2010 كمعايير للخ�س��سية 

العالمية في الم�ؤتمر الدولي لحماية البيانات ومف��سين 

الخ�س��سية واتم اعتمادها كممار�سات رائدة في �سيا�سة حماية 

البيانات. 

اأمن النترنت: النهج الجديد في اإدارة البيانات الح�شا�شة

في كان�ن االول/دي�سمبر 2014، كانت �سركة �س�ني لل�س�ر 

على بعد ب�سعة اأ�سابيع فقط من اإطالق فيلم �سينمائي جديد 

بعن�ان »المقابلة« يروي ق�سة �ساخرة ل�سحفي اأميركي ومنتجه 

يح�سالن على مقابلة مع الزعيم الك�ري ال�سمالي كيم ج�نغ-ين 

وقد تلق�ا تعليمات من وكالة اال�ستخبارات المركزية االأميركية 

الغتياله. وبدال من ذلك، اأ�سبحت ال�سركة �سحية وتعر�ست 

لهج�م قرا�سنة انترنت ك�ريين �سماليين. اأعلنت �سركة �س�ني 

اإلغاء الفيلم واأنه قد تمت �سرقة الملكية الفكرية ومعل�مات �سرية 

للم�ظفين. يقع الل�م على ت�سنيف البيانات غير مالئم، عدم 

االمتثال ال�ستراتيجيات االأمن واإجراءات اإدارة المخاطر وهي 

ال�سبب الرئي�سي لهذه الم�سكلة )ف�ري�ستر،2014(. هذا االأخير 

من �سل�سلة من الهجمات االإلكترونية على ال�سركات االأميركية، 

بما فيها �سرقة 40 ملي�ن بطاقة ائتمان من تارجت، و�سرقة 56 

ملي�ن رقم بطاقة ائتمان لزبائن من ه�م ديب�ت.

وي�سير اأمن تكن�ل�جيا المعل�مات اإلى العمليات والممار�سات 

الرامية اإلى حماية �سبكات الكمبي�تر من ال��س�ل غير الم�سرح 

به من قبل المت�سللين. ت�ساعد كميات و�سع�بة المعل�مات 

الرقمية المخزنة جعل اأمن االنترنت اأول�يات م�ؤ�س�سات القطاع 

العام. في عام 2013، حدد المنتدى االقت�سادي العالمي 

الهجمات االإلكترونية وف�سل االأنظمة من اأكثر لمخاطر العالمية 

)منتدى االقت�سادي العلمي، 2013(. يع�د �سبب اهتمام 

الحك�مات الأمن االنترنت اإلى عاملين رئي�سين. ال��س�ل اإلى 

المعل�مات الحك�مية عن طريق �سبكة االأنترنت ه� اأكبر من اأي 

وقت م�سى. في حالة �سركة �س�ني، مجم�ع النك�سات المالية 

الإنتاج الفيلم تعزى اإلى خ�سارة االأ�سرار التجارية، ويمكن اأن 

يك�ن ال�سرر بمئات الماليين من الدوالرات، ما ت��سح قيمة 

البيانات الح�سا�سة.

التط�ر المتزايد من القرا�سنة �س�اء من حيث المهارات و�سبكات 

التعاون العالمي ت�ؤدي اإلى التهديدات الي�مية التي ت�اجهها 

الحك�مات. تتن�ع هذه التهديدات من اكت�ساف مجم�عة من 

المعل�مات على االإنترنت، و�سبكات الجريمة المنظمة واالإرهاب 

االإلكتروني و�سبكات قرا�سنة االنترنت.

 اأظهرت درا�سة ا�ستق�سائية عالمية اأن اأكثر من 9،700 مدير 

اأمن وتكن�ل�جيا معل�مات ومدير اأعمال اأن عدد الح�ادث 

االأمنية للم�ساركين في الدرا�سة ارتفع الى 42.8 ملي�ن دوالر 

في عام 2014، وه� زيادة بن�سبة 48% عن عام 2013. ما يقرب 

من ن�سف من �سملهم اال�ستطالع قال�ا باأن مفه�مهم لمخاطر 

. )2014 ،PwC(2013 جرائم االإنترنت ه� اأكثر من عام

ال�سباق لم�اكبة جرائم الإنترنت في ت�سارع. �سي�سل االإنفاق 

العالمي على اأمن المعل�مات الى 71.1 مليار دوالر في عام 

2014، اأي اأكثر بـ7.9% عن عام 2013. وي�سجل منع فقدان 

البيانات نم�ا بن�سبة 18.9% )جارنر،2014(. في االأ�سهر 

ال�ستة االأولى من عام 2014، �سركات راأ�ص المال اال�ستثماري 

ت�ستثمر 894 ملي�ن دوالر في ال�اليات المتحدة على �سركات اأمن 

االإنترنت النا�سئة، تقريبا نف�ص المبلغ الم�ستثمر في عام 2013 

.)PWC، 2014(

تق�م الحك�مات اإلى اال�ستعداد للدفاع عن نف�سها �سد التهديدات 

التي ت�اجهها من جميع الزوايا )ديل�يت 2014(. وهذا يعني 

القدرة على الق�ساء واال�ستجابة ال�سريعة والفعالة لي�ص فقط 

على الح�ادث، ولكن اأي�سا اإلى نتائج هذه الح�ادث. وي�سمل اتباع 

نهج تطلعي اإلى تط�ير قدرات اأمن االنترنت و�سمان التحكم 

بالتهديدات االإلكترونية والتخفيف منها ما يلي:

زيادة ال�عي التنظيمي الداخلي من اأثر التعر�ص للهج�م عبر   .1

االإنترنت.

تميز رواد على م�ست�ى من الكفاءة وعلى وعي باأهمية اأمن   .2

االنترنت.

تط�ير ا�ستراتيجية العمليات االأمنية اال�ستباقية واإدارة   .3

التهديدات االإلكترونية.

ت�سجيع ور�سد تقديم التقارير.  .4

اإن�ساء تغذيات حية دينامية بالمعل�مات عن التهديدات،   .5

اإجراء بحث عن التهديدات النا�سئة وتك�ين فريق لتبادل 

المعل�مات.

قيا�ص واإدارة فعالية برنامج اأمان االإنترنت.  .6

اخل�س��سية: حماية املعل�مات يف عامل مفت�ح  اخل�س��سية: حماية املعل�مات يف عامل مفت�ح
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يتطلب برنامج اأمن االإنترنت م�ساركة فعالة وم�ستمرة من 

كبار الم�س�ؤولين. التزام كاف من الم�ارد، والتحديد ال�ا�سح 

للم�س�ؤوليات والم�ساءلة الدورية لخطر وجهات النظر من جميع 

ع�امل النجاح الرئي�سية.

النتائج:

على الحك�مات االأخذ بالتالي:

تط�ير اأدوات تاأكيد اله�ية الرقمي للمتعاملين والتي تتيح لها  •

�سه�لة تاأكيد ه�يتهم عند ا�ستخدام الخدمات العامة.

ت�سميم وتنفيذ نماذج الم�افقة لحماية خ�س��سية  •

المعل�مات بمعايير وا�سحة للم�ؤ�س�سات التي تق�م بتجميع 

وتحليل بيانات المتعاملين.

اال�ستثمار في البنية التحتية والب�سرية الالزمة للحد من  •

المخاطر المرتبطة بتهديدات اأمن االإنترنت العالمي.

»الميزة االأولى لال�ستفادة من تكن�ل�جيا المعل�مات، 

اأنها تمكن االأفراد من فعل ما يريدون القيام به وتحفز 

االبداع واالنتاجية لالأفراد. كما تتيح لالأفراد تعلم 

االأ�سياء التي لم يعتقدوا اأنه من الممكن تعلمها من قبل، 

وبذلك تجعل كل �سيء ممكن.«

)�ستيف بالمر- رئي�ص �سابق ل�سركة مايكرو�س�فت(

�شبب ن�شوء هذا المحرك

ال تزال التكن�ل�جيا تلعب دورا ا�سا�سيا في حياتنا وب�س�رة 

متزايدة وال غنى عنها في حياة كل فرد وحياة كل �سركة 

وحك�مة. اأن ال�سركات التي ت�ظف ا�ستخدام التحليل المنظم، 

ال�سحابة االجتماعية، واالنترنت تح�سن من ن�عية وكفاءة 

الخدمات العامة. وي�سمل ذلك اال�ستفادة من وفرة االت�ساالت 

الال�سلكية وانت�سار االأجهزة المحم�لة وم�اقع الت�ا�سل 

االجتماعي، وفر�ص ا�ستخدام اأدوات التحليل للقرارات المبنية 

على ال�قائع المادية والح��سبة ال�سحابية للخدمات المطل�بة. 

التح�ل لتقديم الخدمات يتطلب رغبة في التجربة وتح�سين 

القدرة على ا�ستخدام التكن�ل�جيا في الخدمات القائمة. كما 

يتطلب القدرة على ت�س�ر وت�سميم اأحدث الخدمات العامة.

التوجه

تحليالت: تب�شيط البيانات المعقدة ل�شنع القرار

بحل�ل عام 2020، 1 تريلي�ن غيغابايت من المعل�مات �س�ف 

يتم اإن�ساوؤها في كل عام، 50 مرة اأكثر من العقد الذي م�سى 

)ديل�يت ي�نيفر�سيتي بر�ص، 2014(. وفي هذا ال�سياق، في 

القرن الخام�ص ع�سر ي�اجه نظرائنا بيانات اأقل في حياتهم 

مما ن�اجهه في ي�م واحد )�سم�الن اأند اإرفيت، 2012(. 

اإدارة البيانات بفعالية وتح�يلها اإلى معل�مات مفيدة ي�سكل 

عائق لبع�ص ال�سركات. وقد بداأت بع�ص ال�سركات بتخ�سي�ص 

ا�ستثمارات م�ستهدفة با�ستخدام اأدوات تحليل والم�سممة 

لتتالءم مع احتياجاتهم الخا�سة. وبا�ستطاعة هذه االأدوات 

الك�سف عن تطبيقات لتب�سيط البيانات المعقدة التخاذ القرار 

المنا�سب. تاأتي هذه االأدوات بمجم�عة متن�عة من التن�سيقات 

وا�سعة النطاق بما فيها، تح�سين وعر�ص البيانات. كما تت�سابق 

المنظمات العتماد اأحدث البرامج �ستظل العديد من العقبات 

ذات ال�سلة قائمة.

اأظهرت درا�سة حديثة لقادة من العالم اأن اأكبر التحديات التي 

تتم م�اجهتها حاليا هي التحميل الزائد للمعل�مات، قي�د راأ�ص 

 .)2011،IBM( المال الب�سري والدورة الحياتية الق�سيرة

التحميل الزائد للمعل�مات اأدى اإلى ا�ستغراق الكثير من ال�قت 

تمكين التكن�ل�جيا: تحقيق اأق�سى ا�ستفادة ممكنة من 
ق�ة تاأثير المعل�مات

متكني التكن�ل�جيا: حتقيق اأق�سى ا�ستفادة ممكنة من ق�ة تاأثري املعل�مات اخل�س��سية: حماية املعل�مات يف عامل مفت�ح 
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باإدارة البيانات وهدم وج�د وقت كافي ال�ستخدامها. ويقدر اأن في القطاع العام، يق�سي المخت�س�ن نح� 47% من وقتهم في جمع وتنظيم 

البيانات، بينما  يق�سى المخت�س�ن اأقل من الثلث لتحليل البيانات )IBM،2011(. �سبب زيادة القي�د على راأ�ص المال الب�سري ب�سبب 

زيادة الطلب على خبراء البيانات من قبل المنظمات الكبيرة. تم اال�سارة الى هذا الدور »العمل االأكثر اإثارة في القرن ال�احد والع�سرون« 

)Patil & Davenport، 2012(. وبالرغم من تح�سن الع�ائد المالية فان هذا المجال �سارم مما يجعل من ال�سعب اجتذاب الم�اهب. 

تحدث دورات اأق�سر ب�سبب التط�ر ال�سريع للبيانات ب�سكل اأ�سرع من اأي وقت م�سى. في العالم ال�سريع الذي نعي�ص فيه الي�م تغير 

التكن�ل�جيا �سل�ك الم�اطنين، واعادة �سياغة الطريقة التي تنجز ال�سركات اأعمالها، واإن�ساء �سناعات تكلف عدة مليارات من الدوالرات 

في فترة زمنية ق�سيرة للغاية. تزداد ال�سغ�طات حاليا لتجميع وتنظيم وتحليل البيانات.

يبلغ عدد الطالب الم�سجلين في مجم�عة متن�عة من البرامج الجامعية والدرا�سات العليا  في جامعة ماريالند -ال�ساحل ال�سرقي 

4،500 طالب . في اأواخر عام 2000، بداأت الجامعة بمالحظه انخفا�ص معدالت االأداء على مر ثالث �سن�ات  بداأ الطالب بالت�سرب قبل 

التخرج. اعتبر اأغلب ه�ؤالء الطالب في خطر ل�ج�د تحديات مالية واجتماعية واكاديمية، فقامت الجامعة بعقد التزام لزيادة م�اردها 

من الخدمات الداعمة. ولكنها اأدركت اأن زيادة الم�ارد وحدها لن ي�ؤدي لنتيجة فالكثير من الطالب يترك�ن الجامعة دون محاولة 

ال��س�ل اإلى عرو�ص الدعم. ونتيجة لذلك، و�سعت الجامعة اأداة تحليل ت�لد، في ال�قت الفعلي، قائمة باأ�سماء الطالب الذين هم بحاجة 

اإلى الح�س�ل على الخدمات الداعمة.

تزود ل�حات المعل�مات التقليدية فكرة على اتجاهات الطالب في الف�سل الدرا�سي اأو ب�سكل �سن�ي. ت�ستغرق هذه االإطارات الزمنية فترة 

ط�يلة جدا وينتج عنها خروج الكثير من الطالب قبل اأن يتم تحديد الدعم الالزم. يعمل نظام تحليل البيانات الجديد على ا�ستخراج 

البيانات من قاعدة بيانات منف�سلة )على �سبيل المثال: من �سجالت نظام معل�مات الطالب، نماذج الت�سجيل، الم�ساعدات المالية 

واالأ�سهم طالب الم�ساعدة المالية، الم�اد، خدمات الطعام، ال�سالمة العامة، والح�س�ر( اإلى نظام بيانات يتم تجديده ليال. ي�سمح هذا 

النظام على تمييز الطالب الذين اأبدوا ت�سرفات معينة، ومن ثم تح�يلهم اإلى م�ظفين الدعم ليتم م�ساعدتهم والتعرف اإلى حاجاتهم. 

تحديد الطالب الذين هم في خطر في وقت مبكر وتح�يلهم الى م�ظفي الدعم لم�ساعدتهم، ح�سنت اإلى حد كبير تح�سين معدالت 

.)2012 ForsytheJr., Chacon, Spicer & Valbuena(.االأداء في الجامعة

كما ه� وا�سح في تجربة جامعة ماريالند- ال�ساحل ال�سرقي، فان اأنجح ا�ستخدام ال�ستخدام التحليل عندما تتحدد متطلبات العمل. 

تمتلك العديد من الم�ؤ�س�سات العديد من العلماء الذين يق�م�ن بتحليل البيانات والتي من الممكن في نهاية المطاف اأن ال ت�ساهم في 

تح�سين اأداء الم�ؤ�س�سة. اأظهرت درا�سة لف�ري�ستر ان 92% من علماء التحليل الذين ي�ستخدم�ن التحليل التنبئي، 26% فقط ي�ستطيع�ن ان 

يخبرونا بنتائج الحملة )ف�ري�ستر،2014(. يجب تحديد النتائج المرج�ة من البحث قبل ق�ساء ال�قت في جمع وتنظيم البيانات. كلما 

كانت اال�ستراتيجية محددة النطاق تقل احتمالية التحميل الزائد للمعل�مات، وتنتج قرارات اأف�سل.

ال�شحابة الإلكترونية: ا�شتخدام قوة ا�شت�شافة المواقع 

الح��سبة ال�سحابية هي ا�ست�سافة خدمات على االإنترنت اأو من خالل �سبكة من االأجهزة الخادمة التي تدير المعل�مات وتربط االأجهزة 

في ما بينها. يت�قع لقيمة قطاع الح��سبة ال�سحابية اأن تنم� من 41 مليار دوالر في العام 2011 اإلى 241 مليار دوالر في العام 2020 

)من�س�رات جامعة ديل�يت، 2014(، ما يجعل ال�سحابة االإلكترونية من اأكثر المجاالت اأهمية في قطاع تقنية المعل�مات. كان اإقبال 

الم�ؤ�س�سات الحك�مية في الما�سي محدودًا على ال�سحابة االإلكترونية، بما اأّن المخاطر المت�قعة منها كانت تف�ق الف�ائد المحتملة. 

