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امللخص

1

إن التطبيقات الحديثة للحكومة اإللكتـرونية في معظم دول العالم  -سواء النامية أو املتقدمة  -قد ساهمت في تـرشيد
وتحسيـن تكلفة وجودة الخدمات الحكومية املقدمة إلى املواطنيـن ورجال األعمال .هذا التحسن امللموس في مستوى الخدمات
ودرجة رضاء متلقي هذه الخدمات عنها ،قد شجع الدول على محاولة التوسع في نشر وتطبيق بـرامج ومشروعات الحكومة
اإللكتـرونية .ولكن التوسع في تبنى منظومة الحكومة اإللكتـرونية خاصة في دول العالم النامي  -كالحالة املصرية  -يعتـرضه
الكثيـر من التحديات والعوائق كالتكنولوجيا والبنية التحتية املطلوبة ،ومدى مالئمة اإلطــار التشريعي والبنية التنظيمية
واإلداري ــة ،وكــذلــك الثقافة التنظيمية واملجتمعية الـســائــدة .فإنه مــن الـضــروري للحكومات فــي سبيل تبنى منظومة فعالة
للحكومة اإللكتـرونية ،أن تتبنى استـراتيجية متكاملة للتغلب على تلك التحديات في سبيل تطبيق بـرامج ناجعة للحكومة
اإللكتـرونية.
إن نجاح منظومة الحكومة اإللكتـرونية تستلزم إعادة هندسة  Reengineeringحزمة الخدمات الحكومية وتـرشيد
ً
وتأسيسا على ذلك فاملعرفة املكتسبة لدى املوظفيـن الحكومييـن يجب أن يكون لها ً
دورا
 Standardizingإجراءات تطبيقها.
ً
مهما في فهم واستيعاب تلك اإلجـراءات وإنجاح تطبيقها .ولكن املوظفون الحكوميون الكامنة لديهم تلك املعرفة ويتولون
ً
إداراتها منذ عقود ،من خالل بيـروقراطية عتيدة ،يقاومون بكل شدة أي ًمحاولة ًلنقل ًومشاركة املعرفة تخوفا من فقد جزء
من قوتهم ونفوذهم في التنظيم البيـروقراطي .هذه املعضلة تتطلب جهدا حكوميا واعيا للتغلب عليها ،وذلك من خالل تبنى
الحكومة اإللكتـرونية ،مما يستلزم تفعيل إدارة املعرفة
نظم تحفيـز وإثابة فعالة إلقناع املوظف العام بأهمية تبنى وتطبيق ً
وأن يقوم املوظفون بمشاركة املعرفة املرتبطة بعملهم وخبـراتهم ،سعيا وراء تطويـر وتجويد الخدمات العامة ،ورفع كفاءة
األداء الحكومي الداعم للحوكمة املجتمعية ،والساعي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة املنشودة.
وهكذا سيعمد الباحث عبـر هذه الورقة البحثية إلى إلقاء الضوء على مفهوم الحكومة اإللكتـرونية ومقومات تطبيقها.
كما سيتناول مفهوم إدارة املعرفة وآليات املشاركة املعرفية ،مع محاولة وضع إطار مقتـرح لبيان العالقة بيـن تطبيق منظومة
الحكومة اإللكتـرونية وتفعيل إدارة املعرفة ورفع كفاءة األداء الحكومي .وأخي ًـرا الوقوف على التحديات التي تواجه تطبيق
بـرنامج ناجع للحكومة اإللكتـرونية في مصر ،مع بيان املحاور اإلصالحية املطلوب استيفائها للمجابهة تلك التحديات.
الكلمات املفتاحية :الحكومة اإللكتـرونية ،إدارة املعرفة ،األداء الحكومي في مصر.

املشكلة البحثية
رغــم تـعــدد اإلسـت ـراتـيـجـيــات والـخـطــط والـبـ ـرامــج الــوطـنـيــة الـتــي تبنتها الـحـكــومــة املـصــريــة لتطبيق منظومة الحكومة
ً
اإللكتـرونية وإدارة املعرفة باألجهزة الحكومية منذ مطلع األلفية الثالثة ،سعيا لرفع كفاءة األداء الحكومي وإرضاء املواطن،
إال أنها لم تستطع إلــى اآلن االنتهاء من تحقيق تلك الغاية على الوجه األكمل ،حيث يعتـرض سبيل ذلــك التحول املنشود
* تم استالم البحث في نوفمبر  ،2019وقبل للنشر في ينايـر  ،2020وتم نشره في مارس .2022
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 بــاألخــص مـنــذ ثــورة ينايـر  - 2011الكثيـر مــن الـتـحــديــات التشريعية واملــؤسـسـيــة واإلداريـ ــة والتكنولوجيا واالقـتـصــاديــةً
واالجتماعية .فقد بدأ تـرتيب مصر بالتـراجع وفقا ملؤشر الحكومة اإللكتـرونية الصادر عن األمم املتحدة عدة مرات منذ
 2011إلى اآلن .حيث كانت مصر تحتل املركز  23عام  ،2010ولكن تدهور تـرتيبها إلى املركز  108عام  .2016وذلــك ً
نظرا
لعدم االستقرار السيا�سي  -الــذي صاحب تلك الفتـرة  -وتــدهــور خطط اإلصــاح اإلداري واالقـتـصــادي وتوقف معظمها،
مما أدى إلى قلة االستثمار في مشروعات التحول نحو الحكومة اإللكتـرونية .األمر الذي يستوجب معه ضرورة تبنى محاور
شاملة لإلصالح والتطويـر للتغلب على تلك التحديات .ومــن ثـ َّـم فاملشكلة تكمن فــي« :تعدد التحديات التي تعتـرض سبيل
تطبيق بـرنامج الحكومة اإللكتـرونية ،وتحد من دوره في تفعيل إدارة املعرفة ورفع كفاءة األداء الحكومي املصري».

تساؤالت الدراسة
تحاول تلك الدراسة اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي« :ما هو دور الحكومة اإللكتـرونية في تفعيل إدارة املعرفة
الداعمة لرفع كفاءة األداء الحكومي في مصر؟»
كما تسعى الدراسة  -في هذا السياق ً -
أيضا إلى محاولة اإلجابة عن بعض التساؤالت الفرعية املنبثقة عن التساؤل
الرئيس السابق ،وذلك كما يلي:
	-ما هو مفهوم الحكومة اإللكتـرونية؟ ما هي مقومات تطبيقها؟
	-ما هو مفهوم إدارة املعرفة؟ ما هي آليات تطبيقها؟
	-ما هي مقومات فعالية إدارة املعرفة ؟
	-ما هو اإلطار املقتـرح للعالقة بيـن الحكومة اإللكتـرونية وإدارة املعرفة وكفاءة األداء الحكومي؟
	-ماهي املعوقات والتحديات الرئيسية أمام تطبيق بـرنامج فعال للحكومة اإللكتـرونية في مصر؟
	-هل هناك محاور مقتـرحة لإلصالح والتطويـر يمكن تبنيها للتغلب على التحديات التي تواجه تطبيق بـرنامج فعال
للحكومة اإللكتـرونية في مصر ؟

أهداف الدراسة

	-الوقوف على مفهوم الحكومة اإللكتـرونية ،وكذا مقومات تطبيقها.
	-تحديد ماهية إدارة العرفة ،وكذا متطلبات تطبيقها.
	-توضيح مقومات فعالية إدارة املعرفة.
	-وضع إطار تحليلي يوضح طبيعة العالقة بيـن الحكومة اإللكتـرونية وإدارة املعرفة وكفاءة األداء الحكومي.
	-رصد واقع تجربة تطبيق بـرنامج الحكومة اإللكتـرونية في مصر.
	-تحديد أهم التحديات التي قد تعتـرض سبيل بـرنامج الحكومة اإللكتـرونية وتحد من دوره في تفعيل إدارة املعرفة
ورفع كفاءة األداء الحكومي املصري.
	-اقتـراح محاور لإلصالح والتطويـر يمكن تبنيها للتغلب على التحديات التي تواجه تطبيق بـرنامج فعال للحكومة
اإللكتـرونية في مصر.

أهمية الدراسة
تنقسم أهمية الدراسة إلى ما يلي:
	-األهمية العلمية :حيث يعمد الباحث من خالل ذلك البحث إلى محاولة سد النقص في األدبيات العربية التي تهتم
بالحكومة اإللكتـرونية ودورها في تفعيل إدارة املعرفة ورفع كفاءة األداء الحكومي.
	-األهمية العملية :يطرح الباحث من خالل هذه الدراسة محاور متنوعة لإلصالح والتطويـر الشامل يمكن إتباعها
لتطبيق بـرنامج فعال للحكومة اإللكتـرونية يساهم في تفعيل إدارة املعرفة ورفع كفاءة األداء الحكومي في الدول
النامية عامة وبما يتسق مع الواقع املصري خاصة.
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منهجية الدراسة
سوف يقوم الباحث باستخدام املنهج الوصفي التحليلي لتحديد اإلطار املفاهيمي ملفهوم الحكومة اإللكتـرونية وإدارة
املعرفة ،وكذا لوضع إطار مقتـرح لتوضيح العالقة بيـن الحكومة اإللكتـرونية وإدارة املعرفة وكفاءة األداء الحكومي .وأيضا
املنهج االستقرائي لتوصيف وتحديد أهم معوقات التي تعتـرض سبيل تطبيق بـرنامج فعال للحكومة اإللكتـرونية بمصر،
واملنهج االستنباطي وذلك لتحديد أهم محاور لإلصالح والتطويـر التي يمكن تبنيها لتطبيق بـرنامج فعال للحكومة اإللكتـرونية
يساهم في تفعيل إدارة املعرفة ورفع كفاءة األداء الحكومي في مصر.

تقسيم الدراسة
تنقسم الدراسة إلى عدة مباحث ،وذلك كما يلي:
	-املبحث األول :مفهوم الحكومة اإللكتـرونية ومقومات تطبيقها.
	-املبحث الثاني :إدارة املعرفة :املفهوم واآلليات ومقومات الفعالية.
	-املبحث الثالث :الحكومة اإللكتـرونية وإدارة املعرفة :إطار مقتـرح لرفع كفاءة األداء الحكومي.
	-املبحث الرابع :الحكومة اإللكتـرونية في مصر :التحديات ومحاور اإلصالح والتطويـر.

املبحث األول  -مفهوم الحكومة اإللكتـرونية ومتطلبات تطبيقها
يعتقد كثيـرون أن مفاهيم الحكومة اإللكتـرونية  e-governmentوبدايتها نشأت مع انتشار اإلنتـرنت في منتصف
التسعينات ،ويعود تاريخ التطبيقات الحكومية إلى عقود قبل ذلك ،حيث أن التطبيقات الحكومية التقليدية كان هدفها
األول رفع الكفاءة الداخلية للمؤسسة أما الحكومة اإللكتـرونية فتـركز على خدمة املواطن وتتسابق حكومات دول العالم
في إقامة الحكومة اإللكتـرونية ،حيث بدأت الكثيـر من دول العالم في تبني مفهوم الحكومة اإللكتـرونية سواء في البلدان
املتقدمة أو النامية ،وذلك من خالل عرض معلومات في غاية األهمية على شبكات اإلنتـرنت كما أصبحت ً
كثيرا من املعامالت
فرصا للتواصل ً
الحكومية والتجارية تتم عبـر شبكة اإلنتـرنت ،ومن ثم فقد أتاحت هذه الشبكة للحكومة ومواطنيها ً
بعيدا
عن اإلجراءات االعتيادية الروتينية .وهناك الكثيـر من املعوقات  -سواء القانونية أو الفنية أو الثقافية واالجتماعية  -التي
قد تعتـرض سبيل حكومات الــدول العازمة على تبنى منظومة الحكومة اإللكتـرونية ،باألخص إذا كانت من الــدول النامية
مثل مصر ،والـتــي ال يمكن التغلب عليها إال بالتعرف على متطلبات التطبيق الفعال للحكومة اإللكتـرونية والعمل على
توافرها .ومن هنا سيعمد الباحث خالل هذا املبحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم الحكومة اإللكتـرونية ومتطلبات التطبيق
الفعال لها.
ً
أول  -مفهوم الحكومة اإللكتـرونية
منذ مطلع تسعينيات القرن العشريـن تعددت التعريفات الخاصة بالحكومة اإللكتـرونية ،حيث عكست تطور األدوار
التي تلعبها الحكومة اإللكتـرونية من تقديم الخدمات املتنوعة ودعم الديمقراطية إلى السعي لتحقيق التنمية االجتماعية
باملجتمع .ومن هنا فيمكن تعريف الحكومة اإللكتـرونية بأنها التطبيق املباشر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإلنتـرنت
في تقديم الخدمات الرقمية للمواطنيـن بصرف النظر عن أي حواجز مكانية ( .)World bank, 2007كما يمكن تعريفها
بأنها أداة لتطويـر وتحسيـن جودة الخدمات الحكومية التقليدية بهدف تقديم األفضل للمواطنيـن وتمكينهم من الوصول
ً
ً
للمعلومات بعيدا عن الروتيـن والبيـروقراطية وتعدد وتعقد اإلجراءات ( )Heeks, 2008وأيضا يمكن تعريفها كوسيلة فاعلة
لتمكيـن املواطنيـن من املشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية ( .)Yanqing, 2010وهكذا يتضح للباحث بأن الحكومة
اإللكتـرونية تمثل أسلوبا جديدا لتقديم الخدمات للمواطن بهدف رفع كفاءة وجــودة األداء الحكومي وخفض اإلجـراءات
الروتينية التي يعاني منها املواطنون وتوفيـر املعلومات والبيانات بطريقة سهلة لالستفادة من الثورة الرقمية الهائلة مما
ً
يوفر مزيدا من املشاركة املعرفية والشفافية وتحجيم الفساد وتعظيم العائد وتـرشيد الوقت والنفقات.
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وتجدر اإلشارة إلى أن عمليات التبادل اإللكتـروني  Electronic Transactionsالتي تتم من خالل نموذج الحكومة
اإللكتـرونية تعتبـر بمثابة عملية مشاركة معرفي ة  Knowledge Sharingبيـن الحكومة وبين أصحاب املصلحة �Stake
 ،holdersحيث قد تتخذ العديد من األشكال :كالعمليات التبادلية للبيانات واملعلومات بيـن الحكومة واملواطنيـن
) ،Government & Citizens (G2Cوبيـن الحكومة ورجــال األعـمــال ) ،Government & Businesses (G2Bوبيـن
الحكومة وأجـهــزتـهــا املختلفة ) ،Government & Government (G2Gوبيـن الحكومة وموظفيها داخــل اإلدارات
الحكومية .)Riad et al., 2010; Al Naimat et al., 2012((G2E) Government & Employees
ومما سبق يتضح أن الحكومة اإللكتـرونية ال يقتصر دورهــا على استخدام تكنولوجيا املعلومات لتقديم الخدمات
للمواطنيـن ،إنما هي فكر متطور يعيد صياغة املؤسسات بشكل جديد له أبعاده اإلداريــة واالجتماعية والسياسية ،كما
إنها ال تقتصر على تقديم خدمات إلكتـرونية للمستفيديـن وإنما تمثل أساليب إلكتـرونية ملشاركة املعرفة ً
سعيا إلنجاز
ُ
مكن من تيسيـر إجـراءات تقديم الخدمة بحيث تصبح أكثـر كفاءة،
كافة األعمال التي تتم داخل وخــارج املؤسسات .بما ي ِ
باإلضافة إلى تقديم كافة االحتياجات من املعلومات للمواطنيـن عن الخدمات والقوانيـن واللوائح والتشريعات عبـر شبكة
ً
اإلنتـرنت .كما يتضح أيضا أن تحقيق الديمقراطية هي أحد األهداف الرئيسة للحكومة اإللكتـرونية وذلك من خالل العمل
على تمكيـن املستفيديـن وتوسيع مشاركتهم عبـر تلك اآللـيــات اإللكتـرونية .ومــن هنا فالحكومة اإللكتـرونية تمثل ً
عقدا
ً
جديدا بيـن املؤسسات العامة واملستفيديـن حيث يتحول املستفيد من متلق للخدمة إلى مشارك في صنع القرار.
وبالتالي فهي تفتح الباب أمام نمط جديد من التعامل ييهئ املناخ لالبتكارات الجديدة سواء فيما يتعلق بالتعامالت
بيـن الجهات الحكومية وبعضها أو بيـن الجهات الحكومية واملواطنيـن ،بما في ذلك املستثمريـن ومؤسسات األعمال .بما يعزز
من قيم الحوكمة الجيدة باملجتمع ،ويساهم في تحقيق أهداف التنمية املجتمعية املستدامة املتنوعة ،سواء االقتصادية
أو االجتماعية أو البيئية.

