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رحلة �إلى م�ستقبل �لتح ُّول �لرقمي في �لحكومات

املقدمة
�ست�ساهم مجموعة من �لعو�مل خالل �لعقد �لقادم،كارتفاع عدد
كبار �ل�سن من �ل�سكان ،ونهو�س جيل �الألفية ،وعجز �لمو�زنة،
وزيادة �الإنفاق في تغيير �أ�سلوب �لحكومة في تقديم �لخدمات،
ولكن تقديم �ل ِّت ْق ِن ّيات �لرقمية �لجديدة �سيكون -على �الأرجح-
�لعامل �الأهم على �الإطالق ،بل �إن
�لحكومات �لممتدة من تورنتو �إلى
�سيوؤول تعي�س حال ًيا مرحلة تاريخية
(يتخللها �لكثير من �لمعيقات
�لمف�سلي،
و�لتحديات) من �لتح ُّول
ّ
في �لوقت �لذي تتخ ّلى فيه عن
نماذج �لعمل �لقديمة ل�سالح
�الأنظمة �لرقمية.

تغيير�ت جذرية في �لقطاع �لعام ،بينما و�سف جميع
�لرقمية تُحدث
ٍ
�لم�ساركين تقري ًبا ( 96بالمئة منهم) تاأثير تلك �ل ِّت ْق ِن ّيات على
مجاالتهم باأنه «كبير»�( .ل�سكل .)1
ومن �لنتائج �لبارزة �لتي خرجت
بها هذه �لدر��سة �ال�ستطالعية
�لعالمية تفاوت �لمر�حل �لتي
و�سلت �إليها �لحكومات ،في حين
ُي َع ّد �إنجا ُز ن�سب ٍة �سئيلة من �لتح ُّول
كاف ًيا لو�سعها «في طور �لن�سوج»،
ما ز�لت �الأغلبية �ل�ساحقة من
هذه �لحكومات في طور �لبد�ية
�أو في طور �لنم ّو في رحلة �لتح ُّول
�لرقمي (�نظر �ل�سريط �لجانبي).
وفي �لو�قع ،فاإن  30بالمئة فقط
من �لم�ساركين �أجابو� ،لدى
�سوؤ�لهم حول �لقدر�ت �لرقمية في
موؤ�س�ساتهم ،باأن تلك �لقدر�ت تتفوق
على نظيرتها في �لقطاع �لعام ،فيما
�أكد حو�لي  %70باأنها متاأخرة عن �لقطاع �لخا�س (�ل�سكل .)4

احلقيقي
التحول
ا ّإن
ّ
ُّ
للحكومات من
خالل قوة ال ِّت ْق ِن ّيات
الرقمية �سيكون
Ãثابة رحلة فعلية.

وال �سك �إن �لتح ُّول �لحقيقي
للحكومات من خالل قوة �ل ِّت ْق ِن ّيات
�لرقمية �سيكون رحل ًة فعلية .ولفهم
هذ� �لتحول�� ،ستطلعنا �آر�ء �أكثر
من  1200م�سوؤول حكومي من �أكثر
من  70دولة للحديث عن �لتح ُّول
�لرقمي ،كما �أجرينا مقابالت مع  140قائدً � حكوم ًيا وخبي ًر�
ً
م�ستقال .وجاءت �لنتائج لتوؤ ّيد-باأغلبي ٍة �ساحقة� -أث َر �لتح ُّول
�لرقمي على �لحكومة؛ فقد ر�أى ثالثة �أرباع �لم�ساركين �أن �ل ِّت ْق ِن ّيات
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�أك من ن�سف �أ�سئلة �لدر��سة ماأخوذة من در��سة �ال�ستعر��س �الإد�ري در�سة �سلون لالإد�رة �لتابعة عهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا لعام  ،2015ودر��سة ديلويت لالأعمال �لرقمية .زيد من �علومات
يرجى ّ
�الطالع على �لحق.
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 نموذج �لن�سوج �لرقميتو�سي
 وم�ستوى م�ساركة �الأفر�د �لموهوبين،ي�سير م�سطلح "�لن�سوج �لرقمي" �إلى مدى م�ساهمة �ل ِّت ْق ِن ّيات �لرقمية في تح ُّول �إجر�ء�ت �لموؤ�س�سة
 و�لتي ُ�س ّنفت �سمن، وقد قدّرنا م�ستوى �لن�سوج بناء على ��ستجابة �لم�ساركين على �أ�سئلة �لدر��سة. ونماذج خدمة �لمو�طنين،فيها
.)2  (�ل�سكل. و�لجاهزية، و�الإجر�ء�ت،ُ �الأفر�د: هي،ثالث فئات رئي�سة
ٍ
 .2
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 قمنا بت�سنيف �لموؤ�س�سات �لم�ساركة في �لدر��سة �إلى،)بناء على �إطار عملنا لتقدير م�ستوى �لن�سوج �لرقمي (و�لمو�سوف في �لملحق
 وما يز�ل توزيع �لن�سوج �لرقمي بين �لموؤ�س�سات.)3  و”في طور �لن�سوج” (�ل�سكل،” و”في طور �لنم ّو،” “في طور �لبد�ية:ثالث فئات هي
ّ .1 �لحكومية مت�ساب ًها �إلى حدٍّ كبير عبر �الأقاليم �لجغر�فية
 ��ستخدمنا عند �لحديث عن �لحكومات تعبير “في طور،وتوخ ًيا للدقة
ً ”�لن�سوج �لرقمي
بدال من “نا�سجة رقم ًيا” الأننا ما زلنا في �لمر�حل �لمبكرة من رحلة �لتح ُّول �لرقمي ولم ت�سل � ّأي حكومة حتى �الآن �إلى
.1�لمرحلة �لنهائية
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بالإ�ضافة �إلى ما �سبق� ،أظهر الم�شاركون م�ستويات متد ّنية � ً
إجمال
للتوجهات
من ر�ضاهم عن تفاعل م�ؤ�س�ساتهم وا�ستجابتها الحالية ُّ
التوجهات
الرقمية ،بل ومن ثقتهم بجاهزيتها لال�ستجابة لتلك ُّ
� ً
أي�ضا (ال�شكل  .)5وحتى في الدول التي ت�شهد وجود ن�سبة مرتفعة
من الم�شاركين الرا�ضين عن ذلك الجانب -نيوزيلندا و�إيرلندا
وبلجيكا -فقد ذك َر حوالي ن�صف الم�شاركين فقط ب�أن ا�ستجابة
للتوجهات الرقمية يمكن �أن ُت َع ّد ُم ْر ِ�ضية.
م�ؤ�س�ساتهم ُّ
الفعلي للتح ُّول
وتتع ّلق �إحدى النتائج المثيرة لالهتمام بالدافع
ّ
الرقمي في الحكومات .ت�شكل التكاليف والموازنة وتوقعات
المواطنين محركين �أ�سا�سين �أظهرتهما  75بالمئة من الإجابات،
بينما تع ّد التوجيهات الحكومية داف ًعا لدى  14بالمئة فقط من
الم�ؤ�س�سات� ،إال �أن النتائج تتباين ب�شكل كبير من دولة لأخرى.

فعلى �أحد طر َفي المعادلة نرى المملكة المتحدة ،تلك التي ت�ش ّكل
فيها �ضغوطاتُ الإنفاق والموازنة داف ًعا لـ  56بالمئة من م�ؤ�س�سات
القطاع العام ،بينما تقف كندا على الطرف الآخر ،حيث ترى 64
الرئي�س
بالمئة من الجهات الحكومي ُة في مطالب المواطنين الداف َع
َ
للتح ُّول الرقمي.
وفي الأق�سام التالية �سنتحدّث بالتف�صيل عن نتائج الدرا�سة المتع ّلقة
ب�سمات م�ؤ�س�سات القطاع العام التي ت�ستخدم ال ِّت ْق ِن ّيات الرقمية
ب�شكل يدعم التح ُّول من خالل �أ�سلوب عملها .كما ندر�س ال�صعوبات
الأ�سا�سية التي ت�ش ّكل عائ ًقا في وجه التح ُّول الرقمي .و�أخي ًرا ،نقترح
عددًا من اال�ستراتيجيات التي يمكن للقادة الحكوميين تطبيقها
للنجاح في م�سيرتهم نحو التح ُّول الرقمي.
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�سمات وموا�صفات احلكومة يف
طور الن�ضوج الرقمي
ما يم ّيز قادة القطاع الرقمي عن الآخرين هو وجود ا�ستراتيجية
رقمية وا�ضحة تن�سجم مع ثقافة وقيادة م�ستعدة وم�ؤهلة لقيادة
التح ُّول .وينبغي � ّأل يكون الأمر مفاج ًئا ،بالنظر �إلى �أن تاريخ التط ُّور
التكنولوجي حافل بالأمثلة على الم�ؤ�س�سات التي تر ّكز على ال ِّت ْق ِن ّيات
من دون اال�ستثمار في القدرات الم�ؤ�س�سية التي ت�ضمن تحقيق
�أثر �إيجابي لهذه التقنيات .وقد تع ّر�ضت الحكومات لهذا الفخ
با�ستمرار.
مثا ٌل واقعي :ف�شلت الجهود المب ّكرة في ا�ستخدام �أجهزة الحا�سوب
في المدار�س لتح�سين الأداء ،نظ ًرا لأن تلك الجهود لم تكن
م�صحوبة ب� ّأي تغيير جذري في �أ�ساليب التدري�س تتالءم مع ال ِّت ْق ِن ّية
الجديدة .ويع ُّد �إخفاق العديد من الحكومات في التوزيع الأمثل
تقليدي �آخر على خيبة الآمال ب�سبب الف�شل
للموارد الم�ؤ�س�سية مثا ٌل
ٌّ
في تغيير الإجراءات �أو تر�سيخ الثقافة التي ترعى التغيير وتدعمه.

العوامل الم�ؤثرة في التح ُّول الرقمي
بالإ�ضافة �إلى الدرا�سة اال�ستطالعية ،قمنا ب�إجراء �أكثر
من  140مقابلة مع قادة القطاع العام المعنيين بالتح ُّول
الرقمي .ومن خالل المقابالت ،خرجنا بخم�سة عوامل
ت�ساهم في ر�سم م�سار التح ُّول الرقمي :اال�ستراتيجية،
والقيادة ،ومهارات القوى العاملة ،والثقافة الرقمية،
والتركيز على الم�ستخدمين (الجدول  .)1وقد در�سنا كيف
تتعامل ك ّل م�ؤ�س�سة في مختلف م�ستويات الن�ضوج مع هذه
العوامل الخم�سة.

امل�ؤ�س�سات يف طور الن�ضوج الرقمي
متتلك ا�سرتاتيجية وا�ضحة ت�ستهدف
التحول اجلذري.
ُّ
يت�أثر الن�ضوج الرقمي للم�ؤ�س�سة �إلى حدٍّ كبير با�ستراتيجيتها
الرقمية.

اجلدول � .1سمات وموا�صفات امل�ؤ�س�سات يف طور التحوُّل الرقمي.

في طور البداية

في طور النم ّو

في طور الن�ضوج

اال�ستراتيجية

ت�ستهدف تخفي�ض التكاليف

ت�ستهدف تح�سين تجربة المتعاملين
وعمليات �صنع القرار

ت�ستهدف التح ّول الجذري في الإجراءات

القيادة

تفتقر �إلى الوعي والمهارات

لديها وعي رقمي

متط ّورة رقم ًيا

تطوير القوى العاملة

كاف
ا�ستثمار غير ٍ

ا�ستثمار معتدل

ا�ستثمار مالءم

التركيز على
الم�ستخدَمين

غير موجود

اهتماما
يلقى
ً

يمثل جوهر التح ُّول الرقمي

غير قادرة على مواجهة المخاطر،
مف ّككة.

قادرة على تحمل المخاطر ،ت�ستوعب
االبتكار والتعاون

قادرة على ا�ستيعاب المخاطر ،ودعم
االبتكار والتعاون

الثقافة
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رحلة �إلى م�ستقبل التح ُّول الرقمي في الحكومات
من بين الم�شاركين من الم�ؤ�س�سات الحكومية في المراحل المب ّكرة
من الن�ضوج ،ذكر  14بالمئة منهم فقط �إن م�ؤ�س�ساتهم لديها
ا�ستراتيجيات رقمية وا�ضحة ومتّ�سقة (ال�شكل � .)6أما الم�ؤ�س�سات
ن�ضوجا رقم ًيا ،فيرتفع فيها الرقم بواقع �ستة �أ�ضعاف ليبلغ
الأكثر
ً
 86بالمئة.


.6


 %
86%

يع ّد “االفتقار �إلى وجود ا�ستراتيجية” �أبر َز المعيقات التي تمنع
الم�ؤ�س�سات في طور البداية الرقمية من اال�ستفادة الف ّعالة والكاملة
التوجهات الرقمية .لكن هذا المعيق لي�س من بين المعيقات
من ُّ
الخم�سة الأبرز التي تواجه الم�ؤ�س�سات في طور الن�ضوج الرقمي
(الجدول  .)2ففي الوقت الذي تن�ضج الم�ؤ�س�سات المبتدئة ،يزول
المعيق المتمثل في غياب اال�ستراتيجية وت�صبح المعيقات �أكثر
ً
ارتباطا ب�إدارة الأعمال والتمويل والتعامل مع تهديدات الأمن
الإلكتروني.

