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 برلين، أملانيا املركز الديمقراطي العربي،  

 ، ليبيا  طبرق جامعة 

 الجزائر - جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي-مخبر إدارة أعمال املؤسسات االقتصادية املستدامة 

 الجزائر  - جامعة أحمد دراية أدرار-مخبر القانون واملجتمع  

 جامعة طبرق/ ليبيا  –مركز البحوث والدراسات العلمية 

 ، الجزائر "أثر تقنين املعامالت اإللكترونية على النظام التقليدي للعقود" PRFUفريق البحث التكويني الجامعي 
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 أملانيا،  برلين، املركز العربي الديمقراطيرئيس ، أ. عمار شرعان

 ليبيا  -جامعة طبرق   –وكيل الجامعة للشؤون العلمية   –أ. د. وليد شعيب آدم 

جامعة الشهيد حمة لخضر  -مدير مخبر إدارة أعمال املؤسسات االقتصادية املستدامة  – أ. د. مصطفى عوادي 

 الجزائر - الوادي

 الجزائر  - جامعة أحمد دراية أدرار-القانون واملجتمع  مخبر  - أ.د. حمليل صالح 

 جامعة طبرق/ ليبيا  –مركز البحوث والدراسات العلمية  -أ. أحمد ابريك مراجع  

 رئيس املؤتمر: 

 ، الجزائر طاهري محمد بشارجامعة  ، وسيلة نجاة بلغناميد.

 رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: 

 الجزائر، كافي تندوف املركز الجامعي علي ، مليكة جامع د. 

 املنسق العام للمؤتمر:

 أحمد بوهكو، رئيس تحرير املجلة الدولية للدراسات اإلقتصاديةد.

 للمؤتمر:  التحضيريةرئيس اللجنة 

 د.ناجية سليمان عبد هللا، رئيسة تحرير مجلة العلوم السياسية والقانون 

 رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر:

 الجزائر   ،الجبار، جامعة طاهري محمد بشارد. سهيلة عبد 

 مدير املؤتمر: 

 أ.كريم عايش، املركز الديمقراطي العربي، برلين، أملانيا 
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 أعضاء اللجنة العلمية 

  مستغانم   باديس  بن  الحميد  عبد  جامعة العجال،   عدالة  أ.د

 الجزائر 

  املتطورة  للدراسات   العالي  املعهد  أحمد،  سيد   محمود  هناء  د.

 بالهرم

 الجزائر  -تندوف كافي علي الجامعي  املركز حماد، فردي الجزائر   ،خنشلة لغرور سعد  جامعة  إنصاف،  عمران بن أ.د.

 الجزائر   –  تندوف  كافي  علي  الجامعي  املركز  الدين،  نور   مويس ي   د. فرنسا –ليل جامعة مليك،  مباركي أ.د

 الجزائر   – تندوف كافي علي الجامعي  املركز ميلود، د.بورحلة الجزائر - تندوف كافي على الجامعي املركز محمد،  حمودي أ.د.

 –  تندوف  كافي  علي الجامعي  املركز  الوهاب،  عبد  زاير  بن  د. البحرين  جامعة بوحجي، جاسم محمد أ.د.

 الجزائر 

 الجزائر  -تندوف كافي علي  الجامعي املركز   محمد، بودالي د. الجزائر  -  بشار طاهري  محمد  جامعة أحمد،   بوسهمين أ.د

 الجزائر   – بشار محمد طاهري   جامعة بلغنامي، وسيلة نجاة د. الجزائر   -الوادي  حمة لخضر  جامعة مصطفى،  عوادي أ.د.

 ، تندوف  كافي  علي   الجامعي  املركز  الكريم،   عبد   منصور   بن  أ.د.

 الجزائر 

 الجزائر  -تندوف كافي علي الجامعي  املركز  بلخير، بلحاج د.

 الجزائر   – بشار طاهري  محمد جامعة ياسين، هللا عبد د. الجزائر  - الوادي  حمة لخضر جامعة – علي قابوسة أ.د.

  –  2سطيف دباغين  ملين   محّمد   معةجا   ملوكي،   هللا   عبد   د. الجزائر   ،تلمسان بلقايد بكر أبو جامعة – محمد  بوزيان دبن أ.

 الجزائر 

  –  بشار  طاهري   محمد   جامعة  الزهراء،  فاطمة   مولفرعة   د. الجزائر  ، بشار طاهري   محمد جامعة – السالم  عبد مخلوفي أ.د

 الجزائر 

  –   تندوف  كافي  علي   الجامعي  املركز   –  القادر   عبد   لعيدي  د. الجزائر  ،رار أد  دراية أحمد جامعة – بوجمعة بالل أ.د

 الجزائر 

 الجزائر  – تندوف كافي علي الجامعي املركز هارون،  سعدي د. الجزائر  -البواقي  أم  جامعة – الزوبير   عياش أ.د.

 الجزائر   – بشار طاهري  محمد   جامعة سمير، العزيز  عبد بن د. الجزائر - تندوف كافي علي  الجامعي املركز – رحال  نصر أ.د

 الجزائر -لخضر الحاج 1 باتنة جامعة محمد، مازوني د. الجزائر-  تندوف كافي علي الجامعي املركز  –  علي سيد بلحمدي أ.د

 للعلوم   العالي  املعهد  –  الحسومي،  الالفي  محمود  فوزي  .  د الجزائر - تندوف كافي علي الجامعي  املركز  – مختار عابد بن أ.د

 ليبيا  -والتقنية 

 للعلوم   املعرفة  كلية  ،حامد  إسماعيل  حامد   نهلة  د. الجزائر  -بومرداس  جامعة شيخي، .د.بالل

 السودان   ،والتكنولوجيا

 الجزائر   – بشار محمد طاهري   جامعة عزيزة، رابحي د. الجزائر - تندوف كافي علي الجامعي املركز   مراد، هللا  حرز  بن أ.د

 الجزائر  – تندوف كافي يعل الجامعي املركز سعيدة، أعراب د. الجزائر  -الوادي حمة  لخضر جامعة طارق،  قدوري د.

 الجزائر   -بسكرة جامعة عزوز، د.ميلود الجزائر  -ورقلة جامعة   عتيق، د.لعلى

 الجزائر  -البواقي   أم جامعة  يزيد، د.تقرارت الجزائر - بسكرة جامعة ،  القادر  عبد د.عوادي
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 الجزائر   -بسكرة جامعة  إبراهيم، د.تومي الجزائر  -  بسكرة  جامعة صابر،  عباس ي  د.

 الجزائر  -سكيكدة جامعة زريق،  د.سوسن الجزائر  - الوادي حمة  لخضر  جامعة  العيد،  محمد  عمامرة د.

 الجزائر  -الوادي جامعة مرغني، د.وليد الجزائر  -البواقي أم  جامعة ليليا، غضابنة د.

 الجزائر  -دي الوا جامعة  علي، د.العبس ي  الجزائر - تندوف كافي علي الجامعي املركز  ربيع،  معزوز د.

 الجزائر  – بوعريريج برج جامعة زوينة، فرج د.بن الجزائر –  بشار محمد طاهري  جامعة  صورية، بوربابة د.

 الجزائر   -الوادي  جامعة  آسيا، بعض ي د. الجزائر -أدرار  دراية أحمد  جامعة  املهدي،   محمد بكراوي  د.

 للبحوث  القومي  املركز  جمعة،  أحمد  حسن  الدين  نصر  د.

 السودان   ،الخرطوم

 الجزائر  – تندوف كافي علي الجامعي املركز  توفيق، ياحي أ.

 ، للنقل   روسيا   جامعة   القانون   معهد  العلي،  الرحيم   عبد  ناصر  د.

 موسكو 

 الجزائر    ،تندوف  كافي  علي  الجامعي  املركز  السالم،  عبد   كشيش  أ.

 الجزائر  – أدرار -  دراية أحمد  جامعة صالح، ليلحم د. الجزائر - تلمسان بلقايد  بكر  أبو جامعة فروانة، حازم د.

 الجزائر   – أدرار   -دراية أحمد  جامعة  القادر، عبد مهداوي  أ.د. مصر  - القاهرة جامعة  طمان، دينا د.

 الجزائر   – أدرار دراية  أحمد جامعة مسعود، ختير أ.د. تونس  - صفاقس  واملناجمنت   االقتصاد  علوم  كلية   هاللي،  عربية  د.

 الجزائر   –  أدرار  دراية  أحمد  جامعة  الحق،  عبد  محمد  بكراوي   د. لبنان  - اللبنانية الجامعة  رضا، حسن  عباس د.

 الجزائر  – أدرار   دراية أحمد  جامعة زينب،   اعمر سيد د. العراق  -تكريت جامعة  بيات، ميثاق  د.

 الجزائر   – 1 باتنة -لخضر  الحاج جامعة  مريم، نوح بن د. الجزائر  - بشار محمد  طاهري  جامعة  الجبار، عبد  سهيلة د.

 الجزائر  – أدرار   دراية أحمد  جامعة هللا،  عبد بكراوي  د. الجزائر  -تندوف كافي علي الجامعي  املركز مصطفى، بياض د.

 لجزائرا  - أدرار  دراية أحمد جامعة  أحمد،  الطيبي د. الجزائر  - تندوف  كافي  علي  الجامعي  املركز   الناصر،  عبد     صالحي  د.

 الجزائر  - 01 باتنة لخضر الحاج  جامعة لعلي، د.يحياوي  الجزائر  -تندوف كافي علي الجامعي املركز أحمد،  دن د.

 والحاسبات   لإلدارة  العالي  العبور   معهد  ناشد،  ادوارد  نشأت  د.

 مصر  املعلومات، ونظم

  والفنادق   السياحة  كلية   وكيل  زهرى،   الفتاح  عبد   محمد  أ.د.م

  منسق  والكوراث،  األزمات  وحدة  مدير  ورة، املنص   بجامعة

 مصر املؤسس ي،  واالعتماد الجودة

 الجزائر  -تندوف كافي علي الجامعي  املركز  حسنية، يحياوي  د. الجزائر  – البويرة جامعة عرابي، محفوظ  د.

 الجزائر   بشار، محمد طاهري   جامعة فضيلة، سنيسنة  د.
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ـــس  املؤتمــــــر: ةكلمـــــــــــــــــــــة رئيـــــــــــــــ

بسم هللا الرحمن الرحيم ، والحمد هلل رب العاملين، والعاقبة للمتقين، والصالة والسالم على عبده  

ورسوله وأمينه على وحيه وخليله وصفوته من عباده نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدهللا، وعلى  

أصحاب املعالي والسعادة كل   .ه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد..آله وأصحاب

باسمه مع حفظ االلقاب و املقامات و األساتذة الباحثين من داخل الوطن وخارجه السالم عليكم  

 ورحمة هللا وبركاته 

الناس ال   والأ يشكر  ال  اتقدم  من  ان  لي  اسمحوا  لذا  تعالى  يشكر هللا  لكل    االمتنان  الشكر وجزيل  بوافر 

 املجهودات الداعمة من قريب او بعيد لهذه الجهود الصادقة على راسهم:

 ليبيا  –جامعة طبرق   –وكيل الجامعة للشؤون العلمية   – آدم شعيب  وليد  د..أ •

جامعة  - مدير مخبر إدارة أعمال املؤسسات االقتصادية املستدامة  – عوادي مصطفى أ.د •

 الجزائر  –لخضر الوادي  الشهيد حمة 

 الجزائر-مدير مخبر القانون واملجتمع جامعة أحمد دراية أدرار   – صالح حمليل أ.د. •

 ليبيا –جامعة طبرق   –مدير مركز البحوث والدراسات العلمية  – مراجع ابريك  أحمد أ. •

 برلين  – أملانيا  –رئيس املركز الديمقراطي العربي   – شرعان عمار  أ. •

أثر تقنين املعامالت اإللكترونية   PRFU  – فريق البحث التكويني الجامعي جامعمليكة  د. •

الجزائر املركز الجامعي علي كافي تندوف و رئيسة اللجنة  –على النظام التقليدي للعقود 

 العلمية التي تابعت العملية منذ االعالن عن املؤتمر  

والغبطة أن أشاركم    جانب من فعاليات افتتاح  ملن دواعي السرور إنه أيها السادة والسيدات 

 املرونة والتعقيد".  بين اإللكترونية البيروقراطية ملتقاكم الدولي واملوسوم ب: "

التكنولوجيات   و  الرقمنة  مساهمة   من  يخص  ما  في  الباحثين  السادة  له  تطرق  مما   فيه  ال شك 

مــرتبط جديدة  ومفاهيم  وقيم  أساليب  بــلورة  في  السياس ي  الحديثة  الصعيد  على  املختلفة  بالــمجاالت  ة 

واالقتصادي واالجتماعي واإلداري، هذه االخيرة اإلدارة التي لم تعد في معزل عن تلك التغيرات الجذرية التي  

أحدثتها وسائل االتصال الحديثة من أتمتة  و حوسبة لالنظمة و الخدمات  واالتصال بهدف إنشاء معامالت  

ادارات و مؤسسات و  بطئ  سير االعمال     في  للوثائق و االجراءات  التعقيد   بعيدا عن  ذات جودة عالية 

 وتماطل املستخدمين  و كل أشكال البيوقراطية، 
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املعامالت   اإللكترونية،  اإلدارة  منها  جديدة  اليات  والدة  تطرح   التي  املؤتمر  اشكالية  جاءت  عليه 

اإللكترونية،   الحكومة  التي االلكترونية،  املفاهيم.  من  وغيرها  االلكترونية،  النقود  اإللكترونية،  التجارة 

تمخض عنها االنتقال من البيئة التقليدية إلى البيئة الرقمية، لكن الواقع ابرز وجود النموذج البيروقراطي  

صول  بعيدة كل البعد عن التقنية تعطل رغبات املستفيدين في الح في شقه السلبي بما يحتويه من تعقيدات

. االمر الذي  نجم عنه مشكلة أخالقية، وفساٍد في املمارسات   على خدمات سهلة وسريعة تواكب روح العصر

لتكريس كأداة  االلكتروني  النموذج  حواجز   اصبح  كسر  من  بدال  الحديثة    الرقمية  البيئة  في  الفساد 

 البيروقراطية واملحسوبية.  

من داخل الوطن وخارجه في اثراء املؤتمر بمداخالت    أملنا كبير في األساتذة الباحثين املساهمين

مع حرصنا على أن يتوج هذا املؤتمر  بتوصيات ترى    قيمة تحظى أن تكون مرجعا هاما في البحث العلمي.

 طريقها إلى التطبيق الفعلي.

 البالء والوباءوأن يرفع هللا عنا هذا    وفي الختام نتمنى لكم التوفيق والنجاح، مع دوام الصحة والعافية.

و في نفس الصدد تزامنا مع ذكرى اليوم الخالذ للكفاح املسلح للطلبة   و بهذه املناسبة العظيمة 

 التمنى لطلبتنا االفاضل مزيدا من التقدم و الرفاه و املجد والخلود لشهدائنا األبرار

 يحقق أهدافه الطموحة وغاياته النبيلة. 
ً
 مثمرا

ً
   ع.وأشكركم على حسن االستماكما اتمنى مؤتمرا

 والســــــــالم عليــــــكم ورحـــــمة هللا

 

 

 

 

 د. نجاة وسيلة بلغنامي 
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 كلمة رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر 

 بسم هللا الرحمان الرحيم 

 والصالة والسالم على أشرف املرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بهديه إلى يوم الدين. 

 أملانيا.   -املركز الديمقراطي العربي برلين السيد رئيس  ✓

 ليبيا –السيد مدير جامعة طبرق  ✓

جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي،  -السيد مدير مخبر إدارة أعمال املؤسسات االقتصادية املستدامة   ✓

 الجزائر 

 جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر -السيد مدير مخبر القانون واملجتمع  ✓

 جامعة طبرق، ليبيا  –البحوث والدراسات العلمية السيد رئيس مركز   ✓

 زمالءنا األساتذة  ✓

 طلبتنا األفاضل  ✓

 األسرة التقنية   ✓

أصالة عن نفس ي ونيابة على كل فريق مؤتمر البيروقراطية اإللكترونية بين املرونة والتعقيد، أرحب بكم في رحاب  

  وسهال بكل املشاركين من مختلف بقاع العالم.هذه التظاهرة العلمية التي تتم عبر تقنية التحاضر عن بعد، فأهال

الكريم  الجمع  املتميزة من أساتذة وباحثين وإطارات من مختلف    أيها  الكوكبة  لنا أن نستضيف هذه  إنه لشرف 

إلثراء   وتكرمكم  دعوتنا  وقبولكم  لنا  تشريفكم  على  والشكر  الترحاب  كل  جميعا  منا  فلكم  والشقيقة،  الصديقة  الدول 

 ؤتمر الدولي.موضوع هذا امل

 اإلدارة استخدام دور  أصبح الحاسوبية والتطبيقات الحديثة التكنولوجيا استخدام في املتزايد التقدم ضوء ففي

 ورفع فيها  األداء تحسين  إيجابية نحو  نتائج  من تحققه  ملا البشرية  املوارد إدارات في عنها غنى ال  وضرورة مطلب اإللكترونية

 كفاءاتها. 

النموذج  بوجود  نتفاجأ  ذلك  ومع  والزمانية،  الجغرافية  للحواجز  كسر  من  التقنية  حققته  مما  الرغم  وعلى 

فرض نفسه على نظم اإلدارة    في شقه السلبي بما يحتويه من تعقيدات وغموض لإلجراءات وغياب للشفافيةالبيروقراطي  

البع  لدى  للتقنية  الخاطئ  املفهوم  إلى  راجع  على  اإللكترونية، وهذا  إداري ومظاهر جمالية  ترف  يرونها مجرد  ض، حيث 

انتشار   كّرس  الخاطئ  املفهوم  هذا  إن  وغيرها.  والنسخ  الطباعة  على  فقط  دورها  يقتصر  واملوظفين  املسؤولين  مكاتب 

ملقومات    البيروقراطية في اإلدارة اإللكترونية، نتيجة وجود بعض الذهنيات والعقليات التقليدية املقاومة للتغيير والرافضة

 التجديد ومسايرة ما يحدث من تطورات على املستوى العاملي.  

ومن هنا جاءت فكرة املؤتمر لتعالج إشكالية مفادها "كيف يمكننا االستفادة من خدمات التقنية على نحو يحفز  

الفساد في   ة كأداة لردع األطر القانونية واألخالقية املناسب على إصالح العمل اإلداري وتجنب مساوئ البيروقراطية؟ وما هي 

 البيئة الرقمية؟. 
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عن   يزيد  ما  استقبلنا  امللخصات،  استقبال  وبداية  املؤتمر  عن  اإلعالن  يوم  من  أنه  القول  لنا  لشرف    120وإنه 

النموذج   املشاركون  راقية جسد من خاللها  كانت مساهمات  املؤتمر، حيث  انصبت على جميع محاور  مساهمة علمية، 

التزاوج اإليجابي   البيروقراطي وكذا تطبيقاته في بعض املؤسسات، محاولين إعطاء الحلول املالئمة التي من شأنها أن تحقق 

معلوماتية حياة  وتخلق  البشرية،  واملوارد  التقنية  بالسهولة   بين  تتميز  واألداء،  والشكل  النمط  في  افتراضيا  ومجتمعا 

مال، متجاوزة جميع حواجز البيروقراطية واملحسوبية، ومجسدة ملفهوم ذهاب  والسرعة في تقديم الخدمات وإنجاز األع 

 .الخدمة أو السلعة إلى املستفيد أو العميل وليس العكس

 ، إننا نتوقع من خالل ملتقانا هذا تحقيق جملة من األهداف أهمها: أيها الحضور الكريم  

 / الوقوف على مفهوم البيروقراطية اإللكترونية  1

 / التعرف على واقع اإلدارة اإللكترونية في الجزائر  2

 / تحديد تحديات اإلدارة اإللكترونية ومعوقاتها 3

 / تنوير األفراد بخدمات اإلدارة اإللكترونية 4

 / تعزيز قيم األخالق في املمارسات الرقمية. 5

 خالقية والقانونية./ تفعيل دور املسؤولية األ 6

أخيرا بودي أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد عمار شرعان لرعايته لهذه التظاهرة العلمية، وعلى الدافعية القوية  

واإليجابية التي تمثلت في تسهيل كل اإلجراءات من بداية اإلعالن على املؤتمر إلى غاية انعقاده، والتي ستستمر بإذن هللا  

ترى فيه مساهماتكم العلمية النور بنشرها على مستوى املركز الديمقراطي العربي، فله منا جزيل الشكر    تعالى إلى اليوم التي

 والعرفان.  

للسيد مدير جامعة طبرق   الشكر والعرفان  لتقديم جزيل  الفرصة  البحوث    –أغتنم  رئيس مركز  ليبيا، والسيد 

 تنظيم هذه التظاهرة.  جامعة طبرق، ليبيا ملشاركتهم معنا في –والدراسات العلمية 

املستدامة   االقتصادية  املؤسسات  أعمال  إدارة  مخبر  إلى  أيضا  موصول  لخضر  -والشكر  حمة  الشهيد  جامعة 

القانون واملجتمع   الجزائر، ومخبر  املؤتمر  -الوادي،  تنظيم هذا  في  القوية  الجزائر ملساهمتهما  أدرار،  أحمد دراية  جامعة 

املوسومة بأثر تقنين املعامالت اإللكترونية على النظام التقليدي للعقود، فلهم   PRFUالدولي، دون أن ننس ى فرقة البحث  

 منا أسمى عبارات التقدير واالحترام. 

الكريم الجمع  بالشكر  أيها  أتوجه  فإليهم  وإداريين وطلبة،  أساتذة  من  كبيرة  بجهود  املؤتمر جاء  تنظيم هذا  إن   ،

 الخالص على ما بذلوه من مجهودات خاصة. 

ي األخير أجدد شكري للجميع وأرحب بمشاركينا الكرام من مختلف الدول، ونتمنى لكم جولة علمية طيبة وإفادة  وف

 متميزة، وأشكركم على حسن وكرم اإلصغاء، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.    

 

مليكة جامع د.   
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يباجة املؤتمر  د  

العالم   شهده  الذي  املعرفي  االنفجار  اإلصالح  أسفر  سياسة  على  انعكاساته  واالتصاالت  املعلومات  ثورة  نتيجة 

اإلداري وتطوير املرافق العامة الى انبثاق مفاهيم جديدة منها مفهوم اإلدارة اإللكترونية، املعامالت االلكترونية، الحكومة  

املفاهيم. األمر النقود االلكترونية، وغيرها من  التجارة اإللكترونية،  الذي تمخض عنه االنتقال من البيئة    اإللكترونية، 

التقليدية إلى البيئة الرقمية، التي تهدف إلى االستثمار في تكنولوجيا املعلومات من أجل االستفادة من تقنيات املعلومات  

 .وتسخيرها لخدمة املستفيد أو العميل وتطوير األداء وزيادة اإلنتاجية بسرعة ودقة عالية وبتكاليف ومجهود أقل

ضوء التقدم املتزايد في استخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الحاسوبية أصبح دور استخدام اإلدارة  ففي  

اإللكترونية مطلب وضرورة ال غنى عنها في إدارات املوارد البشرية ملا تحققه من نتائج إيجابية نحو تحسين األداء فيها ورفع  

 .كفاءاتها

لت مجتمعا افتراضيا في النمط والشكل   ارد البشرية تمخض عنه حياة معلوماتيةإّن هذا التزاوج بين التقنية واملو 
ّ
شك

واألداء، تميز بالسهولة والسرعة في تقديم الخدمات وإنجاز األعمال، متجاوزا جميع حواجز البيروقراطية واملحسوبية،  

 .مجسدا مفهوم ذهاب الخدمة أو السلعة إلى املستفيد أو العميل وليس العكس

ما حققته التقنية من كسر للحواجز الجغرافية والزمانية، ومع ذلك نتفاجأ بوجود النموذج البيروقراطي  ووسط  

في شقه السلبي بما يحتويه من تعقيدات وغموض لإلجراءات وغياب للشفافية فرض نفسه على نظم اإلدارة اإللكترونية،  

ا مجرد ترف إداري ومظاهر جمالية على مكاتب املسؤولين  وهذا راجع إلى املفهوم الخاطئ للتقنية لدى البعض، حيث يرونه

 .واملوظفين يقتصر دورها فقط على الطباعة والنسخ وغيرها

إن هذا املفهوم الخاطئ كّرس انتشار البيروقراطية في اإلدارة اإللكترونية، نتيجة وجود بعض الذهنيات والعقليات  

جديد ومسايرة ما يحدث من تطورات على املستوى العاملي، حيث وجدت  التقليدية املقاومة للتغيير والرافضة ملقومات الت

 للقّوة لم يعثروا عليها في قوة سلطات املكاتب الحقيقية، وأجبروا من يبرمج وينّفذ الصفحات  
ً
في سلطة املكتب الرقمي آلة

املوا على صفحات  املوقف حتى  والتعقيد سيدا  الروتين  يكون  أن  على  اإللكترونّية  هذا  واألنظمة  وليس  اإللكترونية.  قع 

فحسب، بل كثيرا ما نجد بعض املوظفين عاجزين عن تيسير معامالت األفراد نتيجة استحواذ املدير على كلمة املرور،  

نقف أمام طوابير    -ونحن في عصر التكنولوجيا-وبالتالي الدخول إلى النظام مرهون بموافقة هذا املدير. وال غلو في القول  

يحين دورك يخبرك املوظف أن النظام قد تعطل، أو أن الوثيقة لن تستلمها إال بعد توقيعها خطيا من  طويلة، وعندما  

 .املدير

اإلدارة   إلى  التحول  فتجعل  اإللكترونية،  اإلدارة  ظل  في  الديمقراطي  النموذج  ترسخ  الذهنيات  هذه  مثل  إن 

ألوراق فقط، أما من حيث طريقة العمل وإجراءاته  اإللكترونية مجرد مفهوم للتوفير والتخلي عن استخدام املزيد من ا 

وخطواته التنظيمية فهي بعيدة كل البعد عن التقنية بل ظلت نفس اإلجراءات والتعقيدات إلكترونيا ولكن بدون معامالت  

 .ورقية

إلى   صفوة القول، أنه وبالرغم من املخاوف التي شكلها هذا املفهوم الراهن ، إال أن التحول من اإلدارة التقليدية 

على   الحصول  في  املستفيدين  لرغبات  واستجابة  من جهة،  املعلوماتية  متطلبات عصر  أمرا فرضته  اإللكترونية  اإلدارة 
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املنتوج    خدمات سهلة وسريعة تواكب روح العصر من جهة أخرى.  أو  الذي يفترض أن يكون توفير الخدمة  الوقت  ففي 

املعامالت وانجازها في كافة املجاالت وجل القطاعات، وإن تمت تكون بمواعيد   كبير في عملية تسيير زر، لوحظ بطء بكبسة

الية قانونية  طويلة في خضم تطبيقات ذكية، األمر الذي نجم عنه مشكلة أخالقية، وفساٍد في املمارسات مما طرح إشك

 . تبحث في سبل وآليات كسر حقل جديد ظهر للوجود يعرف بالبيروقراطية االلكترونية

 :إشكالية املؤتمر الدولي 

عطفا على ما سبق، ومن خالل هذا امللتقى سنحاول معالجة اإلشكالية التالية: كيف يمكننا االستفادة من خدمات  

اإلدا العمل  إصالح  على  يحفز  نحو  على  هيالتقنية  وما  البيروقراطية؟  مساوئ  وتجنب  واألخالقية   ري  القانونية  األطر 

 .الفساد في البيئة الرقمية؟ املناسبة كأداة لردع 

 :الدولي   املؤتمر  أهداف

 :يرمي املؤتمر  إلى تحقيق األهداف التالية

 الوقوف على مفهوم البيروقراطية اإللكترونية  ✓

 اإللكترونيةالتعرف على واقع اإلدارة  ✓

 تحديد تحديات اإلدارة اإللكترونية ومعوقاتها  ✓

 تنوير األفراد بخدمات اإلدارة اإللكترونية ✓

 .تعزيز قيم األخالق في املمارسات الرقمية ✓

 .تفعيل دور املسؤولية األخالقية والقانونية ✓

 :املؤتمر محاور 

 .وقراطيةاملحور األول: اإلطار املفاهيمي لإلدارة اإللكترونية ونماذج البير ✓

 .املحور الثاني: تطور التنظيم البيروقراطي في علم االجتماع ومقارنته بمداخل اإلدارة الحديثة ✓

 .املحور الثالث: اإلطار القانوني والرقابي للممارسات واملعامالت االلكترونية ✓

 .املحور الرابع: اإلطار األخالقي والديني لدعائم البيروقراطية االلكترونية ✓

 .الخامس: تجارب كسر الحواجز والعراقيل االلكترونية واملادية في بيئة العملاملحور   ✓
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 امللخص: 

واجهت مؤسسات التعليم العالي تحديات جمة في ظل التقدم العلمي و التطور الحاصل لتكنولوجيا املعلومات و االتصال هذه األخيرة كان 

اإلدارة ما فرض لها دور رئيس ي في إحداث تحوالت مختلفة في العمل اإلداري  ليتم نقل النمط التقليدي القديم لإلدارة إلى نمط جديد لعصرنه  

و    على هذه املؤسسات حتمية االستعانة بمفهوم اإلدارة االلكترونية لترقية أدائها و مواكبة تطورات العصر و تفاديا لسلبيات البيروقراطية 

االلكترونية  البيروقراطية  هو  و  جديد  مصطلح  ظهر  ذلك  من  ا بالرغم  مفاهيم  تطبيق  ظل  في  البيروقراطي  النموذج  إلى  يشير  إلدارة  الذي 

إبراز مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مؤسسات التعليم العالي في ظل التنظيم البيروقراطي   و عليه تهدف هذه الدراسة إلىااللكترونية،  

العالي هي   و ذلك من خالل اإلجابة على اإلشكالية التالية: الرقمنة في مؤسسات التعليم السائد و معالجة مظاهر البيروقراطية االلكترونية،

البيروقراط التنظيم  القضاء على  و  األداء  لتحسين  حتميـــخطوة  نتيجة  أنها  أم  الكترونيـــي  بيروقراطية  لظهور  املنهج  ـــة  تم االعتماد على  إذ  ة؟ 

الضوء   تسليط  مع  اإلشكالية  هذه  على  لإلجابة  التحليلي  إللالوصفي  التطرق  و  للموضوع  األساسية  للمفاهيم  النظرية  مظاهر  لخلفية  ى 

ت البيروقراطية االلكترونية ، وقد توصلت الدراسة إلى أن تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي و ترقيته هو أحد األهداف املحورية لتطبيقا

ضرورة مع  املعامالت  اإلدارة االلكترونية و لكن في ظل االستخدام املناسب و الجيد لها و هذا للحد من التعقيدات اإلدارية و تبسيط إجراءات  

 . التنسيق بين اإلدارة االلكترونية و التنظيم البيروقراطي السائد 

 إدارة الكترونية، بيروقراطية الكترونية، مؤسسات التعليم العالي، جزائر. ، بيروقراطيةالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Higher education institutions faced great challenges in light of scientific progress and the development of information 

and communication technology. The latter had a major role in bringing about various transformations in administrative work, 

in order to transfer the old traditional style of management to a new style to modernize management, which imposed on 

these institutions the inevitability of using the concept of management Despite that, a new term appeared, which is electronic 

bureaucracy, which refers to the bureaucratic model in light of the application of the concepts of electronic management, and 

accordingly this study aims to highlight the areas of application of electronic management in institutions of higher education 

in Under the prevailing bureaucratic organization and addressing the manifestations of electronic bureaucracy, by answering 

the following problem: Digitization in higher education institutions is a step to improve performance and eliminate 

bureaucratic organization, or is it an inevitable result of the emergence of electronic bureaucracy? As the descriptive analytical 

approach was relied on to answer this problem, highlighting the theoretical background of the basic concepts of the subject 

and addressing the manifestations of electronic bureaucracy. This is to reduce administrative complications and simplify 

transaction procedures with the need for coordination between electronic management and the prevailing bureaucratic 

organization. 

Key words: bureaucracy, electronic management, electronic bureaucracy, Institutions of higher education, Algeria. 
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 :مقدمة

بتطور سريع جدا لتقنيات املعلومات و االتصاالت مما حتم االعتماد عليها و استغالل هذه التكنولوجيا  يتميز عصرنا  

لتحقيق األهداف املسطرة و هذا ما أدى إلى تغيير متطلبات العمل اإلداري التقليدي و إحداث تغييرات جذرية في املفاهيم  

ة أحد إفرازات هذه التقنية التي تقوم على أحدث وسائل االتصال التي  اإلدارية من خالل أتمتة اإلدارة و اإلدارة االلكتروني

تتطلب بنية تحتية مناسبة و قادرة على استيعاب املستجدات في هذا املجال فهي سمة من سمات العصر الحديث و التي  

لتنظيم البيروقراطي كثيرا  تؤثر بشكل كبير على البيروقراطية التي سادت و ال تزال لآلن رغم التقدم التكنولوجي الهائل فا

ما أصبح ينظر إليه على انه احد أمراض التنظيم الذي يعرقل اإلدارة السليمة و يجمد نشاطها حيث أصبح الجانب السلبي  

أثناء معامالتهم   الناس  التي تالقيها  املتاعب  تعبر عن  لها فأصبحت  أنظار الجمهور  الذي يجذب  البيروقراطية هو  لكلمة 

بين اإلدارة    اإلدارية و عليه تناغم  إيجاد  العمل على  و  البيروقراطي  التنظيم  ثقافة  االعتبار لفلسفة و  بعين  األخذ  يجب 

 تتمحور إشكالية الدراسة في السؤال التالي:   االلكترونية و الثقافة البيروقراطية السائدة و عليه  

القضاء على التنظيم البيروقراطي أم أنها نتيجة  خطوة لتحسين األداء و    هي   مؤسسات التعليم العالي في    الرقمنة

 ؟حتمية لظهور بيروقراطية الكترونية

 انطالقا من هذا التساؤل يمكن طرح األسئلة الفرعية التالية:

 ؟ هل ساهمت اإلدارة االلكترونية  في التخلي عن التنظيم البيروقراطي -

 ؟ؤسسات التعليم العالياإلدارة االلكترونية  في م   مدى تطبيق  هل هناك تصور واضح عن -

 ؟  و ما هي مظاهرها البيروقراطية االلكترونيةب ما املقصود  -

باالعتماد على جمع البيانات املتوفرة من مصادرها و    التحليلي   الوصفي املنهج على دراستنا في اعتمدنامنهج الدراسة:  

و تناول   ،لكل من التنظيم البيروقراطي و اإلدارة االلكترونية املفاهيمي اإلطار عرض  معالجتها بطريقة علمية موضوعية و

 . املتوقعةللوصول إلى نتائج البحث و معالجتها من مختلف الجوانب  مصطلح البيروقراطية االلكترونية

حيث أن رقمنة اإلدارة  و إدراج التعامالت االلكترونية كبديل  وضوع  امل  تنبع أهمية البحث من أهمية   أهمية الدراسة:

لإلدارة التقليدية الورقية ملؤسسات التعليم العالي في مختلف أنشطتها له أثار ايجابية إذ سمحت بتحسين كفاءة وفعالية  

دي لاللتحاق بالتطورات الحاصلة في العالم الرقمي خاصة في ظل مشاكل التنظيم البيروقراطي  األداء و الذي كان بمثابة تح

الذي عان منه الجهاز اإلداري في مختلف القطاعات مخلفا بذلك الفساد و البطء في اإلجراءات و غموضها و تعقيدها ما  

 ه.    استلزم األمر باللجوء إلى الرقمنة  كأحد متطلبات العصر الذي فرض نفس

  دراستنا تهدف إلى:أهداف الدراسة: 

 .اإلدارة االلكترونية بمؤسسات التعليم العاليالتنظيم البيروقراطي و التعرف على أهم النظريات و أسس  .1

 معرفة املعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة االلكترونية بالجامعات الجزائرية. .2

 .بمؤسسات التعليم العاليو مجاالت تطبيقها  االلكترونيةإبراز أهمية اإلدارة  .3

 .بمؤسسات التعليم العالي االلكترونيةتسليط الضوء على البيروقراطية  .4

 البيروقراطي.نموذج التنظيم   أوال:

 مفهوم و نشأة البيروقراطية. -1

ـــــطلح بيروقراطيـــة   ـــ ـــــتقـــة من    cracyالتي تعني املكتـــب و     bureauمركبـــة من كلمتين همـــا:     bureaucracyمصـــــ ـــ و هي مشـــــ

ــــل اإلغريقي   ـــ ــــبح قويا و بذلك   kratiaاألصـ ـــ ــــبح يو معناها  أن تصـ ـــ ــــلطة املكتب أو حكم املكتب أما في  هو  املعنى اللغوي صـ ـــ سـ

ــــلها الالتيني فتعني  ـــ أي اللون املعتم غير الواضــــــــح، كما و انه هناك عدة تعاريف مختلفة ملصــــــــطلح البيروقراطية    burusأصـ

هناك من يعرفها بأنها القوة و النفوذ اللذان يمارســـــــهما رؤســـــــاء الحكومة و موظفو الهيئات  فالتي تأخذ الكثير من الدالالت  
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لـك التنظيم اإلداري العلمي العقالني الســـــــــــــتخـدام  الحكوميـة من خالل هيئـات إداريـة، و في ســـــــــــــيـاق أخر البيروقراطيـة هي ذ

ــــعيد  جل الوصــــــــــــول إلى األهداف املطلوب انجازها و تحقيق الكفاءة.أأفضــــــــــــل للموارد البشــــــــــــرية و املادية املتاحة من   ـــ )الســـــ

  (212كليوت، صفحة 

انسون دو جورناي  في حين أن ظهور هذه الكلمة ملا لها من  يرجع االستخدام األول لهذا املصطلح إلى عالم االقتصاد ف

الرئيسية   السمات  الذي حدد  فيبر   ماكس  األملاني  االجتماع  الفيلسوف وعالم  كتابات  في  كانت قد وردت  معاني علمية 

ألسس النظرية  للبيروقراطية الحديثة كنموذج مثالي مساهما في ذلك في تطوير النظرية الكالسيكية لإلدارة العامة و وضع ا

للمنظمات اإلدارية الكبيرة من حيث بنائها و هياكلها التنظيمية و في هذا السياق يقول ماكس فيبر أن الشكل البيروقراطي  

من التنظيمات اإلدارية هو الشكل الذي يتم بنائه على أساس مجموعة من القواعد و اإلرشادات العقالنية و الرسمية،  

ه النظرية املثلى التي تضمن لإلدارة أحكام السيطرة و الرقابة و تحقيق فعالة و كفاءة عالية، حيث اعتبر ماكس فيبر نظريت

الثورة   الكبيرة مع  االقتصادية  الهياكل  و  الحديثة  استجابة لظهور املجتمعات  املثالي كان  البيروقراطي  النموذج   فظهور 

    (336، صفحة 2021)صالحي و عبد العزيز، الصناعية التي عرفتها أوروبا. 

و تعرف البيروقراطيـة بـأنهـا:"  ذلـك التنظيم العقالني للجهـاز اإلداري في املنظمـة و تـأثيره على ســـــــــــــلوك و أداء العـاملين و 

ي القائم على هي عبارة عن ســــــــلطة املكتب التي تســــــــتمد من مجموع القوانين و التعليمات لتي يحتوي عليها التنظيم الرســــــــم

)مهدي حســن و علي محمد،   مجموعة من املبادئ كتقســيم العمل و التخصــص الوظيفي و ذلك بعيد عن كل ما هو ذاتي".

 (29-28، الصفحات 1996

كل أشكال التنظيم الهيكلي الفوقي الخاضع لسلطة مركزية عليا لها كامل الصالحيات    أنها  على ماكس فيبر     عرفها  كما

تناقش   أن  لها  وليس  التفويض،  طريق  عن  إال  بأي صالحيات  البيروقراطي  الهرم  من  الدنيا  املستويات  تتمتع  ال  في حين 

البعد العقالني الذي يتضمن   لتسلسلي و يعرف كذلك بأنه نوع من التنظيم ا، و التعليمات واألوامر الصادرة عن قمة الهرم

اآلليات الضابطة   يرى فيبر في نموذجه املثالي على انه ذلك الضبط و خاصة في املجاالت اإلدارية الكبرى و قطاعات كبيرة و

  ي والسيطرة على كافة املتغيرات التي تربطها عالقة معينة حيث ركز على التنظيم التسلسلالتي يمكن من خاللها التحكم و 

العقالني أي خضوعه لسلطة هرمية تسعى لتحقيق األهداف من خالل توجيهها التي تتميز بالرشد فهذا التصور الذي صاغه  

تطبيقه، فالتنظيم    فيبر حول التنظيم املثالي البيروقراطي يتخلله نوع من الغموض خاصة انه يصعب النزول به إلى الواقع و

با يتميز  فيبر  ماكس  ممكن  البيروقراطي حسب  قدر  بأكبر  العقالنية  تحقيق  إلى  يسعى  انه  إال  تصوره  من خالل  لتجريد 

أو  و  املمارسين للسلطة  التنظيم  التي  يكاد يستحيل تطبيقها واقعيا من طرف أعضاء  يتجسد ذلك في جملة الخصائص 

الجماعات  الخاصة باألفراد و لهذا تبقى نسبية من حيث تحقيق األهداف  القائمين على انجاز العمل و   للمرؤوسين املنفذين و

عليه واقع التنظيم البيروقراطي في منظمات العمل    إتقانه، و  األهداف التنظيمية الخاصة بانجاز العمل واملتاحة من جهة و 

القائمين على العمل لغرض تحقيق العقالنية    الجماعات  هو تلك السلطة القانونية املحضة التي تمارس لضبط األفراد و 

 . (337-336، الصفحات  2021)صالحي و عبد العزيز، . الكفاية اإلنتاجية وبشكل مثاليممكن من   بأكبر قدر

و باستخدام ماكس فيبر ملصطلح البيروقراطية فإنه يصف النموذج املثالي للتنظيم و الذي يقوم على أساس التقسيم  

ـــــة ملـا يحملـه من معـاني متعـددة وفق الهـدف من  اإلداري و العمـل  ـــ ـــــطلح بـات من املفـاهيم الغـامضـــــ ـــ املكتبي  غير أن هـذا املصـــــ

اســـــــــتعماله أو وفق املمارســـــــــات اإلدارية املختلفة و مع ذلك فكلمة البيروقراطية قد ألظهرت قدرة كبيرة على االســـــــــتمرار  في 

 (211كليوت، صفحة )السعيد  التداول.

ـــــــــائص النموذج املثـالي للتنظيم البيروقراطي و هي كـالتـالي: )العـايـب، إعـادة فهم العقالنيـة    كمـا و قـد حـدد مـاكس فيبر خصـــــ

 (142، صفحة 2014البيروقراطية عند فيبر ، 
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التـصرف غير الخـخيـ ي و الرسـمي، إذ العالقات املبنية على العوامل الخـخـصية و العاطفية تتعارض مع العقالنية  -

 و الرشد و لهذا يجب التخلص من املحسوبية و املحاباة ألنها تقوم على أسس ال تتصل باألداء. 

ـــــــــب التوظيف و الترقيـة تكون حســــــــــــــب كفـاءة األفراد و جـدارتهم في وظـائفهم و  على أ - ـــــــــاس األقـدميـة و ليس حســـــ ســـــ

 املحاباة  أو القرابة و غيرها  من العوامل الالموضوعية.

التخصـــــــــــــص النظامي في العمل و تحديد املســـــــــــــؤوليات فينبالي أن يقســـــــــــــم كل العمل الالزم النجاز املهام الخاصـــــــــــــة   -

 باملنظمة إلى مجاالت اختصاص محددة و تحديد الحقوق و الواجبات و توزيع األدوار .

 تب جد للقواعد و اإلجراءات التي تنظم أداء العمل.نظام مر  -

التســــــــــــلســــــــــــل الهرمي و تدرج الوظائف بحيث تكون كل وظيفة محكومة بوظيفة أعلى منها و يشــــــــــــغل الوظيفة العليا  -

 شخص له خبرة أطول هذا التنظيم يكون على شكل هرم و يطلق عليه الهيكل التنظيمي أين تتمركز السلطة في األعلى.

م بين ممتلكات و شؤون املنظمة و بين املمتلكات و الشؤون الخخصية لشاغلي الوظائف إذ يعمل هذا  الفصل التا -

 الفصل على منع املطالب و الرغبات الخخصية من التدخل في األداء العقالني ألعمال املنظمة.

االحتفاظ بسـجالت توثق  التركيز على االعتماد على املسـتندات أي التدوين الكتابي ال الشـفوي في إصـدار القواعد و -

 بها القرارات التي تم اتخاذها داخل املنظمة لالستدالل بها في أي وقت ما يساعد على حل املشكالت املستقبلية.

 العقالنية و مبدأ الرشد في تسير شؤون املنظمة باختيار الطرق املستخدمة بدقة لتحقيق أهداف التنظيم. -

ـــــرار و األمـانـة املهنيـة إذ  - ـــ ـــــريـة و االلتزام بهـا في أعمـال املنظمـة و تتفـاوت حفظ اإلســـــ ـــ يجـب أن يراعي أكثر مـا يمكن الســـــ

 أهمية هذا العنصر بتفاوت طبيعة عمل املنظمة.

ـــــكـل قـانوني يمس جميع العـاملين، و يطرح  - ـــ ـــــــــه املنظمـة و بشـــــ ـــــعر بـه املوظف عنـدمـا تكرســـــ ـــ األمن الوظيفي الـذي يشـــــ

ـــــوعيــة تتعلق بــاألقــدميــة أو مجموعــة حقوق و امتيــازات تتعلق مثال بزادة الراتــ ـــ ـــــس موضـــــ ـــ ب و املكــافــ ت و الترقيــة على أســـــ

 االنجاز أو كليهما و الحماية من الفصل التعسفي ثم التعويض في مرحلة الشيخوخة و غيرها.

كما اســـتعمل ماكس فيبر في نموذجه املثالي للتنظيم مفهومي القوة و الســـلطة و فرق بينهما و بين الســـياســـة باعتبار أن  

يرة هي محــاولــة توزيع القوة أو النفوذ ،  بينمــا الســـــــــــــلطــة هي قــدرة جهــة معينــة على جعــل جهــة أخرى تطيع األوامر  هــذه األخ

و القوة هي قــدرة جهــة معينــة على فرض تنفيــذ أوامرهــا على جهــة أخرى إي    تتبع التوجيهــات فهي ال تحمــل مفهوم القوة ،و 

ماكس فيبر أن يســــــــــقط هذه املفاهيم على دراســــــــــاته في التنظيمات و تناول إجبار اآلخرين على االنصــــــــــياع لاوامر، و حاول 

ـــــــية و التقاليد   ـــ ـــــــخصـ ـــ ـــــــلطة التقليدية التي تقوم على العالقات الخـ ـــ ـــــــلطة و هي السـ ـــ ـــــــرعية للسـ ـــ بذلك في مؤلفاته األنماط الشـ

م الفرد بنفس النهج و الترويج  األعراف االجتماعية السـائدة و املسـير يملك السـلطة باملكانة االجتماعية التي ور ها أين يلتز و 

لنفس القيم و املبادئ، و السلطة الكاريزماتية أو الروحية التي تقوم على السمات اإلنسانية و الخصائص الفردية للحاكم  

و التي ال يمكن نقلها فهي خاصـــــــة باملســـــــير هذه الصـــــــفات تمكنه من الحصـــــــول على احترام اآلخرين له وطاعته و لكن تزول 

   (4)حفي ي عميروش، صفحة  أي أنها غير مستقرة بزوال الخخص

أما الســـــــــــلطة القانونية التي تعتبر عند ماكس فيبر الســـــــــــلطة املهمة للدولة الحديثة  و ارفع أنواع الســـــــــــلطات هذا ألنها   

ـــــــخص بعينه و إنما ملجموعة   ـــ ـــــــد ألن اإلذعان فيها ليس لخـ ـــ ـــــــم بالعقالنية و الرشـ ـــ ـــــــوعة التي  تتسـ ـــ من املعايير و القواعد املوضـ

تظهر في شــــكل قوانين عامة تنظم و توجه الســــلوك نحو أهداف واضــــحة و محددة من أجل الرفع من مســــتوى الفعالية في 

املنظمـة، تلـك القواعـد و اإلجراءات تعتبر رســـــــــــــميـة و الفرد في هـذه الحـالـة يخضـــــــــــــع للوظيفـة و ليس للفرد و هـذه الســـــــــــــلطة  

الحديثة التي تتميز بالنظام الحكومي و تقوم على أســـــــــــاس التنظيم العقلي لإلدارة و التســـــــــــيير ، و هذا ما  تخص املجتمعات  

  (27، صفحة 2007)صباح اسابع،  ترتكز عليه البيروقراطية املثالية التي اعتبرها ماكس فيبر التنظيم األكثر فعالية.
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إذ اهتم  ماكس فيبر بالســـلطة القانونية البيروقراطية  التي تحقق العقالنية بارتكازها على التطبيق الصـــارم للقوانين و 

اللوائح التنظيمية و التعليمات محاولة منها لبلوغ أكبر قدر من الضـــــــبط لتحقيق أهداف التنظيم، فالتنظيم البيروقراطي  

ها تســـتند على أســـس موضـــوعية وعقالنية و الفرد الذي يحوز على هذه الســـلطة  يســـتمد شـــرعيته من الســـلطة القانونية ألن

يمـارســـــــــــــهـا انطالقـا من املركز الوظيفي الـذي يشـــــــــــــغلـه و الســـــــــــــلطـة في املنظمـات البيروقراطيـة ترتبط بـاملكتـب ال ترتبط بمن  

  (548، صفحة 2021)نجاة ساس ي و وردة، يشغل الوظيفة  . 

إال أن املعنى السائد للبيروقراطية يشير إلى سوء ممارسة األعمال التي يقوم بها املوظفون و إساءة استخدام السلطة و  

إذ حاول ماكس فيبر من خالل وضعه للنموذج التمسك بحرفية اإلجراءات و املماطلة في انجاز األعمال و هو مفهوم سلبي 

املثالي للتنظيم أو ما يسمى باملثالية الفيبرية ضمان السير الحسن للمنظمة  و تحقيق الكفاءة و الفعالية في اإلنتاج، فهذا  

ماكس  النموذج صالح لكل أنواع املنظمات بصفة موضوعية مع تغييب الخخصية في التعامالت  و هو املفهوم الذي جاء به  

فيبر  دون أن ينطوي على معاني سلبية، إال أن هذا النموذج البيروقراطي انحرف عن مساره فتحول من معناها االيجابي  

و سلوك سلبي   معنى  التي    مرادفاإذ صار  إلى  واملصالح  الخدمات  الحصول على  اإلدارة وعسر  تقضيها  يلبطء  أنها  فترض 

أ البيروقراطية بكثير من ممارسات الفساد جاعلة طالب الخدمة سواء كان  ارتباط مبد    ما خلفه   هذا إلى جانب،  للناس

املفهوم الحقيق الذي  والغريب أن هذا الرافد السلبي تغلب على    مواطنا عاديا أم مؤسسة اقتصادية رهين سلطة املوظف

   .وبقي راسخا في األذهان جاء فيه ماكس فيبر 

اقع  -2  كما يجب أن يكون. تطبيق نموذج التنظيم البيروقراطي في الو

في هـذا النوع يشـــــــــــــغـل رئيس التنظيم ذو املنزلـة الرفيعـة مكـانـة في الســـــــــــــلطـة عن طريق االنتخـاب او التعيين و يتم تعيين  

 (30، صفحة 2007)صباح اسابع،  الهيئة اإلدارية تحت إمرته بحيث تقوم بوظائفها وفقا للمعايير التالية:

، كما أنهم ينتظمون في تدرج هرمي  ال يخضــع هؤالء املوظفين للســلطة إال في حالة االلتزامات الرســمية فهم أحرار شــخصــيا 

من مناصــــب محددة بوضــــوح و لكل منصــــب مجال من االختصــــاصــــات املحددة باملعنى الشــــرعي و يشــــغل املنصــــب بواســــطة  

ــائص الفنية التي يتحقق منها بواســـطة  عالقة تعاقدية و يتم اختيار املرشـــحين للتعيين في هذه   املناصـــب على أســـاس الخصـ

االختبارات، أو بما يتضــــــــــمن أنهم قد لقوا تدريبا كافيا أو حصــــــــــلوا على الشــــــــــهادات أو بكليهما، ويحصــــــــــلون على مكافأتهم في 

في التنظيمات    صـورة مرتبات ثابتة كما يكون لهم الحق في املعاش و يكون للسـلطة القائمة في ظل ظروف محددة و بخاصـة

الخاصـــــــــة الحق في إلغاء التعيين كما تكون للموظف الحرية في اســـــــــتقراره بالوظيفة أو عدمه و تحدد منزلته وفقا ملكانته في 

التدرج الهرمي و يؤخذ في االعتبار كل من املســــؤولية التي تقع على مكانته في التدرج و متطلبات مكانته االجتماعية و يعامل 

ــــكل خطة عمل في الحياة، و يعتمد نظام املنصــــــــب باعتباره   ـــ ــــب و هي شـ ـــ ــــاغل املنصـ ـــ مهنة فردية أو على األقل مهنة أولية لشـ

الترقية على األقدمية أو اإلنجاز أو كليهما و وفقا لحكم الرؤســــــــاء و ينفصــــــــل املوظفون كلية عن ملكيه وســــــــائل اإلدارة و ال  

 قيامهم بأعباء مناصبهم.  يملكون منزالتهم و هم يخضعون لنظام صارم و إشراف منظم في 

 البيروقراطي. التنظيم  ايجابيات و سلبيات -3

 في ما يلي نستعرض سلبيات و ايجابيات التنظيم البيروقراطي:

 (6-5)حفي ي عميروش، الصفحات  نوردها بإيجاز في ما يلي: ايجابيات التنظيم البيروقراطي: -

فالتأكيد على وضع    فراد في كل درجة من السلطةالتدرج في السلطات يسمح بوجود أدوار و مهام محددة لا إن وجود   - أ

في   االزدواجية  التقليل من  و  الكبير  اقتصاديات الحجم  ينتج عنه االستفادة من  بأقسام وظيفية  املتشابهة  التخصصات 

ما يسمح برصد أداء املوظفين و من شأن القواعد    اتق كل شخصاألفراد العاملين و بالتالي توضيح املسئولية التي تقع على ع

 املناسب ما يعني اتخاذ القرار املناسب.    الوقتالصارمة أن تعمل على تنفيذ املهام بطريقة منهجية و في 
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إلى جانب ذلك نجد أن اعتماد اللوائح و اإلجراءات يقلل من إمكانية املحاباة و تفضيل شخص على شخص أخر     -ب

تخطي إحدى الخطوات  قد يوقف العملية اإلدارية كاملة  و بهذا فإن البيروقراطية تعمل على معاملة األفراد معاملة  إذ أن  

 متساوية و تخضعهم لنفس اإلجراءات و القواعد. 

  من بين االيجابيات التي يراها املؤيدون للتنظيم البيروقراطي هو دوره الفعال في عملية التوظيف و الترقية  و التي  - ج

تتم على أساس االختبار  و الجدارة ما يضمن توظيف أفراد بكفاءة و مؤهالت عالية تسمح لهم باألداء الفعال ملهامهم و  

 بالتالي تحقيق مبدأ املساواة. 

كما أن هذا النموذج املثالي هو البديل الرافض للممارسات اإلدارية في ظل النظام اإلقطاعي و النظام االستبدادي   -د

الشرعية و العقالنية و املوضوعية ملنع التأثيرات و الو الءات الخخصية ومنع احتكار السلطة و استغاللها من  إذ يدعو إلى  

قبل أصحاب النفوذ ألغراضهم الخخصية كما أنه يجعل العمل اإلداري يستند إلى القانون و األسلوب العقالني و ليس إلى 

يضمن الحقوق و يحقق الدقة و الكفاءة املهنية، إلى جانب أن فكرة    األهواء و امليول الخخصية و االرتجالية و هو بذلك

الشمولية و العمومية و الثبات النسبي للقواعد و التعليمات يجعل كل فرد في املنظمة يتمكن من استيعابها و فهمها بدقة  

لوظيفي ألفرادها من خالل التقاعد  ووضوح و بالتالي ازدياد كفاءة و خبرة العاملين و أن املنظمة البيروقراطية تحقق األمن ا

  (8، صفحة  2008)عبد الستار ابراهيم،  اإلجراءات الثابتة للترقية.و 

املمـارســـــــــــــين للســـــــــــــلطـة التنظيميـة يســـــــــــــعون إلى تحقيق العقالنيـة بـأكبر قـدر  ممكن و يقومون بـإلزاميـة إتبـاع القوانين و 

اللوائح التنظيمية كما وردت و بصـــــــــــرامة دون األخذ بعين االعتبار إلى أن اســـــــــــتقرار التنظيم يرتكز في كثير من األحيان على 

املرونة و العالقات اإلنســـانية و خطوط توزيع الســـلطة و تقســـيم العمل و مراعاة التخصـــص و احترام التســـلســـل الهرمي و 

ـــــكـل جلي في الحوافز املعنويـة و املـاديـة لـدفع العمـال  ـــ ــاهم بشـــــ ـــ ـــ ـــــتخـدام البيروقراطيـة تســـــ ـــ نحو انجـاز العمـل و عليـه فـإن اســـــ

ترشـــــــــيد و تنظيم العمل و الرقابة من خالل تعزيز عملية اإلشـــــــــراف و املتابعة لغرض تحســـــــــين األداء فهذا التنظيم ينطوي  

اقع أظهر أن تطبيق هـذا  على العـديـد من االيجـابيـات الســـــــــــــيمـا لو تم تطبيقـه كمـا تصـــــــــــــوره مـاكس فيبر و مع ذلـك إال أن الو 

، فالشكل  النموذج في البيئة املعاصرة يعاني من الكثير من السلبيات ما جعله غير قادر على االستجابة للتغيرات املتسارعة

البيروقراطي للتنظيم كما صــــــوره فيبر هو بالفعل الشــــــكل الســــــائد ملمارســــــة العمل في العالم الرأســــــمالي الذي يعامل الفرد  

  .شاغل وظيفة و ليس كانسان له حاجاته و تطلعاته الخاصة و هو بذلك رد فعل لاليدولوجيا الرأسماليةكالعب دور أو 

رغم أن علماء اإلدارة يقرون بأن نموذج ماكس فيبر في اإلدارة واجه صعوبات جمة في االنتقال من النظرية إلى التطبيق  

ـــــر إال أن هـــذا النموذج لم يعـــد األمثـــل في اإلدارة الحـــديثـــة ال ـــ ـــــحـــت تهتم أكثر بـــاملتغيرات البيصيـــة و االهتمـــام بـــالعنصـــــ ـــ تي أضـــــ

ــعادة العاملين و املتعاملين. )أحمد    البشــــــــــري باعتباره عامال و متعامال فنجد من نتيجة هذا التطور ظهور مفاهيم إدارة ســــــــ

   (2020همام ، 

 سلبيات التنظيم البيروقراطي:  -

،  2008)عبد الســـــــتار ابراهيم،   أشـــــــار العديد من الباحثين إلى عيوب و مســـــــاوئ التنظيم البيروقراطي نذكر منها ما يلي:

 (13-10الصفحات 

الرســمي الغير مرن  هذا التنظيم يهدف إلى تشــغيل املنظمة بطريقة ميكانيكية من خالل التحديد املســبق و املقنن و  - أ

االجتماعية  املشاعر اإلنسانية و لسلوكيات األفراد العاملين ما يعني التعامل مع العنصر البشري ك لة مع إهمال العالقات و 

 و الدوافع النفسية و املعنوية.

ـــــلوك من خالل عموميـة القـاعـد القـانونيـة -ب ـــ  كـذلـك يفترض هـذا النموذج أن هنـاك طريقـة واحـدة مثلى للعمـل و للســـــ

اإلجرائيـة ممـا يجعلـه يصـــــــــــــطـدم بـالواقع الـذي ينطوي على حـاالت و مواقف مختلفـة كـل منهـا يحتـاج إلى طريقـة مختلفـة في و 
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التعامل و هذا ما أكدته النظريات الحديثة في اإلدارة و التي أثبتت عدم قدرة هذا النموذج على مواكبة التغيرات املتسارعة  

 في البيئة املعاصرة.

ظمـــة و الجهـــاز اإلداري كنظـــام مغلق ال عالقـــة لـــه بـــالبيئـــة الخـــارجيـــة و هـــذا مـــا يتنـــاقض مع الواقع و النظر إلى املن - ج

الفكر اإلداري الحديث إذ أن املنظمة في تفاعل دائم و مســـتمر مع البيئة الخارجية، فاملنظمة نظام مفتوح تأخذ مدخالتها  

 ة كمخرجات على شكل سلع و خدمات. من البيئة ثم تجري عليها عملياتها التحويلية لتعود ل البيئ

عدم املرونة القانونية و مركزية اتخاذ القرار و صـــــــــــــعوبة التكيف و االتصـــــــــــــال ما يؤدي إلى ضـــــــــــــياع الحقوق و عدم  -د

جودة األداء الوظيفي و حتمــا التــذمر و االعتراض من قبــل كــل الجهــات املتعــاملــة مع الجهــاز اإلداري  وهنــا تعــد الوســـــــــــــيلــة 

هــذه االعتراضــــــــــــــات هو إعــداد لوائح قــانونيــة جــديــدة الن بعض األفراد في الجهــاز اإلداري قــد يســـــــــــــتغلون  الفعــالــة للرد على  

 مراكزهم للحصول على امتيازات غير عادلة.

ـــــعوبــة تعــديــل هــذه القوانين عنــدمــا ال تتوافق مع بعض   -ه ـــ االهتمــام الزائــد في إتبــاع القواعــد القــانونيــة يؤدي إلى صـــــ

الحاالت و التأكيد الزائد على التخصــص يخلق وحدات فرعية متصــارعة تكون فيها األهداف الفرعية طاغية على األهداف  

 الكلية للمنظمة.

ـــــك باإلجراءات و   -و األنظمة الرســــــــــمية قد يكون  جة لتبرير القصــــــــــور في األداء على اعتبار ما يتم عمله هو ما التمســـــ

 تنص عليه التعليمات و اإلجراءات و إنها السبب في القصور.

ــا   - ز ــذ العمـــل اإلداري ممـ ــة في تنفيـ ــة يؤدي إلى كثرة القيود اإلجرائيـ ــة و املركزيـ ــة العموميـ ــانونيـ ــا أن كثرة اللوائح القـ كمـ

ـــــبب نقاط اخ ـــــل العمل و هبوط كفائته و اعتماد مبدأ األقدمية في الترقية يقلل من اهتمام  يســـــ ـــــتمرة تؤدي إلى شـــــ تناق مســـــ

 العاملين باملبادرة تجاه العمل و هذا يتعارض مع مبدأ الحوافز و بالتالي يؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية.

ـــــل الهرمي إذ - ح ـــ ـــــلســـــ ـــ انه  يجعل كل مســـــــــــــتوى منعزل عن   كما أن هناك من انتقد التنظيم البيروقراطي في ظاهرة التســـــ

املســـــــويات األخرى العليا منها و الدنيا ما يســـــــبب صـــــــعوبة في عملية االتصـــــــال الضـــــــرورية لتوفير املعلومات التخاذ القرارات  

النـاححـة مـا يقلـل من فرص التطوير و األداء بمســـــــــــــتوى عـال أو بعبـارة أخرى فـإنـه هـذا لتســـــــــــــلســـــــــــــل الهرمي يخلق فجوة بين  

ة فمثال التقارير التي تصـل للقمة قد تكون مشـوهة أو منحازة حسـب املصـالح الخـخصـية لرؤسـاء األقسـام  القمة و القاعد

 (31، صفحة 2007)صباح اسابع،  .

تشـــــديد نه ال يجد الفرصـــــة للتعبير عن مبادراته فالأهناك من يرى أن أداءه يقاس بمدى تطبيقه للوائح القانونية و  - ط

 تعليمات ال يترك الفرصة للمناقشة. على االتصاالت الرسمية من األعلى إلى األسفل على شكل أوامر و 

عدم مرونته  صـعوبة اسـتجابة التنظيم البيروقراطي للتغيير إذ انه غير قادر على تيـحيح أخطائه بسـبب جموده و   -ي

ــهولة للتغيير  و  ـــ ـــــتطيع أن يتكيف بسـ ــتويات الدنيا املتعاملة  يميل إلى مقاومته و و ال يسـ ذلك النعدام هامش من املبادرة للمســــ

مع املشــــكالت الفعلية بشــــكل مباشــــر فالقرارات املتعلقة بأقل تغيير تتخذ على مســــتوى القمة رغم أن الذين هم في امليدان  

 لكن ال يمتلكون السلطة الضرورية التخاذ القرار في الوقت املناسب.يعرفون مشاكلهم و 

ــــوب هذه العالقة الســـــلبية للجهاز اإلداري البيروقراطي باملواطنين فبســـــبب مبدأ التحفظ و الغموض و   - ك ــــرية تشـ السـ

ـــــلط و العالقـة حـالـة من عـدم املرونـة و  ـــ النظرة القـانونيـة البحتـة في التعـامـل مع املواطن دون النظرة أحـاديـة الجـانـب و التســـــ

ــاألخـذ بعين االعتبـار للحـاالت الواقعيـة و  ـــ ـــ التي يفترض أن تؤثر في تركيبـة  تطلعـات الفئـات االجتمـاعيـة املختلفـة و انيـة و اإلنســـــ

ــــعوبة و  ــــال عن صـ ــــلطة فضـ التذرع به مما يؤدي إلى ضـــــياع حقوق املواطن  االلتفاف على القانون و بطئ انجاز املعامالت و السـ

تعلقــة بحــالتــه و هــذا يؤدي إلى التــذمر  ال  النظر في كيفيــة ســـــــــــــير اإلجراءات اإلداريــة املدون امتالكــه أي وســـــــــــــيلــة للــدفــاع و 

 االعتراض.و 

 (80-79)عمار بوحوش، الصفحات  هناك كذلك جملة من االنتقادات التي وجهت للبيروقراطية و هي :
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وائح و التهرب من املســـــــؤولية و من جهة تواجهه البيروقراطية مشـــــــكلة  أخرى و هي التمســـــــك بحرفية القوانين و الل - أ

هذا ناتج عن رغبة البيروقراطي في حماية نفســه من العقاب و عدم املخاطرة بمســتقبله الن املوظف الحكومي مســئول عن  

تطبيق القانون و ليس مسئول عن تحقيق نتائج ايجابية فليس من اختصاصه أن يبدع أو يقوم بمبادرات إلنعاش عمله و 

سـتجابة بسـرعة السـتصـدار القوانين املنقحة و سـد الثغرات التي تحدث نتيجة للتطورات الطبيعية في لهذا فإن مشـكلة اال 

أنظمة العمل هي مســـــــؤولية يتحملها القائد املســـــــؤول إلثراء القوانين و تعديلها بســـــــرعة و منح الصـــــــالحيات و حق إصـــــــدار  

 التعديالت.

يعاني الجهاز البيروقراطي من مشـــــــكلة التحايل على القانون في كثير من الحاالت و اســـــــتعمال نظام االســـــــت ناءات و  -ب

التســـــــــــــامح بشـــــــــــــأن بعض األفراد و تعقيـد األمور بـالنســـــــــــــبـة ألفراد آخرين و هو الـذي يحطم املعنويـات فـانتعـاش الوســـــــــــــاطة  

بارات إيديولوجية أو ســـــياســـــية و عليه ال بد لصـــــانعي القرار االرتقاء  واملحاباة في الوظيفة تأتي في معظم األحيان نتيجة العت

إلى مســـــتوى املســـــؤولية و الترفع عن هذه املمارســـــات املضـــــرة باملصـــــلحة العامة و وضـــــع حد لظاهرة املحاباة و التحايل على 

 القانون و معاملة جميع األفراد بعدالة و إنصاف. 

ـــــــنع القرار   - ج ـــ ـــــــديدة في صـ ـــ ـــــــبب املركزية الشـ ـــ حيث توجد دوما فجوات كبيرة بين أعمال املخططين على املســـــــــــتوى   و بسـ

املركزي و املنفذين على املســــتوى املحلي ما يجعل البيروقراطي املســــؤول عن تطبيق هذه الســــياســــات املســــطرة يعانون من  

ــــتجابة لالحتياجات االجتماعية، و  ـــ ــــطرة و املالئمة بينها و بين االسـ ـــ ــــعوبة االلتزام باإلجراءات املسـ ـــ ــــعف الفرص  صـ ـــ بذلك تضـ

أمام الفرد للتصـرف حسـبما يتطلبه املوقف و تضـعف الروح املعنوية لدى املرؤوسـين و تتراكم املشـاكل و تعجز الكفاءات  

 اإلدارية عن تحقيق األهداف املطلوبة منها. 

لــــك الن كمــــا أن املجــــامالت و مســــــــــــــــايرة الفرد للمســـــــــــــئول و االنقيــــاد ألوامره حتى لو كــــانــــت نظريتــــه غير عمليــــة و ذ -د

البيروقراطي يتخوف من إظهار أية معارضـــــــــة  أو أي رأي مخالف لرئيســـــــــهم في العمل الن له ســـــــــلطة أدبية عليهم و في جميع  

الحاالت فان األمر ســــــــــيؤول إليه و هو حر في اتخاذ القرار الذي يراه الئقا و في الحقيقة أن هذه املجامالت هي التي تقضــــــــــ ي  

 نع القرار  أن يتجنب فرض أرائه أو قمع الرأي املخالف لوجهة نظره.   على املوضوعية في العمل و على صا

كمـا ترتـب عن املمـارســــــــــــــات التي تتم ضـــــــــــــمن تطبيق القوانين البيروقراطيـة جملـة من النتـائج غير املرغوب فيهـا من بينهـا  

عامل املوظفين مع الجمهور و الجمود و عدم املرونة و الروتين، التطبيق غير املناســــــب للقواعد و اإلجراءات، الســــــلبية في ت

بظهور هذه الجوانب الســــــــــــلبية للبيروقراطية و التي تعتبر بمثابة عيوب و مســــــــــــاوئ ناتجة عن جمود التنظيم البيروقراطي  

ـــــر في  ـــــكل مباشـــــ ـــــاهم بشـــــ املتمثلة في عدم توافق القوانين و اللوائح التنظيمية مع الواقع الحقيقي ما جعل هذا التنظيم يســـــ

عالية و تظهر مسـاوئ البيروقراطية بشـكل جلي في املؤسـسـات العمومية التي ال تراعي التوافق بين عدد تقليص مسـتوى الف

ــابـــل العمـــل املنجز و الـــذين يتم اختيـــارهم في كثير من األحيـــان بطريقـــة غير عقالنيـــة  إذ تـــأخـــذ بعين االعتبـــار   املوظفين مقـ

ـــــيــب   ـــ ـــــــــاء عن غيرهم  ممــا يؤدي إلى فقــدان العــدالـة  للجهويــة و االمتــدادات العــائليــة للقرابــة نــاهيــك عن التســـــ لبعض األعضـــــ

التنظيمية  من حيث تقســيم العمل و ترقية العمال إضــافة إلى إهمال عنصــر التكوين الذي يرقى نحو دفع منظمات العمل  

ـــــتغنــائهــا عن تراكم الوثــائق و تبنيهــا  و للتطور   ـــ ـــــبي في تحقيق الفلاســـــ ـــ عــاليــة و لرقمنــة و عليــه يبقى التنظيم البيروقراطي نســـــ

يتوقف ذلـك على جملـة املمـارســــــــــــــات للفـاعلين في الســـــــــــــلطـة التنظيميـة في قـدرتهم على اتخـاذ القرارات العقالنيـة التي تراعي 

  (342، صفحة 2021)صالحي و عبد العزيز، متطلبات العمل بالدرجة األولى.  

جدير بالذكر أن بعض هذه الســـــلبيات قد ال تكمن في النموذج النظري بحد ذاته و إنما برزت نتيجة صـــــعوبة التطبيق  

اليـــــــحيح لهذا النموذج بالشـــــــكل املثالي الذي تصـــــــوره ماكس فيبر أو ربما نتيجة التغييرات التي حصـــــــلت في البيئة و الفكر  

النموذج البيروقراطي    اإلداري و أي تعـــــديالت على هـــــذا النموذج يجعلـــــه غير ــاد عن  ــ ــا يعني االبتعـ ــ التغييرات مـ متالئم مع 

الفيبري و االتجـــاه نحو نمـــاذج أخرى جـــديـــدة تكون منـــاســـــــــــــبـــة ملتطلبـــات املوقف و املفـــاهيم الجـــديـــدة في العصـــــــــــــر الحـــالي  
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ؤون العامة فإنها  و تالعب  في إدارة الشـــــــأفالقواعد البيروقراطية إذا ما تم تطبيقها و اســـــــتخدامها بشـــــــكل جيد دون تحايل  

 تحمي املواطن خاصة من التعسف و االستبداد و ليس العكس.

 في قطاع التعليم العالي  اإلدارة االلكترونية :ثانيا

 اإلدارة االلكترونيةضرورة االنتقال من اإلدارة التقليدية إلى  -1

في عصـــــــــــــر التقـــدم العلمي و التكنولوجي و االنفجـــار املعرفي أضـــــــــــــحـــت اإلدارة االلكترونيـــة نتيجـــة حتميـــة تمـــاشـــــــــــــيـــا مع 

متطلبات العـصر املتسـارعة و التغييرات العاملية ما اسـتوجب على املؤسـسـات بمختلف أنواعها مسـايرة هذا التطور وإتقان  

ـــــر العوملـة، حيـث تـأث ـــ ـــــت قطـاع التعليم العـالي هـذه التكنولوجيـا للتـأقلم مع  عصـــــ ـــ رت مختلف القطـاعـات بـالرقمنـة كمـا مســـــ

ــبح االنتقال من اإلدارة التقليدية  إلى اإلدارة   ـــــيط اإلجراءات و التخلص من    االلكترونيةفأصــــ ــين األداء و تبسـ ـــ تحدي لتحسـ

جعله ري و الرقي به و البيروقراطية و إعادة النظر في نوعية الخدمات املقدمة بطرق جديدة  و عصــرية لتطوير العمل اإلدا

 متناوال للجميع في أي وقت مع اختزال و تجاوز الحدود الجغرافية.

اإلدارة التقليدية بمفهومها هي عملية يتم بموجبها انجاز األعمال من خالل الجهود البشرية العاملة في املنظمة حيث  و  

و  التعاون  تحقيق  وفعالية،يتم  بكفاءة  أهداف  لتحقيق  الفعال  اإلدارة    التنسيق  مفهوم  يعد  من    االلكترونيةبينما 

انجاز   ناحية  الكترونيا من  املؤسسات  التي حولت  املعاصرة   األساليب  و  اإلدارية  العلوم  في مجال  الحديثة  املصطلحات 

كانيات املتميزة األعمال و وظائفها اإلدارية و كل معامالتها و تعرف اإلدارة ا اللكترونية بأنها العملية اإلدارية القائمة على اإلم

لالنترنت و شبكات األعمال في التخطيط و التنظيم والتوجيه و الرقابة الكترونيا على املوارد و القدرات الجوهرية للمنظمة  

بأنها استخدام تكنولوجيا ملعلومات و  املنظمة، و عرفت كذلك  االتصال  و اآلخرين بدون حدود من اجل تحقيق أهداف 

االنترنت  و  على  السيما شبكة  تعتمد  معلوماتية  موارد  إدارة  أنها  يرى  من  هناك  و  أفضل  إدارة  إلى  بالوصول  تسمح  كأداة 

شبكات االتصال فهي بذلك منظومة الكترونية متكاملة هدفها الرئيس ي تحسين األداء  و انجاز األعمال الكترونيا  االنترنت و 

تحويل كافة األعمال و الخدمات اإلدارية التقليدية إلى أعمال    بكفاءة وفعالية و عليه يمكن القول أن اإلدارة االلكترونية هي

)عبان   خدمات الكترونية تنفذ بسرعة عالية و دقة متناهية باستخدام مزيج من تقنيات تكنولوجيا املعلومات و االتصال. و 

 . (71-70، الصفحات  2016عبد القادر ، 

ا هي استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت كأداة لتحقيق حكومة أفضل،  OCDE إلدارة االلكترونية حسب  و 

حيث أنها ال تقتصر فقط على استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و التواجد على الشبكة العنكبوتية و إنما كذلك  

الهياكل و العمليات و أهم من ذلك الثقافة االلكترونية فهي بمثابة أداة  التركيز على استخدام هذه التكنولوجيات لتحويل 

   (8)حفي ي عميروش، صفحة  إلصالح اإلدارة العامة لتحقيق مبادئ الحكم الراشد. 

ومية و ذلك بتفعيل تقنية  تعرف اإلدارة االلكترونية بأنها:" عبارة عن عملية إعادة هندسة لاعمال و العالقات الحك

املعلومات و االتصال لتحويلها إلى صيغة الكترونية لتقديم الخدمات الحكومية إلى األفراد و قطاع األعمال بكفاءة عالية  

كما أنها تهدف إلى جعل الحصول على الخدمات أكثر شفافية و سرعة و مسؤولية لتوفير احتياجات املجتمع و تحقيق  

الل تقديم خدمات عامة فاعلة و متقنة و خلق تفاعل رقمي بين األفراد و قطاع األعمال و الوحدات  طموحاته و ذلك من خ

   (55، صفحة 2011)مصطفى يوسف،  الحكومية.

باالعتماد على كافة تقنيات املعلومات  و اإلدارة االلكترونية هي عملية مكننة جميع مهام و نشاطات املؤسسة اإلدارية  

الضرورية وصوال إلى تحقيق أهداف اإلدارة الجديدة في تقليل استخدام الورق و تبسيط اإلجراءات و القضاء على الروتين 

الكترونية الحقا. الحكومة  للربط مع  إدارة جاهزة  لتكون كل  املعامالت  للمهام و  الدقيق  و  السريع  االتخاذ  )عالء عبد    و 

 (34، صفحة 2006الرزاق، 
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والبريد   االلكتروني  األرشيف  على  تعتمد  ألنها  أوراق  بال  إدارة  منها  املسميات  من  بالعديد  سميت  األساس  هذا  وعلى 

رة بال مكان ألنها تعتمد على أساسيات  ساعة، إدا   24االلكتروني و املفكرات االلكترونية، إدارة بال زمان هذا ألنها تستمر لـــ  

أنها تعمل من خالل   إذ  تنظيمات جامدة  إدارة بال  أو  الخط  باسم اإلدارة على  بها  العمل عن بعد وافتراضيا كما يستدل 

املؤسسات الشبكية والذكية التي تعتمد على صناعة املعرفة و بالرغم من كل تلك امليزات إال أن هذه العملية تحتاج إلى  

 (226)مكيد و بوزكري، صفحة    ير  مستمر  وتحكم تام فيها من خالل حماية املعلومات من قرصنتها و برامج التجسس.تطو 

و عليه اإلدارة االلكترونية في مؤسسات التعليم العالي هي عبارة عن منظومة الكترونية متكاملة و فضاء رقمي تهدف  

إلى تحويل العمل اإلداري اليدوي التقليدي إلى إدارة تعتمد في انجاز معامالتها اإلدارية الكترونيا بشكل عصري و االستثمار  

اال و  املعلومات  لتكنولوجيا  لتوحيد  االيجابي  قوية  معلوماتية  نظم  و  الحاسوب  شبكات  و  االنترنت  باستخدام  تصال 

الجامعات و هذا لتسهيل النشاط اإلداري بأسرع وقت و أقل جهد و تكلفة ممكنة مع تحسين جودة الخدمة املقدمة فهي  

املعلومات و استخدامها في   بذلك تتعدى مفهوم امليكنة الخاصة بإدارة العمل داخل املؤسسة إلى مفهوم تكامل البيانات و

 توجيه إجراءات العمل نحو تطوير األداء و توفير املرونة الالزمة لالستجابة للمتغيرات املتالحقة .   

و على هذا األساس فإن االنتقال من اإلدارة التقليدية العادية التي تتصف بجمود الهيكل التنظيمي و الروتين املميز  

يد البيروقراطي الناتج عن تضخم الجهاز اإلداري إلى اإلدارة االلكترونية دفعة واحدة ليس  للوظائف و  األنشطة  و التعق

ما جعل اإلدارة العادية بمفهومها التقليدي غير قادرة على تحقيق أهداف    هوباألمر الهين و السهل بل إن ذلك يتم تدريجيا و  

و تقبل طوعي لهذا التغيير مع السعي     املوظفينضمان اندماج  املؤسسة في ظل التطور التقني و املعرفي في نظم املعلومات و  

و   الضرورية  التحتية  البنية  توفير  العمل على  و  التقنية،  بفوائد هذه  التوعية  مع  االلكترونية  األمية  للقضاء على  الجاد 

االلكتروني التحول  هذا  الالزمة إلنجاح  االلكترونية و  لاعمال  بشري  الداعمة   موارد  في ذلك  ماديةبما  و  كل    ة  توفير  و  

متطلبات تحقيق اإلدارة االلكترونية من حواسيب و شبكات انترنت و برمجيات توفير أمن املعلومات و وجود وعي ثقافي و  

ام هذه التقنية و تعلمها  مستوى علمي مناسب يتماش ى مع بيئة العمل االلكترونية و  توفير دورات تكوينية لحسن استخد 

 .النجاز أي معاملة إدارية بالشكل املطلوب  هاوفهمها و التفاعل مع 

و عليه أصبح إدخال تكنولوجيا املعلومات في كافة األعمال اإلدارية ضروري و أكيد و وسيلة لتحسين أدائها فال تهدف  

و إنما تهدف    اإلدارة االلكترونية إلى إنهاء دور اإلدارة التقليدية  و العودة إلى الصفر ونبذ كل املعامالت و النظم اليدوية  

الثورة   بفعل  الحاصلة  التطورات  تسارع  مواكبة  و  منها  االتصاالت  و  املعلومات  تقنيات  من  االستفادة  و  قدراتها  لزيادة 

فالتحول الرقمي أدى  الرقمية العاملية لتطوير العمل اإلداري و تقديم خدمات تتفق مع الجودة و محاولة تجاوز األخطاء  

انجاز املعاملة بشكل الكتروني من خالل الدخول على الخط و التقليل من التعقيدات    إلى تحسين مستوى الخدمات في

   (97)حفيزة مركب، صفحة . اإلدارية للتخلص من البيروقراطية 

 اإلدارة االلكترونية. ايجابيات و سلبيات -2

فوائد و ايجابيات جمة ما جعل العديد من املؤسسات تتسابق إلى تبنيها و يمكن ذكر أهمها في ما    إلدارة االلكترونيةل

 (89، صفحة 2011)موس ي و محمد،  يلي:

الكفاءة و الفعالية وتجاوز  تبسيط اإلجراءات و تقليل التعقيدات اإلدارية ما ينعكس على جودة الخدمة لتحقيق   -

 األخطاء التي تحدث في اإلدارة التقليدية.

 الدقة، املوضوعية و الوضوح في انجاز العمليات املختلفة داخل املؤسسة .  -

اختصار وقت تنفيذ و انجاز املعامالت اإلدارية املختلفة و بتكلفة منخفضة مع سهولة استخدامها و جعلها متاحة   -

 موحد للتعامل مع جميع املستفيدين و تحقيق مبدأ العدالة و املساواة في تقديم الخدمة. بإتباع أسلوب  للجميع
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تسهيل إجراء االتصال بين مختلف الدوائر و الجهات املختلفة للمؤسسة و حتى مع مؤسسات األخرى و إمكانية   -

 املتابعة املستمرة للوحدات التنظيمية و كأنها وحدة واحدة. 

فورية ملتطلبات طالبي الخدمة من خالل التفاعل و االتصال املباشر فيما بينهم الكترونيا  االستجابة السريعة و ال -

 و تقليل التزاحم أمام املكاتب. 

تقليل استخدام الورق بشكل ملحوظ و تعبئة البيانات يدويا و التوجه نحو التوثيق و األرشفة االلكترونية ما يعالج   -

 ي منها أغلب املؤسسات و بالتالي إنهاء تكدس األوراق. مشكلة الحاجة ألماكن التخزين التي تعان

الرقابة املباشرة و الصادقة عبر الشاشات و الكاميرات الرقمية التي في وسعها أن تسلطها على كل بقعة من مواقعها   -

 اإلدارية.

روقراطي باملفهوم  القضاء على الهرمية و التنظيم البي تعميق مفهوم الشفافية و االنفتاح و البعد عن املحسوبية  و   -

 السلبي الشائع له.

 تعمل اإلدارة االلكترونية على إدارة املعلومات ال االحتفاظ بها و توفير هذه املعلومات بصفة آنية.  -

تحقيق املرونة اإلدارية بفعل إمكانياتها و التجاوب مع األحداث و املستجدات العاملية من خالل استخدام التقنيات    -

 الحديثة. 

 خصوصية للمعلومات و تقليل مخاطر فقدانها و حمايتها من التلف و االحتفاظ بنسخ احتياطية. السرية و ال -

 إلغاء االعتبارات املكانية و الزمانية بإرسال التعليمات و إقامة املؤتمرات وعقد االجتماعات عن بعد افتراضيا. -

إداري واحد متصل   - املتعددة و يصبح هناك مستوى  اإلدارية  املستويات  اإلدارة تلالي  األخيرة هي    بالشبكة و هذه 

 (43، صفحة 2017)سمير عماري، 

تعمل اإلدارة االلكترونية على تحويل األيدي العاملة الزائدة عن الحاجة إلى أيادي عاملة لها دور أساس ي في تنفيذ   -

ملواكبة التطورات الجديدة التي طرأت على املؤسسة و االستغناء على املوظفين  مشاريع اإلدارة، عن طريق إعادة التأهيل  

العاملين و تقليل معوقات اتخاذ    غير األكفاء و غير القادرين على التكيف مع الوضع الجديد و التقييم املوضوعي ألداء 

  (193-192، الصفحات 2020)طالة المية،  القرار عن طريق توفير البيانات و ربطها بدوائر صنع القرار. 

 (190، صفحة 2016)خيري علي،  و بخصوص سلبيات اإلدارة االلكترونية نذكر ما يلي: 

األنظمة و عدم وجود ضمانات لسرية و أمان املعلومات فالتعامل مع اإلدارة    ختراقا التجسس االلكتروني و سهولة   -

االلكترونية يعني التعامل مع األرشيف االلكتروني و هو ما يعرضه إلى مخاطرة كبيرة من ناحية التجسس على هذه الوثائق  

إنما مصدره يكمن في عدم تحصين الجانب   أو سرقتها أو حتى إتالفها إال أن الخطورة هنا ليس التعامل باإلدارة االلكترونية 

 األمني لإلدارة االلكترونية و الذي يعتبر من أولويات تطبيقها . 

زيادة معدل البطالة حيث أن اإلدارة االلكترونية بالرغم مما توفره من فرص جديدة للعمل إال أنها قد تكون سببا   -

 اتية. في ارتفاع معدل البطالة كلما تعاظم االعتماد على املعلوم

شلل اإلدارة و ضعفها حيث أن التطبيق غير الدقيق و اليحيح لإلدارة االلكترونية من شأنه أن يؤدي إلى شلل في   -

وظائف اإلدارة خاصة مع التخلي عن اإلدارة التقليدية و عليه يصبح األمر في حالة فوض ى لغياب اإلدارة التقليدية و عدم  

و من شأن ذلك أن يؤدي إلى تعطيل الخدمات التي تقدمها اإلدارة للمستفدين و  وجود إدارة الكترونية بمفهومها الشامل  

  إيقافها و ما يرافقها من مشاكل إدارية.
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ضعف التواصل االجتماعي و شعور املوظفين بالعزلة و فقدانهم للعالقات اإلنسانية بسبب انجاز األعمال داخل   -

االحتكاك   قلة  مع  املكتب  أو  و  املنزل  املعلومات  لتكنولوجيا  الدائم  االستخدام  على  االستمرارية  و  املداومة  مع  باملجتمع 

 االتصال. 

العيوب نذكر بعض  ملا سبق  االلكترونية  إضافة  اإلدارة  استخدام  الناتجة عن  ،  2021)أحمد سالم،    :و املخاطر 

 (32-31الصفحات 

االلكترونيةن  إ - اإلدارة  ثقافة  األنظمة    انتشار  الستخدام  املؤهل  العنصر   قلة  عبر  اإلدارة  عقبة  ظهور  إلى  أدى 

 االلكترونية بحرفية و مهنية و ضمان عدم وجود أخطاء و أدى ذلك إلى تراجع األعمال االلكترونية بشكل سيئ. 

املؤسسات   - أن  رغم  الفكرية،  امللكية  حقوق  الرقمية  مشكلة  املعلومات  اقتصاد  قدرات  استخدمت  االلكترونية 

القائمة على التكلفة الصفرية في إعادة إنتاج املنتج املعلوماتي الرقمي و بالتالي التوسع في النسخ املجانية كوسيلة للترويج و  

 لحماية القانونية.خدمة الزبون و هذا يعني القفز على حقوق امللكية في البراءة و حق النشر اللذان يتمتعان با

التبعية للخارج: - املعلومات و دول   زيادة  التكنولوجيا و  العربية ليست دوال رائدة في مجال  الدول  املعلوم أن  من 

مستهلكة و مستعملة لهذه التكنولوجية على الرغم من أن هناك أعداد كبيرة من االختصاصين في مجال التكنولوجيا في 

التكنولوجيا الغربية فذلك سيزيد من مظاهر تبعية  العالم و من أصل عربي و اإلدار  ة االلكترونية تعتمد بمعظمها على 

الدول املستهلكة للدول الكبرى الصناعية و هو ما له انعكاسات سلبية كثيرة، فاالعتماد الكلي على تقنيات أجنبية للحفاظ  

بية هو تعريض لامن الوطني و القومي لهذه الدول  على امن معلوماتنا و تطبيقها على الشبكات الرسمية التابعة للدول العر 

للخطر ووضعه تحت سيطرة دول غربية بغض النظر عما إذا كانت هذه الدول عدوة أم صديقة فالدول تتجسس على  

 (74-73ات ، الصفح2011)مصطفى يوسف،  بعضها البعض  بغض النظر عن نوع العالقات بينها.

  .في مؤسسات التعليم العالي  اإلدارة االلكترونيةمجال تطبيق  -3

ـــــــــالم،    يمكن تطبيق اإلدارة االلكترونيـة في جميع املجـاالت اإلداريـة للجـامعـة و هـذه املجـاالت تتمثـل في مـا يلي: )أحمـد ســـــ

 (191-190، الصفحات 2021

: وهي كل ما يتعلق بالطلبة كعمليات التسجيل و البيانات العامة و ما يهمه داخل الحرم  مجال إدارة شؤون الطلبة -

و كذلك ما يتعلق بمستواهم التعليمي و أحوالهم االجتماعية و اليحية ما يساعد الجامعة على القيام بدور مهم    الجامعي

تجاههم  و من خدمات اإلدارة االلكترونية في هذا املجال هو بناء قاعدة بيانات جامعية متطورة خاصة بالطلبة التخاذ  

العل املناسب و توزيع الطلبة حسب األقسام  النتائج و تحليلها و  القرار  مية، ومتابعة حضورهم و غياباتهم و استخراج 

التعليم   بمهمة  القيام  عن  الطلبة فضال  أمور  أولياء  مع  التواصل  و  الصحي،  و  االجتماعية  السجالت  و حفظ  تقويمها 

 االلكتروني و الحصول على إحصائيات الطلبة.  

ها عالقة بالعاملين كالعمداء و رؤساء األقسام و املدرسين  و هي تلك املجاالت التي ل  : مجال إدارة شؤون املوظفين -

و املوظفين و من خدمات اإلدارة االلكترونية و في هذا املجال يتم إدخال البيانات الخاصة باملوظفين و إجراء التعديالت 

االجتماعي، و توفير الخدمات  الالزمة عليها باستمرار كالتعيننات الجديدة و الترقيات و التنقالت و األمور املالية والضمان  

التي يحتاجونها و متابعة تقييمهم و بناء قاعدة بيانات تساعد على متابعتهم و القضاء على مشكلة البعد الجغرافي و الزماني  

 في االتصال و التواصل بينهم.  

ختلفة و التعرف على  كما تتولى اإلدارة االلكترونية مهمة رعاية الشؤون الجامعية امل  :مجال إدارة شؤون الجامعة  -

 االحتياجات الحالية و املستقبلية من خالل ما توفرها من معلومات إحصائية و ما تقدمها من خدمات تتمثل بما يلي: 

: و يتمثل في استخدام شبكات االتصال الداخلية و الخارجية في إدخال البيانات و املعلومات التي  تطبيقات االتصال  - أ

داخل الجامعة، و التواصل مع أولياء أمور الطلبة، و مع الوزارات و إدارة التربية و التعليم و  ترتبط بأداء العمل اليومي  
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الجامعات األخرى عن طريق البريد االلكتروني و موقع الجامعة على شبكة االنترنت و تفعيل الرسائل اإلخبارية و املكاملات  

 الهاتفية اآللية و الرسائل الصوتية و النصية. 

: و تتضمن حوسبة املكتبة و توفير قاعدة بيانات للبحث عن الكتب و املصادر  تطبيقات خاصة باملكتبة الجامعية -ب

و املراجع مما يساعد الطالب و األستاذ على سهولة  البحث و التأكد من وجود كتاب معين و معرفة رقمه و تصنيفه و في  

 ما إذا كان معارا أم موجود. 

: تساعد اإلدارة االلكترونية في إعداد جدول املحاضرات األسبوعي و توزيعه  املحاضرات األسبوعي إعداد جداول   - ج

على املدرسين و الطلبة وإجراء التغييرات الالزمة عليها عند الحاجة، و يوفر النظام الوقت و الجهد في كتابة الجداول و  

 ساعد على التخطيط و تنظيم الجامعة.  إنتاج الجداول بسرعة و كلفة قليلة و ضمان وصوله للجميع و ي

و تتضمن جميع املستلزمات الخاصة بالجامعة من أثاث و أجهزة و معدات و تحديد القطع    :التطبيقات املخزنية -د

 املستهلكة و كذلك القطع غير املستخدمة و اإلدخال و اإلخراج املخزني. 

سوب في معالجة األمور املالية وحفظها و توزيعها  و تتضمن استخدام الحا  :التطبيقات الخاصة باملوازنة الجامعية -ه

 على النشاطات حسب نسب معينة و رصد املصروفات ليسهل على املحاسبين تدقيقها بكل سهولة.

و يتضمن معالجة النصوص ما سيخفف من عمل اإلدارة املكتبي، إذ يساهم في إعداد التقارير    :التطبيقات املكتبية -و

الجامعية و حفظها و استرجاعها عند الحاجة إليها و إعداد الخطط الجامعية و سهولة كتابة  الخاصة باألعمال و اإلدارة  

الخطابات للجهات املعنية و إرسالها بالفاكس أو البريد االلكتروني و املساعدة في الرجوع إلى الخطابات و املعلومات الخاصة  

 بالشؤون اإلدارية بالسرعة و الدقة.

 .في قطاع التعليم العالي  االلكترونيةمتطلبات  تفعيل اإلدارة  -4

متطلبات عديدة و متكاملة لتطبيق مفهوم اإلدارة االلكترونية و إخراجها لحيز الواقع العملي ومن أهم  وفير  ت  البد من

  (239-237، الصفحات 2019)منصف و حسان، هذه املتطلبات نذكر: 

اإلدارات التخلص من اإلجراءات البيروقراطية و الروتينية املعيقة لكل  : تحتاج كل  متطلبات إدارية و تشريعية:  1.4

 تطور و تجديد في األساليب املتبعة لهذه املنظمات حيث هناك ضرورة للمتطلبات التالية: 

 نشر التوعية الشاملة عند املوظفين بأهمية اإلدارة االلكترونية و ثقافة استعمالها.   -

 ت و التأكد من صالحيتها. توفير البنية التحتية لالتصاال   -

إعداد دراسة متكاملة ملا هو موجود فعال من نظم معلومات منجزة و أجهزة و معدات و شبكات في اإلدارات الحكومية   -

 و االستفادة منها في تنفيذ الحكومة االلكترونية.

 إعداد نظام معلومات مكون من نظم نوعية إليجاد التكامل في املعلومات. -

السياسة بحيث يكون هناك مسئول أو لجنة محددة تتولى اإلشراف على التطبيق و تقييم املستويات  توفر اإلدارة    -

 التي وصلت إليها في التنفيذ. 

وجود هذه املتطلبات تساعد على تسهيل و تطوير العمل اإلداري بالجامعة فبدون هده القوانين التشريعية تنظم العمل  

 ضعف في تطبيق اإلدارة االلكترونية. االلكتروني و بدونها يحدث تقصير و 

إلى كوادر جامعية و كفاءة بشرية تتميز بخبرات و مهارات  متطلبات بشرية:  2.4 : مشروع اإلدارة االلكترونية يحتاج 

عالية إذ تلعب دور حاسم في نجاح اإلدارة االلكترونية و عليه فإن تطوير و تدريب هذا العنصر الفعال يتم من خالل تفاعل  

ركة كل القطاعات الفاعلة و التي لها عالقة بقضايا التعليم و التنمية خاصة بالجامعات و هناك جملة من املتطلبات  و مشا

 البشرية نذكر منها: 

 استقطاب أفضل األفراد املؤهلين في مجاالت نظم املعلومات و البرمجيات.   -
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 إيجاد نظم فعالة للمحافظة على األفراد و تطويرهم و تحفيزهم.  -

 االحتياجات الحالية و املستقبلية من األفراد في نظم املعلومات و البرمجيات و العمل على االنترنت. تحديد -

 التمكين اإلداري لافراد من أجل إتاحة الفرصة أمامهم للتعامل السريع مع املتغيرات في البيئة التكنولوجية. -

املوظفين على طرق استعم - تأهيل  القدرات و إعادة  بناء  و  الشبكات و قواعد  التدريب  إدارة  و  أجهزة الحاسوب  ال 

الذاهبة نحو   الجامعية املستقبلية  لبيئة األعمال  التكنولوجيا و االستجابة  في مجال  ملتابعة كل ما هو جديد  املعلومات 

 التحول االلكتروني بشكل سليم و يفضل أن يكون من طرف معاهد أو مراكز تدريب متخصصة.

 عنوية للكفاءات و مساعدتهم على انجاز األعمال بنشاط و حيوية. توفير الحوافز املادية و امل -

تحتاج اإلدارة االلكترونية كمشروع تسعى الجامعات إلى تطبيقها فهي بحاجة إلى أموال و مبالغ    : متطلبات مالية: 3.4

نوعها و  جمها عن  طائلة لتمويلها من أجل ضمان استمرارها و نجاحها و لهذا البد من وجود متطلبات مالية تختلف في  

املتطلبات املالية الالزمة لتطبيق نظم و أساليب اإلدارة التقليدية، و عليه فإن التكلفة املالية لتطبيق      اإلدارة االلكترونية  

ث  في جامعات الجزائر نجاحها يبقى مرهونا بالدعم املالي الذي تتلقاه الجامعات و عليه يبقى على وزارة التعليم العالي و البح

اإلدارة   لتطبيق  املالية  التكلفة  دراسة  من خالل  الجامعات  به جميع  تلزم  ما  لجميع  بذلك  بند خاص  تخصيص  العلمي 

 االلكترونية.

: تعد املتطلبات التقنية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في إدارة الجامعة مطلب أساس ي حيث يتطلب  متطلبات تقنية: 4.4

ختلف األجهزة و الوسائل الحديثة من أجهزة الحاسوب الخخصية و املحمولة و الشبكات  توفير البنية التحتية املالئمة بم 

الحديثة لالتصاالت و البيانات و بنية تحتية متطورة لالتصاالت السلكية و الالسلكية و تكون قادرة على تأمين التواصل و  

تواصل بالشبكة العاملية فمن الضروري توفير  نقل املعلومات بين املؤسسات اإلدارية نفسها و التي تمكن الجامعة من ال

تقدمها  التي  الخدمات  من  لالستفادة  الالزمة  االلكترونية  مسايرة   الوسائل  و  األداء  تحسين  بغرض  االلكترونية  اإلدارة 

امعة  التطور الحاصل بانتشار الحاسوب ما يساعد على تبادل املعلومات و البيانات بين الوحدات املكونة للجامعة و بين الج

 و املؤسسات األخرى.

 في ضمان و حماية قاعدة البيانات الخاصة بالجامعة و هي: تتمثل هذه املتطلباتأمنية:   متطلبات: 5.4

 توفير األمن و السرية االلكترونية على مستوى عال لحماية املعلومات و األرشيف االلكتروني من أي عبث.   -

 تطوير أدوات تشفير البرمجيات للمحافظة على الخصوصية و خاصة تلك البرمجيات املتعلقة بخدمات االنترنت.  -

 تشفيرها و نقلها ملختلف الوسائط. االحتفاظ بنسخ احتياطية لنظم املعلومات بشكل امن و تخزينها بعد  -

 تامين استمرارية عمل و جاهزية نظم املعلومات خاصة في حالة األزمات.  -

مواكبة املستجدات في مجال األمن االلكتروني و تحقيق املوارد الالزمة لتحديث و متابعة التطورات في هذا املجال،   -

     ومواكبتها من حيث التجهيزات و البرمجيات و الدورات الالزمة لذلك.   

 معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في قطاع التعليم العالي. -5

امللحة   الحاجة  من  و  بالرغم  االتصال   و  اإلعالم  تكنولوجيا  تقنيات  تعميم  االقتصاد  من  عالم  إلى  الدخول  أهمية 

 :ينذكر منها ما يل الذي يحول دون ذلك و إال أن ذلك يعترضه العديد من املعوقات و الصعوبات املعلوماتي

 (109، صفحة 2011)نبأ مؤيد،  تتمثل في ما يلي: و التشريعية :  املعوقات التنظيمية1.5

انعدام التخطيط و التنسيق على مستوى اإلدارة العليا فيما يتعلق األمر بتطبيق اإلدارة االلكترونية و تحديد الوقت    -

 الذي يلزم فيه البدء في تطبيق و تنفيذ الخدمات و املعلومات الكترونيا.

 ضعف اقتناع و اهتمام اإلدارة العليا بمتابعة تنفيذ برنامج تطبيق اإلدارة االلكترونية.   -
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 غياب التنسيق بين األجهزة و اإلدارات األخرى و خاصة تلك التي لها عالقة بنشاط املنظمة.  -

 ية. تعقيد اإلجراءات اإلدارية و افتقار التشريعات  و اللوائح املنظمية لبرامج اإلدارة االلكترون -

 قلة املعرفة الحاسوبية لدى اإلداريين الذين يمتلكون قرار إدخال هذه التقنية داخل الجامعة.   -

 عدم التدرج في تطبيق اإلدارة االلكترونية. -

 ضعف برامج التوعية اإلعالمية املواكبة لتطبيق اإلدارة االلكترونية في الجامعات.  -

 اإلدارة االلكترونية في البيئات التعليمية. ضعف الدعم من القيادات السياسية العليا ملشروع  -

 عدم االعتراف بحجية الوثائق االلكترونية و اعتمادها أدلة إثبات أو االعتراف بمصادقتيها.   -

عدم صالحية األنظمة و اللوائح التقليدية املعمول بها لتطبيقها على اإلدارة و املعامالت االلكترونية مما يجعل هذا    -

 اجة في ظل غياب األنظمة و اللوائح التي تضبط عالقات العمل و التعاون داخل اإلدارات االلكترونية. البديل ال يفي بالح

تأخر وضع التشريعات القانونية التي تضمن اعتماد التوقيع االلكتروني و التعامل مع البريد االلكتروني و التحقق من   -

نية التي كان من املمكن أن تكون أكثر سالمة في وجود هذه  شخصية طالب الخدمة مما يعرقل كثيرا من املعامالت االلكترو

 التشريعات و تحقق الفائدة املرجوة منها. 

غياب التشريعات التي تجرم مخترق شبكات اإلدارة االلكترونية و تضع العقوبات  الرادعة ملرتكبي تلك الجرائم خاصة    -

 ت التي تخوض املنافسات التجارية.الحسابات البنكية و املستندات ذات الخصوصية و أسرار الشركا

 (192، صفحة 2016)خيري علي،  : تتمثل في ما يلي  البشرية املتعلقة بالعاملين:  املعوقات 2.5

متابعة    - و  التطوير  على  اإلدارية  املعلومات  نظم  مجال  في  العاملين  لتخجيع  واملعنوية  املادية  الحوافز  وجود  عدم 

 التعليم و التدريب. 

املواقع املرغوبة داخل الجامعة مع قلة برامج التدريب في   - البرامج التدريبية املتخصصة بشكل واسع في  ندرة توفير 

  ة و رسكلة املوظف في ظل التحول االلكتروني.مجال استخدام التقنيات الحديث

 ضعف مهارات اللغة االنجليزية و عدم الرغبة في التعامل مع الوسائل االلكترونية.  -

قلة عدد العاملين الذين لديهم مهارات استخدام الوسائل االلكترونية ففي بعض األحيان تتوفر التكنولوجيا الالزمة   -

 البشرية.  في حين تغيب الكفاءات من املوارد

قلة الكوادر الفنية املتخصصة في هذا املجال و خاصة في املجال التطويري كاملبرمجين و املحللين و مهندس ي الصيانة   -

 و غيرهم. 

 (35-34، الصفحات 2021)أحمد سالم،  تتمثل في ما يلي: املالية:  املعوقات 3.5

 ارتفاع تكاليف صيانة األجهزة االلكترونية و نقص العاملين املاهرين في هذا املجال.  -

 قلة املوارد املالية الالزمة فيما يتعلق بتوفير مستلزمات تطبيق اإلدارة االلكترونية.  -

 قلة املوارد املالية املخصصة لتدريب العاملين في مجال استخدام الوسائل االلكترونية.  -

 عة للبرمجيات و األجهزة االلكترونية . التكلفة املرتف -

قلة امليزانية املالية املخصصة للبنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة االلكترونية من إنشاء الشبكات و ربطها ببعض   -

 و تطوير البرامج. 

 قلة املخصصات املالية لعمليات التدريب و التأهيل للكوادر املختصة بهذه األنظمة. -

املوارد املالية املتاحة لدى اإلدارة العليا في الجامعات بسبب االرتباط بميزانيات اإلنفاق يكون فيها  على أساس  جمود   -

  بنود محددة مما يمنع صرف أي مبلغ لغير البنود التي تم وضعها مسبقا  لتطبيق اإلدارة االلكترونية.
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 (192، صفحة 2016)خيري علي،   املعوقات الفنية و التقنية و تتمثل فيما يأتي:: 4.5

 ارتفاع تكلفة تطوير النظم في ظل قلة الخبرة و االستشارات.  -

 مشكلة تشغيل و صيانة األجهزة االلكترونية و ما يرافقها من صعوبات. -

 مصالحهم الخاصة. ثر سلبيات التحول نحو اإلدارة االلكترونية على أخوف املتعاملين من  -

 تقادم مهارات العاملين التقنية و مقاومتهم للتحول نحو اإلدارة االلكترونية.   -

يعني   - ما  منها خاصة  مواقف سلبية  وتبني  من خدمات  التقنيات  هذه  توفره  بما  الحاسوبي  و  املعلوماتي  الوعي  قلة 

 ق املنظومة املعلوماتية.بالسرية و خصوصية املعلومات و حمايتها من التزوير  و التالعب و اخترا

 . اإلدارة االلكترونيةكما و ال زالت تعاني الجامعات من افتقار أغلبية الجامعات لاجهزة التكنولوجية الالزمة لتطبيق   -

 ضعف مستويات الحوسبة الشاملة و محدوديتها في بعض األحيان. -

التقنيات املستخدمة أو املستجدات الحاصلة في مجال  قلة برامج التعاون بين املؤسسات الجامعية لالستفادة من   -

 البحث العلمي.

 ضعف خدمة االنترنت في الجامعات ملحدودية محطات العمل من جهة ورداءة الخدمة من جهة أخرى.   -

و    - األجهزة  تلك   و حتى  األساتذة  و  الطلبة  الجامعات الستخدامات  في  املتوفرة  الحواسيب  أجهزة  كفاية  في  قصور 

 الفنية املستخدمة في إنجاز و تنفيذ مشاريعها البحثية.  املعدات

 افتقار الجامعات إلى مراكز بحثية متخصصة في مجال تكنولوجيا املعلومات.   -

اقع تطبيق اإلدارة االلكترونية في قطاع التعليم العالي. .6  و

ـــــتقبال و التـأخر أو عـدم االنتقـال إلى اإلدارة االلكترونيـة لـه عواقـب إن كـانـت ليس في املـدى ال ـــ قريـب فهي تؤثر حتمـا مســـــ

ـــــــلبا على جودة الخدمة التعليمية املقدمة لعدم  ـــ ـــــــات التعليم العالي مؤثرة سـ ـــ ـــــــسـ ـــ تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية في مؤسـ

مواكبـة و مســــــــــــــايرة التطور التكنولوجي و الجـامعـات الجزائريـة و إن كـانـت متـأخرة في هـذا املجـال إال أنهـا تحـاول إدراك هـذا  

الســـعي لالندماج في العالم الرقمي و تجنب البيروقراطية خاصـــة مع املشـــكالت التي شـــهدتها اإلدارة التقليدية على  التأخر و

 مستوى الجامعات الجزائرية.

حيــث إن قطــاع التعليم العــالي يقــدم خــدمــات عــديــدة عن بعــد و يتعــامــل مع جمهوره املكون من الطلبــة و األســـــــــــــــاتــذة   

ــــجيالت الجامعية التوجيه،  خاصــــــــة من خالل شــــــــبكته لإلدارة   ـــ االلكترونية، و من بين الخدمات التي تتاح على الخط، التسـ

الطعون، التعليم عن بعد، و املكتبات االفتراضـــــــية بقطاع التعليم العالي كما تتيح إمكانية الدراســـــــة عن بعد في تجربة أولى  

ــافة إلى إتاحة املنتوج العلمي  ــتر عن بعد إضـ ــهادة املاسـ ــير شـ ــتعمليها عبر الخط على غرار األرشـــيف املفتوح  تتعلق بتحضـ ملسـ

 (277، صفحة 2021)ختير فوزية،  لإلنتاج العلمي، قواعد املعطيات التي يستفيد منها األساتذة و الباحثين.

و صـــــــــــــور اســـــــــــــتغالل التكنولوجيـا الحـديثـة كثيرة في قطـاع التعليم العـالي و البحـث العلمي و يمكن إبراز أمثلـة وفقـا ما      

     (299-298، الصفحات 2019)الشيكر أ.، االدارة االلكترونية في الجزائر تطبيقات و تحديات،  يلي:

االطالع على املوقع الرســـــــــــــمي لوزارة التعليم العــالي و البحــث العلمي، وكــذا جميع الجــامعــات و املراكز الجــامعيــة على   -

 املستوى الوطني، و هذا ما يقرب كل الطلبة و األساتذة و جميع املواطنين منها.

ـــــــة عمليات التســـــــــــجيل الجامعي بالوســـــــــــائل االلكترونية للطلبة الحاصـــــــــــلين على البكالوري    - ـــ ا و تمنحهم الجامعة فرصـ

 التسجيل عن طريق االنترنت بما استمارة الكترونية يتم إتاحتها بمجرد اإلعالن عن نتائج البكالوريا في املواقع االلكترونية. 

ـــــتفـادة من    - ـــ ــاتـذة بـاالســـــ ـــ ـــ ـــــمـاح لكـل من الطلبـة و األســـــ ـــ ــال بـاملكتبـات االلكترونيـة املركزيـة للجـامعـات بهـدف الســـــ ـــ ـــ االتصـــــ

 خدماتها.
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مج التعليم عن بعد: قصـــد تخفيف نقائض التأطير من جهة و أيضـــا من أجل تحســـين نوعية التكوين تماشـــيا مع برنا  -

متطلبات ضـمان التوعية ثم إدخال طرائق جديدة للتكوين و التعليم تتضـمن إجراءات بيداغوجية خالل املسـار التكويني،  

 مراحل و هي:  03يق أهداف تتوزع على لهذا تم إطالق املشروع الوطني عن بعد و الذي يرمي  إلى تحق

و هي مرحلة اســــتعمال التكنولوجيات و املحاضــــرات املرئية على الخصــــوص قصــــد امتصــــاص األعداد    املرحلة األولى: -أ 

 الكبيرة للمتعلمين مع تحسين ملستوى التعليم و التعليم و التكوين )سياق على املدى القصير(.

ـــــهــد على اعتمــادا على التكنولوجيــات البيــداغوجيــة الحــديثــة :الثــانيــةاملرحلــة   -ب ـــ ـــــــــتشـــــ ة على الواب  ، التي تعتمــد خــاصـــــ

 )سياق على املدى املتوسط(. و ذلك قصد ضمان النوعية )التعلم عبر الخط أو التعلم االلكتروني(

ــــادقالثالثة:  املرحلة   -ت ــــره عن طريق التعلم عن بعد  مرحلة تكامل و خاللها يصـــــ على نظام التعليم عن بعد و يتم نشـــــ

بواســــــــــــطة قناة املعرفة التي تتعدى مجال اســــــــــــتعمالها و االســــــــــــتفادة منها بكثير النطاق الجامعي، حيث يســــــــــــتهدف جمهورا  

ي واســـعا من املتعاملين مثل أشـــخاص يريدون توســـيع معارفهم، أشـــخاص يحتاجون ألمور متخصـــصـــة، مرضـــ ى متواجدين ف

املســــــــتشــــــــفيات، و يرتكز التعليم عن بعد حاليا على شــــــــبكة منصــــــــة للمحاضــــــــرات املرئية و التعليم االلكتروني موزعة على 

 . ARM غالبية مؤسسات التكوين و الدخول إلى هذه الشبكة ممكن عن طريق الشبكة الوطنية للبحث

عضـــها البعض و إنشـــاء رقم الكتروني خاص بكل  لعبت الرقمنة دورا هاما في التعليم العالي من خالل ربط الجامعات بب

طالب على املســـــتوى الوطني الذي يمكن اســـــتحداثه داخل الجامعة  و يســـــاعد إدارة الجامعات في حالة انتقال الطالب من  

 جامعة إلى أخرى باإلضافة إلى ربط الكليات ببعضها البعض و استفادة الباحثين من املنتجات العلمية و مراجع املتوفرة في

 .(100)حفيزة مركب، صفحة  املكتبات الجامعية فرغم تعميم اإلدارة االلكترونية إال أنها تعترض ملعوقات.

حيث أن تطبيق اإلدارة االلكترونية في مؤســـــــســـــــات التعليم العالي و إخراجها إلى حيز الواقع العملي يحتاج إلى توفر برامج  

طموحــــة و متطلبــــات عــــديــــدة و متكــــاملــــة في مقــــدمتهــــا ثقــــافــــة تنظيميــــة متطورة و قيــــادات إداريــــة واعيــــة تعتمــــد على عمــــل  

 التخطيط االستراتيجي أسلوبا لالرتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي و تحقيق اندماجها في العالم الرقمي أو االفتراض ي.

 ار عصرنة اإلدارة و مواكبة التغيير الحاصل في بيئة اإلدارة العامةعملت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في إط  

على محــاولــة االرتقــاء بنموذج إداري يتمــاشـــــــــــــ ى و أهــداف منظومــة التعليم العــالي و البحــث العلمي إذ يمكن االنطالق من  

ال التعليم و البحث العلمي أهمية تكنولوجيا املعلومات و االتصال كأحد أساسيات اإلدارة االلكترونية وإبراز دورها في مج

و التكوين إذ أن هنـــاك توجـــه واضـــــــــــــح لالرتقـــاء بـــالخـــدمـــات املقـــدمـــة للطلبـــة و األســـــــــــــــاتـــذة من خالل الربط بين العـــديـــد من  

الجامعات إضـــــافة إلى توفير الشـــــبكة ألســـــاليب جديدة للتكوين، فأهمية التحول لإلدارة االلكترونية و توفير فرص النجاح  

لجامعة قد أصـــــــــــبح مطلب ضـــــــــــروري تمليه ظروف الواقع الســـــــــــياســـــــــــ ي و االقتصـــــــــــادي و االجتماعي  ألســـــــــــاليب و طرق عمل ا

للشـــــعوب املتحضـــــرة خاصـــــة في ظل التحول نحو مفاهيم التعليم االلكتروني و الجامعات االفتراضـــــية و التعليم عن بعد و 

لواقع العملي داخل جامعاتها و في هي أحد مســــارات الجديدة التي ســــطرت من قبل الدول املتقدمة ســــعيا إلى تجســــيدها في ا

مفـــــــاهيم اإلدارة   املعلومـــــــات و  االتصـــــــــــــــــــال و  إلى تطبيق تكنولوجيـــــــا  الراميـــــــة  التكنولوجيـــــــة  التحوالت  يتعلق بمختلف  مـــــــا 

الــذي يهــدف الى دعم   Avicenneااللكترونيــة في الجــامعــة الجزائريــة، فــإنــه يمكن االنطالق من مشـــــــــــــروع اللجنــة األوروبيــة  

الفتراضـــية و االرتقاء بمســـتوى جامعات البحر األبيض املتوســـط عن طريق خلق روابط شـــبكية فيما بينها مبادرة الجامعة ا

و تؤدي إلى تطوير نظم التعليم بواســــطة التكنولوجيا و يطرح مشــــروع الجامعة االفتراضــــية العديد من اإلشــــكاالت، قامت  

ــــألة التكلفة  بتحديدها منظمة اليونيســـــــــكو التي اهتمت بدراســـــــــة هذا املشـــــــــروع، و م ــــجلت هو مســـــ ن بين التحديات التي ســـــ

الباهظة و هو ما يعيدنا إلى طرح فكرة الفجوة الرقمية، و أسـبابها و في مقدمتها العجز عن التكفل باالتفاق التكنولوجي، و 

ي دعم كذلك ضـرورة االنفتاح على القطاع الخاص كأحد األقطاب التي تغطي ججز الدولة و فتح املجال أمامه للمسـاهمة ف

   (97-96، الصفحات 2016)عبان عبد القادر ،  مجال التعليم و البحث و التكوين .
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حيـث عملـت مختلف الجـامعـات الجزائرية على تفعيـل تقنيـات اإلدارة االلكترونيـة خالل التســـــــــــــجيالت الجـامعيـة بتوفير  

ـــة   للنــــاححين في امتحــــانــــات البكــــالوريــــا و تتيح املواقع االلكترونيــــة لوزارة التعليم العــــالي و الجــــامعــــات  خــــدمــــات الكترونيـ

الجزائرية للمقبلين على الدراســــات الجامعية، التعرف على جميع التخصــــصــــات املوجودة ما يســــمح لهم بحســــن االختيار و 

ـــــع إلى نظـام املعـالجـة املعلومـاتيـة بمـلء و  تتم العمليـة بمـلء و إرســـــــــــــال بطـاقـة الكترونيـة للمعلومـات و الرغبـات ـــ و التي تخضـــــ

إرســـــــــال بطاقة الكترونية للمعلومات و الرغبات و تخضـــــــــع إلى نظام املعالجة املعلوماتية الوطنية  ثم الكشـــــــــف عن النتائج  

يذكر  للطالب،   حتى أنها نظمت باقي املراحل من تأكيد التسجيالت و الطعون ملن وجه إلى غير رغبته الكترونيا دون أي عناء

ـــــــان،    و تنتهي اإلجراءات بالتســـــــــــجيل النهائي بتســـــــــــليم امللف الورقي على مســـــــــــتوى الجامعة املعنية. ـــ ـــــــف و حسـ ـــ ،  2019)منصـ

 (242صفحة 

ـــــــــات التعليم و البحــث العلمي في مجــاالت عــديــدة م ـــــســـــ ـــ ـــــبكــة االنترنــت في مؤســـــ ـــ نهــا املخــابر و مراكز  و تم االعتمــاد على شـــــ

البحث،و الذي يرمي إلى التطوير النوعي و تحديث كامل طرق التســــــــيير مما يضــــــــمن الســــــــرعة في أداء مهامه و تدعيم تنمية  

ـــتفادة من الخبرات التي تكونها الجامعة و قد عمدت الجامعة الجزائرية   ــ ـــ ــــطة املتعلقة بالبحث العلمي و االسـ مختلف األنشـــــ

محــــاولــــة تفعيــــل تقنيــــات اإلدارة االلكترونيــــة،و قــــد ترجم توجــــه املنظومــــة الجــــامعيــــة نحو تطبيق  إلى جــــانــــب املراكز  على  

ــا في التخفيف من عنـاء التنقالت و تخفيض   الخـدمـات العـامـة االلكترونيـة للطلبـة تحقيق عـدة امتيـازات تتمثـل خصـــــــــــــوصـــــــــــ

ـــــجيـل و ا ـــ ـــــرعـة والـدقـة في تقـديم الخـدمـات على التكـاليف و إنهـاء ظـاهرة الطوابير و االنتظـار الطويـل أمـام مكـاتـب التســـــ ـــ لســـــ

الخط و تتمثــل أهم هــذه األعمــال االلكترونيــة في بوابــة حــاملي شـــــــــــــهــادة البكــالوريــا و التي تقــدم خــدمــات الكترونيــة لفــائــدة  

حاملي شـهادة البكالوريا الجدد و ذلك السـتكمال كل إجراءات التسـجيل بملء بطاقة الرغبات في شـكل اسـتمارة الكترونية  

)عبـان عبد   قع الكترونيـة خـاصـــــــــــــة و هـذا النموذج يســـــــــــــمح فعليـا للمنظومـة الجـامعيـة بتحقيق بعض االمتيـازات منهـا:في موا

 (98-97، الصفحات 2016القادر ، 

 القضاء على ظاهرة الطابور  في مراكز التسجيل األولي داخل الجامعات. -

 تكلفة السفر و التنقل الخاصة بالطلبةتخفيض  -

ترشـــــــيد اســـــــتخدام املوارد داخل الجامعات و االحتفاظ بها للحاجة امللحة مع الســـــــرعة و الدقة في تقديم الخدمات   -

 على الخط.

مواكبة التطور الحاصـل في منظومة التعليم العالي كما هو الحال لدى الدول املتطورة كخطوة أسـاسـية في التحول   -

 عات االفتراضية.نحو الجام

 (243، صفحة 2019)منصف و حسان،  إضافة إلى العديد من األعمال االلكترونية نذكر منها:

: فالطلبة األجانب املتحصـــلين على شـــهادة بكالوريا أجنبية أو شـــهادة معترف بها  أرضـــية التالـــجيالت للطلبة األجانب -

يتم التســـــــــجيل عن طريق مواقع األرضـــــــــية كما يمكن للطلبة الجزائريين حائزين على شـــــــــهادة بكالوريا أجنبية التســـــــــجيل في 

ــهادة التي تتم ــ ــة التعليم العالي بتقديم طلب توجيه عبر املوقع بعد املعادلة للشـ ــ ــــسـ ــهادات    مؤسـ ــ من خالل موقع معادلة الشـ

الجامعية األجنبية فيتم إيداع الوثائق املشــــــــكلة مللف طلب معادلة الشــــــــهادات و الرتب الجامعية األجنبية املحددة و يكون  

 ذلك عبر الخط  عن طريق الحصول على اسم املستخدم و متابعته إلى سحب الشهادة.

التـصرف لكل من يرغب في التسـجيل لاللتحاق في الدكتوراه الطور    :  والتي وضـعت تحتبوابة االلتحاق بالدكتوراه -

و هي بوابة إلكترونية تتيح إمكانية التســــــجيل فيها دون عناء و شــــــقاء الســــــفر و املتصــــــفح للبوابة   2017/2018الثالث  عام  

 يجد تعليمة تتعلق بكيفيات تنظيم مسابقة االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث. 
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: و هي عبارة عن شـــــبكة ربط وطنية و دولية تشـــــمل جميع املؤســـــســـــات ذات الطابع   ARNجزائرية  شـــــبكة البحث ال  -

العلمي و التكنولوجي و تتطور تدريجيا مع تطور التكنولوجيات و قدرات الهياكل املتوفرة و التي تهدف إلى دعم االحتياجات  

 . ceristركز الوطني للبحث العلمي و التكنولوجي  املرتبطة للبنية التحتية لشبكة اإلعالم املتخصصة و يشرف عليها امل

: هي وســـــــــيلة شـــــــــاملة للوصـــــــــول إلى اإلنتاج العلمي للباحثين فيما    PNSTالبوابة الوطنية لإلشــــــــعار عن األطروحات    -

يخص األطروحات و تشــــــــــمل البوابة كل مراحل إعداد األطروحة منذ اقتراح موضــــــــــوع األطروحة و إشــــــــــعاره إلى غاية نشــــــــــر  

ة و تســـعى البوابة أن تكون مخزن شـــامل للبحوث الجارية و األطروحات املناقشـــة في الجزائر و من أهدافها تســـريع األطروح

عملية املصادقة على املواضيع و تسهيل عملية إيداع األطروحات للمناقشة و نشر البحوث على مستوى التراب الوطني، و 

املعلومـات ذات قيمـة مضــــــــــــــافـة و ضـــــــــــــمـان أرشـــــــــــــفـة دائمـة ألعمـال  تفـادي تكرار البحوث، تثمين أعمـال البحـث في جيـل من 

 البحث.

ـــــفح الوثائق االلكترونية و الدولية املتنوعة و   SNDLالنظام الوطني للتوثيق على االنترنت   - ـــــمح هذا النظام بتصـ : يسـ

التي تشــــمل جميع ميادين التعليم و البحث العلمي و تصــــنف هذه الوثائق إلى فئتين حيث الفئة األولى يمكن الوصــــول إليها  

ــــاتذة الباحثين و الباحثين الدائمين بالجامعات و مر  ـــ ــــبة للطلبة و األسـ ـــ ــــرة بالنسـ ـــ ــــفة مباشـ ـــ اكز البحث، أما الفئة الثانية  بصـ

فتخص جانب البحث و هي موجهة إلى األســـــــاتذة الباحثين و الباحثين الدائمين و إلى طلبة ما بعد التدرج ) طلبة الدكتوراه  

ــــتر ــــين في نهاية التخرج و طلبة املاسـ ــــتر و املهندسـ ( و يكون التصـــــفح لهذا النوع من الوثائق يكون بصـــــفة مباشـــــرة  2و املاجيسـ

ل الحصول على حساب شخي ي يمنح بالتسجيل عند مصلحة ما بعد التدرج بمختلف األقسام التابعة للجامعات  من خال

 و املعاهد و املراكز.

هي بوابـة وثـائقيـة مفتوحـة ملمثلي الجـامعـات من طلبـة   :biblioUniv Algeri  بوابـة املكتبـات الجـامعيـة الجزائريـة    -

ــــئولي املكتبات ال ــــاتذة و باحثين و مسـ ـــير املكتبات الجامعية وهو و أسـ راغبين في تعزيز املناهج و أنماط تنظيمية جديدة لســ

فضـاء مفتوح لجميع املكتبات الجزائرية تطمح لالنضـمام إلى التنمية و التعاون لتطوير و تقديم خدمة أفضـل ملسـتخدميها  

ـــــــــامهـا املختلفـة ـــــم و تبـادل املعلومـات و تقـدم البوابـة عـدة خـدمـات من خالل أقســـــ ـــ كـأخبـار و معلومـات عمليـة دليـل   و تقـاســـــ

 املكتبات و قواعد البيانات الوطنية و الدولية.

ـــــمح بتوفير    RBDZدليـــل املكتبـــات الجزائريـــة   - ـــ ــــاء املكتبــــات و مراكز التوثيق الجزائريــــة، و يســـــ ـــــــ : و هو دليــــل إلحصـــــ

 الستفادة من خدماته.املعلومات الالزمة لتحديد هوية و موقع هذه الوحدات املعلوماتية و الخدمات التي تقدمها ل

: و هو فهرس وطني يضــــــــم مجموعة من األرصــــــــدة الوثائقية للمكتبات الجزائرية   ccdzالفهرس املشـــــــترك الجزائري    -

بحيث يعمل على تخــــــــجيع العمل الجماعي بين املكتبات و كذا تقاســــــــم األرصــــــــدة الوثائقية التي تحتويها، الهدف األســــــــاســــــــ ي  

ئقية و خفض التكلفة من  للفهرســــــــة و مســــــــاعدة املكتبات على تطوير خدماتها و الوصــــــــول إلى عدد كبير من املصــــــــادر الوثا

خالل الفهرســــــــــــــة املشـــــــــــــتركـة كمـا يســـــــــــــتخـدم الفهرس الجزائري املوحـد كنقطـة إتـاحـة وحيـدة للولوج إلى مختلف املصــــــــــــــادر  

الوثائقية للمكتبات املشاركة فيه، و تحديد الوثائق مما يسمح بإنشاء قاعدة ببليوغرافية و وطنية موحدة و مقننة و ذلك 

ــــفات ا ــــتعمال نفس املواصـ ــادر الوثائقية و باسـ ــ ــــم املصـ ــاركة و تقاسـ ــ لوثائقية و تحديد مكان تواجد الوثائق في املكتبات املشـ

 تحديد مكان تواجد الوثائق في املكتبات املشاركة و تقاسم املصادر الوثائقية عن طريق خدمة اإلعارة ما بين املكتبات.

ــاليــب تطوير هــذا القطــاع   ـــــــ ـــــين نوع خــدمــات هــذا  في ظــل بروز مفــاهيم،  وبــالتــالي البحــث عن أســـــ ـــ مــداخــل جــديــدة لتحســـــ

ـــــبح يعبر عنـه بجودة التعليم العـالي، فتطبيق الخـدمـات االلكترونيـة في الجـامعـات   القطـاع ـــ و تطوير مردوديتـه و هو مـا أصـــــ

الجزائرية يرمي باألســـــــــاس إلى تحقيق عدد من األهداف تشـــــــــمل التطوير النوعي و تحديث كامل طرق التســـــــــيير بما يضـــــــــمن  

في أداء املهام و يدعم تنمية مختلف األنشــــطة املتعلقة بالبحث العلمي و االنصــــهار في مجتمع املعلومات و   الســــرعة العالية
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االستفادة من الخبرات لتي تكونها الجامعة أو تقوم باستقطابها حيث عملت مختلف الجامعات الجزائرية إلى جانب املراكز  

 على محاولة تفعيل تقنيات اإلدارة االلكترونية. 

   ثالثا: البيروقراطية االلكترونية في قطاع التعليم العالي.

 اإلدارة االلكترونية كأساس لإلصالح البيروقراطي. -1

عمدت اإلدارة االلكترونية إلى إزالة الفجوة بين اإلدارة و العاملين وبين مســـتفيدي الخدمات، و إلغاء التقســـيم اإلداري  

ما يحول اإلدارة صــــــــانعة القرار إلى إدارة اســــــــتشــــــــارية و أصــــــــبح الفرد يعتمد على التقليدي و إعادة بناء األدوار و الوظائف ب

، فاإلدارة االلكترونية نمط جديد من اإلدارة الذي ترك أثاره الواســـــــعة على عدة مجاالت و إدارة الذات بدال من إدارة الغير

ــا إلى البعــد اإلداري املتمثــل في هــذا التــأثير ال يعود فقط إلى لبعــد التكنولوجي املتمثــل في   التكنولوجيــا الرقميــة و إنمــا أيضــــــــــــ

تطور املفاهيم اإلدارية التي تراكمت لعقود عديدة و أصــــــــــبحت تعمل على تحقيق املزيد من املرونة اإلدارية  فقد ســــــــــاهمت  

ـــــــة  الثورة الرقمية في إحداث تغييرات عميقة في بيئة العمل و في أســـــــــــاليبه فتطبيق اإلدارة االلكتر ـــ ــــــاشـ ونية جاء نتيجة لهشـــــ

الجهــاز اإلداري و غيــاب فعــاليتــه و مواكبــة تســـــــــــــــارع التطورات الحــاصـــــــــــــلــة بفعــل الثورة الرقميــة حيــث أن هــذه التغييرات  

أوجدت اتجاهين واضـــــحين في تقييم أثار هذه التغييرات على اإلدارة و وظائفها و محاولة إصـــــالحها و التي أصـــــبحت ضـــــرورة  

 (93، صفحة 2011)موس ي و محمد،  مع ضرورة التكيف مع سرعة وتيرة التطور التكنولوجي  : ملحة في ظل الوضع املتأزم

: يرى أن االنترنــت و الثورة يمكن أن تؤدي إلى نهــايــة املؤســـــــــــــســــــــــــــات و إعــادة توزيع املهــام و بــالتــالي الثورة الرقميــة  األول  

إلى فتات فتطايرت نظم اإلدارة التقليدية و تناثرت مبادئها و دخلت عصـرا جديدا يتطلب البحث عن  حولت االسـتراتجيات  

 نمط جديد هو اإلدارة الرقمية أي االلكترونية.

: اإلدارة و وظائفها رغم تأثرها العميق و إعادة النظر في أبعادها و ماضـــيها تظل القلب النابض للمؤســـســـات و إن  الثاني

ــــكل أكثر كفاءة و فعالية و ذلك نتيجة اعتمادها على  ـــ ــــبحت تتم بشـــــ ـــ تخطيط و تنظيم و توجيه األعمال و الرقابة عليها أصـــــ

 اإلدارة االلكترونية. 