ً
ثانيا  -مقومات إنشاء الحكومة اإللكتـرونية
إن إنشاء حكومة إلكتـرونية ناجحة تستطيع تقديم خدمات ميسرة اإلجراءات للمواطنيـن وتدعم التداول الشفاف
ً
للبيانات واملعلومات والخبـرات (نقل ومشاركة املعرفة) سعيا وراء رفــع جــودة أداء الخدمات الحكومية ،بما يحقق رضاء
املواطن ،يتطلب توافر مجموعة من املقومات الضرورية تساعد الحكومة اإللكتـرونية على أداء دورها بفعالية .ولعل تلك
املتطلبات في مجملها تتسق مع مرتكزات الحكم الجيد  Good Governanceومبادئ اإلدارة العامة الجديدة New Public
 .Managementوتجدر اإلشارة إلى أن مقومات إنشاء الحكومة اإللكتـرونية تتنوع بيـن املقومات التكنولوجية والتنظيمية
واإلدارية والبشرية والقانونية وثقافية واجتماعية وسياسية ،والتي تشكل البنية التحتية األساسية إلنجاحها ،ومن أهمها
(أنظر شكل :)1
 - 1املقومات التكنولوجية
	-ض ــرورة تــوافــر أجـهــزة حــاسـبــات وبـ ـرامــج تطبيقات مـتـطــورة فــي األج ـهــزة الحكومية املختلفة ،بـمــا يضمن تصميم
النظام بصورة تحقق الكفاءة في أداء الخدمة في ظل بنية تحتية متكاملة لالتصاالت وأنظمة معلومات متكاملة
(التويجري.)2005 ،
	-تحديد املعلومات والـبـيــانــات والـنـمــاذج الحكومية الــواجــب إدخــالـهــا على شبكة اإلنتـرنت بـصــورة دقيقة حتى ال
تـحــدث مشكلة قـصــور فــي البيانات واملـعـلــومــات املتاحة عند بــدء تقديم الـخــدمــة ،أو أثـنــاء تقديمها مما يضعف
من فاعلية النظام .باإلضافة إلــى تحويل جميع اإلج ـراءات إلــى أساليب وإج ـراءات مميكنة باستخدام تطبيقات
الحاسب اآللي .وكذا التنسيق والربط بيـن الهيئات واألعمال الحكومية لتجنب االزدواج والتعارض بيـن الهيئات
واإلجراءات الحكومية املختلفة (بدران.)2004 ،
	-أهمية إنشاء موقع على شبكة اإلنتـرنت للرد على استفسارات وشكاوى املواطنيـن.
	-وضــع عــدة نظم للسداد النقدي مقابل أداء الـخــدمــات مــن خــال اإلنتـرنت (بـطــاقــات االئـتـمــان) وتحصيل قيمة
بعض الفواتيـر مثل الكهرباء والغاز.)...
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 - 2املقومات القانونية
وضــع إطــار تشريعي وقــانــونــي ينظم تـعــامــات الحكومة اإللكتـرونية مــع املــواطـنـي ــن ،بما يكفل حماية حـقــوق ومصالح
الطرفيـن .خاصة فــي ظــل التحديات التي يواجهها تطبيق النظام اإللكتـروني فــي أداء الـخــدمــات ،فــي إطــار عملية التحول من
النظام التقليدي إلى النظام اإللكتـروني ،والتي يمكن أن تحول دون تحقيق النتائج املرجوة منه ،ومن أهمها :ضرورة استيفاء
طلبات خطية ومستندات رسمية ونظام الرسوم والدمغات وأسلوب الدفع وتأميـن املراسالت اإللكتـرونية (لطفي.)2007 ،
 - 3مقومات تنظيمية وإدارية
	-ضرورة تطويـر وإعادة هيكلة املؤسسات الحكومية ،حيث يتطلب نجاح تطبيق استـراتيجية الحكومة اإللكتـرونية
إج ـراء التغيـرات التنظيمية داخــل املــؤسـســات الحكومية .فأساليب اإلدارة التقليدية ال تتناسب مــع تطبيقات
الحكومة اإللكتـرونية التي تتطلب املرونة والسرعة في اتخاذ الـقـرارات ،حيث تتطلب تغيـر الهياكل بالتحول إلى
ً
الهياكل العضوية الشبكية املــرنــة بــديــا عــن الهياكل امليكانيكية الـجــامــدة ،مما يقلل التوجه نحو االختصاص
وتقسيم الـعـمــل ،فــي املـقــابــل ي ــزيــد الـتــوجــه نـحــو دمــج الــوظــائــف وتقليل املـسـتــويــات اإلداريـ ــة ،وتقليل املستويات
الرقابية والتوسع في الالمركزية .كما يجب تبنى عمليات إعادة هندسة العمليات الخاصة بكل نشاط خدمي ،حيث
ُ
نبقى على العمليات الضرورية التي تقدم قيمة مضافة للمستفيد وتـرفع من جودة الخدمة ،ونستبعد العمليات
واألنشطة غيـر الضرورية .األمر الذي يؤدى إلى تبسيط إجـراءات الحصول على خدمة جيدة بأقل تكلفة ووقت
وجهد (زكى.)2009 ،
	-البدء بمشاريع صغيـرة غيـر معقدة تحتاج إلى عمليات إعادة هيكلة محدودة حتى يثبت نجاحها قبل التعميم على
كافة قطاعات الدولة ملعرفة املعوقات التي تواجه التطبيق العملي للحكومة اإللكتـرونية ومن ثم العمل على حلها.
	-تطبيق مبادئ اإلدارة االستـراتيجية من خالل وضع استـراتيجية واضحة لتطبيق الحكومة اإللكتـرونية ،تـرتكز على
رؤية استـراتيجية واضحة ومعلنة ،وكذلك أهداف استـراتيجية وتكتيكية وتشغيلية محددة األدوار واملسئوليات
التنفيذية وفقا لخطط زمنية معلنة؛ مع حتمية وجــود آليات فاعلة لإلشراف على تنفيذ تلك الخطط ومتابعة
ً
أعمالها وتقويم نتائج التنفيذ أوال بأول ،في ظل إطار من الشفافية ،ومن ثم اتخاذ الخطوات التصحيحية في حالة
وجود أي انحراف (قدوري.)2009 ،
- 4مقومات بشرية
وتنفيذية قوية ومؤهلة وواعية ومقتنعة بأهمية تطبيق الحكومة اإللكتـرونية حتى
	-ضــرورة توافر قيادات إداريــة
ً
تستطيع إقناع موظفيها بالعمل وفقا ملنظومة الحكومة اإللكتـرونية ،مما يقوض من احتمالية وجود أي مقاومة
من جانبهم عند التنفيذ (.)Abu Shanab et al., 2016
	-أهمية وضع بـرامج تدريبية للعامليـن في الجهاز الحكومي لتدريبهم على كيفية التعامل مع النظام اإللكتـروني على
أن تتنوع محتويات البـرنامج حسب القطاعات والتخصصات املختلفة.
	-وضع نظام فعال يـربط بيـن مدى كفاءة وفعالية األداء اإلداري للموظفيـن في إطار منظومة الحكومة اإللكتـرونية
واملكافآت والحوافز التي يحصلون عليها (إيفانـز.)2007 ،
 - 5مقومات ثقافية واجتماعية
	-التوعية اإلعالمية بالخدمات التي تقدمها الحكومة اإللكتـرونية وكيفية االستفادة منها ،حيث إن نجاح مبادرات
الحكومة اإللكتـرونية يتوقف على مــدى االلـت ـزام مــن جــانــب املواطنيـن .فهو ليس مـشـ ً
ـروعــا لخفض التكلفة أو
ً
لتحقيق كفاءة الخدمات الحكومية فقط ،وإنما يمتد ليشمل هدفا أوسع وهو تحسيـن مستوى معيشة املواطنيـن
()Haque & Pathrannarakul, 2013
	-أهمية التـرويج مــن جانب املؤسسات اإلعالمية ومؤسسات املجتمع املــدنــي ألهمية الحكومة اإللكتـرونية ـكـأداة
فعالة لتحقيق الشفافية واملشاركة املعرفية والحد من الفساد الحكومي ،بما يدعم الشراكة والتمكيـن املجتمعي
بيـن مختلف األطراف املجتمعية من حكومة وقطاع خاص ومؤسسات املجتمع املدني سواء على املستوى القومي
أو املحلي (خالص.)2013 ،
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	-العمل على تأهيل وتمكيـن املواطنيـن مــن التعامل مــع الحكومة اإللكتـرونية ،وذلــك بــان يكون لــدى املــواطــن في
األســاس الحاسب اآللــي ،حيث يمكن أن توفره الحكومة للمواطن بأسعار مدعمة أو بالتقسيط ،كما يجب أن
يكون على دراية ومعرفة بطرق التعامل مع الحكومة اإللكتـرونية مما يتـرتب على املؤسسات التعليمية مسؤولية
تطويـر مناهج وتقنيات التعليم بما يتفق ومعطيات العصر اإللكتـروني ،حتى يمكن زيادة الوعي وثقافة املواطنيـن
وتقبلهم الستخدام الحكومة اإللكتـرونية (عبد الوهاب.)2008 ،

املقومات
السياسية واملالية

املقومات البشرية
والثقافية
املقومات التنظيمية
واإلدارية
املقومات
التكنولوجية
والقانونية
املشاركة املعرفية والشفافية املجتمعية

فعالية الحكومة اإللكترونية

 - 6مقومات سياسية ومالية
إن اقـتـنــاع الـقـيــادة السياسية والتـزامها بتبني بـرنامج فـعــال لتطبيق الحكومة اإللكتـرونية ،وكــذلــك منحها الدعم
السيا�سي والتمويل الالزم للفريق املسئول عن تنفيذ مبادرة الحكومة اإللكتـرونية ،من أهم العوامل التي تؤدى إلى تطبيق
بـرنامج ناجح للحكومة اإللكتـرونية (ً )Alaaraj et al., 2014
ونظرا ملحدودية املــوارد املالية املتاحة خاصة بالدول النامية
كمصر ،فيمكن اختيار املشروعات بما يـراعى البعد االقتصادي ،أي على نحو يعظم العائد من االستثمارات بها ،فاختيار
املشروعات يجب أن يكون له مردود واضح لتحقيق الشفافية وزيادة املشاركة املعرفية للمجتمع والقضاء على البيـروقراطية
الجامدة وتوفيـر املوارد النقدية.
دورا هاما في دعــم املشاركة املعرفية والشفافية املجتمعية ً
وهكذا يتضح مما سبق أن للحكومة اإللكتـرونية ً
سعيا
وراء رفع جودة أداء الخدمات الحكومية ،بما يحقق رضاء املواطن ،ولكن ذلك يتطلب  -كما أوضحنا  -توافر مجموعة من
املتطلبات الضرورية ملساعدة الحكومة اإللكتـرونية على أداء دورها بفعالية.

شكل رقم ( :)1مقومات إنشاء الحكومة اإللكتـرونية

املبحث الثاني  -إدارة املعرفة :املفهوم واآلليات ومقومات الفعالية
تواجه مختلف منظمات األعمال  -حكومية كانت أو خاصة  -اليوم الكثيـر من التحوالت والتطورات التكنولوجية
امل ـت ـســارعــة ،حـيــث تـسـتـنــد ه ــذه ال ـت ـطــورات عـلــى امل ـعــرفــة الـعـلـمـيــة املـتـقــدمــة وع ـلــى االس ـت ـخــدام األم ـثــل لـتــدفــق املـعـلــومــات
الناتجة عن التطور الكبيـر في تكنولوجيا املعلومات واالتـصــاالت في العالم وتطبيقات اإلنتـرنت .ونتيجة لتلك التحوالت
أصبحت املـعــرفــة واح ــدة مــن أهــم امل ــوارد اإلستـراتيجية ،كما أصبحت عنصر حــاســم ومــؤث ــر لنجاح أو فشل أي منظمة
(.)Schwandt & Marqurdt, 2000
ولـعــل االسـتـخــدام املـت ـزايــد لــوســائــل االتـصــال وتكنولوجيا املـعـلــومــات ،منذ نـهــايــات الـقــرن العشريـن ومطلع األلفية
الثالثة ،قد ساهم في زيادة املعلومات املتاحة وتنوعها ،والذي يعتبـر أحد األسباب الرئيسة التي ساهمت في بـزوغ نجم إدارة
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املعرفة كحقل علمي يسعى لتكويـن رأس املــال الفكري الــازم لتطويـر املنتجات والخدمات .وذلــك من خــال خلق القيمة
املضافة  Value Addedاملناسبة التي تقابل احتياجات العمالء الحالييـن واملرتقبيـن ،بما يتفق ومفاهيم التسويق الحديثة.
كما أن الحاجة إلدارة املعرفة قد زادت كنتيجة للرغبة املتـزايدة للمنظمات لتحقيق النمو في حجم أعمالهم ،مما يتحتم
معه ضرورة العمل على زيادة مرونة الهياكل التنظيمية ،حتى تتسق مع التغيـرات املتالحقة والسريعة باألسواق وما يصحبه
من تغيـر في رغبات وحاجات العمالء ()Soo et al., 2002
ومن هنا سيعمد الباحث خالل هذا املبحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم إدارة املعرفة وآليات ومقومات تطبيقها الفعال.