فقد اأبدت م�ؤ�س�سات كثيرة من القطاع العام عدم ارتياح اإزاء تعهيد اإدارة معل�مات ح�سا�سة اإلى مزود خدمات طرف ثالث في مراحل 

ال�سحابة االإلكترونية االأولى. وما زاد هذه المخاوف حدًة كان اأّن الح��سبة ال�سحابية قائمة على ا�ست�سافة الم�اقع، ما يحتمل اأن يزيد 

من خطر الهجمات االإلكترونية. ولكن، مع نجاح م�ؤ�س�سات 

القطاع الخا�ص العاملة في مجاالت تت�سمن معل�مات ح�سا�سة 

مثل الخدمات المالية في العمل على ال�سحابة االإلكترونية، بداأ 

القطاع العام يختبر هذه التقنية. 

تتف�ق الح��سبة ال�سحابية بقائمة ط�يلة من الح�سنات على 

المن�سات التقليدية، وت�ستمر هذه القائمة في النم� فيما تبذل 

ال�سركات الرائدة في مجال التكن�ل�جيا جه�دًا لترقية خدمات 

ا�ست�سافة الم�اقع التي تقدمها. وتت�سمن هذه الح�سنات:

المرونة: ُتقدم خدمات �سحابية كثيرة على اأ�سا�ص »الدفع  •

عند كل زيارة« pay-as-you-go، ما يعني اأّن الم�ؤ�س�سات 

ال تحتاج اإلى ا�ستثمار اأم�الها في كميات كبيرة ثابتة من 

معدات الح��سبة التي ترغمها على االلتزام على المدى 

الط�يل. 

قابلية الت��سع: يمكن للم�ؤ�س�سات اأن ت��ّسع اأو تقل�ص  •

متطلباتها المتعلقة بتقنية المعل�مات ا�ستنادًا اإلى 

احتياجاتها، ما يجعلها اأكثر فعالية من حيث التكلفة. 

اإمكانية ال��س�ل: يمكن للم�ظفين اأن يبق�ا على ات�سال  •

بالخدمة على مدار ال�ساعة ط�ال اأيام االأ�سب�ع عبر 

اأجهزتهم النقالة، ما ي�سمح لهم بالعمل في اأي مكان واأي 

وقت. 

اإمكانية التنب�ؤ: اإّن الت�سعير الثابت والنظم االأمنية االأمتن  •

لدى مزودي الخدمات تخف�ص من المخاطر المالية 

والت�سغيلية المرتبطة بتقنية المعل�مات.

االبتكارات المت�سلة بالخدمة ال�افدة من الخارج: ت�سمن جه�د 

االبتكار المت�ا�سلة التي يبذلها مقدم� خدمات الح��سبة اأن تبقى 

الم�ؤ�س�سات المت�سلة بالخدمة على اطالع بالتقنيات الجديدة، 

ما ي�سمح لها باال�ستفادة من اآخر التقنيات. 

منذ عدة �سن�ات، بداأت والية ك�ل�رادو تختبر نم�ًا �سريعًا فيما 

ا�ستقطبت زيادة عدد ال�سركات النا�سئة وريادة االأعمال واالبتكار 

م�اطنين من ذوي المهارات العالية من كافة اأنحاء ال�اليات 

المتحدة. غير اأّنه تم تق�سيم البنية التحتية المعل�ماتية لل�الية 

على وكاالت مختلفة وقد اأدى انعدام التن�سيق اإلى ازدواج في 

العمليات وعدم دقة في التقارير وافتقار اإلى حل�ل متكاملة 

و�س�ء اإدارة االأ�س�ل. للتغلب على هذه الم�ساكل، اأطلقت حك�مة 

 Colorado Information »ال�الية »�س�ق معل�مات ك�ل�رادو

Marketplace؛ وه� من�سة �سحابية لت�سارك البيانات 

والم�ساهمة الجماعية. �سمح مركز المعل�مات هذا لل�كاالت 

الحك�مية والم�ؤ�س�سات الترب�ية ومزودي الخدمات ال�سحية 

بخلق قيمة اأكبر عبر تح�سين قدراتهم البحثية واالبتكارية. 

وقد زودت الم�ساهمة الجماعية في »مركز معل�مات ك�ل�رادو« 

الم�اطنين بفر�سة الم�ساهمة في الم�سلحة العامة. فيمكن الأي 

اأحد على �سبيل المثال يعتقد اأّنه يحمل مجم�عة بيانات عالية 

الج�دة اأن يقدمها للم�س�ؤولين للن�سر. �سّخرت حك�مة ال�الية هذه 

االأفكار لتحديد الق�سايا االجتماعية الملحة والم�ساعدة على 

حلها. 

وك�ن الح��سبة ال�سحابية تندرج في قائمة اأبرز ع�سرة ت�جهات 

 Gartner »تقنية ا�ستراتيجية في المراجعة ال�سن�ية لـ »غارتنر

كل عام منذ 2010، يبين ذلك كال اأهميتها وق�تها اللتين 

�ستدومان ط�ياًل )»غارتنر«، 2010 – 2014(. وفيما ت�ستمر 

الجهات الم�ستفيدة من الخدمات الحك�مية في اإيالء اأول�ية اأكبر 

من اأي وقت م�سى لمرونة االت�سال واالبتكار والفعالية من حيث 

التكاليف، �س�ف تزداد كثافًة اعتماد القطاع العام على الح��سبة 

ال�سحابية.

الت�ا�سل االجتماعي: اإ�سراك الم�اطنين المت�سلين ب�سبكات 

الت�ا�سل االجتماعي

ثمة الي�م ما يف�ق مليار ح�ساب على »في�ص ب�ك« و 500 ملي�ن 

ح�ساب على »ت�يتر« و 175 ملي�ن ح�ساب على »لينكد اإن« 

)»ف�ر�ستر«، 2012(. وبحل�ل نهاية هذا العقد، �س�ف يف�ق 

عدد م�ستخدمي �سبكات الت�ا�سل االجتماعي 5 مليارات ن�سمة، 

ما ي�ساوي ثلثي عدد �سكان االأر�ص )من�س�رات جامعة ديل�يت، 

2014(. لم تكتِف و�سائل االإعالم االجتماعية بتغيير الطريقة 

التي يم�سي فيها النا�ص وقتهم على االإنترنت فح�سب، بل غيرت 

اأي�سًا الطريقة التي يقيم�ن فيها عالقات اجتماعية. وقد �سارع 

القطاعان الخا�ص والعام لال�ستفادة من ال�سرعة وقابلية الت��سع 

التي تقدمها هذه المن�سات في ت�ا�سلهما مع المتعاملين معهما. 

لقد بداأت الم�ؤ�س�سات تخ�س�ص اأق�سامًا فيها ل��سائل الت�ا�سل 

متكني التكن�ل�جيا: حتقيق اأق�سى ا�ستفادة ممكنة من ق�ة تاأثري املعل�مات متكني التكن�ل�جيا: حتقيق اأق�سى ا�ستفادة ممكنة من ق�ة تاأثري املعل�مات
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االجتماعي وقد �سبق اأن بداأت تنبثق مهن جديدة مثل »مدير 

و�سائل االإعالم االجتماعية«.

تكمن ق�ة و�سائل االإعالم االجتماعية في قدرتها على العمل 

كاأداة تفاعلية ثنائية االتجاه لرفع ال�عي واإ�سراك الجماهير 

وجمع البيانات ح�ل نقاط ق�ة و�سعف الم�ؤ�س�سات المعنية. على 

مّر ال�سن�ات القليلة الما�سية، �سهدنا على زيادة هائلة في عدد 

الحك�مات التي باتت ت�ستخدم »في�سب�ك« و«ت�يتر« لرفع ال�عي 

في حاالت الط�ارئ. �س�اء كان االأمر يتعلق باأم�اج ت�س�نامي 

مرتقبة اأو تهديد اإرهابي اأو م�جة حّر، بات الم�اطن�ن يطلع�ن 

على اآخر الم�ستجدات في ال�قت الحقيقي. وغالبًا ما يتجاوب 

ه�ؤالء مع ذلك بتزويد الحك�مات بمعل�مات اإ�سافية مع تغير 

الحالة. لزيادة اإ�سراك الم�اطنين، جّربت الحك�مات تطبيق 

مبادرات مثل اإطالق م�سابقات تناف�ص على اأفكار �سيا�سات 

جديدة والت�سجيع على تقديم التعليقات ح�ل ال�سيا�سات القائمة 

وا�ست�سافة ندوات عبر االنترنت ح�ل م�ا�سيع مثل الرعاية 

ال�سحية ودعم الم�ؤ�س�سات التجارية ال�سغيرة. فاالأعداد 

الهائلة لزيارات م�اقع الت�ا�سل االجتماعي الكبرى يعني وج�د 

فر�ص ال�ستخال�ص اأفكار قّيمة من البيانات المت�فرة. غير اأّنه 

يمكن لهذه البيانات اأن تك�ن م�سللة، فت�سعب بذلك عملية 

تحليلها. فيما ت�ستمر قاعدة الم�ستخدمين في النم�، يتعّين على 

الحك�مات اال�ستثمار في اأدوات تحليلية فعالة ل��سائل االإعالم 

االجتماعية لكي تدرك تمامًا قيمة هذه القناة. 

في كان�ن الثاني/يناير 2011، اختبرت والية ك�ينزالند 

االأ�سترالية م�ست�يات كبيرة من مياه االأمطار، ما اأدى بال�سلطات 

اإلى اإعالن حالة ط�ارئ جراء الفي�سانات. في اأكثر المناطق 

ت�سررًا، كانت الفي�سانات قد بداأت بالت�سبب بجداول مياه 

�سغيرة �سرعان ما اأ�سبحت �سي�اًل ال يمكن ال�سيطرة عليها تحّرك 

ال�سيارات وغيرها من االأ�سياء الثقيلة. نظرًا اإلى اأّن القليل جدًا 

من التحذير كان قد ُقّدم اإلى �سكان هذه المناطق، لجاأ كل من 

الم�اطنين وخدمات الط�ارئ اإلى و�سائل االإعالم االجتماعية 

لم�ساركة المعل�مات في ال�قت الحقيقي. وبذلك، قدمت خدمة 

�سرطة ك�ينزالند عبر ح�سابها االإعالمي QPS@ على »ت�يتر« 

تحديثات ح�سنة الت�قيت تابعتها عن كثب �سبكات االأخبار 

المحلية وال�طنية. وفي خالل فترة اأ�سب�ع، كان اأكثر من 15500 

م�ستخدم »ت�يتر« قد ا�ستخدم و�سم qldflood# الإر�سال 35 

األف تغريدة تت�سمن معل�مات متعلقة بالفي�سانات. كما ن�سرت 

ال�سرطة عددًا من تغريدات »ك�سف الخرافات« با�ستخدام و�سم 

Mythbuster# ال�ستبعاد اأي اإ�ساعات اأو معل�مات خاطئة يتم 

تداولها. اعُتبر ا�ستخدام ك�ينزالند ل��سائل االإعالم االجتماعية 

لل�سروع في ال�سيطرة على االأ�سرار في حالة ط�ارئ نجاحًا وا�سع 

النطاق و�سرعان ما بداأت حك�مات من ح�ل العالم ت�ستخدم هذه 

اال�ستراتيجية )برانز، برج�ص، كراوف�رد، �ساو، 2012(.

النتائج:

ينبغي على الحك�مات النظر في:

اال�ستثمار في ت�ظيف وتنمية علماء بيانات قادرين على  •

الك�سف عن قيمة البيانات ال�سخمة من خالل اأدوات تحليلية 

جديدة

اإعداد اإطار لفرق التحليل ي�سمن اأن ي�ؤدي جمع البيانات  •

وتنظيمها وتحليلها اإلى نتائج محددة وملم��سة تركز على 

المتعاملين

نقل الخدمات العامة القائمة على �سبكة االنترنت اإلى  •

من�سات ح��سبة �سحابية ودرا�سة اعتماد نهج هجينة في 

حالة المعل�مات ح�سا�سة

اال�ستفادة من �سبكات الت�ا�سل االجتماعي للت�ا�سل مع  •

المتعاملين ب�سكل تفاعلي في ال�قت الحقيقي

»الم�ارد الب�سرية كالم�ارد الطبيعية عادة ما تك�ن 

دفينة. وعليك البحث عنها فهي قلما تت�اجد على 

ال�سطح. عليك تهيئة الظروف لكي تظهر نف�سها.«

ال�سير كين روبن�س�ن )م�ست�سار ح�ل االبداع واالبتكار(

اأ�شباب بروز هذا المحرك

اأدى الرك�د العالمي اإلى بروز تناق�ص في م�اهب الق�ى العاملة. 

في وقت ت�سير معدالت البطالة العالية اإلى فائ�ص في الق�ى 

العاملة، اإال اأن الم�ؤ�س�سات �سجلت �سع�بة في اإيجاد اأ�سحاب 

المهارات والحفاظ عليهم ل�سمان نم�ها. ي�ؤثر عدد من الع�امل 

في هذه الظاهرة، ويعد غياب برامج التنمية الداخلية التي تنمي 

المهارات ب�سكل م�ستمر اأحد تلك الع�امل. تك�سف درا�سة اأجرتها 

م�ؤ�س�سة ديل�يت اأن 73 في المائة من الم�ؤ�س�سات ت�سنف »قدرات 

الق�ى العاملة« بين االأم�ر العاجلة، غير اأن 15 في المائة فح�سب 

من تلك الم�ؤ�س�سات يرى اأنه م�ستعد لمعالجتها )من�س�رات 

جامعة ديل�يت، 2014(. اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن 86 في المائة 

من الم�ؤ�س�سات يعتبر »الريادة« من االأم�ر الهامة، بينما ي�سير 

13 في المائة منها اإلى تميزهم في تط�ير الرياديين على كافة 

الم�ست�يات. 

ت�سع م�ؤ�س�سات ريادية حل�ل ق�ى عاملة مرنة وتركز على التعلم 

واإعادة التعلم. بهدف دمج مقاربات تركز على المتعاملين، تعيد 

هذه الم�ؤ�س�سات تعريف دور م�ظفي تقديم الخدمات االأولية 

باعتبارها »مهنة« واعتبار تط�يرهم اأ�سا�سيًا لتحقيق النجاح على 

المدى الط�يل.

التوجهات

ال�شحابة الحكومية: حلول مرنة للقوى العاملة

في عالمنا المتغير الي�م، يطالب الم�اطن�ن بتح�سين الخدمات 

الحك�مية ب�سكل مت�ا�سل ويت�قع�ن اأي�سًا ا�ستخدام من�سات 

لت��سيل الخدمات المبتكرة بال�تيرة ال�سريعة ذاتها التي يقدمها 

القطاع الخا�ص. يعني م�ست�ى الت�قعات المتزايد للم�اطنين 

اأن على الحك�مات التحلي بتنظيم اأكبر ونظرة م�ستقبلية اأبعد 

والتكيف ب�سكل اأكبر.

في ال�قت ذاته، فاإن الم�ارد المت�فر للقطاع الر�سمي في تحقيق 

التطلعات مختلفة جدًا عما كانت عليه منذ ب�سع �سن�ات. �ساهم 

التط�ر الكبير والم�ستمر في التكن�ل�جيا بتب�سيط الخدمات 

االأولية وخف�ص من الحاجة اإلى االأعمال الروتينية في المرحلة 

الختامية. وقد زاد التناف�ص بين الم�ؤ�س�سات لجذب الم�ارد 

 ثقافة م�ظفي تقديم الخدمات:
ال��س�ل اإلى ن�ع جديد من الق�ى العاملة
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الب�سرية الم�ه�بة بعد ارتفاع الطلب على مهارات التفكير الناقد 

ومهارات الت�ا�سل. تاأتي معظم الك�ادر الب�سرية المطل�بة ب�سكل 

كبير من جيل جديد له حاجات مختلفة عن اأهاليهم في مكان 

العمل. تعد اتفاقات العمل المرنة والقدرة على العمل على م�ساريع 

مختلفة والحرية بالتنقل بين ال�كاالت جزء من تركيبة الم�ظفين 

ذوي المهارات الي�م )من�س�رات جامعة ديل�يت، 2012(.

لم تقم معظم الم�ؤ�س�سات، ال �سيما م�ؤ�س�سات القطاع العام، 

باإعادة هيكلة نماذج الق�ى العاملة لديها لتلبية حاجات الم�اهب 

النا�سئة، فيما تميل البيروقراطيات الكبرى لفر�ص قي�د على 

الم�ظفين من خالل عزلهم في وكاالت منف�سلة وفر�ص 

التركيز على اأدوار وظيفية محددة وربط التع�ي�ص ب�ساعات 

العمل والطلب من الم�ظفين العمل �سمن �ساعات ثابتة. اإن هذه 

االآليات الباطلة قد ت�ؤدي اإلى اكتفاء �سعيف بال�ظيفة وم�ست�يات 

اإنتاج محدودة و�سع�ر باالإنهاك.

يرتكز الحل للكثير من م�ؤ�س�سات القطاع العام على مفه�م 

ال�سحابة الحك�مية )GovCloud(. ترفع ال�سحابة الحك�مية 

مفه�م الح��سبة ال�سحابية التي تتيح الم�ارد والبرمجيات 

والمعل�مات الم�ستركة على االنترنت كي يتمكن الم�ظف�ن من 

العمل من اأي مكان وفي اأي وقت. وبداًل من اأن ُيلزم الم�ظف�ن 

بالعمل �سمن دور وظيفي محدد، يق�م نم�ذج ال�سحابة الحك�مية 

على »تكليف المهام ال�سغيرة«: اأي تق�سيم المهام وت�زيعها على 

كل »وكيل حر« من الم�ظفين الإعطاء النا�ص فر�سة ال�ستك�ساف 

المجاالت المختلفة وتط�ير مهاراتهم في المجاالت التي تهمهم. 