ــــاالت  و عليـــه جـــاءت اإلدارة االلك ـــ ـــ ـــــالح البيروقراطيـــة  حيـــث قـــدمـــت تكنولوجيـــا املعلومـــات و االتصـــــ ـــ ترونيـــة كـــ ليـــة إلصـــــ

تحســــــــــــينات هامة نتج عنه تطوير املهام و األنشــــــــــــطة املقدمة و هي بذلك تعتبر  محرك و مســــــــــــهل لعملية اإلصــــــــــــالح اإلداري  

الم اإلدارة والتي مفــادهــا تحويــل فــإدخــال تكنولوجيــا املعلومــات و االتصــــــــــــــاالت و الحــاســــــــــــــب اآللي يعتبر ثورة حقيقيــة في عــ

األعمـال و الخـدمات اإلدارية التقليـدية إلى أعمـال و خدمات الكترونيـة و التي ســـــــــــــاهمـت في حمـاية الكيـان اإلداري و االرتقـاء  

ر  بـأدائـه و زيـادة فعـاليـة و كفـاءة اإلدارة ذلـك الن التكنولوجيـا تـدعم قيم املشــــــــــــــاركـة في املعلومـات والتعـاون ممـا يجعلهـا أكث 

مرونـة و تفتحـا عكس املبـادئ التي جـاء بهـا التنظيم البيروقراطي كـالتـدرج في الســـــــــــــلطـة و التخصـــــــــــــص و تقســـــــــــــيم العمـل و 

القوانين و اإلجراءات الجامدة و التي أدت إلى جمود اإلدارة في تعامالتها و التي أصــــــــــــبحت ال تســــــــــــتجيب ملتطلبات املتعاملين  

ــــهل في عملية فحص الطلبات و الخدمات و معها، فما تتيحه تكنولوجيا املعلومات و ا ـــ ــــاالت من تدفق للمعلومات يسـ ـــ التصـ

يمكن بذلك لإلدارة االلكترونية تجاوز املشــــاكل التي يتســــبب فيها التنظيم الهرمي لإلدارة و هي بذلك تعتبر فرصــــة لإلصــــالح 

ارة عن وسائل تدعم البيروقراطية  أن تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت هي عب  cordellaاإلداري، و من جهته يرى الباحث  

ـــــ ي عليها ـــ و ذلك من خالل اســـــــــــــتعمال هذه التكنولوجيا ألتمتة االجراءات االدارية املوجودة مما يرفع من كفاءة و  و ال تقضـــــ

فعالية التنظيم البيروقراطي دون تغيير في فلسفته فاإلدارة االلكترونية تعمل من اجل إيجاد حلول مالئمة لجعل التنظيم  

وقراطي أكثر فعــاليــة و قوة لخــدمــة املتعــاملين و يرى نفس البــاحــث في هــذا املجــال أن هنــاك نظرة ضـــــــــــــيقــة حول دور البير

تكنولوجيــا املعلومــات في اإلدارة  بحيــث ينظر إليهــا على أنهــا بــديــل للبيروقراطيــة عوض مــا ينظر لهــا على أنهــا مــدعمــة لهــا و 

ف املثالية لها و يرى الباحث أن من إفرازات اإلدارة االلكترونية هو ما  مســــتفيدة من قدرة البيروقراطية على تحقيق األهدا
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ـــــ ي    يســـــــــــــمى بــالبيروقراطيــة االلكترونيــة  التي تعمــل على زيــادة فعــاليــة و كفــاءة التنظيم البيروقراطي و دعم قيمــه . ـــ )حفيـــــ

 (15-14عميروش، الصفحات 

اإلدارة االلكترونية ســــتقيــــ ي على البيروقراطية و هذا صــــحيح حيث تقضــــ ي و تعمل على إلغاء كما ويؤكد الباحثين أن  

دور املوظفين على بعض فئات البيروقراطية و لكنه يخلق بيروقراطية من نوع أخر وهي البيروقراطية   االلكترونية و لكنها 

ــــرعة في التع ـــ ــــفافية و أكثر ســـــ ـــ ــــل من البيروقراطية الحالية فهي أكثر شـــــ ـــ امالت الورقية و أتمتة و معالجة املعلومات و أفضـــــ

الطلبات إضــافة إلى إمكانية حفظ و أرشــفة كمية كبيرة من املعلومات و إمكانية التواصــل املســتمر بين اإلدارة و املتعاملين  

بيروقراطي  و من هنـا يمكن القول أن اإلدارة االلكترونيـة تلعـب دورا هـامـا في عصـــــــــــــرنـة و تطوير عمـل اإلدارة رغم طـابعهـا ال

 (92، صفحة 2011)مصطفى يوسف، 
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إذ تعتبر أن    اإلدارة االلكترونيةيرى أصــحاب هذا االتجاه أن البيروقراطية تعتبر من األســباب الرئيســية لفشــل مشــاريع  

ـــــبح   اإلدارة االلكترونيـةالبيروقراطيـة طبيعـة تنظيم اإلدارة فبـدل أن تكون  ـــ ـــــــــاكـل التنظيم البيروقراطي تصـــــ كـأداة لحـل مشـــــ

القوانين  اإلجراءات و تقســــيم العمل و التخصــــص و يها البيروقراطية كالهرمية و فريســــة لها، وذلك بســــبب املبادئ التي تبنى عل

لتمكين هذه األخيرة من    اإلدارة االلكترونيةعليه يجب مباشـرة اإلصـالح البيروقراطي قبل البدء في وضـع مشـروع  الرسـمية و 

غالبا ما يكون صــعبا بســبب الثقافة البيروقراطية للموظفين    اإلدارة االلكترونيةأن نجاح    van wertيرى الباحث  النجاح،و 

ــاركتها   ــاركتها، ففي نظرهم النجاح يكمن في الحفاظ على املعلومات دون مشــــ حيث أنهم يميلون لجمع املعلومات و ليس مشــــ

ــــاركــــة و   اإلدارة االلكترونيــــةفي حين أن تطبيق   ـــــــ   marchكــــل منفي نفس النهج يرى  تبــــادل املعلومــــات وتحتــــاج لثقــــافــــة املشـــــ

ــال و نقـــل املعلومـــات في التنظيم البيروقراطي تحكمهـــا قواعـــد و إجراءات جـــامـــدة ممـــا يخلق mcniverو ــ ـــ ـــ أن قنوات االتصـــــ

  اإلدارة االلكترونيةهو ما يعرقل تطبيق  مشــاريع  ثقافة الســرية و عدم مشــاركة املعلومات بين مختلف األجهزة الحكومية و 

  (15)حفي ي عميروش، صفحة  مليات اإلدارية بين مختلف هذه األجهزة اإلدارية.التي تهدف أساسا إلى توحيد الع

التي قام بها ملقارنة مدى تبني اإلدارة االلكترونية في القطاع العام و الخاص توصــــل إلى   lazeالباحث  دراســــة أجراها  وفي  

ــاســــــــــــ ي لنجاح اعتماد اإلدارة االلكترونية في القطاع العام مقارنة بالقطاع  أن جمود القوانين و اإلجراءات هي الحاجز األســــــــــ

مليــة تطبيق مشــــــــــــــاريع اإلدارة االلكترونيــة، و يرجع الخــاص أين هنــاك مرونــة أكثر في القواعــد و القوانين ممــا يســـــــــــــهــل في ع

ســــــــــبب فشــــــــــل اإلدارة االلكترونية في اإلدارة إلى كونها تمس بالتنظيم الهرمي للســــــــــلطة و بالتالي تمس friedlander الباحث  

ــا لكونها تناد ــالح األفراد البيروقراطيين مما يجعلهم يقاومون التغيير عموما و اإلدارة االلكترونية خصــــــوصــــ ي للتنظيم  مصــــ

ـــــر الباحثين   ـــ ـــــياق يفسـ ـــ ســـــــــبب فشـــــــــل مشـــــــــاريع اإلدارة االلكترونية في كون أن    bannister and walshاألفقي و في نفس السـ

ــانـــات املتعلقـــة  ـــــيطرتهم على املعلومـــات و البيـ ـــ ـــــنـــاع القرار القوة و النفوذ من خالل ســـــ ـــ ـــــمن لصـــــ ـــ التنظيم البيروقراطي يضـــــ

املصـــــــــــالح إذ تجعل املعلومات متاحة للعامة و هو ما يفســـــــــــر ربما عدم أو نقص بقطاعاتهم و اإلدارة االلكترونية تهدد هذه 

 (15)حفي ي عميروش، صفحة   الرغبة لدى الحكام في تفعيل مثل هذا املشاريع.
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في نموذجها املثالي لدى ماكس فيبر تعني العقالنية و الرشـــــــادة في التســـــــيير و أنها الطريقة األمثل    إذا كانت البيروقراطية

تعني روتين و بطء في   بيروقراطيةلإلدارة و تطويرها إال أنها تســـــتعمل في الغالب حاليا للتعبير عن الجوانب الســـــلبية فكلمة  

ـــــدي الكثير من املفكرين أن اإلدارة   تقـ هــــــذا املجــــــال ينظر  في  الخــــــدمــــــات و اإلجراءات املعقــــــدة و  ـــــةم  من خالل   االلكترونيـ

تكنولوجيا املعلومات و االتصــــــــاالت خصــــــــوصــــــــا منها االنترنت تعتبر كأداة ووســــــــيلة فعالة إلعادة اختراع اإلدارة إذ أنها تدعم  

ــيم العمل و   التحول و اإلصـــالحات في النماذج البيروقراطية ــا على الهرمية و التدرج في الســـلطات و تقسـ ــاسـ و التي ترتكز أسـ
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ــبكات    االلكترونيةالتخصــــــــــــص و كذا القوانين و اإلجراءات الرســــــــــــمية تتحول إلى نموذج اإلدارة   ــ ـــ ــاء شـــــ ــ ـــ التي ترتكز على إنشـــــ

 (13)حفي ي عميروش، صفحة  املعلومات و االتصاالت و التعاون و التركيز على متلقي الخدمة.

ـــــة في نفس   االلكترونيـةالعالقة بين اإلدارة    كمـا و يمكن القول أن ـــ و التنظيم البيروقراطي هي عالقة معقـدة و متنـاقضـــــ

الوقـت لكن ممـا الشـــــــــــــك فيـه أن معظم دول العـالم كـانـت و ال تزال تعتمـد على التنظيم البيروقراطي في تســـــــــــــيير شـــــــــــــؤونهـا و 

ليـة الجهـاز  قصـــــــــــــد زيـادة فعـا  االلكترونيـةخـدمـة مجتمعـاتهـا و ممـا الشـــــــــــــك فيـه انـه تم االتجـاه نحو تطبيق مشـــــــــــــاريع اإلدارة  

اإلداري و التماشـــ ي مع التطور الســـريع للتكنولوجيا مما يســـتدعي ضـــرورة وجود تنســـيق بين  التنظيم البيروقراطي و اإلدارة   

لالســـــــــــــتفـادة القصـــــــــــــوى من مزايـا كـل منهـا في الجـانـب االيجـابي،فـالبيروقراطيـة تكون أداة فعـالـة لنجـاح تطبيق   االلكترونيـة

ة إذا ما طبق املفهوم املثالي للبيروقراطية،فالثقافة البيروقراطية تعني أن املنظمة تملك خطوط مشــاريع اإلدارة االلكتروني

مســــــــــــؤولية واضــــــــــــحة و نطاق ســــــــــــلطة واضــــــــــــح املعالم  و كذا تقســــــــــــيم فعال للمهام و هذه الســــــــــــمات تعطي اإلدارة القوة و 

ــــيم  االســــــــتقرار، و هو ما يمكن أن يدعم و يعزز تبني اإلدارة االلكترونية، فاإل  ـــ ــافة للتقسـ ــ ـــ ــــحة إضـ ـــ جراءات و القوانين الواضـ

ـــــــل  ـــ ـــــــيق الجيد النجاز املهام، وبفضـ ـــ ـــــــاعد على خلق التنسـ ـــ ـــــــح للمهام و األدوار لافراد داخل التنظيم البيروقراطي يسـ ـــ الواضـ

التطبيق الفعـــــال ملشـــــــــــــروع اإلدارة   مـــــا يســــــــــــــــــاهم في  تنـــــاغم مســـــــــــــتمر و هو  التنســـــــــــــيق الجيـــــد يمكن للموظفين العمـــــل في 

ـــــــــة للتطبيق ،االلكترونيـة ـــــــــاس مبـادئ النموذج املثـالي ملـاكس فيبر يعتبر كفرصـــــ فوجود ثقـافـة تنظيميـة قويـة مبنيـة على أســـــ

، و ذلك من خالل االســـــــتفادة من ثقافة التأقلم التي تفرزها تلك القواعد و اإلجراءات  االلكترونيةالفعال ملشـــــــاريع اإلدارة  

ـــــلطـة بحيـث أن ذلـك يـ ـــ ـــــميـة و كـذا التنظيم الهرمي للســـــ ـــ دعم املتـابعـة الفعـالـة لتلـك املشـــــــــــــاريع ممـا يخفض من مخـاطر  الرســـــ

الوقوع في األخطاء، إضــــــافة إلى تجنب ظهور ســــــلوكيات اإلهمال و عدم التماثل لاوامر من طرف املوظفين العموميين،كما  

لتنظيم الهرمي لإلدارة  تضمن الثقافة البيروقراطية القوية لإلدارة قيم العدالة و النزاهة و املساواة في تعاملها  فمن خالل ا

في كل املسـتويات،   االلكترونيةالواضـعة املسـؤوليات و املهام يخلق اإلحسـاس باملسـؤولية في إنجاح تطبيق مشـروع  اإلدارة  

فغياب التنظيم البيروقراطي في اإلدارة يؤدي إلى ضــــعف التنســــيق في أداء املهام و عدم وضــــوح مهام و مســــؤوليات مختلف  

دارة االلكترونية مما يؤدي لفشـــــــله و االســـــــتفادة الكاملة منه فالتنظيم البيروقراطي في صـــــــورته املثالية  الجهات بتطبيق اإل 

و ذلك من خالل قدرته على خلق التنســــيق و   االلكترونيةملاكس فيبر يعتبر أداة فعالة في التطبيق الســــليم ملشــــروع اإلدارة  

وظفين في كـــل املســـــــــــــتويـــات اإلداريـــة و تجنـــب الوقوع في األخطـــاء أو التنـــاغم في أداء املهـــام، خلق روح املســـــــــــــؤوليـــة لـــدى امل

التخفيض منها و أخيرا تأطير سـلوكيات املوظفين من خالل تجنب سـلوكيات اإلهمال و عدم االلتزام بالقواعد و اإلجراءات  

 (17عميروش، صفحة )حفي ي  .االلكترونيةأثناء تطبيق مشروع اإلدارة  
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ظ في  للبيروقراطية  مكان  ال  أن  املفترض  الحديثة،  ل من  االلكترونية  اإلدارة  البيروقراطية    أنظمة  مصطلح  ظهور  ولكن 

جاء نتيجة تطوير النموذج البيروقراطي لإلدارة بما فيه من تعقيدات و غموض لإلجراءات و غياب الشفافية    االلكترونية

اإلدارة االلكترونية، في كثير من املؤسسات الحديثة لوجود  في نظم و مفاهيم  لها  البيروقراطية مكانا  لم تعد تجد  حيث 

التي مث النموذج و  لهذا  التي وجهت  السلبيات  أداء  الكثير من  التغييرات و أصبح قياس  التقدم و مواكبة  أمام  لت عائقا 

املوظف يعتمد على مدى التزامه بالقوانين و النظم و اللوائح املنظمة للعمل فقط دون االهتمام بجودة اإلنتاج و اإلبداع و  

وتيني الذي يهتم بالقوانين و  االبتكار  الذي صار منهجا تتبعه معظم املؤسسات الحديثة في اإلدارة فأفرزت نمط املدير الر 

األنظمة و التعليمات في ظل غياب واضح لالهتمام باإلنتاج  العمل و غياب االهتمام بالعاملين و مبادراتهم و االهتمام فقط  

بما هو مدون على الورق و محاضر الجلسات و االجتماعات دفعا للمسؤولية األمر الذي نتج عنه الكثير من التحفظ و  

ا و  اإلدارة  الغموض  نحو  االتجاه  مع  و  الشفافية  و  األهداف  و  الرؤية  بالتالي غياب  و  العاملين  تجاه  املؤسسة  في  لسرية 

االلكترونية حققت مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي العديد من الفوائد امللموسة ملواكبتها للتطور املستمر و تبعه  
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ما لب ت حتى وجدت أن التنظيم البيروقراطي قد تأقلم مع نظم اإلدارة  تخلي شبه جماعي عن النموذج البيروقراطي و لكن 

االلكترونية الحديثة و اخترق نظمها ليظهر مصطلح البيروقراطية االلكترونية و هذا أثناء االنتقال من اإلدارة التقليدية  

راطي و ترسيخه حتى في ظل نظم اإلدارة  إلى اإلدارة   االلكترونية، ولعلى السبب في ذلك  يعود إلى التشبث بالتنظيم البيروق

مفهوم بحت و منهج  ترف إداري و    االلكترونية  ليصبح هذا االنتقال من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية مجرد  

يا  للتوفير و التخلي عن استخدام املزيد من األوراق فقط مع التمسك باستخدام اإلجراءات و التعقيدات التقليدية الكترون

لتكون    و بدون أي معامالت ورقية مع غموض اإلجراءات وغياب الشفافية التي فرضت نفسها على نظم اإلدارة اإللكترونية

بذلك بعيدة كل البعد عن املفهوم الحقيقي لإلدارة االلكترونية و من هنا فإن سوء استخدام تقنيات تكنولوجيا اإلعالم و 

ا جعل من أعمال اإلدارة االلكترونية تقتصر على أعمال الطباعة و النسخ و هذا  االتصال و املفهوم الخاطئ للتكنولوجي

 (2020)أحمد همام ،  بسبب تلك الذهنيات الراسخة  لدى املوظفين أو املدراء.

التكنولوجيا  ملتلقي الخدمة في    طويلةالطوابير  ال  نجد  و من بين مظاهر البيروقراطية االلكترونية ذاك عندما  عصر 

تعطل   النظام قد  أن  املوظف  إتمام  يخبرك  على  قادرا  يجعله  مما ال  انقطاعها  أو  االنترنت  تدفق  في  هناك ضعف  أن  أو 

إلهمال  إجراءات املعامالت الكترونيا و هذا ما يعيدنا إلى البطء في اإلجراءات املوجود في التنظيم البيروقراطي ناهيك عن ا

  كلمة املرور و عدم انجاز األعمال في يومه املحدد و في الكثير من األحيان نجد أن هناك من املدراء الذين يستحوذون على   

  لبعض التطبيقات أو الصالحيات التي يرفضون مشاركتها للموظفين ليصبح هذا األخير عاجز عن تسيير املعامالت  ألن 

 .  أو املسؤولهذا املدير الدخول إلى النظام مرهون بموافقة 

و التحول من النظام التقليدي البيروقراطي إلى اإلدارة االلكترونية الحديثة يستلزم معه تطويرا في مهارات من يتعاملون  

مع اإلدارة االلكترونية لضمان التخلص من مظاهر التعقيدات و اإلجراءات البيروقراطية خاصة املدراء و املوظفين الذي  

روقراطية منهجا و إن لم يحدث فإن األمر ال يعدو كونه أكثر من تزامن تطور النموذج البيروقراطي مع تطور  يتخذون البي 

  بيروقراطية اإلدارة االلكترونية. تجاذب بين البيروقراطية التقليدية و اإلدارة االلكترونية و يستمر التطور في حلقة مفرغة و 

 ( 2020همام ،   )أحمد

و   اإلجراءات  على  تعودوا  املوظفين  ولكن  االلكترونية  العمل  نظم  إلى  االنتقال  مرحلة  في  اإلدارية  األعمال  فمعظم 

و  البيروقراطي  التنظيم  في  عليها  املتعارف  انتقالتعقيدات  فعملية    لبالتالي  االلكترونية  العمل  نظم  إلى  التعود  هذا 

تكنولوجيا اإلعالم و االتصال و بالتالي لم يتم االستفادة من نظم    م بمواعيد طويلة في خضمتتاملعامالت وانجازها   تسيير 

 العمل االلكترونية و كل ما حدث هو التخلص من كثرة األوراق بنظام الكتروني فقط. 

 الخاتمة: 

ا  اإلدارة  التحوالت  تعد  فرضته  هام  كمطلب  الرقمي  العصر  في  ظهرت  التي  الحديثة  التطبيقات  أبرز  من  اللكترونية 

االلكترونية مرتبطة بثورة التكنولوجيا و املعلومات ما جعل من مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي تهتم و تسعى  

االنتقال م إطار  في  الحديثة و هذا  التقنيات  في تطبيق هذه  اإلدارة   جاهدة  إلى  البيروقراطي  للتنظيم  التقليدية  اإلدارة  ن 

الجامعي و االرتقاء   العمل اإلداري  العمل على تطوير  السلبية للتنظيم البيروقراطي و  االلكترونية للتخلص من املظاهر 

نشودة في هذا املجال  بفعالية و كفاءة أدائه ،إال أن مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي لم تصل بعد إلى املستويات امل

و ما تم انجازه ال يتعدى كونه تطبيقات صغيرة حول الرقمنة و ذلك ألن تطبيق مشروع اإلدارة االلكترونية يحتاج إلى توفير  

متطلبات عديدة ومتكاملة أهمها الفكر اإلداري املتطور مع اإلدراك و الوعي ألهمية تبني مثل هذه التقنيات الحديثة إلى  

تم عدم  يسمى  جانب  ما  ظهور  في  سببا  كان  ما  هذا  و  اإلداري  نظامها  في  املتجذرة  البيروقراطية  على  القضاء  من  كنها 

 بالبيروقراطية االلكترونية.
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 نتائج الدراسة: 

التعليم    - في مؤسسات  االلكترونية  اإلدارة  االتصال كخطوة النجاز مشروع  و شبكات  املعلومات  تقنيات  االعتماد على 

علمي لعصرنة اإلدارة و بالتالي التقليل من استخدام الورق و تبسيط اإلجراءات مع االنجاز السريع و  العالي و البحث ال

 الدقيق للمهام و بأقل تكلفة. 

و   - البيروقراطية  بالتخلص من حدة  كأسلوب حديث يسمح  الكترونية  إدارة عصرية  إلى  التقليدية  اإلدارة  من  االنتقال 

 اوز املظاهر السلبية للتنظيم البيروقراطي. الفساد و القضاء على الروتين و تج

قلة املوارد املالية املخصصة للبنية التحتية الالزمة لتمويل و تطبيق اإلدارة االلكترونية في مؤسسات التعليم العالي ما    -

 أدى إلى تأخر  في تطبيق هذا املشروع ناهيك عن ضعف الوعي الثقافي بتكنولوجيا املعلومات. 

اللكترونية في مؤسسات التعليم العالي تعرقله مجموعة من املعوقات البشرية و املالية و األمنية و اإلدارية  تطبيق اإلدارة ا  -

 و التقنية و هذه املعوقات تتفاوت من حيث األهمية. 

هامهم  تطبيق هذه العصرنة بالرغم من املزايا و الفوائد التي تحققها تعترضها رغبة املوظفين و خوفهم من الفشل في أداء م  -

 الجديدة أو فقدان وظيفتهم لذا يقاومون تطبيق مشروع اإلدارة االلكترونية. 

لم يتم االستفادة من نظم العمل االلكترونية في مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي و كل ما حدث هو التخلص    -

 لكترونية.  من كثرة األوراق بنظام الكتروني فقط و خير برهان لذلك هو ظهور البيروقراطية اال

التحول من النظام التقليدي البيروقراطي إلى اإلدارة االلكترونية الحديثة يستلزم معه تطويرا في مهارات من يتعاملون    -

 مع اإلدارة االلكترونية لضمان التخلص من مظاهر التعقيدات و اإلجراءات البيروقراطية. 

اإلدارة    - اإلداري و   االلكترونيةتطبيق  الجهاز  زيادة فعالية  للتكنولوجيا مما يستدعي  قصد  السريع  التطور  التماش ي مع 

بين   تنسيق  البيروقراطي و ضرورة وجود  الجانب    االلكترونيةاإلدارة  التنظيم  في  منها  كل  من مزايا  القصوى  لالستفادة 

 االيجابي. 

 توصيات الدراسة: 

جال تطبيق اإلدارة االلكترونية للعنصر البشري ملنع تقادم مهاراتهم و  البد من عقد دورات تدريبية متخصصة في م  -

 صقل خبراتهم لالستفادة منهم. 

االهتمام بالبنية التحتية للتقنية و الشبكات و البرامج املختلفة ملؤسسات التعليم العالي و بما يتماش ى مع التطورات    -

 لتكنولوجيا بين الجامعات. التكنولوجية إذ نالحظ أن هناك تفاوت في استخدام هذه ا

مواكبة  خبراء لتطوير البرامج و استشاريين و جلب الكفاءات البشرية املتميزة في مجال اإلدارة االلكترونية من مدربين و   -

 مخلف التطورات التكنولوجية.  

دارة االلكترونية  لطمأنينة للعاملين للتغلب على مخاوفهم في استخدام و تطبيق تقنيات اإل امنح املزيد من الثقة و   -

خاصة إقناع بعض املدراء الخائفين على مراكزهم القيادية من أهمية هذه التكنولوجيا و نتيجة التغييرات التي تطرأ من  و 

نحو   التحول  و  األداء  في  البيروقراطية  من  التخلص  هو  االلكترونية  اإلدارة  طبيعة  أن  إذ  التقنيات  هذه  مثل  استخدام 

 الشفافية.  

املع  - الرسمية  إعطاء  الرسمية و بصفة استعجاليه و إضفاء  املعامالت اإلدارية  امالت االلكترونية حقها مثلها مثل 

 احترام املواعيد و اآلجال ناهيك عن اإلجراءات ما يضمن وجود الشفافية في املعامالت. و 

لمي ملا له من فوائد في إدارة  ضرورة االستفادة من التقنيات الصوتية و املرئية في قطاع التعليم العالي و البحث الع  -

 االجتماعات الروتينية. 
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العمل على تطوير األنظمة داخل مؤسسات التعليم العالي لتناقل املعلومات داخليا مع االهتمام أن تكون جميعها    -

 تستخدم التقنيات الحديثة. 

على    - الحديثة  التقنيات  استخدامات  تقوية  و  تعزيز  عن  االلكترونية مسئولة  باإلدارة  خلية  أو  إنشاء قسم خاص 

 مستوى مؤسسات التعليم العالي.

االستفادة أكثر من تطبيقات تكنولوجيا اإلعالم و االتصال خاصة في مجال التعليم االلكتروني و فتح مجال الشراكة   -

 أو التعاون بين الجامعات التي قطعت شوطا في هذا املجال. و تنسيق الجهود الدولية 

 زيادة املخصصات املالية في البحوث و الدراسات في مجال تقنيات املعلومات. -

 إجراء دراسات مماثلة للتعرف على معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في مؤسسات التعليم العالي املختلفة.  -

 قائمة املراجع 
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 امللخص  

فوائدها ملمارسة نمط حديث من ان ما يميز التجارة في عصر اليوم هو تعاظم دور التكنولوجيا والسعي إلى االستفادة القصوى من  

والتي برزت كأسلوب حديث    املبادالت  االلكترونية يعرف بالتجارة اإللكترونية،.فقد أصبحت التجارة اإللكترونية في الجزائر  حقيقة واقعية

التجارة أن تنتشر بصورة  لعرض السلع والخدمات وعقد الصفقات إلكترونيا و التي تتم عبر وسائل الدفع االلكترونية  .وقد استطاعت هذه  

تجربة الجزائر في تطبيق هذه التجارة لم   رغم ان    .،2020كبيرة في وقت قصير، وتزايدت أهميتها وحظيت بقبول عام  مع تداعيات ازمة كورونا 

ائر اتخذت مؤخرا إجراءات عدة  تحقق بعد النهضة واالنطالقة ملرجوة، وال يزال اعتماد هذا النمط من املبادالت  في مراحله االولى إال ان  الجز 

صاالت   سواء من الناحية القانونية  لضبط و تنظيم هذه التجارة او في بقية  امليادين االخرى  بغية تدعيم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالت

ن املقومات وإحداث تغييرات جذرية في  ومسايرة التحوالت  التكنولوجية رغم ان  تبني التجارة االلكترونية ، يحتاج إلى التركيز على مجموعة م

مما دفعنا من خالل هذا البحث الى التساؤل حول  ماهية التجارة االلكترونية  من وجهات نظر مختلفة و  االطار القانوني الذي     مجاالت شتى 

 .ينظم  التجارة االلكترونية في الجزائر إضافة الى واقع  انتعاشها  في الجزائر  

 املبادالت االلكترونية , التجارة االلكترونية, تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت,  الدفع االلكتروني , ,االطار القانوني . :يةالكلمات املفتاح

ABSTRACT 

What characterizes our developpement is the increasing role of technology and the quest to maximize its benefits in the 

practice of a modern pattern of electronic exchanges, known as electronic commerce in Algeria has become a reality and has 

emerged as a modern mode of offering and bying  goods and services and making transactions through electronic means of 

payment. Although Algeria's experience in the application of this trade has not yet achieved the desired breakthrough, and 

the adoption of this type of exchange is still in its early stages, Algeria has recently taken several measures, both legally and in 

other fields, to regulate this trade in order to strengthen the use of  electronic commerce  and to keep pace with technological 

transformations, even though the adoption of e-commerce needs to focus on a set of pillars and bring about radical changes 

in various areas, which have make  us to ask about E-commerce  and  it application in algeria . 

Keywords:  e-exchanges, e-commerce, information technology , e-payment, legal framework. 
 

 املقدمة  

تسارع وتيرة نمو االبتكارات والتقنيات    ىلإدت  أان التغيرات والتحوالت التي أفرزتها معطيات التطور التكنولوجي،  

دى إلى ميالد وبروز العديد  
ّ
التكنولوجية و التي ساهمت بدورها  في نقل املجتمعات عبر الزمن إلى عصر املعلومات ، كما أ

  .عتبر املعرفة أهم عامل من عوامل نجاحهامن التطبيقات واألنشطة الحديثة والتي ت

وإن امتالك الثورة التكنولوجية للعديد من عناصر القوة احدث تعديالت  جذرية في مناهج وأنماط العمل في كل  

امليادين، السيما املجال التجاري الذي يعد من أكثر القطاعات استجابة للتقدم واالبتكار التكنولوجي ومن أكثرها استخداما  

تقنيات الحديثة واملتطورة ، فقد شكلت هذه التكنولوجيات محور تحول تجاري أسفر عنه تغير عميق في نمط التفكير  لل

نوع   عنها ظهور  التجارية ونجم  التعامالت  تغيرت بعض قواعد  وبالتالي   ، املنتجين واملستهلكين على حد سواء  وفي سلوك 

ع للمعلومات واالستجابة االسرع للتغيرات املفاجئة ، واإللغاء النهائي  حديث من املبادالت التجارية قوامها التدفق السري

 للحدود والقيود املادية والجغرافية ، وهو ما أصبح يطلق عليه التجارة االلكترونية 

mailto:elaidhouriaah@gmail.com
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وقد أصبحت التجارة االلكترونية النغمة السائدة في عالم اليوم ، فقد ساهمت في جعل هذا العالم مجرد قرية  

واحدا تتعادل فيه الفرص املمنوحة لكل الشركات على اختالف أ جامها القتحام االسواق العاملية وترويج  صغيرة وسوقا  

البضائع والسلع بكل يسر وسهولة متخطين بذلك كل الحدود ، وكذلك الحال بالنسبة للزبائن الذين أصبح بمقدورهم  

وإن املميزات العديدة التي ّيوفرها النوع الحديث   .ماكنهماقتناء احتياجاتهم بمجرد نقرة زر واحدة ودون الحاجة ملغادرة أ 

من املبادالت التجارية ساهم في زيادة إدراك العديد من الدول ألهمية تبني التجارة اإللكترونية ، فالحاجة إلى إدراك هذا  

ة تطور هذه التجارة  النوع من التجارة لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة حتمية تفرض وجودها على جميع الدول ، ولكن درج

تختلف من بلد آلخر ، فقد استجابت الجزائر  لهذا النمط من املبادالت حسب أوضاعها وخصوصياتها  مع محاولة توفير  

فرص اكثر لنجاخها و االستفادة منها حيث تعتبر كمداخيل  بالنسبة للدولة كغيرها من املمارسات التجارية ، حيث برغم  

لغت حدود عالية في انتشارها بدأت تخطوا خطوات مهمة رغم تواضعها، إال أن اعتماد هذه التجارة  أن التجارة اإللكترونية ب

في الجزائر جعل منها تنشا ترسانة من القوانين في شتى املجاالت بغية حماية مصالحها و مصالح االفراد املتعاملين فيها و  

 هذا بدءا بانشاءها الى غاية زوالها .

ما هي اإلجراءات املتخذة من قبل الجزائر من اجل تطوير و ضبط     :طرح اإلشكالية التالية    وبناء على ما سبق تم

 تداعيات التجارة االلكترونية؟  

 ضوابط  التجارة االلكترونية في القوانين الجزائرية  ؟ ،  ماهية التجارة االلكترونية ؟: واألسئلة الفرعية التالية

 االنترنت في ظل  التجارة االلكترونية في الجزائر ؟ ا مدى تطور استخدام  م -

يعالج هذا البحث انتشار ظاهرة التجارة اإللكترونية ، والتي تعد إحدى سمات االقتصاد القائم على    :أهمية البحث

التقنية واملعلوماتية في االقتصاد املعاصر الثورة  أبرز ما حققته  كونه من    أهمية قيمةو ما له من     .املعرفة ، و هي من 

النمو   زيادة  في  فعال  دورا  تلعب  اإللكترونية  فالتجارة  الحديثة،  االقتصادية  بالتنمية  العالقة  ذات  املهمة  املداخل 

االقتصادي للدول وتعزيز تجارتها الخارجية و هذا ما ادى الى  فتح  األبواب أمام األفراد لالندماج ضمن االقتصاد الجديد  

 خطواختبار عملية التسوق على ال

ظاهرة الحديثة  التي انتشرت بسرعة في العالم بأسره ، وهي  الالتعرف على   يهدف هذا البحث الى    :أهداف البحث

 إيضاح الصورة املتعلقة بمكانة التجارة اإللكترونية في الجزائر  .  و التجارة اإللكترونية 

فرضياته  تم االعتماد على املنهج االستنباطي باستخدام  لإلجابة على إشكالية الدراسة و اختبار     :منهج  الدراسة  

 أداة الوصف لكونه من اكثر املناهج استخداما في الدراسات االجتماعية و االقتصادية .

 لإلجابة على اإلشكالية تم تقسيم الدراسة الى ثالث محاور رئيسية على النحو التالي :تقسيم  الدراسة : 

   حول التجارة االلكترونية مفاهيم عامةاملحور األول :  

 التجارة االلكترونية في ظل القوانين الجزائرية املحور الثاني :  

   واقع التجارة االلكترونية في الجزائراملحور الثالث :  

 املحور األول :  مفاهيم عامة حول التجارة االلكترونية 

 أهمية و أنواع و فوائد التجارة االلكترونية سنحاول في هذا املحور التطرق الى كل من تعريف و مميزات و 

 :E-commerce مفهوم التجارة اإللكترونية -أوال  

حيث يعّد   .في الواقع، تشير التجارة االلكترونية إلى أي شكل من أشكال املعامالت التجارية التي تتم عبر اإلنترنت

 .مد على البيع والشراء عن طريق اإلنترنتالتسوق عبر اإلنترنت من أشهر أنواع التجارة اإللكترونية، إذ يعت 

الى   طريق  أاضافة  عن  الدفع  وبّوابات  اإلنترنت،  عبر  املزادات  مثل  اإللكترونية،  للتجارة  متعّددة  أنواع  هناك  ن 

 .اإلنترنت
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ً
 ( 3بسام نور  ,ص ).كما أّن الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت تعتبر من ضمن أنواع التجارة اإللكترونية أيضا

 .وبالتساؤل عن الفائدة التي جلبتها لنا التجارة اإللكترونية، هي في الحقيقة غّيرت الطريقة التي نتسوق بها اليوم

 ، إذ بات كل ما تحتاجه يصلك بمجّرد ضغطة زر 
ً
 كبيرين فعال

ً
 وجهدا

ً
رت علينا وقتا

ّ
 .كما أّنها وف

ي استخدام االنترنيت والشبكة العنكبوتية العاملية  كما يمكـن القول بأن مصطلح التجارة االلكترونية ببساطة يعنـ

لتبادل العمليات بشتى أشكالها بين االعمال املختلفة ، مع التركيـز على استخدام التكنولوجيا الرقمية في العمليـات التجارية  

 (  KENNETH, 2001, p 07)  فراد   اال بين الشركـات و 

التجارية   املعامالت  بأنها   البعض  ونقل  وقد عرفها  معالجة  تعتمد على   والتي  والهيئات  االفراد  قبل  من  تتم  التي 

البيانات الرقمية، بما فيها الصوت والصورة من خالل شبكات مفتوحة مثل االنترنيت أو مغلقة والتي تسمح بالدخول إلى  

 .( 360,  ص 2002زايري ,   )  الشبكات املفتوحة

املرافق  1439شعبان  عام  24املؤرخ في  05-18من القانون رقم    6كما عرفها  القانون التجاري الجزائري في املادة 

 اضافة الى بعض املفاهيم املتصلة بها كما يلي :   2018مايو سنة  10ل 

  بعد   عن  وخدمات  سلع   توفير  ضمان او باقتراح  الكتروني  مورد  بموجبه   يقوم   الذي النشاط : االلكترونية   التجارة   

 االلكترونية  االتصاالت  طريق  عن الكتروني ملستهلك

 يونيو 23 املوافق 1425 عام  االولى  جمادى 5 في  املؤرخ  04-02 القانون   بمفهوم  العقد : االلكتروني  العقد

  واملتزامن   الفعلي  الحضور   دون   بعد  عن   ابرامه   ويتم التجارية  املمارسات على   املطبقة   القواعد   يحدد  الذي 2004 سنة

 االلكتروني  االتصال لتقنية حصريا باللجوء ألطرافه

  طريق   عن   خدمة  او  سلعة  مجانية   بصفة  او  بعوض  يقتني   معنوي   او   طبيعي  شخص  كل  : االلكتروني   املستهلك 

 النهائي  االستخدام بغرض االلكتروني املورد  من االلكترونية  االتصاالت

  طريق  عن   الخدمات   او  السلع  توفير   اقتراح   او  بتسويق  يقوم  معنوي   و ا  طبيعي  شخص   كل  : االلكتروني   املورد

 االلكترونية   االتصاالت

  بالدفع  القيام  من  صاحبها  تمكن  به  املعمول   للتشريع  طبقا  بها  مرخص  دفع  وسيلة  كل : االلكترونية  الدفع   وسيلة

 الكترونية منظومة  عبر بعد عن او  قرب عن

  طريق   عن  خدمات  او  سلع  بيع  ترويج  الى  مباشرة  غير  او  مباشرة  بصفة  يهدف  اعالن  كل : االلكتروني  االشهار 

 . االلكترونية  االتصاالت

 مميزات التجارة اإللكترونية  -ثانيا 

والتكنولوجيا   اإلنترنت  وفعالية  قوة  على  تعتمد  األساس  في  والتي  اإللكترونية،  التجارة  مميزات  من  الكثير  هناك 

كتاف نتحدث عن مميزات التجارة اإللكترونية فإننا نتناولها من منظور مقارنتها بالتجارة التقليدية. )الحديثة، وهنا عندما  

 (  274شافية ص 

ومحدودية    : الالمحدودية ❖ العمل،  مواعيد  مثل  املادية،  العوامل  من  بالكثير  محدودة  الواقع  أرض  على  التجارة  ان 

ساعة في اليوم على مدار السنة، ويمكن من خاللها إتمام عملية    24أما التجارة اإللكترونية فهي    املعروض أمام املشتري،

البيع من أي مكان، وتحت أي ظروف. كما أنها تتيح للمشتري تصفح عدد كبير من البدائل في وقت قياس ي، وشراء أي  

وذج عبقري خالي من حواجز الزمان واملكان،  كمية مهما كان  جمها أو عددها. باختصار التجارة اإللكترونية تمثل نم

 ويتيح فرص بيع غير محدودة.

التكلفة ❖ اإللكترونية من تسهيالت  :  انخفاض  التجارة  تتيحه  ، وما  لنجاح أي عمل  األهمية  في منتهى  التكلفة عنصر 

بيع، والقدرة  وتوفير في الكثير من الجوانب ، يعطي فرص رائعة لخفض التكلفة. عن طريق عدم الحاجة لوجود منفذ  
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على نقل املنتج مباشرة من املخزن إلى املشتري ، يمثل واحد من أوضح األمثلة عن مميزات التجارة اإللكترونية في خفض  

التكلفة.اضافة الى  تقليل نسبة العمالة ، وخفض نسبة الهالك لوجود نظام مخزون ذكي مرتبط بالطلب مباشرة من  

 خالل تحديث فوري. 

التجارة اإللكترونية كما ذكرنا باألعلى تقوم على نظام تكنولوجي ذكي ومبتكر،  :  تي توفرها التكنولوجياالدقة والنظام ال ❖

 الربط الذكي بين املوقع  التكنولوجيا تساعد على توفير الكثير من الوقت واملجهود، وتتيح درجة عالية من الدقة.
ً
فمثال

ن حوادث التلف في املنتجات نتيجة زيادة فترة التخزين، ومن  اإللكتروني ونظام إدارة املخزون، هو من ناحية يقلل م

 ناحية أخرى يضمن وجود مخزون يكفي ملستوى طلب الشراء املتوقع. 

غاية األهمية لكل عمل ،    أصبح عنصر في التسويق الرقمي ال شك أن:  استفادة من التسويق الرقميتحقيق أقص ى   ❖

ولكن عندما يتعلق األمر بعمل يقوم في األساس على اإلنترنت، فإن التسويق الرقمي يأخذ بعد آخر من األهمية.فمن  

 يتيحه التسويق الرقمي، يمكن تحقيق مستويات مهولة من املبيعات. خالل النظام االستهدافي الذي

 بعد مشاهدة اإلعالن التسويقي، ليس  ف
ً
على املشتري سوى القيام ببعض الضغطات من خالل جهاز كمبيوتر  مثال

 أو هاتف ذكي، وها عملية البيع قد تمت. 

تخيل معنا لو ان  هناك متجرين متخصصين في الهدايا، واحد على أرض الواقع واآلخر  :  السرعة والكفاءة في اإلدارة  ❖

ل واحد منهم االستعداد لهذا الحدث الذي سيرفع مستوى  إلكتروني، وها قد اتى مناسبة معينة كعيد املرأة مثال ، وعلى ك 

املبيعات بشكل كبير.فاملتجر الذي علي أرض الواقع ربما يحتاج أليام وربما أسابيع لالستعداد في تهيئة املتجر وتنظيمه،  

 للعمالء.
ً
 بحيث يكون جاذبا

 ربما في يوم واحد . ما املتجر اإللكتروني يمكنه فقط القيام بمجموعة من األوامر البرمجية أأ
ً
 ن يكون مستعدا

 اهمية التجارة االلكترونية  –ثالثا 

يجعل النمو الهائل في التجارة اإللكترونية منها أداة قيمة وأساسية أيًضا على نحو متزايد تؤدي إلى تمكين الشركات  

 (   oracle.com)  موقع    :من فعل األمور التالية

 التميز عن منافسيها  ❖

 املزيد من العمالء في املزيد من مناطق العالم الوصول إلى   ❖

 خفض التكاليف عن طريق البيع املباشر للعمالء والحفاظ على عدد أقل من املتاجر التقليدية  ❖

وهي قدرة ضرورية لجيل األلفية    -تمكين العمالء من الشراء في أي وقت وفي أي مكان، باستخدام أجهزتهم املفضلة   ❖

 ينواملواطنين الرقميين اآلخر 

 الحصول على بيانات العمالء القيمة من خالل املقاييس عبر اإلنترنت ❖

 اختبار املنتجات والخدمات والعالمات التجارية والشركات الجديدة في السوق بأقل قدر من االستثمار املسبق  ❖

 ء توفير خيارات الخدمة الذاتية للعمالء، مما يسمح ملوظفي املبيعات الصغيرة بالبيع ملزيد من العمال ❖

 التوسع بسرعة وبتكلفة منخفضة ❖

 انواع التجارة االلكترونية  –رابعا 

 :( KENNETH , ibid , p 13)  هناك عّدة أنواع للتجارة اإللكترونية، كل منها له فوائده وقواعده الخاصة نذكرها  

• B2C/ Business- to-  Consumer:   :  ق ببيع املنتجات والخدمات من ِقبل
ّ
الشركات للمستهلكين، وذلك حيث تتعل

اإلنترنت ه    .عبر 
ّ
بأن ويتميز  النوع،  هذا  يدخل ضمن  النت  على  تشتريه  ما  كل  الحقيقة  ففي   ،

ً
األكثر شيوعا النموذج  وهو 

 .تعامالته أسرع من غيره

 في قيمته املاديةأ
ً
ك تتخذ قرارك الشرائي بسرعة، خاصة إذا كان املنتج معقوال

ّ
 .ي إن

https://www.alrab7on.com/what-is-digital-marketing/
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• B2B/ Business- to- Business:  :  إلى ق هذا النوع بالتعامالت بين الشركات، حيث تبيع الشركة منتجاتها 
ّ
يتعل

 .شركة أخرى 

 .كن في هذا النوع تحتاج إلى كثير من االحترافية واإلقناع، حتى تضمن شراء شركة ثانية خدمات شركتكل

• C2B/ Consumer- to- Business:  : األ يقوم  حيث  األعمال،  إلى  املستهلك  نموذج  منتجاتهم  إنه  ببيع  فراد 

  .وخدماتهم إلى الشركات
ً
 .كما أّن التسويق بالعمولة يدخل ضمن هذا النطاق أيضا

  C2B اإلضافة إلى هذا تكمن ميزةب
ً
 .في تنافسيته في مجال تسعير السلع والخدمات أيضا

• C2C/Consumer-to- Consumer:  :امل من  مبدأ  على  القائمة  الرقمية  التجارة  من  النوع  هذا  إلى  إّن  ستهلك 

 عبر اإلنترنت
ً
 .املستهلك، يمكن أن يشكل سوقا

يث تربط املستهلكين ببعضهم من خالل تبادل السلع والخدمات، باإلضافة إلى أنهم يكسبون أموالهم من خالل  ح

 رسوم يفرضونها على خدمات معّينة 

 فوائد التجارة االلكترونية  –خامسا  

 .ar.wikipedia.org)موقع ويكيبيديا  )   االلكترونية تبعا لاطراف املنشاة لها كما يلي تتعدد فوائد التجارة  

 Benefits to Organizations فوائد عائدة على الشركات ❖

 .أنها منتشرة بشكل عاملي وتسهل عملية الوصول إلى العمالء أو املوردين في جميع أنحاء العالم · -

 .معالجة املعلومات وتخزينها وتوزيعهاتكلفتها قليلة من حيث  · -

 .تسهل حل املشاكل املعقدة التي بقيت دون حل · -

 .تحسين سلسلة التوريد للتقليل من التأخير وقوائم الجرد والتكلفة · -

 مع الشركة · -
ً
 .تتميز بالتخصيص ، أي إمكانية عمل عروض مميزة ألفضل الزبائن تعامال

نماذج األعمال الجديدة التي تسهل االبتكار وتمكن من استخدام نماذج أعمال  القدرة على اإلبتكار عبر استخدام   · -

 .فريدة من نوعها

 .تكلفة التواصل أقل ألنها تعتمد على اإلنترنت وهو أرخص من استخدام الطرق التقليدية · -

 .تريات اإللكترونينظام إدارة املشتريات فّعال فهو يوفر الوقت ويقلل التكاليف من خالل تمكين نظام إدارة املش · -

 .عبر التواصل املباشر مع العميل  تطوير في خدمة العمالء والعالقة املتبادلة بين الشركة والعميل  · -

ن شركة صغيرة من منافسة شركة أخرى كبيرة وقد تتفوق عليها وذلك بإستخدام نماذج األعمال املميزة التي   · -
ّ
مك
ُ
ت

 . توفرها واملتاحة عبرها 

 .املخزون بشكل أفضل فال يحدث ججز أو فائض في املخزون تساعد على إدارة · -

 .٪ 90انخفاض تكلفة توزيع املنتج، فتسليم منتج عبر اإلنترنت قد يكون أقل تكلفة بمقدار  -

 Benefits to Consumers فوائد عائدة على الزبائن  ❖

 .حرية في اختيار وتصفح املنتجات أو اختيار البائع أو أسلوب الشراء والدفع -

 .متواجدة في كل مكان وفي أي وقت -

 .إمكانية تخصيص املنتجات بناًء على رغبة املستهلك -

 .إمكانية املقارنة بين املنتجات واختيار األفضل -

 .انخفاض تكلفة القيمة املضافة أو انعدامها -

 .إمكانية الحصول على منتجات فريدة من خالل املزادات على اإلنترنت -

 Benefits to Society فوائد عائدة على املجتمع  ❖
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َنت العمل من داخل املنزل مما ساهم في تقليل االزدحام املروري  -
ّ
 .مك

 .زادت الخدمات العامة املقدمة من خالل الحكومة اإللكترونية -

 .تحسين األمن الداخلي -

 تحسين مستوى املعيشة مما أدى إلى زيادة نسبة املشتريات بأقل تكلفة من السلع أو الخدمات  -

 تحديات التجارة اإللكترونية -سادسا   

 عيوب، ولكننا هنا لن نطلق عليها عيوب بل سنقول تحديات و هو ما  
ً
كما أن للتجارة اإللكترونية مميزات فلها أيضا

 جعل  تطبيقها  و تطورها في بعض الدول  يأخذ وقتا . 

 في ظل وجود املواقع العابرة للقارات مثل  هناك منافسة كبيرة في عالم التجارة اإللكترونية،    ة:املنافسة القوي ❖
ً
وخصوصا

امازون وعلي اكسبريس.ولكن بالطبع يمكن التغلب على هذه املنافسة من خالل التخصص، وتقديم منتجات عالية  

 الجودة، وبذل املزيد من الجهود التسويقية. 

ف يأتي إليك ويقوم بفحص املنتج  عندما تمتلك متجر على أرض الواقع فإن املشتري سو  :التعامل مع شكاوى العمالء ❖

بنفسه، ومن ثم يتخذ قرار الشراء عن اقتناع. أما في عالم التجارة اإللكترونية فالكثير من األمور تكون غير واضحة  

، وهذا يخلق الكثير من املشاكل، والتي تتطلب املزيد من الجهد والتفهم لحلها من قابل القائمين على املتجر. 
ً
 تماما

التجارة اإللكترونية تقوم على التكنولوجيا الحديثة، والتكنولوجيا تتميز  :  ة اإللكترونية عالم شديد التغيرالم التجار ع ❖

بأنها شديدة التغير، وكل يوم هناك الجديد بها، هذا التغير يعرض الكثير من الكيانات ملشاكل كبيرة في حالة عدم اتخاذ  

 التدابير الالزمة ملجاراته. 

القائمين على املتجر اإللكتروني متابعة السوق والدراية بكافة التطورات التكنولوجية والحلول الجديدة  لذا على  

 التي من املمكن أن تصنع فارق كبير في املستقبل 

 املحور الثاني : التجارة االلكترونية في ظل القوانين الجزائرية 

القوانين الجزائرية ملحاولة ضبط و توجيه التجارة االلكترونية  سنحاول التطرق في هذا املحور الى اهم ماجاءت به  

 من شروط و احكام و ضوابط الى  عقوبات  . 

   الجزائر  في االلكترونية التجارة  ممارسة شروط – اوال 

و يجب توافر الشروط    الخدمات  و  السلع    من  كل على  االلكترونية التجارة  تطبيق :  من  2  و   1  املادة احكام  في  جاء

  االلكتروني  العقد  اطرف  احد  كانالتالية في 

  الجزائرية  بالجنسية متمتعا ❖

  الجزائر في شرعية إقامة مقيما  ❖

 الجزائري   للقانون  خاضعا معنويا شخصا  ❖

 الجزائر في تنفيذ او ابرام  محل   العقد كان ❖

  التجاري   السجل  في    التسجيلو املتمثلة في    االلكترونية  التجارة  قانون   ممارسة   شروط    8  املادة  احكام   في  لخص  كما

  االنترنيت   على  الكترونية  صفحة   او   الكتروني  موقع   ولنشر  الحالة   حسب   الحرفية   و  التقليدية   الصناعات  سجل   او

  ”com.dz“بامتداد الجزائر  في مستضاف

 صحته   من بالتأكد تسمح وسائل  على ترونيااللك للمورد االلكتروني  املوقع يتوفر ان يجب

  االلكترونيين   املوردين  تضمو    التجاري   للسجل  الوطني  املركز  لدى  االلكترونيين  للموردين  وطنية   بطاقية  تنشأ كما  

 .والحرفية التقليدية  الصناعات سجل في  او التجاري   السجل  في املسجلين

 التجاري   للالجل  الوطني  املركز  مصالح   لدى  النطاق  اسم  ايداع  بعد  إال  االلكترونية  التجارة  نشاط   ممارسة  يمكن  ال



 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد )الجزء الثالث(      

 

 

 

 48 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

  املستهلك  متناول   في   وتكون   االلكترونية   االتصاالت  طريق  عن   االلكترونيين  للموردين  الوطنية   البطاقية   تنشر

 . االلكتروني

  الكتروني  عقد   بموجب  توثق   وان  الكتروني  تجاري   بعرض  مسبوقة   الكترونية  تجارية  معاملة   كل   تكون   ان   يجب 

 االلكتروني  املستهلك عليه يصادق

   االلكتروني  باملورد خاصة مااحك  – ثانيا

  ومفهومة   ومقروءة  مرئية   بطريقة  التجاري   العرض  االلكتروني  املورد  يقدم  ان  وجب  أنه 11  املادة  احكام   في   ورد

  :االتية املعلومات  الحصر سبيل  على ليس ولكن  االقل على يتضمن ان  ويجب

 االلكتروني املورد  هاتف  ورقم وااللكترونية  املادية والعناوين الجبائي التعريف  رقم -

 للحرفي املهنية البطاقة  رقم  او التجاري   السجل  رقم -

 الرسوم  كل باحتساب املقترحة الخدمات  او السلع وأسعار  وخصائص طبيعة   -

 الخدمة   او السلعة توفر حالة  -

 التسليم  وآجال ومصاريف كيفيات   -

 .الخخي ي الطابع ذات  املعطيات  بحماية املتعلقة البنود سيما ال  للبيع العامة  الشروط   -

 ع البي  بعد ما وخدمة التجاري  الضمان   شروط  -

 مسبقا  تحديده يمكن  ال  عندما السعر  حساب طريقة   -

 الدفع  واجراءات كيفيات   -

 االقتضاء  عن العقد  فسخ شروط  -

 االلكترونية   املعاملة تنفيذ مراحل ملختلف كامل وصف  -

 االقتضاء  عند العرض  صالحية مدة  -

 االقتضاء  عند العدول   وآجال  شروط  -

 الطلبية   تأكيد طريقة   -

 .االقتضاء  عند املسبقة الطلبية الغاء  وكيفيات  املسبقة الطلبية  موضوع  وجاملنت وسعر التسليم   موعد  -

 .تعويضه او استبداله  او املنتوج   ارجاع طريقة   -

 به  املعمول  التعريفات  غير اخر  اساس  على  تحتسب عندما  االلكترونية االتصاالت  وسائل استخدام تكلفة  -

 مراحل التجارة االلكترونية  –ثالثا 

  مراحل   بثالث  مرورا  خدمة   او  منتوج  طلب    خالل  من  تتم  االلكترونية  التجارة  عملية  ان 12  املادة  احكام  تظهر 

  :الزامية 

 تامة ودراية بعلم التعاقد  من  تمكينه يتم بحيث االلكتروني املستهلك  متناول  في التعاقدية  الشروط وضع  -

  الخدمات  او   املنتوجات  هية   ما  يخص   فيما   سيما   ال   االلكتروني  املستهلك  طرف   من  الطلبية  ل تفاصي  من   التحقق  -

  تيحيح   او  وإلغائها   الطلبية  تعديل  من  تمكينه   بغرض  املطلوبة  والكميات  الوحدوي   و   االجمالي  والسعر   املطلوبة

 .املحتملة  االخطاء

  معبرا   االلكتروني  املستهلك  به  يقوم  الذي  االختيار  ون يك  ان  وجب   وهنا   العقد  تكوين  الى  يؤدي  الذي  الطلبية  تأكيد  -

 الى  تهدف  معطيات اية   االلكتروني املستهلك   قبل  من  للملء  املعدة  الخانات  تتضمن ان   يجب كما ال   بصراحة  عنه

 .اختياره توجيه
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  االلكتروني  االشهار  – ارابع

 كما يلي   30في املادة  االلكتروني  االشهار   معالجة الى الجزائرية  القوانين تطرقت

  يلبي   ان  يجب  االلكترونية  االتصاالت  طريق  عن  تتم   تجاري   هدف  أو  طبيعة  ذات  رسالة  أو  ترويج  أو  اشهار  كل

  :االتية   املقتضيات

 اشهارية  أو  تجارية كرسالة  بوضوح محددة تكون  أن -

 لحسابه  الرسالة  تصميم تم الذي الخخص بتحديد تسمح أن -

 العام والنظام العامة  باآلداب تمس أال   -

  هذا   كان  إذا  ما   حالة  في  هدايا  أو  مكاف ت  أو  تخفيضا  يشمل   التجاري   الغرض  هذا  كان   إذا   ما   بوضوح  تحدد  أن   -

 .ترويجيا أو تنافسيا  أو  تجاريا لعرضا

 غامضة  وال مضللة  ليست التجاري  العرض  من  لالستفادة استيفاؤها  الواجب الشروط   جميع أن  من  التأكد -

 االلكترونية  التجارة قانون  في  املفروضة العقوبات  -خامسا 

  على   تنصب  التي  و   االلكترونية  التجارة  بممارسة  املتعلقة    العقوبات  اهم   42  الى   37  من  املواد  احكام  في   جاء

   يلي كما  القانون  هذا مواد احكام   مخالفة

  االلكتروني   االتصال طريق عن  يبيع  او  للبيع  يعرض  من  كل دج 1.000.000 الى دج 200.000 من  بغرامة  يعاقب  ❖

 .مثال  كاألسلحة القانون  هذا  بموجب املمنوعة  الخدمات  أو املنتجات  بعض

 .أشهر (6) ستة  الى (1) شهر  من  تترواح ملدة االلكتروني املوقع بغلق يأمر أن  القاض ي يمكن و

 .القانونين بعض احكام يخالف من كل دج 2.000.000 الى دج 500.000 من بغرامة يعاقب  ❖

 .التجاري   السجل من  والشطب  االلكتروني املوقع بغلق يأمر أن   للقاض ي يمكن و

  في  عليها  املنصوص  االلتزامات  احد  يخالف  الكتروني  مورد  كل دج 500.000 الى دج 50.000 من  بغرامة  يعاقب  ❖

   . القانون   هذا

  الدفع   منصات  جميع  على   نفاذه  بتعليق   تأمر  أن  الدعوى   امامها   رفعت  التي  القضائية  للجهة   يجوز   كما                 

 .أشهر (06) ستة  تتجاوز  ال  ملدة االلكتروني

 .القانون  هذا أحكام  يخالف الكتروني  مورد كل دج 200.000 الى دج 20.000 من بغرامة يعاقب  ❖

 

 

اقع التجارة االلكترونية في الجزائر   املحور الثالث :  و

مدى    ما  كذا  و  االلكترونية  التجارة  ظل  في  الجزائر  في  الحاصلة  التطورات  اهم  املحور  هذا  في  مناقشة  سنتم 

 العملي و مظاهره  . تجسيدها في الواقع 

 لتجمع النقد االلي (  giemonetique.frانشاء تجمع النقد االلي  ) املوقع الرسمي  –أوال 

أدوات عصرنة   من  وهو جزء  الجزائرية.  العمومية  السلطات  أولويات  من  فعال  إلكتروني  دفع  نظام  يعتبر وضع 

 .جماعيةالنظام البنكي على غرار نظام التعويض عن بعد لوسائل الدفع ال

،  و الذي جاء ليدعم هذا النهج االستراتيجي لتحديد مهام وصالحيات  2014تم إنشاء تجمع النقد اآللي في جوان  

 .مجموع فاعلي هذا النظام

 .كما أنه مكلف بضمان العالقة ما بين البنوك ملنظومة النقدي وتوافقيته مع الشبكات النقدية املحلية أو الدولية
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بنك وبريد الجزائر. حيث  يساهم فيه بنك الجزائر كعضو    18عضو منخرط منهم    19آللي من  يتكون تجمع النقد ا

 .غير منخرط للتأكد من مدى تطابق املنظومات ووسائل الدفع، واملعايير املطبقة في هذا املجال، طبقا للتنظيم الساري 

 :ساسية التاليةيشرف تجمع النقد اآللي على قيادة نظام النقد اآللي من خالل الوظائف األ 

 .إدارة املواصفات والخصائص واملعايير في مجال النقد اآللي •

 .تعريف املنتجات النقدية البنكية وقواعد تطبيقها العملية •

 .تسيير األرضية التقنية للتوجيه •

 .املصادقة •

 .تسيير األمن •

بتحرير مبادرات اإلستثمار في  وبهذا ، يجسد الشفافية في تحديد معايير وقواعد النشاط النقدي بطريقة تسمح  

 .باعتبار  أن الهدف هو ترقية النقد اآللي عن طريق تعميم إستعمال وسائل الدفع اإللكتروني.الصناعة النقدية

 و يتكون تجمع النقد االلي من االعضاء التالية  

املنخرطين في تجمع النقد اآللي. تتكون الجمعية العامة من مجموع األعضاء املنخرطين وغير    :العامة  الجمعية ❖

 .وهي مؤهلة في كافة املسائل املتعلقة بتسير التجمع من خالل الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية

( عضو منخرط يتم تعيينهم من طرف  11يتكون مجلس تسيير تجمع النقد اآللي من إحدى عشر )  :التسيير  مجلس ❖

 .يساهم فيه بنك الجزائر كعضو غير منخرطالجمعية العامة. 

يقوم بتسيير تجمع النقد اآللي قائم باإلدارة وهو شخص طبيعي، معين من طرف مجلس التسيير    :باإلدارة  القائم ❖

 .الذي يحدد مهامه وصالحيته في تسيير املجمع وله الصالحيات الواسعة لتأدية مهامه

 .مع النقد اآللي تجاه الغيريعتبر القائم باإلدارة املمثل القانوني لتج

عضو منخرط من بينهم بنك الجزائر.    -13-تتكون اللجنة العملياتية لـلتجمع من ثالثة عشر    :العملياتية  اللجنة ❖

 .يتم تعيين األعضاء املنخرطين من طرف مجلس اإلدارة. ويترأسها مدير تجمع النقد اآللي

 تطور املعامالت االلكترونية في الجزائر  –ثانيا 

  التي   الذهبية، /   البنكية   البطاقة   بين   املعامالت   تبادل   وتحقيق   اآللي  النقد   تجمع  الى   الجزائر   بريد   انضمام  بعد

 اإللكتروني  الدفع  نشاط  فصاعدا   اآلن   من  املنشورة   اإلحصائيات  ستشمل   2020  جانفي  05  منذ  املفعول   سارية   أصبحت 

 الذهبية  والبطاقة البنكية البطاقة  طريق عن

النقدي ❖ الجهاز  على  الالحب  النقدي     : نشاط  الجهاز  على  السحب  عمليات  تطورات  اهم  التالي  الجدول  يمثل 

   2022الى غاية جانفي  2016االلكتروني من سنة 

 السنة العاملة   االلي الصرف ألجهزة اإلجمالي العدد الالحب تملعامال  اإلجمالي املبلغ الالحب  ملعامالت اإلجمالي لعددا

 2016 1  443 دج 98 822 524 500,00  6 868 031

 2017 1  370 دج126 398 291 000,00  8 310 170

 2018      1  441 دج136 233 452 000,00  8 833 913

 2019 1  621 دج164 116 233 000,00  9 929 652

 2020 3  030 دج1 073 004 953 000,00  58 428 933

 2021 3  053 دج1 728 937 064 000,00  87 722 789

https://giemonetique.dz/ar/activite-retrait-sur-atm/
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 دج  165 164 603,00 8 847  484
 جانفي 3  053

20200 

 لتجمع النقد االلي   giemonetique.frاملوقع الرسمي   :املصدر 

الى   2016يمثل الجدول التالي اهم تطورات عمليات الدفع  على االنترنت  من سنة  :  نشاط الدفع على االنترنت ❖

  2022غاية جانفي 

 املبلغ اإلجمالي دج 
العدد االجمالي 

 للمعامالت 

هاتف / 

 اتصاالت 
 السنة بيع البضائع خدمات  خدمة ادارية كهرباء/ماء  تأمين نقل 

15 009 842,02 7 366 6 536 388 51 391 0 0 0 2016 

267 993 423,40 107 844 87 286 5 677 2 467 12 414 0 0 0 2017 

332 592 583,28 176 982 138 495 871 6 439 29 722 1 455 0 0 2018 

503 870 361,61 202 480 141 552 6 292 8 342 38 806 2 432 5 056 0 2019 

5 423 727 074,80 4 593 960 4 210 284 11 350 4 845 85 676 68 395 213 175 235 2020   

11 176 475 535,68 

 

7 821 346 

 
6 993 135 

 
72 164 

 
8 372 

 
120 841 

 
155 640 

 
457 726 

 
13 468 

 
2021 

 

3 759 751 079.58 625 626 569 264 9 680 1 807 11 123 370 32 174 1 208 
Janvier  

2022 

 لتجمع النقد االلي   giemonetique.frاملوقع الرسمي   :املصدر 

 

 احصائيات حول املعامالت االلكترونية في الجزائر   –ثالثا 

   2021مارس  31فيما يلي األرقام األساسية لقطاع الدفع اإللكتروني في الجزائر إلى غاية 

باملائة مقارنة بنهاية   7،49)+بطاقة،  10.712.133يبلغ إجمالي البطاقات البنكية املتداولة : البطاقات البنكية ❖

 )2020الفصل األول من 

 :وينقسم هذا العدد كما يلي

 بطاقة  1.681.995عدد البطاقات البنكية يبلغ  –

 بطاقة  25.990عدد بطاقات األعمال يبلغ  –

 بطاقة 1.640.929عدد بطاقات االحتياط وفيزا وماستركارد يبلغ  –

 بطاقة  7.363.219عدد بطاقات الذهبية يبلغ  –

  باملائة من البطاقات املتداولة مشغلة 70نسبة – 

  اإلنترنت  عبر   الدفع  ❖

 موقع  83عدد املواقع التجارية التي انضمت إلى منصة الدفع عبر اإلنترنت يبلغ  –

 )باملائة 340،65)+ 1.782.213عدد املعامالت اليحيحة بواسطة البطاقات البنكية عبر اإلنترنت يبلغ  –

 )باملائة 247،80دج )+  2.204.836.081،42مبلغ املعامالت بواسطة اإلنترنت يقدر بـ  –

 عملية/يوميا  239متوسط املعامالت عبر املواقع التجارية يبلغ  –

 دج/يوميا 295.158،78مبلغ املعامالت عبر املواقع التجارية يقدر بـ  –
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  اآللية املوزعات  عبر  سحب ❖

 )2020باملائة مقارنة بالفصل األول من  0،17آلة )+ 3.030الحظيرة الوطنية للشبابيك/املوزعات اآللية تضم  –

  4،01معاملة صحيحة )+ 17.225.208عدد عمليات “السحب” بواسطة البطاقات البنكية عبر املوزعات اآللية تبلغ  –

 . )باملائة

 باملائة(  21،01دج )+ 349.692.202.000وزعات اآللية يقدر بـ مبلغ عمليات السحب بواسطة البطاقات البنكية عبر امل –

  اإللكتروني الدفع  أجهزة  عبر   الدفع  ❖

 )2020مقارنة بالفصل األول من سنة  29،44جهازا )+ باملائة  38.144عدد أجهزة الدفع اإللكتروني يبلغ  –

 )باملائة 384،34ية )+عمل 483.801عدد املبادالت اليحيحة عبر أجهزة الدفع اإللكتروني يبلغ  –

 ( 84، باملائة 367دج )+ 3.165.851.571،04مبلغ عمليات الدفع بواسطة أجهزة الدفع اإللكتروني يقدر بـ  –

  الالحب  عمليات   مقابل الدفع  عمليات ❖

مبلغ عمليات الدفع بواسطة البطاقات البنكية )عبر أجهزة الدفع اإللكتروني وعبر اإلنترنت( يقدر بـ   –

 دج 5.370.687.652،46

 1،54متوسط املبلغ اإلجمالي لعمليات الدفع اإللكتروني مقارنة بمبلغ عمليات السحب عبر املوزعات اآللية يقدر بـ  –

 باملائة

   2021لى غاية إ  2020تطور مستخدمي االنترنت في الجزائر في ظل التجارة االلكترونية ابتداء من سنة   :رابعا

الحصائيات  ا  تم  استخراج     ARPCE.DZالرسمي لسلطة ضبط البريد و االتصاالت االلكترونية    باالعتماد على املوقع

التالية و التي تمثل التطور الحقيقي  في استخدام االنترنت في الجزائر و املالحظ فيها هو التطور و التصاعد املالحظ ابتداء  

 .2020من سنة 

 بالنسبة للمشتركين في شبكات النقال   – 1

الحظيرة االجمالية و التي تمثل التطور الحقيقي  للمشتركين النشيطين  في    1و الشكل    1يمثل لنا كل من  الجدول 

 كما يلي    2021الى غاية الثالثي الثالث لسنة  2020شبكات النقال لكل متعامل من الثالثي الثالث لسنة 

 الثالثي الثالث   املؤشرات 

2020 

 الثالثي الرابع  

2020 

ثالثي األول  ال  

2021 

 الثالثي الثاني  

2021 

 الثالثي الثالث 

2021 

اتصاالت الجزائر  

 للهاتف النقال 

18 757 780 18 974 678 19 258 444 19 220 771 19 976 261 

اوريبتيوم  

 تيليكوم الجزائر 

14 473 544 14 363 102 14 375 574 14 215 439 14 341 512 

الوطنية  

لالتصاالت  

 الجزائر 

11 990 227 12 217 893 12 412 779 12 402 968 12 479 416 

مجموع  

 املشتركين  

45 221 551 45 555 673 46 046 797 45 839 178 46 797 189 

2021الثالثي ثالث -2020نسبة تطور الثالثي الثالث   3.48 % 

 

 شبكات النقال لكل متعامل الحظيرة االجمالية للمشتركين النشيطين  في تطور   1الجدول 
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 arpce.dzمستخرج من  املوقع الرسمي سلطة ضبط البريد و االتصاالت االلكترونية 

 

 
 الحظيرة االجمالية للمشتركين النشيطين  في شبكات النقال لكل متعامل تطور   1الشكل  

 arpce.dzمستخرج من  املوقع الرسمي سلطة ضبط البريد و االتصاالت االلكترونية 

 GSMبالنسبة للمشركين في  الشبكات النقالة  – 2

النشطين في     2و الشكل      2يمثل لنا لنا كل من  الجدول   التي تمثل التطور الحقيقي  للمشتركين  الحظيرة اإلجمالية و 

 كما يلي    2021الى غاية الثالثي الثالث لسنة   2020من الثالثي الثالث لسنة  متعامللكل  GSM الشبكات النقالة 

 الثالثي الثالث  املؤشرات 

2020 

 الثالثي الرابع

2020 

 الثالثي األول 

2021 

 الثالثي الثاني

2021 

 الثالثي الثالث 

2021 

اتصاالت 

الجزائر للهاتف  

 النقال 

2 547 199 2 420 152 2 300 912 2 182 423 2 135 800 

اوربتيوم  

 تيليكوم الجزائر 

2 984 038 2 801 749 2 597 879 2 258 788 2 019 052 

الوطنية  

لالتصاالت  

 الجزائر 

1 620 541 1 561 210 1 483 195 1 423 228 1 380 838 

مجموع  

 GSMاملشتركين  

7 151 778 6 783 111 6 381 986 5 864 439 5 535 690 

2021الثالثي ثالث -2020تطور الثالثي الثالث نسبة   

 

22.60 % 

 لكل متعامل  GSM الحظيرة اإلجمالية للمشتركين النشطين في الشبكات النقالةتطور   2الجدول 

 arpce.dzمستخرج من  املوقع الرسمي سلطة ضبط البريد و االتصاالت االلكترونية 
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 لكل متعامل  GSM الحظيرة اإلجمالية للمشتركين النشطين في الشبكات النقالةتطور   2الشكل  

 مستخرج من  املوقع الرسمي سلطة ضبط البريد و االتصاالت االلكترونية

 بالنسبة للمشتركين في شبكات الجيل الثالث و الجيل الرابع  -3

الحظيرة اإلجمالية و التي تمثل التطور الحقيقي  للمشتركين النشطين في شبكات     3و الشكل       3يمثل لنا  كل من  الجدول  

 كما يلي    2021لثالث لسنة الى غاية الثالثي ا 2020من الثالثي الثالث لسنة    لكل متعامل الجيل الثالث والجيل الرابع

 

 الثالثي الثالث  املؤشرات 

2020 

 الثالثي الرابع

2020 

 الثالثي األول 

2021 

 الثالثي الثاني

2021 

 الثالثي الثالث 

2021 

اتصاالت 

الجزائر للهاتف  

 النقال 

16 210 581 16 554 526 16 957 532 17 038 348 17 840 461 

اوريبتيوم  

الجزائر تيليكوم   

11 489 506 11 561 353 11 777 695 11 956 651 12 322 460 

الوطنية  

لالتصاالت  

 الجزائر 

10 369 686 10 656 683 10 929 584 10 979 740 11 098 578 

مجموع  

املشتركين   

الجيل الثالث و  

 الجيل الرابع

38 069 773 38 772 562 39 664 811 39 974 739 41 261 499 

2021الثالثي ثالث -2020تطور الثالثي الثالث نسبة   

 

8.33 % 

 الحظيرة اإلجمالية للمشتركين النشيطين في شبكات الجيل الثالث والجيل الرابعتطور    3الجدول 

 arpce.dzمستخرج من  املوقع الرسمي سلطة ضبط البريد و االتصاالت االلكترونية 
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 الحظيرة اإلجمالية للمشتركين النشيطين في شبكات الجيل الثالث والجيل الرابعتطور   3الشكل  

 arpce.dzمستخرج من  املوقع الرسمي سلطة ضبط البريد و االتصاالت االلكترونية 

 خامسا: تحديات التجارة االلكترونية في الجزائر 

تتعدد أسباب تعثر التجارة اإللكترونیة في الجزائر من تحدیات تقنیة وأخرى غير تقنیة، وتتمثل في ثالث نقاط   

 :رئیسیة وهي

التحتیة ❖ عليها      :البنى  القائمين  تمكن  اإلنترنت"، سلیمة  تحتیة" شبكة  بنیة  تهیئة  اإللكترونیة  التجارة  تستلزم 

وكذلك املتخصصين والخبراء واملهنیين، وغيرهم من الجهات ذات العالقة بممارسة مثل هذا النوع من التجارة، إذ ُیجِمع ُ  

 ولقد جاء تعریف لخدمة .ون مرتبط إلى حد بعید باإلنترنت،  املختّصون في التجارة اإللكترونیة أن انتشارها في أي دولة یك

Web 24   املرسوم خالل  من  النطاق  الواسعة  واملنش ت  واملنازل  املؤسسات  في  والهواتف  الحواسیب  توفر  جانب  إلى 

 نوفمبر املتضمن شروط وكیفیات إقامة خدمات "اإلنترنت"واستغاللها .   21مؤرخ في   257-98التنفیذي رقم 

 .رغم ذلك تبقى البنى التحتیة في الجزائر تحتاج إلى تطویر للوصول إلى األهداف املنشودةولكن  

تعتبر القو اعد القانونیة اإلطار التشریعي ألي عمل وٕا عطاءه اآلثار املرجوة منه،  :  البنیة القانونیة والتشریعیة ❖

ي .لذا یجب تفعیل البنیة القانونیة والتشریعیة  وهذه القواعد تمثل الضمانة التي تحمي جمیع املتعاملين في أي عمل شرع

 في الجزائر بما یتناسب والتحدیات التي تصبو إليها في ظل قصور التشریع الوطني في تنظیم هذه التجارة 

تعتبر التجارة اإللكترونیة أداة لزیادة القدرة التنافسیة، من خالل سرعة إبرام   : تحدیات القدرة التنافسیة ❖

سلع والخدمات في مدة وجيزة وبتكلفة محدودة، إضافة إلى أن لها طابعا دولیا، وتتميز باالستمرار یة،  العقود وتسویق ال

 وهي وسیلة لتنشیط املشروعات املتوسطة والصغيرة

 عوائق تطبیق التجارة اإللكترونیة في الجزائر  :ادساس

والتي أثرت على سيرورتها في إطار النقائص التي تعاني منها  إن تنامي التجارة اإللكترونیة كان ميحوبا بجملة من العراقیل  

صبيحة عبد الالوي  ) :الجزائر وسائر البلدان العربیة ، والتي لها تجربة فتیة في مجال التجارة اإللكترونیة، نجملها فیما یلي

 (   14,حمودي  فتيحة ص    698ص  

الضریبیة ❖ الجبایة  التي  :  عوائق  القانونیة  اإلشكاالت  الحصر    من  في  تتمثل  والتي  اإللكترونیة  التجارة  تثيرها 

لضریبي، وٕا شكالیة تحصیل الرسوم على القیمة املضافة ما یؤدي إلى التهرب الضریبي، حیث تطرح عدة تساؤالت بشأن  ا
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الضریبي والعدالة الضریبیة من جهة ومن جهة أخرى مكافحة  الوعاء  لتطبیق  املعامالت للضرائب، وذلك    اخضاع هذه 

  .اإلزدواج الضریبي

املادة  و  احكام   التجارة    4مكرر    282لقد نصت  في  الجبایة  املماثلة على  والرسوم  املباشرة  الضرائب  قانون  من  أ 

اإللكترونیة في الجزائر: " فإن األشخاص الطبعیين مهما كانت وضعیتهم إزاء الفئات األخرى من املداخیل، الذین ینشطون  

توزیع   دائرة  إطار  الشبكة،  في  عبر  املباشر  البیع  إلى  املباشر  البیع  إلى  باللجوء  أو  رقمیة  منصات  عبر  والخدمات  السلع 

بمعدل   الضرائب  من  محرر  املصدر  من  القتطاع  مبلغ    5یخضعون  على  یطبق  الوحیدة،  الجزافیة  الضریبة  %بعنوان 

 الفاتورة مع احتساب كل الرسوم

 %. 5املعنویين، حیث قدرت نسبة االقتطاع من املصدر ب  لقد خصت هذه املادة األشخاص الطبیعیين دون 

والقانونیة ❖ التشریعیة  الركائز   :  العوائق  أهم  أحد  من  اإللكترونیة  بالتجارة  املتعلقة  والقوانين  التشریعات  إّن 

األ  واختالف  اإللكترونیة  التجارة  ظاهرة  حداثة  ظل  في  السیما   ، وعراقیل  عدة صعوبات  الجزائر  وتواجه  نظمة  لنموها، 

 التشریعیة التي تنظم هذا املجال الحساس في الجزائر، وتتمثل هذه العوائق في ثالثة مراحل أساسیة 

تظهر في هذه املرحلة مخاوف العمیل أو املستهلك في إبرام العقد، فعندما تعرض السلعة مرحلة ما قبل التعاقد :    -1

،ما   line On اإلنترنت واالتصاالت اإللكترونیة، أو على الخطأو خدمة حقیقیة كونه یبرم إلكترونیا عبر مواقع  

 یضع املستهلك في موضع شك خوفا من الغش الذي ینجم عن شراء السلعة أو الخدمة 

في هذه املرحلة تظهر مشكلة إثبات هویة املتعاقدان، لذا البد من إثبات العقد، وغالبا ما    مرحلة إبرام العقد :   -2

 ي والذي یعتبر  جة لإلثبات في حالة وقوع نز اع بين أطراف العقد یتم بالتوقیع اإللكترون

: فتظهر هنا مشكلة الوفاء بالدین ومطابقة املنتج أو الخدمة للطلب، وٕا ن كان    مرحلة  تسلیم السلعة أو الخدمة -3

 .هناك تأخير أو خطأ

 2022سابعا: اتجاهات التجارة االلكترونية ابتداءا من سنة 

 :، نذكر  أهمها2022اتجاهات ينبالي التركيز عليها في التجارة االلكترونية  في هناك عدة 

، لذا   محركات البحث حيث ارتفعت نسبة اإلقبال على البحث الصوتي في  :ازدياد أهمية التجارة الصوتية ❖
ً
مثال

 أن تدعم البحث الصوتي فيه
ً
 عبر اإلنترنت، فمن الضروري جدا

ً
 .إن كنت تملك متجرا

الرقمية ❖ التجارة  في  الذكاء االصطناعي  في أي    :أهمية  أساس ي  الذكاء االصطناعي شريك  أن  حيث من املعروف 

 في زيادة التحويالت .حيث إنه املسؤول عن تقديم إرشادات وتوصيات مخصصة لعمالئك  متجر إلكتروني،
ً
إذ إن له دورا

 
ً
 .وانخفاض معّدل العائد أيضا

في الحقيقة ُيعتبر اختيار الطريقة املثلى للدفع بالنسبة إلى عمالئك، الوسيلة األهم    :ظهور خيارات جديدة للدفع  ❖

 .اإللكترونيمن أجل تعزيز متجرك 

قبل على تضمين متجارها املحافظ الرقميةل
ُ
 .ذا فإّن معظم شركات التجارة اإللكترونية أصبحت ت

عام   في  الجديد  التجارة  2022لكن  شركات  لدى  الدفع  وآليات  معامالت  في  ستدخل  املشفرة  العمالت  أن  هو   ،

 .اإللكترونية

 هي التي تتفوق في    :الديناميكياستمرار العالمات التجارية في اعتماد التسعير   ❖
ً
لذا فإّن الشركة التي تعمل جيدا

 
ً
 أن تختار السعر املناسب للمنتجات، ألنك إذا لم تسّعره بطريقة  .التسعير الصائب وغير الظالم أيضا

ً
ومن األفضل دائما

 . جيدة، فإنك لن تحقق مبيعات كافية

ية إلى ضرورة استخدام الصور في صفحة منتجاتك، وفي حيث تشير التجارة املرئ  :ارتفاع أسهم التجارة املرئية ❖

 
ً
 على قرار املستهلكين في الشراء، خاصة إذا كانت الصورة احترافية بالطبع.متجرك أيضا

ً
 .ألن الصور تؤثر كثيرا

https://tawasulforum.org/article/seo/%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-2/
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اقع   التجارة االلكترونية في الجزائر   :امناث  مو

، خالد بن ساس ي نماذج املتاجر االلكترونية  الناشطة في سوق التجارة االلكترونية في الجزائر نذكر ما يلي  )  بينمن و 

 ( 9ص 

، وهو أول موقع للتسوق عرب االنترنت  في  الجزائر، فهو    2006  أسس سنة  : com.Ouedkniss سوق واد كنيس ❖

مبثابة وسيط تجاري بني أصحاب االعالنات الصغرى  الراغبين  في  بيع أو شراء او مبادلة مختلف  املنتجات .حقق  

 120رون  الف الى  مائة وعش   100هذا املوقع  نجاحا باهرا منذ تأسيسه ، إذ تبلغ عدد زيارته اليومية من مائة   

 الف زائر يوميا ،  

أشريلي  ❖ بتاريخ   : com.Echerily  موقع  ومواد    05/07/2012تأسس  الغذائية،  املنتجات  بيع  في   ،متخصص 

التنظيف ومستلزمات التجميل ملختلف املاركات ، يوجه مبيعاته من و الى  الجزائر العاصمة ووسط والى بومرداس  

 E- Pay  ا نقدا أو بشيك ، أو بصيغة الدفع االلكتروني  عن طريقفقط ، يشترط أن يكون الدفع عند تسليم إم

على توصيل البضاعة على بوسائله الخاصة، يلتزم    املوقع      التي  يكون فيها الدفع مسبق قبل التسليم. يعتمد هذا

 ساعة إلى منزل الزبون، (   ( 24هذا املتجر االفتراض ي  بتسليم السلعة قبل أربعة وعشرون 

%من    81،    زائر يوميا   100زبون مسجل في  شبكة التوزيع الخاصة باملوقع، وأكثر من    400و يملك املوقع أكثر من  

 الزوار من الجزائر العاصمة 

قيديين ❖ سنة    : com.Guiddini موقع  التجميل،       2009تأسس  كمستلزمات  االصناف  من  مجموعة  يسوق 

ة والطفل ، حيث يوفر هذا املوقع واجهة مابين املوردين و املشترين ،  االجهزة الكهرومنزلية ، مواد خاصة  باملرأ

منتج مباع، أما بالنسبة    213زائرا يوميا، و  300موردا، و  12ساعة ، لديه    24/  24يوم  و  7/7يعمل على مدار  

لدفع نقدا  لطرق الدفع فيعتمد املتجر طرق متعددة فإما أن تكون عن طريق الحوالة  البريدية أو بشيك بنكي أو ا

  .عند التسليم

وفي ما يتعلق بجانب الخدمات اللوجستية عن  طريق البطاقات البنكية، فان  هذا املوقع منح جائزة  أحسن موقع  

،  EMS  service mail expresseالتي  تشتمل على عمليات الخحن والتوصيل فاملتجر متعاقد مع  2012الكتروني  سنة  

UPS  Service Parcel United   ،  فيوجه مبيعاته تقريبا إلى  كل واليات الوطن ، ويضمن التسليم إلى منزل الزبون في  مدة

 ساعة   72ساعة إلى  24تتراوح ما بين  

،يسوق مجموعة من املنتجات    2010تأسس هذا املوقع في فيفري   : com.Nechrifinet  موقع نشري في  النات ❖

الرياضية والترفيهية ، ومستلزمات  املتنوعة كالكتب ، معدات الطبخ واملنزل ، لعب   االطفال واليحة وااللعاب 

منتج ملختلف املاركات ، يوجه مبيعاته إلى أكثر من ثالثون والية. يوفر هذا املوقع    500التجميل، يعرض أكثر من  

في    التسليم وهذا حصريا  الدفع نقدا عند  أو  البريدي   الجاري  الحساب  منها عن طريق شيك  للدفع  عدة طرق 

لجزائر العاصمة وضواحيها ، أو القيام بالتحويالت املالية  إلى  حساباتها البنكية املتوفرة في  املوقع. بالنسبة الى ا

اجمالي  الخدمات اللوجستية فاملوقع يعتمد في  توزيع السلع على شبكة نقاط الترحيل التي  يفوق عددها خمسون  

، وهذا حسب الكثافة السكانية، فيصل العدد في  بعض الواليات  نقطة موزعة في  عدد كبير  من واليات الوطن    50

 نقاط  للترحيل ،  9أكثر من نقطتان ، فمثال والية الجزائر  تسعة 

جانب   من  الجزائرية  سواء  االسواق  في  مكانتها  احتلت  االلكترونية  التجارة  ان  القول  يمكن  ما سبق   على ضوء 

بعد او الدفع االلكتروني  دون الحاجة الى السيولة النقدية  و ذلك فقط  شخي ي كعمليات السحب  و تحويل االموال عن 

عبر الرقم السري  او من جانب منهي  كإنشاء منصات خاصة لإلشهار    و مواقع الكترونية  خاصة بعالمات تجارية من اجل  

 تعليم . البيع عن بعد او تقديم الخدمات عبر املواقع  كاالستشارات القانونية و التدريس  و ال
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 الخاتمة 

ان االهتمام بالتجارة املعتمدة على وسيط إلكتروني دليل على وعي اقتصادي ناضج، هذه التجارة التي كانت مجرد  

حلم، فرضت اليوم نفسها في تحديد املستقبل االقتصادي للدول، وأصبحت النمط الرئيس ي للنشاط التجاري، فقد نمى  

التي توفرها خاصة اختصارها للزمن واملسافات   جمها بسرعة خيالية في مختلف   املزايا العديدة  أنحاء العالم ، بسبب 

ولعل التحوالت الكبيرة التي  يشهدها العالم تجبره على  االنتقال  للعالم الرقمي، و هذا هو  أكبر حافز   . واختزالها للتكاليف 

، ومواكبة العصر الحديث  ، وخوض تجربة الت نستنتج  لتخجيع الجزائر على استيعاب هذه التغيرات التكنولوجية الهائلة

كالدفع   اإللكترونية  التجارة  جوانب   بعض  ب خر  او  بشكل  تمس  التي  القوانين   من  جملة  من خالل  الجزائر سعت  أن 

ى غرار  االلكتروني  و هذا من خالل  قانون يكون مستقل وخاص بالتجارة االلكترونية نفسها يتأقلم  مع البيئة الجزائرية، عل

نموذج الوسائل  الخاصة بالتجارة اإللكترونية مع  وجود بيئة قانونية وتشريعية في الجزائر خاصة بالتجارة االلكترونية   

  .تضبط معامالتها التجارية  و يضمن  تطور ونمو التجارة اإللكترونية في الجزائر

  :نتائجال

 من خالل هذا البحث أمكننا الوصول إلى النتائج التالية 

حدثت التطورات التكنولوجية طفرة اتصاالت ومعلومات في كل املجاالت ، فقد حولت االقتصاد من الشكل التقليدي  أ -

 إلى الشكل الرقمي التمحور حول الالمادية والسرعة واآلنية ، والذي يعتمد على املعلومات كأهم عنصر من عناصر النتائج  

كترونية وانتشارها إلى االدوات املختلفة لتكنولوجيا االعالم واالتصال،  يرجع الفضل الكبير في تحقيق وجود التجارة اإلل -

التجارة والتي ما هي إال استخدام مكثف للتكنولوجيا الحديثة من أجهزة   التقنية الالزمة لقيام هذه  التي وفرت البيئة 

 .حاسوب ووسائل وشبكات اتصاالت في املجال التجاري 

 مزايا التجارة االلكترونية نقترح التوصيات التالية : و من اجل االستفادة اكثر من 

االسراع في تجسيد مشروع الحكومة االلكترونية، التي توفر الخدمات للمواطنين والشركات عبر الشبكة بسرعة وسهولة،   -

 ي ر وما سيكون لذلك من آثار ايجابية في زيادة الوعي بان التعامل بهذه التجارة ليس خيارا ترفيهيا بل أمر ضرو 

التنفيذ،   - إلى  التخطيط  التعامل االلكتروني من  في  الجزائر  الضرورية والالزمة لالنتقال بمشروع  ان تسخير االمكانيات 

في آجاله املحددة حتى ال يؤول   الواقع  أرض  املشروع على  الى دراسات دقيقة حول سبل تسريع عملية تجسيد  يحتاج 

 . مصيره بالفشل كباقي املشاريع

التجارة االلكترونية ، من خالل تطوير التحويل االكتروني لاموال    يسهل    املصرفي على لعب دور أساس ي  تخجيع النظام    -

مختلف   حقوق  على  الحفاظ  مع ضرورة   ، التجارة  هذه  لتبني  أول خطوة  باعتبارها  االلكتروني  الدفع  وسائل  وتعميم 

 االطراف من خالل  التأكد من السرية واألمان  في هذه العمليات 

لسهر على إيجاد التنظيم القانوني والتشريعي الالزم لقيام واعتماد التجارة االلكترونية ، الذي يضمن استمرارها ويحمي  ا  -

حقوق املستهلكين والبائعين املتعاملين بها ، ويضمن الوفاء بالتزاماتهم . ويتم ذلك من خالل تكييف القواعد القانونية  

للتعامالت اإللكترونية وسن تشريعات جديدة للتجارة االلكترونية تواكب النمو    الحالية لتتالءم  مع الطبيعة الخاصة

 .العاملي املتسارع لهذه التعامالت

 مة   املراجع  و املصادر  قائ

 كترونية  ،يـتــعـلـق بـالــتـجــارة االل 2018مــايــو ســنـة   10املــوافــق ل  1439شعبان  عـــام   24مؤرخ في  05-18القانون  رقــم  -

   282قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة , املادة  -

الثاني     1 - السنوي  العلمي  املؤتمر  في  املتعددة  وتطبيقاتها  اإللكترونية  التجارة  طبيعة  علي،  وطوباش  بلقاسم  زايري 

  2002مايو  8-6لتكنولوجيا املعلومات ودورها في التنمية االقتصادية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة 
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 . 2003-2000ى و اين ؟,املوسوعة العربية للكمبيوتر و االنترنت , بسام  نور , التجارة االلكترونية؛ كيف مت  -

,  املجلس االعلى للثقافة و القانون      2007لجنة  القانون, مجموعة باحثين, الجوانب القانونية للتجارة االلكترونية ,    -

 ,الطبعة االولى , الجزيرة  القاهرة .

  20سلسلة كتيبات تعريفية العدد  2021ربي جمال قاسم حسن محمود عبد السالم صندوق النقد الع -

- . نجود  نوال   حمري  رقم  ,حمري  قانون  مقتضيات  وفق  الجزائر  في  االلكترونية  التجارة  التجارة    05ــ    18واقع  )قانون 

 24-01ص من العدد  ,    ,  مجلة أداء املؤسسات الجزائرية      ,االلكترونية(  

مجلة أداء املؤسسات      , واقع التجارة االلكترونية و االمداد في الجزائر  , 2017 , بن ساس ي خالد , بن قرينة محمد حمزة  -

 .  226 – 208ص من    ,12العدد     ,   الجزائرية 

   -   238, من    13 ,مجلة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية العدد     ,مشتي امال ,. التجارة االلكترونية في الجزائر   -

26  

   ,   1,العدد    9, دفاتر البحوث العلمية, املجلد    2021صبيحة عبد الالوي, تطور التجارة االلكترونية ؛حالة الجزائر , سنة   -

 705-687ص 

رش ذهبية, بوملرج  وحيدة , واقع  التجارة االلكترونية في الجزائر  بين متطلبات  التطبيق و تحديات  كتاف شافية  ,لط -

 .  290-271ص  1, العدد ,18, مجلة دراسات اقتصادية, املجلد  2020التطوير  ,سنة 

,ص    4العدد    34,املجلد ,  1,حوليات جامعة الجزائر    2020حمودي فريدة , التجارة االلكترونية في القانون الجزائري, سنة   -

07-24 . 
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 الهندرة واإلدارة اإللكترونية كأحد اآلليات ملعالجة مشكلة البيروقراطية

Reengineering and electronic management as one of the mechanisms for 

solving the problem of bureaucracy 

 بلغنامي نبيلة د.                                                                                  زمال وهيبة. د

 أستاذة، جامعة طاهري محمد، بشار/ الجزائر              أستاذة، جامعة طاهري محمد، بشار/ الجزائر 

 Wahibazemmal12@gmail.com                                   belghanaminabila@gmail.com 
 

 امللخص: 

سلبية وأصبحت تستعمل اليوم وكأنها مرادفة للتعقيد والبطء اإلداري  الحقيقة أن البيروقراطية تحولت من ظاهرة إيجابية إلى ظاهرة  

عات  والتعثر في العمل اإلداري، ولكن للبيروقراطية جذورا طيبة أنبتتها، انطلقت من الحاجة إلى حسن إدارة املؤسسات الكبرى في مختلف القطا

لعالم ومؤسساتها الكبرى.  ومع مرور الوقت واجهت البيروقراطية  الحكومية والخاصة، والتي حظيت بالترحيب والتبني من قبل مختلف دول ا

صبح  العديد من التحديات واملشاكل لم تحاول العديد من املؤسسات التي تبنتها حلها، هذا ما جعل كلمة بيروقراطية تفقد معناها اإليجابي، وت

محاولة البحث عن حلول لها . ومن بين الحلول املقترحة لذلك هي  في نظر البعض مرضا يصيب التنظيمات.  وهو ما دفع الكثير من الباحثين في 

الطريقة   تبني مفهومي الهندرة )الهندسة اإلدارية( واإلدارة االلكترونية.  هدفت هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على هذين املتغيرين، وعن

في دراست اعتمدنا  وقد  البيروقراطية.   لعالج عثرات  بها  يعمالن  الهندرة واالدارة  التي  وتأثير كال من  التحليلي إلبراز دور  الوصفي  املنهج  نا على 

الهندرة واإلد بين  والتنسيق  املزاوجة  إليها خالل دراستنا هي ضرورة  توصلنا  نتيجة  البيروقراطية، وأهم  في معالجة ممارسات  ارة  االلكترونية 

 البيروقراطية.    لةاإللكترونية من أجل حل معالجة مشك

 مات املفتاحية: بيروقراطية، هندرة، إدارة الكترونية، تحديات البيروقراطية، تنسيق و مزاوجة. الكل

Abstract: 

In fact, the bureaucracy has turned from a positive to a negative phenomenon, and is now being used as synonymous with 

complexity, administrative slowness, and stumbling over administrative work, but the bureaucracy has a good root, stemming from 

the need for good governance of major institutions in various governmental and private sectors, which have been welcomed and 

adopted by the world's countries and major institutions. Over time, the bureaucracy faced many challenges and problems that many 

institutions that adopted it did not attempt to solve, making the word bureaucracy lose its positive meaning and, in the view of some, 

a disease that affects organizations. This has prompted many researchers to try to find solutions, among the proposed solutions is to 

adopt the concepts of reengineering (administrative engineering) and electronic management. 

This paper aims to highlight these two variables and how they work to fix bureaucratic stumbles. In our study, we relied 

on a descriptive and analytical approach to highlight the role and impact of both reengineering and electronic management in 

addressing bureaucratic practices. The most important result of our study was the need for pairing and coordination between 

reengineering and electronic management in order to solve the problem of bureaucracy. 

Keywords: Bureaucracy, reengineering, electronic management, bureaucratic challenges, coordination and pairing 
 

 مقدمة:

، أو نصف موظفا،  ”Bureaucracyتغيرت النظرة للبيروقراطية خالل السنوات األخيرة فعندما نقول “بيروقراطية  

بأنه “بيروقراطي   العمل،  السلبيات، مثل الجمود وعدم  ”Bureaucratفي أي قطاع من قطاعات  ، تكون أمامنا جملة من 

تعطيل ما يجب أن يستمر دون سبب كاف، والتعسف والقهر اإلداري  املرونة، والتمسك بالشكليات بعيدا عن املضامين، و 

والروتين وبطء األداء وتأخير الحصول على املخرجات، وما إلى ذلك من معان. هذا على أرض الواقع، وفيما هو متداول. إال  

 
ً
 ويعود تأسيسها إلى    أن ذلك ال يمثل حقيقة املصطلح وما أريد منه أصال، فقد جائت نظرية البيروقراطية لترسم فكرا

ً
نيرا

mailto:Wahibazemmal12@gmail.com
mailto:belghanaminabila@gmail.com
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)Max Weberعالم االجتماعي األملاني ماكس ويبر) الذي عاش بين   حدد فيه مفهوما  1864-1920( 
ً
(، قد وضع نموذجا

 إلدارة املنظمات أسماه البيروقراطية، وكان يتفق مع التوجهات الفكرية التي كانت سائدة في عصره، وقد أصبح هذا  
ً
مثاليا

اإلداري من أكثر األنظمة الشائعة بعد الثورة الصناعية كونه يستطيع التعامل مع التوسع الهائل في اإلنتاج الصناعي  النظام  

 ما نجم عنه من تضخم في املنظمات االقتصادية والصناعية واالجتماعية والثقافية. 

قراطية عاجزة عن مسايرة ما يترتب  ومع ازدهار العالم في مختلف املجاالت خاصة االقتصادية والتقنية، باتت البيرو

شغل آالف العمال املنحدرين من  
ُ
على الواقع الجديد من تعقيدات. فالشركة العاملية ذات الفروع في عشرات الدول، والتي ت

اقتصادية   سياقات  في  العالم  عبر  الزبائن  آالف  مع  وتتعامل  املنتوجات  مئات  نتج 
ُ
وت مختلفة،  وثقافية  اجتماعية  بيئات 

عية مختلفة، ومع فوارق توقيت قد تصل إلى يوم كامل؛ ال يمكن أن تخضع ألساليب تنظيم إدارية قائمة على مركزية  واجتما

شديدة، ويحتاج أبسط قرار فيها إلى سلٍم إداري طويل معقد. حتى إن بعض موظفي مثل هذه املؤسسات كانوا يتخذون  

ة، على الرغم من وجود نوافذ نظامية، تعطيهم حدودا من املرونة  مواقف صارمة، بعيدة عن املرونة، تستند إلى أنظمة قائم

ارتباط مبدأ البيروقراطية بكثير   يخلفه األثر السلبي الذي هذا إلى جانب   .ال يرغبون فيها، ربما كي ال ينالهم االتهام بالتساهل

سواء كان مواطنا عاديا أم  -لخدمة  من ممارسات الفساد التي تفسح لها املجال املساطر الطويلة املعقدة، جاعلة طالب ا 

وأمام هذه املشاكل كان البد من البحث عن حلول ومقترحات من أجل حل مشكلة    .رهين سلطة املوظف  -مؤسسة اقتصادية

 البيروقراطية . ومن بين الحلول املقترحة هي تبني الهندرة واإلدارة االلكترونية.  

لإلجابة عنها : كيف يمكن للهندرة )إعادة هندسة العمليات( واالدارة  اإلشكالية الرئيسية التي نسعى  مشكلة البحث:  

 اإللكترونية  معالجة مشكلة البيروقراطية؟.

 أما األسئلة الفرعية التي طرحناها في موضوعنا:  

 ما مفهوم الهندرة ومراحل ومعوقات تطبيقها؟.  -

 ما مفهوم اإلدارة االلكترونية ومراحل ومعوقات تطبيقها؟.   -

 ما مفهوم البيروقراطية؟. -

 ما هو النموذج املثالي للبيروقراطية؟ -

 كيف يمكن حل مشكلة البيروقراطية؟  -

تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوع في حد ذاته وهي فقدان البيروقراطية ملعناها اإليجابي، فقد    أهمية البحث:

حت في نظر البعض مرضا يصيب التنظيمات. األمر الذي دفع بالباحثين واملتخصيصين في البحث عن استراتيجيات  أصب 

وحلول ممكنة من أجل معالجة مشكلة البيروقراطية. وقد تعددت وتنوعت الحلول واملقترحات التي تبحث في عالح عثرات  

 نية.البيروقراطية والتي من بينها الهندرة واإلدارة االلكترو

 يهدف هذا البحث إلى:    هداف البحث:أ      

 التعرف على الهندرة وخصائصها ومراحل ومعوقات تطبيقها.  -

 التعرف على اإلدارة االلكترونية وخصائصها ومراحل ومعوقات تطبيقها.  -

 تسليط الضوء على مفهوم كلمة البيروقراطية.   -

واإلدارة   - الهندرة  تبني  كيفية  توضيح  مشكلة  محاولة  حل  في  بينهما  واملزاوجة  التنسيق  وضرورة  االلكترونية 

 البيروقراطية. 

لتحقيق هذه الدراسة التي تربط بين الهندرة واإلدارة االلكترونية والبيروقراطية اعتمدنا على خطة  هيكل البحث:           

 مكونة من محورين: 

 يات( واالدارة اإللكترونية.  عادة هندسة العملإاملحور األول : االطار النظري للهندرة )   -
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 املحور الثاني: دور الهندرة )إعادة هندسة العمليات( واإلدارة االلكترونية في معالجة مشكلة البيروقراطية.  -

 ) إعادة هندسة العمليات( واإلدارة اإللكترونية   االطار النظري للهندرة أوال:  

 الهندرة )إعادة هندسة العمليات(: مفاهيم عامة  -1

عندما قامت مؤسسة ماساتشوسیتس للتكنولوجيا بإجراء    1990لقد ظهر مفهوم إعادة هندسة األعمال بداًیة في عام  

معرفة الدور الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات في  "، وكان الغرض من هذا البحث هو    1990بحث بعنوان " اإلدارة في عام  

مؤسسة س ي اس س ي للخدمات االستشارية بإجراء    لدىمنظمات ذلك الوقت. وفى نفس العام قامت مجموعة من الباحثين  

بحث لفحص طبيعة العالقة بين تكنولوجيا املعلومات وبين تغیير املنظمة. وفي صیف نفس العام قام كل من دافینبورت  

الهندسة الصناعیة الجدیدة : تكنولوجیا املعلومات وٕاعادة تصمیم عملیات املنظمة "، ثم   "ت بنشر مقالة بعنوان  وشور 

مجال   في  كبير  بشكل  الهندسة  إعادة  مفهوم  وانتشر   ." الهندسة  إعادة   " بعنوان  هامر  مایكل  مقالة  مباشًرة  ذلك  تلى 

بنشر أول كتاب في إعادة الهندسة  جیمس تشامبي"  و"مایكل هامر"  الفكراإلداري األمریكي عندما قام كل من الباحثين "

ومنذ ذلك الحين أحدثت الهندرة ثورة حقيقية في مجال اإلدارة بما تحمله  ،  1992بعنوان " إعادة هندسة املنظمة " في عام  

إلى إعادة النظر وبشكل جدري في كافة األنشطة واإلجراءات   واالستراتيجيات التي  من أفكار غير تقليدية ودعوة صريحة 

قامت عليها الكثير من املنظمات والشركات العاملة في هذا العصر. فهناك منظمات قد وصلت إلى مرحلة البحث عن تغيرات  

إستراتيجية للنمط التقليدي مثل؛ التوسع األفقي والرأس ي لخدماتها املوجودة، واستبدال التقنيات املوجودة أو تغييرها،  

ة و/أو االستغناء عن خدمات موجودة وتحسين اإلنتاجية، وغير ذلك، وال يقتصر األمر على ذلك بل  وإدخال خدمات جديد

   1يتعداه إلى رؤية املنظمة كوحدة متكاملة تتعرض لعملية مراجعة وإعادة تصميم مستمر 

هامر" "مايكل  للكاتبين  تشامبي"    وبالعودة  املنظمات"،    وكتابهماو"جيمس  "هندرة  ب:  أفضل  املعنون  حقق  فقد 

املبيعات عاملًيا، ووصفت مجلة البزنس ويك كتابه بأنه أفضل ما كتب، وقد حصل على استجابة جيدة منذ صدور كتاب  

in Search of Excellenceووصفت مجلة الفورتشن عمله بأن له تأثير ضخم، ويقرأ بشكل عال ." . 

فهوم إعادة الهندسة أو الهندرة يكون من املناسب تحديد املقصود بلفظ كلمة "الهندرة"،  وقبل الشروع في تحديد م  

" االنجليزي  للمصطلح  ترجمة  الواقع  في  وإدارة، وهي  كلمتي هندسة  مركبة من  كلمة عربية جديدة    Reengineeringفهي 

Businessاإلدارية بالترجمة الحرفية إال أنه يعني    " والذي يعني إعادة هندسة األعمال، ومن ثم وإن لم يكن يعني الهندسة

 .  2إعادة التصميم الجدري للعمليات والنظم اإلدارية املصاحبة، كما تدل عليه أدبيات هذه اآللية وتطبيقاتها 

 : )إعادة هندسة العمليات( وأهدافهاتعريف الهندرة .1.1

إعادة الهندسة "هو إعادة التفكير  شير كل من مايكل هامر وجيمس تشامبي إلى مفهوم  ي  :  تعريف الهندرة  1.1.1

املبدئي واألساس ي وإعادة تصميم للعمليات اإلدارية بصفة جذرية بهدف تحقيق تحسينات جوهرية فائقة وليست هامشية  

وضع هامر تعريفا    2000. ولكن في سنة  3تدريجية في معايير األداء الحاسمة والتي تشمل الكلفة والجودة والخدمة والسرعة 

 
دراسة حالة على شركة الجنوب الغربي -دور إعادة الهندسة في دعم قرارات خفض التكلفة باملؤسسة االقتصادية    (،2017، )مجدوبي شهرزاد  1

 . 28، ص  -الجزائر -للميناء )وحدة البناء البيض(، أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة جياللي اليابس ، سيدي بلعباس
 . 2016/ 08/ 07تاريخ النشر:  https://www.hrsleb.org/article.php?id=4975&cid=325د.ن، الهندرة: الهندسة اإلدارية،  2
، علم اإلدارة من املدرسة التقليدية إلى الهندرة، دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص  (2015، )نور الدين حاروش، رفيقة حاروش 3

319 . 

https://www.hrsleb.org/article.php?id=4975&cid=325
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ستانتن ستيفن مفاده : " الهندسة اإلدارية هي إعادة التفكير الجوهري في عمليات املنظمة وإعادة تصميمها بشكل  آخر مع 

 .1جذري لتحقيق تحسينات جذرية في األداء 

الهندسة هي إعادة  أ ما وارن بينيس وزميله ميشيل ميش فيعطيان تعريفا أشمل من التعريف األول وهو:" إن إعادة 

مة، فهي بمثابة التحويل الدائم للتوجهات الكلية للعاملين باملؤسسة. إنها تعني تحدي القيم التقليدية  اكتشاف املؤسس

وربما التضحية بها، تحدي السوابق التاريخية. وهي تعني أيضا تحدي الطرق السابق تجربتها في تنفيذ العمليات، ولذلك  

ى جديدة، إنها تحوي أيضا إعادة توجيه العاملين وإعادة تدريبهم  فإن إعادة الهندسة بمثابة إحالل املفاهيم وممارسات أخر 

 . 2في هذه املفاهيم واملمارسات الجديدة"

 : 3كما يمكن تعريف الهندرة بتلخيصها في النقاط التالية 

 البدء من جديد .....من نقطة الصفر؛ ✓

 التفكير بصورة جديدة، أو إعادة التفكير بشكل أساس ي؛  ✓

 العمليات اإلدارية جذريا؛إعادة تصميم  ✓

 التخلص من الطرق التقليدية نهائيا؛ ✓

 إتباع طرق جديدة مختلفة؛ ✓

 وكل ذلك بهدف تحقيق تحسينات جوهرية في معايير األداء الرئيسية: التكلفة والجودة والسرعة. 

املكونة إلعادة الهندسة  يمكن أن نستنتج العناصر  هامر وجيمس تشامبي    من خالل التعريف اآلنف الذكر ملايكل

وهي: أساس ي، جذري، جوهري، العمليات، و هي في الحقيقة الكلمات املفتاحية لعناصر إعادة الهندسة، و يمكن تفصيلها  

 كما يلي: 

في مدخل إعادة الهندسة من املهم التفكير في األمور بشكل أساس ي؛ أي رفض االفتراضات السابقة و البدء   أساس ي:   •

يات و األنشطة التي تقوم بها املنظمات قد تكون في أساسها خاطئة؛ و من األمثلة على ذلك)أي غياب  من جديد، فالعمل

مدير يقوم  أن  أساس ي(  بشكل  خارجيين   التفكير  موزعين  يمكننا ضمان  كيف  التالي:  السؤال  بطرح  التسويق  قسم 

ساسية قد يصل إلى حد إعادة النظر في  يحققون لنا أفضل النتائج؟، في حين أن السؤال الذي ينبالي أن يطرح بصورة أ

التوزيع الخارجي في حد ذاته، فلماذا ال تقوم املؤسسة مثال بعملية التوزيع بنفسها عن طريق وكالئها املعتمدين و نفس 

 األمر بالنسبة للتوريد. 

نقوم بهذا العمل؟ وملاذا  ومن األمثلة األخرى على أننا أعدنا التفكير بشكل أساس ي أن نطرح السؤال التالي: ملاذا  

 .نقوم به بهذه الطريقة؟، وأن نبتعد عن املبالغة في التركيز على كيفية رفع األداء و تحقيق األرباح

محاولة  وخالصة القول أنه في إطار مدخل إعادة الهندسة من املهم عدم التسليم املطلق باالفتراضات املسبقة، و 

 .نفسه بافتراضات مسبقة ال تتغير يقلل من فرص التغيير األساس يدراسة مدى جدواها، فمن يقيد و  نقدها،

 
، الهندسة اإلدارية )الهندرة( بين املفاهيم والتطبيقات، التواصل في القتصاد واإلدارة والقانون، املجلد  (2015)أوت نور الدين حاروش،  1

 . 15، ص 02، العدد 24
الراهنة، مداخلة مقدمة في امللتقى  ظل األوضاع البيصية  ، دور إعادة الهندسة كأسلوب للتغيير التنظيمي في(2011ماي  19- 18  )غول فرحات،  2

كلية  العلمي الدولي حول " اإلبداع والتغيير التنظيمي في املنظمات الحديثة :دراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية"، جامعة سعد دحلب البليدة،  

                       https://iefpedia.com/arab/?p=27606 العلوم االقتصادية  وعلوم التسيير،
استراتيجيات التحفيز الفعال نحو أداء بشري متميز، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاهرة، مصر، ص   (،2000،)علي محمد عبد الوهاب 3

145 . 
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: معنى هذا العنصر أن إعادة الهندسة تقوم بتجاهل جميع اإلجراءات والهياكل املوجودة والتفكير بأنماط عمل  جذري  •

 جديدة، فالتغييرات السطحية غير مجدية و ينبالي للتغيير أن يتم بشكل جذري.  

كلمتي أساس ي وجذري متقاربتان جدا وقد يكونان وجهان لعملة واحدة، لكن الجانب األول )أساس ي(  والجدير بالذكر أن  

الجزء   )الجذري(  الثاني  الجانب  يمثل  حين  في  التفكير  طرق  وتعديل  افتراضات  وضع  من  النظري  الجزء  على  يركز 

 ؤسسة من جديد. التطبيقي عن طريق القيام الفعلي بإعادة تصميم العمليات و إعادة ابتكار امل

إعادة الهندسة إلى تحقيق طفرات كبيرة في األداء وليس مجرد االكتفاء بالتحسين اليسير، فهذا األمر    جوهري: تهدف  •

 واإلدارة باألهداف وغيرهما.  KAIZENيمكن تحقيقه عن طريق مداخل التحسين األخرى مثل: 

ألن الكثير من املديرين يهتمون باملناصب واملهام واألفراد  يعتبر هذا العنصر األكثر أهمية في إعادة الهندسة   العمليات:  •

بتحويل  تقوم  األنشطة  من  ملجموعة  تتابع  هي  التشغيلية  والعملية  العمليات؛  جانب  يهملون  قد  ولكنهم  والهياكل، 

 املدخالت إلى مخرجات ذات قيمة للعميل.  

الهدف الجماعي للعمليات واألنشطة، فماذا سيفيد  فاملديرون قد يركزون على منطق األنشطة الفردية عوض التركيز على 

املنظمة القيام باألنشطة على أحسن وجه إذا كانت في النهاية ال تعطي في مجموعها قيمة للعميل، فالتنسيق والتكامل  

لون  بين العمليات من أهم األشياء التي تسعى إليها إعادة الهندسة وهو املنطق الذي ينبالي أن يفهمه املديرون والعام

 .1على حد سواء

 :2)إعادة هندسة العمليات اإلدارية( منها للهندرة وهناك عدة خصائص 

 إعادة هندسة العمليات اإلدارية تبدأ من نقطة الصفر، فهي في الواقع أداة إلعادة البناء من جذوره. •

 والتطوير. تختلف اختالفا أساسيا عن أساليب التطوير اإلداري كاإلصالح اإلداري والتجديد   •

 تركز على العمليات اإلدارية ال على األنشطة كما هو الحال بالنسبة ألساليب التنظيم اإلدارية التقليدية. •

 تهتم بالنتائج وتركز على حاجة العميل الداخلي والخارجي. •

ا • بتقسيم  تقوم  التي  التقليدية  اإلدارية  النظريات  خالف  على  ككل،  العملية  على  العمل  هيكلة  على  إلى  تقوم  لعمل 

 مجموعة يقوم بها مجموعة من املوظفين. 

التركيز على تيحيح خطواتها   • بقائها أصال دون  اإلدارية وضرورة  العملية  في مشروعية  التشكيك  تبدأ من  بأنها  تتميز 

 بشكل انفرادي انطالقا من أن العملية كلها تحتاج إلى تغيير أو إعادة بناء أو إلغاء.

ا  • نظم  تصميم  إعادة  على  عليها  تركز  املتعارف  التنظيمية  والوحدات  واألقسام  باإلدارات  تعنى  وال  األساسية،  لعمل 

.
ً
 تقليدا

 من ايمانها بأن تكلفتها االقتصادية في  •
ً
تقوم على نقد أنشطة الرقابة واملراجعة بصورتها التقليدية الضخمة، انطالقا

 املنهج التقليدي تفوق قيمة نتائجها. 

ا • بطموحاتها  مشاريعها  )تحسينات  تتميز  الجذري،  التغيير  عبارات  على  التركيز  مفاهيمها  على  يالحظ  حيث  لفائقة 

 جوهرية(، )بناء أساس ي(، )إعادة تصميم كلي( .... فهي ال تقف عند حد التحسين النوعي بل ال تنظر إليه. 

 االعتماد بشكل رئيس ي على تقنية املعلومات أساسا" ملشاريعها.  •

 

 
في منظمات االعمال االمريكية، مجلة اقتصاديات    ،(2021)هبال رياض، معين أمين السيد،    1 الهندسة وتطبيقاتها العملية  متطلبات اعادة 

 . 328-327، ص 26، العدد 17شمال اقتصاديات شمال إفريقيا، املجلد 
 . 2020/ 07/ 24 رتاريخ النش طارق منصور الغالبي، املبادئ التي تقوم عليها الهندرة وخصائص إعادة هندسة العمليات اإلدارية، اربيد، 2
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  ألهداف الكلية للهندرة حسب ا  الهندرة: . أهداف 2.1.1
ً
ميشيل ارمسترونج، تتمثل في انسياب وربط العمليات معا

 :1وبالتالي تحسين األداء، بشكل محدد، وبذلك نجد أن إعادة الهندسة تهدف إلى ضمان 

 لتركيز على النتائج، وليس املهام.ا •

 التركيز على النقاط األكثر منطقية. •

 وهي مسلسل على أساس ماذا يجب أن يتبع ماذا، واألنشطة املتوازية املتصلة. -العملية بشكل مرتبيتم تأدية  •

 يتم إلغاء األنشطة واملهام غير الضرورية أو جمعها في عملية واحدة. •

 يتم إزالة العوائق بين فرق العمل وأنشطتهم.  •

 مل متعدد املهارات.  تتغير الوظائف من املهام البسيطة إلى متعددة األبعاد، وبالتالي ع •

 منهجية الهندرة:  .2.1

 الخطوات املطلوبة في ممارسة إعادة الهندسة تتمثل فيما يلي: 

 اختيار األسلوب الذي سيتم بواسطته إعادة الهندسة.  •

 تحديد دقيق ألهداف العملية.  •

 اختيار وإيجاز أداوت إعادة الهندسة. •

 لتالية؛ ماذا، كيف، متى، أين، ملاذا. تحليل األسلوب الحالي، قد يستخدم هذا التحليل األسئلة ا •

 تحليل املشاكل والقضايا.. •

 تحديد مجال إعادة التصميم والنتائج التي يجب أن يحققها.  •

إعادة تصميم األسلوب، وتحديد التسلسل املرغوب وتنفيذ األنشطة واألدوار التي تتعلق بتقديم وإدارة األسلوب   •

الجديد. مرة أخرى، من الضروري تضمين هؤالء املهتمين بإعادة تصميم األسلوب الصناعي، وبالتالي فهم يمتلكون  

ي قد تنشأ من األشخاص املعنيين ألن أدوارهم ستتغير  النتائج، من املهم في تلك املرحلة تحديد أية مشاكل، والت

املشاكل   في  التفكير  ، بجب 
ً
أقل ومتغيرة جذريا البرنامج وظائف  نتج عن  ما  إذا  مهارات جديدة،  أو سيتم طلب 

 املحتملة، ولذلك يجب التخطيط للحد من املشاكل.   

بأن هناك قضية تغيير في التنظيم، وأنه البد  التخطيط لإلجراءات املطلوبة لتنفيذ األسلوب الجديد، مع االهتمام   •

 من اتخاذ قرارات متعلقة بنجاح هذا التغيير. 

 تنفيذ األسلوب الجديد. •

 مراقبة التنفيذ وتعديل أو تحسين الترتيبات كما هي مطلوبة.  •

ة في السرعة  أما الفوائد املترتبة إذا ما تم القيام بإعادة الهندسة على أكمل وجه يمكن أن ينتج عنه مكاسب نافع 

واإلنتاجية واألداء، ومن املمكن أن يصعب إدارة إعادة الهندسة بكفاءة، ومن املحتمل أن تفشل إعادة الهندسة إن لم تأخذ  

 في االعتبار التضمينات الخاصة كالثقافة السائدة والقيم واملعتقدات.   

 متطلبات ومعوقات تطبيق الهندرة اإلدارية :   3.1

تطبيق   .1.3.1 هنالك    الهندرة:متطلبات  أن  إال  أخرى  إلى  إدارة  من  املتطلبات  هذه  اختالف  من  الرغم  على 

 متطلبات أساسية تقوم عليها الهندرة اإلدارة، تتمثل فيما يلي:  

 (.ISO9000أن تكون املنظمات طبقت مفهوم إدارة الجودة الشاملة وسلسلة املواصفات العاملية ) ✓

 
 . 766-765ص ص ،مكتبة جرير للنشر والتوزيع الرياض ، 1ط ،الكامل في تقنيات اإلدارة املرجع(، 2003) ميشيل ارمسترونج، 1
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 ن لدن اإلدارة العليا لتطبيق الهندرة اإلدارية.أن تكون هناك حاجة ملحة وقناعة تامة م  ✓

األساليب   ✓ من  التخلص  يتطلب  اإلدارية  الهندرة  فتطبيق  جديدة،  عمل  أساليب  ابتكار  ضرورة 

 القديمة. 

 ضرورة التركيز على العمليات وليس على اإلدارات، أي العمل على إرضاء املستفيدين.  ✓

 األعمال. التركيز على نوعية فرق العمل التي تقوم بأداء   ✓

 التركيز على االبداع واالبتكار في العمليات التنظيمية.  ✓

 ضرورة التخطيط العلمي إلنجاح تطبيق الهندرة اإلدارية .  ✓

 .1محاولة التقليل من مقاومة العاملين للتغيير فيما يتعلق بالهندرة اإلدارية  ✓

 2نقسم معوقات الهندرة إلى ما يلي: ت معوقات تطبيق الهندرة :  .2.3.1

ملعوقات الشرية: أهمها: تجاهل قيم األفراد، وغياب تبادل الخبرات، ومقاومة التغيير لدى العاملين، ضعف الثقافة  ا .أ

 في مفهوم الهندرة: وضعف مهرة استخدام الحاسوب لدى بعض املوظفين، وقلة املوارد البشرية املؤهلة.

املتبعة .ب اإلدارية  اإلجراءات  تعقيد  أهمها:  اإلدارية،  التفكير  املعوقات  من  بدال  االستنتاجي  التفكير  واستخدام   ،

 االستقرائي، والقيم السائدة لدى اإلدارات املختلفة بعدم ميلهم للتغيير، عدم التزام اإلدارة العليا بتطبيق الهندرة. 

التدرج في  املعوقات التنظيمية، أهمها :  ضعف الحوافز املادية واملعنوية، وعدم التجريب قبل تنفيد الجديد، وعدم   .ج

 تغيير ثقافة املوظفين. 

املعوقات التقنية، أهمها: ض لة املعلومات والبيانات اإلحصائية الالزمة للتخطيط الجيد، وعدم االستفادة من تقنية   .د

 املعلومات الحديثة، وتقادم األجهزة واالكتفاء بالتفكير التدريجي املتواضع في نظم املعلومات.

تخصيص موارد مالية إليجاد منظومة لتكنولوجيا املعلومات، وعدم تحقيق عوائد مالية    املعوقات املالية، أهمها: عدم .ه

 من استثمار الهندرة اإلدارية. 

 املعوقات التقويمية، أهمها ضعف املتابعة عند تطبيق الهندرة اإلدارية.  .و

 اإلدارة االلكترونية: مفاهيم عامة  .2

 والتحدي التنافس في ظل اإلدارة  من  جديد ونمط  نموذج بروز  إلى  واالتصاالت املعلومات لتقنية  السريع  التطور  أدى

 باإلدارة  تسميته على اصطلح ما  وهو  ،تهاوجودة خدما أعمالها، مستوى  من  تحسن  كي البيروقراطية، اإلدارات أمام املتزايد

 النوعي التطور  بعد جاء االلكترونية  اإلدارة ظهور  فإن بذلك .اإلدارة االلكترونية أو االلكترونية، الحكومة إدارة أو الرقمية،

 االنترنت. شبكة وانتشار االلكترونية واألعمال للتجارة  السريع

 تحقيق نحو الحكومات وتوجهها اهتمام بداية مع ظهر االلكترونية، باإلدارة االهتمام أن الدراسات بعض ترى  حين في

والسياسية.   واالجتماعية االقتصادية التنمية  أهداف  لخدمة الرقمية  التكنولوجيا  استخدام  وتعميق  التعامل،  شفافية

 التحويلية الطبيعة كما أن املعرفة، عصر إلى تقودنا التي الرقمية الثورة  مفاهيم أحد هي االلكترونية فاإلدارة وبالتالي

الناس،  التي الطريقة  على عميق  تأثير  لها  أصبح التكنولوجيا، لهذه  القوية بها   العالقات ويتبادلون  ويعملون، يتعامل 

 العالم.  بقاع شتى في ويتواصلون  االجتماعية، 

 
، معوقات تطبيق الهندرة اإلدارية والتطلعات املستقبلية لتجاوزها في وزارة التعليم العالي والبحث    (  2017ديسمبر)إيمان جميل عبد الرحمن،  1

 .110- 109، ص 2، العدد 14العلمي األردنية: دراسة استطالعية،  مجلة جامعة الشارقة، املجلد 
 .112- 111ص  نفس املرجع، 2
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 الحديثة،  االتصال تقنيات نوعي أفرزته تطور  نتاج هي حديث كمفهوم االلكترونية اإلدارة نشأة  أن القول  يمكن سبق مما     

الحديثة توظيف إلى الحاجة وازدياد املعلومات، ثورة ظل في باملؤسسات، عالقات إدارة في التكنولوجيا   وربط املواطن 

 وتطويرها.  التقليدية اإلدارة مفاهيم في الجذري  التحول  وبالتالي التكنولوجيا الحديثة،  آليات عبر والوزارات  العامة اإلدارات

 استخدام على كانت تقتصر إذ مختلفة، وأساليب  بأشكال  للعمل  التحول  إلى تعود اإللكترونية العامة  اإلدارة نشأة إن      

 املختلفة  النتائج بعض إظهار  في للمساعدة  بعضها اآلخر ويستخدم اإلحصاء،  ألغراض تستخدم التي  الحاسوب برامج  بعض

 .الحكومات الرسمية أنشطة  في للتقنية استخدام أول  ظهر وقد بنودها، توزيع طريقة وكذا  الدول، موازنات في

 حيث متأخرا، إال الرسمية إلى الصورة تصل ولم بسيطة، وبأساليب مصغرة، بصورة االلكترونية اإلدارة تطبيق كان لقد

 على يدل االلكترونية اإلدارة ومفهوم املركزي، البريد في هيئة األمريكية فلوريدا بوالية 1995 عام أواخر في بالظهور  بدأت

 .املؤسسة إلى الذهاب دون  الحاسوب خالل  من على الخدمات الحصول  يستطيع شخص  كل  أن

اإلدارات ما وهو واملعلوماتية، التقنية املجاالت  في للتقدم محصلة هي اإللكترونية فاإلدارة ثم ومن        الحكومية جعل 

 األكمل، الوجه على  وتنفيذها املهام املناطة بهم، إنجاز  على تساعدهم  متطورة، تقنية  وسائل تعتمد  القرار صنع ودوائر

 أخرى  دول  بعد فيما  وتبعها الحكومية، اإللكترونية اإلدارة في مجال األمريكية  املبادرة جاءت العاملية التجارب  صعيد فعلى

املاض ي أما في الدول العربية نجد دولة اإلمارات حققت تقدم   القرن  من  األخير  العقد  خالل والنمسا  املتحدة  اململكة  مثل 

 .1املجال خاصة إمارة دبي كبير في هذا 

 تعريف اإلدارة االلكترونية وأهدافها .1.2

ظهرت في السنوات القليلة املاضية محاوالت فكرية جادة تحاول اللحاق    تعريف اإلدارة االلكترونية: .1.1.1

تسمى كما  أو  اإللكترونية،  اإلدارة  هو  األعمال   بحقل جديد  "إدارة  أو  الرقمية"  "اإلدارة  األحيان  بعض  اإللكترونية"،  في 

االنترنت وشبكة   تطبيقات  وانتشار  اإللكترونية  اإللكترونية واألعمال  للتجارة  السريع  النوعي  التطور  بعد  فظهورها جاء 

بعد االنتشار الواسع لنماذج األعمال الجديدة   بمعنى آخر ، إن انبثاق حقل اإلدارة اإللكترونية  (www)املعلومات العاملية

عمال اإللكترونية، والنمو االنفجاري للتجارة اإللكترونية واألنشطة الرقمية األخرى يشير إلى حاجة واالستخدام املكثف لا 

هذه املجاالت، وما يرتبط بها من تكنولوجيا ونظم وادوات إلى إدارة حديثة تستند إلى فكر إداري خالق، ومنهج جديد في  

 .  2ار إلى إدارة إلكترونيةالعمل، وممارسات مبتكرة، وحلول شاملة لاعمال، أي باختص 

   3ستغالل اإلدارة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتدبير، تحسين وتطوير العمليات اإلدارية املختلفة داخل املنظمات ا

بأنها:" الساملي  الواسع   ويعرفها  االستخدام  طريق  عن  االلكتروني  املكتب  وإحالل  الورقية  املعامالت  عن  االستغناء 

منفذة  لتكنولوجيا   متسلسلة  خطوات  حسب  معالجتها  ثم  مكتبية،  إجراءات  إلى  العامة  الخدمات  وتحويل  املعلومات، 

 . 4مسبقا" 

كما عرفها عبود نجم بأنها "التعامل مع موارد معلوماتية تعتمد على االنترنت وشبكات االعمال، تميل إلى تجريد   

ملعلوماتي املعرفي الفكري هو العامل االكثر فاعلية في تحقيق اهدافها  االشياء وما يرتبط بها الى الحد الذي أصبح راس املال ا

 .  5واالكثر كفاية في استخدام مواردها"

 
 . 2012/ 12/ 26تاريخ النشر  رونية،موسوعة اإلدارة االلكت  )دن.(، اإلدارة اإللكترونية، 1
دور اإلدارة االلكترونية في تحسين األداء الوظيفي لدى العاملين في املؤسسات الحكومية العاملة في محافظة قليقلة، (،  2020)نور األقرع،    2

 . 138، ص 02مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، العدد رقم 
 . 23الحكومة االلكترونية، دار املعارف، القاهرة، ص (،2003)الفتاح،مراد عبد  3
 . 32اإلدارة االلكترونية،  دار وائل للنشر، عمان، األردن، ص  (،2008)الساملي عالء عبد الرزاق، 4
الرياض، اململكة العربية السعودية،  دار املريخ للنشر والتوزيع،    ،االستراتيجية والوظائف واملشكالت  ،(2004)،  عبود نجم، االدارة االلكترونية  5

  .126ص 
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 1 تتميز اإلدارة االلكترونية بعدة خصائص تميزها عن اإلدارة التقليدية تتلخص في اآلتي:    

ن من توفير املعلومات والبيانات    إدارة سرعة: ✓
ّ
وهذا يعود إلى استعمال الحاسوب بدل العمل التقليدي، حيث مك

 املطلوبة في أداء الخدمات بسرعة فائقة.

حيث يتم االستغناء على التعامل الورقي واستبداله بالبريد واألرشيف االلكتروني والرسائل  إدارة بدون ورق وبال زمن:   ✓

الصوتية واملتابعة اآللية، وكذلك أن الخدمة االلكترونية على مدار الساعة، مما يمكن املواطن من الحصول على  

 الخدمة في أي وقت يرغب فيه. 

دارة االلكترونية تقدم الخدمة وفق برنامج وقاعدة بيانات، حيث تعطي نتائج دقيقة ويقينية ال  اإل إدارة بدون خطأ:   ✓

 مجال للخطأ فيها. 

حيث أنه في اإلدارة االلكترونية يتم االستغناء على الكثير من األدوات املكتبية،  إدارة تقوم على تخفيض التكاليف:   ✓

 ف عند أداء الخدمة تقليديا. وكذا املرور بأكثر من موظف وغيرها من التكالي

اإلجراءات:   ✓ وتبسيط  االستعمال  سهولة  إنجاز  إدارة  مراحل  واختصار  البيروقراطية  تخفيف  طريق  عن  وهذا 

على   يقوم  االلكترونية  اإلدارة  نظام  أن  أي  الجمهور،  ومصالح  طلبات  إنجاز  في  املساهمة  الدوائر  وعدد  املعامالت، 

 م اإلجراءات بسالسة وبساطة، وبالتالي الوصول إلى املعلومة بسرعة. أساس سهولة االستعمال عن طريق إتما

ل من الضبابية والفساد، حيث تحّول العالقة بين اإلدارة واملواطن  إدارة تقوم على الشفافية:   ✓
ّ
اإلدارة االلكترونية تقل

اإلداري الديمقراطية  إرساء  أي  وتناغم،  ومشاركة  إلى عالقة شفافة  السرية  ملؤها  على  من عالقة  اإلدارة  وانفتاح  ة 

 الجمهور، وبالتالي زيادة ثقة املواطنين بها. 

اإلدارة االلكترونية تسعى بانتظام إلى تحسين وإثراء ما هو موجود ورفع مستوى األداء،  إدارة تتسم بالتغير املستمر:   ✓

 ة تغّير متواصل. سواء بقصد ترضية الزبائن، أو بقصد التفوق في مجال املنافسة، وبالتالي فهي دوما في حال

 2يمكن إجمالي فوائد اإلدارة اإللكترونية في النقاط التالية:  أهداف اإلدارة اإللكترونية: .2.1.2

 تساهم في سرعة أداء الخدمات بفضل سرعة تدفق املعلومات اإللكترونية. ✓

تساهم في تخفيض تكاليف وأعباء املنظمة، حيث أن اإلدارة اإللكترونية عكس اإلدارة التقليدية ال تستهلك كمية كبيرة   ✓

 من األوراق واألدوات الكتابية وال تحتاج لعمالة كبيرة، مما يساعد على معالجة والتغلب على مشكلة حفظ البيانات.  

طاقة العمل، وتقليل الحاجة إلى السفر واملقابالت وتبسيط اإلجراءات    تقليص التعقيدات اإلدارية، وذلك بفضل زيادة ✓

.
ً
 التي تؤدي إلى تحسين الخدمات بفضل برمجة سير املعلومات وأداء الخدمات إلكترونيا

وتوفير   ✓ األخرى،  املنظمات  مع  وكذا  نفسها،  املنظمة  داخل  املختلفة  اإلدارية  الدوائر  بين  االتصاالت  إجراء  تسهيل 

 التلقائية للمعلومات والحصول على معلومات دقيقة وموثوقة. األرشفة 

تساعد على تعزيز مفهوم األداء الجيد للخدمة، وكذا مفهوم إدارة الجودة الشاملة من خالل تحسين جودة الخدمات   ✓

 املقدمة. 

املناسب، وذلك بفضل توافر البيانات  تساعد اإلدارة اإللكترونية اإلدارة العليا للمنظمات في اتخاذ القرارات في الوقت   ✓

 الدقيقة والضرورية عند الحاجة إليها فضال عن التزود بالتغذية العكسية عن كل األنشطة واالحتياجات. 

إن اإلدارة اإللكترونية تلالي املستويات اإلدارية املتعدد، بل يمكن القول بأنه ال يوجد سوى مستوى إداري واحد متصل   ✓

 ة في اإلدارة.بالشبكة، تصبح الشبك 

 
 .5-4د.ت(، اإلدارة االلكترونية في الدول العربية )املتطلبات والتحديات(، )د.ن(، ص )ولهى املختار،  1
 . 243، ص09العدد (، دور اإلدارة اإللكترونية في محاربة ظاهرة الفساد اإلداري، املجلة الجزائرية لامن والتنمية،2016رانية هدار، )جويلية  2
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تساهم اإلدارة اإللكترونية في تحقيق التميز من خالل تحسين أداء خدماتها وتطويرها بشكل يقض ي على البيروقراطية،   ✓

 ويخفض من تكلفتها. 

إن اإلدارة اإللكترونية أكثر مالئمة ملتطلبات الحاضر واملستقبل ألنها توسع من املشاركة بين جميع أصحاب املصالح   ✓

 ة أو خارجها مما يجعل الشفافية والوضوح في أعلى مستوياتها.داخل املنظم

توفر اإلدارة اإللكترونية التحفيز للجميع على التفاعل املثمر والوجود املستمر مع املنظمة دون الحضور إلى اإلدارة،   ✓

 مما يضيف إلى قيمة املنظمة ويدفعها إلى تثبيت امليزة املستدامة لها. 

 ؤسسات العمومية مما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات التي تقدم إلى املواطنين. تبسيط اإلجراءات داخل امل ✓

 . متطلبات ومعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية .2.2

من خالل التجارب الدولية خاصة الناححة منها في الدول املتقدمة،    . متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية:1.2.2

 من اإلمكانات واملتطلبات للتحّول إلى اإلدارة االلكترونية، من أهمها: يجب أن تتوافر العديد 

 وتتمثل هذه املتطلبات في مجموعة العناصر التالية: : املتطلبات اإلدارية  .أ

ـــ ▪ رورة وضــــع اســــتراتيجية بناء وخطط التأســــيس، والتي يمكن أن تشــــمل إدارة أو هيئة على املســــتوى الوطني لها  ضـ

   وظائف التخطيط واملتابعة والتنفيذ ملشاريع الحكومة االلكترونية.

تـوفـير   ▪ مـتـطـور مـن خـالل  مـعـلـومـــــــات  نـظـــــــام  بـنـــــــاء  عـن طـريـق  االلـكــترونـيـــــــة، وذلـــــــك  لـإلدارة  الـتـحـتـيـــــــة  الـبـنـيـــــــة  تـوفــير 

 التكنولوجيا املالئمة ومواكبة مستجداتها.

لها قادرة على العمل في بيئة الكترونية، وذلك  ضـرورة وجود يد عاملة مؤهلة تملك من املهارات والقدرات، ما يجع ▪

 عن طريق تحديد املهارات والقدرات الواجب توافرها في املوظفين.

تطوير التنظيم اإلداري وإحداث تغييرات جوهرية في الهياكل اإلدارية واإلدارات الحكومية، حيث يتم االســـــــــــتغناء   ▪

 دارة االلكترونية.عن وظائف واستحداث أخرى جديدة، تساير التحّول إلى اإل 

وضـــــــع التشـــــــريعات القانونية الالزمة لهذا التحّول، وذلك عن طريق ســـــــن تشـــــــريعات تحدد اإلطار القانوني، الذي   ▪

ينظم نشـــــــــــر املعلومات واملحافظة على األســـــــــــرار ويضـــــــــــمن حقوق جميع األطراف املعنية، وكذا تحديد اإلجراءات  

 اللكترونية.   العقابية الخاصة بأولئك املتورطين في الجرائم ا

إن عمليــــة التحّول إلى اإلدارة االلكترونيــــة تتطلــــب تعبئــــة اجتمــــاعيــــة    :  املتطلبــــات االقتصـــــــــــــــاديــــة واالجتمــــاعيــــة .ب

مســـــــاعدة ومســـــــتوعبة لضـــــــرورة االنتفال إلى اإلدارة االلكترونية، وعلى دراية بمزايا تطبيق الوســـــــائل التكنولوجية في العمل  

وســــــــــــائل اإلعالم وجمعيات املجتمع املدني، كما تتطلب عملية التحّول هذه إلى تخصــــــــــــيص أموال  اإلداري، مع االســــــــــــتعانة ب

كافية لتغطية اإلنفاق على مشاريع اإلدارة االلكترونية وهذا ما ينتج عنه حصول املنظمات على املعلومات بسرعة وتحسين  

 القتصادية بين املتعاملين.  الخدمة وسهولة االتصال، وكذا تخفيض كلفة التبادل وتقليص املسافات ا

يشـكل هذا العنصـر القاعدة األسـاسـية والجوهرية في التحّول لإلدارة االلكترونية، ألنه يمثل  :  املتطلبات التقنية .ج

نطاق   األجهزة والتقنيات الالزمة إلنجاح املشــــــــروع، وتوفير هذه األجهزة واملعدات والبرامج وإتاحتها لالســــــــتخدام على أوســــــــع

 ممكن، من متطلبات نجاح اإلدارة االلكترونية.   

ق  :  املتطلبات األمنية .د
ّ
من اهم التحديات التي تواجه تطبيق اإلدارة االلكترونية هو امن املعلومات، ســـــــــــواء ما تعل

اال بوضــــع ســــياســــات  بحفضــــها او تخزينها الكترونيا، او ســــريتها بين املؤســــســــات واتاحتها بشــــكل آمن للجميع، وهذا لن يتأتى

 . 1امنية دقيقة لتقنيات املعلومات

 

 
 . 7-6ولهى املختار، مرجع سبق ذكره، ص   1
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 عوقات تطبيق االدارة االلكترونية: م .2.2.2

 1إن كل نظام ناحح يواجه جملة من املعوقات وقد تم تقسيمها إلى مايلي: 

قنـــاعتهـــا بفكر إن مصـــــــــــــطلح اإلدارة اإللكترونيـــة تجهلـــه العـــديـــد من القيـــادات اإلداريـــة لقلـــة   املعوقــات اإلداريــة:   .أ

وفلســــــــفة هذا النمط الجديد لإلدارة وعدم قدرتهم على التخلي عن نظام اإلدارة التقليدي والتمســــــــك بمبادئها وهذا يحتاج  

إلى توفير األرضـية الفكرية في جميع اإلدارات، وما يزيد األمر صـعوبة هو تعدد النظم اإلدارية داخل املؤسـسـة الواحدة ومن 

يكون لكل إدارة نظرتها الخاصـة بها واملختلفة عن غيرها ولغرض تطبيق نظام اإلدارة اإللكترونية  خالل نشـر هذا املفهوم سـ

 يجب توحيد الرؤى املختلفة واقتناع اإلدارات بهذا التحول وتطبيقه.