ً
أول  -مفهوم إدارة املعرفة
إن املعرفة هي مزيج من أشياء ملموسة كالتقاريـر وأخرى غيـر ملموسة كالخبـرات واملهارات الكامنة لدى األفراد (Probst
 .)et al., 2001فاملعرفة وفقا لهذا التعريف تمثل القيمة املضافة ،التي تساعد على انصهار األفراد في جماعات عمل متكاملة.
ويمكن تقسيم املعرفة إلى نوعيـن :النوع األول وهو املعرفة املباشرة الصريحة وهي التي يسهل مشاركتها ،وتشمل كل أنواع
البيانات واملعلومات التي يمكن الحصول عليها مباشرة من التقاريـر واملوازنات والخطط والسياسات والبـرامج ،كما يسهل
تخزينها واستـرجاعها في أي وقــت .أمــا النوع الثاني وهــو املعرفة غيـر املباشرة الضمنية ،والتي تكون غالبا مخزنة في عقول
األفراد ،كنتاج للتجارب والخبـرات املتـراكمة والتي تتأثـر بانطباعاتهم وتوجهاتهم الشخصية ،ولذا يصعب الحصول عليها.
وهكذا فاملعرفة  -بصورة عامة  -هي كل معلومة ،مباشرة (واضحة) أو غيـر مباشرة (ضمنية) ،يمكن استدعائها من
قبل األفـراد باملنظمة للمساهمة في أداء أعمالهم بفعالية أو التخاذ قرار سليم ( .)Kubaisi, 2002فنجاح املنظمة يـرتبط
بقدرتها على إدارة املعرفة ،وذلك من خالل تجميع وإنتاج وتخزيـن املعلومات بما يضمن استدامة تدفق املعلومات ،ويساهم
في خلق املعرفة التنظيمية الضرورية ،ملساعدة اإلدارة على تغلب على كافة الصعوبات التي يمكن أن تواجهها في سعيها
لتحقيق أهدافها التنظيمية املختلفة.
كما تعتبـر إدارة املعرفة هي اإلدارة التي تقوم على أساس أن املعرفة هي املوارد األكثـر أهمية في املنظمات الحديثة،
فــإدارة تسعي إلى إغناء الرصيد املعرفي بإنشاء معرفة جديدة ،وكون إنشاء املعرفة ال يمكن أن يتم إال عن طريق األفـراد،
فقد يـري البعض أن املعرفة هي إدارة األفراد ،أو تقتـرب أو تتداخل مع إدارة األفراد ،وكما عبـر عن ذلك (بيتـر دركر) بقوله:
«ليس هناك �شيء اسمه معرفة ،وإنما إدارة أفراد ذوي معرفة» (.)Heck et al., 2004
كما تعرف بأنها عملية تعريف وتحصيل وتخزيـن واستـرجاع ونشر رأس املال الفكري الظاهر والضمني ملنفعة أفضل
لألفراد والسوق واملجتمع ،وكما ُيشار إليها بأنها تـراكم الخبـرة واملعلومات لدي األفراد العامليـن ،وليس املقصود باملعرفة
البيانات أو املعلومات ،فالبيانات عبارة عن حقائق بسيطة متفرقة قد تكون ذات فائدة محدودة أو أنها غيـر محدودة أو
إنها غيـر مفيدة ،أما املعلومات فهي مجموعات من املفردات التي يتم ربطها مع بعضها ،وتحويلها إلى صيغة جديدة بحيث
َ
يمكن االستفادة منها بشكل مباشر(حيدر وآخرون .)2013 ،هذا وقد ُعرفت إدارة املعرفة على أنها :تلك اإلدارة التي تعمل
على التعرف على ما لدي األفـراد (سواء موظفيـن أو مستشاريـن أو مستفيديـن) من معارف في عقولهم وأذهانهم ،أو جمع
وإيجاد املعرفة الظاهرة في السجالت والوثائق ،وتنظيمها بطريقة تسهل استخدامها واملشاركة فيها بيـن منسوبي املنظمة بما
يحقق رفع مستوي األداء وإنجاح العمل بأفضل األساليب وبأقل التكاليف املمكنة ( .)Saffady, 2000وقد عرفها البعض
األخر بأنها «العمل من أجل تعظيم كفاءة استخدام رأس املال الفكري في نشاط األعمال ،وهي تتطلب تشبيكا وربطا ألفضل
األدمغة عند األفراد من خالل املشاركة الجماعية والتفكيـر الجماعي» (غالب.)2000 ،
وتجدر اإلشارة إلى أن جوهر عملية إدارة املعرفة هو إدارة رأس املال الفكري  intellectual capitalفي منظمات األعمال
الحديثة .ويتكون رأس املال الفكري ضمن مفهوم إدارة املعرفة من الفئات التالية)Soo et al., 2002( :
	-رأس املال البشرى (القدرات الجوهرية) :ويتضمن الخبـرات املتـراكمة والتجربة واملهارات والقدرات.
	-رأس املال الداخلي (الهيكلي) :ويتضمن االسم التجاري ،العالمة التجارية ،امللكية الفكرية ،املعرفة املخزونة في
قواعد املعرفة ،وقدرات نظم املعلومات.
	-رأس املال العمالء :ويتضمن هذه الفئة كل من الربحية ووالء املستهلك وقوة التـرخيص واالمتياز.
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	-رأس املـ�ال االجـتــمــ�اعـ�ي :ويتضمن الـعــلاقـ�ات اإلنـســ�انـيــ�ة واالجـتــمــ�اعـيــ�ة املتشابكة بيـن ـك�افـ�ة أصـحــ�اب املصلحة
 Stakeholdersعبـر قنوات االتصال املختلفة داخل املنظمة وخارجها.
ً
بناء على ما سبق ُيعرف الباحث إدارة املعرفة بأنها « :عملية مستمرة تتضمن تـراكم لخبـرات األفراد في ظل مجموعة من
األنشطة واملمارسات التي تهدف إلى إيجاد املعرفة وتطويـرها واستخدامها وحفظها بطريقة تجعل من السهل استـرجاعها»،
إن إدارة املعرفة في املنظمة هي إدارة للمعرفة التنظيمية ولرأس املال الفكري ،حيث تهدف إلى إضافة قيمة وتهتم باستثمار
رأس املال الفكري بالطريقة التي تؤدي إلى خفض التكاليف وتحسيـن مستوى األداء ورفع القدرة على التكيف مع متطلبات
التغييـر السريع في البيئة املحيطة باملنظمة.

ً
ثانيا  -آليات تطبيق إدارة املعرفة
إن جــوهــر تحسيـن اسـتـخــدام املـعــرفــة فــي املنظمات يتمثل فــي تحسيـن العمليات واآللـيــات الـخــاصــة بها واملتمثلة في
اكتشاف املعرفة وامتالكها واملشاركة فيها وتطبيقها وتخزينها في الذاكرة التنظيمية للمنظمة ،والذي يمكن تفصيلهم كما
يلي (أنظر شكل :)2
 - 1اكتشاف املعرفة
يمثل اكتشاف املعارف وتشخيصها على مستوي املنظمة العملية األولي في إدارة املعرفة والتي تساهم في إطالق العمليات
األخرى .واالكتشاف عملية ُيراد منها تشخيص وتحديد معرفة املنظمة ومن هم األشخاص الحامليـن لها ومواقعهم الوظيفية،
وكذلك تحديد أماكن وجود هذه املعرفة في الوثائق التنظيمية والقواعد .ويتم اكتشاف املعرفة الواضحة أو الضمنية من
بيانات أو معلومات أو توليف معرفة مسبقة ويتم ذلك من خالل العمليات الفرعية التالية( :السالم)2014 ،
ُ
	-التـركيب  Combinationوتستخدم هذه العملية الكتشاف معرفة واضحة جديدة من خالل مزج وتجميع معارف
واضحة متوفرة.
	-التنشئة االجتماعية  Socializationويـراد بها عملية تكويـن املعرفة الضمنية الجديدة املبتكرة عن طريق تبادل
املعارف واألفكار والخبـرات فيما بيـن األشخاص الحامليـن لها .ويتطلب تحقيق ابتكار املعرفة الفهم واملقارنة بيـن
موجودات املعرفة الحالية في املنظمة واملوجودات املعرفية املطلوبة للمنظمة ،ويمثل هذا الفرق حجم الجهود
التي تحتاجها املنظمة لالستمرار في عملية إبكار املعرفة الجديدة.
 - 2امتالك املعرفة
تعتبـر عملية السعي المتالك املعرفة من مصادرها املتعددة واحــدة من العمليات املهمة إلدارة املعرفة .وقد
تكون هذه مصادرداخلية مثل مستودعات املعرفة ،أو من خالل املشاركة في الخبـرات واملمارسات وحضور مؤتمرات
ونــدوات ونقاش وحــوار واتصال بيـن جماعات العمل والزبائن والعامليـن ،أومــن خــال بيانات أساسية مثل بيانات
مــالـيــة واقـتـصــاديــة والـتــي يـتــم مــن خــالـهــا نـقــل املـعــرفــة وتـحــويـلـهــا مــن ضمنية إلــى واض ـحــة .ويـطـلــق عـلــى هــذه العملية
التجسيد  ،Externalizationوهــي عملية تحويل املعرفة الضمنية وتجسيدها إلــى معرفة واضحة من خــال عملية
االتصال واعتماد لغة الحوار والتفكيـر الجماعي ( .)Kirwan, 2013وقد تكون عملية االكتساب من مصادر خارجية
تتولى إدارة املعرفة إحضارها عبـر الحدود التنظيمية أو املشاركة فيها ،ويساعدها في ذلك التطورات التكنولوجية وما
تقدمه من تسهيالت مثل املؤتمرات وشبكة اإلنتـرنت وغيـرها .ويطلق على هذه العملية االستلهام Internalization
وهي عملية تحويل املعرفة الواضحة إلى معرفة ضمنية ،أي جعلها في ذات األفراد حيث تكتسب هذه الصفة من خالل
التعلم واستخدام األدلة واإلرشادات التي تعتبـر جزء من ممتلكات املنظمة املعرفية (.)Crossan & Hulland, 2002
 - 3املشاركة باملعرفة
هي عملية إيصال املعرفة التنظيمية ًإلى األفراد ونشرها وإتاحتها للذيـن هم في حاجة إليها .وهذا النقل يكون فاعال إذا
فهم املتلقي املعرفة املنقولة إليه وكان قادرا على استخدامها .ويتم النقل إما بالتبادل أو التفاعل االجتماعي ،حيث التبادل
في املعرفة يـركز على نقل ومشاركة املعرفة الواضحة بيـن األفراد والجماعات سواء بصورة مباشرة (مؤتمرات واجتماعات
وورش تدريب ،)...أو غيـر مباشرة باستخدام شبكات التواصل اإللكتـروني وتطبيقاتها املختلفة (كبـرامج الحكومة اإللكتـرونية
وخــافــه) ،والتي تسهل من عملية نشر وتـبــادل املعلومات ومشاركة املعرفة بصورة أســرع وأفـضــل ،كما تـزيد من عمليات
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العصف الذهني اإللكتـروني وتبادل اآلراء والخبـرات ( .)Probst et al., 2001أما التفاعل االجتماعي فإنه يـركز على نقل
ومشاركة املعرفة الضمنية مما يسهل عملية خلق معرفة ضمنية جديدة لدى العامليـن الخبـراء واملستشاريـن ،وذلك من
خــال تفاعالتهم الرسمية وغيـر الرسمية أثناء العمل وبعده بصورة مباشرة أو باستخدام شبكات التواصل اإللكتـروني
مشاركة املعرفة ويدعم التعاون والتـرابط والتنسيق بيـن أج ـزاء املنظمة املختلفة.
وتطبيقاتها املختلفة بما يتيح سهولة
ً
وتمثل هذه املشاركة املعرفية مصدرا هاما لتطويـر أداء املنظمة وتحديثه ،بما يتواكب مع متطلبات العمالء واملتغيـرات
البيئية املختلفةً ،
سعيا لتحقيق امليـزة التنافسية املستدامة للمنظمة (عبود.)2005 ،
- 4تطبيق املعرفة
إن املعرفة تأتي مــن العمل وكيفية تعليمها لآلخريـن حيث تتطلب املعرفة التعلم والـشــرح .والتعلم يأتي عــن طريق
التجريب والتطبيق مما ُيحسن مستوي املعرفة ويعمقها .ويمكن للمنظمة أن تحقق استخدام املعرفة في عمليات اتخاذ
القرارات بالطرق التالية ( :سعيد)2011 ،
	-التوجيه من خالل إعطاء توجيهات وإرشادات لآلخريـن بخصوص األشياء املطلوب منهم القيام بها.
	-الروتينية أي تحويل املـعــرفــة إلــى إج ـراءات وقــواعــد تــوجــه سـلــوك األف ـراد وبالتالي تــدريــب العامليـن على التنفيذ
الصحيح لهذه األعمال الروتينية.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تطبيق املعرفة يتأثـر بمجموعة من املحددات ،والتي تعتبـر بمثابة مقومات للتطبيق الفعال
إلدارة املعرفة -سيتم تناولهم ب�شيء من التفصيل في قابل األوراق -كالثقافة التنظيمية والهيكل التنظيمي والقيادات اإلدارية
وتكنولوجيا املعلومات.
 - 5تخزيـن املعرفة
ُ
تعد عملية التخزيـن املعرفي من العمليات األساسية في املنظمة ،حيث تبذل جهودا وأمواال كثيـرة في سبيل اكتساب املعرفة
واملـهــارات والخبـرات الهامة للمنظمة .األمــر الــذي يستدعي تخزينها وتيسيـر سبل الوصل إليها مستقبال .فاملعرفة املفيدة البد
مــن االحـتـفــاظ بها فــي شكل معقول فــي مخزن املعرفة الــذي يمثل الــذاكــرة التنظيمية للمنظمة .هــذه الــذاكــرة بمثابة املستودع
(أرشيف ورقى موثق أو قواعد بيانات إلكتـرونية) الذي توضع فيه املعرفة من أجل االستخدام املستقبلي ،حيث أنه بدون وجود
عملية للتنظيم والتخزيـن الجيد للمعرفة،
اكتشاف املعرفة
ربـمــا تـفـقــد املـنـظـمــة خــزيـنـهــا املـعــرفــي ســواء
تخزين املعرفة
بالنسيان أو بتعذر الوصول إليه .فضياع
التركيب(الذاكرة التنظيمية)
املعرفة من املمكن أن يكون أكبـر خسارة
التنشئة االجتماعيةلـلـمـنـظـمــة ،حـيــث يـشـكــل م ـخــزون املـعــرفــة
تطبيق املعرفة
املشاركة باملعرفة
ال ــذاك ــرة الـتـنـظـيـمـيــة ال ـتــي بــإم ـكــان أي من
التفاعل االجتماعياألن ـش ـطــة الــوظـيـفـيــة الــرئـيـسـيــة بــاملـنـظـمــة
التوجيهاكتساب وامتالك املعرفة
التبادل
االس ـت ـف ــادة مـنـهــا بــالـشـكــل ال ــذي ي ـعــزز من
الروتينياتمن الداخلفـعــالـيــة إدارة امل ـعــرفــة (ال ـس ــال ــم)2014 ،
(.)Duffy, 2000
من الخارجشكل رقم ( :)2آليات تطبيق إدارة املعرفة

