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  ملخص

 حيثاالت والمعلومات الرقمية االتصتكنولوجيا هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق 

حيث انه ليس في مجال تبني المبتكرات التكنولوجية  قامت بتغير وجه االتصال الحكومي حول العالم

هذه  تهدفواالتصال الحكومي،  علىبل هي في مجال خلق ذهنية جديدة لدي القائمين  ،الجديدة فقط

المقصود بالتحول الرقمي ،و هتوأهميالتحول الرقمي  إلىأسباب اللجوء  علىتعرف لإلى االدراسة 

التحول الرقمي  بعادأوالتعرف على ، االتصال الحكومي وتحسن التعامل مع التحول الرقمي في

ي يطلبها التغلب على التحديات والمكونات الت سبلالرقمي وحول تواالستراتيجيات التي تقوم عليها ال

 على المنهج الوصفي. ت الدراسة التحول الرقمي، واعتمد

التعرف و ،ليها لدي التحول الرقميعلى المخاطر التي يجب االنتباه إ التعرفكما هدفت الدراسة إلى 

المهارات التي  علىخر التعرف ومن جانب أ الحكومي،تصال الحديثة في اال التقنياتعلى استخدام 

ات التي تواجه التحول قبالع علىوالتعرف  الحكومي،ي جهات االتصال يحتاج لها العاملين ف

 للتحول الرقمي.  األزمةالحكومات توفير اإلمكانيات  ىالرقمي، وانه يجب عل

 الحكومي االتصال، التحديات، الرقميالتحول  :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

It is evident that the revolution in digital communication and information 

has changed the face of government communication around the globe, as 

the study seeks to identify the reasons for resorting to digital 

transformation and its significance not only in the field of adopting new 

technological innovations, but also in the field of creating a new mindset 

for government communicators. Government communication should 

recognize what digital change entails and deal with it more effectively. 

Recognize the digital transformation's aspects and the tactics that underpin 

it. Identifying methods for overcoming the obstacles and components 

needed by digital transformation and adopting it in a detailed manner. I 

have digital transformation and am aware of the threats that need my 

attention. Recognize the usage of current technology in government 

communication, as well as the skills required by government focal points, 

and identify impediments to digital transformation. Governments must also 

supply the critical mass for digital transformation. 

Keywords: Digital transformation, challenges, government 

communication 
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 المقدمة

في دعم برنامج التحول الوطني حيث قامت بإنشاء اللجنة الوطنية  العربية السعودية  تهتم المملكة

للتحول الرقمي لتحقيق كافة االستراتيجيات، للعمل على رفع أداء الكفاءة وتوفير كافة الفاعليات 

يجب أن تتطور أداء  التكنولوجيا،ومع تتطور والمبادرات الخاصة بهذا السياق، واإلشراف عليها، 

جهات الحكومية الية إلى أعمال رقمية وتحسين العمليات الداخلية التشغيلية داخل األعمال من التقليد

 األداء.البيانات لمراقبه  الرقمية وجمعمن خالل االستفادة من والغير حكومية 

 معارفه األنسان وأصبحفي ظل الثورة العلمية والتكنولوجية التي أصبحت في عصرنا هذا، و 

متضاعفة وفي مقدمة هذه المعرفة هي المعرفة العلمية والتكنولوجية وهذا كان في فترة قصيرة 

 (. 36، 2008همشري، ) تعامل مع التحول الرقمي بامتيازالمجتمع كله ي أصبحجدا، حيث 

ن التحول الرقمي في االتصال الحكومي تعلب دور كبيرا في بناء صورة منظمة الحكومة حيث إ

في تبني ممارسات أكثر  تكون لها أنهالها دور مهم في المجتمع المحلي والعالمي، حيث تكون  أنها

ابتكارية في صناعة المحتوي اإلعالمي واالهم من هذا هو التعامل مع االتصال الحكومي حيث انه 

 يعد انه قطاع استراتيجي وليس ممارسة عمل يومية. 

، والقيام األنسانحيث انه نتج عن التحول الرقمي تطور في الحياة اإلنسانية، وتغير اجتماعي لحياة 

ن االهتمام بالتحول رقمي للتقارير والتعليم الرقمي، ألبغرس الكثير من األفكار الجديدة مثل التحول ا

نظر إليها، حيث ب إعادة الالرقمي في كل المجاالت يعد من احد الموضوعات الحيوية التي توج

ن التحول الرقمي يفرض نفسه في جميع المجاالت في وقتنا الحالي وهذا نتيجة التدفق وجدنا أ

عاب والمعلومات، حيث انه تأخذ دور فاعلة في المجتمع في استي المعرفي المتزايد في المعارف

لتقدم العلمي عن االمعرفي، وبذلك تكون مسؤولية  بداعاإللي جانب التغيرات العالمية والتقنية إ

 (.169، 2006 ،)محجوب والحضاري لمجتمعها

واألنظمة الذكية، حيث قامت  واآلالتحيث شهدت في وقتنا األخير تطورا مذهال في األجهزة 

في  أكثر وكفاءة أكبربتقديم الحلول االبتكارية الختصار الوقت، وخفض التكلفة وتحقيق مرونة 