ولغرض االنتقـال إلى هـذا النظـام يســـــــــــــتلزم حـدوث تغييرات داخليـة إداريـة واعـادة توزيع املهـام والصـــــــــــــالحيـات و هـذا   

ــــــــــي النظام بصـــــــــــورة  تطلب تغييرا في املراكز الوظيفية واملالكات و القيادات اإلدارية إلى التخصـــــــــــصـــــــــــات التي يحتاجها هذاسـ

متدرجة من دون ان يؤدي هذا التغيير إلى حدوث أضـــــرار في مصـــــالح العاملين و األفراد، إذ ان منهم من هو متمســـــك بنظام 

أو التغيير على عكس القســم اآلخر منهم إال أن هذه الخشــية ال أســاس  اإلدارة التقليدية ويخشــ ى على مصــالحه من الضــرر  

 .لها من اليحة في نظام اإلدارة اإللكترونية

ـــــالية:ب. ـــ ـــ يحتاج التحول إلى نظام اإلدارة اإللكترونية إلى إمكانيات مادية كبيرة من أجل توفير البنية    املعـــــــــوقات املـــــــ

ــــة بتقنية   املعلومات لتطبيق هذا النظام( ، وقد تتعرض اإلدارة بســـــــــبب قلة اإلمكانيات املادية إلى صـــــــــعوبة التحتية الخاصـــــ

الوصــــــول املتكافا لخدمات شــــــبكة االتصــــــاالت و وجود مشــــــاكل في الصــــــيانة التقنية لبرامج اإلدارة فضــــــال قلة املوارد املالية  

إللكترونيــة عن املعلومــاتيــة ذات الكفــاءة العــاليــة ، إذ إن  لتقــديم برامج تــدريبيــة لتــأهيــل املوظفين و االســـــــــــــتعــانــة بــالخبرات ا

ــــنوات    مشــــــــروع ضــــــــخم كاإلدارة اإللكترونية يحتاج إلى اســــــــتثمارات تمتد ـــ ــــنوات طويلة و تحتاج لنفقات طوال تلك السـ ـــ لسـ

تطوره وانما تمتد ملدد طويلة تعتمد على جدولية العمل التنفيذي و   خاصـــــــة وان عائدات هذا املشـــــــروع ال تكون مباشـــــــرة

كون عمليـات اإلدارة اإللكترونيـة تنطوي على نمط عـال من التطور واإلبـداع، وال يخفى أن هـذا النظـام ســـــــــــــيـدر بعـائـدات و 

منـافع كبيرة لإلدارة بســـــــــــــبـب الحـد من حـاالت الفســـــــــــــاد وكلفهـا العـاليـة، وتســـــــــــــهيـل البيـانـات واملعلومـات و تقليص اإلجراءات  

ق وقتي بـالـذات في دولـة مثـل الع ارق ملـا فيهـا من واردات متنوعـة تكفي ألنشــــــــــــــاء دولـة ،وهـذا املعوق بـإمكـاننـا القول بـأنـه معو 

 فقط . اداري الكترونيا  كاملة وليس نظاما 

إن من أولى املعوقات التي تواجهها اإلدارة عند تطبيق نظامها اإللكتروني هي املعوقات   ات التشــــــــريعية:املعوقــــــــــــــــــــ ج.

الكبير الذي يحكم نظام اإلدارة اإللكترونية ، إذ إ ن النصـــــــوص التشـــــــريعية التي تنظم القانونية و ذلك للنقص التشـــــــريعي  

ـــــــال أنها عن    عمل اإلدارة الزالت متناثرة و غير متجانســـــــــــة ـــ مما يجعل االدارة   الزالت قاصـــــــــــرة على عدد مجاالت عملها ،  فضـ

ـــــال عن غياب عاجزة عن توفير بيئة عمل الكترونية محمية وفق نصــــــــــوص قانونية تحدد شــــــــــروط ا لتعامل اإللكتروني فضـــــ

تحديد املشرع ملدى  جية اإلثبات في املراسالت اإللكترونية و صعوبة معرفة املتعاملين عن طريق شبكات االتصال كذلك 

 .غياب تحديد مدى  جية التوقيع اإللكتروني والوثائق و املحررات اإللكترونية في نصوص صريحة

تها من خالل توفير البيئة القانونية و اإلدارية املناســــــــــــبة لعمل اإلدارة اإللكترونية وذلك  وهذه املعوقات آنية ويمكن معالج 

بتشـــــــــــــريع النصـــــــــــــوص التي تنظم عمـــل اإلدارة اإللكترونيـــة وحمـــايـــة حقوق املتعـــاملين معهـــا، ومن ذلـــك نســـــــــــــتطيع أن نفهم  

ــــاس القـــانوني لهـــا وتقييمهـــا  التعريف بـــاإلدارة اإللكترونيـــة و أهميتهـــا ودورهـــا في خـــدمـــة املجتمع وكـــذلـــك اال  ـــ ـــ طالع على األســـــ

اإلدارية  تجاوزه متى ما وجدنا البيئة القانونية و   الواقعي من حيث اإليجابيات والسلبيات ومعوقات عملها، وكل ذلك يمكن

 واملالية لعملها خصوصا وان كل ما ذكرناه متوفر في العراق باالعتماد على اإلرادة الحقيقية لصناع القرار.

 

 
 .11/11/2021زينة فؤاد صبري الحيالي، معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية، املرجع، تاريخ النشر:  1
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 : التحول إلى اإلدارة اإللكترونية مراحل .3.2

إن التحول إلى اإلدارة اإللكترونية يحتاج إلى عدة مراحل كي تتم العملية بشـــــــــــــكل يحقق األهداف املرجوة ومن تلك املراحل  

 مايلي:

ويل ينبالي على املســــؤولين أن يكون لديهم القناعة التامة والرؤية الواضــــحة لتح  قناعة ودعم اإلدارة العليا باملنشــــأة: ✓

 جميع املعامالت الورقية إلى اإللكترونية كي يقدموا الدعم الكامل واإلمكانات االزمة للتحول إلى اإلدارة اإللكترونية.

: املوظف هو العنصــــــر األســــــاســــــ ي للتحول إلى اإلدارة اإللكترونية، لذا البد من تدريب وتأهيل  تدريب وتأهيل املوظفين ✓

ســـــــــــــــائـــل اإللكترونيـــة املتوفرة. وهـــذا يتطلـــب عقـــد دورات تـــدريبيـــة للموظفين أو املوظفين كي يجتـــازوا األعمـــال عبر الو 

 تأهيلهم على رأس العمل.

من املعروف أن لكل منشـــــــــــــأة مجموعة من العمليات اإلدارية أو ما يســـــــــــــمى بإجراءات   توثيق وتطوير إجراءات العمل: ✓

ـــــــنوات طويلة ولم عليها أي تطوير. لذا  العمل. فبعض تلك اإلجراءات غير مدونة على ورق أو أن بعضـــــــــــها مدون منذ   ـــ سـ

البــد من توثيق جميع اإلجراءات وتطوير القــديم منهــا كي توافق مع كثــافــة العمــل ويتم ذلــك من خالل تحــديــد الهــدف  

 لكل عملية إدارية تؤثر في سير العمل وتنفذها بالطرق النظامية مع األخذ باالعتبار قلة التكلفة وجودة اإلنتاجية.

يقصــــــــــــــد بـالبنيـة التحتيـة لإلدارة االلكترونيـة: يقصــــــــــــــد بـالبنيـة التحتيـة أي   التحتيـة لإلدارة اإللكترونيـة: توفير البنيـة ✓

الجانب املحســـــــــــــوس في اإلدارة اإللكترونية من تأمين أجهزة الحاســـــــــــــب اآللي وربط الشـــــــــــــبكات الحاســـــــــــــوبية الســـــــــــــريعة  

 واألجهزة املرفقة معها وتأمين وسائل االتصال الحديثة.

:البدء   ✓
ً
املعامالت الورقية القديمة واملحفوظة في امللفات الورقية ينبالي   بتوثيق املعامالت الورقية القديمة إلكترونيا

 بواسطة املاسحات الضوئية)
ً
 (، وتصنيفها ليسهل الرجوع إليها. scannersحفظها إلكترونيا

✓   :
ً
ثر انتشارا في جميع األقسام وبرمجتها إلى معامالت  البدء باملعامالت الورقية األكالبدء ببرمجة املعامالت األكثر انتشارا

 .1إلكترونية لتقليل الهدر في استخدام الورق 

 ثانيا: دور الهندرة واإلدارة االلكترونية في حل مشكلة البيروقراطية. 

 البيروقراطية مفاهيم عامة .1

a. :للمصطلح، واآلخر هو املعنى األكاديمي  للبيروقراطية معنيان، األول وهو املعنى الشائع    أصل فكرة البيروقراطية

العلمي، فيما يتعلق باملعنى األول، فإنه من الشائع ربط مصطلح البيروقراطية بعدة مساوئ تعرف بها هذه األخيرة كالبطء،  

الخطابات   من  الكثير  وفي  املواطنين  أغلبية  لدى  الشائع  املفهوم  هو  هذا  املحسوبية...الخ،  الرشوة،  الفساد،  الروتين، 

النظرة   هذه  معها.  املتعاملين  رغبات  تلبية  على  العامة  اإلدارة  ججز  على  كداللة  السياسة  منها  خصوصا  العمومية 

للبيروقراطية ليست شائعة فقط في الثقافة الجزائرية أو شمال إفريقيا، وإنما حتى في الدول الغربية. أما فيما يتعلق باملعنى  

كلم جذور  فتعود  للبيروقراطية  هذا  األكاديمي  ويتكون  الالتيني،  األصل  إلى  الباحثين  من  العديد  حسب  البيروقراطية  ة 

"بيرو الثاني "قراطية bureau "املصطلح من جزئيين، الجزء األول  الفرنسية القديمة املكتب، والجزء  اللغة  في   " وتعني 

kratos " باليونانية " cratie " و تعني   " cracy " بالفرنسية  مصطلح  باإلنجليزية  فإن  لهذا  ووفقا  الحكم،  أو  السلطة 

 . 2البيروقراطية في معناه اللغوي يعني حكم املكتب أو سلطة املكتب 

 
 . 73- 72(، اإلدارة االلكترونية، الطبعة األولى، دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص  2009محمد سمير أحمد، ) 1

،  مخبر البحث في االقتصاد غير الرسمي   (، العالقة بين البيروقراطية واإلدارة االلكترونية دراسة نظرية، مجلة 2017حفي ي عميروش ) 2

 . 159، ص 04، العدد رقم  LAREIID املؤسساتية والتنمية 
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يعتبر البيروقراطية    أندريه بيتر وإذا كان هناك بعض االختالفات حول من كان األول في استعمال املصطلح، إال أن  

املجتمعات   أن   " يقول:  وليست حديثة، حيث  قديمة  أحضان  ظاهرة  في  وتموت  الدين،  أحضان  في  تولد  اإلنسانية 

 البيروقراطية".  

الوزير الفرنس ي فنست دي جورناي  إلى أن  ، وأصبح  1745كان أول من استعمل املصطلح في عام  ،  هناك من يشير 

 .1ماعية املفهوم شائعا في اللغة االقتصادية واالجتماعية ليشير عن حكم وتحكم املكاتب واملوظفين في الحياة االجت

ظروف تدخل الدولة في شؤون املجتمع من قبل الكتاب واملفكرين األوروبيين تدخال متزايدا،    ت، وتح19وخالل القرن  

األملاني   الفيلسوف  فنجد  األملان،  وخصوصا  املصطلح  هذا  استعمال  مقدمة  1831-1770هيجل)كثر  في  يأتي   )

 ها إال في إطار تناوله للدولة.الفالسفة املنظرين للبيروقراطية، ولو أنه لم يقف عند

عقالنية   أداة  بأنهم  مهامه  أداء  في  امللك  يساعدون  الذين  واألعوان  املوظفين  هيجل  عد  الحق"  "فلسفة  كتابه  ففي 

فإن   تخدمها،  التي  الحاكمة  الطبقة  عقائدية  تعكس  وميولهم  توجهاتهم  وأن  الدولة،  واستقرار  الستمرار  وضرورية 

 الذي يربط القاعدة بالقمة. البيروقراطية تعد كالجسر 

أما كارل ماكس فقد قبل في بدايته بأراء هيجل القائلة بأن "البيروقراط يخدمون عامة الناس، ويمثلون املصلحة  

العامة، لكنه انقلب فيما بعد على موقفه، وأوصته تحليالته للقول بأن مصلحة الحكام ومصالحهم تصبح في البداية  

ة واملجتمع، وأن مواقفهم السلطوية ستجعلهم قادرين على استغالل نفوذهم، وتثبيت  أو متقدمة على مصلحة الدول

امتيازاتهم، وبالتالي تدفعهم إلى معاداة التغيير أو الثورة على النظام أو السلطة، وهم بذلك يخدمون أنفسهم والسلطة  

 الحاكمة ويعيقون الديمقراطية. 

البيروقراطية، أنها ش يء جوهري يساعد على حكم اإلمبراطوريات العظيمة،  أما املفكر جورج موسكا فقد رأى في 

والنظم   اإلقطاعية  النظم  هما:  أساسيين  قسمين  إلى  تقسيمها  يمكن  السياسية  األنظمة  جميع  بأن  وأضاف 

 البيروقراطية. 

قراطية، ومنها يتضح  أما ويبر فلم يعرف البيروقراطية بكلمات، وإنما تكلم عن الخصائص التي تميز املنظمة البيرو

في   الرشيد  العقلي  الطابع  القانونية ذات  السلطة  إدارتها على  تعتمد  التي  الواسعة والكبيرة  املنظمة  أنه يطلقها على 

 إصدار األوامر وعدها النموذج املثالي للتنظيم. 

 وتوالت التعريفات املعطاة للبيروقراطية، فقد عرفت بأنها: 

السلطة الرسمية وتقسيم العمل وظيفيا بين مستويات متدرجة وفق أوامر رسمية  " تنظيم إداري يقوم على   •

 .  2تصدر من رئيس إلى مرؤوسين"

إلدارة   • اجتماعي  كابتكار  إليها  النظر  ويمكن  رسمي،  تنظيم  شئون  إلدارة  االجتماعي  التنظيم  من  نوع  هي   "

قي لإلدارة عندما يكون من املستحيل  مجموعة غير متجانسة من األفراد في نشاط مشترك، أو هي امتداد منط

 .3لخخص واحد أن يقوم بجميع الوظائف اإلدارية" 

وما يالحظ عن هذه التعريفات أنها جميعا تركز على ما يمكن أن تؤديه البيروقراطية من خدمات في صالح املنظمة،  

كما يلي:      Scottللبيروقراطية فقد عرفها   في حين أن بعض الباحثين قدموا تعريفا للبيروقراطية بناءا على النتائج السبية  

 
، 4، العدد 2(، إعادة فهم العقالنية البيروقراطية عند "فيبر"، مجلة الحكمة للدراسات االجتماعية، املجلد 2014العايب سليم، ) جوان  1

 . 142ص 
 .229، ص 24الدراسات، العدد (، دور إعادة الهندسة اإلدارية في محاربة سلبيات البيروقراطية، مجلة البحوث و 2017الهادي دوش، ) 2
 . كيف تحولت البيروقراطية من ظاهرة إيجابية إلى ظاهرة سلبية؟، جامعة امللك سعود  )د.ت(،محسن لطفي أحمد إبراهيم،  3
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" إن كلمة البيروقراطية تأتي إلى األذهان بصورة تنظيم حكومي ضخم يسوده عدم الكفاية ويعج بأفراد يتميزون بالكسل،  

 .1وضيق األفق" 

كد حكم  أما املواطنون العاديون فقد يتعاملون مع مصطلح البيروقراطية وكأنه ظاهرة سلبية أو نمط تنظيمي يؤ 

 املوظفين واستعالئهم. 

 . النموذج املثالي للبيروقراطية:  2.1

الهيئات   في  واستخدامها  البيروقراطية  مفهوم  طوروا  الذين  الرواد  من  فيبر  ماكس  األملاني  االجتماع  عالم  يعد 

التجمعات اإلنتاجية الضخمة العائدة ملكيتها لل الكفاية اإلنتاجية في  دولة لكي يتسنى لها  واألجهزة الحكومية بهدف رفع 

 . التنافس مع الشركات واملؤسسات الخاصة بالنسبة لعوائد االستثمار وغيرها

إن جوهر اهتمام ماكس فيبر ينحصر في خلق تصميم وتنظيم إداري جديد قادر على رفع املستوى الفني واإلنتاجي  

اإلنتاجية الضخمة باملقارنة مع مؤسسات ومنظمات  من خالل إستخدام العاقل لعناصر اإلنتاج في املؤسسات الحكومية  

 .  2اإلنتاج الخاص التي تتسابق وتتنافس على األسواق واألسعار واألرباح واإلنتاج 

وعلى الرغم من أن فيبر لم يقدم تعريف رسميا للبيروقراطية إال أنه ركز من خاللها على القرارات الرشيدة، واعتبرها  

أي   إدارة  في  املثالي  لدراسة  الوضع   
ً
نموذجا قدم  ولقد  التنظيم،  في  واملعرفة  والقدرة  بالكفاية،  فيبر  واهتم  مؤسسة، 

 . وقد وردت عدة تعريفات له من بينها: النموذج املثالي البيروقراطية، وهو 

"هو عبارة عن تصور عقلي، وبناء فرض ي يتم تكوينه على أساس مالحظة عدة سمات، أو خصائص معينة في  أنه    •

 . 3الواقع"

العاملين، وهي عبارة عن سلطة املكتب   ذلك التنظيم العقالني للجهاز اإلداري في املنظمة وتأثيره على سلوك وأداء'' •

التنظيم الرسمي القائم على مجموعة من املبادئ   التي تستمد من مجموع القوانين والتعليمات التي يحتوي عليها

 .    4كل ما هو ذاتي" كتقسيم العمل، والتخصص الوظيفي، وذلك بعيد عن 

 5 :وقد تأثر ويبر بثالثة عوامل كان لها أثر كبير في رسم مالمح النموذج املثالي وتحديد أفكاره، تمثلت في مايلي

التحول املؤسس ي: الذي شهدته أملانيا في تلك الفترة: بما أن ويبر مواطن أملاني عاصر التضخم الكبير الذي طرأ على   ✓

حكم والقائم على قوانين ولوائح صارمة هو األسلوب املؤسسات الصناعية؛ فق
ُ
د رأى بأن التنظيم اإلداري الرسمي امل

 .األمثل لزيادة اإلنتاج وبالتالي فقد أهمل النواحي اإلنسانية

 في الجيش األملاني وقد كان للتنظيم العسكري تأثيٌر كبير على توجهه الفكري   ✓
ً
 كان ويبر ضابطا

ُ
النظام العسكري: حيث

ه لامور، ففي العرف العسكري ال يمكن للجيش أن يتحرك إال وفق أوامر وتعليمات صارمة؛ فاعتقد ويبر أن  ورؤيت

 .هذا األسلوب يمكن أن ُيطبق في شتى املجاالت اإلدارية

اإلنساني ✓ القصور  لجوانب  ويبر  النفس   :إدراك  لنوازع   
ً
تماما  

ً
ُمدركا كان  فقد  وبالتالي  اجتماع؛  عالم  ويبر  كان  لقد 

بشرية وعوامل الضعف اإلنساني وعدم إمكانية االعتماد الكامل على العنصر البشري في اتخاذ كل القرارات بتجرد  ال

وحيادية؛ لذا فقد اعتقد ويبر بأن القواعد التنظيمية الصارمة هي الضامن الوحيد لعدم تدخل املصالح الخخصية  

 .في رسم السياسات اإلدارية واتخاذ قراراتها

 
 . 588(، البيروقراطية الحديثة، دار الكتب الجامعية، اإلسكندرية، ص 1975محمد علي محمد،) 1
 .51-50(، أساسيات اإلدارة، منشورات الجامعة العربية االفتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، ص 2018فاطمة بدر، ) 2
 .25(،علم اجتماع التنظيم، مكتبة غريب ، القاهرة، ص 1993طلعت إبراهيم لطفي،) 3
 .29-28نظريات وسلوك، دار مجدالوي، عمان، ص ة املنظمة: (، إدار 1996محمد عمر العضايلة، ) زويلف، عليمهدي حسن  4
   .البيروقراطية، املوسوعة السياسية ،)د.ت( )د.ن(، 5
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في عصره وعززها بخبراته الخخصية فوضع  وبناًء على   الحياة  استلهم نظريته من واقع  بأن ويبر  ما تقدم نجد 

 بأنُه سيالئم كل البيئات ومختلف املجاالت اإلدارية، وقد حدد ويبر مهام وصالحيات وأدوار  
ً
نموذجه التنظيمي معتقدا

ي سلوك الجماعة البيروقراطية مجموعة من  املرؤوسين بدقة ضمن لوائح وإجراءات وقواعد مكتوبة، وبذلك تتحكم ف

قننة والجامد
ُ
 .الضوابط امل

 كما وضع ويبر خصائص النموذج املثالي والتي يمكن تلخصيها فيما يلي: 

توزيع السلطة على أساس التسلسل الهرمي مع التحديد الدقيق لسلطة ومسؤوليات كل مستويات اإلدارة بحيث   ✓

لسلطة املستوى اإلداري األعلى منه وتوجد على قمة الهرم طبقة اإلدارة التي تتكون  يخضع املستوى اإلداري األدنى  

 من مختصين دوي خبرة عالية تستند لهم مهمة القيادة. 

العاملين   ✓ على  دقيقا  توزيعا  وتوزيعه  املنظمة  داخل  الوظيفي  التخصص  يرتكز على  علميا  تقسيما  العمل  تقسيم 

 ق مع تخصصاتهم. حسب الوظائف املتواجدة والتي تتواف

انتقاء العمال يكون على حسب تخصصات املنظمة وعلى أساس شروط دقيقة ومحددة مسبقا وفي ذلك يعتمد على  ✓

 قدراتهم ومؤهالتهم الفنية والعلمية للقيام بأعمالهم.

تنظيمية   ✓ قواعد  بوضع  وهذا  القائمين  األشخاص  عن  النظر  بغض  وهذا  واستمراره  العمل  في  التحكم  ضمان 

 ات أساسية تتميز بالثبات والشمول والعمومية. وتعليم

قيام العالقات املوضوعية بين أعضاء املنظمة والجمهور من جهة ثانية وال يسمح بالعالقات الخخصية وهذا لسير   ✓

 الحسن للعمل ولتفادي األخطاء. 

وترقيتهم في السلم    تدريب العمال وهذا لتحسين كفاءتهم وقدراتهم في أداء مهامهم مع ضمان استقرارهم في مهنهم ✓

 .1الهرمي كلما زادت أقدميتهم وخبرتهم 

 2تتمثل املزايا اإليجابية للنموذج البيروقراطي بما يلي: :املزايا اإليجابية للنموذج البيروقراطي .1.2.1

 العتماد على الرشد والعقالنية من خالل ضوابط ومعايير لتحقيق أعلى كفاية إنتاجية ممكنة. ا ✓

 ينطبق على التنظيمات الحكومية الكبيرة والضخمة امللتزمة بالقوانين والقواعد واألنظمة. تنظيم ماكس ويبر   ✓

صفات التسلسل السلطوي الرئاس ي واالستمرارية واالستقرار والدقة جعلت تنظيم ماكس فيبر يتقدم على   ✓

 ما عداه من التنظيمات اإلدارية. 

اإلدا ✓ التنظيم  في  وشاغليها  الوظيفية  املراكز  خضوع  وأطماع  عدم  السياسية  للضغوط  البيروقراطي  ري 

 لتمسك هذا التنظيم بالقانون واللوائح والقواعد واألنظمة. 
ً
 السياسيين وطموحاتهم، نظرا

قبل   ✓ من  عليهم  الضغط  عند  الحكومية  والتنظيمات  املؤسسات  في  العاملين  املوظفين  حماية  على  العمل 

 القيادات السياسية. 

 ملا يتمتع به من استقرار واستمرارية، وذلك مهما  عدم حدوث تغيرات جوهرية في ال ✓
ً
تنظيم البيروقراطي نظرا

 حدث من تغيرات في نظام الدولة أو الفكر السياس ي. 

البيروقراطي .2.2.1 للنموذج  املوجهة  ويبر  و  :االنتقادات  لنموذج  االنتقادات  الدارسين  من  العديد  جه 

 3البيروقراطي، ومن بين هذه االنتقادات:

 
  بوسام بوبكر)د.ت(، التنظيمات البيروقراطية والعلوم اإلنسانية، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة زيان عاشور ، الجلفة،  املجلد 1

 . 133، ص 22الثاني، العدد
 .53، مرجع سبق ذكره، ص درفاطمة ب 2
 نفس املرجع، نفس الصفحة. 3
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والروتا ✓ مع  لجمود  بسهولة  بالتكيف  للمنظمة  تسمه  ال  التي  بالقوانين  التقيد  بسبب  املرونة  وانعدام  ين 

 املتغيرات البيصية بعمل املنظمة. 

 تحويل الوسائل )تطبيق القوانين واألنظمة( إلى غايات. ✓

يتناسب    توجه العاملين نحو إنجاز الحد األدنى من األداء الذي تحدده القوانين وال يجوز التقليل منه، والذي ✓

 مع األجر املدفوع لهم. 

 بعض الفروع املبنية عليها قد تساعد على اإلهمال وانخفاض الكفاءة مثل مبدأ الترقية باألقدمية. ✓

تركيز اتخاذ القرارات في املستويات اإلدارية العليا وعدم مشاركة املستويات األدنى بمناقشتها وإبداء الرأي في   ✓

 خطط وسياسات املشروع. 

السلطة وضغوط الجماعات غير الرسمية لحماية أنفسهم وإهمال العنصر الخخي ي اإلنساني من  تركيز   ✓

 املؤثرات السلبية على التنظيمات البيروقراطية. 

 إهمال أثر الظروف والعوامل الخارجية في نجاح وفاعلية التنظيم.  ✓

 دور الهندرة واإلدارة االلكترونية في معالجة مشكلة البيروقراطية: .2

يرى أن البيروقراطية أصبحت مرضا يصيب التنظيمات، مما يتوجب على هذه املنظمات هو البحث عن   هناك من

سبل كفيلة وموضوعية من أجل محاربة البيروقراطية. وهو ما دفع كثير من الباحثين إلى محاولة معالجة نقاط الضعف  

 ك هي تبني الهندرة واإلدارة االلكترونية.  ومن بين الحلول املقترحة لذل .وابتكار نظم إدارية تتالفى هذه العيوب

تمتاز "الهندرة" بأنها تسعى أوال إلى فهم الوضع الراهن للمؤسسة املستهدفة، واستيعاب مختلف جوانبه. وهي بذلك  

تستكشف مكامن القوة في املؤسسة من أجل االستفادة منها، ومواطن الضعف فيها من أجل العمل على معالجتها. وتتضمن  

في  مواطن   الضرورية  غير  والتحويالت  املسارات  ذلك  أمثلة  منها. ومن  البيروقراطية  تعاني  التي  املشكالت  الضعف بعض 

إجراءات العمل، واألنظمة املتراكمة التي تعيق االرتقاء بمستويات األداء، والقصور املحتمل في التعامل مع الحاالت الخاصة  

ف مع املتغيرات، ومدى رض ى العاملين واملتعاملين مع املؤسسة، وغير ذلك من  أو الطارئة، ومشكالت املرونة املطلوبة للتكي

 .مواطن الضعف التي تقف وراء تعثر البيروقراطية

بعد فهم الوضع الراهن تتوجه الهندرة نحو إعادة تصميم عمل املؤسسة من جديد بما يؤدي إلى استغالل مكامن  

صميم الجديد، وإعادة إطالق املؤسسة ليس فقط بثوب براق جديد،  القوة ومعالجة مواطن الضعف، ثم تطبيق هذا الت

الرغم من اإليجابيات التي يقدمها ليس   البيروقراطية وقصورها وتعثرها. وعلى  بل أيضا بقوة مضافة تتخلص من ترهل 

ت الفاصلة بين هندرة  كافيا. فال بد من إعادة الهندرة دوريا إلزالة الشوائب من األنظمة واملمارسات املستجدة خالل الفترا

وأخرى، فاألنظمة املتجددة في أعمال املؤسسات تحتاج إلى إعادة نظر بعد فترة من تطبيقها الختبار مستوى أدائها وأثرها  

األفضل نحو  التطوير  أما   .في  املدى،  تواجه مشكالت سابقة طويلة  تعقيدا ألنها  األكثر  األولى  الهندرة  تكون  أن  واملتوقع 

 . 1ية بعد ذلك فتواجه مهمات أقل تعقيدا الهندرات الدور 

كما يمكن أيضا لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تستعمل كوسيلة إلصالح البيروقراطية، وهي تمثل محرك  

أن تكنولوجيا   Cordella ويرى الباحث   .ومسهل لعملية اإلصالح اإلداري لزيادة فعالية اإلدارة العمومية لخدمة املواطنين

ت واالتصاالت هي عبارة عن وسائل تدعم البيروقراطية وال تقض ي عليها، ذلك من خالل استعمال هذه التكنولوجيا  املعلوما

فاإلدارة   فلسفته،  في  تغير  دون  البيروقراطي  التنظيم  وفعالية  كفاءة  من  يرفع  مما  املوجودة  اإلدارية  اإلجراءات  ألتمتة 

إيجاد حلول مالئمة لجع أكثر فعالية وقوة لخدمة  االلكترونية تفعل من أجل  العمومية  البيروقراطي لإلدارة  التنظيم  ل 

في هذا املجال أنه غالبا ما هناك نظرة ضيقة حول دور تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة   الباحث املتعاملين معها. ويرى نفس

 
 .7/10/2021، جريدة العربية االقتصادية الدولية، تاريخ النشر: " 2من 2البيروقراطية.. ومعطيات العصر " ،سعد علي الحاج بكري  1
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مد أنها  على  لها  ينظر  ما  عوض  للبيروقراطية  بديل  أنها  على  إليها  ينظر  بحيث  قدرة  العمومية،  من  ومستفيدة  لها  عمة 

اإلدارة   إفرازات  من  أن  الباحث  ويرى  النزاهة(،  العدالة،  )املساواة،  لها  املثالية  األهداف  تحقيق  على  البيروقراطية 

 االلكترونية توجد البيروقراطية االلكترونية التي تعمل على زيادة فعالية وكفاءة التنظيم البيروقراطي ودعم قيمه. 

ا أن  القول  طابعها  ويمكن  رغم  العامة  اإلدارة  عمل  وتطوير  عصرنه  في  هاما  دورا  تلعب  االلكترونية  إلدارة 

حيث    البيروقراطي، وذلك من خالل الخصائص التي تتميز بها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتي نلخصها في: السرعة

املعلومات والطلبات اإلدارية، إذ ال يمكن مقارنتها  أن الوسائل التكنولوجية تتميز بالسرعة العالية في أتمتة عمليات معالجة  

أيام   7/7ساعة    24/24بطريقة العمل التقليدية، تتخطى الحدود الزمنية واملكانية فاألنترنت تسمح بالقيام بتعامالت فورية

مح التطور  أيام وفي أي مكان بشرط وجود شبكة االنترنيت في مكان وجود املقدم واملتلقي للخدمة، الحفظ أين يس 07و  

املستمر  التواصل  املعلومات،  من  كبيرة  كمية  وأرشفة  بحفظ  االلكترونية  التخزين  وسائط  في  تسمح    السريع  حيث 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بإمكانية التواصل املستمر بين كل من اإلدارة واملتعاملين وبين اإلدارات فيما بينها وكذا  

 .  1حيث تتميز هذه األخيرة بتعدد مجاالت استعمالها : وأخيرا مرونة استعمال الوسائل اإللكترونيةبين اإلدارة وموظفيها، 

البيروقراطية   مشكلة  عالج  في  االلكترونية  واإلدارة  الهندرة  بين  والتكامل  املزاوجة  ضرورة  إلى  اإلشارة  وتجدر 

القيام دون  االلكترونية  اإلدارة  نحو  فالتحول  سلبياتها،  من  العمليات  والتخلص  هندسة  إعادة  استنبات    بعملية  يعيد 

تعقيدا أقل  بوجه  ربما  تكنولوجيا    .البيروقراطية،  من  االستفادة  الهندرة  بعملية  تقوم  التي  املؤسسات  على  البد  كذلك 

 املعلومات واالتصال وهذا من أجل الوصول إلى املستوى املنشود.

 خاتمة:

النظام اإلداري الذي يسيطر على أي مؤسسة أو هيئة كبيرة ويعتمد هذا  إن البيروقراطية في األصِل مصطلٌح يعني  

النظام على اإلجراءات والقوانين املوحدة وتوزيع املسؤوليات بطريقة هرمية تبدأ من القمة إلى القاعدة، ومع مرور الوقت  

التدابير اإلدارية، التي تتصف  تغير مدلول البيروقراطية إلى أن أصبح يرتبط بجملة من قواعد السلوك وأنماط معينة من  

واإلجراءات   اململ،  الروتين  ذلك  عن  فتولد  بالقانون  الحْرِفي  والتقيد  التشريعات  بظواهر  الشكلي  بالتمسك  الغالب  في 

اليات   عن  البحث  التي وجب  واملشكالت  التعقيدات  هذه  وتأخيرها،  املعامالت  تعقيد  فائدة سوى  لها  ليس  التي  دة  املعقَّ

.وتأتي في مقدمة الحلول املقترحة  هما تطبيق الهندرة واإلدارة االلكترونية مع ضرورة التنسيق واملزاوجة    وحلول ملواجهة

 بينهما من أجل عالج عثرات البيروقراطية. 

فالهندرة  تعتبر من النماذج اإلدارية الرائدة التي تسعى إلى تطبيقها أغلب مؤسسات القطاع العام والخاص. ويأتي  

في معالجة مشكلة البيروقراطية أنها تسعى أوال إلى فهم الوضع الراهن للمؤسسة املستهدفة، واستيعاب مختلف  دور الهندرة  

جوانبه. وهي بذلك تستكشف مكامن القوة في املؤسسة من أجل االستفادة منها، ومواطن الضعف فيها من أجل العمل على  

دة تصميم عمل املؤسسة من جديد بما يؤدي إلى استغالل مكامن  معالجتها. بعد فهم الوضع الراهن تتوجه الهندرة نحو إعا

القوة ومعالجة مواطن الضعف، ثم تطبيق هذا التصميم الجديد، وإعادة إطالق املؤسسة ليس فقط بثوب براق جديد،  

يقدمها   بل أيضا بقوة مضافة تتخلص من ترهل البيروقراطية وقصورها وتعثرها. لكن ذلك على الرغم من اإليجابيات التي

ليس كافيا. فال بد من إعادة الهندرة دوريا إلزالة الشوائب من األنظمة واملمارسات املستجدة خالل الفترات الفاصلة بين  

 هندرة وأخرى. 

فالكثير من املفكرين واملمارسين للعمل اإلداري  أما عن اإلدارة اإللكترونية ودورها في محاربة تعثر البيروقراطية   

االلكترونية من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خصوصا منها االنترنيت تعتبر كأداة ووسيلة فعالة   ينظر أن اإلدارة

هذه النماذج التي ترتكز أساسا   إلعادة اختراع اإلدارة العامة، إذ أنها تدعم التحول واإلصالحات في النماذج البيروقراطية،

 
 . 171-170ذكره، صحفي ي عمروش، مرجع سبق   1
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والتخصص، وكذا القوانين واإلجراءات الرسمية تتحول إلى نموذج اإلدارة    على الهرمية والتدرج في السلطات، تقسيم العمل

 االلكترونية التي تتركز على إنشاء شبكات املعلومات واالتصاالت، التعاون وغير ذلك.   

 كما يجب املزاوجة والتكامل بين الهندرة واإلدارة االلكترونية في عالج مشكلة البيروقراطية والتخلص من سلبياتها. 

 قائمة املراجع: 

 )د.ن(، )د.ت(. البيروقراطية، املوسوعة السياسية.   •

 )دن.(، اإلدارة اإللكترونية، موسوعة اإلدارة االلكترونية.   •

( ، معوقات تطبيق الهندرة اإلدارية والتطلعات املستقبلية لتجاوزها في وزارة    2017إيمان جميل عبد الرحمن،)ديسمبر •

 .2، العدد 14األردنية: دراسة استطالعية،  مجلة جامعة الشارقة، املجلد التعليم العالي والبحث العلمي 

بوسام بوبكر)د.ت(، التنظيمات البيروقراطية والعلوم اإلنسانية، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة زيان عاشور   •

 .22، الجلفة،  املجلد الثاني، العدد

• ( عميروش  البيروقراطية  2017حفي ي  بين  العالقة  مجلة  (،  نظرية،  دراسة  االلكترونية  في    واإلدارة  البحث  مخبر 

 .04، العدد رقم  LAREIID االقتصاد غير الرسمي,املؤسساتية والتنمية 

  =cid=325https://www.hrsleb.org/article.php?id&4975د.ن، الهندرة: الهندسة اإلدارية،   •

(، دور اإلدارة اإللكترونية في محاربة ظاهرة الفساد اإلداري، املجلة الجزائرية لامن والتنمية،  2016رانية هدار، )جويلية   •

 . 09العدد

 زينة فؤاد صبري الحيالي، معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية، املرجع. •

 االلكترونية،  دار وائل للنشر، عمان، األردن. (، اإلدارة  2008الساملي عالء عبد الرزاق،) •

، جريدة العربية االقتصادية الدولية، تاريخ النشر:  "  2من   2البيروقراطية.. ومعطيات العصر "  ، سعد علي الحاج بكري  •

7/10/2021 . 

 تقوم عليها الهندرة وخصائص إعادة هندسة العمليات اإلدارية، اربيد.طارق منصور الغالبي، املبادئ التي  •

 (،علم اجتماع التنظيم، مكتبة غريب ، القاهرة. 1993طلعت إبراهيم لطفي،) •

البيروقراطية عند "فيبر"، مجلة الحكمة للدراسات االجتماعية،  2014العايب سليم، ) جوان   • العقالنية  (، إعادة فهم 

 .  4، العدد 2املجلد 

• ( االلكترونية،  االدارة  نجم،  الرياض،  2004عبود  والتوزيع،  للنشر  املريخ  دار  واملشكالت،  والوظائف  االستراتيجية   ،)

 اململكة العربية السعودية.

استراتيجيات التحفيز الفعال نحو أداء بشري متميز، دار التوزيع والنشر اإلسالمية،  (،  2000علي محمد عبد الوهاب،) •

 القاهرة، مصر 

فرحات،)   • في2011ماي  19-18غول  التنظيمي  للتغيير  كأسلوب  الهندسة  إعادة  دور  الراهنة،   (،  البيصية  األوضاع  ظل 

مداخلة مقدمة في امللتقى العلمي الدولي حول " اإلبداع والتغيير التنظيمي في املنظمات الحديثة :دراسة وتحليل تجارب  

ا كلية  البليدة،  دحلب  سعد  جامعة  ودولية"،  التسيير،وطنية  وعلوم  االقتصادية    لعلوم 

https://iefpedia.com/arab/?p=27606                       

 (، أساسيات اإلدارة، منشورات الجامعة العربية االفتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية. 2018فاطمة بدر، ) •

https://www.hrsleb.org/article.php?id=4975&cid=325
https://www.aleqt.com/taxonomy/term/2763
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دراسة حالة على  -قرارات خفض التكلفة باملؤسسة االقتصادية  (، دور إعادة الهندسة في دعم  2017مجدوبي شهرزاد، ) •

  - شركة الجنوب الغربي للميناء )وحدة البناء البيض(، أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة جياللي اليابس، سيدي بلعباس 

 .-الجزائر 

إلى ظاهرة سلبية؟، • إيجابية  ظاهرة  من  البيروقراطية  تحولت  كيف  إبراهيم)د.ت(،  أحمد  لطفي  امللك    محسن  جامعة 

 سعود. 

 (، اإلدارة االلكترونية، الطبعة األولى، دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن. 2009محمد سمير أحمد، ) •

 (، البيروقراطية الحديثة، دار الكتب الجامعية، اإلسكندرية.  1975محمد علي محمد،) •

 القاهرة. (، الحكومة االلكترونية، دار املعارف،  2003مراد عبد الفتاح،) •

 (،إدارة املنظمة: نظريات وسلوك، دار مجدالوي، عمان. 1996مهدي حسن زويلف ،علي محمد عمر العضايلة، ) •

 ، مكتبة جرير للنشر والتوزيع الرياض.1ط  ،(، املرجع الكامل في تقنيات اإلدارة2003ميشيل ارمسترونج، ) •

األداء الوظيفي لدى العاملين في املؤسسات الحكومية العاملة في  (، دور اإلدارة االلكترونية في تحسين 2020نور األقرع، ) •

 .02محافظة قليقلة، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، العدد رقم 

(، الهندسة اإلدارية )الهندرة( بين املفاهيم والتطبيقات، التواصل في القتصاد واإلدارة  2015نور الدين حاروش، )أوت   •

 .02، العدد 24انون، املجلد والق

(، علم اإلدارة من املدرسة التقليدية إلى الهندرة، دار األيام للنشر والتوزيع،  2015نور الدين حاروش، رفيقة حاروش، ) •

 عمان، األردن.  

عدد  (، دور إعادة الهندسة اإلدارية في محاربة سلبيات البيروقراطية، مجلة البحوث والدراسات، ال2017الهادي دوش، ) •

24 . 

(، متطلبات اعادة الهندسة وتطبيقاتها العملية في منظمات االعمال االمريكية،  2021هبال رياض، معين أمين السيد، ) •

 .26، العدد 17مجلة اقتصاديات شمال اقتصاديات شمال إفريقيا، املجلد 

 ت(، )د.ن(. ولهى املختار، )د.ت(، اإلدارة االلكترونية في الدول العربية )املتطلبات والتحديا •
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 مستقبل املعامالت املالية في ظل العملة الرقمية املشفرة. 
The future of financial transactions in light of digital currency . 

 د. معمري ايمان , د. معمري زكرياء 

Mammeri imane  Mammeri zakarai 

 جامعة احمد دراية ، ادرار/ الجزائر 

Université Ahmed Draya, Adrar, Algérie 
 امللخص: 

تهدف هذه الورقة البحثية  الى ابراز دور  العمالت الرقمية املشفرة  في معامالت  السوق املالية العاملية، وعلى الرغم من مخاطرها                            

التقلي املالية  في مجال تداول االموال بدون وساطة املؤسسات  الكثيرين  أنها مازالت مسيطرة على عقول  تعد ساللة  ، فهي    دية  املتوالية  اال 

تحوال  أنها تجسد  و االعمال، فضاال عن  املال  في  عالم  ثورة  بذلك  الرقمي محدثة  التشفير  املبنية على  الرقمية  العمالت  أنظمة  جديدة من 

املعامالت بين االطراف  تكنولوجيا غيري مسبوق في  املجال املالي. وقد توصلت هذه الورقة البحثية   الى أن العمالت الرقمية ساهمت في  تسريع 

وخففت من أعباء تكلفة الوسطاء املاليين، وعدم وجود جهة ضامنة للمعامالت تضمن حقوق االطراف. هذا و أوصت الدراسة بضرورة وضع   

 ميكانيزمات  وآليات تضمن حقوق أطراف املعاملة من جهة ومن جهة ثانية الرقابة على املعامالت غير القانونية.

 احية: العمالت الرقمية املشفرة، املعامالت املالية، مخاطر.الكلمات املفت

Abstract: 

This paper aims research to highlight the digital currency encoded role in the global financial market transactions, and 

despite its risks successive but they are still in control of many minds in the field of money trading without the mediation of 

traditional financial institutions, they are a new breed of digital currency-based systems on digital encryption  updated so a 

revolution in the world of finance and business, Vdhala that it embodies a shift Giri unprecedented technology in the financial 

field.  This research paper has concluded that digital currencies contributed to the acceleration of transactions between the 

parties and eased the burden of the cost of financial intermediaries, and the absence of a guarantor of transactions 

guaranteeing the rights of the parties.  This study and recommended the need to develop mechanisms of mechanisms 

guaranteeing the rights of parties to the transaction on the one hand and hand control over the illegal transactions. 

 Key words: digital encrypted currencies, financial transactions, risks. 
 

 مقدمة:

الثورات التي  احدثت تغير في  الظروف االقتصادية،                حيث   تعد ثورة تكنولوجيا املعلومات و االتصال من أبرز 

 املختلفة، وساهمت  اليوم ثورة تقنية شاملة امتدت لكافة مناحي الحياة، وأثرت بشكل كبير على أنماط الحياة  لميسود  العا

سوقا واحدا تتعادل فيه الفرص املمنوحة لكل   في ظهور ما يسمى بالتجارة اإللكترونية ، والتي ساهمت في جعل هذا العالم  

عاملية، مما ادى الى تطور أدوات املبادالت  التجارية وتحولت إلى شكل  ال املؤسسات على اختالف أ جامها القتحام السواق

من وسائل دفع رقمية، ثم  رقمي، وذلك مع ظهور بطاقات االئتمان وتطبيقات خاصة صممت للدفع االلكتروني وما قابلها  

الى احداث تغير كبير في   تطور عالم االعمال  أكثر فأكثر حتى أصبحت العمالت على شكل عمالت رقمية مشفرة مما ادى  

 املعامالت املالية على مستوى العالم . 

 ما مصير املعامالت املالية في ظل العمالت الرقمية املستحدثة؟ من خالل ماسبق  نطرح االشكالية التالية: 

الدراسة:   ✓ لها  أهمية  والتي  املهمة،  املواضيع  أحد  الضوء على  تسليط  الدراسة من خالل  أهمية  على  تنبع  تأثير 

مستقبل املعامالت املالية، وإمكانية املعامالت الرقمية في التأثري على كل ميادين الحياة، لذلك من املهم التهيؤ لها من خالل  
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التعرف عليها وعلى آثارها وأهم أنواعها، و أن هذه الظاهرة قد تمثل حركية تغير جذرية في االقتصاد العاملي وفي النظم 

 .النقدية واملالية

دف هذه الدراسة إلى توضيح أهمية العمالت الرقمية املشفرة في التعامالت املالية، والتعرف  تهة:  الدراس دافأه ✓

 على إمكانية نجاح  هذه العمالت الرقمية املشفرة كوحدة نقدية دولية وانتشارها على مستوى العام.
 املشفرة: ملحور االول : عموميات حول العمالت الرقمية ا

تعتبر العمالت  الرقمية املشفرة إحدى الظواهر املستحدثة في  عصرنا الحالي  املتعلقة بالنقود، حيث بدأ العديد                   

من االقتصاديين بتسليط الضوء على هذه الظاهرة، ملا القته من إقبال كبير لدى أصحاب االختصاص واملتعاملون على  

الدول، كوهنا ابتكارا رقميا وثورة معلوماتية يتوقع منها توفري العديد من الخصائص وامليزات بما  حد سواء في العديد من  

 .يتناسب وعصر السرعة

 :نشأة وتطور العمالت الرقمية املشفرة  ✓

لقد كان من غير املعقول قبل ظهور البيتكوين تشغيل عملة بدون سلطة مركزية، لكن ظهور بروتوكل البيتكوين  

،من   2009جانفي    30عكس ذلك، فتاريخ العمالت املشفرة حديث جدا، إذا إن ظهور أول عملة رقمية كان بتاريخ  أثبت  

،الذي كشف عن منظومة عملة   Nakamoto Satoshi طرف مطور برمجي يحمل اسما مستعارا اسمه ساتوش ي ناكاموتو

كافة التفاصيل املتعلقة بأول عملة رقمية    (   وكان عن طريق ورقة توضح256SHAمشفرة تعمل بمعيار تشفير خاص )

والتي حملت اسم البيتكوين. وقد تمت أول صفقة للعملة بين مؤسس العملة وهال فيني، وبعدها مباشرة نشر أول سعر  

 .دوالر أمريكي 0.001بيتكوين يعادل  1تداول بين البيتكوين والدوالر، وقد كان 

ت مشفرة أخرى ببروتوكوالت عمل مختلفة عن سابقتها، فقد ظهرت عملة الاليت كوين  تال هذا االصدار ظهور عمال               

،ثم تلتها ظهور العديد من العمالت املشفرة التي تتشابه مع البيتكوين لكنها تختلف    2011التي تم إصدارها في أكتوبر سنة 

ليف  االيثيريوم،  و  الريبل  هي  العمالت  تلك  أهم  ولعل  والهدف،  العمل  طرق  سنة  في  حاليا  املوجودة  العمالت  عدد  وق 

 عملة مشفرة. 2000(أكثر من 2020)

 (2017)أرقام، يمكن عرض تطور ظهور العمالت املشفرة بش يء من التفصيل كما يلي: 

حيث     RSA للتقنية خوارزمية اخترع كل من ليونارد أدليمان، شاميرآدي وريفست روناد في معهد ماساتشوستس    1977 -

 تعد نقطة جوهرية في تاريخ العمالت املشفرة، النها تمكن املستثمرين في العمالت االفتراضية من تلقي االيرادات. 

،وهي نقود الكترونية على أساس بروتوكوالت التشفير، لتكون   ecash ،اخترع عالم الرياضيات ديفيد تشوم  1993سنة    -

 كرة ملا هي موجودة حاليا.بمثابة عمالت رقمية مب

،اال أن الشركة أفلست بسبب عدم وجود عدد كاف من   echash الدارة DigiCash ،تمكن من إنشاء شركة  1997سنة    -

 التجار يقبلون هذه العملة.  

االلكتروني  1996سنة   - الذهب  تتداول بشكل   E- gold ،أطلق دوقالس جاكسون  دولية  بمثابة عملة خاصة  ،لتكون 

 فتح حساب على موقع الشركة.  الل مستقل بعيدا عن الضوابط الحكومية، وذلك من خ

للحد من رسائل البريد االلكتروني املزججة، والتي أصبحت كثيرة   Hashcash ،اخترع باك آدم نظام هاشكاش  1997سنة   -

 االستخدام في العمالت املشفرة، وكانت جزءا من خوارزمية تعدين عمالت جديدة.  
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،على   b-money ،وضع و يداي االساس للعمالت املشفرة، من خالل نشره مخططا لعمل العملة االلكترونية  1998سنة   -

االنترنيت، وذلك بهدف تمكين االقتصاديات االلكترونية بعد فرض ضرائب عليها، االمر الذي ساعد    ر قائمة بريدية عب

  ناكاموتو في إنشاء البيتكوين.

،فقد مكن هذا املوقع املستخدمين من تحويل االموال   PayPal أسيس شركة باي بال ،تم في هذه السنة ت  1999سنة   -

مليار دوالر أمريكي، وكان أكبر انجاز لهذا املوقع    1.4(2004عبر االنترنيت، وقد وصلت االيرادات بعد خمس سنو ات )  

 أنه قام ببعث الراحة للمستخدمين تجاه فكرة تحويل االموال عبر االنترنيت. 

أول موقع لتجارة التجزئة عبراالنترنيت في الواليات   Overstock ،وفي شهر جانفي، أصبح موقع أوفرستوك   2014سنة    -

 املتحدة االمريكية الذي يقبل الدفع بعملة البيتكوين، وفي نفس السنة وبعد أشهر، أصبح املوقع يقبل العمالت املشفرة.

دوالر أمريكي، بينما وصل    1331.60سعر أالوقية من الذهب    ،في منتصف شهر سبتمبر بالضبط، وصل   2017سنة    -

أول منصة تداول للعمالت  LedgerX دوالر. وفي نفس السنة؛ أصبحت شركة  3363.42سعر قطعة بيتكوين واحدة  

بالعمالت   تتم  التي  للعقود  كبورصة  للعمل  أمريكا،  في  آالجلة  السلع  تداول  لجنة  موافقة  على  تحصل  التي  الرقمية 

 ية.  الرقم

،قامت روسيا قبل هذا الوقت بسنة بحظر التعامل بالعمالت املشفرة بالبالد، وقد كانت عقوبات كبيرة    2017سبتمبر    -

،تغير املوقف كليا، فقد أعلنت الحكومة    2017سنوات، لكن في اخر سنة    2ملن يخالف هذا االجراء تصل إلى السجن  

 .شفرةالروسية أنها تسعى لتقنين استخدام العمالت امل
 مفهوم العمالت الرقمية املشفرة وخصائصها : ✓

إلى زيادة االهتمام بها، ولهذا                       عرفت العمالت الرقمية املشفرة تطور سريع  في  السنوات االخيرة، وهو ما أدى 

 سنحاول التطرق إلى أهم جوانب هذه العملة من مفهوم وخصائص ومزيا. 

 شفرة : تعريف العمالت الرقمية امل  ✓

عرفت العملة الرقمية  بتعريفات عدة أهمها:  " تعتبر تمثيل رقمي لقيمة نقدية ليست صادرة عن بنك أو عن سلطة  

عامة. وليست بالضرورة بالعملة  الورقية، ولكنها مقبولة لدى أشخاص طبيعيين أو اعتبارين كوسيلة للدفع. ويمكن نقلها  

 ( 2017)الباحوث،  وتخزينها أو تداولها إلكترونيا"

وفي تعريف آخر عرفت بانها:" عملة رقمية افتراضية ) ليس لها كيان مادي ملموس أو وجود فيزيائي ( منتجة بواسطة   

  برامج حاسوبية، وال تخضع للسيطرة أو التحكم فيها من جانب بنك مركزي أو أي إدارة رسمية دولية، يتم استخدامها عن 

)بلمشري،    "طريق االنترنت في عمليات الشراء والبيع أو تحويلها إلى عمالت أخرى وتلقى قبوال اختياريا لدى املتعاملين فيها

2020) . 

وتعرف أيضا بانها: "عملة افتراضية تعمل خارج نظام النقد الرسمي، فهي تمثيل رقمي للقيمة النقدية صادر عن غير           

 ((  2019-2018)النجار، )البنك املركزي واملؤسسات االئتمانية، وتستمد قيمتها من الثقة الكائنة في القبول الطوعي لها" 

قيمتها                  لكن  والبترول،  كالذهب  السلع  والطلب مثل  العرض  قانون  املشفرة عن طريق  العمالت  قيمة  تتحد  كما 

الذاتية معدومة، كما تستمد قيمتها من قبول االفراد لها كوسيط للتبادل وآلية للدفع ومخزن للقيمة وأداة البرام الذمم،  

 .مركزية إضافة إلى عدم استنادها الى اي سلطة

العمالت املشفرة فيتحدد من خالل بروتوكوالت حاسوبية، وال يتم تشغيل شبكتها من طرف جهة أو                   أما عرض 

مؤسسة محددة، فالالمركزية تقتض ي عدم التعرف على مشغل النظام، وباملقابل، تسمح للمستخدمين بتشغيل املحافظ  
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وتداول العمالت املشفرة وحتى تبادلها. ولهذا، فإن القيمة تنتقل من    الرقمية و توفير أرضيات الكترونية لتحويل وتخزين

طرف لطرف مباشر دون اللجوء إلى وساطة، وهو ما يسمح بتقليل تكاليف املبادالت وتسريعها وتسهيلها، أالمر الذي يسهل  

 .تجاوز الرقابة القانونية

بانها: تطبيق فعلي للعمالت   خالل ومن   هذه التعريفات يمكن استخالص تعريف شامل للعملة الرقمية املشفرة  

املشفرة من خالل برتوكوالت حاسوبية  مقبولة كأداة للدفع تستعمل لشراء املنتجات أو تسديد الديون، ليس لها كيان  

ى املستوى العاملي حيث انها ال تخضع   إلى سيطرة سلطة مادي تحظى بقبول واسع تسهل املعامالت املالية بين املتعاملين عل

 او جهة معينة .

 خصائص العمالت الرقمية املشفرة  : ✓

تتسم العمالت  الرقمية  املشفرة بمجموعة من الخصائص التي  تعارض هياكل  النظم النقدية التقليدية املحكومة  

 : (2017)الباحوث،  الخصائص التالية  مركزيا و االقل شفافية، حيث تتسم تلك العمالت بمجموعة من 

هي الصفة االبرز فهي موجودة رقميا بمعنى انه  ليس لها وجود مادي ،حيث    :Digital Currencyعملة رقمية       .1

، تلك املحافظ تخزن عليها املعلومات  Wallets    Digitalتتواجد في الفضاء االلكتروني ، فهي مخزنة   في محافظ رقمية      

اسوب  او مزود خدمة كما  ال يمكن  املتعلقة بحساب املستخدم، ويتم الوصول اليها من خالل تطبيق الجوال او برنامج ح 

 ايداعها في البنوك . 

نتيجة    : Speed of completion of transactions and low costسرعة انجاز املعامالت وانخفاض تكلفتها   .2

نت البنية التحتية الفعالة للعمالت املشفرة، فان ذلك يتيح معامالت اسرع، فكونها مجرد ملفات الكترونية تنتقل عبر االنتر 

الدفع  انظمة  تستغرق  فبينما  دقائق،  بضع  يستغرق  الرقمية  املحافظ  بين  املشفرة  العمالت  االنتقال  سريعة  يجعلها 

التي    (P2Pالتقليدية لنقل االموال بين الحسابات بواسطة البنوك وشركات الخدمات املالية ، كما تتيح خاصية الند للند )

ض في عمولة التحويل، و مما يستدعي االنتباه ان رسوم املعامالت غالبا  ترتب عليها عدم وجود طرف ثالث كوسيط انخفا

ما تكون اختيارية وتذهب الى ما يعرف  باملعدنين، وهي بمثابة حافز لهم للتأكد من صحة املعامالت، ولكن حتى مع هذه  

   خرى . الرسوم، فال يزال لدى العمالت املشفرة تكاليف معامالت اقل كثيرا مقارنة بطرق الدفع اال 

املنخفضة:  ا .3 كالتي  لرسوم  والتحويل  النقل  على  مصاريف  أية  يدفع  لن  فيها  املتعامل  بان  العملة  هذه  تتميز 

ألن   التجار لنقل املال،  الزبون وبين  الى وسيط بين  البنوك وشركات بطاقات االئتمان عادة، فلن يكون حاجة  تتقاضاها 

من محفظة املشتري ودخل الى محفظة البائع، كما أنه ال يوجد عليها رسوم  العملة لم تنتقل، بل رمز العملة هو ما خرج  

 تحويل.

ال يمكن مراقبة عمليات البيع والشراء التي تتم بواسطتها أو التدخل فيها، وهذه      السرعة و الخصوصية والسرية: .4

كن نقلها في أي وقت، و الى أي  نقطة ايجابية ملن يريد الخصوصية، كما انها تقلل من سيطرة الحكومات والبنوك، حيث يم

  .مكان دون أن تمر على أي هيئة رقابية أو بنك

فهي ال ترتبط بموقع جغرافي معها فيمكن التعامل معها وكأنها عملة محلية، النها متوافرة على مستوى  العاملية:   .5

أن تتعرض للمصادرة أو غير ذلك من  العالم، وال توجد دولة تستطيع أن تحظرها، النها ال تخضع لسيطرتها. كما ال يمكن 

 املخاطر التي يمكن أن تتعرض لها التحويالت بالعمالت.

يقوم برنامج العموالت املشفرة بتخزين أي عملية يتم القيام بها، فإذا كان شخص ما يمتلك محفظة    الشفافية: .6

هذه املحفظة، وعدد العمالت  العموالت املشفرة، فيمكن الي شخص آخر أن يعرف عدد العمالت التي يمتلكها صاحب  

التي  تتم من خاللها، حيث يشاهد الجميع وبشفافية تامة حركة تنقل العملة بين املحافظ، ولكن و في نفس الوقت لن  

 .يستطيع أحد معرفة هوية مالكها
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العامل، مما يجع     االمان: .7 في  املحوسبة املوزعة  املشاريع  أكبر  التشفير املستخدم واحدة من  تقنية  ل من  تعد 

الصعب تزويرها أو إعادة استنساخها، كما يمكن للمستخدمين تشغيل ممارسات االمان لحماية أموالهم، بتوفري درجات  

 عالية من االمان ضد السرقة، لهذا  لديها سجل أمان قوي جدا. 

 ملحور الثاني : املعامالت املالية في وجود العملة املشفرة : ا

املالية   الى ضمان السرية و   جب هوية مستخدمي األصول املشفرة  املعامالت  العملة املشفرة يؤدي  باستخدام 

)استخدامهم اسما مستعارا( إلى خلق ثغرات في البيانات التي تحصل عليها األجهزة التنظيمية ويمكن أن تفتح أبوابا غير  

إلى تمويل اإلرهاب. وبالرغم م  ن أن السلطات قد تستطيع تتبع املعامالت غير  مرغوب فيها أمام غسل األموال، باإلضافة 

املشروعة، فإنها قد ال تتمكن من تحديد أطراف هذه املعامالت. وفضال على ذلك، فإن األطر التنظيمية التي تطبق على  

معظم   تتم  املثال،  سبيل  فعلى  صعوبة.  أكثر  التنسيق  يجعل  مما  البلدان،  باختالف  تختلف  املشفرة  البيصية  املنظومة 

عامالت في إطار مبادالت العمالت املشفرة عن طريق كيانات تعمل بصفة أساسية في املراكز املالية الخارجية، وهو ما ال  امل

 .يقتصر تأثيره على جعل الرقابة وفرض القواعد أمرا صعبا، بل يجعلهما أمرا شبه مستحيل دون تعاون دولي

نموا بسرعة    –ادة ما تهدف إلى ربط قيمتها بالدوالر األمريكي  التي ع - )”stablecoins“( "وتشهد "العمالت املستقرة 

مليار دوالر أمريكي. غير أن    120لتصل قيمته إلى    2021أضعاف طوال عام    4البرق، حيث تصاعد املعروض منها بمقدار  

 كون مضلال. يغطي مجموعة شديدة التنوع من األصول املشفرة ويمكن أن ي )”*stablecoin“( "مصطلح "العملة املستقرة

ونظرا لطبيعة تكوين االحتياطيات من هذه العمالت، فإن بعضها يمكن أن يتعرض ملوجات سحب جماعي، مع ما  

لدى   القلق  ببواعث  مدفوعة  الجماعي  السحب  موجات  تكون  أن  ويمكن  املالي.  النظام  على  تداعيات  من  ذلك  يسببه 

أو السرعة التي يمكن أن تتم بها تصفيتها لتغطية متطلبات السداد  املستثمرين إزاء مدى جودة االحتياطيات املتوفرة منها  

 .(2021)باباجورجيو،  املحتملة

أن   إلى  تشير  القياس  أدوات  من  وغيرها  املسوح  فإن  املشفرة،  األصول  اعتماد  مدى  قياس  صعوبة  من  وبالرغم 

واالقتصادات النامية ربما تكون رائدة في هذا املجال. وأبرز ما يالحظ في هذا الخصوص أن  اقتصادات األسواق الصاعدة  

 . 2021أ جام تداول في بورصات العمالت املشفرة قد سجلت زيادة حادة في عام 

وبالنسبة للمستقبل، فمن شأن اعتماد هذه العمالت بوتيرة سريعة وعلى نطاق واسع أن يؤدي إلى فرض تحديات 

في اقتصاديات الدول حيث يبدأ املقيمون في استخدام األصول املشفرة بدال من العملة املحلية. ويمكن أن يتسبب  كبيرة  

التشفير في الحد من قدرة البنوك املركزية على تطبيق السياسة النقدية بكفاءة. ومن شأنه أيضا أن يخلق مخاطر على  

مخاطر التمويل واملالءة التي تنشأ عن عدم توافق العمالت، وأن يضخم    االستقرار املالي، وذلك، على سبيل املثال، من خالل 

 أهمية بعض املخاطر آنفة الذكر على حماية املستهلكين والنزاهة املالية. 

ل األصول   ومن املمكن أيضا أن تزداد كثافة التهديدات التي تتعرض لها سياسة املالية العامة، نظرا الحتمال أن تسّهِ

تترتب على حق إصدار  املشفرة   التي  )تلك  العملة  أرباح صك  تتراجع  إلى ذلك، قد  الضريبي. وباإلضافة  التهرب  ممارسات 

العملة(. ويمكن أيضا أن تؤدي زيادة الطلب على األصول املشفرة إلى تيسير تدفقات رؤوس األموال الخارجة التي تؤثر على  

 سوق النقد األجنبي.

"التنق نشاط  هجرة  فإن  الصاعدة  وأخيرا،  األسواق  اقتصادات  إلى  الصين  من  املشفرة  العمالت  عن  يب" 

وخاصة في البلدان التي تعتمد    –واالقتصادات النامية يمكن أن تكون له انعكاسات مؤثرة على استخدام الطاقة املحلية  

نظرا    –كاليف الطاقة  على أشكال من الطاقة أكثر كثافة في استخدام ثاني أكسيد الكربون، وكذلك البلدان التي تدعم ت

 لحجم الطاقة الكبير الالزم ألنشطة التنقيب. 
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 االجراءات املالية و السياسية املتبعة للحد من مخاطر التعامل بالعمالت املشفرة: ✓

كخطوة أولى، يتعين أن تكون األجهزة التنظيمية والرقابية قادرة على متابعة التطورات السريعة في املنظومة البيصية  

املخاطر التي تنشأ عنها، عن طريق املعالجة السريعة لثغرات البيانات. ويعني الطابع العاملي لاصول املشفرة أنه  املشفرة و 

في   الكفاءة  التنظيمية وضمان  القواعد  لتقليص مخاطر مراححة  الحدود  عبر  التنسيق  تعزيز  السياسات  ينبالي لصناع 

 . (2021)باباجورجيو، الرقابة وفرض القواعد 

وينبالي لاجهزة التنظيمية الوطنية أيضا أن تولي أولوية لتنفيذ املعايير العاملية القائمة. وتنحصر أغلبية املعايير  

التي تركز على األصول املشفرة حاليا في مجال غسل األموال واملقترحات املتعلقة باالنكشافات املصرفية. غير أن املعايير  

قد تكون قابلة   -في مجاالت مثل تنظيم عمل األوراق املالية، وكذلك املدفوعات، والتصفية والتسويات  –األخرى الدولية  

 للتطبيق أيضا وتحتاج إلى االهتمام.

وفي ظل تنامي دور العمالت املستقرة، ينبالي أن تكون القواعد التنظيمية متناسبة مع مستوى املخاطر التي تنشأ   

اال والوظائف  تقدم  عنها  التي  الكيانات  مع  متوافقة  القواعد  تكون  أن  ينبالي  املثال،  فعلى سبيل  تخدمها.  التي  قتصادية 

 منتجات مشابهة )كالودائع املصرفية أو صناديق سوق املال(. 

البنك   التشفير مدفوعا بضعف مصداقية  يكون  أن  يمكن  النامية،  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  وفي بعض 

نظم املصرفية، وأوجه عدم الكفاءة في نظم الدفع، ومحدودية فرص الحصول على الخدمات املالية.  املركزي، وهشاشة ال

وينبالي أن تولي السلطات أولوية لتعزيز السياسات االقتصادية الكلية وأن تنظر في منافع إصدار عمالت رقمية من البنوك  

املركزية على الحد من ضغوط التشفير إذا ساعدت على    املركزية وتحسين نظم الدفع. وقد تساعد العمالت الرقمية للبنوك

 سد احتياج لتكنولوجيات دفع أفضل.

أقل  الحدود، وجعله  عبر  املدفوعات  أداء  لتسريع  أولوية  السياسات  يولي صناع  أن  ينبالي  العالم،  وعلى مستوى 

 فوعات العابرة للحدود.تكلفة، وأكثر شفافية وشموال للجميع، استنادا إلى خارطة طريق مجموعة العشرين للمد

إن الوقت عامل حيوي، والتحرك ينبالي أن يكون حاسما وسريعا وعلى مستوى جيد من التنسيق عامليا، حتى تتدفق  

 املنافع بسهولة، ولكن مع معالجة مواطن الضعف في الوقت ذاته.

 خاتمة:

يتوافق مع الثورة التقنية املتسارعة ،إن  تعد فكرة العمالت املشفرة مبتكرة و ثورة لنظام  االقتصاد الرقمي ، بما  

تلك الخصائص  ال يشترط أن جميعا نقاط قوة، فمن املؤكد أن بعض تلك الخصائص التي  تم استعراضها  في  هذه الورقة  

البحثية وقد يترتب عليها عديد من املخاطر االقتصادية ، فعلى سبيل املثال ال الحصر فان عدم وجود طرف ثالث حيث  

ا تلك يكون  على  رقابية  من وجود سلطة   يحد  ذلك  كل   ، املستعار  االسم  للند فضال عن خاصية  الند  بطريقة  لتعامل 

العمالت، ما قد يفتح املجال الستخدامها   في  أنشطة غير قانونية كغسيل االموال وتجارة املخدرات و غيرها،  فهل ستكون  

 سة للنقود و وسيط للتبادل و وحدة لساب ومخزن للقيمة. للعمالت املشفرة القدرة على  الوفاء بالوظائف الرئي

فالحقيقة املؤكدة  في هذا الصدد هي ان  التوسع  في استخدام ذلك النوع من املعامالت سيشكل خطرا على كل  

لك املؤسسات املالية التقليدية و الحكومية، وسيكون مزاحما على االقل النظمة الدفع التقليدية ، نتيجة التنافس بين ت

االنظمة املالية  لتقديم خدمات افضل للمتعاملين ، االمر الذي ربما سيزيد من كفاءة النظام املالي العاملي، وربما  سينعكس  

 ايجابا على الرفاهية االقتصادية للمتعاملين. 

 النتائج و التوصيات:  ❖

 من خالل التطرق للعمالت الرقمية املشفرة تم التوصل الى النتائج التالية: 

 ت العمالت الرقمية املشفرة في تسريع املعامالت بين االطراف.ساهم ✓
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 خففت العمالت املشفرة من اعباء تكلفة الوسطاء املاليين.  ✓

 سمح وجود هذا النوع من العمالت باجراء املعامالت وفقا لطريقة الند للند.  ✓

 خسائر فادحة الصحابها.  على الرغم من التسارع  في ارتفاع قيمتها غير انها قد تتعرض لسقوط حر مما يسبب ✓

 امكانية استغالل هذه العمالت في اجراء معامالت غير قانونية. ✓

 البد من ايجاد اليات حفظ الحقوق من طرف الجهات املسؤولة عن الرقابة ملراقبة العمليات املشبوهة.  ✓

 قائمة املراجع: 

 .32، جامعة ال البيت((. العمالت االفتراضية املشفرة.  2019-2018احمد هاشم قاسم النجار. )) •

 . https://www.argaam.com(. تم االسترداد من 2017, 03 25أرقام. ) •

.  مدونة صندوق النقد الدولي(.  2021,  10  01بقلم ديميتريس دراكوبولوس، وفابيو ناتالوتش ي، وإيفان باباجورجيو. ) •

 ، من:2022, 05 23ريخ االسترداد تا

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2021/10/01/blog-gfsr-ch2-crypto-boom-poses-new-challenges-

to-financial-stability . 

مجلة البحوث في  (. املحاسبة عن العمالت االفتراضية : نماذج مقترحة .  2020بن عوال الجياللي، و بشرى بلمشري. ) •

 .165، العلوم املالية و املحاسبية

 .21(. النقود االفتراضية مفهومها وانوعها وأثارها االقتصادية. 2017عبد هللا بن سلمان بن عبد العزيز الباحوث. ) •
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 امللخص: 

الحياة اتجهت غالبية الدول إلى تبني  مع تنامي ظاهرة البيروقراطية في الجهاز اإلداري وتزايد  جم األعمال، وتعدد وتعقد متطلبات  

باعتبارها أبرز الواجهات املعاصرة لتقنية املعلوماتية املسؤولة عن النمو االقتصادي والتنمية اإلدارية.    1995اإلدارة االلكترونية منذ أواخر  

التقليدي كم التي تواجه العمل اإلداري  في التخلص من املشاكل  ا أن تطبيقها وفر العديد من املزايا وطور فقد ساهمت اإلدارة االلكترونية 

 وبسط العمل اإلداري. 

اإلدارة   في  البيروقراطية  على  القضاء  في  االلكترونية  اإلدارة  مساهمة  إشكالية  على  الضوء  سنلقي  الدراسة  هذه  خالل  من  لذلك 

 السعودية، ودورها الذي لعبته في تنمية وتطوير العمل اإلداري السعودي. 

ية اعتمدنا في هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي وذلك راجع لطبيعة املوضوع ومحاولة تحليل وتفسير العالقة  ولعالج االشكال 

طوير  بين املتغيرات، كما وصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: وجود أثر ايجابي وقوي لتطبيق أنظمة اإلدارة االلكترونية على تنمية وت

ا نجحت إلى حد ما في الحد من البيروقراطية حيث ساهم تبني نظام اإلدارة االلكترونية في تنظيم العمل اإلداري والحد من اإلدارة السعودية كم

 داري. التدخل اإلداري باإلضافة إلى القضاء على املركزية وتطبيق الشفافية، وكذا الحد من املحسوبية واملحاباة ودعم القضاء على الروتين اإل 

 اململكة العربية السعودية  -2030رؤية  -تنمية اإلدارة-البيروقراطية -الحكومة االلكترونية-اإلدارة االلكترونيةاحية: الكلمات املفت

Abstract: 
With the growing phenomenon of bureaucracy in the administrative system and the increasing volume of business, and the 

multiplicity and complexity of life requirements, the majority of countries have been adopting e-governance since late 1995 as the most 

prominent contemporary interface of Information Technology responsible for economic growth and Administrative Development . E-

management has contributed to eliminating the problems facing traditional administrative work and its application has provided many 

advantages in administrative work . 

Therefore, through this study, we shed light on the problem of how e-management contributes to the elimination of bureaucracy in the 

Saudi administration , and what role it played in the development of Saudi administrative work 

The study adopted an analytical and descriptive approach due to the nature of the subject and in an attempt to analyze and 

explain the relationship between variables, the study reached a number of results, the most important of which are: there is a positive 

and strong impact of the application of electronic management systems on the development of the Saudi administration and succeeded 

to some extent in reducing bureaucracy, in addition to organizing administrative work and reducing administrative interference, 

eliminating centralization and applying transparency in dealing with variables through the application of electronic management 

systems, reducing favoritism and supporting the elimination of administrative red tape. 

Key words: E-management-e-government-bureaucracy-Management Development-Vision 2030-Saudi Arabia. 
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 مقدمة: 

اإلداري من الفواعل الرسمية التي تتولى عملية صنع وتنفيذ السياسات العامة في أي بلد، لكونه الجهة  يعتبر الجهاز  

التي تمتلك املعلومات الضرورية بسبب دورها املباشر في التنفيذ، ويختلف هذا الدور حسب طبيعة النظام السياس ي. كما  

ة به واملوارد املتاحة له أثناء قيامه بمهامه من أجل تحقيق األهداف  يتأثر الجهاز اإلداري بالبيئة الداخلية والخارجية املحيط

املرجوة. فالتعبير عن مدى نجاح الدولة أو فشلها في حل مشكالت املواطنين وتوفير الحد األدنى من الخدمات األساسية ال  

واملشروعات وبالرغم من شيوع املفهوم    بد وأن يقترن باإلشارة إلى دور الجهاز اإلداري الحكومي أو البيروقراطي، هذه البرامج

سواء على مستوى األوساط العامة أو املتخصصين إال أنه ينطوي على غموض أكثر مما يثيره من وضوح، األمر الذي أدى  

إلى صعوبة التمييز بين خصائص البيروقراطية كنظام فرعي ال يتجزأ من نسق النظام السياس ي العام، وبين األمراض التي  

 از الخدمة العامة. تصيب جه

في ظل تنامي ظاهرة البيروقراطية اتجهت معظم الدول لتبني اإلدارة اإللكترونية على اعتبارها من تقنيات املعلومات  

الحديثة والتي لها دور في النمو االقتصادي والتنمية اإلدارية، ومحاولتها التخلص من املشاكل التي تعاني منها اإلدارة العامة،  

 فره من مزايا وتسهيالتفي ظل ما تو 

بالعودة إلى حالة الجهاز اإلداري السعودي نجد أنه يعاني كغيره من األجهزة اإلدارية في الدول النامية من العديد من  

األمراض ال تعد وال تحي ى يطلق عليها عامة مصطلح البيروقراطية )التعقيد البيروقراطي( بالرغم من أن البيروقراطية  

مل قيما تركز على االنضباط، انعدام الخخصانية في مجال العمل، وضع الخخص املناسب في املكان  كأسلوب للتنظيم تح

املناسب...الخ، التي تساعد على خلق بيئة مخجعة على العمل، إال أن سوء فهم هذا التنظيم أدى إلى انحرافه عن جوهره  

وع لها.  املخطط  والنتائج  األهداف  لتحقيق  معيقا  واعتباره  على  الحقيقي  للقضاء  اإللكترونية  اإلدارة  تبني  تم  ليه 

 البيروقراطية   في اإلدارة السعودية وتطوير  العمل اإلداري بها. 

وتستمد الدراسة أهميتها كونها تتناول موضوع في غاية األهمية، فهو يعتبر من أكثر القضايا التي تشغل بال الباحثين  

 والدارسين في هذا املجال، كما تهدف إلى: 

 رف على املفاهيم األساسية لإلدارة اإللكترونية والبيروقراطية واملعالم الرئيسية للمتغيرين من الناحية العلمية. التع ▪

 عرض واقع اإلدارة االلكترونية في اململكة العربية السعودية. ▪

 ة.  التعرف على الجهود املبذولة من طرف اململكة العربية السعودية في مجال تطبيق اإلدارة اإللكتروني ▪

 تقييم مدى فعالية اإلدارة االلكترونية في اململكة العربية السعودية في القضاء على البيروقراطية.  ▪

إلى أي مدى تساهم اإلدارة االلكترونية في القضاء ومن هذا املنطلق تم طرح إشكالية الدراسة على النحو التالي:  

   ملكة العربية السعودية؟على البيروقراطية وكذا تنمية وتطوير العمل اإلداري في امل

 وتنطوي تحت هذه االشكالية األسئلة الفرعية التالية:

 ماذا نقصد باإلدارة اإللكترونية والبيروقراطية؟   ▪

 ما هو واقع اإلدارة اإللكترونية في اململكة العربية السعودية؟  ▪

 ماهي أهم االمكانات التي رصدتها اململكة العربية السعودية الرساء  وتفعيل االدارة االلكترونية ؟   ▪

 ما مدى فاعلية االدارة االلكترونية في اململكة العربية السعودية؟  ▪

 لتالية: ولعالج هذه اإلشكالية تم صياغة الخطة ا

 ية  مقاربة مفاهيم -اإلدارة االلكترونية والبيروقراطية  أوال:

 في اململكة العربية السعودية   دارة اإللكترونيةاإل  ثانيا:

 جهود اململكة العربیة السعودیة في تفعیل اإلدارة اإللكترونیة ثالثا:
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 تقييم تجربة االدارة االلكترونية في اململكة العربية السعودية رابعا:

: املنهج الوصفي التحليلي وذلك راجع لطبيعة  كما اعتمدت الدراسة عل مناهج ومقتربات لعالج االشكالية نذكر منها

على االعتماد  تم  كما  املتغيرات،  بين  العالقة  وتفسير  تحليل  ومحاولة  املؤسساتي  املوضوع  القانوني  يهتم  املقترب  الذي 

القانونية ومعرفة  بمعرفة الجوانب القانونية واملؤسساتية لإلدارة االلكترونية السعودية ومدى تطابق الفعل مع القاعدة  

الذي يهتم بمعرفة تأثر الجهاز اإلداري السعودي ببيئته الداخلية والخارجية  املقترب البيئي  مهامها ووظائفها. باإلضافة إلى

 ما يساعد على معرفة أهم املشاكل التي تواجهه. 

 مقاربة مفاهيمية -أوال: اإلدارة االلكترونية والبيروقراطية

 إلدارة اإللكترونيةاالطار املفاهيمي ل -1 

اإلدارة االلكترونية كمفهوم حديث هي نتاج تطور نوعي أفرزته تقنيات  نشأت مفهوم اإلدارة االلكترونية:    1  -1

املواطن   عالقات  إدارة  في  الحديثة  التكنولوجيا  توظيف  إلى  الحاجة  وازدياد  املعلومات  ثورة  ظل  في  الحديثة  االتصال 

والوزارات عبر آليات التكنولوجيا الحديثة وبالتالي التحول الجذري في مفاهيم اإلدارة    واملؤسسات وربط االدارات العامة

 (238، صفحة 2005)غائب، التقليدية وتطويرها 

واملقيمين   للمواطنين وأهميتها الحكومية اإلدارات تقدمها التي والفعاليات واألنشطة الخدمات تشعب ومع

من  اإلدارة أسلوب إلى التقليدية اإلدارة أسلوب من  تحويلها ضرورة  فرضت  واملؤسسات  استخدام االلكترونية،   خالل 

لتوفير الحديثة، االلكترونية والتقنيات التكنولوجية الوسائل  الداخلية للمتغيرات استجابة الالزمة املرونة وهذا 

  املتسارعة  والخارجية 
ً
، 2009نوفمبر    1-4)الحسن،  واملال   والجهد  الوقت تهدر وتبدد التي اإلجراءات  اختصار  إلى وصوال

 .(3صفحة 

فإن  على تقتصر كانت إذ  مختلفة،  وأساليب  بأشكال  للعمل التحول  إلى تعود اإللكترونية اإلدارة نشأة  ولذا 

 بعض إظهار في للمساعدة اآلخر بعضها اإلحصاء، ويستخدم ألغراض تستخدم التي الحاسوب برامج بعض استخدام

 ولقد   .الحكومات أنشطة في للتقنية استخدام أول  ظهر بنودها، وقد توزيع طريقة  الدول، وكذا موازنات في املختلفة النتائج

 بدأت  حيث إال متأخرا، الرسمية الصورة إلى تصل بسيطة، ولم مصغرة، وبأساليب بصورة االلكترونية اإلدارة تطبيق كان

الدول كاململكة فيما بعد املركزي وتبعها  البريد هيئة في األمريكية  فلوريدا  بوالية 1995 عام أواخر في بالظهور   عدد من 

 .(13، صفحة 2010)عشور،  املاض ي  القرن  من األخير العقد والنمسا، خالل املتحدة

 أن الطبيعة  كما  املعرفة،  عصر  إلى تقودنا التي الرقمية الثورة خلفتها التي املفاهيم  إحدى  االلكترونية اإلدارة وتعد

العمليات   الناس، بها يتعامل التي الطريقة على عميق تأثير  لها أصبح التكنولوجيا لهذه القوية التحويلية حيث شاعت 

األرض بهذا أصبح العالم قرية   بقاع  شتى  في األفراد وانتشرت بصورة كبيرة بينهم حيث يتواصلون االتصالية والتواصل بين 

 ممكنة  تكلفة بأقل املعرفة وتوفير  إتاحة ذلك هو في املشترك العامل  إن صغيرة ، وتوسعت حتى في املعامالت التجارية ، 

 مع التكلفة عديم يكون  يكاد الذي االلكتروني البريد من خالل السريع االتصال فإن املثال، سبيل وعلى ممكن وقت وبأسرع

 .ذاته ظاهرة بحد  أصبح  قد تتدفق التي الهائلة املعلومات كمية

التكنولوجية نتاج  هي تجسيدها الدول  من  الكثير تحاول  التي  االلكترونية لإلدارة الحقيقي واملفهوم  في الثورة 

 شبكة من الرغم وعلى األهداف املرجوة منها، تحقيق  في وفعاليتها كفاءتها،  ورفع الحكومية األجهزة  أداء مستويات تحسين 

 متكاملة عديدة جوانب تشمل أنها العملي، غير الواقع في االلكترونية اإلدارة ملفهوم واملشكلة الفعالة، األداة هي اإلنترنت

 اإلدارة مفهوم أن كما وغيره، التشريعات وتطويراإلداري   التنظيم البشري، والعنصر والتكنولوجيا العمل أساليب منها

على يستطيع شخص كل أن على يدل االلكترونية  إلى الفيزيائي التنقل دون  الحاسوب خالل من الخدمات الحصول 
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وفي العنصر املوالي سنحاول تقديم بعض التعاريف لإلدارة اإللكترونية سواء كانت من طرف بعض املفكرين أو  . املؤسسة

 الدولية التي تطرقت لهذ املفهوم.  الهيئات 

  e-managementفي البداية وقبل الخوض في تحديد مفهوم اإلدارة االلكترونية "  االلكترونية:   تعريف اإلدارة   1-2

" التي تعني لفظا الحكومة االلكترونية. ومنه  e-gouvernement" نشير إلى أن هذا املصطلح مشتق من الكلمة االنجليزية "  

بأن هذه األخيرة هي جزء من اإلدارة اإللكترونية والعالقة بين املصطلحين عالقة الكل بالجزء فالحكومة االلكترونية  نفهم  

هي إدارة املؤسسات الحكومية إلكترونيا، أي االستفادة مما قدمته اإلدارة اإللكترونية في مجال األعمال الحكومية بهدف  

 (50، صفحة 2010)القدوة،  ت العامة بين مختلف املتعاملين معها.الرفع من الشفافية وتحسين أداء اإلدارا

 في لهذا املصطلح al & hal الباحثين  ينظر حيث ، 2000 لسنوات االلكترونية اإلدارة ملصطلح تعريفات أول  ويعود

 عالم في نجاحات ما حققه من بعد العام للقطاع  املفهوم هذا  انتقال أي  االلكترونية للتجارة امتداد  أنه على  الوقت ذلك

 من  واالتصاالت للمعلومات الوسائل التكنولوجية استخدام أنها على االلكترونية اإلدارة عن ويعبرون والتجارة، األعمال

 .(AMINATA ،hiver 2005) وخدمات للمواطنين معلومات تقديم قصد الحكومة أجهزة طرف

واالتصاالت تكنولوجيا  الستعمال للحكومات وسيلة" أنها على كذلك االلكترونية اإلدارة وتعرف   املعلومات 

 خدمات  تقديم وكذا  للمواطنين واملؤسسات، املعلومات على الحصول  وتسهيل تقديم بغرض االنترنيت  تطبيقات خصوصا

واملؤسسات  فرصة  إعطاء  إلى إضافة  وكفاءة، فعالية بأكثر  حكومية   باألجهزة القرارات اتخاذ في للمشاركة  للمواطنين 

 بتخطيط يتعلق الذي اإلنساني ذلك الجهد" بأنها إدريس الرحمن عبد ثابت عرفها الديمقراطية"، و العملية وفي الحكومية

 (161، صفحة 2005)إدريس،   بكفاءة وفعالية محددة أهداف  لتحقيق  واملادية البشرية املوارد ورقابة وقيادة وتنظيم

اإلجراءات،   املمارسة، التنظيم،  تقتضيه  ما  بكل  االلكترونية والتقنيات  الوسائل  بأنها: "استخدام  آخرون  ويعرفها

 وضمان  األهداف املشتركة لتحقيق  البعض بعضهم مع واآلني الفوري  التعامل اإلداريين  لجميع يتيح  بما  اإلعالن  أو  التجارة

 كثيرة  مهام  في العودة إلى  دون الحاجة  للجميع الرضا وتعزيز واملال والوقت الجهد  باستثمار  وذلك والعمالء، اإلدارة  مصالح 

 ".(59، صفحة 2014ب، )بن أعرا الالمركزية مقومات من  ذلك باعتبار العليا القيادية املراكز إلى

اإللكترونية  تعني  كما حكومة   لتحقيق  كأداة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام  OCDE "حسب اإلدارة 

االلكترونية  واإلدارة   الشبكة على والتواجد  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام  على فقط تقتصر ال  أفضل، 

وإنما   الثقافة ذلك من وأهم  والعمليات  الهياكل  لتحويل  التكنولوجيات هذه  استخدام  على التركيز  كذلك  اإللكترونية 

 الحكم الراشد.   مبادئ لتحقيق العامة اإلدارة إلصالح أداة بمثابة االلكترونية اإلدارة أن OCDE منظمة ترى  الحكومية، حيث

من اجل زيادة  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا "استخدامأنها   على االلكترونية اإلدارة كذلك العاملي البنك  ويعرف

من   تمكينهم  االعمال من خالل  ومجتمع  للمواطن  من خدمات  تقدمه  فيما  الحكومة  ومساءلة  وفعالية وشفافية  كفاءة 

 .(World Bank ،2022) املعلومات بما يدعم كل النظم االجرائية للحكومة ويقض ي على الفساد"

 املعلومات لتطبيقات الواعي واالستخدام  االستيعاب على تقوم جديدة إدارية منهجية أنها على البعض  ويعرفها

 اإلمكانيات على القائمة  اإلدارية العملية وهي العوملة، عصر منظمات  في لإلدارة األساسية ممارسة الوظائف في واالتصال 

لالنترنت وقد أهداف تحقيق أجل من والتوجيه التخطيط في األعمال وشبكات املتميزة  اإلدارة   مفهوم جاء املنظمة، 

  .(35، صفحة 2014)بوعمامة و رقاد،   متعددة مستويات على وتطورت أبعاد عدة خالل من االلكترونية

ومنه يمكن القول إن اإلدارة اإللكترونية هي بديل جديد بعيد النظر في طبيعة العالقة بين الدولة واملواطن انطالقا  

العامة كمحصلة للتحول في عمل األجهزة واملؤسسات   العامة ومضامين الخدمة  التغيير الحاصل في مفاهيم اإلدارة  من 

سا على تقنيات االنترنت والبرمجيات، لتلبية حاجيات املواطنين بشكل  الحكومية من الشكل التقليدي إلى شكل يرتكز أسا

 يزيد من رضا املواطنين على عمل الحكومات. 
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 كل  تشمل  وأنشطة وظائف منظومة  هي االلكترونية  اإلدارة  إن حكومة(:   أعمال،  )إدارة، االلكترونية الثالثية   1-3

 تكوين هي االلكترونية فاإلدارة أخرى، جهة من الحكومية واألعمال جهة، من األعمال االلكترونية مستوى  على العمليات

فاإلدارة   االلكترونية، التجارة من وأشمل أعم مفهوم هي االلكترونية األعمال وكذلك االلكترونية من األعمال  وأوسع  أشمل 

 تنظيم، قيادة تخطيط، من  اإلدارة وظائف انجاز  في االنترنت استخدام على  تقوم التي  األحدث املدرسة  هي  االلكترونية

 بعدين من اإلدارة االلكترونية تتكون  .الخ... بشرية، موارد مالية، تسويق، إنتاج، من املؤسسة وظائف انجاز وكذلك ورقابة

 الوثيقة العالقة املوالي يوضح الشكل (االلكترونية الحكومة ) الحكومية  العامة  واإلدارة االلكترونية األعمال  :هما رئيسين

 ."االلكترونية الحكومة "و "االلكترونية األعمال"و "االلكترونية اإلدارة" بين

 اإلشارة  األهمية بمكان  ومن االنترنت، :هو البعض بعضها مع الثالث املنظومات هذه يجمع الذي  املشترك  القاسم  إن

 مدة منذ  ظهر قد  أتمته املكاتب مفهوم  ألن االنترنت ظهور  مع ولدت قد اعتبارها  يمكن ال  االلكترونية اإلدارة  أن  إلى هنا

 إدارة هي االلكترونية اإلدارة أصبحت ظهور االنترنت مع ولكن الخ،...والهاتف الفاكس باستخدام وذلك االنترنت قبل طويلة

 وهذا ما يمكن توضيحه في الشكل التالي:  .للتجهيزات مادية إدارة وليس للمعلوماتية

 حكومة( أعمال،  )إدارة، االلكترونية  (: يمثل الثالثية01الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 18، ص 2004،االردن: دار املناهج للنشر والتوزيع، 1ياسين، بشير عباس العالق، التجارة االلكترونية،ط سعد غالب  املصدر:

 وظائف االدارة االلكترونية: 1-4

 : (al-sowagh ،2012) وهي رئيسية وظائف أربعة االلكترونية إلى اإلدارة وظائف تصنيف يمكن

 اإلدارة االلكترونية تهدف حيث الجانب، بهذا تتعلق االلكترونية الحكومة خدمات أغلبية املواطن: اإلدارة مع  ✓

بين الصفقات وكذا اليومية  لحاجاتهم  االستجابة  قصد للمواطن  إلكترونية مصادر  تقديم  إلى  والتعامالت 

 مع  اتصال متواصل في واطنون امل يصبح االلكترونية اإلدارة فبتطبيق  الخاصة، واملؤسسات  واملواطنين الحكومة

وتحسين املساءلة  تعزيز  في هاما دورا  االلكترونية اإلدارة  تلعب لذلك إضافة  .العامة اإلدارة  والديمقراطية 

 العامة بجعل اإلدارة مع  وتفاعله  تعامله وتسهيل  املواطن خدمة  هو لها  الرئيس ي فالهدف العمومية،  الخدمة

على   الحصول  ومدة  تكاليف تخفيض وكذا  عليها، التحصيل  مع سهولة العمومية متاحة والخدمات املعلومات

 .واملكان الوقت حاجزي  على والقضاء الخدمة

 بما  والقطاع الخاص  العامة  اإلدارة  بين  املتبادلة الخدمات مختلف النقطة  هذه تشمل  الخاص: والقطاع  اإلدارة  ✓

 القطاع للمؤسسات في يمكن  بحيث  املجال،  هذا في واللوائح  والتشريعات القوانين  العامة،  السياسات  ذلك في

 .كالصفقات العمومية أخرى  تعامالت إلى إضافة االنترنيت،  عبر املعلومات هذه كل على الحصول  الخاص

 اإلدارة االلكترونية

 الحكومة االلكترونية األعمال االلكترونية

 التجارة االلكترونية أعمال غير تجارية
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 األجهزةمختلف   بين  االلكترونية االتصاالت إلى النقطة هذه تشير  أخرى: عمومية وإدارة العمومية اإلدارة ✓

 بين اإلدارة للعالقة كذلك تشير كما  موحدة، بيانات  قاعدة على بناء والوكاالت العمومية  واإلدارات الحكومية 

 أداء املوظفين  مستوى  لرفع االنترنت خصوصا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وموظفيها، كاستخدام العمومية

 فعالية  من مما يزيد بينهم فيما  واملعلومات  واملهارات  املعارف  تبادل إمكانية خالل من  قدراتهم، وتنمية  العموميين

 .العمومية في اإلدارات التنظيمية  العملية

للموظفين اإلدارة تقدمها التي واملعلومات الخدمات مختلف هنا نعني العموميين واملوظفين اإلدارة ✓  العامة 

 التي  تحويل العالقة أي...االلكتروني التعليم التعليمات، العطل، السنوية، اإلجازات مثل الويب، عبر العموميين

 إلى   )الورقية الورق )املراسالت على  قائمة تقليدية عالقة من فيها يشتغل  التي  العمومية  باإلدارة  املوظف تربط

  .كاألنترنت االتصال شبكات باستعمال إلكترونية عالقة

  (430)مجدوب و بيش، صفحة  التالية: العناصر في وتتمثل االلكترونية: اإلدارة أبعاد 1-5

على يتم  حيث  باألوراق  إدارة  • والبريد األرشيف االعتماد  واألدلة االلكتروني   االلكترونية  واملفكرات االلكتروني 

 .اآللية املتابعة تطبيقات ونظم الصوتية والرسائل

 واملؤتمرات  والحواسيب كالهواتف االلكترونية األجهزة  طريق عن والتواصل  االتصال يتم أي بعد، عن إدارة •

  .الحديثة االتصال وسائل من  وغيرها  اإللكترونية

 .النهار أو بالليل االرتباط دون  متوسطة ساعة 24 العمل حيث املفتوح بالزمن  اإلدارة •

في   بال إدارة • كثيرة   على  تعتمد التي و الذكية واملؤسسات الشبكية املؤسسات خالل من يتم العملتنظيمات 

 .املعرفة صناعة

 مدخل مفاهيمي  -البيروقراطية  -2

في أصلها إلى اللغة الالتينية، حيث أنها تتألف من جزأين    "البيروقراطية"تعود كلمة    :البيروقراطية مفهوم  2-1

، أي السلطة أو الحكم، وترجع إلى أصلها اليوناني القديم وهي  Cratieومعناها املكتب، وقراطية أوقراسية    Bureauالبيرو  

أما البيروقراطية فهي  مشابهة في تركيبها إلى الديمقراطية التي تعني حكم الشعب، والتكنوقراطية أي حكم طبقة الفنيين،  

بها   يقوم  التي  األعمال  ممارسة  وسوء  القابلية  عدم  إلى  تشير  أنها  حيث  سلبي  استعمال  وللبيروقراطية  املكاتب،  حكم 

املوظفون. وينظر إليها في الفكر االشتراكي بأنها وسيلة بورجوازية تعوق أو تعرقل التحول االشتراكي، وأن بقاءها يهدد التحول  

 . (142، صفحة 2014)العايب،  االشتراكي 

الذي     Max Weberبرز االستخدام العلمي لهذا املصطلح من خالل كتابات عالم االجتماع األملاني "ماكس فيبر"  

. وفقا لرؤية فيبر وصل هذا النوع من املنظمات  Ideal Typeحدد السمات الرئيسية للبيروقراطية الحديثة كنموذج مثالي 

إلى أـوج تطوره في التجمعات الدينية والسياسية ضمن إطار الدولة الحديثة فقط وفي ظل االقتصاد املعتمد على امللكية  

 .(956، صفحة Max ،1978)لية األكثر تقدما مقارنة بالنظم االقتصادية األخرى الفردية ضمن إطار املؤسسات الرأسما

والجدير بالذكر أن هيغل كان يعتبر أن البيروقراطية هي أرقى شكل للعقالنية وهو يتفق مع فيبر الذي يقر بأنها  

 .(64، صفحة 2004)بيلي،  .6إحدى أكثر األدوات عقالنية وشرعية للسلطة

العديد ولقد  Vincent De الفرنس ي الوزير  البيروقراطية هو  مصطلح  استعمل  من  أول  أن الباحثين من أجمع 

Gournay   ثم  الحكومية،  املكاتب في العاملين فئة على  للداللة استعمله حيث ،(20، صفحة  2014)حسين،    1745 عام  في 

  الحياة االجتماعية  في اإلداريين  املوظفين  وتحكم املكاتب  حكم عن تعبيرا واالجتماعي االقتصادي األدب في شاع استعمالها

 (35، صفحة 2008)عوض، 
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أنموذج مثالي يضمن السير الحسن للمنظمة وذلك بصفة موضوعية مع  حاول فيبر من خالل ما سبق عرضه وضع  

تغييب الخخصانية في التعامالت، وما يالحظ على النموذج البيروقراطي ارتباطه ارتباطا أساسيا ببيئة صاحبه، حيث أن  

على تطوير املجتمع،    النموذج البيروقراطي مقترن بتجارب ماكس فيبر وانتمائه )بروتستانتي وهي ديانة تقدس العمل وتؤكد

أنفسهم عرقا صافيا ويتميزون بحب العمل والدقة، ضابط في الجيش يتسم باالنضباط   الجنسية حيث يعتبرون  أملاني 

والصرامة في تنفيذ األوامر.( ما أدى إلى نجاحه في البيئة التي انبثق منها، وفشل النموذج وانحرف عن مساره في دول العالم  

 بيئة مغايرة، فتحولت البيروقراطية من معناها االيجابي إلى معنى وسلوك سلبي. الثالث عند تطبيقه في

 االجتماع  علماء أبرز  من فيبر ماكس يعتبر :   Max Weber "فيبر ماكس" للبيروقراطية عند  املثالي  النموذج  2-2

 املفاهيم وبعض السلطة وهو التنظيمات في أساس ي دراساته حول مفهوم وتمحورت التنظيمات بدراسة اهتموا الذين

 تقسيمها محاولة أو النفوذ، أو القوة توزيع محاولة أنها على السياسة السياسة وغيرها، فعرف القوة كمفهوم بها، املرتبطة

 أما اآلخرين، على سلوكه بفرض  األفراد   أحد قيام احتمال بأنها القوة وعرف  الدولة، الجماعات داخل بين أو الدول، بين

)بوقرة،   األشخاص  من  أخرى  جماعة  قبل  من إليهم تصدر أوامر معينة جماعة  تطيع أن احتمال للسلطة فهي تعريفه

  .(20، صفحة 2008

 لشرعية  أنماط ثالثة مؤلفاته في طرح التنظيمات، إذ في دراساته على املفاهيم هذه يسقط أن فيبر حاول ماكس

 يملك واملسير  السائدة، االجتماعية واألعراف  الخخصية والتقاليد  العالقات على تقوم التقليدية  السلطة  :وهي السلطة

الكاريزمية ور ها، التي االجتماعية  باملكانة السلطة  للفرد الفردية والخصائص اإلنسانية  السمات على وتقوم السلطة 

باملسير فهي نقلها يمكن ال  والتي  الحاكم،  للدولة املهمة السلطة لفيبر  بالنسبة تعتبر التي العقالنية والسلطة خاصة 

 تلك املنظمة، في الفعالية مستوى  من الرفع أجل من وإجراءات قواعد وضع على السلطة يرتكز من النوع هذا الحديثة،

ترتكز  السلطة من النوع هذا على .للفرد وليس للوظيفة يخضع الحالة هذه في والفرد رسمية  وإجراءات تعتبر القواعد

 وإنما الخخصية للفرد الصفات تأخذ ال ألنها فعالية األكثر  التنظيم  يعتبرها التي فيبر ماكس لدى املثالية  البيروقراطية 

 .التنظيم في الرسمية وإجراءات بالقواعد  أكثر تهتم 

 أن فيبر يعتقد والعقالنية، الرشد  مفهوم الحديثة للتنظيمات فيبر دراسات  على طغت التي املفاهيم  بين  ومن

واملتمثلة املتصلة اإلدارية والطريقة القانونية السيطرة  قورنت ما  إذا  للتنظيم املثالي  الشكل هي  البيروقراطية في بها 

 والتقليدية، الكاريزمية  باألشكال قورن إذا للبيروقراطي القانوني الشكل  أن  التسيير واعتبر طرق  من األوليتين  بالطريقتين

القواعد حيث عقالني، شكل  تحقيق من يمكن ما وهو الخخي ي، والحكم  األعمى االعتقاد محل حلت املوضوعية إن 

األولوية  وتعطي والروتينيات، بالعمليات التنبؤ إمكانية لها موحدة إدارة وجود خالل من املهام تنفيذ والفعالية في الكفاءة

 داخله يقوم بالوظائف من عن النظر بغض يشتغل النظام أن يعني ما وهو املوظفين هيكل تغير من بدال النظام ر الستقرا

 .(20، صفحة 2008)بوقرة، 

 ,M.R, K.M, & V, 6-9th September)  وهي كاآلتي   املبادئ مجموعة من للبيروقراطية املثالي نموذجه في فيبر قدم

2011, pp. 488-499)  : 

 ؛  رسمي إداري  هيكل  -

 القواعد؛  اإلدارة وفق -

 الوظيفي؛ التخصص وفق املهام تنظيم وتقسيم -

 والفنية؛ التقنية املؤهالت على القائم  التوظيف  -

يعمل   الوظائف، لشاغلي الخخصية والشؤون املمتلكات وبين املنظمة وشؤون ممتلكات بين  التام الفصل -

   .باملنظمة العقالني األداء في التدخل من الخخصية والرغبات املطالب منع على  الفصل هذا
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 يهدف الذي  التنظيم االجتماعي ذلك إلى تشير فيبر  منظور  من البيروقراطية أن  القول  يمكن  كخالصة ملا سبق ذكره  

 الكفاءة من ممكن قدر أقي ى ما يحقق وهو الرسمية واإلجراءات القواعد طريق  عن املحكمة اإلدارية املهام  تنفيذ إلى

 السياس ي  املجتمع في املتواجد ذلك التنظيم " أنها على البيروقراطية فيبر عرف األداء داخل املنظمة، ولقد في والفعالية

إلى السياسة وإلخراج القومية،  األهداف لتحقيق  واملتحضر املعقد  التنفيذ،  موضع ووضعها الواقع حيز العامة 

 وراثية  ليست  بأساليب للعمل اختيارهم تم والذين الهيئات الحكومية في العاملين األشخاص أولئك يعنون  والبيروقراطيون 

  واملسؤوليات"  جباتوالوا االختصاصات فيها وتتحد  معينة تحكمه قواعد هرميا تنظيما بينهم  فيما  يشكلون  انتخابية أو

 ( 20، صفحة 2007)أسابع، 

 وسلبيات سنتطرق من خالل هذه الدراسة إليجابياتفيبر:   ملاكس البيروقراطي النموذج وسلبيات إيجابيات  2-3

 :التنظيم البيروقراطي

 بوجود السلطات يسمح  في التدرج  وجود البيروقراطي أن  للتنظيم املؤيدون  يرى  البيروقراطي:   التنظيم إيجابيات (أ

 الدرجات  في املوظفين  برصد أداء يسمح  ما  وهو  القيادة، أو السلطة من  درجة كل  في املوظفين لافراد محددة ومهام أدوار 

 احتمال  هناك  يكون  احترامها  يجب  الصارمة التي واإلجراءات القواعد  فبواسطة هذا  إلى إضافة التنظيمي؛ للهرم  السفلى

إتباع كما املناسب،  الوقت  وفي منهجية بطريقة  املهام  تنفذ  بأن  كبير   يضمن  القرارات اتخاذ في واإلجراءات  القواعد  أن 

 ظهور  مخاطر النتائج تكون  على للحصول  إتباعها  الواجب  واإلجراءات  اللوائح خالل من كما أنه   .املناسب القرار  اختيار 

املعاملة   تعمل البيروقراطية  فإن  وبهذا  ضصيلة،  أخر شخص على شخص  وتفضيل املحاباة في  األفراد  بين  املساواة  على 

 .والقواعد اإلجراءات واخضاعهم لنفس

 مهامهم  من ليس اإلداريين املوظفين أن فبالرغم السياسات العامة، صنع في الفعال دورها كذلك هو اإليجابيات من

 عن أنها مسئولة كما  لذلك، الالزمة والبيانات املعلومات جمع  من خالل فيها يشاركون  أنهم  إال العامة السياسات صنع

لتقوم سياسات عدة صياغة  اعتماد كما أن .املناسب البديل باختيار العامة السياسات بصنع املكلفة السلطة بديلة 

 باألداء  لهم  تسمح  عالية  ومؤهالت بكفاءة أفراد  توظيف يضمن والترقية،  التوظيف  عملية في الرسمية  واإلجراءات  القواعد 

  .التوظيف في املساواة مبدأ وتحقيق   ملهامهم الفعال

 :(21، صفحة  2016)حرشاو،  أيضا نذكر البيروقراطية  إيجابيات من

 الخخصية؛ والوالءات التأثيرات ملنع وذلك واملوضوعية  والعقالنية  الشرعية ✓

  التوازن؛ وتحقيق الخخصية واالجتهادات املحاباة على للقضاء القرار اتخاذ في املركزية ✓

 للغاية؛ املتخصصة الفرعية الوحدات من مجموعة إلى العام التنظيم  تجزئة شرط استيفائه  ✓

 العمل؛ على والرقابة السيطرة خالل من واملعلومات لاوامر  العمودي والتدفق األوامر وحدة ✓

 عالية.   بكفاءة املعيارية األنشطة أداء البيروقراطية على قدرة ✓

البيروقراطي االلتزام   التنظيم فشل أسباب من أنه Merton مارتون  يرى البيروقراطي:   التنظيم سلبيات (ب

 .الخدمات، لتقديم  وسيلة تكون  بدال أن ذاتها حد في غاية أنها تصبح حيث الرسمية، واإلجراءات واللوائح  بالقواعد  املفرط 

 خلل إلى يؤدي مما  بذلك تسمح  وال مناسبة  غير  حاالت في التعليمات الرسمية  البيروقراطيون بتطبيق  يقوم ما  غالبا انه كما 

 .النتائج في وظيفي

 يسودها بيئة تنظيمية في أنه إذ للتغيير، مقاومة البيروقراطية جد التنظيمات أن Stalker& Burns من كل الحظ

 من والقلق بالتخوف  كما يشعرون االستقرار،  لتفضيل فيها  املوظفون  يميل  ما عادة والرقابة للسلطة الهرمي  التسلسل 

  .(Aby  ،2004)  األفراد لدى وخلق االبتكار واالبداع   جديدة أفكار اعتناق البيروقراطي في التنظيم ضعف ما يؤديل التغيير،
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 حيث حلقات مفرغة، إلى يؤدي فأكثر  البيروقراطي أكثر التنظيم  داخل  الوظيفي  التخصص  أن اعتبر  Selzick أما 

 الباحث  ناقش االتجاه وفي نفس له، العامة األهداف من عوضا  التنظيم داخل الجزئية األهداف بتحقيق املوظفون  يرتبط

Bindex بعين األخذ دون  الفعالية الصعب تحقيق من أنه واعتبر التنظيم داخل الكفاءة تحقق التي الرسمية القواعد 

  .(24، صفحة 2014)حسين،   غير الرسمية الجوانب  االعتبار

 :(20، صفحة 2016)حرشاو،  التالية النقاط البيروقراطي نجد للتنظيم كذلك املقدمة االنتقادات بين  من

األفراد العاملين، وهذا ما   لسلوكيات املرن  غير  والرسمي  املسبق  التحديد خالل من ميكانيكية  بطريقة  التعامل ✓

 في العمل؛ النفسية والدوافع واالجتماعية  اإلنسانية العالقات إلهمال ب أدى

 الواقع ومع مع يتعارض وبهذا الخارجية  البيئة  تأثيرات عن بعيدا مغلق كنظام اإلداري  والجهاز املنظمة  إلى النظر ✓

 الحديث؛  اإلداري  الفكر

 التنظيمية؛  واإلجراءات عمومية القواعد خالل من وذلك والسلوك للعمل مثلى واحدة لطريقة  افتراضه ✓

 العامة؛  األهداف على  طاغية الفرعية  األهداف فيها تكون  متصارعة وحدات خلق إلى يؤدي مما  التخصص ✓

  الرسالة   جدوى  عدم إلى يؤدي ما وهذا األسفل، باتجاه يكون  املختلفة واملستويات املركزية السلطة بين االتصال ✓

 ؛(24، صفحة 2014)حسين، 

 في البيروقراطية جوانب أخرى  عدة وانتقدت تناولت التي الدراسات من العديد هناك االنتقادات، باالضافة لهذه

انخفاض  اتخاذ  سوء السلطة،  استخدام  سوء الكفاءة، عدم اإلداري،  الفساد  مثل   والصراع اإلبداع  معدل  القرارات، 

النموذج الباحثون  يجد ذلك . ورغم وغيرها التنظيمي يبقى أن   التنظيم وتحليل فهم في هاما حيزا يشكل البيروقراطي 

 .االجتماعي

 اإلدارة االلكترونية في اململكة العربية السعوديةثانيا: 

 2010-2001استراتيجية اإلدارة االلكترونية ما بين  -1

اإللكترونية، و ذلك ملا تقدمه األخيرة من فوائد كبيرة لالقتصاد   تولي حكومة اململكة اهتماما كبيرا للتحول إلى اإلدارة

في شتى   بالتقنیة  للتوجه لاخذ  وتعزيزا  اإللكترونية بشكل خاص،  الوطني،  للتعامالت   
ً
وتفعیال عام  الحیاة بشكل  مناحي 

وبرنامج   املعلومات  وتقنیة  االتصاالت  بوزارة  ثم   ،
ً
ثانیا الوزراء  وبمجلس   

ً
أوال السامي  باملقام  ممثلة  الحكومة  اتخذت 

الت اإللكترونية الحكومية.  التعامالت اإللكترونیة " یٍسر "، العدید من الخطوات التي حثت على اإلسراع بتطبیق التعام

 :  ومن هذه الخطوات ما یلي

تم إصدار عدد من املراسیم امللكیة واألوامر السامیة والقرارات الوزاریة    :إصدار املراسیم واألوامر والقرارات    1- 1 

 :(2010سان، )الروی املتعلقة باالتصاالت وتقنیة املعلومات، ومما صدر بهذا الخصوص ما یلي

م القاض ي بوضع الخطة الوطنية لتقنية  5/3/2001هـ، املوافق  10/12/1421( وتاریخ  16838/ب/  7األمر السامي رقم ) ▪

 املعلومات؛

 م القاض ي بإنشاء هيئة االتصاالت السعودیة؛ 28/5/2001هـ، املوافق  5/3/1422( وتاریخ    74قرار مجلس الوزراء رقم ) ▪

)قرار مجلس   ▪ وتاریخ    9378/ب/ 7الوزراء رقم  املوافق  17/5/1422(  العام لنشر  7/8/2001هـ،  اإلطار  الذي یحدد  م 

تقنیات التجارة اإللكترونية من خالل تكلیف مدینة امللك عبد العزیز للعلوم والتقنیة بتصمیم وٕانشاء البنیة التحتیة  

 ؛ (PKI)  ملفاتیح التشفير العمومیة

م، أقر مجلس الوزراء وثیقة السیاسة الوطنیة للعلوم والتقنیة التي أعدتها وزارة  8/7/2002هـ املوافق  27/4/1423في   ▪

 التخطیط ومدینة امللك عبد العزیز للعلوم والتقنیة؛
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▪ ( رقم  الوزراء  مجلس  املوافق  21/5/1424وتاریخ    133قرار  وتقنیة  21/7/2003هـ،  االتصاالت  وزارة  بإنشاء  م( 

 مات؛املعلو 

▪ ( رقم  الوزراء  مجلس  املوافق  10/7/1424وتاریخ    33181/ب/7قرار  لتقدیم  7/9/2003هـ،  خطة  وضع  املتضمن  م( 

 .الخدمات واملعامالت الحكومية إلكترونيا من قبل وزارة االتصاالت وتقنیة املعلومات

▪ ( رقم  الكریم  السامي  املوافق  13/11/1424وتاریخ    53847/ب/7األمر  امل5/1/2004هـ،  إعداد  م(  مهام  نقل  تضمن 

 .الخطة الوطنية لتقنية املعلومات وتنفیذها من جمعیة الحاسبات السعودیة إلى وزارة االتصاالت وتقنیة املعلومات

 ألهمية توافر البنية التحتية لتقنية املعلومات    :تكامل البنیة التحتية للتقنية باململكة العربية السعودية2 -1
ً
نظرا

 :(87، صفحة 2014)زعبيط و بن عزيزة،   لتعامالت اإللكترونیة فقد تم اتخاذ الخطوات التالیة واالتصاالت لتطبیق ا

تطویر قطاع االتصاالت وتقنیة املعلومات حیث تم خيخصة قطاع االتصاالت، من خالل تحویل نشاط االتصاالت   ▪

االتصاالت السعودیة"؛ كما تم فتح مجال املنافسة في مجال االتصاالت من  إلى شركة مساهمة تحت مسمى " شركة  

خالل منح التراخیص للشركات لتقدیم خدمات االتصاالت الثابتة واملتنقلة. وأعیدت هیكلة قطاع االتصاالت وتقنیة  

وتقنیة   لالتصاالت  هیئة  املعلومات،  وتقنیة  االتصاالت  وزارة  بإنشاء  وذلك  الحكومي  برنامج  املعلومات  و  املعلومات 

 التعامالت اإللكترونیة. تم تبني املشروع الهادف لتوفير الحاسبات بقروض میسرة للمواطنين؛ 

تبني مشروع قناة الربط التكاملیة للتعامالت االلكترونية الحكومية حیث تعتبر القناة، أحد أهم مشاریع "یـٍسر" لعام  ▪

لخدمات الست األولى )االستطالعية(، وحاجة الخدمات التي تليها  م. وسيتم تطويره على مرحلتين، حسب حاجة ا2007

 ( خدمة؛ 20والبالغ عددها )

م لتعزیز أمن املعلومات، والذي یقدم  7/8/2001تعزیز جانب أمن املعلومات بإنشاء املركز الوطني للتصدیق الرقمي في   ▪

والتي هي عبارة عن منظومة   (PKI-Infrastructure Key Publicمنظومة متكاملة إلدارة البنیة التحتية للمفاتيح العامة  )

 أمنیة متكاملة إلدارة املفاتیح الرقمیة املستخدمة في الحفاظ على سریة املعلومات والتثبت من هویة املتعاملين؛ 

  إلى جانب الحفاظ على سالمة البيانات من العبث والتغیير، والقيام بإجراء التوقعات الرقمية، وهذه الخصائص تقوم  ▪

اإللكترونية   التطبيقات  من  وغيرها  اإللكترونية،  والتجارة  اإللكترونیة،  كالحكومة  اإللكترونیة؛  األعمال  كافة  عليها 

ن هذه البنية األمنية املتعاملين عن طریق شبكة اإلنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء األعمال والعمليات  
ّ
الشبكية. وتمك

 ؛ اإللكترونیة بأمن و موثوقیة وسالمة تامة

م، أحدهما ملكافحة جرائم املعلوماتیة ويهدف إلى  26/3/2007التشريعات: صدر نظامان بقراٍر من مجلس الوزراء في   ▪

منها املقررة لكل  الجرائم والعقوبات  املعلوماتیة، وذلك بتحدید هذه  التعامالت    .الحد من وقوع جرائم  والثاني نظام 

 .ات اإللكترونیة، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لهااإللكترونیة، وتهدف إلى ضبط التعامالت والتوقع

،  www.saudi.gov.saوموقعها على اإلنترنت هو     :إنشاء البوابة الوطنیة املوحدة للتعامالت اإللكترونیة الحكومیة  1-3

الحكومیة،  الخدمات  أبرز  حول  معلومات  تشمل  حیث  الحكومیة،  للخدمات  وطنیة  معلوماتیة  بوابة   " عن  عبارة    وهي 

 ".ووصفها ومتطلبات الحصول عليها، إضافة إلى نماذج إلكترونیة في حال توافرها

وذلك لتوعیة املسئولين في األجهزة الحكومية ممن  إقامة العدید من الفعالیات من مؤتمرات وورش عمل وندوات:    1-4

 .لهم عالقة بتطویر أو تقدیم الخدمات اإللكترونیة

في اململكة ما بين  أهداف برنامج اإلدارة اإللكت  1-5 العربية السعودية من  : 2010  -2001رونية  وتتمثل أهداف اململكة 

 : (89، صفحة 2014)زعبيط و بن عزيزة،  برنامج اإلدارة االلكترونية في

 رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام؛  ✓

 األعمال؛تقدیم خدمات أفضل لافراد وقطاع  ✓
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 زیادة عائدات االستثمار؛  ✓

 توفير املعلومات املطلوبة بدقة عالیة وفي الوقت املناسب؛ ✓

یقوم البرنامج بدور املحفز لتطبیق الحكومة اإللكترونية، ویقلل املركزیة في تطبیق الحكومة اإللكترونية بأكبر   ✓

 الحكومية.قدر ممكن، مع وضع الحد األدنى والتنسيق بين الجهات  

رؤیة وأولويات ومواصفات وأطر موحدة، تقليل املركزیة بأكبر    :ویستند عمل البرنامج على القواعد الرئيسية التالیة

 قدر ممكن. 

 2030-2020استراتيجية الحكومة الذكية ما بين -2

ومعظم وخططها،  ومبادراتها  وأهدافها  ورؤيتها  اململكة  طموح  الذكية  الحكومة  استراتيجية  املبادرات    حددت 

مع   للتوافق  املبتكرة  اتخاذ اإلجراءات واألساليب  املستدامة، وذلك من خالل  التنمية  تحقيق  نحو  االستراتيجية موجهة 

إلى تحديد كيف ستعمل اململكة   2030. وتهدف رؤية اململكة 2030أهداف التنمية املستدامة لامم املتحدة ورؤية اململكة 

ؤيتها لتحويل اإلدارة رقمًيا وبناء قدرات حكومية ذكية على مستوى عاملي. كما تحدد أن  العربية السعودية على تحقيق ر 

مرنة ومؤهلة وابتكارية، مما ينتج عنه تجارب الحكومة الذكية جديدة وسلسة للمستفيدين    2024تكون اإلدارة بحلول عام  

 :(2020)اململكة العربيةالسعودية،  تتمحور حول احتياجاتهم. وتشمل تطلعات الحكومة ما يلي

 تقديم تجربة خدمة موحدة وعلى مستوى عاملي من الذكاء؛ ✓

 تزويد جميع املوظفين الحكوميين بقدرات ذكية ورائدة؛ ✓

 تزويد القادة بالرؤى إليجاد حلول لتحديات الغد قبل حدو ها؛  ✓

 وقادرة رقمًيا؛الوصول للمستقبل من خالل قوة عاملة شاملة  ✓

 املسار الرقمي السريع من خالل منظومة للشركاء؛ ✓

 .االستفادة من املوارد املشتركة لتقديم املزيد بتكلفة أقل ✓

 حددت االستراتيجية أربعة أهداف رئيسية وتتمثل فيما يلي:  :األهداف االستراتيجية ملشروع الحكومة الذكية 2-2

يم الخدمات للمواطنين والشركات من خالل قناتهم املفضلة، في استهداف تقد  أ. املستفيدين )حكومة متمحورة(:

أي وقت وفي أي مكان، بهدف تقديم تجربة ثرية وشخصية تلبي احتياجات املستفيدين بأكثر الطرق سهولة بالنسبة لهم  

 من خالل: 

 تحسين تجربة املستفيد من خالل تحسين الخدمات الحكومية الذكية؛ ✓

 وتفعيل أدوارهم في مركز الحكومة؛إشراك املواطنين  ✓

 .تمكين وتوعية املواطنين لزيادة تنبي الخدمات الحكومية الذكية ✓

يفيد إنشاء قدرات اإلدارة الذكية بين الجهات الحكومية في املساعدة في اتخاذ القرارات   ب. اإلدارة العامة الذكية:

بشكل أفضل، وتصميم البنية التحتية واألنظمة التي تلبي احتياجات حكومة ذكية رائدة، وزيادة الكفاءات بناًء على رؤى  

فة إلى تقريب الحكومة من بعضها البعض من أجل  البيانات، والخدمات وتبسيطها، وتقليل العمل اليدوي املتكرر. باإلضا

 التفكير واالبتكار مًعا على أساس القدرات التكنولوجية الرائدة. وذلك من خالل: 

 حكومة ذكية متكاملة ومؤتمتة لدفع التعاون واالبتكار؛  ✓

 تحسين اتخاذ القرار من خالل استخدام التقنيات الذكية؛  ✓

 .وجهة نحو املستقبل لتعزيز التحول الرقمي للحكومةتأمين البنية التحتية والتطبيقات امل ✓

املستدامة: والفرص  االستثمار  تقديم   ج.  تعريف  ويعيد  للحكومة  الرقمي  التحول  رقمية  منظومة  إنشاء  يقود 

الخدمات من خالل التعاون عبر القطاع الحكومي والقطاع الخاص الرائد. ويتم تسهيل هذا املنظومة من خالل قوة عاملة  
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رقمًيا، وعمليات قوية لجمع الجهات الحكومية سوًيا وكسر أوجه االنغالق وإيجاد سوق قوي مع معايير وضوابط  ممكنة  

 سريًعا إلى قدرات القطاع الخاص الرائدة، عن طريق
ً
 :حازمة مما يوفر وصوال

 حوكمة وتنظيم املنظومات الحكومية الذكية لتعزيز التعاون؛ ✓

 دفع ججلة التحول؛القوى العاملة الحكومية املؤهلة ل ✓

 .تعزيز القطاع الخاص لتقديم القدرات املحلية ✓

امليزانيات واملشاريع    د. منظومة ممكنة رقمًيا: املعلومات واالتصاالت الختبار  في تكنولوجيا  استثمار  إطار  إنشاء 

إ التركيز على  يتم  الحلول. وتماشًيا مع ذلك  العوائد االستثمارية والقيمة واستدامة  في  القدرات  املطلوبة  عادة استخدام 

قوية   إرشادات  خالل  من  اإلطار  هذا  دعم  سيتم  الجهود.  ازدواجية  من  الحد  بهدف  الحكومية  الجهات  بين  املشتركة 

 وذلك من خالل:  .للمشتريات وبوابات مرحلة مراجعة املشروع، مما يضمن التحكم والتعلم املستمر والتحسين

 دامة؛تحسين التكلفة وتعظيم القيمة لضمان االست ✓

 القدرات واملوارد املشتركة لخفض التكاليف والنفقات العامة؛  ✓

   .مشتريات فعالة لضمان الجودة والسرعة وتحسين التكلفة ✓

 2030(: يمثل األهداف االستراتيجية ملشروع الحكومة الذكية لرؤية 02الشكل رقم ) 

 
، 24/04/2022: إستراتيجية الحكومة الذكية، تم االطالع بتاريخ: 2030اململكة العربية السعودية، املنصة الوطنية املوحدة، رؤية : املصدر

 https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/smartstrategyمن املوقع االلكتروني:  

 :وضعية اململكة العربیة السعودیة -3

اإللكترونية العالي معيارا شامال وأقرب للموضوعية في تقییم بيئة الحكومة اإللكترونية في  یعتبر مؤشر الحكومة  

أي دولة، حیث یتضمن تواجد الدولة املباشر على شبكة االنترنيت ویقیم البنية التحتية لالتصاالت على وجه عام وقدراتها  

األ  األحوال  على  بالتعرف  املؤشر  یقوم  كما  البشریة.  التنمیة  للحكومة  على  مستدامة  بیئة  على  الدولة  تعين  التي  ساسية 

اإللكترونية و إعارتها االهتمام الكافي بتحدید املعیار املالئمة لتقییمها، و ذلك املعيار يأخذ في االعتبار مدى قدرة كل شریحة  

تط ونتائج  حائل،  دون  بها  والخاصة  واملفیدة  اآلنیة  والخدمات  للمعلومات  التوصل  على  الحكومة  من سكانها  مؤشر  بیق 

 .اإللكترونية العالي یمیل عادة إلى تمثیل مستوى التطور االقتصادي و االجتماعي و السياس ي

دولة،    193حسب مؤشر األمم املتحدة للحكومة االلكترونية من بين    36تحتل اململكة العربية السعودية املرتبة  

م  2012مس دول خالل سنتين حيث كان ترتيبها خالل عام  سنوات، وعلى خ10دوله خالل    54ثم قفزت لتحقيق تقدما على  

دولة    20م ضمن أفضل  2014، وحسب التقرير األمم املتحدة ملؤشر الحكومة االلكترونية  فإن اململكة تصنف عام    41هو  



 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد )الجزء الثالث(      

 

 

 

 98 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

ا في تقديم  دولة في قارة آسي 47من بين 8على مستوى العالم في تقديم خدمات الحكومة االلكترونية، كما تعتبر الدولة رقم 

 . (212، صفحة 2018)املقبل،  التعامالت االلكترونية، واملرتبة الثالثة خليجيا بعد اإلمارات والبحرين

وقد أدت هذه النتائج إلى حصول املواطنين وقطاع األعمال على أكبر قدر من الخدمات وبفعالية أكبر، كما أدى  

عمل الحكومة وبجدية على تسهيل إجراءات الخدمات. ويوضح الجدول التالي التقدم في ترتيب اململكة في تطبيق  ذلك إلى  

 الحكومة االلكترونية حسب مؤشر األمم املتحدة للحكومة االلكترونية. 

 2014-2003ور الحكومة االلكترونية في اململكة العربية السعودية ما بين تط (: 01جدول رقم ) 

 2014 20012 2010 2007 2005 2004 2003 العام 

 36 41 57 70 80 90 105 ترتيب اململكة

،  02، العدد 05عواطف سليمان املقبل، دور الحكومة في تحقيق التنمية االقتصادية، املجلة املصرية لعلوم املعلومات، املجلد  املصدر: 

 .213، ص 2018أكتوبر 

 السعودیة في تفعیل اإلدارة اإللكترونیة ثالثا: جهود اململكة العربیة 

تعتبر اململكة العربية السعودیة من أوائل الدول العربیة التي تحولت للعمل اإللكتروني في معظم قطاعاتها، فكان  

هذا من أحد أهم األسباب التي دفعت الدولة لتفعيل اإلدارة االلكترونية، واملواطن والشركات كزبائن أو عمالء يرغبون في  

الستفادة من هذه الخدمات، وقد استطاعت اململكة العربیة السعودیة أن تحتوي معظم التحوالت التقنیة التي انطلقت  ا

على هیئة ثورات متتالیة ال زالت مستمرة حتى وقتنا الحالي خاصة في مجال تقنیة املعلومات واالتصاالت الرقمیة فعممت  

التي تقوم على  استخدام خدمة االنترنت ووفرت كل اإلمكانات ا لتي سهلت استخدامه على مستوى املؤسسات واألفراد، 

تحسين وتطویر األداء اإلداري والوصول بتعامالته إلى درجة عالیة من الكفاءة للوصول إلى رضا املتلقي مع مميزات جدیدة  

 خخص صاحب املصلحة.  إلنجاز املعامالت كالدقة في األداء واختصار الوقت وانخفاض التكلفة دون الحاجة لتواجد ال

وضمن منظومة العالم املعرفي وتطوره في هذا املجال التقني كانت اململكة ضمن السرب في نهج مواكبة التطورات  

الحكومة   واتجهت  الدولة  محیط  ضمن  الجغرافیة  مواقعهم  مختلف  على  املجتمع  أفراد  خدمة  في  وتسخيرها  العلمية 

 في تفعیل  
ً
 جادا

ً
اإلدارة اإللكترونیة وسخرت كل السبل لكي ترقى باألداء وانجاز هذا البرنامج، وهیصت جميع  السعودیة اتجاها

متطلبات البنیة التحتية ملواجهة املتطلبات الرئيسية لتطبيقها، وفي هذا اإلطار ذكر محمد أمين مرغالني في بحثه حول  

نطلق مارست الحكومة السعودیة بمدینة جدة نحو  "اتجاهات موظفي املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعیة" ومن هذا امل

اإللكترونیة التعامالت  وتقنية    (2008)مرغالني،    تطبیق  االتصاالت  وزارة  التقنية عن طریق  مع هذه  التعامل  في  دورها 

م 2004 -هـ 1425ابتداء من عام    املعلومات لتنفیذ مشروع خطة التعامالت اإللكترونیة الحكومية للخمس سنوات القادمة

سياسات   برسم  اإللكترونیة  الحكومة  مجال  في  دورها  یتمثل  والذي  )یسر(،  اإللكترونیة  التعامالت  برنامج  خالل  من 

أكثر   نمو  لتحقیق  اإللكترونیة  الحكومة  تطبیق  متطلبات  مع  یتماش ى  بما  هيكلتها  وٕاعادة  أجهزتها  لتطویر  واستراتيجيات 

 ."ت اإللكترونیة لتحقیق التنمیة املستدامة والتطویر في جميع جوانب الحیاةفعالیة في الخدما

 یسر "برنامج املعامالت الحكومیة اإللكترونیة":  -1

سعت اململكة العربیة السعودیة لتبني برنامج التعامالت اإللكترونیة "یسر" بعد صدور األمر السامي الكریم رقم  

واملت10/7/1424وتاریخ    33181/ب/7 وزارة  هـ  قبل  من  اإللكترونیة  واملعامالت  الخدمات  لتقدیم  خطة  وضع  ضمن 

املعلومات، وكان هذا اإلنجاز ضمن املبادرات واملشاریع التنمویة التي تتبناها حكومة اململكة لتحقیق   االتصاالت وتقنية 

یة "یسر" اهتمام اململكة العربیة  التنمیة املستدامة والتطویر في جمیع جوانب الحیاة. ویجسد برنامج التعامالت اإللكترون

السعودیة لتطبیق مفهوم التعامالت اإللكترونیة االدارية. ویتم التركيز في رؤممیة تطبیق التعامالت اإللكترونیة االدارية في  

  اململكة على املستخدمين.
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 مشروع تك ) بوابة املدینة اإللكترونیة( نموذج لتطبيق االدارة اإللكترونية: -2

هـ فقد تولت  1425املدینة املنورة من أوائل مناطق اململكة في تطبيق نظام االدارة اإللكترونية، ابتداء من عام  كانت   

أمانة املدینة املنورة تطبیق املشروع متیحة لجمیع طالبي الخدمة من غير األجهزة الحكومیة حق توفيرها والتعامل معها،  

لى تفعیل العمل بأسرع وقت ممكن واستفاد من ذلك مجتمع املدینة املنورة، وتم  وقد كان لجهود أمير املدینة املنورة أثره ع 

  .إنشاء بوابة إلكترونية ملنطقة املدینة املنورة كأحد الوسائل املتاحة للمستفیدین

الحكومي   الثالثة:  االقتصاد  قطاعات  بين  املزاوجة  أساس  على  املنطقة  في  الشاملة  التنمیة  برنامج  فكرة  وتقوم 

العمل الحكومیة هي املحرك األساس ي لكافة القطاعات الخدمیة و االستثماریة في التو  جاري وغير الربحي، و بما أن بیئة 

والقطاع   األفراد  كافة  من  )املراجع(  ولیس  )املستفید(  ناحیة خدمة  من  الحكومي  القطاع  تطویر  على  التركيز  كان  البالد 

 .خدمات تك()

 على املوافقة من خالل ا
ً
ـ تعاقدت املنطقة مع  2004جتماع اللجنة الوزارية لتطویر منطقة املدینة املنورة في  وبناءا

مجموعة البصائر الشاملة )الشریك املطور( لتنفیذ البرنامج بوصفه شراكة حكومية أهلية تحت مظلة برنامج االقتصاد  

للخدمات اإللكت  املنورة  املدینة  اإللكترونية والتي تعد شركة  رونية املحدودة )خدماتك( إحدى الشركات  الرقمي واالدارة 

خدمة إلكترونیة یتم تقديمها من خالل أكثر من ثالثون مركز    400املنبثقة عن هذا البرنامج حیث قامت بتطوير أكثر من  

خدمة قد خدمت بنجاح عشرات اآلالف من املستفيدين وتسعى للتكامل مع املبادرات الوطنیة وعلى رأسها مبادرات املركز  

ْر ( للتعامالت االلكترونيالوط  .ني للمعلومات و برنامج )َیِسّ

 أعتمد على مدى جاهزیة القطاعات االدارية لتقدیم  
ً
ویمكن القول إن تطبیق التعامالت االدارية الحكومية إلكترونیا

، ویكون ذلك بتوفير البنیة التحتية الالزمة لذلك من خالل تحدیث قطاعات الدولة وت
ً
دعیمها بأحدث  الخدمات إلكترونیا

املعارف   ، وكذلك نشر 
ً
إلكترونیا االدارية  في تقدیم الخدمات  للمساعدة  تقنیات االتصاالت واملعلومات،  إلیه  ما توصلت 

 وتعمیق املفاهیم والخبرات التي تساعد مدیري ومنسوبي 
ً
والخبرات في املجاالت املرتبطة بتقدیم الخدمات االدارية إلكترونیا

لقطاعات الحكومیة في تطبیق مفاهیم االدارة  اإللكترونیة وتطبیقاتها من جانب توعیة املجتمع بكیفیة  تقنیة املعلومات في ا

 (. 2007االستفادة من الخدمات اإللكترونیة )العلي، 

أهداف   تحقق  التي  العوامل  جمیع  دراسة  إلى  اإللكترونية  لإلدارة  تفعیلها  املنورة خالل  املدینة  إمارة  وقد سعت 

وذلك املتوفرة    املشروع  املعلومات  ظل  في  التطبیق  جاهزیة  من  للتأكد  اإلجرائیة  الخطوات  ببعض  القیام  خالل  من 

للقطاعات التي سیتم ربطها باملشروع. وكان من متطلبات بناء املشروع بعد وضع الخطط االستراتيجية له تحدید جوانب  

 
ً
البرنامج، والتي غالبا التي یفعل فيها  البیئة  تمثل  التي  الخطة اإلستراتیجیة ویكتمل  التطبیق  بناء  یتم تحدیدها ضمن  ما   

تحدیدها بعد املرور بمشروع الدراسات اإلستراتیجیة والذي یمكن عن طریق النتائج املستخلصة وضع معایير مقننة لبیئة  

 .التطبیق

ضوئها الجهات ذات    ( والتي حدد على2005وقد أظهرت نتائج الدراسات اإلستراتیجیة )إمارة منطقة املدینة املنورة،  

الجاهزیة للتطبیق اإلدارة اإللكترونیة عن طریق برنامج املدینة املنورة للحكومة اإللكترونیة. حیث أنطلق البرنامج من خالل  

جهة حكومیة ( إن هناك تفاوت في مستوى    60مسح میداني وتقییم شامل لكافة اإلدارات الحكومیة في املنطقة تشمل )

التي أبدت استعدادها لالنضمام لبرنامج الحكومة اإللكترونیة، وظهر التفاوت في االستعداد واضح    الجاهزیة لدى الجهات 

تك"   " خدمات  املدینة  بوابة  موقع  على  املفعلة  الحكومیة  اإلدارات  البشریة،  ،املوارد  املعلومات  ،تقنية  األعمال  بیئة  في: 

 لتطبیق االدارية اإللكترونية باملدینة املنورة.