وبداًل من اإ�سناد التع�ي�ص على مجم�ع �ساعات العمل، ت�سع 

الم�ؤ�س�سات نماذج الدفع مقابل االأداء التي تاأخذ في الح�سبان 

كمية العمل المنجز ون�عيته. ومع بناء المهارات يجد الم�ظف�ن 

�سغفهم وترتفع م�ست�يات الم�ساركة في وقت تتح�سن االنتاجية 

وينخف�ص حجم االأعمال. ال تع�د الم�ؤ�س�سات تحتاج اإلى مجم�عة 

محددة وثابتة من الم�ارد الأنها قادرة على ا�ستخدام الر�سيد 

الكافي من الراأ�سمال الب�سري يتحلى بالمهارات الالزمة في 

وقت محدد. تجذب الم�ؤ�س�سات الر�سمية القادرة على ا�ستخدام 

نم�ذج ال�سحابة الحك�مية ب�سكل كامل الم�اهب المتف�قة وت�سبح 

رائدة في مجالها )من�س�رات جامعة ديل�يت، 2012(.

يتيح مكتب الدبل�ما�سية االإلكترونية في وزارة الخارجية 

االأميركية دورات تدريب على االإنترنت لطالب الجامعات من 

خالل برنامج خدمات الطالب االأجانب االفترا�سية. واأ�سيف 

م�ؤخرًا مكّ�ن �سحابي اإلى نم�ذج التدرج االإلكتروني في الدورات 

ي�سمل من�سة تط�ع �سغيرة جديدة. يتيح هذا المك�ن لل�سفارات 

في اأنحاء العالم تحديد المهام المطل�بة بح�سب االأول�ية، 

ويتم ت�كيلها اإلى متدرجين في اأي مكان في العالم كان�ا وفقًا 

لمهاراتهم واهتماماتهم وجدول اأعمالهم. قد يك�ن تاأثير هذا 

النم�ذج كبيرًا جدًا بالن�سبة ل�زارة الخارجية االأميركية. على 

�سبيل المثال، اإذا تمكنت مكاتب ال�زارة من ال��س�ل ب�سرعة اإلى 

م�ظفين في اأنحاء العالم يتمتع�ن بلغة اأو معرفة ثقافية محددة، 

فاإن ال�قت الق�سير الذي �سيتطلبه هذا االأمر قد ي�سكل منفذًا 

اإلى كم هائل من المعرفة )من�س�رات جامعة ديل�يت، 2012(.

 British( في القطاع الخا�ص، وجدت مجم�عة بريتي�ص تيليك�م

Telecom Group( اأن 11 األف م�ظفًا يعمل�ن لديها من 

منازلهم هم اأكثر اإنتاجية بن�سبة 20 في المائة من زمالئهم 

 )Best Buy( العاملين في المكاتب. طبقت �سركة بي�ست باي

»بيئة عمل مرتكز على النتائج« حيث ي�سبح عدد �ساعات 

العمل غير ذات عالقة ويقا�ص االأداء من خالل النتائج 

)من�س�رات جامعة ديل�يت، 2012(. في مختلف القطاعات، 

تركز الم�ؤ�س�سات على اعتماد نم�ذج م�ارد ب�سرية م�ستند على 

ال�سحابة يك�ن اأكثر مرونة وي�ؤدي اإلى مقاربة اأكثر كفاءة وفعالية 

في تقديم الخدمات. 

التعلم واإعادة التعلم: الراأ�شمال الب�شري في عالم �شريع 

التبدل

يدخل الجيل الجديد من الم�ظفين ذوي المعرفة االإبداعية 

ب�سرعة اإلى �س�ق العمل. �سي�سكل جيل االألفية 75 في المائة من 

الق�ة العاملة بحل�ل عام 2025 )من�س�رات جامعة ديل�يت، 

2014(. على عك�ص جيل اأهلهم، يرجح اأن يعمل جيل االألفية 

لعدد من الم�ؤ�س�سات في دول مختلفة خالل �سيرتهم المهنية. 

وفي العالم المتغير الي�م، �ستتح�ل مهاراتهم المطل�بة حاليًا 

اإلى باطلة في �سن�ات قليلة فح�سب. من وجهة نظر رب العمل، 

�ست�ستد المناف�سة في ت�ظيف الق�ى الم�ه�بة ال�سابة. فالمناف�سة 

ما عادت مح�س�رة بين ال�سركات المحلية وحدها اإذ اأن �س�ق 

راأ�سمال ب�سري عالمي �سيتكّ�ن لل�سباب الطم�ح الذي �سيحقق 

الفرق. �ستعاني الدول النامية من نق�ص في الم�ظفين ذوي 

المهارات االأمر الذي �سيدفع الحك�مات الأن تحاول ابتكار طرق 

جديدة للت�ظيف وم�افقة الم�سارات ال�ظيفية مع االهتمامات 

وتط�ير القدرات. لقد �سهدت تنمية المهارات ب�سكل خا�ص تح�اًل 

جذريًا مع الجيل االألفي. فه�ؤالء ال�سباب العامل يت�قع�ن اأن يك�ن 

و�س�لهم للتدريب والتنمية ب�سه�لة بحث على مت�سفح غ�غل. 

لقد انطلق التعلم االإلكتروني، وتقّدر ديل�يت اأن 24 ملي�ن �سخ�ص 

ا�ستخدم�ا التعلم على االإنترنت )من�س�رات جامعة ديل�يت، 

2014(. يعتبر ال�سباب بناء المهارات على االإنترنت في مكان 

العمل الي�م من االأم�ر الم�سلم بها.

 TELUS( في خريف 2007، كانت �سركة تيل��ص م�بيليتي

Mobility( الكندية لالت�ساالت قد حققت م�ساركة م�ظفين 

بن�سبة 53 في المائة. كان التعلم يح�سل خالل فعاليات تدريب 

ر�سمية بينما كانت التكن�ل�جيا التعاونية مفه�مًا بعيد التطبيق. 

عام 2009، اأطلقت ال�سركة نم�ذج التعلم 2.0 االإلكتروني 

والذي يق�م على فكرة اأن التعلم يجب اأن يك�ن ر�سميًا وغير 

ر�سمي واجتماعي. وا�ستخدمت التكن�لجيا التعاونية مثل الفيدي� 

والمدونات والكلمات االفترا�سية واألعاب التحفيز والر�سائل 

االآنية لت�سجيع تماثل الم�ظفين. وبعد عام، دعمت ال�سركة 

برنامج على م�ست�ى الم�ؤ�س�سة واإطار عمل ريادي تعاوني 

 TELUS Leadership( بعن�ان فل�سفة الريادة في تيل��ص

Philosophy( بهدف تعزيز التنا�سق في االأداء واالإدارة 

والقيادة. ومنذ اعتماده، تح�ل البرنامج اإلى جزء من عملية 

الت�ظيف والت�ظيف بالم�ساركة والتعلم والتخطيط للتعاقب 

الم�ظفين وتط�ير االأداء. و�ساهم البرنامجان بتغيير في ثقافة 

الم�ؤ�س�سة وبدءًا من العام 2013 ارتفعت ن�سبة م�ساركة الم�ظفين 

83 في المائة )من�س�رات جامعة ديل�يت، 2014(

يعّد التنا�سق وقابلية القيا�ص في التعلم الرقمي اأمرًا محبذًا الأرباب 

العمل، وي�ساعدهم على ت�قع المهارات الالزمة في الم�ستقبل 

وت�فير التعلم االإلكتروني لحين يبرز الطلب عليها. ومع تعلم 

الم�ظفين مهارات جديدة تطبق على الم�ساكل النا�سئة، ي�سهل على 

م�ؤ�س�سات القطاع الر�سمي االحتفاظ باأ�سحاب الم�اهب. 

ظهور مهنة خدمات المتعامل

اأكثر من اأي وقت م�سى، اأ�سبح نجاح الكثير من الم�ؤ�س�سات 

معتمدًا على قدرتها في االرتقاء المت�ا�سل لتجربة المتعامل. 

ويعد فهم الحاجات الخا�سة وتحديد ال�سبل ال�ا�سحة والمحددة 

والتاأكد من اأن الم�ارد الالزمة في مكانها لتي�سير العملية، 

مك�نات الخدمة المتميزة للمتعاملين. اختلف تقليديًا تخ�س�ص 

الم�ظفين الم�س�ؤولين عن ت�سميم خدمة المتعامل وتقديمها عن 

ثقافة م�ظفي تقدمي اخلدمات: ال��س�ل اإىل ن�ع جديد من الق�ى العاملة ثقافة م�ظفي تقدمي اخلدمات: ال��س�ل اإىل ن�ع جديد من الق�ى العاملة
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تخ�س�ص الم�ظفين الم�س�ؤولين عن اال�ستراتيجية اأو االقت�ساد 

اأو تكن�ل�جيا المعل�مات، ويعدون اأحيانًا اأقل اندماجًا مع النجاح 

ط�يل المدى للم�ؤ�س�سة. قد ي�ؤدي ذلك اإلى التزام اأقل من مثالي 

في مهارات التنمية وغياب م�سار وظيفي وا�سح. في الجانب 

المقابل، ت�سع الكثير من الم�ؤ�س�سات ا�ستثمارات كبيرة في علماء 

الحا�س�ب والمحللين الماليين ومهنيين اآخرين لديها بهدف 

تط�ير الفئة الم�ستقبلية من التنفيذيين الكبار. في الم�ستقبل، 

�سيتغير ذلك، حيث �سينظر اإلى مقدمي خدمات المتعامل 

كمهنيين يت�قع منهم التقدم في �سف�ف الم�ؤ�س�سة وقيادة التغيير 

فيها.

كاأي مهني اآخر، �سيتحلى الم�س�ؤول عن خدمة المتعامل بعدد من 

الم�ؤهالت تبين عن خبراتهم في المجال. و�ستبرز هيئات حاكمة 

لتحديث الممار�سات الف�سلى واإطارات العمل االأخالقية ذات 

ال�سلة. �ستعتمد الم�ؤ�س�سات تدريبًا ر�سميا وبرامج تنمية تقدم 

الدعم من خالل المراحل المختلفة لمهنة الم�س�ؤول عن خدمات 

المتعامل. قد يبداأ م�سار وظيفي ما في مركز ات�ساالت حيث 

يكت�سب الفرد فهمًا اأوليًا لحاجات المتعامل والثغرات الحالية 

في الخدمة. مع تح�سن المعرفة والمهارات، �سيتمكن الفرد من 

اإدارة مركز االت�ساالت والقيام بالتح�سينات الالزمة. وحين 

يحقق النجاح في هذا الدور، ينتقل اإلى من�سب ا�ستراتيجي مع 

ق�سم خدمة المتعامل لم�ساركة اأفكار جديدة والم�ساعدة في 

تط�ير من�سات جديدة لتقديم الخدمات. قد يم�سي الفرد ب�سكل 

م�ؤقت ال�قت في مجال الت�س�يق والمبيعات وتط�ير المنتج/

الخدمة وتكن�ل�جيا المعل�مات لفهم كيف تت�افق ن�ساطات اأخرى 

في الم�ؤ�س�سة مع ا�ستراتيجية المتعامل. وي�سبح الم�ظف�ن 

الذين يبرهن�ن عن قدرة غير اعتيادية في ق�سم خدمة المتعامل 

تنفيذيين ويعمل�ن مع الرئي�ص التنفيذي عند ال�سف�ف االأمامية 

لمعايير الخدمات. �ستتاأثر المهارات الريادية له�ؤالء ب�سكل كبير 

ب�سجل ق�ي في خدمة المتعامل، ومعرفتهم وخبرتهم هي ما 

�سي�جه قدرتهم على م�ست�ى اتخاذ القرارات اال�ستراتيجية عند 

م�ست�ى المجل�ص التنفيذي.

يعد تاأ�سي�ص من�سب رئي�ص خدمة المتعامل اأحد اأولى الم�ؤ�سرات 

لبروز مهنة خدمة المتعامل في بع�ص اأهم الم�ؤ�س�سات االأكثر 

تاأثيرًا. ويعد رئي�ص خدمة المتعامل م�س�ؤواًل عن تاأ�سي�ص ثقافة 

ترتكز على المتعامل من خالل حل م�سائل الخدمات الحالية 

العالقة وتط�ير �سبل مبتكرة الإغناء خبرة المتعامل الكلية. في 

العام 2003، �سغل اأقل من 20 م�ظفًا في م�ؤ�س�سات كبرى هذا 

الدور. اأما الي�م، فثمة اأكثر من 500 رئي�ص خدمة متعامل في 

العالم ويرجح اأن يزداد عدد االأ�سخا�ص الذين ي�ؤدون مهام هذا 

الدور من دون اأن يحمل�ا ا�سم المن�سب )مجل�ص روؤ�ساء خدمة 

المتعامل(. تملك 10 في المائة من �سركات ف�رت�سن 500، 

من�سب رئي�ص خدمة المتعامل، وقد ارتفعت الن�سبة 22 في المائة 

بين �سركات ف�رت�سن 100 )ف�ربز، 2014(. لقد اجتمع روؤ�ساء 

خدمة المتعامل لت�سكيل �سبكة مجل�ص روؤ�ساء خدمة المتعامل 

اال�ست�ساري بقيادة اأع�سائه )مجل�ص روؤ�ساء خدمة المتعامل(. 

يخدم المجل�ص كمن�سة لروؤ�ساء خدمة المتعامل لمناق�سة 

م�سائلهم الكبرى ويهدف لتحديد وجهات نظر قّيمة ح�ل 

الممار�سات الف�سلى من خالل خريطة طريق خا�سة. يح�سل 

اأع�ساء المجل�ص على قدرة لل��س�ل اإلى مكتبة م�ارد وعادة 

ما يلق�ن خطب في فعاليات خا�سة المهنة كخبراء.  تح�سد 

الم�ؤ�س�سات التي ت�ستثمر في الم�ارد الب�سرية في خدمة المتعامل 

ثمار ذلك في ال�سن�ات المقبلة.

النتائج:

على الحك�مات اأن تنظر في:

تقديم نم�ذج ق�ى عاملة مرن م�ستند على ال�سحابة يجمع  •

مجم�عة مهارات متن�عة لم�ظفين »عمالء اأحرار« من 

مختلف المنظمات لتحقيق النتائج ب�سكل اأكثر كفاءة.

ا�ستثمار في اأ�سكال جديدة من التط�ير المهني )مثال،  •

التعلم االلكتروني( تجذب ال�سباب العامل الطم�ح وت�سجع 

الم�ظفين على تط�ير المهارات الجديدة.

التاأكد من اأن مهنيي تقديم خدمات المتعامل الذين يدخل�ن  •

الم�ؤ�س�سة لديهم فر�سة التقدم في م�سار وظيفي وا�سح 

ي�ساعدهم على ال��س�ل اإلى المراكز التنفيذية وقيادة 

التغيير.

االإبداع ه� ما يميز القائد عن التابع«

�ستيف ج�بز )المدير التنفيذي ال�سابق ل�سركة اأبل(

اأ�شباب بروز هذا المحرك

يعد االبتكار فكرة جديدة ت�ؤدي اإلى تحقيق قيمة. يختلف االبتكار 

عن االختراع الذي يركز على تك�ين اأفكار جديدة للمنتجات 

اأو االآليات. ويركز على التطبيق العمالني الأفكار جديدة تحقق 

القيمة للم�ستخدم اأو الم�ؤ�س�سة. وقد ي�سمل اإن�ساء منتجات اأو 

خدمات جديدة على م�ؤ�س�سة اأو �س�ق اأو العالم. يتخطى االبتكار 

المنتجات والخدمات وي�سمل مجم�عة متن�عة من اأن�اع االبتكار 

)كيلي، والترز، بيكل، ك�ين، 2013(: 

النماذج االقت�سادية: كيفية تم�يل البرامج اأو الخدمات •

ال�سبكات: ال�سراكات مع اآخرين لتحقيق القيمة •

البنى: ت�سافر الم�اهب واالأ�س�ل •

العمليات: التميز اأو ال��سائل المتف�قة في اأداء العمل •

اأداء البرنامج: عنا�سر التمييز للبرامج االأ�سا�سية •

نظام البرنامج: البرامج اأو الخدمات المكّملة •

الخدمات: الدعم والتح�سينات التي تحيط بالتقدمات  •

االأ�سا�سية

القن�ات: كيفية تقديم التقدمات للم�اطنين اآو م�ستخدمين  •

اآخرين

العالمة التجارية: عر�ض البرامج

م�ساركة المتعامل: ن�عية التفاعالت التي تر�سخ بين العامة 

والجهات المعنية الداخلية

تحتاج الم�ؤ�س�سات اإلى اعتماد مقاربة من�سبطة لالبتكار، وبناء 

قدرات ابتكارية، ل�سمان النجاح المت�ا�سل. ت�ؤ�س�ص المنظمات 

الرائدة ا�ستراتيجيات ابتكار ملزمة بهدف ت�جيه جه�د الم�ؤ�س�سة 

وم�اردها وتركيزها واال�سطفاف ح�ل الت�جيه وم�ست�ى 

التطلعات لجه�د االبتكار المختلفة. تحدد هذه الم�ؤ�س�سات وتبني 

وتطلق ابتكارات لتحديد وتنفيذ دفق من م�ستمر من الم�ساريع 

التنم�ية الفعالة. ي�سمل ذلك تط�ير المفه�م وتط�ير المفاهيم 

للنماذج وو�سع الت�ساميم االأولية والتخطيط والتنفيذ.