االتساع في نطاق التطوير والتغير وحدوث تحوالت غير  علىتعمل  أنهاالعمليات اإلنتاجية حيث 

ن التحول الرقمي أحد اهم الدوافع واهم المحفزات النمو في جاالت، حيث أمسبوقة في جميع الم

 المجاالت.جميع 
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 مشكلة الدراسة 

بابتكار  يقومواالعلماء  وإنهرت في عصرنا هذا ال نهاية لها، التكنولوجيا التي ظفي  ن الثورةإ

هناك  نب التنظيميجاالمقابل ومن ال، ولكن في األنسانتسهل حياة  أنهامستجدات تكنولوجية حيث 

االتصال سلبي في  أون تؤثر بشكل إيجابي الثورة والتحول الرقمي ومن ممكن أن هذه جدلية مفادها أ

 الحكومي. 

 تساؤالت الدراسة 

  الحكومي؟االتصال  هل للتحول الرقمي دور في التقدم في -

 هل للتحول الرقمي أهمية كبيرة في ظل الثورة التكنولوجية؟ -

 الدراسة أهداف 

 الدراسة الحالية كالتالي:الهدف من  إن

  ف علي ما المقصود بالتحول الرقميالتعر -

 تصال الحكوميأهمية التحول الرقمي في اال علىالتعرف  -

 عواقب التي تواجه التحول الرقميمعرفة ال -

 ن تتوفر في التحول الرقميمكونات التي يجب أال علىالتعرف  -

 التحول الرقمي أبعادمعرفة  -

 الحكوميفي االتصال  استراتيجيات التحول الرقمي علىالتعرف  -

 أهمية الدراسة 

 :ن أهمية هذه الدراسة تتمحور حوليمكن أن نقول أ

 التحول الرقمي على مفهومالتعرف   -

 لتحقيق التحول الرقمين تتوفر األبعاد التي يجب أ علىواالطالع  -

 في عصرنا هذا على التحول الرقمي تصال الحكوميقياس مدي اعتماد اال -

 لضوء على متطلبات التحول الرقميا إلقاء -

 الحكوميفي االتصال  التعرف على فوائد التحول الرقمي -

 



 

5 
 

 منهج الدراسة 

المنهج الوصفي وذلك لتحليل وتفسير بيانات الدراسة وتحديد  علىفي الدراسة  ةالباحث تعتمدالقد 

العديد من المناهج الفرعية التي تساعد في  علىأبعادها وخصائصها حيث يشمل المنهج الوصفي 

 المنهج الوصفي على الدراسة الظاهرة كما توجد في ويعتمد، الميدانيةدراسة الحالة أو الدراسة 

 .الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا

 اإلطار النظري

 مفهوم التحول الرقمي 

المتشابهة للمنظمة الفعلية باستخدام  واألعماليمكن تعريف التحول الرقمي انه صيغة المهام 

التي يشاع استخدامها من قب األطراف ذات العالقة بأنشطة  اإللكترونيةالتكنولوجيا االتصاالت 

تقوم بمساندة فاعلية استخدام الوسائل التكنولوجية مجموعة من البرمجيات  أنهاحيث المنظمة، 

 أنها، وهذا فضال عن وسائل االتصال بالشبكات المحلية والعالمية، حيث اإللكترونيةوالمعدات 

يونس، و )الطعامنةزمان محددين.  أويتفرع عنها من وسال دون ارتباط العمليات التنظيمية بمكان 

2004 ،127-128.)  

األخيرة بين المديرين والخبراء والمستشارين  الفترةمصطلح التحول الرقمي منتشر جدا في  أصبح

رات التكنولوجية، ذات الصلة لما له من أهمية كبيرة في التغيرات التنظيمية وهذه نتيجة عن التطو

ذج العمل، حيث النمو ي استخدام التقنيات الرقمية ليتم خلق القيمة وتغير أسلوبحيث انه يشير إل

داخل المؤسسة مثل ابتكار المنتجات الجديدة  األعمالتغيير أساس وجوهري في  علىانه يعمل 

 واستراتيجيتها. 

المميزة، حيث انه  األعمالالتحول الرقمي هو الجهد الخاص لتباشره المنظمة في تصميم نظام 

تمتعها لكل  على، حيث انه ينعكس ىلي ابعد مدت والمعلومات إيسمح لها باستثمار تقنيات االتصاال

متوفرة من قبل، وهذا  للعمل واألداء حيث انه لم تكونه التقنيات الرقمية من إمكانيات جما تت

، 2005، السلميي تمتعها بمزايا تصميم نظام لألعمال يحقق لها اسبق في المنافسة، )باإلضافة إل

 : اهد من العناصر المهمة ومنمن العدتتض التحول الرقمي في أي مجال نحيث أ (،257ص 

 تحديد المزايا الفريدة التي تقدمها المنظمة لعمالئها. -

 . ةالمنظم أوالقيام بتحديد المغريات للموارد البشرية في المؤسسة  -
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 ل بناء وتحقيق الربحية. ئتصميم وسا -