الم�ؤ�س�سات في طور الن�ضوج الرقمي تمتلك
ا�ستراتيجيات رقمية تهدف �إلى تحقيق
التحول الجذري
يمكن تحديد الأثر المحت َمل لال�ستراتيجية الرقمية من خالل
التعرف �إلى هدفها ونطاقها .يقول راجندرا كومار ،ال�سكرتير
الم�شترك في �إدارة الإلكترونيات و ِت ْق ِن ّية المعلومات بالهند في حديثه
عن مبادرة م�ؤ�س�سته“ :يتمثل هدف اال�ستراتيجية الرقمية في الهند
في تح ُّول نموذج الحوكمة ب�أكمله في البالد من خالل �إجراءات
ُّ
التدخل الرقمية .فالفكرة هي �أنَّ على كل مجال في الحكومة �أن
يكون قاد ًرا على ا�ستخدام ال ِّت ْق ِن ّيات الرقمية بطريقة تعزّز معايير
وتح�سن التفاعل مع المواطنين وترفع م�ستوى الكفاءة.”2
الخدمة ّ
وجدت �أبحاثنا �أن اال�ستراتيجيات الرقمية
ومقابل تلك الطموحات،
ْ
في الم�ؤ�س�سات التي تكون في طور البداية تركز على العمليات ب�شكل

51%
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�أكبر ،كتعزيز الكفاءة ً
مثل .فقد �أو�ضح ثلثُ الم�شاركين فقط �أنّ
تح ّول نموذج الأعمال هو �أحد �أهدافهم.
ت�ؤدي ال ِّت ْق ِن ّيات الرقمية دو ًرا مه ًما في م�ساعدة الم�ؤ�س�سات في طور
الن�ضوج على تحقيق �أهدافها اال�ستراتيجية .فقد �أكد حوالي 81
بالمئة من الم�شاركين �أن اال�ستراتيجيات الرقمية في م�ؤ�س�ساتهم
تدعم التح ُّول في �إجراءات العمل .و�أو�ضح مايك براكين ،الرئي�س
ال�سابق لل ِّت ْق ِن ّيات الرقمية والبيانات في الحكومة البريطانية� ،أن
“التح ّول يعني �أكثر من مجرد �إعداد المواقع الإلكترونية ،فللتح ّول
معنى �أعمق ي�صل �إلى الم�ؤ�س�سات التي تقف خلف هذه المواقع.
منطقي؛ فت�صميم الخدمات الرقمية يعني ت�صميم الخدمة
وهذا
ّ
ب�أكملها ،ولي�س فقط ت�صميم الجانب الرقمي منها .و�إن كنتَ ب�صدد
�إعادة ت�صميم الخدمة� ،سيكون عليك التفكير بالم�ؤ�س�سة التي
تقدمها .“3

بح�سب م�ستوى الن�ضوج
اجلدول � .2أبرز املعيقات َ

في طور البداية

في طور الن�ضوج

في طور النم ّو

االفتقار �إلى وجود ا�ستراتيجية �شاملة

وجود �أولويات كثيرة متناف�سة

وجود �أولويات كثيرة متناف�سة

تد ّني م�ستوى الفهم

كاف
تمويل غير ٍ

كاف
تمويل غير ٍ

غياب المبادرة وانعدام الرغبة في المخاطرة

مخاوف �أمنية

مخاوف �أمنية

�أولويات كثيرة متناف�سة

نق�ص المرونة التنظيمية

عدم كفاية المهارات ال ِت ْق ِن ّية

نق�ص المرونة التنظيمية

عدم وجود ا�ستراتيجية �شاملة

نق�ص المرونة التنظيمية

5
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بح�سب م�ستوى الن�ضوج
اجلدول  .3هدف اال�سرتاتيجية َ

في طور البداية

في طور النم ّو

في طور الن�ضوج

تعزيز الكفاءة

 64بالمئة

 88بالمئة

 95بالمئة

تح�سين تجربة المتعاملين /المواطنين وم�شاركتهم ودعم
ال�شفافية

 55بالمئة

 89المئة

 94بالمئة

�إيجاد �أو توفير المعلومات والأفكار الق ّيمة لالبتكار

 33بالمئة

 68بالمئة

 85بالمئة

�إيجاد �أو توفير المعلومات والأفكار الق ّيمة لتح�سين عملية �صنع
القرار

 42بالمئة

 76بالمئة

 83بالمئة

التحوُّل الجذري في الإجراءات الم�ؤ�س�سية و� /أو نموذج الم�ؤ�س�سة  34بالمئة

 66بالمئة

 81بالمئة

يتباين � ً
أي�ضا م�ستوى الأهمية التي توليها الم�ؤ�س�سات ال�ستخدام
ال ِّت ْق ِن ّيات الرقمية كو�سيلة لتح�سين االبتكار وعمليات �صنع القرار
بح�سب م�ستوى الن�ضوج الرقمي ،حيث �أكد حوالي  40بالمئة من
الم�شاركين من الم�ؤ�س�سات في طور البداية من الن�ضوج الرقمي ب�أن
ا�ستراتيجياتهم الرقمية تهدف �إلى دعم االبتكار واالرتقاء بعملية
�صنع القرار� .أما في الم�ؤ�س�سات في طور الن�ضوج الرقمي ،فقد
ارتفع الرقم �إلى �أكثر من ال�ضعف ليبلغ  85بالمئة (الجدول .)3
ومن المفاجئ �أن نرى �أن قطاع الدفاع �شهد �أدنى ن�سبة من
الم�شاركين ( 46بالمئة) ممن �أدرجوا “التح ّول الجذري في
�إجراءات الم�ؤ�س�سة �أو نماذجها” هد ًفا ال�ستراتيجياتهم الرقمية.
وبالمثل ،يتوقع الم�س�ؤولون التنفيذيون في القطاع العام تك ّيف وظيفة
الموارد الب�شرية بالتدريج لتتبنى الحلول الرقمية بما يل ّبي تحديات
�إدارة القوى العاملة� ،إال �أن  40بالمئة فقط من الم�شاركين في
الدرا�سة ،والعاملين في مجال الموارد الب�شرية ،قالوا �إن التح ّول
الجذري للإجراءات هو �أحد الأهداف اال�ستراتيجية .كما قال �أقل
من  30بالمئة من الم�شاركين �إن االبتكار هو واحد من �أهداف
اال�ستراتيجية الرقمية في م�ؤ�س�ساتهم .تع ّد تلك الن�سب الأدنى بين
قلق حقيق ًيا
جميع الوظائف التي �شملتها الدرا�سة ،مما ي�ش ّكل م�صد َر ٍ
بالنظر �إلى ال�صعوبات التي تواجهها الحكومات في ا�ستقطاب
المهارات الرقمية الالزمة للقوى العاملة.

6

القيادة ذات املهارة ال ِّت ْق ِن ّية
تقلب املوازين
ت�ش ّكل التغيرات الهائلة التي تدعم التح ُّول الرقمي تح ّد ًيا فعل ًيا
لنماذج الحوكمة والقيادة القائمة .فقبل �صعود ال ِّت ْق ِن ّيات الرقمية،
كان بالإمكان تقييم الم�شاريع الجديدة من خالل التحليل ال�شمولي،
توجيهات
فيما كان من المتاح اتخاذ القرارات اال�ستثمارية بناء على
ٍ
في �ضوء التكلفة والمنفعة ،لتنتهي معظم الخطط المر�سومة بنقطة
ثابتة� .أما في الحقبة الرقمية الجديدة ،ف�إن على القادة �صنع
القرارات ب�سرعة �أكبر لمواكبة التطور الم�ستمر في المجال قدر
الإمكان .وفي ظل هذه البيئة المليئة بالتحديات ،يعتقد  38بالمئة
فقط من الم�شاركين �أن قياداتهم تمتلك المهارات الكافية لإر�ساء
التح ُّول الرقمي في الخدمات العامة.
غال ًبا ما تبرز هيكلية الت�سل�سل والحوكمة في م�ؤ�س�سات القطاع العام
ب�شكل �أو�ضح عنها في القطاع الخا�ص ،حيث �أكد �أكثر من ن�صف
�شخ�صا واحدً ا �أو مجموعة واحدة تنفرد بقيادة
الم�شاركين �إن هناك
ً
جدول الأعمال الرقمية للم�ؤ�س�سة ،في حين يدير حوالي  80بالمئة
أق�ساما �أو م�ؤ�س�سات مختلفة في الحكومة ،لي�شغلوا
من �أولئك القادة � ً
منا�صب في الإدارة التنفيذية �أو ما ي�ضاهيها� ،أو يتولوا مهمات
تنفيذية �أدنى بقليل (ال�شكل .)7

رحلة �إلى م�ستقبل التح ُّول الرقمي في الحكومات

 .7
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وقال �أكثر من  70بالمئة من الم�شاركين من قطاع االت�صاالت و ِت ْق ِن ّية
المعلومات ،و�أكثر من  65بالمئة من العاملين في �أق�سام المالية والإيرادات،
�إن قياداتهم تتمتع بالمهارات الكافية لقيادة ا�ستراتيجية التحوُّل في
م�ؤ�س�ساتهم .و�إذا ما قورن ذلك بقطاع الدفاع ،نجد �أن �أكثر من ن�صف
الم�شاركين ع ّبروا عن م�ستوى ٍّ
متدن من الثقة بمدى فهم قياداتهم
للتوجهات وال ِّت ْق ِن ّيات الرقمية .كما ر�أت �أغلبية �ساحقة من الم�شاركين
ُّ
من قطاعات الرعاية ال�صحية ( 89بالمئة) والبيئة ( 88بالمئة) ،والتنمية
االقت�صادية ( 86بالمئة) والقانون والعدالة ( 85بالمئة) �أن القيادة تمثل �أحد
�أبرز التحديات التي تواجهها م�ؤ�س�ساتهم في مجال التحوُّل الرقمي.

يثق الموظفون في الم�ؤ�س�سات النا�ضجة رقم ًيا بقدرة ر�ؤ�سائهم على
�إدارة اللعبة الرقمية� ،إذ �أكد �أكثر من  85بالمئة من الم�شاركين من هذه
الم�ؤ�س�سات �أن ر�ؤ�سائهم لديهم المهارات الكافية لقيادة اال�ستراتيجية
الرقمية للم�ؤ�س�سة ،وقال حوالي  96بالمئة منهم �إن ر�ؤ�ساءهم يفهمون
االتجاهات والتقنيات الرقمية ،وذلك على عك�س الم�شاركين من الم�ؤ�س�سات
في طور البداية الرقمية الذين تتمتع فئة �صغيرة منهم فقط بنف�س الدرجة
من الثقة؛ �إذ يعتقد  4بالمئة منهم �أن ر�ؤ�ساءهم يتمتعون بالمهارات الكافية
لقيادة التحول الرقمي ،فيما يقول  7بالمئة �إن ر�ؤ�ساءهم لديهم المعرفة
الكافية بالتقنيات الرقمية (الجدول رقم  .)4وكانت هذه الن�سب ً
نمطا
متكر ًرا في جميع مقابالتنا مع الر�ؤ�ساء التنفيذيين للم�ؤ�س�سات الحكومية.
�أما الم�ؤ�س�سات التي تتمتع بدرجة عالية من الن�ضج فيمتلك ر�ؤ�سا�ؤها دائما
المهارات والمعرفة لقيادة عملية التحول الرقمي لم�ؤ�س�ساتهم.

بح�سب م�ستوى الن�ضوج الرقمي للم�ؤ�س�سات
اجلدول  .4قدرات القيادة َ

في طور البداية

في طور النم ّو

في طور الن�ضوج

للتوجهات ال ِّت ْق ِن ّية وال ِّت ْق ِن ّيات النا�شئة
الثقة بم�ستوى فهم القيادة ُّ

 7بالمئة

 60بالمئة

 96بالمئة

لدى القيادة مهارات كافية ت�ؤهّ لها لقيادة اال�ستراتيجية الرقمية
للم�ؤ�س�سة

 4بالمئة

 42المئة

 86بالمئة
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التوجهات الرقمية .وينخف�ض الرقم �إلى  6بالمئة
لال�ستفادة من ُّ
ن�ضوجا رقم ًيا (ال�شكل .)8
فقط في الم�ؤ�س�سات الأقل
ً
يلعب وجود �أو غياب قيادة ذكية رقميا ،دو ًرا كبي ًرا في مدى
خطوات تهدف �إلى تعزيز مهارات القوى
اتخاذ الم�ؤ�س�سة
ٍ
التوجهات وال ِّت ْق ِن ّيات
العاملة لديها .فالقادة الذين يفهمون ُّ
الرقمية �أكثر ا�ستعدادًا لتوفير الدعم التنظيمي للقوى العاملة
لديهم وم�ساعدتهم في تعزيز المهارات الرقمية ،بما يفوق ثالثة
�أ�ضعاف ما يبديه �أولئك الذين يفتقرونَ �إلى الفهم ال ِّت ْق ِن ّي .كما
يعتقد  43بالمئة من الم�شاركين الذين يرون �أن قياداتهم تتمتع
للتوجهات وال ِّت ْق ِن ّيات الرقمية� ،أن موظفي م�ؤ�س�ساتهم
بفهم ُّ
يمتلكون المهارات الكافية لتنفيذ اال�ستراتيجية الرقمية.
وينخف�ض هذا الرقم �إلى  24بالمئة لدى الم�ؤ�س�سات التي تفتقر
للتوجهات الرقمية (ال�شكل .)9
�إلى الثقة بفهم قياداتها ُّ

امل�ؤ�س�سات يف طور البداية
التوجهات
الرقمية تفتقر �إىل فهم
ُّ
ال ِّت ْق ِن ّية
لدى �س�ؤال القادة من الم�ؤ�س�سات في طور البداية الرقمية ع ّما
التوجهات ال ِّت ْق ِن ّية� ،أ�شار
يعيق م�ؤ�س�ساتهم من اال�ستفادة من ُّ
حوالي ُثلثهم �إلى “تدني م�ستوى الفهم” .فالم�ؤ�س�سات الأقل
ن�ضجا رقم ًيا ،بالتحديد ،تكون مت�أخرة فيما يتعلق بالقدرة على
ً
�صياغة �أثر ال ِّت ْق ِن ّيات الرقمية على الأعمال .ويرى حوالي 51
بالمئة من الم�شاركين من تلك الم�ؤ�س�سات �أن هذه المهارة هي
واحدة من �أهم ثالث مهارات تحتاج �إلى الدعم.
الم�ؤ�س�سات في طور الن�ضوج تر ّكز �أكثر على الم�ستخدَ مين
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امل�ؤ�س�سات يف طور الن�ضوج الرقمي
تعمل على بناء املهارات بهدف حتقيق
ا�سرتاتيجياتها الرقمية
ت�ستثمر الم�ؤ�س�سات في طور الن�ضوج الرقمي من �أجل �س ّد الفجوة الناتجة
عن �ضعف المهارات ،حيث �أكد �أكثر من  77بالمئة من الم�شاركين �إن
م�ؤ�س�ساتهم توفر الموارد �أو الفر�ص المواتية لبناء المهارات ال�ضرورية
8

هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي تقود م�سيرة التح ُّول
الجلي �أنّ
الرقمي في م�ؤ�س�سات القطاع العام ،ولكن من ّ
و�ضوحا �أثناء تقدُّم الم�ؤ�س�سة
احتياجات المواطن ت�صبح �أكثر
ً
على منحنى الن�ضوج .فالم�ؤ�س�سات في طور الن�ضوج الرقمي
َّ
مر�شحة لتوفير اهتمام �أكبر بمتطلبات المواطنين /المتعاملين
للتح ُّول الرقمي ،بما يفوق �ضع َفي ما يمكن �أن تو ّفره الم�ؤ�س�سات
في طور البداية الرقمية (ال�شكل .)10

رحلة �إلى م�ستقبل التح ُّول الرقمي في الحكومات
وي�ساعد التركي ُز الدقيق على ا�ستخدام ال ِّت ْق ِن ّيات الرقمية
لتح�سين تجربة المواطن الم�ؤ�س�سات في طور الن�ضوج الرقمي
على تح�سين �إمكانات تقديم الخدمات .وقد �أجمع الم�شاركون
من الم�ؤ�س�سات في طور الن�ضوج الرقمي �أن ال ِّت ْق ِن ّيات والقدرات
الرقمية تم ّكن موظفيهم من العمل ب�شكل �أف�ضل مع المتعاملين
�أو المواطنين ،بينما �أجاب �أكثر من ن�صف الم�شاركين بقليل
من الم�ؤ�س�سات في طور البداية الرقمية بههذه .كما تمتلك 94
بالمئة من الم�ؤ�س�سات في طور الن�ضوج الرقمي ا�ستراتيجية
رقمية تهدف �إلى تح�سين تجربة المتعاملين /المواطنين وتعزيز
م�شاركتهم ،مقارنة مع  55بالمئة فقط من الم�ؤ�س�سات في طور
البداية الرقمية .وبهذا يتّ�ضح الفارق بين الرواد والمتقاع�سين،
فالم�ؤ�س�سات المتقدّمة على منحنى الن�ضوج ت�ضع المواطنين في
مقدمة وجوهر ا�ستراتيجيتها الرقمية .ومن غير المفاجئ �أن
التوجهات ال ِّت ْق ِن ّية ت�ساهم في تح�سين
تقول تلك الم�ؤ�س�سات �إن ُّ
جودة الخدمات المق َّدمة للمواطنين /المتعاملين (ال�شكل .)11