ثالثا  -مقومات فعالية إدارة املعرفة
لبناء نظام إدارة معرفة البد توفر مقومات ومتطلبات أساسية كما يلي)Malhotra, 2001) (Issa et al., 2009( :
 1توفيـر البنية التحتية إلدارة املعرفة واملتمثلة بالتقنية التكنولوجية الالزمة لذلك والتي قوامها الحاسوب ومحركاتالبحث اإللكتـروني والبـرمجيات الخاصة بذلك وكافة األمور ذات العالقة ،والتي تعضد من فعالية عمليات إدارة
املعرفة املختلفة ،من اكتساب ومشاركة وتخزيـن معرفي ،ولعل بـرامج الحكومة اإللكتـرونية ،من خالل تكنولوجيا
االتصال واملعلومات وأنظمة التشبيك اإللكتـروني الخاصة بها ،تعتبـر أحد دعائم تلك البنية التحتية الضرورية
لتفعيل إدارة املعرفة.
 2توفيـر املوارد البشرية الالزمة حيث تعتبـر من أهم مقومات وأدوات املعرفة وعليها يتوقف نجاح إدارة املعرفة في185
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تحقيق أهدافها ،وهم ما يعرفون بأفراد املعرفة التي تقع على عاتقهم مسؤولية القيام بالنشاطات الالزمة لتوليد
املعرفة وحفظها وتوزيعها إلى القيام بالبـرمجيات الالزمة لذات العالقة.
 3الهيكل التنظيمي :إذ يعد من املتطلبات األساسية لنجاح أي عمل بما يحتويه من مـفــردات قد تقيد الحرية بالعملوإطــاق اإلبــداعــات الكامنة لــدي املوظفيـن ،لــذا البــد مــن هيكل تنظيمي يتصف بــاملــرونــة ليستطيع أف ـراد املعرفة من
إطــاق إبداعاتهم والعمل بحرية الكتشاف وتوليد املعرفة ،حيث تتحكم بكيفية الحصول علي املعرفة والتحكم بها
وإدارت ـهــا وتخزينها وتـعـزي ــزهــا ومضاعفتها وإع ــادة اسـتـخــدامـهــا ويتعلق أيـضــا بتحديد وتـجــديــد اإلجـ ـراءات والتسهيالت
والوسائل املساعدة والعمليات الالزمة إلدارة املعرفة بصورة ذات كفاءة وفعالة من أجل كسب قيمة اقتصادية مجدية.
 4العامل الثقافي :حيث يعتبـر ًمهما في إدارة املعرفة عن طريق خلق ثقافة إيجابية داعمة للمعرفة وإنتاج وتقاسم
املعرفة وتأسيس املجتمع على أساس املشاركة باملعرفة والخبـرات الشخصية وبناء شبكات فاعلة في العالقات بيـن
األفراد وتأسيس ثقافة مجتمعية وتنظيمية داعمة للمعرفة .فليس التقنية هي التي تلعب الدور الحاسم في املعرفة
وإنما الثقافة الفردية واملؤسسية تلعب دورا مهما وفعاال في ذلك ،حيث أن قسما كبيـرا من املعرفة موجود في أذهان
األفراد العامليـن في املؤسسة وهم الذيـن يولدون املعرفة ،وقد يكون خلق الثقافة اإليجابية الداعمة للمعرفة عن
طريق توظيف األفراد بحد أدني من املعرفة والخبـرة والقدرة على توليد املعرفة وحشد هممهم بالحوافز .أما الثقافة
املؤسسية التي تتكون من القيم واملعتقدات املجتمعية فتؤثـر تأثيـرا بالغا على عملية اتخاذ القرارات بشكل عام،
ولتوليد ثقافة مؤسسية تجاه املعرفة «ثقافة املعرفة» البد من وجود مناخ تنظيمي مناسب قائم على الثقة ويقدر
جهود أفراد املعرفة ويشجع على تشارك املعرفة «الثقافة التشاركية»  Co-operative Cultureوهذا يتطلب تغييـر
العقلية اإلدارية التقليدية ونقلها من مفهوم اختـزان املعرفة إلى مفهوم مشاركة املعرفة.
وتجدر اإلشارة إلى ضرورة وجود نظام فعال للحوافز املادية واملعنوية واالجتماعية يدفع األفراد إلى اكتساب ومشاركة
املعرفة .كما يجب أن تقوم املنظمة بدعم الثقافة التشاركية من خالل إتباع سياسة التسامح والتمكيـن ،األمر الذي يعنى
إطــاق العنان للطاقات البشرية لالبتكار والتجديد واالهتمام باملوهوبيـن ،والــوثــوق بــاألفـراد في صناعة واتـخــاذ الـقـرارات
الهامة وإقامة شبكات متنوعة للتبادل والتشارك املعرفي (عليان.)2006 ،

املبحث الثالث  -الحكومة اإللكتـرونية وإدارة املعرفة :إطارمقتـرح لرفع كفاءة األداء الحكومي
تسعى املنظمات الحكومية إلــى تحقيق أهــدافـهــا املتنوعة فــي إطــار منظومة السياسات العامة لـلــدولــة ،حيث يعمد
موظفيها إلــى اكتساب قوتهم الوظيفية من خــال ممارسات بيـروقراطية تتسق وتلك السياسات .وتعتبـر املعرفة الكامنة
بـهــؤالء املوظفيـن األســاس الــذي يمدهم بالقوة الــازمــة لالحتفاظ بوظائفهم والتـرقي وتحقيق الــذات .ولــذا ت ــزداد مقاومة
املوظف العام لعملية املشاركة املعرفية -جوهر إدارة املعرفة -العتقاده إنها ستفقده جــزء من قوته .ومــن هنا سيحاول
الباحث خالل هذا املبحث وضع إطار مقتـرح لبيان طبيعة العالقة بيـن نظم إدارة املعرفة وبـرامج الحكومة اإللكتـرونية ،مع
محاولة الوقوف على متطلبات تطبيق نظم إدارة املعرفة في سياق الحكومة اإللكتـرونية.
ً
أول  -إدارة املعرفة وبـرامج الحكومة اإللكتـرونية
يجب أن يتسم تقديم الخدمات عبـر منظومة الحكومة اإللكتـرونية باملرونة وسرعة االستجابة للمتغيـرات البيئية
املحيطة ،األمر الذي يفرض على الحكومات تبنى نظم فاعلة إلدارة املعرفة تساهم في تطويـر األداء والتكيف املستمر مع
حاجات ورغبات العمالء املتنوعة ،بما يضمن تقديم الخدمة بالكفاءة املطلوبة ( .)Heck & Rogger, 2003إن الكثيـر من
الدراسات قد حاولت بيان العالقة بيـن تفعيل إدارة املعرفة ونجاح الحكومة اإللكتـرونية ،حيث أشارت إحدى الدراسات
التي تناولت تطبيق منظومة الحكومة اإللكتـرونية في الصيـن إلى أهمية تفعيل قدرة الجهاز الحكومة على إدارة املعرفة في
سبيل إنجاح منظومة الحكومة اإللكتـرونية .وذلك من خالل االعتماد على بناء ثالثة نظم معرفية فرعية :لتجميع املعرفة
 Knowledge Collectionولتنظيم املعرفة  Knowledge Organizationوتطبيق املعرفة .Knowledge Application
( ،)Zhou & Gao, 2007وهكذا فإن وجود نظم إلدارة املعرفة في األجهزة الحكومية يعزز من فكرة خلق بيئة معرفية داعمة
ألنشطة الحكومة اإللكتـرونية  .)Fraser et al., 2003( Smart Government Environmentكذلك فــإن وجــود حكومة
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ّ
إلكتـرونية تمتلك بنية تحتية تكنولوجية ُمحدثة يساعد في تفعيل نظم إدارة املعرفة .حيث أن املشاركة املعرفية بيـن األفراد
 كما أوضحنا باملبحث السابق  -يمكن أن تكون مباشرة عن طريق االجتماعات الشخصية أو التقاريـر والوثائق .كما يمكنكل من شبكات التواصل الداخلي  Intranetوشبكات التواصل االجتماعي  Internetوالتي
أن تكون غيـر مباشرة وذلك عبـر ٍ
تساهم في توفيـرهما البنية التكنولوجية لبـرامج الحكومة اإللكتـرونية املختلفة (.)Salleh et al., 2009
ويمكن تقسيم املـقــومــات األســاسـيــة لخلق عــاقــة ناجحة ومـثـمــرة بيـن منظومة الحكومة اإللكتـرونية ونـظــم إدارة
ومشاركة املعرفة بما يساهم في رفــع األداء الحكومي  -وفقا إلحــدى الــدراســات التي أجريت في خمسة مؤسسات حكومية
البعد الثقافي (الرؤى واألهداف املشتـركة ،الثقة والتشبيك االجتماعي) ُ
بكوريا الجنوبية  -لثالثة أبعاد رئيسةُ :
والبعد الهيكلي
(مدى املركزية والالمركزية ،واإلجراءات الرسمية ونظم املكافآت وارتباطها بنتائج بتقويم األداء الوظيفي) ُوبعد تكنولوجيا
املعلومات (البنية التحتية وتطبيقها والتـركيـز على املستخدم النهائي)(.)Kim & Lee, 2004
ً
ُ
واستكماال ملــا ذكــر آنـفــا حــول ق ــدرات املـشــاركــة املعرفية ومــا يكتنفها مــن مــؤث ـرات فــي سـيــاق الحكومة اإللكتـرونية،
وجد الباحث أن املوظفيـن في أمس الحاجة إلى الدعم واملساندة لتنفيذ بـرامج للتعلم  Learningواملشاركة املعرفية .وقد
أكــدت إحــدى الدراسة االستطالعية التي شملت  1100موظف حكومي أمريكي على أهمية جهود القيادات التنظيمية في
مساندة بـرامج التعلم واملشاركة املعرفية والتطويـر واإلبداع الخاصة بموظفيهم ،وكذا التأكد من التقويم املستمر للقدرات
الوظيفية للمنظمة  .Organizational Functional Capabilitiesويعتبـر تطبيق بـرامج تكنولوجيا االتصال واملعلومات
(ً Information Communication Technology (ICT
أساسا ً
مهما  -بالنسبة لقادة املنظمة  -لتسهيل عمليات إدارة املعرفة
في سياق الحكومة اإللكتـرونية (.)Ryan et al., 2012
وتجدر اإلشارة إلى أن العنصر البشرى يلعب ً
دورا ً
مهما في تبني ممارسات إدارة املعرفة في سياق الحكومة اإللكتـرونية.
حيث ركزت معظم الدراسات على اتجاهيـن رئيسـن لذلك :حيث ركز االتجاه األول على أهمية ممارسات إدارة املعرفة في
نجاح منظومة الحكومة اإللكتـرونية .أما االتجاه الثاني فركز على أهمية العوامل املرتبطة بإدارة املوارد البشرية في إنجاح
ممارسات إدارة املعرفة وبــاألخــص املشاركة املعرفية (الـعــوامــل املرتبطة بــإدارة املــوارد البشرية كالتدريب والـقـيــادة ونظم
الحوافز واملكافآت والثقافة التنظيمية.)Abu Shanab et al., 2016( )...

ً
ثانيا  -متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في سياق الحكومة اإللكتـرونية
تعتبـر عملية إدارة املعرفة في القطاع الحكومي من املهام الصعبة ،حيث أن اإلدارات الحكومية ً
غالبا هي التي تحتكر
عملية تكويـن وتنظيم وتخزيـن املعرفة من خالل إدارتها ملــوارد معرفية ضخمة متمثلة في موظفيـن من ذوي الخبـرة وخبـراء
متنوعيـن واستشارييـن في كافة املجاالت .وتكتسب عملية إدارة املعرفة بالجهاز الحكومي أهمية خاصة ً
نظرا لتأثيـرها املباشر
على درجــة مــركــزيــة والــامــركــزيــة الـقـرار ودرج ــة املـشــاركــة التنظيمية وتطويـر الـسـيــاســات الـعــامــة وج ــودة توصيل الخدمات
العامة ،مما يعكس دورهــا الـهــام فــي تحقق مـبــادئ الحوكمة الجيدة  Good Governanceمــن مشاركة ومساءلة وشفافية
وإنفاذ القانون وكفاءة األداء املالي .ولذا فإن الحكومة اإللكتـرونية  -كآلية مستحدثة للتشبيك اإللكتـروني  -تستهدف توفيـر
الهياكل والعمليات واإلجراءات الالزمة لتسهيل استخدام قدرات تكنولوجيا االتصال واملعلومات بمختلف املستويات اإلدارية
الحكومية ،بما يدعم من عمليات إدارة ومشاركة املعرفة سعيا لتوطيـن مبادئ الحوكمة الجيدة (.)Metaxiotis, 2009
يخيا كان ملنظمات وشركات القطاع الخاص السبق في تبنى فلسفات إدارية جديدة ً
وتجدر اإلشارة إلى أنه تار ً
سعيا للحفاظ
ً
على مكانتهم السوقية وبحثا عن ميـزات تنافسية جديدة .ومن ثم عندما يثبت نجاحه وفعاليتها في حل املشكالت اإلدارية املتنوعة
لديها ،تتلقفها أيـ�دي باقي القطاعات وعلى رأسهم القطاع الحكومي .ولعل إدارة الجودة الشاملة Total Quality Management
وعمليات إعادة الهندرة  Reengineering Processesوتخطيط موارد املنظمة  Enterprise Resource Planningمن األمثلة الدالة
على ذلــك .واآلن جــاء آوان إدارة املعرفة ،حيث باتت حكومات الــدول املختلفة  -ســواء النامية أو املتقدمة  -تــدرك أهمية تفعيل
عمليات اإلدارة واملشاركة املعرفية بالنسبة لصانعي السياسات العامةً ،
سعيا لتحسيـن مستوى الخدمات العامة بالشكل الذي
يشبع رغبات واحتياجات املواطنيـن .األمــر الــذي دفع معظم تلك الــدول إلى العمل على تحويل حكوماتهم إلى حكومات إلكتـرونية
تساهم في تفعيل إدارة املعرفة عبـر مؤسساتها (.)Haque et al., 2013
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ولعل التحول املنشود للحكومات نحو تبني منظومة فاعلة للحكومة اإللكتـرونية ،تكون بمثابة منصة لتفعيل عمليات
اإلدارة واملشاركة املعرفية ،يستلزم تبني مبادئ اإلدارة العامة الجديدة  New Public Managementالداعية لخلق هياكل
تنظيمية عضوية صغيـرة الحجم ومــرنــة وحساسة للتغييـرات البيئية املحيطة وسريعة التكيف واالستجابة مــع رغبات
وحاجات املواطنيـن عبـر شبكة من اإلجـراءات اإلداريــة املبسطة ،توفرها شبكة الخدمات املميكنة للحكومة اإللكتـرونية.
كما يجب العمل على توفيـر اإلطار القانوني والسيا�سي الداعم لتحقيق التكامل ومبادئ الحوكمة الجيدة في كافة اإلدارات
الـحـكــومـيــة عبـر مختلف مــؤسـســات الــدولــة ( .)West, 2004ومـمــا سـبــق يمكن تجسيد الـتـفــاعــل بيـن مـنـظــومــة الحكومة
اإللكتـرونية واستخدامها لعمليات إدارة املعرفة من خالل إطار مقتـرح يوضح الدور الهام لتكنولوجيا املعلومات في إدارة
ً
املعرفة العامة/الحكومية .كما يهدف هذا اإلطار أيضا إلى تسهيل تنفيذ أنشطة صانعي املعرفة Knowledge Developers
وأصحاب املصلحة  Stakeholdersمن أجل تحسيـن جودة الخدمات املقدمة عبـر الحكومة اإللكتـرونية ،ولخلق قيم عامة
 Public Valuesتساهم في إنجاح منظومة الحكومة اإللكتـرونية (أنظر شكل .)3
البنية التحتية للحكومة اإللكترونية
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
 شبكات اإلنترنت واإلنترانت نظم املعلومات اإلدارية نظم تشغيل العمليات نظم دعم القرار الجماعي قواعد البيانات محركات وأدوات بحث بوابات املعرفة اإللكترونيةالبنية التحتية اإلدارية
 السياسات والتعليمات ميثاق املمارسة املهنية -العمليات