 اختيار العمالء والمستفيدين من الخدمة.  -

 يات إدارة المعلومات والمعرفة. تصميم أل -

 ليات التميز. تصميم أ -

 تصميم البناء التنظيمي المناسب. -

 التحليلية.متابعة التقارير  -

الرقمي يعتبر في وقتنا هذ واحد من اهم االتجاهات في الصناعة وقطاعات الخدمات  لن التحوإ

ن التحول الرقمي هو البرنامج الشامل إفسمة أساسية من سمات حياتنا المعاصرة،  أصبححيث انه 

فية تقديم يالمنظمة ويمس طريقة وأسلوب عملها داخليا وأيضا ك أوالكامل الذي يمس المؤسسة 

 (. 2013)الصالح،  جمهور المستهدف بشكل أسهل وأسرعالخدمات لل

 أومحمول الهاتف ال أون اإلفادة من التقنيات الرقمية الحديثة، مثل وسائل التوصل االجتماعي إ

المنظمة من تحقيق الكفاءة في عملياتها الرئيسة، مثل  أواألجهزة المدمجة، ولكي تتمكن المؤسسة 

ن التحويل أعمال جديدة، حيث انه يمكن أن نقول أتعزيز تجربة العمالء، تسهيل العمليات، خلق 

كفاءة في تحقيق مزيد من المحاوالت لكي تستخدم ال علىالرقمي هو الذي يساعد المؤسسات 

 عملياتها.

  التحول الرقمي يطلب ما يلي ضوء مفاهيم التحول الرقمي نجد أنفي:  

ن يكن استمرار الدعم القيادي واإلداري لجهود التحول، من خالل تركيز القيادات علي يجب أ .1

الممارسات اإلدارية المرتبطة بالتكنولوجيا والقيام بتوفير الموارد البشرية و موارد المالية، 

 التشريعات الالزمة. 

 القيام بتطوير الهياكل التنظيمية القائمة من خالل البعد عن الهياكل المتعقدة.  .2

 هياكل تنظيمية مرنة والتركيز علي فرق العمل الفعالة.  إليجادالسعي  .3

 ن نكون عليه في المستقبل. دقيقا وهي ضرورة توضيح ما تزيد أ تحديد الرؤية تحديدا .4

 الراجعة المستمرة لخطة التحول الرقمي.  .5

وهذا بهدف دعم تأييده في ضوء مفاهيم  واألفراديجب تطوير استراتيجيات بناء قدرات القيادات  .6

 المجتمع.  وأنشطةدمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كافة مجاالت 

 شباب وهذا من خالل برامج التدريب والتمية والذاتية. للقيام بتنمية المهارات والقدرات ال .7
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األجهزة الحديثة والبرامج المتنوعة لتجديد البنية التحتية األساسية توفير  يتم نيجب أ  .8

 لتكنولوجيا المعلومات. 

، حيث انه يتطلب تغيير إدارة الثقافة كميزة واألنترنتالقيام بنشر ثقافة استخدام التكنولوجيا  .9

 ة. تنافسي

وكافة نجاح عملية التحول الرقمي يتطلب قدرات ومهارات وخصائص شخصية للقيادات  .10

 بعملية التحول الرقمي ومراحلها. م والتزامه مانهمإي ىأعضاء المجتمع حيث انه تعكس مد

ضرورة تحليل السوق واحتياجاته، وتحليل نقاط القوة والضعف، والمسح الفرص والتهديدات  .11

 بالبيئة الخارجية. 

 تحول الرقمي في االتصال الحكوميمفهوم ال 

نطلق عليها الحكومة الرقمية وهي التي تعني القيام بتقريب المسافات بين األجهزة  أنيمكن 

تقوم بتطوير أدائها وخدماتها  أنها، حيث األخرمية ومن جانب المواطنين والمجتمع من جانب والحك

اكبة موتعمل في الوقت ذاته على  أنهابشكل أكثر ابتكارا وفعالية وكفاءة وشفافية ومساءلة، حيث 

من التحول الرقمي وتقديم قيمة حقيقية وملموسة في تنمية المنظمات االجتماعية  لفرصا

 واالقتصادية. 

 استراتيجيات التحول الرقمي في االتصال الحكومي 

ن تتحول رقميا البد من خطة عمل واضحة ذات توقيتات محددة، حيث انه أن المنظمة عندما تريد أ

، صال الحكوميفي االت الحقيقية، وهي استراتيجية التحول الرقميتراعي موارد المنظمة وقدراتها 

 في ثالث أنواع:  في االتصال الحكومي حيث انه يمكن تلخيص استراتيجيات التحول الرقمي

  جية االستجابة للمنافسة الجديدةاستراتي :أوالا 

في هذه المرحلة تتفاعل المنظمات والمؤسسات بشكل عام والمصارف بشكل خاص مع التغيرات 

في العرض والطلب على الخدمات المالية عن طريق تطوير منتجات وخدمات رقمية جديدة وهذا 

ن المنظمات تبني أ نالحظ أننايمكن عن طريقها وضع نفسها في بيئة تنافسية جديدة، حيث 

 تكون تابع لقائد السوق. أنهاتجابة للتغيرات البيئية، وبمعني استراتيجية االس
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  ا   استراتيجية التكييف التكنولوجي :ثانيا