امل�ؤ�س�سات يف طور الن�ضوج
الرقمي تتحدى املعايري الثقافية
تت�سم الم�ؤ�س�سات الحكومية في طور الن�ضوج الرقمي بثقافة
تميل نحو التحول الرقمي؛ فهي تعزز االبتكار والتعاون في بيئة
العمل وتتبنى المواقف الإيجابية في التعامل مع المخاطر.
لكن االبتكار والتعاون لي�سا دائ ًما نتاج ا�ستخدام التكنولوجيا
الرقمية ،بل يمكن تر�سيخهما باتباع منهجيات �صديقة رقميا
لإدارة الم�شاريع مثل منهجية “�آجايل” لتطوير البرمجيات
بطريقة مرنة .ويو�ضح ال�سيد جافين تيل المدير التنفيذي لتقنية
المعلومات في مجل�س مدينة “كراي�ست ت�شير�ش” (نيوزلندا)
هذه النقطة ً
قائل�“ :إن تعاوننا يزداد من خالل اعتماد منهجية
“�أجايل �سكرم” التي تتطلب الكثير من التفاعل والتعاون �أثناء
تطوير الخدمات ،فنحن لم نلج�أ لأي و�سائل تقنية لدعم هذا
التعاون ،لأنه ينبع من جوهر منهجية (�أجايل �سكرم)”4.
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درا�سة عالمية �أجرتها «ديلويت ديجيتال»
املخاطرة تتحول �إىل ثقافة �سائدة
لدى امل�ؤ�س�سات يف طور الن�ضوج
الرقمي
تكون الم�ؤ�س�سات في طور الن�ضوج رقم ًيا �أكثر ا�ستعدادًا
للمخاطرة ،فهي �أكثر جاهزية الختبار منهجيات “�أجايل”
و”الر�صد ال�سريع للف�شل”� ،إذ �أن هذه الم�ؤ�س�سات تميل نحو
تغيير �سلوكها باتجاه المخاطرة� ،أكثر من تلك التي تكون في
طور البداية الرقمية بخم�س �أ�ضعاف (ال�شكل .)12
كما ت�شير الم�ؤ�س�سات في طور البداية الرقمية �إلى “االفتقار
للروح الريادية” و”الجاهزية للمخاطرة” كعائقين من �أهم
العوائق الرئي�سية التي تقف �أمام اال�ستفادة من التوجهات
الرقمية.

االبتكار والتعاون يتعمقان في الم�ؤ�س�سات
في طور الن�ضوج رقم ًيا
ت�ستطيع الم�ؤ�س�سات في طور الن�ضوج الرقمي �أن تجني ثمار
التعاون �أكثر من غيرها ،حيث تفيد كلها تقري ًبا ( %98من هذه
الم�ؤ�س�سات) ب�أن التقنيات الرقمية ت�سهل على الموظفين العمل
م ًعا ،وترى الم�ؤ�س�سات في طور الن�ضوج �أنها قد �أحدثت ً
تحول
تقدما في
كبي ًرا في ثقافة التعاون واالبتكار لديها؛ فهي تحرز ً
ثقافتها التعاونية والإبداعية بف�ضل ا�ستخدام التوجهات الرقمية
(ال�شكل  )13ثالثة �أ�ضعاف ما تحرزه الم�ؤ�س�سات في طور
البداية ،ويعتقد م�س�ؤول تنفيذي حكومي في مجال تكنولوجيا
المعلومات في �أ�ستراليا �أن التحول الرقمي يرتبط بال�سلوك
وتجربة الم�ستخدم �أكثر من الأدوات الم�ستخدمة فيه ،حيث
مو�ضحا�“ :أثناء عملية التحول الرقمي ،نهتم ب�آليات العمل
يقول
ً
وتجارب و�سلوكيات الم�ستخدم وما ي�شابه ذلك� ،أكثر من الأدوات
الم�ستخدمة في هذا المجال ،فال توجد �أداة على وجه الأر�ض
�ستدفعك �إلى تطبيق هذه الأمور �إن لم تفكر بهذه العقلية”5.
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رحلة �إلى م�ستقبل التح ُّول الرقمي في الحكومات

لقد قمنا بتحليل الأداء في المجاالت الرئي�سية من القطاع العام من خالل خم�سة عوامل لها ت�أثير على الن�ضوج .وتتلخ�ص النتائج كما هو
مو�ضح في الأ�سفل:
الثقافة
الرقمية
المجاالت

التركيز على الم�ستخدم

�أكثر ا�ستعدادًا
ثقافة رقمية
ثقافة رقمية
�إبداعية للتح�سين �إبداعية للتح�سين لتبني منهجية
�أجايل والر�صد
ال�سريع للف�شل

القوى العاملة
�إن�شاء الخدمات
الرقمية ب�شكل
م�شترك

القيادة

هدف
النظر �إلى
مهارات القوى
اال�ستراتيجية
متطلبات
العاملة لتنفيذ
هو تح�سين
المواطن/
اال�ستراتيجية
تجربة المواطن /المتعامل كمحرك الرقمية
الم�ستخدم
للتحول الرقمي
وتفاعله وتعزيز
ال�شفافية

اال�ستراتيجية
اال�ستثمار في
مهارات القوى
العاملة

مهارات قادة
الم�ؤ�س�سة
في قيادة
اال�ستراتيجية
الرقمية

فهم القيادة
لالتجاهات
الرقمية

اال�ستراتيجية
الوا�ضحة
والمتنا�سقة

الم�ؤ�س�سة
المركزية
الدفاع
التقدم االقت�صادي
التعليم
الطاقة
البيئة
التمويل والأرباح
الرعاية ال�صحية
التعليم العالي
تكنولوجيا
المعلومات
واالت�صاالت
العالقات الدولية
القانون والعدالة
الخدمات
االجتماعية
النقل
فوق المعدل

تحت المعدل

مالحظة :تعتمد الت�صنيفات على المعدالت الم�ستنبطة من الأ�شخا�ص الذين �أجابوا على الأ�سئلة بالإيجاب� .أما المعدالت التي فاقت
المتو�سط العالمي فقد ُ�صنفت تحت “�أعلى من المعدل” وتلك التي قلت عن المتو�سط العالمي فقد ُ�صنفت تحت بند “�أقل من المعدل”.

بينما لم تح�صل الدرا�سة التي �أجريناها على البيانات الأ�سا�سية التي تو�ضح �أ�سباب تفوق بع�ض المجاالت على غيرها في الأداء ،وا�ستطعنا ا�ستخال�ص بع�ض
اال�ستنتاجات بنا ًء على تجاربنا في العمل مع القطاع العام ومن خالله وهي:
الثقافة الرقمية �أكثر �ضع ًفا في مجاالت الدفاع ،والطاقة ،والقانون والعدالة ،وهي كل القطاعات التي تقدم خدمات عامة �أ�سا�سية ال مجال فيها للخط�أ والتي ت�سبب
الأخطاء الت�شغيلية ال�صغيرة فيها �أث ًرا �ضا ًرا على المدى الطويل .وتو�صلت درا�ستنا �إلى �أن هذه القطاعات �أقل ً
تقبل لتجربة الأمور الجديدة و�أبط�أ خطى في مجال
ا�ستخدام التقنيات الرقمية لالبتكار والتعاون ،وقد يكون ال�سبب �أنها قد حفزت ثقافة ترف�ض المخاطرة مما ي�ص ّعب من تحقيق االبتكار والتجربة.
�ضعف الن�ضج الرقمي للقوى العاملة في بع�ض القطاعات التي تقدم الخدمات المتخ�ص�صة وخا�صة التعليم العالي والرعاية ال�صحية والخدمات االجتماعية
وهي القطاعات التي تعتمد في �إي�صال الخدمة المبا�شرة على محترفين مدربين ي�ستندون �إلى �أحكامهم الخا�صة ويتمتعون بم�ستوى من اال�ستقاللية .وخل�صت
درا�ستنا �إلى �أن مثل هذه القطاعات �أقل لجو ًءا لال�ستثمار في مهارات القوى العاملة لغايات تطبيق اال�ستراتيجية الرقمية ،فهي تعتمد في الغالب على الر�أي المهني
والمعرفة المو�ضوعية والمهارات ال�شخ�صية �أكثر من المهارات التنظيمية �أو الرقمية �أو مهارات التحول.
م�ستويات التركيز على الم�ستخدم تكون �أعلى في القطاعات العامة المتعلقة بتقديم الخدمات المعرفية للمواطنين /المتعاملين ،وخا�صة في مجاالت تقنية
المعلومات والتعليم والتعليم العالي .وهذا الأمر لي�س م�ستغر ًبا ،نظ ًرا �إلى �أن ه�ؤالء الم�ستخدمين �أكثر تطل ًبا للتطور والتغيير ،مما يجعل القدرة على التركيز على
الم�ستخدم �أم ًرا بالغ الأهمية في هذه القطاعات.
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درا�سة عالمية �أجرتها «ديلويت ديجيتال»

العوائق والتحديات �أمام التحول الرقمي
با�ستراتيجيات متما�سكة وواقعية وق�ضايا مفهومة فيما يتعلق
بالعمل .و�إلى جانب التمويل المنا�سب والتناف�س بين الأولويات،
تتحدث الم�ؤ�س�سات في طور الن�ضوج الرقمي عن الأمن كعائق
�أ�سا�سي� .أما بالن�سبة للم�ؤ�س�سات في طور البداية ،ف�إن غياب
اال�ستراتيجية ال�شمولية ،واالفتقار �إلى فهم التوجهات الرقمية
يعدان عائ ًقا �أ�سا�س ًيا.

طلبت درا�ستنا من الم�شاركين تحديد العوائق التي تقف �أمام
التحول الرقمي .وقد �أظهرت النتائج عائقين �أ�سا�سيين ،فقد
�أفاد ما ن�سبته  %40من الم�شاركين ب�أن التحدي الأكبر هو
عدم وجود التمويل الكافي ووجود �أولويات كثيرة متناف�سة
(ال�شكل  ،)14حيث ت�سعى الكثير من القطاعات العامة �إلى
تمويل الخدمات الأ�سا�سية الموجهة للمواطنين ،بالإ�ضافة �إلى
اال�ستثمار في المبادرات الرقمية ،رغم �أن التحول الرقمي يعتبر
طريقة عالمية �ضرورية لتوفير النفقات .وبينما تنظر  %82من
الم�ؤ�س�سات �إلى التقنيات الرقمية باعتبارها فر�صة� ،إال �أن %44
منهم فقط تمكنوا من زيادة اال�ستثمار في هذه المبادرات خالل
ال�سنة المالية (ال�شكل .)15

وقد طلبنا من الم�شاركين في الدرا�سة ترتيب مجاالت التحول
الرقمي التي يعتبرونها الأكثر �صعوبة.

ويواجه القادة-الذين ي�سعون لقيادة التغيير-م�س�ألة الأولويات
المتناف�سة ،وخا�صة �أن كثي ًرا منهم يحاولون الموازنة ما بين
التحول واال�ستدامة .وتتمتع الم�ؤ�س�سات الحكومية التي ت�سير
بو�ضوح نحو �أهدافها،
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رحلة �إلى م�ستقبل �لتح ُّول �لرقمي في �لحكومات
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َ  بينما تاأتي �لثقافة في �لمركز �لثاني في �الإجابات حيث،ت�سكل مهار�ت �لقوى �لعاملة �لبعد �الأكثر تحد ًيا في �لتغير �لرقمي
ينظر �إليها على �أنها
 بينما �عتبره، ٍ من �لم�ساركين باأن تغيير �لثقافة لتقبل �لتحول �لرقمي كان بمثابة تحد%34  بينما يفيد.)16 مجال من �ل�سعب تغييره (�ل�سكل
 لكنهم، يدرك �لم�ساركون م�ستوى �لتغيير �لالزم لجعل �لقوى �لعاملة ماهرة في �لمجاالت �لتقنية، وبعبار�ة �أخرى.� منهم تحد ًيا كبي ًر%27
.يعلمون �أن تغيير �لثقافة م�ساألة �سعبة للغاية ولها خ�سو�سيتها
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مع¶م املوؤ�س�سات احلكومية تفتقر
اإىل ا�سرتاتيجية وا�سحة لتحقيق
التحول الرقمي
خل�ست �لدر��سة �لتي �أجريناها على قادة �لقطاع �لعام �إلى
�لنتائج �لتالية:
• تمتلك  %46فقط من موؤ�س�سات �لقطاع �لعام ��ستر�تيجية
و��سحة ومت�سقة (�ل�سكل .)17
• تفيد  %71من �لموؤ�س�سات �لتي تتبع ��ستر�تيجية و��سحة
�لمعالم للتحول �لرقمي �أن �لتوجهات �لتقنية �ساعدتها في
تطوير قدرتها على �ال�ستجابة للفر�س و�لتهديد�ت ،مقارنة بما
ن�سبته  %45من �لموؤ�س�سات �لتي ال تمتلك ��ستر�تيجية رقمية.
ت�سكل �ال�ستر�تيجية حجر �الأ�سا�س الأي عملية تحول ،ومع هذ�
فاإن غالبية �لقادة ال يدركون مدى �أهميتها ،حيث يفيد �أكثر
من ن�سف �لم�ساركين في �لدر��سة باأن موؤ�س�ستهم تفتقر �إلى
��ستر�تيجية رقمية و��سحة �لمحاور.
وت�سير نتائج در��ستنا �إلى �رتباط مثير لالهتمام فيما بين
�لن�سج �لرقمي ووجود ��ستر�تيجية رقمية و��سحة �لمعالم.
تظهر �لدر��سة �أن �لموؤ�س�سات �لتي تتبع ��ستر�تيجية و��سحة
ن�سجا من ناحية رقمية ،باالإ�سافة �إلى
ومحددة هي �أكثر ً
ت�سلحا باالأدو�ت �لتي تمكنها من �ال�ستجابة للفر�س
�أنها �أكثر ً
و�لتعامل مع �لتهديد�ت ،كما �أنها تتميز بثقافة تغذي �البتكار
وتعزز �لتعاون .وفي �لمقابل ،قال  %14من �لم�ساركين من
موؤ�س�سات طور �لبد�يات تقول �إنها تتبع ��ستر�تيجية و��سحة
ومتما�سكة .وتتميز �لموؤ�س�سات �لتي تعمل في مجاالت تكنولوجيا
�لمعلومات و�الت�ساالت وتكنولوجيا �لمعلومات و�لتعليم �لعالي
بفهم �أكبر الأهمية و�سع خطة ��ستر�تيجية و��سحة �لمعالم،
وتفيد نحو  %70من هذه �لموؤ�س�سات باتباعها ال�ستر�تيجية رقمية
ومعظمها ت�سع “�لتحول �لجوهري الإجر�ء�ت ونماذج �لموؤ�س�سة”
كهدف ��ستر�تيجي.
14







وعلى �لجانب �الآخر ،تتبع و�حدة فقط من كل ثالث موؤ�س�سات
بيئية تابعة للقطاع �لعام ��ستر�تيجية و��سحة �لمعالم .ومن
ناحية جغر�فية ،تمتلك دول �ل�سمال �الإ�سكندنافي (باالإجمال)
باأعلى ن�سبة من �لموؤ�س�سات �لحكومية (� )%57لتي تتبع
��ستر�تيجية رقمية ،حيث تولي هذه �لدول ،باالإ�سافة �إلى بع�س
�هتماما
موؤ�س�سات �لقطاع �لعام في �لمملكة �لمتحدة ونيوزلند�،
ً
�أكبر تجاه تحويل �الإجر�ء�ت �لموؤ�س�سية و�لنماذج �لت�سغيلية
مقارنة بدول �أخرى.