 تقييم تجربة االدارة االلكترونية في اململكة العربية السعودية: رابعا

  :/أهم عوامل نجاح تطبيق االدارة اإللكترونية باململكة العربية السعودية 1
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على تطوير البنية التحتية الخاصة باالتصاالت وتقنية املعلومات من    2030نصت خطة امللكة العربية السعودية  

%من املنازل في    90القطاع الخاص ويستهدف ذلك توسيع تغطية خدمة النطاق العريض لتصل نسبة  خالل الشراكة مع  

%في املناطق األخرى. وقد أدركت حكومة اململكة األثر الفعال والكبير للتحول من    66املدن ذات الكثافة السكانية العالية و

فير كل التطبيقات والتعامالت الالزمة لهذا التحول. ومنها  االقتصاد التقليدي إلى االقتصاد املعرفي بشكل عام ومن ذلك تو 

االدارة   تطبيق  نجاح  عوامل  أهم  ارجاع  ويمكن  االقتصادية،  التنمية  تحقيق  في  ودورها  االلكترونية  االدارة  تطبيق 

 :  (2006)الجدید، االلكترونية باململكة إلى

للمس ▪ االستراتيجية  الرؤية  ونتاج  وضوح  وتنفيذ  تخطيط  من  اإللكترونية  اإلدارة  ملفهوم  الشامل  واالستيعاب  ئولين، 

 ؛ وتشغيل وتطوير

 ؛الرعایة املباشرة والشاملة لإلدارات، والبعد عن االتكالية واالرتجالية في معالجة األمور  ▪

العمل. ومحاولة توضيحها للموظفين إلمكانية   ▪ املستمر إلجراءات  التأكید على  التطویر  أهدافها مع  استيعابها، وفهم 

 ؛تدوینها وتصنیفها

 حسب تخصصه ▪
ً
 ؛ التدریب والتأهيل وتأمين االحتیاجات التدریبیة لجمیع املوظفين كال

 ؛التحدیث املستمر لتقنیة املعلومات ووسائل االتصال ▪

 ؛تحقیق مبدأ الشفافیة والتطبیق األمثل للواقعیة ▪

 ؛املعلومات للمستفیدینتأمين سریة  ▪

 ؛ االستفادة من التجارب السابقة وعدم تكرار األخطاء ▪

 ؛التعاون اإليجابي بين األفراد واإلدارات وترك االعتبارات الخخصیة ▪

 ؛اعتماد خطة للمشاريع ذات صبغة واقعية یمكن تنفیذها ▪

 ؛دعم وتخجیع اإلدارة العلیا ▪

 ؛تخجیع مشاركة املستخدمين ▪

 ؛ ظیم املعلومات واستراتیجیة العملضمان التالؤم بين تن ▪

 ؛ ضمان فاعلية قنوات االتصال ▪

فقد نجح تطبيق االدارة اإللكترونية باململكة العربية السعودية نتیجة جهود مكثفة بذلت لالستفادة من تكنولوجيا 

الخدمات  وطلب  االنترنت،  العاملية  الشبكة  طریق  عن  املعلومات  بتقدیم  املواطنين  خدمة  في  یحتاجها    االتصاالت  التي 

 املواطن في الجهات الحكومیة املختلفة.

  :/ عوائق تطبيق االدارة االلكترونية في اململكة العربية السعودية2

في وتتمثل  اإللكترونية  االدارة  تطبيق  أمام  والعوائق  التحديات  من   
ً
عددا السعودية  العربية  اململكة   تواجه 

 : (2021)القحطاني، 

ضعف البنية التحتية لشبكة االتصاالت: إن تطبيقها مازال يواجه عائق عدم اكتمال البنية التحتية لانترنت في جميع   ▪

أو عدم   االنترنت،  املحافظات من ضعف جودة خدمات  وتعاني بعض  السعودية،  العربية  اململكة  مدن ومحافظات 

البعيدة نتيجة   الهجر  الهجر في وجودها في  الكبيرة وترامي أطرافها، ووجود بعض  العربية السعودية  مساحة اململكة 

مناطق صحراوية يصعب توفير الخدمات فيها. ويولي برنامج االدارة االلكترونية الذي يشرف عليه كل من وزير املالية  

ع املعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  من  ومحافظ  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  حكومة  ووزير  من  كبيرا  اهتماما  لى 

القطاع   كفاءة  املجاالت، ورفع  في جميع  والتطور  املستدامة  التنمية  لتحقيق  االلكترونية  االدارية  تطبيق  في  اململكة 

 ؛ الحكومي، وخدمة الجهات ذات العالقة
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وكذلك ارتفاع كافة    املستوى املتدني الستخدام اإلنترنت ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوصول إلى خدمات اإلنترنت، ▪

 ؛وسائل االتصال

 ؛فقدان الخصوصية املعلوماتية للمواطن والخوف من تسرب املعلومات التي ال يرغب في اطالع اآلخرين عليها ▪

 ؛ضعف التشريعات القانونية التي تسهل التعامل مع التطبيقات اإللكترونية بشكل عام ▪

 ؛ وتطبيقات الحكومة اإللكترونية وعدم توفر سمات مجتمع املعلوماتضعف الوعي االجتماعي والثقافي بمفاهيم  ▪

  ؛عدم توفر االعتمادات املالية الكافية ▪

اإللكترونية   ▪ التعامالت  تجاه  العام  الرأي  مزاج  تغيير  يعد  املادية:  الناحية  من  اإللكترونية  التعامالت  في  الثقة  عدم 

 في تقييم ن 
ً
 حاسما

ً
جاح املشروع، وهذا يتطلب من مبادرة االدارة اإللكترونية تحقيق  وإقناعه بالثقة بخدماتها عامال

 ؛ نسبة معينة من االستخدام لتعكس إنجازات إيجابية في حياة األفراد واألعمال بما يؤكد تحقيق عائد على االستثمارات

 ؛ عدم توفر خطة وطنية للمعلومات على مستوى الدولة ▪

ر من العاملين في القطاعات االدارية للمعرفة التي تتطلبها عملية التحول  نقص العناصر البشرية املؤهلة يفتقد عدد كبي ▪

باإلضافة إلى عدم القدرة على التعامل مع التطبيقات اإللكترونية، ويتبدى ذلك على شكل مقاومة قوية للتغيير تقف  

 أمام نشر هذه املعرفة، يؤازرها عامل هجرة الخبرات من القطاع العام لفائدة القط
ً
اع الخاص، أو إلى الخارج،  حائال

 . وهو ما يفاقم هذا النقص

 الخاتمة:

في األخير نستخلص بأن اململكة العربية السعودية قطعت أشواطا ال بأس بها في تطبيق اإلدارة اإللكترونية للقضاء  

العربية التي كانت والزالت تتخبط في مشاكل اإلدارة،   الدول  البيروقراطية مقارنة بنظيراتها من  حيث سعت لتطوير  على 

اإلدارة العامة من خالل استخدام التقنيات الحديثة للمعلومات تماشيا مع املستجدات الدولية ورغبة منها لتطوير اإلدارة  

 والقضاء على البيروقراطية التي عرفتها اإلدارة السعودية.

يق أنظمة اإلدارة االلكترونية على  لذا فقد وصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: وجود أثر ايجابي وقوي لتطب 

تنمية وتطوير اإلدارة السعودية كما نجحت إلى حد ما في الحد من البيروقراطية حيث ساهم تبني نظام اإلدارة االلكترونية  

في تنظيم العمل اإلداري والحد من التدخل اإلداري باإلضافة إلى القضاء على املركزية وتطبيق الشفافية، وكذا الحد من  

 ملحسوبية واملحاباة ودعم القضاء على الروتين اإلداري. ا
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اقع واملأمول   التحول الرقمي للمعامالت الورقية في العراق بين الو

The digital transformation of paper transactions in Iraq between reality and 

expectations 

 مدرس مساعد: عبد الحميد هايس مطر درويش الدليمي 

 قسم العلوم االساسية جامعه األنبار/ كليه الزراعة 
 

 امللخص 

املعامالت اإللكترونية هي معامالت يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة وسائل أو سجالت إلكترونية. وهي شكل من  

أشكال االستخدام املتكامل لكل تقنيات املعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت على أن يكون الغرض من هذا التجميع تسهيل وتسريع التعامالت  

  امها أواملالية، مع ضمانة الدقة افي إطار مواكبة التحول الرقمي ودخول عصر الثورة التكنولوجية، تأتي املعامالت اإللكترونية، والتي يتم إبر 

ر تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بوسائل إلكترونية، ومن ثم تم تقديم مقترح ملشروع قانون لـ"املعامالت اإللكترونية"، والذي يستهدف وضع إطا

ية  تشريعي يمنع التالعب بنتائج أية معاملة إلكترونية يتم إجراءها كما يضمن حقوق طرفي املعاملة أيًضا، أن هذا القانون يعطى ضمانات كاف

بإصدار شهادات إلكترونية حقيقية سواء كانت حكومية أو دراسية وغيرها من الشهادات التي تصدر بشكل إلكتروني من دون أية تالعب أو  

 تزوير، فضال عن إبرام العقود القانونية بنفس القوة والحجية القانونية للعقود الورق لعالية. 

مما فرض خيار التعليم االلكتروني وبأشراف ومتابعة مستمرة من قبل السيد    استجابة للتحديات التي فرضتها أزمة فايروس كورونا

يزة التي رئيس جامعة األنبار االستاذ الدكتور مشتاق طالب الندا املحترم،  تنفرد جامعة االنبار بإطالقها مجموعة من الخدمات االلكترونية املم 

ة نحو التحول االلكتروني لتواكب التقدم في الجامعات العاملية و ترتقي بها نحو  تجعل الجامعة بمقدمة جامعات العراق التي تسير بخطى واثق

 تصنيفات متقدمة بين الجامعات الرصينة واملعتمدة 

 الكلمات املفتاحية: التحول الرقمي، املعامالت االلكترونية، الخدمات االلكترونية، تقنيات املعلومات، الضمانات القانونية.

ABSTRACT 

Electronic transactions are transactions entered into or executed in whole or in part by electronic means or records. It 

is a form of integrated use of all information and communication technologies, provided that the purpose of this compilation 

is to facilitate and speed up financial transactions, while ensuring accuracy. By electronic means, and then a proposal was 

submitted for a draft law on "electronic transactions", which aims to establish a legislative framework that prevents 

manipulation of the results of any electronic transaction conducted and also guarantees the rights of the two parties to the 

transaction as well, that this law gives sufficient guarantees by issuing real electronic certificates, whether governmental or 

Studies and other certificates that are issued electronically without any manipulation or forgery, as well as concluding legal 

contracts with the same strength and legal authenticity as paper contracts . 

In response to the challenges posed by the Corona virus crisis, which imposed the option of e-learning and with 

continuous supervision and follow-up by the President of Anbar University, Professor Dr. To keep pace with the progress in 

international universities and elevate them towards advanced rankings among reputable and accredited universities 

key words  : Digital transformation,  Electronic transactions, Electronic services, Information technologies, Legal guarantees 
 

 املقدمة : 

تواجه   التي  التحديات  اهم  واستعرض  العراق،  في  الشاملة  التمية  تحقيق  في  الرقمي  التحول  دور  البحث  تناول 

انظمة   وجود  وعدم  تكنولوجية  تغييرات  ألحداث  كبيرة  استثمارات  وجود  عدم  ومنها  االنبار  جامعة  في  الرقمي  التحول 

البحث الى تسليط الضوء على مفهوم . ويهدف  الرقمي فضال عن التعرف على االستراتيجية    معلوماتية متطورة  التحول 

الرقمي   التحول  بين  الترابط  لبيان عالقة  التحليلي  املنهج  البحث  العراق. واستخدم  في  الرقمي  التحول  لتحقيق  املناسبة 

الخدمات   تقديم  في  تساهم  العراق  في  الرقمي  التحول  استراتيجية  تنفيذ  ان  البحث  واستنتج   . العالي  العلمية  والتعاليم 
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الرقمية ومن ثم تحقق التحول الشامل على  كافة  االصعدة . وقدم البحث جملة من املقترحات اهمها ان تقديم الدعم  

للمؤسسات التعليمية، وتحفيزها على توطين واستخدام التكنولوجيا الرقمية يؤدي الى اصالح املنظومة العلمية مما يعني  

 .(1)بجودة عاليةالتوسع في تقديم النتاجات العلمية و 

وأوصت العديد من الدراسات السابقة باستخدام التعليم اإللكتروني وتطبيقاته وتدريس املقررات الدراسية ومن  

هذا املنطلق جاءت هذه الدراسة لکشف عن فاعلية التعليم اإللکتروني في ظل انتشار جائحة کورونا واالنعزال شبه التام  

 ومن ضمنها جامعة االنبار املؤسسة االكثر استخداما للمعامالت الرقمية. الذي اصب مفاصل الدولة العراقية 

الدراسة   يلي::  Objectivesأهداف  ما  إلى  الدراسة  هذه  التعليم   تهدف  تحول  فاعلية  مدى  على  التعرف 

االسات نظر  وجهة  من  کورونا  جائحة  انتشار  ظل  في  الرقمي(  )التحول  اإللكتروني  التعليم  الى  في  الورقي)الحضوري(  ذة 

 الجامعات العراقية .  

 تبرز أهمية هذه الدراسة من الناحيتين النظرية والعملية على النحو التالي: 

تستمد هذه الدراسة أهميتها من تناولها ملفهوم التعليم اإللكتروني الذي يعد له دور هام ومحوري    األهمية النظرية:

التعليمية في عصرنا الحالي، حيث تبحث هذه   العملية  التعليم اإللكتروني )الرقمي(،  مما  في  أثر استراتيجية  الدراسة في 

 في معرفة مدى تأثير استراتيجية التعليم، کما وتعتبر الدراسة الحالية مهمة في الوقت الحالي في حدود 
ً
 مهما

ً
يعطي مؤشرا

 لحداثة تطبيق هذه االستر 
ً
. 19-اتيجية في ظل وباء کوفيداعلم الباحث في البيئة العراقية التي تناولت هذا املوضوع نظرا

 . (2)والعزلة التامة بعد تطبيق اجراءات السالمة اليحية والتباعد املجتمعي

إمكانية استفادة الباحثين في مجال التربية بصفة    األهمية العملية:  العملية في  الدراسة من الناحية  تبرز أهمية 

ج في کل املدارس والجامعات,  لکي يتم دمج هذه التقنية وتبنيها في عامة، وإعطاء رؤية للجهات املعنية بتطوير التعليم املدم 

کل مراحل التعليم، کما و تسهم هذه الکشف عن مدى تأثر الجانب املهاري،  بأسلوب التعليم اإللكتروني وبالتالي تقديم 

مستقبال في حال استمر  توصيات تسهم في معالجة جوانب الضعف التي تكشف عنها نتائج الدراسة،  من أجل التغلب عليه  

 استخدام استراتيجية التعليم عن بعد.  

تعزيز  على  االنبار  جامعة  عملت  الرقمية، حيث  بناء مؤسساتها  نحو  االستراتيجي  توجهها  في   
ً
قدما الدولة  تمض ي 

الكفيلة بتحقيق أهد  املعلومات واالتصاالت، ووضع الخطط واالستراتيجيات  التحتية لتكنولوجيا  البنية  افها في  وتطوير 

العمل   بيئة  تحسين  يضمن  بما  املمكنة،  الخدمات  تقديم  في  والتوسع   ،
ً
رقميا ومتكاملة  مترابطة  حكومة  إلى  الوصول 

والتأسيس ملجتمع املعرفة ورفع مستوى األداء داخل مؤسسات الدولة املختلفة ومن ضمنها جامعة االنبار محور الدراسة،  

االرتقاء بمستوى حياة املواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت ويساهم في إعادة بناء املتلقين من خالل  

 عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه املجتمع في الوقت الراهن
ً
 . (3)والجهد، فضال

التعلم عن بعد، ومنها تطبيق "بالك  ووضعت وزارة التعليم العالي والتربية مجموعة من البرامج التي تساعد على  

ا،  Black Boardبورد" ) (، وهو تطبيق يعتمد على تصميم املقررات واملهمات والواجبات واالختبارات وتيحيحها إليكترونيًّ

 والتواصل مع الطالب من خالل بيئة افتراضية وتطبيقات يتم تحميلها عن طريق الهواتف الذكية. 

 لالتصال  Edmodoوكذلك منصة "إدمودو" )
ً
 آمنة

ً
(، وهي منصة اجتماعية مجانية توفر للمعلمين والطالب بيئة

وتطبيق   واملناقشات.  والدرجات  املنزلية  الواجبات  إلى  إضافة  الرقمية،  وتطبيقاته  التعليمي  املحتوى  وتبادل  والتعاون، 

( كالسروم"  "جوجل  وتطبيق  اإلنترنت،  عبر  العربية  اللغة  بتعليم  املعني  ل  Google Classroom"إدراك"،  يسّهِ الذي   ،)

أو خارجها، وقد لجأت بعض الكليات والجامعات العراقية   ومنها  –التواصل بين املعلمين والطالب سواء داخل الجامعة 

(، وهو تطبيق  seesawإلى توفير االشتراك به )مجاًنا( لكل طالبها كوسيلة للتعلم عن بعد، وتطبيق "س ي سو" )  - جامعة االنبار

في  رقمي يساع الدراسة، وحتى  األمور وزمالء  املعلمين وأولياء  الجامعة وتقاسمه مع  في  يتعلمونه  ما  توثيق  الطالب على  د 
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في عبر اإلنترنت، يساعد الطالب على ممارسة الرياضيات  Mindsparkالعالم، وتطبيق  ، الذي يعتمد على نظام تعليمي تكيُّ

 . (4)وتعلمها

بيق حظر التجوال الشامل في العراق، باشرت جامعة االنبار بتطوير منصتها  وبعد تفش ي جائحة كورونا، والبدء بتط

، مما ساعد الطلبة على  
ً
لتشمل تقديم جميع املواد الدراسية إضافة الى احتوائها ميزة اجراء االمتحانات الفصلية الكترونيا

وا الوقت  التعليمية  املنصة  "وفرت  املنزل  في  بقائهم  اثناء  الدراس ي  تقنيات جديدة  إتمام عامهم  واملال واستكشاف  لجهد 

للدراسة، واالهم من ذلك تمكنت من إتمام العام الدراس ي رغم حظر التجوال ، الذي تسبب به فيروس كورونا". ولم يخلو  

االمر من بعض املعوقات كضعف شبكة االنترنت وقلة الخبرة الرقمية، لكن التعليم االلكتروني وفر ميزة إعادة املحاضرات  

 دون انقطاع". أكثر 
ً
 من مرة لفهمها بشكل أفضل، واجراء االمتحانات الكترونيا

إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهدف إلى إجراء تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية  

د بالعلم واملعرفة الرقمية، لتكون  في العراق، وتقوم بتوجيه املؤسسات العلمية والبحثية لتتولى عملية خلق جيل جديد مزو 

هذه املؤسسات قوة فاعلة ومؤثرة في املجتمع العراقي . كما تهدف الوزارة إلى تطوير العالقات العلمية والثقافية وتوسيع  

 .(5)العالقات الودية في هذه املجاالت مع الدول األخرى 

من أجل تحقيق االنسجام والتكامل في مجاالت العلم    واملنظمات العلمية واألكاديمية املختلفة في جميع أنحاء العالم

 واملعرفة ولتسهيل ذلم دابت جامعة االنبار على التحول الرقمي في اغلب تعامالتها.

 وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن استراتيجياتها ما يلي : 

لتلبي    العلمي  العالي والبحث  بالتعليم  االرتقاء  إلى  الوزارة  في تسعى  التمّيز  التنموية باتجاه تحقيق  احتياجات املجتمع   ة 

مختلف نشاطاته العلمية والتربوية  في مجال ) التعلـّم والتعليم ، البحث العلمي ، وخدمة املجتمع ( . وتستند الوزارة في  

اه نحو التنمية البشرية  تحقيق أهدافها االستراتيجية على عمليات تنشيط قدراتها الذاتية لبناء "مجتمع املعرفة"  واالتج 

املستدامة عن طريق التحول الرقمي في املعامالت الورقية املختلفة. كما تهتم الوزارة بتطوير قطاع التعليم العالي والبحث  

العلمي وتحديثه  ليغدو  أكثر قدرة في تحقيق األهداف  النظرية والتطبيقية التي تنسجم مع االحتياجات الحالية واملستقبلية  

 تمع من اجل: للمج

. تعزيز دور الجامعات والهيئات واملراكز العلمية والبحثية في إعداد علماء املستقبل وبناء جيل مثقف على درجة كافية  1

 من الوعي وااللتزام الثقافي والقيمّي.

( واالنفتاح في التعامل مع املستجدات امل2
ً
 وخارجيا

ً
سس التواصل العلمي واألكاديمي )داخليا

ُ
عاصرة وتكنلوجيا . تحفيز أ

 لحافات العلوم.
ً
 املعلومات وصوال

. االستعانة بالتكنولوجيا الحديثة الستكشاف املعرفة الجديدة وتطوير املعرفة الحالية أو الحصول عليها والعمل على  3

 نشرها وتطبيقها. 

سس اختيار القيادات العلمية واإلدارية الكفؤة ومن لديهم خبرة في مجال التقن 4
ُ
 يات الحديثة والتعامل الرقمي. . تدعيم أ

 لتحسين نوعية مخرجات  5
ً
. اعتماد معايير وطنية لضبط الجودة في التعليم العالي على وفق معايير الجودة املعتمدة عامليا

 الوزارة وانسجامها مع متطلبات  تقدم املجتمع. 

 . (6)ملشاركة واإلبداع املجتمعي. املساهمة في تطوير املجتمع وحل املشكالت من خالل البحث العلمي وتعزيز ا6

 من قيادة التعليم العالي على أن ترقى املؤسسات التعليمية والجامعات واملراكز العلمية والبحثية إلى مستوى  
ً
حرصا

ت الوزارة في استراتيجيتها الحالية  
ّ
 إلى حافات العلوم واملعرفة، فقد تبن

ً
 وصوال

ً
الطموح بما يواكب التقدم الحاصل عامليا

عة من التوجهات واألهداف للنهوض بالتعليم العالي من خالل تأكيد أهمية تحقيق ))التنمية البشريـة املستدامة((  مجمو 

. هي خطة  
ً
وتدعيم )) متطلبات الجودة في التعليم العالي(( على وفق معايير وطنية تتوافق مع معايير الجودة املعتمدة عامليا
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يحدد األعمال والنشاطات والجهات املسؤولة عن تنفيذ كل عمل، والوقت  عمل تنفيذية هادفة تنفذ ضمن جدول زمني  

املحدد للتنفيذ في ضوء املؤشرات والنتائج املتوقعة. اخذت االستراتيجية بعين االعتبار توفير فرص التعليم للجميع وتلبية  

وذلك بهدف الوصول إلى خريجين    احتياجات املجتمع العراقي الحالية واملستقبلية املنسجمة مع أهداف التنمية وخططها، 

مؤهلين لتلبية هذه االحتياجات، من خالل رسم السياسات، وتحديد األعمال الالزمة لتوفير البيئة الرقمية املناسبة  لهذا  

. تناولت  (7)التطوير، ومن خالل األسس املستمدة من فلسفة الوزارة ورؤيتها في التحول الرقمي لجميع املعامالت الورقية

املناهج  -، الهيئات/أسس وآليات القبول في الجامعات - اتيجية الحالية مجموعة من املحاور الرئيسة  ذات العالقة بـ :الستر 

تخجيع اإلبداع والتمّيز     - ،  أسس وآليات االعتمادية الدولية وضبط الجودة   -،  والبرامج الدراسية )محتوى وطرائق وتقنيات(

 خدمة املجتمع في املجاالت كافة.   -، لكفاءات الجامعية وعلى الصُعد كافةتطوير قدرات ا  -، في البحث العلمي

م بموجب القرار ذي  1987ومن ضمن تلك الجامعات في العراق , هي جامعة االنبار. تأسست جامعة األنبار في عام  

ذلك لتوسيع دائرة التعليم  م ليكون مقرها في مدينة الرمادي مركز محافظة االنبار ، و 23/12/1987( واملؤرخ في  951العدد )

العالي في العراق , ويهدف تأسيس الجامعة إلى إقامة صرح علمي وحضاري يسهم في إعداد مالك علمي متخصص، يأخذ  

دوره الفاعل في بناء نهضة العراق الحديثة وتطويرها، وكذلك توفير فرص التعليم للمواطن لكي يؤدي دوره في املجتمع،  

 .(8)مان فرص العيش لهوإعداد جيل املستقبل وض 

التي فرضتها أزمة فايروس كورونا مما فرض خيار التعليم االلكتروني وبأشراف ومتابعة مستمرة    استجابة للتحديات

اهم   تقدم   ان  االنبار  جامعة  قامت  املحترم،  الندا  طالب  الدكتور مشتاق  االستاذ  األنبار  جامعة  رئيس  السيد  قبل  من 

مجال التعليم االلكتروني. ومن اجل التعرف على تلك التطبيقات وآلية عملها، تطلق جامعة االنبار  التطبيقات املعتمدة في  

سلسلة من الفيديوات التعليمية التي تسلط الضوء على التعريف  بالتطبيقات املعتمدة في مجال التعليم االلكتروني وآلية  

 . (9)رونية وشعبة ابن سينا في مركز التعليم املستمرعملها والتي تم إنجازها من قبل كوادر مركز الحاسبة االلكت 

العالقة  الجهات ذات  بالتعليم، والتواصل مع  الرقمي الخاصة  التحّول  إعداد خطط  الوحدة مسؤولية  وستتولى 

ق باملشاريع والبرامج الخاصة بالتحّول الرقمي، فضال عن  
ّ
داخل اجامعة وخارجها، والتنسيق مع إدارات التعليم فيما يتعل

واملدرسة   املستقبل  بوابة  كمشروع  الرقمي  بالتحّول  املرتبطة  الوزارة  وأعمال  برامج  تنفيذ  ومتابعة  التقارير،  إعداد 

 االفتراضية وكلنا أون الين التي تنّفذها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية والعاملية. 

التعليم املدمج والتحول الرقمي باإلضافة الى املنصات    بتجربة جامعة االنبار وريادتها في مجال التعليم االلكتروني، 

 عن البحوث التي تم  
ً
البحثية والعلمية وما وصل اليه التعليم االلكتروني في جامعة االنبار ملسألة التعليم االلكتروني فضال

 في مجالت عاملية رصينة ذات معامل تأثير من خالل املنصة البحثية 
ً
انها من اوائل الجامعات     نشرها من قبل باحثي الجامعة

العراقية التي برزت بشكل واضح في تنفيذ ومتابعة التطور في التعليم االلكتروني    جامعة كبيرة ومتفانية في عملها وتتفوق  

االدارية   املرافق  في كافة  التطور الحاصل  العاملية من خالل   من 
ً
العراقية والعربية وتقترب كثيرا الجامعات  على كثير من 

بصورة والع تحديثها  ويتابع  بدقة  موضوعة  استراتيجية  لخطة  وتنفيذها  العاملية  والتصنيفات  والعمرانية  لمية 

املختبرات   على  واطلعوا  الجديدة  بحلته  االلكترونية  الحاسبة  مركز  إلى  الوزاري  الفريق  زيارة  تم  انه  الى  مستمرة...يشار 

الغرض واط لهذا  الجامعة  هيأتها  التي  املتميزة  في النوعية  واملدمج  االلكتروني  التعليم  في مجال  التطورات  آخر  لعوا على 

جامعة االنبار كما تم زيارة مركز التعليم املستمر في الجامعة وتجول الفريق في قاعات املركز وابدوا اججابهم الكبير بما  

 . (10)موجود في املركز الذي يعتبر من املراكز املتطورة على مستوى الجامعات  العراقية

  
ً
اطلق السيد رئيس الجامعة االستاذ الدكتور مشتاق طالب الندا بناء وتصميم منصة جامعة االنبار البحثية حرصا

من رئاسة جامعة األنبار على استثمار التطور الهائل والسريع في مجال تكنولوجيا املعلومات وشبكات الحاسوب واالستفادة  

 اق الجامعة والجامعات العراقية والعربية والعاملية االخرى. منه في خدمة املجمع االكاديمي والبحثي ضمن نط
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مجاني.   ُيسر وسهولة، وبشكل  بكل  للجامعة  البحثي  النتاج  الى عرض  البحثية  األنبار  منصة جامعة  تهدف  حيث 

االطالع   خالل  من  مجتمعه  في  واالنخراط  العلمي  بالبحث  النهوض  على  الجامعة  في  والباحثين  االكاديميين  وتخجيع 

الستفادة من تجارب االخرين وتبادل الخبرات والسعي إلى إيجاد حلول وبدائل للمشاكل والتحديات التي تواجههم في مجال  وا

 .(11)االختصاص

البحثية   املجتمعات  في  بهم  والتعريف  والبحثية  الِعلمّية  تهم  ِ
ّ
سِجال لتوثيق  فرص  للباحثين  املنصة  تتيح  كذلك 

ا نطاق  خارج  واالكاديمية  مجال  والعلمية  في  وسمعتهم  مكانتهم  وتعزيز  معهم  التواصل  جسور  مد  وبالتالي  لجامعة 

 االختصاص. 

الرسمي   االلكتروني  أثر املوقع  زيادة   عن 
ً
بها فضال العلمية واالكاديمية والتعريف  الجامعة  وتعزيز مكانة وسمعة 

( من    QS and WeboMetricsة مثل )( الذي يعتبر واحدا من أهم املعايير في التصنيفات العامليWeb Impactللجامعة )

 خالل زيادة االستشهادات والزيارات للموقع الجامعي.

كما تتيح املنصة فرصة لباحثي جامعة األنبار والجامعات العربية والعاملية كافة في االطالع على النتاج العلمي البحثي  

 من أهم املعايير املعتمدة  في تقييم  لباحثي جامعة االنبار واالستشهاد به. حيث يعتبر النتاج البحثي العلم
ً
ي للجامعة واحدا

 الجامعات وحصولها على مستويات متقدمة في التصنيفات العاملية الرصينة وقياس أثرها وجودتها.

 توصيات التباعها خالل هذه الفترة: 

التكنولوجيا ذات  الحلول  باستخدام  قرارك  خذ 
ّ
ات األدوات:  أنسب  واختيار  االستعداد  درجة  أو    فحص  املتقدمة 

التكنولوجيا البسيطة استناًدا إلى موثوقية مصادر الطاقة املحلية واالتصال باإلنترنت ومهارات استخدام الحاسوب لدى  

املعلمين والطالب. يمكن تنسيق ذلك من خالل استخدام منصات التعلم الرقمي املتكاملة، ودروس الفيديو، واملساقات  

 . (12)، والبث عبر أجهزة الراديو والتلفزيون الهائلة املفتوحة عبر اإلنترنت

أو من   اإلعاقة  الطالب، بمن فيهم ذوي  الالزمة لضمان وصول  التدابير  ذ 
نِفّ بعد:  التعلم عن  برامج  إدراج  ضمان 

خلفيات منخفضة الدخل، إلى برامج التعلم عن بعد، إن كان بإمكان عدد محدود منهم فقط الوصول إلى األجهزة الرقمية.  

 . (13)ن االعتبار النقل املؤقت لهذه األجهزة من معامل الكمبيوتر إلى العائالت ودعم اتصالها باإلنترنتخذ بعي

م أمن البيانات عند رفعها أو رفع املوارد التعليمية إلى شبكة اإلنترنت،   حماية خصوصية البيانات وأمن البيانات: قِيّ

آخرين. أفراد  أو  تنتهك خصوصية    وكذلك عند مشاركتها مع منظمات أخرى  تحقق من استخدام تطبيقات ومنصات ال 

 بيانات الطالب.

لربط  املتاحة  األدوات  اجمع  التدريس:  قبل  واالجتماعية  النفسية  التحديات  مواجهة  لحلول  األولوية  إعطاء 

ل مجموعات لضمان التفاعالت البشرية املنتظ
ّ
مة، وتمكين  املدارس، وأولياء األمور، واملعلمين، والطالب مع بعضهم. شك

 تدابير الرعاية االجتماعية، ومعالجة التحديات النفسية واالجتماعية املحتملة التي قد يوجهها الطالب عند عزلهم.

التي تعرقل عملية التحول الرقمي داخل املؤسسات والشركات منها   العوائق  العديد من  وختاما وباختصار توجد 

سة والقادرة على قيادة برامج التحول الرقمي والتغيير داخل املؤسسة كما  نقص الكفاءات والقدرات املتمكنة داخل املؤس

أن نقص امليزانيات املرصودة لهذه البرامج تحد من نموها. التخوف من مخاطر أمن املعلومات كنتيجة الستخدام الوسائل  

 التكنولوجيا يعتبر أحد أكبر العوائق خصوصا إذا كانت األصول ذات قيمة عالية. 
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روني في عملية التدريس، مؤسسة النور للثقافة1)
ً
واإلعالم، على موقع الشبكة العنكبوتية،   (   انظر: الحسناوي، موفق، ألية التعليم اإللكت

thtp://www.alnoor.se/article.asp?id . 

روني، منشورات جامعة بابل، كلية الفنون 2)
ً
 .76الجميلة، ص -(  انظر: عباس نوري، التعليم اإللكت

 . ٢٠٠٨، الجزائر،  ٤٣(   د. سعيد معيوف، التعليم اإللكتروني في الجزائر والوطن العربي، مجلة، الوطن، الطبعة 3)



 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد )الجزء الثالث(      

 

 

 

 109 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

عدد  –(   د. جمزة كتاني، قدرة اللغة العربية على مسايرة اإلبداعات والتجديدات في مجال العلوم الطبية والطبيعية، مجلة اللسان العربي 4) 

 . ٢٠٠٨الرباط،،  ٤٣

للثقافة5) النور  التدريس، مؤسسة  في عملية  روني 
ً
التعليم اإللكت ألية  اإلعالم، على موقع الشبكة العنكبوتية،    (  انظر: الحسناوي، موفق، 

thtp://www.alnoor.se/article.asp?id 

 . 5, ص٢٠٠٩( حسن ساوري، الثروة اللغوية املوروثة من التكنولوجيا، دار الكتاب، الجزائر، 6)

ظل مشروع البرنامج الوطني للتعليم    -(   انظر: عكنوش، نبيل، التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة الجزائرية: دراسة للواقع في  7)

  .45, ص2001, 2عن بعد، مجلة املكتبات واملعلومات، عدد

 .75، ص3007والتوزيع، بغداد, العراق,-ت، دار اإلنتاج للنشر (   انظر: الطائي، جعفر، التطبيقات االجتماعية لتكنولوجيا املعلوما8)

 - عمان - ١٩٨٧الطبعة األولى -(   د. عبد الكريم خليفة، للغة العربية والتعريب في العصر الحديث ، منشورات مجمع اللغة العربية األردني 9)

 ، 84، 83األردن, ص

عدد   –مسايرة اإلبداعات والتجديدات في مجال العلوم الطبية والطبيعية، مجلة اللسان العربي  (  د. جمزة كتاني، قدرة اللغة العربية على 10)

 . ٢٠٠٨، الرباط، ٤٣

)صيف  11) املعاصر  األدب  الجديدة".  الوسائط  في  األدب  موقع  "تحديد  على 2008(   اإلنترنت  على  أيًضا   .)

http://www.electronicbookreview.com/thread/criticalecologies/interpretiv 

روني، منشورات جامعة بابل، كلية الفنونالجميلة، ص12)
ً
 .76( انظر: عباس نوري، التعليم اإللكت

العصر،  (  انظر: عبد النور، إبراهيم، التعليم اإللكتروني للغة العربية بين الواقع والطموحؿ، املؤتمر الدولي الثاني للغة العربية ومواكبة  13)

 .23سالمية باملدينة املنورة، صمنشورات الجامعة اإل 

 املصادر: 

روني في عملية التدريس، مؤسسة النور للثقافة1)
ً
واإلعالم، على موقع الشبكة  (   الحسناوي، موفق، ألية التعليم اإللكت

 .  thtp://www.alnoor.se/article.asp?idالعنكبوتية، 

 .3007والتوزيع، بغداد, العراق, -لتكنولوجيا املعلومات، دار اإلنتاج للنشر (  الطائي، جعفر، التطبيقات االجتماعية 2)

)صيف  3)  املعاصر  األدب  الجديدة".  الوسائط  في  األدب  موقع  "تحديد  على  2008(  اإلنترنت  على  أيًضا   .)

http://www.electronicbookreview.com/thread/criticalecologies/interpretiv  روني،    عباس نوري، التعليم
ً
اإللكت

 الجميلة. -منشورات جامعة بابل، كلية الفنون  

 .2009( حسن ساوري، الثروة اللغوية املوروثة من التكنولوجيا، دار الكتاب، الجزائر، 4)

الجزائرية: دراسة للواقع في    )  5)  التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة  ظل مشروع البرنامج    -عكنوش، نبيل، 

     ) 2001, 2للتعليم عن بعد، مجلة املكتبات واملعلومات، عددالوطني 

( عبد النور، إبراهيم، التعليم اإللكتروني للغة العربية بين الواقع والطموحؿ، املؤتمر الدولي الثاني للغة العربية ومواكبة  6)

 العصر، منشورات الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

 .٢٠٠٨، الجزائر،  ٤٣يم اإللكتروني في الجزائر والوطن العربي، مجلة، الوطن، الطبعة (    د. سعيد معيوف، التعل7) 

الطبعة  - (   د. عبد الكريم خليفة، للغة العربية والتعريب في العصر الحديث ، منشورات مجمع اللغة العربية األردني  8)

 األردن . – عمان - ١٩٨٧األولى 

على مسايرة اإلبداعات والتجديدات في مجال العلوم الطبية والطبيعية، مجلة    (  د. جمزة كتاني، قدرة اللغة العربية9)

 .٢٠٠٨، الرباط، ٤٣عدد  –اللسان العربي 



 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد )الجزء الثالث(      

 

 

 

 110 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

الحديثة لإلدارة العاّمة: نقاش من ثالثة عقائد )البيروقراطية،  قاربات البيروقراطّية وامل

 والتسيير العمومي الجديد، وما بعده(

Bureaucracy and Modern Approaches of Public Management: A Debate of Three Doctrines 

(Bureaucracy, New Public Management, and Post-New Public Management) 

 طارق عاشور 

ACHOUR Tarek 

 جزائر ال / سعيدة، الدكتور موالي الطاهر-معة سعيدةجا العلوم السياسّية، قسم  ، - أ–أستاذ محاضر 

 tarek.politic@yahoo.com 

University of SAIDA-Dr Moulay Tahar, Saida / Algeria 
 

 امللخص: 

عليه،  يبحث املقال في نموذجي إصالحات البيروقراطّية العاّمة في العقود األخيرة، دون إهمال تحّوالت النموذج التقليدي نفسه. بناء  

النم السمات  ل 
ّ
الجديد، ويحل العمومي  التسيير  بإصالحات  يسّمى  ما  وإلى  للبيروقراطّية،  املثالي  النموذج  في  التطّور  إلى  املقال  وذجّية  يتعّرض 

امل التحّوالت  ل هذه 
ّ
تمث في سياق اإلصالح.  بالحوكمة والشبكات والشراكات  الجديد، من حيث صلتها  العمومي  التسيير  بعد  ما  ذاهب لحركة 

ى والفلسفات  التي يتّم استخدامها بشكل شائع لوصف العصور اإلدارية املختلفة لإلصالحات الحكومّية في جميع أنحاء العالم. إلى ذلك، يسع 

ماته
ّ
؟ وهل البحث لإلجابة على كيفية مساهمة هذه املوجات املتتالية من إصالحات البيروقراطّية في الدفع بفعالية وكفاءة القطاع العام ومنظ

ْبِني على ما سبقها؟ في ذلك،  يعتمد املقال على تحليل البحوث املتخّصصة املوجودة ضمن أدب
َ
يات  تعّبر عن فلسفات تغيير جذرية أم معّدلة ت

ل من طبقات إصالح تدفع بالدين
ّ
اميكّية االبتكارّية اإلدارة العاّمة وإصالحاتها، ليخلص إلى أّن حركة تغيير اإلدارة العاّمة هي عملّية تراكمّية تتشك

ل انفصا
ّ
مات البيروقراطّية في اّتجاه االستجابة للضغوط البيصّية سريعة التحّول، فحركة ما بعد التسيير العمومي الجديد ال تمث

ّ
 عن  للمنظ

ًّ
ال

ارّية القائمة دون تغييرها بطريقة املاض ي، كما أّنها ال تستبدل بشكل أساس ي األساليب التنظيمّية الحالّية، إّنها مسألة إعادة توازن للنظم اإلد

م املركزي و 
ّ
التنسيق  جذرية، فقد ُتظهر البلدان توليفة معّقدة من االستقاللية التنظيمّية في بعض القضايا. وفي أخرى، قد تزيد من آليات التحك

التسيير العمومي الجديد وما بعده من مساهمات  الشبيه بالشبكة، إلى جانب الرقابة الهرمّية التقليدّية. مع ذلك، وبالرغم مّما قّدمته مبادرات 

ها ستتالش ى  كبيرة اّتجاه قطاع عاّمٍ أكثر تنظيما واستجابة وكفاءة وفعالية، يبقى السؤال ما إذا كانت هذه الجهود ستضّل حركة إصالح قوّية أم أنّ 

ا وستستكمل بمبادرات إصالح جديدة؟   تدريجيًّ

 القطاع العام، البيروقراطّية، التسيير العمومي الجديد، ما بعد التسيير العمومي الجديد اإلدارة العاّمة،  الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The article examines the two models of public bureaucratic reforms in recent decades, without neglecting the 

transformations of the traditional model itself. The article deals with the change in the ideal model of bureaucracy, the New 

Public Management reforms, and Post-New Public Management, as they are related with governance, networks and 

partnerships in the context of reform. These shifts represent the doctrines and philosophies that are commonly used to 

describe the various administrative eras of governmental reforms around the world. In addition, the research seeks to answer 

how these successive waves of bureaucratic reforms contribute to advancing the effectiveness and efficiency of the public 

sector and its organizations? Do they express radical or modified philosophies of change that build on what preceded them? 

In this, the article relies on the analysis of specialized research existing within the literature of public administration and its 

reforms. To conclude that the change movement of public administration is a cumulative process formed by layers of reform 

that push the innovative dynamism of bureaucratic organizations towards responding to the rapidly shifting environmental 

pressures. Despite the significant contributions made by the initiatives of the new public management and the post-new 

public management towards a more organized, responsive, efficient and effective public sector, the question remains whether 

mailto:tarek.politic@yahoo.com
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these efforts will stand a strong reform movement or will they gradually fade away and be complemented by new reform 

initiatives? 

Key words: Public Administration, Public Sector, Bureaucracy, New Public Management, Post-New Public 

Management 
 

 مقدمة:

حّتى الثمانينات، كان هناك احتمال محدود لقطاع عام ُمبتكر. لقد كان االبتكار شيًئا ما حدث في القطاع الخاص،  

حماية امللكية    فير أفضل الظروف املمكنة الستحضار هذا العنصر فيه. على سبيل املثالوكان دور القطاع العام هو تو 

املهرة.الخاّصة باالبتكارات ا بتكرين 
ُ
الجّيد وامل التعليم  نتيجة ألزمة قابلية الحكم في أواخر السبعينات  وك لجديدة وتوفير 

دخل ابتكار القطاع العام أجندات السياسة في جميع أنحاء العالم الغربي في شكل دعوة ضخمة إلصالحات القطاع العام؛ 

ق املستمر إلصالحات اإل 
ّ
التدف النتيجة الواضحة في  لت 

ّ
العامة، خاضت هذه  تمث طار التنظيمي الذي تمارس فيه اإلدارة 

اإلصالحات حرًبا ضد عدم املرونة والكفاءة في أشكال الحكم البيروقراطي التقليدي القائم على القواعد والهيكلة من أعلى  

 كبيًرا للوكاالت، واإلبداع املدفوع باملشكلة 
ً
، وروح املبادرة الحّرة  problem-driven creativityإلى أسفل، التي ال تترك مجاال

 (Sørensen: 2015, p217) وريادة األعمال الالمركزّية.

ليست جديدة، فإّن األزمة املالية العاملية    كفاءة وفعاليةمن هذا الباب، وبالرغم من أّن الدعوة إلى قطاع عام أكثر  

العام على رأس جدول أعمال السياسات في العديد من دول الرفاه. وبالتالي، تركت هذه    هذا الهدفقد وضعت   2008عام  

ات القطاع  . وفي حين أّن املوجة األولى من إصالحتهاوارد املتاحة لتلبياألزمة فجوة كبيرة بين الطلب على الخدمات العاّمة وامل

باإلضافة    كبر، فإّن اإلصالحات األخيرة تأمل إلى جعل هذا القطاع يعمل بجهّدٍ أ  انينات والتسعينات كانت تسعىالعام في الثم

إلى ذلك إلى جعل القطاع يعمل بأكثر ذكاء، وبأساليب مبتكرة تجعل من املمكن القيام باملزيد في مقابل تكلفة أقل. على  

فهم على أّنها تطوير وتنفيذ ونشر للسياسات والخدمات الجديدة في سياق يتجاوز  ذلك، ُينظر البتكارات  
ُ
القطاع العام التي ت

 (Sørensen, p217) املوارد املتاحة. 

من هذا املنطلق، يهدف هذا العمل إلى البحث في كيفية مساهمة املوجات املتتالية إلصالحات اإلدارة العاّمة في دفع 

افتراضات أهم  القطا  وكفاءة   ابتكارية ب التركيز على  ُج املوضوع من خالل 
َ
ُيَعال العاملة فيه؟ بناء عليه،  مات 

ّ
ع العام واملنظ

(، وما بعد التسيير العمومي  NPMموجتي إصالح عرفتها اإلدارة العامة في العقود األخيرة وهما: التسيير العمومي الجديد )

جاه إعادة بعث النموذج البيروقراطي من  (، دون إهمال تلك التحّوالت التي عر Post-NPMالجديد )
ّ
فها النقاش األكاديمي ات

من خالل    ومحاولة إصالح اختالالته.  املبادرات الفّعالة في سياق املمارسة خالل نقد املثالية الفيبرية التي أفقدته الكثير من  

التي يعرفها مج الديناميكية  الحركة  الضوء على  في تسليط  العمل  أهّمية  ى 
ّ
تتجل العاّمة وإصالحاتها على  ذلك،  ال اإلدارة 

ودعم   تعزيز  بهدف  واملفاهيمي  النظري  الفوائد  ماملستوى  ُمالمسة  على  عالوة  ماته، 
ّ
ومنظ العام  القطاع  وكاالت  مارسة 

 تأسيًسا عليه، سيتم هيكلة املداخلة كاآلتي:         والتحّديات التي يواجهها تطبيق هذه املقاربات في سياق التنفيذ.

 التقليدية وإعادة التفكير في النموذج املثالي للبيروقراطية: النقاش األّول.  اإلدارة العامة  :أوال

( قائمة 1987)  Laneيمكن تصّور أو تعريف مصطلح "البيروقراطية" بطرق متنّوعة. فعلى سبيل املثال، يسرد لين  

  ( بأربعة معاٍن رئيسة لها. 1997)  Turner and Hulmeلعشرة استخدامات مختلفة للمصطلح، في حين يعترف تيرنر وهولم  

(Mongkol: 2007, p13  ) ا لجاف  ووفًقJaffeة  نلى ثالثة مبادئ أساسية هي: الرسم، يقوم التنظيم البيروقراطي العقالني ع

formalisation    القواعد واإلجراءات والسياسات والتقارير املقّدمة في صيغة كتابية موّحدة( األداتية(instrumentalism  

، وممكنة  تحقيق بطريقة روتينية وخوارزميةتحّول وفقه املهام إلى أهداف قابلة لل  machine)إذ أن التنظيم أداة أو آلة  

الرسمي، الذي ُيستمدُّ من مؤهالت شخصية موضوعية ومن الجدارة   التنبؤ(، وسلطة قانونية عقالنية )تستند إلى املوقف
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ا هو أّنها شكل من  غير أن التعريف األكثر شيوعً (  Lon~ar: 2005, p107)  .حسوبية أو التقليد أو الكاريزما(على عكس امل

وبنائه    Max Weber  أشكال التنظيم. إّن النقطة املرجعية الرئيسة بالنسبة للمفهوم نجدها حاضرة في عمل ماكس فيبر 

" للبيروقراطية، حيث أشار من خالله إلى شكل معّين من التنظيم يقوم على السلطة العقالنية  ideal-typeللنموذج املثالي " 

( عشر  التاسع  القرن  في  أوربا  في  ظهرت  العرفية19التي  مة 
ّ
املنظ أو  التنظيم  بأن  يجادل  فهو   customaryاملألوفة  -(، 

organisation    القانونية السلطة  صعود  من  مستمّدة  بأّنها  يعتقد  التي  بـ"البيروقراطية"،  يدعى  جديد  بنظام  ض  َسُتَعوَّ

العقالنية في إدارة الشؤون االجتماعية، ورأى أن هذا النموذج يتمّيز بتقسيم واضح للعمل، وبهيكل سلطة غير شخي ي،  

الرسمية،   القواعد  على  وباالعتماد  للمناصب،  هرمي  القــوالعموتسلسل  وإتــالة  الجدارة،  على  املهنةــائمة  وبالفصل    احة 

ه وبالرغم من اعتماد معظم البلدان النامية
ّ
 املتمّيز بين حياة األعضاء التنظيمية والخخصية. مع ذلك، البّد من االعتراف بأن

ها –
ّ
 –فية كالزعامة  على شكل بيروقراطي معّين من التنظيم، فإّن اإلدارة التقليدية العر   -إن لم يكن كل

ً
ما تزال تؤّدي    -مثال

ا في املمارسة العملية وأّن  لم يكن واضًح   a pure bureaucratic typeا فيها. وهكذا، فإن النوع البيروقراطي األصلي  ا هامًّ دوًر 

النموذج   من  تقترب  التي  املنظمات  أصبحت  حين  ففي  التقليدية.  تلك  مع  ما  بشكل  ترتبط  املثالي  النموذج  عناصر 

يً الب
ّ
كل لم تعّوض  فإّنها  العام والخاص،  القطاعين  في  للتنظيم  نماذج مهيمنة  )التنظيم(،  يروقراطي  منه  السابق  الشكل  ا 

 (Mongkol, p13 -15) ا ما ترتبط معه في العالم النامي.وكثيرً 

البيروقراطية، فإذا كان فيبر بحث فيها بإبراز فضائلها معتإلى ذلك أّنها جهاز  برً ، ظهرت اتجاهات أخرى للبحث في  ا 

ْر، بدأ ميرتون    R.K Merton  (1940إداري سلس وُمَيّسِ
ًّ
ا لظاهرة البيروقراطية، أي تأثير النظام البيروقراطي  ا جديدًّ ( بحث

بعًد  ميرتون  البيروقراطية؟ وقد ضبط  الهياكل  في  الفعالية  فين وسلوكهم، وكيف تظهر عدم 
ّ
املوظ أّوليًّ على  ا لخخصية  ا 

، حيث يشير هذا البعد إلى عدم قدرة البيروقراطية املدنية على  trained incapacityوم ججز التدريب  البيروقراط في مفه

  ، التعامل مع التغّيرات والظروف االست نائية بسبب اإلعداد الجّيد والتخّصصات املهنية التي تفيد في حاالت الروتين ال غير

أنماط    inflexibilityمود  وتواجه فترات طويلة من الزمن، فهي تقوم حول بعض الج من خالل تمارين طويلة قائمة على 

موّحدة للعمل، هذا البعد من البناء الخخي ي للبيروقراط يقوم على ضغوط البيروقراطية واتجاه االنضباط واالمتثال  

والالشخصنة   والنزاهة  "التقديس   .impersonalityللقواعد  وإجراءات  البيروقراطية  بالقواعد  االلتزام  أّن  على  عالوة 

sanctification  هي سمة شخصية أخرى للبيروقراط مستمّدة من الدور املهم الذي تؤّديه البيروقراطية في حياتهم. فهي "

بنية مستقّرة في حد ذاتها، تضمن األمن الوظيفي وفرصة للتقّدم املنهي القائم على األقدمية والقدرة على تنفيذ القواعد  

مها. وبالتالي، ف
ّ
 شخصية جامدة/صارمة هدفها األساس ي  البيروقراطية التي يمكن تعل

ّ
إن البيروقراط ال يمكن أن يكونوا إال

جاه تحقيق أهداف املؤّسسة بشكل  
ّ
هو االمتثال وتنفيذ القواعد، وهكذا فإّن تطبيق القواعد البيروقراطية يغّير معنى ات

على اعتبار  -  ور، ونتيجة للفشلعالقتهم بالجمهصرف وكامل. بعد آخر من شخصية البيروقراط نظر فيه ميرتون يشير إلى 

ل لكل الهيبة  
ّ
   -، والسلطةall prestigeأن التدّرب على العمل يأتي في جزء منه كممث

ُ
 ما ت
ً
دخل البيروقراطية في صراع  غالبا

 التعّسف.
ً
 ( Chipea, Banciu: 2011, p7 -8)  مع الجمهور، لتظهر االستبدادية والتكّبر وأحيانا

ا مشكلة  أيضً   - طالب ميرتون في جامعة كولومبيا–Philip Selznick  (1943  )ب سيلزنيك  في السياق نفسه، عالج فيلي

منه   يبدأ  الذي  األساس ي  االفتراض  مات. 
ّ
املنظ أداء  على  وتأثيرها  لها 

ّ
تشك التي  الرسمية  غير  الهياكل  ل 

ّ
فحل البيروقراطية، 

داخل   الرسمية  غير  الهياكل  أّن  إلى حقيقة  يشير  أهدافها وفًق سيلزنيك  تغيير  إلى  تميل  انسجاًم املؤّسسات  أو  ا ملصالح  ا 

( الدور اإليجابي للعالقات غير الرسمية داخل  Blau  1963األعضاء ومسؤولي البيروقراطية. فيما أبرزت أبحاث أخرى )بالو  

البيروقراطية استنتاجات    ،املنظمات  أجريت وأظهرت  التي  االستقصائية  ا  الدراسات  اإلدارة  غير  أهّمية  للهياكل  ملناسبة 

الرسمية بشأن إمكانيات الرقابة في املنظمات، وأهّمية العنصر البشري في عمليات االتصال الفّعالة، وأظهرت الدراسات  

فتميل شبكة متماسكة من روابط الوالء    في نمو إنتاجية العمل  ا، وضمنيًّ anxietyنفسها أهمية التماسك في الحد من القلق  
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نت املجموعة من تطوير إجراءات    وى الهرميلظهور في أّي مجموعة اجتماعية بغض النظر عن املستإلى الوالدة أو ا
ّ
إذا تمك

قورنت   ما  إذا  أكبر  ومسؤولية  بمبادرة  ستسمح  والتي   ،)
ً
مثال واملناقشات  الفردية  االتصاالت  خالل  )من  رسمية  غير 

 ( Chipea, Banciu, p8)  باملجموعات الرسمية.

اعتبا على  ذلك  أّن  ينتج  البيروقراطية  ر  لها  كانت  اإلدارة  مناهضة  فعل  وردود  عديدة  انتقادات  موضع 

antibeaurocratic    :تحديد األوضاع    - 1يمكن تلخيصها من قبل عاملي االجتماع األمريكيين سيلزنيك وميرتون في أربع فئات

البيروقراطي ما يوضع أعضاء   
ً
الجمهور، فغالبا املواطنين  التي تسّبب االستياء والعداء من  اتجاه  في مناطق غير مريحة  ة 

الشرطي الذي    ا. على سبيل املثالعندما ينّفذون أدوارهم االجتماعية املستمّدة من مناصبهم البيروقراطية التي يشغلونه 

يغّرمهم...إلخ.   أو  املستأجرين  يصرف  الذي  البلدة  مسؤول  مسيرة،  أعضاء   -2قطع/أوقف  على  فيجب  املهام،    جمود 

ملجموعة قواعد محّددة والتي ال تعترف باالست ناءات، فإذا كان الوضع الحقيقي يتماش ى   ايات أن يتصّرفوا وفًق البيروقراط

عة فإن تطبيق القواعد اإلدارية قد ال  
ّ
مع القواعد التي وضعتها البيروقراطية فهي تعمل بكفاءة، أّما في الحاالت غير املتوق

ل االستجابة املناسبة. فكثير من الب
ّ
يروقراط واٍع بعيوب الصرامة/الصالبة ويحاولون إعطاء املسؤولين حّرية أكبر في  يمث

املحسوبية.   تخجيع  على  تنطوي  قد  العمل  حّرية  زيادة  أن  تبّين  ولكن  املهام،  املسؤولية    -3انجاز   division ofتقسيم 

responsibility  ما يكون من الضروري إعداد ملف حول قضية مختلف    ا ملوّحد لاحكام واللوائح، فغالبً من أجل التنفيذ ا

الالمركزية من خالل إسناد املسؤولية لحل   القضاء على هذا النقص عن طريق تطبيق  فيها للتشاور مع الرؤساء. يمكن 

الفردي أيضً املشاكل  بإمكانها  ولكن  واإلدارية،  املشاكل.    اة  حل  في  والعجز  املحسوبية  تشّعب/تفريع    - 4خلق 

جاه     attachment bifurcationاملرفق
ّ
ات االلتزام  بين  تقسيمهما  يمكن  جاهين، 

ّ
ات في  البيروقراطيات  أعضاء  يعمل  حيث 

الزبائن، وااللتزام بالقواعد البيروقراطية، وضعية أخرى قد تؤّدي إلى التزام وطني ملعالجة قواعدها. وقد يّتخذ رد الفعل  

واال  كالسخرية،  مختلفة،   
ً
أشكاال البيروقراطية  وتجّنب  ضد  الرسمية،  غير  العالقات  في  والّتوسع  العام،  حتجاج 

 ,Chipea, Banciu)   البيروقراطيين إن أمكن، وعندما تصبح البيروقراطية غير فّعالة فإّنها تحتاج إلصالح جذري لنظامها.

p8 -9) 

التقليدي على مدى السنوات    في سياق مقابل، وبالرغم من االنتقاد العلمي الكبير الذي تعّرض له نموذج اإلدارة العاّمة

كما هو الحال في أوائل  –الخمسين املاضية )أو أكثر( على اعتبار أّن "البيروقراطية" تستخدم في الغالب من الناحية النقدية  

" وعدم الكفاءة واالستجابة، ما تزال مبادئ الهرمية حاضرة  red tapeكمعنى يشير إلى "الروتين    - (18القرن الثامن عشر )

م وإدارة املعرفة( ما  في صم
ّ
مة التعل

ّ
مات املعاصرة؛ وحّتى تلك املفاهيم الناشئة لإلدارة الجديدة املزعومة )مثل منظ

ّ
يم املنظ

 do notتزال قائمة على مبادئ التسلسل الهرمي، مع وجود تغّير في معظم املفردات والخطابات: فاملسّيرون "ال يقودون  

command  التوجيه رون 
ّ
"يوف ولكن   "provide guidance  بشكل" ينخرطون  ولكن  القواعد"  يطيعون  "ال  فون 

ّ
واملوظ  ،"

ْغ" وهلّم جّر.  staff  فريقاستباقي" مع سياسات الشركة، وال
َّ
ْم/ُيَبل

َ
 ,Diefenbach, Sillince: 2011)  "ال يقال له" ولكن "ُيْعل

p1520 ) 

أن "الكثير من األّدلة على االختالفات في األشكال التنظيمّية ال تشير إلى بدائل في    Halesمن هذا املنطلق، وجدت هيلز  

ة التجريبية حول "البيروقراطية
ّ
- حّد ذاتها، ولكّنها صيغ بديلة من التنظيم البيروقراطي"، وقد أظهرت أبحاث هيلز واألدل

على "البيروقراطية الناعمة    Courpasson’sورباسون  " )أو في وقت سابق بقليل، أبحاث كbureaucracy-liteاملرنة/الخفيفة  

soft bureaucracies أن معظم املبادئ واملفاهيم اإلدارية تعيد إلى حّدٍ كبير مبدأ النظام الهرمي الرسمي، أي  2000" عام ،)

ل خاص لدعم وتبرير مبدأ خط اإلدارة املقّيد بالقواعد، وبالتالي قد يصل املرء إلى أّن املفاهيم "الحديثة" قد وضعت بشك

)أعلى الرسمية  العالقات  االجتماعية،  -أو شرعنة  التراتبية/الطبقية  وتعميق  استمرار ودعم  في  تسهم  بذلك  أسفل( وهي 

 ( Diefenbach, Sillince, p1520 -1521)  وعدم املساواة عبر التمايز الوظيفي داخل املنظمات وكذلك في املجتمع.
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دا البيروقراطية  تميل  عليه،  األفراد  ئًم بناء  يستجيب  أو  ُيذعن  ما  وعادة  اإلدراك،  وواسعة  شاملة  تكون  أن  إلى  ا 

ر البيروقرا 
ّ
مع    طية أّي مجال للتنظيم غير الرسمي للهيراريكية الرسمية واإلجراءات البيروقراطية. من حيث املبدأ، ال توف

  ا/ ا ضّيًق ا "ال يمكن أن يكون أبًد النظام عمليًّ   في بحثه وتحليله للظاهرة البيروقراطية بأّن   Crozierذلك، وكما كشف كروزييه  

ا إمكانية للعب ضمن اإلطار املحدود بالقواعد". فاملعرفة والخبرة التي يحتاجها  ا"، هناك دائًم ا كما يظهر نظريًّ ا جدًّ محكًم 

نهم في نفس الوقت من إيجاد طرٍق للدوران حول ا
ّ
لقنوات الرسمية،  الناس من أجل تنفيذ مهامهم داخل البيروقراطية تمك

إذا أرادوا انجاز األمور    -القواعد–ا كيف يتجاوزونها، الذين يقتربون منها  أولئك هم الذين يعرفون القواعد ويعلمون أيضً 

في جملة  –بطريقة معّينة، ويتجّنبونها إذا كانوا ال يريدون فعل أشياء محّددة. مثل هذا السلوك واملفهوم املشترك قد يؤّدي 

األمور  جدًّ إ  -من  الصعب  من  ذلك،  مع  رسمية.  غير  هيراريكية  ظهور  مة  لى 
ّ
املنظ أعضاء  على  املستحيل  من  يكن  لم  إن  ا 

البيروقراطية إقامة عالقات رأسية غير رسمية أو الحفاظ عليها بسبب صالبة النظام الهرمي الذي ُيبقي املستويات املختلفة  

بذلك كروزييه: "من ثّم، فإّن التنظيم البيروقراطي يتكّون من سلسلة  معزولة إلى حّد ما عن بعضها البعض كما يجادل  

  
ً
التنظيم تخلق مجاال أو الحواجز بين مستويات هذا  املتراكبة، التي ال تتواصل مع بعضها البعض، فالحدود  املستويات 

 (Diefenbach, Sillince, p1521)  ا لتطوير ُزَمٍر عبر الفئات املختلفة".ا جدًّ صغيرً 

ذلك تظهر  مع  أن  يمكن  ه 
ّ
فإن املستويات/الطبقات  تتجاوز  أن  يمكن  ال  الرسمية  غير  الهيراريكية  أن  من  وبالرغم   ،

املنظمات   في  للهرمية  الرسمي  الرسمي على نفس املستوى  الهرمي غير  التسلسل  يتلّمس  أن  للمرء  داخلها، وبالتالي يمكن 

ا غير رسمّيٍ بين زمالء العمل املباشر أو  ن بشكل منتظم تصنيفًّ البيروقراطية، فأفراد نفس املكانة واملنصب الرسمي يطّورو 

فاملمرضون األكثر    ضأقرانهم. على سبيل املثال، يمتثل الرفاق للزمالء اآلخرين بسبب تجاربهم وخبراتهم مع بعضهم البع

ي القيادة  على  املنفتحون  واملديرون  املهام،  تنفيذ  كيفية  على  املبتدئين  زمالءهم  ون 
ّ
يحث املشورة  خبرة  تقديم  دور  ؤّدون 

مات البيروقراطية، الترتيب الهرمي غير الرسمي يتبع نفس املنطق للتسلسل  
ّ
لزمالئهم األكثر انطواء. وبالتالي، داخل املنظ

الهرمي الرسمي، فتتحّول الهيمنة عبر خط اإلدارة إلى هيمنة بين متساوين، ويرجع ذلك إلى أن مبدأ الهيراريكية الرسمية  

 من األفكار األخرى التي يمكن بالكاد أن تنشأ أو تتطّور. فاألفراد داخل هياكل وعمليات التنظيم البيروقراطي  أكثر شمو 
ً
ال

ا  ــا وال لتطبيقهــالتي ال يعرفون صورة مختلفة له subordinationوالتبعّية    superiorityأصبحوا معتادين على فكرة التفّوق  

أّي ش يء بطريقة أخرى، بل ويدركو  أن اآلخريعلى  باملثل ــن  الهيراريكية    ن يرون ذلك  تنظيم  أن مبدأ  املنطقي  ولذلك فمن 

ا تصبح بموجبه القواعد الرسمية قواعد غير رسمية،  الرسمية يطّبق على املجال غير الرسمي مع وجود تعديل صغير جدًّ 

وتنتقل    ،ر الرسمية بين املتساوينوتتحّول الهيمنة عن طريق السلطة الرسمية للمتفّوق إلى هيمنة عن طريق السلطة غي 

الدور واملكانة غير الرسمية. انخفاض  إلى امتثال سببه  الدور واملكانة الرسمية  انخفاض  فعلى   الطاعة من طاعة بسبب 

شاملة من القواعد غير الرسمية وتراتبية هرمية بين أنفسهم أين ال يكون بمقدور النظام    اسبيل املثال، يطّور السجناء نظمً 

للسجن  الرس توفيره وصيانته مي  األمن  في    وال ألفراد  األولى(  )وللوهلة  يبدو  الذي  السجناء  بين  الرسمي  النظام غير  ولكن 

ي الرسمي  للنظام  جوهرية  وفًق معارضة   
ً
فعال نظام    اعمل  إليه  يستند  الذي  واالمتثال  االجتماعية  الهيمنة  مبادئ  لنفس 

الهر  النظام  فإّن  املعنى،  بهذا  الرسمي.  عمل  السجون  حالة  في  الرسمي  الهرمي  النظام  إبقاء  على  يساعد  الرسمي  غير  مي 

الرسمي   للنظام  يصعب  أين  لافراد،  والطاعة  الهيمنة  من شروط  يزيد  حيث  أخرى،  بوسائل  له  استمرار  ه 
ّ
إن وسالمة، 

على الجنود واإلداريين والبيروقراط أو أّي أفراد آخرين    اصحيح على نزالء السجن ينطبق أيضً الوصول إليها وتحقيقها. ما هو  

يعملون في املنظمات البيروقراطية، من مساعدين وأمناء الُوَرْش، إلى مجلس اإلدارة. فداخل التنظيم البيروقراطي، النظام  

ل مجم
ّ
امتداد منطقّي للنظام الرسمي، وكأن األمر الرسمي وغير الرسمي يشك الرسمي هو   aوعة ماندلبروت  الهرمي غير 

Mandelbrot set.)...أي أّن املبدأ يكّرر نفسه )إلى ما نهاية ، (Diefenbach, Sillince, p1521 -1522) 
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البيروقراطية   بعد  ما  إلى  البيروقراطية  من  التحّول  التنظيمية  رو 
ّ
منظ واعتمد  وصف  األخيرة،  اآلونة  -postفي 

bureaucracyيز على رسمية الهياكل التنظيمية الداخلية وآليات الرقابة. تتضّمن قيم  ، الذي ينطوي على انخفاٍض في الترك

  formalisationالبيروقراطية )كما هو مبّين أعاله( هيكلة هرمية وأنظمة عقالنية تعتمد على القواعد واإلجراءات ورسمنة  

مة  
ّ
منظ تتمّيز  املقابل،  في  اإلدارية.  الخبرة  أساس  على  ي 

ّ
والترق القرار  صنع  قة  عملية 

ّ
والث بالتعاون  البيروقراطية  بعد  ما 

اإلدارة   مستويات  وخفض  السلطة  مركزية  وال  الجماعي  والعمل  املجموعات  على  واالعتماد   managementوالتفاوض 

layers  على مستوى واسع، يمكن اعتبار التحّول التنظيمي بمثابة انعكاس للتطّورات االجتماعية واالقتصادية والثقافية .

 
ً
إضافة إلى الضغوط التنافسية    ي أحدثت ثورة في تقنيات اإلنتاج( ا )بما في ذلك التكنولوجيات سريعة التغّير الت األوسع نطاق

في الصناعات    knowledge workersاملرتبطة بالعوملة والتنّوع األكبر في القوى العاملة وتزايد االعتماد على عمال املعرفة  

اعتب إلى  أّدى هذا  الحديثة.  العصر التكنولوجية  في  أقّل مالءمة  الرقابة  الرسمية وآليات  الداخلية  التنظيمية  الهياكل  ار 

. التراجع املرتبط بالبيروقراطية  deversityإلى التنّوع    standrdisationا االنتقال من النمطية/التوحيد  الحالي، أين يظهر جليًّ 

مات ببيئاتها الخارجية، أين أله عالقة أيضً 
ّ
مات أكثر    Networksصبحت الشبكات  ا بتغّير عالقة املنظ

ّ
أو العالقات بين املنظ

الشكلية والرقابة أقل مالءمة. من جهة    أهّمية، وأضحت حدود املنظمات معها غير واضحة، األمر الذي جعل الرسمية/

الحتمية   املرونة  تدفع  املتغّيرة    the flexibility imperativeأخرى،  لاسواق  االستجابة  على  القدرة  تطوير  إلى  مات 
ّ
املنظ

بسرعة وإلى تفضيالت املستهلكين من خالل إنشاء هياكل وعمليات تنظيمية ال مركزية. وبغية االستفادة من معرفة العّمال  

ف، ويتّم تسهيل ذلك من خالل إشراكه أكثر في  
ّ
صنع القرار، والعمل  بشكل صحيح، يتطلب األمر استقاللية أكبر للموظ

م املركزي والتخطيط.
ّ
 من التحك

ً
 ( Parker, Bradley: 2004, p197 -198) الجماعي بدال

و عليه،  ا   تأسيسًّ
ّ
للتغل محاولة  في  جديدة  إدارية  تقنيات  اعتماد  يجري  العام،  القطاع  سياق  األمراض  في  على  ب 

ءة واملرونة. هناك اهتمام متزايد بمقاربات التسيير التي  ، بما في ذلك عدم الكفاbureaucratic pathologiesالبيروقراطية  

تعتبر أكثر مالءمة للبيئة االقتصادية العاملية التنافسية )التي تتطّور بشكل مضطرد(. عالوة على ذلك، هناك حاجة معترف  

تكون  وأن  الجمهور،  مع  تعامالتها  في  واستجابة  مرونة  أكثر  العام  القطاع  مؤّسسات  تكون  أن  إلى  حساسية    بها  أكثر 

 
ً
املتغّير ضغوط االقتصادي واالجتماعي  السياق  املعنى، وضع  بهذا  تخدمهم.  الذين  للمواطنين  املتنّوعة  على  لالحتياجات  ا 

لالحتياجات   االستجابة  أجل  وأكثر مرونة من  كفاءة(  أكثر  )أو  املنافسة  أكثر قدرة على  لتصبح  العام  القطاع  مؤّسسات 

املتنوّ  االجتماعية  البيروقراطية  والهويات  بعد  ما  قيم  العام  القطاع  مات 
ّ
منظ تعكس  أن  ع 

ّ
املتوق يكون من  لذلك قد  عة. 

 ,Parker)  والخطابات التنظيمية والبيئة الخارجية  dominant managementاستجابة للتغّيرات في كل من اإلدارة املهيمنة  

Bradley, p198 -199) .وهو ما سيتّم معالجته أدناه 

ا  . النقاش الثاني:  NPMإستراتيجية التسيير العمومي الجديد  :ثانيًّ

خاّصة خالل فترة الذروة للـ   - أو هكذا يبدو– كانت إصالحات القطاع العام في املاض ي أسهل بكثير من حيث الفهم  

NPM  ( أطلق عليه كريستوفر هود  ما  إّن  الواقع،  في  التسعينات.  إلى أواخر  الثمانينات  أواخر  "التسيير  1991من  ( اسم 

مة التعاون االقتصادي والتنمية )NPMالعمومي الجديد  
ّ
(  OECD" كان برنامج إصالح معّمم تّم تنفيذه في جميع أنحاء منظ

والوطنية   الوطنية  فوق  املستويات  على  األعمال  وخارجها،  بمجال  الشبيهة  بالتغييرات  ق 
ّ
يتعل ش يء  كّل  كان  ية. 

ّ
واملحل

busniess-like    التنسيق الهرمي باملنافسة، وآلية السوق كطريقة عمل القطاع العام، بما في ذلك استبدال  مات 
ّ
في منظ

 ,Klenk)  تعزيز املساءلة.التي تهدف إلى    product cultureممكنة لتحسين كفاءة الخدمات العاّمة، وإدخال ثقافة املنتج  

Reiter: 2019, p3) 

   على هذا األساس،
ً
ا للعديد من عمليات إعادة التنظيم واإلصالح خالل فترة وجودها الطويل. من  كانت الحكومات هدف

وججز الحكومات    كفاءة أو عدم كفاءة القطاع العاموجهة نظر اإلدارة العامة، كان الهدف الرئيس لهذه اإلصالحات هو  
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مات األخرى داخل املجتمع. وبقدر أهّمية الكفاءة بالن
ّ
 عن املنظ

ً
مة تنخرط في تقديم  عن إدارة نفسها فضال

ّ
سبة ألّية منظ

بناء   أهّمية.  القيمة األكثر  تبقى  الجمهور  األخيرة ملطالب  لتوفيرها، فإّن استجابة هذه  املعاصرة  خدمات تسعى الحكومة 

عليه، فإن أّي عدد من اإلصالحات األخرى للحكومة، خاّصة في األنظمة الديمقراطية يتّم توجيهه نحو تعزيز قدرتها على  

ة مطالب مواطنيها واالستجابة أكثر الحتياجاتهم. إّن اإلصالحات على مدى العقدين أو العقود الثالثة املاضية التي  معالج

الجديد   العمومي  بـ"التسيير  القطاع  New Public Managementتوصف عادة  إدارية مؤّسسية تجعل من  تقنيات  لها   "

د هذه اإلصالحات على دور الحكومة كمزّود للخدمات إلى "العمالء العام يعمل في تشابه كبير مع القطاع الخاص، كما تشّد 

customers .رها لهم الحكومة
ّ
جاه خدمات معّينة توف

ّ
خاذ خيارات فردية ات

ّ
د على قدرة هؤالء )العمالء( على ات

ّ
  "، فيما تؤك

(Guy: 2004, p3) 

ملت على التقليص من البيروقراطية  عن تغييرات هاّمة في روح ومقاربة القطاع العام، فع  NPMأسفرت إصالحات  

مات غير الربحية ك لية بديلة لتقديم الخدمات، وتوفير  
ّ
وتحجيم دورها في مقابل زيادة االعتماد على القطاع الخاص واملنظ

م  هذه األخيرة من خالل التعاقد الخارجي واالستعانة باملصادر الخارجية، وبالتالي التأكيد على الشراكة بين القطاعين العا

التركيز على تمكين   إلى جانب  الخاّصة،  إلى قوى السوق وخلق بيئة مناسبة لنمو املشاريع  والخاص، واملنافسة، واللجوء 

 من التركيز على الخدمة في حد ذاتها والالمركزية، واملشاركة العامة، وتمكين املواطن، واالبتكار، واستخدام  
ً
العاملين بدال

واالتصاالت املعلومات  )  تكنولوجيا  االلكترونية ICTالحديثة  والحكومة  كما   ،)e-governmentأحدث املنظور  هذا  من    ت . 

NPM  " بالتحّول من األنظمة التي تسمح للجماهير    ت"، ودفعcutting red tapeقطيعة مع اإلجراءات الرسمية العقيمة 

د هذه امل  خرجاتباملساءلة على أساس القواعد، إلى أنظمة أساسها املساءلة القائمة على امل
ّ
قاربة على  املحّققة. وعليه، تؤك

النتائج   العمليات  results-orientationتوجيه  توجيه  من   
ً
بدال  ،process-orientation    العامة اإلدارة  في  الحال  هو  كما 

فين من الحصول على نتائج مرضية.  في أولوياتها رضا الزبون/العميل  التقليدية، عالوة على أّنها تضع
ّ
ا،  عموًم  وتمكين املوظ

 ( Dzimbiri: 2008, p44)  تعمل على إعادة إنتاج حكومات تعمل بشكل أفضل.

 
ً
(. فمن مالحظة التغييرات في اإلدارة العامة في 1991)  Hoodهو ذلك الذي لهود   NPMا للـ إّن التوصيف األكثر رسوخ

ة عناصر رئيسة يمكن وصفها كما يلي:  اململكة املّتحدة وغيرها من البلدان ذات التوّجه املماثل، وضع هود قائمة من سبع

فين في مقابل املساءلة. ثانيً 
ّ
، يتمّتع املديرون العاّمون بقدر أكبر من االستقاللية في إدارة املوارد املالية وموارد املوظ

ً
ا،  أوال

رات التي يمكن قياسها كّميً 
ّ
ز الحكومة على قياس األداء من خالل وضع األهداف والقواعد واملؤش

ّ
 ا. ثترك

ً
ا، زيادة الرقابة  الث

 من العملية في حد ذاتها  
ً
، كما يرتبط تخصيص املوارد  process involvedعلى النتائج، مع التركيز على النتائج املحّققة بدال

ْر من خالل فصل الوظائف إلى شكل شبه ا باألداء املقاس. رابعً واملكاف ت أيضً  ِ
ّ
َوف
ُ
- ا، سيكون هناك تمييز بين املشتري وامل

والقطاع  a quasi-market formسوق   الحكومة  بين  أو  الحكومة  داخل  يكون  أن  ممكن  ر 
ّ
واملوف املشتري  بين  فالتمييز   ،

م املخرجات والنتائج املتفق  
ّ
ر هو الطرف الذي يوّزع/يسل

ّ
الخاص، فاملشتري هو الطرف الذي يقّرر ما سيتم إنتاجه واملوف

الـ   طرف  من  العنصر  هذا  ُر  ُيَفسَّ الواقعOECD  (1998عليها؛  في  يلي:  كما  كمشتري    (  الدولة  دور  بين  الحكومات  تمّيز 

ر، وعلى نحو متزايد أصبح من  
ّ
طَرُح كمشتري وكمقّدم/موف

ُ
أن تستمّر بمسؤولياتها    -على األقل-يمكن للدولة    املّسلم به أّنها ت

قع، أن املسؤوليات الرئيسة للدولة عادة  ا. والواالحالية دون أن تقّدم بالضرورة ومباشرة جميع الخدمات التي تتحّملها حاليً 

تشّدد    ،اما تكون محّددة بشكل أفضل من خالل اتخاذ قرار حول ما هي املساعدة التي ينبالي توفيرها، وملن، وبكم؟ خامًس 

، وهو ما يمكن أن يساعد على  tendering processالحكومة على املنافسة بين الوكاالت العاّمة من خالل عملية املناقصة  

عايير. عالوة على ذلك، يجري االعتماد على التعاقد الخارجي كأداة إدارية السيما عندما ال  املخفض التكاليف وزيادة احترام  

ية/املطلقة 
ّ
ا ك لية  ، كما ينظر إليها أيضً outright privatisationيمكن توظيف حل السوق بشكل كامل أو الخيخصة الكل

مات القطاع العام والتطّوعيمن نمو 
ّ
ا، يتّم  من أجل توفير الخدمات. سادًس   ةذج السوق تستخدم لتعزيز املنافسة بين منظ
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األداء   فاقية 
ّ
ات نظام  مثل  الخاص  القطاع  إدارة  وممارسات  أساليب  )تعني    performance agreement systemتطبيق 

ا في  وملحقاته(  واملوظف  العمل  بين صاحب  األداء  من  اتفاقية  االستفادة  على  اإلدارة  قدرة  زيادة  أجل  من  العام  لقطاع 

في الحكومة ومكافأتهم أو معاقبتهم. وأخيرً 
ّ
تشّدد الحكومة على اقتصاديات استخدام املوارد وخفض التكاليف مثل   ،اموظ

كاليدون وبوكانان  برامج تقليص  جمها من أجل خفض نفقاتها وتدعيم كفاءتها. ويّدعي املراقبون األكاديميون مثل دويل و 

Doyle, Claydon and Buchanan  (2000  أّن نتائج التحّول إلى هذه العناصر السبعة الرئيسة للـ )NPM    ينبالي أن ترتقي

 (Mongkol, p23 -24) القطاع العام.وابتكارية  باملساءلة والشفافية وتحّسن من كفاءة 

ة للحكم بهذا الشكل مستوحاة من نظرية االختيار العام لاساليب البيروقراطية التقليديّ   NPMإّن نقد إستراتيجية  

public choice theory    ر معارك السلطة واملوارد بين املصالح الذاتّية
ّ
التي تنظر إلى املؤّسسات العاّمة كهيكل محّرك يؤط

عالقة بين الرئيس والوكيل  لافراد مع تفضيالتهم املحّددة مسبًقا. تبًعا لذلك، يتم فهم ممارسة اإلدارة العاّمة من حيث ال

principal-agent    املالكين/الرؤساء ألّن  ونظًرا  تجاوزها؛  ينبالي  قديمة  والقيادة  للحكم  التقليدية  األشكال  تجعل  التي 

principal    السياسيون واملسّيرون العاّمون رفيعي املستوى( ال يحتكمون على املعرفة واملوارد الكافية للرقابة والسيطرة(

الوكال بها  على  يرغب  بأساليب  للتصّرف  الوكالء  تدفع  ُمحّفزة  لهياكل  ُمبتكرة  نمذجة  خالل  من  ُحكمهم  عليهم  كان  ء، 

-marketإلى مأسسة الهياكل القائمة على السوق    NPMاملالك/الرئيس. بناء على هذا املنظور النظري، تدعو إستراتيجية  

based structures    فين والوكالت على املشاركة باستمرار في
ّ
م من انخراط املوظ

ّ
وأشكال التسيير التي تحّفز املنفعة وتعظ

تفضيالت   وزيادة  العاّمة،  الخدمات  مقّدمي/موّزعي  بين  التنافس  إّن  ومبتكرة.  جديدة  إنتاج  وخدمات  عمليات  تطوير 

)عالوة   األداء  على  القائمة  واملرتبات  ْيزنة 
َ
وامل لتعزيز  املستهلك،  املستخدمة  الوسائل  بعض  هي  أعاله(  موّضح  هو  ما  على 

 (Sørensen, p220 -221) االبتكار في القطاع العام.

زادت من قدرة القطاع العام على التكّيف مع التغييرات السياقية   NPMليس هناك شكٌّ في أّن العديد من إصالحات  

)القطاع العام( جامًدا كما كان من قبل. كان   ة، فلم يعد هذا األخير وقدرته على تطوير ومتابعة األفكار واملمارسات الجديد

( عن تجزئة/تقسيم البيروقراطيات كبيرة الحجم إلى وكاالت  NPMهذا ناجًما )طبًعا من بين قائمة واسعة من إصالحات  

يزنة واألنظمة املهنية القائمة  عديدة تتمّتع باستقاللية جزئية، وعن املساحات املتزايدة ملمارسة التسيير االستراتيجي، وامل

الخبر الجّيد هو أن هذه اإلصالحات نجحت من  (  Sørensen, p221)  على األداء، باإلضافة إلى إدخال تفضيالت املستهلك.

لم تكن أكثر كفاءة مّما كانت عليه    2004، فمن الصعب وفقه القول إن الحكومات في عام  B Guy Petersعّدة نواٍح بحسب  

 (Guy, p3) .1994أو حّتى في عام  1984في عام 

،    NPMمع ذلك، وفي الوقت نفسه، أنتجت  
ً
جاه التعبير واالبتكار في القطاع العام. أّوال

ّ
عن غير قصد حواجز جديدة ات

ل-أهمل التركيز من جانب واحد على املنافسة كمحّرك لالبتكار  
ّ
من احتماالت تعزيز االبتكار من خالل املشاركة،   -وحّتى قل

ع بعضها البعض لديها حافز ضصيل لتبادل األفكار  فاملعرفة واألفراد وكذلك املؤّسسات التي يتّم وضعها في عالقة تنافسّية م

ل  
ّ
واملعرفة والخبرات. على العكس سيكون من مصلحتها االحتفاظ وحّتى احتكار هذه املتغّيرات في صناديقها السوداء، يمث

ه من املعترف به 
ّ
 ألن
ً
  NPMمد إستراتيجية  أّن تبادل املعرفة هو دافع مهّم لالبتكار. ثانًيا، تعت  -وعلى نطاق واسع- هذا إشكاال

على افتراض أّن األغراض التي تهدف عملية الحوكمة إلى تحقيقها ليست بحاجة إلى االبتكار، أو أن الفواعل ذاتية الحكم  

ة/الالمركزية  
ّ
إلى    self-governing, decentered actorsواملستقل هنا  ُينظر  الصدد.  هذا  في  تقّدمه  ما  لديها  ليس 

ك/الرؤساء  
ّ
بأنفسهم، وأّن قدرات    principalsاملال األهداف وابتكارها  تماًما على صياغة  قادرون  ابتكار  أبطال  أّنهم  على 

ة/الالمركزية( مجّرد اعتبارات ذا صلة بعملية التنفيذ. على هذا النحو، قد  
ّ
االبتكار للفواعل األخرى )ذاتية الحكم واملستقل

إستراتيجية   تع  NPMتعوق  التي  األهداف  ابتكار  الواقع  إعاقة  في  ا، يمكن 
ًّ
ثالث العاّمة.  اإلدارة  العام لعمليات  جاه 

ّ
طي االت

االبتكار من خالل العديد من ممارسات قياس األداء املفّصلة للغاية واملبادر بها من أعلى إلى أسفل، املشكلة هي أّن مثل  
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 من التجربة
ً
والبحث عن أساليب جديدة ومرنة    هذه القياسات تخّجع الفواعل ذاتية الحكم على القيام بما هو ُمقاٌس بدال

ها. 
ّ
 (Sørensen, p221) تعتمد على السياق لفهم مهام الحوكمة وحل

ا
ًّ
 (Post-NPM)  هإلى ما بعد (NPM) التسيير العمومي الجديد  النقاش الثالث: من :ثالث

 يغطي ميزات  NPMبال شك، كان الواقع دائًما أكثر تعقيًدا مّما اقترحته إستراتيجية  
ً
، تعّد هذه األخيرة مفهوًما شامال

اإلصالح املختلفة. مع ذلك، لم يعترف عدد متزايد من املنشورات بذلك التنّوع الهائل في مسارات اإلصالح على األصعدة  

ية، وكذلك اإلقليمّية والوطنية
ّ
 في  واملحل

ّ
أشار العديد  أوائل األلفينات. في هذا السياق  عبر قطاعات الخدمات املختلفة إال

الك القطاع العام، خاّصة في  املتزايد في أهداف  التمايز  إلى  أيًضا  فين 
ّ
واملوقفية في تدابير    فاءة والجودة واملساءلةمن املؤل

اإلصالح. إلى ذلك، يستخدم علماء اإلدارة العاّمة في كثير من األحيان املصطلح الغامض إلى حّدٍ ما "ما بعد التسيير العمومي  

" لوصف الصورة الشاملة لإلصالح، التي أصبحت منذ ذلك الحين تهيمن على كّلٍ من القطاع العام  Post-NPMالجديد/ 

مات العام
ّ
ة تسّوق" لعناصر اإلصالح املختارة. مع ذلك،    NPM، كان ما بعد  NPMلة فيه. مثله مثل  واملنظ

ّ
عبارة عن "سل

إصالحات تسعى إلى    NPM. تتضّمن عالمة ما بعد NPMتختلف بشكل قاطع عن اختيارات    NPMفإّن اختيارات ما بعد الـ 

ا م  ا بين الحكومة والفواعل األخرى، وأفقيًّ ن حيث التنسيق بين الوكاالت. بالتالي، فإّن إصالحات ما  تحسين التنسيق رأسيًّ

إلى    NPMبعد   إّنها تهدف  الشامل، واملهارات التي تمتّد عبر الحدود التنظيمّية، واألهداف املوّحدة،  تهتّم بأسلوب اإلدارة 

في الخدمة املدنّية هم مسّيرو الشبكا 
ّ
 من  تحسين القدرة التوجيهية للمركز، مع  االعتقاد بأّن موظ

ً
ت وقادة الشراكة بدال

 NPM . (Klenk, Reiter, p4 )أن يكونوا مديري أعمال خالصين يقترحهم نموذج  

 من    NPMمن جهة أخرى، تبدو حالة ما بعد  
ً
املاهية، كما أوضح ذلك كل من    NPMأكثر إشكاال من حيث تحديد 

ْحَيْت جزئًيا بعض ميزات  –  NPMبعد    "...تّم مزج/خلط إصالحات ما  Christensen and Laegreidكريستنس و الغريد  
َ
التي أ

الـ    neo-Weberianالفيبرية الجديدة   صان إعادة التأكيد على "اإلدارة العاّمة التقليدية" في  NPMمع بعض ميزات 
ّ
". ويخخ

سبتمبر. وباملثل،    11" في عالم ما بعد  insecurityضوء اإلخفاقات وعدم وجود مكاسب في الكفاءة، وزيادة "انعدام األمن  

ي تّم اكتشافه بعد فترة من  ( إلى املزايا الكامنة في التنظيم البيروقراطي الذ2008)  Johan P. Olsonأشار جوهان أولسن  

بعد   ما  فإّن  لذا  عن    NPMالتسويقية،  دة 
ّ
املتول الضعف  نقاط  إدراك  حول  التخّصص،    NPMتدور  عن  والناتجة 

بعد   ما  ترتبط  ذلك،  على  رًدا  والتسويقّية.  أو    NPMوالتجزئة/التقسيم،  مركزية  أكثر  قدرة  خالل  من  التنسيق  بتعزيز 

 Joined-up( أو "الحكومة املوحّدة/املشتركة  WOG)  "Whole-of-governmentومة بأكملها  تعاونّية، سواء كانت تسمى "الحك

government."    من خالل التنسيق داخل شبكات الفواعل    -على سبيل املثال –يتحّقق هذا التركيز على التعاون والتشارك

 ( Lodoge, Gill: 2011, p143) جيا الرقمية.املتعّددة، أو من خالل إعادة اإلدماج/ التكامل والتنسيق باستخدام التكنولو 

َي  NPMمن هذا املنطلق، وكاستجابة لالختالالت التي ظهرت في إستراتيجّية   ، تّم إطالق جيل جديد من اإلصالحات سّمِ

"، واملعروفة الحًقا باسم "الحكومة بأكملها/املتضامنة  Joined-up government  ةفي البداية بـ"الحكومة املشتركة/املوّحد

Whole-of-government  سعت هذه املقاربة إلى تطبيق إستراتيجية أكثر شمولية باستخدام ُرؤى من العلوم االجتماعية ."

 من االقتصاد فحسب. يمكن النظر إلى جهود اإلصالح الجديدة على أّنها مزيج من نمط التنمية  
ً
التابع للمسار  األخرى بدال

الستخدام   بالنسبة  ا 
ً
تطّرف الدول  أكثر  في  السلبية  العكسية  وأستراليا.    NPMوالتغذية  ونيوزيلندا  املتحدة  اململكة  مثل 

إصالح   برامج  عن  الناجم  املتزايد  للتجزئة/التقسيم  التنسيق  NPMواستجابة  استراتيجيات  البلدان  هذه  اعتمدت   ،

املوّحدة" و "الحكومة بأكملها" عالمات جديدة للعقيدة القديمة للتنسيق في دراسة  والتكامل. قّدمت شعارات "الحكومة  

هذه.  اإلصالح  مبادرات  وراء  رئيس  قلٍق  مصدر  التكامل  مشكلة  كانت  التنسيق،  مسألة  إلى  إضافة  العاّمة؛    اإلدارة 

(Christensen, Lægreid: 2007, p1059 -1060   ) 
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 WOG:  (Christensen, Lægreid, p1060  )املختلفة لظهور  هناك العديد من األسباب أو الدوافع  
ً
، يمكن أن ُينظر  أّوال

فمن خالل التركيز    ، NPM" القطاع العام وفق نموذج اصطالحات  Pillarizationإليها على أّنها رد فعل على "إرساء دعائم  

مات ذات الغرض الواحد، والتفويض الهيكلي، تميل إصالحات  
ّ
إلى تجاهل مشكالت التنسيق    NPMعلى إدارة األداء، واملنظ

مات ذات الغرض الواحد  
ّ
-singleاألفقي، فإدارة األداء مشغولة بشكل أساس ي بالتنسيق العمودي. قد يكون ملبدأ "املنظ

purpose organizations  ،"  ،التقسيم/التجزئة من  الكثير  املتداخلة  غير  املتخّصصة  والوظائف  األدوار  من  العديد  مع 

والكفاءة. الفعالية  يعوق  مّما  والتنسيق،  التعاون  إلى  واالفتقار  ا،  ذاتيًّ املتمركزة  يكون    والسلطات  قد  ذلك،  إلى  إضافة 

السياس ي املستوى  الذي يستلزم نقل السلطة من  الهيكلي  التنظيمية، والوكاالت  اإلدا- للتفويض  الوكاالت  إلى  املركزي  ري 

 
ُ
نتجة للخدمات، أو الشركات اململوكة للدولة عيوب من أنواٍع أخرى، فمنع القيادة السياسية واإلدارية من أدوات التأثير  امل

ى إعادة تأكيد  وخاّصة تلك التي تنطوي عل  WOGوالرقابة واملعلومة قد يثير مسائل مثل املساءلة والقدرة. تعكس إجراءات  

املركز، املفارقة والتناقض القائل بأّن املسؤولين السياسيين يتّم إلقاء اللوم عليهم على نحٍو أكثر تواتًرا عندما تسوء األمور،  

ا أن يعتقدوا بأّن  
ً
بالرغم من أّنهم سعوا في الواقع لتجّنب اللوم من خالل نقل وتفويض السلطة؛ فليس من املستغرب إذ

، لعدد من األسباب،  ثانًيا  قد واإلحراج سياسًيا، وفي الوقت نفسه الحرمان من النفوذ واملعلومة هو تركيب سّيئ.التعّرض للن

ه غير آمٍن وخطير بشكل متزايٍد، حيث كان للمخاوف التي أثارتها الهجمات اإلرهابّية تداعيات مهّمة  
ّ
ُينظر إلى العالم على أن

ت املتحّدة وأستراليا، فبينما تشعر نيوزيلندا بالقلق حيال األمن الحيوي، تتحّسس  على إصالحات القطاع العام في الواليا

أو    SARSاملزيد من البلدان من األزمات والتهديدات، بما في ذلك الكوارث الطبيعية مثل تسونامي، أو األوبئة مثل السارس  

يشير   ما  أو  الحكومة،  تقوية  إلى تشديد/  أّدى هذا  لقد  الطيور.  "التخطيط  أنفلونزا  االستراليين كإستراتيجية  إليه بعض 

د التهديد الجديد لإلرهاب على أهّمية تجّنب الحكومات  WOG"، والتي تشمل تدابير  thinking up and outوالخروج  
ّ
. أك

  للمخرجات املتناقضة وضمان تشارك وتبادل املعلومات بين الوكاالت كما هو موجود في تنظيم وحدات األمن واالستخبارات 

 العسكرية في الواليات املتحدة األمريكية. 

ا
ًّ
قة بالعديد من األشياء، لكّنها واجهت مشاكل في الوفاء بهذه الوعود. كان   NPM، تعّهدت ثالث

ّ
بالكثير من األمور املتعل

لي أو الجزئي.  بيروقراطية أقل/ كفاءة أكبر، سواء على املستوى الك  : توفير األموال في مركز هذه االلتزامات كنتيجة ملقاربة

ي، ال يبدو أن البلدان النموذجية في تطبيق  
ّ
تعمل بشكل أفضل من البلدان األقل شغًفا بإصالحات    NPMعلى املستوى الكل

NPM  على املستوى الجزئي، هناك خالف علمي حول ما إذا كانت الخدمات قد أصبحت أكثر كفاءة نتيجة الـ .NPM  بما في ،

ذلك زيادة استخدام املناقصة التنافسية. يبدو أّن لدى االقتصاديين  ّجة عاّمة حول توفير التكاليف السّيما في الخدمات  

أّنهم  "البسيطة"، في حين كان علماء السياسة أكثر    لنتائج البحوث، وُيعتقد 
ً
ة
َ
ل
َ
ك
ْ
هم منقسمون.    -وفي أفضل األحوال-أش

، والتي يقول النّقاد أّنها ضخمة.  NPMإضافة إلى املعادلة االقتصادية، هناك مسألة تكاليف املعامالت املتعلقة بإصالحات  

تخلق املزيد من عدم    NPMو ما إذا كانت  مّما إذا كان املزيد من الكفاءة تعني جودة أقل، أ  NPMهناك أيًضا مخاوف بشأن  

 (Christensen : 2012, p5)  املساواة االجتماعية.

، وكان الهدف  1997على هذا األساس، تّم تقديم مفهوم "الحكومة املوّحدة" ألّول مّرة من قبل حكومة توني بلير عام  

املستعصية   و"القضايا  املسائل  على  أفضل  سيطرة  على  الحصول  هو  حدود wicked-issuesالرئيس  عبر  تنتشر  التي   "

قّدمها   السياسية  ومجاالت  اإلدارية  واملستويات  العام  القطاع  مات 
ّ
"للمكتبية/االداراتية    JUGمنظ كنقيض 

departmentalismع إلى تحقيق التنسيق األفقي
ّ
العمودي  - " و "الرؤية الضّيقة" و "التنسيق العمودي"؛ إّنها تّدل على التطل

لى املواقف التي تقّوض فيها السياسات املختلفة بعضها البعض، ومن أجل االستفادة بشكٍل أفضل من  من أجل القضاء ع

املواطنين   ومنح  معّينة،  مجال سياسة  في  املختلفين  املصلحة  أصحاب  بين  الجمع  من خالل  ت زر  ولخلق  النادرة،  املوارد 

التجزئة/التق من   
ً
بدال للخدمات  واملوّحد  السلس  الوصول  مفهوم  إمكانية  مع  التداخل  يبدو  لذلك،   

ً
استكماال سيم. 
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 the Australian Management Advisory Committee’s Connecting"الحكومة بأكملها" واضح للغاية، فيعّرف تقرير  

Government( "2004  الحكومة بأكملها )WOG    في الخدمة العامة االسترالية على النحو التالي: "تشير الحكومة بأكملها إلى

قضايا  جاه 
ّ
ات املوّحدة  الحكومّية  واالستجابة  مشترك،  هدف  لتحقيق  الوزارة  حدود  عبر  العاملة  العاّمة  الخدمة  وكاالت 

  معّينة. يمكن أن تكون املقاربة رسمّية وغير رسمية ويمكنها التركيز على تطوير السياسات وإدارة البرامج وتقديم الخدمات". 

(Christensen, Lægreid, p1060) 

إلى إستراتيجية أكثر شمولية. قّدمت شعارات "الحكومة املوّحدة" أو "الحكومة    NPMبناء عليه، يدعو جيل ما بعد  

العا اإلدارة  دراسة  في  للتنسيق  القديمة  للعقيدة  ميزات جديدة  التنسيق بأكملها"  مسألة  إلى  باإلضافة  مشكلة    ّمة.  كانت 

الوزارة  مصدر قلق رئيس وراء مبادر   integrationالتكامل   العمل عبر حدود  الغرض من ذلك هو  ات اإلصالح هذه. كان 

واملستويات اإلدارية لتحقيق أهداف مشتركة واستجابة حكومية متكاملة للقضايا املعّقدة والشائكة بشكل خاص. وبالرغم  

  من أّن مجاالت تنسيق صناعة السياسة الحكومية وتقديم الخدمات عبر الحدود التنظيمية ليسب بالظا
ّ
هرة الجديدة، إال

اكتسب شعبية في اإلدارة العاّمة وفي نظرية التسيير واملمارسة    working across boundariesأّن مفهوم العمل عبر الحدود  

إّن   الوحدات.  بين  األقوى  التنسيق والتكامل والربط  التركيز على فكرة  زيادة  الشعار الجديد هو  التسعينات. كان  أواخر 

ن من تطوير السياسات وتنفيذها وتقديم الخدمات بأكثر كفاءة الفكرة القائلة بأ
ّ
ّن العمل عبر الحدود التنظيمية ستمك

ه يمكن تحقيق قدر أكبر من الكفاءة من خالل ترتيبات أكثر تجزئة/   NPMو/أو فعالية يتعارض مع إّدعاءات 
ّ
  التي تقول بأن

 (  Christensen, p3)  ات اإلدارية.محّددة ال لبس فيها للوحد ة/تقسيًما، وأدوار ووظائف قطعيّ 

أكثر أهمّية من البعد الرأس ي. في استراليا ونيوزيلندا على سبيل املثال، تّم تأسيس    NPMيعتبر البعد األفقي ملا بعد  

الوحدات التنظيمية الجديدة مثل اللجان الوزارية الجديدة، والوحدات التعاونية بين الوزارية أو بين الوكاالت، واملجالس  

، وفرق العمل،  super networks، والشبكات الفائقة  the lead agency approachحكومية، ومقاربة الوكالة القائدة  -ينب

القطاعية، واملستشارين   املشورة بشأن وتنسيق    Tsarsوالبرامج واملشاريع عبر  لتقديم  )شخص معّين من قبل الحكومة 

، تّم إنشاء  2003الوحدات الحكومية تعمل بشكل أفضل مًعا. في عام    السياسة في مجال معّين(...إلخ، بهدف رئيس هو جعل

لدعم أنشطة الحكومة بأكملها. إّن خلق هياكل    a new cabinet implementation unitوحدة التنفيذ الوزاري الجديدة  

وا الوزراء  ملجلس  االستراتيجي  القيادي  الدور  وزيادة  القائمة،  املركزية  الهياكل  داخل  متابعة  تنسيقّية  على  أكثر  لتركيز 

القرارات املركزية هي جهود هرمية نموذجية في استراليا، هدفها الضغط على السلطات القطاعية للتعاون والتنسيق بشكل  

، ومن األمثلة األخرى، دمج الوكاالت  2009أفضل. في النرويج، تم تأسيس وزير جديد للتنسيق في مكتب رئيس الوزراء عام 

أكب هيئات  نيوزيلندا  لتشكيل  في  االجتماعية  التنمية  ووزارة  األمريكية،  املتحدة  الواليات  في  الداخلي  األمن  وزارة  مثل  ر 

Ministry of Social Development  النرويجية والرعاية  العمل  وإدارة   ،the new welfare administration  إدماج أو   ،

Centrelink  االجتما الضمان  مدفوعات  صرف  هي  خدماته  اإلنسانية  )غالبية  الخدمات  إدارة  في  استراليا  في  عي( 

Department of Human Services. (Christensen, p3 ) 

وتتراوح    يسّمى "بالقضايا املستعصية"يرتبط البعد األفقي غالًبا بمجاالت السياسة التي تتجاوز الحدود التقليدية، ما  

كيفية التعامل مع هذه املسائل من "عمليات الدمج" إلى "تدابير تعاونية أكثر مرونة". أطلقت الحكومة الكندية ما سّمي  

األفقية   اإلدارة  مثل    horizontal management initiativesبمبادرات  السياسة  ملعالجة قضايا  التسعينات  منتصف  في 

، حيث جرت محاوالت لزيادة التنسيق  2002هدت أمثلة أخرى لهذه املبادرة في استراليا عام  االبتكار والفقر وتغّير املناخ. شو 

الريفية واملناطقية   والتنمية  والطاقة  البيصية  والتعليم واالستدامة  والعلوم  والديموغرافيا  الوطني  األمن  مثل  في مجاالت 

. يوجد في نيوزيلندا تركيز أقوى على  NPMبادرات ما بعد  والنقل والعمل والحياة األسرية، كما بذلت جهود إجرائية لتعزيز م
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القائمة على    "purchaserاألوسع على املدى الطويل، على عكس كفاءة "املشتري    "ownershipالفعالية ومصالح "امللكية  

ز عليها إصالحات  
ّ
 NPM . (Christensen, p3 -4)املدى القصير واألضيق والتي ترك

ق ما بعد    
ّ
شير  -بالعمل مًعا بطريقة براغماتية  - ًماعمو –  NPMتتعل

ُ
ذكّية أكثر من التركيز على التعاون الرسمي كما أ

، من خالل مقاربة أكثر تنّوًعا  1998عام    Bardachالذي صاغه بارداك    "smart practiceإليه في مصطلح "املمارسة الذكّية  

جاه أصحاب املصلحة الرئيسيين في البيئة، تتضمن فواعل القطاع
ّ
-joinedالخاص، وجهود الحوكمة املشتركة/املوّحدة    ات

up governance ،   إلى الكندية،    ( Christensen, p4)  استخدام الشبكات والشراكات.   باإلضافة  هذا هو الوضع في الحالة 

التعاونية   الجهود  ز بعض 
ّ
ترك التسعينات. عالوة على ذلك،  أهّمية جارية منذ منتصف  أفقًيا كان ذا  العمل  كما  –حيث 

  one-stop shopsبشكل أكبر على التنسيق من األسفل. على سبيل املثال، من خالل املتاجر الشاملة    - يالحظ في استراليا

ي حقيقي    يمكن اعتبار ذلك كرقابة من أعلى  إلى تقديم خدمة سلسة ومستمّرة. التي تهدف  
ّ
ولكن أيًضا كجهد تعاوني محل

 عن الرقابة املركزية. في هذا اإلطار، خلصت دراسة مقارنة ملؤّسسات تقديم الخدمات في اململكة املتحدة  
ً
ب استقالال

ّ
يتطل

ها حوكمة الشبكة لتلبية مقاربة الحكومة  ونيوزيلندا واستراليا وهولندا إلى أّن النماذج ال
ّ
ت محل

ّ
بيروقراطية اإلجرائية حل

 ( Christensen, Lægreid, p1061 -1062)  بأكملها.

ِسيٍق. تّتصل أدبيات    NPMفي إصالحات ما بعد  
ْ
ن
َ
ت ِمل عناصر وشبكات الحوكمة، الهيراريكية والسوق ك ليات 

ْ
ْسَتك

َ
ت

بالشبكات كظا في جزء كبير منها  الّسمة األساسية، ولكن هناك مقاربة  الحوكمة  الخاص  القطاع  هرة تكون فيها فواعل 

للدولة   أكبر  مركزية  على  تشّدد  عام  more state-centric approachللحوكمة  شبكات  فيها   public-publicعام  -تكون 

networks  فو الخدمة املدنية كفاءات للت
ّ
نهم من    ود التنظيميةواصل تمتّد عبر الحداملكّون الرئيس. يمتلك هنا موظ

ّ
وتمك

تجمع شبكات عام ا.  ا وأفقيًّ رأسيًّ الحدود  عبر  من مختلف مجاالت  -العمل كوسطاء ووكالء  املدنّية  الخدمة  في 
ّ
موظ عام 

 من ممارسة  
ً
السياسة مًعا للتغلب على الهيراريكية. بعبارة أخرى، عليهم التصّرف كمسّيرين ومفاوضين ودبلوماسيين بدال

تعّد   الهرمية فحسب.  من  السلطة  النوع  هذا  في  أساسية  التقنية  املهارات  وليس  األفراد  نحو  واملوّجهة  الفردية  املهارات 

ومجاالت   التقليدية  القطاعات  تتجاوز  التي  املستعصية"  "القضايا  معالجة  في  خاّصة  أهّمية  ذات  تكون  وقد  الكفاءة، 

م أيًضا القدرة على املزيد من التعاون. قّيِ
ُ
 ( Christensen, Lægreid: 2015, p258 -259) السياسة، وت

شائعة في حوكمة ]...[ وتعزيز التعاون والتشارك عبر الحدود أداة  Partnershipsعالوة على ذلك، أصبحت الشراكات 

في  الشراكة  نماذج  استخدام  وراء  رئيسة  التنسيق  ّجة  لتحقيق  املتكّررة  الجهود  تعّد  العاّمة.  الخدمات  في  التنظيمّية 

العام. هنا الهرمي. يصّنف  القطاع  التسلسل  ابتعادها عن  املشتركة فيها هي  امليزة  أنواع مختلفة من الشراكات، ولكن  ك 

أندرسون   وساهلين  ودرجة  Mörth and Sahlin-Andersson   (2006مورث  الشكلية،  درجة  بعدين:  وفق  الشراكات   )

مشار  درجة  وهما:  هذا  إلى  إضافيين  بعدين  الغريد  و  كريستنس  ويضيف  ودرجة  الديمومة،  الخاص،  القطاع  فواعل  كة 

الحوكمة   عالقات  إلى  لالنضمام  ناشئة  أداة  الشاملة"  التجارية  "املتاجر  أصبحت  الرفاه،  دولة  إدارة  في   ]...[ الطوعية 

ق بمحفظة املهام وهيكل املشاركين ومستوى االستقاللية والقرب من  
ّ
وتعزيزها، مع وجود تنّوع كبير بين الدول فيما يتعل

 (Christensen, Lægreid: 2015, p259) . واألدوات املستخدمة في هذه الترتيبات. املواطنين

يتّم فيها    multi-level governance systemباإلضافة إلى نموذج الشراكة، لدينا أيًضا نظام الحوكمة املتعّددة املستويات  

ا زيادة الترابط/ االعتماد املتبادل بين الوكاالت العاّمة العاملة   تنفيذ املهام على مختلف مستويات الحكومة، مّما يعني ضمنيًّ

في مختلف املستويات، وغالًبا في نظام معّقد من الصالحيات املتداخلة. نادًرا ما يمكن التعامل مع املهام بشكل مستقّلٍ مع  

ض، إذ يعّد تعاون املستويات املختلفة والتنسيق بينها شرط مسبق هام للتنسيق بين القطاعات. إّن الحوكمة  بعضها البع

 ( Christensen, Lægreid: 2015, p259)  متعّددة املستويات ال تعني بالضرورة تراجع الدولة، بل تحّولها وتكّيفها.
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 ملا سبق، ومقارنة بحركة  
ً
ترتكز أكثر على    NPMاملؤّسس ي أّن إصالحات ما بعد  - قافي، يرى املنظور الثNPMاستكماال

قة، واإلدارة القائمة على القيمة  
ّ
وبناء الفريق،    ، والتعاون value-based managementبناء شعور قوّيٍ موّحد من القيم والث

فين العموميين. هناك  
ّ
مات صاحبة املصلحة، وتحسين التدريب والتطوير الذاتي للموظ

ّ
حاجة إلعادة تأسيس  وتضمين املنظ

في القطاع العام بسبب اإلبالغ عن ت كل    "Cohesive Cultureو "ثقافة متماسكة    "Common ethic"أخالقيات مشتركة  

"الحكومة   تقرير  د 
ّ
أك العاّمة.  للخدمة  وممّيزة  واحدة  بروح  مًعا  الوكاالت  جميع  تلتزم  أن  يجب  قة. 

ّ
الث عدم  وتزايد  الوالء 

 the report connecting government: wholeومة بكاملها إلى التحّديات ذات األولوية االسترالية املّتصلة: استجابة الحك

of government responses to Australian’s priority challenges )MAC 2004("    داعمة ثقافة  بناء  إلى  الحاجة  على 

جيهية قّيمة وقواعد سلوك تحت شعار "العمل  من خالل صياغة مبادئ تو (  WOGللقطاع العام االسترالي تخّجع حلول )

ا   ( Christensen, Lægreid: 2007, p1062) ، عالوة على زيادة وضع املعايير األخالقية."working togetherسويًّ

نّفذة في بعض البلدان مثل استراليا ونيوز 
ُ
ونظًرا    يلندا مفيدة للبلدان األخرى. لكنقد تكون استراتيجيات اإلصالح امل

  
ً
ا تتطلب أّي إستراتيجية إصالح تحليال ا وثقافيًّ ألّن كل دولة مختلفة بشكل فريد عن األخرى سياسًيا ومؤّسسًيا واقتصاديًّ

جاه قابليتها للنقل. تميل بعض الدول اآلسيوية إلى تبني أفكار  
ّ
ا ات دون دراسة شاملة آلثارها، يبدو    NPMو ما بعد    NPMنقديًّ

ق بقياس األداء وإلغاء القيود والخيخصة والعالقات بين الرئيس والوكيل. نتيجة لذلك، غالًبا ما  هذا صحيًحا فيما  
ّ
يتعل

د سياسة اإلصالح العديد من النتائج السلبية، على سبيل املثال، تميل سياسة تخفيف حّدة اللوائح 
ّ
إلى   deregulationتول

الصالح العام األكبر. عالوة على ذلك، قد ال تكون أفكار ما  تفضيل مصالح السياسيين املحافظين والشركات على حساب  

العاّمة،    NPMبعد   للمؤّسسات  الديمقراطية  الطبيعة  يقّدرون  الذين  واألكاديميين  لإلداريين  واسع  نطاق  على  ابة 
ّ
جذ

ال الذين يقّدرون الديمقراطية التداولّية على اعتبار أن  عديد من املواطنين  والالمركزية والعدالة واإلنصاف، وال ألولئك 

مات غير الحكومية ينخرطون بشكل نشط في السياسات وصناعة القرار واألنشطة املجتمعية. إلى  
ّ
وشركات األعمال واملنظ

بعض األسئلة الصعبة: هل كان من املمكن تحسين الخدمات العاّمة إذا لم   NPMوما بعد   NPMذلك، يثير التأّمل في تأثير  

؟ هل كانت التفاعالت في عملية الحوكمة بين مديري القطاع العام واملواطنين مرضية  NPMبعد    وما   NPMيتم إدخال آليتي  

؟ هل تّم تحسين املشكالت التنظيمية واملجتمعية وابتكار حلوٍل لها من  NPMوما بعد    NPMوديمقراطية وفّعالة نتيجة  

إلى تبرير خالل تنفيذ االستراتيجيات املدفوعة من اإلدارة؟ لإلجابة على معظم هذ العاّمة  ه األسئلة، يميل مؤّيدو اإلدارة 

 ( Jong: 2009, p162) أهداف اإلصالح الخاّصة بهم بمؤشرات أداء كّمية.

 :خاتمة

ر موجات اإلصالح املختلفة في تطّور وابتكاري
ّ
مات العاّمة وأنشطتها، فهي عملية تغيير تدريجية. تجادل أحد    ة تؤث

ّ
املنظ

. مع ذلك، ال يمكن  NPMلم تنته بأّي حال من األحوال، ولكن يتّم استبدالها بمبادرات إصالح ما بعد   NPMأّن   األطروحات

فكير في بعض األسس التي قامت  ، كما جّددت التNPMاإلنكار بأّن هذه األخيرة اقترضت الكثير من املبادرات القائمة على  

البراغماتية في   نا نعيش لحظة 
ّ
أن املنظور اآلخر. يعني هذا،  البيروقراطية التقليدية، فيتضّمن كل نموذج أفكاًرا من  عليها 

ي،  
ّ
كل بشكٍل  تلغيها  أن  دون  التالية،  باملوجات  السابقة  اإلصالح  موجات  فيها  ستكمل 

ُ
ت العام،  اإلداري  اإلصالح  عمليات 

لية ال تتعلق بإزالة مقاربة لصالح أخرى جديدة بقدر ما هي إضافة لها، ومحاولة لتقييمها وإصالح اختالالتها بغرض  فالعم

َح في املوارد املتاحة، وتراعي  
إيجاد صيغة مالئمة لبلوغ أهداف القطاع العام بطريقة ذكّية ومبتكرة وُمستجيبة تتجاوز الخُّ

 ؤّسسية والثقافية للسياق املجتمعي. الخصوصية السياسية واالقتصادية وامل

مات  
ّ
ل من طبقات إصالح تدفع بالديناميكية االبتكارية للمنظ

ّ
إّن عملية إصالح اإلدارة العاّمة هي عملية تراكمّية تتشك

 عن املاض ي، كما    NPMالعاّمة في اتجاه االستجابة للضغوط البيصية سريعة التغّير. فإصالحات ما بعد  
ً
ل انفصاال

ّ
أّنها  ال تمث

ال تحّول بشكل أساس ي األساليب التنظيمية الحالية، إّنها مسألة إعادة توازن للنظم اإلدارية القائمة دون تغييرها بطريقة  
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آليات   تزيد من  القضايا، وفي أخرى، قد  في بعض  التنظيمية  توليفة معّقدة من االستقاللية  البلدان  ظهر 
ُ
ت جذرية، فقد 

م املركزي والتنسيق الشب
ّ
  NPMتتضّمن إصالحات ما بعد    بإيجاز   يه بالشبكة، إلى جانب الرقابة الهرمية التقليدية.التحك

قّدمته   مّما  وبالرغم  السياسية.  الرقابة  وتعزيز  الحوكمة  مقاربة  مع  ا  تماشيًّ األفقي  والتنسيق  التكامل  على  التركيز  زيادة 

جاه قطاع عاّمٍ أكثر تنظيًما، يبقى السؤال ما إذا كانت هذه الجهود    NPMوما بعد    NPMمبادرات  
ّ
من مساهمات كبيرة ات

ا وستستكمل بمبادرات إصالٍح جديدٍة؟ ستظّل حركة إصالٍح قوّية أم أّنها   ستتالش ى تدريجيًّ
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 امللخص: 

اإللكترونية   اإلدارة  توجهتعد  عن  يكشف  أساسيا  أنشط  املؤسسات  مفهوما  املعلومات لتطوير  تكنولوجيا  باستخدام  وأعمالها  تها 

العمومية   املؤسسة  في  اعتمادها  عن  تمخض  أنه  غير  أهدافها،  تحقيق  تعرقل  التي  والعقبات  الحواجز  جميع  بذلك  متجاوزة  واالتصاالت 

مظاهر البيروقراطية في شقها السلبي، هذا الذي يمكن ربطه بشكل أساس ي بالكفاء مواردها البشرية، وعلى اعتبار أن الجزائرية ظهور بعض  

الورقة  هذه  جاءت  فقد  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  الفعال  باالستخدام  أساسا  ترتبط  اإللكترونية  واإلدارة  الكفاءات  بين  العالقة 

ات العمومية الجزائرية في مجال تطوير كفاءاتها في ظل التغييرات التكنولوجية التي تفرض املؤسس  التي تواجه  العراقيلمعرفة    البحثية بهدف

ى ممارسة االدارة االلكترونية، هذا باإلضافة تحديد الى أي مدى تضع املؤسسات العمومية الجزائرية ضمن أولوياتها هدف تطوير كفاءاتها عل

 دائها. النحو الذي يسمح لها بتحسين أ

  استراتيجيةهي أحسن    لتطوير الكفاءاتاالستثمار    استراتيجيةتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن    واعتمادا على املنهج االستنباطي

  .لخروج من الدوامة السلبية للبيروقراطية االليكترونية ل

كفاءة، الكفاءة، الدارة االلكترونيةاال  الكلمات املفتاحية: 
ّ
 العمومية، البيروقراطية.  املؤسسةاألداء، ، ال

Abstract: 

Electronic management is a basic concept that reveals the orientation of institutions to develop their activities and work 

using information and communication technology, bypassing all barriers and obstacles that impede the achievement of its 

goals. its human resources, and considering that the relationship between competencies and electronic management is 

mainly related to the effective use of information and communication technology, this research paper came with the aim of 

knowing the obstacles facing Algerian public institutions in the field of developing their competencies in light of the 

technological changes that impose the practice of electronic management, in addition to identifying the extent to which 

Algerian public institutions place among their priorities for the reason of developing their competencies in a way that allows 

them to improve their performance. 

Depending on the deductive approach, the study concluded that the investment strategy for developing competencies 

is the best strategy to get out of the negative cycle of electronic bureaucracy. 

Key words: electronic management, efficiency, inefficiency, performance, public institution, bureaucracy . 
 

 مقدمة:

يير البيروقراطي للوظيفة العمومية، الى إدارة عمومية الكترونية كانت وليدة للعديد إن الحاجة الى االنتقال من التس 

القرن   ثمانينيات  بداية  املعلومات واالتصاالت، فمع  تكنولوجيا  وثورة  االداري  باإلصالح  يعرف  بما  املرتبطة  العوامل  من 

هر البيروقراطية االدارية في شقها السلبي، بدأت  العشرين، ومع النتائج التي أسفر عنها التسيير التقليدي من انتشار ملظا

mailto:bechoua.souad@univ-khenchela.dz
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دول العالم تسارع إليجاد الحلول الكفيلة لتغيير األوضاع وتحسين أداء مؤسساتها العمومية، ما استدعى ضرورة إعادة  

 تطورات العاملية. الالتفكير  في التغيير وذلك في ظل ما تمليه  

الجزائر وكغيرها من دول املعمورة عمدت الى وضع العديد من السياسات والخطط التي تهدف الى القيام بإصالح اداري  

ملؤسساتها العمومية، وقد تزامن ذلك مع االنفجار املعرفي الكبير والتطور التكنولوجي الهائل، هذا الذي فرض عليها ضرورة  

 ح بعد ذلك االدارة االلكترونية مطلبا أساسيا وحتمية ال يمكن تجاوزها.  التكيف مع هذه التغيرات والتطورات، لتصب

غير أنه ورغم االسهامات الكبيرة املتوقعة لإلدارة االلكترونية في اصالح العمل االداري، سرعان ما تجسد نمط جديد  

لعقبات التي تعرقل تحقيق أهدافها  فبدال من تجاوز الحواجز وا،  من البيروقراطية االدارية وهو البيروقراطية االلكترونية  

 أدت املمارسات الخاطئة والغير مسؤولة في املؤسسات العمومية الى جعل االدارة االلكترونية أداة جديد للبيروقراطية  

ممارساتها  وحيث ان الكفاءة مهمة لتطبيق االدارة االلكترونية في املؤسسات فإن األخذ باستراتيجية فعالة وناححة تفعل  

 وتعمل على االستثمار لتطوير الكفاءات مهم لتجاوز جميع حواجز البيروقراطية واملحسوبية. 

الدراسة ▪ مظاهر    إشكالية  كفاءة: 
ّ
والال الكفاءة  بين  موضوع  إلى  التطرق  البحثية  الورقة  هذه  من خالل  حاولنا 

تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول التساؤل   إذ نية،البيروقراطية في املؤسسة العمومية الجزائرية في ظل االدارة اإللكترو

 كيف يمكن للمؤسسة العمومية الجزائرية أن تتجاوز حواجز البيروقراطية االدارية في ظل التجارة االلكترونية؟ التالي:  

 الجابة عن االشكالية املطروحة نقوم بطرح جملة من التساؤالت التالية: ل

كفاءة في املؤسس ✓
ّ
 ة العمومية الجزائرية؟ما هي مظاهر  الال

 ما هو واقع االدارة االلكترونية في املؤسسة العمومية الجزائرية؟  ✓

 ما هي أسباب انتشار البيروقراطية االلكترونية في املؤسسة العمومية الجزائرية؟ ✓

االدارة   ✓ ظل  في  أشكالها  بمختلف  االدارية  البيروقراطية  دوامة  من  الخروج  في  الكفاءات  تطوير  يسهم  هل 

 كترونية؟ كيف ذلك؟االل

 كيف تسهم االدارة االلكترونية في تطوير الكفاءات ومن ثم تحسين أدائها في املؤسسات العمومية الجزائرية؟   ✓

 كيف يمكن لتطوير الكفاءات في أن يسهم في تحقيق أهداف االدارة االلكترونية في املؤسسة العمومية الجزائرية؟  ✓

الج ✓ العمومية  للمؤسسة  يمكن  مدى  أي  تفعيل  الى  أجل  من  كفاءاتها  تطوير  مسؤولية  عاتقها  على  أخذ  زائرية 

 ممارسات االدارة االلكترونية؟ 

لدراسة إشكالية البحث واإلجابة على األسئلة املطروحة، قمنا بصياغة مجموعة من الفرضيات  :  فرضيات الدراسة ▪

 والتي سيتم إثبات صحتها أو نفيها من خالل هذه الورقة والتي تتمثل في:

- 1H:  في تطوير الكفاءات في املؤسسة العمومية الجزائرية. االدارة االلكترونيةتساهم 

- 2H:    العمومية البيروقراطية االدارية في املؤسسة  الكفاءات تساهم في تجاوز جميع حواجز  استراتيجية تطوير 

 .االدارة االلكترونيةالجزائرية في ظل 

وأهدافها ▪ الدراسة  واالدارة  :  أهمية  الكفاءات  بين  العالقة  ربط  خالل  من  أهميتها  الدراسة  هذه  تكتس ي 

االلكترونية، فضال من موضوعها الذي يتناول أهمية تطوير الكفاءات لتجاوز حواجز البيروقراطية االدارية في املؤسسات  

 العمومية.  

لل الحقيقية  األسباب  على  الوقوف  من خالل  أهميته  البحث  موضوع  ويكتس ي  املؤسسة  هذا  في  االدارية  بيروقراطية 

 العمومية في ظل االدارة االلكترونية. 

األهمية الكبيرة التي اكتسبها موضوع الكفاءات في العصر الراهن خاصة في ظل التوجهات  كما تتجلى أهمية البحث في  

 الحديثة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  
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 :تحقيق جملة من األهداف  اللكترونية، تسعى هذه الدراسة إلىباإلضافة إلى محاولة إبراز أهمية االدارة ا

االدارة   ✓ أهداف  لتحقيق  ممارساتها  تفعيل  وكيفية  للكفاءات  األساسية  واملفاهيم  املرتكزات  على  الضوء  تسليط 

 االلكترونية.

ايجابيا على أداء املؤسسة  ابراز أهمية االدارة االلكترونية في تطوير الكفاءات ومن ثم تحسين أدائها الذي ينعكس  بدوره   ✓

 . ككل

 تسليط الضوء على واقع االدارة االلكترونية في املؤسسة العمومية الجزائرية.   ✓

تسليط الضوء على كل مختلف االسباب التي تقف وراء انتشار مظاهر البيروقراطية في املؤسسة العمومية الجزائرية   ✓

 في ظل االدارة االلكترونية.  

 وانب املوضوع واإلجابة على اإلشكالية املطروحة، تم اعتماد منهجين: لإلملام بجمنهج البحث:  ▪

اإلستنباطي:  - البحث    املنهج  بموضوع  املتعلقة  العامة  املفاهيم  إبراز  لغرض  الوصفي  املنهج  على  التركير  تم  حيث 

كفاءة في 
ّ
ووصف وتحليل واقع االدارة االلكترونية في الجزائر من خالل تسليط الضوء على عالقة البيروقراطية بالال

 هذه املؤسسات.

ه ا الدراسة على مقدمة وثالثة محاور وخاتمة، حيث  بناءا على تم تقديمه آنفا، قمنا بتقسيم هذ: هيكل الدراسة ▪

أهميتها   ابراز  تم  كما  فرضياتها،  وتقديم  الدراسة  االشكالية  طرح  من خاللها  وتم  للموضوع  بمثابة مدخل  املقدمة  كانت 

املفاهيم    واالهداف املراد تحقيقها من خالل هذه الورقة البحثية، أما في املحور األول فحاولنا من خالله عرض مجموعة من 

كفاءة، االدارة االلكترونية، البيروقراطية االدارية، كما حاولنا من خالل املحور الثاني تسليط  
ّ
املتعلقة بكل من الكفاءة، الال

الضوء على واقع االدارة االلكترونية في املؤسسة العمومية الجزائرية ولو بنوع من االيجاز، بينما تناول املحور الثالث تحليل  

بين كل من الكفاءات، الالكفاءات ومظاهر البيروقراطية االدارية في املؤسسة العمومية الجزائرية، وكيف يسهم  العالقة  

تطوير الكفاءات في تحقيق أهداف االدارة االلكترونية، ومن ثم الخروج من دوامة البيروقراطية االدارية. وفي األخير الخاتمة  

ي تم التوصل اليها، ومن ثم الخروج بعض التوصيات واملقترحات حول موضوع  التي تم من خاللها عرض مختلف النتائج الت 

 البحث. 

كفاءة، االدارة االلكترونية والبيروقراطية االدارية
ّ
 أوال: مفاهيم أساسية حول الكفاءة، الال

ظل التطورات والتغيرات التكنولوجية الهائلة التي عرفها العالم، ظهرت العديد من املساعي التي تعمل على الدمج   في

بين أنشطة وأهداف املؤسسة والعمل من أجل تطويرها من خالل االستخدام الفعال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  

، وفي هذا السياق ظهرت العديد من العوائق والتحديات التي حالت دون  وهنا برزت أهمية ما يعرف باإلدارة االلكترونية

واالدارة   الكفاءة  بين  تزاوج  احداث  كيفية  حول  التساؤالت  من  العديد  وطرحت  االلكترونية،  االدارة  ممارسات  تفعيل 

كفاءة
ّ
 االدارية.  االلكترونية لتجاوز مختلف املمارسات واملظاهر السلبية التي تخلفها البيروقراطية والال

  ، كفاءة 
ّ
الال الكفاءة،  من:  لكل  مبسط  ولو  شرح  تقديم  من  بداية  البد  العالقات  هذه  وتفسير  تحليل  في  الخوض  قبل 

 البيروقراطية، االدارة االلكترونية.

 الكفاءة  -2

 أعطى املفكرين والباحثين تعاريف مختلفة للكفاءات نذكر منها: 

 . (Lecoeur, 2009, p. 12)  سلوك أو تصرف يمكن مالحظته، قابل للقياس والتجديد: تعرف الكفاءات على أنها  التعريف األول 

: تعرف الكفاءات البشرية بأنها مجموع املعارف التي تتكامل فيما بينها والتي يتم تعبئتها في وضعيات مختلفة  التعريف الثاني

 (Jouili & Chaabouni, 2005, p. 221) غية القيام باألعمال وأداء املهام على أكمل وجهوذلك وفقا ملؤهالت وقدرات األفراد ب
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الثالث البعد  التعريف  البعد االجتماعي )يرتبط باملبادرة واملسؤولية(،  أيعاد رئيسة وهي  الكفاءة من خالل ثالث  : تعرف 

 العملي( والبعد الجماعي )يرتبط بدمج مجموعة من الكفاءات( االدراكي )يرتبط بالذكاء 

اها بعدان بعد فردي وبعد  أن  ترتبط بشكل جوهري بمعارف األفراد  الكفاءة  ان  لنا  يتبين  التعاريف  من خالل هذه 

 :(DIETRICH et al, 2010, p. 11) جماعي، وهي تتميز بمجموعة الخصائص التالية

 بمعنى أنها مجندة من أجل الوصول إلى هدف معين. الكفاءات ذات هدف محدد:  -

 بمعنى أنها تتكون لديه من خالل تراكم املعارف واملهارات لديه.  الكفاءة مكتسبة: -

 فالكفاءة تتكون من عناصر مرتبة في وحدات منسقة حسب عالقات معينة.  صياغتها تتم بطريقة ديناميكية: -

 فهي مفهوم غير ملموس، يتم مالحظتها وتقيمها من خالل ممارسة نشاط معين.  الكفاءة مفهوم مجرد: -

رفة،  مما سبق ومن خالل هذه الخصائص يمكن القول أن الكفاءة أن كفاءة الفرد أو املجموعة ال تتمثل فقط في حيازة املع

ولكن أيًضا القرارات العملية التي تسمح بحل املشكالت، فهي ترتبطة أيضا بالسياق الذي يعمل فيه األفراد وباألهداف  

  املنشودة وهو ما يحدد القدرة امللموسة لتحقيق ما هو متوقع.

كفاءة  -3
ّ
 الال

وت أهمية دراسة  من   الرغم  أنه وعلى   
ّ
إال للكفاءة،  اآلخر  الوجه  كفاءة 

ّ
الال هي  تعد  قليلة  أنها   

ّ
إال  ، مفهومها  حليل 

الى أنه يوجد في املؤسسات ما ينتج الفشل وأنه من املهم جدا دراستها    Y.Livianالدراسات التي تعرضت له، وفي هذا يشير  

كفاءة أو عدم الكفاءة فهي تتجلى أساسا في:
ّ
 (Livian, 2009, pp. 2-3) وتحليلها، وأما بالنسبة لال

أنها الصدمة التي قد يعاني منها العديد من األفراد عند تعرضهم ملستوى تدريب عالي يفوق قدراتهم، كما يتجلى في   -

 الصعوبات املتكررة التي يواجهها االفراد أثناء حل بعض املشكالت املشتركة.  

املنظمة( غير قادرة عملًيا  عدم الكفاءة ليس بالضرورة نقص املعرفة أيًضا ، ولكنه ينتج عن مالحظة أن الفرد )أو   -

 .على التصرف كما هو متوقع في موقف معين، فيكون لذلك انعكاسات سلبية على أداء مهامها

 .ال يجب الخلط بين عدم الكفاءة والخطأ -

 الكفاءة. يؤدي االستخدام السيئ لاداة إلى وضع املزيد في طريق االفتقار إلى املعرفة ، والتي تشكل في حد ذاتها عدم   -

 من أجل التوضيح أكثر ملفهوم الكفاءة نالحظ املثال املوالي: 

كفاءة في املؤسسة  (:01) شكل رقم 
ّ

الال  

 
Source : SA.( 21 mars 2014(, Incompétence ?, Google IT,  récupéré le 26/03/2022, voir le lien url : 

https://ericleleu59.wordpress.com 

https://ericleleu59.wordpress.com/2014/03/21/incompetence/
https://ericleleu59.wordpress.com/
https://ericleleu59.wordpress.com/2014/03/21/incompetence/
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من خالل الشكل أعاله تتضح ملا جليا عدم كفاءة مدير املؤسسة في عدم قدرته على توقع النتائج الوخيمة لقراراته،  

 فكان ذلك سببا في تعرض املؤسسة الزمة حاّدة. 

 االدارة االلكترونية: -4

اإل ت أدوات  عرف  دمج  به  ويقصد  االلكتروني"،  "التسيير  أو  اإللكترونية"  "األعمال  باسم  أيًضا  اإللكترونية  دارة 

الحديثة   واالتصاالت  املعلومات  اإلدارة    NICTتكنولوجيا  تتكون  حيث  أعمالها،  تحسين  أجل  من  املرسسة،  داخل 

عمال اإلدارية التقليدية. ما يسمح بظهور نموذج  اإللكترونية بشكل أساس ي من استخدام اإلنترنت في مختلف البرامج واال 

 . (SA, 2018) تنظيمي حديث، يسمح للمؤسسة بتعزيز إنتاجيتها وعالقاتها 

يمكن تعريف اإلدارة اإللكترونية على أنها مجموعة العمليات املدعومة بنظام معلومات يعتمد على تقنيات معالجة  

 (Isaac, 2003, p. 10)املعلومات اإللكترونية. 

أل  دمج   
ّ
اال هي  ما  االلكترونية  االدارة  أن  جليا  لنا  يتضح  السابقين  التعريفين  املعلومات  من  تكنولوجيا  دوات 

في انتاجيتها    واالتصاالت  املؤسسات، وبشتى مستوياتها بهدف تحسين أساليب عملها،  في  االدارة  أعمال وأنظمة  مختلف 

 وحتى عالقاتها.  

 البيروقراطية االدارية  -5

القرن الثامن عشر  تعّد كلمة البيروقراطية فرنسية األصل، وهي حديثة نسبيا، حيث استخدم املصطلح ألول مرة في  

ي مكاتب مسؤولي الحكومة الفرنسية، وخالل القرن التاسع عشر انتشر استخدام املصطلح  
ّ
للداللة على قطعة قماش تغط

  في العديد من الدول األوروبية للتعبير عن والنتقادات املوجهة اإلجراءات امللتوية، واألسلوب املستبد ملسؤولي الحكومات 

(Reinhard & Guenther , 1971, p. 129) . 

( مكتب  الفرنسية  الكلمة  بين  يجمع  وهو  الفرنسية  اللغة  في  إذا  نشأ  اليونانية  bureauفاملصطلح  الكلمة  مع    )

(kratos  حكم أو سلطة سياسية. في هذا السياق ، كان ُينظر إلى "البيروقراطية" على أنها شكل متميز من أشكال )اإلدارة  

(Holmes, SD).  

اداري هرمي مصمم   تنظيم  ذات  واملستويات،  متعددالعمليات  معقد،  نظام عمل  لها  إلى كل مؤسسة  يشير  فهو 

 .)Banton, 2020( لتوحيد السلطة والسيطرة داخل املؤسسة، وهو ما يجعل عملية صنع القرار بطيئة 

اقع االدارة اإللكترونية في املؤسسة العمومية الجزائرية    ثانيا: و
بدال من تصور مرحلة انتقالية من ادارة تقليدية ورقية الى ادارة الكترونية غير ورقية البد ان يكون هناك فهم عميق  

بيروقراطية ينتشر فيها الفساد االداري، الرشوة ،...،الى أعمال ونشاطات ادارية  ملرحلة يتم من خاللها الخروج من إدارة  

ناححة، خدمات ذات جودة عالية...  في هذا السياق وضمن التوجهات الكبرى التي باشرت بها الدولة الجزائرية عمدت هذه  

 املواطن وتخفيف اإلجراءات من  اإلدارة تقريب  االخيرة الى تبني االدارة االلكترونية من أجل تحقيق العديد من الغايات أهمها

 اإلدارية.