التحتية في  ةتغيير عميق في البني أحداثحيث انه تتمثل هذه المرحلة في عملية التحول الرقمي في 

ستيعاب تقنيات ال ليأتيلي بنية تحتية أكثر مرونة وهذا أنها تحولها إالمنصة التكنولوجية، حيث 

 جديدة.أفكار جديدة، وهذا فضال عن سرعة عملية التطوير، وتقديم 

  ا  استراتيجية التموضع :ثالثا

ن تجعل استثماراتها في هي التي تحاول المؤسسات المالية أتعد هذه المرحلة من االستراتيجيات 

تغيير جذري  علىالتكنولوجيا تؤتي نتائجها وهذا عن طريق اعتماد استراتيجيات رقمية تنطوي 

ذه يكون اسمها في ه أنهافي هيكلها التنظيمي، وبالشكل الذي يجعلها رائدة في مجال عملها، حيث 

 .اإللكترونياتيجية التدعيم استر هذه االستراتيجية، علىن نطلق الحال ضمن قادة السوق، ويمكن أ

 ونات األساسية للتحول الرقمي في االتصال الحكومي مكال 

نال موضوع مكونات التحول الرقمي اهتمام كبير، حيث قاموا بمراجعة وتحديد هذه المكونات عن 

من المطبوعات األكاديمية لألعمال الرقمية، وكان نتيجة ذلك  70طريق تحليل ومراجعة أكثر من 

جراء العديد من االستكشافات والمقابالت مع الكثير من الخبراء والمستشارين إتم بأنه 

، كما كانت كل المطبوعات تتميز بدرجة عالية من والمتخصصين في مجال التحول الرقمي

األمر اقتراح مجموعة مكونات مثل االستراتيجية الرقمية، القدرات  في من المهمو،  الموثوقية

لثقافة والناس، التقنيات الرقمية، عالقات العمالء، عالقة الشبكة نماذج األعمال التنبئية التحليلية، ا

الرقمية، حيث انه يمكن أن نقوم بشرح مختصر للمكونات األساسية للتحول الرقمي في االتصال 

 : ((Becker, 2009 الحكومي

 بشكل مؤسسة لكي تكون ناضجة كل  على، حيث انه يجب القدرات التنبئية والتحليلية

 التنبؤ بالظروف البيئية والتكيف معها بشكل سريع.  علىن يكون لها القدرة رقمي أ

 :ن تكون عنصرا من التطور رقميا يجب أ إلىالتي تسعي ن المنظمة أ العالقات الشبكة

تتمثل بالموردين، والشركات الناشئة والحكومات، والمستثمرين،  أنهاعناصر الشبكة حيث 

تتفاعل بشكل كبير مع هؤالء  أنهاولوجية الرقمية حيث تقنيات التكنن أ إذاوالجامعات 

مستوي عال من السرعة  علىالالعبين وهذا عن طريقها تقنيات االتصاالت التي تكون 

 والدقة والتواصل. 
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 وأجهزة المحمول والطابعات الثالثية  واألشياء األنترنت: وهي تمثل التقنيات الرقمية

 األعماليرة والذكاء االصطناعي وكذلك الحوسبة السحابية في نماذج والبيانات الكب األبعاد

 في العديد من المؤسسات والمنظمات والشركات. 

  ن تقوم ظمات التي تتمتع بنضح رقمي يمكن أن هذه المنأ ية الجديدة:ماألعمال الرقنماذج

تمكن  جديد تنافسية، حيث انه التقنيات الرقمية المتكاملة حيث انه أعمالنماذج  بأنشاء

 المنظمات من تطوير عروضها.

 :وتتمثل هذه االستراتيجية الرقمية في مجموعة العمليات التنظيمية  االستراتيجية الرقمية

 والقضايا التي تتعلق بالتحول الرقمي.  واألهداف

 :ل هذا البعد بجميع النواحي المتعلقة بعالقات تتمث أنهاحيث  رقمنه العمالء وعالقاتهم

 هذه العالقات.  علىالعمالء ومدي تأثير التقدم التكنولوجي الرقمي 

 :من الصعوبات الكبيرة التي  المجتمعيعد التعامل مع الثقافة السائدة في  الثقافة والناس

كوين المواقف ن للثقافة أهمية كبيرة في تالمؤسسات عندما تتحول رقميا، اذا أتقابلها 

 التنظيمي.  باألداءوالسلوكيات التي تتعلق 

    فوائد التحول الرقمي في االتصال الحكومي 

النشاط  علىء المحتملين بالتعرف يسمج للعمال في االتصال الحكومي ن التحول الرقميأ -

 عمليات البيع والشراء في أي وقت واي مكان.  إجراءالتجاري الذي تقوم به 

 علىوتنظميها، وتحسين جودتها وتبسيط اإلجراءات للحصول  التشغيليةالقيام بتحسين الكفاءة  -

 الخدمات المقدمة للجمهور وتخفيض نسبة األخطاء.