نظم إدارة املعرفة
املنظمة املعرفية

أصحاب املصلحة
الجمع
املواطنون

التحقق
التخزين

أصحاب األعمال

التوزيع والنشر
إعادة االستخدام

املوظفون

نجاح الحكومة اإللكترونية
 خدمات أفضل مشاركة أفضل تحسن األداء الحكومي التنمية االجتماعية الشفافية -الحوكمة الجيدة

إدارة املنظمات
الحكومية

املشاركة

شكل رقم ( :)3إطارمقتـرح للعالقة بيـن الحكومة اإللكتـرونية وإدارة املعرفة

ً
وفقا للشكل السابق  -إلى أن ُ
كل من بـرامج الحكومة اإللكتـرونية ونظم إدارة املعرفة تعتمد على بنية
وتجدر اإلشــارة -
تحتية تكنولوجية وإداريــة .فالبنية التحتية التكنولوجية هي حزم بـرامج الحاسوب املتنوعة التي تساهم في تحويل الخدمات
العامة إلى خدمات إلكتـرونية رقمية .وتتنوع أنواع تلك البـرامج بيـن نظم تشغيل العمليات Transaction Processing Systems
) (TPSونظم املعلومات اإلداريــة ) Management Information Systems (MISونظم دعم القرار الجماعي Group Support
) Decision Systems (GDSSونظم قواعد البيانات ومحركات البحث وبــوابــات املعرفة اإللكتـرونية .وتعتبـر البنية التحتية
اإلدارية واملمثلة في السياسات والتعليمات وميثاق املمارسة املهنية السائدً ،
مكونا ً
مهما ال غنى عنه إلنجاح نظم إدارة املعرفة
ومبادرات الحكومة اإللكتـرونية .ويساهم تبنى الحكومات ملمارسات نظم إدارة املعرفة من جمع وتحقق وتخزيـن وتوزيع ومشاركة
معرفية  -السابق ذكرها بالشكل السابق  -في تحويل منظماتهم التقليدية إلى منظمات معرفية  ،Learning Organizationقادرة
على تقديم الخدمات الحكومية اإللكتـرونية لكافة أصحاب املصلحة  Stakeholdersاملتعامليـن معها بالكفاءة املطلوبة .ويظهر
نجاح الحكومة اإللكتـرونية في تقديم خدماتها في أربعة اتجاهات رئيسة :خدمة حكومية أفضل ومشاركة مجتمعية أعمق وتنمية
مجتمعية أشمل وشفافية أكثـر مما يساهم في تعضيد مبادئ الحكم الجيد باملجتمع  .Good Governanceوهكذا فاإلطار
املقتـرح  -السابق ذكره  -يجسد أهمية تفعيل ممارسات إدارة املعرفة في سياق منظومة الحكومة اإللكتـرونية لرفع كفاءة األداء
ً
ً
الحكومي ،حيث أصبح مفهوم الحكومة املعرفية  K-governmentأمرا واقعا مع تحول املنظمات العامة إلى كيانات معرفية.
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املبحث الرابع  -الحكومة اإللكتـرونية في مصر :التحديات ومحاوراإلصالح والتطويـر
تـزايد اهتمام الحكومة املصرية بقطاع االتـصــاالت وتكنولوجيا املعلومات كأحد القطاعات التي يمكن أن تساهم
بـصــورة كبيـرة وفـعــالــة فــي تنمية ق ــدرات االقـتـصــاد ورفــع كـفــاءتــه ،ومــن ثــم فقد ت ـزايــد االهـتـمــام بتوفيـر وســائــل االتـصــاالت
الحديثة وإتاحتها للمواطنيـن والعمل على إدماجها في اإلجراءات الحكومية لتيسيـر أداء الخدمات العامة .وفى إطار مبادرة
مجتمع املعلومات التي تبنتها الــدولــة منذ أنـشــاء وزارة االتـصــاالت وتكنولوجيا املعلومات عــام  1999تــم وضــع العديد من
األهــداف على رأسـهــا التحول إلــى مجتمع معلوماتي ومعرفي متطور .يساهم عبـر االسـتـخــدام الـكــفء للمعلومات فــي زيــادة
اإلنتاجية وتحقيق النمو االقتصادي والتمكيـن والحوكمة املجتمعية .ومن هنا تبـرز أهمية التحول نحو حكومة إلكتـرونية
قادرة – عبـر تطبيقات تكنولوجيا املعلومات -على تفعيل نظم إدارة املعرفة ،بما يساهم في تحويل املعلومات إلى معرفة،
يتم استغاللها واالستفادة منها لرفع كفاءة أداء املنظمات الحكومية.
وقــد بــدأ بـرنامج الحكومة اإللكتـرونية في يوليو  2001ووضــع مجموعة من األهــداف شملتها وثائق بـرنامج الحكومة
اإللكتـرونية ويتمثل أهمها فيما يلي( :وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات)2001 ،
	-توصيل الخدمات لجمهور املتعامليـن مع الحكومة في أماكن تواجدهم وباألسلوب الذي يناسبهم وبسرعة وكفاءة
مالئمة بما يمكنهم من توفيـر الوقت والجهد و املشاركة في صنع القرار.
	-إنـشــاء بيئة اتـصــال باملستثمريـن مــن خــال تبسيط اإلجـ ـراءات وتيسيـر تقديم الـخــدمــات وتوفيـر مـراكــز خدمة
متطورة تقوم بتقديم الخدمات الحكومية الالزمة لرجال األعمال في مكان واحد وتوفيـر معلومات دقيقة وحديثة
لخدمة املستثمريـن و دعم عملية صنع القرار لتشجيع االستثمار املحلى واألجنبي.
	-توفيـر قاعدة معلومات دقيقة وحديثة لدعم عملية اتخاذ القرار واملساهمة في تخطيط ومتابعة املبادرات طويلة األجل.
	-تطبيق فلسفات اإلدارة الحديثة  -كمبادئ الحوكمة وإدارة املعرفة واإلدارة العامة الجديدة  -في القطاع الحكومي
وتحديث نظم العمل بالوزارات والهيئات بما يضمن أداء الخدمة بكفاءة وفاعلية وبتكلفة منخفضة.
ً
	-ضغط اإلنفاق الحكومي من خالل تقديم نماذج لتنفيذ املشتـريات الحكومية إلكتـرونيا عبـر الشبكات وتخطيط
موارد املؤسسة.
	-زيــادة التنافسية املحلية وتهيئة الجهاز الحكومي لالندماج في النظام العالمي الجديد على املستوييـن اإلقليمي
والدولي والسعي لتحقيق أهداف التنمية املجتمعية املستدامة.
وتـجــدر اإلش ــارة إلــى اعـتـمــاد مـشــروع الـحـكــومــة اإللـكـت ــرونـيــة مـنــذ مطلع األلـفـيــة الـثــالـثــة -خــاصــة فــي الـعــامـي ــن األولـي ــن
 -2001/2000على فكرة توصيل الخدمات بأسلوب املشروع االستكشافي ،حيث يتم تحديد خدمات بعينها تناسب طبيعة
ً
مستهلكيـن يستطيعون استيعاب فكرة املشروع سريعا .وذلك كمشروعات السداد اإللكتـروني لفاتورة التليفون ،واستخراج
شهادات امليالد ،وتجديد رخص السيارات ،وخدمات الضرائب ،وخدمات املصدريـن وغيـرها .وفى عام  2004تم إطالق بوابة
ً
الحكومة اإللكتـرونية ،والتي تمثل ً
موقعا متكامل لتقديم الخدمات الحكومية من دفع فواتيـر التليفون والكهرباء واستخراج
الوثائق الرسمية كشهادات امليالد والرقم القومي ،وذلك من خالل موقع واحد على شبكة اإلنتـرنت ملدة  24ساعة طوال
ً
مؤسسيا تمثل فــي نقل تبعية مـشــروعــات نشر تطبيقات
أيــام األسـبــوع (فـتـحــي .)2005 ،كما حــدث فــي نفس الـعــام تغيي ًـرا
الحكومة اإللكتـرونية من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات إلى وزارة التنمية اإلدارية ،والتي تم نقلها مرة أخرى لتبعية
وزارة التخطيط واإلصــاح اإلداري واملتابعة بعد دمج وزارة التنمية اإلداريــة معها في عام  .2015وذلــك بغرض تطويـر نظم
العمل الحكومي وإنشاء وربط قواعد البيانات القومية سواء على مستوى الخدمات الجماهيـرية أو أدوات العمل الداخلية
باستخدام تكنولوجيا املعلومات وذلــك عــن طريق بـرنامج الحكومة اإللكتـرونية .وكــذلــك إلعــادة تهيئة وتحديث الهياكل
التنظيمية والقوانيـن اإلدارية بالدولة وتكويـن الكوادر اإلدارية القادرة على قيادة الجهاز الحكومي بكفاءة وفعالية.
ً
ومما سبق يتضح أن األهداف الطموحة لتنفيذ بـرنامج الحكومة اإللكتـرونية ينبغي التعامل معها بواقعية نظرا لوجود
عقبات وتحديات  -سواء من ناحية املــوارد البشرية والقيادة واإلطــار القانوني واملؤس�سي والتنظيمي والتمويل ً
وأيضا مدى
وعي املواطن  -قد تحول دون تحقيق أهداف بـرنامج الحكومة اإللكتـرونية بمصر .ولذا سيعمد الباحث خالل هذا املبحث إلى
محاولة إلقاء الضوء على تلك التحديات وكذا أهم محاور التطويـر واإلصالح والتي يمكن تبنيها للتغلب على تلك التحديات.
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ً
أول  -تحديات تطبيق بـرنامج الحكومة اإللكتـرونية في مصر
تهتم األمــم املتحدة بتقييم أداء بـرامج الحكومة اإللكتـرونية على مستوى العالم وعلى مستوى ال ــدول ،وينبع هذا
االهتمام من أن أحد أهداف األلفية الثالثة هو جعل تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات متاحة لجميع أفراد املجتمع ،وأهمية
دورها في دعم مبادئ الحوكمة املجتمعية الجيدة  - Good Governanceكاملشاركة املجتمعية والشفافية ومكافحة الفساد
واملساءلة وكـفــاءة أداء الجهاز الحكومي  -وتحقيق أهــداف التنمية املستدامة املتنوعةُ .ويعتبـر مقياس تطويـر الحكومة
اإللكتـرونية ) E-Government Development Index (EGDIمؤشر مفيد للعديد من األطراف كموظفي الحكومة وصانعي
السياسات والقطاع الخاص والقطاع املدني ،للوقوف على حقيقة الوضع الحالي للدولة فيما يخص مدى الجاهزية لتوسيع
تطبيق الحكومة اإللكتـرونية ،وكذا مدى كفاءة أدائها الحالي .ويتكون هذا املقياس من ثالثة مؤشرات فرعية مؤشر مقياس
املوقع  Web Measure Indexومؤشر البنية التحتية لالتصاالت  Telecommunications Infrastructure Indexومؤشر
رأس املال البشري (.)Human Capital Index) (Rasim et al., 2015
ويشيـر تقريـر مقياس تطويـر الحكومة اإللكتـرونية  E-Government Development Index Reportالـصــادر عن
األمم املتحدة في  2016إلى وجود تباينات كبيـرة في مدى االستعداد لتوفيـر بـرامج الحكومة اإللكتـرونية بيـن مختلف مناطق
العالم .حيث تأتى دول أوروبا وأمريكا الشمالية في املقدمة ،بينما تأتى دول إفريقيا في التـرتيب األخيـر ملناطق العالم .وتحتل
مصر مركز متوسط بالقائمة وهو املركز  108بيـن دول العالم ،حيث يسبقها العديد من الدول العربية  -كاإلمارات والبحريـن
وقطر والكويت والسعودية وتونس واملغرب ُ
وعمان  -واإلفريقية  -كموريشيوس وجنوب إفريقيا  -بالتـرتيب (.)EGDI, 2016
ولعل هذا املركز املتـراجع ملصر مقارنة باألعوام املاضية  -حيث كان تحتل املركز  23في عام  2010واملركز  42عام 2012
فاملركز  80عام  - 2014واملتأخر بالنسبة ألقرانها من الدول العربية واإلفريقية ،ال يتناسب واألهداف الطموحة للبـرنامج
املصري للحكومة اإللكتـرونية .ويـرجع ذلك إلى وجود مجموعة من التحديات والعوائق  -والتي تـزايدت منذ ثورة ينايـر 2011
وما صاحبها من عدم استقرار سيا�سي واقتصادي وإداري -تحد من جهود مصر الستكمال بـرنامج نشر تطبيقات الحكومة
اإللكتـرونية الداعمة لخلق مجتمع معلوماتي ومعرفي متطور ،يساهم في رفــع كفاءة األداء الحكومي بما يحقق الحوكمة