 استراتيجية الجزائر اإللكترونية من أجل عصرنة املؤسسة العمومية  -1

 العوائق رفع و للمواطن األمور  بتسهيل تسمح أن شأنها  من التدابير من جملة العمومية اتخذت السلطات لقد

 من االلكترونية اإلدارة تطبيق  يعتبر الصدد هذا وفي   .واملواطن اإلدارة بين املوجودة الهوة أجل تقليص من  البيروقراطية 

 آليات  عدة  وضع في الشروع تم  حيث  لهم،  املقدمة العامة خدماتها  وتحسين  باإلدارة املواطن تطوير عالقة  آليات أهم 

) فرطاس، عصرنة اإلدارة العمومية في الجزائر من خالل تطبيق اإلدارة    التكنولوجي التقدم مع  اإلدارة وتكييفها  لتطوير

 . (318، صفحة  2016االلكترونية ودورها في تحسين خدمة املواطنين، 
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 الجزائرية على ومةالحك عملت الجزائرية، اإلدارة فيها وتتخبط تعاني أصبحت التي واملشاكل الصعوبات ظل ففي

الخدمات املقدمة،   وتحسين مستوى  اإلدارة تطوير قصد اإللكترونية اإلدارة مشروع تبني  خالل من  اإلدارة،  عصرنة وتطوير

يعد الذي  األخير  الكبرى  هذا  املشاريع  بداية وتكنولوجيا البريد وزارة أعدتها التي من   . 2009 عام  من اإلعالم واالتصال 

  (292، صفحة 2019)الشيكر أ.، اإلدارة اإللكترونية في الجزائر تطبيقات وتحديات، 

هو  الجزائر  برنامج  من  الهدف  كان  مجتمع لجعل  عملية ومقاربة مستقبلية  رؤية  وتنفيذ  تحديد االلكترونية 

 ال  الجزائر  أن  إال النفطية، املوارد عن  بديال اقتصادا  االقتصادي ويشكالن النمو  في يؤثران الرقمي واالقتصاد املعلومات

 املؤسسات  في االلكترونية  اإلدارة  مالمح أن  فمع االلكترونية،  مشروع الجزائر تجسيد  في  كبير تأخر  من  اآلن  لحد  تعاني تزال

) فرطاس، عصرنة اإلدارة العمومية في الجزائر من خالل تطبيق اإلدارة    فشيئا شيئا تتجلى بدأت قد الجزائرية العمومية

 . (320، صفحة  2016االلكترونية ودورها في تحسين خدمة املواطنين، 

 تحديات االدارة االلكترونية في الجزائر -2

التطورات الحاصلة في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وانتقلت    تأثرت املرسسات العمومية الجزائرية بما أفرزته

كغيرها من املؤسسات الى مرحلة جديدة تبنت من خاللها نمط عمل جديد يتجاوز كل التعقيدات ويسمح بتسهيل االجراءات  

واالتصاالت، غير أن  وتسريع املعامالت وتقليل الوقت والتكاليف والجهد ويعتمد بشكل كبير  على تكنولوجيا املعلومات  

الجزائرية   املتوقع حصوله بعد اعتماد هذا النمط من االدارة لم يكن كما كان محسوبا له، فالزالت املؤسسة العمومية 

 (189، صفحة 2016نزلي،  ) : منها تواجه العديد من العقبات التي تحول دون تفعيل ممارسات االدارة االلكترونية نذكر

  .الحديثة التقنية عبر التواصل صعوبة و االلكترونية للتقنيات املواطن  أمية  -

 االلكتروني.  التحول  ظل في التنظيمية األجهزة و اإلدارة  موظفي ورسكلة التكوينية  الدورات غياب -

 التحول  يرفض الذي األخير  هذا اإلنسان محل اآللة حلول  و االلكترونية اإلدارة تطبيق عن الناجمة البطالة إشكاالت -

 .منصبه على خوفا االلكتروني

 االلكترونية  برامج  اختراق  تحترم  قانونية تشريعات  غياب مثل  قانونية أطر  وفق  محمية إلكترونية عمل بيئة  وجود  عدم -

 .ملرتكبيها رادعة  عقوبات تحدد و

 التعامالت في السرية و الخصوصية بعصر يتعلق ما و العميل هوية من التحقق إلى تؤدي قانونية تشريعات غياب -

 .االلكترونية

  .االلكترونية لإلدارة التحتية البنى تجهيز  تكاليف  ارتفاع -

 .الكفاءة العالية ذات  املعلومات تكنولوجيا  ميدان في بخبرات واالستعانة تدريبية  برامج لتقديم املالية املوارد قلة -

هذا   االلكترونية، اإلدارة لبرامج  التقنية  الصيانة ومشاكل االلكترونية، اإلدارة  ملشاريع صصةاملخ املالية املوارد ضعف -

 . عامة بصفة املحلية الجماعات تمويل مشكل عن فضال

 االلكترونية. بالتعامالت االقتناع عدم و  الحديثة التقنيات من التخوف -

 ثالثا: االدارة االلكترونية واستراتيجية االستثمار لتطوير الكفاءات في املؤسسة العمومية  
إستراتيجي يهدف   في اطار مساعي الجزائر لعصرنة املؤسسة العمومية عمدت الحكومة الجزائرية الى وضع برنامج

 في استخداها واالتصاالت الحديثة وتعميمخالل دعم وتعزيز تكنولوجيا املعلومات   من الرقمي، املجتمع الى االندماج في

برامج   كافة واعداد  كفاءاتها  تطوير   على  العمل  عليها  يتعين  ذلك  مقابل  في  والخاصة،  العمومية  املؤسسات  القطاعات 

تدريبية مناسبة لتكوين فرق عمل ذات مهارات خاصة  بما يسمح لها بتيني ثقافة عمل عمل جديد تتالءم مع متطلبات  

 لكترونية.االدارة اال
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كفاءة في املؤسسة العمومية الجزائرية  -1
ّ
 من البيروقراطية الى الال

إن االنطالق مما هو شائع عن البيروقراطية على انها نظام يدل على اإلهمال والتقصير والتمسك باملفاهيم البالية،  

 . (2020)د.ن، والتهرب من اتخاذ القرارات وتعطيل مصالح املواطنين، 

كفاءة والبيروقراطية هما وجهان لعملة و 
ّ
احدة فاذا كانت البيروقراطية تعكس ظاهرة ادارية،  يجعلنا نقول أّن الال

كفاءات فإن البيروقراطية االدارية في الجزائر هي  
ّ
كفاءة هي التي تجسد هذه الظاهرة. فكما هو الحال بالنسبة لال

ّ
فإن الال

ولى بعض العقليات  االخرى ليست وليدة االدارة االلكترونية لكنها نشأت في ظل االدارة التقليدية، حيث تعكسها بالدرجة األ 

والذهنيات التقليدية املكتسبة من التفكير االشتراكي باالضافة الى العديد من الظواهر والسلوكيات واملمارسات االدارية  

السلبية الغير أخالقية التي تشكل في مجموعها مظاهر البيروقراطية االدارية في املؤسسة العمومية الجزائرية، والتي نذكر  

  .(2012)د.ن، بحث عن عصرنة اإلدارة العمومية الجزائرية،  عددا منها: 

البيروقراطية املتشددة )املتصلبة(: وهو ما يميز سلوك القادة االداريين، أي التطبيق الحرفي ألوامر القيادات العليا مما   -

واملوظفين من جهة أخرى، ما نتج هنه بطئ اتخاذ القرارات وتنفيذها  وسع الهوة بينهم وبين مرؤوسيهم من جهو وبين االدارة  

لتعدد مستويات التنظيمات االدارية، وهذا ما يؤدي في معظم األحيان الى شلل الجهاز االداري واتصافه بالجمود وتعدد 

 االجراءات. 

واملسرولية ملن هم دونهم للسيطرة على زمام االمور  املركزية الشديدة:حيث يميل القادة االداريون الى تفريض السلطة   -

 بأنفسهم وبالتالي ال يحصلون على املعلومات الكافية عند وضع القرار. 

تطابق   - عدم  مشكلة  وبروز  جهة  من  القادة  أغلبية  لدى  باملسؤولية  والشعور  االلتزام  غياب  املسؤولية:  من  التهرب 

جه من  للموظفين  املخولة  السلطة  مع  للتهرب املسؤولية  املسؤولون  جة  يجده  ما  وهذا  أخرى   ة 

من املسؤولية الكاملة عن أعمالهم عوض املغامرة باتخاذ القرارات اإلستراتيجية املناسبة، إما لنقص كفاءتهم أو تخوفا  

 من عواقب تخطي السلطة املخولة لهم. 

النفوذ  - ل  :استغالل  العليا  املناصب  إلى  للوصول  اإلداريين  القادة  املصالح الخخصية واألهداف  يسعى معظم  تحقيق 

الذاتية ال غير وبسط النفوذ والسلطة مما يجعل حتى أتباعهم يتصرفون مثلهم ما يجعل الظاهرة منتشرة وسط املسيرين  

 .واألعوان العموميون 

ذوب  نجد ظاهرة الوالء للرؤساء في الدول النامية ككل ما يجعل شخصية املرؤوسين ت  :الوالء للرئيس وليس للوظيفة -

عن   ويتغاضوا  دعمهم  على  للحصول  إليهم  والتودد  رؤسائهم  من  التقرب  محاولين  التامة  بالتبعية  ويكتفوا  وتنصهر 

 .أخطائهم وعيوبهم منتظرين أن يأتي دورهم ليصبحوا قادة

العام - القطاع  من  الكفاءات  ا  :هجرة  إلى  األكفاء  اإلطارات  من ظاهرة هجرة  الجزائرية  العمومية  اإلدارة  لقطاع  تعاني 

التعيين   في  الحوافز والوساطة  أن نقص  القول  ويمكن  اعتبار مادي ومعنوي  يجدون  أين  الوطن  إلى خارج  أو  الخاص 

 .والترقية من بين أسباب الهجرة

أي الشكليات التي يجب أن تتوفر في املعاملة الرسمية، واملمرات التي يجب أن تجتازها قبل أن تصل    :الروتين اإلداري  -

فتعقيد اإلجراءات أصبحت معيقة للعمل ليشير الروتين اإلداري إلى حالة مرضية خطيرة تغلغلت بشكل كبير  إلى نهايتها  

 .ما خل باإلدارة الجزائرية

خطوة الفساد األولى هي في التمييز بين املواطنين الذين يتجهون إلى اإلدارات العمومية لطلب العمل أو    :الفساد اإلداري  -

إنجاز   "االستفادة من خدماتها   أو  الرشاوى إما لتسهيل الخدمات  أما ثاني خطوة فهي قبول  األقربون أولى باملعروف"، 

الفساد   تحالف  عند  يتحقق  األكبر  والفساد  العمومية.  األموال  على  يده  بوضع  وتنتهي  الرسمية  غير  املعامالت  بعض 

 اإلداري مع الفساد السياس ي لتصبح الدولة محال للنصب والنهب والسرقة.
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ظهر العجز في مالمح اإلدارة العمومية الجزائرية في تحقيق األهداف املسطرة لها ما يترجم نفور   :الخلل اإلداري ضعف   -

تقديم   في  البطء  اإلداري:  الخلل  مظاهر  وكأهم  باإلدارة  الثقة  املواطن  يفقد  ما  منها  وتذمرهم  املواطنين 

ال بعض  على  املطلوبة  التصديقات  كثرة  بشكاوى  الخدمة)البيروقراطية(،  االهتمام  عدم  فائدة،  دون  اإلدارية  وثائق 

 .املواطنين

والالمباالة - التسيب  ظاهرة  في   :انتشار  أكثر  وتظهر  الجزائرية،  العمومية  اإلدارة  داخل  متجذرة  التسيب  ظاهرة  إن 

العمل يؤدي إلى   املستويات اإلدارية الدنيا، والتي تتعامل بشكل مباشر مع املواطنين البلدية مثال، فتراض ي املوظفين في

 فقدان امللفات أو التماطل في تقديم الخدمة 

القطاع العمومي، كما أن تطبيق اإلدارة التقليدية ال تزال تسيطر على العديد من العاملين في   إن ثقافة العمل 

 العاملين، والتي يمكن حصرها في:فاعليتها املرتبطة بأداء األفراد  من تحد التي  تعترضه العراقيل ال تزال االلكترونية

 .االلكترونية األمية أو املعلوماتية األمية من تعاني العمالة من  كبيرة نسبة وجود -

 .ومتطلباته التحول  بدواعي املؤسسة إدارة اقتناع عدم  -

 .البشرية املوارد إدارة داخل  املتكاملة االلكترونية اإلدارة  إلى الوصول  صعوبة  -

 . الخخصية التعامالت وامن  سرية حماية في الثقة  عدم  -

 .التغيير من الخوف -

 .البشرية إدارة املوارد في االلكترونية اإلدارة تطبيق ومتابعة بتقييم العليا اإلدارة اهتمام  ضعف  -

 .املتطورة الحديثة التقنية مجال في التدريب  برامج قلة  -

 .منها املرجوة والنتائج الفوائد بعين االعتبار  األخذ دون  التكلفة منطلق  من  االلكترونية اإلدارة  مشروعات إلى النظرة  -

 .واملعقدة الجديدة لهذه التقنية  والصيانة والتشغيل التعامل  على والقادرة املدربة البشرية العناصر قلة  -

في اإلدارة لتطبيق  الالزمة  التحتية  للبنية  املخصصة املالية املوارد قلة  -  إنشاء وخاصة البشرية، املوارد االلكترونية 

 .التطبيقية األجهزة والبرامج وتطوير املواقع وربط الشبكات 

 املنظمات. االلكترونية في اإلدارة تطبيق عن الناجمة  املزايا أو بالفوائد الجماهيري  الوعي قلة  -

 لإلدارة تطبيق عملية ألي أساسا يشكلوالذي   املطلوب والتنظيمي القانوني اإلطار وضع في متعمد غير أو متعمد تأخير  -

   .االلكترونية

 عمليات  وتنظيم اإلجراءات بعد تبسيط املستقبلي عملهم على يخشون  الذين املوظفين  قبل من للتغيير هائلة مقاومة -

 .اإلدارة

اإلدارية  من  تغير لم  املؤسسات  بعض في الحاسوب على  القائمة الحالية  النماذج   -  التعامل، في التقليدية اإلجراءات 

 .الكامل النظام االلكتروني إلى باالنتقال اآلخرين تقنع لم وبالتالي

 أهمية استراتيجية االستثمار لتطوير الكفاءات في املؤسسة العمومية الجزائرية في ظل االدارة االلكترونية  -1

جزائرية وانما للجزائر ككل، حيث  يعد مشروع االدارة االلكترونية تحديا كبيرا ليس فقط للمؤسسات العمومية ال

أنه ملسايرة التطور الكبير الحاصل في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت البد من تغيير ليس فقط ألسلوب أو طريقة العمل،  

وانما أيضا لذهنيات االفراد العاملين في املؤسسات العمومية في مختلف مستوياتها االدارية هذا الذي يتطلب استراتيجيات  

عالة وناححة لتطوير الكفاءات، ألن نجاح مشروع االدارة االلكترونية يعتمد أساسا على كفاءات قادرة على تطبيق االدارة  ف

 االلكترونية وتفهم جيدا منهجية وفلسفة االدارة االلكترونية. 
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حسن لجميع املشكالت  إن األخذ بفكرة أن االدارة اإللكترونية هي البديل األفضل الدارة تقليدية ورقية وهي الحل األ 

التي تعاني منها املرسسات العمومية الجزائرية يبقى مجرد رأي ومجرد تخمين، كون أن االدارة االلكترونية  ال تعني فقط  

أيضا  تعني  وانما  قوية،  تكنولوجية  تحتية  وبنى  وتأسيس  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  وأداوات  وسائل  توفير 

 باستثمار  خاص موجه  االستخدام األمثل لهذه ا
ّ
لوسائل واألدوات، وهو ما يتطلب قدرا كبيرا من املهارات التي ال تتأتى إال

زمة للتكيف مع أسلوب العمل الجديد وتمكينهم من التحكم بالقدر  
ّ
لتطوير  كفاءات األفراد من أجل إكسابهم القدرات الال

 املطلوب في هذه األدوات.  

يواجهه التي  التحديات  مقابل  من  ففي  واسعة  شريحة  لدى  الرقمية  األمية  من  االلكترونية  الجزائر  مشروع  ا 

املواطنين واملوظفين فإنه بدل أن تصبح االدارة االلكترونية حال للعديد من املشكالت في االدارات العمومية أصبحت أداة  

ك املعنى الحقيقي ألهمية االدارة  لظهور نمط جديد من البيروقراطية أال وهو البيروقراطية االلكترونية. فعدم فهم وادرا 

االلكترونية يجعل منها مجرد أداة لتعزيز الكسل والخمول في االدارة العمومية بدل أن تكون حافزا يدعم رغبات األفراد في  

 .التعلم واالنتفاع أكثر مما تقدمه تكنولوجيا املعلومات من اكتساب ملرونة أكبر في التعامل مع الوضعيات املختلفة للعمل

قد تحتاج املؤسسات العمومية الى تحمل نفقات إضافية لتطوير كفاءاتها في املجال التكنولوجي لكن هذا االستثمار  

لن يكون فقط مجرد برنامج تدريبي الكساب األفراد مهارات محددة للتعامل مع الوسائل التكنولوجية، لكن ذلك سينعكس  

فزا لهم للبحث أكثر من أجل تطوير أنفسهم من خالل العمل على إستغالل  أيضا رغباتهم في التعلم أكثر ، وسيكون أيضا حا

الوسائل املتاحة من أجل إستحداث طرق عمل جديدة لتنفيذ أنشطة ذات قيمة وبجودة عالية في فضاء مفتوح لالدارة  

 االلكترونية 

يمكن تحقيق أهداف االدارة    من جهة أخرى فإنه حتى وإن كانت الجزائر تمتلك بنية تحتية تكنولوجية قوية فإنه ال

الاللكترونية دون كفاءات قادرة على تبني وفهم فلسفة االدارة االلكترونية واالندماج في ثقافتها، هذا الذي ال يتأتى بدوره  

العمل في ظل االدارة   الإللكتروني من خالل خلق جيل جديد يؤمن بمبادئ  العمل  العمل بجد من أجل نشر ثقافة  دون 

 االلكترونية.

 خاتمة:

 من خالل العرض والتحليل تم اختبار الفرضيات كالتالي: 

- 1H:    أن    تم اثبات صحة الفرضية، كون   ،ت في املؤسسة العمومية الجزائريةفي تطوير الكفاءا  االدارة االلكترونيةتساهم

ثم تطوير كفاءاتهم من   للتعلم املستمر، ومن  أمام االفراد فضاءا جديدا ومفتوحا  االدارة االلكترونية سيفتح  اعتماد 

 خالل امكانية التعامل مع وضعيات العمل املختلفة بطرق وأساليب متنوعة وبكل مرونة. 

- 2H:  ة االدارية في املؤسسة العمومية الجزائرية  استراتيجية تطوير الكفاءات تساهم في تجاوز جميع حواجز البيروقراطي

ظل   االلكترونيةفي  كون كذلك    ، االدارة  الفرضية،  اثبات صحة  االداريةأن    تم  أوجه    البيروقراطية  من  وجه  اال  ماهي 

كفاءة في املؤسسات العمومية.
ّ
 الال

طروحة ومن ثّم الخروج بعدد  من خالل محاور الدراسة تم تغطية عدد من النقاط لغرض اإلجابة على األسئلة املكذلك و 

 من النتائج وتقديم مجموعة من االقتراحات والتوصيات  

 نتائج الدراسة  ▪

 تم التطرق اليه آنفا، يمكن الخروج بالنتائج التالية:  من خالل ما

كفاءة في املؤسسة العمومية السبب الرئيس ي النتشار مظاهر البيروقراطية في شقها السلبي. -
ّ
 تعد الال

في   - الخاطئة والتي تكون  العديد من املشكالت واملمارسات  في ظهور  الخاطئ لإلدارة االلكترونية ساهم كثيرا  االعتماد 

 بعض االحيان غير أخالقية كانتشار الفساد وغموض اإلجراءات وتعقيدها وغياب للشفافية وغيرها.



 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد )الجزء الثالث(      

 

 

 

 133 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

تكاملية، إذ أن االدارة االلكترونية تساهم في تطوير    العالقة بين تطوير الكفاءات واالدارة االلكترونية هي عالقة عكسية -

الكفاءات وتحسين أدائها من خالل اسلوب العمل الجديد الذي ستتبناه املؤسسات والذي بدروه يتطلب أدوات وطرق  

 عمل جديدة، كما أن تطوير الكفاءات يساهم في تفعيل ممارسات االدارة االلكترونية. 

تو  - اإللكترونية  اإلدارة  املعلومات واالتصاالت  تعكس  تكنولوجيا  باستخدام  وأعمالها  أنشطتها  لتطوير  املؤسسات  جه 

 متجاوزة بذلك جميع الحواجز والعقبات التي تعرقل تحقيق أهدافها 

كفاءة في املؤسسة العمومية الجزائرية هو التشبع الكبير لدى شريحة واسعة من املوظفين ببعض   -
ّ
السبب الرئيس ي للال

 كية التي ساهمت بترسيخ الذهنية االشتراكية لديهم.  األفكار االشترا

االستثمار لتطوير الكفاءات هو أحسن استراتيجية يمكن أن تتبناها املؤسسة العمومية الجزائرية لتخطي ما يعرف   -

 بالبيروقراطية االلكترونية.

 التوصيات املقترحة  ▪

 بناء على النتائج السابقة يمكن الخروج بالتوصيات التالية:  

تطبيق مبادئ االدارة االلكترونية يقتض ي ضرورة تغيير الذهنيات، إذ أن اعتمادها يتجاوز بكثير مهو معتقد وسائد حولها   -

 في انها خروج من االدارة التقليدية الورقية الى ادارة بدون معامالت ورقية.

دارة االلكترونية في املؤسسة العمومية البد من تبني أساليب التسيير العمومي الحديث وذلك من  لتفعيل ممارسات اال  -

 خالل نقل أدوات املناجمنت الخاص الى االدارات العمومية، أي باستعمال مفاهيم املؤسسات الخاصة. 

التعاون والترابط ومبني على    توفير مناخ عمل خاص ومميز يسودهمن أجل تحقيق أهداف االدارة االلكترونية البد من   -

 . حواجز البيروقراطية االدارية التي تعرقل تحقيق أهداف املؤسسة العموميةفكرة إدارة الكترونية من أجل تخطي جميع  

البد على املؤسسات العمومية الجزائرية أن تهتم أكثر بتطوير كفاءاتها على نحو يسمح لها بتطبيق أكثر فعالية ملبادئ   -

 االدارة االلكترونية.
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 البيروقراطية اإلدارية في ظل اإلدارة االلكترونية: مقاربة نظرية 

  Administrative bureaucracy under electronic management: a theoretical approach 

 لــــــــــــوكـــيل زلـــــــــــيخــة 

 الجزائر  /مستغانم، جامعة عبد الحميد بن باديس كلية الحقوق والعلوم السياسية،  طالبة دكتوراه
 

 امللخص: 

البيروقراطيات اإلدارية تراجعا كبيرا في ممارسة مهامها وانجاز أعمالها بالصورة التي ترض ي املستفيدين منها سواء على لقد تبدى على  

ودة املستوى الداخلي لإلدارة أو من محيطها الخارجي، واتسمت معامالتها اإلدارية بالتعقيد والروتين والتباطؤ والتضخم وغياب الكفاءة والج

م خاصة  أداءها  للتحديث  في  جديدة   معطيات  خلق  الذي  الحالي  التكنولوجيا  في عصر  للفرد   االجتماعية  واملتطلبات  االحتياجات  تنامي  ع 

طاع والتطور، األمر الذي دفع بالحكومات إلى االستفادة من التقنية الحديثة وخاصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالنترنيت إلصالح الق

ية وتحقيق الفعالية املطلوبة لتنفيذ السياسات العامة للدولة،  من خالل مواكبة التكنولوجيا بعد أن طغت على جل  اإلداري والنهوض بالتنم

لذلك ستسعى الدراسة إلى   .األنشطة في شتى املجاالت الحياتية وإقامة إدارة الكترونية كوسيلة لتعديل انحرافات النموذج البيروقراطي املثالي

يروقراطي  اإلملام باملوضوع  وتناقش أهم التغييرات التي أحدثتها اإلدارة االلكترونية في األجهزة البيروقراطية ومدى قدرتها في ظل التأصيل الب 

من   التقليل  أو  كممارسة  البيروقراطية  التي سببتها  املشاكل  على  القضاء  على  للبيروقراطيين  القوي  آليات والنفوذ  تعقيدها من خالل  حدة 

لدراسة  وأدوات أكثر انفتاحا ومرونة في دول العاملين املتقدم والنامي وخاصة في إدارات الدول العربية املقلدة للنماذج األجنبية، كما ستقف ا

ن العاملين في الظروف والبيئة وطبيعة  على هذه النقطة وتركز على االختالف بين العاملين في تطبيق اإلدارة االلكترونية بحكم التباين الكبير بي 

في  العامة  اإلدارة  بمستوى  واالرتقاء  اإلداري  الفساد  محاربة  في  وفعال  ناحح  الكتروني  تنظيم  إقامة  على  ذلك  تأثير  ومعرفة  جم    التنظيم، 

   تعامالتها وفي تقديم الخدمات االلكترونية على قدر تطلعات الجمهور  الستعادة الثقة وكسب الرضا.    

 البيروقراطية، النموذج البيروقراطي، اإلدارة العامة، اإلدارة االلكترونية، البيروقراطية االلكترونية.  الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Administrative bureaucracies have show a significant decline in the exercise of their tasks and  the completion of their 

work in a manner that satisfies their beneficiaries, whether at the internal level of the administration or from its external 

environment who created new data for modernization and development. This prompted governments to take advantage of 

modern technology, especially information and communication technology and the internet, to reform the administrative 

sector, advance development and achieve the required effectiveness for the implementation of the state’s public policies, by 

keeping pace with technology after it dominated most activities in various fields of life and establishing electronic 

management as a means to correct the ideal bureaucratic model. Therefore, the study will seek to gain familiarity with the 

subject and discuss the most important changes brought about by electronic management in bureaucratic devices and their 

ability in light of bureaucratic rooting and the strong influence of bureaucrats to eliminate the problems caused by 

bureaucracy as a practice or reduce their complexity through more open and flexible mechanisms and tools in the countries 

of the developed  world and developing countries especially in the administrations of Arab countries that imitate foreign 

models, The study will also stand on this point and focus on the difference between the two worlds in the application of 

electronic management due to the great disparity between the two worlds in condition, the environment and the nature of 

the organization and knowing the extent of the impact of this on the establishment of a successful and effective electronic 

organization in the fight against administrative corruption and upgrading the level of public administration in its dealings and 

in providing electronic services on the estimate the aspirations of the public to restore confidence and  gain satisfaction.     

Key words: bureaucracy, bureaucratic model, public administration, electronic administration, electronic bureaucracy 
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 مقدمة:

العقالنية والرشادة في أكاديميا تعد البيروقراطية النموذج املثالي لتسير الدولة وأجهزتها في املجتمعات املعاصرة، تعني  

خاصة وأن     التسيير وأنها أحسن طريقة لإلدارة وتطويرها حتى صار التنظيم البيروقراطي ضرورة الدولة الحديثة وأكثر، 

والسلوكيات   املمارسات  أن  إال  واستمرارها،  بقائها  وضمان  الدول  تحريك  في  مهما  عنصرا  تشكل  العمومية  اإلدارة 

وهو  ، ومنحها مع الزمن صورة سلبية  السنوات األخيرة  في عدة مشاكل آلت بها للتراجع أداء وخدمةها في  تأقحم  البيروقراطية 

عكسته  اإلد  ما  ومع    ة اريالتعامالت  الفرعية،  وحداتها  مع  والتنسيق  التواصل  وفي  للمؤسسات  الداخلي  املستوى  على 

املت الناميةاملتفاعلين مع األنشطة اإلدارية وخدماتها من املحيط الخارجي من  الدول  حيث  ،  عاملين واملواطنين خاصة في 

عن   سلبية  صورة  األذهان  في  وطبعت  ومعنويا،  ماديا  مكلفة  وأصبحت  الفساد  مظاهر  العامة  البيروقراطيات  صاحب 

التعامالت الحكومية إذ لم يعد يخلو الحديث من التذمر من سوء الخدمة العمومية وعن التعقيدات والطوابير لقضاء  

  هم املحسوبية وغيرها من املظاهر املخلة باملبادئ، مما أدى إلى تالش ي الثقة وعدم الرضا لدى املواطنين في حكومتاملصالح و 

وأجهزتها واملسئولين عنها قادة وموظفين بعدما أظهرت اإلدارة العامة ضعفا في أداء وتقديم الخدمات مقارنة بأداء القطاع  

ا السياسات  تنمية  في  ججزا  وأثبتت  واملسالخاص،  البيروقراطية  األجهزة  في  بذلك  معني  طرف  أول  باعتبارها  ول  ئ لعامة 

  املشاكل والتعقيدات اإلدارية  عائقا في مسارات التنمية األساس ي عن تنفيذها وتحقيق التنمية املنشودة بعد أن أصبحت  

ة املرتفعة الناتجة عن التضخم  وهروب املستثمرين، من وراء التكاليف املاليالتنموية    هاوسياسات  هاخططات مو   هابرامج  و

في  مبالغة  يخلق  مما  تسييرها  على  الساهر  املوظفين  وجيش  البيروقراطية  األجهزة  كثافة  في  تمثل  الذي  البيروقراطي 

ا  جملة  في  وتعقيدا  الكثافةالصالحيات  تلك  عن  املولدة  ثوب  إلجراءات  البيروقراطية  لبست  الوقت  مرور  ومع  وبهذا   ،

ال العالسلبيات)التعقيد،  وغيرها(تكلفة  األداء  ضعف  العجز،  تقديم الية،  في  والبطء  الروتين  عن  تعبيرا  وأصبحت   ،

 الخدمات والطوابير واإلجراءات املعقدة والفساد اإلداري. 

الدول          ألزمت  العامة  اإلدارة  مستوى  على  أزمة  أنتج  مما  الفساد  مظاهر  يغذي  كسلوك  البيروقراطي  النموذج  بات 

بحث عن سبل لإلصالح وابتكار أساليب جديدة لتطوير اإلدارة وإعادة بناء مفاهيم حديثة للخروج من القاع  والحكومات بال

وإدارة شؤونهم   العام  الصالح  وفي خدمة  أداءها  في  وفعالة  كفئة  للفرد،  ونفعا  ايجابية  أكثر  فيه  تكون  إلى وسط  املظلم 

إطار البحث عن ضالتها في عصر رقمي غلبت فيه التكنولوجيا على  وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية املطلوبة، وفي  

النشاطات في شتى املجاالت، صوبت الرؤى نحو التكنولوجيا وسارعت في رمي الخطى لدمج التكنولوجيا واالستفادة من  

لتحسين القطاع،    تقنيات وأدوات تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات واستغالل االنترنيت في املمارسات اإلدارية وأنشطتها

نتاجات التكنولوجية الواليات املتحدة األمريكية وبدأت  فأنتجت ما يسمى باإلدارة االلكترونية التي شهدت النور في أرض اإل 

تأخذ معاملها بشكل تدريجي إلى أن وصل تطبيقها للعديد من دول العالم، والزالت الجهود تتكاثف إلرساء مبادئها بشكل كامل  

   سن صورة لها لالرتقاء بمستوى اإلدارة وتجديدها بالشكل الذي يرقى لتطلعات الجمهور. للوصول إلى أح

واالنترنيت          واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  على  تعتمد  العامة،  اإلدارة  إلنعاش  حديث  توجه  االلكترونية  فاإلدارة 

بالبيروقرا املهام  ممارسة  في  األداء  وتطوير  اإلنجاز  أساليب  املفكرين  لتحسين  من  الكثير  اعتبرها  وقد  اإلدارية،  طيات 

التنظيمات   في  واإلصالحات  التحول  لدعم  وأداة  العامة  اإلدارة  اختراع  إلعادة  فعالة  كوسيلة  اإلداري  العمل  وممارس ي 

مية  البيروقراطية التي ركزت على الهرمية والتدرج في السلطات، تقسيم العمل والتخصص وكذا القوانين واإلجراءات الرس 

وخاصة الدول النامية وبالتحديد العربية، حيث  تقوم اإلدارة االلكترونية على إنشاء شبكات املعلومات واالتصاالت بمعنى  

النموذج   في  هو  ما  مثل  واإلجراءات  واألساليب  الطريقة  على  التركيز  دون  للخدمة  املتلقي  على  مركزة  والتعاون  الترابط 

ملشاكل والتعقيدات وأدى إلى تراجع دور اإلدارة كمحور أساس ي في الدولة، بينما هناك  البيروقراطي الذي خلف الكثير من ا

جملة أخرى من املفكرين يرى أن جذور البيروقراطية أعمق في الكثير من الدول وخاصة النامية حيث تأصلت في عقلية  
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اإلدارة العامة  أن تكون عقبة في وجه    الرجاالت البيروقراطية وشاءت  سلبيات النموذج البيروقراطي الحاصلة على مستوى 

اإلدارة االلكترونية. وهو ما ستحاول الدراسة البحث عنه وتحليله للوصول إلى اكتشاف العالقة بين اإلدارة االلكترونية و  

يف  البيروقراطية اإلدارية، حيث سنعرض كيف جاءت اإلدارة االلكترونية إلحداث التغيير في البيروقراطيات اإلدارية، وك

 واجهت البيروقراطية هذا الخلق الجديد أال وهو اإلدارة االلكترونية وكيف أصبحت عقبة في تطبيقها. 

ستعتمد الدراسة في اإلملام بجوانبها  على املنهج التحليلي التفسيري والوصفي واملنهج املقارن في بعض املعالجات وذلك        

من حيث املفهوم    مضمون البيروقراطية  ه ستحاول الدراسة التعرف علىومن   سعيا لإلحاطة بمضمون متغيراتها األساسية،

  اإلدارة االلكترونية من حيث   كما ستتناول ماهية  واملبادئ للنموذج البيروقراطي املثالي وأهم املشاكل التي واجهت تطبيقها،

التحول الخصائصاملفهوم، مستلزمات  وأهم  لتطبيقها  ،األهداف  واآلليات  بين    ،والسبل  مقارنة  ستجرى  وأيضا 

  في تطبيق املميزة  والتعرض لبعض التجارب    البيروقراطيات اإلدارية أو اإلدارة التقليدية واإلدارة االلكترونية من عدة زوايا، 

ا  للكشف عن ما إن يوجد اختالف بينهم  وبالتحديد عربيا واملقارنة بينهافي دول العاملين املتقدم والنامي    اإلدارة االلكترونية

 ، وللوقوف على بعض الحقائق واإلجابة على تساؤالت وفرضيات الدراسة التالية: ومعرفة مداه

هل اإلدارة اإللكترونية كفيلة بالقضاء على سلبيات ومشاكل اإلدارة العامة ؟  وهل هي الحل الذي يفي بالغرض للقضاء   -

 على الفساد اإلداري وتراجع األداء بالبيروقراطيات اإلدارية ؟ 

هل تطبيق اإلدارة االلكترونية صالح في كل املجتمعات على اختالف ظروفها وبيئتها ومستوياتها االجتماعية واالقتصادية    -

للدول أم يختلف باختالف هذه العوامل ؟  وهل هذا االختالف يؤثر على نجاحها بحيث أن نجاح تطبيقها في دول التحضر  

نة  ال يؤدي بالضرورة إلى نجاحها في دول أخرى استنجدت بتجارب غيرها لحل  والتكنولوجيا والتي قطعت أشواطا في الرقم

املشاكل اإلدارية الناجمة عن سلوكيات البيروقراطية ؟ أال يمكن أن تحافظ البيروقراطية في ظل هذا االختالف على بعض  

 سلبياتها في اإلدارة االلكترونية ؟  

 محاور كالتالي: الثثلإلجابة على هذه األسئلة قسمت الدراسة إلى 

 .  اإلدارة االلكترونيةو  البيروقراطية اإلدارية   قاربة مفاهمية حول م   املحور األول: -

 تطبيق اإلدارة االلكترونية في دول متقدمة ودول نامية.  املحور الثاني: -

 املعارضة. و  التأييد البيروقراطية االلكترونية بين : املحور الثالث -

 مدى يمكن أن تأخذ سلوكيات البيروقراطية السلبية حيزا في اإلدارة االلكترونية؟ إلى أي    إشكالية الدراسة:

الدراسة: الحقيقية،    فرضية  وليس  املقلدة  االلكترونية  اإلدارة  تطبيقات  في  سلبياتها  على  اإلدارية  البيروقراطية  تبقي 

 فاإلدارة االلكترونية الفعلية تقض ي على مشاكل البيروقراطيات.

 واإلدارة االلكترونية  البيروقراطية اإلدارية  قاربة مفاهمية حول م: أوال

حديث   توجه  االلكترونية  اإلدارة  املجاالت  تعد  شتى  التكنولوجيا  وغزو  العلمية  الثورة  بعد  املعاصرة  لإلدارة 

املفهومين:   بمضامين  إحاطة  وفيما سيأتي  وتعديل مساراتها،  البيروقراطيات  الحديثة، وأهم خطوة إلصالح  للمجتمعات 

 اإلدارة االلكترونية والبيروقراطية اإلدارية. 

    البيروقراطية اإلدارية -1

الدول و تسيير عقالني ألجهزتها اإلدارية   البيروقراطية سمة من سمات املجتمع الحديث وتنظيم مهم إلدارة  تعد 

حيث أصبح الجهاز البيروقراطي متغير أساس ي في النظام السياس ي ووسيلة في يد السلطة لتنفيذ السياسة العامة بكفاءة 

الخدمات للمواطنين بأحسن جودة،وبهذا البيروقراطية على هذه املهام مؤشر لقياس رشادة    فعالية وتقديم  باتت قدرة 

األساسية   املبادئ  على  وانحرف  النظرية  عن  اختلف  والتطبيق  الواقع  أن  إال  الراشد،  الحكم  السياس ي وجوهر  النظام 
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ولت لحد  للنموذج البيروقراطي املثالي وأعطت املمارسات وخاصة في بعض الدول صورة سلبية للبيروقراطية وشاعت وتدا

واجهتها   التي  املشاكل  أهم  هي  وما  الشائع  ملعناها  ومبادئها ونشير  الحقيقي  البيروقراطية  ملعنى  ومنه سنتعرض  الساعة، 

 كتنظيم وكجهاز إداري في كثير من املجتمعات.   

البيروقراطية:   والثاني  يحمل مصطلح بيروقراطية معنيين مختلفين األول ناتج عن االستعمال األكاديمي لها  تعريف 

 خلق من االستعمال الشائع الشعبي.

أكاديميا ورد مصطلح بيروقراطية ألول مرة في مؤلفات االقتصاد للفرنس ي" فانسان غورني"  حين عبر عن مكاتب  

بيروقراطي  باسم  اإلدارية  باملكاتب  العاملين  فئة  عن  وتحدث  بالحكومة  العاملة  األداة  باعتبارها  العامة    اإلدارة 

 (. 13، ص2007)صباح:

التنظيم الضخم املتواجد في املجتمع      - أنها " ذلك  البيروقراطية، البيروقراطية على  النظرية  عرف ماكس فيبر صاحب 

السياس ي املعقد واملتحضر لتحقيق األهداف القومية، وإلخراج السياسة العامة إلى حيز الواقع ووضعها موضع التنفيذ،  

إلدارات الحكومية، والذين يتم اختيارهم للعمل بأساليب ليست وراثية،  وبيروقراطيين تعني أوالئك األشخاص العاملين في ا

أو انتخابية، يكونون فيما بينهم تنظيما هرميا تحكمه قواعد معينة، وتحدد فيه االختصاصات، والواجبات، واملسؤوليات"  

 (.14ن ص2007)صباح:

هدف إلى تنفيذ السياسات العامة لكل دولة، ويرتبط  وفي تعريف آخر للبيروقراطية على أنها " جهاز متخصص في اإلدارة ي   -

أصبحت   التخصص  هذا  وبفضل  العامة،  املصلحة  وتجسم  العمل،  إجراءات  تحدد  التي  والقوانين  باللوائح  الجهاز  هذا 

 ( 12، ص1982" )عمار بحوش:البيروقراطية هي املصدر الرئيس ي للنفوذ والتأثير السياس ي في كل مجتمع إنساني

ملكية عامة أو خاصة تتكون من عدة أقسام أو وحدات لصنع السياسات،    اطية هي منظمة سواء كانت مملوكةالبيروقر     - 

ويمكن أن يصف املصطلح أيضا الهيكل اإلداري لشركات القطاع الخاص أو املنظمات غير الحكومية األخرى مثل الكليات  

روقراطية تعبر عن التنظيم اإلداري  بغض النظر عن  . بمعنى البي(Gary waters, Getty Images:2021 ) ت  واملستشفيا

 املؤسسة عامة أو خاصة. 

في         العامة  للدولة وإداراتها  بالنسبة   تبدو  مهمة  البيروقراطية كتنظيم  أن  السابقة نستخلص  التعريفات  ومن خالل 

يروقراطية على تطبيق القواعد القانونية  املكاتب والتنظيمات اإلدارية بما فيها الخاصة ملا تحمله من ايجابية،حيث تركز الب 

والالئحية والتنظيمية التي تحدد السلوك التنظيمي وتوزيع األعمال،كما تأكد على التخصص والتحديد الدقيق لخطوط  

السلطة بناءا على تسلسل هرمي بين مستويات عليا وأخرى دنيا، وتحدد أداءها بهدف تحقيق الكفاءة والفعالية للتنظيمات  

ومع  وحماي املوظفين  بين  اإلدارة  تعامالت  مستوى  على  للسلوكيات  الخخي ي  الطابع  وإلغاء  واالنحراف  الفساد  من  تها 

املواطنين كالقرابة واملحسوبية والرشوة وغيرها. إال أنها شهدت جدال كبيرا من حيث التطبيق واتصفت كسلوك بالتعقيد  

ار ودهست على العالقات اإلنسانية مما أفقدها املرونة ومحاكاة الواقع  في اإلجراءات والجمود والروتين وقتل اإلبداع واالبتك

بعين   إليها  والنظر  باإلجراءات  التمسك  شدة  في  املتمثل  للبيروقراطية  السلبي  التعريف  نشأ  هنا  ومن  التغير،  ومواكبة 

 السلبية في إهدار الوقت والجهدالقدسية كما لو كانت غاية في ذاتها وليست وسيلة إلدراك أهداف اإلدارة، وأيضا لنتائجها  

واملال وتعذيب أصحاب املصلحة باالنتظار مثل ما يحصل في الدول العربية على مستوى الدوائر الجمركية التي تلزم أكثر  

من عشرين موظف بالتوقيع إلخراج البضائع وألخذ توقيع كل موظف منهم على املواطن الوقوف في الصف وانتظار دوره  

 (.             30، ص2011ساعات )صفوان املبيضين: الذي قد يستغرق 

فيبر:   ملاكس  البيروقراطي  واملجتمعات  النموذج  الحديثة  الدولة  بها  أخذت  التي  اإلداري  التنظيم  نظريات  أهم  من 

املعاصرة  في التسيير واإلدارة والسائدة لحد الساعة، تعود ملؤسسها   العالم األملاني ماكس فيبر الذي يرى أن أي مجتمع أو  

د وبكيفية رشيدة وفي نطاق الشرعية  منظمة عامة كانت أو خاصة ال يمكن أن تحقق أهدافها وأغراضها بانتظام واطرا
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القانونية إال بوجود منظمة بيروقراطية نموذجية، ويؤكد على أهميتها للمجتمعات الصناعية بحكم تقدم الحياة وتعقدها  

أفكاره حول   وظهور الصناعة وتزايد املطالب وتعدد األهداف والحاجيات االجتماعية واالقتصادية والثقافية، تمحورت 

أساسية، األولى  تمثلت في القانون وما تفرضه تقاليد املجتمع، ثانيا القيادة الفردية أو ما يصطلح عليها بالكاريزما  ثالث نقاط  

بمعنى الرجل العظيم الذي يملك القوة في اتخاذ القرارات وممارسة السلطة، أما الثالثة فهي  وجود مجموعة مديرين لتنفيذ  

 ( 55،ص 54، ص1998واملؤسسة )عمار عوابدي:  السياسات العامة والقوانين للحكومة  

تستهدف تحقيق مبدأ الرشادة اإلدارية    النموذج البيروقراطي عند ماكس فيبر يعتمد على مجموعة املقومات واألسس         

وضرورة  شرعية العمل والرسمية املطلقة والجامدة واملوضوعية  لتحقيق القدرة والكفاءة الالزمة للوصول إلى األهداف  

   :تالياملنشودة، وهي كال

 مبدأ التخصص وتقسيم العمل على أساس الكفاءة وميول ومواهب أعضاء التنظيم.  -    

 إلداري الرئاس ي والوظيفي تدرجا واضحا وجامدا. التدرج ا   -  

 تحديد الوظائف وتوصيفها وتقسيمها وترتيبها وتقويمها قبل شغلها وتوظيفها.   -  

 اعتماد تعيين املوظفين على أساس الجدارة القائم على املهارات الفنية والتعليم الرسمي.   -  

رئاس ي املستند على السلطة اإلدارية بمعنى تقسيم املنظمة عضويا  تنظيم عالقات شاغلي الوظائف على أساس التدرج ال   -  

 و وظيفيا إلى مستويات من األعلى إلى األدنى واعتماد االتصال الرسمي مع مراعاة التدرج اإلداري. 

التنظيمية  االعتماد على الوثائق الرسمية الشرعية في أعمال  وقرارات اإلدارة عن طريق القواعد القانونية والالئحية و    -  

 التي تطبق بصرامة وموضوعية، وتدريب العاملين عليها، وأيضا مجموعة التعليمات والتوجيهات والبرامج الرسمية.   

خلق نظام الوظيفة العامة قائم على نظام وظيفي موضوعي االختيار واالنتقاء، باإلضافة إلى إيجاد نظام ثابت لاجور    -  

 (.             58ص -56، ص1998قاعد واملكاف ت ) عمار عوابدي:  واملرتبات والترقيات ومرتبات الت 

تتسم األجهزة البيروقراطية بمجموعة من السلبيات الناتجة عن  مشاكل التي تواجه النموذج املثالي البيروقراطي:  

للمباد السيئ  للبيروقراطيين من جراء االستغالل  األفعال واملمارسات والسلوكيات  النظرية مع  ئ األساسية  عدم تطابق 

للنموذج البيروقراطي ملاكس فيبر من قبل املديرين وحتى املوظفين اإلداريين، ومن أهم املشاكل التي أدت بالبيروقراطية  

 ( : 81ص -78، ص1987اإلدارية ملا آلت إليه ما يلي)عمار بحوش:

وهو ما يتوجب على صانعي القرار  ،  وتصور جيد للعمل املنظم  غياب سياسة ورؤيا مستقبلية واضحة وأهداف محددة،   -

 القيام بدراسات بمساعدة خبراء لتقديم خطط مدروسة وإزالة اللبس للمسيرين اإلداريين. 

يجعل     - مما  املعنية،  الجهات  واستشارة  الخبراء  آراء  من  االستفادة  دون  مرؤوسيهم  بسلطة  والتأثر  املرؤوسين  انقياد 

 ي لهم وغير مسئولين ويتهربون من أعمالهم تذمرا باألوضاع. البيروقراطيين رجال سلبيين ومقيدين ال رأ 

التمسك بحرفية القوانين واللوائح من قبل املوظف لحماية نفسه من العقاب والتمسك بوظيفته ألن املوظف الحكومي    -

 مسئول عن تطبيق القوانين وليس لتحقيق نتائج إيجابية مما يقتل اإلبداع واملبادرة والحيوية.   

سياسية  الت   - اعتبارات  من  والوساطة  املحاباة  ظواهر  خالل  من  واالست ناءات  األفراد  معاملة  في  القانون  على  حايل 

وإيديولوجية وعشائرية، لذلك يجب على صانعي القرار الترفع عن هذه التصرفات املضرة باملصلحة العامة وإرساء مبادئ  

 العدالة،  ألنهم قدوة ملرؤوسيهم.  

 عمل وعدم االستجابة لرغبات الجمهور بسبب املراجعة الدائمة للمسئولين عبر قنوات عديد التباطؤ في ال  -

 املجامالت من قبل املوظف لرئيسه، والخوف من املعارضة مما يقض ي على املوضوعية في العمل.   -

 املركزية الشديدة في صنع القرار، مما يصعب على األفراد اتخاذ قرارات حسبما يتطلب املوقف.  -

 ولين لضمان املصداقية.ئعدم توفير اإلمكانيات املادية الداعمة للجهاز البيروقراطي من طرف كبار املس   -
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بحلولهم، بدال  عد دراستها من كل الجوانب واألخذ  عدم االستعانة بالخبراء والعلماء املختصين واستشارتهم في القضايا ب   -                       

 من أخذهم بالجوانب السياسية للحفاظ فقط على تأييد الشعب بوعود وهمية.  

وممارساتهم           القرار   بصانعي  مرتبطة  البيروقراطي   النموذج  أصابت  التي  العلل  كل  أن  سبق  مما  نستنتج  وعموما 

مما جعل األجهزة البيروقراطية عرضة لالنتقاد والشكاوي من قبل املواطنين ونعتها بمواصفات سلبية كالتعقيد   ،املنحرفة

في اإلجراءات والتباطؤ في االنجاز ومظاهر غير أخالقية في العمل من فساد ومحسوبية وغيرها، أما القوانين ما هي إال وسيلة  

  ت وليس  ،دارية وتجنب الوقوع في املشاكل وضمان الحقوق وتحديد الواجباتلتنظيم العمل واإلجراءات لتسهيل املهام اإل 

واملشكل مرتبط بعقلية أصحاب السلطة وصانعي القرار الركيزة األساسية ألن القانون يلزم    ،أداة  تحكم في التنمية اإلدارية

                                                وتنتجه وليس العكس.                                                                                                             التطبيق لكنه يسمح بتغيير أساليب العمل والتعديل،فالسلطة هي التي تصنع القانون 

العمل اإلداري بدرجة كبيرة في  ت إشكالية في  قلقد ارتبطت مظاهر التطبيق العملي السلبية لنظرية البيروقراطية وخل      

الدول النامية وتفاوتت  دون غيرها  من الدول املتقدمة التي حققت تطورا ملموسا في هذا املجال، في حين بعض الدول  

النامية وخاصة العربية ظلت تتخبط في القوالب واألساليب التنظيمية املوروثة من العهود البالية وليست أصيلة،  وجلها   

است والدولة  إدارة  الشعب  إرادة  عن  الخارجي  والتسلط  الجمود  من  تعاني  االستعمارية،   الدول  عن  منقولة  عمارية 

أحيانا،وغير قادرة على االنتقال وهو ما يراه  "مورو بيرجر" بقوله "فمشاكل البالد املختلفة التي تتصل باإلدارة العامة هي في  

التقليد وشب انتقال. من حالة  ولة، ومن نظام استعماري  ئه اإلقطاع إلى نظام اإلدارة الحديثة املس أساسها مشاكل فترة 

 . (136، ص2015)بوبكر بوسام:يديره األجانب إلى حكومة قومية"

الة بأساليب العالقات جهالرنة وسريعة التنفيذ و املكما أن بيروقراطيات الدول النامية تفتقر للقوى البشرية املاهرة         

كفتفتقكما  ،  اإلنسانية وإطارات  جيدا  املدربين  لإلداريين  حسب     أ ر  وتطويرها  تسييرها  وتحسين  اإلدارة  أعباء  تتحمل 

لبيروقراطية  ا، مما يجعل األجهزة  بدال من إتباعها للمنهج امليكانيكي البيروقراطي  التغييرات الحديثة للمجتمعات النامية 

  العامة، واالختيار للوظائف يقوم على اعتبارات شخصية غير منتجة وأفرادها يفضلون اهتماماتهم الذاتية عن املصالح  

 (. 137، ص2015)بوبكر بوسام:

كذلك من أسباب تراجع النموذج البيروقراطي بالدول النامية  تأثير البيئة االجتماعية والسياسية واالقتصادية على          

" بالرغم من وجود تشابه بين    Riggsق يقول  السلوك اإلداري داخل املؤسسات العامة و رفضه للتغيير ، وفي هذا السيا

التنظيمات الرسمية في الدول النامية وتلك املوجودة في الدول الغربية، إال أنه بنظرة فاحصة لهذه املؤسسات نجد أنها ال  

تعمل بنفس الطريقة، ويرجع السبب في ذلك أن نظم السوق واإلدارة الجديدة حل محل النظم التقليدية ولم يستبدلها"  

 (. 138، ص 2015ام:)بوبكر بوس

   اإلدارة االلكترونية -2

ن املجتمعات االجتماعية، االقتصادية والسياسية هائلة في شتى مياديعلمية  مؤخرا ثورة  كنولوجيا   تال  تلقد أد      

في مختلف املجاالت بما فيها املجال اإلداري أو اإلدارة العامة، حيث سارعت جل الدول باتخاذ التقنية الحديثة و  

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وجهة لها للتغيير واإلصالح وتحسين املجال وتطويره من حيث األداء على املستوى 

لداخلي للمؤسسات،ومن حيث الخدمة نحو املستفيدين، ومواكبة املتطلبات العصرية، وأصبح يطلق على هذه ا

    املبادرة باإلدارة االلكترونية، والتي سنتعرض ملضمونها فيما سيأتي.  

 تعريف اإلدارة االلكترونية 

وتبلورها كفكرة لحين تطبيقها وتجسيدها  تعد الواليات املتحدة األمريكية مهد اإلدارة االلكترونية ومسقط ظهورها  

، وتشكل مركز األعمال اإللكترونية وانتشارها في العالم، لتصبح محط اهتمام لعديد الدول األخرى   جهزةأإدارات و باقي  في  

ومس قادة  والسياس ي  اإلداري  املجال   في  الفكرية  و   ولين ئاألطراف  األدبية  األعمال  من  العلمي  املجال  غرار  عاملين،على 
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)محمد سمير  إال أنه لم يتم تحديد تعريف  واحد دقيق متفق عليه لإلدارة االلكترونية  لجهودوبالرغم من زخم ا، والبحثية

 ، وعليه منح  لهذا املصطلح عدة تعريفات نذكر منها ما يلي: (42، ص2009أحمد:

هي    -  االلكترونية  املتطورة  "اإلدارة  البرامج  ونظم  واملعلومات  املعرفة  استخدام  على  يقوم  جديد  مدخل  عن  عبارة 

واالتصاالت للقيام بالوظائف اإلدارية وإنجاز األعمال التنفيذية واعتماد االنترنيت والشبكات األخرى في تقديم الخدمات  

اإلدارة وبينها وبين األطراف الخارجية بما يساعد    والسلع بصورة الكترونية باإلضافة إلى تبادل املعلومات بين العاملين في 

 .  (38، ص2015)عمر موس ى جعفر القريش ي:على اتخاذ القرار ورفع كفاءة األداء وفاعليته" 

إلى استخدام    - التالي: "مصطلح حديث يشير  االلكترونية  الدولي لإلدارة  البنك  السابق تعريف  التعريف  ويفند مضمون 

االتصاالت من أجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية في االنجاز ومساءلة الحكومة فيما تقدمه من  تكنولوجيا املعلومات و 

خدمات إلى املواطن ومؤسسات األعمال، وتمكينهم من املعلومات، بما يدعم كافة العمليات اإلجرائية الحكومية، ويقض ي  

ية السياسية والقرارات املتعلقة بها والتي تأثر على  على الفساد، ويعطي الفرصة للمواطنين للمشاركة في كافة مراحل العمل

، وبهذا فقد اعتبر البنك الدولي اإلدارة االلكترونية آلية لدعم مبادئ  (26، ص2018)رانية هدار:  مختلف جوانب الحياة"

 الحكم الراشد وترسيخها أكثر في املمارسات الحكومية. 

أنها "عملية مكننة جميع مهام ونشاطات املؤسسة اإلدارية باالعتماد  أيضا ب  E-Managementوتعرف اإلدارة االلكترونية    -

وتبسيط   الورق  استخدام  تقليل  في  الجديدة  اإلدارة  أهداف  تحقيق  إلى  وصوال  الضرورية  املعلومات  تقنيات  كافة  على 

زة للربط مع الحكومة  اإلجراءات والقضاء على الروتين واالتخاذ السريع والدقيق للمهام واملعامالت لتكون كل إدارة جاه

، وفي هذا التعريف مضمون يشير إلى سعي اإلدارة  (34، ص2006)عالء عبد الرزاق مجمد حسن الساملي:االلكترونية الحقا"  

 االلكترونية للقضاء على سلبيات البيروقراطيات اإلدارية. 

مل في طياته أبعادا تمثلت أساسا في تحديث  السابقة لإلدارة االلكترونية نخلص إلى أن املفهوم ح  ريفاتومن خالل التع      

التنظيمي   البناء  في  واالتصاالت  املعلومات  تقنيات  تطبيق  خالل  من  تطورا  أكثر  شكل  إلى  به  واالنتقال  اإلداري  العمل 

التنظيمية في تبادل املعلومات   الوحدات  الحديثة وشبكات االنترنيت والحواسيب اآللية للربط بين  واستخدام التقنيات 

بجودة  وا املناسبة، ولتقديم خدمات  القرارات  اتخاذ  األعمال، وتساعد على  التسيير وانجاز  التي تسهل عمليات  لبيانات 

وكفاءة عالية للمستفيدين بأقل الجهود والتكاليف وبأسرع وقت بغض النظر على طبيعة ونوع املنظمة سواء كانت منظمة  

 اهم في توحيد معايير وإجراءات العمل االلكتروني.  عامة أو إدارة أعمال، فهي تعمل في فضاء رقمي يس

إن سير اإلدارة الجديدة وفق منظومة الكترونية متكاملة قائمة على استخدام أساليب  خصائص اإلدارة االلكترونية:  

على نظم معلوماتية فعالة في    االعتمادكسترانت( للعمل اإلداري، و التكنولوجيا وخدمات الشبكات)اإلنترنيت، االنترانت واإل 

 :( 385، ص2017)ياسمينة بغريش: اتخاذ القرارات اإلدارية جعلها تتميز بمجموعة الخصائص التالية

إدارة بال أوراق: حلول اآلليات والتطبيقات االلكترونية مكان العمل الورقي ومن أهم صوره األرشيف االلكتروني، البريد    -

 ات االلكترونية، والرسائل الصوتية ونظم تطبيقات املتابعة اآللية.االلكتروني، األدلة واملفكر 

في العمل عن بعد    واللوحات االلكترونية  إدارة بال مكان: من خالل استخدام األدوات الرقمية كالهواتف والحواسيب اآللية  -

 من خالل املؤسسات التخيلية، واملؤتمرات االلكترونية. 

ساعة وبدون انقطاع على مدار السنة، في تقديم الخدمات والتواصل مع  24بشكل متواصل  إدارة بال زمان: بمعنى العمل -

 .مما يلالي ظواهر الدوام بالعمل والتحجج والغياب واإلجازات املرضية املستفيدين لقضاء مصالحهم 

التي تعتمد على    - الذكية  الشبكية واملؤسسات  تنظيمات جامدة: تعمل من خالل املؤسسات  ،  صناعة املعرفة إدارة بال 

 . وتنفيذ ذلك يحتاج إلى معدات وأجهزة وكوادر بشرية مؤهلة، وبرمجيات مختلفة من اتصاالت ونظم املعلومات 



 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد )الجزء الثالث(      

 

 

 

 142 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

اإلدارة االلكترونية  عملية إدارية ال تخرج من نطاق  أسس اإلدارة من حيث تحديد األهداف ورسم السياسات  وتوجيه    -

ة والرقابة عليها، تتميز بإمكانيات متميزة لالنترنيت ما يفسر البعد االلكتروني ملصطلح  املوارد وفق خيارات إستراتيجية وعملي

أيضا   فيها،  املشاركين  نسبة  رفع  في  الشبكة  إمكانيات  تعظيم  عن  الناتج  الفائق  التشيك  في  وتتمثل  اإللكترونية،  اإلدارة 

ل االنترنيت في إقامة االتصاالت في الوقت الحقيقي  التفاعل اآلني بين األطراف عاملين، عمالء، موردين ومستفيدين من خال

ومن أي مكان في العالم حتى خارج الحدود لتوصيل الرسائل وبسرعة فائقة عبر البريد االلكتروني، معنى إمكانية العمل بال  

 (.  42، ص41، ص2007حدود )عبد الرحمن توفيق:

التكلفة:    - "  تخفيض  األستاذ   مقا JACQUESAURET يشير  في  اإلداري: رهانات  "  اإلدارة وخدمات  املعنون ب "فعالية  له 

الخدمات  تكاليف  الخدمات اإلدارية وتقصير اإلجراءات اإلدارية وإنقاص  إلى ضرورة تحسين جودة  االلكترونية"    اإلدارة 

 .   (401، ص2021)محمد نجيب نابي:

االلكترونية:   اإلدارة  الحكومة  أهمية  على  تطبيقها  في  تنعكس  االلكترونية  اإلدارة  بها  تتميز  التي  السمات  جملة  إن 

والقطاع الخاص واملجتمع لتحقيق أهدافها املتمثلة في تطوير األداء وتحقيق الدقة والفعالية وتقديم أفضل الخدمات،  

الخدمات الحكومية بأقل التكاليف والجهود  والسماح للمواطنين الوصول إلى املعلومات واالنتفاع من    ،تعامالتالوتطوير  

، وهو ما أكسبها أهمية دفعت كل الدول نحو التحول لإلدارة االلكترونية  والتقليل من اإلجراءات البيروقراطية  بأنفسهم و 

 : (65ص-63، ص2011)مصطفى يوسف كافي:  ملا يوفره استخدام تقنيات املعلومات اإلدارية من الفوائد التالية 

جراءات داخل املؤسسات مما ينعكس إيجابا على جودة ونوعية ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين، كما أن  تبسيط اإل  -

 إنشاء بوابات حكومية موحدة يسهل االستفادة من الخدمات الحكومية . 

 التقليل من مدد تنفيذ انجاز املعامالت اإلدارية املختلفة. -

 ارية داخل املؤسسة وخلوها من األخطاء البشرية.الدقة واملوضوعية في ممارسة العمليات اإلد -

تسهيل وتبسط إجراءات االتصال بين دوائر املؤسسة ومع مؤسسات أخرى داخل وخارج إقليمها، وفي ربط مختلف أقسام    -

 األجهزة الحكومية مما يضمن إدارة أكثر كفاءة وفعالية. 

داخ  - املؤسسة  إيجابا على عمل  يؤثر  األوراق  استخدام  والتوثيق  تقليل  الحفظ  في عمليات  أهم مشاكلها  من  ويقلل  ليا 

 وخفض النفقات من خالل املعامالت االلكترونية. 

الوصول إلى املعلومات بسهولة مما يحقق تفاعل مع األجهزة الحكومية دون الوقوف في طوابير االنتظار وحتى خارج أوقات    -

 العمل ودون حمل رزم من الوثائق.

النتائج    - إلى  باإلضافة  سندي  حسين  الدكتور  حسب  األعمال  منظمات  مستوى  على  االلكترونية  اإلدارة  تطبيق  يؤدي 

السابقة املتعلقة بدقة األداء وجودة الخدمات وتخفيض التكاليف وتوفير الطاقة البشرية وتوفير املعلومات والوضوح، إلى  

التجاري   النمو  رفع  في  تتمثل  تجارية  مساعي  وخاصة  تحقيق  التجارية  الفرص  وزيادة  الخارجية،  االستثمارات  وتخجيع 

 للمؤسسات التجارية الصغيرة وسرعة اإلنتاج والحث على التسديد اآللي.                      

تتخذ اإلدارة االلكترونية مرحلتين لتفعيلها على أرض  مستلزمات التحول إلى اإلدارة االلكترونية ومتطلبات التطبيق:  

االلكترونية،أماالواق اإلدارة  فكرة  تبني  أي  التبلور  فترة  هي  األولى  املرحلة  بمعنى    ع،  التالية  الخطوة  فهي  الثانية  املرحلة 

أن لكل منهما متطلبات خاصة فما  اال  أنهما يكمالن بعضهما إال  االلكترونية فعليا، وبالرغم من  اإلدارة  إلى تطبيق  نتقال 

 بيق، وكل مرحلة تقتض ي توفر مجموعة من العناصر . يتطلبه التحول غير ما يستلزمه التط

 : (132ص-129، ص2015)عامر ابراهيم قنديلجي: مستلزمات التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة االلكترونية -أ
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لديها الرغبة  الوعي بأهمية التطور من قبل قيادات إدارية قادرة على تبني فكرة التغيير وداعمة له ،كما يجب أن يكون    -

القوية في تحقيق إدارة متطورة لتأدية املسؤوليات األساسية املتمثلة في خدمة املستفيدين واالستجابة لرغباتهم، والوصول  

 ألعلى مستويات الجودة والنوعية في تقديم الخدمات وأداء األعمال. 

إدارية مرنة وسهلة وتتميز    - م ورغبات املستفيدين وتتيح لهم الخدمات في  ءبمواصفات تتالجموح اإلدارة في بناء أدوات 

امل التقليدية معقدة  الوقت واملكان  باألساليب واألدوات  املتين  إليها والتخلي عن تمسكها  يتطلعون  التي  طلوبين وبالجودة 

 اإلجراءات. 

قنية والبشرية من أدوات تكنولوجية  إدراك القائمين على التحول لإلدارة االلكترونية بصعوبات العملية ومتطلباتها الت  -

بالتأني  اإلدارية  القيادات  تحلي  بمعنى  لها،  واإلعداد  للتخطيط  الوقت  تتطلب  وأيضا  املجال  في  واملتخصصين  والخبرات 

 مكانيات املناسبة ملقومات املشاريع.إل والصبر لتهيئة ا

دارة الحديثة أداء  والجودة الفعلية للنظام داخل اإل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال لتحقيق الكفاءة والفعالية    -

البينية   للتعامالت  املتطورة  واألنماط  املنظمة،  وفعاليات  أجزاء  بين  التكامل  تضمن  التي  البرمجيات  خالل  من  وخدمة 

 دارية أخرى ذات العالقة. إوحتى الخارجية مع منظمات وجهات   الداخلية

التع  - في  االلكترونية  اآلليات  واألجور استخدام  والديون  الرسوم  لسداد  االلكتروني  الدفع  ك لية  اإلدارية  وغيرها   امالت 

لتطوير وتحسين مستويات الخدمة املقدمة للمواطن، وترشيد استخدام املوارد وضبط األداء، وهو ما يؤدي إلى تبسيط  

 الهياكل التنظيمية وتقليل اإلجراءات للحصول على الخدمات. 

رونية مواطن الكتروني لتحقيق االستفادة بنسب أكبر من الخدامات االلكترونية اإلدارية، فاملواطن  تستلزم اإلدارة االلكت   -

تعليمي وثقافي ألوح رقمية وهواتف  و   الذي يملك مستوى  أو  التكنولوجيا حواسيب  باستخدام االنترنيت وأدوات  املعرفة 

 ذكية يوفر خدمات أسهل وأسرع وبأقل جهد وتكلفة. 

تحديث األطر القانونية حسب ما تقتضيه آليات اإلدارة االلكترونية، بمعنى ضرورة مراجعة التشريعات    االستعداد إلى  -

 لتحقيق التوافق مع متطلبات التعامل االلكتروني لحمايته قانونيا.  ها واللوائح التنظيمية للمؤسسة وتطويرها وتعديل

لدعم حركة  إ وضع    - للدولة  اإلداري  للجهاز  وعام،  ستراتيجية شاملة  موحد  وبشكل  االلكترونية  الحكومة  نحو  التحول 

 عداد مشروعها الخاص ألنها تنافي ملبادئ التجانس والتكامل. إوتجنب انفراد كل مؤسسة أو وزارة أو هيئة ب

واألدوات    - األساليب  وتطوير  املناهج  تحديث  خالل  من  االلكترونية  اإلدارة  تطبيق  ملشروع  التعليمية  املؤسسات  دعم 

 مية وفقا ملتطلبات العصر التكنولوجي إلعداد جيل معاصر ومهيأ فكريا ونفسيا للتحوالت التكنولوجية ومرحب بها.  التعلي

إن تبني فكرة االنتقال من اإلدارة القديمة إلى إدارة عصرية تسير أعمالها وتقدم  متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية:     -ب

ا على  يرتكز  إلكترونية  ب ليات  التطبيق  خدماتها   بينما  والطموح واالندفاع  الرغبة واالستعداد  مثل  أكثر  املعنوي  لجانب 

 : (32،ص 31، ص2018التالية )إيمان آيت مهدي: يستوجب جملة من املقومات امللموسة  

اإلدارية:_   للتطور    املتطلبات  مواكبة  مستحدثة  إدارية  ألساليب  املؤسسة  أهداف  لتحقيق  االلكترونية  اإلدارة  تحتاج 

والتجديد وتدعم التغيير، ويتطلب ذلك قيادات إدارية تتعامل بكفاءة وفعالية مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع  

فة من خالل مجموعة الخطوات التالية )محمد قريش ي  قدرتها على االبتكار وإعادة هندسة الثقافة التنظيمية. وصنع املعر 

 (:153، ص2017وآخرون: 

وضع استراتيجيات وخطط التأسيس ملشروع اإلدارة االلكترونية من قبل إدارة أو لجنة عليا مع االستعانة بالجهات     -    

 االستشارية والبحثية. 

إلكت   -    تدريجيا  واملعامالت  والخدمات  اإلداري  التنظيم  واإلجراءات  تطوير  والعمليات  الهياكل  هندسة  بإعادة  رونيا 

 لإلدارات واألقسام في املؤسسات.
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إطارات متخصصة ذات    -    البشرية إليجاد  املوارد  املتعاملين بمعنى تطوير  العاملين وتوعية وتثقيف  تعليم وتدريب 

 كة االنترنيت.مهارات عالية فيما يتعلق بنظم املعلومات وقواعد البيانات ونظم العمل على شب

 وجود تشريعات ونصوص قانونية لتسهيل عمل اإلدارة االلكترونية وتضفي عليها املشروعية واملصداقية   -    

تتخذ أساليب اإلدارة االلكترونية أنماط حديثة تهدف إلى تطوير األداء وتحسين الخدمات  وتحقيق    _ املتطلبات التقنية:

قتصادية، االجتماعية والسياسية،إال أن ذلك يحتاج إلى بنية تحتية مالئمة لتحقيق  نتائج أكثر ايجابية على املستويات اال

االستجابة   من  يمكنها  الذي  بالشكل  لتحديثها  والبرمجيات   لاجهزة واملعدات  األساسية  البنية  في  النظر  املشروع وإعادة 

 للتغيير املطلوب لتقديم الخدمة االلكترونية. 

طبيق اإلدارة االلكترونية يحتاج إلى عناصر بشرية مؤهلة وعلى مستوى عالي من الكفاءة  في  إن ت  _  املتطلبات البشرية:

استخدام اآلالت واملعدات واألجهزة االلكترونية إذ بدون توفر رأس مال بشري ماهر وقادر على التعامل مع التكنولوجيا،  

طبيقات ملا له من وزن عل الصعيدين االجتماعي  ال يمكن تحقيق أهداف التنظيم حتى وإن توفر على أضخم األدوات والت

 والتنظيمي للمؤسسة. 

توفير أموال طالة قادرة على تغطية نفقات ومستلزمات مشروع اإلدارة االلكترونية الضخم لتحسين   _ املتطلبات  املالية:

العناصر البشرية استمرارا  البنية التحتية، توفير األدوات الالزمة والبرامج االلكترونية وتحديثها من حين آلخر، وتد ريب 

 مواكبة للمستجدات، وذلك بغية  الوصول إلى أفضل النتائج  وتحقيق األهداف املنشودة  وضمان  االستمرارية. 

األمنية:  املتطلبات  حماية    _  على  تساعد  أمنية  وأساليب  إجراءات  وجود  إلى  االلكترونية  اإلدارة  تطبيق  نجاح  يقتض ي 

املعلومات والبيانات من االختراق  وتحديدها بدقة  للدفاع عن منظومات األجهزة  و وقايتها وحمايتها من أي تخريب خاصة  

 وتزايد شبكات االتصاالت واملعلومات .بعد ما شهد العالم تطورات سريعة وكثيفة  في ظل الثورة التقنية 

يتطور مفهوم اإلدارة االلكترونية مع الوقت، وقد تعدى املفهوم الحديث "اتصل وال تنتقل"  :  أهداف اإلدارة االلكترونية

(، وذلك لتطبيق أسس النظام االلكتروني في  208، ص2015إلى مفهوم "ادخل على الخط وال تدخل في الخط" )فداء حامد:

 (:   230ص -228، ص2015ات أكثر وأكثر، ودعم أهدافها األساسية املتمثلة فيما يلي )فداء حامد:اإلدار 

 تقليل كلفة اإلجراءات )اإلدارية( وما يتعلق بها من معلومات.  -

 زيادة كفاءة عمل اإلدارة من خالل تعاملها مع املواطنين والشركات واملؤسسات.  -

قت واحد، إذ أن قدرة اإلدارة التقليدية بالنسبة إلى تخليص معامالت العمالء تبقى  استيعاب عدد اكبر من العمالء في و   -

 محدودة وتضطرهم في كثير من األحيان إلى االنتظار في صفوف طويلة. 

العالقات إنهاء عامل العالقة املباشرة بين طرفي املعاملة أو التخفيف منه إلى أقي ى حد ممكن مما يؤدي إلى الحد من تأثير    -

 الخخصية والنفوذ في إنهاء املعامالت املتعلقة بأحد العمالء.

الورقي بنظام أرشفة الكتروني ملا يحمله من ليونة في التعامل مع الوثائق وسهولة نشرها ألكثر  استبدال نظام األرشيف    -

   .لحاصلة بسرعةواملقدرة على تيحيح األخطاء ا ، من جهة في أقل وقت ممكن  لالستفادة منها في أي وقت

 القضاء على البيروقراطية بمفهومها الجامد وتسهيل تقسيم العمل والتخصص به. -

إلغاء عامل املكان، إذ أنها تطمح إلى تحقيق تعيينات املوظفين والتخاطب معهم وإرسال األوامر والتعليمات واإلشراف على    -

 من خالل الشبكة االلكترونية لإلدارة.األداء وإقامة الندوات واملؤتمرات ب "الفيديو كونفرانس"و 

إلغاء تأثير عامل الزمان، ففكرة الصيف والشتاء لم تعد موجودة وفكرة أخذ العطل واإلجازات  النجاز بعض املعامالت    -

 اإلدارية تم الحد منها إلى أقي ى حد ممكن.
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إكسفورد" الدرجة العالية من النوعية أو  التأكيد على مبدأ الجودة الشاملة بمفهومها الحديث التي تعني حسب "قاموس    -

القيمة أو يقصد بها كما تداوله تعريف مؤسسة "أو دي أي"  األمريكية املتخصصة، إتمام األعمال اليحيحة في األوقات  

 اليحيحة، والتأكيد على أهمية تلبية احتياجات العميل في زمان ومكان احتياجه للخدمة وبأسرع وقت ممكن. 

 دارة االلكترونية في دول متقدمة ودول نامية: تطبيق اإل ثانيا

إن مضمون اإلدارة االلكترونية ال يختلف بين الدول بينما تطبيقها يشهد الكثير من التباين والسبب يعود لظروف الدولة       

وبيئتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية وهو ما ستوضحه الدراسة من خالل عرض أوجه االختالف بينها خاصة بين  

 األمثلة عن التجارب املميزة  لبعض الدول لكل من العاملين.   الدول املتقدمة واألخرى النامية وسنعرض بعض 

 الفرق بين تطبيق اإلدارة االلكترونية بين الدول العربية  و دول أخرى متقدمة  -1

تختلف تجربة اإلدارة االلكترونية بين الدول في العاملين املتقدم والنامي وخاصة بالنسبة للدول العربية في شمال    

   تواجهها في الدول العربية عدة نقائص وتحديات في توفير املتطلبات الالزمة والتي تختلف حدة ونسبة وجودهاإفريقيا  حيث  

وتتباين درجة تطبيقها بالشكل الذي يرتقي ملستوى تطبيقها في الدول املتقدمة امللمة بكل املستلزمات الضرورية لها، من  

 حيث البؤر التالية: 

ات واالتصاالت وتطويرها بين الدول العربية باست ناء دول الخليج التي حققت نتائج مبهرة في هذا  توفير تكنولوجيا املعلوم   -

املعلومات   تكنولوجيا  وتطوير  االلكترونية  املتطلبات  توفير  في  كبير  تدني  عرفت  والتي  اإلمكانيات  واختالف  املجال، 

التي حققت نتائج جيدة في تجاربها الستخدام التكنولوجيا  واالتصاالت مقارنة بدول أخرى متقدمة  من أوروبا وأمريكا وآسيا  

الفتاح مطر توضيح لالختالفات الكبيرة بين العاملين في أول موجة    في األجهزة الحكومية، حيث جاء في أدبية لعصام عبد 

إذ أن دول الشرق   للتحول نحو الحكومة االلكترونية،  يتجلى الفرق أوال في توفير خطوط التليفونات الرئيسية واملحمولة،

خط تليفون     561خط تليفون محمول، قابلها    40خط تليفون رئيس ي و    109األوسط  وشمال إفريقيا في زمن ما كانت توفر  

خط تليفون محمول  في دول شرق أوروبا  وأمريكا الالتينية، أما من حيث أسعار االتصاالت فتكلفة ثالث    332رئيس ي و  

دوالرات في   4دوالر في الواليات املتحدة و  4,2ر في دول شمال إفريقيا والشرق األوسط قابلها  دوال   5,8دقائق مكاملة دولية  

وسط أوروبا، بينما أسعار الكومبيوتر تعرف أيضا فرقا كبر إذ ترتفع في الدول العربية وتنخفض في الدول املتطورة إذ عرفت  

البشرية لعام   التنمية  ا  2000نسبة املستخدمين حسب تقرير  العربية  في  الواليات املتحدة  %  1,2لدول       %80، بينما في 

في غرب أوروبا، وال يزال الحال كما هو إذ عرفت الجزائر مثال العام الفائت أثمان باهضة في أسعار الحواسيب،     %50و

ال كشفت دراسة تقييمية  باإلضافة إلى أسعار االشتراكات لالنترنيت املتباينة بين العاملين وحتى في سرعة تدفق االنترنيت، فمث 

( األمريكي الذي يعتد على متابعة منتظمة لكافة شبكة االنترنيت عبر العالم سنة  Net Indexصادرة عن مكتب الدراسات ) 

ب  2014 تقدر  بالجزائر  االنترنيت  تدفق  سرعة  ب  1,14أن  قدر  معدل  كونغ  هونغ  تسجل  بينما   75,39ميغابايت/ثا 

البلدين )ميغابات/ثا وهو فرق كبير جدا ب العربية واملشاريع    (، حتى أن09، ص2014كريمة جالم:ين  املبادرات في الدول 

في   امليسرة  املدينة  املتقدم كمشروع  العالم  في دول  القائمة  الجهود  الشبكة  ضعيفة جدا عكس  الحصول على  لتسهيل 

بالسلفادور ينش ئ مواقع في كافة    تايوان يهدف لخفض سعر إمكانية الوصول لشبكات االنترنيت، أيضا برنامج أنفوسنتر

أنحاء الدولة ذات سرعة عالية وكفاءة وأسعار زهيدة وغيرها، حتى في إقامة برامج تدريبية مجانية لعاملين على التقنية في 

مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل ما يحدث في اسبانيا وتايوان ومبادرات األمم املتحدة في آسيا بينما في هناك  

ضعف في الدول العربية ونستحضر تجربة املغرب في إنشاء حملة لتزويد املدارس بأجهزة الحاسب اآللي ومتطلبات الشبكات  

 . (238ص-234، ص2008والتي توقفت بسبب نقص التمويل للتدريب املطلوب )عصام عبد الفتاح مطر:
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التكنولوجيا وتطوير   في مجال  الخطوات وقلتها  الوتيرة وبطء  ثبات  الواقع يكشف  الدراسة قديمة لكن  قد تكون 

اإلدارة العامة في الدول العربية مقارنة بالتطورات الهائلة في الدول املتقدمة لذلك سميت متقدمة ألنها فعال متقدمة بأميال  

 عن غيرها.  

لج    - املتحدة  األمم  االلكترونية سنة  طبقا ملؤشر  الحكومة  الواليات    2005اهزية  التصنيف:  في  عامليا  األولى  الدول  نجد 

في ظل   وأملانيا  الدانمارك  ، هولندا،  املتحدة  اململكة  كندا  النرويج،  نيوزيالندا، سنغافورة،  استراليا،  األمريكية،  املتحدة 

املش  نجاح  شهادة  نيل  في  والنامية  العربية  الدول  من  الكثير  االقتصادية  غياب  الظروف  الختالف  راجع  وذلك  روع 

ونزيهة  يث توافر عناصر مادية وبشرية كفئة  (، من ح19، ص2021واالجتماعية والسياسية بين دول العاملين )فاكية سقني:

وإصالح   العمومية  الخدمة  وتحسين  الحاكمة  والسلطة  املجتمع  أفراد  بين  والعدالة  الشفافية  لتحقيق  حقيقة  تسعى 

طيات العربية، باإلضافة إلى جملة تحديات وعوائق تقلل من فعالية اإلدارة االلكترونية وبلوغ أهدافها مما يجعلها  البيروقرا 

 مستمرة في الخضوع للتنظيم البيروقراطي بصورته السلبية بدال من تعديله وتيحيح انحرافاته.  

إلى أهم    - النظام االلكتروني على  تشير أيضا دراسة أجرتها " كلية دبي لإلدارة الحكومية"  أمام تطبيق  الرئيسية  العوائق 

 :  (258ص-256، ص2010مستوى الحكومات العربية  وصنفتها إلى تسعة نقاط أساسية كالتالي )محمود القدوة:

نقص املؤهالت : بسبب قلة معرفة العاملين بالقطاعات الحكومية العربية بمتطلبات التحول إلى النظام االلكتروني    -

من  والذي   الخبرات  أيضا سبب هجرة  االلكترونية،  املعرفة  نشر  دون  يحول  مما  للتغيير  مقاومتهم  من خالل  يتبدى 

 القطاع العام إلى القطاع الخاص أو إلى بلدان خارج العالم العربي.

  الفجوة الرقمية: الناشئة عن ضعف معدالت استخدام االنترنيت والحاسوب الخخي ي والتي قدرتها إدارة الشؤون   -

مليون    3,26ماليين مستخدم، في حين تقدره مجموعة مدار لابحاث ب10االقتصادية واالجتماعية في األمم املتحدة ب

 مستخدم. 

ضعف البنية التحتية التكنولوجية: تفتقر جل املؤسسات الحكومية في الدول العربية لقاعدة تكنولوجية مالئمة و    -

واالت املعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  من  مكتملة  لتمكينها  دوائرها  بين  التكامل  من  نوع  تحقيق  في  تنجح  ولم  صاالت، 

 تحقيق انسيابية في تبادل املعلومات مما يزيد من فعاليتها وجدواها.

نقص التمويل: من أكثر األسباب وضوحا في فشل مشروع الحكومة االلكترونية بالدول العربية التي تتجه بعضها إلى   - 

ملساعدات الدولية والتي تؤدي إلى عدم نجاح املشروع  بدال من التركيز على املشروعات الهادفة  االعتماد على القروض وا

 لتخفيض النفقات. 

 افتقاد النظم التنظيمية: مشروعات متفرقة بين املؤسسات وبشكل منفصل بدال من التعاون في املشروع.  -

عربية حول التحول استراتيجيات إستعجالية ولم تأخذ  استراتيجيات التطوير والتنمية: كانت معظم إقرارات الدول ال  -

 موقعا في خطة التطوير واإلصالح مما اضطرها  لتعدلها بعد سنوات قليلة.

غياب اإلطار القانوني: يشكل عائقا في جل الدول العربية، إذ  ال يزال استبدال الوثائق الورقية بااللكترونية يشكل    -

 ج ومالئم لتسهيل املعامالت في تأدية الخدمات االلكترونية .صعوبة بسبب غياب إطار قانوني ناض

العام وليس عنصرا    - للقطاع  التحول االلكتروني مكمل  العربية  الدول  تعتبر بعض  عدم االستقرار الحكومي: حيث 

املطالبة   ضغوط  من  للتخفيف  شكلية  صورة  جعلها  مما  الحكومية،  املؤسسات  وتشكيل  صياغة  إلعادة  أساسيا 

 ح والتحديث وتهميشها من قائمة الضروريات إذ يمكن االستغناء عنها مقابل أي متغير آخر.باإلصال 

وبناءا على ما سبق يمكن أن نخلص إلى أن البيروقراطية اإلدارية بمفهومها الشائع تشهد عصرا جديدا في الدول العربية        

اطية االلكترونية، إذ الزمت املمارسات االلكترونية الكثير من  وفي اإلدارة االلكترونية، وهي ما يمكن أن نطلق عليها البيروقر 

والتمسك   التغيير  في  الرغبة  غياب  بسبب  كالتعقيد  املاركس ي  البيروقراطي  النموذج  التي صاحبت  واملشاكل  التعقيدات 
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بب ضعف  بالقواعد واألساليب التقليدية خوفا من املساس بمصالحهم الخخصية، أيضا التباطؤ في تقديم الخدمة بس

تدفق االنترنيت وانقطاع الشبكة الدائم دون أي مبادرات فعالة وفعلية في تحسينها وحتى في دعم األفراد في امتالك التقنية  

من خالل تخفيض أسعار األدوات التكنولوجية من حواسب وهواتف وغيرها وأسعار االشتراكات، وكذلك في توفير برامج  

قافة الرقمية وترسيخها لدى املواطن العربي لتقليص الفجوة الرقمية وتحسين وتطوير ومراكز التدريب والتوعية ونشر الث

 االستخدامات.           

وعليه فإن تجارب الدول العربية بما فيها الجزائر غير مكتملة املتطلبات وتنقصها الفعالية وتسير بخطى بطيئة،  

برنامج عمل للتحول إلى األعمال االلكترونية قادر على مواجهة التحديات  لذا عليها اللحاق بركب التطور  من خالل وضع  

ويمكنها من بلوغ مستوى املنافسة املحلية والعاملية في تطبيق وإنجاح مشروع اإلدارة االلكترونية، قائم على ثالث محاور  

 :   ( 18ص-16، ص2012أساسية وهي )محمود عبد الفتاح رضوان:

ل في بنية االتصاالت وبنية املعلومات واالتصال باالنترنيت، إذ البد من تدعيم هذه البنيات بزيادة   البنية التحتية:  تتمث   -

خطوط التليفونات الرئيسية وخطوط الهواتف املحمولة، وتسهيل عمليات االتصال باالنترنيت ورفع  جم االتصال بها،  

النقاط  من خالل إقامة مبادرة االتصال املجاني باالنترنيت وتوفيرها خ اصة للتالميذ وطالب الجامعات وتوفير املزيد من 

 العامة لالتصال باالنترنيت كونها عنصر مهم جدا في إقامة نظام الكتروني.

التنمية البشرية: تقوم على جانبين أساسيين وهما التعليم والتدريب ، فالتعليم له دور كبير في تنشئة جيل قادر ومستعد    - 

ا والقضاء على األمية الرقمية وإعداد كوادر متمكنة من استخدام اآللة، وهو ما يقلص من الفجوة  للتعامل مع التكنولوجي

اإلدارية،أما   األعمال  وانجاز  إلدارة  املؤهلين  واملوظفين  الخبرات  نقص  من  املؤسسات  تواجه  قد  التي  والعقبات  الرقمية 

وإقامة نوادي التكنولوجيا للطفل والشاب وانتشارها  التدريب فيحتاج لخطة قومية للتدريب على الحواسيب واملعلومات  

على املستوى املحلي،  وإنشاء مراكز لتكوين العاملين على مستوى املؤسسات واألجهزة الحكومية لتنمية املهارات وزيادة  

 االستفادة من تكنولوجيا املعلومات.

املشروعات املعلوماتية: بمعنى انتشار مراكز املعلومات بالوزارات والبلديات، وتطوير أداء األعمال الحكومية من خالل    -

تعميم األرقام القومية وتحسين الخدمات الداخلية، أيضا إقامة أكشاك الخدمات الحكومية االلكترونية، وكذلك انتشار  

 الخدمات املجتمعية التكنولوجية.   

 جارب في تطبيق اإلدارة االلكترونيةت -2

سنعرض في هذا اإلطار أمثلة عن أهم التجارب في تطبيق اإلدارة االلكترونية إذ سنأخذ الواليات املتحدة األمريكية  

على اعتبارها السباقة في النموذج ومصدره األصلي وصاحبة بنية تحتية قوية منتجة للتكنولوجيا ومصدرة ألفكار التحضر  

إيجابية  فقط ألنها توفرت على مطلب من متطلبات  ومطالبة   للشعوب بالتطوير، وسنتناول تجارب مميزة حققت نتائج 

تطبيق اإلدارة االلكترونية  حتى نثبت مدى تأثير توفر بعض العناصر على مدى إنجاح أو القدرة على عصرنة اإلدارة العامة  

ذلك،  في  والتحديات  العوائق  كل  عن  النظر  بغض  اإلرادة    للحكومات  عن  مثال  أحسن  الفلسطينية  الدولة  وستكون 

السياسية، دبي  كتعبير عن مدى فعالية توفير املتطلبات املالية لجلب التقنية والبرامج التدريبية في املجال االلكتروني،  

 وسنعرج على التجربة الجزائرية كونها بيئة الباحث التي ينتمي إليها.

تعد بلد النشأة لإلدارة االلكترونية وقد كانت التجربة األمريكية نموذجا احتذت به الكثير    الواليات املتحدة األمريكية:  -

من الدول الالحقة في تطيقه، ومن أحسن صورها التي عبرت عن مدى تأثير البنية التحتية والقيادة السياسية في إنجاح  

تون أول من ادخل مصطلح الحكومة االلكترونية إلى  ودعم املشروع ، فبالعودة إلى التاريخ نجد أن الرئيس السابق بل كلين

حين حدد ضرورة تقديم خدمات الكترونية من خالل مواقع األجهزة الحكومية وقد عمل في فترة رئاسته    1997البالد سنة

ية  الثانية على تشكيل فريق عمل للتخطيط والتنسيق إلدخال تقنيات الحكومة االلكترونية في املؤسسات الحكومية في نها
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، بمعنى إقامة إدارة الكترونية وتقديم الخدمات الكترونيا للمستفيدين أفراد ومؤسسات بعد أربع سنوات من سنة  1999

ن الواليات املتحدة األمريكية تحتل املرتبة األولى حينها في جاهزية الربط الشبكي عبر االنترنيت وهو  أ التخطيط خاصة و 

ام تكنولوجيا املعلومات من قبل مواطنيها ومن قبل القطاع الخاص وهي في أساس املشروع، فقد اهتمت بتعميم استخد 

مقدمة الدول في هذا املجال ما أحدث فارقا في تطبيق اإلدارة االلكترونية في دول ربما لم يكن لها أي تصنيف في مثل هذه  

ئة تقريبا وأصبح جل املواطنين  بامل  70القياسات، فنسبة املستخدمين األمريكيين للحواسيب اآللية الخخصية فقط بلغ  

من خالل إقامة سياسات عامة وشاملة فيما    يالحكوملدعم  باملئة من السكان وذلك نظرا ل  60الكترونيين بنسبة حوالي  

وفق   بدوالرين  أصبحت  التي  أريزونا   بوالية  الرخص  تكلفة  مثل  بالتقليدية  مقارنة  االلكترونية  الخدمة  بتكاليف  يتعلق 

 .    (302،ص301، ص2015ة )عامر ابراهيم قنديلجي:وني  بينما كانت سبع دوالرات بالطرق التقليدياألسلوب االلكتر

أول تجربة في اإلدارة االلكترونية على مستوى اإلمارات العربية وحكومات الوطن العربي ككل، حيث استعانت  تجربة دبي :    -

ي تحقيق ذلك وحققت نتائج جيدة جدا، كانت االنطالقة عام  دبي باالنترنيت في تقديم خدماتها للجمهور  وكانت متميزة ف

حين تبنت مشروع الحكومة االلكترونية وخصته بخطة انجاز ال تتجاوز الخمس سنوات، إال أن زخر دبي بإمكانيات    2000

نب املادي على  شهرا، فقد ساعدها الجا18مادية هائلة منحها قدرة على تنفيذ مشروع اإلدارة االلكترونية في مدة لم تتعدى  

استيراد التقنية واألدوات التكنولوجية وجلب الخبرات البشرية املتخصصة وتخجيع  االستثمارات أجنبية إلى جانب انتشار  

دمة الكترونية، وما يزيد عن  خ50أكثر من    2001الوعي بتكنولوجيا املعلومات، فقد أطلقت حكومة دبي االلكترونية سنة  

، وإنشاء أربع مراكز فرعية بمثابة بلديات مصغرة موزع على مناطق مختلفة لتقديم الخدمات  خدمة تعريفية بأعمالها  263

الحكومية، املراكز  على  العمل  ضغط  وتقليل  التنفيذ  بلللجمهور  نسبة  كافة  80غت  دمج  تم  حيث  املخطط  من  باملئة 

شام الكترونية  بنية  وفق  والعمل  الحكومية  باملؤسسات  الخاصة  واإلجراءات  تكنولوجيا  الخدمات  استخدام  أيضا  لة، 

املعلومات كوسيلة للتطوير املؤسساتي وإعادة بناء األنظمة اإلدارية في الحكومة، كما تم تسهيل التفاعل لتبادل املعلومات  

خدمة الكترونية تولى تنفيذها مركز املربع    450عقد اجتماع أسفر عن اعتماد    2003واملعامالت بين املؤسسات.  وفي عام  

ما يمكن قوله أن حكومة دبي  البشرية.  للكوادر  إنشاء مراكز تدريب  إلى  زايد باإلضافة  التابع لجامعة  الذكي بمدينة دبي 

ستفادة منها في تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتقديم الخدمات الحكومية  قطعت أشواطا كبيرة في استخدام التكنولوجيا واال 

وأشادت بانجازات دبي  في مجال  2012في شتى القطاعات، وقد أقرت األمم املتحدة عام  ملواطنيها واملقيمين بها وحتى لزوارها  

مدة سنة فقط  2012إلى املرتبة السابعة سنة    2011عامليا سنة    99الخدمات االلكترونية حيث انتقلت اإلمارات من املرتبة  

نوع قنوات تقديم الخدمات ومدى استخدام  بعد أن توافقت انجازاتها مع مقاييس الجاهزية ومؤشرات كالوفرة والجودة وت

ال نفس  حسب  متميزا  وانجازا  هائال  تقدما  حققت  حيث  معها  وتفاعله  االلكترونية  تالجمهور  املشاركة  مجال  في  قرير 

الثامنة عامليا سنة   )حمزة   2012أصبحت في املرتبة السادسة سنة    2010والتواجد على الشبكة فبعدما احتلت املرتبة 

 (. 155ص- 153، ص2016:ضاحي الحمادة

 ومن أهم الخدمات التي وفرتها دبي الكترونيا لشتى األطراف ما يلي:   

خدمات حكومية: وتمثلت في عدة إصدارات كالجواز االلكتروني وهو عبارة عن رقم سري للمتعامل لالستفادة من    -

 والتوظيف االلكتروني.الخدمات االلكترونية، الدفع االلكتروني عن طريق بطاقات االئتمان  

املنشأ،    - خدمات الدوائر الحكومية لقطاع األعمال: تضمنت إصدارات وتجديدات على مستوى تراخيص وشهادات 

وخدمة صحة التوقيع، شهادات العضوية في الغرف التجارية، تسجيل العالمات التجارية، التخليص الجمركي وتصاريح 

 بوابة االلكترونية ملوانئ دبي. ال  األعمال التجارية،و أقامت دبي مشروع

خدمات قطاع األفراد: مثل سداد الفواتير ومخالفات املرور، خدمة اإلقامة والتأشيرات والبطاقات اليحية وملكية    -

 السيارات،  جز االستئجار أو التمليك الكترونيا، خدمة االستفسارات وغيرها. 
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خصصت خدمات الكترونية لتسهيل السياحة والعبور و جز  قطاع الزوار: تعد دبي مدينة سياحية بامتياز  لذلك    -

الفنادق، اإلرساليات البريدية، التعامالت البنكية وغيرها، حيث أنشأت بوابة الكترونية في مطار دبي  العاملي لتسهيل  

 (.   157،ص156، ص2016حمزة ضاحي الحمادة:  اإلجراءات  وتعزيز الخدمات للمسافرين)

االلكترونية:الدولة    - اإلدارة  تطبيق  في  متطلبات     الفلسطينية  من  مطلب   كأهم  السياسية  اإلرادة  عن  مثال  أفضل 

االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واستخدام تقنياتها وبرمجياتها في التسيير وتقديم الخدمات الكترونيا للمواطنين وباقي  

اض ي املحتلة املنعزلة نظرا لاوضاع املأسوية والقاسية التي تعيشها حالة  املستفيدين، والربط والتواصل مع املواطنين في األر 

 البالد تحت غزو واحتالل إسرائيلي منذ زمن بعيد. 

فيما يخص التقنية املادية والبرمجيات من أدوات وشبكات االتصال واملعلومات السلكية والالسلكية ومواقع الكترونية        

في اإلدارة االلكترونية ملا يؤديه من تحسين في أداء العمل وكفاءته وسرعته وجودة تلقي    ومزودي الخدمة التي تعد ضرورة

وتقديم الخدمات، نجد الوزارة الفلسطينية بشأن نظام االتصاالت السلكية والالسلكية وبقرار من وزير البريد واالتصاالت  

بتطو   1996سنة   العامة  الشبكة  في  االمتياز  يلتزم صاحب  أن  على  وتأمين  نصت  الثابتة  العمومية  الشبكات  استثمار  ير 

االتصال مع شبكات الغير والخارجية، وتأمين خدمات االتصاالت على كافة األراض ي الفلسطينية أو ضمن منطقة محددة  

نص على سرية االتصاالت )سليمان    4على ذلك  وفي مادته    1996لنفس السنة    3باالمتياز أصال ، كما نص القانون رقم  

 (.      37،ص36، ص2017ة سليمان أبو سالمة:أسام

أول ما يمكن اإلشارة إليه في التجربة الفلسطينية كثافة التشريعات املتعلقة بالتحول نحو اإلدارة االلكترونية وتنظيم         

إلضفا وذلك   قانون  أو  قرار  أو  بأمر  وصادرة  مقننة  كانت  املشروع  خطوات  من  خطوة  كل  حيث  االلكتروني،  ء  الواقع 

املشروعية على املمارسات والعمليات الجديدة في املجال وهي نقطة جد إيجابية باإلضافة إلى رغبة الحكومة الفلسطينية  

في إقامة نظام الكتروني نتيجة لظروف البلد مما جعلها تجربة است نائية ومميزة فرضتها الحاجة امللحة وليست ترفا وذلك  

باملئة من الفلسطينيين الالجئين واملغتربين في الخارج عالوة على املتواجدين في   75من   إلتاحة الخدمات الكترونيا أمام أكثر

املناطق املحتلة وتوفير نوافذ للتواصل خاصة في حاالت اإلغالق والحواجز والفصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع  

صاالت يمكن أن تكون بديال متاحا ملواجهة االحتالل  غزة، وقليال من التقدم والخطوات في تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالت

إدراك املشرع الفلسطيني ملدى أهمية استخدام التقنيات    (، وأيضا داللة على48، ص2016وقيوده )خالد علي محمود لبد:

ومات التكنولوجية في العمل الحكومي ومدى معرفة الحكومة الفلسطينية بأهمية اللجوء إلى االتصاالت تكنولوجيا املعل

واالتصاالت في األعمال اإلدارية، مما يعني اقتناعها الكامل بقيمة وجدوى نظام اإلدارة االلكترونية، فقد ركزت الحكومة  

الفلسطينية في بداية التجربة على  االهتمام بقطاع االتصاالت والتقنيات التكنولوجية داخل اإلدارة العامة حيث صدر  

   35بإنشاء الشبكة الحكومية املستقلة لالتصاالت إلى جانب قرار آخر تحت رقم    يقض ي  2004قرار مجلس الوزراء عام  

يتعلق بشأن النفاذ إلى الشبكة العاملية لالنترنيت والبريد االلكتروني عبر مركز الحاسوب الحكومي الفلسطيني، وتوفيرها  

من الحداثة والسرعة والكفاءة والحماية  من قبل وزارة االتصاالت والتكنولوجيا للمؤسسات والدوائر الحكومية على قدر  

من االختراق، وقرار تبني مشروع الحكومة االلكترونية باعتماد مبادرة فلسطين االلكترونية  والتي تم املصادقة عليها فيما  

 (. 20، ص2017سليمان أسامة سليمان أبو سالمة: )2005لسنة   65بعد بموجب قرار رقم 

العام املتعلق بأهمية قطاع االتصاالت وتأثيره اإليجابي على التطور االقتصادي واالجتماعي     ثم عملت على زيادة الوعي       

فيما يتعلق بشأن اإلستراتيجية    2005لسنة     74من قرار مجلس الوزراء رقم    04من خالل برامج وتقارير، حيث نصت املادة  

ا  وزارة  "تقوم  أنه  على  املعلومات  وتكنولوجيا  لالتصاالت  وطنية  الوطنية  بإطالق حملة  املعلومات  وتكنولوجيا  التصاالت 

للوعي االلكتروني في منافع تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات للمجتمع الفلسطيني، وإضافة بعد جديد ملختلف تطبيقات  

 ( .17، ص2017سليمان أسامة سليمان أبو سالمة: تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات وبرامجها")
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رة االلكترونية الفلسطينية تقدما رغم االحتالل وضعف الدولة ماديا  إال أنها قوية من حيث اإلرادة والجهود،  عرفت اإلدا      

لوزارة    حيث موقع  أسست  الحكومية،  للخدمات  االلكترونية  كالبوابة  الخدمات  لتقديم  إلكترونية  مهمة  مواقع  أقامت 

لكتروني، وكذلك أنشأت عدة مشاريع قوانين وقرارات متعلقة  االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وأيضا مركز الحاسوب اال

  ، قانون املبادالت والتجارة االلكترونية ) 2010بالواقع االلكتروني  كمشروع قانون املعامالت االلكترونية الفلسطيني سنة 

كل ما يتعلق بأمن  حول    2015لسنة    16أصدر مجلس الوزراء قرارا رقم    (،16، ص2017سليمان أسامة سليمان أبو سالمة:

ملوظفي   وتحذيرية  وتوعوية   تدريبية  عمل  ورشات  إقامة  طريق  عن  السيبرانية  املخاطر  والتنبيه  الحاسوبية  املعلومات 

  املتعلق بالهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع االتصاالت )   2009لسنة    15املؤسسات وقد سبق ونص على ذلك في قانون رقم  

 (. 34، ص2017ة:سليمان أسامة سليمان أبو سالم

اإلدارة         تطبيق  في  الفلسطينية  التجربة  في  حقيقتين  وجدنا  الذكر  سابقة  الدراسات  على  واإلطالع  البحث  خالل  من 

االنترنيت    واستخدام  انتشار  قلة  نتيجة  املشروع  ومستلزمات  التحول  عناصر  من  للعديد  تفتقد  أنها  األولى  االلكترونية 

اإلدارة االلكترونية  بسبب انقطاع عمل املجلس التشريعي الفلسطيني بحكم ظروف البلد  وتوقف التشريعات لتنظيم عمل  

للشعب   اجتماعية  أزمات  من  ويخلقه  يفسده  ما  الدائم وإصالح  دماره  ومجابهة  اإلسرائيلي  االحتالل  وقع  تحت  الصعبة 

التصال والتقنية الضرورية ونقص  الفلسطيني مما جعلها ضعيفة ماديا وعاجزة عن توفير بنية تحتية لشبكات وأدوات ا

غياب   في  اإللكترونية  اإلدارية  القرارات  مع  للتعامل  واملؤهل  اإلمكانية  اإلدارات  موظفي  افقد  مما  التدريبية،  الدورات 

كاستمرار   الفلسطينية  اإلدارات  تتخلل  السلبية  البيروقراطية  مظاهر  تزال  ال  أنه  على  يدل  مما  واضحة،  إستراتيجية 

روتينية بسبب غياب التشريعات ونقص الخبرات في املجال واملتخصصين في تشغيل وصيانة أجهزة الحاسب  اإلجراءات ال

 اآللي مما يخلق بطئا وتماطال في انجاز األعمال وتقديم الخدمات للمواطنين. 

لكترونية والرغبة  أما الحقيقة الثانية فهي سعي الحكومة الفلسطينية الحثيث والذي ال ينكره أحد إلقامة حكومة وإدارة ا

اإلداري ألحسن   بالعمل  عليها واالرتقاء  والتغلب  والعقبات  التحديات  كل  ملواجهة  العامة  اإلدارية  الهيئات  لدى  الجامحة 

 مستوياته.           

الجزائرية:  - واالجتماعية    التجربة  االقتصادية  املجاالت  شتى  في  ايجابية  آثارا  التكنولوجيا  استخدام  خلف  أن  بعد 

ياسية للكثير من الدول، برز اهتمام الجزائر باالنترنيت رغبة منها للتطوير ومحاولة لاللتحاق بالدول املتقدمة، ولقد  والس

حين أقامت ربطا بالشبكة    1994عملت الجزائر على االستفادة من خدمات االنترنيت  وتقنياتها منذ شهر مارس من سنة

من قبل وزارة التعليم العالي والبحث    1986الذي أنش ئ في مارس     (CERIST)  من خالل مركز البحث واإلعالم العلمي والتقني

 (. 424، ص2021العلمي وقد تولى مهمة إقامة شبكة وطنية وربطها بشبكات إقليمية ودولية )عيس ى قسايسية:

من   لتنتقل  بعد  فيما  تدريجيا  لتتطور  وكانت ضعيفة  بيزا  االيطالية  املدينة  مع  كان  ارتباط  إلى  96أول   256كيلوبايت/ثا 

تم الربط عن  1998باالرتباط مع باريس الفرنسية باستخدام األلياف البصرية ثم بعده في سنة    1997كيلوبايت /ثا سنة  

ميغابايت/ثا و وصلت طاقة ارتباط الجزائر باالنترنيت  1بطاقة    (MAA)مريكي  طريق واشينطن األمريكية  بالقمر الصناعي األ 

ميغابايت، وهو الحال بالنسبة لالستخدام حيث كان في البداية ضصيال اقتصر فقط على بعض الهيئات  2إلى    1999في سنة  

االقتصادية، الطبية وأخرى،  موزعة على عدة قطاعات الجامعية،    1999هيئة عام    800ثم بلغ    1996هيئة سنة    130حوالي  

الذي حدد شروط وكيفية استغالل خدمات    257/98وقد ارتفع عدد املستخدمين بسرعة مع صدور املرسوم التنفيذي رقم  

بعد إنشاء "الجزائر تليكوم    2001االنترنيت، وأيضا شجعت على االنضمام للشبكة  محاولة وزارة البريد واملواصالت في عام  

ميغابايت/ثا  30كتين عامليتين: لوسنت تكنولوجي السويدية وأريكسون األمريكية للحصول على بث يتجاوز  " بالتعاقد مع شر 

 (. 124، ص123، ص2018)رانية هدار:
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الغاية منه عصرنة القطاع الحكومي وتطويره حسب ما    2013  -2008بعدها أقامت الجزائر مشروع الجزائر االلكترونية    

القتصادية والسياسية والتكنولوجية التي مست أغلب الدول املتقدمة، تضمنت إستراتيجية  أملته الحاجة االجتماعية وا

العالم،وارتكزت   يعيشها  التي  والسريعة  العميقة  التحوالت  مراعاة  مع  الجزائري  واملعرفة  العلم  مجتمع  لبروز  تهدف 

على    )  13اإلستراتجية  التالية   République Algérienne Démocratique et Populaire, E-commission, ¨E-Algérie محور 

2013¨ :2008 , p7) 

 تسريع استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في اإلدارة العمومية. -

 تسريع استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الشركات.  -

زات وشبكات تكنولوجيا اإلعالم  تطوير اآلليات واإلجراءات التحفيزية الكفيلة بتمكين املواطنين من االستفادة من تجهي   -

 واالتصال. 

 دفع تطوير االقتصاد الرقمي.  -

 تعزيز البنية ا ألساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع والفائق السرعة.  -

 تطوير الكفاءات البشرية.  -

 تدعيم البحث والتطوير واالبتكار.  -

 ضبط إطار املستوى القانوني الوطني.  -

 اإلعالم واالتصال.  -

 ثمين التعاون الدولي.ت -

 آليات التقييم واملتابعة.  -

 إجراءات تنظيمية.  -

 املوارد املالية.  -

وقد برزت إفرازات التجربة في تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجزائر من خالل الخدمات االلكترونية املقدمة في قطاعات        

 ( :102ص-93، ص2016عمومية عدة نذكر منها )عبد القادر عبان:

( لتقديم  EPICبريد الجزائر )وتقسيمه إلى ثالث مستويات وهي    2000قطاع البريد واالتصاالت بعد إعادة هيكلته في أوت    -

ذات أسهم، واتصاالت الجزائر)    (SPAالخدمة االلكترونية العمومية إضافة إلى خدمات الشباك االلكتروني ، شركة ) 

EPE  مؤسسة عمومية اقتصادية،أقامت أيضا بطاقة السحب االلكتروني، االطالع على الرصيد، خدمات طلب نماذج )

 .من الصكوك البريدية

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي: عصرنة اإلدارة واالرتقاء بالنموذج اإلداري في منظومة التعليم العالي والبحث    -

العلمي، وبدا واضحا من خالل الخدمات املقدمة لاساتذة والطلبة في عمليات التبليغ والتسجيالت الجامعية  وإقامة  

 ي بينهم وبين الجامعات األخرى واملؤسسات ذات العالقة .جامعات افتراضية وتعليم عن بعد وربط الكترون

قطاع العدالة: يقدم خدمات الكترونية بعد أن شهد إصالح وكان من أهم محطات االهتمام للحكومة إذ تم إقامة    -

ظمة  األنظمة املعلوماتية لتسيير امللفات القضائية وصحيفة السوابق القضائية ، في تسيير ا أوامر بالقبض، أيضا أن

 مساعدة على اتخاذ القرارات ورسم السياسات املستقبلية على مستوى القضاء وخدمة الشباك االلكتروني.

 قطاع البنوك: إنشاء بطاقات ممغنطة كبطاقة الخصم، بطاقة االئتمان، البطاقة الذكية.  -

مما جعل العملية ممكنة من  قطاع الجماعات املحلية: استخدام الحواسيب واالنترنيت الستخراج الوثائق الخخصية    -

الجواز   بيومترية،  وطنية  تعريف  بطاقة  إنشاء  الحكومية،  الخاصة  والبوابات  املواقع  عبر  زمان  أي  وفي  مكان  أي 

 البيومتري..وغيرها من التجديدات االلكترونية. 
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ال         في  األعباء على املواطن  لتسهيل  الكترونية  إدارة  إقامة  إلى  الجزائرية  حصول على الخدمات وقضاء  سعت الحكومة 

والسالسة   املطلوب  املستوى  إلى  الوصول  الساعة  لحد  تستطيع  ولم  ذلك  تحقيق  في  الذروة  تبلغ  لم  أنها  إال  مصالحه 

واالنطالقة الالمعة  كما هو في الدول املتطورة، والزال يتخللها التعقيد البيروقراطي والجمود والبطء في تقديم الخدمات  

يصا املواطن  سلبيات  والزال  من  تتخلص  ولم  العمومية  الخدمة  على  الحصول  في  واالنتظار  املشاكل  من  الكثير  دف 

 البيروقراطية إذ الزال يالحقها الكثير من مظاهرها العجزية والتقيد   وتسير بخطى بطيئة نظرا ملجموعة من العوائق التالية:   

 ا. الت السلكية والالسلكية وهشاشتهضعف البنية التحتية لالتصا -

 . غياب املشاريع واالستثمارات في مجال التكنولوجيا  -

 ( 158، ص2018. )رانية هدار:غياب املنافسة في توفير خدمة االنترنيت -

الجانب  ب  - في  البيروقراطية  طغيان  إلى  اإلضافة  واالندماج  اإلصالح  وعمليات  والعمليات  القرارات  اتخاذ  عملية  طئ 

 ومة ومعامالتها. اإلداري وانخفاض مستوى الثقة بالحك

تواضع    - مقابل  في  األخيرة  السنوات  في  امللحوظ  ارتفاعه  رغم  الجزائري  للمجتمع  والثقافي  التعليمي  املستوى  ضعف 

 (. 104، ص2016الثقافة املعلوماتية والتفاعل االلكتروني )عبد القادر عبان:

 .به اساء اإلداريين وعدم الرض الخوف من التغيير اإلداري بمعنى غياب اإلرادة السياسية للقادة والرؤ  -

 غياب التشريعات املناسبة لتسهيل تطبيقها وتوفير األمن املعلوماتي. -

 غياب الشفافية ونفوذ مجموعات املصالح الخاصة.  -

 معوقات انتشار االنترنيت ، تكلفة عالية وبطئ في التدفق.  -

 (. 60، ص2016الفجوة الرقمية: أشخاص متخصصين في التقنية وآخرين جاهلين بها )صافية بومصباح: -

املراكز التكوينية وضعف البرامج التدريبية وضعف القدرة على تجديد األدوات االلكترونية   كنتيجة لضعف   - قلة 

 ال طائلة.  القدرة املادية لحجم اإلنفاق على هذا املشروع الضخم الذي يتطلب أمو 

 غياب اهتمام فعلي ووقوف على املشروع بشكل جدي مع نوع من الصرامة والرغبة الجامحة في تنفيذه.   -

 : البيروقراطية االلكترونية بين التأييد و املعارضةثالثا

املعلو        تكنولوجيا  استخدام  على  تقوم  لإلدارة،  الحديثة  االتجاهات  أهم  من  االلكترونية   اإلدارة  وتطبيقات  تعد  مات 

في   الحكومية والتقليل من اإلجراءات  املواطنين على الخدمات  أداء االنجاز وتيسير سبل حصول  االنترنيت لدعم وتعزيز 

البيروقراطيات اإلدارية التقليدية ، وقد كانت وجهة الحكومات للكثير من الدول النامية وخاصة العربية في عملية اإلصالح  

ارة العامة إلى حالة من التراجع في تلبية احتياجات املستفيدين بالجودة والكفاءة والفعالية املطلوبة  اإلداري بعد أن آلت اإلد

اإلدارات   أفقدت  وتعقيدات  مشاكل  عدة  في  أقحمها  مما  البيروقراطي  النموذج  ظل  في  التقليدية   األساليب  لعجز  نظرا 

االلكترونية  األصلية الحقيقية توجه حديث نقل اإلدارة من    الحكومية أهميتها  كونها تعتبر مركز قيام الدولة، فاإلدارة

العمل الورقي إلى العمل االلكتروني عبر االنترنيت، تهدف إلى التقليل من التعقيدات الروتينية املستهلكة للوقت والجهد وكذا  

 التكلفة العالية مما يصعب الحصول على الخدمات ويقلل من جودتها في اإلدارة التقليدية. 

هناك فرق كبير في عدة نقاط موضحة في جدول ألهم االختالفات  الفرق بين اإلدارة االلكترونية واإلدارة التقليدية:    -1

بين اإلدارة التقليدية واإلدارة اإللكترونية على املستوى املحلي كأكثر صورة معبرة عن سلبيات البيروقراطية للمواطن في  

 الطوابير وحزمة اإلجراءات والوثائق وغيرها.    الحصول على خدماته وحقوقه املفروضة ك
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 اإلدارة املحلية االلكترونية      اإلدارة املحلية التقليدية            الخصائص            

 

 

 التنظيم      

بناء هرمي بهت درجات معروفة وثابتة 

 للترقي بالعمل.

تنظيم يقوم على أساس وجود شبكة الويب أو  

 االتصاالت . 

الرغم من تحديد وتنظيم مسارات الترقي على 

الوظيفي لافراد يتم إنشاء البنية املؤسساتية  

على أساس التعاون في العمل بين جميع النظم  

 القائمة ومشاركة الخبرات. 

 

 عمليات التفاعل     

يركز على تحقيق أهداف اإلدارات 

 والجهات املختلفة.    

يركز على تحقيق األهداف املتعلقة باملساهمين،  

 باإلضافة إلى تحسين تقديم الخدمات . 

 

 األسلوب      

 يتعامل مع الحدث بعد وقوعه.

 محكوم بالواجبات القانونية.

يستجيب للتغيير بدال من إحداث التغيير  

 بنفسه.

 ث قبل وقوعه. يتعامل مع الحد

دائما يبحث عن ابتكار طرق جديدة لتأدية 

 األعمال والخدمات بشكل أفضل.

 يبادر بالتغيير واستيعابه بدال من التفاجا بحدوثه. 

 

 املزايا      

 االستقرار. 

تشكل الهياكل والطرق التقليدية أساس  

 العمليات اإلدارية. 

يقلب التغيير الواسع بشكل جوهري  

 . املستويات اإلدارية

 املرونة.

 مناقشة طرق العمل بكل مرونة. 

 التكيف بكل سهولة مع املتغيرات.

 

 املوارد      

يعتمد على األصول املادية من املكاتب  

 والبنية التحتية. 

 طول تقديم الخدمة والروتين.

الخدمة تقدم خالل ساعات العمل  

 املحددة فقط.

 املعرفة هي رأس املال الفكري األساس ي. 

 أساليب العمل. مرونة 

العمل من املنزل أو من أي مكان بحسب  حاجة  

 تقديم الخدمة. 

 

 

 الخدمات      

 يتم تقديم الخدمة  من خالل األوراق. 

 األعباء البيروقراطية. 

 خدمات عبر االنترنيت. 

مستعد لتقديم الخدمة من خالل قنوات جديدة  

 حسب الجمهور املستهدف. 

 

 املوقف اتجاه املواطن      

 يقوم بإصدار التعليمات. 

 إرشادات محدودة.

 شامل، يطلب تقارير إفادة. 

 تعددية وسائل تقديم اإلرشادات.

 يركز على أهداف املواطن. 

 

 اإلستراتيجية     

 الحكومة هي األساس.

 التركيز على املؤسسة. 

 املواطن هو األساس. 

 التركيز على املواطن الزبون. 

 تحقيق النمو والتنمية البشرية.

 ( 253-252، الصفحات2021: )بلهامل محمد عبد الفتاح، املصدر                                     
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من خالل ما سبق يتضح أن اإلدارة االلكترونية تحمل في طياتها مضامين إيجابية من مرونة في انجاز األعمال وإمكانية        

أساليب العمل حسب الحاجة، والشفافية في تقديم الخدمات وإتاحة املعلومات للمستفيدين عبر  مناقشة وتعديل طرق و 

االنترنيت واملواقع االلكترونية واالهتمام بالفرد والسعي لتفعيل دوره وتوسيع مشاركته في قضاء مصالحه بنفسه في أي  

اإل  واألجهزة  األبنية  خارج  مكان  أي  ومن  العمل  أوقات  خارج  والفعالية  زمان حتى  الكفاءة  باألداء وضمان  لالرتقاء  دارية  

والقضاء على الفساد وإهدار الحقوق وكسر قيود البيروقراطية وإصالح البيروقراطيات والجمود وتخجيع االبتكار واإلبداع   

الهائل من جهة  من جهة ومواجهة التزايد السكاني   ومواكبة التغييرات واالستجابة ملتطلبات الجودة في ظل الثورة العلمية

أخرى. إال أن هناك دراسات أثبتت أن البيروقراطية كانت حاجزا لتطبيق إدارة الكترونية فعالة وناححة في تحقيق أهدافها  

 الكامنة في القضاء على مشاكل إدارة  األجهزة البيروقراطية ومعالجتها وهو ما سنتعرض إليه فيما سيأتي. 

البيروقراطية  -2 االتجاهات حول  البيروقراطية  االلكترونية:    أهم  بين  العالقة  تفسير  في  أساسيين  اتجاهين  هناك 

 واإلدارة االلكترونية،وهي كالتالي:

يرى أصحاب هذا االتجاه  أن  :   (14، ص2018) حفي ي عميروش:  اإلدارة االلكترونية كأداة إلصالح البيروقراطية   -أ

مجموعة مبادئ كالتدرج في السلطات، التخصص وتقسيم العمل وجمود  مضمون البيروقراطية املاركسية التي تقوم على  

الكثير من   العامة مع املواطن بمعنى  اإلدارة  أداء  وتعامل  ينعكس سلبا على  القوانين واإلجراءات والرسمية الشديدة، 

يات املواطنين على  التعقيد والجمود، وتركزها أيضا على عدم مشاركة املعلومات مما جعلها غير مرنة وال تستجيب لحاج

عكس اإلدارة االلكترونية التي تعتمد على شبكات االنترنيت لدعم املشاركة والتواصل والتعاون في تبادل املعلومات وهذا  

 تكون أكثر تفتحا ومرونة من ما كان في السابق. 

ولوجيا املعلومات واالتصاالت حول ما تتيحه تكن Taylor &  Bellamyوكان لهذه النظرة عدة تفسيرات من بينها  طرح       

فإنه    Allen & Alمن تدفق للمعلومات، مما يسهل من عملية فحص الطلبات والخدمات اإلدارية للمواطنين، وحسب  

  Uma-Oktoيمكن لإلدارة االلكترونية أن تتجاوز املشاكل التي يتسبب فيها التنظيم الهرمي لإلدارة العمومية، هناك أيضا  

ة االلكترونية بمثابة فرصة للحكومة إلصالح أجهزتها اإلدارية والتفتح على املتعاملين أكثر مما يزيد من  الذي يرى أن اإلدار 

 ثقة املواطنين بحكومتهم والنظام السياس ي عموما. 

م  كما أن هناك من اعتبر أن التكنولوجيا املستعملة في  رقمنة  اإلجراءات  اإلدارية  يرفع من كفاءة وفعالية التنظي       

يقول أن تكنولوجيا املعلومات     Cordellaالبيروقراطي لإلدارة العامة وال يغير من فلسفته،حيث جاء في دراسة للباحث  

واالتصاالت عبارة عن وسائل تدعم البيروقراطية وال تقض ي عليها ، بمعنى أن اإلدارة االلكترونية وجدت إلقامة حلول  

انحرافاته  عن  البيروقراطي  التنظيم  مبادئ    لتعديل  وتفعيل  اإلدارة،  مع  املتعامل  خدمة  على  وقدرة  أكثر  وجعله 

 البيروقراطية األساسية )املساواة، العدالة والنزاهة( ودعمها وليست بديال عنها. 

يعتبر أصحاب هذا    :  (16، ص 15، ص2018) حفي ي عميروش:  البيروقراطية كعقبة في نجاح اإلدارة االلكترونية  -ب

االتجاه أن البيروقراطية سبب في فشل مشروع اإلدارة االلكترونية وهذا يعود إلى كونها طبيعة تنظيم اإلدارة العامة والدولة  

القوانين   كرسمية  ناحح  الكتروني  تنظيم  تحقيق  من  تمنع  التنظيمات  في  املتأصلة  البيروقراطية  مبادئ  أيضا  ككل، 

ل عكس ما يحمله مضمون اإلدارة االلكترونية كاملشاركة وتبادل املعلومات واالنفتاح واملرونة في  واإلجراءات وتقسيم العم

التعامل وفي األداء وتقديم الخدمات، وعليه يمكن أن نقول أنه من الضروري إصالح البيروقراطيات وتهيئتها قبل املباشرة  

 ( في املشروع.) وهو ما أشرنا إليه سابقا في مستلزمات التحول 

نبقى في السياق، ونعرض مجموعة من النقاط التي تتعارض فيها مبادئ البيروقراطية  مع تطبيق اإلدارة االلكترونية من  

 وجهة نظر جملة باحثين والتي تعد سببا في فشل اإلدارة االلكترونية : 
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رأي    - نستحضر  هنا  الغا   Van Wertاملعلومات:   في  االلكترونية  اإلدارة  نجاح  اعتبر  الثقافة  حين  بسبب  لب صعبا 

البيروقراطية للموظفين العموميين الذين يميلون بكثرة لجمع املعلومات بدل مشاركتها معتبرين ذلك نجاحا، فاملشاركة  

القواعد   تحكم  بسبب  البيروقراطي  التنظيم  في  التحفظ  يقابلها  االلكترونية  اإلدارة  في  املطلوب  وتبادلها  للمعلومات 

جمودها مما يخلق ثقافة السرية وعدم مشاركة املعلومات بين مختلف األجهزة الحكومية وهو  واإلجراءات ورسميتها و 

ما يعرقل تطبيق مشاريع اإلدارة االلكترونية التي تهدف أساسا إلى توحيد العمليات اإلدارية بين مختلف هذه األجهزة  

يرجعان سبب فشل مشاريع    Banister&Walsh، وفي رأي آخر للباحثين  March & Mcniverلخدمة املواطن حسب رأي  

املعلومات   على  سيطرتهم  في  والنفوذ  القوة  القرار  لصناع  يضمن  البيروقراطي  التنظيم  كون  إلى  االلكترونية  اإلدارة 

تفعيل مشروع   في  الحكام  لدى  السياسية  الرغبة  أو نقص  غالبا عدم  يفسر  ما  بقطاعاتهم، وهو  املتعلقة  والبيانات 

االلكترونية الباحث    اإلدارة  بالزوال وتنهي مصالحهم، كما عبر  ما يجعل مكانتهم مهددة  للعامة  املعلومات  تتيح  التي 

Friedlander    لكونه االلكتروني خصوصا  التغيير عموما واملشروع  يقاومون  البيروقراطيين   الفكرة واعتبر  عن نفس 

 ينادي للتنظيم األفقي لهرم السلطة.

البيروقراطيات يعد عائقا في نجاح اإلدارة االلكترونية، ومن خالل دراسة مقارنة بين    القوانين واإلجراءات: جمودها في  -

الحظ أن جمود القوانين واإلجراءات في    Lazeمدى تبني اإلدارة االلكترونية في القطاع العام والقطاع الخاص للباحث  

القواعد   في  أكثر  مرونة  توجد  أين  الخاص  القطاع  عكس  على  االلكترونية  اإلدارة  فشل  في  سببا  تعد  العام  القطاع 

 والقوانين. 

عمل  أن عدم االتفاق بين مختلف البيروقراطيات أو األجهزة اإلدارية للدولة حول ال   Jellinekالتواصل: اعتبر الباحث    -

وطريقة   بعقلية  وتمسكها  للمواطن  أحسن خدمة  لتقديم  االلكترونية  اإلدارة  ظل  في  املعلومات  وتبادل  وتشارك  معا 

اإلدارة   مشروع  نجاح  في  عائق  أكبر  يعد  املعلومات،  وحفظ  املهنية  السرية  قوانين  على  واإلرساء  املنفصل  العمل 

 االلكترونية 

ت الرغبة الحقيقية في التغيير واالرتقاء بأداء األجهزة الحكومية وتحسين مستوى  نخلص من ما سبق إلى أنه إذا  توفر       

النموذج   من  االستفادة  وسوء  التسيير  سوء  إلى  األصل  في  تعود  التي  البيروقراطية  مشاكل  على  والقضاء  الخدمات 

ة والفلسفة البيروقراطية للتنظيم في  البيروقراطي املثالي ملاكس فيبر، فإنه يمكن التنسيق بين االنتقال لإلدارة االلكتروني

البيروقراطي املثالي كالوضوح في خطوط ومعالم   النموذج  القيادي الجيد يمكنه االستفادة من مبادئ  العامة، إذ  اإلدارة 

السلطة وفي تقسيم املهام واألدوار لافراد داخل التنظيم البيروقراطي و وضوح القوانين واإلجراءات واستغاللها في خلق  

لتناغم بشكل مستمر في العمل والتنسيق في املهام وهذا قد يساعد اإلدارة االلكترونية وال ينقص من فعاليتها شيئا، كذلك  ا

البيروقراطية املثالية تهدف للعدالة واملساواة والنزاهة والشفافية وهذا ال يتعارض مع ما تسعى إليه اإلدارة االلكترونية  

املع تكنولوجيا  على  تعتمد  والرقابة  التي  واملتابعة  املشاركة  توسيع  األهداف من خالل  تلك  تدعم  بل  لومات واالتصاالت 

 االلكترونية وتساعد على عمليات تقييم األداء.

بعض         بسبب  االنحرافات  شوهتها  التي  البيروقراطية  جديد إلصالح صورة  توجه  االلكترونية  اإلدارة  أن  يتضح  ومنه 

همشت وابتعدت عن املعنى الحقيقي للتنظيم البيروقراطي حسب ما جاء به ماكس فير، بينما  املمارسات غير الالئقة التي  

ذلك يحتاج إلى توفير كل املتطلبات املادية واملعنوية إلحداث التغيير املنشود ملعالجة التشوهات اإلدارية وتحسين األداء  

ملة للدول، وإال فإن التقليد الذي نالحظه في الكثير من  والخدمات واسترجاع مكانة اإلدارة الفعالة في تحقيق التنمية الشا

الدول النامية لإلدارة االلكترونية  مع غياب املستلزمات سواء التقنية كضعف البنية التحتية من أدوات وخبرات في مجال  

ينجر  الكتروني وما  تنظيم  إقامة  في  الحقيقية  الرغبة  املهارات والكفاءات مع غياب  عنه من ضعف    التكنولوجيا ونقص 

اإلجراءات كالدعاية للتحول وتخجيع املواطن على االستفادة من التكنولوجيا وتوعيته بمزاياها وتحسين الربط باالنترنيت  
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ومعالجة ضعف الشبكة وانقطاعها مثل ما يحدث في الجزائر، وارتفاع تكاليف االشتراك وعدم القيام بمبادرات لتخفيضها  

سعار الحواسيب املرتفعة وغياب تسهيالت امتالكها،والتخلص النهائي من األوراق مثل ما يحدث  أو مجانيتها باإلضافة إلى أ

الكترونيا بينما في مراحل الحقة توجب اإليفاء   التوظيف أين تكون املراحل األولى  أو مسابقات  الجامعية  التسجيالت  في 

ترونية أو فشلها والذي يعني البقاء على التعقيد في  بملف حزمة من األوراق، كلها عوامل تساعد على إنجاح اإلدارة االلك

اإلجراءات، وحتى في انتظار عودة الشبكة أو ثقل املواقع االلكترونية لتزويدك بالخدمة أو بطء املوظف لقضاء مصالح  

 اللكترونية.املواطن لجهله بالتقنية واستخدام البرامج االلكترونية وغرها من املظاهر التي تأسس لظاهرة البيروقراطية ا 

  خاتمة:

تناولت هذه الدراسة البيروقراطية اإلدارية في ظل اإلدارة االلكترونية، وقد كان الهدف منها تحليل التحول أو النقلة          

الفساد،كما   تغذي كل مظاهر  البيروقراطية  فيه  أصبحت  الذي  التقليدي  التسيير  من  اإلدارية  للبيروقراطيات  النوعية 

أكثر    خلقت ممارساتها إدارية  كالتعقيد والتضخم والروتين والتباطؤ وتعطيل املصالح وغيرها، نحو تسيير  عدة مشاكل 

أكثر تطورا في   املعلومات واالتصاالت في ممارساتها وأنشطتها اإلدارية وفقا آلليات  حداثة قائم على استخدام تكنولوجيا 

الكتروني خدماتها  وتقديم  تعامالتها  في  و  الوظيفي  التنظيم  األداء  تأثير  مدى  معرفة  الدراسة  وحاولت   ، للمستفيدين  ا 

االلكتروني كتوجه معتمد بشكل كبير في إصالح البيروقراطيات والقضاء على السلبيات التي صاحبت اإلدارة العامة في ظل  

نجاز األعمال  التطبيق الخاطئ ملبادئ النموذج البيروقراطي وتيحيح مسارها، والتخفيف من التعقيدات واملماطلة في ا

وتقديم الخدمات، بعد خلق نوع من املرونة والسرعة وتقليل التكاليف والجهود من جراء  تطبيق إدارة الكترونية عمادها  

مجموعة متطلبات أساسها توفير التكنولوجيا واملهارة في استخدامها والتي تناولها املحور األول من الدراسة بعد املفهوم  

تختلف قدرة الدول في توفيرها بين  العاملين املتقدم املتحضر مالك التكنولوجيا  والعالم    والخصائص واألهداف، حيث

املتخلف أو الدول ا لنامية املستوردة للنموذج ومتطلباته التكنولوجية من أدوات وتقنيات و شبكات الربط )االنترنيت(،  

ينا في تجارب اإلدارة االلكترونية بين هذه الدول وجعلها  والبشرية كالخبرات والبرامج التدريبية، مما أحدث فارقا وخلق تبا

ناححة في أوروبا وباقي املجتمعات املعاصرة ذات اإلمكانيات الهائلة وخاصة أمريكا، وفاشلة في غيرها الضعيفة البعيدة عن  

العوائق و التحديات في    التطور وخاصة العربية منها إال بعض التجارب املميزة التي حققت نسبا معتبرة ايجابية بالرغم من

بالرغم من   لقياداتها  السياسية  في اإلرادة  التكنولوجيا، وفلسطين  في جلب  الكبيرة  املادية  اإلمكانيات  املجال، كدبي ذات 

ظروفها االست نائية تحت سطو االحتالل ودماره املستمر، وتجربة الجزائر التي تسير بخطى بطيئة وأفضل مثال يجسد  

يه اإلدارة االلكترونية في العالم املتقدم وحقيقتها في العالم العربي التي أصبحت فيه صورة شكلية عن  الفرق بين ماهي عل

التحول االلكتروني بجوف بيروقراطي محض بنفس التعقيد والبطء واالنتظار وغيرها من املظاهر السلبية التي حافظت  

أصبحت حاجزا  يعيق تطبيقها وضمان فاعليتها وتحقيق أهدافها    عليها البيروقراطيات العربية في ظل اإلدارة االلكترونية بل 

 و استراتيجياتها وهو ما تم التطرق إليه في املحور الثالث األخير من الدراسة. 

 في األخير خلصت الدراسة لجملة االستنتاجات التالية : 

لة معقدة وعالقة متناقضة، إن موضوع نجاح اإلدارة االلكترونية على مستوى البيروقراطيات اإلدارية هو مسأ -

تتطلب الكثير من املتطلبات  والجهود، وال يمكن إلدارة الدول أن تتخلص من سلبيات التنظيم البيروقراطي وتعقيداته،  

االلكترونية   لإلدارة  تقليد  هو  االلكترونية  اإلدارة  تطبيق  أن  حول  اختالف  ال  وجيزة، حيث  فترة  في  إصالحه  حتى  أو 

الدول   في  إلى االلكتروني من رغبة وإرادة  الناححة   التقليدي  التنظيم  التحول من  التي توفرت و وفرت كل متطلبات 

سياسية وإمكانيات مادية وبشرية وتقنية وخبرات وقانونية لضمان نجاح املشروع، كما أنها كانت حتمية فرضها التطور  

العالم دون ا في  الحاصل  التغيير  للتكنولوجيا وضرورة مواكبته  تهديدا  السريع  الذي يعد  التغيير  في  الحقيقية  لرغبة 

للكثير من رجال البيروقراطية وخاصة في الدول النامية، حيث تختلف الظروف وتختلف األوضاع وحتى األهداف بين  
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الدول املتقدمة التي تسعى للتطور والتنمية وتحقيق الرفاهية للمواطن وبين الدول النامية التي تسعى فقط للحفاظ  

 انة واملنصب وتحقيق املصالح الخخصية على حساب املصالح العامة. على املك 

إن نفس املشاكل التي واجهت النموذج البيروقراطي املثالي في الدول العربية، تواجه االنتقال لإلدارة االلكترونية   -

املجال واملالحظ في  وبالرغم من التوجه لتطبيقها قائم في هذه الدول، إال أن البعض منها فقط حقق نتائج ايجابية في  

التحول خشية من   في  القوية  الرغبة  توافر  التغيير وعدم  العقبات نظرا للخوف من  التجربة بطء وتعقيد وكثير من 

اإلدارة   ملشروع  التحتية  البنية  تحسين  في  القوية  املبادرات  غياب  يترجمه  ما  وهو  الخخصية  باملصالح  املساس 

و  وتجديدها  حديثة  أدوات  من  فعالة  االلكترونية  تدريبية  وبرامج  مراكز  وإقامة  االنترنيت،  وتدفق  الشبكات  تحسين 

وعاملية لدعم استخدام التقنية وغيرها، وبدال من أن تكون اإلدارة االلكترونية خطوة إلصالح ما خلفه سوء استخدام  

ب مرصع  خارجي  غالف  مجرد  إال  تكن  لم  فإنها  العامة  اإلدارة  في  املثالي  البيروقراطي  التكنولوجيا  النموذج  أساليب 

القادة  اإلدارة وفي عقلية  أعمال وممارسات  في  تزال مرسخة  البيروقراطية ال  بينما الجوف بقي واللمسة  واملعلومات 

 واملوظفين اإلداريين ونمط عملهم.  

النظام   - املتقدمة أصل نشأة وتأسيس  الدول  إلكترونية فعالة وناححة في  إدارة  االلكتروني،  يمكن الحديث عن 

تسهيل   على  كثيرا  ساعدت  التي  واالنترنيت  التكنولوجية  والبحبوحة  العلمية  واإلصدارات  واإلنتاج  التحضر  وبلدان 

املمارسات في شتى املجاالت بما فيها قطاع الخدمات االلكترونية الحكومية عبر أجهزتها العمومية، وحققت نتائج ممتازة  

من األعباء اإلدارية في تعبئة املواطن باحتياجاته وقضاء مصالحه،ويمكن أن نقول    في تحسين األداء الوظيفي والتخفيف

مع   والتعامالت  اإلجراءات  حيث  من  املواطن  مع  التعامل  في  مرونة  وحققت  البيروقراطيات  تعقيد  من  خففت  أنها 

واملش والشفافية  كالعدالة  املثالي  البيروقراطي  النموذج  ملبادئ  دعما  وأصبحت  القوانين  املستفيدين  وتطبيق  اركة 

واحترامها ومحاربة الفساد، بينما في الدول النامية وخاصة العربية باست ناء البعض القليل منها لم تتمكن من القضاء  

على آثار البيروقراطية الشائعة كالتعقيد والبطء واالنتظار والتعطيل في قضاء املصالح وغيرها، ولم تستطع التخلص  

القادة اإلداريين والسياسيين، فبالنظر ملستلزمات التحول نحو اإلدارة االلكترونية نجد الوعي   من تأثيرها على عقلية

بأهمية التطور من قبل املسئولين واالستعداد لتبني فكرة التغيير ودعمها، والرغبة في االنتقال من الشكل التقليدي  

ير الذاتي باملصلحة الخخصية على حساب  والتخلي عن التمسك باألساليب على حساب جودة الخدمات ونمط التفك 

وتقليل   التنظيمية  الهياكل  لتبسيط  وليس جزئي  تام  االلكترونية بشكل  ا آلليات  استخدام  العامة، وأيضا  املصلحة 

إجراءات في الحصول على الخدمة وتحسين أداءها وتطويرها وتصليحها الفوري،فما نفع وجودها إذا في أغلبية األحيان  

بب ضعف الشبكة أو بسبب اختالالت تقنية أو أمنية دون متابعة فورية إلصالحها وغيرها من املظاهر  تكون معطلة بس 

التي لم تتغير، فهذا يعني أن البيروقراطية ال تزال سائدة في اإلدارات االلكترونية  للدول العربية والتي يمكن نعتها بشبه  

 الكترونية والتي لم تلحق بركب التحضر بعد.