الفتقار اإىل مهارات القوى العاملة
ً
ريا يف وجه
الرقمية ي�سكل
عائقا كب ً
التحول
تو�سلت �لدر��سة �لتي �أجريناها على قادة �لقطاع �لعام �إلى
�لنتائج �لتالية:
•  %90من �لموؤ�س�سات تعتبر �أن �إد�رة م�سكالت �لقوى �لعاملة
ت�سكل تحد ًيا خالل عملية �لتحول �لرقمي.
•  %34من �لموؤ�س�سات فقط تقول �إن لديها �لمهار�ت �لكافية
لتنفيذ �ال�ستر�تيجية �لرقمية.
•  %33فقط من �لم�ساركين يقولون �إن موؤ�س�ساتهم توفر
�لمو�رد �أو �لفر�س �لمنا�سبة الكت�ساب �لمهار�ت �لرقمية �لتي
يحتاجونها.
ت�سير �لدر��سة �إلى �أن �لقطاع �لعام يحتاج �إلى تعزيز �لمهار�ت
�لرقمية لدى كل من �لموظفين �لذين ينفذون �لتحول �لرقمي
ومن يقودونه على حد �سو�ء.
وتنظر  %90من �لموؤ�س�سات �إلى مهار�ت �لقوى �لعاملة باعتبارها
تحد ًيا ،في حين تفيد ثلثها فقط باأن لديها �لمهار�ت �لكافية
لتنفيذ �ال�ستر�تيجية �لرقمية .وبطبيعة �لحال ،فاإن من �ساأن
توظيف ذوي �لمهار�ت �لمطلوبة �أو تدريب �لموظفين �لحاليين
�أن يعالج �لفجوة في �لمهار�ت.

رحلة �إلى م�ستقبل �لتح ُّول �لرقمي في �لحكومات
� .إال �أن  %33فقط من �لم�ساركين في �لدر��سة قالو� �إن
موؤ�س�ستهم توفر �لمو�رد �أو �لفر�س الكت�ساب �لمهار�ت
�لمنا�سبة .باالإ�سافة لذلك ،فاإنه عندما يتعلق �الأمر بتوظيف
�لموهبة �لرقمية ،تفيد ما ن�سبته  %34من �لموؤ�س�سات باإ�سر�ك
�لتنفيذيين في �ختيارها �أكثر من موظفي ق�سم �لمو�رد �لب�سرية.
فمن �لمهم �أن يعمل �لقائمون على عملية �لتحول �لرقمي جن ًبا
�إلى جنب مع فرق �لتوظيف وذلك للتاأكد من ��ستقطاب �لموهبة
�لرقمية �ل�سحيحة.
وتمنح وكالة � “18إف” �الأميركية �لمخت�سة بالخدمات �لرقمية،
�لفرق �لعاملة على م�ساريعها �ال�ستقاللية في توظيف �لمو�هب
�لرقمية ،ويو�سح �لع�سو �لموؤ�س�س في �لوكالة غريغ غودباوت
ً
قائال“ :تتخذ �لوكالة �لقر�ر �لنهائي حول �لم�ساريع �لتي �ستعمل
بها ،كما �أن لها �لكلمة �الأخيرة عند توظيف �أ�سخا�س جدد ،حيث
نتو�سل �إلى هذه �لقر�ر�ت من خالل مجموعة من �لقادة في
�لوكالة ،وخا�سة فيما يخ�س �لتوظيف ،تجري �لفرق نف�سها كل
ما يتعلق بالتوظيف ،وتنفذ �لعملية كلها بما فيها �لمقابالت”.

�لقوى �لعاملة تفتقر �إلى �لمهار�ت
�لرقمية �ل�سرورية
�إن توظيف �لقوى �لعاملة �لماهرة تقن ًيا �أمر هام الأي موؤ�س�سة
تتبع ��ستر�تيجية �لتحول �لرقمي ،وهذ� ال يقت�سر على �لمهار�ت
�لتقنية فقط و�إنما ي�سمل �لمهار�ت �الأخرى مثل �لحنكة �لمهنية
و�ال�ستعد�د للتعاون بالعمل و�لتوجه �لريادي (�ل�سكل .)18
ويحدد �لم�ساركون مهار�ت �لذكاء و�لروح �لريادية و�لمهار�ت
�لتقنية ،على �أنها �الأكثر ندرة فيما يخ�س �لتحول �لرقمي.

املوؤ�س�سات تفتقر اإىل العنا�رش
الأ�سا�سية من «التفكري بعقلية
رقمية» :الرتكيز على املتعامل،
الكفاءة ،والتطور املرن
تو�سلت �لدر��سة �لتي �أجريت على قادة �لقطاع �لعام �إلى �لنتائج
�لتالية:
• �أكثر من  %85من �لموؤ�س�سات تعتبر �أن �لثقافة هي جانب
ي�سعب �لتحكم به خالل عملية �لتحول �لرقمي.

• �أكثر من ثلث �لموؤ�س�سات ( )%37تفيد باأن متطلبات �لمو�طنين كانت
من �أهم دو�فع �لتحول �لرقمي ،بينما توؤكد  %13منها فقط �أنها ت�سرك
�لمو�طنين بن�سبة كبيرة في عملية �بتكار �لخدمات �لرقمية •.تقول %23
فقط من �لموؤ�س�سات �إنها ت�ستخدم تقنية مفتوحة �لم�سدر �إلى حد كبير �أو
متو�سط.
• �أفادت  %28من �لموؤ�س�سات �لحكومية باأن �لتقنيات �لرقمية تعمل على
تغيير ميولها تجاه �لمخاطرة مما يجعلها �أكثر ��ستعد�دً� لتبني �لمنهجيات
�الأكثر ذكا ًء وتكر� ًر�.
ال يتعلق �لتحول �لرقمي بتطبيق �لتكنولوجيا فح�سب ،فهو يتطلب روؤية
�لم�سكالت و�الإجر�ء�ت �لقديمة بعيون جديدة .تختلف �لعقلية �لرقمية في
طريقة تو��سلها مع �لعالم عن موؤ�س�سات �لقطاع �لعام ،فهي طريقة �أخرى
من �لتفكير باأ�سحاب �لعالقة ،وفي �إطالق �لمنتجات و�لخدمات ،وطريقة
مختلفة في �لعمل .ال يوجد �تفاق و��سح حول تعريف مكونات �لعقلية
�لرقمية ولكن لها ميز�ت متعددة تت�ساركها �لموؤ�س�سات �لتي “ تتحول �إلى
“ رقمية� :لكفاءة� ،البتكار �لم�سترك ،تركيز �سديد على �لم�ستخدمين
�لمتعاملين ،وطريقة عمل ذكية .وت�سير نتائج در��ستنا �إلى �أن هذه �لميز�ت
يجب �أن تتعمق في �لكثير من �لموؤ�س�سات �لحكومية.

 .18


















DUPress.com | 

15

درا�سة عالمية �أجرتها «ديلويت ديجيتال»

�إدارة (الثقافة) ت�شكل تحد ًيا �أمام جميع
الم�ؤ�س�سات التي تمر بالتحول الرقمي
ت�شكل االتجاهات الثقافية ال�سائدة تحد ًيا �أمام المفاهيم
الرقمية-التركيز على الزبون ،الكفاءة والتطور الذكي-داخل
الم�ؤ�س�سات الحكومية .وهناك الكثير من م�ؤ�س�سات القطاع العام
التي تواجه الم�شكالت الثقافية التي ي�سببها التحول الرقمي؛
ف�أكثر من  %85من الم�ؤ�س�سات تعتبر الثقافة تحد ًيا �أمام �إدارة
التحول الرقمي (ال�شكل  .)19وتواجه الكثير من الم�ؤ�س�سات في
جميع المجاالت والوظائف الكثير من العوائق الثقافية خالل
عملية التحول الرقمي (ال�شكل .)20
وتفيد القطاعات التالية بمواجهتها تحديات متعلقة بالثقافة
خالل التحول الرقمي ح�سب الن�سب التالية :الرعاية ال�صحية
( ،)%95التمويل والعائدات ( ،)%90ال�ش�ؤون الدولية (،)%89
النقل ( ،)%88التعليم ( ،)%87القانون والعدالة (.)%87

�إن المتعاملين هم �أول ما يفكر به القادة
الحكوميون ،ولكنهم ناد ًرا ما يح�صلون على
خدمات م�صممة من �أجلهم
وتقول الم�ؤ�س�سات الحكومية �أن متطلبات المواطنين و�ضغوطات
التكاليف والموازنة هما من �أهم دوافع التحول الرقمي� ،إذ
�أفاد �أكثر من ثلث الم�شاركين في الدرا�سة اال�ستطالعية �إلى �أن
متطلبات المواطن هي �إحدى �أهم دوافع التحول الرقمي (ال�شكل
.)21
تما�ش ًيا مع متطلبات المواطنين ،تهدف  %82من الم�ؤ�س�سات
�إلى تح�سين تجربة المتعامل من خالل التحول الرقمي ،ولكن
هذا الهدف ال يترجم بال�ضرورة من خالل عمل الم�ؤ�س�سات
الحكومية جن ًبا �إلى جنب مع المواطنين لتوفير تجربة مرتكزة
على الم�ستخدم.
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«لتحقيق التحول الرقمي ،نحتاج �إىل
جعل العملية املتبعة يف تطوير
انفتاحا مما هي عليه
اخلدمات �أكرث
ً
الآن ،فيجب �إ�رشاك امل�ستخدمني يف
العملية منذ بدء التحول وخالله � ً
أي�ضا،
فيجب �أن حتدد الرحلة ما نريد �إجنازه
مع امل�ستخدمني عند كل مرحلة من
مراحل التطور ،علينا �أن نتبنى الفكرة
ال�شاملة لتنفيذ تطوير ذكي �أكرث مما
اعتدنا عليه».
جني في�سكاري ،مدير ،مركز ت�سجيل ال�سكان ،فنلندا.

رحلة �إلى م�ستقبل التح ُّول الرقمي في الحكومات
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يعدم�ستوى �إ�شراك المواطنين في عملية تطوير خدمات رقمية
ً
منخف�ضا جدً ا� .إذ ك�شفت الدرا�سة �أن  %13فقط من الم�ؤ�س�سات
�صرحوا عن ن�سبة مرتفعة ب�ش�أن تعزيز م�شاركة المواطنين في
العملية (ال�شكل  .)22وحتى الم�شاركين الذين يعملون في مجال
تقديم الخدمات المبا�شرة ويتعاملون مع المواطنين ب�صورة
دائمة ،فقد �أفادوا �أن �إ�شراك المواطنين في عملية تطوير
الخدمات لي�س توج ًها �سائدً ا لدى م�ؤ�س�ساتهم ،فقد �أكد �أقل من
 %10من الم�شاركين �أن معدالت �إ�شراك المواطنين في عملية
تطوير الخدمات الرقمية مرتفعة في م�ؤ�س�ساتهم� .أما م�ؤ�س�سات
القانون والعدالة وم�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية التي تتعامل
ب�صورة دائمة ومبا�شرة مع المواطنين ،فقد حظيت بمعدالت
منخف�ضة جدً ا فيما يتعلق بتوفير الخدمات باالعتماد على طلبات
المتعاملين/المواطنين ،كما �أنها تفتقر �إلى �إ�شراك المواطنين
في عملية تطوير الخدمات الرقمية.

وتركز الم�ؤ�س�سات الحكومية عادة على �ضمان توفير الخدمات
بنا ًء على احتياجاتها الداخلية �أكثر من تركيزها على توفير
الخدمات بناء على احتياجات المتعاملين .و�أو�ضح م�س�ؤول
ر�سمي من القطاع الحكومي في �أ�ستراليا ذلك ً
قائل“ :تاريخيا
�سعت الم�ؤ�س�سات الحكومية �إلى تنظيم هذه الجوانب بما ي�ضمن
تحقيق �أعلى م�ستويات الفعالية للم�ؤ�س�سة في القوى العاملة.
ف�أكثر ما يهمها هو تقليل التكلفة وتعزيز الفعالية ،حتى فيما
يتعلق بتوفير الموارد ،وهدفها هو تعزيز فعالية العمليات داخل
الم�ؤ�س�سة ،ولي�س التركيز على المتعامل .و�أعتقد ب�أن التغيير
الأكبر في مجال الخدمات الرقمية هو التركيز على المتعامل”6.
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و�أظهرت درا�ستنا �أن واحدة من كل خم�س م�ؤ�س�سات حكومية في
بلجيكيا ونيوزيلندا ت�شرك المواطنين ب�صورة ملمو�سة في عملية
تطوير الخدمات الرقمية .وت�أتي كندا في ال�صدارة� ،إذ �سجلت
الن�سبة الأعلى من الم�شاركين الذين ذكروا ب�أن احتياجات
المواطنين هي المحرك الرئي�سي للتحول الرقمي .و�سجلت
الحكومة كذلك �أعلى ن�سبة من الم�شاركين الذين �أفادوا ب�أن
ا�ستراتيجية الحكومة الرقمية تهدف �إلى تح�سين عملية �إ�شراك
المواطنين وتجربتهم� .أما فيما يتعلق ب�إ�شراك المواطنين في
عملية تطوير الخدمات الرقمية ،فقد �سجلت كندا الن�سبة الأدنى
بالمقارنة مع م�ؤ�س�سات القطاع الحكومي في دول �أخرى.