املجتمعية وأهــداف التنمية املستدامة املنشودة .ويمكن إجمال تلك التحديات التي يمكن أن تحول دون تحقيق أهداف
بـرنامج الحكومة اإللكتـرونية كما يلي:
 - 1تحديات اجتماعية:
هـنــاك تبايـن جـغـرافــي بمصر فــي إمكانية الــوصــول واسـتـخــدام تكنولوجيا االت ـصــاالت واملـعـلــومــات ،األمــر الــذي يثيـر
قضية الفجوة الرقمية  Digital Divideبيـن من يستطيع أن يصل ويستخدم التكنولوجيا ومن ال يستطيع الوصول إليها
واستخدامها .وقد أشارت معظم الدراسات ذات الصلة إلى أن كل من الدخل والتعليم هما أكثـر املتغيـرات تأثي ًـرا ،وأن الفجوة
الرقمية هي تعبيـر عن عدم التوزيع العادل للقوة داخل املجتمع .وأمام هذا الواقع يصبح في داخل الدولة مجموعات يمكنها
ُ
التعامل واالستفادة من الفرص التي يتيحها تطبيق بـرنامج الحكومة اإللكتـرونية ،ومجموعات أخرى تحرم من هذه امليـزة
ومن ثم يـزداد تهميشها ،األمر الذي يـزيد من التباينات االقتصادية واالجتماعية التي تهدف بـرامج الحكومة اإللكتـرونية إلى
التصدي لها (الخواجة.)2007 ،
وقد أشارت الدراسات إلى أن أحد أسباب تعرض بـرامج الحكومة اإللكتـرونية للفشل هو عدم مراعاتها للبعد االجتماعي
الذي تطبق في إطاره ،حيث أنه من املتوقع ظهور العديد من املشاكل عند تطبيق البـرنامج ،ويـزيد من تعقدها ارتفاع األمية
في املجتمع املصري والتي تصل إلى حوالي  ،%40األمر الذي يؤدي إلى حرمان قطاع كبيـر من املواطنيـن من االستفادة بهذه
الخدمات .وأيضا تثور قضية عدم الوعي بجدوى أو فائدة األساليب الحديثة ،حيث تشيـر دراســة أجراها مركز استطالع
الرأي بمركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار عن رأي املواطنيـن حول الخدمات الحكومية اإللكتـرونية بمصر عام  2007إلى
محدودية الوعي ببـرامج الحكومة اإللكتـرونية ،وتـرسخ فكرة املقاومة للتغييـر فضال عن محدودية االستخدام لهذه الخدمات.
ً
كما أظهرت تلك الدراسة وجود عالقة ارتباط قوية بيـن املستوى التعليمي والوعي بخدمات الحكومة اإللكتـرونية ،وأيضا مع
املستوى االقتصادي .وقد أظهرت تلك الدراسة أن  %37فقط من املواطنيـن يعلمون بإمكانية الحصول على الخدمات عن
طريق اإلنتـرنت ،وأن  %44,4من الذيـن يستخدمون الخدمات الحكومية اإللكتـرونية يستخدمونها في االستعالم عن فواتيـر
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التليفونات ،و %38,9يستخدمونها في تسديد هذه الفواتيـر .األمر الذي يمثل ً
تحديا ً
مهما أمام القائميـن على البـرنامج للبحث
عن أساليب متعددة لتعريف املواطنيـن بهذه الخدمات ،وتوضيح النتائج اإليجابية املتـرتبة على عملية التعامل اإللكتـروني.
خاصة وأن أحد أهداف بـرنامج الحكومة اإللكتـرونية هو إشراك املواطنيـن في عملية صنع القرار ،األمر الذي يتطلب ً
قدرا
من االنتماء اإليجابي من قبل املتعامليـن معه (مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار.)2007 ،
 - 2تحديات تكنولوجية
يعتبـر عدم وجود مواصفات قياسية موحدة لعمليات امليكنة في الجهات الحكومية املصرية من التحديات التكنولوجية
الهامة ،حيث يجب أن تتفق تلك املواصفات واملضمون االجتماعي للمجتمع الذي تطبق في إطاره .فعندما تحاول الحكومات،
الجهات املانحة أو االستشارييـن الستخدام حلول سابقة التجهيـز من دول أخري تثور قضية االختالف في املضمون أو املحتوى
فعلى سبيل املثال تتسع الفجوة إذا ما تم إدخال نموذج للحكومة اإللكتـرونية مصمم في دولة صناعية إلي دولة نامية أو في مرحلة
التحول كمصر (توفيق .)2003 ،وتجدر اإلشارة إلى أنه رغم كل الجهود التي تستهدف تغييـر بيئة العمل في القطاع الحكومي إال
انه تظل هناك اختالفات جوهرية بينه وبيـن القطاع الخاص ،حيث يجب علي القائميـن علي تكنولوجيا املعلومات من شركات
استشارية ومسئوليـن حكومييـن إدراك هذا االختالف عند تطبيق البـرنامج فعندما يأتي املصمم للبـرنامج من القطاع الخاص
فإنه ال تكون لديه خلفية للنظم والهيكل واآلليات التي توجد في القطاع الحكومي ،األمر الذي يؤدى إلى ضعف املدخالت من
جانب املستفيديـن املحلييـن مما يقود إلي تصميم معقد أو طموح مبالغ فيه ال يتالءم والبيئة املحيطة .كما أن ضعف  -وفى
بعض األحيان غياب  -الخدمات األساسية كالكهرباء وأجهزة الحاسبات والشبكات اإللكتـرونية (اإلنتـرنت) ،وعدم وجود بدائل
متاحة لنظم السداد اإللكتـروني ،خاصة في ظل عدم انتشار بطاقات االئتمان بصورة كبيـرة ،يمثل تحدى تكنولوجي واضح أمام
التحول نحو الحكومة اإللكتـرونيةً .
وأيضا هناك مشكلة هامة أال وهي أن قواعد البيانات الحكومية منفصلة وال يوجد شبكة
اتصاالت قومية بيـن الجهات واإلدارات الحكومية تسمح بتدفق املعلومات والوثائق ،وكذا إدارة املعرفة الحكومية ،على نحو
يتسم بالسرعة والدقة واألمان (الخضر.)2005 ،
 - 3تحديات ثقافية
يمثل غياب الثقة وشـيــوع ثقافة مقاومة التغييـر أحــد العقبات التي تعتـرض تطبيق بـرامج الحكومة اإللكتـرونية،
فالحكومة اإللكتـرونية بطبيعتها تغيـر من شكل العالقات ما بيـن الحكومة واألطراف املتعاملة معها ،فعملية إعادة الهندسة
 Reengineeringوالتي تنطوي على تحديد اإلجـراءات القائمة وتبسيطها إلي مجموعة من املهام يمكن إنجازها في خطوات
ووقت أقل وبقوى بشرية أقل وهذه العملية تجعل من السهل تتبع املعلومات من إدارة ألخري على نحو يمكن املواطنيـن من
مراقبتها ،وال شك أن هذا التغييـر املصاحب ألسلوب العمل يولد مقاومة من جانب املوظفيـن الحكومييـن  -وخاصة صغار
املوظفيـن  -نتيجة للشعور بالتهديد من فقدان هيمنتهم واستحواذهم علي املعلومات ملا تعطيه املعلومات ملالكها من شعور
بالقوة تجعل من الصعوبة تقبل فكرة مشاركتها مع اآلخريـن .وكذا خوف األطراف التي تتعامل مع الحكومة اإللكتـرونية من
مواطنيـن ورجال أعمال ومؤسسات املجتمع املدني من انتهاك قواعد الخصوصية واألمان املرتبطة بالبيانات الخاصة بكافة
تعامالتهم مع الجهاز الحكومي (.)Abu Shanab et al., 2016
- 4تحديات تشريعية
ال تلتـزم الدولة املصرية إستـراتيجية شفافة إلدارة املعلومات ،حيث ال يوجد قانون صريح وواضــح إلتاحة املعلومات
وتداولها وسهولة الحصول عليها بشفافية وفقا ملبدأ اإلفصاح ،وكذا تأخر إقرار قانون التوقيع اإللكتـروني .األمر الذي يحرم
العامة من املشاركة الفعلية في عملية اتخاذ القرار أو االعتـراض على بعض املمارسات الخاطئة أثناء التطبيق لبـرنامج الحكومة
اإللكتـرونية .حيث يجب أن يـركز اإلطار التشريعي ليس فقط على فكرة الوصول إلى املعلومات وإنما على التأكد من شفافية
القواعد واإلجراءات .كما أنه من املتوقع اتساع قواعد البيانات في الحجم والتفاصيل التي تتضمنها مع انتشار تطبيقات الحكومة
اإللكتـرونية ،األمر الذي يستلزم تغييـر في التشريعات للحفاظ على خصوصية البيانات املخزونة لدي الجهاز الحكومي .وأيضا
لحماية املواقع الحكومية من أي هجوم إلكتـروني أو إساءة في االستخدام لها ولتحقيق عنصري الخصوصية واألمان ،بما يواكب
عملية التعامل الجديدة املصاحبة الستخدام إمكانيات تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات (الهوش.)2006 ،
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 - 5تحديات إدارية وتنظيمية ومؤسسية
تعاني البيـروقراطية الحكومية بمصر من التـرهل وكبـر الحجم واملركزية الشديدة وغياب الرؤية واالستـراتيجية ،وكذا
عدم التـرابط بيـن الهدف والوسيلة كنتيجة لعدم مالئمة البيئة السياسية واإلداريــة ،مما يسبب الجمود اإلداري ويحد من
سرعة استجابة األجهزة الحكومية للتغييـر والتطويـر وقدرتها على التكيف مع املستجدات البيئية املختلفة .كما يظهر ً
جليا
التداخل الكبيـر في االختصاصات بيـن الجهات الحكومية بعضها البعض ،مما يسبب بينها منازعات في االختصاص يعطل
دوالب العمل الحكومي ويعطل مصالح املواطنيـن .حيث الهياكل التنظيمية ال تحدد االختصاصات داخــل الجهة الواحدة
بشكل دقيق وتصبح املسئولية موزعة بيـن أكثـر من شخص وأكثـر من إدارة داخــل املؤسسة ،وذلــك لعدم وجــود توصيف
واضــح وشــامــل للوظائف العامة بكل جهة حكومية .كما أن هناك غابة مــن القوانيـن وال ـق ـرارات بقوانيـن والـلــوائــح والكتب
الدورية تؤدي إلى نوع من التشتت في العمل الحكومي وتعقد اإلجـراءات الحكومية مما قد يفتح الباب للفساد املالي واإلداري
( .)Omran, 2013كما يعاني املوظفون باألجهزة الحكومية من تدني مهاراتهم اإلداريــة وقلة توافر املهارات واملعرفة في داخل
الحكومة ذاتها ،خاصة فيما يتعلق بمجالي اإلدارة وتكنولوجيا املعلومات ً
معاً ،
نظرا لقلة البـرامج التدريبية وعــدم فعاليتها،
وكذا ضعف املرتبات والحوافز الدافعة لرفع كفاءة األداء والجاذبة ألفضل العناصر البشرية املؤهلة .وتجدر اإلشارة إلى أن
كثـرة التغييـرات والتعديالت الوزارية في الفتـرة األخيـرة  -منذ ثورة ينايـر  2011وحتى اآلن  -وما يصاحبها من تغييـرات مؤسسية/
إعادة مأسسة ،كاستحداث وزارات ودمج وزارات وإلغاء وزارات وتغييـر مسميات البعض األخر ،يؤدى إلى عدم استقرار الجهاز
اإلداري للدولة ،ويؤثـر بالسلب على كفاءة أدائه وقدرته على إنجاز بـرامج اإلصالح والتطويـر اإلداري بالفعالية املطلوبة.
 - 6تحديات اقتصادية ومالية
تعاني الدولة املصرية منذ ثورة ينايـر 2011كنتيجة لعدم االستقرار السيا�سي الذي صاحب فتـرة الحكم االنتقالية
من تـراجع في معدالت النمو االقتصادي وفــى في حجم االستثمارات األجنبية املباشرة وزيــادة في حجم التضخم ،مما أدى
إلى تآكل االحتياطي من النقد األجنبي ،مع توقف العديد من املصانع عن اإلنتاج ،مما أدى زيادة الخلل في امليـزان التجاري
وميـزان املدفوعات مما أدى إلى ارتفاع فاتورة الديـن املحلى والخارجي (عمران .)2014 ،كل تلك الظروف االقتصادية السيئة
أدت إلى تباطؤ وتيـرة بـرامج اإلصالح والتطويـر اإلداري  -خاصة فيما يخص التحول نحو تطبيق الحكومة اإللكتـرونية  -لعدم
قدرة الحكومة على تحمل التكلفة املالية لتنفيذ تلك البـرامج وكذا إعداد البنية التحتية والتكنولوجية الالزمة لذلك.