األخي - الدول  وفي  في  املطبقة  األصلية  االلكترونية  اإلدارة  بين  فرق  هناك  بالفعل  ونقول  الفرضية  على  نجيب  ر 

املتقدمة والتي أنشأت بيروقراطية الكترونية بمفهوم ايجابي، والدول النامية وخاصة العربية املقلدة املستوردة للنظام  

تمية للسير مع التيار والتغيير املفروض، وكنتيجة منطقية  االلكتروني من تجارب ناححة والتي في أغلبها كانت كنتيجة ح

اإلدارة   تبقى  واالرتقاء  األوضاع  تحسين  في  املبادرات  وضعف  للتحول  املتطلبات  غياب  ظل  في  املحتم  التوجه  لهذا 

ة ال غير،  االلكترونية صبغة فقط وباهتة إلخفاء عيوب البيروقراطية وتنويم الرأي العام ومسايرة لقرارات األمم املتحد

هناك   وأصبحت  الكترونية  بصورة  للبيروقراطية  سلبي  مفهوم جديد  بيروقراطياتها خلقت  تصلح  أن  من  بدال  وبهذا 

بيروقراطيات الكترونية فاشلة في أداء املهام، وسيئة في تقديم الخدمات غالبا لضعف االنترنيت وعدم تجديد األدوات  

 ضعف إجراءات وأنظمة األمن املعلوماتي.  االلكترونية والوقوف على جاهزيتها الدائم و 
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 قائمة املراجع: 

مهدي،) • آيت  االجتماع  2018إيمان  علم  شعبة  دكتوراه  رسالة  االلكترونية،  اإلدارة  ظل  في  البشرية  املوارد  تسيير   :)

 .2سطيف  -تخصص تنظيم وعمل، جامعة محمد ملين دباغين

التنظيم اإلداري في الدول النامية، مجلة الحقوق والعلوم   (: التنظيمات البيروقراطية وإشكالية2015بوبكر بوسام،) •

 ، جامعة الجلفة، الجزائر. 01، العدد08اإلنسانية، املجلد

(: اإلدارة االلكترونية وتحسين الخدمة العمومية في الجزائر، مجلة  2021بلهامل محمد عبد الفتاح، بن ورزق هشام، ) •

 ، الجزائر.01، العدد11دالبحوث العلمية في التشريعات البيصية، املجل

(: العالقة بين البيروقراطية واإلدارة االلكترونية: دراسة نظرية، املجلة الجزائرية للدراسات  2018حفي ي عميروش،) •

 .3، جامعة الجزائر01السياسية، العدد 

لى، دار الفكر  (: الحكومة االلكترونية ودورها في تقديم الخدمات املرفقية، الطبعة األو 2016حمزة ضاحي الحمادة،) •

 الجامعي، اإلسكندرية. 

في  2018رانية هدار،) • لنيل شهادة دكتوراه  الجزائر،مذكرة  في  العمومية  الخدمة  في ترشيد  االلكترونية  اإلدارة  (: دور 

 . 01العلوم السياسية تخصص اإلدارة العامة والتنمية املحلية، جامعة باتنة

ة االلكترونية وأثرها على املرفق العام في فلسطين: دراسة تحليلية،  (: اإلدار 2017سليمان أسامة سليمان أبو سالمة ) •

 غزة.-مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في القانون العام، جامعة األزهر

 ميدانية، دراسة  :االلكترونية الحوكمة  العتماد  املحلية  اإلدارات  جاهزية (:2016تناح،)جوان رانية  بومصباح،  صافية •

 الجزائر. -بوعريريج برج اإلبراهيمي  البشير محمد ، جامعة4العدد التنمية،  ودراسات  أبحاث مجلة

(: الحكومة االلكترونية النماذج والتطبيقات والتجارب الدولية، الطبعة األولى، دار اليازوري  2011صفوان املبيضين،) •

 عمان. - العلمية للنشر والتوزيع،األردن

 األردن.  -مة االلكترونية، الطبعة األولى،دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان (: الحكو 2015عامر ابراهيم قنديلجي، ) •

• ( الرحمن توفيق،  املهنية لإلدارة،  2007عبد  الخبرات  األولى،مركز  الطبعة  اإلدارية،  الشؤون  في  اإلدارة االلكترونية   :)

 القاهرة.  

راسة سوسيولوجية ببلدية الكاليتوس العاصمة،  (: تحديات اإلدارة االلكترونية في الجزائر: د2016عبد القادر عبان،) •

 مذكرة لنيل شهادة دكتوراه في علم االجتماع تخصص إدارة وعمل، جامعة محمد خيضر بسكرة.

• ( مطر،  الفتاح  عبد  للنشر،  2008عصام  الجديدة  الجامعة  دار  والتطبيق،  النظرية  بين  االلكترونية  الحكومة   :)

 اإلسكندرية.

وقراطية في الجهاز اإلداري وجب تغيير العقلية القديمة، حوليات جامعة الجزائر، املجلد  (: البير1987عمار بحوش،) •

 ،جامعة الجزائر. 01، العدد02

  - (: دور البيروقراطية في املجتمعات املعاصرة، منشورات املنظمة العربية للعلوم اإلدارية،عمان 1992عمار بحوش،) •

 األردن. 

 (: مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر.  1998عمار عوابدي،) •

القريش ي،) • األولى،  2015عمر موس ى جعفر  الطبعة  اإلداري،  الفساد  من ظاهرة  الحد  في  االلكترونية  الحكومة  أثر   :)

 لبنان.-منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت
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• ( كوفيد   (:2021عيس ى قسايسية،  جائحة  بعد  العمومية  والسياسية،  19اإلدارة  القانونية  للعلوم  الجزائرية  املجلة   ،

 .  1، جامعة الجزائر 03، العدد 58املجلد 

سطيف، متوفر على  - فاكية سقني، محاضرات في مادة نماذج لإلدارة االلكترونية املقارنة، جامعة محمد ملين دباغين •

 . setif2.dz/pluginfile.php/12232/mod_resource/content/-http://en.univ ،2020-2021الرابط  

• ( للنشر والتوزيع،  2015فداء حامد،  الكندي  األولى، دار  الطبعة  النظرية والتطبيقية،  اإلدارة االلكترونية األسس   :)

 عمان. 

مة جالم، فعالية الحوكمة االلكترونية في ترقية الخدمة العمومية: مع اإلشارة لحالة الجزائر، امللتقى الدولي العلمي  كري •

، 2014أكتوبر    30-29حول: جودة الخدمة العمومية في ظل الحوكمة االلكترونية حالة البلدان العربية، املنعقد يومي  

 بجامعة أمحمد بوقرة بومرداس. 

 األردن.-(: اإلدارة االلكترونية، الطبعة األولى، دار املسيرة للنشر والتوزيع،عمان2009مد،)محمد سمير أح  •

• ( سلطاني،  رشدي  محمد  بومجان،  عادل  قريش ي،  املفاهيم،  2017محمد  البشرية:  للموارد  االلكترونية  اإلدارة   :)

 عة محمد خيضر بسكرة.، جام47املتطلبات، ودورها في تطوير اإلدارة، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد

(: اإلدارة االلكترونية بين إشكالية املفهوم وتحديات التفعيل، مجلة  2021محمد نجيب بنابي،فتيحة ليتيم، )جويلية   •

 ، جامعة عنابة.03، العدد10الجزائرية لامن والتنمية، املجلد

الطبعة األول2010محمود القدوة،) • - ى، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان(: الحكومة االلكترونية واإلدارة املعاصرة، 

 ألردن. ا

•  ( رضوان،  الفتاح  عبد  العربية  2012محمود  األولى،املجموعة  الطبعة  الوظيفية،  وتطبيقاتها  االلكترونية  اإلدارة   :)

 للتدريب والنشر، القاهرة. 

كافي،) • يوسف  والن 2011مصطفى  للطباعة  رسالن  دار  أوراق،  بال  االلكترونية...إدارة  اإلدارة  سوريا(:  والتوزيع  - شر 

 مشق. د

 .  2، جامعة قسنطينة13(:اإلدارة االلكترونية بين الدوافع واألهداف، الباحث االجتماعي،العدد2017ياسمينة بغريش،) •
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 امللخص: 

التكنولوجي املذهل   التطور  البشرية سواء من إن  تغيير نمط الحياة  في   
ً
 حيويا

ً
له دورا البشرية في عصرنا الحالي كان  الذي عرفته 

 الناحية السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية، وأدى كذلك إلى إحداث تغييرات هائلة في طرق وأساليب االتصال وتقديم الخدمات العامة. 

اإلعالم واالتصال أثر على نوعية عمل اإلدارة بحيث أن اإلدارة لم تعد تعتمد في أعمالها   هذه التغيير الذي فرضته تطورات تكنولوجيا

وفي تقديم خدماتها للجمهور على األساليب التقليدية البسيطة بل أصبحت تعتمد على األساليب التقنية الحديثة ومن ثمة أضحت أكثر كفاءة  

 وفعالية مما أدى إلى ظهور اإلدارة االلكترونية. 

 لحداثته، وملا تقدمه اإلدارة االلكترونية من  و 
ً
تبرز أهمية هذا املوضوع في أنها محاولة لسد الفراغ في هذا النوع من الدراسات نظرا

ة  هو إزال  مزايا عديدة وملا تلعبه من دور كبير في محاربة الفساد اإلداري خاصة البيروقراطية والرشوة، لذلك فإن الغاية من قيامنا بهذه الدراسة

 الغموض والتعرف على مفهوم اإلدارة االلكترونية . 

وتعريفها  االلكترونية  االدارة  نشأة  فيه  سنعالج  حيث  املؤتمر،  هذا  ضمن  املوضوع  هذا  إضافة  على  نحرص  املنطلق  هذا  ومن 

 وخصائصها ومبادئها واهدافها وعناصرها.

 يروقراطية، تكنولوجية املعلومات، الخدمة العمومية اإلدارة االلكترونية، الفساد اإلداري، الب :   الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Humankind's incredible technological development in today's world has played a vital role in changing human 

lifestyle, whether politically, economically or socially, and has also led to dramatic changes in the ways and methods of 

communication and the delivery of public services. 

This change imposed by the developments in information and communication technology has had an impact on 

the quality of the Department's work, so that the Department no longer relies in its work and in providing services to the 

public on simple traditional methods, but rather on modern technical methods, and thus becomes more efficient and effective, 

resulting in the emergence of electronic governance . 

The importance of this topic is highlighted in the fact that it is an attempt to fill the vacuum in this type of study 

because of its novelty, the many advantages that e-governance offers and the great role it plays in the fight against 

administrative corruption, especially bureaucracy and bribery. The purpose of this study is therefore to eliminate ambiguity 

and to identify the concept of e-governance. 

It is in this spirit that we are keen to add this topic to this conference, where we will address the formation, definition, 

characteristics, principles, objectives and elements of e-administration. 

Key words: e-governance, administrative corruption, bureaucracy, information technology, public service 
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 مقدمة:

في عصرنا   البشرية  الذي عرفته  املذهل  التكنولوجي  التطور  الحياة  إن  تغيير نمط  في   
ً
 حيويا

ً
له دورا الحالي كان 

البشرية سواء من الناحية السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية، وأدى كذلك إلى إحداث تغييرات هائلة في طرق وأساليب  

 االتصال وتقديم الخدمات العامة.

عية عمل اإلدارة بحيث أن اإلدارة لم  هذه التغيير الذي فرضته تطورات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال أثر على نو 

التقليدية البسيطة بل أصبحت تعتمد على األساليب   تعد تعتمد في أعمالها وفي تقديم خدماتها للجمهور على األساليب 

 التقنية الحديثة ومن ثمة أضحت أكثر كفاءة وفعالية مما أدى إلى ظهور اإلدارة االلكترونية. 

 لحداثته، وملا تقدمه اإلدارة  وتبرز أهمية هذا املوضوع في أن
ً
ها محاولة لسد الفراغ في هذا النوع من الدراسات نظرا

االلكترونية من مزايا عديدة وملا تلعبه من دور كبير في محاربة الفساد اإلداري خاصة البيروقراطية والرشوة، لذلك فإن  

  إلدارة االلكترونية .الغاية من قيامنا بهذه الدراسة هو إزالة الغموض والتعرف على مفهوم ا 

 من خالل ما سبق نطرح اإلشكالية التالية :  

 ماهو مفهوم اإلدارة اإللكترونية ؟ وفي ما تكمن أهميتها ؟ وماهي أهم أساليب التحول إليها ؟ 

 ولإلجابة على اإلشكاليات السابقة نتبع الخطة التالية: 

 : مفهوم اإلدارة اإللكترونية  املحور األول 

 وانطالقاتها نحو اقتناء التقنيات املتطورة التي تساعدها على  بالنظر  
ً
للتوجهات الحديثة لالدارات املعاصرة حاليا

 عن انتقاء املعرفة العلمية التي تتجه نحو العقول االلكترونية لتغيير وجه التعامالت االدارية ومساندة  
ً
انجاز اعمالها فضال

افها ورسم رؤيتها االستراتيجية بصياغة فنية وادبية وفلسفية تأخذ على عاتقها  العقول االستراتيجية االدارية لتحقيق اهد 

املفردة االلكترونية كانطالقة لذبذبات حديثة في عالم االعمال وعليه توجه العالم الى مفردة تكون االصلح في االنتقال اليها  

 كونها متغير العصر وهي " االدارة االلكترونية ". 

مفهوم   الى  اشار  )  فقد  االلكترونية  ،  E-Managementاالدارة  )ناصف  نظم  2003(  استخدام   " عدها  ( حيث 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال وخاصة شبكة االنترنيت في جمع العمليات االدارية الخاصة بمنشأة ما بغية تحسين العملية  

 يلي :  االنتاجية وزيادة كفاءة وفاعلية االداء باملنشأة "ويتضح من خالل التعريف ما

ان االساس الذي تقوم عملية االدارة االلكترونية هو استخدام نظم وشبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخاصة    -أ

 . شبكة االنترنيت التي تعتبر السبب الرئيس ي لظهور وانتشار جميع مصطلحات االدارة االلكترونية

  ت هو تحسين االنتاجية وزيادة كفاءة وفاعلية االداء بها . ان الهدف من وراء تطبيق االدارة االلكترونية باملنش -ب

( على منوال سابقه  باعتبارها عملية مكننة  233: 2005مفهومها أيضا )الساملي ،  وتطرق الدكتور عالء عبد الرزاق الساملي

 ال 
ً
ى تحقيق اهداف االدارة  جميع مهام ونشاطات املؤسسة االدارية باالعتماد على كافة تقنيات املعلومات الضرورية وصوال

الجديدة في تقليل استخدام الورق وتبسيط االجراءات والقضاء على الروتين واالنجاز السريع والدقيق للمهام واملعامالت  

 .
ً
 لتكون كل ادارة جاهزة للربط مع الحكومة االلكترونية الحقا

دد من العناصر من اهمها هي تقنيات املعلومات  حيث يالحظ من املفهوم اعاله ان نجاح االدارة االلكترونية يعتمد على ع

 - في:  االدارية ومن ضمنها النظام الحاسوبي واالتصاالت حيث ان االدارة الناححة في ظل استخداماتها االلكترونية ستساهم 

 ن . زيادة الفاعلية االدارية نحو االنتقال من االستخدامات الورقية وتبسيط اجراءات العمل والقضاء على الروتي -1

الدقة والسرعة في عملية االنجاز للمهام واملعامالت والدقة العالية الناتجة عن املراقبة االلكترونية املستمرة للعمليات   -2

 االدارية واالنتاجية .

 توفير الوقت والجهد املبذول والناتج عن االنجاز السريع .  -3
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 العمليات االدارية واالنتاجية .  تقليل الكلف االقتصادية الخاصة بنقل املعلومات ومتابعة -4

(الى االدارة االلكترونية باعتبارها " استخدام نظم تكنولوجيا املعلومات املتطورة لتعزيز دور    Edenies,2003كما اشار )  

 االدارة االستراتيجية للمنشأة ورفع مستوى االداء بها ، كما انها تعمل على تحقيق ما يلي : 

دام تكنولوجيا املعلومات النجاز اعمال املنشأة بما يساعدها على الوصول الى تطبيق نموذج  تصميم وتنفيذ خطة الستخ  -أ

 االعمال االلكترونية ككل في املستقبل. 

 بناء وتدعيم عالقات وثيقة بين كل من املنشأة وعمالئها وشركائها ومورديها تتم باالستمرارية والفاعلية .  -ب

   االدارة االلكترونيةأهمية   :ر الثانياملحو 

ترجع األهمية القصوى إلى استخدام مصطلح )االدارة االلكترونية ( باعتبارها نقطة تحول في مسيرة املنظمات  

التي تصنف تحت بند املعاصرة التي ترمي للوصول الى قمة الهرم التنافس ي بتحويل مفردات التعامالت االدارية والعلمية  

سريان  من  واالنتاجية  املعلوماتية    والفنية   ( العصر  تقنيات  باستخدام  الرقمي  املجتمع  معالم  الى  التقليدية  النظم 

 بعد دخول تلك املنظمات لالندفاع نحو  
ً
واالتصاالت ( نحو خدمة خطوط العمل في جميع املستويات االدارية وخصوصا

ادارة م الى  لها تحتاج  تفتح من خاللها فروع  الفروع مع  اسواق جديدة قد تعطي تعامالت جديدة  تلك  لكي تربط  تمكنة 

 عن شبكة االتصاالت االدارية الداخلية التي تربط اقسام الشركة ومستوياتها االدارية مع بعضها البعض  
ً
الشركة االم فضال

 تختزل به  
ُ
 الكترونيا

ً
فهي حركة انتقال ادارية نحو الحداثة والتطوير لتعطي للتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة معنا

 ات كثيرة كالوقت والجهد والكلفة وتصنف ضمن املنظمات الرقمية التي يحسب لها حسابات كثيرة في عالم االعمال .مفرد

كما ان اهميتها تنصب في تحقيق االهداف املرسومة واالنتقال بين االهداف وتحقيقها وفق قياسات االهم ثم املهم  

وبالت الوسائل  باحسن  اليها  الوصول  طرق  واختيار  لالمكانات  وهكذا  االمثل  باالستخدام  املالئم  والوقت  املالئمة  كاليف 

االعمال   انجاز  على  يقوم  نشاط  كونهما  في  يتفقان  التقليدية  واالدارة  االلكترونية  فاالدارة  االساس  هذا  وعلى   . املتاحة 

املعامالت والوصول الى تلك  واملعامالت لتحقيق االهداف املرجوة ولكنهما يختلفان في طريقة او وسيلة انجاز تلك االعمال و 

االهداف فاالدارة االلكترونية اهميتها تكمن في االستخدام االمثل لتلك الوسائل عبر نظم املعلومات واالتصاالت املتطورة  

ذات التكنولوجيا العالية للوصول الى االهداف بتكاليف مالئمة مختزلة بذلك الوقت ومقللة الجهد املبذول في انجاز تلك  

 ت . التعامال 

 ساليب التحول إلى االدارة االلكترونيةأ  املحور الثالث:

العاملية، ففكرة   التغيرات  تفرضها  وإنما حتمية  الرفاهية  من دروب   
ً
دربا ليس  اإللكترونية  اإلدارة  إلى  التحول  إن 

والتقني   العلمي  التقدم  النجاح ألي مؤسسة. وقد فرض  التكامل واملشاركة وتوظيف املعلومات أصبحت أحد محددات 

لعمليات، كلها من األمور التي دعت إلى التطور اإلداري نحو اإلدارة  واملطالبة املستمرة برفع جودة املخرجات وضمان سالمة ا

تنفيذ   تأخر  اآلن  املقبول  من  يعد  فلم  املؤسسات،  بين  التنافسية  مجاالت  أهم  أحد  الوقت  عامل  ويمثل  اإللكترونية. 

التوقيت.   بعنصر  املؤسسات  أمام  املتاحة  الفرص  الرتباط  وذلك  والتجويد  التحسين  بدعوى  تلخيص  العمليات  ويمكن 

األسباب الداعية للتحول اإللكتروني في مجال االدارة االلكترونية لتحقيق اهدافها املختلفة ورفع كفاءة وفاعلية االداء  

 للمنشأة في األسباب التالية :  

 Customer Relationship Management  (41  Biscotti and Fulton , 2002: )ادارة العالقات مع العمالء  -1

ارة عن مجموعة من البرامج واالساليب واالنشطة التكنولوجية التي تساعد املنشأة في عملية ادارة عالقاتها  وهي عب

مع عمالئها الحاليين واملرتقبين من خالل تنظيم العمليات الخاصة بتحديد الشرائح السوقية ودراسة دوافع املستهلكين  

خدمة العمالء ".ولذلك فان دراسة سلوك املستهلكين وادواتهم  وسلوكهم وتشمل " مجال التسويق ، مجال البيع ، مجال  
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اختيار   سيتم  وعليه  وعمالئها  الشركة  ادارة  بين  العالقة  طبيعة  سيحدد  واحتياجاته  السوق  دراسة  وكذلك  ودخولهم 

 االساليب االلكترونية املناسبة التي تحقق تلك العالقة . 

 Partner Relationship Management  (Biscotti and Fulton , 2002:41)ادارة العالقات مع الشركاء   -2

مع شركائها   املنشأة  وتدعيم عالقات  ببناء  تعنى  التي  التكنولوجية  والبرامج  االنشطة  من  مجموعة  عبارة عن  هو 

االتصاالت  وحلفائها من املوزعين واملوردين وغيرهم بما يتضمنه ذلك من وسائل تساعد في سهولة ويسر تبادل املعلومات و 

بين املنشأة وبين شركائها .وال تستطيع املنظمات ان تعيش بمعزل عن العالم الخارجي سواء كانوا على شكل موزعين وموردين  

املعلومات  ايصال  لها  الكترونية حديثة تضمن  الى وسائل  تحتاج  لذلك  وبين االسواق  بينهم  الوصل  يمثلون حلقة  النهم 

 بذلك الوقت في وصول املعلومة لتكون مفيدة لعملية صناعة و اتخاذ القرار. بصورة سريعة ودقيقة حتى تختزل 

    Content Managementادارة املحتوى  -3

وهي تتعلق بعملية بناء املوقع الخاص باملنشأة على شبكة االنترنت بما يشتمل عليه هذا املوقع من محتوى يختص  

واسعارها وادارة هذا املحتوى بالشكل الذي يضمن له التميز ويساعد  ببيانات ومعلومات عن املنشأة ومنتجاتها وخدماتها  

( .فهي عملية ادارة الحوار بين املنشأة وعمالئها بصورة الكترونية تضمن  Biscotti & Fulton , 2002 : 42على جذب العمالء )

 تفاصيل التعامالت مع تلك املنشأة . ت واملعلومات بصورة تكون واضحة لدى العميل بحيث يعرف ادق الها تبادل البيان

   Supply Chain Managementادارة حلقة او سلسلة التوريد  -4

من    
ً
بدءا الخدمات  او  للمنتجات  الكاملة  الدورة  ادارة  على  تعمل  التي  التكنولوجية  والبرامج  االنظمة  تلك  وهي 

 بالتصنيع الى تسليم املنتج للعميل )
ً
( . وهي تسعى الى تحقيق اعلى    Abd El Stlor , 2003  الحصول على املواد الخام مرورا

درجة من الكفاءة والفاعلية فيما يختص بعملية انتقال السلع والخدمات والبيانات واملعلومات ذات الصلة من املورد الى  

 (. Biscotti & Fulton , 2002:43املستهلك النهائي ) 

  Enterprise Resource Planningادارة موارد املنشأة  -5

 تخطيط موارد املؤسسة وتتعلق بتلك االنظمة التكنولوجية املسؤولة عن ادارة وتنظيم العمليات االدارية  
ً
ويطلق عليها ايضا

  الداخلية الخاصة باملنشأة واالمور املتعلقة بتلك من االنتاج واملخازن وشؤون العاملين .وعليه فان اي عملية من العمليات 

املورد بصورة   ذلك  تجري الدارة  التي  العمليات  تنظيم  يعمل على  معلومات محوسب  نظام  الى  تحتاج  الداخلية  االدارية 

 - الكترونية ومنها :

 نظم معلومات املوارد البشرية . -أ

 نظم املعلومات التسويقية ,  -ب

 نظم املعلومات االنتاجية . -ج

 نظم املعلومات املالية واملحاسبية .  -د

 نظم املعلومات املخزنية .  -هـ

 وهكذا حسب طبيعة الشركة وتقسيماتها االدارية فان كل قسم من تلك االقسام يحتاج الى نظام للمعلومات خاص به . 

  Knowledge Managementادارة املعرفة   -6

ترونية بحيث يمكن  وهي تلك االنظمة التكنولوجية التي تعمل على تحويل البيانات من صورتها املادية الى صورة الك

الوصول لها واستخدامها بطريقة سهلة ومنظمة وخاصة من قبل االدارة العليا وصانعي القرار باملنشأة حيث انها تمكنهم  

من ادارة وتخزين اي عدد من امللفات والصور واشكالها املختلفة لتيسير الوصول الى البيانات داخل املنشأة وكذلك عبر  

 (. Ragya , 2003 :10شبكة االنترنت ) 

   Business Intelligence & Data Ware House Solutions      ادارة االعمال الذكية وتخزين البيانات  -7
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تعتبر من افضل التطبيقات التي تتعلق بانظمة دعم القرار ، حيث انها تساعد على اتخاذ القرارات الدقيقة عن  

 املختلفة داخل برامج ونظم متعددة بنظام واحد متداخل العالقات .طريق تجميع البيانات باشكالها 

  Revenue Managementاالدارة بالعائد   -8

وتعتبر املظلة التي تجمع تحتها جميع االساليب االدارية السابقة فهي تركز على جميع القرارات الخاصة باملنشأة من  

سوف تعود عليها نتيجة اتخاذ هذا القرار او التنبؤ به وتنفيذه وذلك  منظور واحد وهو العائد او الفائدة او الربحية التي  

الحديثة واستخدام احدث االساليب الحسابية واالحصائية وانظمة   النظريات االدارية واالقتصادية  من خالل توظيف 

املنشأ  تساعد 
ً
الكترونيا املعلومات والتقنيات الحديثة وبالتالي فان االدارة بالعائد  اتخاذ تكنولوجيا  او االدارة العليا في  ة 

التسويقية والتوزيعية والبيعية والتسعيرية الخاصة باعمالها االلكترونية بما يضمن لها بيع   قراراتها املتعلقة بسياساتها 

 (.  Pinchuk , 2002املنتج املناسب للمستهلك وبالسعر املناسب ) 

 االلكترونية:املحور الرابع: فوائد االدارة 

نتيجة للتطورات الهائلة في تكنولوجيا إالتصاالت اصبح االهتمام باالدارة االلكترونية ضرورة ملحة للنهوض بتلك  

املنظمات الى العوالم الرقمية التي تمثل روح العصر لالنطالق نحو عصر وامبراطورية املعلومات واالتصال ويمكن اجمال  

 ( 239:  2005) الساملي ،  -فوائد تلك االدارة بما يلي :

الى املواطنين كما    -1  على مستوى الخدمات التي تقدم 
ً
تبسيط االجراءات داخل هذه املؤسسات وهو ما ينعكس ايجابيا

 تكون نوع الخدمات املقدمة اكثر جودة .

 اختصار وقت تنفيذ وانجاز املعامالت االدارية املختلفة .  -2

 املؤسسة املختلفة وكذلك مع املؤسسات االخرى داخل وخارج بلد املؤسسة .  تسهيل اجراء االتصال بين دوائر -3

 على عمل   -5
ً
ان استخدام االدارة االلكترونية بشكل صحيح سيقلل من استخدام االوراق بشكل ملحوظ مما يؤثر ايجابيا

 املؤسسة من خالل توفير إيرادات لهذه األخيرة.

ج مشكلة تعاني منها اغلب املؤسسات في عملية الحفظ والتوثيق مما يؤدي الى  كما ان تقليل استخدام الورق سوف يعال  -6

 عدم الحاجة الى اماكن خزن ، حيث يتم االستفادة منها في امور اخرى .

االدارة االلكترونية سوف تؤدي الى تحويل االيدي العاملة الزائدة عن الحاجة الى ايدي عاملة لها دور اساس ي في تنفيذ    -7

ارة عن طريق اعادة التأهيل لغرض مواكبة التطورات الجديدة التي طرأت على املؤسسة واالستغناء عن املوظفين  هذه االد 

 غير االكفاء وغير القادرين على التكيف مع الوضع الجديد . 

املال   رأس  تطوير  عملية  ماهي  بقدر  وادوات  معدات  تحويل  عملية  ليست  االلكترونية  االدارة  فوائد  فان  وعليه 

الذي يحمل  الف التقليدي  السياق   عن 
ً
بديال الكترونية  استتخدام مفردات  باتجاه  العاملين  الضمنية لدى  كري واملعرفة 

صفة الهدر في الوقت والجهد والكلفة وتحويل الطاقات البشرية الى زاوية الركود العلمي باتجاهات سكونية النشاط العقلي  

 عن عملية ربط املؤسسة بين اقسامها الد
ً
اخلية وكذلك ربطها مع البيئة الخارجية التي تساهم في تقريب املسافات  فضال

 عن طريق شبكة اتصاالت متطورة تعمل على مراقبة سير العملية االنتاجية واالدارية بصورة اكثر  
ً
وانتقال االدارة الكترونيا

 عن عملية تبسيط االجراءات التي تعاني منها الكثير من املنظمات التي 
ً
 تساهم  في  هدر الوقت .  سالمة فضال

 الخاتمة 

 من خالل ما سبق نخلص إلى مجموعة من النتائج نوردها على النحو التالي : 

على    -  
ً
ايجابيا ينعكس  ما  وهو  املؤسسات  هذه  داخل  االجراءات  تبسيط  في  سيساهم  االلكترونية  االدارة  استخدام  ان 

 نوع الخدمات املقدمة اكثر جودة . مستوى الخدمات التي تقدم الى املواطنين كما تكون 

 ان استخدام االدارة االلكترونية سيساهم في اختصار وقت تنفيذ وانجاز املعامالت االدارية املختلفة . -
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ان استخدام االدارة االلكترونية سيساهم في تسهيل اجراء االتصال بين دوائر املؤسسة املختلفة وكذلك مع املؤسسات    -

 لد املؤسسة .االخرى داخل وخارج ب

ان استخدام االدارة االلكترونية بشكل صحيح سيقلل من استخدام االوراق والسجالت الورقية  بشكل ملحوظ مما يؤثر    -

 على عمل املؤسسة من خالل توفير إيرادات لهذه األخيرة.
ً
 ايجابيا

 التوصيات : 

باالنتق-1 الحالية  االدارة  عن   
ً
بديال حديثة  ادارة  استخدام  على  االدارية  العمل  تعامالتها  في  االلكترونية  االدارة  الى  ال 

 واالنتاجية وتقريب املسافات عبر شبكة اتصاالت حديثة تساهم في ربط تعامالتها الداخلية والخارجية . 

 إعطاء التكوين األمثل للموظفين للتمكن من مواكبة التطور املستمر في اإلدارة اإللكترونية.  -2

 .  البروقراطية اإلدارية وحتى اإللكترونية قدر اإلماكن مما يساهم في دفع ججلة التطور داخل املجتمعالعمل على تقليل -3

 قائمة املراجع املعتمدة 

 املراجع العربية:
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 ، نظم دعم القرارات ،عمان ،دار وائل للنشر. 2005عالء عبد الرزاق ،الساملي ،  -2

، ندوة عن : منهجية التخطيط املنظومي نحو الحكومة االلكترونية في اطار املؤتمر الدولي لالدارة  2003ناصف ، احمد ،  -3
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 امللخص: 

اإلعالم  قطاع  عرفه  الذي  التكنولوجي  التطور  على  االعتماد  خالل  من  خدماتها  تطوير  على  عملت  املؤسسات  من  كغيرها  البنوك 

ن  واالتصال، لهذا انتشر مفهوم البنوك االلكترونية سواء كان لها مقر جغرافي أو ال، إذ تتنافس البنوك اليوم على زيادة حصتها السوقية م

فية االلكترونية، ولكن ذلك يطرح العديد من اإلشكاالت حول مسؤولية اإلدارة العليا أو املوظفين في حماية العمالء من  خالل الخدمات املصر 

ة لجنة املخاطر التي تنجم عن املعامالت االلكترونية، وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العالقة بين الحوكمة املصرفية وفقا ملا تمليه اتفاقي

االلكترونية أصبح يعرض  داء الخدمات املالية االلكترونية للبنوك في الجزائر من جهة أخرى، إذ أن تقديم الخدمات املالية  بازل من جهة وأ

للعديد من قبل  املخاطر  البنك  الحالي ،  لم تكن مطروحة من  في وقتنا  الحوكمة املصرفية مطلب ضروري  أن  إلى  الدراسة  وقد توصلت هذا 

الناجمة عن املعامالت املصرفية خاصة منها االلكترونية، وبالنسبة للجزائر فإنها ورغم بداية اعتمادها على مبادئ الحوكمة  للتحكم في املخاطر  

 إال أنها الزالت ال ترقى إلى املستوى املطلوب.
 كترونية، البنوك التجارية الجزائرية الحوكمة املصرفية، لجنة بازل، الخدمات املالية االلكترونية، املخاطر املالية االل  الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Banks, like other institutions, have worked to develop their services by relying on the technological development that 

the media and communication sector has known. For this reason, the concept of electronic banks has spread, whether they  

have a geographical headquarters or not, the banks are competing today to increase their market share through electronic 

banking services However, this raises many problems about the responsibility of senior management or employees in 

protecting customers from the risks that result from electronic transactions. This study aimed  to analyze ,on the one hand,the 

relationship between banking governance in accordance with the dictates of the Basel Committee Agreement, On the other 

hand, the performance of electronic financial services for banks in Algeria..The provision of electronic financial services has 

exposed the bank to many risks ,not presented before, This study concluded that  at present time, banking governance is a 

necessary requirement to control the risks arising from banking transactions, especially electronics ones, and for Algeria, 

despite the beginning of its dependence on the principles of governance, it is still not up to the required level. 

Key words: banking governance, Basel Committee, electronic financial services, electronic financial risks, Algerian 

commercial banks 
 

 مقدمة:

باتت الخدمات املالية االلكترونية جزءا ال يتجزأ من أعمال املنش ت في وقتنا الحالي كمتغير أساس ي ضمن متغيرات  

نوك ليست في منأى عن ذلك خاصة وأن معظم خدماتها يمكن أن تقدم بشكل الكتروني، وفي ظل  االقتصاد الجديد، والب
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املنافسة ومحاولة استهداف أكبر عدد ممكن من الزبائن، لهذا فتقديم الخدمات املالية االلكترونية أصبح ضرورة ملحة  

 سواء أكان هذا البنك يملك مقرا جغرافيا أو ال. 

ة االلكترونية تضع البنوك أمام العديد من التحديات واملخاطر لم تكن مطروحة من قبل،  إن طبيعة الخدمات املالي

لتجنب   املطروحة  البدائل  أحد  املصرفية  الحوكمة  وتعد  وقوعها،  وتجنب  لها  التعرض  لتقليل  بها  االهتمام  وجب  لهذا 

حوكمة املصرفية وفقا ملا تقتضيه الساحة  احتماالت مخاطر األعمال االلكترونية، هذا ما جعل لجنة بازل تغير في مبادئ ال

 املصرفية في وقتنا الحالي.

والجزائر كغيرها من الدول سعت إلى تطبيق مباديء لجنة بازل للرقابة املصرفية والخاصة بالحوكمة خاصة بعد فتح  

والقرض   النقد  قانون  بعد صدور  األجنبي،  أو  الوطني  الخاص  القطاع  أما  تبنتها  مواكبة لإلصال   90/10املجال  التي  حات 

الجزائر في إطار توجهها القتصاد السوق، ولكن يبقى أن الحكم على مدى التقدم في ذلك مقرون باإلنجازات املحققة في  

 هذا املجال. 

 انطالقا مما سبق تبرز لنا إشكالية هذه الدراسة واملتمثلة في:

 الجزائرية على الخدمات املصرفية االلكترونية؟ ما هي انعكاسات الحوكمة املصرفية في البنوك التجارية  

 انطالقا من اإلشكالية الرئيسية فإننا نضع الفرضيات التالية: 

 تساهم الحوكمة املصرفية في التحكم في املخاطر الناتجة عن املعامالت االلكترونية للبنوك؛  -

 التغيرات الجديدة على األعمال البنكية؛عرفت اتفاقية لجنة بازل تعديالت على مبادئ الحوكمة بسبب   -

 ساهمت الحوكمة املصرفية في تقليل تعرض البنوك الجزائرية للمخاطر الناتجة عن الخدمات االلكترونية.  -

بالنسبة ألهمية هذه الدراسة فإنها تظهر في أهمية الحوكمة بالنسبة للشركات على العموم والبنوك بصفة خاصة،  

ال الضروري  من  أصبح  املشاكل  إذ  من  العديد  طرحت  التي  الحالية  املتغيرات  ظل  في  خاصة  الحوكمة  بمتطلبات  تقيد 

واملخاطر لم تكن موجودة من قبل، وعلى اعتبار أن الجزائر في اطار توجهها إلى اقتصاد السوق فتحت املجال أمام القطاع  

والتي تعتبر الحوكمة أحد أهم الركائز لنظام    الخاص واألجنبي فمن الضروري مسايرة الدول في تطبيق متطلبات لجنة بازل،

 مصرفي سليم. 

املحاور   إلى  الدراسة  هذه  تقسيم  تم  املوضوعة  الفرضيات  اختبار  من  والتمكن  املطروحة  اإلشكالية  على  ولإلجابة 

 التالية: 

 أوال: الحوكمة في البنوك من وجهة نظر لجنة بازل 

اقع تطبيق الحوكمة في البنوك التجارية   الجزائريةثانيا: و

 تطور نظام الدفع االلكتروني في البنوك التجارية الجزائرية ثالثا:

 رابعا: الحوكمة في ظل الخدمات االلكترونية في البنوك التجارية الجزائرية ومعوقات تطبيقها

 أوال: الحوكمة في البنوك من وجهة نظر لجنة بازل: 

 . تعريف الحوكمة:  1

لم يرد تعريف واحد محدد ملفهوم الحوكمة وإنما له العديد من املفاهيم وذلك من منظور املفكرين والهيئات سواء  

أكانت وطنية أو دولية، فقد عرفت مؤسسة التمويل الدولية الحوكمة بأنها: "النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات  

التعاون  منظمة  عرفتها  كما  أعمالها"،  في  والتنمية    والتحكم  بين    OECDاالقتصادي  فيما  العالقات  من  "مجموعة  بأنها: 

املساهمين" من  األسهم وغيرهم  اإلدارة وحملة  الشركة ومجلس  إدارة  مارس    القائمين على  القريش ي،  و  ، 2017)الزهيري 

 . (75صفحة 
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بأنها اإلدارة الرشيدة التي تسمح بمتابعة أعمال ومستوى أداء مختلف  انطالقا مما ورد سابقا يمكن تعريف الحوكمة 

أو   الشركات  أهداف  بتحقيق  يسمح  بما  البسيط  العامل  إلى  العليا  اإلدارة  من  انطالقا  الشركات،  أعمال  على  القائمين 

 املنش ت. 

بإط املحاطة  واإلجراءات  العمليات  "سلسلة  به:  فيقصد  االلكترونية  الحوكمة  مفهوم  إلى أما  تهدف  والتي  قانوني  ار 

تنظيم املعامالت واملعلومات واملخاطبات واملستندات الرسمية وغير الرسمية بين املؤسسة واملستفيد وتأمين سبل حفظها  

املعلومات" تكنولوجيا  تطبيقات  على  باالعتماد  السترجاعها  آلية  وتوفير  ورقمنتها  و    وأرشفتها  مارس  )الزهيري  القريش ي، 

 (75، صفحة 2017

 ومن التعاريف السابقة يتبين أن الحوكمة هي:

 القواعد: مجموعة من القوانين واللوائح والقيود التنظيمية املنظمة لعمل الشركات في الداخل والخارج؛ -

بعمل الشركة خاصة    العالقات: تشمل جميع العالقات املتداخلة مع األطراف ذات العالقة كافة أو ذات املصلحة  -

بين املالكين واإلدارة العليا ومجلس اإلدارة، فضال عن العالقة مع املنظمين القانونيين والحكومة والعاملين واملجتمع الكبير  

 املحيط بالشركة؛ 

ألداء  النظم واملعايير: مجموع النظم التي توظفها الشركة ملمارسة عملها وتحقيق أهدافها، مثل نظم القياس ومعايير ا   -

 واملعايير املحاسبية الدولية ومعايير التدقيق الدولية، وأخالقيات وسلوكيات وممارسة املهنة؛ 

 العمليات: للتحكم في مفهوم حوكمة الشركات عنصران مهمان:  -

 * املتابعة والرقابة أو عنصر التفتيش الكتشاف االنحرافات والتجاوزات؛ 

 ( 13/04/2022)هند،  الضبط والتحكم بهدف تيحيح االنحرافات* تعديل وتطوير عمل الشركات عن طريق 

 . مسؤولية السلطة الرقابية في تعزيز الحوكمة البنكية: 2

تفرض السلطة الرقابية )للجنة بازل( أن يتوفر لدى البنك واملجموعات البنكية سياسات وعمليات منضبطة وشاملة  

إدارات  للحوكمة تشتمل   الرقابة، مسؤوليات مجلس  التنظيمي، منظومة  املثال، التوجه االستراتيجي، الهيكل  على سبيل 

ابنوك وإداراتها العليا، التعويضات واملكاف ت. وتتناسب هذه السياسات والعمليات للحوكمة مع  جم املخاطر لدى البنك  

 وأهميته النظامية. 

قيق الخارجي يقع على عاتق السلطة الرقابية إلزام البنوك واملجموعات البنكية،  فبالنسبة إلعداد التقارير املالية والتد

االحتفاظ بسجالت محاسبية كافية وأن تعد القوائم املالية طبقا للسياسات واملمارسات املحاسبية املتعارف عليها دوليا،  

املالي بصورة عا التي تعكس وضعها وأداءها  البيانات واملعلومات  دلة متضمنة رأي مدقق حسابات خارجي  وتنشر سنويا 

مستقل، وعلى السلطة الرقابية أن تتأكد أيضا أن يكون لدى البنك والشركات األم للمجموعات البنكية، حوكمة وإشراف  

 .(24، صفحة 2014)اللجنة العربية للرقابة املصرفية، بشكل كاف على وظيفة التدقيق الخارجي 

البنكي   والجهاز  البنوك  وسالمة  متانة  وتقييم  املراجعة  وسائل  من  متنوعة  مجموعة  الرقابية  السلطة  وتستخدم 

 بصورة دورية ومنتظمة مثل: 

 تحليل البيانات املالية والدفاتر املحاسبية؛ -

 تحليل نموذج األعمال؛  -

 التقييمات األفقية من قبل النظراء؛ -

 اختبارات الضغط التي قام بها البنك؛دراسة نتائج  

 تحليل حوكمة الشركات، بما في ذلك إدارة املخاطر والرقابة الداخلية. -
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وتبلغ السلطة الرقابية نتائجها للبنك بالشكل املناسب، وتطلب منه اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها أن تحد من نقاط  

تأثير على سال  لها  يكون  أن  يحتمل  معينة، والتي  في  ضعف  تحليلها هذا  الرقابيةعلى  السلطة  ومتانته، وتستند  البنك  مة 

 تحديد إجراءات العمل املطلوب بمتابعتها.

كما أنه يتوجب على السلطة الرقابية أن تحافظ على تواصل دوري ومناسب مع مجلس إدارة البنك، ومع األعضاء  

)بما في ذلك مدراء وحدات األعمال ووظائف الضبط الداخلي(،  غير التنفيذيين ومع اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى في البنك  

املال،   رأس  كفاية  املالية،  النتائج  الشركات،  حوكمة  املجموعة،  هيكل  االستراتيجية،  التالية:  الجوانب  وتقييم  لفهم 

جلس إدارة البنك  السيولة، جودة األصول، نظم إدارة املخاطر والرقابة الداخلية. وتسأل السلطة الرقابية عند الضرورة م

 .(57، صفحة 2014)اللجنة العربية للرقابة املصرفية،  عن الفرضيات التي بنيت عليها االستراتيجيات ونماذج األعمال

دد  لهذا على البنوك أن تتوافر على هياكل حوكمة وإجراءات سليمة للضبط، للمنهجيات التي تقدم قيم قياسية، وتح

السلطة الرقابية ما إذا كانت القيم املستخدمة ألغراض الرقابة موثوقة وقد تم إعدادها بعناية، وإذا تبين للسلطة الرقابية  

أن هذه القيم ليست حصيفة بما فيه الكفاية، فإنها تطلب من البنوك تعديل تقاريرها ألغراض كفاية رأس املال أو التقارير  

 .(60، صفحة 2014)اللجنة العربية للرقابة املصرفية،  الرقابية

 . املعايير األساسية لتطبيق الحوكمة املصرفية من وجهة نظر لجنة بازل: 3

 تتمثل املعايير األساسية للحوكمة من وجهة نظر لجنة بازل والتي يجب اتباعها من قبل البنوك في:

 تنظيمية تحدد مسؤولية مجلس إدارة البنك وإدارته العليا؛وضع قوانين ولوائح  -

 على السلطة الرقابية أن تعمل على تقييم سياسات وممارسات الحوكمة؛  -

للسلطة الرقابية إمكانية تحديد تناسب الهياكل وعمليات الحوكمة لترشيح وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة، حيث    -

 خاطر واملكاف ت؛تتضمن الهياكل لجانا للتدقيق وإدارة امل

 على أعضاء مجلس اإلدارة االلتزام "بواجب العناية" و"واجب الوالء"؛ -

 يتم إرساء ونشر ثقافة حوكمة الشركات وقيمها من قبل مجلس إدارة البنك؛ -

 على مجلس اإلدارة أن يشرف بفعالية على تصميم وإدارة نظام مكاف ت البنك واملجموعة البنكية؛ -

)اللجنة    تغيير في تشكيلة مجلس إدارة البنك للسلطة الرقابية عند وجود تقصير في أداء املهام الخاصةمنح صالحية ال  -

 .(60-59، الصفحات 2014العربية للرقابة املصرفية، 

اقع تطبيق الحوكمة في البنوك التجارية الجزائرية   ثانيا: و

العاملية بصفة عامة وعالجزائري ليس بمنأى عالنظام املصرفي   الساحة االقتصادية  في  ما يحدث من  ما يحدث 

مبادئ   بينها  من  والتي  الحديثة  املتغيرات  وتبني  التطورات  هذه  مواكبة  عليه  وجب  لهذا  املصرفية  األجهزة  في  تطورات 

 الحوكمة. 

افع تبني الحوكمة في البنوك التجارية الجزائرية:1  . دو

بني التوجه نحو تطبيق مباديء الحوكمة في البنوك ومختلف الهيئات في الجزائر بدافع من املؤسسات الدولية  تم ت

على رأسها "صندوق النقد الدولي والبنك العاملي ولجنة بازل للرقابة املصرفية"، من خالل تأسيس لجنة تعرف بـ"اللجنة  

 بين الحكومة والهيئات املختلفة واملتعاملين االقتصاديين.  عضوا موزعين 99الوطنية للحكم الراشد" وهي مكونة من 

بصفة عامة واإلصالحات البنكية بصفة خاصة، أهمها إصدار    1990فبعد اإلصالحات التي قامت بها الجزائر سنة  

والقرض   النقد  الخاص    90/10قانون  القطاع  السوق، من خالل تخجيع  اقتصاد  متطلبات  مع  البنكي  النظام  لتكييف 

البنك  الوط الخليفة،  بنك  قبل:  من  موجودة  تكن  لم  بنوك حديثة  عدة  فظهرت  البنوك،  في  االستثمار  على  واألجنبي  ني 

إلى إفالس هذه البنوك   التسيير وضعف رقابة البنك املركزي أدى ذلك  التجاري والصناعي الجزائري، ولكن بسبب سوء 
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االعتماد من عدة بنوك من قبل اللجنة البنكية ومجلس النقد    ووقوع النظام البنكي الجزائري في أزمة، تم على إثرها سحب

 والقرض، هذه البنوك كانت ذات رأس مال جزائري باإلضافة إلى: يونيون بنك، والبنك الدولي الجزائري....

بالنسبة للبنوك العمومية، فهي لم تسلم أيضا من سوء الرقابة وبالتالي يمكن القول سوء الحوكمة، فلقد عرفت  

املتعثرة الخاصة بصفة كبيرة باملؤسسات العد يد من املشاكل تمثلت خاصة في: اختالس األموال وزيادة  جم القروض 

العمومية، ويرجع ذلك في الغالب إلى: ضعف الرقابة الداخلية والخارجية، وعدم تطبيقها ملبادئ وقواعد الحيطة والحذر  

 .(18-17، الصفحات 2015سعيدي، ) املعتمدة عامليا

 . املجهودات املبذولة لتطبيق الحوكمة املصرفية في الجزائر2

 قامت السلطات الجزائرية بالعديد من اإلجراءات إلرساء دعائم الحوكمة في النظام املصرفي الجزائري من خالل: 

من خالل تبني قانون املراقبة املالية للبنوك واملؤسسات  سن قوانين معززة لتطبيق مبادئ الحوكمة املصرفية:    -

، يجبر البنوك واملؤسسات املالية على تأسيس نظام الرقابة 14/11/2002املؤرخ في    02-03املالية والذي جاء به النظام رقم  

، باإلضافة إلى قوانين محاربة الفساد املالي واإلداري  02ع ما ورد في اتفاقية بازل  الداخلية يساعد على إدارة املخاطر تماشيا م

 ، حيث صدر مرسوم وطني يقض ي بإنشاء مرصد وطني ملراقبة الرشوة والوقاية منها؛ 09/06/1996الصادرة بتاريخ 

وسائل دفع وشبكات تبادل،  من خالل تحديث أنظمة الدفع بفضل تبني برنامج العمل الوطني في مجال الحوكمة:  -

، كما يقوم بنك الجزائر وبالتشاور مع  02تضمن سرعة وتأمين العمليات البنكية، وتنفيذا ملا جاء في مقررات لجنة بازل  

السوق  انضباط  وترقية  الحذر  قواعد  بتعزيز  املالية  واملؤسسات  صفحة  31/12/2017)هاني،    البنوك  حيث  (205،   ،

 اتخذت العديد من اإلجراءات لتعزيز الحوكمة املصرفية تمثلت في:

تحت إشراف مساعدة خارجية، ويعمل بالتشاور مع الفريق املسؤول على    02* إنشاء فريق مخصص ملشروع افاق بازل  

 تنفيذ مشروع املعايير املحاسبية الدولية؛ 

 ؛ 02البنوك التجارية بغية تقييم مدى استعدادها لتلبية مقتضيات لجنة بازل * إعداد استبيانين ووضعهما تحت تصرف 

 * إعداد دراسة األثر الكمي لهذا النظام من طرف بنك الجزائر )كمطلب رئيس ي يتعلق باألموال الخاصة(؛

امل  2009مارس    11جاء ذلك في  إطالق املدونة الجزائرية لحوكمة الشركات:    - الثقة  بناء  تبادلة مع  للمساعدة في 

القطاع البنكي، فلقد تزايدت أهمية الحصول على رأس املال وتعزيز النمو االقتصادي لتخطي األزمة املالية العاملية )أزمة  

 .(206، صفحة 31/12/2017)هاني،  ( والتقليل من تداعياتها 2008الرهن العقاري لسنة 

 تطور نظام الدفع االلكتروني في البنوك التجارية الجزائرية ثالثا:

االعتبار   أوال من إعادة  املعامالت كان البد  اتمام  االلكترونية في  إلى االعتماد على وسائل الدفع  الجزائر  تنتقل  حتى 

القانونية و  بالنقود  التعامل  تقليل  تتمكن من  املعامالت، حتى  اتمام  في  التقليدية  الدفع  البنوك من  لوسائل  تتمكن  حتى 

 إصدار وسائل دفع الكترونية انطالقا من السيولة التي تبقى ضمن خزائنها. 

 . إعادة االعتبار لوسائل الدفع التقليدية: 1

 جهاز رية، إدخال  التجا املعامالت على النقود هيمنة من  وللحد  التقليدية الدفع لوسائل االعتبار إعادة إطار في تم لقد

 2006 سبتمبر 01 من  ابتداء التطبيق حيز  يدخل األخرى  الدفع ووسائل للصك جديد أمني

 من للحد سعيا دج 50000 عن تزيد التي للمبالغ بالنسبة الدفع لوسائل اإلجباري  االستعمال املشروع هذا ويتضمن

املؤرخ    442  -05 رقم  التنفيذي باملرسوم  األمر يتعلق إذ املشروع،  هذا يخص  مرسوم صدر وقد الورقية، تداول العمالت

 بوسائل  تتم أن  يجب التي الدفع عمليات  على  املطبق  الحد يبين  والذي  ،2005 نوفمبر  14 ل  املوافق   1426شوال    12في  

 يتجاوز  دفع كل يتم أن : "يجب  على املرسوم هذا من الثانية املادة تنص  بحيث واملالية   البنكية القنوات  طريق وعن الدفع

 وسيلة وكل  ألمر السند السفتجة، االقتطاع، دفع، بطاقة تحويل،  صك،  دج بواسطة 50000 دينار ألف خمسين مبلغ
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 لاشخاص يلي: "يجوز  كما الثالثة  مادته في املقيمين  غير  الطبيعيين  األشخاص  القانون  هذا ويستثني  ،"أخرى  كتابية دفع

 كغير  صفتهم  تبرير شريطة أعاله،    02املادة في املذكور  الحد يفوق  مبلغا نقدا  يدفعوا  أن الجزائر في املقيمين  غير  الطبيعيين 

 .مقيمين"

 يلي: "أي ما  على تنص التي  04 املادة حسب وذلك مالية  غرامة بدفع فسيعاقب املرسوم هذا أحكام يخالف من أما

 يعني مما   "دج 500000 إلى دج 50000 ب تقدر  مالية  بغرامة يعاقب  06كان يقبل الدفع بطريقة مخالفة للمادة   شخص

  تتراوح  مالية غرامة عليه فستسلط  املقيمين، غير باست ناء دج، 50000 تفوق  التي العمليات في نقدا بالدفع يقوم من أن

 عليه  نصت ما حسب  ، 2006 سبتمبر أول  من ابتداء يكون  املرسوم هذا  مفعول  وسريان دج، 500000 إلى دج 50000 من

 .القانون  نفس من  الخامسة  املادة

  كانوا سواء الجزائريون  2006 سبتمبر  من  فابتداء وعليه
ً
 السيولة  استعمال  من يتمكنوا لن مؤسسات أو أفرادا

 هذا  تنفيذ  وسيتم املقيمين، غير عدا ما القانون  بقوة وذلك ، دج 50000 من أكثر تكون  التي الدفع  عمليات في النقدية

 القانون.  عليها نص التي  األخرى  الدفع بوسائل ثم الشيك  باستخدام  األمر  بادئ في القانون 

  دورا تلعب املوازية السوق  ألن لها، متوقع هو كما النقدية السيولة استعمال من يحد لن  القانون  لكن هذا
ً
 في كبيرا

 2004 سنة السوق  هذه  جم بلغ حيث الجديد،  القانون  هذا  هدف تحقيق  من  ستصعب وبالتالي الجزائر  اقتصاد

 في النقدية الكتلة من % 40 على املوازي  االقتصاد يسيطر حيث ،$مليار  19 يقارب ما أي  املحلي الناتج من   30%نسبة

 .الجزائر

 طرق  بتحديث  يتعلق مشروع  تطبيق في الجزائر  بدأت التقليدية،  الدفع لوسائل االعتبار إعادة إطار  في كذلك

 إلغاء إلى  العملية  هذه  ترمي إذ األخرى، الدفع بوسائل  مقارنة ألهميته  الشيك منها  خاصة الوسائل  هذه  ومعالجة  التحصيل 

تبادل  واالقتصار الدفع لوسائل املادية  وذلك املادي  التبادل  عن عوضا االلكترونية الصور  باستخدام املعطيات  على 

 : يلي بما البنوك  إذ تقوم أجهزة سكانير. باستخدام 

 دج، 50000 من أقل قيمتها  تكون  والتي للشيكات، الرقمي التسجيل -

 دج،  200000 و دج 50000 بين تكون  مبالغها  التي  للشيكات سكانير، جهاز باستخدام الشيك وتصوير الرقمي التسجيل -

 .دج200000 من أعلى مبلغه يكون  عندما لارشيف الشيك ورقة وتحويل سكانير بجهاز الشيك وتصوير الرقمي التسجيل -

 يومان،  أقصاها مدة في للمقاصة الشيكات إرسال بنك كل على يجب بحيث املعالجة، مواعيد  البنوك تحترم أن ويجب

 . (41-40، الصفحات 2011)عبد الرحيم،  أيام ثالثة أقصاها مدة في تتم املقاصة أن  ويجب

 : الجزائر في الدفع نظام تحديث ملشروع الرئيسية . املكونات2

 : هو 2006 سنة  من  ابتداء به العمل والجاري  الجزائر  في الدفع نظام تحديث إطار في طرح ما  أهم  من

 RTGSالكبيرة  للمبالغ الفوري الدفع نظام عليه يطلق والذي الكبيرة للمبالغ الدفع نظام -

 "Le système de Paiement De Gros Montants En Temps Réel"  املبالغ تحويل بعمليات النظام هذا ويقوم 

   استعجالية، عمليات بأنها   تصنف إذ الكبيرة

 اآللية  باملقاصة النظام هذا ويقوم   "Le Système de Paiement de Masse"املكثف   أو الشامل الدفع نظام -

 .واملتوسطة الصغيرة للمبالغ االلكترونية املعالجة بمعنى  وااللكترونية، التقليدية الدفع وسائل وااللكترونية ملجمل

 أوامر  يخص نظام بأنه" الكبيرة للمبالغ الفوري الدفع نظام يعرف:  RTGS   نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة  -أ

 قبل  من املحقق الفوري للدفع أو الكبيرة للمبالغ البريدية أو البنكية التحويالت باستخدام البنوك بين ما تتم التي الدفع

 :  يلي ما  يخص نظام  وهو  ، "النظام هذا في املشاركين
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 اإلجباري  واالحتياط السيولة تسيير  طريقة بتحسين  يسمح  مما  املركزي، البنك  مع أو البنوك بين  املحولة األموال -

 التنظيمية،   املخاطر بتقليل

 التجارة ترقية  في يساهم ألنه نظرا كبيرة أهمية له والذي  املؤسسات  بين التجارية للمدفوعات  السريعة املعالجة -

 االقتصاد، وتطوير

 تطورها،  من ويزيد يحسن مما النقدي،  والسوق  كالبورصة املال  رأس أسواق في تتم التي  الصفقات تنظيم  -

   على الحقيقي الوقت في ومعالجتها  دينار  مليون  وتفوق  تعادل التي األموال تحويل أوامر بتنظيم النظام هذا  ويسمح

 الدفع عمليات  فقط يخص أنه أي تأجيل، دون  وذلك بعملية( )عملية إجمالية وبصورة وفورية استعجالية عمليات  أنها 

 بالتحويالت  تتم التي

املنظم من طرف    RTGS بنظام   مباشرة )مرتبطون  مباشرة بصورة مشاركون  نوعان، فهم  النظام هذا في املشاركون  أما

 هذان  ويتحمل  املباشرين(، املشاركين خدمات  باستخدام يتم  للنظام )الولوج  مباشرة  غير  بصورة  مشاركون و   بنك الجزائر( 

املفتوحة لدى نظام   الكاملة املسؤولية النوعان الحسابية  يتعلق بعملياتهم   الجزائر،  بنك  لدى والحسابات  RTGSفيما 

 .آخر إلى عميل حساب  ومن آخر إلى  بنك  من بالتحويل املتعلقة التدفقات العمليات هذه وتخص

 من وغيرها  الجزائر وبريد العمومية  للخزينة باإلضافة النظام هذا في املالية واملؤسسات البنوك  كافة شاركت وقد

 التحويالت منها الجزائر، وبنك البنوك  وبين البنوك  بين واملالية املصرفية  العمليات كافة إجراء  بواسطته ليتم  الهيئات 

)عبد الرحيم،    2006   فيفري  08 من انطالقا التطبيق حيز دخل النظام  هذا  أن  إلى اإلشارة العمالء وتجدر  أرصدة لفائدة

 (44، صفحة 2011

 التقليدية الدفع  وسائل سواء معالجتها  وعمليات الدفع وسائل بتطوير  النظام هذا يتعلق : الشامل الدفع  نظام   -ب

 بعمليات  املتعلقة االستراتيجيات تسطير تولت عمل مجموعة وضع تم 2002 سنة وفي البنكية(، االلكترونية )البطاقات أو

 .الشامل والدفع الدفع

 ووضع التطور،  هذا ملثل  القانونية  النصوص  وضع في والتفكير  االلكترونية  باملقاصة خاصة  بصفة األمر  ويتعلق

 الدفع،  وسائل لتطوير املالئمة الشروط  وضع كذلك النظام، في املنخرطين أو للمشاركين  معلوماتي ونظام للتحويل شبكة

  االلكترونية خصوصا الوسائل

 دفع وسيلة )هي باالقتطاع إشعار النقدية، ألمر، السند  السفتجة، التحويل،  بالشيك، الدفع العملية وتخص

 فهو آخر، حساب إلى حسابهم من العمالء أموال بتحويل تسمح حيث  التحويل تشبه وهي الجزائر،  في حديثا استعملت

 خصيصا الوسيلة هذه وتستعمل  منتظمة تواريخ وفي دائما حسابه من القتطاع دائنه  إلى املدين يعطيه مستمر تصريح

 املستمرة( أو الثابتة  للمبالغ سواء منتظمة بطريقة وذلك الخ(..املاء الغاز، )الكهرباء، الفواتير  لدفع

 يلي:   ملا بالتخطيط البنكية املجموعة مع  الجزائر بنك  يقوم املشروع هذا  إطار وفي

 أرشيف وضع املادي، الشكل من ومجردة االلكتروني الشكل تحت الدفع وسائل تبادل بوضع وذلك املقاصة  نظام هندسة -

 املقاصة...  وتسيير إدارة كيفية  املعلوماتي، النظام سكانير، أجهزة باستخدام معالجتها سيتم التي  الورقية الدفع لوسائل

 مراقبة النظام، وفق املعالجة الوسائل للنظام، املسيرة واملسؤوليات الدور  املشاركين، نوع وبأهدافه، بالنظام التعريف -

 الخ، ...للنظام للدخول  التقنية الشروط  األمان،  قوانين  النظام،

 للنظام املكلفة األسعار  تقدير -

 من  انطالقا التنفيذ  حيز  املشروع دخل  وقد املالي، باإلصالح املكلف املنتدب  الوزير صالحية من  الشامل  الدفع ونظام

 2006ماي  15
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بهذه على يكون   RTGSنظام   أن إلى اإلشارة وتجدر  للمشاركين  املتعددة األرصدة تسوية لتأمين املقاصة اتصال 

 بإدارة يتكفل من الحقيقي، أما الوقت في معالجتها يتم حتى املقاصة إجراء يوم نفس في تتم أن يفضل و النظام وتحويالت

-CPI Centre de Pré البنوك  بين ما املسبقة املقاصة مركز فهو الشامل الدفع ملقاصة التبادالت نظام عمليات

compensation Interbancaire  هي مهام  أربع بالضبط يتولى والذي الجزائر بنك لدى فرع وهو  : 

 البيانات  وأرشفة االلكترونية للمقاصة  التبادالت * تسيير

 RTGS لنظام املختلفين للمشاركين  املتعددة األرصدة حساب و املبادالت تدفقات تسيير *

 النظام،  عمل  على اإلشراف *

 .البنوك بين املتبادلة املعلومات سرية ضمان  في التحكم *

 البنوك الجزائر،  بنك فهي:  الشامل  الدفع عمليات أجل  من االلكترونية املقاصة نظام في تتدخل  التي  الهيئات أما 

 .(45، صفحة 2011)عبد الرحيم،  العمومية الخزينة الجزائر،  بريد التجارية،

سعت الجزائر إلى خلق نظام جديد يتمثل في الصيرفة على الخط، لهذا تم تأسيس  الصيرفة على خط الجزائر:    -جـ

، وهي شركة نتجت عن اتفاق  2004" في جانفي  E-Algeria banking service"الجزائر للخدمات املصرفية االلكترونية" "

" الرائدة في مجال البرمجيات املتعلقة بالصيرفة االلكترونية وثالث مؤسسات  diagramediة الفرنسية " شراكة بين املجموع

املتعلقة بالبنوك عن بعد  Cerist" و"Softengineering" و"Magactmultimediaجزائرية " ". تقدم هذه الشركة خدماتها 

وقد تمحور عملها في البداية على عصرنة وتطوير الخدمات    وتسير أمن تبادل البيانات املالية للبنوك واملؤسسات املالية،

البنكية وأنظمة الدفع االلكترونية، لقد أنشصت هذه الشركة من أجل تلبية احتياجات املؤسسات املالية باقتراح برمجيات  

 تقدم خدمات عن طريق البرمجيات املتعددة وذلك من تبسيط وتأمين املبادالت االلكترونية. 

 " توجد على قسمين على الدرجة نفسها من التطور التكنولوجي: AEBSاملقدمة من طرف " إن الخدمات  

 "؛ E-Banking-gram Dia* الصنف الخاص بالبنك "

 . (404، صفحة  2020)بن دريس و حمو ، جانفي    Gram Diaمتعدد األقسام    EDI* صنف التبادل االلكتروني للبيانات  

 رابعا: الحوكمة في ظل الخدمات االلكترونية في البنوك التجارية الجزائرية ومعوقات تطبيقها 

إن خصوصية الخدمات املالية االلكترونية تطرح مخاطر أكبر من تقديم الخدمات بشكلها التقليدي مما يضع البنوك  

 لهذا يشكل تطبيق مبادئ الحوكمة في ظل العمليات االلكترونية ضرورة ملحة.أمام تحديات أكبر، 

 . مبررات اعتماد الحوكمة في ظل العمليات االلكترونية في البنوك الجزائرية:1

تقسم هذه املبررات إلى مبررات عامة تخص املؤسسات البنكية إجماال ومبررات خاصة تخص البنوك الجزائرية دون  

 البنوك األخرى. غيرها من 

 أهمها: . املبررات العامة:  1.1

نتيجة قلة التشريعات املتخصصة وعدم كفاية النظام القانونية ووضوحها، بشأن    الجرائم املعلوماتية البنكية:  -

هذه   بين  ومن  البنوك،  حوكمة  يتطلب  مما  الدولية،  االتفاقيات  يخص  ما  وكذلك  االلكترونية  املصرفية  العمليات 

 نجد: االعتداءات 

في اململكة املتحدة بأنه "سلوك خداعي مرتبط بالكمبيوتر    AUDIT* االحتيال والغش املعلوماتي: عرفته لجنة أوديت  

يهدف الخخص من خالله إلى كسب فائدة أو مصلحة مالية، ويتم في البنوك التقليدية والبنوك عبر االنترنت وفق ثالثة 

البيانات من قبل املوظفين لتحقيق مصلحة مالية معينة أو القرصنة من خالل  طرق: تتمثل الطريقة األولى في التالعب في  

الولوج ملعطيات ذاكرة الكمبيوتر والتعديل في املعطيات وارقام الحسابات، أما الطريقة الثانية فتخص التالعب في البرامج  

أسلوبين   أسلوب    Perruqueباستخدام  أو  الدورية  االيداعات  من  مالية صغيرة  قيم  اقتطاع  على  الكمبيوتر  فيها  يبرمج 



 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد )الجزء الثالث(      

 

 

 

 174 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

Salami    االستيالء على األموال بكميات صغيرة من األرصدة الكبيرة بشكل ال يالحظ معه نقصانها، آخر طريقة تتمثل في

 استعمالها في اختالس األموال؛  اعتراض املعلومات املتبادلة عبر الشبكات وتحليلها والتالعب في محتواها ثم 

الديدان   وأخيرا  املعلوماتية،  القنبلة  املعلوماتي،  الفيروس  طريق  عن  وبياناته:  البنك  كمبيوتر  برامج  اتالف   *

 االلكترونية؛

 * غسيل األموال عبر البنوك االلكترونية. 

العمالء:  - قبل  والت  إساءة االستخدام من  الوقاية  بإجراءات  إحاطتهم  إلى  بسبب عدم  بالدخول  السماح  أو  أمين، 

 حسابات عمالء آخرين أو القيام بغسيل األموال باستخدام البيانات الخخصية أو إهمال إجراءات التأمين الواجبة عليهم؛ 

 خاصة فيما يخص تقدير وتحصيل الضريبة والتشريعات الواجبة في هذه الحالة؛  التحديات الضريبية:  -

اإلثبات:   - حيث  جية   مشكالت  محل    من  بالعالقات  املتعلق  االلكتروني  والبريد  االلكترونية  الوسائل  وموثوقية 

)باري و   التعاقد إلى جانب مشكالت وأمن وسائل االتصال، الوقت ومكان إبرام العقد والقانون الواجب تطبيقه أثناء ذلك

 ؛ (206، صفحة 2020محبوب، سبتمبر 

 من بينها: . املبررات الخاصة بالبنوك التجارية الجزائرية: 2.1

 ضعف تدفق االنترنت؛ -

البنوك الجزائرية للزبائن نتيجة األخطاء املرتكبة مثل    - العمليات املصرفية االلكترونية املقدمة من  الثقة في  عدم 

 األخطاء الناجمة عن عمليات السحب اآللي؛ 

فه البنية التحتية لالتصاالت من منطقة إلى أخرى، باإلضافة إلى عوامل تتعلق بنقص  التباين والتخلف الذي تعر   -

 الخبرة والتأهيل للموظفين في هذا املجال؛

االجتماعية  - املناسبات  أثناء  السيولة خاصة  أي عدم توفر  السيولة:  أزمة  ،  2020)باري و محبوب، سبتمبر    حدة 

 . (207صفحة 

اقع تطبيق الحوكمة في النظام املصرفي الجزائري وعوائقها: 2  . و

اقع الحوكمة في النظام املصرفي الجزائري: 1.2 بعد تصنيف الجزائر في مراتب جد متقدمة في الفساد، أصبح    . و

الدولة تكوين لجنة عرفت بـ"لجنة الحكم"،  من الضروري تبني الحوكمة حيث بات يطرح تطبيقها بإلحاح، لهذا تم من طرف  

وحتى وأن تأسيس هذه اللجنة جاء نتيجة ضغوطات خارجية، إال أنه يشكل بداية التوجه نحو تبني مبادئ الحوكمة التي  

 أصبحت ضرورة ملحة في تقييم اقتصاديات دول العالم.

فيم الجزائري،  املصرفي  النظام  في  الحوكمة  مبادئ  بتطبيق  يتعلق  املستوى  وفيما  إلى  بعد  ترق  لم  أنها  القول  كن 

املطلوب، رغم وجود بعض من املؤشرات التي تدل على بداية إدخال مبادئ الحوكمة على النظام املصرفي الجزائري، وتتمثل  

 أهم هذه املؤشرات فيما يلي: 

عقود نجاعة بين الجهات    أصبح تعيين مسيري البنوك يتم على أساس األهلية والكفاءة العلمية، باإلضافة إلى إبرام  -

 الوصية وهؤالء املسيرين، من أجل الحرص على تحقيق نتائج جدية وتطوير األداء؛

تمكين النظام املصرفي الجزائري من آليات الحوكمة الخارجية، والتي تتمثل في الهيئات الرقابية الخارجية، واملتمثلة    -

  26املؤرخ في    03/11أنشطة البنوك، وتجلى ذلك من خالل األمر    في اللجنة املصرفية وإعطائها صالحيات واسعة بمراقبة

، واملعدل واملتمم لقانون النقد والقرض، الذي ألزم البنوك بوضع نظام املراقبة الداخلية وإنشاء لجان خاصة  2003أوت 

 بإدارة املخاطر؛ 

ا  - أعضاء مجلس  تحكم  التي  األطر  ، وتحديد  اإلدارة  ملجالس  أوسع  أن  إعطاء صالحيات  باعتبار  إلدارة، والوصاية 

 الدولة هي املالك الوحيد لرأسمال البنوك العمومية. 
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أخيرا يمكن القول أن تطبيق الحوكمة في القطاع املصرفي الجزائري ال يزال في مراحله األولى، إال أنه بات من الواجب  

ال العالم  على  املصرفية  السوق  لالنفتاح  نظرا  تطبيقها  في  التقدم  نحو  تصبح  السير  أين  املنافسة،  حدة  وزيادة  خارجي 

الحوكمة مطلبا رئيسيا للتحكم في األطر العلمية والقانونية واألنشطة املصرفية، حتى ال يقع النظام املصرفي الجزائري في 

 . (206، صفحة 31/12/2017)هاني،  األزمات

رغم املؤشرات املذكورة أعاله إال أن تطبيق الحوكمة    النظام املصرفي الجزائري:. معوقات تطبيق الحوكمة في  2.2

 في النظام املصرفي الجزائري الزال يعرف ضعفا بسبب: 

 ضعف الشفافية واإلفصاح املحاسبي من طرف البنوك الجزائرية؛  -

 عدم االلتزام بنشر البيانات املحاسبية وميزانيات البنوك الجزائرية؛ -

 تقيد بنشر املعلومات في وقتها، والتأخر املالحظ في إعداد تقارير النشاطات السنوية؛عدم ال -

 ؛03/11أو األمر  90/10عدم التزام بنك الجزائر بنشر وضعيته الشهرية، كما نص على ذلك قانون النقد والقرض  -

 عدم تفعيل آلية مركزية املخاطر؛ -

، 31/12/2017)هاني،    يها دوليا في املحاسبة املطبقة في البنوك الجزائريةعدم تطبيق القواعد املحاسبية املتعارف عل  -

 . (206صفحة 

 خاتمة:

بعد األزمات املالية التي عرفها االقتصاد العاملي خاصة بعد أزمة الرهن العقاري للواليات املتحدة األمريكية، وأزمة  

لليونان والتي أثرت بشكل ملحوظ على عمل البنوك، فقد تسببت في أضرار جسيمة مست القطاع البنكي  الديون السيادية  

على مستوى العالم، كان البد من التغيير في مؤشرات الحيطة والحذر التي تتبعها البنوك، ناهيك عن أن الحوكمة أصبحت  

 ن لها أن تعطيه من نتائج إيجابية على عمل البنوك. من املواضيع الهامة التي طرحت في الفترة األخيرة نظرا ملا يمك

التقيد   إلى آخر، ولكن  التي نصت عليها يختلف من بلد  املبادئ  يبقى أن تطبيق ما جاء في مقررات لجنة بازل وكذا 

تع الحديثة والتي  املتغيرات  في ظل  املصرفي، خاصة  د  بشروطها واتباع الحوكمة املصرفية أصبح امرا ضروريا لالستقرار 

الخدمات املالية االلكترونية أهمها وعلى اإلطالق، بسبب أنها تتيح للبنك الوصول إلى فئة أكبر من املتعاملين وبالتالي تعظيم 

أرباحه، ولكن على اعتبار أن ذلك يتم عبر قنوات الكترونية ناهيك عن أن الدفع في معظم الحاالت يكون الكترونيا فإن  

 ر، والتي تطورت هي األخرى تبعا لتطور تقديم الخدمات. البنوك تكون أكثر عرضة للمخاط

لقد عملت الجزائر على تطبيق مبادئ الحوكمة خاصة بعد الفضائح املالية التي عرفتها في القطاع البنكي أهمها إفالس  

يبقى أن هذا  بنك الخليفة بنك والبنك الصناعي التجاري، باإلضافة إلى االختالسات التي تمت في البنوك العمومية، ولكن  

 .02التطبيق ال يتعد ما جاء في اتفاقية بازل 

التجارية   البنوك  في  االلكترونية  املالية  الخدمات  على  الحوكمة  انعكاسات  ملوضوع  دراستنا  خالل  من  تمكنا 

 الجزائرية من اختبار الفرضيات املوضوعة في بداية الدراسة كما يلي:

تساهم الحوكمة املصرفية في التحكم في املخاطر الناتجة عن املعامالت االلكترونية  الفرضية االولى والتي جاء فيها: " 

للبنوك" ، وفقد تبين صحة هذا الفرضية من خالل املبادئ التي تضعها الحوكمة والتي تحدد مسؤوليات اإلدارة العليا وباقي 

 ة في التحكم في املخاطر املصرفية؛األطراف العاملة في البنك باإلضافة إلى تحديد مسؤوليات السلطة الرقابي

التغيرات   بسبب  الحوكمة  مبادئ  على  تعديالت  بازل  لجنة  اتفاقية  "عرفت  على:  نصت  والتي  الثانية  الفرضية  أما 

الجديدة على األعمال البنكية" فإنه وبالفعل بعد األزمات األخيرة تم التحيين في اتفاقية لجنة بازل على العموم وفي مبادئ  

 اصة لتتماش ى مع املخاطر املصرفية الحديثة، هذا ما يؤكد على صحة هذه الفرضية؛ الحوكمة خ 
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للمخاطر   الجزائرية  البنوك  تعرض  تقليل  في  املصرفية  الحوكمة  "ساهمت  يلي:  كما  جاءت  والتي  الثالثة  الفرضية 

البنوك التج  القول بأن هناك أثر واضح للحوكمة على  ارية الجزائرية ألن تطبيق  الناتجة عن الخدمات االلكترونية" فال 

مبادئها الزال في مراحله األولى وبالتالي فإن الحكم على مساهمة الحوكمة بالنسبة للبنوك التجارية الجزائرية سيكون أكثر  

 وضوحها مع مرور الزمن. 

 إن هذه الدراسة وبعد التطرق ملحاورها مكنتنا من التوصل للنتائج التالية:  

 تشكل الحوكمة املصرفية مطلبا رئيسيا للتحكم في املخاطر املصرفية خاصة منها االلكترونية؛ -

اطر التي  تطبيق الحوكمة ال يعني إهمال مسؤولية الجهات الرقابية وإنما هي تعطيها مكانة أكبر في تحديد  جم املخ  -

 يمكن أن يتعرض لها البنك؛

التعديل في مباديء الحوكمة وفقا ملقررا لجنة بازل جاء كنتيجة للمتغيرات الحديثة أهمها االزمات التي عرفها القطاع    -

 البنكي والتطور الحاصل في قطاع اإلعالم واالتصال؛

 نحو اقتصاد السوق؛ تطبيق الحوكمة في الجزائر لم يكن اختيارا بل مفروضا بسبب توجهها  -

 تطبيق مباديء الحوكمة في النظام املصرفي الجزائري لم يرقى بعد إلى املستوى املطلوب بل مازال في بداياته. -

الحوكمة   مبادئ  تطبيق  في  تقدما  ونحقق  الجزائري  البنكي  القطاع  في  أفضل  أداء  تحقيق  من  نتمكن  وحتى 

 املصرفية فإننا نقترح: 

 وليات وبدقة بالنسبة ملجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنوك؛البد من تحديد املسؤ  -

الجهاز    - تعرض  تقليل  نضمن  آخر حتى  إلى  وقت  من  الخارجية  الرقابة  وممارسة  الرقابية  األجهزة  تفعيل  من  البد 

 املصرفي الجزائري للمخاطر؛ 

ل دور لجان إدارة املخاطر في البنوك  الرقابة الخارجية ال تعني إهمال دور الرقابة الداخلية، كذلك البد من تفعي  -

 التجارية الجزائرية؛ 

 التكوين املتواصل خاصة للموظفين املسؤولين عن اتمام الخدمات االلكترونية أصبح أمر ضروري. -

 املراجع: قائمة 

األساسية للرقابة املصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل  (. الترجمة العربية للمباديء  2014اللجنة العربية للرقابة املصرفية. )  .1

 . )صندوق النقد العربي، املحرر( 2012للرقابة املصرفية سبتمبر 

ودورها في إدارة املخاطر دراسة حالة الجزائر.    3،  2،  1(. الحوكمة في البنوك وفق مقررات لجنة بازل  2015خديجة سعيدي. ) .2

 (. 02)02مجلة املدبر، 

مجلة الريادة  (. واقع الصيرفة االلكترونية في البنوك الجزائرية وآفاق تطويرها.  2020دريس، و محمد حمو . )جانفي  سهيلة بن   .3

 (.02)06القتصاديات األعمال، 

)مارس   .4 القريش ي.  العلي  عبد  فاضل  و  الزهيري،  ناظم  املفاهيم  2017طالل  األكاديمية:  املؤسسات  في  االلكترونية  الحوكمة   .)

 (. 03)01بيق، مجلة االقتصاد الحيوي والسياسات البيصية الحيوية. وآليات التط

البنوك الجزائرية.  2020عبد اللطيف باري، و مراد محبوب. )سبتمبر   .5 مجلة  (. الحوكمة االلكترونية ومتطلباتها دراسة نموذج 

 (. 02)03املفكر للدراسات القانونية والسياسية، 

زام النظام املصرفي الجزائري بتطبيق مباديء الحوكمة الصادرة عن لجنة بازل دراسة  (. تقييم مدى الت31/12/2017مريم هاني. ) .6

 (. 07)املجلة الجزائرية للتنمية االقتصاديةميدانية لعينة من البنوك العاملة في الجزائر. 

 http://portal.arid.my  ، من 2022, 04 13. تاريخ االسترداد http://portal.arid.my(. 13/04/2022مهداوي هند. ) .7

 (. 09)مجلة الباحث(. وسائل الدفع التقليدية في الجزائر الوضعية واآلفاق. 2011وهيبة عبد الرحيم. ) .8

 



 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد )الجزء الثالث(      

 

 

 

 177 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

اقع اإلدارة االلكترونية في البنوك الجزائرية في ظل جائحة كورونا دراسة حالة البنك و 

 النقال بينكس ي لبنك نتيكسيس 

The reality of electronic management in Algerian banks under the Corona pandemic A 

case study of the Benxi Mobile Bank for Netxis Bank 

 بورزاق أسية

 ردة خديجة  

 ، الجزائر. - أدرار –، جامعة أحمد دراية -ب–أستاذة محاضرة 

، الجزائر. -خميس مليانة–، جامعة جياللي بونعامة -ب–أستاذة محاضرة   
 

 امللخص: 

التكنولوجيا،   في مجال  الكبير واملتسارع  التطور  إلى  إن  على أثرا بشكل كبير  ،  جمبع األصعدةعلى    19إنعكاس جائحة كوفيد  إضافة 

بالجزائر منه  القطاع املصرفي  اإلداري  الجانب  بذل جهود مضاعفخاصة  الدولة  ما فرض على  تهدف  ة،  بديلة  لتلبية    لخلق فرص وتحديات 

املطل والفاعلية  بالكفاءة  العمالء  السابقة  وبة احتياجات  الظروف  ظل  في  سيما  اإلدارة    .ال  واقع  دراسة  خالل  من  إليه  سنتطرق  ما  وهذا 

الجزائرية البنوك  في  لذلك  ،االلكترونية  الج  حيث سنختار  في  نقال  بنك  أول  وهو  نتيكسيس،  لبنك  بينكس ي  النقال  البنك  يقدم  حالة  زائر، 

في أي مكان، بدون الحاجة الى في أي وقت وه عن طريق هاتف ذكي،  وتطبيقه مؤمن يمكن الولوج إلي   ،في متناول الجميعخدمات بنكية عن بعد و

 التنقل وتحميله سهل ومجاني.  

  ، فيروس كوروناالجزائر في اآلونة األخيرة، وبالرغم من انتشار  في   استخلصنا أن القطاع املالي والبنكية التي قمنا بها،  دراسال  بناء على

التي    خاصةالحكومة عامة ووزارة املالية  ذا راجع الى السياسة التي انتهجتها  إال أن القطاع شهد قفزة نوعية في مجال املعامالت االلكترونية وه

لى البحث وهذا من خالل تحفيز ودفع املؤسسات البنكية إإلى تحسين جودة الخدمات البنكية من جهة ورضا الزبون من جهة أخرى.  كانت تهدف  

 . ت االفتراضية تطوير البرامج اإللكترونية املستعملة في التعامال جديدة لعن سبل 

  «Banxy Bank » اإلدارة اإللكترونية، البنوك اإللكترونية، البنك النقال بينكس ي  الكلمات املفتاحية: 

Résumé : 

Le développement important et rapide dans le domaine de la technologie, ainsi que l’impact de la pandémie de 

Covid-19 sur tous les niveaux, a eu un impact sur le secteur bancaire en Algérie, en particulier son aspect administratif. C'est 

ce que nous aborderons en étudiant la réalité de l’administration électronique dans les banques algériennes, étude de cas de 

la banque mobile Banxy Natxis Bank, qui est la première banque mobile en Algérie, offrant des services à distance sécurisés 

et accessibles via un smartphone, à tout moment et n'importe où.  

L’étude a conclu que le secteur financier et bancaire en Algérie a récemment connu, malgré la propagation du virus 

Corona, un bond en avant dans le domaine des transactions électroniques et cela est dû à la politique adoptée par le 

gouvernement en général et le ministère des Finances en particulier, qui visait à améliorer la qualité des services bancaires 

d'une part et la satisfaction des clients d'autre part. C’est en motivant et en incitant les institutions bancaires à chercher de 

nouvelles façons de développer des logiciels électroniques utilisés dans les transactions virtuelles. 

Mots clés: Administration Eléctronique, Banques Eléctroniques, Banque Mobile Banxy. 
 

 مقدمة: 

لقد شهد العالم مؤخرا تقدما ملحوظا في شتى القطاعات وخاصة القطاع االقتصادي وذلك بفعل التطور السريع  

في تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وما أحدثته من تحوالت في السلوك والتعامالت ورفع أداء املؤسسات املصرفية وعصرنة  
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رونية التي تعتمد باألساس على املعرفة وتقنيات املعلومات وشبكة  مختلف أنشطتها لتكتمل بظهور ما يسمى بالبنوك اإللكت

 .االنترنت

 
ً
حيث تقدم العديد من املزايا للزبائن من خالل تقليل القيود   عن البنوك التقليدية،  وهي تعد اتجاه حديث بعيدا

البنكية والتجارية العمليات  إلى تسهيل  املالية، باإلضافة  املعامالت  الوقت. كما تقدم فرصا  الجغرافية وتكاليف  ن وربح 

 ثمينة للبنوك من أجل تطوير ميزاتها التنافسية. 

واإلدارة اإللكترونية ساعدت البنوك عل تحقيق جملة من األهداف وهي السرعة في إنجاز العمليات توفير الوقت  

على رقمنة معامالتها وإدراج    والجهد والتكلفة. واالنتقال من البنوك التقليدية الورقية إلى بنوك حديثة ومعاصرة تعتمد

 التعامل اإللكتروني في مختلف أنشطتها من أجل تحسين كفاءة وفعالية األداء من جهة، وإرضاء الزبائن من جهة أخرى. 

 وفي هذا اإلطار وبناءا على ماسبق، تنبثق إشكالية دراستنا األساسية التي تتجلى في التساؤل الجوهري وهو: 

اقع  ماهو   • النقال  و البنك  حالة  دراسة  كورونا  جائحة  ظل  في  الجزائرية  البنوك  في  االلكترونية  اإلدارة 

 ؟ بينكس ي لبنك نتيكسيس

 :ثالث محاور ولإلجابة على سؤالنا املحوري قمنا بتقسيم الدراسة إلى 

 .املحور األول: اإلدارة اإللكترونية •

 .املحور الثاني: البنوك اإللكترونية •

 . دراسة حالة البنك النقال بينكس ي لبنك نتيكسيس الثالث:املحور   •

 أهمية  تهدف الدراسة إلى اإلملام باملفاهيم املتعلقة باإلدارة اإللكترونية والبنوك اإللكترونية و كذا ابراز الدراسة:هدف  

وزيادة فعاليتها من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وتسليط الضوء على واقع اإلدارة اإللكترونية  البنوك 

 . بينكس ي النقال بالجزائرفي البنك 

لإلجابة على اإلشكالية املطروحة في هذه الدراسة تم اإلعتماد على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، لوصف    منهج الدراسة:

املراجع   لبعض  املسحية  الدراسة  استخدام  تم  حيث  الدراسة،  بموضوع  املرتبطة  واملراجع  الدراسات  في  ماورد  وتحليل 

واملصادر املتعلقة بمتغيرات الدراسة في الجانب النظري، ثم تم إعتماد على منهج دراسة الحالة عن طريق مسح املصادر  

 املتعلقة بالبنك النقال بينكس ي لبنك نتيكسيس. 

 وال: اإلدارة اإللكترونيةأ

 تعريف اإلدارة اإللكترونية: -1

وشبكات   لالنترنت  املتميزة  اإلمكانات  على  القائمة  اإلدارية  "العملية   : بأنها  االلكترونية  اإلدارة  نجم  عبود  يعرف 

حدود، من اجل تحقيق  األعمال، في التخطيط والتوجيه والرقابة على املوارد والقدرات الجوهرية للمؤسسة واآلخرين بدون  

 أهداف املؤسسة" . 

أما محمد غنيم فيعرف اإلدارة االلكترونية بأنها : "أداء العمليات بين مجموعة من الشركاء، من خالل استخدام  

 (89، صفحة 2011محمد قريش ي، )موس ي عبد الناصر،  تكنولوجيا معلومات متطورة بغية زيادة كفاءة وفعالية األداء".

وعرفها البنك الدولي بأنها : "مفهوم ينطوي على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتغيير الطريقة التي  

املعلومات،   إلى  القرار، وربط طرق أفضل في الوصول  يتفاعل من خاللها املواطنين واملؤسسات التجارية في عملية صنع 

 .(243، صفحة 2016)رابحي لخضر، لكحل عائشة،  ة وتعزيز املجتمع املدني" .وزيادة الشفافي

 من خالل التعريفات السابقة يمكن القول ان اإلدارة االلكترونية تنطوي على : 

 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .  -
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 واالتصاالت بمهام ومسؤوليات الجهاز اإلداري . ربط تكنولوجيا املعلومات  -

 تطوير وميكنة كافة النشاطات اإلدارية، وتبسيط اإلجراءات، وسرعة وكفاءة انجاز املعامالت .  -

 تحسين وتطوير العمليات اإلدارية داخل املؤسسة .  -

 توفير الوقت والجهد والتكلفة واالستخدام األمن .  -

 ؤسسة . السرعة والكفاءة في تحقيق أهداف امل -

واالتصاالت،   املعلومات  لتكنولوجيا  املؤسسة  استخدام  "عملية  بأنها:  االلكترونية  اإلدارة  تعريف  يمكن  وبالتالي 

وربطها بكافة النشاطات اإلدارية داخل املؤسسة لتطويرها وتحسينها، وتبسيط اإلجراءات وسرعة وكفاءة االنجاز بأقل  

 تكلفة وفي اقصر وقت وبدقة عالية".

 اإللكترونية:أهداف  -2

األساليب   اإلنتقال من  املنظمات، وذلك عن طريق  كفاءة وفعالية نشاط  زيادة  في  الرغبة  هي  اإللكترونية  اإلدارة 

من   جملة  تحقيق  قصد  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  على  تعتمد  ومعاصرة،  حديثة  أساليب  إلى  الورقية  التقليدية 

 ( 286-285، الصفحات 2019)الشيكر أيوب،  املكاسب واألهداف ونذكر منها:

من   − والتقليل  اإلداري  الفساد  فرص  خفض  حيث  من  البيروقراطية  على  والقضاء  األداء  في  الشفافية  تكريس 

 التعقيدات اإلدارية. 

والتكلفة   − الدقة  بنفس  الخدمة  تقديم  في  العدالة  مبدأ  املعاملة  تحقيق  في  املساواة  جانب  والوقت،  والجودة 

 والتقدير واإلحترام. 

 ساعة(. 24أيام و7سهولة الوصول إلى الخدمة من خالل شبكات االتصال من أي مكان وفي أي وقت )على مدار  −

 تخفيض تكاليف أداء الخدمة مع ميزة السرعة في إنجازها )توفير الحهد والوقت والنفقات(.  −

بالقطاع الخاص تحت مظلة واحدة بفضل البنية اإللكترونية التي تجمع القطاعين، فالقطاع  ربط القطاع العام   −

يتم   القطاعين  بين  التواصل  السلع والخدمات، وهذا  الخاص ليحصل على حاجياته من  للقطاع  العام بحاجة 

 بصورة إلكترونية. 

 السرعة في بناء االقتصاد املبني على املعرفة وتكوين مجتمع املعرفة. −

 الرتقاء بثقافة ووعي املواطنين من خالل تخجيعهم على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. ا −

 التقليص من االعتماد على العمل الورقي وتخفيض تكلفة األعمال اإلدارية.  −

االستخدام األمثل للطاقات البشرية بحيث يصبح من املستطاع توجيه الطاقات البشرية للعمل في مهام وأعمال   −

 إنتاجية، وذلك إذا تم احتواء املعلومات بشكل رقمي. أكثر  

 أهمية اإلدارة اإللكترونية: -3

يمكن تحديد أهمية اإلدارة اإللكترونية ملنظمات األعمال املعاصرة من خالل تحديد الفرص واملزايا التي توفرها لها  

 (182، صفحة 2012-2013)بلقيدوم صباح،  واملتمثلة في:

 انخفاض تكاليف اإلنتاج وزيادة ربحية املنظمة.  −

 اتساع نطاق األسواق التي تتعامل فيها املنظمة.  −

 توجيه اإلنتاج وفق احتياجات ورغبات العمالء واملستهلكين. −

 تحسين جودة املنتجات درجة تنافسية املنظمة.  −
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 اإللكترونية:عناصر اإلدارة  -4

 ( 243، صفحة 2016)رابحي لخضر، لكحل عائشة،  :من أربعة عناصر هي  اإللكترونية  اإلدارةتتكون 

من    لمالعا  فيمراعاة أحدث العتاد    املؤسسات، وعلى  وملحقاتها   الحاسوبوهو كل ما يتعلق بأجهزة    :الحاسوبعتاد   −

  .البرمجيةللتطورات   الحاسوبعتاد   مالئمةوتكاليف الصيانة، وأيضا  املستمرتكاليف التطوير  ير أجل توف

 .املختلفةمن إمكانياته    واالستفادة   اآللي  الحاسب لتشغيل جهاز    املستخدمة   البرامج   مجموعةهي    البرمجيات   : البرمجيات  −

  اإلنترنت نت، وشبكة  ار ت كس إل، ا األنترانتلشبكات    اتصالينسيج    برع  املمتدة   اإللكترونيةت  ال الوص  فيوتتمثل    الشبكيات: −

 اإللكترونية.   وإلدارتهاشبكة القيمة للمؤسسة  التي تمثل

  املعرفية ون للموارد ملحلل، واواملديرونمن القيادات الرقمية،  اإللكترونية  اإلدارة في ألهموهو العنصر ا  :املعرفةصناع  −

ويتولى صناع املعرفة إدارة التعاضد اإلستراتيجي لعناصر اإلدارة اإللكترونية من جهة    .املؤسسة  فيل الفكري  ملاورأس ا

ثقافة املعرفة من جهة أخرى  إلى  للوصول  السائدة  التفكير  الناصر، محمد قريش ي،    . وتغيير طرق  ، 2011)موس ي عبد 

 (90صفحة 

 ثانيا: البنوك اإللكترونية

 ": Fintechخدمات التكنولوجيا املالية "  -1

لقد جاءت الفينتك لتحويل سوق الخدمات املالية وتعاملت مع مجموعة واسعة من الخدمات يمكن إيجازها في   

 ( 730-729، الصفحات  2019)سعيدة حرفوش،  العناصر الخمسة التالية:

تعني النشاطات املصرفية األكثر نشاطا ومرونة والتي تقدمها الفينتك للعديد من العمالء، بحيث توفر    خدمات الدفع:  .أ 

 لهم مجموعة من أساليب الدفع من أهمها مايلي:  

 الدفع عبر الهاتف النقال  −

 TransferWiseتكلفة   التحويالت املالية إلى الخارج تكون بأقل  −

 kantox)تدنئة تكاليف التبادل الدولي للنقود(، تبادل العمالت بدون تكلفة   −

إدارة تدفقات الدفع املتاحة للتجارة اإللكترونية، وتسهل عمليات الدفع عبر االنترنت، والتي تشمل على وسائل   −

 الدفع املبتكرة. 

 تبسيط عمليات الدفع بين األفراد. −

لألفراد:الخدمات املصرفي . ب املوجهة  أي    ة  األنترنت، دون  عبر  لافراد  املوجهة  البسيطة  املصرفية  الخدمات  وتشمل 

املالية   لإلدارة  متنوعة  أدوات  وكذا  امليزانية،  لتسيير  حلول  أيضا  وتشمل  منخفضة،  بتكاليف  للوكالة،  مادي  وجود 

 الخخصية. 

 االستثمار والتمويل:  . ت

 األفراد، عن طريق تقديم البساطة في العروض املمنوحة. تقوم الفينتك باستقطاب مدخرات  −

− ( الجماعي  التمويل  منصات  ) Crowdfundingتوفير  قروض  شكل  في  سواء  للشركات،   )Crowdlending  أو  ،)

 (، أو في شكل تبرعات.Crowdequityاستثمار في راس املال )

وتحليل املخاطر، وتقديم للعميل مقترحات    تقديم االستشارة عبر األنترنت ملساعدة األفراد في إدارة مدخراتهم، −

 متنوعة في االستثمارات املالية. 

وهي تقدم حلول موجهة للقطاع البنكي    : (Big Data)خدمات مقدمة للبنوك على أساس قاعدة كبيرة للمعطيات   . ث

واملصرفي، م خالل جمع وتحليل قاعدة كبيرة من البيانات، التي من شأنها تحسين إدارة العالقة مع الزبون )سلوك  
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الشراء، اإلدخار، املسارات الوظيفية للزبون(، كما تعمل في مجال األمن السبرياني، وذلك من خالل الكشف املبكر  

في    ألي واملعلومات  احتيال  البيانات  تشفير  او  الذكية،  للهواتف  الجغرافي  املكان  تحديد  مثل  املتعامل،  سلوك 

 الحساسة. 

تقدم التكنولوجيا املالية "الفينتك" العديد من الحلول من أجل تحسين إدارة    الخدمات املوجهة للبنوك والشركات: .ج

البلوكات   تقنية  مثل  للبنوك  املوجهة  منها  فنجد  تكنولوجيا    Blocktechالشركات،  على  معتمدة  حلول  تطور  التي 

، فيما يتعلق بتسجيل املعامالت، أما بالنسبة للشركات تقدم أيضا الفينتك حلول مثل برامج  Blockchainالبلوكشين  

 معالجة املعلومات، وكذا إجراءات التحكم في أنظمة املعلومات وإدارة املخاطر، إدارة الضرائب...إلخ. 

 لكترونية:مفهوم البنوك اال -2

تكنولوجيا   باستخدام  أي  إلكترونية،  بطرق  املصرفية  العمليات  إجراء  "هي  أنها:  على  اإللكترونية  البنوك  تعرف 

املعلومات واالتصال الجديدة، سواء تعلق األمر بالسحب أو الدفع أو اإلئتمان أو التحويل أو بالتعامل في األوراق املالية أو  

ذ يمكنه القيام ببعض  إالعميل مضطرا للتنقل إلى البنك،  ك اإللكترونية ال يكون  غير املالية ، وفي ظل هذا النمط من البنو 

،  2021)عواطف مطرف وآخرون،  العمليات مع بنكه وهو في منزله أو في مكتبه، وهو ما يعني تجاوز بعدي املكان والزمان".

 .(135،136صفحة 

رونية هي خدمات بنكية تقدمها البنوك للعمالء عن بعد. بعبارة أخرى، فإن البنوك اإللكترونية هي  البنوك اإللكت 

مصطلح شامل للعملية التي يمكن للزبون من خاللها إجراء املعامالت البنكية إألكترونيا دون زيارة أحد الفروع، ويتضمن  

الشركا أو  األفراد  أو  البنوك  عمالء  تمكن  التي  األنظمة  أو  أيضا  التجارية  املعامالت  أو  الحسابات  إألى  الوصول  من  ت 

)لطرش الحصول على معلومات حول املنتجات والخدمات املاليةمن خالل شبكة عامة أو خاصة، بما في ذلك االنترنت.  

 (170، صفحة 2021هالة، بلحسن محمد، 

 وقبل كل ش يء  و 
ً
: ال تختلف الخدمات  بنكيةقناة نقل إضافية للخدمات التعتبر الخدمات املصرفية اإللكترونية أوال

 (THIERRY DISSAUX, 1999, p. 122) اإللكترونية كثيًرا عن خدمات الهاتف أو االتصاالت عن ُبعد املعتادة.  بنكيةال

 البنوك االلكترونية: خصائص  -3

يلي: فيما  أهمها  نذكر  خصائص  بعدة  االلكترونية  البنوك  عمليات  وآخرون،    تتصف  مطرف  ،  2021)عواطف 

 (137صفحة 

 دائم. التطور السريع: نظرا الرتباطها بالتطور التكنولوجي املستمر، وتلبية توقعات العمالء املتغيرة بشكل  −

تتسم البنوك االلكترونية بالطبيعة الدولية: ألنها مقبولة من جميع الدول وتتم عبر فضاء إلكتروني بين املستخدمين في   −

 كل أنحاء العالم، لذلك فهي تساهم في توسيع قاعدة العمالء.

 االنسيابية في العالقة بين العميل والبنك: من خالل قنوات التفاعل االلكترونية.  −

 دخول لاسواق الجديدة: توفير إمكانية الوصول إلى جميع األسواق العاملية، وكذا العمالء في أي مكان. سهولة ال −

 إلغاء الحواجز الجغرافية: من خالل تقديم خدمات عاملية تصل إلى أبعد نقططة في الكرة األرضية. −

 أنماط البنوك اإللكترونية:  -4

لكترونیا . غير أنه ووفقا للدراسات العاملیة و تحدیدا دراســات  إنك على شبكة االنترنت یعني بنكا  لیس كل موقع لب

حیث    . جهات اإلشراف والرقابة األمریكـــــــیة و األوروبیة فان هناك ثالثة صور أساســــــــیة للبنوك االلكترونیة على االنترنت

 ( 218-2017، الصفحات  2020)هداية بوعزة،  :تتخذ املواقع التي تنشئها البنوك عبر االنترنت األنماط التالیة

املعلوماتي - أ املؤسسة   Websit Informational  : املوقع  حول  ملعلومات  بالوصول  للعمالء  یسمح  الذي  وهو 

یعد هذا املوقع املستوى األساس ي للبنوك   .تإمكانیة االستفادة من أیة خدما البنكیة وخدماتها دون أن تعطيهم  
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ــــنك االلكترونیة أو ما یمكن تسمیته بصورة الحد األدنى من النــــــــشاط االلكتروني املـــــــــصرفي، ومن خالل ه فان البـــــ

 .وخدماته املصرفیة  یقدم معلومات حول برامـــــــجه ومنتجاته

یسمح هذا النوع من املواقع بفتح التبادل االتصالي   Website Communicative: املوقع التفاعلي أو االتصال   - ب

النماذج   أو  الطلبات  وتعبئة  االلكترونیة  الرسائل  تبادل  خالل  من  وعمالئه  البنك  تعدیل بين  أو  الخط  عبر 

 .معلومات القیود والحسابات

التبادلي ا -ج إجراء جمیع   website transactional : ملوقع  و  إلى حسابه  الوصول  من  العمیل  املوقع  هذا  یمكن 

الدفعات النقدیة و هذا األخير الذي یطلق علیه اسم  وإجراء  التحويلمثل إجراء  العملیات التي یسمح بها املوقع 

قع هو املستوى الذي یمكن فیه القول بأن البنك یمارس خدماته وأنشطته في  فیعد هذا املو   .االلكترونيالبنك  

إجراء كافة الدفعات النقدية والوفاء بقيمة الفواتير  تیح للزبون الوصول إلى حساباته و حیث ی  ،بیئة الكترونیة

  . داخل البنك أو مع جهات خارجیةالخدمات االستعالمیة و إجراء الحواالت بين حساباته وإجراء كافة 

وما یسجل في هذا الصدد هو أن غالبیة البنوك في العالم قد أنشأت بشكل أو ب خر مواقع معلوماتیة تعد من قبیل  

املواد الدعائیة، واتجهت معظم املواقع إلى استخدام بعض وسائل االتصال التفاعلي مع الزبون على عكس املواقع التبادلیة  

ال اتجاهات البنوك نحوها تخضع العتبارات عدیدة، فهذه املواقع تعني قدرة الزبون على التعــــــــامل مع الخدمة  التي ال تز 

ـــالل االنترنت، وهي ما یعد بنوكا  ــ ــ ــــــصرفیة عن بعد ومن خـ  . (44، صفحة 2012)یوسف حسن یوسف،  .لكترونیةإاملــ

 دراسة حالة البنك النقال بينكس ي لبنك نتيكسيسثالثا: 

نطاق   توسيع  في  العالم،  مستوى  على  املحمولة  الهواتف  انتشار  والسيما  الرقمية،  املالية  التكنولوجيا  ساعدت 

ومخاطر   بتكلفة  الصغيرة  والشركات  إليهم  الوصول  يصعب  الذين  للسكان  بالنسبة  املالية  الخدمات  على  الحصول 

 ( 2022)مجموعة البنك الدولي،  منخفضة:

 . الهويات الرقمية جعلت مسألة فتح حساب أسهل من أي وقت مض ى −

 . رقمنة املدفوعات النقدية هو إدخال املزيد من الناس على حسابات املعامالت −

 . تى للمناطق النائيةالخدمات املالية التي تعتمد على الهواتف املحمولة توفر وصوال مناسبا ح  −

زيادة إتاحة بيانات العمالء تسمح ملقدمي الخدمات بتصميم املنتجات املالية الرقمية التي تالئم على نحو أفضل   −

 . احتياجات األفراد الذين ال يملكون حسابات مصرفية

 :  NATIXIS تعريف بنك نتيكسيس -1

الدولي للتمويل واالستثمار وإدارة   املالية مننتيكسيس هو البنك  ،   Groupe BPCE األصول والتأمين والخدمات 

و صندوق    Banque Populaire شبكتين اثنتين ، البنك الشعبي مليون زبون من خالل    31بنكي في فرنسا مع   ثاني أكبر رائد  

أكثر من    Caisse EPARGNE. االدخار أربعة مجاالت  موظف، تمتلك شركة نتيكسيس خبرة تجارية قوية في    17000مع 

)بنكس ي البنك النقال،    .عمل: األصول وإدارة الثروات ، الخدمات املصرفية للشركات، التأمين والخدمات املالية املتخصصة

2018) . 

 عن العمالء  وهي تدعم زبائنها من الشركات واملؤسسات املالية واملستثمرين املؤسسيين في جميع أنحاء العالم ،  
ً
فضال

 .  Groupe BPCE ةشركات الصغيرة واملتوسطة في شبكالفرديين واملهنيين وأصحاب ال

 :الجزائرNATIXIS  نتيكسيس تعريف -2

املدعومة من ناتيكسيس وأول بنك أوروبي أنش ئ   Groupe BPCE نتيكسيس الجزائر هي الفرع الجزائري ملجموعة

وكالة منتشرة في جميع أنحاء الجزائر تقريبا ، تقدم نتيكسيس    28موظف و    800. مع ما يقرب من  1999في الجزائر منذ عام  

املحترفي  ، واملتوسطة  الصغيرة  الشركات   ، الكبيرة  للشركات  املالية  والخدمات  املنتجات  من  واسعة  مجموعة  ن  الجزائر 
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الجزائريين ن  .واألفراد  تقوم  عن  كما  بالنيابة   ، الجزائر  من   ، الدولي  الصعيد  على  خدماتها  بتصدير  الجزائر  تيكسيس 

 (2018)بنكس ي البنك النقال،  .   BPCE  نتيكسيس ومجموعة

 البنك النقال:  بنكس ي -3

  " بنكس ي  بنك"  واسمه    2018أفريل    23" بتاريخ  الجزائر نتيكسيس شركة "  أطلقته،  أول بنك نقال في الجزائرهو  

يمكن الولوج إليه عن  ، و من ؤ حساب محيث يمكنهم بفتح   .جديدة تسعى لتسهيل الحياة اليومية للجزائريين يقدم خدمات

 .الحاجة الى التنقللجميع ، بدون  خدمات بنكية عن بعد و في متناول اأي   طريق هاتف ذكي، في أي وقت و في أي مكان، 

 .(2018)بنكس ي البنك النقال، 

 ميزات بنك بنكس ي: -4

البنكية للجزائريين  ي بنكس  − املعامالت والخدمات  نقال يحمل    .ابتكار مستحدث لتسهيل  بنك  بنكس ي هو عبارة عن 

وهذا   لبنوك العادية بكل سهولة  ايسمح بإجراء املعامالت   IOS  و Android مجانا على الهواتف الذكية املزودة بنظام

  .عن بعد

الى التنقل وفي وقت قصير جدا، ويسمح بفتح حساب بنكي عن بعد دون حااإلجراءات اإلدارية مبسطة − . تمنح  جة 

 . شاءع )بطاقة ودفتر شيكات( مجانا ويتم تسلمها للزبون أين ما سيلة للدفو 

ال  ، القيام ب معارضة لالستعموالدفع بالبطاقةعديل سقف السحب  ابتكارات جد فعالة، مثل ت بنكس ي كما تقدم −

إدارة   بنكس يبنك  يمنح    وعلى العموم ، تحويالت مالية بمجرد استعمال رقم الهاتف.  وسائل الدفع في الوقت الحقيقي 

 .عبر اإلنترنت مع تحديث فوري للرصيد الزبون  حساب

 . موظف في خدمة زبائنه 800الجزائر، التي يعمل بها أكثر من  نتيكسيس النقال على قوة شبكة يعتمد بنك بنكس ي  −

لـ Natixis حصلت الجزائرية  السلطات  من  الالزمة  التراخيص  على  مع   الجزائر  تتطابق  والتي  املتطلبات     "بنكس ي"،  كل 

 .التنظيمية واإلطار التشريعي املعمول به

 :   تطبيقيا بنكس ي -5

سوى تحميل التطبيق من أحد برامج    ى الزبون بنكس ي، ما عل  في  (: لالكتتاب سهل ومجاني) بنكس ي تحميل تطبيق  - أ

فتح حساب  يوضح مراحل    1ه. والشكل رقم  حساب ، ثم إنشاء وترسيم  Google Play ، أوApp Store ،  التحميل  

 بنكي في بنكس ي. 

ألي شخص بلغ سن الرشد ملء استمارة التسجيل من التطبيق، ثم إدخال رقم    يمكن:  شروط اشتراك بسيطة - ب

 . هاتفه وعنوان بريده اإللكتروني املستعمل 

  يقوم البنك بالتحقق من الوثائق الالزمة لفتح الحساب من خالل عقد مقابلة فيديو آمن يديره أحد مكلف الزبائن  -ج

 .بالبنك

الزبون في مقر سكناه او أي مكان  إلتمام فتح الحساب -د إلى  القانونية مباشرة  يختاره  ، سيتم تسليم املستندات 

وفر  يكما    .توقيعه بخط اليد. يتم تنشيط الحساب بعد استالم والتحقق من امللف الفعلي من قبل البنك  لجمع

بنكس ي   مدار  البنك  على  الزبائن  اليوم  12مركز عالقات  في  مساعدة    ،ساعة  أي  لتقديم  السبت،  أيام  في  حتى 

 مطلوبة

معلومات البنك املوجود في الجزائر ،  ب بمجرد فتح حساب بنكس ي، يقوم املستخدمون باالتصال بشكل آمن مزود   -ه

  .وذلك بفضل اسم املستخدم وكلمة السر الخاصة بهم
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كما  بون للتحقق من صحة كل معاملة من معامالته.  بواسطة الز  PIN  يتم تكوين كلمة سرية "فائقة  وك خر مرحلة  -و

تستخدم أحدث تكنولوجيا ونظام  ، و نظام كامل لحماية بيانات الزبائن وفقا ألعلى املعايير الدولية   بنكس يلدى  

 .لضمان أمن زبائنها وبياناتهم الحسابية  الحلول 

 بنكس ي  مراحل فتح حساب:  1الشكل رقم 

 
Source : https://www.banxybank.com/ar/page/comment-ouvrir-un-compte-p13 consulté 

le 05/05/2022 à 18:43. 

 

 (2022)بينكس ي،  خدمات البنك فيما يلي:تتمثل   خدمات البنك النقال بينكس ي: -6

   : البطاقات امليغناطيسية  - أ

   :يقدم بينكس ي نوعين من البطاقات امليغناطيسية  وهي

أسبوعي    هاسقفCIB Gold Banxyيمكن للزبون طلب بطاقة    CIB Gold Banxy:ةالذهبيبطاقة  بنكية البين   −

 السحب مجاني عبر كل املوزعات اآللية في الجزائر ، و دج  200.000حصري يصل الى 

 البطاقة الذهبية أو بالتينيوم املتوفرة بصيغتين "الحرة أو االدخار"   وهي نوعان : VISA بطاقة  −

دج في حساب  200 000الزبون يقوم بإيداع حد أدنى  بصيغة االدخار: : VISA GOLDبطاقة  −

    VISA Gold االدخار الخاص به لالستفادة من بطاقة
ً
دون أي   صيغة  بالصيغة الحرة:أو   .مجانا

 .دينار سنوًيا 14 000تبلغ تكاليف تسيير البطاقة   حد أدنى لإليداع 

دج في   500  000يقوم الزبون بإيداع حد أدنى    صيغة االدخار:ب   :  VISA PLATINUMبطاقة   −

    VISA Platinum حساب االدخار الخاص به لالستفادة من بطاقة
ً
:  الصيغة الحرةأو    .مجانا

 دينار سنوًيا.  35 000صيغة دون أي حد أدنى لإليداع تبلغ تكاليف تسيير البطاقة 

 مزايا بطاقات بينكس ي: -

 . 7أيام/7% نقال، كما يوفر بينكس ي مركز العالقات مع الزبائن في الخدمة 100 اتالبطاقتسيير  يتم  −

 .  للزبون  الذكي هاتفالمتابعة املعامالت آنيا على  −

ص سقف بطاقتيمكن للزبون أن ي −
ّ
م في معامالتالو  هخخ

ّ
 ه. تحك

https://www.banxybank.com/ar/page/comment-ouvrir-un-compte-p13%20consulté%20le%2005/05/2022%20à%2018:43
https://www.banxybank.com/ar/page/comment-ouvrir-un-compte-p13%20consulté%20le%2005/05/2022%20à%2018:43
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 .الذكي  هبشكل مؤقت و بكل استقاللية مباشرة عبر هاتف هحًرر خدمة بطاقتي جّمد و يمكن للزبون أن ي −

 .بمعارضة نهائية أو طلب إعادة إصدار كلمة ا لسّر بكل أمان يمكن للزبون  −

 : التحويالت املالية  - ب

 .يتعلق األمر هنا بإصدار أمر بالتحويل في معاملة مالية واحدة: التحويل ملرة واحدة −

مرة واحدة، وينفذ بشكل دوري. تبقى قيمة األموال والوجهة   األموال يدخلهو أمر بتحويل   :التحويل الدائم −

 .املستفيدة من هذا التحويل املنتظم، نفسها دون تغيير

 .مرة واحدة، وينفذ في تاريخ الحق يحدده املستخدم هو أمر بتحويل األموال، يدخل  : التحويل املبرمج −

 : مزايا تحويل بنكس ي- 

 .من خاللها تتبع مسار األموال املحولة للزبون  وسيلة دفع آمنة يمكن −

 .اختيار نوع التحويل سواء كان مبرمجا، دائما أو ملرة واحدة −

 . ربح الوقت وسهولة االستعمال −

 .اإلطالع وتسيير عمليات التحويل  −

 آخر )مؤسسة بنكية أخرى(  تحويل من بنكس ي نحو حساب بين بنكإمكانية ال −

 . جاناالتحويل بين حسابين بنكس ي يتم م  −

 : حسابي للتوفير و االدخار -ج

،  7أيام/ 7و 24ساعة/ 24٪ متاح مباشرة على التطبيق بنكس ي، 100ادخار آمن، غير مسقف و  يمكن للزبائن فتح حساب 

 وبصيغتين حساب إدخار بالفائدة أو بدون فائدة.

 الخدمات التكميلية لبينكس ي:  -7

 (2022)بنكس ي،  واملتمثلة في :ل لالستفادة من املزايا العملية للبنك النقا بنكس ي تعرض عدة خدمات إضافية متنوعة 

 :RIB طلب بيان التعريف البنكي - أ

من خالل الضغط على زر "تأكيد". عندها، سيتم    يؤكد الزبون يكفي أن   RIB للحصول على بيان التعريف البنكي

 .سريعا طلبالوالذي سيتكفل بالرد على  Banxy في إرسال رسالة إلكترونية ملستشار تلقائيا

 : طلب كشف الحساب البنكي - ب

بيا التعريف البنكي. يكفي أن  يتم إتباع نفس الطريقة املستخدمة في طلب  طلب كشف الحساب    يؤكد الزبون ن 

والذي سيتكفل   بنكس ي  في  إرسال رسالة إلكترونية ملستشار  البنكي من خالل الضغط على زر "تأكيد". عندها، سيتم تلقائيا

 .سريعا الطلببالرد على 

  :طلب شيك بنكي -ج

أن التطبيق    عند ما استمارة الطلب، يجب ما كل الخانات املطلوبة ما عدا خانة املبلغ املكتوب بالحروف باعتبار 

في    الزبون   سال رسالة إلكترونية وتسجيل طلبعند الضغط على الزر "تأكيد" يتم إر   .يولده تلقائيا عند كتابة املبلغ باألرقام

 .بيانات البنكقاعدة 

 : طلب معلومات حول منتجات وعروض البنك -د

 .من خالل تسجيل الطلب في الفضاء املخصص لذلك همعلومات حول أي منتج أو عرض يهم طلب   للزبون  يمكن

 : االقتراحات والشكاوي  -ه

 .م والتي سيتم معالجتها في مركز العالقات مع الزبائنهم أو اقتراحات هشكاوي تقديم  للزبائن  يمكن
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يوضح   1بينكس ي النقال مجانية ألنها تتم عن إلكترونيا والجدول رقم  وأغلبية الخدمات املقدمة من طرف 

 التسعيرات الخاصة بالخدمات املقدمة من طرفه. 
 تسعيرات خدمات بنكس ي :  1رقم  الجدول                                                                         

Source :https://www.banxybank.com/ar/page/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9

%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-p15 consulté le 05/05/2022 à 18 :47. 

املستوى وهذا   و   األول   يمثل  للتوسع  قابل  فالتطبيق  فقط،  العرض  تسعىمن  خالله  من  تغطية   Natixis الذي  الجزائر 

ترخيص من قبل بنك الجزائر وسيتم اختباره  امل. كل عرض جديد سيكون محل طلب  الخدمات البنكية التقليدية بالك 

 . وقياسه وتحسينه بفضل الزبائن 

 

 

 الخدمات  طبيعة العملية  العمولة 

  املتنوعةالحسابات والخدمات  فتح حساب شيك وإصدار دفتر شيكات  مجانا 

 رسوم إغالق الحساب  مجانا 

 كشف الحساب مرة واحدة / الشهر  مجانا 

عمليات الصندوق والحافظات املالية )عند   سحب مالي نقدا بواسطة الشيك مجانا 

 سحب مالي نقدا من بنك آخر  مجانا  الخصم( 

 مجانا 
 (P2P) تحويل مالي مبرمج

 

 مجانا 
 إيداع األموال نقدا 

املالية     والحافظات  الصندوق  عمليات 

 )عند االئتمان 

 إيداع األموال إلى حساب الزبون في وكالة أخرى  مجانا 

 اإليداع األموال من طرف شخص ثالث إلى حساب الزبون  مجانا 

 CIB الخدمات والعمليات النقدية بواسطة بين بنكية ذهبية الإصدار بطاقة   مجانا 

 السنوي للبطاقة البين بنكية الذهبية االشتراك  مجانا 

 تغيير السقف األسبوعي لقيمة األموال املسحوبة بالبطاقة مجانا 

 سحب األموال نقدا من موزع آلي لبنك آخر  مجانا 

 االطالع على الرصيد  مجانا 

 استخدام تطبيق بانكس ي  تحميل تطبيق بانكس ي  مجانا 

  Android و IOS أنظمةعلى   االشتراك في تطبيق بانكس ي مجانا 

 إنشاء حساب مستخدم  مجانا 

 إعادة تعيين كلمة املرور الضرورية للشروع في استخدام التطبيق  مجانا 

 Super PIN إنشاء رمز مجانا 

 Super PIN إعادة تعيين رمز  مجانا 

 تغيير و / أو تحديث البيانات الخخصية  مجانا 

https://www.banxybank.com/ar/page/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-p15
https://www.banxybank.com/ar/page/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-p15
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 خاتمة:

نظرة شاملة حول واقع اإلدارة اإللكترونية في البنوك الجزائرية في ظل جائحة  في األخير حاولت هذه الدراسة إلقاء  

هذه األخيرة ال يكون إال من خالل تطوير الخدمات املالية، لذا كان ضرورة حتمية على البنوك أن تفتك    كورونا، وأن تحقيق

 . الية وتوفيرها لكافة شرائح املجتمعما يعزز توسيع نطاق استخدام الخدمات امل، مكانة في مجال التكنولوجيا املالية

اإللكترونية   اإلدارة  أن  تبين  النظري،  الجانب  خالل  املعلومات هي  من  لتكنولوجيا  املؤسسة  استخدام  عملية 

النشاطات اإلدارية داخل املؤسسة لتطويرها وتحسينها، وتبسيط اإلجراءات وسرعة وكفاءة   واالتصاالت، وربطها بكافة 

توفير الخدمات البنكية لالفراد إلكترونيا،  هي  . أما البنوك اإللكترونية  وقت وبدقة عالية  أقصروفي    االنجاز بأقل تكلفة

 ...إلخ. املالية أو غير املاليةسواء تعلق األمر بالسحب أو الدفع أو اإلئتمان أو التحويل أو التعامل في األوراق 

من االتطبيقي    انبالج   وتوصلنا  التابعأن  بنكس ي  النقال  في    لبنك  نقال  بنك  أول  هو  الجزائر،  نتيكسيس  لبنك 

في أي مكان،  وقت و  وتطبيقه مؤمن يمكن الولوج إليه في أي  ،في متناول الجميعزائر، يقدم خدمات بنكية عن بعد والج

 App التحميل،من أحد برامج  "مجانا"  لى التنقل. ولالكتتاب في بنكس ي، ما على الزبون سوى تحميل التطبيق  إبدون الحاجة  

Storeأو ، Google Playخدمة جديدة تسعى لتسهيل الحياة اليومية للجزائريين  بنكس يتعتبر  و  حسابه، ، ثم إنشاء وترسيم  

 بجودة وبتكلفة منخفضة.، بسرعة

األخير أن    وفي  الجهد  استخلصنا  الوقت،  إختصار  على  وقادرة  متطورة  نوعية  طفرة  تمثل  اإللكترونية  البنوك 

وتعطي ميزة تنافسية للبنك من خالل ابتكار منتجات وخدمات تعمل على تلبية حاجات ورغبات الزبائن بأقل  والتكلفة،  

 ها.  جهد ووقت وتكلفة في جميع العمليات البنكية التي تمارس

 قائمة املراجع: 
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 البعد السلوكي للكفاءات البشرية كأحد دعائم البيروقراطية اإللكترونية 
Behavioural dimension of the human competencies as one of the pillars of electronic 

bureaucracy   

 د. محمد الحافظ عيشوش 

 El.hafedh@yahoo.comأستاذ محاضر أ، جامعة الوادي، الوادي/ الجزائر، 

 زاوي عيد السالم 

 zaoui-abdesselam@univ-eloued.dzطالب دكتوراه، جامعة الوادي، الوادي/ الجزائر،  
 

 امللخص: 

للثورة الصناعية الرابعة ملواكبة عصر العوملة  تكتس ي اإلدارة اإللكترونية أهمية كبيرة في املؤسسات الحديثة وتعتبر ركيزة أساسية  

سيكي  والتكنلوجيا الذي يتميز بالسرعة وتقديم أجود الخدمات إلرضاء الزبائن، لكن الكفاءات البشرية البيروقراطية بخلفياتها وتفكيرها الكال 

هنا جاء بحثنا هذا للتسليط الضوء على السلوك كأحد    تأبى التطلع إلى مستويات أكثر انفتاح على اإلدارة الكترونية واملساهمة في تطورها، ومن

 .أبعاد الكفاءة األكثر تأثيرا   ودعما لتكيف البيروقراطية مع اإلدارة اإللكترونية التي تتميز بالسرعة واملرونة

الكف أبعاد  البيروقراطية اإللكترونية والكفاءة وتحليل  الى أن  باستعمال املنهج االستنباطي الوصفي واستعراض تعريف  اءة توصلنا 

اطية  البعد السلوكي هو الدافع واملحرك للكفاءات البشرية للتحرر من قيود وتعقيدات البيروقراطية التقليدية واالنتقال بسالسة الى البيروقر 

 اإللكترونية للتمتع بخدمات إدارية أكثر سرعة ومرونة. 

 ية، كفاءة، سلوك. بيروقراطية، إدارة إلكترونية، موارد بشر الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Electronic management has a great importance in the modern institutions, which is alike considered as a basic pillar 

of the fourth industrial revolution so as to keep pace with the era of globalization and technology, which is categorized by 

speed and provision of the best services for the purpose of attaining the customers’ satisfaction; however, the bureaucratic 

human competencies, alongside the backgrounds and classic thinking thereof, have shown their refusal to looking forward 

to more open levels of electronic management and contributing to its development. Subsequently, we endeavoured 

through this research to shed light on the behaviour as one of the most influential and supportive dimensions of 

competency in such a way to adapt bureaucracy to electronic management that is characterized by speed and flexibility.  

Indeed, through using the deductive descriptive approach, reviewing the definition of electronic bureaucracy and 

competency, along with analyzing the dimensions of competency, we concluded that the behavioural dimension has shown 

to be the motive and engine for human competencies to get rid of the constraints and complexities of traditional bureaucracy, 

and to smoothly move to electronic bureaucracy so as to enjoy faster and more flexible administrative services. 

Key words: Bureaucracy; Electronic management; Human resources; Competency; Behaviour. 
 

 املقدمة:

أن العالم يواجه حالًيا تحديات غير مسبوقة منذ نهاية الحرب العاملية الثانية،    2020أفاد تقرير البتك الدولي لسنة  

وباء   عن  ناجمة  الصناعية    19-كوفيد  وليست  الثورات  ظهور  مع  األزمة  بوادر  ظهرت  حيث  البعض،  يعتقد  كما  وحده 

؛ ونتيجة لذلك، فإن الكثير من الحكومات    (2020)البنك الدولي،    الرابعة، والذكاء االصطناعي وذكاء األعمال، والرقمنة 

حاليً  تكافح  العالم  في  الخاصة  عدد  والقطاعات  وتقليل  الفضفاضة  "البيروقراطية"  املكتبية  الوظائف  عن  لالبتعاد  ا 

العاملين في الخدمة التقليدية للقطاعات التي يمكن أن تفعلها التكنولوجيا. أصبح البعد عن العمل البشري التقليدي أمًرا  
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 شائعا، وباعتبار أن اإلدارة الت
ً
ي تقودها البيروقراطية بشكلها الحالي ال  شائًعا بعد أن أصبح استخدام اآلالت الذكية عمال

والتقنية،   االقتصادية  التخصصات  شتى  في  املتسارع  العالم  التطور  مع  خاصة  ومع   .
ً
بعيدا والطموحات  باآلمال  يذهب 

أصبحت البيروقراطية تفتقد للحلول املناسبة لتعقيدات الواقع الحديث، واالفتقار إلى التنسيق الذي يتسبب في تعارض  

اإلدارية مع قرارات األطراف املوازية األخرى؛ نظًرا ألن عملية صنع القرار مركزية من كل جانب، في حين يجب أن تكون  القرار  

الجهود متكامل بينهما، إضافة الى ان النموذج البيروقراطي بعيد كل البعد عن املجازفة وهو ما جعل البيروقراطية نظاما    

الشديدة املنافسة  يساير  يدعم وال  ذو     ال  الحديث  العاملي  النظام  تميز  االقتصادي التي  التكنولوجية   النمو  والطفرات 

 .املتسارعة

ن خلفيات اجتماعية وثقافية  فإذا نظرا للشركات العاملية، التي تعمل في العديد من البلدان، توظف آالف العمال م 

متنوعة، وتصنع مئات املنتجات، وتتعامل مع آالف العمالء حول العالم في سياقات اقتصادية واجتماعية متنوعة ، ؛ فقد   

 ومعقًدا و يخضع ملنظمة إدارية شديدة املركزية وقد يؤدي الى فوارق زمنية قد  
ً
يتطلب القرار األبسط سلًما إدارًيا طويال

، لهذا وغيره من االنتقادات التي تم  (2016)الجزيرة،    يوم كامل مما يضع املنظمة في حرج مع عمالئها ومنافسيهاتصل الى  

املكننة والربط اآللي كبداية الطريق للقضاء  ، توجيهها إلى طبيعة البيروقراطية ، اقترح املتخصصون واملمارسون في اإلدارة  

والتي تضمن  على البيروقراطية التقليدية  بشكل نهائي في اإلدارات العامة ، وبالتالي إنشاء ما يسمى باإلدارة اإللكترونية ،  

الربط بين املنظمات،  وتحسين الجودة بشكل عام وضمان إتمام املعامالت بأقل جهد وأسرع وقت ؛ مما سيساعد في القضاء  

 على الفساد اإلداري ويساعد في تقليل الضغط على العمالء. 

ان االلكترونية  اإلدارة  تبنت  والتي  الخاصة  حتى   او  العامة  اإلدارات  العديد  في  لوحظ  البشرية     لكن  كفاءاتها  

البيروقراطية خاصة التي تتعامل مباشرة مع العمالء  ال تزال ال تؤمن باإلدارة االلكترونية كأداة ووسيلة  لتسهيل العمل  

اإلداري و تقريب اإلدارة من العميل  ففرضوا عليها سلوكياتهم  وقواعدهم  البيروقراطية حتى بدون تلقي أوامر من السلطة  

العليا رغم تلقيهم تدريبا وتكوينا مناسبا وتزويدهم بمعلومات شاملة عن كيفية التعامل مع اإلدارة االلكترونية  او اإلدارة  

وأهدافها، مما دفع العديد من املدراء الى البحث عن الخلل، وهنا جاء هذا البحث ليسلط الضوء  على نقطة مهمة البد من  

اإل  الى  االنتقال  بعد  وحتى  قبل  عليها  البشرية  التركيز  للكفاءات  السلوكي  البعد  على  التركيز  وهي  اال  اإللكترونية  دارة 

البيروقراطية   الى  التقليدي  النمط  البيروقراطية من  انتقال  بالقيم واملبادئ  كأحد دعائم  البيروقراطية خاصة ما تعلق 

 االلكترونية.     

ءات البشرية كأحد دعائم انتقال البيروقراطية  وعليه سنحاول في بخثنا هذا تحديد أهمية على البعد السلوكي للكفا

البيروقراطية   في  البشرية  املوارد  اندماج  في  فعال  بشكل  وتساهم  االلكترونية  البيروقراطية  الى  التقليدي  النمط  من 

 االلكترونية وتحقيق اإلقالع اليحيح، وعليه فسيتم طرح اإلشكالية التالية: 

 لبشرية كأحد دعائم االنتقال الى البيروقراطية االلكترونية؟ما مدى أهمية البعد السلوكي للكفاءات ا

 ومن خالل هذه اإلشكالية الرئيسية يمكن طرح التساؤالت الفرعية التالية: 

 ما مفهوم البيروقراطية واالنتقادات املوجهة اليها؟؛ -

 ما مفهوم اإلدارة الكترونية وماهي اهم خصائصها وعناصر تكوينها ومتطلبات تطبيقها؟؛   -

 . ما هو مفهوم الكفاءات البشرية وماهي أبعادها وطرق تنميتها؟ -

القيم في البعد السلوكي للكفاءات البشرية أحد دعائم االنتقال من البيروقراطية التقليدية الى   فرضيات البحث:

 البيروقراطية اإللكترونية؛ 

 يوجد عالقة بين القيم الدينية واالنتقال الى البيروقراطية اإللكترونية؛ -

 يوجد عالقة بين القيم التنظيمية )الوالء، الثقة، املواطنة...( واالنتقال الى البيروقراطية اإللكترونية؛ -

https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2008/4/6/النمو-الاقتصادي
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 إللكترونية.  يوجد عالقة بين تنمية القيم ومرونة االنتقال الى البيروقراطية ا  -

   أهمية البحث:

تتضح أهمية البحث من تناولنا موضوع يتعلق بتطوير وتحسين منظومة البيروقراطية فيما يعرف بالبيروقراطية   -

 اإللكترونية؛

 يضيف هذا البحث معرفة جديدة تسهم في تقدم وتطور البيروقراطية اإللكترونية؛ −

 .العمل اإلداري  يسلم هدا البحث الضوء على أهمية السلوك البشري في −

 يهدف هذا البحث الى:   أهداف البحث:

 مفهوم البيروقراطية من وجهة املؤيدين واملعارضين لها البيروقراطية؛  -

 التطرق ملفهوم اإلدارة الكترونية وعناصر تكوينها ومتطلبات التطبيق الناحح لها؛  -

 تعريف الكفاءات البشرية وأهم أبعادها وطرق تنميتها؛  -

 السلوكي للكفاءات البشرية وربطه باالنتقال الناحح للديمقراطية اإللكترونية؛تحليل البعد   -

لإلجابة على اإلشكالية املطروحة في مقدمة هذا البحث سيتم اتباع املنهج االستنباطي الوصفي    منهجية البحث: 

للتطرق ملختلف الفرضيات املطروحة واثبات مدى صحتها من خالل تتبع كتابات وأقوال املختصين للخروج بنتيجة تجيب  

ت البشرية وتتبع أثره على االنتقال السلس واملرن  عن اإلشكالية الرئيسية املطروحة من خالل تحليل البعد السلوكي للكفاءا

 للبيروقراطية اإللكترونية.

 مفهوم البيروقراطية:  

وتجدر اإلشارة إلى أن التعريفات التي تتناول مفهوم البيروقراطية تنقسم إلى جزأين، يركز أحدهما على الخدمات  

اع مجموعة من القواعد واإلجراءات، بينما تركز التعريفات  التي يمكن أن تقدمها البيروقراطية ملصالح املنظمة من خالل اتب

 األخرى على واقع املفهوم البيروقراطي السلبي الذي تم إثباته، وتأكد هذا عندما ركز بعض الباحثين على الجانب السلبي. 

 الجانب اإليجابي:

بق على العديد من املفاهيم  كلمة بيروقراطية من املصطلحات التي لها معاني ودالالت متعددة، وهذا الوصف ينط

، عندما جمع كلمة بيرو ، وتعني املكتب ، وكلمة    1745اسُتخدمت الكلمة عام   .التي تؤدي إلى معاٍن واستخدامات متعددة

)كراتيا( التي تعني حكم باللغة اليونانية ، واستخدمت الكلمة لتعني حكم مسؤول أو مكتب حكومي ، لكنها انتشرت بعد  

ا إلى تشمل  العامة ذلك  البيروقراطية بفضل جهود عالم االجتماع ماكس فيبر    (2005)غندز،    ملنظمات  انتشر مفهوم   ،

( ، الذي أطلق هذا املفهوم  في البداية على  جميع أشكال بنى التنظيم الفوقية ، الخاضعة لسلطة مركزية  1864-1920)

الدنيا ال تتمتع بأي قوى مل التدرجات البيروقراطية  ، في حين أن  الكاملة  التوجيهات واألوامر  عليا تتمتع بالسلطة  ناقشة 

 . (2016)الجزيرة،  الصادرة في أعلى الهرم إال عن طريق التفويض

و على الرغم من أن فيبر لم يقدم تعريًفا رسمًيا للبيروقراطية ، إال أنه ركز  فيما يتعلق بصنع القرار العقالني ورؤيته 

ف لإلدارة  املثالي  الحل  أنه  لتطبيق   على  نموذج  وقدم  املعرفة  وتنظيم  بالكفاءة  واهتم   ركز  فيبر  فإن    ، مؤسسة  أي  ي 

،  ومن خالل تحليل مكونات أنساق السلطة القانونية ، و  (Durand & Weil , 1994 ) البيروقراطية عرف بالنموذج املثالي

وطبيعة  بناء نظام السلطة القانونية ، حدد فيبر السمات والخصائص  املميزة  طرح سلسلة من األسئلة لكشف جوهر  

، فالبيروقراطيون في نظر فيبر هم األشخاص العاملون في اإلدارات  (1999)عبد املعطي علي،   للبيروقراطية والبيروقراطيين

، (2015)فيبر،   عليا والذين ينتدبون للعمل بطريقة غير وراثية أو انتقائية الحكومية  الذين يتم اختيارهم من قبل السلطة ال

مع تنظيم بينهم ؛و تسلسل هرمي تحكمه قواعد محددة يتم فيها تحديد الكفاءات والواجبات واملسؤوليات، يركز فيبر على  



 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد )الجزء الثالث(      

 

 

 

 192 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

)أسابع،   متناسيا ما يمكن أن ينتج من املفاج ت والعواقب غير املقصودةالبيروقراطية في الجانب اإليجابي املنطق ، ناسا او  

2016) . 