البتكار: تنمية ثقافة اإبداع واإنجاز يركز على اإيجاد الحل�ل

االبتكار: تنمية ثقافة اإبداع واإجناز يركز على اإيجاد احلل�ل ثقافة م�ظفي تقدمي اخلدمات: ال��س�ل اإىل ن�ع جديد من الق�ى العاملة



 39  38  

ت�سنف الم�ؤ�س�سات عادة االبتكار من خالل ثالث م�ست�يات 

طم�ح:

70 في المائة من الن�ساط االإبداعي في الخدمات االأ�سا�سية:  •

رفع البرامج والخدمات للحاجات القائمة اإلى الحد االأمثل

20 في المائة في الخدمات المال�سقة: تمديد الخدمات  •

والبرامج للحاجات »الجديدة علينا«

10 في المائة في الخدمات التح�يلية: تط�ير منجزات  •

وابتكار برامج وخدمات تلبي الحاجات النا�سئة

تتميز البرامج االإبداعية الناجحة باآليات �سارمة ومرنة في 

ال�قت ذاته ت�سمل الت�س�ر واالحت�سان ومقاربة منهجية لتنفيذ 

ون�سر النتائج المحققة. ت�سمل الت�جهات الرئي�سة تط�ير 

مختبرات اإبداعية �سمن الم�ؤ�س�سات وت�سنيع �سريع لنماذج 

حل�ل م�جهة نح� المتعامل واإن�ساء برامج رواد االأعمال المقيمين 

لدمج وجهات النظر البديلة في قرارات الم�ؤ�س�سة.

التوجهات

مختبرات البتكار: ت�شجيع البتكار على نطاق وا�شع

عانت الحك�مات كمعظم الم�ؤ�س�سات الكبرى تاريخيًا من غياب 

الدفع نح� االإبداع في االبتكار الذي تتميز به مجتمعات ال�سركات 

النا�سئة. قد تك�ن االأخطاء مكلفة من الناحية االجتماعية 

والمالية واالقت�سادية وال�سيا�سية. لقد منع ذلك القطاع العام 

في بع�ص االأحيان من اإجراء تجارب باأفكار تح�يلية. للم�ساعدة 

في خف�ص المخاطر في عملية االإبداع، و�سعت م�ؤ�س�سات حك�مية 

رائدة مختبرات اإبتكار. تجمع مراكز االإبداع هذه الجهات 

المعنية الداخلية واالأكاديميين والم�اطنين ورواد االأعمال 

لم�ساركة وجهات نظرهم ح�ل الت�جهات المخّلة وت�سميم حل�ل 

م�ستحدثة. فهي تهيئ بيئة اآمنة حيث تخدم التجربة والخطاأ 

منهجًا لها ويخدم الف�سل و�سيلة لتحقيق الغاية، وقد تم ت�ظيف 

عدد من اأفراد المختبرات ليتح�ل�ا اإلى اأ�سخا�ص منهمكين في 

ثقافة االبتكار. يجلب االأكاديمي�ن النتائج من اأبحاث اأخيرة في 

علم النف�ص والعل�م واالقت�ساد وعلم االجتماع ومجاالت اأخرى 

الإظهار كيف ت�ؤدي ال�س�ائب في التفكير التقليدي اإلى نتائج 

محدودة. ي�سترك الم�اطن�ن من خالل مبادرات الخلق الم�سترك 

ويتم ت�سجيعهم على االإتيان باأفكار جديدة تح�سن من تجربتهم 

الخا�سة. ياأتي رواد االأعمال الذين اأثبت�ا اأنف�سهم والذين حقق�ا 

تاأثيرات كبرى على �سناعات كاملة تفكيرًا م�جهًا نح� الت�سميم 

وقدرة على اإنجاز االأم�ر. تغير مختبرات االبتكار ثقافة الم�ؤ�س�سة 

ل��سع التعاون واالبتكار والتجارب على �سلم االأول�يات وفي حين 

قد يك�ن ذلك رحلة ط�يلة المدى، اإال اأن تلك المختبرات خط�ة 

تاأ�سي�سية مبكرة قد ت�ساعد القيادة في التزام االبتكار.

بداأت وزارة ال�سحة والخدمات االإن�سانية االأميركية ت�سكيل 

جذور مختبر اأفكار خا�ص بها منذ ب�سع �سن�ات. اأطلق مختبر 

وزارة ال�سحة والخدمات االإن�سانية لالأفكار لبناء نم�ذج حديث 

ور�سيق لمنظمة انح�سرت تقليديًا بثقافة تتجه نح� التحكم 

والبيروقراطية )فيدرال تايمز، 2014(. وتم ذلك من خالل 

عدد من المبادرات التي تق�م على ركائز ثالثة. تركز االأولى 

على ت�سجيع 90 األف م�ظف في ال�زارة على التقدم باأي اأفكار 

للتغيير. ومنحت الفرق االأولى الثالث مكافاأة بقيمة 50 األف 

دوالر اأميركي �سمن مناف�سة »جيل االأفكار« بعن�ان اإيغنايت ومهلة 

ت�سعة اأ�سهر لتنفيذ اأفكارهم. �سممت الركيزة الثانية لجلب 

الخبرات الخارجية اإلى ال�زارة لحل الم�ساكل وملء الثغرات في 

المعرفة اأو المهارات. يك�ن ه�ؤالء الخبراء عادة مبدع�ن اأثبت�ا 

جدارتهم وقد ان�سم�ا اإلى الم�ؤ�س�سة لـ 12-24 �سهرًا الإ�سافة 

منظ�ر جديد اإليها. تعتمد الركيزة الثالثة على فكرة تحفيز 

المجتمعات داخل ال�زارة. �ستحل هذه المجم�عات اإما م�ساكل 

مح�س�رة خفية اأو يعمل�ن على حل م�ساكل ط�يلة االأمد وتتطلب 

انتباهًا وجهدًا من خارج الهيكلية التقليدية. على �سبيل المثال، 

جمع نادي الم�سترين في ال�زارة اأ�سحاب �ساأن متخلفين في 

عملية اال�ستح�اذ وتحديد كيفية تحفيز النتائج المرج�ة بطريقة 

فعالة. 

النماذج ال�شريعة: من الفكرة اإلى التاأثير

قد تحتاج اآلية تح�يل الفكرة اإلى منتج اأو خدمة فعلية في معظم 

الم�ؤ�س�سات الكبرى اإلى اأ�سهر اأو �سن�ات حتى. وحين تنجز 

الفكرة وت�سبح جاهزة لتقديمها للمتعامل، تك�ن الم�ؤ�س�سة 

و�سعت فيها ا�ستثمارًا كبيرًا يتطلب منها االلتزام بها لمدى 

ط�يل. نظرًا اإلى اأن االأفكار غير المثبتة تطرح مخاطر مالية 

كبرى، تتردد الكثير من الم�ؤ�س�سات في القطاع الر�سمي في 

اال�ستثمار فيها. ومع التزايد ال�سريع لت�قعات الم�اطن، ي�ستد 

ال�سغط لالبتكار واإدارة القي�د المادية في ال�قت ذاته. تعد 

النماذجالنماذج ال�سريعة من الحل�ل التي برهنت عن فعاليتها 

في هذا االإطار.

تعمل النماذج ال�سريعة كمحفز ي�سمح للقطاع الر�سمي بالح�س�ل 

على منتجات وخدمات �سافية من خالل االختبار في بيئة 

م�سب�طة. حين تاأتي الم�افقة على الفكرة، يتم و�سع »ر�سم 

اأولي« للنم�ذج ب�سرعة وي��سع اأمام متعامل محتمل. الهدف 

ه� محاكاة تجربة المتعامل االأخير في المراحل االأولى من 

العملية للح�س�ل على اأكبر كّم ممكن من المالحظات. في و�سع 

مثالي، تتاألف مجم�عات التركيز من عدد متن�ع من المتعاملين 

يت�سمن خبراء في المجال ي�ستخدم�ن المنتج اأو الخدمة. يتم 

ت�سجيل المالحظات عادة ب�سكل �سخ�سي اأو على اأ�سا�ص لقاء 

فردي الإعطاء المطّ�ر فر�سة لال�ستماع للم�ستخدم النهائي 

وفهم ا�ستجابة المتعاملين ذوي التنميط المختلف. بعد اإجراء 

الت�سفية الالزمة، يمكن اإطالق م�سروع تجريبي �سغير لفئة من 

العامة. وفقًا لنجاحه، قد تق�م الم�ؤ�س�سة اإّما باعتماد الم�سروع 

التجريبي على م�ست�ى وا�سع اأو اأن تنتظر اإلى حين اإجراء 

تعديالت اإ�سافية. ت�ستمر االآلية الكاملة حتى بعد اإطالق المنتج 

اأو الخدمة على كافة المتعاملين.

في القطاع الر�سمي بداأت الحك�مات با�ستخدام النم�ذج 

ال�سريع في تط�ير المنتجات والخدمات الجديدة و�سيا�سات 

الت�سميم. هدف تحدي التطبيقات لمدينة ني�ي�رك 2012 اإلى 

و�سع تطبيقات برمجيات مبتكرة تجعل البيانات المحلية متاحة 

لل�سكان )من�س�رات جامعة ديل�يت، 2014(. لجاأ المنظم�ن اإلى 

مجتمع المط�رين لل��س�ل اإلى الخبرات الخارجية. اعتمدوا 

التحديات االأحادية للم�ساعدة في تحديد مخ�س�سات مالية 

بقيمة 50 األف دوالر. تمت تجزئة التحديات اإلى 10 فئات بينها 

فئة خ�سراء وفئة لل�سحة وال�سالمة والتحرك؛ واإلغاء المتطلبات 

التي ن�سرت لكل فئة. ت�سمل هذه المتطلبات ميزات تجارية، 

ودع�ة م�ستثمرين مثل �سركة بي ام دبلي� للم�ساعدة في التحكيم. 

نهاية، �سمت مدينة ني�ي�رك »الفائز باختيار الم�ستثمر« واأتاحت 

للفائز بالم�سابقة بعر�ص التطبيق في لقاء التكن�ل�جيا بني�ي�رك. 

اأدى تحدي التطبيقات الكبيرة اإلى تط�ير 96 تطبيقًا با�ستخدام 

بيانات بلدية بطرق جديدة ومبتكرة.

�سكلت الحك�مة البريطانية فريقًا يركز على اإجراء التجارب 

بمقاربات مختلفة في تطبيق �سيا�سة تاأخذ في االعتبار 

االخت�سارات االإدراكية للنا�ص )فريق البحث في الب�سائر 

ال�سل�كية، 2014(. على �سبيل المثال، وجدوا اأن تغييرات �سغيرة 

في محت�ى وزمن الر�سائل الن�سية لم�اطنين عليهم غرامات 

للمحكمة تح�سن ن�سبة دفعها. اإن هذه الب�سائر تكلف القليل لكن 

اأثرها على النتائج ملم��ص.

كثيرة هي م�ؤ�س�سات القطاع العام التي تتمتع بتجربة محدودة 

مع النماذج ال�سريعة االأمر الذي يجعل عملية التنفيذ تحديًا. اإن 

فهم الممار�سات الف�سلى وت�فير تدريب على النماذج ال�سريعة 

والم�ارد الأق�سام الم�ؤ�س�سة المختلفة بداية جيدة. لكن ومع كل 

هذا الدعم فاإن عملية بل�رة االأفكار الجيدة في فترة ق�سيرة 

قد تبدو اأمرًا مهيبًا. يمكن للم�ؤ�س�سات التي بداأت م�ؤخرًا بتعلم 

النماذج ال�سريعة اال�ستفادة من تجربة فريق خبراء يتنقل�ن بين 

االأق�سام ويحاول�ن تطبيق االأفكار الجديدة. اإن ه�ؤالء المتمر�سين 

في هذا المجال �سي�ساعدون اأفراد اآخرين في الم�ؤ�س�سات على 

التعرف على »منحنى التعلم« وتدريبهم خالل العملية. حين 

ي�سل المنتج اأو الخدمة اإلى نقطة محددة، ينتقل فريق النماذج 

اإلى ق�سم اآخر عانى من مطبات المرحلة االأولية ذاتها كالق�سم 

الذي �سبقه. مع ال�قت، يك�ن فريق النماذج قد انتقل بين اأق�سام 

الم�ؤ�س�سة وم�ظفيها وط�ر مهارات للنمذجة ال�سريعة واإثراء 

االأفكار ال�اعدة.

االبتكار: تنمية ثقافة اإبداع واإجناز يركز على اإيجاد احلل�ل االبتكار: تنمية ثقافة اإبداع واإجناز يركز على اإيجاد احلل�ل
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رائد الأعمال المقيم: اعتماد مقاربة من الخارج اإلى 

الداخل

رواد االأعمال مبتِكرون يتمتع�ن بالخيال واالإبداع والمثابرة. وهم 

قادرون على التحرر من اأنماط التفكير التقليدي وو�سع طرق 

جديدة لحل الم�ساكل ومقاربة الفر�ص. تجد الم�ؤ�س�سات الكبيرة 

غالبًا �سع�بة في ت�ظيف رواد االأعمال الطم�حين واالحتفاظ 

بهم نتيجة االآليات المهيكلة التي قد تفر�ص قي�دًا على تط�ير 

االأفكار المبتكرة. من جانب اآخر، ت�ا�سل التكن�ل�جيا في خف�ص 

الح�اجز اأمام ريادة االأعمال ويبتعد الكثير من ال�سباب الي�م 

عن المهن التقليدية في �سركات كبرى وم�ؤ�س�سات حك�مية 

�سعيًا لتاأ�سي�ص م�ساريع نا�سئة طم�حة. اأّما نتيجة ذلك، فهي اأن 

القطاعين العام والخا�ص يفّ�تان عليهما راأ�سمال ب�سري م�ه�ب 

لديه القدرة على تقديم تغيير اإيجابي مخّل في م�ؤ�س�سة ما اأو 

�سناعة باأكملها.

مع تنامي ثقافة الم�ساريع النا�سئة، بداأت الحك�مات بال�سعي 

ب�سكل اأكبر لجذب الم�اهب في ريادة االأعمال للم�ساعدة على 

تي�سير عملية االبتكار. وقد تتح�ل برامج رواد االأعمال المقيمين 

و�سيلة فعالة لجذب المبتكرين اإلى �سناعات كالقطاع العام التي 

ينق�سها دور وظيفي يجذب اأ�سحاب هذا الن�ع من المهارات. اإن 

هذه البرامج تاأتي باأفراد برهن�ا عن بعد نظر واإنجاز ا�ستثنائي 

في ريادة االأعمال في م�ؤ�س�سة ما لفترة ق�سيرة. يتاح لرواد 

االأعمال المقيمين الم�ارد والمرونة الالزمة لتح�يل االأفكار اإلى 

منجزات قّيمة. وي�ساطرون اأفكارهم المبتكرة مع التنفيذيين 

الذين ربما يك�ن�ن قد انغم�س�ا في ثقافة »هكذا نق�م بهذه االأم�ر 

هنا«. كما يت�سرف�ن كمحاورين باتجاهين، ي�ستمع�ن ويركزون 

المعرفة للم�اطنين والم�س�ؤولين الحك�ميين. اإن قدرتهم على 

اإنجاز االأم�ر ب�سرعة قادرة على جلب التغيير ال�سليم اإلى 

الم�ؤ�س�سات.

في عام 2007، كانت �سركة غ�غل لالإنترنت التي تتخذ من 

مقاطعة ماونتن في� في والية كاليف�رنيا مقرًا لها على و�سك اأن 

تبلغ 10 اأع�ام. في العقد الما�سي، كانت ال�سركة قد اأحدثت 

ث�رة في البحث االإلكتروني وجعلها التزامها وابتكارها اإحدى 

اأكثر ال�سركات تقديرًا في العالم. في ال�سنة ذاتها، ا�ستح�ذت 

غ�غل على �سركة غراند �سنترال، التي تعد مزودًا لالت�ساالت 

الال�سلكية وحدت اأرقام هاتف �سخ�ص ما في رقم واحد. ومع 

نم� غ�غل المت�ا�سل، بقي �سغف االبتكار في ال�سركة كما ه� 

لكنه اأ�سبح من ال�سعب الحفاظ على »عقلية الم�ساريع النا�سئة«. 