 تحديث نماذج العمل لمواكبة التطورات التكنولوجية -

المؤسسات علي تحسين مسارها الصناعي  في االتصال الحكومي يساعد التحول الرقمي -

 واستخدام مواردها بكفاءة اعلي وامثل. 

فتح الحوار بين القطاعين  أكبر بعدبفتح فرص  في االتصال الحكومي يقوم التحول الرقمي أن -

 العام والخاص والشراكة بينهما بالتعاون مع كل الوزارات. 

 ل. القيام بتسهيل كيفية مراقبة المسئولين ليسر العم -

وهذا بعيدا عن الطرق التقليدية في تقديم  وإبداعيةالقيام بخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة  -

الخدمات، وهو لخلق حالة من الرضا والقبول لدي الجمهور تجاه خدمات المؤسسة او الشركة 

 كتطبيقات المحول. 



 

10 
 

 تعزيز إيرادات االستثمارات.  -

اإلجراءات بالطرق التقليدية، وبالتالي سوف سرعة أداء اإلجراءات الرقمية حيث انه تفوق  -

 المستفيدين.  علىتكون هذه اإلجراءات سهلة وسريعة 

بعيدا عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات، وهذا  وإبداعيةالقيام بتقديم فرص لخدمات مبتكرة  -

لخلق حالة من الرضا والقبول لدي الجمهور تجاه خدمات المؤسسة او الشركة كتطبيقات 

 لمحول. ا

تعتبر من اهم إيجابيات التحول الرقمي هو إمكانية تتبع مراقبة وتحليل المقاييس والبيانات التي  -

سوف تقوم بالحصول عليها من خالل التسويق الرقمي لنشاطك وسوف يمكنك من استخدام 

 هذه البيانات في تحسين وتطوير جودة العمل وهذا لحصول على نتائج أفضل. 

 ر التكلفة والجهد بشكل كبير. يوفت -

 كبيرة من الجمهور.  أعدادي وسع للمؤسسات ووصولهم إلفي سرعة االنتشار والت ةالمساهم -

 أهدافر فرص ضخمة للمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وتعد من أهمها تحقيق يتوف -

في الوقت  هدرةالمالمؤسسات والقيام بالوصول بها لرؤيتها االستراتيجية بإمكانيات اقل من 

 الرقمي.  حولالتالحالي وما قبل 

 أهداف التحول الرقمي في االتصال الحكومي 

الجمهور  إليهي تقديم المعلومات الموثوقة والواضحة والحقيقية  اإللكترونية ةالهدف من الحكوم أن

وخدماتها، وهذا يكون من خالل اتصالها المباشر بالجمهور عبر وسائلها  وأنشطتهاحول سياساتها 

  . األعالم، وفي ظل نمو تطلعات ورغبات الجمهور ووسائل األعالممن خالل وسائل  أوالمختلفة 

قيام العديد من األهداف األساسية في تتضمن  في االتصال الحكومي ن عملية التحول الرقميأ

المؤسسات والشركات بتوليد القيمة وهذا عن طريق الفكر الرقمي واالبتكارات وكيفية عرض 

التقنيات  وأحدث أسرعالمنتجات والخدمات وإظهار نماذج العمل بنمط جديد وهذا عن طريق 

 ة مع المتطلبات الجديدة وسلوكيات المجتمع، فتتغير هياكل المنتجات من الجمع بين األجهزةالمبتكر

 ,Berghaus , 2018) المؤسسة أوالرقمية والخدمات والشبكات مما يؤدي سرعة نمو الشركة 

13 .) 
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 (: 16، 2010الكريم،  )عبدد من األهداف الرقمية العامة ومنها: يالعدك وهنا

تطور الشامل وتنميق سرعة وكفاءة العمليات والخدمات المالية ومن ثم تقديم هذه الخدمات ال -

 بأسعار معقولة للعمالء بكل سهوله. 

وضع استراتيجية تحول واضحة وإعطاء تطلع وتبني نهج يتم عن طريقه  إلىدفع المؤسسات  -

 واضح عن التزام جميع أصحاب المصلحة. 

 تسريع التحويالت االجتماعية واإلنسانية.  -

 بشكل أكثر شفافية في العمليات الحكومية التي تدعم في الحد من الفساد.  األعمالالقيام بممارسة  -

 إلىأداء العمليات التنظيمية لتوصيل ن التكنولوجية الرقمية الجديدة هدفها بيان طريقة أ -

 وخدمات اإلنتاج.  مالاألعمستويات مبتكرة والعمل على تطوير نماذج 

 التطور المتواصل وبناء المعرفة والخبرات والعمالقة.  -

 تحول الرقمي في االتصال الحكوميلأهمية ا 

الوسيلة لتطوير العالقة بين المنظمة  بأنهاحول الرقمي في االتصال الحكومي أهمية الت تكمن

أصبحت  أنهاعملية االتصالية حيث الوالجمهور وهذا من خالل دعم التفاعل واشتراك الجمهور في 

 . ةالعالقة بين الجمهور والحكوم بناءومن أفضل وسائل االتصال ل اإللكترونيةالمواقع من 

 األزمةأسهمت ببناء مظهر جديد للعالم المالي بعد  في االتصال الحكومي ن ثورة التحول الرقميأ

 تأثيرات، حيث عملت التكنولوجيا الرقمية علي خلق 2008في عام  العالمية وهذااالقتصادية 

وهذا  وغيرت بشكل كامل الطريقة التي يتعامل بها الناس مع األموال لألعمال اتوإيجابي وإبداعات

لسريعة والمتطورة للتحول الرقمي يعد المستهلكين هم المستفيدين من الموجه او ر حذر،ثبشكل اك

 في االتصال الحكومي. 