إنها منظمة قائمة على السلطة الرسمية، تقوم باألعمال اإلدارية    وعرفت البيروقراطية في قاموس املصطلحات اإلدارية 

 والتقسيم الوظيفي للعمل بين مختلف املستويات، وتستند إلى األوامر اإلدارية الرسمية الصادرة عن الرؤساء للمرؤوسين 

الحكومية  (1984)بدوي،   لاجهزة  املخولة  والسلطة  السلطة  بأنها  البيروقراطية  االجتماعية  الخدمات  معجم  ويعّرفها   ،

،  القانون الديمقراطية تعني سيادة  فيرى أن    (LUDWIG , 1994)أما  ،  (2012)الدخيل،   وفروعها وتمارس على املواطنين 

وعلينا أن ندرك أنه ال نستطيع االستغناء عن اللوائح والتوجيهات البيروقراطية إذا كان ال ينبالي أن ننحدر إلى نظام فوضوي  

 .(LUDWIG , 1994) متفكك

 الجانب السلبي:

لوسكي(، الذي يعرف البيروقراطية على أنها: إنها  أما أبرز باحث كتب عن هذا املفهوم هو عالم االجتماع هارولد  

وكالة حكومية والرقابة بالكامل في أيدي فئة من املسؤولين الذين تحد سلطاتهم من حرية األفراد مما يولد حالة من حاالت  

 .(2012)لوسكي،  إساءة استعمال السلطة

قراطية تأتي إلى األذهان بصورة تنظيم حكومي ضخم يسوده عدم الكفاية ويعج بأفراد  إن كلمة بيرو يقول سكوت            

 .(1987)حسن،   يتميزون بالكسل، وضيق األفق

 وفي قاموس العلوم االجتماعية جاء:

فهي مجرد نسبة إلى كلمة  مكتب  ال تحمل أي ملدلول أو معنى غير مستحب  « bureau » في األصل الكلمة الفرنسية  

أو مكان تصريف الشؤون الحكومية ، لكن تعقد وظيفة الدولة التنفيذية وازدياد تدخل الدولة، وتضاعف الجوانب الفنية  

للعمل   تأخير  نتج عنه  من   ما  ، و وتضاعف عدد املوظفين، و  الرئاسات اإلدارية  في تسلسل  اإلداري، واإلسراف  للعمل 

األفراد، وتهرب من الرقابة السياسية والبرملانية  قد جعل ملصطلح  بيروقراطية وقعا سيئا في األذهان سواء  وتعطيل ملصالح  

بالنسبة لافراد وحتى املنظمات والهيئات  الدولية ، وتعالت أصوات  الشكوى من هذه النزعة في اإلدارة، وخاصة شكوى  

 .(1975)مجموعة من املختصين،  علماء اإلدارة

فإن تغول البيروقراطية اإلدارية وتحولها إلى بيروقراطية سياسية وسوسيولوجية   (2020)فراج و عقاري،  وحسب  

أن البيروقراطية تصير هيمنة اإلدارة بما تعنيه من    (2020)فراج و عقاري،  كان موضوع مالحظة سوسيولوجية حيث عبر 

 .(Bernoux , 2006) صرامة معقدة وخطوات محددة عائق لإلبداع واملرونة املطلوبة في املجتمع

 اإلدارة اإللكترونية:   

 في املنظمات على ا
ً
 وهاما

ً
 أساسيا

ً
ختالف أنواعها وتخصصاتها، وأداة مهمة  أصبحت تقنية املعلومات اإلدارية عنصرا

فاإلدارة   الحالية،  املعلومات  بثورة  مدفوعة  الجديدة.  التحديات  وملواجهة  ودقة وسرعة،  بكفاءة  العمل  عمليات  إلتمام 

اإللكترونية تعتبر من إنجازات هذه الثورة، فمع ظهور ثورة املعلومات وثورة االتصاالت، وتطور الحاسب وتقنياته، برزت  

دارة اإللكترونية كرد فعل واقعي لالستخدام وتطبيق أجهزة الكمبيوتر واالنترنت في قطاع الخدمة العامة حيث، تتطور  اإل 

، (2006)قرني،   أساليب العمل التقليدية إلى أساليب أكثر مرونة وكفاءة، ومن ناحية أخرى توفير الوقت والجهد والتكلفة 

تطرق لإلدارة اإللكترونية بنوع من البيان والتوضيح ملفهومها وخصائصها واهميتها وعناصر تكوينها ومتطلبات  وسنحاول ال

   تطبيقها.

 مفهوم اإلدارة االلكترونية:

أدى االستخدام املتزايد ألجهزة الكمبيوتر في بيئة األعمال املعاصرة إلى تحولها إلى متخصصين في الكمبيوتر يقومون  

في   الكمبيوتر  أجهزة  في جودتها، واستخدام  والتحكم  الكمبيوتر، وتصنيعها  أجهزة  املنتجات من خالل  بتصميم وتطوير 
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العمليات اإلدارية، والترفيه، واإل  القرارات اإلدارية، والتي تعد جوهر مهام  إعادة تصميم  البنوك   واتخاذ  عالن، وعمالء 

 . (2001)مصطفى،  اإلدارة، والذي بدورها أدى إلى ظهور أسلوب ونمط إداري جديد وهو "اإلدارة اإللكترونية"

العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانات املتميزة لإلنترنت    "  وتعددت تعاريف اإلدارة اإللكترونية فعرفها نجم عبود نجم بأنها:

وشبكات األعمال في تخطيط وتوجيه والرقابة على املوارد والقدرات الجوهرية للشركة واآلخرين بدون حدود من أجل تحقيق  

 .  (2008)نجم،  أهداف الشركة"

 أما محمد سمير أحمد فيعرفها بأنها:" تنفيذ األعمال واملعامالت التي تتم بين طرفين أو أكثر سواء من األفراد أو 

 .(2009)سمير أحمد،  املؤسسات من خالل استخدام شبكات االتصاالت االلكترونية

مما سبق من تعاريف يتضح ان العامل املشترك بيها أن اإلدارة االلكترونية هي تطويع تكنلوجيا االعالم واالتصال  

 لتسهيل املهام اإلدارية وجعلها أكثر مرونة   

 خصائها:

 : (2004)رأفت،  حدد الدكتور رأفت رضوان عدة خصائص ومزايا لإلدارة االلكترونية تمثلت في

 ؛إدارة ومتابعة أقسام الوكالة املختلفة وكأنها وحدة مركزية -

تنسيق جمع البيانات من املصادر األولية، وتقليل العوائق التي تحول دون اتخاذ القرار من خالل توفير قواعد   -

املوظفين وبناء ثقافة مؤسسية  البيانات، وربطها بمراكز القرار، واستخدام تكنولوجيا املعلومات، ودعم جميع  

 ؛ ( 2007)إيهاب،   إيجابية توفير تقنية املعلومات لدعم وبناء الثقة املؤسسية اإليجابية بين جميع العاملين

ارة  التعلم املستمر وتراكم املعرفة والتسليم الفوري للمعلومات للمستفيدين وزيادة الترابط بين املوظفين واإلد -

 ؛ العليا، وكذلك تتبع وإدارة جميع املوارد

ساعة   24إن ما يميز اإلدارة االلكترونية هو االتصال الدائم فهو إدارة دائمة ومتاحة في كل وقت ألنه يستمر ملدة   -

 ؛مما يخفف من معانات األفراد ويحسن جودة الخدمة املقدمة للمواطنين

الشبكية والوكاالت الذكية، حيث تسمح اإلدارة اإللكترونية برقمنة  تتجلى املرونة التنظيمية في طبيعة املؤسسات   -

جميع املستندات، وتمكن من معالجة البيانات عالية الجودة، وتقلل من عدد العناصر املهمة املطلوبة لخدمات  

 . (Sauret, 2004 ) غير محدودة

 :(2008)نجم،   التالية لإلدارة االلكترونيةأما نجم عبود نجم فيعدد الخصائص 

و − الفعلي  الوقت  في  بين  24/7التفاعل  الفعلي،  الوقت  وفي  املباشر  للتفاعل  املناسب  املكان  هو  اإلنترنت   :

 ؛ (24/7املوظفين وبين العمالء واملوردين واألطراف األخرى على قاعدة )

 ؛ االتصال الفائق −

هذه الشبكة على زيادة قدرة الشبكة إلى الحد األقي ى، والذي يقوم على حقيقة أن القيمة الفعلية  تعمل   −

 ؛لكل شبكة ذات اتصاالت ثنائية االتجاه تساوي مربع احتمال عدد املشاركين فيها

 . التفاعل في كل مكان −

فين أو العمالء بسهولة وفي أي مكان  نظًرا ألن اإلنترنت وشبكات األعمال توفر القدرة على التفاعل والعمل مع املوظ −

 في الشركة وفي أي مكان في العالم. 

 السرعة العالية: −

ميزة اإلنترنت في االتصاالت بعيدة املدى مما يجعل من املمكن إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني من قارة إلى    −

 ( ثانية. 15أخرى في وقت ال يتجاوز من )

 :املوارد والعمل عن بعد بال حدود  −
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لم تعد الشركات التي لديها إنترنت تهتم بالقيود التي تفصل بينها كموارد مادية وبشرية عن أي شخص آخر. لذلك    −

فإن السمة الرئيسية للتجارة اإللكترونية هي أنها يمكن أن تعمل بال حدود، لذا فإن نشاط االفتراض ي جزء من  

العمال عن بعد جزًءا من القوى العاملة في الشركة،  قدرة الشركة، حتى لو تم تنفيذها من قبل منافسين ويعد  

 حتى لو لم يعملوا في الواقع لصالح الشركة ولكنهم يخدمونها من الخارج. 

 عناصر تكوين اإلدارة االلكترونية: 

 تتكون اإلدارة اإللكترونية من أربعة عناصر أساسية هي: 

الرئيسية    الدقيق واللوحة  املعالج  الحاسبات وتضم  الجزء املادي من  الحاسوب وهو  بها أجهزة  الحاسوب: يقصد  عتاد 

   (2016)شواي،  والقرص الصلب، إضافة إلى امللحقات من طابعات وسماعات وفأرة أو ماوس ولوحة املفاتيح وغيرها

فهي    الشبكات  بينما  اآللي  الحاسب  جهاز  لتشغيل  املستخدمة  البرامج  مجموعة  هي  البرمجيات  والشبكات:  البرمجيات 

 ( 2009)محمد يوسف أبو أمونه،  الوصالت اإللكترونية املمتدة عبر نسيج اتصالي لشبكات اإلنترانت

ف الفكري  املال  رأس  وهم  املعرفة:  اإلدارة  صناع  لعناصر  اإلستراتيجي  التعاضد  إدارة  املعرفة  صناع  ويتولى  املؤسسة  ي 

  (2011موس ي عبد الناصر، محمد قريش ي, ) اإللكترونية مع تغيير طرق التفكير املنتشرة للوصول إلى ثقافة املعرفة

 االلكترونية: متطلبات تطبيق اإلدارة 

اإلدارة اإللكترونية هي إصالح شامل للمفاهيم والنظريات واألساليب واإلجراءات والهياكل والتشريعات التي تقوم  

عليها اإلدارة التقليدية، ويتطلب تنفيذ وتنفيذ مفاهيم اإلدارة اإللكترونية متطلبات قبلية لنجاها ومن أهم املتطلبات التي  

 : (2003)العمري،  ييجب استيفاؤها هي كما يل

 تطوير االستراتيجيات وخطط االندماج.  -

 توفير البنية التحتية لإلدارية اإللكترونية من معدات واجهزة   -

 التحول والتطوير التدريجي للمنظمات اإلدارية والخدمات واملعامالت الحكومية   -

 تعليم وتدريب وتطوير مهارات املوظفين وتثقيف العمالء -

 سن التشريعات الالزمة أو تعديل التشريعات القائمة وتطويرها.  -

 ضمان أمن وحماية املعلومات في اإلدارة اإللكترونية  -

 الكفاءات البشرية: 

 للمنافسة املتزايدة بين املؤسسات  يعتب
ً
 أو غير ذلك، ونظرا

ً
ر العامل البشري من أهم ركائز أي نظام سواء كان إداريا

العامة والخاصة، فقد تم التركيز على املوارد البشرية ذات الكفاءة العالية لتقديم أفضل الخدمات. في أسرع وقت ممكن،  

حيث أصبح من املصطلحات األساسية في إدارة املوارد    1990كفاءات سنة  مما يؤدي إلى إرضاء العمالء، وظهر مصطلح ال

، وفيما يلي سنحاول التعرف على تعريف الكفاءات البشرية وأبعادها وطرق تنميتها  (2016)بويحياوي و بن أحمد،   البشرية

 في املنظمات. 

 : تعريف الكفاءات البشرية

تعاريف   السلوكية  هناك  كاملقاربة  أساسها  على  الكفاءة  تعريف  تم  التي  املقاربة  باختالف  تختلف  للكفاءة  كثيرة 

 وسنقدم ثالث تعاريف مشهورة للكفاءة:   ومقاربة األداء ولكل منها أنصار يدافعون عن طرحهم لتعريف الكفاءة

كيات واملهارات املتحركة أو القابلة للتحريك بغية  بأنها تلك املعارف والسلو "  (Jean-marie Peretti): يعرفها  التعريف األول 

القدرة  "عرفها بأنها    2016، ونتدارك على حمدي ما ذكره الكاتب في قاموسه للموارد البشرية لسنة  "القيام بمهمة محددة

 ."(marie Peretti, 2016) على أداء نشاط متعلق بالوظيفة يساهم في األداء الفعال عند أداء املهمة
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القدرة على التوليف )التوفيق( والتحريك للموارد الخخصية للفرد )املعارف، املهارات،  ":(Guy le boterf) التعريف الثاني

...الخ( واملوارد البيصية )بنك املعطيات،   القيم،  الثقافة،  الفيزيولوجية،  الخ(، بمعنى آخر هي نتاج  املوارد  املهنية،  الثقافة 

 . (2004)حمدي،  تسلسل نشاطات متعددة مستمدة من املهارات 

هي مجموعة من املعارف املكتسبة التي تشكل الخصائص الفردية لافراد والتي يمكن أن  " : (Boyatzis) التعريف الثالث

 . (2004)حمدي،  مختلفة مثل سمات الخخصية، القدرة، الصورة الذاتية، الخ " تنتمي إلى مجاالت 

هي مجموعة من املعارف واملهارات والخبرات، التي تترجم إلى تصرفات أو أعمال أو نشاطات في  " :(مرابط (الرابع التعريف  

إطار محدد وقابل للمالحظة والقياس، وذلك من أجل مواجهة تحديات العمل  ميدان العمل، أو أثناء تأدية وظيفة ما، في  

 ،")مرابط( املفروض، أو الخروج من مواقف عملية حرجة في إطار املهنة املنوطة به

الكفاءات   بأنواعها  الكفاءة  مفهوم  تتبع  من  قدمه  ما  عليه  االطالع  يمكن  ما  أحسن  الكفاءات  ومن  الوظيفية، 

، ويرى أن هذه األنواع الثالث تعد تمثيال مناسبا مناسب  2001الى سنة    1974االجتماعية، الكفاءات املفاهيمية من سنة  

 . (BrinCkmann, 2007) لتعريف الكفاءة

بأنها  البشرية لكن يمكن تعريفها على  الذي يجمع بين    تعددت واختلفت تعاريف الكفاءات  املزيج املثالي املتناسق 

 املعرفة واملهارة والسلوك.

 أبعاد الكفاءات البشرية:

يكاد املطلع على تحليل املختصين أن الكفاءة ترتكز على ثالث أبعاد أساسية هي املعرفة واملهارة والسلوك وسنحاول  

 التعرف على كل بعد عن حدي: 

الكتاب    :املعرفة آراء  للمعرفةاختلفت  موحد  مفهوم  على  اتفاق  هناك  فليس  املعرفة  تعريف  حول  ،  والباحثين 

بأنها أيضا  نظمي  "فتعرف  بشكل  املوضوعة  األهداف  لتحقيق  باملعرفة  املتعلقة  التغيرات  وتنفيذ  تركيب  تحليل،  عملية 

 . (2019)ماض ي، بعاج، و بن برطال ،  "مقصود وهادف

أيضا صولح،    ويعرفها  و  هي   (2010)منصوري  املعرفة  أن  املتقاربة  "على  املعلومات  من  مهيكلة  مجموع  توافق 

 " .واملتكاملة في إطار مرجعي تسمح للمؤسسة أو الفرد بالقيام بأنشطته في سياق خاص

أحمد،    ويعرفها بن  و  إطار    "بأنها(2016)بويحياوي  في  واملدمجة  واملهيكلة،  املستوعبة،  املعلومات  من  مجموعة 

مرجعي يسمح للمؤسسة بقيادة أنشطتها والعمل في إطار خاص، فهي مجموعة املعارف املهنية القاعدية الضرورية ملمارسة  

تقنيات السكرتارية.... املحاسبة،  تقنيات  للنقل من شخص آلخرالوظيفة، مثل  بن    "، وهي معلومات قابلة  )بويحياوي و 

 .(2016أحمد، 

وحيث أنع ال يمكن سوق كل تعارف املعرفة فتكاد تجمع كل التعاريف أن املعرفة هي معلومات تم معالجتها وتنظيمها  

للمعرفة أن تكون صريحة ظاهرة املعبر عنها ويمكن أن تكون خفية غير  بشكل معين ليسهل استخدامها واستغاللها، ويمكن  

 معبر عنا ومخزنة في عقول حامليها. 

ان هناك فرق بين املهارة والكفاءة فاملهارة ظاهرة يمكن رؤيتها أثناء العمل بالطريقة التي ينفذ بها شخص ما مهمة    :املهارة

الخخص ولكنها تؤثر على كيفية استخدام مهاراته، فاملهارة خارجية والكفاءة  ما أو تقنية؛ أما الكفاءات فهي مخفية داخل  

 ،(Clarkson, 2001) داخلية

وتعرف املهارة على أنها " القدرة على تسيير عمل بطريقة ملموسة وفق عملية أو أهداف معروفة مسبقا، واملعارف  

النظرية، لكن ال تحتاج إليها بالضرورة، وتتكون املعارف العملية بالتجربة"، وتعرف أيضا بأنها"  العملية ال تقي ي املعارف  

املهارة هي استعداد أو موهبة طبيعية أو مكتسبة تنمو باملعرفة أو بالتعليم وتصقل بالتدريب، وتجعل الفرد قادرا على األداء  

 ( 2008)عمر اآلغا،  جسميا وذهنيا"
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مجموعة من االستجابات التي يصدرها الفرد تجاه الظروف البيصية املختلفة، ويرى سيجمون  أيًضا بأنه    السلوك  :السلوك

فرويد أن لكل نمط من أنماط السلوك منشأ فالسلوك ما هو الى نتيجة للقوى الدافعة واملثيرات والخبرات الكامنة في نفس 

 . (2001)د.ناى،  االنسان

سواء اإلنسان  عن  يصدر  نشاط  أي  بأنه  آخرين  كالنشاطات   ويعرفه  وقياسها  مالحظتها  يمكن  أفعاال  كان 

 .(2013)أمل،  الفسيولوجية والحركية أو نشاطات تتم على نحو غير ملحوظ كالتفكير والتذكر والوساوس وغيرها

يمكن القول إن السلوك هو ردة الفعل ملثير ما فالسلوك ال يمكن أن يحدث من فراغ وهو يتأثر بالبيئة فيمكن  

 ضبطه وتوجيهه، ولعل أهم مكونات السلوك الدوافع والقيم، وسنتطرق للقيم بالتعريف لكونها تخدم بحثنا:

 إيجابية تتماش ى وِقيم املؤسسة  يعتبر الِقيم هي املحّرك الّرئيس لباقي املكونات األخرى للكفاءات
ً
، فإذا كان الفرد يمتلك ِقيما

فإن ذلك سينعكس إيجابا على املعرفة واملهارة، ورغم أهمية القيم لكن ال يوجد اتفاق او توافق حول تعريف للقيم يطمأن  

مات وغيرها، والبعض  إليه فالبعض عرفها بمجموعة من املفاهيم ذات الصلة بالقيم كاالحتياجات واالخالقيات وااللتزا 

حالة معيشية عامة يشعر الفرد أن لها تأثير مهم على سالمته"  "اآلخر أعطاها تعريفا تجريديا دون  تعداد، فعرفوها بكونها 

كما عرفت كـ  تجريد عالي املستوى يشمل فئة كاملة من األشياء واملشاعر و الخبرات، أيضا عّرفت القيمة على أنها التأثير في  

ائن حي على كائن محفز. فالقيم حسب هذا التعريف تعتبر كاستجابة عاطفية للقاءات مع األشياء، سواء كان  رد فعل ك

 (W. van Deth & Scarbrough, 1995) ش يء، موقف، فعل، حدث، رمز، حتى رمز كائن غير موجود"

 تنمية الكفاءات البشرية:

دافيد   روبينس يعرف  وستيفان  تجاه   ديسونزو  مستقبلية  نظرة  تعني  بأنها  الكفاءات  تنمية  فيرهولست  وسوزان 

، (2018)حيمر،   املوارد البشرية، تركز بشكل كبير على التعلم، بدل من تدريب املوارد البشرية على ممارسة أنشطة محددة

ال يتجزء من إدارة املوارد البشرية، وهي عملية ضرورية بالنسبة لجميع الشرائح الوظيفية  ويرى تأن تنمية الكفاءات هي جزء  

باملنظمات، لذلك أصبحت تمثل الشغل الشاغل للمدراء بجميع املنظمات على اختالف القطاعات االقتصادية التي تنتمي  

 ، (Leboyer, 2009) إليها

لتنمية الكفاءات البشرية يجمع املختصون عليهما هما التنمية في مكان العمل والتنمية خارج  ولعل أهم مدخلين  

 . (Sanghi, 2014) مكان العمل، حيث يضم كل مدخل عدة طرق وأساليب لتنمية الكفاءات

 البعد السلوكي كأحد دائم البيروقراطية االلكترونية:

فالقيم هي االطار العام الذي تحكم سلوكنا وتصرفاتنا من حيث  عد القيم هي املحرك الرئيس لسلوك االنسان  ت

الحسن والقبح والقبول والرفض في أي تخصص واي مجال ولعل هذا املفهوم يكون مفقود في البيروقراطية التقليدية التي  

اإل للقيم  تترك مجاال  والتنظيمات فال  القوانين  على  النظم  تركز  تحكمها  البيروقراطيين  املوظفين  نسانية فكل تصرفات 

واللوائح و التركيز املفرط للسلطة وهو ما اعتبره كثير من املختصين نقطة ضعف البيروقراطية التقليدية  مما ادى الى ت كل  

لبيروقراطي خطر  منظومة القيم وتشكل صورا غير صحيحة لصاحب القيم، حتى  توصل عامة الناس إلى اعتبار الجهاز ا

يهدد حياتهم ملا يمثله من  الجمود والتعقيد أمام تحقيق مصالحهم و طموحاتهم  و بالتالي الخوف من الرجوع للمجتمعات  

لكفاية  ، ورغم أن البيروقراطية مفهوم اجتماعي وسياس ي وإداري ذو وجهين، وجه يعّبر عن ا(2002)ايزنستاين ،   التقليدية

التنظيمية  الروتين  وهو ما قدمه فيبر في نموذجه املثالي ، و   واملوضوعية والدقة وتحقيق األهداف  الوجه اآلخر يعبر عن 

الخخصية العالقات  وسيطرة  اإلدارية  اإلجراءات  في  .وبطء  فالبيروقراطيون  الغالب،  هو  أصبح  الثاني  الوحه   ولعل  

ي مكتب الرعاية االجتماعية ، رجال الشرطة وما إلى ذلك(  لديهم سلطات تقديرية  الخطوط األمامية )املعلمون ، العاملون ف

كـعمالء( )املواطنون  املستهدفة  الفئات  على  العادية  وأفعالهم  قراراتهم  في  مع  واسعة  تقديرية  سلطات  له  مثال  فاملعلم   ،

االستقاللية النسبية من البيئة املهنية تسمى  وهذه   تالميذه واستقالل جزئي عن مديرية ووزارة التربية والشرطي كذلك،
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تشير   ، هذا الهيكل يجعل البيروقراطيين في الخطوط االمامية هم أصحاب السلطة ضد عمالئهم،     ""ببنية اللقاء العام

مارس بطريقة خاصة لتعظيم مناف
ُ
عهم  العديد من دراسات الحالة إلى أن سلطة البيروقراطيين أصحاب بنية اللقاء  العام  ت

 . هذه الخاصية السلوكية ال تقتصر على اليابان فقد بل في جميع الدول املتقدمة الخخصية و

ولعل هذا النظرة الحادة للبيروقراطية اقترنت بالبيروقراطية التقليدية التي لم تواكب التطور الحاصل في مجال  

ى البيروقراطية االندماج مع هذا التطور ومواكبة  التكنلوجيا الحديثة لالتصال وثورة املعلومات الرقمية لذا كان لزما عل

لتسهيل   االلكترونية  بالبيروقراطية  تؤمن  اصبحت  واملؤسسات  اإلدارات  من  العديد  ان  ورغم  واملرونة  السرعة  عصر 

الخدمات من املواطن اإلدارية وتقريب مختلف  بين    ،  العمليات  االندماج  السلوكيات تحد وتعيق هذا  لكن بقيت بعض 

راطية وتكنلوجيا املعلومات واالتصال وتقلل من كفاءة البيروقراطية االلكترونية وال تحقق األهداف املرجوة منها،  البيروق

فعندما نتهم   .وبما أن الكفاءة مفهوم كمي فعندما نشير إلى كفاءة أو عدم كفاءة ش يء ما، من الضروري مقارنته باآلخرين

الكفا بعدم  االلكترونية  البيروقراطية  بالبيروقراطية  نظام  مقارنته  الضروري  فمن  العمومية،  املؤسسات  في  االدارية  ءة 

االلكترونية للمؤسسات الخاصة فلماذا يكون املوظف في اإلدارات او املؤسسات العمومية أقل كفاءة ولطًفا مما هو عليه  

   .(Hitose , 1966) في املؤسسات الخاصة

لنظام البيروقراطي االلكتروني في املؤسسات الحكومية بم يتخلى عن مبادئه التقليدية في التركيز على  فاملالحظ ان ا

التنظيمية حتى على حساب   والقوانين  باللوائح  الحرفي  االلتزام شبه  على  والتشديد  األعمال،  انجاز  في  آلية  طريقة شبه 

املوظفين ش لدى  يولد  مما  الخخصية  املوظفين   وعواطف  يشعرون  مشاعر  ال  وبالتالي  فال  عنهم  االستغناء  عور سهولة 

باالنتماء للمؤسسة ويؤدون مهاهم في أدنى مستوى من الكفاءة ألنه يعتقد أن املؤسسة ال تستحق منه بذل جهد كبير كما  

تغيير فهو  ان االنتقال للبيروقراطية اإللكترونية دون وضع رؤيا وهدف واضح لكافة املوظفين يولد لديهم سلوك مقاومة ال

يعتقد أن اإلدارة اإللكترونية ستحل محله ويفقد عمله أو يعتقد انها ستجعله محل مسائلة دائمة ملا تتميز به من شفافية  

االوربية   االلكترونية  في  خطة الحكومة  اقرت    2020-2016مثلما ورد  للمواطنين  التي   أن يكون  بأنه يجب  القائل  املبدأ 

املعلومات مثل امليزانيات العامة والطريقة التي تنفق بها الحكومات أموال دافعي الضرائب ،    إمكانية الوصول املباشر إلى

وتوفير الخدمات العامة واملنافسة االنتخابية والنتائج ، على سبيل املثال ال الحصر. فعندما تكون هذه املعلومات عامة،  

واليحفيين واألكاديميين والوكاالت اإلشرافية  للمواطنين  بدوره    يمكن  أو مشبوه. وهذا  ا عن سلوك فاسد 
ً
بحث فحصها 

لهذا فان املوظف سيسعى للتخلي عن قيمه    ،  (2020 ,(w. p)) يسهل الكشف عن املخالفات وعدم الكفاءة البيروقراطية 

التنظيمية وربما الدينية وفرض املبادئ البيروقراطية التقليدية على البيروقراطية اإللكترونية ليثبت عدم كفاءتها وبالتالي  

الحفاظ على منصب عمله  و التستر عن منافعه الخخصية وقد يستعمل بعض املوظفين أساليب شخصية أخرى للتعطيل  

روقراطية االلكترونية كالرشوة واستعمال االتصاالت الخخصية لتقديم الخدمات، وهذا السلوك ال يوجد في موظفي  البي

بنية القاء العام او الخطوط األمامية بل يوحد حتى في مستويات اإلدارة العليا والوسطى ،ففي عملية ضبط امليزانية في دولة  

الوزارة التنفيذية الذين يرغبون في توسيع  جم ميزانية وزارتهم و بيروقراطي    ما تكون هناك مساومة بين البيروقراطيين في

وجد أن البيروقراطيين في كال الجانبين لديهم دوافع لتعظيم منافعهم   امليزانية الذين يرغبون في خفض  جم ميزانيتهم،  

 . (Hirofumi & Aiko , 1996) الخاصة على حساب فاهية املواطنين

لكن   اما في الهند فالدولة استثمرت ماليين الروبيات في تنمية املوارد املائية وتطويرها وتحديثها على عدة مراحل،

 في الهند، كما ان   .فاملشاكل املؤسسية والبيروقراطية اإلدارية تمنع االستخدام الفعال للمياه .العوائد منخفضة للغاية

إلى حد كبير،   .دور ومسؤولية عن الفوض ى والخروج على القانون في إدارة املياه وتوزيع املياه  البيروقراطيون لهممسؤولين  

 . (Bathini a, Tokuso , & Atsushi , 1997) إلى جانب ذلك فهم فخورون جًد  .فاملسؤولون مطيعون وخاملون وفاسدون 
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تقرير   لسنة  وفي  الدولية  الشفافية  الوظائف    2020ملنظمة  في مختلف  املوظفين  أرباع  ثالث  ان  آسيا وجد  لدول 

شرطة قضاة برملانيون وغيرهم يعتنقون الفساد الحكومي، باإلضافة الى استعمال االتصاالت الخخصية واالبتزاز لتلقي  

لتقيي كأداة  البيروقراطية  على  الضوء  مما يسلط  تسريعها  او  الفساد هذه  الخدمات  الخدمات وهذا، وطاهرة  وتبطئه  د 

 .(Asia Corruption Baromete, 2020) رصدت من قبل املنظمة قي كل دول العالم بنسل متفاوتة

 مخطط يوضح نسب الفساد حسب املؤسسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Asia Corruption Baromete, 2020)املصدر: 
 

سبق يتضح لنا أن البيروقراطية اإللكترونية ان لم تقترن بالقيم التنظيمية وعى رأسها القيم الدينية فلن أكون    امم

للبيروقراطية أثر ولن تحقق املطلوب منها من تحقيق املرونة والسرعة والشفافية، فوجب األخذ عنصر القيم خاصة القيم  

متطلبات كأحد  تز   الدينية  تكفي  ال  سبق  فكما  االلكترونية  اغفال  و البيروقراطية  مع  واملهارات  باملعلومات  املوظفين  يد 

الواجب   االهتمام  يلقى  لم  ان  اإللكترونية  البيروقراطية  مشروع  به  يتعثر  يعد  جر  قد  الذي  القيمي  السلوكي  الجانب 

    البيروقراطي.ي لنجاح النظام و كعنصر دعم ق

 الخاتمة: 

واستعراض    الكفاءة  وتعريف  وبعد  االلكترونية  واإلدارة  البيروقراطية  ملفهوم  تطرقنا  وبعد  هذا  بحثنا  ختام  في 

آراء املختصين والتقارير الدولية البشرية    إلثبات  ابعادها وحشد مجموعة من  ابعاد الكفاءة  مدى أهمية السلوك كأحد 

الى البيروقراطية االلكترونية في فإن أهم  املهم لنجاح النظام البيروقراطي وانتقاله السلس من   التقليدية  البيروقراطية 

 النتائج املتوصل اليها: 

انقسمت أراء املختصين حول البيروقراطية بين مؤيد لها كنظام يعّبر عن الكفاية واملوضوعية والدقة وتحقيق   -

روتيني ممل ال يدعم االبتكار وما  األهداف التنظيمية، وبين منتقد لها ملا آلت اليه من توسع في السلطة ونظام  

 ؛ تمزت به من بطء اإلجراءات اإلدارية وسيطرة العالقات الخخصية والفساد اإلداري 

ملواجهة   - ووسيلة  وسرعة،  ودقة  بكفاءة  اإلداري  العمل  عمليات  إلتمام  مهمة  أداة  االلكترونية  اإلدارة  تعد   ،

 ؛ التحديات الجديدة

 ؛املعرفة واملهارة والسلوك وتتم تنمينها من خالل عدة مداخل ووسائلللكفاءة ثالث أبعاد رئيسية هي  -

يعد السلوك أحد املقومات الغير محسوسة لإلدارة االلكترونية فهو  جر األساس لنظام لبيروقراطي الكتروني   -

مية كالوالء  ناحح، فالسلوك أحد دعائم البيروقراطية االلكترونية ملا يوفره لهذا النظام من التزام بالقيم التنظي
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كفاءتهم   لسهير  دفعة  للموظفين  فيعطي  محددة  ومهارات  كافية  ومعارف  معلومات  توفر  ومع  والصدق  والثقة 

 إلنجاح البيروقراطية االلكترونية وجني ثمارها من مرونة وسرعة وشفافية. 

 بعد استعراضنا الهم النتائج املتوصل اليها نقترح التوصيات التالية:

 ؛السلوكي عند استقطاب وتنمية الكفاءات املخولة لقيادة البيروقراطية االلكترونية  التركيز على البعد -

ميدانية    - تطبيقية  دراسات  واجراء  االلكترونية  بالبيروقراطية  البشرية  الكفاءات  عن عالقة  األبحاث  من  املزيد  اجراء 

 ؛معمقه
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 مللخص: ا

التالية:     الرئيسية  اإلشكالية  على  اإلجابة  الدراسة  الرقمي  كيف  حاولت  التحول  أسلوب ساهم  إلى  لالهتمام  مثير  اتجاه  من 

  ؟قوي  شائع االستخدام يسعى القتصادبيروقراطي 

األعمال الورقية وترجيح كفة استخدام الوسائل االلكترونية السريعة تطوير اإلدارة العامة و خفض  في  اإلدارة اإللكترونية   تساهم  

لحلول  و األطر القانونية  تأمين البنية التحتية  إلى  التحول إلى اإلدارة اإللكترونية  كما يعمل    تحسين واقع التنافس االقتصادي   عبر   واملوثوقة

 نظمات. ترشيق عمل امل  عبر تقليل النفقات و تسريع املعامالتسعيا ل اإلدارة اإللكترونية 

ُرق متواِفقة من خالل تحديد أدوار الجميع ضمن هذا تساعد   
ُ
 بط
ً
إقامة البيروقراطية على ضمان طريقة لعمل اآلالف من الناس معا

 .قوي  اقتصادالحفاظ على  و  حماية األمة ,تخجيع الصالح العامسعيا منها ل .التسلسل الهرمي

دور   إلى الدراسة نتائج توصلت وقد          تفعيل  في  املساهمة  املؤشرات  أهم  الرقمي تحديد  على اإلعمال  قطاع  في    التحول  باالعتماد 

  .و مؤشرات البيروقراطية املؤشرات الخاصة بذلك و واملؤشرات اإلحصائية ألهم عناصر اإلدارة اإللكترونية دراسة 

 البيروقراطية  مؤشرات التحول الرقمي, مؤشرات التحول الرقمي, البيروقراطية, ,اإلدارة اإللكترونية الكلمات املفتاحية :

Abstract: 

    The study attempted to answer the following main problem: How did the digital transformation from an interesting 

trend to commonly used bureaucratic style that seeks strong economy? 

   Electronic management contributes to development of public administration, reducing paperwork and weighing 

use of fast and reliable electronic means by improving reality of economic competition. The shift to electronic management 

also works to secure infrastructure and legal frameworks for electronic management solutions in effort to speed up 

transactions and reduce expenses by streamlining work of organizations. 

Setting up a bureaucracy helps ensure a way for thousands of people to work together in compatible ways by defining roles 

of everyone within this hierarchy. Seeking to encourage the common good, protect nation and maintain a strong economy. 

         The results of study have determined most important indicators that contribute to activating role of digital transformation 

in business sector, based on study of indicators related to this and statistical indicators of most important elements of 

electronic management and indicators of bureaucracy. 

Keywords: electronic management, bureaucracy, digital transformation, indicators of digital transformation, indicators of 

bureaucracy 
 

 مقدمة:

ة بدءا من العقدين األخيرين من القرن العشرين  يشهد العالم أجياال متعاقبة ومثيرة من التطورات التقنية املذهل  

بدأت   التي  التقنية  الثورات  من  وأجياال  أجياال  األخير شهدنا  العقد  . وخالل  مدهشة  هندسية  متوالية  في  مستمرة  وهي 

فق  تسيطر على حياتنا وكأننا آالت موصولة بالشبكة الكونية للمعلومات . لقد ساهمت الثورة التقنية في ربط البشر بالد

في   العلمي  الباحث  يستخدمه  كما  تماما  االنترنت  يستخدم  اليحارى  الخيمة وسط  يسكن  من  الغزير وصار  املعلوماتي 
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اليومية   الحياة وتأخذ لها حيزا تطبيقيا في الحياة  العلوم االلكترونية لتصبح من العلوم األساسية في  . وتطورت  السويد 

ثير من الدول التي تنتمي لكوكبة العالم الثالث. ومن بين العلوم االلكترونية يمكن  للناس بدءا ما العالم املتقدم وانتهاء بالك

أن نذكر اإلدارة اإللكترونية التي صارت تماثل في قوتها اإلدارة الورقية وتحل محلها في الكثير من مناحي الحياة . تتميز اإلدارة  

املع ووثوقية  التكلفة  قلة  و  األداء  في  بالسرعة  والتوقيع  اإللكترونية  االلكتروني  والكود  االلكترونية  للشيفرة  لومة وصار 

 . اإللكتروني أهمية خاصة له عوامله وقوانينه الخاصة

من اتجاه مثير لالهتمام إلى أسلوب  ساهم التحول الرقمي  كيف  حاولت الدراسة اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية التالية:    

  القتصاد قوي؟شائع االستخدام يسعى بيروقراطي 

 االدارة االلكترونيةأوال:  

 مفهوم االدارة االلكترونية: -1

واالستثمار   الواعي  واالستخدام  الشامل  االستيعاب  على  تقوم  جديدة  منهجية  الى  االلكترونية  اإلدارة  مفهوم  يشير 

ا مختلف  على  لإلدارة  األساسية  الوظائف  ممارسة  في  واالتصاالت  املعلومات  لتقنيات  في  االيجابي  التنظيمية  ملستويات 

 .املنظمات املعاصرة

بأنها منظومة الكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل اإلداري العادي   e-management وتعرف اإلدارة اإللكترونية 

ومحمية  من إدارة ورقية إلى إدارة تستخدم الحاسب والوثائق اإللكترونية وذلك باالعتماد على نظم معلوماتية قوية مشفرة  

 . تساعد في اتخاذ القرار اإلداري بأسرع وقت وتقدم الخدمات بأقل التكاليف املمكنة

 : أهداف اإلدارة اإللكترونية -2

تهدف اإلدارة اإللكترونية إلى تحقيق العديد من األهداف يمكن ايجازها بما يلي : تطوير اإلدارة العامة و خفض األعمال  

 . استخدام الوسائل االلكترونية السريعة واملوثوقةالورقية وترجيح كفة 

تحسين الخدمات العامة من خالل تخفض تكاليف التنقل وتسريع التوصيل في أي وقت وأي مكان وسهولة الوصول   ➢

 .للمعلومات

  التقريب بين املواطنين واملوظفين من واجهة واحدة بالنسبة للمواطن واملوظف وتقليل االحتكاك الوجاهي وتسهيل  ➢

 . اإلجراءات وترشيقها

املقاس   ➢ ذات  للشركات  الفرصة  إتاحة  و  العاملية  للتجارة  االنترنت  استخدام  و  االقتصادي  التنافس  واقع  تحسين 

 . املتوسط والصغير لدخول املنافسة وتقليل النقاش والعالقات الخخصية بين املتعامل واملوظف 

 . ءات الداخلية داخل املؤسسات والخارجية مع الغيرخفض املصاريف والنفقات عبر تكامل النظم ودعم اإلجرا ➢

 :التحول إلى اإلدارة اإللكترونية-3

 :يمر التحول إلى اإلدارة اإللكترونية بالعديد من املراحل منها

تأمين اإلطار القانوني لعمل اإلدارة االلكترونية ناحية قبل الشكل االلكتروني الجديد في كافة املؤسسات العامة والخاصة   

أفقيا و عموديا وإزالة التناقض بين القوانين الناظمة للحياة املدنية والخخصية واإلدارية والجنائية والقانونية وبين اإلطار  

 .اإللكتروني الجديد

تأمين البنية التحتية لحلول اإلدارة اإللكترونية محل اإلدارة الورقية وتعزيز مسألة القبول بها في املؤسسات العامة   ➢

و  وانترانت  والخاصة  وانترنت  الساعة  مدار  على  وكهرباء  اتصاالت جيدة  من  االلكتروني  التواصل  تأمين مستلزمات 

 .وخبرات وتدريب

إلى   ➢ الورقية  املعامالت  جميع  لتحويل  الواضحة  الرؤية  وامتالك  اإللكترونية  اإلدارة  بتكوين  العليا  اإلدارة  قناعة 

 .( برمجة )هاردوير وسوفتويرالكترونية وتأمين ما يكفي من معدات التحويل وال
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تدريب وتأهيل املوظفين في مؤسسات القطاع العام والخاص للتعامل مع الوثائق اإللكترونية وتلقيها وتقبل التفكير   ➢

التغذية   عبر  ومرض ي  بشكل جيد  نفذ  وقد  مقبول  الكترونية  إجراءات  من  به  قام  ما  بأن  املواطن  وإشعار  الجديد 

 . همةالراجعة وإعالمه بتنفيذ امل

التوثيق واألرشفة االلكترونية واالسترجاع متى استدعى األمر ذلك لكل العمليات االلكترونية وحمايتها من القرصنة   ➢

 . والخلل الفني

 . برمجة الوثائق واملعامالت األكثر انتشارا لتسريع األعمال وعدم العرقلة في بعض املفاصل ➢

 .االلكترونية والورقية ألن ذلك يزيد الهدر والكلفة وال يقللهاإلغاء ازدواجية املعامالت  ➢

 دوليا 2020مؤشر تطور اإلدارة االلكترونية  :01الشكل 

 
 (Joseph, 2021) املصدر :

 : متطلبات اإلدارة اإللكترونية األساسية-4

اإلدارة اإللكترونية عليها أوال تأمين ما يلي على سبيل املثال وليس  حتى تتمكن املؤسسات والشركات من تطوير منظومة  

 : الحصر

 .البنية التحتية الجيدة في الكهرباء واالتصاالت وشبكة االنترنت ✓

 . تأمين البنية املعلوماتية القوية املتوافقة ✓

 . ملستدامتأمين املوارد البشرية املدربة على استخدام التقنيات الحديثة والتدريب املستمر وا ✓

 .تأمين املوارد البشرية القادرة على تقديم الدعم الفني املعلوماتي والقانوني واإلداري  ✓

 .نشر املعرفة اإلدارية اإللكترونية وتوضيح معاييرها وقوتها املماثلة لإلدارة الورقية ✓

 . الربط الشبكي مع املؤسسات األخرى عبر بوابات ونوافذ آمنة ✓

 .التعامل باألوراق بعد تأمين اإلطار القانوني والحقوقي واإلداري املناسب   إصدار القرارات التي تمنع ✓

تأمين التحديث والتطوير للبنية التحتية وفق أحدث املعايير العاملية وتأمين التمويل الالزم وعدم التوقف عند   ✓

 .مستوى واحد مغلق

لإلنترنت في العالم اليوم. نما العدد اإلجمالي ملستخدمي  مليار مستخدم    4.95توضح إحصائيات شبكة االنترنت أن  كما  

 مستخدم جديد كل يوم. 500000أكثر من  - مليوًنا خالل الثني عشر شهًرا املاضية  192اإلنترنت حول العالم بمقدار 
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ي أعلى بكثير  ، ولكن النمو السنو في املائة  4.0، تنمو أعداد مستخدمي اإلنترنت بمعدل سنوي يبلغ  على الصعيد العاملي

في العديد من االقتصادات النامية. كما أن القيود البحثية الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي املستمر قد حدت أيًضا  

، لذلك نتوقع أن يكون النمو الفعلي أعلى بكثير من املعدل  من التحديثات ألرقام مستخدمي اإلنترنت خالل العام املاض ي

كما  ،  ساعات على اإلنترنت كل يوم  7يقض ي متوسط مستخدم اإلنترنت العاملي ما يقرب من  الضمني في أحدث البيانات.  

. 2022مليار سنة من الوجود البشري املشترك عبر اإلنترنت في عام    1.4سيقض ي مستخدمو اإلنترنت في العالم أكثر من  

 لشكل التالي يصدق ذلك:او 

 مؤشرات استخدام االنترنت :02الشكل 

 
 (SIMON, 2022)  : املصدر

 : مزايا اإلدارة االلكترونية -5

 : تسهم اإلدارة االلكترونية في تغيير الكثير من املظاهر الحياتية للمواطنين نحو األفضل ولها مزايا عديدة منها

 تقليل التكاليف والنفقات  •

 . التقليل من مخاطر التنقالت من مكان إلى مكان آخر •

 . تسريع املعامالت •

التقليل من العالقات الوجاهية بين املواطن واملوظف ، املوظف واملوظف ، املوظف واملدير والتي تؤثر سلبا / إيجابا في   •

 . سرعة انجاز املعامالت

 . التقليل من الفساد في املؤسسات •

 .تعزيز قيم الشفافية وروح تطبيق القانون  •

 املؤسسات التطوير الجذري في نظم وآليات عمل   •

 . تقليل الضغط االجتماعي والثقافي •

 . تغيير أساليب انجاز املعامالت وسرعتها •

 ترشيق عمل املؤسسة وإضافة املزيد من املرونة  •

 . إعادة الهندرة الداخلية في املؤسسة بما يتناسب وأداء األعمال  •

 التوسع في األتمتة اإلدارية  •

 . تبسيط اإلجراءات وزيادة تدفقها •

 .ية على كل مفاصل املؤسسة ألن املنظومة ال تقبل املعامالت غير املطابقة للمعايير القانونيةالرقابة اآلن •

 .االعتماد على اقتصاد املعرفة بدال من االقتصاد التقليدي •
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 . االعتماد على فرق العمل بدال من التكوينات التقليدية •

 . تغيير األنظمة الداخلية بما يتناسب مع اإلدارة اإللكترونية •

 . ملساعدة في دعم القرار اإلداري ملتخذ القرار وتوفير املعلومات واملعطيات اإللكترونيةا •

 . تجاوز البعد املكاني والزماني •

 . تجاوز مشاكل العمل اليومية والتعامل مع الناس سواسية •

 يوميا  24/24العمل على مدار الساعة  •

 . التفاعل الدائم مع املتغيرات الداخلية والخارجية  •

 . ثمار الدائم للمعدات والوقت والخبراتاالست •

 . الترابط العالي بين املنظومات اإلدارية واإلنتاجية  •

 . التبادل السريع للمعارف واملعلومات والخبرات  •

املناسبة  وال يمكن بأي حال من األحوال االنتقال من اإلدارة الورقية إلى اإلدارة اإللكترونية من دون تأمين البنية التحتية  

 . واإلطار القانوني الرشيق الذي يسمح بمثل هذا التحول نحو اإلدارة الرقمية وتحدياتها الكثيرة

 دوليا 2020-2014نسب خدمات إلدارة االلكترونية  :03الشكل 

 
 (Joseph, 2021) املصدر :

 

 البيروقراطية  : ثانيا

 : البيروقراطيةنظرة عامة على -6

بالنسبة ملعظم الناس، كلمة بيروقراطية تجعلهم    .نحن نستخدم كلمة البيروقراطية كإهانةفي حواراتنا اليومية، و  

 .املوظفين النائمين في مكاتبهمأكوام من األوراق على املكاتب، و يتخيلون طوابير طويلة من الناس الغاضبين، و 

كل و  أن  هي  الحقيقة  صحيحتحتاج   حكومة لكن  بشكل  تعمل  لكي  البيروقراطية  الواقع، و  ،إلى    في 

مليون شخص،    2.6٪ من السكان األمريكيين، أو ما يقرب من  1الفيدرالية للواليات املتحدة توظف ما يقُرب من   الحكومة نإ

 .في بيروقراطيتها

مركق أخالقياتسم  ومكتب  السالم،  فيالق  املركزية،  االستخبارات  وكالة  السيارات،  وشرطة   الحكومة بات 

 تشمل البيروقراط
ً
ية : الجماعات  الكونجرس األمريكي، وإدارة األعمال الصغيرة كلها جزء من البيروقراطية األميركية، و أيضا

 . املؤسسات التعليمية الشركات، و الدينية، و 

https://www.lazemtefham.com/2015/11/blog-post_18.html
https://www.lazemtefham.com/2015/11/blog-post_18.html
https://www.lazemtefham.com/2015/11/blog-post_18.html
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واء كانت لافضل أو لاسوأ، فإن البيروقراطية هي أفضل طريقة معروفة لتنظيم أعداد كبيرة من الناس الذين  س

 . يعملون من أجل نفس الهدف

 : ما هي البيروقراطية-6-1

، بشكل إداري. حيث أن البيروقراطية هي وسيلة لتنظيم أعداد كبيرة من الن
ً
املنظمات   اس الذين يجب أن يعملوا معا

 .الحكومات، تعتمد على البيروقراطية في عملهاالخاص، بما في ذلك الجامعات و في القطاعين العام و 

 : "الُحكم بواسطة املكاتب". و
ً
  على الرغم من أن البيروقراطية قد تبدوا أحيا البيروقراطية هي مصطلح يعني حرفيا

ً
نا

ُرق متواِفقة  
ُ
 بط
ً
الة أو بها إسراف، و لكن إقامة البيروقراطية ُيساِعد على ضمان طريقة لعمل اآلالف من الناس معا غير فعَّ

 .من خالل تحديد أدوار الجميع ضمن هذا التسلسل الهرمي

 : ماذا يفعل البيروقراطيون -6-2

 أن البيروقراطيين ال يقومون بـ ش ئ  .املهامالبيروقراطيين الحكوميين يقومون بـ مجموعة متنوعة من  
ً
نحن نظن غالبا

و  آلخر،  مكتب  من  االوراق  نقل  و سوى  الحرائق،  َحة 
َ
ُمكاف بـ  يقومون  البيروقراطيين  و لكن  قيام  التعليم،  كيفية  رصد 

 . املرشحين بـ جمع املال، باإلضافة إلى العديد من األنشطة أخرى 

سياسة تنفيذ  هي  البيروقراطي  املسؤولين  الحكومة وظيفة  يصدرها  التي  القرارات  و  القوانين  أخذ  طريق  عن   ،

بين و 
َ
نَتخ
ُ
 . يقومون بـ وضعها موضع التنفيذامل

من خالل كتابة القواعد واألنظمة )اللوائح(، في حين أن آخرين   الحكومة  تنفيذ سياسةب ض البيروقراطيين يقومون  بع

يقومون بإدارة السياسات بشكل مباشر مع الناس )مثل توزيع القروض التجارية الصغيرة أو عالج املرض ى في مستشفى  

ى )اإلدارة العامة(، و الحكومة مهمة إدارة، (للعسكريين الُقدامى سمَّ
ُ
 .توفير الخدمات من خالل تنفيذ السياسات .. ت

يوضح الشكل املوالي كل مستوى من الناتج املحلي اإلجمالي للفرد ، أدنى درجة بيروقراطية مركبة بين جميع البلدان  

واحدة   دولة  توجد  ال  للنفط(.  املصدرة  البلدان  )باست ناء  اإلجمالي  املحلي  الناتج  املستوى من  األقل ذلك  لديها على  التي 

البيانات. بعبارة أخرى ، ال توجد دول ذات دخل  بيروقراطية أقل من متوسط  وصلت إلى وضع الدخل املرتفع لديها درجة  

للجودة   املحددة  املكونات  بين  العالقة  إلى  ننظر  عندما  اإلجراء.  بهذا  فعالة  بيروقراطيات  ببناء  أيًضا  تقم  لم  مرتفع 

البيروقراطيين على أساس الجدارة  ، نجد أنه داخل البلدان ، ارتباط توظيف املزيد من  البيروقراطية والنمو االقتصادي

مع نمو اقتصادي أعلى بشكل ملحوظ ، يوضح الشكل أدنى درجة بيروقراطية مركبة بين جميع البلدان التي وصلت على  

 .األقل إلى هذا املستوى من الناتج املحلي اإلجمالي

مستويات الناتج املحلي اإلجمالي للفرد   :04الشكل 

 
 (Tim, Robin, Adnan, & Jonathan, 2021) املصدر :

https://www.lazemtefham.com/2015/11/blog-post_18.html
https://www.lazemtefham.com/2015/11/blog-post_18.html
https://www.lazemtefham.com/2015/11/blog-post_18.html
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 : وظائف البيروقراطية-6-3

خَتِلَفة  
ُ
فات الجهات الحكومية امل ُه البيروقراطيين هي : دراسة تصرُّ

ُ
فيدة لِفهم ما يفعل

ُ
ص   .أحد الطرق امل ِ

ّ
لخ
ُ
و ت

م أمثلة من وكاالت تقوم بأداء هذه املهام للحكومة العبارة التالية الوظائف الرئيسية قّدِ
ُ
  :و ت

 .(املعاهد القومية لليحة، وكالة حماية البيئة، مكتب التحقيقات الفدرالي )النيابة العامة : تشجيع الصالح العام  -

خابرات   القوات : حماية األمة -
ُ
 املسلحة و خفر السواحل، امل

بنك االحتياطي الفيدرالي )البنك املركزي(، بنك التصدير واالستيراد، لجنة ألوراق املالية   : الحفاظ على اقتصاد قوي  -

 .والبورصات

 : نماذج أو أنواع البيروقراطية-6-4

عمل    كيفية  لشرح  مختلفة  نماذج  ثالث  العلماء  التالية  البيروقراطيات، اقترح  العبارة  في   :تلخيصها 

النموذج  ،  التنافسية  ،التوسع     ، نموذج االمتالك أو االستحواذ،  عدم الكفاءة  ، عدم وجود منافسة ، النموذج االحتكاري 

 . الخمول و الكسل و الُسبات، لتسلسل الهرمي، ا الويبري 

  (ماكس فيبر) األملانيالذي أنشأه عاِلم االجتماع   للنموذج الويبري  وفقا (1)
ً
، فإن البيروقراطية في هذا النموذج تتميز دائما

 : بالخصائص التالية

في  و   .يتم إنشاء البيروقراطية بـ سالسل واضحة من األوامر بحيث يكون كل شخص له مدير فوقه : التسلسل الهرمي -

 . كلما إتجهنا إلى األسفل في هذا التسلسل الهرميو تِقل السلطة   .قمة املنظمة يوجد رئيس يشرف على البيروقراطية بأكملها

ألن   البيروقراطيون يتخصصون في مجال واحد من املجاالت التي تعمل فيها مؤسستهم. و هذا يوفر الكفاءة، : االختصاص -

، ثم يمرر املهمة إلى أخصائي آخر
ً
 . األخصائي يفعل الش ئ الذي يفهمه جيدا

إلى مهام أصغر، و كل مجموعة مختلفة من الناس تعمل على أجزاء مختلفة  يتم تقسيم كل مهمة   : تقسيم العمل  -

 .من املهمة

التشغيل املوحدة - املهام   : (SOP) إجراءات  التعامل مع  بـ كيفية  ال  الُعمَّ بِلغ 
ُ
ت الرسمية( و هي  )القواعد   

ً
أيضا و تسمى 

العملو  أثناء  تواجههم  التي  اإلجر و  .املواقف  نفس  يتبع   
ً
دائما و الجميع  الكفاءة  لزيادة  التنبؤاءات  على   .القدرة 

 .في بعض األحيان يمكن أن تتسبب )إجراءات التشغيل املوحدة( في أن تجعل البيروقراطية تتحرك ببطء

 : نموذج االمتالك يمكن التعرف عليه عن طريق الخصائص التالية  : نموذج االمتالك (2)

 إلى توسيع  جم وميزانية مؤسستهم قادة البيروقراطية يسعون  : ع التوس -
ً
 دائما

النفوذ - على  و  : التنازع  مسؤولياتهم،  عن  يدافعون  و مواردهمالبيروقراطيون  املنافسين  ،  من  إختصاصاتهم 

لكن ورؤساء املؤسسة ال يزالوا يتصارعون  فعلى الرغم من أن البيروقراطيات الحكومية ال تعمل من أجل الربح، و  .املحتملين

 .يحاولوا التفوق على بعضهم البعضسلطة و على ال

 ما تدخل في تنازع على النفوذ، و يتم التنازع على أي مؤسسة لديها القدرة على أداء  
ً
البيروقراطية الفيدرالية غالبا

 . مهام معينة

منافسة من وكالة   وكالة االستخبارات املركزية هي املنظمة األساسية لـ االستخبارات، لكنها تواجه : على سبيل املثال

 من القوات املسلحة، باإلضافة إلى قسم العمليات  
ً
األمن القومي و وكالة استخبارات الدفاع و وكاالت االستخبارات في كال

 .اإلستخباراتية في وزارة الخارجية 

 .إهدار املالفي بعض األحيان، يتسبب النزاع بين الوكاالت في إعاقة أو تأخير تنفيذ السياسات و 

أنصار النموذج االحتكاري يعتقدون أن البيروقراطيات يمكن التعرف عليها عن طريق إثنين من   : النموذج االحتكاري  (3)

 : الخصائص

https://www.lazemtefham.com/2015/11/blog-post_18.html
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 .ال تواجه البيروقراطية الفيدرالية أي منافسة حقيقية و بالتالي فهي تتصرف مثل أي شركة احتكارية أخرى  : االحتكار -

فء ألنهم ال يوجد لديهم منافسينالبيروقراطيون   : عدم الكفاءة -
ُ
 .يستخدمون مواردهم بشكل غير ك

 ونرى كيف تصمد في البيانات.  :خمسة معتقدات شائعة حول البيروقراطيات  -6-5

 البيروقراطيون من كبار السن -1

، فإن مجموعة البيانات  على الرغم من أننا قد نفكر في البيروقراطيين على أنهم "حرس قديم" راسخ إلى حد كبير

سنوات فقط أكبر من متوسط    5عاًما فقط ، أي    41عمر موظفي القطاع العام  ، يبلغ متوسط  تظهر خالف ذلك. في الواقع

 (.36القطاع الخاص )

النامي  العالم  الواقع أصغر سًنا، يكون  في  في  العام  القطاع  املتوسط  عمال  في  في  ،  العامة  ، من موظفي الخدمة 

عاًما ، بينما يزيد    35، يبلغ عمر املوظفون العموميون عموًما حوالي  ، في إثيوبياالبلدان ذات الدخل املرتفع. على سبيل املثال

، املوظفون العموميون من ذوي الدخل املنخفض هم أصغر  عاًما. بشكل عام  44عمر نظرائهم في الواليات املتحدة عن  

 بحوالي عامين في جميع أنحاء العالم.

 البيروقراطيات القديمة ضخمة -2

أن   العاملية  البيروقراطية  مؤشرات  تظهر   ، ذلك  ومع  منتفخة.  بأنها  القديمة  البيروقراطيات  توصف  ما  غالبا 

٪ من إجمالي العمالة.  16، وحوالي  العمالة بأجر أو براتب ، في املتوسط  ٪ من  28القطاعات العامة تمثل بشكل ثابت حوالي  

ا كبيًرا عندما يتعلق 
ً
هذه االتجاهات تصمد عبر مستوى الدخل. ال تختلف البلدان ذات الدخل املنخفض واملرتفع اختالف

٪ 28.8  -سبة العاملين في القطاع العام  األمر بحجم بيروقراطياتها كحصة من العمالة بأجر. على سبيل املثال ، في تنزانيا ، ن

 تعادل عمليا اململكة املتحدة. -

 نسبة العامالت في القطاع العام :05الشكل 

 
 (Daniel, 2017)املصدر : 

النساء يختارن باستمرار  ، عندما ننظر إلى اتجاهات النساء في القوى العاملة بالفعل ، فمن املخجع أن ثلث  ومع ذلك

 الخدمة العامة ، وهذا ينطبق على الدخل والخطوط اإلقليمية.

( األوسط  الشرق  في  أعلى  املعدالت  هذه  أن  هو  تخجيًعا  )45واألكثر  آسيا  وجنوب  بين  ٪38(  التنوع  كان  حيث   )٪

ساء في القوى العاملة ، فمن املرحح  الجنسين يمثل تحدًيا. تشير هذه املعدالت إلى أنه على الرغم من وجود عدد أقل من الن 

 ٪(. 38أن تختار النساء العامالت الخدمة العامة ، بمعدالت مماثلة للدول االسكندنافية وأوروبا الوسطى )
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 )أقل تعليما / لديهم درجات أقل / يفتقرون إلى التعليم العالي( البيروقراطيون غير متعلمين  -4 

ي أنهم  البيروقراطيين على  في  تعليمي متوسط  قد نفكر  أدنى مستوى عند مقارنتهم  تمتعون فقط بمستوى  أو حتى 

، هنا مرة أخرى تظهر مؤشرات  بنظرائهم في القطاع الخاص حيث يتم تخجيع الدرجات العليا في كثير من األحيان. ومع ذلك

 البيروقراطية العاملية صورة مختلفة كثيًرا. 

٪ من املوظفين العموميين حاصلين على  45، نجد أن  في جميع أنحاء العالم  ، عند النظر إلى البيروقراطياتفي الواقع

٪ فقط. هذه االتجاهات  17تعليم جامعي في املتوسط. وهذا يتناقض بشدة مع السوق الخاص حيث يبلغ املعدل حوالي  

من البلدان املرتفعة  املوظفون العموميون متعلمون بشكل جيد في كل   -سائدة عبر املناطق الجغرافية ومستويات الدخل  

 واملنخفضة الدخل. 

اتب منخفضة -5  البيروقراطيون يتقاضون رو

العموميين ذوي   املوظفين  من  كبيرة  أعداد  لديها  البيروقراطيات  أن  هو  العام  للقطاع  األخير  االفتراض  يكون  قد 

 تقدم في كل منطقة تقريًبا. ، عند مقارنتها بالقطاع الخاص ، يميل البيروقراطيون إلى الاألجور املنخفضة. ومع ذلك

العام حوالي  يبلغ متوسط    للموظف  األجور  العام أعلى  17أقساط  القطاع  أجور  أن  الخاص. كما  القطاع  ٪ على 

 باستمرار في معظم املناطق الجغرافية وعبر جميع مستويات الدخل.

البيروقراطية العاملية توضح لنا أنه يمكن  فكار املسبقة حول البيروقراطيات ، إال أن مؤشرات  األ على الرغم من  

فضح الكثير من هذه املفاهيم ، أو على األقل فهمها بشكل أفضل. للمض ي قدًما ، يمكن أن يساعد االستثمار في مجموعات  

البيانات مثل مؤشرات البيروقراطية العاملية على فهم تعقيدات واتجاهات البيروقراطيات بشكل أفضل حتى نتمكن من  

 م التدخالت بشكل أفضل لتلبية احتياجاتهم الخاصة. تصمي

 (Jonathan, 2015)أسباب نمو السلطة البيروقراطية -6-6

واسعة • مهام  بأداء  واسعة  :  السماح  مهام  بأداء  تسمح  أنها  هو  البيروقراطيات  لظهور  األساسية  األسباب  أحد 

ملنهجية التي يمكن أن توفره البيروقراطية ، لم تمكن من إنجاز الكثير مما نعتبره اآلن  النطاق بدون التنظيم املعقد ، ولكن ا

ا من
ً
 .أمًرا مفروغ

التقسيم املتخصص للعمل ، واملعايير الرسمية املنسقة لسلوكيات األدوار  :  السعى وراء العمل بشكل أكثر كفاءة •

جعل الحكومات تميل إلى النظام البيروقراطي لتنفيذ الكثير من  ألعداد كبيرة من العمال ، والترتيب الهرمي للبيروقراطيين  

 .املهام

املعتدين • ضد  األنظمة:  الدفاع  في البيروقراطية  ولدت  الرغبة  من  العسكري  أيًضا  ضد   الغزو  للدفاع  وكذلك 

، استدعت  ، مع اتساع نطاق الحرب، باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون درجة تنظيم القوات حاسمة، في املعركةاملعتدين

 .مشاكل تنسيق حشود الجنود تنظيًما بيروقراطًيا

نق  • اقتصادي  نظام  إدخال  :  ديإنشاء  هو  الرسمي  التنظيم  ظهور  على  التي ساعدت  التطورات  أهم  أحد  كان 

البيروقراطية  مثل  النقدي  من  االقتصاد  تماًما  لنوع جديد  األساس  أرس ى  وقد  نسبًيا  ا 
ً
بشرًيا حديث اختراًعا  املال  يعتبر   ،

 .العالقات االجتماعية ، دفع األجور مقابل العمل املنجز

لنطاق للمال لشراء العمالة ، كان يتم تنفيذ املهام من منطلق اإلحساس بالواجب تجاه  قبل االستخدام الواسع ا

األقارب أو اإلقطاعيين ، وكان العبيد مصدًرا رئيسًيا للعمالة الجماعية عالوة على ذلك ، حدثت معظم عمليات التبادل  

العمال حث  يمكن   ، النقدي  االقتصاد  ومع   ، والخدمات  السلع  مقايضة  طريق  تنظيم    عن  ويمكنه  عملهم  توفير  على 

مؤسسات واسعة النطاق دون مشاكل الرقابة االجتماعية التي يخلقها العبيد أو عدم كفاءة املقايضة على البضائع ، كانت  

https://www.almrsal.com/post/896821
https://www.almrsal.com/post/35649
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العبودية تقنية مبكرة ألداء املهام واسعة النطاق ، ولكن أثبت تبادل النقود مقابل العمل أنه أكثر كفاءة من العبودية ، 

 .فقد سمح بإنشاء بيروقراطيات أكبر منظمة لالنخراط في مهام أكثر تعقيًدا لذلك

 رئيسًيا في التقدم البيروقراطية ، تطلبت األنظمة الرأسمالية املبكرة   الرأسمالية  كانت:  الرأسمالية •
ً
أيًضا عامال

 لتحقيق مكاسب اقتصادية ، كما  وجود سوق تنافس ي غير منظم يمك
ً
ن فيه تبادل املال والعمل والسلع والخدمات سعيا

الكبرى  شجعت الرأسمالية الشركات الكبيرة ، حيث أصبحت ،   الشركات  الرأسمالية تهيمن على السوق  في االقتصادات 

بيرة حافز األجور لجذب العمال إلى مهام أكثر تعقيًدا بشكل متزايد. هذا يتطلب تنظيم  استخدمت مثل هذه الشركات الك

 .بيروقراطي

،  كان الدين أيًضا الدافع وراء تطور البيروقراطيات ، على سبيل املثال ، شجع تنظيم الكنيسة الكاثوليكية:  الدين •

 .يروقراطيات الكنيسةالذي سعى إلى توسيع نفوذها ليشمل جماهير أكبر وأكبر ، إنشاء ب

الهيكلية • ،  :  الظروف  االجتماعي  للتنظيم  كفاءة  أكثر  طرق  إلى  الحاجة  على  كبير  تأثير  السكاني  للنمو  كان 

املطالب من  األنواع  هذه  تلبي  القرنين   البيروقراطية  في  سيما  ال   ، السكان  عدد  في   
ً
هائال  

ً
نموا العالم  مجتمعات  شهدت 

أنه   في  ، هذا هو السبب  للتحكم  املاضيين  املنظمات  أنواع رسمية من  األحيان استخدام  في كثير من  كان من الضروري 

واإلشراف على هذه الجماهير الكبيرة من الناس في محاولة للتعامل بشكل أكثر كفاءة مع مشاكل تنظيم العمل والنشاط  

 .بين أعداد كبيرة من األفراد

إلبقاء الناس مشغولين هما مشكلتان من هذه املشاكل التي  إن توفير اإلمدادات الغذائية الكافية وإنشاء أنشطة  

نحو   توجيهها  على  قادرة  وتكون  املناصب  من  العديد  تخلق  الرسمية  املنظمات  نظًرا ألن   ، حلها  في  البيروقراطية  تساعد 

 تنميتها ربما لم  استكمال األهداف ، إنها تمثل إجابة واحدة ملشكلة االستيعاب االجتماعي ألعداد متزايدة من الناس ، لوال

 .نشهد االنفجار السكاني الحالي ألن املجاعة واالضطراب االجتماعي العام كانا سيبقيان االنفجار السكاني تحت السيطرة

، يجب أن  يؤدي التوسع في عدد السكان إلى زيادة طلبات املستهلكين على السلع والخدمات:  زيادة عدد السكان •

، وبفعل ذلك ، فإنها  إنتاج املزيد في محاولة لتلبية الطلبات املتزايدة ألعداد أكبر من الناسيسعى االقتصاد بعد ذلك إلى  

 .تنتظم في بيروقراطيات

، يمكن النظر إلى أنشطة  غالًبا ما يتطلب إنشاء البيروقراطيات نفسها من بيروقراطيات أخرى لإلشراف عليها ومراقبتها

 .تفعله الحكومة هو اإلشراف على التفاعل والعالقات بين البيروقراطيات األخرى ، الكثير مما الحكومات في هذا السياق 

 (Ghulam, Solli, Virginia, & Jon Ivar, 2022) اهداف البيروقراطية-6-7

 .تنفذ البيروقراطية القوانين والسياسات التي يضعها املسؤولون املنتخبون  •

 .البيروقراطية الوظائف اإلدارية الالزمة ، مثل إجراء االمتحانات وإصدار التصاريح والتراخيص وتحصيل الرسومتوفر  •

 .تنظم البيروقراطية مختلف أنشطة الحكومة •

 (Anna, 2020) خصائص البيروقراطية -6-8

ملهام التي يتم تعيينها للموظفين على أساس من  تستفيد املنظمة بشكل مباشر من تقسيم العمل وا:  التخصص •

 .يعرف ما هو األفضل ، ويتم إعالم كل موظف بما ُيتوقع منه تقديمه

تعد الطبقات املتعددة من املناصب الهرمية سمة من سمات البيروقراطية ، حيث يتم اإلشراف  :  السلطة الهرمية •

 .، التواصل والتفويض واإلشراف أسهل في هيكل منظمعلى الدرجات السفلية من قبل درجات أعلى مع سلطات أكبر 

العالقة بين املوظفين رسمية وغير شخصية ، القرارات التي يجب اتخاذها عقالنية وخالية من جميع  : عدم التحيذ •

 .الكليات العاطفية

https://www.almrsal.com/post/944505
https://www.almrsal.com/post/293249
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ن  :  التوجه الوظيفي •
ّ
هذا املوظفين من  يتم اختيار املوظفين على أساس قدراتهم وخبراتهم السابقة وخبراتهم ، يمك

 .التخصص بشكل أكبر وتسلق السلم في الدورات التدريبية املناسبة للترقية ، اختيار الوظيفة الشاغرة رسمي

هناك مجموعة مؤطرة من القواعد التي يجب على املوظفين االلتزام بها ، يمكن تنفيذ قواعد  :  القواعد واملتطلبات •

 .املديرين في املناصب العليا، من قبل جديدة ، من وقت آلخر

 (Sean & Hongseok, 2022) عيوب البيروقراطية -6-9

البيروقراطية ، بحكم طبيعتها ، تتبع مجموعة معينة من القواعد واألنظمة. يؤدي هذا إلى نقص املرونة ويمكن  :  الروتين •

 .أن يؤدي غالًبا إلى عدم الكفاءة

 .غالًبا ما تسبب مجموعة القواعد املعقدة في النظام البيروقراطي تأخيرات طويلة: يروقراطية التأخيرات الب •

 .يمكن للفساد في املستويات العليا من البيروقراطية أن يكون كارثًيا للغاية على االقتصاد: الفساد البيروقراطي •

عطى مجموعة القواعد واللوائح أهمية  إن عملية إنجاز العمل في نظام بيروقراطي مرهقة    : تغيير األهداف •
ُ
وغالًبا ما ت

 .أكبر من النتيجة النهائية

 .قد تكون هناك حاجة إلى الكثير من األعمال الورقية حتى لاعمال البسيطة جًدا :األعمال الورقية •

الفئات:  التقسيم • الوظائف عبر  لتقسيم  املهام نظًرا  الذين يؤدون  التعاون واألشخاص  يقيد فرص  الفئات    ، فإنه  في 

 .األخرى 

غالًبا ما تكون املحسوبية في البيروقراطية مشكلة ، قد يفضل املدراء الذين يجلسون في القمة موظفيهم  :  املحسوبية •

ا
ً
 .ويساعدونهم على النهوض بشكل أسرع من األفراد األكثر استحقاق

القرار • من  :  صنع  معينة  مجموعة  على  البيروقراطية  في  القرار  هذه  يعتمد صنع  تؤدي  ما  غالًبا   ، واللوائح  القواعد 

الصالبة إلى اختيار القرارات املبرمجة بينما ال يتم استكشاف السبل األحدث ولتعرف على البيروقراطية بشكل جيد  

 .ايجابيات وسلبيات البيروقراطية يجب معرفة

 خاتمة :

الناحح مفهوم شامل يعتمد منهجية عمل تساعد منظمات األعمال على االستجابة للتطورات بسرعة    التحول الرقمي

وكفاءة، وتعتمد أسلوب عمل يسرع من قدرات تطوير األفكار لتحويلها إلى حلول مبتكرة باعتيار أن التقنية وسيلة وتطوير 

 في أي منظمة،
ً
ّبق على أساس تقني كما يقض ي التحول الرقمي على    األداء غاية، كما ان "التحول الرقمي ُيعتبر جيدا

ُ
إذا ط

املمنهج والبيروقراطية، وعمليات غسيل   العمل  ، وتعطيل  ، واملحسوبية  الواسطة  العمل اإلداري من  كثير من سلبيات 

ثل التركيز  األموال...الخ, ويضع آليات وتوقيتات محددة إلنجاز األعمال ، ولكن قد يقع البعض فى أخطاء التحول الرقمي م 

 من استخدامها، ومطالبة كل قسم بالتحول الرقمي كل على حدة دون العمل على التحول  
ً
على اكتساب التكنولوجيا بدال

 التركيز على استحداث امليزات دون النظر إلى مدى رغبة العمالء أو مدى تناسبها  
ً
الرقمي في إطار متكامل ومتناسق، وأخيرا

التكنولوجيا، واألصل فى األمور هو القيام    ويرتبط  .مع خبراتهم وقدراتهم الرقمي لدى املجتمع باستخدام  مفهوم التحول 

بضبط اإلجراءات املتعلقة بأداء الخدمات الحكومية كخطوة ضرورية لنجاح عملية التحول الرقمي، فالتكنولوجيا ليست  

ا فى حد ذاتها، ولكنها وسيلة يجب استخدامها بكفاءة لتحقيق أهداف محد
ً
دة، كما أن التحول الرقمي مفهوم أشمل  هدف

 .وأعم من مجرد القيام بعمليات امليكنة

  

https://www.almrsal.com/post/977383
https://www.almrsal.com/post/977383
https://www.almrsal.com/post/977383
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املنصة الرقمية (معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بقطاع التكوين والتعليم املهنيين 

 
 
)مهنتي أنموذجا من وجهة نظر مستشاري التوجيه والقييم واإلدماج املهنيين باملؤسسات   

 التكوينية في الجزائر 

Obstacles to applying electronic administration management in the vocational 

training and education sector (the digital platform "Mihnati" as a model) from the 

point of view of guidance assessment and professional integration consultants in 

training institutions in Algeria. 
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 امللخص: 

هدفت الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بقطاع التكوين والتعليم املهنيين من وجهة نظر  

 ، وهذا من خالل اإلجابة على اإلشكالية التالية: مستشاري التوجيه والتقييم واإلدماج املهنيين بمالؤسسات التكوينينة بالجزائر

التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في وزارة التكوين والتعليم املهنيين من وجهة نظر مستشاري التوجيه والتقييم ما أهم املعوقات   -

 واإلدماج املهنيين باملؤسسات التكوينية بالجزائر ؟

 ويندرج تحت هاته اإلشكالية التساؤوالت التالية: 

التكوينية تعزى الدراسة حول معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في املؤسسات  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر عينة -

 ؟  )الجنس، التخصص األكاديمي، مؤسسة اإلنتماء، األقدمية املهنية  ( للمتغيرات الديمغرافية

وفي محاولة اإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحثان إستبيان مجرب في البيئة العربية مع ادخال بعض التعديالت الخاصة بخصائص 

 للتوجيه والتقييم واإلدماج    56أبعاد، وقد تكونت عينة الدراسة من    04عبارة مقسمة على    30عينة البحث، واالستبيان مكون من  
ً
مستشارا

املعوقات الفنية كانت في املرتبة األولى من املعوقات من وجهة نظر عينة الدراسة، بينما جاءت املعوقات     د توصلت الدراسة إلى مايلي:وقاملهنيين،  

  .ملعوقات اإلدارية، أما املعوقات البشرية فجاءت في املرتبة األخيرة بين املعوقات املالية في املترتبة الثالثة،تليها

ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر عينة الدراسة حول معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في املؤسسات التكوينية تعزى ال توجد فروق   -

 .  )الجنس، التخصص األكاديمي، مؤسسة اإلنتماء، األقدمية املهنية  ( للمتغيرات الديمغرافية

 والتقييم واإلدماج املهنيين.  هجيمستشار التو التكوين املنهي، ، "مهنتي " الرقميةاألرضية اإلدارة اإللكترونية،  لكلمات املفتاحية: ا

Abstract:                                                                                                                                                                                                                                          

                       The current study aimed to shed light on the obstacles to applying new generation of digital management in the 

vocational training and education sector from the point of view of the professional guidance, evaluation and integration 

consultants in training institutions in Algeria. And this by answering the following problem : 

-  What are the most important obstacles  that prevent the execution of digital administration management in the Ministry of 

Professional Training and Education from the point of view of Vocational training and apprenticeship, assessment and 

professional integration consultants in training institutions in Algeria ? 

The following questions fall under this problem : 
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-Are there statistically significant differences between the views of the study sample about the obstacles to applying digital  

administration management in institutions  is attributed to demographic variables (gender, academic specialization, 

institution of affiliation, professional seniority) ? 

In an attempt to answer the questions of this study, the researchers used a questionnaire tested in the Arab environment with 

the introduction of some modifications to the characteristics of the research sample, the questionnaire consisted of 30 phrases 

divided into 04 dimensions, and the study sample consisted of 56 consultants for professional guidance, assessment and 

integration . 

The study concluded the following : 

-The Technical obstacles were ranked first among the obstacles from the point of view of the study sample, while financial 

obstacles came in the third, followed by Administrative obstacles, as for human obstacles, came last among the obstacles.  

- There are no statistically significant differences between the views of the study sample about the obstacles to applying digital 

administration management in the formative institutions due to demographic variables (gender, academic specialization 

institution of affiliation, professional seniority)                                                                                                                                                                 

Key words: electronic administration management, digital platform Mihnati, vocational training, professional guidance 

assessment and integration consultant. 

 

 اإلجراءات املنهجية للدراسة -1

1-1 : الدراسة  التكنولوجية    إشكالية  التطورات  تحدث    –أحدثت  اإلدارة    –ومازالت  تشكيل  في  كثيرة  تغيرات 

اإلنسانية   والعالقات  البشرية  التنظيمات  تحديات  يواجهوا  أن  اإلدارية  باألعمال  القائمين  على  وأصبح  وأنماطها، 

البحوث   من  الكثير  ونتائج  وأساليب  ألدوات  وتطبيقها  استخدامها  هو  اإلدارة  يميز  ما  أهم  أصبح  كما  وتعقيداتها، 

ميادين   في  وآخرون،  املعرفة  والدراسات  ص  2013)الشريف،  املتعددة  ( 16،  الوسائل  استخدام  أصبح  وقد   ،

اختالف   على  واملجتمعات  واملنظمات  األفراد  حياة  عن  تنفصل  أن  يمكن  ال  التي  األمور  من  املعلومات  لتكنولوجيا 

ية في املنظمات من ناحية  ثقافاتها ولغاتها ونشاطاتها ولقد أحدث التقدم التكنولوجي ذو الزخم الكبير  تغييرات جذر 

بناءها  وكيفية  عملها  طريقة  إلى  باإلضافة  أهمها،  من  املتطورة  التكنولوجية  املعدات  إمتالك  أصبح  والتي  أصولها 

، وفي ظل إعتماد الكثير من دول العالم  ( 15، ص  2019)الزعارير والطالب،  وتقييم أدائها والتخطيط لنموها ومستقبلها   

على سياسات عمومية إلدخال الرقمنة إلى جميع امليادين اإلقتصادية منها والطبية واإلجتماعية واإلدارية، ورفع شعار  

وهي إحدى املشاريع   "2013الجزائر اإللكترونية "، سعت الجزائر كغيرها من الدول إلى تبني "املواطن زبون الحكومة"

بداية من عام  الكبر  التي أعدتها وزارة تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال،  إطار مشاورات شملت مؤسسات  2009ى  في    ،

، وبما أن قطاع التكوين  ( 2013)قاش ي وآخرون،  وإدارات عمومية إضافة إلى متعاملين اقتصادين عموميين وخواص  

يهتم والذي  الجزائر  في  األساسية  القطاعات  أحد  املهنيين  مختلف    والتعليم  في  وبعثها  املؤهلة  العاملة  اليد  بتوفير 

القطاعات الحيوية  في الدولة، كان والبد من رقمنة القطاع بما يتماش ى ورؤية الجزائر الجديدة والتي تسعى لصفر  

ورقة في مختلف املعامالت الورقية وكذا تقليص الجهد والوقت وتقريب املؤسسات التكوينية من املواطنين، وعليه  

التوجيه  وكخطو  التالجيل،  عمليات  بتعميم  العمليات  أولى  وكانت  الرقمية  العمليات  بتعميم  الوزارة  بدأت  أولى  ة 

، وبما أنها في أولى التجارب عرفت هاته األرضية العديد  "مهنتي "وإدماج طالبي التكوين املنهي من خالل املنصة الرقمية  

علي بالعمل  املكلفين  بين  التفاعل  ونقص  اإلختالالت  واإلدماج  من  والتقييم  التوجيه  مستشاري  فئة  وباألخص  ها، 

 املهنيين باملؤسسات التكوينية، وعليه إرتأينا في هاته الدراسة  طرح اإلشكالية التالية: 



 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد )الجزء الثالث(      

 

 

 

 216 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

ا هي أهم املعوقات التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في وزارة التكوين والتعليم املهنيين باملؤسسات التكوينية من  م

 نظر مستشاري التوجيه والتقييم واإلدماج املهنيين بالجزائر؟وجهة 

هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين وجهات عينة الدراسة حول معوقات تطبيق  تساؤوالت الدراسة:  1-2

 تعزى ملتغير الجنس ؟  اإلدارة اإللكترونية

ق اإلدارة اإللكترونية تعزى ملتغير  ل توجد فروق ذات داللة احصائية بين وجهات عينة الدراسة حول معوقات تطبيه -

 التخصص األكاديمي ؟ 

هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين وجهات عينة الدراسة حول معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية تعزى ملتغير   -

 مؤسسة اإلنتماء ؟ 

اإلدارة اإللكترونية تعزى ملتغير  هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين وجهات عينة الدراسة حول معوقات تطبيق   -

 األقدمية املهنية ؟ 

 وفي محاولة اإلجابة على تساؤوالت الدراسة إرتأينا تبني الفرضيات التالية:  فرضيات الدراسة: 1-3

املعوقات  ا -1 الثالثة  املرتبة  وفي  البشرية،  املعوقات  تليها  اإللكترونية،  اإلدارة  معوقات  في صدارة  هي  املالية  ملعوقات 

 ، أما املعوقات الفنية  في املرتبة األخيرة من حيث األهمية من وجهة نظر عينة الدراسة. اإلدارية

توجد فروق ذات داللة احصائية بين وجهات عينة الدراسة حول معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية تعزى ملتغير   -2

 الجنس. 

ق اإلدارة اإللكترونية تعزى ملتغير  توجد فروق ذات داللة احصائية بين وجهات عينة الدراسة حول معوقات تطبي -3

 التخصص األكاديمي.

توجد فروق ذات داللة احصائية بين وجهات عينة الدراسة حول معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية تعزى ملتغير   -4

 مؤسسة اإلنتماء.

اإللكترونية تعزى ملتغير  توجد فروق ذات داللة احصائية بين وجهات عينة الدراسة حول معوقات تطبيق اإلدارة   -5

 األقدمية املهنية. 

الدراسة: 1-4 بمخلتف    أهداف  والبداية  القطاع  رقمنة   
ً
مؤخرا تبنى  قد  املهنيين  والتعليم  التكوين  قطاع  أن  بما 

العمليات من التسجيالت ومرورا بالتوجيه فاإلدماج، وإلى غاية تحصل طالبي التكوين على شهادات التخرج النهائية،  هدفت  

من  "مهنتي  "ة إلى تسليط الضوء على معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مرحلتها األولى املتعلقة باألرضية الرقمية  الدراس

املهنيين   والتعليم  التكوين  بقطاع  التكوينينة  باملؤسسات  املهنيين  واإلدماج  والتقييم  التوجيه  مستشاري  نظر  وجهة 

كترونية من وجهة نظر مستشاري التوجيه، معرفة وجود أو عدم وجود فروق بالجزائر، معرفة ترتيب معوقات اإلدارة اإلل

 للمتغيرات الديمغرافية الخاصة بعينة الدراسة. 
ً
 في مستويات معوقات اإلدارة اإللكترونية تبعا

حسب معرفة الباحثين، تعتبر الدراسة أولى الدراسات على اإلدارة اإللكترونية بقطاع التكوين    أهمية الدراسة: 1-5

 العمليات الرقمية في عمليات التسجيالت والتوجيه الخاصة بالدورات  و 
ً
التعليم املهنيين، كون القطاع استحدث مؤخرا

التكوينينة، وأن فئة مستشاري التوجيه والتقييم واإلدماج املهنيين كانت األقرب ملختلف العمليات الرقمية وهي املعنية  

، والتي تم  ERPنة في القطاع حيث كانت البداية بالتطبيقة القديمة املسماة  بالدرجة األولى بمختلف مراحل بدايات الرقم 

 . "مهنتي"تحديثها وإضافة العديد من التغييرات الجوهرية لتصبح في صورتها النهائية منصة 

الواعي لتقنيات    مصطلحات الدراسة:  1-6 تكنولوجيا  اإلدارة اإللكترونية: منهج إداري جديد يقوم على اإلستيعاب 

العوملة  عصر  منظمات  في  واألنشطة  الخدمات  وتقديم  لإلدارة  األساسية  الوظائف  ممارسة  في  واإلتصاالت   املعلومات 

 . (75، ص 2010 والتغيير املستمر )هاللي وآخرون 



 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد )الجزء الثالث(      

 

 

 

 217 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

ب   إختصار  تسمى  الرقمية:  املواطنين    "مهنتي"األرضية  تستهدف  وهي  بالقطاع،  الخاصة  الرقمية  املنصات  أولى  وهي 

وصولهم   وتسهيل  والتوجيه  التسجيل  العمليات،  مختلف  خالل  من  املنهي  التكوين  بمؤسسات  اإللتحاق  في  الراغبين 

 للتخصصات املرغوب اإللتحاق بها. 

امل والتعليم  التكوين  بها قطاع  يقوم  التي  العملية  املنهي:  املؤهلة  التكوين  العاملة  اليد  بهدف تحضير  الجزائر  في  هنيين 

 حيين املعارف النظرية والتطبيقية. وتسهيل ولوجها إلى عالم الشغل، باإلضافة إلى ت

مستشاري التوجيه: كل موظف في قطاع التكوين والتعليم املهنيين معين بصفة مستشار التوجيه والتقييم واإلدماج  

 املهنيين حسب الشروط املنصوص 
ً
 .عليها قانونا

: هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهم املعوقات التي تعرقل    )  2008،  مكيد وبوزكري   (دراسة    الدراسات السابقة:  1-7

تطبيق أنظمة اإلدارة اإللكترونية في الجامعات وعلى إختالف أنواعها من إدارية، تنظيمية، تقنية، بشرية، مالية وأمنية،  

 ي تذلل هذه املعوقات.وكذلك مختلف اآلليات الت

 أمام تطبيق    )  2018عمران والهوني ،    (راسة  د -
ً
: هدفت إلى التعرف على أهم املعوقات التي من شأنها أن تكون عائقا

اإلدارة اإللكترونية بالجامعة، حيث توصلت الدراسة إلى وجود أن املعوقات البشرية هي أقوى املعوقات التي تحول دون  

 املعوقات التقنية. تطبيق اإلدارة اإللكتر
ً
 ونية إضافة إلى املعوقات اإلدارية، وفي املرتبة الثانية نجد املعوقات املالية وأخيرا

في جامعة    )  2021سالم،    (دراسة   - التعرف والكشف عن معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية  إلى  الدراسة  : هدفت 

ئج الدراسة إلى وجود معوقات تنظيمية تتمثل في ضعف دعم  الجبل الغربي وكلية العلوم بالزنتان بليبيا، وقد أظهرت نتا

وزارة التعليم العالي لسياسة تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وضعف مشاركة املوظفين في وضع األهداف املتعلقة بها، وبطء 

قات بشرية تتمثل  اإلجراءات اإلدارية تؤخر عملية التحول نحو اإلدارة اإللكترونية، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود معو 

في ضعف مهارات اللغة اإلنجليزية لدى بعض املوظفين، باإلضافة إلى املعوقات التقنية املتمثلة في مستوى البنية التحتية  

الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، وضعف خدمة اإلتصاالت بالجامعة، وأخيرا املعوقات املالية املتمثلة في ضعف الدعم  

 اإلدارة اإللكترونية   الحكومي لتطبيقات

: هدفت الدراسة إلى إستكشاف العقبات التي تعيق تطبيق وتنفيذ اإلدارة اإللكترونية    (Malipula, 2015)دراسة    -

حيث أظهرت نتائج الدراسة أن    "شمال قبرص"كما يراها أعضاء هيئة التدريس في جامعة شروق البحر األبيض املتوسط  

ين متخصصين في اإلدارة اإللكترونية، عدم  املعوقات البشرية تأتي في املرتبة األعلى بعواملها املتمثلة في عدم وجود موظف

التنظيمي،   الهيكل  الثقة في الخصوصية وكذا األمان على املعلومات الخخصية، وتليها املعوقات التنظيمية مثل طبيعة 

 . وغياب التشريعات واألنظمة التي تضبط مختلف املعامالت اإللكترونية

 الجانب النظري  -2

 :مقدمة 2-1

عنصر أساسيا ومهما في املؤسسات بمختلف أنواعها واختصاصاتها صغيرة منها أو كبيرة لكونها    اريةاملعلومات اإلدان تقنية  

الثورة   التي تفرضها  أداة مهمة في عملية إنجاز األعمال بشكل كفء ودقيق وسريع، وكذلك مواجهة التحديات الجديدة 

لكترونية إحدى ثمار التطور التقني في مجال االتصاالت، فبعد بروز  وقد اصبحت اإلدارة اال،  املعلوماتية في الوقت الحاضر

ت وثورة االتصاالت التي ساعد عليها تطور أجهزة الحاسب اآللي وتقنياته، جاءت اإلدارة االلكترونية كرد  سثورة املعلوما

العامة التطوير طرق العمل   اآللي في مجاالت الخدمة  إلى طرق أكثر  فعل واقعي الستخدام تطبيقات الحاسب  التقليدية 

أخرى  ناحية  من  والتكلفة  والجهد  الوقت  توفير  في  التقنية  الثورة  منجزات  من  واالستفادة  ناحية،  من  وفعالية    مرونة 

 ( 12، ص 2007)القرني، 
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التجارة   مثل  مختلفة  تطبيقات  عنها  تتفرع  التي  الكبيرة  املظلة  هي  االلكترونية  اإلدارة  أن  الباحثين  بعض  ويرى 

 ترونية واألعمال االلكترونية وكذلك الحكومة االلكترونية، وبالتالي تجد أن اإلدارة االلكترونية أشمل وأعم. االلك

وظهرت في السنوات القليلة املاضية محاوالت فكرية جادة تحاول اللحاق بحقل جديد هو اإلدارة اإللكترونية، أو  

األ  إدارة  أو  الرقمية،  اإلدارة  األحيان  في بعض  التطور  كما تسمى  بعد  اإللكترونية جاء  اإلدارة  اإللكترونية، وظهور  عمال 

  (WWW)النوعي السريع للتجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية، وانتشار تطبيقات االنترنت وشبكة املعلومات العاملية  

يدة واالستخدام املكثف لاعمال  بمعنى آخر، إن إنبثاق حقل اإلدارة اإللكترونية بعد اإلنتشار الواسع لنماذج األعمال الجد

االلكترونية، والنمو االنفجاري للتجارة االلكترونية واألنشطة الرقمية األخرى يشير إلى حاجة هذه املجاالت وما يرتبط بها  

من تكنولوجيا ونظم وأدوات إلى إدارة حديثة تستند إلى فكر إداري خالق ومنهج جديد في العمل وممارسات مبتكرة، وحلول  

                                    (1، ص2019)غالب، ملة لاعمال، أي بإختصار إلى إدارة إلكترونية شا

 نشأة اإلدارة اإللكترونية:  2-2

والتحدي    ظل التنافس  أدى التطور السريع لتقنية املعلومات واالتصاالت إلى بروز نموذج ونمط جديد من اإلدارة في 

خدماتها، وهو ما اصطلح على تسميته باإلدارة   اإلدارات البيروقراطية، كي تحسن من مستوى أعمالها، وجودةاملتزايد أمام  

اللكترونية. بذلك فإن ظهور اإلدارة االلكترونية جاء بعد التطور النوعي    الرقمية، أو إدارة الحكومة االلكترونية، أو اإلدارة 

فيحين ترى بعض الدراسات أن االهتمام باإلدارة    كترونية وانتشار شبكة االنترنتااللكترونية، واألعمال االل  السريع للتجارة

التكنولوجيا   استخدام  وتعميق  التعامل،  شفافية  تحقيق  نحو  وتوجهها  الحكومات  اهتمام  بداية  مع  ظهر  االلكترونية، 

     (3، ص 2005غالب،  (الرقمية لخدمة أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

  :مفهوم اإلدارة اإللكترونية  2-3

بتطور   األخيرة  السنوات  في  وتطور  التقني،  التقدم  نتيجة  ظهر  النشأة،  حديث  اإللكترونية  اإلدارة  مفهوم  يعد 

األعمال   أداء  في  اإللكترونية  اإلدارة  وتتمثل  الكمبيوتر،  استخدام  املتزايد على  اإلقبال  مقابل  في  واالتصاالت،  املعلومات 

امل التقنية  وتبادل  الوسائل  من  مجموعة  على  اإللكترونية  اإلدارة  تعتمد  كما  اإللكترونية،  الوسائل  خالل  من  علومات 

الحديثة، مثل استخدام أجهزة الكمبيوتر والشبكات التقنية والبريد اإللكتروني، كما تعتبر أجهزة الهاتف وأجهزة الفاكس  

  ال.من الوسائل اإللكترونية التي تساعد على تنفيذ األعم

ومنه فإن مفهوم اإلدارة اإللكترونية هو تحويل األعمال اإلدارية التقليدية إلى أعمال إدارية إلكترونية، والتي تعني بدورها:  

"االنتقال من العمل التقليدي إلى تطبيقات معلوماتية بما فيها شبكات الحاسب اآللي، لربط الوحدات التنظيمية مع بعضها  

بي الحصول  لتسهيل  على  البعض  الخدمات ٕ  وتقديم  األعمال،  وانجاز  املناسبة،  القرارات  التخاذ  واملعلومات  انات 

 ( 195، ص2008)آل دحوان، . "للمستفيدين بكفاءة وأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن

  األعمال   من   كل  يشمل  اطار  في  مفتوحة،  وتقنية  وبنية وظيفية  متكاملة  منظومة  ها  باعتبار  اإللكترونية  اإلدارة   أن  نرى   وهكذا

اإللكترونية  على  للداللة  اإللكترونية  والحكومة  لاعمال  اإللكترونية  اإلدارة  على  للداللة  اإللكترونية،   أو   العامة  اإلدارة 

للمواطنين،   الحكومة   ألعمال   اإللكترونية   اإلدارة الحكومة    ودوائر  ملؤسسات  املوجهة   أو   لاعمال،   املوجهة  أو   املوجهة 

 .(9، ص2019)غالب، . املختلفة

 :تعريفات اإلدارة اإللكترونية 2-4

في    لم يختلفوا  أنهم   
ّ
إال تناولها من منظوره الخاص،  اإللكترونية، فكل واحد منهم  الفقهاء لإلدارة  لقد تعددت تعريفات 

  :الجوهر وذلك كما يلي

"عملية مكننة جميع مهام وأنشطة املؤسسة اإلدارية، باالعتماد على جميع      تعريف الدكتور عالء عبد الرزاق الساملي: -

تقنيات املعلومات الضرورية، للوصول إلى تحقيق أهداف اإلدارة الجديدة في تقليل استخدام الورق وتبسيط اإلجراءات  
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لربطها بالحكومة اإللكترونية    والقضاء على الروتين واإلنجاز السريع والدقيق للمهام واملعامالت لتكون كل إدارة جاهزة

   (56، ص 2011)كافي،  ( الحقا.

انطالقا من محاولة التمييز بينها وبين بعض املصطلحات املرادفة لها مثل الحكومة    تعريف الدكتور سعد غالب ياسين:  -

وبنية وظيفية وتقنية مفتوحة     متكاملةااللكترونية، واألعمال االلكترونية، ويعرف اإلدارة االلكترونية باعتبارها منظومة  

"هي إطار يشمل كل من األعمال اإللكترونية للداللة على اإلدارة االلكترونية لاعمال ، والحكومة االلكترونية للداللة على  

أو املوجهة    أو املوجهة لاعمال ، اإلدارة االلكترونية العامة أو اإلدارة االلكترونية ألعمال الحكومة املوجهة للمواطنين   

 (20، ص 2005)غالب،   "ملؤسسات ودوائر الحكومة املختلفة

الدكتور نجم عبود نجم - التخطيط  :  تعريف  في  املتميزة لانترنيت وشبكات األعمال  القائمة على اإلمكانيات  "العملية 

)فريجة،  أهداف الشركة    والقدرات الجوهرية للشركة واآلخرين بدون حدود من أجل تحقيق والتوجيه والرقابة على املوارد

    (145، ص 2019

 خصائص اإلدارة اإللكترونية وأبعادها:  2-5

ميز اإلدارة االلكترونية بأنها إدارة بال أوراق وبال حدود وقتية، وهي إدارة بال مبان تقليدية، فال حاجة إلى الغرف  تت

ألعداد كبيرة من العاملين، وهي إدارة بال هياكل تنظيمية  واملكاتب والدواليب الكثيرة لحفظ األوراق، وهي إدارة ال تحتاج  

 .تقليدية

 إنها باختصار إدارة باملعرفة، وبصفة عامة تتميز اإلدارة االلكترونية بالعديد من الخصائص التي من أهمها:   -

  .إنها إدارة تدير امللفات بدال من أن تحفظها -

 ل حفظة وتعدي واسترجاع نها تعتمد على الوثائق االلكترونية األسرع واألسهأ -

 .مقارهم أنها تستند إلى املؤتمرات االلكترونية حيث تتم االجتماعات عن بعد دون االنتقال املادي    للمجتمعين من  -

 نها تتصف باملرونة وسرعة االستجابة للحدث أو املتغير أينما حدث ووقتما حدث بال حدود زمنية على مدار أ -

  .ساعات اليوم وأيام السنة

بعد وهو   أنها تنتقل من املتابعة باملذكرات إلى املتابعة االلكترونية على الشاشات وتعتمد املراقبة عن بعد والعمل عن -

 (26، ص 2008)آل دحوان، .  ما يوفر التكلفة ويزيد الكفاءة

 :اإلضافة إلى الخصائص السابقة، يمكن أن نذكر ما يليب

 اللكتروني والبريد االلكتروني واألدلة واملفكرات االلكترونية  حيث تتكون من األرشيف ا إدارة بال أوراق: 

 وتتمثل في التلفون املحمول واملؤتمرات االلكترونية والعمل عن بعد من خالل املؤسسات االفتراضية   دارة بال مكان: إ 

  ساعة متواصلة24تستمر إدارة بال زمان: 

   فهي تعمل من خالل املؤسسات الشبكية واملؤسسات الذكية التي تعتمد على صناعة املعرفةإدارة بال تنظيمات:  

 .(77، ص 2011)حسين، 

 أهداف اإلدارة اإللكترونية:   2-6

ان الفلسفة الرئيسية لإلدارة اإللكترونية هي نظرتها الى اإلدارة كمصدر للخدمات واملواطن والشركات كالزبائن او  

عمالء يرغبون في االستفادة من هذه الخدمات لذلك فان لإلدارة اإللكترونية اهداف كثيره تسعى الى تحقيقها في اإلطار  

 عميل نذكر من بغض النظر عن األهمية واالولوية:   تعاملها مع ال

 تقليل كلفه االجراءات اإلدارية وما يتعلق بها من عمليات.   -

 زيادة كفاءة عمل اإلدارة من خالل تعاملها مع املواطنين والشركات واملؤسسات.   -

 استيعاب عدد أكبر من العمالء في وقت واحد.   -
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 ين طرفي املعاملة او التخفيف منه. الغاء عامل العالقة املباشرة ب -

 الغاء نظام االرشيف الوطني الورقي واستبداله بنظام ارشفه الكتروني.   -

 القضاء على البيروقراطية بمفهومها الجامد وتسهيل تقسيم العمل والتخصص به.   -

ال االوامر والتعليمات واالشراف  الغاء عامل املكان إذا انها تطمح الى تحقيق تعيينات املوظفين والتخاطب معهم وارس   -

 على االداء واقامه الندوات واملؤتمرات من خالل الفيديو عن بعد. 

 .(128-129، ص 2015)حامد،  الغاء تأثير عامل الزمان -

لقد أضحت اإلدارة اإللكترونية تطبق في الكثير من املجاالت داخل املنظمات على اختالف أنواعها وخصائصها، ومن أهم  

 تلك املجاالت نذكر ما يلي: 

االتصاالت    األعمال اإلدارية: .1 أعمال  ، وتسجيل كافة 
ً
إلكترونيا الوثائق واملعلومات واألنظمة والتعليمات  تبادل 

 
ً
 .اإلدارية وتصويرها رقميا

املالية: .2 الشبكة    املعامالت  طريق  عن  وغيره  وتحويل  وصرف  وتعاقد  توثيق  من  املالية  املعامالت  كافة  إجراء 

 .كترونيةاإلل

  املؤتمرات اإللكترونية:  .3
ً
 دون انتقال املجتمعين جغرافيا

ً
 ودوليا

ً
 .حيث تعقد االجتماعات عن بعد محليا

مثل اإلعالن عن الوظائف، اختيار املتقدمين، اإلجازات، الترقيات، الرواتب،    األعمال املرتبطة باملوارد البشرية: .4

 .دريب والتأهيل واالبتعاثالتنقالت، املكاف ت، واالنتدابيات، الترشيح للت

املتابعة اإللكترونية: .5 التنفيذ وهذا يوفر    مجال  تتم املراقبة واملتابعة عن بعد والكتشاف األخطاء وقت  حيث 

 .(2010)القحطاني، التوجيه أو املعالجة الفورية لاخطاء.  

     معوقات اإلدارة االلكترونية:                                                                                                    2-7

 :  واملادية أوال املعوقات البشرية

  .لوجيا الحديثةن نقص في املوارد املالية والبشرية مع العصر الرقمي يعد معوقا يواجه املؤسسات عن ممارستها لتكنو إ

 :أ/ املعوقات البشرية تمثل فيما يلي

 ضعف الوعي الثقافي بتكنولوجيا املعلومات على املستوى االجتماعي والتنظيمي .  -

  .قلة البرامج التدريب في مجال التقنية الحديثة املتطورة -

 .تنامي شعور بعض املديرين وذوي السلطة بأن هذا التغيير يشكل تهديدا -

 .لدى املديرين وندرة تقديم حوافز مادية لهمنقص الخبرات  -

 ب/ معوقات مادية تتمثل فيما يلي:

  قلة املوارد املالية املخصصة للبنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة االلكترونية وبخاصة إنشاء الشبكات وربط املواقع  -

  .وتطوير األجهزة والبرامج

 .ية لضعف الجانب املادي الذي يعانون منهضعف قدرة بعض األفراد لشراء األجهزة االلكترون -

  .التكلفة العالية للبرمجيات واألجهزة االلكترونية -

 .قلة توفير املخصصات املالية التي تحتاج إليها عمليات التدريب والتأهيل من أجل تطبيق اإلدارة االلكترونية -

 ثانيا: معوقات إدارية وأمنية: 

 :تواجه اإلدارة في تحولها من األسلوب التقليدي إلى اإللكتروني عددا من املعوقات اإلدارية واألمنية، يمكن عرضها 

  :أ/ معوقات إدارية تتمثل فيما يلي 

  .ضعف التخطيط والتنسيق على مستوى اإلدارة العليا لبرامج اإلدارة الرقمية -
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 ارة اإللكترونية ومتابعته.ضعف اهتمام اإلدارة العليا بتقييم تطبيق اإلد -

  .عدم التدرج في تطبيق اإلدارة اإللكترونية -

  .غياب التنسيق بين األجهزة واإلدارات األخرى ذات العالقة بنشاط املؤسسة -

  .عدم توافر تدريب للمتخصصين بشكل واسع في املواقع املرغوب فيها -

 .لحاجة إليهاعدم اقتناع إدارة املؤسسة بضرورة اإلدارة اإللكترونية أو ا -

 ب /معوقات مادية تتمثل فيما يلي:

قلة املوارد املالية املخصصة للبنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة االلكترونية وخاصة إنشاء الشبكات وربط املواقع   -

  .وتطوير األجهزة والبرامج

التكلفة العالية للبرمجيات    -  .انون منهضعف قدرة بعض األفراد لشراء األجهزة االلكترونية لضعف الجانب املادي الذي يع 

 .واألجهزة االلكترونية

 .قلة توفير املخصصات املالية التي تحتاج إليها عمليات التدريب والتأهيل من أجل تطبيق اإلدارة االلكترونية -

 عدم دعم مشروع تطبيق اإلدارة االلكترونية ماليا )عدم توفير األجهزة واملعدات الالزمة لذلك(.  -

جمود اإلدارات املالية في   -  .الحاجة الكبيرة إلى اإلمكانيات املادية لتوفير تقنية املعلومات خاصة على مستوى الدولة ككل  -

 .الجامعات، حيث تضع ميزانيات مالية على أساس بنود محددة، مما يمنع صرف أي مبلغ لغير البنود التي تم وضعها مسبقا

الالزمة إلتمام عمليات الصيانة ألجهز تواجه بعض اإلدارات أزمة محد -  املوارد  العمليات    ةودية  و شبكات، و غيرها من 

 .املكلفة، سواء في استبدال قطع و أجهزة جديدة من القطع الداخلية لبعض األجهزة

 .تكلفة استخدام الشبكة العاملية لانترنت - 

تواجه اإلدارة في تحولها من األسلوب التقليدي إلى اإللكتروني عددا من املعوقات اإلدارية    ثانيا /معوقات إدارية وأمنية:

 واألمنية، يمكن عرضه 

  :أ/معوقات إدارية تمثل فيما يلي 

 .ضعف التخطيط والتنسيق على مستوى اإلدارة العليا لبرامج اإلدارة الرقمية -

 اإللكترونية ومتابعته.  ضعف اهتمام اإلدارة العليا بتقييم تطبيق اإلدارة   -

  .عدم التدرج في تطبيق اإلدارة اإللكترونية  -

  .غياب التنسيق بين األجهزة واإلدارات األخرى ذات العالقة بنشاط املؤسسة   -

 .عدم توافر تدريب للمتخصصين بشكل واسع في املواقع املرغوب فيها -

 .اإللكترونية أو الحاجة إليهاعدم اقتناع إدارة املؤسسة بضرورة اإلدارة    -

 عدم تهيئة األفراد نفسيا وإشعارهم بأهمية دورهم، وأنهم جزء من عملية التحول والنجاح.    -

اإلدارة اإللكترونية بشكل   - أسلوب  إلى  التحول  الواحدة، مما يعرقل  اإلدارية  الجهة  اإلدارة داخل  في نظم  االختالف 

  .(2008)مكيد و بوزكري،  انسيابي وسلس

  :ب معوقات أمنية يتمثل في  -

مخاوف كبيرة لدى املتعاملين مع اإلدارات من نجاح إحدى محاوالت االختراق لإلدارة التي يتعاملون معها، وأن يمس   -

 .ذلك االختراق البيانات الخاصة بهم بالحذف أو التدمير أو استغاللها في أعمال غير مشروعة

 .راقات املتعمدةعدم توافر برمجيات تحكم الرقابة على االخت -

تشمل تحديات أمن املعلومات نطاقا واسعا من العناصر، بعضها فني تقني يرتبط باألنظمة التقنية والبرامج واألجهزة    -

 .املستخدمة، وبعضها اآلخر يرتبط باألفراد والهيئات اإلدارية القائمة على اإلدارات اإللكترونية حول العالم
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 ثالثا/ معوقات تشريعية وتنظيمية:

  :إضافة إلى العوامل السابقة نجد أيضا معوقات أخرى تتمثل رفي املعوقات التشريعية والتنظيمية، وفيما يلي أهمها  -

 أ/ معوقات تنظيمية وتشمل: 

البدء   - فيه  الذي  الوقت  اإللكترونية وتحديد  اإلدارة  لبرامج  العليا  اإلدارة  والتنسيق على مستوى  التخطيط  انعدام 

 .ات واملعلومات اإللكترونيةبتطبيق وتنفيذ الخدم

 .غياب املتابعة من قبل السلطات لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة اإللكترونية في اإلدارات الصغرى   -

  .ضعف اقتناع السلطات لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارات الصغرى   -

 ية.ضعف برامج التوعية اإلعالمية املواكبة لتطبيق اإلدارة اإللكترون -

التعليمية  - البيئات  في  اإللكترونية  اإلدارة  ملشروع  العليا  السياسية  القيادات  من  السياس ي  الدعم                                                    .ضعف 

 ( 109، ص 2011الطائي،  (

 ب معوقات تشريعية:  -

  .راف بمصداقيتهاعدم االعتراف بحجية الوثائق اإللكترونية واعتمادها أدلة إثبات أو االعت -

بها لتطبيقها على اإلدارة واملعامالت اإللكترونية، مما يجعل هذا     عدم صالحية األنظمة واللوائح التقليدية املعمول    -

اإلدارات   داخل  والتعاون  العمل  عالقات  تضبط  التي  واللوائح  األنظمة  غياب  ظل  في  بالحاجة  يفي  ال  البديل 

 .اإللكترونية

القانونية التي تضمن اعتماد التوقيع اإللكتروني والتعامل مع البريد اإللكتروني والتحقق من    تأخر وضع التشريعات -

أكثر سالسة في   التي كان من املمكن أن تكون  شخصية طالب الخدمة، مما يعرقل كثيرا من املعامالت اإللكترونية 

  .وجود هذه التشريعات وتحقق الفائدة املرجوة منها

تجرم مخترق شبكات اإلدارة اإللكترونية، وتضع العقوبات الرادعة ملرتكبي تلك الجرائم و ،    غياب التشريعات التي  -

التجارية املنافسات  تخوض  التي  الشركات  وأسرار  الخصوصية  ذات  املستندات  و  البنكية  الحسابات    .بخاصة 

 (195، ص 2011)حسين، 

 الجانب امليداني  -3

 منهج الدراسة:  3-1

  
ً
 وفي التزام املوضوعية التامة واستعمال املعلومات استعماال

ً
 محكما

ً
يتمثل مفهوم املنهج في ترتيب املعلومات ترتيبا

دون   باألمثلة  وتوضيحها  املقنعة  باألدلة  املعروضة  القضايا  وتأييد  العرض  طريقة  وفي  سليم،  علمي  أسلوب  في   
ً
صحيحا

، ويعتبر املنهج العلمي بكل إختصار أنجح آلية امتلكها العقل  ، ص(2018)درويش،  إححاف لبعضها أو تحيز للبعض اآلخر  

في مواجهة الواقع والوقائع، فيما يجسد من نواتجها العمالق املاثل: العلم، أروع تجليات العقالنية في الحضارة اإلنسانية  

 لحضور اإلنسان: املوجود العاقل في هذا الكون، وقد بات العلم الح 
ً
ديث من أقوى العوامل الفاعلة املوجهة،  وأشدها إثباتا

 أن العلم أنجح مشروع ينجزه اإلنسان  
ً
، وفي النهاية يمكن القول دائما

ً
، ص  2020)الخولي،  بل املشكلة للفكر وللواقع معا

األساليب  (10 من  يعتبر  والذي  الوصفي  املنهج  باستعمال  قمنا  املشابهة،  الدراسات  ماتتطلبه  ومثل  الدراسة  هاته  وفي   ،

إلى تحديد الوضع الحالي لظاهرة معينة، ومن ثم يعمل على وصفها، فهو يعتمد على   الباحثين، وهو يهدف  الشائعة بين 

 . (93، ص 2014)ساعاتي، دراسة الظاهرة كما هي موجودة في الواقع ويهتم بوصفها بدقة 

 مجتمع الدراسة:  3-2

ماج املهنيين العاملين في قطاع التكوين والتعليم  تمثل مجتمع الدراسة في جميع مستشاري التوجيه والتقييم واإلد 

 املهنيين بالجزائر. 
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 عينة الدراسة:  3-3

بعد اختيار مجتمع الدراسة واعتماد طريقة الحصر الشامل ملجتمع الدراسة والذي يأخذ بعين االعتبار جميع مفردات  

 للظروف اليحية الراهنة املتعلقة بجائحة  
ً
وما ترتب عنها من آثار، فقد تم التواصل مع عينة    "19-كوفيد  "الدراسة، ونظرا

، وقد تم تحديد عينة الدراسة بطريقة عشوائية، حيث تم التواصل مع  
ً
، وبعد التدقيق في   137البحث إلكترونيا

ً
مستشارا

 استمارة تستوفي الشروط العلمية   56االستمارات االلكترونية تم االبقاء على 

 خصائص أفراد عينة الدراسة:  3-4

 يمثل توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس   01ل رقم جدو 

 النسبة املؤية  العدد الجنس 

 % 42.90 24 الذكور 

 % 57.10 32 اإلناث 

 % 100 56 املجموع 

 على نتائج (
ً
  )  SPSSاملصدر : من إعداد الباحثين إعتمادا

 .% 42.90، وهي أعلى من نسبة الذكور  والتي بلغت %  57.10يتبين من خالل مالحظة الجدول أن نسبة اإلناث كانت 

 راسة حسب متغير التخصص األكاديمي يمثل توزيع عينة الد 02جدول رقم 

 النسبة املؤية  العدد التخصص األكاديمي

 %  16.07 09 علم النفس العمل والتنظيم 

 % 28.57 16 املدرس ي علم النفس  

 % 23.21 13 علم النفس العيادي

 14.29%  08 علم النفس التربوي 

 % 17.86 10 علوم التربية : إرشاد وتوجيه 

 % 100 56 املجموع 

 على نتائج (
ً
  )  SPSSاملصدر : من إعداد الباحثين إعتمادا

من خالل مالحظة الجدول يتبين لنا بأن املستشارين الحائزين على شهادة الليسانس في علم النفس املدرس ي كانت هي األكبر  

من عينة الدراسة، بينما حل املستشارون الحائزون على شهادة الليسانس  في علم النفس التربوي    %  28.57وقد بلغوا نسبة  

 .% 14.29هي األصغر بنسبة  

 ة الدراسة حسب متغير مؤسسة العمل يمثل توزيع عين 03جدول رقم 

 النسبة املؤية  العدد مؤسسة العمل 

 %  76.79 43 مركز التكوين املنهي والتمهين 

 % 23.21 13 املعهد الوطني املتخصص في التكوين املنهي 

  % 100  56 املجموع 

 على نتائج (
ً
  )  SPSSاملصدر : من إعداد الباحثين إعتمادا

 من عينة البحث حيث  يت
ً
بين من خالل الجدول بأن املستشارين العاملين بمراكز التكوين املنهي والتمهين هم األكثر تمثيال

تخصصة في التكوين  من عينة البحث، بينما بلغت نسبة املستشارين العاملين باملعاهد الوطنية امل % 76.79بلغت نسبة  

 %   23.21املنهي 
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 راسة حسب متغير األقدمية املهنية يمثل توزيع عينة الد 04جدول رقم 

 النسبة املؤية  العدد األقدمية املهنية 

 % 19.60 11 سنوات  05أقل من 

 % 30.40 17 سنوات  10سنوات إلى  05من 

 % 33.90 19 سنة  20سنوات إلى  10من 

 % 16.10 09 سنة  20أكثر من 

 % 100 56 املجموع 

 على نتائج (
ً
  )  SPSSاملصدر : من إعداد الباحثين إعتمادا

سنة عمل كانت هي األكثر   20سنوات إلى  10من خالل مالحظة الجدول يتضح لنا بأن املستشارين الذين يملكون خبرة 

 من عينة البحث بنسبة بلغت 
ً
سنة كأقل   20ذين لديهم خبرة أكثر من ، بينما جاءت فئة املستشارين ال% 33.90تمثيال

 . % 16.10فئة بنسبة 

 حدود الدراسة:  3-5

التوجيه   : إقتصرت الدراسة على التركيز على معوقات اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر مستشاري  الحدود املوضوعية 

مختلف الفروق الفردية بين عينة    والتقييم واإلدماج املهنيين بمؤسسات التكوين والتعليم املهنيين في الجزائر، وكذا معرفة 

 الدراسة. 

 . 2022-2021الحدود الزمانية: تمت هذه الدراسة خالل السنة التكوينية 

 الحدود البشرية: مستشارو التوجيه والتقييم واإلدماج املهنيين العاملين بقطاع التكوين والتعليم املهنيين بالجزائر.

 : أدوات الدراسة 3-6

قام الباحثان وبعد اإلطالع على الدراسات السابقة بالقيام بمقابلة عينة البحث واألخذ ب رائهم حول املوضوع وكذا  

للباحثين   وموثوق  مجرب  استبيان  استخدام   
ً
أيضا تم  وقد  له،   املشكلة  الجوانب  والقتبي،  (مختلف  ،   )2017املعايطه 

من عينة البحث مشهود لهم بالكفاءة والخبرة ، وقد تم التعديل عد    لتناسبه مع عينة الدراسة مع االخذ برأي مستشارين 

 التعديل على بعض. صيغ الفقرات

االستبيان   املعوقات    30ويتضمن  البشرية،  املعوقات  املالية،  املعوقات  في  تتمثل  أبعاد  أربعة  على  مقسمة  عبارة 

اس ي موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير  اإلدارية، املعوقات الفنية، حيث تتم االجابة على مقياس ليكرت الخم

 موافق بشدة. 

 بيان معوقات اإلدارة اإللكترونيةيمثل أبعاد است  05جدول رقم 

 استبيان معوقات اإلدارة اإللكترونية
 املجموع 

 أرقام العبارات  البعد

 06 6، 5، 4، 3، 2، 1 املعوقات املالية 

 09 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7 املعوقات البشرية 

 08 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16 املعوقات اإلدارية 

 07 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24 املعوقات الفنية 

 على نتائج (
ً
  )  SPSSاملصدر : من إعداد الباحثين إعتمادا

 وقد تم تيحيح  استبيان الدراسة بإعطاء االوزان التالية : 

 ( 1)، غير موافق بشدة (2)، غير موافق(3)، محايد(4)موافق، (5)موافق بشدة  
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 سلم التصحيح: 

 على السلم الذي تم حسابه كمايلي : 
ً
 تم تيحيح استبيان الدراسة بناءا

 ( 4=  1  -  5)أي :  الحدود الدنيا = املدى ( –)الحدود العليا حساب املدى 

وتضاف هاته القيمة إلى   ( 0.8=  4/  5)ول الخلية أي: الحاصل يتم قسمته على عدد البدائل االستبيان للحصول على ط

 ، وذلك لتحديد الحد األعلى لهاته الخلية، وهكذا يصبح طول الخلية : 1أدنى قيمة للبدائل وهي 

 تشير إلى غير موافق بشدة  1.80إلى   1من 

 تشير إلى غير موافق  2.60إلى  1.81من 

 تشير إلى محايد 3.40إلى  2.61من 

 تشير إلى موافق 4.20إلى  3.41من 

 تشير إلى موافق بشدة 5إلى  4.21من 

 ومنه يكون سلم مقياس معوقات اإلدارة اإللكترونية كالتالي : 
 

 

                     

                                      1                                     2.6                                     3.4                                      5 

 ثبات املقياس: 

كرونباخ كما هو موضح  -آلفا قام الباحثان بالتحقق من صدق املقياس من خالل حساب ثبات اإلستبيان بطريقة 

 في الجدول التالي : 

 بيان معوقات اإلدارة اإللكترونية يمثل معامل ثبات است 06جدول رقم 

 استبيان معقوقات

 اإلدارة اإللكترونية

 كرونباخ -معامل الثبات آلفا عدد العبارات 

06 0.903 

 على نتائج 
ً
  )  SPSSاملصدر : من إعداد الباحثين إعتمادا

وهي  0.903نالحظ من خالل الجدول أعاله أن معامل الثبات الستبيان معوقات االدارة االلكترونية قد بلغ قيمة 

 قيمة مرتفعة وتدل على الثبات املرتفع ألداة الدراسة ومصداقيتها.

 ت اإلدارة اإللكترونية مع أبعاده ستبيان معوقايمثل معامالت  اربتاط ا  07جدول رقم 

 الداللة االحصائية  معامل اإلرتباط بيرسون  عدد العبارات  أبعاد اإلستبيان 

 0.00 **0.751 06 املعوقات املالية 

 0.00 **0.885 09 املعوقات البشرية 

 0.00 **0.666 08 املعوقات اإلدارية 

 0.00 **0.695 07 املعوقات الفنية 

 على نتائج (
ً
  )  SPSSاملصدر : من إعداد الباحثين إعتمادا

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن معامل االرتباط بيرسون ملقياس معوقات االدارة االلكترونية وأبعاده جاءت كلها 

إرتباط لبعد املعوقات اإلدارية بقيمة   ال0.666مرتفعة، وقد سجل أدنى معامل  يليها بعد املعوقات  ، ثم  فنية بمعامل  ** 

**، وبلغ قيمة أعلى معامل إرتباط  0.751**، وبعده بعد املعوقات املالية بمعامل إرتباط بلغ قيمة  0.695إرتباط بلغ قيمة   

متوسط مستوى  مستوى منخفض   

 

مرتفع مستوى   
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** لبعد املعوقات البشرية، وعليه فإن معامل اإلرتباط بين كل عبارات مقياس معوقات االدارة االلكترونية مرتفع  0.885

 ، مايدل على تجانس األبعاد مع املقياس ككل. 0.001ى الداللة ودالة إحصائيا عند مستو 

 اإلدارة اإللكترونية مع عباراته  يمثل معامالت  ارتباط استبيان معوقات 08جدول رقم 

 العبارة رقم  
معامل االرتباط  

 بيرسون 

الداللة  

 االحصائية 
 العبارة رقم  

معامل االرتباط  

 بيرسون 

الداللة  

 االحصائية 

01 0.631** 0.000 16 0.530** 0.000 

02 0.324** 0.015 17 0.396** 0.003 

03 0.441** 0.001 18 0.364** 0.006 

04 0.544** 0.000 19 0.404** 0.002 

05 0.606** 0.000 20 0.291* 0.029 

06 0.733** 0.000 21 0.381** 0.004 

07 0.673** 0.000 22 0.374** 0.005 

08 0.608** 0.000 23 0.554** 0.000 

09 0.501** 0.000 24 0.507** 0.000 

10 0.661** 0.000 25 0.476** 0.000 

11 0.536** 0.000 26 0.472** 0.000 

12 0.565** 0.000 27 0.349** 0.008 

13 0.690** 0.000 28 0.660** 0.000 

14 0.540** 0.000 29 0.470** 0.000 

15 0.560** 0.000 30 0.490** 0.000 

 على نتائج (
ً
  )  SPSSاملصدر : من إعداد الباحثين إعتمادا

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن معامالت االرتباط بين كل عبارات مقياس معوقات االدارة االلكترونية واملقياس  

رقم   للعبارة  قيمة  أدنى  وقد سجلت  إحصائيا،  ودالة  مرتفعة  كانت  قيمة    20ككل  بلغ  إرتباط   بقيمة 0.291بمعامل   *

 عند مستوى الداللة    0.029إحصائية  
ً
** بقيمة إحصائية  0.733، بينما بلغ أعلى معامل إرتباط قيمة  0.05دالة إحصائيا

 .0.01دالة إحصائيا عند املستوى الداللة  0.000

 أساليب املعالجة اإلحصائية:  3-7

للعلوم االجتماعية   الحزمة االحصائية  برنامج  بإستخدام  الباحثان  األساليب  )  SPSS v 25  (قام  ، وتم إستخدام 

  T-TESTكرونباخ، معامل اإلرتباط بيرسون، إختبار  -اإلحصائية التالية : املتوسط الحسابي، اإلنحراف املعياري، إختبار آلفا

 ملعرفة الفروق بين ثالث مجموعات. Anovaملعرفة الفروق بين مجموعتين ، إختبار 

 عرض وتحليل نتائج الدراسة:  3-8

تليها املعوقات    املعوقات    :نتائج الفرضية األولى   عرض وتحليل3-8-1 املالية هي في صدارة معوقات اإلدارة اإللكترونية، 

البشرية، وفي املرتبة الثالثة املعوقات اإلدارية، أما املعوقات الفنية  في املرتبة األخيرة من حيث األهمية من وجهة نظر عينة  

 الدراسة. 
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  وأبعاهيمثل املتوسطات الحسابية الستبيان معوقات اإلدارة اإللكترونية   09جدول رقم 

 اإلنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  عدد العبارات  أبعاد اإلستبيان 

 0.760188 4.22 06 املعوقات املالية 

 0.813543 3.85 09 املعوقات البشرية 

 0.630849 4.20 08 املعوقات اإلدارية 

 0.693444 4.35 07 املعوقات الفنية 

 0.554587 4.13 30 استبيان معوقات االدارة االلكترونية

 على نتائج (
ً
  )  SPSSاملصدر : من إعداد الباحثين إعتمادا

من خالل الجدول أعاله يتضح لنا بأن  كل املعوقات كان مستواها مرتفع،واملعوقات الفنية كانت في املرتبة األولى 

، تليها املعوقات املالية في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي    0.693444بإنحراف معياري قيمته    4.35بمتوسط حسابي بلغ  

 4.20، اما املرتبة الثالثة فكانت للمعوقات اإلدارية بمتوسط حسابي قيمته  0.760188وبإنحراف معياري قيمته    4.22يبلغ  

قيمته   معياري  بينما0.630849وبانحراف  يبلغ    ،  حسابي  بمتوسط  األخيرة  املرتبة  في  البشرية  املعوقات    3.85جاءت 

 . 0.813543وبإنحراف معياري قيمته 

التوجد فروق ذات داللة احصائية بين وجهات عينة الدراسة حول معوقات  :   عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية  3-8-2

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية تعزى ملتغير الجنس. 

 يمثل نتائج اختبار ت للفروق بين الجنسين في متوسطات معوقات اإلدارة اإللكترونية   10جدول رقم 

معوقات اإلدارة اإللكترونية  

 ملتغير الجنس
ً
 تبعا

 العينة
 املتوسط 

 الحسابي 

 اإلنحراف 

 املعياري 

 قيمة 

T 

 القيمة 

 اإلحتمالية 

الداللة  

 اإلحصائية 

 0.590341 3.98 24 الذكور 
-1.82 0.074 

غير دال  

 
ً
 0.505382 4.25 32 اإلناث  إحصائيا

 على نتائج (
ً
  )  SPSSاملصدر : من إعداد الباحثين إعتمادا

 1.82-قد بلغت  "T"من خالل مالحظة الجدول أعاله تتبين لنا بأن قيمة املتوسطات كانت متقاربة ، ووأن قيمة 

احتمالية مقدرة ب    أكبر من     0.074بقيمة  بأنه ال توجد فروق ذات داللة     0.05وهي  يعني  أي غير دالة إحصائيا، مما 

 الجنس.   إحصائية في معوقات اإلدارة اإللكترونية تعزى ملتغير

التوجد فروق ذات داللة احصائية بين وجهات عينة الدراسة حول معوقات     عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة:  3-8-3

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية تعزى ملتغير املؤهل العلمي.

 للفروق بين املؤهل العلمي ملتوسطات معوقات اإلدارة اإللكترونية   Anovaيمثل نتائج اختبار  11جدول رقم 

معوقات اإلدارة اإللكترونية  

 ملتغير املؤهل العلمي
ً
 تبعا

 العينة
 املتوسط 

 الحسابي 

 اإلنحراف 

 املعياري 

 قيمة 

 ف

 القيمة 

 اإلحتمالية 

الداللة  

 اإلحصائية 

 0.378358 4.24 08 علم النفس التربوي 

0.450 0.772 
دال  غير 

 
ً
 إحصائيا

 0.757575 3.91 09 علم النفس العمل والتنظيم 

 0.551842 4.13 13 علم النفس العيادي

 0.512433 4.16 16 علم النفس املدرس ي 

 0.591921 4.20 10 علوم التربية : إرشاد وتوجيه 

 على نتائج (
ً
  )  SPSSاملصدر : من إعداد الباحثين إعتمادا
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  0.450قد بلغت    "ف"من خالل مالحظة الجدول أعاله تتبين لنا بأن قيمة املتوسطات كانت متقاربة ، ووأن قيمة  

احتمالية مقدرة ب   أكبر من     0.772بقيمة  بأنه ال توجد فروق ذات داللة    0.05وهي  يعني  أي غير دالة إحصائيا، مما 

 ملتغير املؤهل العلمي.
ً
 إحصائية في معوقات اإلدارة اإللكترونية تبعا

الرابعة   3-8-4 الفرضية  نتائج  وتحليل  حول  :   عرض  الدراسة  عينة  وجهات  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  التوجد 

 اإللكترونية تعزى ملتغير مؤسسة اإلنتماء. معوقات تطبيق اإلدارة 

 يمثل نتائج اختبار ت للفروق بين مؤسسة اإلنتماء في متوسطات معوقات اإلدارة اإللكترونية   12جدول رقم 

معوقات اإلدارة اإللكترونية  

 ملتغير مؤسسة اإلنتماء
ً
 تبعا

 العينة
 املتوسط 

 الحسابي 

 اإلنحراف 

 املعياري 

 قيمة 

T 

 القيمة 

 اإلحتمالية 

الداللة  

 اإلحصائية 

 0.503057 4.16 43 مركز التكوين املنهي والتمهين 

0.780 0.438 
غير دال  

 
ً
املعهد الوطني املتخصص في   إحصائيا

 التكوين املنهي 
13 4.03 0.712905 

 على نتائج (
ً
  )  SPSSاملصدر : من إعداد الباحثين إعتمادا

 0.780قد بلغت    "T"من خالل مالحظة الجدول أعاله تتبين لنا بأن قيمة املتوسطات كانت متقاربة ، ووأن قيمة  

احتمالية مقدرة ب   أكبر من     0.438بقيمة  د   0.05وهي  بأنه ال توجد فروق ذات  يعني  اللة أي غير دالة إحصائيا، مما 

 إحصائية في معوقات اإلدارة اإللكترونية تعزى ملتغير مؤسسة اإلنتماء.

التوجد فروق ذات داللة احصائية بين وجهات عينة الدراسة  :   عرض وتحليل نتائج الفرضية الخامسة  3-8-5

 حول معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية تعزى ملتغير األقدمية املهنية. 

    متوسطات معوقات اإلدارة اإللكترونيةفي للفروق بين األقدمية   Anovaيمثل نتائج اختبار  13جدول رقم 

معوقات اإلدارة اإللكترونية  

 ملتغير األقدمية املهنية 
ً
 تبعا

 العينة
 املتوسط 

 الحسابي 

 اإلنحراف 

 املعياري 

 قيمة 

 ف

 القيمة 

 اإلحتمالية 

الداللة  

 اإلحصائية 

 0.547815 4.13 11 سنوات  05أقل من 

0.091 0.964 
غير دال  

 
ً
 إحصائيا

 0.546804 4.17 17 سنوات  10إلى  05من 

 0.629454 4.08 19 سنة  20إلى  10من 

 0.488699 4.17 09 سنة  20أكثر من 

 على نتائج (
ً
  )  SPSSاملصدر : من إعداد الباحثين إعتمادا

  0.091قد بلغت    "ف"من خالل مالحظة الجدول أعاله تتبين لنا بأن قيمة املتوسطات كانت متقاربة ، ووأن قيمة  

احتمالية مقدرة ب   أكبر من     0.964بقيمة  بأنه ال توجد فروق ذات داللة    0.05وهي  يعني  أي غير دالة إحصائيا، مما 

 األقدمية املهنية. إحصائية في معوقات اإلدارة اإللكترونية تعزى ملتغير  

 تفسير ومناقشة النتائج:  3-9

املعوقات الفنية كانت في املرتبة األولى، تليها املعوقات املالية في املرتبة    تفسير ومناقشة نتائج الفرضية األولى:   3-9-1

 األخيرة.الثانية، اما املرتبة الثالثة فكانت للمعوقات اإلدارية، بينما جاءت املعوقات البشرية في املرتبة 

حيث أن عينة الدراسة ترى بأنه يوجد ضعف كبير في البنية التحتية للمؤسسات التكوينية في مجال الربط بشبكة 

اإلنترنت، باإلضــــافة إلى ضــــعف املتابعة وتطوير األرضــــية الرقمية بما يتالءم مع التطورات التكنولوجيا الحاصــــلة، باألخص 

ليم العالي وكذا التعليم والتكوين عن بعد، باإلضــــافة إلى قدم أجهزة اإلعالم اآللي باملقارنة مع بعض القطاعات الســــيما التع
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ـــــغيل، وكذا   ـــ ـــــيما أنظمة التشـــــ ـــ ـــــة، والســـــ ـــ ـــــات التكوينية وعدم تحديث مختلف البرمجيات الخاصـــــ ـــ ـــــســـــ ـــ ـــــتخدمة في املؤســـــ ـــ املســـــ

نهـــايتهـــا، وذلـــك نتيجــة    اإلنقطـــاعـــات املتكررة في األرضـــــــــــــيـــة الرقميـــة مهنتي و بـــاألخص عنـــد عنـــد إنطالق التســـــــــــــجيالت وعنـــد

 الضغط الكبير على الخوادم الخاصة باألرضية

باإلضافة إلى أن عينة الدراسة ترى بأن العمليات الرقمية ال تدخل في صلب وظيفة مستشار التوجيه، لذا وجب على 

لبحوث امليدانية  القائمين على القطاع إســـتحداث منح وعالوات على مختلف العمليات اإللكترونية، والبعث بالدراســـات وا

إللقاء الضــــــــوء على مختلف اإلختالالت والعمل على اصــــــــالحها، وكذا ربط املؤســــــــســــــــات التي ال تتوفر على خط انترنت والتي  

يلجأ فيها العديد من املســــتشــــارين على االتصــــال باالنترنت من ميزانياتهم الخاصــــة وبامكانياتهم الخــــخصــــية، بدون أي دعم 

 ي يعملون بهامن املؤسسات التكوينينة الت

أمـا من نـاحيـة املعوقـات اإلداريـة فـاملالحظ هو نقص النـدوات واملؤتمرات الخـاصـــــــــــــة املتعلقـة بـاإلدارة اإللكترونيـة املوجهة  

ملســــــــتشــــــــاري التوجيه، والتمســــــــك بمختلف العمليات البيروقراطية والتي تعتبر إجبارية للتســــــــجيل، مثل نســــــــخ الشــــــــهادات  

وغيرها، كما أن الهياكل التنظيمية للمؤســــســــات التكوينية ال يوجد بها خاليا خاصــــة برقمنة  املدرســــية والصــــور الشــــمســــية  

املؤســســات والتحضــير لدخول العالم اإللكتروني بدون أي وثائق، كما أنه ال يوجد تخطيط للعمليات الرقمية بالقطاع من  

 واكبة التطورات الحاصلة في العالم.قبل السلطات الوصية بدليل ضعف البرامج التوعوية والدورات التكوينية مل

وفيما يخص املعوقات البشــــرية فقد رأت عينة الدراســــة من وجهة نظرها  بأنها غير معنية بعمليات الرقمنة  كونها يد 

عاملة مؤهلة للتدخل في املجاالت النفســــــية واإلجتماعية مع املتكونين وهو مايخالف التكوين األكاديمي وشــــــروط اإللتحاق  

سـتشـار التوجيه والتقييم واإلدماج املهنيين، باإلضـافة إلى عزوف الكفاءات واألفراد في املؤسـسـات التكوينية على بوظيفة م

واقتصــارها في كثير من املؤســســات على مســتشــاري التوجيه، وتارة أخرى بتكليف أعوان    "مهنتي"العمل في األرضــية الرقمية  

ــافـة إلى قلـة الثقـة في املعـامالت اإللكترونيـة واإلرتيـاح  غير مؤهلين بـدرجـة كبيرة للعمـل على هـاتـه األرضـــــــــــــيـ ة الرقميـة، بـاإلضـــــــــــ

ـــــــــل فيهـا البـاحثـان إلى أن    ) 2008مكيـد وجـاياللي،  (للمعـامالت الورقيـة التقليـديـة، ، وتتفق دراســـــــــــــتنـا مع دراســــــــــــــة  التي توصـــــ

املعوقات اإلدارية والتقنية، التنظيمية والبشـــــرية، األمنية واملالية كلها تعرقل تطبيق اإلدارة اإللكترونية ويوجد تفاوت بين  

ـــــــــل فيهــا البــاحثــان إلى أن     )  2018عمران والهوني ،    (مختلف املعوقــات من نــاحيــة الترتيــب، وتختلف مع دراســــــــــــــة  التي توصـــــ

ملعوقات البشـــــــــــرية هي أقوى املعوقات التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية إضـــــــــــافة إلى املعوقات اإلدارية وفي املرتبة  ا

 الثانية نجد املعوقات املالية وفي االخير املعوقات التقنية.