عام 2009، اأطلقت ال�سركة غ�غل فنت�سرز لتم�يل �سركات 

التكن�ل�جيا في مرحلة النم�. بعد عام، اأ�سبح المدير التنفيذي 

ال�سابق في غراند �سنترال، كريغ والكر، رائد االأعمال المقيم 

االأول في غ�غل فنت�سرز. ح�سل والكر على الحرية والم�ارد 

لالإتيان باأفكار مبتكرة، من دون اأي من ال�سغ�ط والت�تر الذي 

يرافق عملية اإدارة �سركة نا�سئة. ومثاًل، حين اأطلق جهاز االأيباد 

بداأ فريق بتقييم ال�سناعات التي قد ي�ؤدي فيها ا�ستخدام 

االأجهزة الل�حية اإلى الت�سبب با�سطراب كبير. وقد اأ�سار اإلى 

قدرته على القيام باأي �سيء من دون اأن يتعر�ص لعبء االلتزام 

باأهداف االأعمال اأو النتائج المعدة كاإحدى اأف�سل الن�احي في 

عمله. ح�سد البرنامج منذ اإطالقه نجاحًا ال ي�سدق حيث �سارك 

فيه الكثير من اأفراد مجتمع التكن�ل�جيا في �سيليك�ن فالي كرواد 

اأعمال مقيمين )ذي غل�ب اآند مايل، 2013(.

 النتائج:

على الحك�مات اأن تنظر في التالي: 

اإطالق مختبرات ابتكار تجمع الم�ظفين ذوي المهارات  •

المختلفة للتعاون في تط�ير حل�ل للتحديات في مجال 

االأعمال

تدريب الفرق على النماذج ال�سريعة واختبار االأفكار  •

الجديدة ب�سكل فعال

ت�سكيل فريق من خبراء النماذج ال�سريعة يمكنهم التنقل  •

داخل الم�ؤ�س�سة لم�ساعدة االأق�سام في بل�رة اأفكارهم 

الجديدة

ت�ظيف رواد اأعمال برهن�ا عن ذاتهم يجلب منظ�رًا جديدًا  •

ح�ل م�سائل الم�ؤ�س�سة ويعزز ثقافة االإبداع

االبتكار: تنمية ثقافة اإبداع واإجناز يركز على اإيجاد احلل�ل االبتكار: تنمية ثقافة اإبداع واإجناز يركز على اإيجاد احلل�ل
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»بروز التكن�ل�جيا الجديدة يتطلب اإعادة تفكير ج�هري 

واإجراء تغيرات تح�لية في الطريقة التي ننظر فيها 

اإلى الحك�مة االإلكترونية. على الحك�مات اأن تتخذ دور 

المي�ّسر والم�ساعد للتعاون مع القطاع العام والخا�ص 

والب�سري في اإيجاد حل�ل جديدة واإن�ساء اأعمال جديدة 

وتحقيق ثروة جديدة«.

- تي� ت�سي هين )نائب رئي�ص ال�زراء في �سنغاف�رة(

اأ�شباب بروز هذا المحرك

يتط�ر تقديم الخدمات العامة في وقت تتغير الم�اقف 

االجتماعية وتتيح التكن�ل�جيا اقت�سادًا اأكثر تعاونًا ويق�م خبراء 

حل الم�ساكل بمقاربة هذه االأخيرة باأفكار جديدة وتنم� اأ�س�اق 

مالية جديدة لال�ستثمار االجتماعي وتت�سع. اإن هذه الت�جهات 

تنعك�ص على مقاربة جديدة للخدمة العامة تتخطى ما يمكن 

تقليديًا اعتباره مخ�س�سات حك�مية اأو تقديم م�ساعدات 

خيرية اأو غير ربحية. على �سبيل المثال، ي�سير اإيغرز ومكميالن 

اإلى الم�ساحة التي ت�سغلها جهات غير حك�مية �سريحة بنيتها 

لمعالجة الم�ساكل االجتماعية بـ »االقت�ساد الحل« )اإيغرز 

ومكمميالن، 2013(.

تعمل الحك�مات ب�سكل متزايد على اإتاحة اتخاذ القرارات 

والح�كمة اأمام الم�اطنين العاديين القادرين على الم�ساهمة 

الفاعلة بحل الم�ساكل التي كانت فيما م�سى تعد م�س�ؤولية 

الحك�مة وحدها. وفي اإطار هذا التح�ل، يتط�ر دور الحك�مة 

من مقدم خدمة خامل اإلى جهة متعاونة وم�ساعدة. في خ�سم 

العملية، تجد الحك�مات قيمة في التعاون الداخلي وبناء مقاربات 

اأكثر فعالية في تقديم الخدمات عبر حك�مة مت�سلة بال�سبكة.

التوجهات

تعاون بين الحكومات

عادة ما تقدم خدمات الحك�مة من خالل مجم�عة معقدة من 

مقدمي الخدمات. قد ت�ؤدي هذه المجم�عة اإلى »تقاع�ص في 

الطلب« مكلف، طلب يمكن تفاديه من خالل اإجراءات وقائية 

مبكرة. من االأم�ر التي قد تح�سل نتيجة ذلك مثاًل عدم قدرة 

الم�اطن على ال��س�ل اإلى خدمات ت�سديد غرامات الكترونية 

مالئمة بينما تفّ�ت الحك�مة على نف�سها هذه االإيرادات، وقد 

يتح�ل �سباب معر�سين للخطر لم يتلق�ا خدمات ا�ست�سارية 

الزمة اإلى االنخراط في حياة الجريمة، وقد تح�ل م�ظف خ�سر 

وظيفته ولم يلق التدريب الالزم على المهارات اإلى الح�س�ل 

على تع�ي�سات البطالة لفترة ط�يلة. ت�سع اإحدى التقديرات كلفة 

ذلك عند اأكثر من 40 في المائة من النفقات العامة المحلية 

على تقديم الخدمات. )حك�مة اأ�سك�تلندا، 2011(.

وجدت درا�سة اأخيرة لم�ستخدمي خدمات الرعاية ال�سحية في 

اأونتاري� اأن 75 في المائة من الكبار في ال�سن والذين يعان�ن من 

حاالت معقدة غادروا الم�ست�سفى يح�سل�ن على رعاية �سحية من 

�ستة اأطباء اأو اأكثر و30 بالمائة يح�سل�ن على الدواء من ثالثة 

�سيدليات اأو اأكثر )حك�مة اأونتاري�، 2012(. اإن غياب الرعاية 

ال�ساملة ي�ؤدي اإلى م�سقات غير �سرورية على المري�ص وهي 

طريقة غير فعالة في ا�ستخدام الم�ارد العامة. ردًا على هذا 

التحدي تجمع الحك�مات �سركاء تقديم الخدمات لتط�ير حل�ل 

خدمة اأكثر تكاماًل للمتعامل واإن�ساء تجربة �سهلة. قد ي�سمل ذلك 

عملية ت�ظيف وتم�يل وتطبيقات تكن�ل�جية واأدوات تقديم خدمة 

 KPMG and the Mowat( واإدارة حاالت من�سقة اأكثر تكاماًل

Centre، 2014(. تت�سمن �سبل المتعامل عادة اعتماد مقاربة 

لكل ملف في اإدارة الحالة. تتخطى هذه المقاربة حدود البرنامج 

من خالل م�ساعدة المتعاملين الذين لديهم حاجات معقدة اأو 

�سديدة و/اأو قدرة محدودة ال�ستخدام االأنظمة من خالل ت�فير 

دعم مكثف و�سم�لي.

 )Health Links( قدمت حك�مة اأونتاري� برنامج هيلث لينك�ص

لم�ساركة المعل�مات وبينها عبر �سجالت ال�سحة االإلكترونية 

وقيا�ص النتائج والعمل مع �سبكة ال�سحة المتكاملة المحلية 

لتحقق االأهداف الق�سيرة والط�يلة المدى، بدءا من تط�ير 

خطط رعاية من�سقة لمر�سى حالتهم معقدة وعدد متزايد من 

المر�سى ذوي حاالت مماثلة ومر�سى كبار في ال�سن يتمتع�ن 

ب��س�ل منتظم وفي وقته لمقدم رعاية اأولية )وزارة ال�سحة 

والرعاية ط�يلة االأمد في اأونتاري�(. اإن هذه المقاربة م�سابهة 

لمنظمات الرعاية المح�س�بة في ال�اليات المتحدة االأميركية 

حيث ت�سكل مجم�عة من م�فري الرعاية ال�سحية منظمة 

مماثلة وتقدم الرعاية لمجم�عة من المر�سى. تتحمل المنظمة 

م�س�ؤولية المر�سى واالأفرقاء الثالثين عن ن�عية الرعاية ال�سحية 

وفعاليتها.

في العديد من ال�اليات الق�سائية، ت�سارك م�ست�يات مختلفة من 

الم�ؤ�س�سات الحك�مية في تم�يل وتقديم الخدمات في المناطق 

ذاتها ومناطق متداخلة من البرنامج. نظرًا لهذا التحدي، تقدم 

حك�مة اأونتاري� من خالل بيان �سيا�سة االإ�سكان الحك�مية اإطار 

�سيا�سة وت�جيه لمديري الخدمات الم�س�ؤولين عن ت�فير م�سكن 

لمحدودي الدخل والحد من الت�سرد )وزارة ال�س�ؤون البلدية 

واالإ�سكان(. ويحدد البيان �سيا�سة مقاربة »االإ�سكان اأواًل«، 

والحاجة لمعالجة تحديات المتعامل واالحتياجات المرتبطة 

ب�سمان ال�سكن الم�ستقر، بهدف ربط المتعاملين ال�سعفاء 

بدعم اجتماعي وتح�سين االندماج االجتماعي. من االأمثلة 

على االأن�سطة المدع�مة من خالل برامج مثل مبادرة »مجتمع 

منع الت�سرد« وت�سمل دعم م�ظفين في الم�قع اأو خارجه، دعم 

مهارات المعي�سة والحياة الي�مية هذه الميزانية والم�ساعدة في 

النقل، والمر�ص العقلي ودعم وخدمات تعاطي المخدرات. يق�م 

المبداأ االأ�سا�سي لالإ�سكان اأواًل على اأن النا�ص هم اأكثر قدرة على 

الم�سي قدمًا في حياتهم اإذا ح�سل�ا على م�سكن في المقام 

االأول. يتم ت�فير االإ�سكان اأواًل، ثم يتم تقديم الدعم بما في 

ذلك رعاية ال�سحة البدنية والعقلية والتعليم والت�ظيف ودعم 

العالقات المجتمعية والمحتاجين من متعاطي المخدرات . حين 

ت�ستطيع جميع م�ؤ�س�سات الحك�مة على الت�سافر على نهج مت�سق، 

فاإن ذلك �سي�ساعد على تي�سير الخدمات التي تعمل على تح�سين 

االإنجازات للم�اطن.

اإذا دققنا بهذه المقاربة اأكثر، يمكن اعتماد مبادرات تكامل 

الخدمة الم�ستندة اإلى مكان يجري تنفيذها حاليًا في المملكة 

المتحدة )مكتب التدقيق ال�طني، 2013(. وت�سعى هذه 

المبادرات لجلب فرق الحك�مة معًا المحلية والمركزية لتط�ير 

»الخطط الت�سغيلية« لكل مقاطعة تجريبية تتمح�ر ح�ل تحقيق 

االأول�يات المحلية الرئي�سة مثل الحد من البطالة على المدى 

الط�يل. يمكن للمنظمات الحك�مية على مختلف الم�ست�يات 

اال�ستثمار في تدخالت بع�سهم البع�ص واال�ستفادة من 

المدخرات التي تن�ساأ.

ال يقت�سر تعاون الحك�مة في تعامالتها الداخلية على الحدود 

ال�طنية. تعد �سنغاف�رة وه�نغ ك�نغ من االقت�سادات االأكثر 

تط�رًا في اآ�سيا ومق�سدًا لرجال االأعمال الم�سافرين بين 

البلدين. في �سبتمبر عام 2014، طبقت الحك�متان نظامًا اآليًا 

لتخلي�ص معامالت الهجرة من �ساأنه اأن يح�سن ب�سكل كبير من 

الراحة في الهجرة على المدى الق�سير )هيئة الهجرة ونقاط 

التفتي�ص، 2014(. تفيد االتفاقية الم�اطنين من البلدين الذين 

زاروا البلد االآخر ثالث مرات على االأقل في االأ�سهر االإثني ع�سر 

 التعاون الحك�مي: العمل مع �سركاء خارجيين 
لإحداث التغيير
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الما�سية، ويحمل�ن ج�از �سفر �ساري المفع�ل الأكثر من �ستة 

اأ�سهر. يمكن لالأفراد الم�ؤهلين اأن يت�سجل�ا في المطار لتذكرة 

�سفر لرحالت متعددة �سالحة لمدة �سنتين اأو حتى قبل �ستة 

اأ�سهر من انتهاء ج�ازات �سفرهم. من �ساأن ذلك ال�سماح لهم 

بم�سح الهجرة عبر ب�ابات اآلية من تلقاء نف�سهم. �ستجعل هذه 

العملية الحياة اأ�سهل للم�سافرين وتزيد من ب�ساطة الن�ساط 

التجاري بين البلدين.

البيانات المفتوحة

من االآن وحتى عام 2020، من المت�قع اأن يت�ساعف حجم 

البيانات الرقمية اإلى 40 مرات اأو اأكثر )من�س�رات جامعة 

ديل�يت، 2014(. ح�سرت الحك�مات تاريخيًا ال��س�ل اإلى اأ�س�ل 

البيانات الرقمية بال�كاالت الداخلية والم�ؤ�س�سات االأكاديمية 

العالمية. لكن هذا االأمر ي�سهد تغيرًا �سريعًا نظرًا لتزايد قيمة 

البيانات االقت�سادية بطلب من الم�اطن لتحقيق ال�سفافية 

في القطاع العام وارتفاع القيمة االقت�سادية للبيانات. تنط�ي 

»حركة البيانات المفت�حة« على تعاون الحك�مات مع الجهات 

المعنية الخارجية لخلق ب�ابات رقمية �سهلة اال�ستعمال في 

متناول العامة تحت�ي على كميات كبيرة من البيانات. ذلك 

جزء من تح�ل اأكبر للحك�مة من ك�نها مزودًا لتمكين الحل. 

وفقًا لالأمم المتحدة، تعتمد 46 دولة بالفعل ب�ابات البيانات 

)االأمم المتحدة، 2014(. من خالل ت�فير فر�ص اأف�سل لل��س�ل 

اإلى المعل�مات ح�ل مجتمعاتهم والعمليات الحك�مية، ت�سجع 

هذه الدول الح�ار العام وم�ساركة الم�اطنين. كما اأنها تمّكن 

ال�سركات من تحقيق الكفاءة، وخلق خدمات جديدة، وتحفيز 

االبتكار.

في حين حققت بع�ص الحك�مات خط�ات لفتح البيانات، غير اأن 

الحاجز االأكبر حتى االآن ه� �سمان ت�فر بيانات عالية الج�دة في 

اأ�سكال ي�سهل االطالع عليها. ك�سف ا�ستطالع معل�مات ف�ري�ستر 

لالأعمال اأنه وفي حين اأن 84 في المائة من ال�سركات تعتقد 

اأن بيانات التخطيط له قيمة ا�ستراتيجية في االأعمال، فاإن 15 

في المائة منها فقط تعتبر البيانات الخارجية غير المنظمة 

ذات فائدة )ف�ر�ستر، 2013(. يتعين على الحك�مات اأن ت�سمن 

البيانات التي تطلقها منظمة ب�سكل جيد ودقيقة، ومتاحة الأولئك 

الذين في حاجة اإليها. اإن التعاون بين وكاالت حك�مية متعددة 

عادة ما يك�ن �سروريًا في كثير من االأحيان في جمع البيانات 

من مختلف االإدارات وت�فير المزيد من الفر�ص للروؤى جديدة 

)معهد تحليالت �سركة ديل�يت، 2011(.

عندما ال تت�فر الم�ارد لتح�يل مجم�عات البيانات اإلى �سيغ 

�سهلة اال�ستعمال، تعمد الحك�مات لال�ستعانة بم�سادر خارجية 

الإنجاز هذه ال�ظيفة. في هذا االإطار، قد يعتبر �سم�سار البيانات 

- اأي منظمة م�ستقلة تق�م بح�سد البيانات وتجهيزها وتنظيفها 

وربطها وتحليلها والترويج لها ون�سرها - الحل المن�س�د 

)ف�ر�ستر، 2013(. على �سبيل المثال، تجمع �سركة بالكر 

)Placr( ومقرها المملكة المتحدة، كل المعل�مات االأخيرة ح�ل 

و�سائل النقل العام في بريطانيا، وتقدم نقطة و�س�ل واحدة بين 

ال�كاالت، بيانات النقل المتعدد ال��سائل )ف�ر�ستر، 2013(.

وفي مثال اآخر للتعاون الدولي للحك�مات في تعامالتها الداخلية، 

اأطلقت ال�اليات المتحدة والهند من�سة حك�مية مفت�حة م�ستركة 

تهدف اإلى الجمع بين الميزات الف�سلى من ب�ابة بيانات كل 

بلد. والهدف ه� ت�فير بيانات يمكن ال��س�ل اإليها بحيث يتمكن 

المحلل�ن وو�سائل االإعالم واالأكاديمي�ن تط�ير تطبيقات وب�سائر 

جديدة من �ساأنها اأن تح�سن في نهاية المطاف حياة الم�اطنين. 