ا�ستخدام الأدوات مفتوحة الم�صدر محدود
جدًا
تعتمد غالبية الم�ؤ�س�سات الحكومية ب�شكل ب�سيط على التقنيات
مفتوحة الم�صدر في تقديم الخدمات الرقمية� ،إذ ك�شفت %23
فقط من الم�ؤ�س�سات عن ا�ستخدامها للتقنيات مفتوحة الم�صدر
ب�صورة معتدلة �أو وا�سعة (ال�شكل .)23



14%

وحتى الم�ؤ�س�سات التي ذكرت ب�أن احتياجات المواطنين هي
المحرك الرئي�سي لعملية التحول الرقمي ،فما زالت الن�سبة من
تلك الم�ؤ�س�سات التي تتفاعل ب�صورة ملمو�سة مع المتعاملين
والم�ستخدمين لتطوير الخدمات الرقمية منخف�ضة جدً ا� ،إذ
بلغت  %16فقط.
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ولكن هذا الجانب يحظى باختالفات ملمو�سة بين كل منطقة
و�أخرى .فقد �صرحت  %37من الم�ؤ�س�سات في منطقة ال�شمال
ب�أنها ت�ستخدم تقنيات مفتوحة الم�صدر في تقديم الخدمات
الرقمية ،بينما بلغت ن�سبة الم�ؤ�س�سات التي تعتمد التقنيات
مفتوحة الم�صدر لهذا الغر�ض في كندا  %4فقط.

التحول الرقمي لم ي�ساهم بعد في تغيير
�سلوكيات الم�ؤ�س�سات الحكومية في التعامل
مع المخاطر
ك�شفت  %28فقط من الم�ؤ�س�سات الحكومية ب�أن التحول
الرقمي �ساهم في تغيير �سلوكها في التعامل مع المخاطر،
وذلك مما جعلها �أكثر ا�ستعدادًا لتجربة منهجيات مكررة تعزز
المرونة (ال�شكل  .)24وي�ؤدي الن�ضج الرقمي الذي تتمتع به
هذه الم�ؤ�س�سات دو ًرا �أ�سا�س ًيا في تحديد �سلوكها بالتعامل مع
المخاطر .فالم�ؤ�س�سات في طور الن�ضوج لديها قدرة تحمل �أعلى
للتعامل مع المخاطر ،واحتمالية تجربة عمليات تطوير مكررة
تعزز المرونة تزيد خم�س مرات عن غيرها من الم�ؤ�س�سات التي
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رحلة �إلى م�ستقبل التح ُّول الرقمي في الحكومات
ما زالت في طور البداية فيما يتعلق بالن�ضج الرقمي .وقد
ك�شف �أكثر من  %31من الم�شاركين من الم�ؤ�س�سات الأقل
ن�ضجا رقم ًيا ب�أن تجنب المخاطرة ي�شكل عائ ًقا كبي ًرا ،في حين
ً
ذكر  %11فقط من الم�شاركين من الم�ؤ�س�سات في طور الن�ضوج
الرقمي هذا ال�سبب.

 .23
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ويعد قطاع تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت القطاع الوحيد
نجاحا في �إحداث تغييرات على ال�سلوكيات في
25%
الذي حقق ً
18%
التعامل مع المخاطر .فقد تبنت ن�صف الم�ؤ�س�سات في هذا
القطاع منهجية مرنة و”ذات ر�صد �سريع للف�شل” في التعامل
مع المخاطر .وكانت نيوزيالندا الدولة الوحيدة من �ضمن
الدول الم�شاركة في الدرا�سة اال�ستطالعية التي �صرح �أكثر
18%
35%
 
من ن�صف الم�شاركين منها ب�أن التحول الرقمي ي�ؤثر ب�صورة

�إيجابية على �سلوكياتهم بالتعامل مع المخاطر .ومن الم�ستغرب
�أنه رغم ثقافة الأعمال الأمريكية التي تروج لأهمية المخاطرة،
DUPress.com | 
�إال �أن  %18فقط من الم�ؤ�س�سات الحكومية الأمريكية �صرحت
ب�أن الخدمات الرقمية �ساهمت في تغيير �سلوك الم�ؤ�س�سة في
.24
التعامل مع المخاطر ،وهي ن�سبة تعد الأقل �ضمن ن�سب الدول

الكبرى.



من ال�رضوري �أن تواكب عمليات
التوريد التطور يف عملية التحول
الرقمي







18%


18%

نجاحا في �إحداث تغييرات على ال�سلوكيات في التعامل مع
ق ً
المخاطر .فقد تب
• �صرح  %76ب�أن عملية التوريد تحتاج �إلى التغيير لتتما�شى مع
التحول الرقمي الحا�صل ،وخا�صة فيما يتعلق بال�سماح بتطوير
البرمجيات التي تعزز المرونة والحد من ال�شروط والأحكام
ال�صارمة.

35%
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• �أ�شار الم�شاركون �إلى �أن الت�شريعات واالفتقار �إلى المرونة
وقلة مهارات التوريد هي التحديات الرئي�سية التي تقف عائ ًقا
�أمام اعتماد عمليات توريد تتما�شى مع التطور الرقمي.
• ت�ستخدم  %73من الم�ؤ�س�سات موارد ب�شرية داخلية وخارجية
لتقديم الخدمات ،ولكن  %27فقط �أعربوا عن ر�ضاهم عن
مجتمع الموردين.
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الت�رشيعات املعقدة وقلة املرونة
ت�ساهم يف احلد من التطور يف
عمليات التوريد
للنجاح في تحقيق التحول الرقمي ،ال بد �أن يتوفر لم�ؤ�س�سات
القطاع الحكومي �سوق مبتكرة وقوية للتقنيات .ولكن �أظهرت
الدرا�سة اال�ستطالعية �أن �إمكانيات التوريد عجزت عن تحقيق
ما يجب �إنجازه� .أكد  %76من الم�شاركين على �ضرورة تغيير
عمليات التوريد بالكامل لتتما�شى مع التحول الرقمي .وعندما
طلب منهم ت�صنيف التحديات الرئي�سية التي قد تقف عائ ًقا
�أمام تبني ممار�سات �أف�ضل ب�ش�أن عمليات التوريد� ،أ�شاروا
بالدرجة الأولى �إلى القوانين والت�شريعات ،واالفتقار �إلى
المرونة ،وعدم توفر مجموعة مهارات التوريد (ال�شكل )25
كعوائق رئي�سية .وعلى الرغم من عدم حاجة الم�ؤ�س�سات
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�إلى توظيف فريق تطوير داخلي� ،إال �أنه من المهم �أن يكون
لديها فريق عمل من مخت�صي التوريد القادرين على مراقبة
الموردين ب�صورة فاعلة .وفي معر�ض تعليقه على ذلك،
قال �أنطونيو �ساماريتاني ،المدير العام في الإدارة الإقليمية
لمديرية لومباردي لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في
�إيطاليا:یيمكننا �أن ن�ستعين بم�صادر خارجية لتطوير
الخدمات ،بما في ذلك خدمات ال�صيانة والتحديث” .و�أ�ضاف:
“لتحقيق ذلك ،نحن بحاجة �إلى ا�ستقطاب �أفراد م�ؤهلين
يتمتعون بمعرفة عميقة في عمليات التوريد وتعيينهم في
المن�صب المناسبة.

رحلة �إلى م�ستقبل التح ُّول الرقمي في الحكومات

تدني م�ستويات الر�ضا عن موردي التقنيات
على الرغم من �أن الم�شاركين يجدون ب�أن قوانين التوريد
الحالية تعيق عملية التحول الرقمي� ،إال �أن قدرة المورد تعد
ً
عامل �أ�سا�س ًيا كذلك .ت�ستخدم ن�سبة عالية من الم�ؤ�س�سات
و�صلت �إلى  %73موارد ب�شرية داخلية وخارجية لتقديم
الخدمات ،ولكن  %27فقط �أعربوا عن ر�ضاهم عن مجتمع
الموردين .ويك�شف بحثنا عن وجود �إدراك وا�سع ل�ضرورة
تغيير ا�ستراتيجيات التوريد والت�سويق ب�صورة كاملة لمواكبة
التحول الرقمي .وعلى الرغم من �أنه قد تم ت�صميم منهجيات
في القطاع الحكومي للتعامل مع التوريد بما ي�ضمن �إنفاق
الأموال العامة ب�صورة فاعلة� ،إال �أن الم�شاركين في الدرا�سة
اال�ستطالعية �أعربوا عن ا�ستيائهم من مرونة م�ؤ�س�ساتهم
الت�سويقية ومدى ا�ستجابة الموردين فيها.

وا�ضحا في مختلف المناطق والدول
لقد كان هذا اال�ستياء
ً
والقطاعات الحكومية .ووجدت م�ؤ�س�سات قطاعات القانون
والعدالة بن�سبة ( ،)%86وال�ش�ؤون الدولية بن�سبة (،)%83
والرعاية ال�صحية بن�سبة ( ،)%82والتعليم بن�سبة ( ،)%82ب�أن
ق�ضايا التوريد ت�شكل تحد ًيا ب�صورة خا�صة .فقد �أعرب �أكثر
من ثالثة �أرباع الم�شاركين من قطاع التعليم العالي عن عدم
ر�ضاهم عن مجتمع الموردين.
ك�شف  %40من الم�شاركين العاملين في وظائف الموارد الب�شرية
عن �أنهم ي�ستعينون بجهات خارجية لتطوير الخدمات الرقمية
يبد �أحد ه�ؤالء
(الن�سبة الأعلى بين كافة الوظائف) .ولكن لم ِ
الم�شاركين ر�ضاه عن مجتمع الموردين ،كما �أعرب �أكثر %80
من الم�شاركين العاملين في مجاالت تطوير اال�ستراتيجيات
والتحويل وال�سيا�سات عن عدم ر�ضاهم عن موردي الخدمات
الرقمية.
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ت�رسيع عملية التحويل الرقمي
ا�ستف�سارات رئي�سة يتوجب على امل�س�ؤولني احلكوميني �أخذها بعني االعتبار
ت�شير النتائج الم�ستخل�صة من هذه الدرا�سة �أن ت�سريع عملية
التحول الرقمي تتطلب من الم�س�ؤولين الحكوميين الأخذ بعين
االعتبار عدد من اال�ستف�سارات في خم�سة جوانب رئي�سية .وعلى
الرغم من �أن هذه الجوانب قد ال تكون �شاملة� ،إال �أنها تج�سد
نقطة انطالق جيدة لم�ساعدة ه�ؤالء الم�س�ؤولين على بدء �أو
موا�صلة رحلتهم نحو التحول الرقمي.

اجلانب الأول :اال�سرتاتيجية
هل يوجد لدينا ا�ستراتيجية رقمية وا�ضحة ومترابطة تتناول
العوامل الرئي�سية للتحول الرقمي؟
ال يمكن �إنكار �أهمية وجود ا�ستراتيجية وا�ضحة� .إذ يمكن
للم�ؤ�س�سات الحكومية اال�ستفادة من و�ضع مخطط يتناول
العوامل الرئي�سية للتحول الرقمي والذي ي�ضم الثقافة والقيادة
والقوى العاملة والتوريد .ولكن من ال�ضروري كذلك �أن تكون
هذه اال�ستراتيجية م�صحوبة ب�آلية وا�ضحة لتتبع وقيا�س التطور
ومقارنته بالأهداف الرقمية.

ا�ستراتيجيات لتحقيق النجاح و�ضع ر�ؤية
للم�ستقبل.
� .إن و�ضع ا�ستراتيجية رقمية وا�ضحة ومترابطة هو الخطوة
الأولى نحو عملية تحول رقمي ناجحة .لتو�ضيح ال�سمات التي قد
تتمتع بها م�ؤ�س�سة مواكبة للع�صر الرقمي تعتمد �سيا�سات �إدارية

ترتكز على المتعاملين في مختلف �أق�سام الم�ؤ�س�سة ،وتتبنى
العمليات التي توظف �إمكانيات البيانات ،بالإ�ضافة �إلى توظيف
قوى عاملة تت�سم بالحما�س وتتمتع بالطموح ،والحر�ص على
�إي�صال هذه الر�ؤية بو�ضوح �إلى كافة العاملين في الم�ؤ�س�سة.

�ضع خطة مف�صلة للتعامل مع العوامل
الرئي�سية للتحول الرقمي.
قم بو�ضع خطة طريق للتحول الرقمي والتي تتناول عوامل
الثقافة والقيادة والقوى العاملة والتوريد .فعلى �سبيل المثال،
�أذكر بالتف�صيل �سبل �إ�شراك الجهات المعنية واحر�ص على
الح�صول على دعمها لتنفيذ هذه اال�ستراتيجية� ،أو قدم و�ص ًفا
حول �سبل تح�سين عمليات التوريد لإي�صال الخدمات ب�صورة
رقمية.

بناء القدرات الم�ؤ�س�سية.
كن م�ستعدً ا لعملية التحول الرقمي من خالل �سد فجوة المهارات
الرقمية واال�ستثمار في الموارد والتقنيات للم�ساعدة في �إيجاد
ثقافة و�إمكانيات تدعم عملية التحول الرقمي.

تخطى العقبات.
حدد العمليات والت�شريعات والعوامل الثقافية التي من الممكن
�أن تعيق عملية التحول الرقمي ،ومن ثم قم بو�ضع ا�ستراتيجيات
لتخطي كافة هذه العقبات.

اال�ستراتيجية الرقمية لوزارة المالية الأمريكية
نموذجا لال�ستراتيجية الفاعلة� .إذ تمتلك الوزارة خطة عمل مف�صلة لكل نقطة
تج�سد الجهود الرقمية التي تبذلها وزارة المالية الأمريكية
ً
رئي�سية مذكورة في ا�ستراتيجية الحكومة الرقمية التي يتبناها البيت الأبي�ض� ،إلى جانب اعتماد عملية وا�ضحة لمراقبة ومتابعة التطور.
ت�ستعر�ض اال�ستراتيجية بع�ض العوامل الرئي�سية للتحول الرقمي والتي تت�ضمن اعتماد البرمجيات مفتوحة الم�صدر ب�صورة افترا�ضية،
و�آراء وانطباعات الم�ستهلكين ،و�إ�شراك المواطنين� ،إلى جانب اعتماد هيكل �إداري �صمم لتطوير و�إي�صال خدمات رقمية للمواطنين .وتركز
اال�ستراتيجية كذلك على الحاجة �إلى تحديث وتبني تقنيات جديدة وتر�سيخ مفاهيم ال�شفافية داخل وخارج الوزارة.
والأهم هو �أن الوزارة و�ضعت م�صلحة المواطن في �صلب ا�ستراتيجيتها الرقمية .ف�إلى جانب عمليات اال�ستف�سار عن الآراء واالنطباعات عبر
ا�ستبيانات الك�شف عن الر�ضا على االنترنت ،تقوم الوزارة وب�صورة دائمة بالإعالن عن �إنجازاتها ومبادرات البيانات المفتوحة من خالل
قنوات الإعالم التقليدي ومن�صات الإعالم الرقمي .ويتم تعزيز عملية �إ�شراك المواطنين من خالل تنظيم جل�سات حوار جماعي منتظمة
و�إطالق م�سابقات مثل م�سابقة “ماي ماني �آب �أب  )” (MyMoneyAppUpلدعوة المواطنين �إلى تطوير الجيل التالي من تطبيقات
الأجهزة المتنقلة والتي قد ت�ساعد المواطنين الأمريكيين في بناء م�ستقبلهم المالي.
كما �أن�ش�أت وزارة المالية ً
هيكل �إدار ًيا لمراقبة تطور المبادرات الرقمية من خالل ت�شكيل الحكومة الرقمية واالبتكار بين فرق العمل في
الوزارة ،بالإ�ضافة �إلى �إن�شاء مجل�س لمراجعة التقنيات والإ�شراف على اال�ستثمارات في المجال التقني .وابتكرت الوزارة كذلك �أدوات لجمع
وتحليل المقايي�س الإلكترونية وا�ستخدام البيانات ب�صورة �أكثر فعالية� ،إلى جانب متابعة تطورها على مخطط التحول الرقمي.
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رحلة �إلى م�ستقبل التح ُّول الرقمي في الحكومات
اجلانب الثاين :الرتكيز على
امل�ستخدم
ما هي ال�سبل التي من الممكن اعتمادها لإ�شراك المواطنين
وم�ستخدمي الخدمات في عملية التحول الرقمي؟
من �أهم جوانب الإي�صال الرقمي هو البدء بالم�ستخدم.
ومع ذلك ،ي�شير اال�ستبيان �إلى وجود العديد من الم�ؤ�س�سات
الحكومية التي تف�شل في �إ�شراك المواطنين في عملية ت�صميم
الخدمة ،وال تتمتع بمهارات ت�صميم الخدمات المرتكزة على
الم�ستخدم بين العاملين فيها .وفي هذا الإطار ،يعد ال�سعي نحو
اعتماد منهجيات برمجيات تعزز المرونة وترتكز على المتعامل
�أم ًرا في غاية الأهمية.