التطورات الكبيرة في اإلنتاج وقواعد البيانات  أحداث ىوجيا الرقمية لها أهمية كبيرة علالتكنول

وأدوات صنع القرار وهذا للتوزيع ومعرفة القنوات الرقمية للعمالء وتجربة العمالء والمرونة في 

ول عروض العمالء، وبإمكان الوافدين الجدد في الحصول علي مكان في الصناعة، فتعد للتح

من معدالت النمو وذلك عن طريق  المالية حيث انه يزيدالرقمي أهمية كبيرة وواضحة في األسواق 

المصارف والمؤسسات  استمارةجائبين هامين، حيث انه يعد حجم األسواق واالستثمارات فاذا زاد 

علي هذا بشكل واضح في توسع  سأثرالمالية وهذا نتيجة للتطورات التكنولوجية المتقدمة حيث انه 

 لي زيادة العوائد علي االستثمارات وعلي المدي الطويل. ق وزيادتها بشكل يؤدي إحجم األسوا
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وظائف متكررة  في ترتيب في االتصال الحكومي خر يعد ألهمية التحول الرقميومن جانب أ

المعلومات بشكل  علىل وهذا مقارنة في التداول سابقا الذي لم يتيح الحصوى وبتقدم واسع المد

دخول عمالء جدد في قطاع إدارة األصول  أماموبتكاليف مرتفعة، ومن ثم كان ذلك حاجز  أسهل

الصناعات المالية  علىواضحا  وتأثيراوهذا فصال عن ذلك فان للتحول الرقمي دورا كبيرا 

العمل للصناعة  إيجاد طرائق جديدة لالبتكار في إلىاألعمال حيث انه يؤدي المصرفية ومجاالت 

 المصرفية مثل زيادة االستثمارات. 

ن عصر التكنولوجيا الرقمية شهدت تقدما كبيرا في مجال االستثمارات في ودلت األبحاث العديدة أ

شهرة واسعة  وأخذتفيما بعد، حيث انه زادت أهمية التحول الرقمي  أكثر وتزيدالدول العالمية 

، وأصبحت البنوك الرقمية تستثمر 2016، 2011والسيما بين عامي  ةن متعدداوانتشرت في بلد

 استثمارات مباشرة في التكنولوجيا الحيوية. 

 إلىريقة التي عن طريقها يتم الوصول أهمية في تيسير الطالرقمي في االتصال الحكومي وللتحول 

هذا عن طريق تقديم وسرية والقيام بتخفيض التكاليف الصغيرة والمتوسطة و امأنالمدفوعات بكل 

طريق التقنيات  وذلك عنص من الفساد، لتخلفافية والعمليات الحكومية وهذا لشالالخدمات المالية و

ة مخاطر االنتماء التي يوفرها التحول الرقمي حيث انه يمكن الكشف عن االحتياالت وإدار

 دارة الضمانات واالتباع التنظيمي ومن ثم توفير االستقرار المالي واالندماج المالي. إوالتحسين من 

 أبعاد التحول الرقمي في االتصال الحكومي 

 علىبشكل واضح  ثرؤتالتي الرقمي في االتصال الحكومي للتحول  بعاداألوهناك مجموعة من 

 المنظمات ومنها: 

 يوجد و: حيث انه يتمثل هذه البعد بالخدمات التي تقدمها المنظمات للعمالء، مصدر القيمة

م، وهي األداء، والتصمي األعمالفي تقديم القيمة لنماذج  ةعناصر تقوم بالمساهم 9

التكاليف، تخفيض المخاطر، ض سعر، الحالة، تخفي، الالتخصيص، والعالمة التجارية

تقوية عمل المؤسسة مما يمكنها  علىر لها القدرة الوصول، حيث انه هذه العناصوإمكانية 

 . أفضلوتقديم الخدمات بشكل  أعمالمن خلق نماذج 
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 عرض القيمة للعمالء وذلك توجد العديد من المراحل ومنها تقديم  نوات توزيع الخدمات:ق

عن طريق تلك المراحل التي من خاللها خلق الوعي وتقديم االقتراحات التي ترتبط بقيمة 

فمثال عنصر خلق المنظمات وشراء المنتجات وتقديم الخدمات ودعم العمالء بعد الشراء، 

االتصاالت وتسويق لها أهمية كبيرة  أنها علىصف والخدمات  أوالوعي وتقييم المنتجات 

للمؤسسة وهذا عن طريق اإلعالنات والتواصل مع العميل وهذا التخاذ القرارات المستنيرة 

 بالمراحل األخرى من التقييم وهي اقتراح القيمة للمنظمة.  عالقة واضحةوالتي لها 

 :والمالية والفكريةحيث تتمثل في الموارد البشرية والموارد المادية  الموارد الرئيسية 

 وهذا عن طريق الموارد التي تتمكن المؤسسات من أدائها. 