وهي من�سة مفت�حة الم�سدر مما يعني اأن تط�يرها �سيك�ن على 

اأ�سا�ص المجتمع الخا�ص بها والذي �سي�فر التح�سينات التقنية 

والحل�ل الحك�مية والدعم التقني. �سيتمكن المط�رون من اإن�ساء 

�سبكات اإنترنت وتطبيقات للهاتف المحم�ل واإطالق مناف�سات 

وتط�ير اأدوات لخدمات الم�اطنين عبر االإنترنت، ون�سر روابط 

لمعل�مات هامة جمعتها وكاالت حك�مية. ت�سرك اال�ستراتيجية 

مفت�حة الم�سدر الجمه�ر وت��سع حدود ما ه� ممكن. على 

�سبيل المثال، يمكن تط�ير تطبيق لدمج البيانات الجغرافية 

مع البيانات الحك�مية لخلق �سهلة لفهم الخرائط التي تبين 

الت�جهات في مجاالت مثل الت�ظيف والق�سايا البيئية و�سحة 

المجتمع. في حين من المت�قع اأن يك�ن المط�رون الق�ة الدافعة 

في هذا المجال، �ستقدم حك�مة كل من ال�اليات المتحدة والهند 

الدعم الالزم ل�سمان نجاح المن�سة )حك�مة الهند، 2012(.

وهنا، ينبغي تقييم نجاح مبادرات البيانات المفت�حة على اأ�سا�ص 

منفعتها للحك�مة بداًل من النظر اإلى عدد مجم�عات البيانات اأو 

التنزيالت. غالبًا ما تنط�ي هذه المنافع على مزيد من التنمية 

االقت�سادية ال�سريعة وزيادة الكفاءة الت�سغيلية و/اأو زيادة ر�سا 

المتعامل. على �سبيل المثال، عندما اأ�سدرت حك�مة ال�اليات 

المتحدة بيانات نظام تحديد الم�اقع العالمي، كان ذلك بمثابة 

محفز لكثير من ال�سناعات المربحة الجديدة التي تختلف بين 

اأجهزة مالحة لل�سيارات اإلى تطبيقات تحديد م�اقع المطاعم. 

وقد اأفاد الرئي�ص التنفيذي للتكن�ل�جيا الفيدرالية في ال�اليات 

المتحدة اأن في عام 2012 وحده �سخت بيانات محدد الم�اقع 

العالمي 90 مليار دوالر في االقت�ساد )ف�ر�ستر، 2013(. وفي 

عام 2013، قدمت اله�اتف الذكية معل�مات نظام تحديد 

الم�اقع العالمي اإلى 1.5 مليار ن�سمة، ومن المت�قع اأن يرتفع 

هذا العدد اإلى 2.4 مليار بحل�ل عام 2017.

الم�شاهمة الجماعية: ا�شتثمار حكمة الح�شود

يق�ل ال�سحافي االأميركي جيم�ص �س�ريفيكي في كتابه ال�سادر 

عام 2004 بعن�ان الحكمة من الح�س�د، اإن الراأي الجماعي 

لمجم�عة من االأفراد �سي�ؤدي في كثير من االأحيان اإلى قرارات 

اأف�سل من قرار خبير واحد. بعد ع�سر �سن�ات من �سدور الكتاب، 

تتيح تكن�ل�جيا المعل�مات للمنظمات المجال لتنفيذ النظرية في 

ال�اقع العملي من خالل عملية تعرف با�سم الم�ساهمة الجماعية. 

ت�سمل الم�ساهمة الجماعية اإ�سراك مجم�عة من االأفراد الإيجاد 

حل�ل للم�ساكل المعقدة . يمكن اأن تتك�ن المجم�عة من عدد 

قليل من الخبراء التقنيين المنت�سرين في اأنحاء البالد، اأو �سكان 

البالد باأكمله. ولكي تتحقق اأهدافها، يجب اأن تت�خى هذه االآلية 

اال�سطفاف مع ا�ستراتيجية الم�ؤ�س�سة ومتطلباتها الداخلية 

وقدرات الح�س�د. ت�ست�سف الم�ساهمة الجماعية في حد ذاتها 

مفه�مًا عامًا، وتختلف الطرق وال��سائل في تنفيذها. ت�ستند 

النماذج الخم�سة االأكثر �سي�عًا على الم�سابقات وتبادل المعارف 

وجمع االأم�ال والت�س�يت وت�زيع العمل )من�س�رات جامعة 

ديل�يت، 2014(.

يعّد ت�سميم نظم الح�افز التي ت�سرك االأفراد والفئات 

الم�ستهدفة من اأهم ج�انب الم�ساهمة الجماعية. فالمكافاآت 

المالية والتقدير والرغبة في الم�ساهمة في ال�سالح االجتماعي، 

بع�ص من الع�امل التي تحفز الجه�د من اأجل الح�سد. تبداأ 

ا�ستراتيجية الم�ساهمة الجماعية الفعالة من خالل تحديد دقيق 

للم�سكلة ومن ثم تحديد النتائج المرج�ة. بعد اأن يتم تحديد 

االأهداف ب��س�ح، يعمد المنظم�ن للتعرف على الم�ساركين 

وما يحفزهم. ين�سب بعدها التركيز على ت�سميم الج�ائز 

المخ�س�سة التي ت�سعى لحل الم�سكلة بذاتها وجذب الم�ساركين 

االأكثر قدرة واأ�سر مخيلة الجمه�ر )من�س�رات جامعة ديل�يت، 

2014(. حين تنجز الم�ساهمة الجماعية بطريقة جيدة، ت�سكل 

المبادرات من�سة لالأفكار والتقنيات والمنتجات والخدمات 

المخّلة.

يمكن للحك�مات اال�ستفادة من الم�ساهمة الجماعية اإما عن 

طريق اعتبارها و�سيلة للت�ظيف اأو و�سيلة لتي�سير اإيجاد الحل�ل. 

في حالة ا�ستخدامها ك��سيلة للت�ظيف، ت�سرك الحك�مات 

الم�اطنين مبا�سرة للعديد من االأ�سباب التي يمكن اأن ت�سمل 

جذب اأفكار جديدة وبناء النماذج وتحفيز االأ�س�اق )من�س�رات 

جامعة ديل�يت، 2014(. على �سبيل المثال، في منطقة �سانتاندر 

باإ�سبانيا، يعد برنامج »�سيتي براين« )City Brain( االإلكتروني 

من�سة يمكن الأي �سخ�ص اأن ي�سارك فيها باأفكار ح�ل ال�سيا�سات 

والبرامج. غالبًا ما تجمع االأفكار من خالل الم�سابقات التي يتم 

فيها اإعطاء ج�ائز نقدية الأف�سل االقتراحات )ف�ر�ستر، 2014(.

عند ا�ستخدام الم�ساهمة الجماعية ك��سيلة لتي�سير اإيجاد 

الحل�ل، يمكن للحك�مات الجمع بين الجهات المعنية الخارجية 

بهدف تح�سين النتائج االجتماعية. من م�ؤ�س�سات القطاع 

الخا�ص التي اأّدت هذا الدور بنجاح �سركة االبتكار المفت�ح 

InnoCentive. عملت ال�سركة من خالل ا�ست�سافة م�سابقات 

الم�ساهمة الجماعية، ك��سيط بين �سناعات البحث المكثف 

والم�اطنين ذوي الم�ؤهالت العالية للم�ساعدة في حل الم�ساكل. 

في عام 2006، اأعلنت �سركة Prize4Life، وهي منظمة غير 

هادفة للربح تركز على اإيجاد عالج الت�سلب الجانبي ال�سم�ري، 

عن جائزة بقيمة ملي�ن دوالر على من�سة InnoCentive  لمن 

ي�ستطيع اأن ي�سرع عملية تط�ير عالمة بي�ل�جية - اأداة غير 

مكلفة و�سهلة اال�ستخدام يمكن اأن تقي�ص بدقة تط�ر داء الت�سلب 

الجانبي ال�سم�ري في المر�سى. 

التعاون احلك�مي: العمل مع �سركاء خارجيني  الإحداث التغيري التعاون احلك�مي: العمل مع �سركاء خارجيني  الإحداث التغيري
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تهدف العالمة البي�ل�جية الفعالة في هذا االإطار اإلى جعل 

التجارب ال�سريرية للدواء اأرخ�ص واأ�سرع واأكثر كفاءة مما يمهد 

الطريق ل�سركات االأدوية والتكن�ل�جيا الحي�ية تط�ير عالجات 

للت�سلب الجانبي ال�سم�ري. بحل�ل الج�لة الثانية من التحدي، 

حيث يتم تح�يل االأفكار اإلى التطبيق العملي، كان ال يزال هناك 

األف م�سارك من اأكثر من 20 بلدًا. خالل عملية ا�ستمرت خم�ص 

�سن�ات، تم تحديد العالمة البي�ل�جية القادرة على خف�ص 

تكلفة المرحلة الثانية من التجارب باأكثر من 50 في المائة. وقد 

و�سعت العديد من االأفكار المبتكرة االأخرى اأي�سًا والتي �سجعت 

المفاهيم واعدة في جه�د عالج الت�سلب الجانبي ال�سم�ري 

.)2011 ،InnoCentive(

االأنظمة البيئية: تمكين الجهات المعنية من اأن تك�ن م�فرًا 

للحل�ل

تعلم الكثير من الجهات الم�ساركة في االقت�ساد التقليدي على 

اأ�سا�ص �س�معات تغيب فيها النظم التي يمكن للجهات المعنية 

فيها اال�ستفادة من المهارات والم�ارد من بع�سها البع�ص، االأمر 

الذي يحد من القدرة على الم�ساهمة الجماعية. نظرًا لحجم 

الخدمات الحك�مية وت�سابكها وعدد ال�سكان التي تقدم لهم 

الخدمات، عادة ما تك�ن الخدمات العامة مق�سمة على وكاالت 

مختلفة كل واحدة منها م�س�ؤولة عن مجال محدد مثل الرعاية 

ال�سحية والنقل والتعليم. ت�ساهم ال�سركات الم�ؤ�س�سات غير 

الربحية والم�اطن�ن من خالل اأدوار منف�سلة بح�سب ال�س�ق 

في التنمية االقت�سادية والرعاية االجتماعية ال�ساملة. واإن هذه 

الجهات المختلفة من اأ�سحاب ال�ساأن تعمل عادة �سمن اآفاق 

�سيقة ن�سبيًا لتحقيق االأهداف التنظيمية اأو ال�سخ�سية.

تنتقل الحك�مات الريادية اإلى اقت�ساد متكامل من خالل 

تمهيد الطريق للنظم البيئية المي�سرة الإيجاد الحل�ل - �سبكات 

تعاون تاأتي جنبًا اإلى جنب من اأجل حل م�سكلة محددة )اإيغرز 

ومكميالن، 2013(. يتح�ل بعدها دور الحك�مة اإلى ك�نها منظم 

مركزي تمكن اأ�سحاب الم�سالح الداخلية والخارجية لي�سبح�ا 

مزودي حل�ل من خالل تي�سير العالقات وت�سميم نظم التعاون 

وو�سع خطط الح�افز و�سمان ت�فير البنية التحتية المنا�سبة. 

ي�سمح التاآزر الذي يكت�سب حين تتعاون مجم�عة متن�عة من 

الجهات بتحقيق اأهدافهم بكفاءة اأكبر بكثير.

من النماذج البدائية في هذا المجال، نظام نقل نا�سئ في فنلندا 

حيث �سرعت الحك�مة الفنلندية بخطة نقل جديدة ل��سع حد 

للطلب على ال�سيارات في البالد بحل�ل عام 2025. اأما الهدف 

فه� جعل ال��س�ل اإلى لجميع االأ�سكال الممكنة من خدمات النقل 

عبر من�سة رقمية مركزية ونظام دفع م�سمم ت�سميمًا جيدًا 

وباأ�سعار معق�لة. اإن ما يجعل خطة فنلندا فريدة من ن�عها 

ه� اأنها تعتزم جعل كل �سيء تمامًا بح�سب الطلب وم�سممًا 

خ�سي�سًا لتلبية االحتياجات الفردية. على �سبيل المثال، يمكن 

لل�الدين ا�ستخدام نظام الحافالت بناء على الطلب الإر�سال 

اأطفالهم اإلى المدار�ص كما يمكنهم ا�ستخدام خدمة م�ساركة 

و�سائل النقل لل��س�ل اإلى العمل. اإذا تغير الطق�ص لراكب دراجة 

عامة، يقدم مخطط الرحلة ت��سيات وي�ساعد على ترتيب و�سيلة 

نقل بديلة. تتطلب الخطة ا�ستثمارات كبيرة في البنى التحتية، 

ولكن فنلندا تعتقد اأنه مع ا�ستمرار التكن�ل�جيا بالتط�ر وانخراط 

المزيد من الم�اطنين في الخطة، فاإنها �ستمهد الطريق ح�ل 

 ،ZDNet( كيفية مقاربة المدن الح�سرية ل��سائل النقل

.)2014

النتائج:

على الحك�مات اأن تنظر في:

دمج م�ارد عدة �سركاء تقديم الخدمات لت�فير حل�ل اأف�سل  •

للمتعامل وتجربة كّلية اأكثر �سال�سة

اإطالق من�سات للبيانات المفت�حة تقدم للم�اطنين  •

وال�سركات، وال�سركات غير الهادفة للربح واالأكاديميين 

فر�سة لت�ليد االأفكار التي تحقق القيمة االجتماعية 

واالقت�سادية

الت�ظيف من خالل اأن�سطة الم�ساهمة الجماعية التي تجتذب  •

االأفكار المبتكرة وت�ؤدي اإلى تط�ير نماذج جديدة وتحفيز 

اأ�س�اق جديدة

الجمع بين جهات مختلفة من اأ�سحاب الم�سلحة يملك�ن  •

مجم�عة متن�عة من المهارات الالزمة لت�سكيل »النظم 

البيئية المي�ّسرة الإيجاد الحل�ل« الذي تق�م على التعاون 

والم�ساركة في االبتكار

 »لتحقيق نتائج جيدة وا�سعة النطاق، ال يمكنك االكتفاء 

بالنظر اإلى المدخالت - بل عليك التركيز على النظم« 

جيم ي�نغ كيم )الرئي�ص، مجم�عة البنك الدولي(

لماذا يبرز هذا المحرك

لقد بداأت الحك�مات ُتحدث تح�اًل ج�هريًا في الطريقة التي 

ت�سّمم فيها الخدمات وتمّ�لها وت�سّلمها. وذلك ي�سمل االبتعاد 

عن التركيز على المدخالت )الم�ارد التي تمّكن الخدمة من 

العمل(، واالأن�سطة )التدخالت المحددة التي يقدمها م�فر 

الخدمة(، والمخرجات )النتائج المبا�سرة النابعة من البرنامج 

اأو الخدمة( من اأجل التركيز اأكثر على النتائج )تاأثير التدخالت 

في حياة الم�ستخدمين(. ومن اأوائل االأمثلة على هذا الت�جه 

نذكر زيادة معدالت �سداد ال�سرائب من خالل عمليات تح�سيل 

�سرائب م�سممة ب�سكل اأف�سل وابتكار طرق لتقديم الخدمات 

من خالل الدفع مقابل النتائج. كانت ترّكز نهج الدفع مقابل 

النجاح حتى االآن على مجاالت من االأ�سهل قيا�سها مثل الع�دة 

اإلى االإجرام والع�دة اإلى العمل، لكّنها تت��سع االآن اإلى مجاالت 

اأخرى فيما تبّين التجارب المبكرة اأكثر فاأكثر عن نتائج واعدة. 

كما ي�سّكل هذا التركيز من جديد على النتائج ردًا مبا�سرًا على 

االنتقادات الم�جهة للحك�مات لف�سلها في اتخاذ المزيد من 

القرارات القائمة على االأدلة. قّدر م�ؤخرًا  المدير ال�سابق لمكتب 

الميزانية في الك�نجر�ص االأميركي بيتر اأورزاغ اأّن اأقل من واحد في 

المئة من االإنفاق الحك�مي االأميركي تدعمه اأب�سط االأدلة المتعلقة 

باأّنه يتم اإنفاق المال ب�سكل حكيم )اأورزاغ وبريدجالند، 2013(. 

كما ينعك�ص هذا الت�جه اأي�سًا في مجم�عة من الم�ؤ�س�سات التي 

تعتمد االأدلة للمرة االأولى مثل »مركز ما ينجح« والتحالف من 

Coalition for Evidence-  اأجل ال�سيا�سات القائمة على االأدلة

based Policy. لقد اأن�ساأت الحك�مة البريطانية قاعدة بيانات 

ح تكلفة مجم�عة متن�عة من نتائج  ح�ل تكلفة ال�حدة ت��سّ

الخدمات. فتبلغ على �سبيل المثال تكلفة اإدراج طفل في الرعاية 

لمدة عام 64819 جنيه ا�سترليني؛ وتبلغ تكلفة ال�سجين ال�احد 

في العام 39472 جنيه ا�سترليني؛ وتبلغ تكلفة �سخ�ص ُم�ستبعد عن 

المدر�سة 11972 جنيه ا�سترليني )االقت�ساد الجديد، 2014(. 