ا�ستراتيجيات لتحقيق النجاح
اجعل الم�ستخدم النقطة الأ�سا�سية
ل�ضمان تطبيق خطة التحول الرقمي ب�صورة فعالة ،يتوجب
على الحكومات التركيز على الم�ستخدم .ومن �ضمن
منهجيات �إ�شراك الم�ستخدمين وتطوير خدمات رقمية
ترتكز على المتعامل التعهيد الجماعي� ،أو ما يعرف بـ
( )Crowdsourcingمن خالل تنظيم الم�سابقات،
وتنظيم فعاليات الهاكاثون ،واعتماد الت�صاميم المرتكزة على
الم�ستخدم ،والتعاون مع المواطنين لت�صميم الخدمات.

و�ضع الت�صاميم المتمحورة حول االن�سان
في �صلب الحوار نحو التحول للخدمات
الرقمية.
قامت الثقافات المقاومة للتغيير باعتماد عمليات طويلة الأمد
وتوظيف �أع�ضاء يخدمون لفترات طويلة ويعتقدون ب�أنهم الأكثر
دراية في م�صلحة المتعاملين .وعادة ،تكون �آراء الم�ستخدم
الحقيقية هي ال�سبب المقنع بالن�سبة �إليهم لإجراء التغيير،
الأمر الذي ي�ستوجب �إجراء درا�سة فئات المتعاملين بح�سب
خلفياتهم االجتماعية حيث يطلب من الم�ستخدمين التعليق
على خيارات الخدمة ،و�إن�شاء منهجية تحويل تتما�شى مع الآراء
واالنطباعات ب�صورة �سريعة وم�ستمرة .فحتى البيئات الأكثر
مقاومة للتغيير تجد �صعوبة في تجاهل الأدلة الوا�ضحة من
المتعاملين وم�ستخدمي الخدمات.

و�ضع خطط لإ�شراك المتعامل
تو�ضح مثل هذه الخطط عملية ا�ستقطاب و�إ�شراك الم�ستخدمين
من خالل ثالث مراحل ت�ضم“ :ا�ستقطاب الم�ستخدمين”
و”�إ�شراك الم�ستخدمين” و”االحتفاظ بالم�ستخدمين”.

البدء بالعمل على تطوير البرمجيات التي
تعزز المرونة.
يمكن لقادة القطاع الحكومي البدء من خالل تنظيم ور�شات
العمل والدورات التدريبية لتثقيف �أنف�سهم حول مفاهيم
البرمجيات التي تعزز المرونة ،ومن ثم البحث عن فر�ص
ال�ستخدامها في م�شاريع �صغيرة � ًأول ومن ثم التطور تدريج ًيا.

�سنغافورة :توفير من�صة للتعاون في تطوير الخدمات الرقمية
�أثمر ن�شر حكومة �سنغافورة لأكثر من ثالثة �آالف مجموعة من البيانات الحكومية وتمكين المواطنين من االطالع عليها والو�صول �إليها،
عن نجاحها في تطوير �أكثر من  110تطبي ًقا بالتعاون مع مواطنيها ،ومن �أبرزها تطبيق “�ستريت �ساين” الذي يمثل من�صة و�ساطة م�شتركة
لوكالء العقارات ،وتطبيق “ماي �إنف” ،وهو تطبيق على الأجهزة المحمولة طورته هيئة البيئة الوطنية في �سنغافورة لتوفير معلومات
عن حالة الطق�س في نف�س الدقيقة في �سنغافورة .ولتعزيز م�ساهمة المواطنين في تطوير الخدمات الرقمية ،ت�سعى الحكومة �إلى ن�شر
مجموعات �إ�ضافية من البيانات وا�ستك�شاف من�صات جديدة .و�أكد تيو ت�شي هين ،نائب رئي�س الوزراء في �سنغافورة على �أهمية النهج
الذي تتبعه حكومة �سنغافورة في معر�ض تعليقه ً
قائل�“ :إن ظهور التقنيات الجديدة المعتمدة على االت�صاالت المعلوماتية ي�ستوجب منا
�إعادة النظر و�إجراء تحوالت جذرية في الطريقة التي نتعامل فيها مع الحكومة الإلكترونية” ،م�ضي ًفا“ :يجب �أن ت�ؤدي الحكومات دور
المي�سر والممكن للتعاون مع م�ؤ�س�سات القطاعين العام والخا�ص ،والتعاون مع المواطنين في تطوير حلول جديدة و�أعمال جديدة وثروات
جديدة”8.
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اجلانب الثالث :الثقافة

زيادة التركيز على �إدارة التغيير.

ما هي الإجراءات التي نفذناها لتعزيز مفاهيم االبتكار والبيئة
التعاونية في الم�ؤ�س�سة؟

�صرحت ن�سبة مرتفعة من العاملين في وظائف تتطلب التعامل
المبا�شر مع المتعاملين ب�أن التحول الثقافي �إلى الخدمات
خا�صا ،كما ك�شفت م�ؤ�س�سات ه�ؤالء
الرقمية يفر�ض تحد ًيا ً
الم�شاركين عن ن�سب منخف�ضة في تغيير �سلوكيات التعامل مع
المخاطر .وي�شير ذلك �إلى �ضرورة زيادة تركيز الحكومات على
�إدارة التغيير والتدريب وا�ستخدام الأدوات الرقمية ،بما يتيح
للموظفين الذين يتعاملون مع المتعاملين ب�صورة مبا�شرة مرونة
�أكبر وحرية الت�صرف عند �أداء �أعمالهم.

ت�شير نتائج درا�ستنا �أن ن�ضج الم�ؤ�س�سات على ال�صعيد الرقمي
�سيمكنها من معرفة كيف توظف االتجاهات والتقنيات الرقمية
على نحو �أكبر  ،وذلك من �أجل تر�سيخ ثقافة االبتكار والتعاون،
كما �إن تخ�صي�ص �أماكن و�أوقات لتعاون فرق العمل في �إيجاد
حلول و�أفكار ولمواجهة التحديات �سيج�سد خطوة فاعلة نحو بناء
ثقافة االبتكار.

ا�ستراتيجيات لتحقيق النجاح تغيير بيئة
العمل لتحفيز التعاون و�إحداث "�صدمة"
في النظام.
قد يت�ضمن تغيير بيئة العمل �إجراء تح�سينات على الت�صميم
والديكور مثل االنتقال �إلى مكاتب ذات م�ساحات مفتوحة �أو
الجمع بين فرق عمل مختلفة لتعزيز التعاون .وقد يت�ضمن
التغيير في بيئة العمل كذلك تح�سين التقنيات اليومية من
خالل الحد من التقيد ب�أجهزة الحا�سوب المكتبي وتوفير
الأجهزة اللوحية �أو الهواتف المتنقلة �أو االنتقال �إلى ا�ستخدم
تقنيات هواتف وات�صال مرئي وتعاون �أف�ضل .ت�ساهم مثل هذه
التغييرات في بيئة العمل في �إر�سال دالالت وا�ضحة حول �ضرورة
تحديث الثقافة ،كما ت�ساهم في تعزيز الر�ضا وتح�سين الإنتاجية
ودعم محركات االقت�صاد الرقمي ،والتي تت�ضمن التعاون
والمرونة على �سبيل المثال.

تعيين �أفراد م�ؤثرين في منا�صب رئي�سية.
قامت العديد من الحكومات بتعيين مدراء جدد لعملية التحويل،
وما زال من ال�سائد تعيين ر�ؤ�ساء رقميين تنفيذيين في الأق�سام
والم�ؤ�س�سات .وي�ساهم مثل هذا الأمر في تحفيز عملية تغيير
الثقافة من خالل �إتاحة الفر�صة �أمام �أ�شخا�ص م�ؤثرين لإحداث
ثورة وتحدي الو�ضع الراهن .وعلى الرغم من �أن هذه المنا�صب
ال تتطلب توظيف �أفراد من خارج الم�ؤ�س�سة� ،إال �أنه من
ال�ضروري ت�صميمها ب�صورة جيدة لتنجح في �إحداث تغييرات
جذرية في النظام .ويجب �أن تكون هذه التعينات م�صحوبة
بتغيير في الإدارة لإيجاد �سلطة تحقق النتائج .وفي حال التطبيق
ال�صحيح� ،سيج�سد ه�ؤالء الأفراد قدوة يحتذى بها ومنارة
للمهارات وطرق التفكير الجديدة.
ً
طرقا جديدة يف العمل ،وال بد �أن
«ال بد �أن نتبنى
نعتمد جهاز �رشطة متنقلة .الأمر الذي يعني �إجناز
املزيد من العمل على املوقع و�إجراء التحقيقات
هناك يف حال كانت ال�رشطة املتنقلة جمهزة
بالأدوات الالزمة يف الوحدة ولي�س هناك حاجة
للعودة �إىل مركز ال�رشطة».
كاتو راندال ،املدير التنفيذي ملديرية ال�رشطة الوطنية ،الرنويج

�أجهزة الآي باد ت�سارع للم�ساعدة :برنامج الأجهزة المتنقلة لهيئة النقل في لندن يعزز
التعاون بين فرق العمل
في ع�صر �أحد الأيام المزدحمة و�سط لندن ،اكت�شف م�شغلو الخط ال�شمالي في هيئة النقل في لندن وجود م�شكلة في �شبكة القطارات
والتي �صادف ب�أنها داخل نفق ،الأمر الذي قد يعني مواجهة �صعوبة �أكبر لحلها ،كما �أن لي�س هناك �أي مجال لتحويل خط �سير القطارات.
وعادة ،ي�ستوجب بروتوكول ال�سالمة التقليدي اال�ستعانة بمهند�س مدني لزيارة الموقع و�إ�صالح الم�شكلة ،وذلك بما يتطلب �إعادة تحديد
مواعيد كافة القطارات الأخرى �أو حتى �إغالق الخط لبقية اليوم .المتنقلة� ،ساعد في حل الم�شكلة .قام م�شغلو الخط وبعد �إجراء عمليات
الفح�ص الالزمة باكت�شاف �إمكانية �ضبط الم�شكلة ،وا�ستعانوا ب�أجهزة الآي باد اللتقاط ال�صور و�إر�سالها �إلى وحدة الهند�سة .وبعد
االطالع على ال�صور ،قرر المهند�سون البدء بالعمل على حل م�ؤقت بما يتيح للقطارات المرور ولكن ب�سرعة �أبطئ من العادة.
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رحلة �إلى م�ستقبل التح ُّول الرقمي في الحكومات
ت�شير هذه الحادثة �إلى الدور الذي قد ت�ؤديه �أب�سط التقنيات
الرقمية في تمكين التعاون بين فرق العمل .ولكن الأهم من ذلك
هو �أن مثل هذه اال�ستثمارات قد تج�سد عوامل للحث على التغيير
داخل الم�ؤ�س�سة .يركز برنامج الأجهزة المتنقلة على كيف
من الممكن �أن ت�ساعد التقنيات موظفي هيئة النقل في لندن
على �أن ي�ؤدي وظائفهم ب�صورة �أف�ضل ،ولي�س �إن كان ب�إمكانها
الم�ساعدة .و�أ�ضاف �ألي�ستر مونتغمري� ،أحد مدراء حلول
الأنظمة في الهيئة ً
قائل“ :يدل ذلك على قوة التقنيات عندما
تتيح �إمكانية ا�ستخدام الأجهزة المتنقلة في طريقة تالئم بيئة
العمل”9.

اجلانب الرابع :مهارات القوى
العاملة
ما هي ال�سبل التي تقيم من خاللها مجموعة المهارات والخطط
التي تعتمدها ال�ستقطاب المهارات؟
يظهر اال�ستبيان ب�أن القوى العاملة والمهارات هي من �ضمن
�أبرز التحديات التي تواجه التطور الرقمي .فالعديد من
الم�ؤ�س�سات الحكومية ال تمتلك المهارات التي تمكنها من
تحقيق �أعلى درجات اال�ستفادة من التحول الرقمي .ويجب �أن
ت�سعى اال�ستراتيجيات الرقمية �إلى و�ضع خطة تحدد القدرات
الواجب توفرها في القوى العاملة ،و�سبل ت�أمين هذه القدرات.
وال نعني هنا مجرد تجهيز العاملين الحاليين وتعزيز وعيهم،
بل توفير مهارات حقيقية جديدة ،والتي ت�ضم البحث والتحليل،
والمهارات التقنية ،و�إدارة م�شاريع التح�سين والبرمجيات التي
تعزز �سهولة التغيير ،ومهارات تعزيز تجربة المتعامل ،وت�صميم
النماذج المالية للأعمال الرقمية ،والمهارات الت�سويقية ل�سل�سلة
التوريد الرقمية .ونظ ًرا النخفا�ض الأجور في القطاع الحكومي،
تواجه الجهات الحكومية �صعوبة في ا�ستقطاب المهارات التي
مزيجا من اال�ستثمارات،
تحتاجها .وي�ضم الحل لهذه الم�شكلة ً
والدعم الخارجي ،والمناهج المبتكرة.

ا�ستراتيجيات لتحقيق النجاح
قد يتطلب توظيف المهارات المنا�سبة اعتماد م�صادر جديدة
للتوظيف ،ويتطلب ا�ستقطاب المهارات من القطاع الخا�ص
توفير مغريات تتجاوز الدخل والمزايا ،و�إيجاد بيئة عمل ت�ساعد
القوى العاملة على االزدهار.