 :نشطة المميزة للمؤسسات التي حيث انه يعد هناك العديد من أنواع األ األنشطة األساسية

األنشطة،  وأنشاءتتمثل بحل المشكالت  أنهازم حيث الن تمارسها لتحقيق النجاح اليجب أ

 وهذا عن طريقها يتم تفعيل األنشطة التي تمارسها المؤسسات وبطريقة هيكلية: 

 تقديم وبيع المنتجات والخدمات.  -

 تطوير وإدارة المنتجات والخدمات.  -

 إدارة خدمات العمالء. -

 لتحول الرقمي في االتصال الحكوميعوقات ام  

داخل  في االتصال الحكومي عملية التحول الرقمينه يوجد العديد من المعوقات التي تعوق أحيث 

 أي مؤسسة او منظمة: 

الرقمي نقص في المواهب المتخصصة في سوق العمل والتي تتمكن من تحقيق التحول  وجود -

 المنشود. في االتصال الحكومي 

من المعلومات وهذا يمثل نتيجة الستخدام وسائل التكنولوجيا حيث أوجود تخوف من مخاطر  -

 انه يعتبر أحد أكبر العوائق خصوصا إذا كانت األصول ذات قيمة عالية. 

 عدم تجهيز المؤسسات من حيث الموارد والتدريب والمعرفة الضرورية.  -

برامج التحول  وجود نقص الكفاءات والقدرات المتمكنة داخل المؤسسة والقادرة على قيادة -

 الرقمي والتغير داخل المؤسسة. 

 نقص الميزانيات المرصودة لهذه البرامج التي تحد من نموها.  -
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 راحل التحول الرقمي في االتصال الحكوميم 

 هناك ثالث مراحل للتحويل الرقمي في االتصال الحكومي: و

  النموذجة أو الرقمية: أوالا 

والتي تشير  في االتصال الحكومي من مراحل اكتمال التحول الرقمي ىاألولالمرحلة  الرقميةتعد 

تخزين  فياأللي جهزة الحاسب ألي تنسيق رقمي، وهذا لتتمكن تشفير المعلومات التناظرية إ إلى

ي مهام ي التغيير في المهام التناظرية إللالرقمية إتشير  المعالجة ونقل هذه المعلومات، حيث انه

نطاق أوسع،  ىلمعلومات مع المهام الحالية، وعلدمج تكنولوجيا ا أنهاتصورها علي  أورقمية، 

هذه التكوينات تلك الموارد الفعالة، وهذا من حيث التكلفة باستخدام حيث يعتبر تمكين وتطوير 

وهي بتحويل المعلومات الخاص  األجراءلوصف  الرقميةيمكن تعريف تكنولوجيا المعلومات، كما 

وفي العادة  ي معلومات رقمية، حيث انه تتعلق األمثلة باستخدام نماذج الرقمية الداخليةإلالمتمثلة 

 .ليات الوثائق الداخلية والخارجيةة عمالرقمية بشكل رئيسي علي رقميتعمل 

  :ا   ة، التمثيل المرئيالرقميثانيا

ة التمثيل المرئي وهي التي مرحل هيفي االتصال الحكومي  رحلة الثانية من التحويل الرقمي الم

لتغير العمليات التجارية الحالية  التقنيات الرقمية  أوكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات تعكس 

الهاتف المحمول والتي تتيح لجميع العمالء  أو األنترنتقنوات اتصال جديدة عبر  شاءإنمثل 

تقوم بتغير التفاعالت التقليدية بين  أنهاالمنظمات، حيث  أواالتصال بسهولة مع المؤسسات 

مع  ةجديد ةتنظيم هياكل اجتماعية تكنولوجي ىوغالبا ما يشتمل هذا التغيير عل المؤسسة والعمالء

ها تكن ممكنه بدون التقنيات الرقمية، وفي ظل مجال التكنولوجيا مصنوعات رقمية، حيث أن

مل مساعد رئيسي وهذا لالستفادة من إمكانيات عا أنهاتعمل تقنية المعلومات علي  أنهاالرقمية، حيث 

وذلك عن طريق تغيير العمليات التجارية الحالية مثل االتصاالت والتوزيع أو إدارة  العمل الجديد

العالقات التجارية، وذلك من خالل الرقمية حيث تقوم المؤسسات بتطبيق تلك التقنيات الرقمية 

لية عن طريق السماح لها بتنسيق أكثر فاعلية بين العمليات للعمل على تحسين العمليات التجارية الحا

 .ذا عن طريق تعزيز تجارب المستخدمخلق قيمة إضافية للعمالء، ويتم هأو عن طريق 
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  :ا  التحول الرقميثالثا

الشركة والذي  ىمستو ىير علهي المرحلة األخيرة وتعد المرحلة األكثر انتشارا والتي تصف التغي