ً
ثانيا  -محاوراإلصالح والتطويـر
قامت الحكومة املصرية بتكويـن مجموعات عمل لدراسة األساليب العاملية  -منذ منتصف تسعينات القرن العشريـن
ً
وصوال ألفضل النتائجً .
 لتطويـر األداء الحكومي للوصولوبناء عليه تم وضع إطار شامل لتطويـر أداء املؤسسات الحكومية
ً
ً
مستندا إلى أفضل املنهجيات املطبقة عامليا وبما يتالءم مع إمكانيات التطبيق في الواقع املصري.وقد أكد ذلك اإلطار على
حتمية تطبيق مفهوم الحكومة اإللكتـرونية ملا له من آثار إيجابية متعددة ،من أهمها حدوث تحول جذري في أسلوب تقديم
الخدمة الحكومية وخفض التكاليف سواء بالنسبة للمواطن أو الحكومة (وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.)2004 ،
حيث يتمثل العائد االقـتـصــادي املتوقع مــن تطبيق بـرنامج الحكومة اإللكتـرونية بمصر وتفعيل إدارة املعرفة والتحول
نحو اقتصاد املعرفة في وفر يقدر بحوالي ( )%3-1في مشتـريات الحكومة سنويا وهو يعادل حوالي ( )60-20مليون جنيه،
سنويا وهو ما يمثل حوالي  9مليون جنيه وتـزداد بالتوسع في تطبيق البـرنامج ً
باإلضافة إلى توفيـر 900000ساعة عمل ً
سنويا.
كما أن هناك آثار غيـر مباشرة تتمثل في تنمية الطلب املحلى على املعلومات وخلق فرص عمل في مجاالت جديدة وتقليل
كثافة تواجد املواطنيـن في الهيئات الحكومية (لطفي .)2007 ،ومن هنا تبـرز أهمية اقتـراح محاور شاملة لإلصالح والتطويـر
ملواجهة التحديات  -السابق ذكرها  -والتي تواجه تطبيق بـرنامج فعال للحكومة اإللكتـرونية بمصر ،وذلك كما يلي:
 - 1محوراإلصالح والتطويـراإلداري
إن إعــادة هيكلة وإصــاح وتطويـر األجـهــزة واملنظمات الحكومية بمصر عملية جوهرية ومهمة ،يجب أن تتم تحت
إشراف جهاز مركزي ،وهو في تلك الحالة وزارة التخطيط واإلصالح اإلداري .كما يجب أن تغطى خطط وسياسات اإلصالح
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عدة أبعاد هيكلية وتنظيمية وإجرائية وبشرية ،بما يتسق مع مبادئ اإلدارة العامة الجديدة ،New Public Management
وفى إطار مقومات فعالية الحكومة اإللكتـرونية وإدارة املعرفة  -السابق ذكرها  -وذلك كما يلي:
 أتحويل الهياكل الحكومية الهرمية امليكانيكية التي تتسم بالجمود اإلداري واملركزية الشديدة وبطء اإلجراءات وعدماملرونة إلى هياكل تنظيمية عضوية تتسم بالالمركزية  -كالهيكل العنكبوتي الشبكي  -أكثـر مالءمة إلدارة املعرفة عبـر
منظومة الحكومة اإللكتـرونية ،حيث تتسم تلك الهياكل باملرونة والتكيف مع البيئة (عبد الوهاب ،)2005 ،وكذا
سهولة االتصال اإلداري وقدرتها على االستجابة السريعة للمتغيـرات البيئية رغبات وحاجات العمالء/املواطنيـن
املتنوعة.
 بتـغـيـيـر أسـلـوب الـعـمـل الحـكـومـي عـلـي نـحـو ي ـطــرح الـحـاجـة إلـي إعـادة الـهـنـدسـة  Reengineeringإلجراءات العملالحكومي ً
سعيا لتبسيطها ولضمان كفاءة وسرعة اإلنجاز ،وذلك من خالل حذف العمليات واإلجراءات اإلدارية
التي ال تقدم أي قيمة مضافة للخدمة الحكومية .وكذا السعي للقضاء على تداخل السلطات وازدواجية األعمال
بيـن الجهات الحكومية ،وتعدد جهات املراجعة واملراقبة الحكومية ،وذلك من خالل وضع أدلة إدارية تعمل على
توحيد إجراءات الحصول على الخدمات العامة املختلفة ،وكذا العمل على ميكنة تلك األدلة لتسهيل الحصول
إليها من ِقبل املتعامليـن (.)Al-Naimat et al., 2012
 جاختيار قيادات إدارية تعتنق فلسفة اإلدارة اإلستـراتيجية ومؤهلة لتطبيق مدخل اإلدارة بالنتائج ،وكذا مدخلإدارة املوارد البشرية ،تكون ذات رؤية إستـراتيجية ورسالة واضحة املعالم وأوليات محددة ودقيقة لبـرامج الحكومة
اإللكتـرونية .تـرتبط بــاملــوارد البشرية واملــاديــة املتاحة ،وتتسق مــع الـتـطــورات الحديثة فــي تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لبـرامج الحكومة اإللكتـرونية ،وبما يساهم في تحقيق االلتـزام  Commitmentتجاه هذه املشروعات
على املدي الطويل .كما أن عملية التحول نحو الحكومة اإللكتـرونية تستلزم بالضرورة وجود مسئوليـن وإدارييـن
على مختلف املستويات الحكومية ،لديهم إدراك لكل من دور التكنولوجيا وطبيعة األهــداف اإلداريــة املطلوب
تحقيقها ،والنتائج والغايات املراد الوصول إليها (.)Alguliev et al., 2013
 دالتوسع في تدريب املوظفيـن الحكومييـن حتى يتوفر عـ ًـددا من القوى العاملة القادرة على التعامل والتكيف مع
التكنولوجيا املتقدمة .وذلــك مــن خــال تنظيم بـرامج تدريبية توفر املـهــارات واملعرفة فــي داخــل الحكومة ذاتها،
وخاصة فيما يتعلق بمجالي اإلدارة وتكنولوجيا املعلومات معا ،وذلك لتوفيـر مجموعة من املوظفيـن من أصحاب
التخصصات املتعددة وهما ما يطلق عليها املهجنيـن ( Hybridsالخواجة .)2007 ،فبدون هذه الكفاءات املؤهلة
للتعامل مع متطلبات الحكومة اإللكتـرونية ،يصعب بل ويستحيل تحقيق أهــداف إقامة مشروعات الحكومة
اإللكتـرونية حتى لو توافرت اإلمكانيات واملوارد املادية واملعنوية.
 هتبني األجهزة الحكومية لثقافة تنظيمية داعمة للتحول نحو الحكومة اإللكتـرونية ،حيث أن هذا التغييـر املصاحبألسلوب العمل يولد مقاومة من جانب املوظفيـن الحكومييـن  -وخاصة صغار املوظفيـن  -نتيجة للشعور بالتهديد
من فقدان هيمنتهم واستحواذهم على املعلومات ملا تعطيه املعلومات ملالكها من شعور بالقوة تجعل من الصعوبة
تقبل فكرة مشاركتها مع اآلخريـن .وت ــزداد عملية الصعوبة إذا ما ـكـان الجهاز اإلداري الحكومي مثقل بإجراءات
ً
روتينية وبيـروقراطية يلعب فيها موظف الخدمة العامة ً
سياديا على من حوله (.)Bhatnagar, 2004
دورا
 والعمل على ربط نظم الحوافز واملكافآت والتـرقيات بمدى قــدرة املوظف وكفاءة أدائــه املنهي وتكيفه مع أنشطةً
الحكومة اإللكتـرونية ومتطلبات أعمالها .وكذا على القيادات الحكومية أن تلعب ً
محفزا للعامليـن على قبول
دورا
هذا التغيـر في آليات العمل واالندماج اإليجابي في البـرنامج وليس مقاومته (.)Khan, 2013
 - 2املحورالتشريعي
ُ
ُيعد اكتمال أطر التشريعات القانونية من العوامل الجوهرية لتطبيق الحكومة اإللكتـرونية حيث يجب إقرار الوثائق
اإللكتـرونية وإعطاء تداولها الصيغة القانونية وبالرغم من بدء بـرنامج الحكومة اإللكتـرونية في مصر عام  2001إال أن قانون
تنظيم التوقيع اإللكتـروني لم يتم إقـراره إال في منتصف عام  2004بل وتأخرت الئحته التنفيذية في الصدور حتى  15مايو
 .2005ورغم ذلك فالتطبيق الفعلي لهذا القانون مازال في أضيق الحدود .وذلك لجهل املواطن بوجود مثل هذا القانون أو
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لتخوفه من أن تكون تلك الوسيلة اإللكتـرونية غيـر مأمونة .ولذا هناك أيضا حاجة إلى اإلسراع باعتماد بنية املفتاح املعلن
 ،Public Key Infrastructure PKIوالتي تشكل منظومة أمنية متكاملة إلدارة املفاتيح الرقمية املستخدمة في الحفاظ علي
سرية املعلومات والتثبت من هوية املتعامليـن والحفاظ علي سالمة البيانات من العبث والتغييـر(الخواجة .)2007 ،كما
يجب على الحكومة اإلسراع في تهيئة البيئة التشريعية الداعمة لتفعيل منظومة الحكومة اإللكتـرونية في مختلف املجتمعات
املحلية بالدولة املصرية .حيث يجب العمل على سرعة إصــدار قانون جديد أو حتى إعــادة النظر في تعديل قانون اإلدارة
املحلية الحالي  -قانون رقم  59لسنة  -1979من خالل تطويـر منظومة القوانيـن التي تنظم الشأن املحلي وإضافة نصوص
ً
صريحة وآليات لدعم مشاركة املواطنيـن في صنع القرار املحلي ،وتمكينهم من املشاركة أيضا في تنفيذه ،ومساءلة القائميـن
عـلــى تـقــديــم الـخــدمــات الـعــامــة املـخـتـلـفــة ،مـمــا يستوجب تفعيل منظومة الـحـكــومــة اإللـكـت ــرونـيــة بتلك املـجـتـمـعــات املحلية
ً
( E-municipalityبيومي .)2006 ،كما يجب أيضا اإلسـراع بإصدار قانون حرية تــداول املعلومات ،وذلــك لضمان التدفق
الحر السليم للمعلومات الضرورية بمنتهى الشفافية ،األمر الذي يساهم في دعم أنشطة الحكومة اإللكتـرونية.
 - 3املحوراالجتماعي والثقافي
ضرورة أن تتعاون املؤسسات املجتمعية املختلفة من القطاع الخاص ومنظمات املجتمع املدني  -من نقابات وأحزاب
ومنظمات غيـر حكومية -مع األجهزة الحكومية لدعم تطبيق بـرامج الحكومة اإللكتـرونية بحيث ال يقتصر هذا التعاون على
املعامالت اإللكتـرونية فحسب ،بل يجب أن يتضمن أيضا تبادل الرؤى واألفكار واالستثمارات .وقد يتجلى هذا التعاون في
أهمية تضافر جهود تلك املنظمات املجتمعية لتمكيـن املواطنيـن من التعامل مع الحكومة اإللكتـرونية ،وذلك من خالل
تسهيل حصول املواطن على الحاسب اآللي بأقل التكاليف املمكنة .كما يقع على عاتق املؤسسات التعليمية مسؤولية تطويـر
مناهج وتقنيات التعليم بما يتفق ومعطيات العصر اإللكتـروني حتى ين�شئ جيل جديد على درايــة ومعرفة بطرق التعامل
مع الحكومة اإللكتـرونية ( .)Lean et al., 2009كما يجب على مختلف وسائل اإلعــام تنظيم حمالت توعية لزيادة الوعي
وثقافة املواطنيـن وتقبلهم الستخدام الحكومة اإللكتـروني .وفــي هــذا السياق تعتبـر مشروعات تدريب خريجي الجامعات
على تكنولوجيا املعلومات ،وإقامة نوادي تكنولوجيا املعلومات والقرية الذكية من املشروعات ذات طابع استـراتيجي لسد
الفجوة بيـن املهارات املطلوبة واملتاحة للتعامل مع الحكومة اإللكتـرونية وتطبيقاتها املختلفة.
- 4محورالبنية األساسية لتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات
عنصرا ً
ً
حاكما في تطبيق بـرنامج الحكومة اإللكتـروني ،حيث يجب العمل
تمثل البنية التحتية لالتصاالت واملعلومات
على سرعة االنتهاء من استكمال شبكة االتصاالت القومية بيـن الجهات واإلدارات الحكومية املختلفة .األمر الذي يساعد
فــي تكويـن قــواعــد بيانات حكومية مــوحــدة ،تسمح بتدفق املعلومات والــوثــائــق على نحو يتسم بالسرعة والــدقــة واألمــان،
ويساهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية ،كما يجب التوسع في إنشاء املشروعات الداعمة للخدمات األساسية
ً
كالكهرباء وتقوية وزيادة سرعة الشبكات اإللكتـرونية (اإلنتـرنت))Cooley, 2003(.ويجب أيضا العمل على استحداث بدائل
جديدة لنظم الـســداد اإللكتـروني ،كنظام فــورى على سبيل املـثــال ،خاصة في ظل عــدم انتشار بطاقات االئتمان بصورة
كبيـرة .ويعتبـر البدء في تطبيق منظومة الدفع اإللكتـروني للحكومة املصرية  E-financeمنذ عام  2009خطوة هامة في هذا
السياق ،يجب أن يستتبعها خطوات عديدة لتوسيع مظلة املستفيديـن من هذه الخدمة في كل قطاعات املجتمع.
 - 5املحوراملالي
ضــرورة توافر مصادر متنوعة لتمويل البنية التحتية التكنولوجية والتنظيمية والبـرامج التدريبية الالزمة لتنفيذ
منظومة الحكومة اإللكتـرونية .وتتنوع مصادر التمويل بيـن الرسمي وغيـر الرسمي .فالتمويل الرسمي هو حجم االعتمادات
املالية املــدرجــة باملوازنة الحكومية ،والتي توفرها الحكومة من إيـراداتها السيادية  -من ضرائب ورســوم وخالفه  -لبـرامج
ومـشــروعــات التحول للحكومة اإللكتـرونية بــالــوحــدات الحكومية وفـقــا إلمكاناتها املتاحة (بــن نــاصــر .)2003 ،كما يعتبـر
ً ً
التمويل الشعبي (غيـر الرسمي) واملتمثل فــي مساهمات األف ـراد ومؤسسات األعـمــال والجمعيات املدنية ،مـصــدرا هــامــا ال
ً
غنى عنه .وأخيـرا يمثل التمويل الدولي أحد صور التمويل الهامة ،حيث إن إنشاء شبكات  Networksفاعلة لالنفتاح على
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مؤسسات التمويل الدوليً ،
سعيا للحصول على منح ومساعدات مالية وفنية غيـر مشروطة ،تسهم في تنفيذ خطط وبـرامج
التحول نحو الحكومة اإللكتـرونية وإدارة املعرفة ،أحد مصادر التمويل التي ال يجب إغفالها.
 - 6املحورالسيا�سي
ضــرورة توافر اإلرادة السياسية لدى القيادات السياسية والحكومية ،واقتناعهم بأهمية تبني استـراتيجية شاملة
للتحول نحو الحكومة اإللكتـرونية ،وذلك ً
سعيا لتفعيل نظم إدارة املعرفة ودعم قيم الحكم الرشيد Good Governance
كاملشاركة والشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد باملجتمع ،كضرورة حتمية لرفع كفاءة األداء الحكومي وتحقيق أهداف
التنمية املجتمعية املستدامة.