وقد باتت ت�سم القاعدة االآن اأكثر من 600 تكلفة وحدة تغطي 

الجرائم، والتعليم والمهارات، والت�ظيف واالقت�ساد، والحرائق، 

وال�سحة، واالإ�سكان، والخدمات االجتماعية. يمكن ا�ستخدام هذه 

التكاليف لت�فير المعل�مات لمقترحات تطبيق التدخالت الجديدة 

اأو اإعادة ت�سميم الخدمات العامة اأو تقييمها. 

نتائج م�سممة ح�سب الطلب: دمج متطلبات المتعاملين 
�سمن البنية الأ�سا�سية لتقديم الخدمات

نتائج م�سممة ح�سب الطلب: دمج متطلبات املتعاملني �سمن البنية االأ�سا�سية لتقدمي اخلدمات التعاون احلك�مي: العمل مع �سركاء خارجيني  الإحداث التغيري
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التوجهات

الدفع باتجاه نتائج اأف�شل

تتم �سياغة معظم ال�سيا�سات الحك�مية على افترا�ص اأّن للم�اطنين �سل�ك وتف�سيالت منطقية. فعبر معاقبة الم�اطنين الذين ال يدفع�ن 

ال�سرائب الم�ستحقة عليهم في ال�قت المنا�سب على �سبيل المثال، تعتبر الحك�مات اأّنها تحّفز الم�اطنين على االلتزام بالم�اعيد 

المحددة. وعبر ت�سجيع الم�اطنين على التبّرع باأع�سائهم على ا�ستمارة تجديد رخ�سة القيادة، تحر�ص الحك�مة على ت�سّجل المهتمين 

بالقيام بذلك. وعبر ت�زيع ا�ستمارات طلب م�ساعدات مالية لاللتحاق بمرحلة التعليم ما بعد الثان�ية على الم�اطنين ذوي الدخل 

المنخف�ص، تفتر�ص اأّن كل من ي�سعى لاللتحاق بالتعليم العالي �سيق�م بملء وتقديم الطلبات. ومع اأّن الحك�مات �سهدت بع�ص النجاح 

باعتماد هذا النهج التقليدي، اإاّل اأّن حك�مات كثيرة اعترفت بحدود هذه الطريقة وبداأت تدرك اأّن الم�اطنين يت�سرف�ن بطريقة اأقل 

منطقية بكثير مما تنتظر منهم – وذلك غالبًا بطرق مت�قعة. اإذ يملك معظم النا�ص مجم�عًة من التحيزات المعرفية التي ت�ؤثر في 

اتخاذهم لقراراتهم، ما ي�سفر في اأغلب االأوقات عن نتائج �سخ�سية اأو اجتماعية غير مثالية. لقد بداأت م�ؤ�س�سات القطاع العام الريادية 

ممار�سة »الدفع باتجاه معّين« nudging الذي يق�سي بت�سميم برامج و�سيا�سات تراعي االخت�سارات المعرفية بهدف اختبار تح�سينات 

مبا�سرة قابلة للقيا�ص في النتائج.

وقد نما ت�سميم ال�سيا�سات القائم على التحيزات المعرفية ليتجاوز مجال االقت�ساد ال�سل�كي: درا�سة كيفية تاأثير علم النف�ص الب�سري 

في اتخاذ القرارات االقت�سادية. فقد بّين علماء االقت�ساد ال�سل�كي اأّن النا�ص لي�س�ا غير منطقيين فح�سب، بل اأّن �سل�كهم غير المنطقي 

يّتبع اأنماطًا �سائعة يمكن التاأثير فيها )اأريلي، 2008(. اأما التاأثير المترتب عن ذلك على الحك�مة، فه� اأّنه على �سّناع ال�سيا�سات اأن 

يكّ�ن�ا فهمًا عاليًا لكيفية ت�سّرف النا�ص واالأ�سباب التي تكمن وراء ت�سرفاتهم هذه. وفي حين اأّن المخت�سرات المعرفية التي تكمن 

وراء ال�سل�ك الب�سري لي�ست بديهية عامًة، اإاّل اأّنه يمكن للم�س�ؤولين الحك�ميين، من خالل تجارب وبرامج البحث عن ال�سيا�سات الق�ية، 

اأن يك�سف�ا عن هذه التحيزات وي�ستفيدوا منها. فحتى اأ�سغر التعديالت في نهج ال�سيا�سات قادرة على تغيير الطريقة التي يت�سرف بها 

النا�ص. تت�فر قاعدة بيانات متزايدة ح�ل التحيزات المعرفية ال�سائعة واأمثلة عن كيفية ا�ستخدامها لتح�سين النتائج:

 الم�سادر: )ج�ن�سن وغ�لد�ستاين، 2003(، )هالزوورث، 

لي�ست، ملكالف، فليف، 2014(، )بتينجر، ل�نغ، اأوري�ب�ل�ص، 

�سانب�نمات�س�، 2009(، )فريق الب�سائر ال�سل�كية، 2012(

كانت الحك�مة البريطانية من اأولى الحك�مات التي قامت 

با�ستثمار كبير في تط�ير �سيا�سات قائمة على الدفع باتجاه معين 

باإعدادها لفريق الب�سائر ال�سل�كية )BIT( في العام 2010. 

ت�ستخدم هذه الم�ؤ�س�سة التي تجمع ما بين اأبرز االأكاديميين 

والم�ظفين الحك�ميين، الب�سائر ال�سل�كية الإعداد �سيا�سات 

حك�مية اأكثر فعالية )فريق الب�سائر ال�سل�كية، 2014(. وقد تم 

ا�ستخدام هذه المبادرة لدفع عجلة عدد من المناهج الجديدة 

في مجاالت متن�عة من القطاع العام. في اإحدى هذه التجارب، 

وعبر اإدخال الناخبين في قرعة للف�ز بجائزة األف جنيه 

ا�سترليني، ارتفعت معدالت الم�ساركة في االنتخابات بـ 3.3 في 

المئة. ثم ارتفعت هذه الزيادة لتبلغ 4.2 في المئة عند اأ�سبحت 

الجائزة خم�سة اآالف جنيه ا�سترليني. فا�ستخل�ص الفريق اأّن 

النظم التي تقدم الح�افز المالئمة قادرة على اإحداث تاأثير 

ملم��ص في �سل�ك الم�اطنين.

وبعد اأربعة اأع�ام على اإطالق فريق الب�سائر ال�سل�كية، اأن�ساأت 

ال�اليات المتحدة فريق العل�م االجتماعية وال�سل�كية بهدف 

اال�ستفادة من الب�سائر ال�سل�كية في عملية �سنع ال�سيا�سات. كما 

قطعت حك�مات كل من الدنمارك وكندا واأ�ستراليا اأ�س�اطًا اأي�سًا 

في ما خ�ص دمج ممار�سات »الدفع باتجاه معين« في �سيا�ساتها 

الحك�مية. 

الدفع مقابل النتائج

ت�اجه حك�مات كثيرة ح�ل العالم �سغ�طًا ماليًة اأكبر فاأكبر فيما 

ُيت�قع منها اأن ت�ستمر في تح�سين ج�دة خدماتها العامة. في 

الكثير من االأماكن ح�ل العالم، يزداد عدد ال�سكان بمعدل اأكبر 

بكثير من الم�ارد الحك�مية. ت�ساعد التكن�ل�جيا على التغلب على 

هذه الفج�ة، ولكن، ال يزال هناك مناف�سة �سديدة بين ال�كاالت 

الحك�مية للح�س�ل على الم�ارد المالية المحدودة. عندما 

ت�ؤدي مجاالت تعاني من نق�ص التم�يل في القطاع العام اإلى 

�س�ء الخدمة، غالبًا ما يزداد ال�سغط لزيادة تم�يلها. ومع ذلك، 

فهذه الزيادة في التم�يل ال تجلب معها نتائج اأف�سل في كثير من 

-

á«YÉªàL’G ±GôYC’G»HÉ«¨dG QÉ«ÿG

á«ªgCÓd õ q«ëàdG§«°ùÑàdG

 ±GôYCG  ™e  º¡cƒ∏°Sh  º¡JGó≤à©eh  º¡ØbGƒe  á≤HÉ£e  ¤EG  ¢SÉædG  π«Á

.áYƒªéŸG

 º¶©e  q¿CG  º¡¨∏ÑJ  πFÉ°SQ  ¿ƒ«fÉ£jÈdG  ¿ƒæWGƒŸG  ≈≤∏J  ÉeóæY  :∫Éãe

 OGó°S  ä’ó©e  â©ØJQG  ,í«ë°üdG  âbƒdG  ‘  º¡ÑFGöV  ¿hOó°ùj  ¢SÉædG

  .kÉeƒj 23 ‘ 38% ¤EG 33% øe ÖFGö†dG

 ÅdÉe É¡«£©j »àdG á«ªgC’G ≈∏Y ≥FÉKƒdG Aπe óæY ¥ó°üdG ióe óªà©j

.IÒNC’G √ò¡d á≤«KƒdG

 øY  ∞°ûµdG  πÑb  ™«bƒàdG  ôKCG  ÚãMÉÑdG  øe  áYƒª› äÈàNG  :∫Éãe

 ÌcCG É¡H ìöüŸG äÉeƒ∏©ŸG âfÉc ,ä’É◊G øe ádÉM πc ‘h .äÉeƒ∏©ŸG

 IQÉªà°S’G  ≈∏YCG  ‘ ™«bƒàdG  ÚcQÉ°ûŸG  øe  Ö∏ oW  ÉeóæY ÒãµH  kÉbó°U

.É¡∏Ø°SCG øe k’óH

 á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG ¿ƒµJ ÉeóæY •É°ûf π«LCÉJ hCG ÖqæéàH øª°†e π«e áªK

.kIó≤©e ¬H

 AπŸ  ÖFGö†dG  äÉfÉ«H  á«cÒeC’G  á«HÎdG  IQGRh  âeóîà°SG  :∫Éãe

 âØ«°VCG ÉeóæY .kÉ«FÉ≤∏J IQÉàîŸG á«dÉŸG äGóYÉ°ùŸG äÉÑ∏W øe áYƒª›

 ‘ 8% áÑ°ùæH IOÉjR ¤EG  áHôéàdG äOCG  ,¬Lƒd kÉ¡Lh IóYÉ°ùŸG ∂dP ¤EG

 øjòdG  ¢†ØîæŸG  πNódG  …hP  Ú«cÒeC’G  iód  äÉ©eÉ÷ÉH  ¥Éëàd’G

.áÑbGôe áYƒªéÃ káfQÉ≤e πNóàdG Gò¡d Gƒ©°†N

 .QƒeCÓd øgGôdG ™°Vƒ∏d »≤£æe ÒZ π«°†ØJ ΩÉY πµ°ûH ¢SÉædG iód

 Ögh  ≈∏Y  99.98%  ≠∏Ñj  á≤aGƒe  ∫ó©e  É°ùªædG  ‘  Oƒ°ùj  :∫Éãe

 káé«àf ∂dPh .É«fÉŸCG ‘ 12% iƒ°S ≠∏Ñj ’ ∫ó©ŸG q¿CG ÚM ‘ AÉ°†YC’G

 ‘  ¢SÉædG  AÉ≤ÑH  ÖÑ°ùàj  …òdG  É°ùªædG  ‘  »HÉ«¨dG  "ácQÉ°ûŸG"  QÉ«ÿ

 .èeÉfÈdG
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الحاالت. يمكن للم�ارد المالية المحدودة اأن ت�ؤدي دورًا في تقديم خدمة غير مر�سية، غير اأّن اأثرها هذا غالبًا ما يك�ن ُمبالغًا فيه.

وبذلك، فاإّن تح�سين ا�ستخدام الم�ارد المت�فرة عبر خلق نظم ح�افز اأف�سل من �ساأنه اأن يحدث اأثرًا اأكثر ملم��سًا من زيادة التم�يل. 

ولذا يتبّين اأّن نهج »الدفع مقابل النتائج« – الذي يربط الدعم المالي بنتائج محددة – ي�سكل حالًّ فعااًل. فيمكن على �سبيل المثال 

تم�يل المدار�ص الثان�ية باال�ستناد اإلى  نتائج االختبارات الم�حدة بداًل من عدد الطالب الملتحقين بها. وذلك �سيمنع هذه المدار�ص 

من ت�سجيل اأعداد كبيرة من الطالب والم�ساومة على ج�دة التعليم. كما يمكن تم�يل الم�ست�سفيات على اأ�سا�ص معيار يقي�ص ج�دة 

الرعاية بداًل من عدد المر�سى. و�سي�ساعد ذلك على الحر�ص على اأال تتجاوز هذه الم�ست�سفيات م�ست�يات اال�ستيعاب المالئمة واأن يتلقى 

المر�سى عالجًا فعااًل. ويمكن تم�يل وكاالت خدمات الت�ظيف باال�ستناد اإلى عدد الم�ساركين في البرامج الذين يح�سل�ن على وظائف 

ط�يلة االأمد. 

وها قد بداأت نظم »الدفع مقابل النتائج« الجيدة تك�سب الزخم في القطاع العام. وما يجذب الحك�مات اإليها اأكثر ه� تركيزها على 

اإحراز القيمة الق�س�ى من كل دوالٍر يتم اإنفاقه. كما باإمكانها اأن ت�ّفر المزيد من الحرية للم�ؤ�س�سات، ما يتيح لهذه االأخيرة ف�سحًة اأكبر 

لالبتكار في مقاربتها لتقديم الخدمات. 

في حزيران/ي�ني� 2011، اأطلقت الحك�مة البريطانية برنامجًا جديدًا قائمًا على الدفع مقابل النتائج با�سم »الرعاية االجتماعية من 

اأجل العمل« welfare to work يهدف اإلى الم�ساعدة على الحد من البطالة ط�يلة االأمد )وزارة العمل والمعا�سات البريطانية، 2012(. 

بحيث يتم تعهيد الخدمات المرتبطة بالبطالة بم�جب هذا البرنامج اإلى مجم�عة من الم�ؤ�س�سات العامة والخا�سة وغير الهادفة للربح. 

يتم تقديم الح�افز في نظم الدفع هذه لي�سبح من االأكثر فائدة لم�ّفر الخدمة من الناحية المالية اأن ي�ساعد المتعامل على اإيجاد وظيفة 

وم�ساعدته على المحافظة عليها على المدى الط�يل. ُيدفع ر�سٌم ب�سيط لم�فر الخدمة عندما ي�ظف متعاماًل جديدًا، ثم ُتدفع له دفعٌة 

اأخرى مقابل نتيجة العمل بعد ثالثة اإلى �ستة اأ�سهر من الت�ظيف، ثم ُتدفع له دفعات م�ستمرة كل اأربعة اأ�سابيع بعد ذلك. كما تم خف�ص 

ال�سروط المفرو�سة على م�فري الخدمات من اأجل الت�سجيع على االبتكار وتح�سين كفاءة تخ�سي�ص الم�ارد. 

اأ�سارت التقييمات التاأ�سي�سية اإلى اأّن البرنامج ح�ّسن الكفاءة من حيث التكلفة المرتبطة بتحقيق النتائج المرج�ة. ولكن، على الرغم 

من هذا التح�ّسن، تعهدت الحك�مة البريطانية باال�ستمرار في �سقل البرنامج. ومن اأولى الم�ساكل و�سعت ا�سبعها عليها في وقت مبكر 

كانت تف�سيل م�ّفري الخدمات للمر�سحين »الجاهزين لت�لي ال�ظائف« على المر�ّسحين الذين يعان�ن من ثغرات اأكبر في �سيرهم 

الذاتية )مكتب التدقيق ال�طني، 2014(. وال�سبب وراء ذلك 

كان اأّن ه�ؤالء المر�سحين الجاهزين كان�ا اأكثر احتمااًل اأن 

ي�سل�ا اإلى مرحلة في عملية الت�ظيف حيث يبداأ م�فر الخدمة 

بالح�س�ل على دفعات م�ستمرة. وكان الدر�ص المكت�سب في هذه 

الحالة اأهمية تق�سيم كافة االأطراف المعنية وتقييم كيف �ستغّير 

�سيا�سات الدفع مقابل النتائج نهج م�فري الخدمات وت�ؤّثر في 

الم�اطنين. 

من ع�امل النجاح االأ�سا�سية للحك�مات عندما تعمل على تطبيق 

نهج الدفع مقابل النتائج، نذكر التعاون في تحديد النتائج وخلق 

الظروف الم�اتية للمرونة واال�ستثمار في الت�ا�سل الم�ستمر بين 

كافة االأطراف المعنية )معهد الحك�مة، 2014(. ينط�ي التعاون 

في تحديد النتائج على العمل مع من على م�ست�ى ال�كالة اأو م�فر 

الخدمة لتحديد مجم�عة نتائج قابلة للقيا�ص مرتبطة بالتم�يل. 