الصناعة  أوالمنظمات الرائدة  أوتكون جديدة للمؤسسات  وقدجديدة  أعماللي تطوير نماذج يؤدي إ

وذلك من خالل ، تتنافس المؤسسات فيما بينها من اجل تحقيق ميزة تنافسية أنهابشكل عام كما 

 شاء المؤسسة وتقديم قيمة للعمالء، حيث أنه تحولإنا والكيفية التي عن طريقها يتم نماذج أعماله

العوائد المستلمة إلى أرباح وهي نتيجة استخدام العمليات الرقمية، حيث يقدم التحول الرقمي على 

وتعمل على تغيير تتجاوز التميل المرئي  أنها، كما لألعمالالمؤسسة بأكملها وطرح ممارستها 

خلق قيمة علي عملية  أووهذا لتغير منطق عمل المؤسسة  ،العمليات والمهام التنظيمية البسيطة

ت والذي يتغير بشكل وهذا من خالل االستخدام الواسع والعميق لتكنولوجيا المعلوماسبيل المثال، 

فهو المعلومات استخدام تكنولوجيا  في  سا سايعتبرخدمات الرعاية الصحية توفر  أنأساسي حيث 

يسمح لمقدمي  أنهالي تغييرات أساسية في العمليات الحالية واإلجراءات والقدرات حيث يؤدي إ

  الخروج منها. أوالرعاية الصحية بدخول األسواق الحالية الجديدة 

  مخاطر التحول الرقمي في االتصال الحكومي 

كات باعتراف في مختلف القطاعات بمخاطر التحول الرقمي وتعد من أبرز تقوم المؤسسات والشر

الرقم من وجود مزايا كثيرة للتحول  هذه المخاطر الرقمية التي تواجهها في وقتنا الحالي، وعلى

رض لها الكثير من ن هناك العدد من المخاطر التي تتعإال أات الرقمي للشريكات والمؤسس

 كات. المؤسسات والشر

ن تتعرض المؤسسات يما يتعلق بالتحول الرقمي فيمكن أحيث تتوالد العديد من المخاطر التشغيلية ف

البشرية  واألخطاءالتي تتمثل في النقص بالمعلومات  العملياتمن الكثير إلى الشركات  أو

جودة البيانات والحفاظ عليها وحمياتها وهناك أيضا  نقص في والتدخالت الخارجية، وينتج عن هذا

 المخاطر السيبرانية ويمكن توضيح هذه المخاطر كاالتي: 

تقوم الكثير من  أنهابفعل التطورات التكنولوجيا الرقمية حيث  تأتي: وهي المخاطر السيبرانية -

أنظمة وبرمجيات تكنولوجيا المعلومات المعقدة وهذا  علىالمؤسسات والشركات باالعتماد 

لي تقليل الدقة والشفافية في أن تكون هذه األنظمة معقدة تؤدي إلغرض التشغيل ومن الممكن 

 سبب الخلل في العمل. يوهذا  األعمالعمليات التحول الرقمي وضعف نماذج 
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 العديد من المخاطر الرئيسية الي يمكن توضحها مثل:  وهناك

 التقنيات الرقمية.  علىجود اعتماد كبير و 

 االندماج بين نظم تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجية والتشغيلية.  

 . واإللكتروني األمنتجاوز االبتكار الرقمي والتدابير  

 ازدياد حجم المواقع المستهدفة بسبب كثرة األجهزة المتصلة.  

 . اإللكترونيةاستخدام التعامالت  

 .اإللكترونيةزيادة تعقيد الهجمات  

 لخاتمةا  

الحكومية االلكترونية  الحكومي أوفي االتصال  الرقمي ن التحولأ القولاألمر يمكن في نهاية 

يتوفر في كل مؤسسة  نولوجيا التي نعيش فيها، ويجب أنالتكثورة مهم جدا في ظل  او الرقمية

الحكومي في االتصال  مون بتدريب العاملين هناك على التعامل مع التحول الرقميويق أشخاص

ألي مؤسسة  في االتصال الحكومي ن من المهم التعرف على أهمية التحول الرقميإ، وللمؤسسة

مواكبة العصر الذي يعيش  في االتصال الحكومي هو الهدف من التحول الرقميومنظمة،  أو

في هذا  التحول الرقمي في االتصال الحكومي أهدافحياته، وقمنا بالتعرف على  نساناإلفيه 

 . البحث

 التوصيات 

ثورة وهذا لمواكبة  في االتصال الحكومي يجب على كل دولة القيام بعملية التحول الرقمي -

 التكنولوجيا. 

وتهيئة القوانين  في االتصال الحكومي توفير مستلزمات التحول الرقمي يجب على الحكومة -

 المطلوبة. 

ن تقوم المؤسسات باستغالل التكنولوجيا الرقمية الجديدة للتعرف على عمالء جدد بشكل يجب أ -

 في االتصال الحكومي تأثير التحول الرقمي، كعن طريق توقع حاجاتهم بسرعةأفضل وهذا 

 يألالغاية النهائية و األساسي فيعتبر الهدالن العميل ، وذلك في تطوير أداء المؤسسات

 النشاط االقتصادي.  علىمؤسسة تعمل 
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