الخاتمة
توصل الباحث من خالل الدراسة التحليلية السابقة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ،يمكن إجمالهما فيما يلي:

ً
أول  -النتائج
عرضت الدراسة ملفهوم الحكومة اإللكتـرونية كأداة هامة لتفعيل إدارة املعرفة بالجهاز اإلداري الحكومي ً
سعيا لرفع
ً
كفاءة أداء الخدمات الحكومية ،حيث أكدت على حقيقة مؤداها أن تنفيذ بـرنامج ناجح للحكومة اإللكتـرونية ال يعد هدفا
في حد ذاته ،بل هو وسيلة ناجعة لدعم الحوكمة املجتمعية ولتحقيق التنمية املجتمعية املستدامة .ولعله من األهمية  -من
خالل التحليل السابق  -التأكيد على التـرابط والتكامل الواضح بيـن تطبيق بـرنامج فعال للحكومة اإللكتـرونية وتفعيل نظم
إدارة املعرفة بالجهاز الحكومي ،بما يساهم بشكل واضح في رفع كفاءة األداء الحكومي.
ولعل إنشاء حكومة إلكتـرونية ناجحة تستطيع تقديم خدمات ميسرة اإلجراءات للمواطنيـن وتدعم التداول الشفاف
للبيانات واملعلومات والخبـرات (نقل ومشاركة املعرفة) ً
سعيا وراء رفــع جــودة أداء الخدمات الحكومية ،بما يحقق رضاء
املواطن ،يتطلب توافر مجموعة من املقومات الضرورية تساعد الحكومة اإللكتـرونية على أداء دورها بفعالية .وذلك بما
يتسق مـ�ع مـ�رتـكــ�زات الحكم الجيد  Good Governanceومـبــادئ اإلدارة العامة الـجــديــدة .New Public Management
وتتنوع مقومات إنشاء الحكومة اإللكتـرونية بيـن املقومات التكنولوجية والتنظيمية واإلدارية والبشرية والقانونية وثقافية
واجتماعية وسياسية ،والتي تشكل في مجملها البنية التحتية األساسية إلنجاح بـرامج الحكومة اإللكتـرونية.
وأكدت الدراسة على أن تبني الحكومات ملمارسات نظم إدارة املعرفة من اكتساب وتطبيق وتخزيـن وتوزيع ومشاركة
معرفية ،يتطلب توفيـر البنية التحتية الالزمة واملتمثلة بالتقنية التكنولوجية الالزمة لذلك (بـرنامج الحكومة اإللكتـرونية)
وتوفيـر املوارد البشرية الالزمة والهيكل التنظيمي وخلق ثقافة إيجابية داعمة للمعرفة وإنتاج وتقاسم املعرفة .األمر الذي
يساهم في تحويل املنظمات العامة التقليدية إلى منظمات معرفية  ،Learning Organizationقادرة على تقديم الخدمات
الحكومية اإللكتـرونية لكافة أصحاب املصلحة  Stakeholdersاملتعامليـن معها بالكفاءة املطلوبة .ويظهر نجاح الحكومة
اإللكتـرونية في تقديم خدماتها في أربعة اتجاهات رئيسة :خدمة حكومية أفضل ومشاركة مجتمعية أعمق وتنمية مجتمعية
أشمل وشفافية أكثـر مما يساهم في تعضيد مبادئ الحكم الجيد باملجتمع  .Good Governanceومــن هنا تظهر أهمية
تفعيل ممارسات إدارة املعرفة في سياق منظومة الحكومة اإللكتـرونية لرفع كفاءة األداء الحكومي ،حيث أصبح مفهوم
ً
ً
الحكومة املعرفية  K-governmentأمرا واقعا مع تحول املنظمات العامة إلى كيانات معرفية.
كـمــا تـنــاولــت الــدراســة بالتحليل الـحــالــة املـصــريــة فـيـمــا يـخــص تطبيق ب ــرنــامــج فـعــال للحكومة اإللـكـت ــرونـيــة ،والــذي
يعتـرضه العديد من التحديات والعوائق االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والتشريعية واإلدارية واملؤسسية
والتكنولوجية ،على نحو يتطلب معه اتخاذ حزمة من اإلصالحات والتغييـرات التشريعية واملؤسسية والتنظيمية واإلدارية
واالجتماعية واملالية في البنية األساسية سواء اإلدارية أو البشرية أو التكنولوجية ،وذلك لتحقيق األهداف الطموحة التي
يتضمنها البـرنامج في تفعيل إدارة املعرفة ورفــع كفاءة األداء الحكومي بما يدعم الحوكمة املجتمعية الجيدة ،ويقود إلى
تحقيق التنمية املجتمعية املستدامة.
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ً
ثانيا  -التوصيات
يختتم الباحث هذه الورقة ببعض املحاور اإلصالحية األساسية لتطويـر بـرنامج الحكومة اإللكتـرونية الداعم إلدارة
املعرفة بالجهاز الحكومي املـصــري ،بما يساهم فــي رفــع األداء الحكومي ويــدعــم أســس الحوكمة املجتمعية الجيدة ،وتلك
املحاور يمكن إجمالها كما يلي:
 1أهمية توافر الرغبة واإلرادة السياسية لدى القيادة السياسية وقيادات الوحدات الحكومية واملحلية بالدولة،وكذلك لدى مختلف منظمات املجتمع املدني وجموع املواطنيـن ،لصياغة وتنفيذ بـرامج فعالة للحكومة اإللكتـرونية
لدعم إدارة املعرفة ورفع كفاءة األداء الحكومي ،األمر الذي يساهم في تحقيق الحوكمة املجتمعية الجيدة.
 2العمل على سرعة إصدار القوانيـن والتشريعات الداعمة للتطبيق الفعال لبـرنامج الحكومة ،حيث يجب العملعلى ســرعــة إق ـرار الــوثــائــق اإللكتـرونية وإعـطــاء تــداولـهــا الصيغة القانونية .وكــذا توفيـر بـرامج حماية البيانات
واملعلومات التي تخص املواطنيـن في كافة التعامالت عن طريق وضع التشريعات القانونية الالزمة واعتماد التوقيع
اإللكتـروني .وذلك من خالل اإلسراع باعتماد بنية املفتاح املعلن  ،Public Key Infrastructure PKIوالتي تشكل
منظومة أمنية متكاملة إلدارة املفاتيح الرقمية املستخدمة في الحفاظ علي سرية املعلومات والتثبت من هوية
ً
املتعامليـن والحفاظ علي سالمة البيانات من العبث والتغييـر .كما يجب أيضا اإلسراع بإصدار قانون حرية تداول
املعلومات ،وذلك لضمان التدفق الحر السليم للمعلومات الضرورية بمنتهى الشفافية ،األمر الذي يساهم في
دعم أنشطة الحكومة اإللكتـرونية.
 3ضرورة العمل على تعديل قانون اإلدارة املحلية الحالي  -قانون رقم  59لسنة  - 1979من خالل تطويـر منظومةالقوانيـن التي تنظم الشأن املحلي وإضافة نصوص صريحة وآليات ملشاركة املواطنيـن في صنع القرار املحلي،
وتمكينهم من املشاركة ً
أيضا في تنفيذه ،ومساءلة القائميـن على تقديم الخدمات ،وذلك من خالل تفعيل منظومة
الحكومة اإللكتـرونية بتلك املجتمعات املحلية .وكذا سرعة االنتهاء من إعداد الالئحة الداخلية لقانون الخدمة
املدنية رقم  81لسنة  ،2016والعمل على سرعة تنفيذها بما يساهم في تحديث وتطويـر األداء اإلداري والبشرى
بالجهاز الحكومي املصري.
 4أهمية العمل على تغييـر أسلوب العمل الحكومي على نحو يطرح الحاجة إلـ�ى إعـ�ادة الهندسة Reengineeringللعمل الحكومي لتدعيم األنشطة التي تمثل قيمة مضافة  Value added Activitiesوالتخلص من األنشطة غيـر
الضرورية .وذلك لضمان كفاءة العمل الحكومي الضروري إلنفاذ بـرنامج ناجع للحكومة اإللكتـرونية.
ً
 5إعادة هيكلة  Restructuringاألجهزة الحكومية وفقا لفلسفة اإلدارة العامة الجديدة New Public Managementفي سبيل تحويل هياكلها الضخمة املتـرهلة التي تتسم بالجمود اإلداري إلى هياكل عضوية مثالية الحجم ،موجهة
بالنتائج  ،Results Orientedتتسم باملرونة والقدرة على التكيف واالستجابة السريعة لرغبات وحاجات العمالء/
املواطنيـن املتنوعة ،بما يدعم من التطبيق الفعال لبـرامج الحكومة اإللكتـرونية بالجهاز اإلداري الحكومي.
 6ضرورة تبنى األجهزة الحكومية ملدخل إدارة املوارد البشرية ،حيث يجب االهتمام بالعنصر البشري  -من موظفيـنبمختلف املستويات اإلداريــة  -الــذي يقوم بتخطيط وتنفيذ ومراقبة وتقويم بـرامج الحكومة اإللكتـرونية ،وذلك
لن يتأتى إال من خالل قيام القائميـن على تنفيذ بـرامج الحكومة اإللكتـرونية  -وزارة التخطيط واإلصــاح اإلداري -
بالتنسيق مع األجهزة الحكومية املتخصصة في تحقيق التنمية البشرية واإلدارية  -كالجهاز املركزي للتنظيم واإلدارة
محوريا في إعــادة تأهيل وتدريب موظفي الخدمة العامة ،والعمل على تحفيـزهم ً
ً
ومعهد إعــداد القادة ً -
ماديا
دورا
ً
ً
ً
واجتماعيا على نحو يجعلهم أكثـر كفاءة ً
ووالء والتـز ًاما بأهداف بـرامج الحكومة اإللكتـرونية.
ومعنويا
وعينيا
 7أهـمـيــة الـعـمــل عـلــى ســرعــة االنـتـهــاء مــن اسـتـكـمــال شبكة االت ـصــاالت الـقــومـيــة بيـن الـجـهــات واإلدارات الحكوميةاملختلفة .األمر الذي يساعد في تكويـن قواعد بيانات حكومية موحدة ،تسمح بتدفق املعلومات والوثائق على نحو
يتسم بالسرعة والدقة واألمــان ،ويساهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية .كما يجب التوسع في إنشاء
املشروعات الداعمة للخدمات األساسية كالكهرباء وتقوية وزيــادة سرعة الشبكات اإللكتـرونية (اإلنتـرنت) .كما
يجب العمل على استحداث بدائل جديدة لنظم السداد اإللكتـروني ،وذلك من خالل توفيـر نظم اتصاالت فعالة
لنقل البيانات واملعلومات وتدفقها من وإلــى املؤسسات الحكومية إلى املواطنيـن ومؤسسات األعمال ومنظمات
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املجتمع املدني وبالعكس ،وذلــك من خــال تطويـر مشروعات متوافقة مع بنية االتـصــاالت األساسية املتوافرة
بالفعل ،وتشجيع الـقـطــاع الـخــاص على االسـتـثـمــار فــي تكنولوجيا املـعـلــومــات واالت ـصــاالت السلكية والالسلكية
لــإسـراع في استخدامها وانتشارها على نطاق واســع ،وتــدريــب املتعامليـن والـقــوى العاملة على أساليب التعامل
والتكيف مع التكنولوجيا املتطورة وحثهم على االستفادة القصوى منها.
 8تشجيع استيعاب املعرفة اإللكتـرونية لدي جمهور املتعامليـن ،حيث يجب أن تقوم الدولة بمعاونة وسائل اإلعالماملختلفة ومنظمات املجتمع املــدنــي املتنوعة بجهود مكثفة متواصلة لتوعية وجــذب اهـتـمــام املــواطــن املصري
وتشجيعه على تعلم املعرفة اإللكتـرونية ،من خــال تطويـر تطبيقات قــادرة علي استخدام الوسائط املتعددة
مــن صــوت وصــورة وحــركــة وبـيــانــات بجانب النص املـكـتــوب ،وتضميـن التوجه التعليمي فــي مـشــروعــات الحكومة
اإللكتـرونية ،وتوفيـر تسهيالت لنقاط الوصول لتدريب املتعامليـن على مهارات استخدام وتوظيف الحاسبات
اآللـيــة ،وتطويـر بـرامج تتضمن وسائل إعــام تقليدية مثل البـرامج اإلذاعـيــة والتليفزيونية والصحافة التي من
خاللها يتمكن املواطنون من التعرف علي معالم وخدمات الحكومة اإللكتـرونية.
تشريعيا ومــالـ ًـيــا ً
ً
وفنيا  -املــؤسـســات السياسية ـكـاألحـزاب السياسية وكــذا مختلف
 9ضــرورة أن تدعم الحكومة -ً
ً
منظمات املجتمع املدني حتى تلعب دورا محوريا في شحذ همم املواطنيـن واملنظمات الشعبية ،وتوعيتهم وإقناعهم
بأهمية دورهم باملشاركة في تمويل وإدارة وتنفيذ بـرامج الحكومة اإللكتـرونية الداعمة إلدارة املعرفة ،وبما يحقق
الحوكمة املجتمعية املـنـشــودة .حيث أن درجــة الثقة بيـن الحكومة واملواطنيـن واقتناعهم بالعوائد املجتمعية
اإليجابية لتطبيقات بـرنامج ناجع للحكومة اإللكتـرونية ،عامل حاسم لزيادة التمويل الشعبي ملشروعات الحكومة
اإللكتـرونية .األمر الذي قد يكون له مردود إيجابي على الدول املانحة ومنظمات التمويل الدولية ،مما قد يساهم
في زيادة تدفق الهبات واملعونات واملساعدات الفنية واملالية الالزمة لدعم بـرنامج الحكومة اإللكتـرونية بمصر.
يوطن ملمارسات إدارة املعرفة بالجهاز الحكومي ،يمكن
والخالصة أن بناء وتنفيذ بـرنامج فعال للحكومة اإللكتـرونيةِ ،
أن يساهم بشكل فعال في تحقيق الحوكمة املجتمعية الجيدة ،وذلك من خالل دوره في دعم املشاركة املجتمعية وشفافية
التبادل املعلوماتي والحد من الفساد وإقرار املساءلة الحكومية ،األمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق التنمية املجتمعية
املستدامة املنشودة.
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ABSTRACT
The modern applications of e-government in most countries of the world - whether developing or developed - have contributed to rationalizing and improving the cost and quality of government services provided to citizens and businessmen. This tangible improvement in the level of services and the degree of satisfaction of the recipients of these services has encouraged countries to try to expand the dissemination and
application of e-government programs and projects. But the expansion of the adoption of the e-government
system, especially in the developing world - such as the Egyptian case - is faced by many challenges and obstacles such as the required technology and infrastructure, the appropriateness of the legislative framework
and the organizational and administrative structure, as well as the prevailing organizational and societal
culture. In order to adopt an effective e-government system, it is necessary for governments to adopt an
integrated strategy to overcome these challenges in order to implement effective e-government programs.
The success of the e-government system requires reengineering the government services package and
rationalizing the standardizing procedures for its application. Based on that, the knowledge acquired by
government employees must play an important role in understanding these procedures and their successful implementation. But the latent civil servants have that knowledge and have run it for decades, through
a stubborn bureaucracy, vehemently resisting any attempt to impart and share knowledge for fear of losing part of their power and influence in the bureaucratic organization. This dilemma requires a conscious
government effort to overcome it, by adopting effective incentive and reward systems to convince the public employee of the importance of adopting and implementing e-government, which requires activating
knowledge management and for employees to share knowledge related to their work and experiences, in
pursuit of developing and improving public services, and raising performance efficiency. The government
supports community governance, and seeks to achieve the desired sustainable development goals.
Thus, through this research paper, the researcher will shed light on the concept of e-government and
the elements of its application. It will also deal with the concept of knowledge management and the mechanisms of knowledge sharing, with an attempt to develop a proposed framework to demonstrate the relationship between the application of the e-government system, the activation of knowledge management
and raising the efficiency of government performance. Finally, to identify the challenges facing the implementation of an effective e-government program in Egypt, with a statement of the reform axes that are
required to be met to confront these challenges.
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