�إيجاد �سبل غير تقليدية ل�سد فجوة
المهارات
يمكن للم�ؤ�س�سات ا�ستقطاب المهارات المتخ�ص�صة من خالل
اعتماد و�سائل توظيف مثل تنظيم برامج تدريب وظيفي داخلي
وبرامج زمالة ،وتنظيم م�سابقات التعهيد الجماعي وتوظيف
فرق عمل لفترات ق�صيرة باالعتماد على المهمة.

اال�ستثمار في تعزيز المهارات.
من �ضمن �أولى الخطوات لتجهيز القوى العاملة للتحول الرقمي
هي تحديد الفجوات في المهارات واال�ستثمار في تعزيز مهارات
فريق العمل� .سواء اختارت الم�ؤ�س�سة تعزيز المهارات من خالل
تنظيم الدورات التدريبية الداخلية �أو ور�شات العمل الخارجية،
من المهم تطوير �آلية للح�صول على الآراء واالنطباعات وتغيير
متطلبات التدريب والمناهج و�سبل االي�صال العتماد الطريقة
الأكثر الفعالية .ويمكن للم�ؤ�س�سات �أن تبحث عن فر�ص �إقامة
عالقات مع �شركاء في القطاع الخا�ص و�إيجاد مجتمع يعتمد
على التعلم من النظراء بين الموظفين.

الأكاديميات الداخلية وبرامج التدريب.
تمتلك معظم الجهات الحكومية مجموعة كبيرة من الأفراد
الم�ؤهلين ،و�سيكون لبرامج التدريب الداخلية الم�صممة جيدً ا
�أث ًرا كبي ًرا على الثقافة وم�ستويات الر�ضا في كافة الم�ستويات.
ي�ستعر�ض البحث الم�ؤ�س�سات التي �ساهم اال�ستثمار المبا�شر في
مهارات القوى العاملة فيها في �إر�سال دالالت عملت على تغيير
ال�سلوكيات والتغلب على الركود.

و�ضع قيم مقترحة للجيل التالي من
المهارات.
يقدر جيل الألفية والموظفون ال�شباب الفر�ص التي تترك �أث ًرا
�إيجاب ًيا على �أعمالهم .ومن �ضمن الطرق ال�ستقطاب المهارات
ال�شابة هي ت�صميم ا�ستراتيجية لقوى العمل ت�سلط ال�ضوء
وتعمل على �إي�صال �أثر جهود فريق العمل في الم�ؤ�س�سة على
حياة المواطنين .و�سيكون لتوفير مرونة العمل ب�صورة �إبداعية
للموظفين �أثا ًرا �إيجابية على بناء مجموعة المهارات للم�ؤ�س�سة.

الو�صول �إلى مهارات في مجتمعات �أو�سع
من خالل البيانات المفتوحة وال�شفافية
والتعاون على التطوير.
الو�صول �إلى مهارات في مجتمعات �أو�سع من خالل البيانات
المفتوحة وال�شفافية والتعاون على التطوير .تدرك الحكومات
الرائدة ب�أن مهمتها ال تنتهي بانتهاء حدود م�ؤ�س�ستها .ومن خالل
اال�ستفادة من مهارات المواطنين ،لن تنجح المجتمعات المحلية
ومجتمعات الأعمال في تحقيق العديد من الإنجازات وح�سب،
بل �ستتمكن � ً
أي�ضا من تحقيق نتائج خدمات عامة على نطاق
�أو�سع فيما يتعلق بالم�شاركة المدنية والإ�شراك الدمقراطي.
الأمر الذي يبد�أ عادة بتغيير ال�سلوكيات ،فالم�ؤ�س�سات التي
اعتادت �ساب ًقا على تنفيذ العمليات بنف�سها ،باتت ت�ضع البيانات
الخام كملكية عامة وتتيح للآخرين توظيف مهارتهم لتح�سين
الخدمات .فقد تم ا�ستخدام بيانات مفتوحة من زيارات التفتي�ش
على المدار�س ،وال�سجالت الجنائية ،ومواعيد القطارات،
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درا�سة عالمية �أجرتها «ديلويت ديجيتال»
وغيرها ،من قبل �أطراف ثالثة لإن�شاء التطبيقات والتحليالت
والعديد من المهام الأخرى من دون �أن تحتاج الم�ؤ�س�سة
الحكومية هذه المهارات لإن�شاء مثل هذه الخدمات �أو الحفاظ
عليها.

اجلانب اخلام�س :التوريد
هل عمليات التوريد التي تعتمدها الم�ؤ�س�سة حال ًيا منا�سبة لتوريد
حلول رقمية؟
ي�شير اال�ستبيان �إلى التغييرات الكبيرة التي ترغب الم�ؤ�س�سات
الحكومية ب�إجرائها على عملية التوريد ،والتي تت�ضمن تطوير
البرمجيات التي تعزز �سهولة التغيير ،وتبني �أحكام و�شروط �أقل
تعقيدً ا ،واعتماد �أنماط توريد ال مركزية .وفي هذا الإطار ،عند
تقديم �أي اقتراحات لإ�صالح عمليات التوريد من ال�ضروري
الأخذ بعين االعتبار هذه النقاط� .صممت مناهج التوريد في
القطاع العام لت�ضمن الإنفاق الفاعل للمال العام .وبالطبع ،ال
بد �أن ي�ستمر ذلك ،ولكن �أ�شار البحث �إلى �أن مخاطر �إنفاق
المال العام ب�صورة �سيئة تختلف في الع�صر الرقمي عن غيره
من الع�صور ال�سابقة .وال�سبب الرئي�سي هو ارتفاع وتيرة التغيير
نف�سه .ف�ساب ًقا ،كان التغيير بطي ًئا ويعتمد على فر�ضيات مفادها
ب�أن طرق العمل �ستبقى ثابتة .وهدفت ممار�سات التوريد في
القطاع العام �إلى �إي�صال الخدمات ب�أقل تكلفة ممكنة بما
يتنا�سب مع نموذج محدد مثل ابرام العقود طويلة الأمد من
الموردين واعتماد تكاليف وحدات منخف�ضة.

وكانت تعمل هذه الممار�سات على تثبيت نماذج العمل في
مرحلة ما في العملية عندما ت�ستثمر الم�ؤ�س�سة في تكنولوجيا
المعلومات� ،أو عند اختيار الموردين� ،أو و�ضع العمليات.
وفي الع�صر الرقمي ،لم يعد هذا م�ستح ًبا .فهذا ع�صر التغيير
المت�سارع ،حيث �أن نماذج العمل التي تعود �إلى خم�س �سنوات
�أ�صبحت مهملة ب�سبب الهواتف الذكية والبيانات ال�ضخمة
و�أجهزة اال�ست�شعار المت�صلة ،وابتكارات العام التالي .وفي �ضوء
ذلك ،ال بد �أن تتغير ممار�سات التوريد في الم�ؤ�س�سات الحكومية
لت�صبح �أكثر ابتكا ًرا و�أكثر مرونة.
�أعرب الم�شاركون في اال�ستبيان على درجات ا�ستياء عالية من
كل من قلة المرونة الت�سويقية في الم�ؤ�س�سة ومدى ا�ستجابة
الموردين .تحتاج الحكومات �إلى ا�ستراتيجيات ت�سويقية
تخل�صها من حالة الركود وللتحويل �إلى خيارات �أقل تكلفة لكافة
�أنواع الخدمات �سواء �أكانت رقمية �أو تناظرية.

ا�ستراتيجيات لتحقيق النجاح تب�سيط
عملية التوريد.
اعتماد عملية توريد ب�سيطة تهدف �إلى ا�ستقطاب الموردين
الذين يمتلكون �أف�ضل الحلول ،ولي�س ه�ؤالء الذين

تعزيز المهارات الرقمية
تج�سد الأكاديمية الرقمية التابعة لوزارة العمل والمعا�شات م�ساحة حيوية ت�شبه �شركة نا�شئة حديثة �أكثر من كونها دائرة حكومية� .إذ تغطي
جدرانها �أعدادًا كبيرة من مل�صقات المالحظات وبمختلف الألوان ،بينما يقوم الطالب بتبادل الأفكار وتعلم �أ�سرار �إيجاد تجربة عميل
ا�ستثنائية .فهم يدققون ويختارون من �ضمن جبال من مكعبات الليجو ونماذج الإن�شاء والنماذج الأولية .والهدف هو تعلم كيفية العمل
بطريقة مرنة .ابتدا ًء من الأمور الأ�سا�سية مثل “ماذا نعني بالرقمي؟” �أو “ما هو الإنترنت؟” �أو “كيف نن�ش�أ �صفحة �إلكترونية؟” ،تحاول
مجموعات من الخدمة المدنية على مدى �ستة �أ�سابيع تعلم وممار�سة الجوانب المعقدة للتقنيات الرقمية و�إي�صال الخدمات.
و�إلى جانب الخبرة التقنية ،يتعلم خريجو الأكاديمية العديد عن الثقافة الرقمية .فعلى �سبيل المثال ،التعاون ب�سال�سة مع فرق متعددة
التخ�ص�صات وو�ضع المتعامل في �صلب �أعمالهم.
وكان كيفن كانينجتون ،المدير العام لتحويل الأعمال ،قد �أطلق الأكاديميات الرقمية التي تهدف �إلى تدريب فرق العمل وتعزيز مهاراتهم
ولتجهيز الم�ؤ�س�سات لتبني العمليات الرقمية .يق�ضي موظفون من �أق�سام مختلفة في الوزارة �ستة �أ�سابيع في �أحد فروع الأكاديمية للتدرب
على الأ�سا�سيات الرقمية الأربعة وهي الت�صاميم المرتكزة على الم�ستخدم ،وتطوير البرمجيات التي تعزز �سهول التغيير ،وخدمات الحكومة
الرقمية ،والأدوات الرقمية .ويتعلمون ت�صميم الأطر ال�شبكية ،ور�سم النماذج الأولية على الورق ،والبرمجيات البرمجيات التي تعزز �سهول
التغيير ،والتفكير الت�صميمي ،والبرمجة ،وغيرها من المهارات .وفي نهاية الأ�سابيع ال�ستة ،يتم نقلهم �إلى منا�صبهم الخارجية للعمل على
م�شاريع فعلية.
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رحلة �إلى م�ستقبل التح ُّول الرقمي في الحكومات
�إال �أن الأ�سابيع ال�ستة في التدريب ال تعني ب�أن خريجي الأكاديمية
ي�ستطيعون تطوير برامج رقمية على الفور .وو�ضح ريك �ستوك،
مدير برامج �سابق في الأكاديمية ،خالل مقابلة �أجريت معه ومع
كانينجتون ً
قائل“ :لن تكون قاد ًرا على القيادة بمجرد االنتهاء
من التدريب ”.فمن خالل ما ي�سمى بنموذج “زميل ال�سمكري”،
يتعلم خريجو الأكاديمية �أمو ًرا كافية تمكنهم من الم�ساهمة
في الفريق ،ولكن لي�ست كافية لتر�أ�س م�شروع �أو العمل ب�صورة
م�ستقلة .تج�سد هذه �إحدى �أهم المبادرات للعاملين في وزارة
تماما مع التوظيف واال�ستخدام
العمل والمعا�شات ،وتتما�شى ً
الم�ستهدف للمقاولين والموردين لبناء قاعدة مهارات تتنا�سب
مع الم�ستقبل.
�صرح كانينجتون ً
قائل“ :تمكنا هذا العام من تدريب ما يقارب
� 10آالف متدرب ومتدربة ،وهدفنا للعام القادم هو تدريب 9
�آالف متدرب ومتدربة ”.وبكافة الأحوال ،تعد �ستة �أ�سابيع فترة
منا�سبة ل�سحب الموظفين المنتجين من منا�صبهم اليومية.
ويعترف ب�أن التعامل مع هذا الأمر لم يكن ً
�سهل دائ ًما ولكن
وعلى حد قوله“ :يجب �أن تحدد ما هي الأمور المهمة ،وتوفر
الدعم التنفيذي الالزم لتحقيقها”10.

اعتماد منهج الوحدات.
ً
بدل من ال�سعي نحو ت�سريع عمل م�شاريع التحول الرقمي
الكبيرة ،يركز مبتكرو التوريد على الدفعات ال�صغيرة من
المتطلبات .ا�ستهدف الم�شاكل ال�صغيرة بما ي�ساهم في تقليل
فترات الدورة في كل خطوة من خالل تطوير البرمجيات
بوحدات �صغيرة.

تجزئة العقود الكبيرة �إلى �أجزاء �صغيرة.
تجزئة العقود الكبيرة �إلى �أجزاء �صغيرة .كان ال�سبب وراء
اعتماد العقود الكبيرة على مدى من الزمن هو �إي�صال وفورات
الحجم ،و�ضمان االلتزام من مورد يثق به ،و�إتاحة الفر�صة �أمام
المتعامل للتخل�ص من مخاطر المهام التقنية المعقدة مثل �إدارة
الخدمات والدمج .وفي الع�صر الرقمي� ،أ�صبحت هذه المبررات
�ضعيفة� .إذ يعني االنخفا�ض المت�سارع في تكاليف التقنيات ب�أن
االدخار من وفورات الحجم �أقل من االدخار الممكن تحقيقه من
خالل متابعة انخفا�ض الأ�سعار .قد توفر جهات التوريد الكبيرة
عالقات عميقة ،ولكنها ال توفر دائ ًما و�صول �إلى ابتكارات
متطورة ،هذا بالإ�ضافة �إلى انخفا�ض مخاطر توظيف فريق تقني
داخلي نظ ًرا الرتفاع المهارات الرقمية ون�ضج التقنيات.

التحول �إلى المعايير المفتوحة في
البيانات والواجهات.
تتزايد م�ستويات التقيد بالموردين الحاليين ب�صورة كبيرة
عندما ال ت�ستطيع جهة حكومية ا�ستخراج بياناتها ب�سهولة
�أو م�شاركتها عبر الخدمات �أو �أنظمة تكنولوجيا المعلومات
المختلفة .وفي بع�ض الحاالت ،قد ال تتمكن الم�ؤ�س�سات من
الو�صول �إلى بياناتها من دون الرجوع �إلى الموردين ودفع مبالغ
�إ�ضافية لأي طلبات غير اعتيادية .قد ي�ساهم اعتماد معايير
البيانات المفتوحة والواجهات المفتوحة ك�أولوية لعملية التوريد
في تقليل هذه المخاطر .فالم�ؤ�س�سات التي تعتمد هذه التقنية
تكون قادرة على تح�سين الخدمات العامة ب�صورة �أف�ضل من
خالل ا�ستخدام �أف�ضل االبتكارات ،ك�إ�ضافة حلول متنقلة
للخدمات الحالية من دون الحاجة �إلى �إنفاق �أية تكاليف مرتفعة
�أو �إعطاء المورد الحق الأول للرف�ض على �سبيل المثال.