وبالتالي �سيتحلى ه�ؤالء االأفراد بفهم اأف�سل لما يمكن اإنجازه 

وكيف يمكن لنظم الح�افز ت�سهيل بل�غ االأهداف. والإعداد 

الظروف الم�اتية للمرونة، على الحك�مات �سياغة عق�د الدفع 

مقابل النتائج بالتركيز على المدى الط�يل. فالعق�د الق�سيرة 

االأمد تمار�ص �سغطًا على م�فري الخدمات لي�ست�ف�ا اأهدافًا 

ق�سيرة االأمد تعطيهم وقتًا وجيزًا الختبار اأفكار جديدة مبتكرة. 

واأخيرًا، ينط�ي الت�ا�سل الم�ستمر على الح�س�ل على ردود فعل 

من م�فري الخدمات والم�اطنين لح�سد الب�سائر ب�ساأن التقدم 

المحرز في المبادرات. ويمكن ا�ستخدام هذه المعل�مات لتعديل 

ال�سيا�سات وت�فير دعٍم اأكثر تركيزًا وت�عية االأطراف المعنية 

ح�ل كيفية زيادة تاأثير النظم الجديدة. 

النتائج:

ينبغي على الحك�مات النظر في:

اإجراء تجارب ل�سيا�سات على نطاق �سغير با�ستخدام  •

الب�سائر الناجمة عن بح�ث علم النف�ص ال�سل�كي تراعي 

كيفية تاأثير »المخت�سرات المعرفية« في اتخاذ النا�ص 

لقراراتهم

االنتقال من نماذج الدفع مقابل تقديم الخدمات اإلى نهج  •

قائم على النتائج يحّفز على تقديم نتائج اأف�سل

$$$

$$$$$$

ádÉch hCG á«eƒµM IQGOEG

§«°Sh

º«∏°ùàdG áª¶æe áeóN øjôªãà°ùŸG

π≤à°ùe º«≤e

áeƒµ◊G â≤aGh å«M ó≤Y ≈∏Y ¢VhÉØàdG ºàj .1
 ôªãà°ùŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ ≈∏Y óFÉ©dG ∫ó©e ™aO ≈∏Y 

á«YÉªàL’G èFÉàædG Ú°ùëàd

 :≥≤ëàJ èFÉàædG âfÉc GPEG π≤à°ùe º«≤e Oóëj

á«YÉªàLG èFÉàf â≤≤M »àdG áLQódG ¤EG GOÉæà°SG
ó≤©dG ‘ ¬fCÉ°ûH ¢VhÉØàdG ” Éªc §«°S áeƒµ◊G ™aóJ ,

 :§«°SƒdG ∫ÓN øe áeóÿG Ohõe øjôªãà°ùŸG πjƒ“ .2
 øjôªãà°ùŸG øe Éeó≤e QÉªãà°S’G Òãj §«°Sh ,ó≤©dG ≈∏Y AÉæH

πjƒªàd á«ÑdÉZ Ωóîà°ùJ ±ƒ°S »àdGh ,äÉ°ù°SDƒŸGh

.äÉeóÿG Ëó≤J πªY 
∫GƒeC’G ≈≤∏àJh á«YÉªàL’G äÉeóÿG Ëó≤J º«¶æJ .3
¿Éµ°ùdG ™e πª©dG »eó≤e :á«YÉªàLG á«°†b á÷É©Ÿ 

§«°Sh ¤EG RôëŸG Ωó≤àdG øY ÆÓHE’Gh øjó«Øà°ùŸG 
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في حين تتفاوت اإمكانيات الحك�مات ح�ل العالم وقدرتها على 

اال�ستثمار ح�سب الخدمات المقدمة، ي�جد هناك عدد من 

التاأثيرات الم�ستركة لهذه المحركات الثمانية والت�جهات االأربعة 

والع�سرين تجب مراعاتها:

اعرف متعامليك – �ستختلف متطلبات المتعاملين للخدمات، 

كما �سيختلف م�ست�ى قابليتهم لم�ساعدة الحك�مات على تحفيز 

الكفاءة، وذلك ح�سب الفئة التي ينتم�ن اإليها

قم ببناء اإمكانيات لقناة رقمية – ابداأ بتعريف خارطة الطريق 

الرقمية، حيث �ست�ساعد اال�ستثمارات االأكثر تاأثيرًا على خف�ص 

التكاليف الت�سغيلية وت�سجيع تط�ير الخدمات 

الخ�س��سية غير قابلة للتفاو�ص -  قم بمراجعة العمليات للتاأكد 

من االلتزام بالق�انين والمبادئ الت�جيهية المتعلقة بخ�س��سية 

المتعاملين، ول�سمان جه�زية عمليات فاعلة ال�سترداد البيانات 

عند اللزوم

كّ�ن فهمًا كاماًل للفر�ص التكن�ل�جية المتاحة – لي�ص من 

ال�سروري اأن تطّبق اأحدث االبتكارات التكن�ل�جية برّمتها، ولكن، 

يجب اأن تك�ن واعيًا تمامًا للخيارات المت�فرة لم�ؤ�س�ستك

ا�ستثمر في الم�ارد الب�سرية – فهي اأ�سا�سية لتحفيز التغيير. 

تاأكد من ت�فير برامج تط�يرية وتعليمية متينة للم�ظفين، 

لم�ساعدتهم على تط�ير مهارات خدمة المتعاملين

التزم باالبتكار في الخدمات – اأطلق برنامج ابتكار للخدمات 

ب�سكل ر�سمي وا�ستباقي لمراجعة الطريقة الحالية المتبعة في 

اأداء المهام المختلفة وتعزيزها ب�سفة م�ستمرة

قم بفتح المجال اأمام مجم�عة اأو�سع من ال�سركاء، وال�سركاء 

اال�ستراتيجيين، وال�سبكات – وهذا يت�سمن المتعاملين، 

والم�ؤ�س�سات غير الربحية، وم�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص التي 

يمكنها اأن تاأتي ب�جهات نظر وروؤى متجددة لحل�ل تقديم 

الخدمات، باالإ�سافة اإلى المهارات والم�ارد

تاأكد من اأن حل�ل الخدمة تركز على نتيجة معينة -  قم ببناء 

م�ؤ�سرات اأداء رئي�سة وا�سحة جدًا، وتدابير محددة لربط 

مبادرات الخدمة بنتائج حقيقية ذات اأهمية بالن�سبة للمتعاملين

مع ا�ستمرار تركيز تقديم الخدمات االنتقال اإلى خدمات 

ا�ستثنائية وفعالة للمتعاملين، �ستت�سجع الحك�مات على القيام 

با�ستثمارات م�ستهدفة في بنيتها التحتية واإمكانياتها المرتبطة 

بخدمة المتعاملين. 

ت�سكل المحركات الثمانية والت�جهات االأربعة والع�سرون التي 

يتم ذكرها في هذا التقرير اأ�سا�ص م�ستقبل خدمة المتعاملين. 

اإّن المحركات والت�جهات مرتبطة في ما بينها ويمكن لتطبيق 

ال�احدة الم�ساعدة على ت�سهيل تطبيق االأخرى. �س�ف ت�ستغل 

الحك�مات الريادية التط�رات التقنية لتلبية ت�قعات المتعاملين 

المتزايدة واال�ستجابة لل�سغ�ط المالية المت�ساعدة التي تت�سم 

بها البيئة الت�سغيلية لخدمة المتعاملين الي�م. 

في الع�سر الرقمي، �س�ف تتحلى كل الخدمات الحك�مية تقريبًا 

بعن�سر قائم على االإنترنت. لذا فمن اأهم الخط�ات في هذه 

العملية الحر�ص على تمكن المتعاملين كافة من النفاذ اإلى 

القن�ات الرقمية وا�ستخدامها. لتلبية الت�قعات المتزايدة، �س�ف 

تركز م�ؤ�س�سات القطاع العام على دمج قن�ات متعددة لكي 

يتمكن المتعامل من التنقل بينها ب�سال�سة. �س�ف تهدف هذه 

الم�ؤ�س�سات اإلى ت�سخي�ص الخدمات المقدمة عبر فهم احتياجات 

المتعامل وتزويده بفر�سة اختيار كيفية تفاعله مع الحك�مة ووقت 

تفاعله. ومن �ساأن المن�سات الرقمية المت�فرة الي�م مثل �سبكات 

الح��سبة ال�سحابية اأن تجعل هذه النقلة اأكثر فعالية من حيث 

التكلفة. 

تزيد االأدوات التحليلية الجديدة وبح�ث علم النف�ص ال�سل�كي 

من �سه�لة التنب�ؤ بكيفية تجاوب المتعاملين مع العرو�ص 

الجديدة. كما اأّن عمليات الت�سنيع ال�سريع للنماذج التي تبعث 

الحياة ب�سرعة في االأفكار وت�ستخدم ردود فعل المتعاملين 

ل�سقلها تزيد من كفاءة تط�ير تقديم الخدمات. لقد اأطلقت 

م�ؤ�س�سات ريادية مختبرات ابتكارية لت�سهيل الت�سنيع ال�سريع 

لنماذج هذه المفاهيم. باإمكان هذه المختبرات اأن تجمع ما بين 

مجم�عة متن�عة من الم�ظفين وتحاول الق�ساء على االإجراءات 

البيروقراطية والتركيز بداًل من ذلك على التنفيذ الهادف اإلى 

الت��سل اإلى حل�ل. �س�ف تبقى تجارب مبادرات الخدمات في 

ال�س�ق الطريقة الف�سلى للتاأكد من �سحة االأفكار المبتكرة 

الخاتمة�آثار م�شتركة

اخلامتة اآثار م�سرتكة
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و�سقلها؛ و�ستبقى اأف�سل الحك�مات دائمًا هي تلك االأكثر �سجاعًة 

واإقدامًا على تجربة مبادرات الخدمات الجديدة في ال�س�ق 

والتعّلم منها. 

وفي حين �ستك�ن التكن�ل�جيا مح�ر تركيز تقديم خدمات 

القطاع العام في الم�ستقبل، لن تغفل الحك�مات عن العن�سر 

الب�سري. ف�ستبقى طريقة تقديم الخدمات وجهًا ل�جه �سرورية 

و�ست�ستمر م�ؤ�س�سات القطاع العمل في تح�سينها من خالل 

 one-top shops »المحطات ال�احدة لالإجراءات الحك�مية«

واأك�ساك الخدمة الذاتية. ومع بروز نق�ص في مهارات م�ظفي 

تقديم الخدمات، �س�ف تبرز الحاجة اإلى المزيد من اال�ستثمار 

في ت�ظيف ذوي المهارات الجيدة وتنمية هذه االأخيرة في معظم 

الم�ؤ�س�سات. لدى هذا الجيل الجديد من المحترفين الطم�حين 

مجم�عة احتياجات مختلفة عن احتياجات اأهلهم وهم يدخل�ن 

�س�ق العمل في وقت يمكن فيه للمهارات اأال يع�د لها �سرورة اأو 

�سلة ب�سرعة كبيرة. وهنا تبرز �سرورة ت�فير مرونة بين العمل 

والحياة ال�سخ�سية وتنمية مهنية م�ستمرة لالحتفاظ بذوي 

الم�اهب وتنمية محترفي تقديم خدمات الم�ستقبل.

يجري ممثل� خدمة المتعاملين في القطاع العام تفاعالت ي�مية 

مع الم�اطنين وبالتالي يفهم�ن نظرتهم لالأم�ر اأكثر من معظم 

م�ظفي وم�س�ؤولي القطاع العام. كما اأّنهم يتمتع�ن بكمية وافرة 

من المعرفة ويجدر بهم اإي�سال الدرو�ص التي يكت�سب�نها اإلى 

كافة م�ست�يات الم�ؤ�س�سة. �ست�ستثمر الحك�مات في تنمية ه�ؤالء 

الممثلين المهنية وتزود محترفي خدمة المتعاملين بم�سار وا�سح 

ليتقدم�ا في �سف�ف م�ؤ�س�ساتهم وي�سبح�ا قادًة للقطاع العام في 

الم�ستقبل. 

كما �ستتابع اأف�سل م�ؤ�س�سات خدمة الم�اطنين عن كثب 

الت�جهات في قطاعات اأخرى متركزة على المتعاملين مثل 

الم�سارف، وال�سفر والترفيه، والت�سلية. و�ستحدث اأن�اع 

الخدمات المتلقاة في هذه القطاعات اأثرًا كبيرًا في طلبات 

الخدمات االآتية من الحك�مة. ومع تقدم هذه القطاعات، 

�س�ف ُيفتح الباب اأمام الحك�مات الإبرام ال�سراكات من اأجل 

تقديم الخدمات. وفي الكثير من البلدان، قد يتغير دور تقديم 

الخدمات الذي ت�ؤديه الحك�مة؛ فقد تنفذ اإلتزاماتها المرتبطة 

باإ�سرافها على تقديم الخدمات، اإنّما ال تك�ن هي دائمًا التي 

تقّدم هذه الخدمات. وقد تتنازل بع�ص الحك�مات عن دورها هذا 

لجهات خبيرة في القطاع الخا�ص تركز على تقديم الخدمات 

كعملها االأ�سا�سي. 

تلك الحك�مات التي ترغب في اأن تتف�ق في تقديمها للخدمات 

وت�ستمر في تح�سينها وتح�سين اأثرها �ستبقى على مقربة من 

الت�جهات المذك�رة في هذا التقرير. وتجدر مراجعة هذه 

الت�جهات مرًة واحدة على االأقل كل عام نظرًا اإلى اأّن التقدم 

المحرز في هذا القطاع كان �سريعًا جدًا حتى االآن. كما �ستبني 

اأف�سل الحك�مات �سبكات ات�سال وثيقة وتحافظ عليها مع 

اأقرانها االإقليميين والعالميين المعنيين بتقديم الخدمات. 

و�سيت�سارك�ن معًا الدرو�ص المكت�سبة وي�سارك�ن في منتديات 

عالمية لفهم وتجربة مبادرات جديدة. 

�سي�ستمر قطاع تقديم الخدمات هذا في التقدم و�سيقّدم 

مجم�عًة متن�عًة من فر�ص زيادة الفعالية والكفاءة الملفتة 

للحك�مات والم�اطنين و�سائر االأطراف المعنية على حّد �س�اء.

التحليالت: ت�سير اإلى المهارات والتقنيات والتطبيقات 

والممار�سات الم�ستخدمة في �سبيل اال�ستك�ساف والتنقيب التكراري 

المت�ا�سل عن اأداء العمل في الما�سي بهدف اكت�ساب الب�سائر 

وتحريك عجلة ا�ستراتيجية العمل. تق�م تحليالت االأعمال 

باال�ستخدام المكثف للبيانات المنظمة وغير المنظمة والتحاليل 

االإح�سائية والكمية، وو�سع النماذج التف�سيرية والتنب�ؤية، واالإدارة 

القائمة على ال�قائع لدفع عملية اتخاذ القرارات المتكاملة.

ال�سحابة االإلكترونية: ن�ع من الح��سبة حيث يتم ت�فير اإمكانات 

مرتبطة بتقنية المعل�مات كخدمة على االإنترنت وتك�ن هذه 

االإمكانات قابلة للت��سيع اإلى حّد كبير باال�ستناد اإلى احتياجات 

الم�ستخدم.

الم�ساهمة الجماعية: اإيجاد الحل�ل لم�ساكل معقدة عبر اإ�سراك 

مجم�عة من االأفراد الذين غالبًا ما يك�ن�ن من خلفيات متن�عة.

تجربة المتعامل: ج�دة وطبيعة التفاعالت بين المتعامل 

والم�ؤ�س�سة، بما فيه نظرة المتعامل اإلى لقائه مع الم�ؤ�س�سة ب�سكل 

عام.

االأمن االإلكتروني: عمليات وممار�سات تقنية المعل�مات 

الم�سممة لحماية �سبكات الح��سبة من ال�ل�ج غير الم�سرح به 

من قبل قرا�سنة الكمبي�تر.

االبتكار: االبتكار ه� اإبداع جديد ُينتج قيمًة. يختلف االبتكار عن 

االختراع، فه� يركز على االإبداعات الجديدة بالن�سبة اإلى الم�ؤ�س�سة 

اأو ال�س�ق المعنية ويخلق قيمًة للم�ستخدمين والم�ؤ�س�سة ويتجاوز 

المنتجات والخدمات لي�سمل المن�سات والنماذج االقت�سادية. 

نهج ي�ستخدم جميع القن�ات: نهج تقديم خدمات متعدد 

القن�ات ي�سمح للمتعاملين بالتنقل ب�سال�سة بين القن�ات.

الدفع مقابل النتائج: نهج خدمة عامة قائم على النتائج حيث 

ي�ستند ت�فر التم�يل اإلى اأداء قابل للقيا�ص.

و�سائل االإعالم االجتماعية: من�سات على �سبكة االإنترنت تخّ�ل 

الم�ستخدمين من الم�ساركة في الت�ا�سل االجتماعي وت�سارك 

المحت�ى.

قائمة الم�سطلحات الأ�سا�سية

قائمة امل�سطلحات االأ�سا�سية اخلامتة
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