الحفاظ على المرونة وال�سال�سة.
ي�ساهم اعتماد نهج يت�ضمن عقود ق�صيرة الأمد وفرق عمل
من عدة مقاولين في �ضمان المرونة وال�سال�سة للم�ؤ�س�سات
الحكومية .ومن خالل التخطيط لم�شاريع �صغيرة ،يمكن
للم�ؤ�س�سات الإبقاء على خياراتها مفتوحة وتغيير �أولوياتها بلمح
الب�صر.

تعزيز التعاون.
احر�ص على �إتاحة فر�ص للتعاون بين الموردين من خالل فتح
واجهات التوريد وواجهات برمجة التطبيقات �أمام من�صات
التوريد الحكومية ،وذلك بما يمكن الموردين من دمج خدماتهم
ب�سال�سة.

تطوير مهارات التوريد.
تطوير عمليات و�أطر عمل لإر�شاد موظفي التوريد نحو عقود
ت�ستند على البرمجيات التي تعزز �سهولة التغيير .وتخ�صي�ص
ا�ستثمارات لإن�شاء فرق متوازنة المهارات والتي تخت�ص في
اختيار الموردين و�إدارة دورة حياة التوريد.
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نادي الم�شترين في وزارة ال�صحة والخدمات الإن�سانية الأمريكية
يج�سد نادي الم�شترين في وزارة ال�صحة والخدمات الإن�سانية الأمريكية مجتم ًعا داخل ًيا ،حيث يتعاون مدراء التطوير والتوريد في الوزارة
فيما يبنهم لتطوير مناهج توريد جديدة.
ومن �ضمن �أهم م�شاكل توريد خدمات تكنولوجيا المعلومات للحكومة هو �أن “الزواج الأعمى” يقع في �صلب معظم العقود الحكومية،
بالإ�ضافة �إلى قلة التوا�صل بين الأفراد الم�س�ؤولين عن التوريد ،والأفراد الم�س�ؤولين عن التطوير ،وم�ستخدمي التقنيات.
ولمواجهة هذه الم�شكلة ،ي�ؤدي نادي الم�شترين في الوزارة ثالثة �أدوار رئي�سية لتوفير الم�ساحات للأع�ضاء للقيام بما يلي:
• تجربة منهجيات توريد مبتكرة للح�صول على خدمات تكنولوجيا المعلومات وم�شاركة نتائج حاالت اال�ستخدام مع الآخرين
• تطوير نماذج وعمليات تملك جديدة وب�سيطة و�أكثر فاعلية
• �إ�شراك الجهات المعنية الرئي�سية من خالل توفير تعليم وتوعية ذات منفعة متبادلة
نظاما جديدً ا لإدارة المحتوى على االنترنت .وفي العادة ،ت�سعى الم�ؤ�س�سة
وفي �إحدى الحاالت ،احتاجت مجموعة من العاملين في الوزارة ً
�إلى توريد هذا البرنامج عبر خطوة واحدة من خالل طرح عطاء قد ي�صل في بع�ض الأحيان �إلى � 30صفحة ،الأمر الذي كان يج�سد عب ًئا
ثقيل على المقاولين والم�ؤ�س�سة على حد �سواءً .
ً
فبدل من ذلك ،اعتمد فريق نادي الم�شترين منهج المرحلتين قبل االختيار .وفي تعليقه
عن ذلك ،قال مارك ناجر ،الم�س�ؤول عن �إدارة نادي الم�شترين“ :في المرحلة الأولى ،كل ما نطلبه هو ملخ�ص خطة العمل وعر�ض تكلفة
من ثمان ورقات ”.و�أ�ضاف“ :وبعد اختيار خم�سة موردين لالنتقال �إلى المرحلة الثانية ،نمنح ً
كل منهم طلب �شراء بقيمة � 10آالف دوالر
�أمريكي ،ونطلب عر�ض �سعر منقح وبيان �أداء العمل من � 20صفحة ونموذج �أولي”.
قائلً “ :
ومن �ضمن المزايا اال�ستثنائية لهذا المنهج هي �إزالة عن�صر “الزواج الأعمى” من عملية التوريد .وو�ضح ناجر ً
بدل من طلب
اقتراحات تعتمد على الن�ص ب�صورة �أ�سا�سية ،بتنا نطلب من المقاولين توفير نموذج �أولي قابل للتطبيق ،وذلك لنتمكن من تقييم قدراتهم
في تطوير برمجيات تكنولوجيا المعلومات .فالأمر ي�شبه اال�ستعرا�ض والتطبيق ولي�س فقط اال�ستعرا�ض”11.
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اخلال�صة
مت�سارعا ،وي�ستعر�ض هذا البحث جوانب من التطور الرقمي في القطاع الحكومي ويوفر دالالت حول ال�سبل
ت�شهد حقبة الحكومة الرقمية تطو ًرا
ً
التي قد ت�ساعد الجهات الحكومية في ت�سريع معدالت النمو .وي�ستعر�ض البحث كذلك نطا ًقا وا�س ًعا من الن�ضج الرقمي في م�ؤ�س�سات القطاع العام
حول العالم ،بالإ�ضافة �إلى الق�ضايا ال�شائعة و�سل�سلة العقبات الم�شتركة والتي قد تعيق عملية التغيير مثل الثقافة والتوريد والقوى العاملة والقيادة
واال�ستراتيجية ،والتي قد ال تتما�شى �أو قد ال تكون مجهزة ب�صورة مالئمة لحقبة متطورة تقن ًيا ترتكز على المواطن.
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امللحق
�إطار �لعمل �لمعتمد لتقدير مدى �لن�سج
�لرقمي .

• �ال�ستر�تيجية
• �لقيادة

منهجا ً
�سامال لتقدير مدى �لن�سج �لرقمي في
لقد �عتمادنا ً
�لموؤ�س�سة باالعتماد على � 20سو ًؤ�ال في �ال�ستبيان .وقد تم تق�سيم
هذه �الأ�سئلة �إلى ثالث فئات رئي�سية �سمت �الأفر�د و�لعمليات
و�لجاهزية� ،لجو�نب �لتي �رتاأينا باأنها موؤ�سر�ت مهمة للداللة
على �لن�سج �لرقمي للموؤ�س�سة.

• مهار�ت �لقوى �لعاملة
• �لتركيز على �لم�ستخدم
• �لثقافة �لرقمية

وقد تم و�سع كل �سوؤ�ل على مقيا�س ليكرت من � 1إلى  ،5حيث
ي�سير �لرقم � 1إلى �لنتيجة �الأدنى ،بينما ي�سير �لرقم � 5إلى
�لنتيجة �الأعلى على مقيا�س �لن�سج .ومن ثم قمنا بح�ساب
�لن�سج �لرقمي لكل م�سترك بناء على متو�سط درجاته لالإجابة
عن كافة �الأ�سئلة .وكان �لحد �الأدنى لم�ستوى �لن�سج كاالآتي:
مبكرة ( ،)3-0ونامية ( ،)4-3.01وفي طور �لن�سوج (-4.01
.)5

وقمنا من خالل ��ستخد�م �لنتائج �لم�ستخل�سة من �إطار عمل
�لن�سج �لذي و�سعناه بدر��سة كيفية عمل موؤ�س�سات �لقطاع
�لعام في كل م�ستوى من م�ستويات �لن�سج وباالعتماد على هذه
�لعو�مل.

نبذة حول الدرا�سة ال�ستطالعية

تعريف �لرقمية

العوامل املوؤثرة يف الن�سج الرقمي

ت�سير �لرقمية في هذه �لدر��سة �إلى مجموعة �لعنا�سر �لتقنية
�لحديثة �لخم�سة و�لتي تتحد لتغيير �لطريقة �لتي نعمل بها،
ونت�سوق بها ،ونتو��سل بها ،ونتنقل بها.

قمنا باالإ�سافة �إلى �لدر��سة �ال�ستطالعية باإجر�ء �أكثر من
 130مقابلة �سخ�سية مع قادة من �لقطاع �لعام وخبر�ء في
�لتحول �لرقمي من حول �لعالم .وخالل هذه �لمقابالت و�لبحث
ظهرت خم�سة عو�مل رئي�سية ذ�ت تاأثير على �لتحول �لرقمي في
موؤ�س�سات �لقطاع �لعام .وهذه �لعو�مل هي:
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• االجتماعية� :إتاحة الفر�صة �أمام الأفراد للتوا�صل
ب�صورة �إلكترونية على من�صات التوا�صل االجتماعي وب�صورة
فورية.

في الع�صر الرقمي ،لم تعد الم�ؤ�س�سات المتقدمة تقن ًيا تنظر �إلى
هذه العوامل كحلول منف�صلة تلبي احتياجات محددة ،بل ت�سخر
قوتها مجتمعة ال�ستهداف و�إن�شاء عالقات قوية مع المتعاملين
والمواطنين ،و�إدارة القوى العاملة ،وتقليل التكلفة ،وتحويل
العمليات �إلى طريقة �آلية.

• التحليلية :ا�ستخدام البيانات لإجراء تحليالت
متخ�ص�صة في مختلف جوانب ال�سيا�سات والبرامج.

معلومات الم�شاركين

• التنقلية :التوا�صل مع الأفراد �أينما كانوا.

• ال�سحابية :تغيير ال�سبل المعتمدة في اال�ستفادة من
التقنيات والدفع مقابلها.
• الأمن الإلكتروني :توفير �سبل �آمنة للتوا�صل وحفظ
البيانات.
في الع�صر الرقمي ،لم تعد الم�ؤ�س�سات المتقدمة تقن ًيا تنظر �إلى
هذه العوامل كحلول منف�صلة تلبي احتياجات محددة ،بل ت�سخر
قوتها مجتمعة ال�ستهداف و�إن�شاء عالقات قوية مع المتعاملين
والمواطنين ،و�إدارة القوى العاملة ،وتقليل التكلفة ،وتحويل
العمليات �إلى طريقة �آلية.

�أجرت “ديلويت” ا�ستبيان التحول الرقمي العالمي في الفترة
ما بين �شهر يناير  2015وحتى �شهر مار�س  ،2015وتناول
اال�ستبيان �أكثر من  1200م�س�ؤول ممن يعملون في العديد
من الم�ؤ�س�سات الحكومية والمديريات وجهات القطاع العام.
وت�ضمن الم�شاركين ر�ؤ�ساء �أق�سام وم�ؤ�س�سات ،ومدراء تقنية
معلومات ،ومدراء تقنيين ،ومدراء ماليين من كافة القطاعات
وكافة الم�ستويات الحكومية .وتعك�س الأ�شكال �أدناه لمحة عن
تركيبة الم�شاركين .العمليات �إلى طريقة �آلية.
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�أ�سئلة وبيانات اال�ستبيان
• تم �أخذ  %60من �أ�سئلة اال�ستبيان من بحث مدر�سة �سلون للإدارة التابعة لمعهد ما�سات�شو�ست�س للتقنية ،وبحث الأعمال الرقمية الذي �أجرته
“ديلويت” لعام  .2015وتم �صياغة الأ�سئلة المتبقية و�إ�ضافتها �إلى اال�ستبيان لتقييم جوانب محددة في القطاع العام مثل التوريد والتعاون على التطوير
وا�ستخدام التقنيات مفتوحة الم�صدر.
• �شارك في اال�ستبيان  1205م�شار ًكا على ال�صعيد العالمي ،عل ًما ب�أن  %21من الم�شاركين ( 248م�شار ًكا) كانوا قد �شاركوا في بحث مدر�سة �سلون
للإدارة التابعة لمعهد ما�سات�شو�ست�س للتقنية ،وبحث الأعمال الرقمية التي �أجرته “ديلويت” لعام � .2015أما باقي الم�شاركين فكانوا من الم�شاركين في
ا�ستبيان عالمي على القطاع العام تم �إجراءه ما بين �شهر يناير  2015وحتى �شهر مار�س .2015
• للمزيد من المعلومات حول بحث مدر�سة �سلون للإدارة التابعة لمعهد ما�سات�شو�ست�س للتقنية ،وبحث الأعمال الرقمية التي �أجرته “ديلويت” لعام
 ،2015يمكنك الرجوع �إلى التقرير تحت عنوان “اال�ستراتيجية ولي�ست التقنية هي من يعزز عملية التحول الرقمي”.
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احلوا�شي
 .1يرجى الأخذ بعين االعتبار ب�أن النقا�شات حول الن�ضج
اقت�صرت على م�ؤ�س�سات خا�صة في القطاع العام .فالفروق
الكبيرة بين �أحجام العينات في مختلف الدول والمناطق
والوظائف والقطاعات لم تتح لنا تو�سعة تحليل الن�ضج لي�شمل
هذه المجموعات.
 .2مقابلة �شخ�صية مع راجندرا كومار ،الأمين العام الم�شترك
في وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات بالهند 26 ،مار�س،
.2015
 .3مقابلة �شخ�صية مع مايك براكين“ ،الك�شف عن الجانب
الكامن في التحول” ،مدونة الخدمة الرقمية الحكومية17 ،
دي�سمبر .2014
/17/12/2014/https://gds.blog.gov.uk
revealing-the-hidden-sideoftransformation
تم االطالع على المقابلة � 12سبتمبر .2015
مقابلة �شخ�صية مع غافن تل ،مدير تقنية المعلومات،
.4
كراي�ست�شير�ش ،نيوزيالند� ،أبريل 2015
مقابلة مع �أحد كبار الم�س�ؤولين الحكوميين في
.5
�أ�ستراليا 10 ،مار�س.2015 ،
.6

ذكر �ساب ًقا

مقابلة �شخ�صية مع �أنطونيو �ساماريتاني ،المدير
.7
العام في الإدارة الإقليمية لمديرية لومباردي لالت�صاالت
وتكنولوجيا المعلومات في �إيطاليا ،مار�س .2015
.8
حكومة �سنغافورة“ ،الخطة الرئي�سية :2015 – 2011
حكومة تعاونية”
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درا�سة عالمية �أجرتها «ديلويت ديجيتال»

عن القمة العالمية للحكومات
القمة العالمية للحكومات هي حدث عالمي رئي�سي على م�ستوى العالم من حيث التركيز على ا�ست�شراف حكومات الم�ستقبل ،ي�ساهم �سنوي ًا في
تحديد م�سار الجيل القادم من الحكومات مع التركيز على كيفية ت�سخير االبتكار والتكنولوجيا لمواجهة التحديات العالمية.
القمة هي بمثابة بوابة �إلى الم�ستقبل ،حيث �أنها من�صة لتحليل التوجهات الم�ستقبلية والتحديات والفر�ص التي تواجه الب�شرية والبحث في طرق
اال�ستعداد لها من قبل حكومات العالم ،كما �أنها من�صة لعر�ض االبتكارات والممار�سات الناجحة و�إلهام االبتكار لمواجهة التحديات الم�ستقبلية.
القمة العالمية للحكومات هي �أي�ض ًا من�صة لتبادل المعرفة على مدار العام ونقطة يتالقى فيها العمل الحكومي مع التفكير الم�ستقبلي والتكنولوجيا
واالبتكار ،وهي بمثابة من�صة دائمة لريادة الفكر ومركز توا�صل وتعاون وعمل م�شترك ل�صناع القرار والخبراء والرواد في مجال التنمية حول
العالم.