ة اإللكترونية لدى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في معوقات اإلدار     تفسير ومناقشة نتائج الفرضية الثانية: 3-9-2

 عينة الدراسة تعزى ملتغير الجنس.

 عدم وجود أي فروق وذلك لتوافقهم حول مستوى معوقات اإلدارة اإللكترونية في املؤسسات التكوينية،  ي
ً
ظهر جليا

تنا مع  وقد يعود ذلك إلى إجماع أفراد عينة الدراسة، بحيث أن املعوقات تعمل لى عرقلة اإلدارة اإللكترونية ووتفق دراس

وتوافقهم حول  التي توصل فيها الباحثان إلى أنه ال توجد فروق تعزى ملتغير الجنس     )  2017املعايطه والقتبي،    (دراسة  

 املتوسطات الحسابية ملعوقات اإلدارة اإللكترونية.. 

الثالثة:  3-9-3 الفرضية  نتائج  ومناقشة  الدراسة    تفسير  عينة  وجهات  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  حول  التوجد 

 معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية تعزى ملتغير املؤهل العلمي.

، بحيث أنه في مرحلة الليسانس درسوا في نفس  
ً
ويرجع ذلك إلى أن التكوين األكاديمي لعينة الدراسة متجانس تماما

كوين األكاديمي بالجامعة،  الشعبة وتفرعوا في التخصصات فقط، يعني تشابه في املقاييس الكفاءات التي تم تلقيها أثناء الت 

التي توصل فيها   )  2017املعايطه والقتبي،    (من ناحية التركيب واالختالف فقط التخصص، وتتشابه دراستنا مع دراسة  

 .الباحثان إلى أنه ال توجد فروق تعزى ملتغير املؤهل العلمي
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الرابعة:  3-9-4 الفرضية  نتائج  ومناقشة  الدراسة حول    تفسير  عينة  بين وجهات  احصائية  ذات داللة  فروق  التوجد 

معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية تعزى ملتغير مؤسسة اإلنتماء، وهذا قد يكون إلى أن املؤسسات التكوينية كلها متشابهة  

املتخصصة في التكوين    في مختلف العمليات ماعدى بعض اإلختالفات الطفيفة واملتثملة في الفروع املنتدبة من املعاهد

املنهي بداخل مراكز التكوين املنهي والتمهين وهاته األخيرة كانت محل مناقشات وتشاور من أجل إيجاد أفضل الحلول لها،  

  العمل على إصالح هاته اإلختالالت من طرف املسؤولين عن األرضية الرقمية في القطاع.  
ً
 ويتم حاليا

الدراسة حول    امسة:تفسير ومناقشة نتائج الفرضية الخ 3-9-5 التوجد فروق ذات داللة احصائية بين وجهات عينة 

 معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية تعزى ملتغير األقدمية املهنية 

إلى الواجهة السهلة اإلستخدام ملنصة  و  املتاحة لجميع الفئات من املستشارين    "مهنتي"يرجع عدم وجود الفروق 

ية كبيرة، بقدر ما تتطلب معرفة بعض األساسيات في اإلعالم اآللي، وتختلف مع  وهي ال تتطلب مجهودات عقلية وجسم

، وكذا دراسة  التي توصل فيها الباحثان إلى أنه توجد فروق تعزى ملتغير األقدمية املهنية  )  2017املعايطه والقتبي،  (دراسة  

احصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة  إلى أنه توجد فروق ذات داللة     ) 2008، الشقي ي(التي توصل فيها الباحثة 

 الدراسة تعزى ملتغير الخبرة لصالح ذوي األقدمية الكبيرة.

 الخاتمة 

مختلف   تسهيل  أجل  من  القطاعات  كل  لرقمنة  الجزائرية  الدولة  هدفت  املواطنين  من  اإلدارة  تقريب  أجل  من 

والتعليم   التكوين  واملكاتب، وقطاع  املصالح  بين مختلف  التنقل  املواطنين من خالل  تؤرق  كانت  التي  اإلدارية  العمليات 

تراتيجيات التي يسعى من خاللها تقريب اإلدارة من املواطنين  املهنيين كغيره من قطاعات الدولة أصبح يتبنى مختلف اإلس 

 للعاملين أو للمواطنين، واإلدارة اإللكترونية هي أحد أوجه  
ً
والتي تتبنى طرق وسبل من شأنها إهدار الجهود والقوى سواءا

املم ومختلف  املحسوبية  على  والقضاء  والسرعة،  الشفافية  على  تعتمد  والتي  اإلستراتيجيات  في  هاته  السلبية  ارسات 

الرقمية   باألرضية  اإلنطالقة  كانت  وعليها  أبسط  "مهنتي"البيروقراطية،  وقدرة  بها،  التعقيدات  وقلة  بساطاتها  ورغم   ،

 
ً
 لوجود العديد من املعوقات  املوظفين على العمل بها، إال أنها القت بعض االختالالت  أثناء إطالقها في مرحلتها األولى، نظرا

 تجري آخر اللمسات  والتي حاولنا ت
ً
سليط الضوء عليها زاوية، ويبقى مشروع رقمنة القطاع يسير ملا له من أهمية وحاليا

وهدفها تسيير املسارات التكوينية للمتربصين واملتمهنين إلى غاية     "مسار مهنتي"األخيرة إلطالق األرضية الجديدة املسماة  

، للوصول إلى مساعي الدولة  "مهنتي"رتباط مع معطيات االرضية الرقمية  تحصلهم على شهاداتهم النهائية، وكل هذا يكون باال 

 وموارد  
ً
في التخفيف من األعباء اإلدارية ملختلف املوظفين والتقليص من العديد من األعمال اإلدارية التي تتطلب جهودا

 والسير به نحو األفضل.يمكن لقطاع التكوين والتعليم املهنيين  إعادة صرفه في تطوير وتنظيم القطاع مالية  

 املراجع:  قائمة
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بمؤسسات التعليم العالي بالجزائر دراسة سهامات الرقمنة في مرونة اإلدارة اإللكترونية إ

  – progressنظام 
ً
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The contributions of digitization to the flexibility of electronic management in higher 

education institutions in Algeria Study of the progress system - a model 
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 امللخص: 

للثورة املعلوماتية. وتعد اإلدارة اإللكترونية إحدى نواتج  التحديات الجديدة  في املجال اإلداري عنصرا هاما ملواجهة  تعتبر املعلومة 

فهي تساهم في توفير الجهد والوقت والتكلفة فهي إدارة متواجدة في كل مكان بال أوراق وكذلك السرعة في   االتصالالتطور التقني في مجال  

 اإلنجاز والقضاء على اإلدارة التقليدية والتي تتميز بضعف املستوى والفساد اإلداري والبيروقراطية. 

على عصر  الجزائرية  الحكومة  عملت  اإلدارية  الخدمات  مستوى  تحسين  ظل  املؤسسات في  مختلف  شملت  وقد  اإلدارة  وتطوير  نة 

بادر  وقد  العالي،  التعليم  بمؤسسات  اإللكترونية  اإلدارة  مرونة  في  الرقمنة  إسهامات  إلى  الدراسة  هذه  في  وسنتناول  العمومية.  ت  واإلدارات 

طني يتضمن قواعد بيانات رقمية تخص  ( والذي هو عبارة عن نظام معلوماتي و PROGRESنظام الرقمنة )  باستخداممؤسسات التعليم العالي  

(، ويسمح هذا النظام  SEESمتابعة املسار الدراس ي البيداغوجي وتسيير املوارد البشرية والخدمات الجامعية وجاء تعويضا للمنصة الحالية)  

للطلبة، كما تم توسيع هذا النظام  املعلوماتي لحاملي شهادة البكالوريا بالتسجيل في املرحلة األولى ليسانس، ثم توسع للخدمات االجتماعية  

 لتسجيل طلبة ماستر، دكتوراه، وكذا تسيير املورد البشري للجامعة، كما يهدف هذا النظام إلى التحكم في كل املعطيات التي تسير الجامعة

تكوينية وورشات عمل لاساتذة  التي لها دور استراتيجي استشرافي، واحترام الشفافية. إال أن هذا النظام البد من تدعيمه من خالل دورات  

 واملوظفين وكذا الطلبة، وتوفير األجهزة والوسائل الالزمة لتطبيق الرقمنة في املؤسسات الجامعية.  

 العالي التعليم مؤسسات ،الرقمنة  ،ةااللكتروني اإلدارة : الكلمات املفتاحية

Abstract: 

Information in the administrative field is an important element in facing the new challenges of the information 

revolution. E-administration t is one of the products of technical development in the field of communication. It contributes to 

saving effort, time and cost, it is an administration that is available everywhere without papers as well as the rapid 

achievement and the elimination of traditional administration, which is characterized by poor level of services and 

administrative corruption and bureaucracy. 

In the light of improving the level of administrative services, the Algerian government has worked to modernize and develop 

administration including various institutions and public administrations. This study deals with the contributions of 

digitization to the flexibility of E-administration in higher education institutions. The latter have initiated the use of a 

digitization system (Progress), a national information system that includes digital databases for the follow-up of the 

pedagogical course and the management of human resources and university services. This system came to substitute the 

current platform (SEES).  This information system allows the Baccalaureate holders to register for the first year of bachelor's 

degree, then expanded to include the social services for students. The new system has been expanded to register master's and 

PhD students as well as the management of the university's human resources. It also aims at controlling all the data having a 

strategic role for the future plans of the university and in respecting transparency. However, this system must be strengthened 

through training courses and workshops for professors and staff as well as students, and to provide the necessary equipment 

and means to apply digitization at university institutions. 

Key words: Electronic management , digitalization , higher education institutions 
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 مقدمة:

ي السنوات القليلة املاضية  مصطلح الرقمنة يستعمل في جميع بلدان العالم املتقدمة والنامية  ف  أصبحلقد  

  على حد سواء ألن الدول املتقدمة تعتمد في كل تكنولوجياتها على الرقمنة والدول النامية ال تريد أن تتأخر عن الركب، 

 
ً
املؤسسات بمختلف أنواعها واختصاصاتها صغيرة أو كبيرة    في  حيث أصبحت تقنية اإلدارية  اإللكترونية عنصر أساسيا

التي تفرضها   التحديات الجديدة  أداة مهمة في عملية إنجاز األعمال بشكل كفء ودقيق وسريع، وكذلك مواجهة  لكونها 

 الثورة املعلوماتية في الوقت الحاضر . 

 مؤسسات التعليم العالي؟ما مدى تأثير استخدام الرقمنة في اإلدارة اإللكترونية ب :ة اإلشكالي

 اإلدارة اإللكترونيةبما املقصود   -، هو مفهوم الرقمنة؟  ما  - :ومن خالل هذه اإلشكالية يمكننا طرح األسئلة الفرعية اآلتية

 في مؤسسات التعليم العالي ؟  progresما أهمية استخدام نظام املعلومات االلكتروني- 

   :األسئلة الفرعية يمكننا وضع الفرضيات التاليةولإلجابة على    :الفرضيات

 .مهما في مؤسسات التعليم العالي progres  يعتبر استخدام نظام املعلومات االلكتروني ..1

 . يعد التمكن من الرقمنة عنصر هام من في إلدارة اإللكترونية. 2 . 

الراسة: بهدف    منهج  الوصفي  املسحي  النموذج  على  الدراسة  والخطط  تعتمد  املبادرات  على  التعرف 

 .واملشروعات الوطنية في إطار الرقمنة

 
ً
 رقمنة: لماهية ا :أوال

 . (129-128، ص2019)بلقايد : يلي : تحديد أهمية النشر العلمي للباحثين فيما  يمكن

 تعريف الرقمنة. 1

فبإمكان    االضغط على زر ليس  لالجميع بمجرد اقيل عنها أنها تجعل العالم بين يديك ؛وأن املعرفة ستكون في متناول    ن ما إ

 ( 2017)بوحميدة، مستخدميها التنقل من موقع ألخر دون عناء ولها القدرة على التخزين وإعادة اإلنتاج 

أن الرقمنة هي  عملية تحويل مصادر املعلومات  على  اختالف  أشكالها  )كتب, دوريات , صور,    Kunny Terryويري تيري كان 

والدي يعد وحدة   Bitsنظام الرقمي الثائي  عبر  اآلليتسجيالت صوتية.....( إلى شكل مقروء اليا بواسطة استخدام الحاسب  

األساسية   معلومات  املعلومات  لنظام  املعلومات   عل  آليلنظام  استخدامقائم  إلى    ى  املعلومات  وتحويل  األلية  الحاسبة 

من األرقام الثنائية يمكن أن يطلق عليها" الرقمنة " ويمكن القيام بهده العملية باستخدام مجموعة من التقنيات    مجموعة 

 ( 2021)الدين،  والتخصصات

و اإللكتروني  الهاردوير  تبديل  عملية  املتماثلة   "هي  وتمثيل  اإلشارات  رقمية،  وإشارات  اإللكتروني  الصورة    بهاردوير 

بـِاستخدام مجموعة متقطعة مكونة من نقاط منفصلة حين   وامللفات    )بعد إدخالها في نظام رقمي( 
ً
الغير رقمية مسبقا

 معالجتها" 

يستدعي التعرف على كل   وتعني أيضا "التحول في األساليب التقليدية املعهود بها إلى نظم الحفظ اإللكترونية، هذا التحول 

الرقمية ليس صيحة تموت   إلى  التحول. والتحول  لهذا  الطالبة  البيئة  يتناسب مع  ما  القائمة واختيار  الطرق واألساليب 

الحكومي وتعقد   الروتين  القضاء علي  املعاصرة من أهمها  أمرا ضروريا لحل كثير من املشكالت  الزمن، بل أصبح  بمرور 

 (2022) ويكيبيديا،    وبخاّصة الوظائف املدعومة بشبكات الحواسيب"   الحكومات اإللكترونية  إلى   اإلجراءات في ظل التوجه 

هي عملية تحويل البيانات إلى شكل رقمي وذلك ألجل معالجتها بواسطة     Digitizationالرقمنة هي عملية التحويل الرقمي  

قمنة إلى تحويل النصوص املطبوعة أو الصور ) سواءا  الحاسب اإللكتروني , وفي سياق نظم املعلومات عادة ما تشير الر 

إلى إشارة ثنائيىة   ) التي    scanningباستخدام نوع من أجهزة املسح الضوئي   signal binaryكانت فوطوقرافية أو خرائط 

 ( 2005  ،38ص )الرحمان،تسمح بعرض نتيجة ذلك عل شاشة الحاسب 
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ملعلومات   والحاسوب من أجل خبرات التعليم   استخدام لتكنولوجيا  إ  هورتون على أنهاأما عن    رقمنة التعليم : يعني به  

الدي يستخدم  وسائط متعددة وشبكت املعلومات و االتصال   Mankأما مانك   التعلم  الشكل من  أنه  دلك  و    فيعرف 

 ( 2017، بوحميدةس )األنترنت في التدري

تحويل االتصال  الكتابي والشفوي إلى رسائل إلكترونية يفهمها الجميع حيث يكون   أنهامن هدا يمكن تعريف الرقمنة على 

 هذا التحويل من خالل شبكات الالسلكية و األنترنت  

 أهداف الرقمنة:. 2

 تي تتعرض لعدة أخطار حيث ان الوسائط الرقمية تعد أقل عرضة للتلف والضرر ، مقارنة بالوسائط الورقية ال   لحفظ:ا

التخزين فإن قرص مضغوط يمكنه تخزين  ينالتخز أما بخصوص  إن    DVD بالك بقرص رقمي   الصفحات فما   أالف: 

 .الرقمنة  توفر علينا الكثير من املساحات

الوثيقة  من  سمحت الرقمنة  االنترنت: من خالل  الشبكات وخصوصا  شبكة  االقتسام قبل مئات    باالطالع على نفس 

 الوقت . األشخاص في نفس 

تتميز النظم الرقمية بسرعة كبيرة في  االسترجاع ، حيت انه عندما تحول املواد  وسهولة االستخدام:    االسترجاع سرعة  

 (2021)الدين، استرجاعه في ثواني   الكتبية والوثائق إلى شكل  الرقمي  يمكن للمرئ 

 خدمات الرقمنة : . 3

بجمع كم هائل من البيانات عن العمالء ولكن الفائدة الحقيقية هي تحسين هذه البيانات للتحليل  قوم معظم الشركات  ت -

 الذي يمكن أن يدفع األعمال إلى األمام 

 ينش ئ التحول الرقمي نظاًما لجمع البيانات اليحيحة ودمجها بالكامل لذكاء األعمال على مستوى أعلى.  -

الوظيفية املختلفة داخل املؤسسة ترجمة البيانات األولية إلى رؤى وتحليالت  إنه يخلق طريقة يمكن من خاللها للوحدات   -

من خالل القيام بذلك فإنه ينتج عرًضا واحًدا لرحلة العميل والعمليات واإلنتاج والتمويل    عبر نقاط االتصال املختلفة 

 وفرص العمل.

استخدام أدوات تحليل البيانات املتاحة، يصبح من  من الفوائد التجارية األخرى للرقمنة جمع البيانات عبر اإلنترنت، ب -

لاعمال   جديدة  فرًصا  العملية  هده  وفتحت  مستنيرة  قرارات  التخاذ  وتحليلها  وجمعها  العمالء  بيانات  مراقبة  السهل 

 . الرقمية، في األساس يساعد على زيادة تعزيز استراتيجيات األعمال من خالل دراسة عادات املستهلكين عبر اإلنترنت

إن التطبيق الفعال للتحليالت والذكاء االصطناعي يعني بناء التطبيقات التي تترجم البيانات إلى رؤى في الوقت الحقيقي   -

 ملتخذي القرارات 

الشركات تبتكر أكبر قيمة من خالل الذكاء والتحليالت االصطناعية عندما تقوم بتضمينها عبر املؤسسة و يتطلب ذلك   -

، وزيادة االستثمار، وتعزيز ممارسات إدارة البيانات، وتفويض املزيد من األشخاص التخاذ  االستراتيجيةتحديد الفرص  

 .القرارات املوجهة نحو التحليالت

 . الشركات التي تستخدم التحليالت على نطاق واسع هي األفضل في دمج التحليالت في عمليات صنع القرار  -

العمالء، من خالل فهم العميل واحتياجاته بشكل أفضل، يمكنك إنشاء  يمكن أن تكون البيانات هي املفتاح لفتح رؤى   -

 استراتيجية عمل تركز بشكل أكبر على العمالء

باستخدام كل من البيانات املنظمة )معلومات العميل الخخصية( والبيانات غير املنظمة، مثل مقاييس الوسائط  

 ( 2022 /226/04يوم )الرجل، عمالاالجتماعية، يمكن أن تساعد هذه األفكار في دفع نمو األ 

 ثانيا: مفهوم اإلدارة اإللكترونية:

 تعريف اإلدارة إللكترونية : -1



 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد )الجزء الثالث(      

 

 

 

 235 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

الربط بين اإلدارة اإللكترونية و  كثيرا ما املعنى للمفهومين    يتم  الباحثين إلى نفس  الرقمنة  بحيث يشير كثير من 

 .فالرقمنة اإلدارية هي اإلدارة اإللكتروني

استخدام نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصال خاصة بشبكة  االنترنت في جميع العمليات الخاصة  "هي عبارة عن  

السياق يؤكد البعض أن    بمؤسسة ما  بغية تحس ي العملية اإلنتاجية وزيادة الكفاءة وفعالية األداء باملؤسسة وفي نفس 

 ( 2019 ،71ص  )أحمد، املفكرة اإللكترونية و غيرها" م الورق واألدلةداإلدارة اإللكترونية إدارة بال أوراق  حيث ال يستخ 

يعرفها البعض "مجموعة األنشطة الحكومية التي تعتمد على اإلنترنيت واالتصاالت اإللكترونية عبر جميع طبقات   

  هولة" ومستويات الحكومة، لتقديم جميع الخـدمات و املعـامالت لافراد والحصول على املعلومات في شتى املجاالت بيسر وس 

 ( 2007)املير، 

يعرفها اخرون " انجاز املعامالت اإلدارية ، وتقديم الخدمات العامة عبر شبكة االنترنت، دون أن يضطر العمالء  

 (2010)عطية، إلدارة" ، مع ما يترافق من إهدار للوقت والجهد والطاقاتتهممعامال  إلنجازلالنتقال إلى اإلدارات شخصيا  

وما    األشياء،و تميل إلى تجريد  األعمالاإللكترونية هي التعامل مع موارد معلوماتية تعتمد على االنترنت وشبكات  

  األكثر   و  أهدافها فاعلية في تحقيق    األكثراملال املعلوماتي املعرفي الفكري هو العامل    رأس    أصبحيرتبط بها الى الحد الذي  

 ( 2003)بيومي،  "كفاية في استخدام مواردها

 أهداف اإلدارة اإللكترونية: -2

 .طوير اإلدارة العامة: خفض األعمال الورقية، وإعادة استعمال الحلول ت  -

 .تحسين الخدمات: خفض التنقل، التوصيل في أي وقت وأي مكان، وسهولة الوصول للمعلومات  -

نظرة   - )املوظف(،  للمواطن  بالنسبة  واحدة  واجهة  )املوظفين(:  املواطنين  من  للمواطن)املوظف(،  التقرب  واحدة 

 .وإجراءات سهلة 

للتجارة العاملية، وإتاحة الفرصة للشركات ذات املقاس املتوسط  االنترنت تحسين التنافس االقتصادي: استخدام  -

 .نافسة والصغير لدخول امل 

 ( 2022  / 04/ 26يوم )اإلقتصاد،   خفض املصاريف: تكامل النظم لدعم اإلجراءات الداخلية والخارجية  -

 : عناصر اإلدارة اإللكترونية -3

ها، وعلى املؤسسات مراعاة أحدث العتاد في العالم من  تعتاد الحاسوب: وهو كل ما يتعلق بأجهزة الحاسوب و ملحقا  -

 .املستمر وتكاليف الصيانة، وأيضا مالئمة عتاد الحاسوب للتطورات البرمجيةأجل توفري تكاليف التطوير  

إمكانياته   - من  االلي واالستفادة  الحاسب   لتشغيل جهاز  املستخدمة  البرامج  من  البرمجيات هي مجموعة  البرمجيات: 

 املختلفة. 

ترانت، اإلكسترنات، وشبكة االنترنت  الشبكات: وتتمثل في الوصالت اإللكترونية املمتدة عبر نسيج اتصالي لشبكات االن  -

 التي تمثل شبكة القيمة للمؤسسة وإلدارتها اإللكترونية 

اإللكترونية من القيادات الرقمية، واملديرون، واملحللون للموارد العرفية    صناع املعرفة: وهو العنصر األهم في  اإلدارة -

 ( 2016)لخضر،   ورأس املال الفكري في املؤسسة

 :إللكترونيةخصائص اإلدارة ا -4

مستوى   على  األعمال  إنجاز  وطرق  أساليب  في  جذرية  تغييرات  إلى  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  في  التوسع  أدى 

 :املنظمات، وذلك بسبب ما يتوافر في اإلدارة اإللكترونية من سمات وخصائص يمكن إجمالها في اآلتي

  تتميز اإلدارة اإللكترونية بأنها األسلوب األكثر كفاءة وفعالية لتسيير العمل االفتراض ي، فهو   :السرعة والوضوح-أ

 .يحقق أعلى درجات السرعة في األداء و ،حيث تقوم بتوفير أي ش يء وفي أي مكان وبأي طريقة داخل املؤسسة

https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA


 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد )الجزء الثالث(      

 

 

 

 236 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

الهدف األكبر منها عندما يتم بناء أنظمة  تتميز اإلدارة اإللكترونية بدرجة عالية من املرونة ، ويتجلى    :املرونة  -ب

تسليم العمل داخل منظمة على شبكة تعتمد على قدرات االتصال والحاسوب اإللكترونية ، مما يتيح الوصول إلى درجة  

  عالية من التنسيق والفهم واملعلومات الصرف داخل املنظمة. ومع ذلك ، تتمتع اإلدارة اإللكترونية بمزايا في إكمال املهام 

 حيث يمكن للعاملين الدخول والخروج من املنظمة دون عوائق  

خدمة أو تسهيل الخدمات، حيث يتم االتصال والتكامل بين األفراد داخل املنظمة     :مكان العمل افتراض ي  -ت

ياسة بنفس  من خالل الشبكات اإللكترونية املترابطة بين اإلدارات املتقاربة أو املتباينة داخل املنظمة، حتى من خارج الس

 . الطريقة مع املكاتب الخاصة

: من خصائص اإلدارة اإللكترونية أنها ال تلتزم بساعات العمل الرسمية ، بحيث يمكن  عدم التقيد بالزمان-ث

للمسؤول أو املوظف العموميين حل أي مشاكل ، أو اتخاذ أي قرارات خارج أوقات الدوام للتعامل مع بعض املستجدات  

ساعة في اليوم ،   24وذلك بفضل اإلدارة اإللكترونية ، العالم اليوم ، عندما يمكنك العمل في الوقت الفعلي ملدة الطارئة ، 

 . فإن فكرة الليل والنهار ال معنى لها في عصر اليوم

من خصائص اإلدارة اإللكترونية قدرتها على  جب املعلومات والبيانات املهمة من خالل برامج    :أمن املعلومات-ج

 . الذي يسمح لهم بالوصول إلى تلك املعلومات حماية، وعدم إتاحتها إال لذوي الصالحية

 من االحتفاظ بها-ح
ً
: تقوم اإلدارة اإللكترونية بإدارة امللفات وليس تكديسها فوق بعضها  إدارة املعلومات بدال

 ارة على شبتها اإللكترونية فهي تحتفظ بمختلف املعلومات والبيانات، حيث تحول إلى معلومات تحتفظ بها اإلد

من سمات اإلدارة اإللكترونية ان تسمح  للمؤسسة بمتابعة مواقع العمل ، وذلك من خالل  :الرقابة املباشرة- خ  

 .الشاشات والكاميرات للمؤسسة وهذا بعيدا عن  أسلوب املتابعة باملذكرات والتقارير يرفعها األفراد في اإلدارة التقليدية

الشفافية داخل املنظمات اإللكترونية هي محصلة لوجود الرقابة االلكترونية املباشرة، والتي تضمن  :  لشفافيةا-د

املحاسبة الدورية على كل ما يقدم من خدمات، أو ما يتم إنجازه من أعمال. كما يضفي تطبيقها  مرونة على التنظيم ويوفر 

 ،74-73ص  )عماري،  نوعية رفيعة في معالجة البيانات .  الخدمات بشكل مباشر، كما تسمح برقمنة جميع الوثائق وتحقق

2017 ) 

 :أبعاد اإلدارة اإللكترونية -5

 يلي:  على مختلف التعريفات يمكن استخالص أبعاد اإلدارة اإللكترونية وإجمالها فيمابناءا 

لنصية  ونظم تطبيقات حيث يتم االعتماد على التوثيق اإللكتروني  والبريد اإللكتروني  والرسائل ا  :إدارة بال أوراق-

 املتابعة اإلدارة 

بعد  -  عن  واملؤتمرات  :  إدارة  الحاسوب  وأجهزة  املحمول  الهاتف  طريق  عن  اإللكتروني  االتصال  خالل  من 

 اإللكترونية وغيرها. 

 ساعة متواصلة    24/ 24أيام و كذلك    7/ 7:حيث يكون العمل على مدار أيام األسبوع  اإلدارة بالزمن املفتوح  - 

يوم  )ستار شمس، العمل يكون من خالل املؤسسات الشبكية واملؤسسات الذكية  :   تنظيمات جامدة  إدارة بال   - 

26 /04 /  2022 ) 

 : ثالثا: نظام البروقراس

تسعى الجزائر كغيرها من الدول العربية والنامية إلى تفعيل إدارتها و تحسين أداء مؤسساتها لغرض مواكبة التغيرات  

ي إداراتها و مؤسساتها وهذا   فالعاملية في مختلف قطاعاتها، حيث قامت خالل  السنوات األخير بإدخال العنصر التكنولوجي  

 . ماذج للرقمنة ونذكر منها نظام البروقراستحسين مستوى جودة الخدمات  وهناك عدة ن
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 :لياتطور الرقمنة في مؤسسات التعليم الع -1

  ة،بوابة إلكترونية تسمح للطلبة الحاصلين على شهاد  2017سبتمبر    فيالتعليم العالي والبحث العلمي    ةأصدرت وزار 

أجنبية معادلة أو مهندس دولة التسجيل وتنظيم مسابقات الدكتوراه على مستوى الجامعات و ذلك    ةاملاستر، أو شهاد

ي الدكتوراه التي تضمنها املؤسسات  فبوابة الدكتوراه تسمح بوابة الدكتوراه التعرف عل جميع التكوينات   :على النحو التالي

لوزارة التعليم العالي والبحث    اإللكترونياملوقع    ة يمكنك زيار للولوج إلى بوابة الدكتوراه،   .الجامعية سنويا حسب الشعبة

التسجيل عبر الخط ي مسابقة الدكتوراه يتم االلتحاق بالدكتوراه على أساس مسابقة  dz.mesrs.www://https/العلمي

من قبل املؤسسات  بالدكتوراه    تحاقللالمسابقة    .أجنبية معترف بمعادلتها  ةماستر أو شهاد  ةللحائزين على شهاد  بالنسبة

 ( 2017 ،240ص )خنفري خيضر، .دراسة ملفات الترشح و إجراء اختبارات كتابية :ق مرحلتينفالجامعية و 

 اعتماد نظام “البروقراس -2

قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروحات مفصلة حول التساؤالت التي أحاطت مسألة الترشح للتكوين   

التسجيل عبر هذا النظام الرقمي يندرج في إطار العصرنة   في املاستر عبر النظام اإلعالمي املدمج “بروقراس”، حيث أكدت أن

 .وتحقيق مبدأ اإلنصافورقمنة املرفق العمومي والتعامل مع اإلدارة 

 2016وأضافت وزارة التعليم العالي في بالغ لها “إنه يتضمن النظام اإلعالمي املدمج “بروقراس” الذي انطلق منذ  

بعد   إنه  في محيط رقمي، حيث  بالعمل  له  للقطاع ويسمح  البيداغوجية والبحثية واملالية  لتسيير الشؤون  عدة وحدات 

ية لحاملي شهادة البكالوريا وتوسيعه في ما بعد لالستفادة من الخدمات الجامعية “املنحة  استخدامه في التسجيالت النهائ

للترشيحات في التكوين في املاستر والدكتوراه وانطلقت في الفترة ما    2018االيواء والنقل “شرع في استعماله هذه السنة    و

مرات    2018جويلية    12و  28بين   ثالث  تمديدها  تم  التي  الفترة  من  وهي  آخرها  التوالي،  وجيه  ت   سبتمبر  15إلى    7على 

 . ألف طالب 151لـ  نهائي

 281.051طالب لطور املاستر وتمت معالجة    283.585البالغ ذاته، فإنه قد سمحت هذه العملية بترشح    وبحسب

الذي تحصلوا على رغبة واحدة على األقل   املترشحين  ك، بلغ عدد  مترشح، وبناء على ذل  160.780طلب، حيث بلغ عدد 

طالب، وهو رقم مرشح لالرتفاع وهذا بعد انتهاء املؤسسات الجامعية من دراسة    151.815الذين تحصلوا على توجيه نهائي  

( 04رغبة معبر عنها حيث سمح لكل مترشح باختيار أربع )  767.638الطعون التي قدمت لها، خاصة في ظل تسجيل بلغ  

ر  معالجة  أن  موضحة  األكثر،  على  الجامعية  رغبات  املؤسسات  مستوى  على  كلها  “تمت  املاستر  لطور  املترشحين  غبات 

 . ”بطريقة تقليدية وغير رقمية من طرف لجان متخصصة بيداغوجية

منصب أي بزيادة تفوق    206.691املصدر ذاته أنه تم على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي “توفير     كما أضاف

 .”يةمقارنة بالسنة الجامعية املاض %30 

وأوضحت وزارة التعليم العالي بخصوص الطلبات التي رفضت والتي قالت إنها “عديدة وموضوعية” وترجع أساسا    

إلى “تقديم ملفات غير كاملة، التوجه نحو مقاهي االنترنت إليداع طلبات الترشح، ارتكاب أخطاء في ملء استمارات الترشح،  

يارات أو نسيان الرقم السري والعنوان اإللكتروني من قبل املترشح”، وفي االكتفاء بتقديم اختيار واحد عوض أربع اخت

بمنصب   الظفر  في  من حظوظه  يقلص  مما  للمترشح  األصلية  املؤسسة  خارج  من  االختيارات  هذه  تكون  األحيان  بعض 

ة املؤسسة  من املناصب املفتوحة في التخصص موجهة لطلب % 80لدى املؤسسة التي اختارها، خاصة وأن “  ةبيداغوجي

% املتبقية تخصص للمترشحين من خارج املؤسسة األصلية والتي توزع هي األخرى على أربعة أصناف    20األصلية، بينما الـ

 -البالغ ذاته  يضيف-من املترشحين”.  

ج  وفيما يتعلق بالتسجيل في النظام اإلعالمي املدمج، أكدت الوزارة أن ذلك “يندرج في إطار العصرنة ورقمنة الولو 

 .”والشفافية  اإلنصافإلى املرفق العمومي والتعامل مع اإلدارة وتحقيق مبدأ  
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منذ   استعماله  انطلق  الذي  اإلعالمي  النظام  هذا  يتضمن  البيداغوجية    2016لإلشارة،  الشؤون  لتسيير  وحدات  عدة 

النهائية لحاملي شهادة  والبحثية واملالية للقطاع ويسمح له بالعمل في محيط رقمي، حيث تم استخدامه في   التسجيالت 

)املنحة   الجامعية  ما بعد لالستفادة من الخدمات  في  في    –البكالوريا وتم توسيع استخدامه  ، كما شرع  اإليواء والنقل( 

رشح في التكوين في املاستر والدكتوراه 
ّ
 . استعماله خالل السنة الجامعية الجارية للت

الي والبحث العلمي أن الجامعات عبر الوطن تعكف حاليا على دراسة الطعون  وأوضحت في املقابل وزارة التعليم الع

وانطالق   الطور  هذا  في  للمقبولين  النهائية  النتائج  عن  اإلعالن  ذلك  بعد  ليتم  املاستر  لطور  املترشحين  بطلبات  املتعلقة 

املترشحين ودراسة الطعون تمت    الدراسة خالل هذا األسبوع. وختمت بالتأكيد أن “مراحل عمليات الترشح ودراسة طلبات

 ( 2022 /28/04يوم )املوعد، . في اآلجال املحددة لها وتم كل ذلك في كنف احترام التنظيم الساري املفعول 

 : تطور نظام البروقراس 

سواء  بغرض تطوير أداء اإلدارة الجامعية وتحقيق الكفاءة في استخدام املوارد والتوزيع األفضل لها وتأدية أنشطتها  

التدرجات العلمية من سنة ألخرى    كانت تعليمية او إدارية خاصة في ظل نظام ال أم دي الذي يتميز بكثرة التخصصات و

وبشراكة مع االتحاد األوروبي استحدثت وزارة   1 . طبقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنظمة معلوماتية الكترونية

 progres progiciel de gestion (enseignementsupérieur’l de recherche la pourاملعلومات املدمجالتعليم العالي نظام  

 والذي صمم لتتكيف مع هيكلة نظام التعليم العالي، الذي تطور كالتالي:  )

 قيد الدراسة و التجميع لكل وظائف القطاع داخله؛ 2012/2014- :

 رنامج املعلوماتي؛بدا بالتصميم واإلنتاج للب 2014/2016 -

بجميع جامعات الجزائر الذي كان في البداية لتسجيل وتوجيه طلبة البكالوريا الجدد ؛   progres  تم تطبيق برنامج 2016-

 أضيفت له خاصية طلب اإليواء؛ 2017 -

كان الهدف  . ية إضافة تسجيل طلبات املاستر والدكتوراه والخدمات الجامعية من إيواء، إطعام، نقل و منحة جامع 2018 -

، إضافة العمومي ورقمتنه  املرفق  إلى  الولوج  تبسيط  هو  منه  أم دي،    الرئيس ي  ال  نظام  في ظل  الطلبة  تتبع مسمار  إلى 

كما أن هذا النظام    والتحكم بكل املعطيات التي تسير الجامعة وهذا الهدف ذو بعد استراتيجي استشرافي التخاذ القرار . 

حيث انه يمكن الطالب الجامعي من التسجيل في أي عرض من عروض املاستر والدكتوراه  يتميز باإلنصاف و الشفافية  

 ( 2020 ،49-43ص  )عبد الجليل طواهير.عبد اللطيف بن يحي، ويمكنه من االطالع على النتائج بكل وضوح وشفافية 

الى للجامعات  افتتاح أشغال ندوة وطنية  الع   وأشار الطاهر  جار لدى إشرافه على  مل على "استكمال  ضرورة 

مجاالت التسيير على مستوى مؤسسات التعليم العالي ومرافق     تعميم استعمال تطبيقات النظام االلكتروني في مختلف

على الجامعية  وللعمال   الخدمات  الباحث  لاستاذ  املنهي  واملسار  للطالب  الدراس ي  املسار  متابعة  التسيير     غرار  وآليات 

 ".ال عن إدارة مشاريع البحث واألنشطةاإلداري واملالي للمؤسسة فض 

لتكوين املوظفين في هذا املجال   الخدماتية على "اتخاذ التدابير الالزمة    وحث الوزير مسؤولي املؤسسات الجامعية و 

 التسيير البيداغوجي واإلداري واملالي وإضفاء طابع عصري عليها".   إجراءات    هذه العملية التي ستسمح بتسيير   إنجاح لضمان  

القطاع وكذا  العمل على إرساء قواعد سياسة     كما أكد على أهمية االستثمار األمثل للموارد البشرية املتاحة في 

االداريين والتقنيين  أعضاء هيئة التدريس والبحث أو بأسالك املستخدمين     راشدة في هذا املجال سواء تعلق األمر بأسالك

 بها في هذا الشأن.   مستوى املرجعيات القياسية املعمول  إلىيتسنى االرتقاء باألداء املنهي والوظيفي   حتى

التوظيف وتعزيزها حتى يتمكنوا من     حديثي األساتذة"مواصلة الجهود في مجال تكوين   إلىودعا السيد  جار أيضا  

مال  ظروف  في  التعليمية  مهامهم  وكذاتأدية  والتقنيين     ئمة"  االداريين  املستخدمين  ومهارات  كفاءات  مستوى  "تحسين 

 األولوية في التوظيف الخارجي لسلك التأطير وسلك االعوان التطبيقيين".   وإعطائهم 
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والكفاءات خاصة بالنسبة ملوظفي     كما حث الوزير على "تركيز التكوين والتمرس والتأهيل على تحسين املهارات

 الجامعية".    املكتبات الجامعية وموظفي الخدماتاملخابر و 

مؤسسات التعليم     طالبا جديدا بمختلف  329.700نحو    التحقفقد    2018-2017وبخصوص الدخول الجامعي  

الى نحو   الطلبة اجماال  ألف طالبا يتوزعون على مختلف أطوار التعليم    700و   مليون   1العالي عبر الوطن ليرتفع تعداد 

 .العالي ومراحله

استالم   تم  فقد  البيداغوجية  الهياكل  مجال  بين    37وفي  من  مقعد جديد  مقرر     ألف  80ألف  بيداغوجي  مقعد 

ألف سرير مبرمجة لالستالم الى غاية نهاية    45سرير من بين     ألف  22استالمها قبل نهاية السنة املالية الحالية واستالم  

 الوطني كما أشير اليه.   ألف سرير على املستوى  700في القطاع الى نحو سيرفع قدرات االيواء االجمالية   العام الجاري مما

بتعبئة   التدريس  هيئة  تعداد  تعزيز  تم  لفائدة سلك  2.836كما  ماليا  آلية     منصبا  اطار  في  املساعدين  االساتذة 

ذوي املصف العالي يشير  من املائة من    20ألف أستاذ منهم    60الباحثين الى     التوظيف الخارجي ليصل بذلك تعداد االساتذة

 (aps, 2022)  جار.  السيد

بواسطة نظام )بروقرس( أسهمت     وأبرز الوزير أن "عملية رقمنة مختلف املراحل ذات الصلة بالتوجيه والتسجيل

ية  مرة الطلبة األجانب باإلضافة الى توسيع استخدام هذه األرضية الرقم    في انجاح هذه العملية التي شملت هذه السنة ألول 

 وتبليغ نتائجها" .   الى الخدمات الجامعية من خالل التكفل رقميا بعمليات ايداع طلبات االيواء ومعالجتها

بضرورة "انشاء فرق رياضية     من جهة أخرى، دعا السيد  جار رؤساء الجامعات ومديري املدارس واملعاهد الوطنية 

 يتم تنظيمها على شكل بطوالت جهوية ثم وطنية".   جامعية على مستوى الجامعات بهدف استحداث بطولة وطنية 

 :خاتمة

نظام   والجامعات خاصة  الكليات  في  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  لتحسين جودة    progressأصبح  مهًما  موضوًعا 

إللكترونية، هناك  قبل التحول إلى اإلدارة ا   ،التعليم العالي وحل بعض املشكالت ملا لها من مزايا في الوقت والطاقة والتكلفة

الواقع في  الجزائرية، مع   ،مشاكل  الجامعات  في  اإللكترونية  في مرونة اإلدارة  الرقمنة  من خالل دراسة موضوع مساهمة 

 :كمثال، استخلص البحث مجموعة النتائج والتوصيات التالية progressاألخذ بنظام 

 النتائج: 

إلى نموذج يمكن  الرقمنة هي عملية تحويل مصادر    -1  )... املعلومات املختلفة )كتب، مجالت، صور، تسجيالت صوتية 

 . قراءته آلًيا باستخدام الكمبيوتر من خالل نظام األرقام الثنائية

2-    
ً
 ضروريا

ً
 سينتهي بمرور الوقت، بل أصبح شرطا

ً
،  لحل العديد من املشكالت املعاصرةالتحول إلى الرقمنة ليس اتجاها

 .على الروتين الحكومي وأهمها القضاء

 عن بنية تحتية قوية للمعلومات  -3
ً
 .تتطلب اإلدارة اإللكترونية بنية تحتية قوية وسريعة وآمنة، فضال

 .اإلدارة اإللكترونية مرنة للغاية -4

نظام    - 5 خالل  من  والتسجيل  بااللتحاق  املتعلقة  املختلفة  املراحل  رقمنة  عملية  أن  آنذاك  العالي  التعليم  وزير  أكد 

progress    ن  أ ساهم في نجاح هذه العملية، بما في ذلك الطالب األجانب الجدد هذا العام، باإلضافة إلى الرعاية الرقمية

 ية. خدمات الجامعاللعملية الناتجة يوسع استخدام هذه املنصة الرقمية إلى  تقديم اإلقامة ومعالجة الطلبات واإلبالغ عن ا

 من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية، وانتقلت من املرحلة التجريبية إلى مرحلة اإلنجاز   -6
ً
تحولت الجزائر تدريجيا

 .يةالجزائر  اتجامعال في  progressوالتطبيق، وهذا ما نراه عند تطبيق نظام 

 : التوصيات

 . الالزمة لذلك  االستراتيجياتزيادة عدد الدورات التدريبية في مجال اإلدارة اإللكترونية وتحسين اللغة اإلنجليزية ووضع     -1
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 بتعليم كيفية استخدام الحاسب وكيفية التعامل مع نظام  -2
ً
 .progressنشر الثقافة اإللكترونية بدءا

 . سن التشريعات والقوانين الالزمة لتنفيذ اإلدارة اإللكترونية -3

 .اإللكترونيةزيادة الدعم املالي لتنظيم املحاضرات والبرامج البحثية والتدريبية في مجال اإلدارة  - 4

 . إنشاء هيئة رقابة إلكترونية مخصصة لحماية سرية العمل واملعلومات الخخصية للطالب واألساتذة واإلداريين -5

االلتزام بتطوير إدارة االتصاالت واإلعالم على مستوى عاٍل لتالفي االنقطاعات املتكررة بسبب نقل البيانات واملعلومات    -6

 .ريين عن الطالب واألساتذة واإلدا 
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Electronic management between the risks of electronic piracy and the mechanism of 

legal protection . 
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 امللخص: 

  التحديات   ومواجهة   االعمال  انجاز  عملية   في  مهمة  أداة  كونها   ،   املؤسسات  في  اساس ي   عنصر   املعلومات  تقنية   تعد      

  الى   التقليدية   العمليات   من  لالنتقال  االلكترونية   االدارة   نحو  التوجه  استدعى  ،مما  املعلوماتية  الثورة  تفرضها   التي   الجديدة

  اال   العملية  ايجابية  من  ،فبالرغم  االفتراض ي  الفضاء  عبر  االداري   والتعامل  االجراءات   تسهيل   بهدف   ،  االلكترونية  الخدمات

  و  للتسلل امنية ثغرات استغالل على تقوم معقدة عملية  تعتبر ؛التي االلكترونية  القرصنة  مخاطر  من للعديد تتعرض انها

  خالل   من   الظواهر   هذه  مثل   ملحاربة   لإلسراع   الدولي  املجتمع  جعل  ما   ،   سرقتها  او  البيانات  تعديل  بهدف  هجمات   تنفيذ

  اي   الى:   التالية   االشكالية  طرح  تم  ذلك  سياق   وفي.  االلكترونية  اإلدارة   لحماية  والوطني   الدولي  املستوى   على  القانونية  اللوائح

 القرصنة؟  ظاهرة تنامي  ظل في االلكترونية االدارة  حماية في القانونية اللوائح  تساهم ان يمكن  مدى

 االدارة االلكترونية ، القرصنة االلكترونية ،مخاطر ،الية ، الحماية القانونية .  

Abstract: 

        Information technology is an essential element in institutions, as it is an important tool in 

the process of completing business and facing the new challenges imposed by the information 

revolution, which necessitated the trend towards electronic management to move from 

traditional operations to electronic services, with the aim of facilitating procedures and 

administrative dealings through virtual space, despite the positive process However, it is 

exposed to many risks of electronic piracy, which is a complex process based on exploiting 

security holes to infiltrate and carry out attacks with the aim of modifying or stealing data, 

which made the international community to expedite the fight against such phenomena through 

legal regulations at the international and national levels to protect electronic administration. In 

the context of this, the following problem was raised: To what extent can legal regulations 

contribute to protecting electronic administration in light of the growing phenomenon of 

piracy? 

key words :Electronic management, electronic piracy, risks, mechanism, legal protection. 

  مقدمة:

الحديثة في تقنية املعلومات ،اذ ان التحوالت  املستجدات  ا و تطورا ملحوظا بواسطة  يشهدت االدارة تغييرا جذر                

متحرك النحو هدفا  االدارة على هذا  وتعد   ، املاض ي  في  الحاصلة  التراكمات  نتاج  هي  الحالي  القرن  التي شهدها  ا  السريعة 

هدف معطيات التقنية وتطورها وان عددا كبيرا    لى  ن االدارة اليوم اصبحت تسير ع ا  إال حركته ،ه و  ار ستقر ايصعب التنبؤ ب

استخدام الوسائل  هي  من االنشطة االدارية تتعرض لتحوالت كبيرة يسبب التقنية ، فاإلدارة االلكترونية في معناها الحديث  

،وتعتبر  املعنى حتى االمور غير االدارية  و يطال هذا  ،االجراءات    و التقنيات االلكترونية بكل ما تقضيه املمارسة او التنظيم او 

القرصنة متغير هام فرضه املجال الرقمي والتحول التكنولوجي ،اال انها من السلوكيات غير القانونية و الشرعية التي تعرقل  
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غير املصرح به ،ما استدعى لتوفير    العمل االداري وتهدد امنه املعلوماتي ، نتيجة لخرق بيانات الكمبيوتر عن طريق الدخول 

 تساهم   ان   يمكن   مدى   اي  الى   اليات قانونية لحماية الفضاء الرقمي بشكل عام و املجال االداري بشكل خاص ،و بالتالي : 

من     ؟ القرصنة  ظاهرة  تنامي  ظل   في   االلكترونية  االدارة  حماية  في   القانونية  اللوائح االشكالية جملة  واندرجت عن 

 االسئلة الفرعية تمثلت في : 
 ما املقصود باإلدارة االلكترونية ؟و فيما تتمثل اليات تطبيقها؟  -

 وما مدى خطورتها على االدارة االلكترونية ؟  ؟  هي القرصنة االلكترونية  ما-

 ما مدى نجاعة اليات الحماية القانونية للحد من مخاطر القرصنة ؟ -

 ...  ل وأحد أهم املقاييس املستخدمة لتقدير مستوى اإلنتاج العلمييمثل النشر العلمي الطريق والفاع

تكمن اهمية املوضوع في تسليط الضوء على مدى خطورة ظاهرة القرصنة في املجال التكنولوجي ،   :  اهمية البحث

و املعرفي الذي يعد قاعدة هامة لإلدارة االلكترونية و تأثرها بالتحوالت السريعة للتقنية ،و انطالقا من تعريف القرصنة  

مجموعة  تعد  بين    الكمبيوتر  وتطبيقات   أنظمة   سالمة  على  تؤثر   التي  املمارسات  من   التي  العالقة  طبيعة  يوضح  ،فهو 

و كيفية استغالل القراصنة ملختلف الثغرات الكتساب مهارات محددة  ، التقنيات الجديدة و االنحراف في البيئة الرقمية 

  الخاصة   الوسائل  ،وكذلك  الفرعية  ثقافتهم  ملعايير  للمتسللين  املباشرة  بالبيئة  املتعلقة  البيانات  فحصفي هذا املجال ، و  

،كما يعرض البحث مختلف اللوائح القانونية الدولية الرسمية وغير الرسمية ك لية ملحاربة   أهدافهم   لتحقيق  يطبقونها   التي

 مخاطر القرصنة االلكترونية  . 

لتي غالبا  يهدف البحث للوقوف على مدى نجاعة التعاون الدولي ملحاربة القرصنة االلكترونية ، وا  :  اهداف البحث

 ما تعاني من مشكل االزدواجية التي تقف عائق امام معاقبة املجرمين . 

تصنيف القرصنة االلكترونية في خانة الجرائم االلكترونية ،خاصة مع تطور التكنولوجي والتنافس الدولي في هذا املجال     -

 وتأثيرها السلبي على االدارة االلكترونية . ،ساحة للقراصنة لنشر الظاهرة اكثر في وسط البيئة الرقمية  خلق مما ي،

تطوير التشريعات و اللوائح القانونية وفق تطور الظاهرة ،و االساليب املستحدثة في مجال القرصنة على املستوى املحلي    -

 .  و االقليمي والدولي  لحماية امن وسرية املعلومات

 تثقيف املجتمعات حول القرصنة االلكترونية ومدى خطورتها ، و ما هي االخطار التي تنجر عنها .   -

 قسم البحث الى محورين : :  محتويات البحث

 : التأصيل املفاهيمي للمصطلحات ، االدارة االلكترونية ،القرصنة االلكترونية .  املحور االول 

 . االلكترونية القرصنة  حاربةمل  القانونية االليات   : املحور الثاني

 التأصيل املفاهيمي لإلدارة االلكترونية و القرصنة االلكترونية  :   املحور االول 

نتيجة التطور الهائل في مجال التكنولوجيا ، وتوسع استخدام االنترنت    االدارة االلكترونية حديث الظهور  مصطلح    يعد        

و سرعة انتقال املعلومات بين مستخدميها ،ما جعل مختلف االدارات تحدث تطورا في مجال تقديم الخدمات و تحولها من  

مط الجديد و التحول نحو املجال  النمط الكالسيكي ؛الذي يعتمد على الوثائق و البطء في تنفيذ املعامالت ،لالنتقال الى الن

الرقمي الذي يوفر سرعة التنفيذ و التخلي على الوثائق ،رغم ايجابية التقنية اال انها تواجه مخاطر القرصنة التي تعرقل  

 سير االعمال في االدارات ، وقدرتها على اختراق امن املعلومات و تسريبها ، 

 اإلدارة االلكترونية البد من توضيح اوال مفهوم االدارة .  : قيل توضيح مفهوم االدارة االلكترونية-  اوال

  ، (و معناها يخدم او يساعد االخرين Ad(،)Toكلمة مشتقة من اصل التيني مكون من شقين هما )  :  تعريف االدارة         -1  

 (21،22،ص:2009االدارة االلكترونية ، )احمد،   :اللغة االنجليزية يطلق عليهما احدى اللفظين في و
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• (management )  :-العمل الجاري ويطلق هذا اللفظ على ما يقوم به و  ام االدارة في مستويات التنفيذ  وتعني مه

 املدير في منظمة االعمال التي تسعى الى تحقيق الربحية ، ويمكن ان يشير هذا املفهوم للعديد من املعاني :

 متخذو القرارات االدارية على مستوى املنظمة   -

 النشاطات التي يقوم بها املدير مثل التخطيط و التنظيم و التوجيه و الرقابة .  -

 الوحدة التنظيمية سواء كانت منظمة اعمال او منظمة عامة .  -

 عملية إدارة االعمال كمجال للمعرفة و البحث العلمي . -

 املوارد و االمكانات النادرة معا.عملية تجميع   -

• (Administration   وهو يشير الى املهام االساسية التي تنهض بها االدارة العليا و يطلق هذا اللفظ على االدارة : )

 في مجال املنظمات التي تسعى الى تحقيق الربحية اي القطاع الحكومي . 

و   الغرب  املفكرين  من  العديد  اطلق  مجمو اوقد  من لعرب  منه  عة  نذكر  لإلدارة  االدارة     :   االتعاريف  )احمد، 

:معنى  :عرفها في كتابه االدارة العامة و الصناعية على انها    (Henri Fayol)    فايول هنري     (23،ص:2009االلكترونية ،  

:ان االدارة    (Glofr)   جولوفر اما تعريف  يق و تراقب ، و تخطط وتنظم و تصدر االوامر و تنس  االدارة ان تريد و ان تتنبأ

قوة املفكر التي تحلل و تصف و تخطط و تحفز و تقيم وتراقب االستخدام االمثل للموارد البشرية و املادية الالزمة لتحقيق  

 هدف محدد معروف . 

رة مجموعة من املبادئ و االفتراضات التي لم ترقى بعد الى مستوى  : ان االدا   محمد الصيرفي كما عرفها الدكتور  

 ،غير انها تسهم في تحديد االطر العامة التي ينبالي ان تسير عليها املنظمة في سبيل تحقيق اهدافها. النظرية

عريف محدد  ومن جملة التعاريف املقدمة والتي تعكس وجهة نظر الباحثين واختالفها ،ما ادى لعدم وجود اتفاق حول ت

 تعتمد على التنبؤ و وضع االفتراضات في التسيير.  - ودقيق لإلدارة ،كما يمكن ان نستخلص مجموعة من الصفات لإلدارة :

 مجموعة العمليات داخل املنظمة :كالتخطيط و التنظيم و التنسيق ،و الرقابة .  -

 انها نشاط ذهني تعتمد عليه العملية االدارية .  -

 لتحقيق اهداف معينة تم تحديدها من قبل املسئولين سابقا . و تسعى االدارة  -

االلكترونية ❖ العلوم   االدارة  مجال  في  تماما  املستحدثة  العلمية  املصطلحات  من  االلكترونية  اإلدارة  تعتبر   :

 ، كما انه لم يتم االتفاق حول تعريف محدد لها. العصرية

العمليات   االدارة االلكترونية - :هي استخدام نظم تكنولوجيا املعلومات و االتصال ، وخاصة شبكة االنترنت في جميع 

 منشاة ما بغية تحسين العملية االنتاجية ،و زيادة كفاءة فاعلية االداء باملنشأة. االدارية الخاصة ب

:على انها ادارة موارد معلوماتية تعتمد على االنترنت و شبكات االعمال تميل اكثر من اي وقت مض ى الى    تم تعريفها كما   -

الفكري هو العامل االكثر  –املعرفي   – علوماتي تجريد و اخفاء االشياء ، وما يرتبط بها الى الحد الذي اصبح راس املال امل

 ( 119،ص: 2008)نجم ن.،  . فاعلية في تحقيق اهدافها و االكثر كفاية في استخدام مواردها 

االلكترونيةو   االدارة  مصطلح  مع  ( 19،ص:  2005)ياسين،    (E-Management)  يطرح  مترادفة  بصورة 

غير ذلك من املفاهيم    الىe-commerceو التجارة االلكترونية    e-Businessاالعمال االلكترونية     :مصطلحات مثل

: يلي  فيما  املصطلحات  هذه  مع  مقارنتها  يمكن  ،و  الرقمي  العالم  في  االتصاالت  و  االنشطة  بين  ما  تربط  االعمال  التي 

ألول مرة سنة  (10،ص:  2015)االشهب،    IBM: وقد استخدم هذا املصطلح من قبل شركة    e-Businessااللكترونية   

نها  أجارة االلكترونية ؛ وقد عرفتها بو هذا في اطار سعيها املكثف لتمييز انشطة االعمال االلكترونية عن انشطة الت  1997

النظم التي تنفذ من خالل انشطة االعمال الجوهرية   املميزة من خالل ربط  مدخل متكامل و مرن لتوزيع قيمة االعمال 
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االنترنت ؛بمعنى تصبح االعمال االلكترونية نتاج عالقة االرتباط بن موارد  بطريقة مبسطة ومرنة باستخدام تكنولوجيا  

 .نظم املعلومات التقليدية و قدرات الوصول السريع الى شبكة االنترنت 

االلكترونية   عمليات  :  e-commerceالتجارة  لتمكين   ) الكترونية  )اتصاالت  الكترونية  وسائل  استخدام  هي 

شراء املنتجات و الخدمات التي تتطلب و سائل نقل بصورة مختلفة من مكان الى اخر .ضمن هذا  التبادل بما في ذلك بيع و  

السياق التجارة االلكترونية هي مجرد بعد او وجه رئيس من اوجه االعمال االلكترونية مقل :البريد االلكتروني ، التسويق  

 ( 19،ص:2005)ياسين، االدارة االلكتورنية وافاق تطبيقاتها العربية ، الهندسة االلكترونية . االلكتروني ، املصارف االلكترونية ،

(:ان االدارة االلكترونية هي باختصار االعمال االلكترونية ، وهي التي تعنى بتوجيه و    سعد غالب ياسين و يرى )  

 تنفيذ االعمال االلكترونية  . 

االلكترونية الحكومة  او  e-Gouvernement)  اما  املؤسسات  في  االلكترونية  االدارة  عمل  على  للداللة   :)

الخدمات العامة املقدمة سواء كانت سياسية ،اقتصادية ،    املنظمات العامة ،و بغض النظر عن طبيعة ونوع النشاط او 

ثقافية و اجتماعية ،فاألعمال االلكترونية تعني ادارة االعمال الكترونيا على مستوى املشروعات او املنظمات الخاصة ،في  

خدمات الحكومية التي  حين ترى الحكومة االلكترونية االدارة الحكومية )العامة (و االلكترونية ،اي الوظائف العامة و ال

 يجري تنفيذها بالوسائل االلكترونية الى الجمهور العام بهدف تقديم الخدمة الحكومية و املنفعة العامة . 

مفهوم ومنظومة وبنية وظائف و انشطة ، تشمل جميع العمليات على    لكترونيةاإلدارة االمن خالل  ما تقدم يتضح ان  

وحتى   االجراءات  و  املعايير  في  و  االستراتيجية  االهداف  في  التكامل  و  املترادفات  بين  وتداخل   ، الرقمي  الفضاء  املستوى 

 التقنيات املستخدمة ،و يوضح املخطط التالي ابعاد مفهوم االدارة االلكترونية . 

 االلكترونية  االدارة  مفهوم ابعاد : 1 شكل 

 
 21ياسين ،املرجع السابق ،ص: غالب سعد : املصدر
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   : آليات تطبيق االدارة االلكترونية -3

  ، ان تطبيق نظام االدارة االلكترونية الذي يتيح لطالب الخدمة ان يتعامل مع االنترنت بدال من املوظف العام التقليدي        

يستلزم احداث تغيير جوهري واسع يشمل نوعية العاملين و االجهزة املستخدمة ، وطرق االداء باإلضافة الى العديد من  

 ( 88،ص: 2010)املعاني،   لكترونيةاملتطلبات للتحول الى االدارة اال

يتطلب تطبيق االدارة االلكترونية بنجاح تأهيل الكوادر البشرية و تدريبها على العمل في :  الكوادر البشرية املؤهلة

هذا املجال من خالل ادخال التغيير و التطوير على العامل البشري بما يضمن الكفاءة و الفاعلية في االداء ،وتغيير مستوى  

 ( 27،ص:  2013)القبيالت، قانون االدارة العامة االلكترونية ،    .  تقديم الخدمات الرفقية من االسلوب التقليدي الى االسلوب الرقمي

مكلفةت:التقنية   و  متطورة  علمية  اجهزة  الى  االلكترونية  االدارة  املتطورة  حتاج  الحاسوبية  االجهزة  في    ،تمثلت 

 الحاسب االلي املترابطة ،والتي يتم عن طريقها الوصول الى البيانات واملعلومات ومن انواعها :  شبكات  

الداخلية  )  الشبكة   :netarntI)  الشبكة ،اما  املنظمة  موظفو  استخدامها من طرف  ويتم  املنظمة  داخل  وتكون 

مشتركExtranetالخارجية) اعمال  تجمعها  التي  املنظمات  من  مجموعة  بربط  :تقوم  املعلومات  (  تبادل  لها  وتؤمن  ة 

:)و  العاملية  ،الشبكة  منظمة  لكل  املحلية  االنترنت  على خصوصية  املحافظة  ،و  فيها  وسيلة     Internet)املشاركة  :وهي 

 ( 34،ص:  2013العامة االلكترونية ،  )القبيالت، قامون االدارة    .  الحاسوبية ببروتوكول موحد يعرف باالنترنت  اتصال بين الشبكات  

: يعتمد السير الحسن لإلدارة االلكترونية على تشريعات التي تقدم التنظيم القانوني للممارسة    اآلليات التشريعية

وسرية   امن  ويضمن   ، االهداف  تحقيق  يكفل  بما  الوظائف  واختالف  الحديثة  االدارة  في  االلكتروني  ،السيما  االدارية 

ريعات القائمة ،كما ينبالي النظر بعين االعتبار و  املعلومات و ذلك من خالل استحداث التشريعات الالزمة او تعديل التش

 الدراسة الى القانون الذي اصدرته االمم املتحدة بشان الحكومة االلكترونية و اتخذته بعض الدول نموذجا لقانونها.

 :  القرصنة االلكترونية -ثانيا

كلمة هاكرز ككلمة تحمل معاني مختلفة على املعنى الحالي لها ،فهي بدأت كصفة تشير لعبقرية مبرمجي  ت  بدأ  .1 

،التي ظهرت    1981الكمبيوتر و قدرتهم على ابتكار  انظمة ،و برامج حاسوب اكثر سرعة وقد تحول هذا املفهوم بعد سنة  

لكترونية كانت جد صعبة حيث عرف القراصنة  ،اما عملية القرصنة اال  IBMفيها اول حاسوب شخي ي من طرف شركة  

" و  CRACKERS يالكراكرز  إلى حواسيب االخرين منتهكين خصوصيتهم   الى  يلجأون  ،الذين  "كوصف ملجموعة االشخاص 

االخيار هم  و  الهاكرز  عن  لهم  مع    (.13،ص:2013الحمداني،  حسين   )بشرى كتمييز  يتشابهون  وهم  املخربين  عليهم  يطلق  كما 

قدرتهم الفائقة على االختراق و تخطي اجراءات و برامج الحماية ،إال انهم يقومون بالعبث بالبيانات و املعلومات الهاكرز في  

"فهم االشخاص الذين لهم القدرة الفائقة على اختراق    HAKERS"  املخزنة على تلك الحسابات و الشبكات ، اما الهاكرز  

 ( 242،ص: 2015)نادية ل.،  . االجهزة رغم اجهزة الحماية دون االضرار بها  

؛فهو القدرة على الوصول لهدف معين و الدخول على االجهزة بطريقة غير مشروعة ،عن طريق ثغرات    االختراقاما  

 في نظام الحماية الخاص بها ،بهدف التطفل على خصوصيات االخرين و الحاق الضرر يهم . 

  واإلعالمية  ةاألكاديمي  األوساط  في،  .املاضية  القليلة  السنوات   خالل  طرق   بعدة"    القرصنة"  مصطلح  استخدام  تمو

  من  ، قانوني غير بشكل املحتوى   بتنزيل الكمبيوتر لجهاز السماح  بدون  الوصول   بين تتراوح  السلوكيات   من سلسلة هناك  ،

  باعتبارها   الحوسبة   القرصنة   ايضا :   عّرف وت.  بالقرصنة  الثالث  الطرف  مرور   كلماتب  ترتبط  املرور   كلمات   استخدام  خالل

 David Décary-Hétu, Le piratage informatique : ). إذن دون  الكمبيوتر نظام إلى  الوصول  إيماءة"

  أنظمة   في  به  املصرح  غير  التطفل   إلى  يشير ،  اإللكترونية  الجرائم  مجال  إلى  صنة  ر للق  قانوني  تعريف  أول   ينتميو  

  أجهزة   في  الضعف نقاط  استغالل خالل  من   -   قانونية  غير  ألغراض   غالًبا   -   للبيانات  التلقائية املعالجة   أنظمة  أو الكمبيوتر

  من )  املختلفة  الطبيعة  ذات  الجرائم  من  كبيًرا  عدًدا  اإللكترونية  الجريمة  مفهوم  يشمل  بينما،  بالشبكة  املتصلة  الكمبيوتر
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  القرصنة   فإن  ،(  الهوية  سرقة  إلى  اإلنترنت  عبر  لاطفال  اإلباحية   املواد  ومن  ،  اإلنترنت  عبر  االحتيال  إلى  املواقع  مهاجمة

  بطريقة   -   الشبكة  كمبيوتر  أو   كمبيوتر  جهاز   اقتحام  إلى  تهدف   التي  األعمال   سوى   تشمل  ال   أضيق   نطاق  ذات   اإللكترونية

  في   خارجية  لجهات  تابعة  كمبيوتر  فيروسات  أو  برامج  إدخال  أو  حساسة  معلومات  على  الحصول   بهدف  -  بها  مصرح  غير

 (rosnay ،Le pirate informatique, un explorateur des courants juridiques du réseau) . النظام  تدمير أو  األنظمة هذه

  إلى   املصطلح   يشير ، الكمبيوتر  جرائم  من   فرعية   فئة:  أنها  على  عام  بشكل  اإللكترونية  الجرائم  تعريف   يمكنو            

رتكب  التي   الجرائم
ُ
  أجهزة   تكون   أن   يمكن .  الجريمة   عناصر   من   كعنصر   أخرى   كمبيوتر   شبكة  أو  اإلنترنت  باستخدام  ت

 :مختلفة طرق  بعدة الجرائم  في متورط  والشبكات  الكمبيوتر

 ( الجريمة ارتكابها في املستخدمة)  الجريمة أداة  الشبكة  أو  الكمبيوتر  يكون  أن  يمكن  ■

ا الشبكة  أو  الكمبيوتر  يكون  أن  يمكن  ■
ً
 ("الضحية )" للجريمة  هدف

  بسجالت   االحتفاظ   ،  املثال  سبيل   على)  بـالجريمة  املتعلقة  العرضية  لاغراض  الشبكة  أو  الكمبيوتر  استخدام  يمكن ■

 (Shinder, Scene of the Cybercrime: Computer Forensics Handbookl, 2002,p:10)  (املشروعة  غير املخدرات  مبيعات

  أيًضا   تمتد   بل   ،   فحسب  الوطنية   الحدود  عبر   اإللكترونية  الجرائم   تمتد   ال  :   االلكترونية  للجرائم  املتحدة  األمم  تعريف        

  ملنع   العاشر   املتحدة   األمم   مؤتمر  في  الجريمة   لـ  موحد   تعريف  لتقديم   الدولية   املنظمات   عملت   وقد .  الوطنية  الحدود  إلى

  الجريمة   تقسيم   تم  ،  الكمبيوتر  شبكات   الصلة  ذات   الجرائم   لقضايا  مخصصة   عمل  ورشة  في  ،   املجرمين   معاملة   و   الجريمة

  جريمة  أي:  (الكمبيوتر جرائم ) الضيق باملعنى السيبرانية  الجرائم. أ:  التالي  النحو على تعريفها وتم فئتين إلى اإللكترونية

  تتم   التي   والبيانات  الكمبيوتر  أنظمة  أمن  تستهدف  التي  اإللكترونية  العمليات   خالل  من  املوجه   السلوك  قانونية  غير

  القانوني  غير   السلوك   أي:    (بالحاسوب  الصلة  ذات   الجرائم )   األوسع  بمعناها   السيبرانية  الجرائم .  ب.  بواسطتها  معالجتها 

 توزيع   أو  عرض  و  القانونية  غير  الحيازة  مثل  جرائم  ذلك  في  بما  ،  به  يتعلق  فيما  أو  كمبيوتر  شبكة   أو  نظام  طريق  عن  املرتكب

 . الشبكة  أو النظام او الكمبيوتر   طريق  عن املعلومات

 : أنواع القراصنة -2

  وأكثر   اإلنترنت  ملستخدمي  واالجتماعية  السكانية  التركيبة  الخصائص  تحديد  للغاية  الصعب  من  اإلنترنت  طبيعة  بحكم

 . القراصنة  من  كبيرة لنسبة املشتركة  الخصائص  بعض على  توافق األبحاثف هناك  يختبئون  الذين  القراصنة ،ذلك من

  األنماط   تحاول .  التقنية   القدرات   و*  الدافع:    محورين  األدبيات   تحدد  ،  البعض  بعضهم   عن  املتسللين  لتمييز

  لالهتمام   مثيرة  نماذج   اقتراح  تم  مراجعة   يقدم،  العمل   إلى  تدفعهم  التي  الدوافع  على  اعتماًدا   إلى   املتسللين   تصنيف  التحفيزية 

  دافع .    الفضول ،    ة،اإليديولوجي  التقنية  التحديات،  مال،  على   التعرف  :رئيسية  دوافع  خمسة  تحديد  املمكن  من  يكون   حيث

  عن   الكشف  على  أنظمتهم  اختبار  خالل  من   اآلخرين  مساعدة  إلى  األول   املقام  في  اإليثار  قراصنة  يسعى؛    اإليثار  سادس

  الهجمات   هذه   بارتكاب   مسبق  إذن   لديهم  ليس  ،   النظام   ما   حد   إلى  سري   بشكل   املسئولين   بإخطار   قم   ثم   األمنية   الثغرات

  االختراقات   مللء  يسعون الذين    املتسللين  حاجة  أيضا  هو  االستطالع،  خطيرة  قانونية  انتقامية  ألعمال  أنفسهم  يعرضون و 

  تعزيز   أجل   من   البعض   بعضهم  إقناع   محاولة  و   صالبة  أقل  أو  أكثر  تحالفاتتشكيل    إلى  تميل   االخيرة    هذه،  بهم   الخاصة

  مكاسب   عن  البحث  ،  نشأته  منذ  القراصنة  عالم  في  موجود  االعتراف  عن  البحث  بينما،  املجتمع  هذا  نظر  في  البعض  بعضهم

  أهمية   على  الضوء  تسليطب  ذلك  الحديثة   األبحاث  أتاحت  وقد  أهمية   أكثر   الدافع  هذا   أصبح   بكثير   ذلك  من  أكثر  مالية

  املعرفية   التحديات  أن  من  كل   يوضح  :ولكن  ،   فقط  باملال  مدفوعين  املتسللين   كل  ليس    بانتظام  املتسللون   يسرقها  التي  املبالغ

 ,( rimavera de filippi et mélanie dulong de rosnay)   . كبيرة
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  باعتباره   للمتسلل  النمطية  الصورة  تطورت  ،  املاضية  القليلة  السنوات  مدى  على:  امللتزمين(   املتسللين  : )   الهاكرز  •

  ، الشبكات  متخصي ي  أو  بالخبراء  اآلن   املتسللين   يربط  شامل  تعريف  هناك.  كبير  حد  إلى  انتهازًيا   مزوًرا  أو  إلكترونًيا  مجرًما

  الذين   أولئك   هم  القراصنة   الرقمي  العالم  في   إذن  ،  املرء  فيها  يتنقل   التي  للمياه  الجيدة  املعرفة  فن   هي  القرصنة   كانت   إذا

 .الرقمية  والتقنيات الشبكة تعمل كيف تماًما  يعرفون 

  الكمبيوتر  أجهزة  أداء(  ذاتًيا  يدرسون   ما  غالًبا)  متحمسون   أفراد:  الهاكر  ثقافة  إلى  املنخرطون   املتسللون   نتميي

  ،   الجديدة  التقنيات  استخدام  فقط  ليس  يتعلمون   إنهم  ؛  عيوبهم  ويحددون   إمكانياتهم  ويستكشفون   ،  الكمبيوتر  وشبكات

  املمثلون   هؤالء  يمثل،  أسرع  بشكل  أهدافهم  تحقيق   أجل   من  تحويلها   وأحياًنا  ،  وإثرائها   لتطويرها(  ش يء  كل  وقبل)  أيًضا  ولكن

  . ككل  واملجتمع  للشبكة  إيجابي  عمل  ملمارسة  جديدة  أدوات  لتطوير  التقنية  يستخدمون ،  للقرصان  بطولية  شخصية

(rosnay ،Le pirate informatique, un explorateur des courants juridiques du réseau ) 

  املتسللين   قبل  من،   املستخدمة  التقنيات   على   للسيطرة  يسعى  الذي   للقانون   املتزايد   القمعي   الطابع  أدى    الواقع  في

  يحد   أن  املرحح من  قانوني إطار   بإنشاء   امللتزمين  األفراد طرف    من ،   االحتجاجات  من  موجة ظهور  إلى  القانون   عن   الخارجين 

  والتقنيات   الشبكة  تنظيم  إلى  تهدف  التي  التشريعية  اإلصالحات  من  العديد  بعد،  اإلنترنت  مستخدمي  جميع  حريات  من

  نفسها رسخت التي املختلفة
ً
  التعامل  أجل  من  ، القانون   ينتهي حيث متناقض شبه وضع إلى ،ادت للوصول   هناك تدريجيا

  أن   املفترض  من   كان  الذين  للمواطنين   الفردية  والحريات  الحقوق   يهدد  النطاق  هذا  بمثل  ،  الجديدة  التقنيات  هذه  مع

   اإلنترنت  مستخدمي  من  متزايد  عدد  يتحول   ثم.  يحميهم
ً
  الخصوصية   في  حقوقهم  بممارسة  يطالبون   نشطاء  إلى  تدريجيا

 ". الحريات  قاتلة" أو التقييد  شديدة يعتبرونها   التي   املختلفة  القوانين مشاريع معارضة خالل  من  التعبير وحرية

  أنه  على  ُيفهم"     إرهابي"  حتى   أو"   مجرم"   أو"    لص"  أنه  على  تصويره  يتم  الذي للقرصان  التقليدي املفهومبالنظر الى            

  قراصنة   ،  ملتزمون   قراصنة  هم  هؤالء؛  "  الحريات  عن  مدافع"  األحيان  بعض  في  حتى  أو"    مرتكب  مجرم"  ،  موجات  لص"

  القانون   يفسدون   األحيان  بعض  وفي  ،   الخوادم  ويخترقون    الشبكات  إلى  يتسللون (  القرصنة  مجال   في  ناشطون   أو)   ناشطون 

  رفض   مثل)  القرصنة  تقنيات  يستخدمون ،  جيدة  تقنية  مهارات  لديهم  األفراد  هؤالء    السياسية  وقناعتهم  مبادئهم  باسم

  النشاط   لتعزيز (  ذلك  إلى  وما   ،   الويب  موقع  تشويه  أو   املعلومات  سرقة  أو - DDoS - املوزعة  الخدمة   رفض   أو  الخدمة

  ولكن   ،  الخخصية  مصالحهم  لخدمة   ليس    التكنولوجيا  خالل  من  القانون   على   للتحايل  أدوات  يطورون   أنهم  كما ،   السياس ي

 .ككل املجتمع  قبل من  استخدامها   يمكن حتى ذلك بعد للجمهور  إلتاحتها

• Anonymous   ،  ذلك  مع   لكنهم   ،   هويتهم   عن   الكشف   دون   يتصرفون   الذين  األفراد  من   المركزية  جماعة   وهي 

  من   العديد  خوادم  مهاجمة  أو  للتسلل  التكنولوجية   الجرائم  من  سلسلة  تنفيذ   أجل   من  أنشطتهم   تنسيق  من   يتمكنون 

  كنيسة   ،  الخصوص  وجه  على)  الدينية  املنظمات  وبعض  ،(  وغيرها  وأوغندا  وتونس  وإسرائيل  املتحدة  الواليات. )الحكومات

  وسائل   اعتبار  من  الرغم  ،على  (ذلك  إلى  وما  ،  Visa  و  ،  Mastercard  و  ،  PayPal  )  الخاصة  والشركات  ،(  السيانتولوجيا  

  غير   مجموعة  Anonymous  ،فإن   اإللكترونيين   اإلرهابيين  أو  اإلنترنت  مجرمي   الحكومية   املؤسسات   من  والعديد  اإلعالم

  يتابعون   فهم:  أساس ي    بشكل  اإليثار   بدوافع  مدفوع   متنوعة ،بعضها  وممارسات   قيم   عن   أعضاؤها  يكشف  للغاية  متجانسة 

  على   الغموض والخصوصية  ت كل  مثل   ،  الشبكات   على   املدنية  الحريات   على  املفروضة  بالقيود  وينددون   الديمقراطية  القيم 

 . الخاصة لى استغاللهم من طرف الشركاتما ادى ا ، ويكيليكس مثل  التي  املواقع عن  الدفاع ويتخذون  ، اإلنترنت

•   : يلي  كما  الهاكر  انواع  حددت  فقد  املفكرين  لبعض  االخرى  التصنيفات  الحمداني  )  املحترفون اما 

:مجموعة الهاكر ذات الخبرة في لغات البرمجة و التصميم والتشغيل ، لهم قدرة الدخول الى أخطر املواقع  ( 15،ص:2013،

او تدميرها ،واكثرها حساسية و   الجاهزة للتجسس املتاحة    الهواةالتالعب ببياناتها  البرامج  التي تعتمد على  الفئة  :و هي 

التي يكتشفها  و  الوندوز  او ثغرات   ، البريد االلكتروني  في حواسيب الضحايا عن طريق  التجسس  العمل على زرع ملفات 
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و   الهاكر االخالقي ،  البرامج وا:  االختراق  القدرة على  تطبيقات    لهم  في  الثغرات  اكتشاف  على  الفئة  وتعمل هذه   ، الحماية 

االنظمة واإلدارات  واألنظمة الدولية ، وإشعار الشركات املتضررة بخطورة تلك الثغرات ، كما يتم وضع شروط ملجموعة  

املعلومات من قبل    وهي اتفاقية تضمن السرية وامن    code of Ethicالهاكر االخالقي من خالل توقيعه على اتفاقية تسمى  

   املجموعة وعدم تسريبها .

    :الحديثة  القرصنة أدوات-3

  أقل   أو  كثراأل  االتصال  تقنيات  خالل   من   تتم   التقنياتو    املهارات  ونقل  اكتساب    للقرصنة   الكالسيكي   التكوين  في

  املؤتمرات من خالل    الهرمي  التسلسل  في  الصعود  في  يرغبون   الذين   جانب  من  الوقت  استثمار  ذلك  مع  تتطلب  والتي،  معقدة

احدث    تبادل  مقابل  بالدخول   للقراصنة  كيبيك  في Hackfest و  فيجاس  الس  في Black Hat أو   Defcon:  مثل  السنوية

  اليحف   بيع  أكشاك  فيتتواجد    "  القراصنة  سنوي   ربع"  اسم  نفسها  على  تطلق  التي)مجلة    2600تشمل    :  املجالتالتقنيات ،

  التعديل  أو  التسلل  كيفية  بالتفصيل   تشرح  مساهمات   على  حتوي ت  و  االشتراك  طريق  عن  أو(  إصدار  لكل  دوالر  7.15  بسعر)

لكن    الهندسية  أو  التكنولوجية   العمليات   باستخدام  الكمبيوتر   وشبكات   التطبيقات  التحييد   أو   أو   الجغرافية  العزلة، 

  محتواها   يكون   التي  الدردشة  وقنوات  املناقشة  منتديات   من   العديد  الوجود  خالل  من   أيًضا  تتالش ى  للمبتدئين  االجتماعية 

تم    أشكالها  بجميع  للقرصنة  حصريا  مخصص الصين  في    عبر   دورات  طالبهال  توفر  حقيقية  قرصنة  مدارس  افتتاح،اما 

  ضمنها   كما توجد    ناش ئ  بلد   في  كبير   مبلغ  وهو   ،  الدوالرات   مئات ب  تقدر    التسجيل  رسوم  مقابل،  للتنزيل   ضارة  وبرامج  اإلنترنت

،  دفع عضو 12000 لديها  كان وبالتالي الصينية   الشرطة  قبل من 2010 فبراير  في تفكيكها  تم  ،التي  هوك  بالك  األمان  شبكة

 Razmig Keucheyan, Présentation de la piraterie au) ةمجاني و    محدودة  الوصول   إمكانية لهم    عضو  170.000  من   أكثر و 

piratage ,, 2008,p:27) 
  على  تلقائًيا  تعمل  التي  الضارة  البرامج  ،  التقنية  املهارات  الكتساب  لتكريسه  الوقت  لديهم  ليس  الذين   ألولئك  بالنسبة            

"  الجاهزة "  القرصنة   حلول   البرامج  هذه  توفر،حيث     السوق   في  متوفرة  الكمبيوتر   جهزةأل   األمنية  الثغرات  واستغالل  اكتشاف

  عمليات   في  تستخدم  التي  الخطرة  البرامج  من  يعتبر  :"طروادة  أحصنة"   تسمى  هذه.  الكمبيوتر  أجهزةالتي تسمح باختراق  

  القدرة   دون   االختراق  عملية  على  االقدر   منه   تجعل  مميزات   بعدة  لتمتعه  ،نظرا  االلية  الحاسبات  اجهزة   واختراق   القرصنة 

  حصاد   يمكنه،و  (243،ص:2015)نادية ل.، االمن العلوماتي للحكومة االلكترونية وارهاب القرصنة،    عليه  القضاء  و  وتتبعه  كشفه   على

  شبكات   يديرون   أو  ،  اإلنترنت  عبر   املصرفية  الخدمات  يؤدون   عندما  ضحاياهم   يستخدمها   التي   املرور  وكلمات  الوصول   رموز 

ستخدم  كذلك  ستكون   التي  الروبوت
ُ
  املوزعة  الخدمة  اإلنكار هجمات  تنفيذ  أو  العشوائي  البريد  من  هائلة  كميات إلرسال  ت

  املعلومات   اختراق   نحو  موجه  تصميمها  بسبب   سيما   وال  ،  ZeuS  فيه   شك  ال  مما  الحاضر   الوقت  في  منها  شعبية  األكثر  ،2009

  تحديثها   تم   التي  الخيارات   حسب   دوالر  20000  إلى  دوالر  3000  من   تختلف  أن  يمكن  تكاليفه  البرنامج  هذا.  واملالية  املصرفية

  من .  باستمرار  والكفاءة  املوثوقية   التحسين   في  مصمميها   رغبة   على   يدل   مما   ،  2009  عام  في  مرات   عشر   املشتري   قبل  من

  طراز   على  ،  به  مصرح  واحد  لجهاز   استخدامه  من  يحد  الذي  الحماية  نظام  ملف  على  يحتوي   البرنامج   هذا   أن  املفارقات

  منذ   ،   الفيروسات   مضادات  يقظة  من   للهروب  تصميمه  تم  التطبيق  هذا ,  الكمبيوتر   صناعة  في  القرصنة   مكافحة   تدابير 

  من ٪  88  بنسبة   الكمبيوتر  أجهزة   على  وجودها  يفسر  ما  وهو   ،  محدث   توقيعها   أمنية  آلية  لديها  املصابة  األجهزة   من٪  55

 .شركة 500 أكبر

 إلى يشير  إنه".    برنامج"  و"    ضار"  بين  يمزج  مصطلح  وهي  ،  أخرى   نقل  أداة  هي  الضارة البرامج:   الخبيثة البرمجيات

  ولكن   ،   الضارة   البرامج   من عديدة  أنواع  هناك.  وموافقته  املالك   علم   دون   الكمبيوتر  إتالف  أو  و  الختراق   املصممة   البرامج 

 (Brenner, 2010 ,p:20) . الديدان و الفيروسات :  فقط ببرنامجين دراية على الناس معظم

  ، و هي دودة حاسوبية مدمرة على نطاق واسع  1988وقد استعملت ألول مرة في    : فيروسات الكمبيوتر و الديدان  

ومعروفة باسم الدودة الداخلية ومن االمثلة الحديثة على نشاط القرصنة املستمدة الى الفيروسات ؛ تدمير موقع الكتروني  
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القطاعين العام والخاص اثناء    للحكومة العراقية من قبل هاكرز اسرائيلي و هجمات الهاكرز الصرب على مختلف مواقع

 (S.Wall, Crime and the Internet , 2001,p:66) نزاع كوسوفو . 

 االليات القانونية ملحاربة القرصنة االلكتروني :   املحور الثاني

  ، املعلومات  أنظمة   على   الهجمات)   القرصنة  أنشطة   ملعاقبة  قوانين   الوطنية   تشريعاتها   في  الغربية  الدول   معظم   أدخلت           

  سبيل  على ، فرنسا في منهم  تتدفق أيًضا املتسللين مالحقة  من التمكن  أجل من،( ذلك إلى وما  ، البيانات وسرقة ، والتطفل

  هذه   تشغيل  أيًضا  يعيق  بل   ،  فحسب  الكمبيوتر  أنظمة  إلى  االحتيالي  الوصول   1984  لعام  Godfrain  قانون   يعاقب  ال  ،  املثال

ددت.  الجرائم  هذه  تنفيذ  من  تمكنهم  التي  باملعدات  اآلخرين  تزويد  ويحدث  البيانات  ويغير  ،  يشوهها  أو  األنظمة
ُ
  العقوبات   وش

  خمس   ملدة  السجن  إلى  تصل  عقوبات  فرض  مع  ،  2004  عام  في  LCEN5  قانون   إدخال  بعد  التوالي   على  الجرائم  بهذه  املتعلقة

  هذه   تنص ،  الكمبيوتر  نظام  في  املوجودة  البيانات  تعديل  أو   القانوني  غير  الحذف   على   يورو  75000  قدرها   وغرامة   سنوات 

  ،   اآللي البيانات معالجة نظام إلى االحتيالي  الوصول  على يورو 30000 قدرها وغرامة عامين  ملدة عقوبات على أيًضا األحكام

  وجود   عدم  حالة   في  حتى،  جريمة  يشكل  الكمبيوتر  نظام  اقتحام  مجرد   فإن  ،  وبالتالي  النظام  أو  البيانات  تغيير   أو  حذف  دون 

  قرصنة   مكافحة   أحكام  بموجب   قمعها  تم  التي  هي  البسيطة  التقنية   القدرة  ممارسة   فإن    لذلك  أخرى   مادية  أضرار

  ،   املشددة  العوامل   من  املتغيرة  والنظام  البيانات  استخدامات  تعد   ،  الفني  القانون   أغراض  عن  النظر  بصرف  ،   الكمبيوتر

  ضارة   إجراءات   وجود  عدم  حالة  في  حتى   ،  النظام   إلى   للدخول   الالزمة  للتقنية   الوحيد   التمرين   هو  املنظم  األول   العنصر   ولكن

 ((UNODC)) .الحقة

 : الرسمية الدولي  التعاون  آلياتاوال :

  والقوانين   ،   اإللكترونية  الجريمة  تجرم  التي  ،  املنسقة   الوطنية  اإللكترونية الجرائم قوانين على  الدولي التعاون   يعتمد          

  التعاون   تسهيل  أيًضا   يمكن  كما ،  الجنائية   واإلجراءات   اإلثبات  قواعد   تحدد  التي   اإللكترونية  للجرائم   الوطنية  اإلجرائية

  دعت  حيثما   ،  اإللكترونية  الجريمة  بشأن   األطراف  واملتعددة  واإلقليمية  الثنائية  االتفاقيات  تنسيق   خالل   من  الدولي

  عليها   التصديق  أو  األطراف   واملتعددة  اإلقليمية  اإللكترونية  الجريمةاتفاقيات    إلى  االنضمام  إلى  أيًضا  حاجة  وهناك     الحاجة

  واملتعددة   واإلقليمية  الثنائية  اإللكترونية  الجرائم  معاهدات  خالل  من  الدولي  التعاون   تسهيل  ويتم،  ايقانونً   ملزمة  هالجعل

  البلدان   في  قانوني  غير  املزعوم  السلوك   اعتبار  يتطلب  املعاهدات  في  بند   أي )  موجود   املزدوج  التجريم   أن  طاملا    األطراف 

  مقاضاة   يمكن   ال   حيث   اإللكترونية  للجرائم   آمنة   ذات   مال  إنشاء  يتم  املنسقة   والقوانين   التجريم  ازدواجية   وبدون ،(  املتعاونة

  يمكن  ال  والتي  ،  2000  لعام   السمعة  سيئة  Love Bug  فيروس   قضية  في  هذا  لوحظ  وقد،  اإللكترونية  الجرائم  مرتكبي

 ((UNODC)) .الحادث  وقوع وقت( الفلبين) بلده في جريمة  تعتبر تكن لم أفعاله ألن  وموزعها مبتكرها  مقاضاة

  والواقع .  اإللكترونية  الجرائم  بشأن  األطراف  ومتعددة  وإقليمية  ثنائية  معاهدات  الدولي  للتعاون   الرسمية  اآلليات  وتتضمن

 ،  املعاهدات  هذه في بارز  عامل التعاون   أن

 االلكترونية .  الجرائم  ملكافحة الدولية :االتفاقيات    2شكل 

 االتفاقية او املعاهدة       السنة 

1992 

2001 

2001 

2003 

2010 

2014 

 الجنائية  املسائل في املتبادلة املساعدة  بشان افريقيا  غرب لدول  االقتصادية الجماعة اتفاقية

    املعلومات جرائم ملكافحة  بودابست معاهدة

    الحاسوبية املعلومات  مجال في الجرائم مكافحة على التعاون  بشان  اتفاقية

   الفساد  ملكافحة املتحدة االمم  اتفاقية

 العربية  الدول   لجامعة العربية االتفاقية 

 . الخخصية البيانات  حماية و االلكتروني  االمن  بشان االفريقي  االتحاد اتفاقية
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 االدلة بشان قضايا الجرائم االلكترونية  التامين و اتفاقية التعاون االيبيرية االمريكية بشان البحث و  

 .  املصدر :من اعداد الباحثة

  املواد   من   العديد  2001  لعام  الحاسوبية   املعلومات   مجال   في  الجرائم   مكافحة   على   التعاون   بشأن  ية  اتفاق  تتضمن و           

  وتقديم   ؛   املعلومات  تبادل  أي )  االتفاقية   هذه  تغطيها  التي   التعاون   أنواع  تغطي  والتي   ،  (7-5  املواد )   الدولي  للتعاون   املخصصة 

  الطريقة   وكذلك  ،فيها    والتحقيق  وقمعها  واكتشافها  اإللكترونية  الجرائم  ومنع  ؛  الدولية  للصكوك  وفًقا  القانونية  املساعدة

  وتتضمن.  الطلبات  هذه   تنفيذ   كيفية   حول   األعضاء   للدول   التوجيهية   واملبادئ  بها،   املساعدة  طلب  األعضاء  للدول   يمكن   التي 

 . املساعدة طلب  رفض  بموجبها يمكن  التي  الظروف االتفاقية   هذه من  8 املادة

  تقنية   جرائم   مكافحة   بشأن  العربية  الدول   لجامعة   العربية  االتفاقية   من   34  و  32  املادتان  تتضمن   ،   ذلك  على  وعالوة

  اتفاقية   في  ،   ذلك ك  و  املتبادلة  املساعدة   وطلبات   التعاون   وإجراءات   املتبادلة  املساعدة   بشأن  أحكاًما   2010  لعام  املعلومات

  African Union Convention on Electronic Security and Protection of Personal Data    ،2014)  األفريقي  االتحاد

,p:27)واملساعدة   التنسيق   بشأن  أحكاًما   28  املادة  تتضمن   ،  2014  لعام  الخخصية   البيانات  وحماية  اإللكتروني  األمن  بشأن  

  مؤسسات   إنشاء  إلى  الدول   األخير  الحكم  ويدعو،  املعلومات  وتبادل  اإللكترونية  الجرائم  مسائل   بشأن  املتبادلة  القانونية

  الحاسوبية   للطوارئ   التصدي  فرق   مثل   ،  الضعف  ونقاط  اإللكتروني  األمن   تهديدات  حول   املعلومات  تبادل  تسهيل   يمكنها

(CERTs  )اإللكتروني  الفضاء  أمن  لحوادث  االستجابة  فريق  أو  (CSIRT  )إلى   الدول   توجيه  يتم(  4)   28  املادة  وبموجب  

  أو   الدولية   الحكومية  أو  الدولية  الشراكات"  تشمل   أن   يمكن   والتي   ،  الدولي  للتعاون   الحالية  الوسائل  من  االستفادة"

 ((UNODC)) .اإللكترونية  الجرائم على  للرد" ، الخاص و العام  القطاعين بين  الشراكات  أو اإلقليمية

 الرسمية:   غير   الدولي  التعاون  آلياتثانيا :

  بين   التعاون   أي )  القانون   إنفاذ   وكاالت   بين  املعلومات  تبادل  مثل  ،   الدولي  للتعاون   الرسمية  غير  اآلليات  ستخدم              

القانون التي    إنفاذ وكاالت بين املشتركة املعلومات  نوع ويختلف، اإللكترونية  الجرائم  في التحقيقات  في ،(والشرطة الشرطة 

تسهل   ،كما  الدولة  حسب  الرسمية  غير  القنوات  السريعتستخدم  النقل  الرسمية  غير  التعاون    بين   للمعلومات  آليات 

ستخدم ،  الوكاالت
ُ
  في   والتقنية   القانونية   واملساعدة  املشورة  على   للحصول   األول   املقام   في  الرسمية   غير   التعاون   قنوات   وت

   اإللكترونية   الجرائم   قضايا
ً
  هذه   من  عليه   الحصول   تم   الذي   الرقمي   الدليل  ُيعتبر  قد،  الرقمية  األدلة   جمع  طلب   من  بدال

  الدولية   املنظمات  تعمل  كما   عهدة   بسلسلة   االحتفاظ  يتم  لم   إذا ؛  الطالبة   للدولة  الوطنية   املحاكم   في  مقبول   غير  القنوات 

  إلى  العاجلة  املساعدة  طلبات  تقديم  يمكن  ،  املثال  سبيل  على  الرسمي  غير  الدولي  التعاون   تسهيل  على  أيًضا  واإلقليمية

  ،  العالم في دولية شرطة منظمة   أكبر اإلنتربول  عبر العاجلة املساعدة طلبات تقديم أيًضا  ويمكن، األمريكية الدول   منظمة

  الشبكة  هذه في  الوطنية  القانون  إنفاذ  أجهزة   تشارك ، التي    دولة  190  تغطي  التي  I-24/7  العاملية الشرطة   شبكة   خالل   من

  يساعد   حيث  ،  البلدان  بين  اتصال  كمحور   اإلنتربول   ويعمل،  للحدود  العابرة  الجرائم  ملكافحة  واملوارد  والتكنولوجيا  الخبرات

  ساعد   2012  عام  في  ،  املثال  سبيل   فعلى    البلدان  بين  العمليات  تنسيق  في  ويساعد   بل  االخطارات    مثل  ،  املعلومات  نشر  على

  عملية )  املجهول "  منظمة  في  عضًوا   25  اعتقال   في  وكولومبيا  ،   وشيلي  ،   األرجنتين  و  ،   إسبانيا  في  املحلية  السلطات  اإلنتربول 

 يقودها   عملية"  أدت  2017  عام  في  و  دولية  قرصنة  مجموعة  وهي  ،  (Anonymous Opération Unmask("  القناع  كشف

  القطاع   ومنظمات  الصين  وكذلك "    وفيتنام  وتايالند  وسنغافورة  والفلبين  وميانمار  وماليزيا  إندونيسيا  شملت...    اإلنتربول 

  الحكومية   البوابات  ذلك  في  بما   ،   املخترقة  املواقع  ومئات(  C2  )  التحكم   خوادم  و  قيادة  9000  من   يقرب  ما   تحديد "  إلى  الخاص 

". ( ((UNODC )) 

في ظل تنامي التطور التكنولوجي و تزايد حدة املنافسة حول تطوير تقنية املعلومات خاصة في املجال االداري ،حيث            

اصبحت حتمية فرضتها ظاهرة انتشار االنترنت اذ تعتبر هذه االخيرة القاعدة الجديدة لكل القطاعات ،و اصبح مفهوم  
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هي االدارة التي ستجعل كل مدارس االدارة ومبادئها و ممارساتها املعتادة اثرا ، فاالنترنت    االدارة الرقمية القائمة على االنترنت

 عبود  نجم)تظل مجرد تكنولوجيا و اداة من ادوات االدارة  هذه االخيرة تحدد مجاالت استخدامها و حدود هذا االستخدام  

لومات وتعيق عمل االدارات مما انعكس سلبا على الجانب  ، إال ان مخاطر القرصنة ال زالت تهدد امن املع  ( 28:،ص2008،  نجم

الرقمي لها ،رغم مختلف الجهود الدولية ملكافحتها من خالل العديد من االتفاقيات و املعاهدات املبرمة في اطار تجسيد  

 التعاون الدو لي و االقليمي . 

 : الخاتمة

تقديم             مجال  في  الجديد  النمط  الى  الكالسيكي  النظام  من  تحول  نقطة  العام  باملفهوم  االلكترونية  االدارة  تعد 

باالعتماد على نظم تكنولوجيا املعلومات و الشبكات بهدف زيادة فاعلية االداء االداري ، من خالل استخدام    ،الخدمات

ط بمجال الحاسوب كتقنية عكست مستوى التطور في املجال املعرفي ،ما ادى  االنترنت التي اصبحت فضاء افتراض ي ،ارتب

االعمال االلكترونية ،التجارة االلكترونية رغم   بالعديد من املصطلحات كالحكومة االلكترونية و  املفهوم  ايضا  الرتباط 

ا العديد من  لتطبيق االدارة االلكترونية البد من توفر  ،و  في استخداماتها  البشرية  االختالف  لعوامل إلنجاحها كالكوادر 

املؤهلة و اجهزة الحاسوب املتطورة ،اضف الى ذلك التشريعات القانونية ،هذه االخيرة بمثابة صمام االمان امام تنامي  

القرصنة الحاسوبية  ،والتي تهدد امن املعلومات ملختلف املنظمات االدارية ، حيث فقدت االنترنت مكانتها و اصبحت ذات  

لايديولوجيا استخ  مكان  الفضول  ،فأصبح  النطاق  واسع  توفير    تدام  على  وعملت   ، مهيمن  كحافز  الربح  اغراء  و 

للمخترقين    والبيانات  الدعم  وخدمات  الضارة  التطبيقات ارضية صلبة    فعالة   بطريقة  صنةالقر   عمل   لهيكلة  مما خلق 

ا الدولية على تطوير مستوى  املنظومة  لتعاون بين جميع االطراف ،سواء على املستوى  ،وملواجهة خطر القرصنة عملت 

ملحاربة   تهدف  التي  االتفاقيات  و  املعاهدات  خالل  ،من  الرسمي  وغير  الرسمي  بشقيه  املحلي  وحتى  االقليمي  او  الدولي 

ك لية  القرصنة االلكترونية ،و تصنيفها ضمن الجرائم االلكترونية التي تعمل على تهديد االمن املعلوماتي واختراق سريتها ،

 حماية ومتابعة للمجرمين واملتسللين في املجال املعلوماتي للحد من انتشار الظاهرة .

 : قائمة املراجع

 بالعربية

 (.قضايا ادارة معاصرة ،عمان ك دار وائل للنشر والتوزيع2010احمد اسماعيل املعاني وآخرون )

 عمان : دار اسامة للنشر والتوزيع .  الحرب الحديثة .القرصنة االلكترونية اسلحة (. 2013بشرى حسين الحمداني. ) 

 عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.  قانون االدارة العامة االلكترونية.(. 2013حمدي القبيالت. )

 الرياض: مركز البحوث.  االدارة االلكترونية وافاق تطبيقاتها العربية.(. 2005سعد غالب ياسين. )

( ، ليتيم نادية.  القرصنة.  2015ليتيم فتيحة  الثني  (. االمناملعلومات للحكومة االلكترونية و ارهاب  مجلة املفكر، العدد: 

 ،  عشر 2،

 عمان: دار امليسرة للنشر و التوزيع. االدارة االلكترونية.(. 2009محمد سمير احمد. )

، التعاون الدولي على مكافحة الجريمة اإللكترونية  (. )بال تاريخ(.  UNODCمكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات و الجريمة ) 

. https://www.unodc.org/e4j/ar/cybercrime/module-7/index.htm 

عمان : دار اليازوري العلمية   االدارة املعرفيةوااللكترونية ) االستراتيجية ، الوظائف ، املجاالت(.(. 2008نجم عبود نجم. )

 ع . للنشر و التوزي

 . عمان: دار امجد للنشر والتوزيع التجارة االلكترونية.(. 2015نوال عبد الكريم االشهب. )

 : باالجنبية 
 

African Union Convention on Electronic Security and Protection of Personal Data  (. 2014 ,  
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اقع عصرنة اإلدارة املحلية في الجزائر   و
The reality of the local administration modernization in Algeria 

 الدكتورة / نوال لصلج  

 الجزائر /سكيكدة  1955أوت  20جامعة ، أستاذة محاضرة " أ"
 

 امللخص: 

لتقريب   األساسية  القاعدة  الجزائر  في  املحلية  اإلدارة  الركيزة  تعتبر  تشكل  كما  وانشغاالته،  بهمومه  واالهتمام  املواطن  من  اإلدارة 

 األساسية للتنمية املحلية. 

البيروقراطية اإلدارية   باإلدارة اإللكترونية للقضاء على مشاكل  التوجه نحو ما يعرف  إلى عصرنتها عن طريق  لذلك عمدت الجزائر 

ين الخدمات العمومية تحقيقا للمصلحة العامة وحسن سير املرفق العام، ولكن هذا ال  وتوثيق العالقة بين اإلدارة واملواطن، عن طريق تحس

 ينفي وجود جملة من الصعوبات واجهت عملية العصرنة نتيجة ملجموعة من األسباب منها البيروقراطية اإلدارية والقرصنة االلكترونية.  

 لعصرنة ، البلدية ، الوالية . اإلدارة املحلية، االدرة االلكترونية، ا الكلمات املفتاحية: 

Abstract:  

   The local administration in Algeria is regarded as the fundamental basis which connects  administration and citizens 

looks after their concerns ,it is also considered as the building block of  local development , for that reason the Algeria 

goverment proceeded to modernize it through  moving towards what is known ase-administration in order to overcome 

problems of bureaucracy  and to build trust between the administration and citizens,which is done through improving  services 

to achieve common good and well-functionning public utility . 

However ,it does not preclude the existence of challenges that faced the modernization process as a result of a variety 

of reasons. 
Key words: local Administration  ,Electronic management ,modernization ,municipal, the state. 

 

 مقدمة:

األساسية الركيزة  البلدية والوالية(   ( املحلية   الجماعات  أو  املحلية  اإلدارة  القاعدية     تعتبر  الدول    والبنية  لبناء 

  ، لقربها  القانونية  منظرا  يستطيع  الذي  املواطن  واالجتماعية  من  االقتصادية  التنمية  عملية  في  املشاركة  خاللها  ن 

منه    02فقرة    16بموجب نص املادة     2020والثقافية، وهو ما ترجمه املؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري  

اقب عمل السلطات العمومية .."   وتضيف املادة    ." ...املجلس املنتخب هو اإلطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ، وير

" يمثل املجلس املنتخب قاعدة الالمركزية ، ومكان مشاركة املواطنين في تسيير الشؤون  من نفس التعديل الدستوري    19

 .(2020،  442-20)مرسوم رئاس ي رقم   العمومية "   

وبما أن اإلدارة املحلية تعتبر خلية قاعدية للتخطيط ووضع وتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية ، والتخطيط على  

املستوى الجهوي ، فقد بادرت الجزائر باإلصالح  على مستوى القاعدة  ملواكبة تطور تكنولوجيا نظم املعلومات واالتصال  

الحديثة أو ما يسمى باإلدارة االلكترونية من أجل االرتقاء ب داء الكيان اإلداري  ،  لالنتقال من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة 

التكاليف وزيادة   املواطنين ، وتقليص  إلى خدمة  املواطنين  إدارة  وهو ما يعد تحوال جذريا في فلسفة اإلدارة للتحول من 

" استراتيجية الجزائر  خطة اإلصالح اإلداري    الفعالية في التسيير ، وهو خيار استراتيجي تنموي تم إدراجه ضمن مشروع 

الذي تم تطبيقه عبر مراحل متعاقبة إلرساء أنموذجا متقدما يعتمد على استخدام املعلوماتية  "     2013-  2008  االلكترونية 

 .ية والتكنولوجيا املتطورة إلحداث التغيير التحولي ،و ليس مجرد إحداث تغييرات وقتية أو بسيطة على اإلدارة املحل
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كانت    التي  واملشاكل  الجزائر  في  املحلية  اإلدارة  بها  مرت  التي  املتغيرات  أهمية  من  الدراسة  أهمية  تأتي  هنا  ومن 

، لذلك فان املشروع الجديد عمل على إرساء هيكل عمل جديد   قديم الخدمات العمومية للمواطنينتعترضها في سبيل ت

   .اري التقليدي ، وهو ما يمثل تغييرا جوهريا في ثقافة التنمية املحليةبأقل سرعة وجودة عالية  لتجاوز الروتين اإلد

ولكن على الرغم من هذه الجهود املبذولة لالنتقال إلى عصرنة اإلدارة املحلية وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة  إال  

ذ يعترض تطبيقها مجموعة من  أن ذلك ال يعني أن الطريق ممهدة لتطبيق وتنفيذ هذه االستراتيجية ببساطة وسالسة ،  إ

الصعوبات والعراقيل على العديد من األصعدة تحد من فعالية تطبيقها، ومن هنا نتساءل عن أهم التحديات التي تواجه  

 عصرنة اإلدارة املحلية في الجزائر ؟   

 لإلجابة على هذه اإلشكالية قسمنا موضوع بحثنا إلى محورين: 

 مجاالت عصرنة اإلدارة املحلية في الجزائر   –أوال 

 الصعوبات التي تواجه عصرنة اإلدارة املحلية في الجزائر   –ثانيا 

 مجاالت عصرنة اإلدارة املحلية في الجزائر – أوال

مصطلح العصرنة مرتبط بالتقدم التكنولوجي في مجال الثورة الرقمية  ، ويقصد به االنتقال من مرحلة التسيير  

الكالسيكي إلى مرحلة التسيير الحديث بإدخال تكنولوجيا االتصال واملعلومات في مجال التسيير والتنظيم بهدف القضاء  

تم  تجسيد مجاالت  اإلدارة املحلية  وتحقيق التنمية املحلية ، حيث     على البيروقراطية اإلدارية الكالسيكية املنتشرة في

العصرنة بإطالق مشروع البلدية االلكترونية  من أجل الوصول إلى بلدية غير مادية عصرية ومتطورة ، هادفة إلى توفير  

)وزارة الداخلية والجماعات  ن  املال والوقت واملوارد املستخدمة ، وكذا تحسين جودة الخدمات العمومية املقدمة للمواطني

 ، وقد تجسد هذا املشروع في العديد من املجاالت أهمها :    (30، صفحة 2018املحلية ، 

 الالجل الوطني اآللي للحالة املدنية  واستحداثرقمنة سجالت الحالة املدنية  -1

تحسين أداء اإلدارة العمومية ، وجعله يتميز بالشفافية والفعالية قامت  تنفيذا ملخطط عمل الحكومة الهادف إلى  

 وزارة الداخلية والجماعات املحلية برقمنة سجالت الحالة املدنية واستحداث الالجل الوطني اآللي للحالة املدنية . 

اإلدارية أول خطوة قامت    تعتبر رقمنة سجالت الحالة املدنية بالبلديات والدوائر:  رقمنة سجالت الحالة املدنية  –أ  

 2010بها وزارة الداخلية والجماعات املحلية في مجال عصرنة اإلدارة املحلية  ، حيث تم الشروع فيها فعليا منذ حوالي سنة  

،  (15، صفحة  2016)قوي و رمضان ،     برقمنة جميع وثائق الحالة املدنية الستخراجها إلكترونيا من أي بلدية من البلدية

بالسجل   الوطن  بلديات  كل  لربط  الضرورية  اإللكترونية  والتطبيقات  الالزمة  بالتجهيزات  املحلية  الجماعات  تدعيم  وتم 

 (608، صفحة 2021)ريميالوي ،  الوطني اآللي للحالة املدنية وإحداث قاعدة بيانات وشبكة األلياف البصرية

 كذا البعثات الديبلوماسية والدوائر القنصلية به ، ومكن هذا اإلنجاز من : و 

تمكين املواطن من استخراج كل وثائق الحالة املدنية بصفة آنية من أي بلدية أو ملحقة إدارية عبر الوطن   -

 دون أن يتكبد عناء التنقل . 

خ مباشرة عبر    12الجزائرية املقيمة بالخارج بتقديم طلب الحصول على عقد امليالد الخاص  تمكين الجالية   -

 .(2016)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،  .  خدمة االنترنت أو القنصلية املسجل فيها

 وقد مر مشروع رقمنة سجالت الحالة املدنية بمجموعة من املراحل املتمثلة في :  

مليون صورة لشهادة امليالد والوفاة وكذا    98رقمنة السجالت الورقية للحالة املدنية ، وإدخال بيانات أكثر  -

بيانات وطنية تشمل   ، والتي تم مسحها وتشكيل قاعدة  الزواج  ،    65.8عقود  مليون    17.4مليون شهادة 

 مليون عقد زواج .  15.2شهادة وفاة ، 
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إصدار وثائق الحالة املدنية ) شهادات ميالد، الوفاة ، عقود الزواج( في أقل من دقيقة وذلك على مستوى   -

 أي بلدية أو ملحقة على مستوى التراب الوطني . 

 الد، الوفاة ، عقود الزواج (  تطهير نسخ البيانات الهامشية عن طريق تقاطع قواعد البيانات ) شهادات املي  -

ربط مختلف القطاعات بسجالت الحالة املدنية حتى يتسنى لها االطالع على قواعد البيانات دون طلب أي   -

 وثيقة من املواطن .

 (29فحة ، ص2018)وزارة الداخلية والجماعات املحلية ،   تنبيه للنسخ األتوماتيكي للبيانات الهامشية  -

باملقر الفرعي    2011مارس    14في تدشين أول بلدية إلكترونية بالجزائر  يوم  تمثل  الخطوة األولى لتطبيق هذا املشروع    وكانت

، أين استخرجت أو  ، وبحضور وزير البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال موس ى بن حماديمسكن بباتنة  500اإلداري لحي  

 . (25، صفحة 2018)مالل ،  خ( بطريقة إلكترونية في بضع ثوان على مستوى الشبك االلكتروني 12شهادة ميالد ) 

املدنية  – ب   للحالة  اآللي  الوطني  الالجل  وزير  :  استحداث  بإصدار  السجل  هذا  إلنشاء  األولى  البادرة  كانت 

الوطني األتوماتيكي للحالة    1435-2014الداخلية والجماعات املحلية لتعليمة رقم   العمل بالسجل  ، تتعلق بالشروع في 

)حمودي    للشروع في تسيلك شهادات امليالد باالعتماد فقط على هذا السجل  2014فيفيري    15املدنية ، والتي حددت تاريخ  

في صدور  عملية رقمنة سجالت الحالة  املتمثل  تشريعي لتنظيم   الطار  اإل   ليأتي بعد ذلك،  (45، صفحة  2018و مناصر،  

رقم   في    08-14القانون  املدنيةاملعدل    2014أوت    09املؤرخ  الحالة  الداخلية    لقانون  وزارة  لدى  استحدث  الذي   ،

عنية السيما املصالح  والجماعات املحلية سجل وطني آلي للحالة  املدنية يرتبط بالبلديات واملؤسسات العمومية األخرى امل

من   01مكرر    25وقد نصت املادة  ،  (2014،  20-  70و املعدل واملتمم لامر رقم    08-14)قانون رقم      املركزية لوزارة العدل 

،  " يمركز الالجل الوطني اآللي للحالة املدنية بواسطة وسيلة رسمية كافة العقود املشار إليها أعاله  هذا القانون على أن

و ساهم استحداث  وكذا التعديالت واإلغفاالت والتالجيالت  أو التصحيحات التي يتم تدوينها ، طبقا ألحكام هذا األمر ".

التي كان يق الوثائق  في تقليص عدد  الرقمية  الوسيلة  ملفاته اإلدارية من )هذه  املواطن إلنجاز  إلى )29دمها  ( 14( وثيقة 

. إذ (16، صفحة  2016)قوي و رمضان ،     ، مع إلغاء بعض الوثائق األخرى مثل الشهادة الخخصية للحالة املدنيةوثيقة

إعفاء املواطنين من تقديم وثائق   ، املتضمن    2015جويلية    27مؤرخ في    204-15رقم   بداية من صدور املرسوم التنفيذي

الوطني اآللي للحالة املدنية   التنفيذي رقم  الحالة املدنية املتضمنة ضمن السجل  تم ، حيث  (2015،    204- 15)املرسوم 

املتوفرة بالسجل الوطني اآللي للحالة املدنية للتخفيف من  جم اإلجراءات  إعفاء املواطن من تقديم وثائق الحالة املدنية 

الواليات والبلديات والوزارات ومختلف اإلدارات العمومية التابعة لها   منه    02بموجب املادة    ألزم هذا املرسومو  اإلدارية ،

جات عقود امليالد، والزواج والوفاة ، وهذا  املواطن تقديم وثائق الحالة املدنية مثل : مستخر االشتراط مستقبال من  بعدم  

 .(26، صفحة 2018)مالل ، بعد ربطها بسجل وطني آلي للحالة املدنية التابع لوزارة الداخلية والجماعات املحلية 

وقد استفادت في مرحلة أولى من هذا الربط كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية ووزارة  

التعليم والتكوين املهنيين ، ويبقى الهدف من وراء هذه العملية تفعيل جميع اآلليات العصرية لتجسيد اإلدارة االلكترونية  

لفات املطلوبة من املواطن وتسهيل مساعيه اليومية وتحسين عمل وأداء اإلدارات  ومن ثم املساهمة في تخفيف  جم امل

 .(2015)اإلذاعة الجزائرية ، العمومية خدمة له 

 رقمنة وثائق إثبات الهوية   -2

:  الوثائق البيومترية اإللكترونية مثل حتى يكتمل البناء العصري  في مجال رقمنة اإلدارة املحلية  ، تمت شخصنة وإنتاج  

بطاقة التعريف الوطنية ، جواز السفر البيومتري، رخصة السياقة البيومترية االلكترونية بالتنقيط وقريبا بطاقة ترقيم  

 السيارات  . 
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االلكترونية -أ  البيومترية  الوطنية  التعريف  عن  :  بطاقة  عبارة  وهي   ، الوطنية  الهوية  بطاقة  عليها  بطاقة  يطلق 

لكل    رسمية للهوية يمتلكها املواطن الجزائري، ويتم إصدارها من قبل وزارة الداخلية والجماعات املحلية الجزائرية  تسلم 

،    126-  67تم استحداث بطاقة التعريف الوطنية التقليدية بموجب املرسوم رقم  و،  مواطن جزائري بدون شرط السن

وهي عبارة  " تحدث بطاقة وطنية تثبت بها هوية صاحبها"    منه على أن   01ادة  والذي نصت امل   1967يوليو    21املؤرخ في  

عن نموذج واحد مطابق للنموذج امللحق بأصل هذا املرسوم ، والذي يتضمن على وجه الخصوص خاتم الدولة في شكل  

  21، املؤرخ في    126  -  67)املرسوم رقم    ووزارة العدل صورة جافة في الورق يحتفظ بالنماذج األصلية في وزارة الداخلية  

تم إحداث إجراء جديد يمكن املواطن من استخراج بطاقة التعريف البيومترية من   2015وفي سنة  ، (1967،   1967يوليو 

خدمات إلكترونية جديدة للمواطنين بوضع   ، وأطلقت مديرية السندات والوثائق العامة   البلدية عوضا من مصالح الدائرة

تحت تصرف كل الدوائر والبلديات وقنصليات الجزائر بالخارج بهدف ضمان التنسيق    2015بوابة إلكترونية منذ أفريل  

)حدوش ،    ارية املتعلقة بطلب التسليم  الحسن بين بين السلطة املحلية واملركزية ، وهذا ما يسمح تسهيل اإلجراءات اإلد

 . (26، صفحة 2021

تم استخراج أول نسخة من بطاقة التعريف البيومترية ، هذه البطاقة ذات آخر جيل   2016جانفي  01داية من ب

والوثائق   السندات  مديرية  من طرف  واملنتجة  املطلقة  الرقاقات  تسمح  من  بحيث   ، الورقية  الوثيقة  الستبدال  املؤمنة 

للمواطنين الجزائريين بتحديد مؤمن يرتكز  على التحقق من خالل البصمات والتعرف البيومتري اللذان يقترنان مع قاعدة  

لكترو
ّ
اإل التصديق  بفضل  رقمية  أمنية  خصائص  على  البيومترية  التعريف  بطاقة  وتحتوي   ، املؤمنة  املديرية  ني  بيانات 

)وزارة الداخلية والجماعات    واإلمضاء الرقمي ، وكذا جملة من التطبيقات لتسهيل يومية املواطن ) صحة ، حالة مدنية ....(

 .  (35، صفحة 2018املحلية ، 

املحدد لكيفيات إعداد بطاقة    2017أبريل    18، مؤرخ في    143-17صدر املرسوم الرئاس ي رقم    2017وفي سنة  

إذ نصت  ،  (2017،    143-17)املرسوم الرئاس ي رقم    التعريف الوطنية البيومترية وتسليمها وتجديدها ، وكذا آجال إلغائها

صاحبها ، والتي تحدد  من هذا املرسوم  على املواصفات التقنية للبطاقة واملعلومات املشفرة الخاصة ب   08و  06املادتان  

، تتكون هذه البطاقة من نوع بيومتري إلكتروني يحتوي على شريحتين األول   املكلف بالداخلية  الوزير  بموجب قرار من 

إدراج   ما يمثل قفزة نوعية فيما يخص  ، وهو  للتحقق من صاحبها  بها تطبيق  ، والثاني  إدارية شخصية  يضم معلومات 

 واالتصال في األساليب اإلدارية .  التكنولوجيا الحديثة لإلعالم 

جواز السفر البيومتري هو وثيقة سفر شخصية من الجيل الجديد يقرئ بواسطة آلة  :  ب _ جواز السفر البيومتري 

ومتضمن لتقنيات األمن الجديدة ، كما يتضمن شريحة إلكترونية أين تخزن بيانات مالكه ، صورته، بصماته، إمضاءه  

والبيانات املتعلقة بعنوان السفر ، ويعتبر " بيومتري" ألنه يحتوي على "صورة تطبيعية وبصمات "تسمح باملصادقة الرقمي ،  

 .(34، صفحة 2018)وزارة الداخلية والجماعات املحلية ،  على هوية مالكه بفضل تقنيات التعرف اآللي

من  ب السفر    2010جانفي    05داية  جواز  الستخراج  والبلديات  الدوائر  كل  مستوى  على  األرضيات  تم ّإنشاء 

البيومتري ، والقيام باملعالجة املركزية للبيانات الخخصية ولجوازات السفر على مستوى املركز الوطني لتأمين الوثائق ،  

اول جواز السفر البيومتري ت، ليتم تعميمه على مستوى البلديات  بدأ تحديد تاريخ بداية تد    2012جانفي    05وإنطالقا من  

بعدما كان األمر مقتصر على الدوائر فقط ، وأصبح بإمكان الجزائريين املقيمين بالخارج      2015انطالقا من شهر مارس  

 . (608، صفحة 2021)ريميالوي ، طلب جواز السفر البيومتري 

ويعتبر جواز السفر البيومتري  من ضمن مشاريع مكافحة الجريمة املنظمة ، فعلى سبيل املثال نجد جهاز التعرف  

على هوية األشخاص عن طريق بصمة األصابع ، هذا الجهاز األتوماتيكي التي تزود به قوات األمن التي تعمل  في امليدان ،  

، باإلضافة إلى ضمان توافقية االستعمال لوثيقة  (188، صفحة  2017)بن عبد هللا ،  وتلك املتواجدة في املطارات واملوانئ  
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السفر على املستوى الدولي ومرور املواطنين عبر التشغيل اآللي إلجراءات  التحقق من الوثائق ، وأيضا امتثال هذه الوثائق  

 .  (35، صفحة 2018)وزارة الداخلية والجماعات املحلية ،  للمعايير الدولية 

صدر قرار عن وزارة الداخلية والجماعات املحلية يحدد املواصفات التقنية لجواز السفر     2011ديسمبر    26في  

من دون صلة تحتوي على الشهادات  " يضم شريحة إلكترونية    منه على أنه  02الوطني البيومتري االلكتروني ، نصت املادة  

االلكترونية للدولة الجزائرية وعلى معلومات الحالة املدنية لصاحب الطلب ومعلوماته البيومترية الرقمية من ضمنها  

من    03املادة    كما نصت،    (52، صفحة  2012،  2011ديسمبر    26)قرار مؤرخ في  صورته الشمسية وتوقيعه وبصماته"  

أنه عبارة عن وثيقة مغلقة مستطيلة الشكل طولها   إذ  له  الخارجي  القرار  على الشكل  ، وعرضها    125نفس    88مليمترا 

( ميليمترات، باإلضافة إلى املادة التي  03مليمترا ، وحافتاها العليا والسفلى اليسريان مستديرتان وشعاع انحنائهما ثالثة )

 كل املعلومات املتعلقة به واملواصفات الداخلية والخارجية بصفة دقيقة ومنظمة .  صنع منها هذا الجواز و 

للقرار    2012جانفي    05وبداية من   استنادا  البيومتري اإللكتروني وذلك  الوطني  في تداول جواز السفر  الشروع  تم 

 لكتروني.الذي يحدد بداية تداول جواز السفر الوطني البيومتري اال 2011ديسمبر  26املؤرخ في 
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رخصة السياقة بصفة عامة هي ترخيص إداري يؤهل صاحبه لقيادة مركبة متحركة ذاتيا في املسالك املفتوحة  

تطبيقا   2016-08-19لحركة املرور، وقد تم توسيع عملية إصدار رخصة السياقة على مستوى البلديات ابتداء من تاريخ  

غاء شهادة الكفاءة من ملفات تجديد وتحويل رخص السياقة  ، وتم إل  2016-09-11املؤرخة في    827للتعليمة الوزارية رقم  

من خالل ربط جميع البلديات بالتطبيقة الوطنية لشهادة    2015-09-06املؤرخة في    2329تطبيقا للتعليمة الوزارية رقم  

التجديد بمناسبة تغيير اإلقامة اع آنيا عند طلب  السياقة لطالبها  إلى ضرورة تسليم رخص  تمادا على  الكفاءة ، إضافة 

البطاقية الوطنية لرخص السياقة ، وتوسيع التفويض باإلمضاء لامناء العامون للبلديات واملكلفين على مستوى مكاتب  

 .(232، صفحة 2020)مخناش ، رخص السياقة 

أما رخصة السياقة البيومترية تعتبر ثالث وثيقة جديدة تضاف إلى الوثائق البيومترية التي يكتسبها املواطن الجزائري  

كبطاقة التعريف الوطنية البيومترية اإللكترونية وجواز السفر البيومتري ، وقد تم تصميم رخصة السياقة بمعايير دولية  

ائص التي تشملها، وهو ما جاء في كلمة وزير الداخلية والجماعات املحلية نور  تجمع بين العصرنة واألمان والشكل والخص 

بلديات نموذجية بالجزائر العاصمة في انتظار أن    04الدين بدوي ، حيث أتيحت هذه الوثيقة كتجربة أولى على مستوى  

نهاية شهر جوان   العاصمة قبل  بلديات  الوطن ق  2018تعمم على كافة  بلديات  باقي  نهاية سنة  ، وعلى  )وزارة     2018بل 

، هذا النظام الجديد للرخصة سيعفي املواطن من تقديم أي ملف إداري عند تقديم طلب  الداخلية والجماعات املحلية (

للمعطيات وتسليم استمارة  الرخصة الجديدة ، حيث تمكن القراءة اآللية للوثيقة البيومترية من تفادي التدوين اليدوي  

.وهو ما تم تجسيده بموجب املنشور الوزاري  (22، صفحة  2018)وزارة الداخلية والجماعات املحلية و.،    الطلب بصفة آنية

 متري.  املتعلق بوضع حيز التداول لرخصة السياقة من النوع البيو  2018جوان  04، مؤرخ في  03املشترك رقم

وشرعت وزارة الداخلية والجماعات املحلية ببدء عملية تحويل كل رخص السياقة الورقية برخص سياقة بيومترية  

لتمس هذه العملية بلديات مقر واليات الوطن ،    2019جوان    26على مستوى كافة بلديات الجزائر العاصمة منذ تاريخ  

للتقرب إلى مقر بلدياتهم ابتداءا من هذا التاريخ لطلب الحصول على    ودعت املواطنين  2019جويلية    07ابتداءا من تاريخ  

 . (2019)بيان صادر عن وزارة الداخلية والجماعات املحلية ، رخصة السياقة البيومترية 

فعصرنة رخصة السياقة ، وخدمات املرفق العام املتعلقة بها ستجعل من هذه الوثيقة دون شك مؤشرا فعليا لوضع 

عبر   واألمن  للوقاية  الجديدة  الوطنية  السياسىة  لرسم  األساسية  العناصر  أحد  يشكل  الذي   ، بالنقاط  الرخصة  نظام 

،  الطرقات   القانون رقم    (232فحة  ، ص 2020)مخناش  في    05-17تماشيا مع  املعدل واملتمم    2017فيفري    16املؤرخ   ،
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  05-17)قانون رقم  املتعلق بتنظيم حركة املرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها    2001أوت    19، املؤرخ في   14-01للقانون رقم  

 .(02فحة ، ص2017،  2017فبراير  16مؤرخ في 
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البطاقة الرمادية أو ما يعرف ببطاقة تعريف السيارة هي بطاقة تتضمن كل ما يتعلق بالسيارة من قبيل العالمة  

فارغة   العربة  ووزن  مع حمولتها  السيارة  وزن  ومجموع  الجبائية  والقوة  الحديدي  اإلطار  ورقم  والوقود  والنوع  والصنف 

)البطاقة الرمادية للسيارات ودورها والوثائق املطلوبة لتجديدها ،  ومجموع الوزن األقي ى للسيارة ومجرورها وحمولتها  

2019) . 

تم إنشاء بيانات وطنية لسجالت املركبات الذي يمكن املواطنين من الحصول على بطاقات ترقيم ملركباتهم بصفة   

 آنية دون تكبد عناء التنقل إلى والية التسجيل وذلك من خالل : 

إصدار البطاقات الرمادية للمركبات من خارج الوالية، حيث تم ذلك في موقع صفحة التأكيد يمكن الوصول   -

 إليها من خالل جميع البلديات .

إنشاء رابط بين الواليات ومحافظات األمن الوالئية للتشاور بخصوص ملف البطاقة الرمادية في الوقت الحقيقي   -

 . (249، صفحة 2021حل الراس و شوايدية ، )ك

تم ربط جميع البلديات بالتطبيقة الوطنية لتسجيل    2015-02-08املؤرخة في    1614وبناءا على التعليمة الوزارية رقم   

بطاقات تسجيل   تم تسليم  ، حيث  البصرية  األلياف  للمركبات عن طريق  التقنية  املواصفات  بتأكيد  الخاصة  املركبات 

ركبات وبطاقة املراقبة للمواطنين في الحين، إذ تم توسيع التفويض باإلمضاء للسادة األمناء العامين للبلديات ، واملكلفين  امل

الوزارية رقم   للتعليمة  في    2787بتسيير مكاتب بطاقة تسجيل املركبات تطبيقا  ، وللتخفيف من    2016-09-14املؤرخة 

ا شراء  فاتورة  حذف  تم  اإلدارية  واملركبات  امللفات  االمتياز  طريق  عن  املركبات  بيع  للملفات  املكونة  الوثائق  من  ملركبة 

 . (234-233، الصفحات 2020)مخناش ، املستوردة ، وكذا إلغاء التصديق على استمارة املعلومات الخاصة باملركبة 

بالتعاون مع  وتسهر وزارة الداخلية والجماعات املحلية على تجسيد مشروع الشهادة االلكترونية لتسجيل املركبات  

مختلف القطاعات الوزارية ومصالح األمن من أجل املصادقة على التركيبة التقنية للوحة الترقيم املوحد للعربات ووفقا 

 لذلك تم :  

 ت  تم استحداث رقم وطني موحد للمركبا -

 يتم إصدار الشهادة االلكترونية لكل مركبة مرة واحدة   -

 . (26، صفحة 2018)وزارة الداخلية والجماعات املحلية و.، ال تجدد الشهادة عند تغيير مالك املركبة  -
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استقبال طلبات   يعمل على  تقني  أنه حل  على  في قاعدة  يعرف  آنية  البيومترية وتسجيلها بصفة  الوثائق  مختلف 

  ، وكذا السجل اآللي للحالة املدنية ، وهذا باستغالل الربط املباشر مع قاعدة معطيات الوثائق البيومتريةمعطيات مركزية

جديد يدخل في إطار تكملة مسار عصرنة    وهو إجراء،  (02، صفحة  2018)منشور وزارة الداخلية والجماعات املحلية ،  

 ، ويهدف إلى :  اإلدارة املحلية

 السرعة في دراسة ومراقبة البيانات ومعالجة امللفات  

 خ ضمن ملف طلب بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر   12إعفاء املواطن من تقديم شهادة امليالد  -

 إعفاء املواطن من تقديم كل الوثائق املوجودة في قاعدة املعطيات ما لم يتم تغيير بياناتها   -

 إعفاء املواطن من امللء اليدوي الستمارة طلب الوثائق البيومترية   -

 لبيانات البيومترية للمرة الثانية من املواطنين الحائزين مسبقا على وثائق بيومترية حذف عملية أخذ ا -
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 تقليص األخطاء الناتجة عن الحجز ألن الحل يعتمد على اإلطالع املباشر  على قواعد املعطيات املركزية   -

 .(1268، صفحة 2021)عطاب و الدراجي ، اقتصاد الوقت الذي كان مخصصا في السابق لعمليات  جز البيانات  -

ويبقى الشباك املوحد تطبيق يقض ي على املسار البيروقراطي الطويل الذي كان يأخذه امللف املودع، ففي السابق  

)وكالة    أيام  10يوما إلى شهرين، أم بعد فتح الشباك الوحد لن يتعدى أسبوع إلى    45كانت معالجة أي ملف تستغرق من  

 .(2019األنباء الجزائرية ، 

 الرقم التعريفي الوطني الوحيد  -6

يمنح هذا الرقم لاشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية، وللرعايا األجانب املولودين في الجزائر والقاطنين بها بصفة  

، ويتشكل عذا الرقم من ثمانية عشر  والسفر للمواطنين الجزائرييننقل  منتظمة، ويسجل على الوثائق الرسمية للهوية والت

 . (2010،   210-10)املرسوم التنفيذي رقم ( رقما يوافق بيانات الحالة املدنية لاشخاص الطبيعيين 18)

ربط قواعد   ال غنى عنه عند  أساسية  كما يشكل دعامة  الخخصية،  لتمييز  مهم  رقم وطني موحد عنصر  واعتماد 

  ، البيومتري  االلكتروني  السفر  البيومترية، جواز  الوطني  التعريف  بطاقة   : البيومترية  الوثائق  تعدد  مع  البيانات خاصة 

)وزارة الداخلية والجماعات املحلية و.،  ل الوطني للسكان  رخصة السياقة البيومترية ، وهو ما سيمسح باستكمال السج 

 . (29، صفحة 2018

 الصعوبات التي تواجه عصرنة اإلدارة املحلية في الجزائر   – ثانيا 

مجال   في  السيما  الجزائر  في  املحلية  اإلدارة  لعصرنة  املبذولة  الوطنية  الجهود  من  وما  بالرغم  العمومية  الخدمة 

شهدته في اآلونة األخيرة من ترشيد للخدمات العمومية وتحسين العالقة بين اإلدارة واملواطن من ناحية تسهيل اإلجراءات  

إلى املستوى املطلوب ق ، إال أن هذه الجهود لم تر انت تثقل كاهلهاإلدارية والتخفيف من حدة املشاكل البيروقراطية التي ك

التحول من اإلدارة    مما يدل على أن ،  ة  يالوصول إلى جودة الخدمات العمومية والقضاء على البيروقراطية اإلدار واملتمثل في  

 :   ولعّل أهمها التقليدية إلى الدارة الحديثة تحول صعب ومعقد ال يمكن االنتقال إليه دون عقبات أو تحديات   

 التحديات البشرية  -1

إّن غياب ثقافة التغيير ونبذها يعد من أهم التحيات التي تواجه عملية عصرنة اإلدارة املحلية في الجزائر ، فضعف 

الوعي الثقافي بتكنولوجيا املعلومات على املستوى االجتماعي والتنظيمي يعرقل عملية التحول نحو العصرنة ، السيما إذا  

العصرية سيؤدي إلى البطالة ومن ثم تحل اآللة محل املوظف ، مما يؤدي إلى  وضع املوظف في اعتباره أن تطبيق اإلدارة  

 .(80، صفحة 2016-2015)عبان ، مقاومته لهذا التحول خوفا عن امتيازاته ومنصبه 

كيفية تعامل األفراد مع التغيير  ولو أن مقاومة التغيير هي رد الفعل الطبيعي للبشر إال أن إدارة التغيير تتطلب فهم  

وما يحتاجونه لتنفيذ التغيير بنجاح ، ومعرفة ما الذي سيساعد األفراد على االنتقال بنجاح وما هو ما تفتقده االدرة املحلية  

إلى انتشار األمية االلكترونية بين موظفي اإلد  ارة  الجزائرية من غياب الدورات التكوينية ورسكلة موظفي اإلدارة ، يؤدي 

املحلية ويصّعب عملية التواصل خاصة بعد تبني الجزائر سياسة التوظيف القائمة على أساس عقود ما قبل التشغيل  

هذا من جهة ، من جهة ثانية  إحساس املواطن بالخوف من التعامل    (27، صفحة  2018)مالل ،  جعل الكم يغلب على النوع  

ينجر عنه من    االلكتروني االلكتروني وما  األمن  بنية  ثقته فيها خوفا من هشاشة  الخدمات ومحدودية  الحصول على  في 

،  مساس وتهديد  لعنصر سرية وخصوصية معلوماته    التطورات املتسارعة في  (174، صفحة  2021-2020)عقبي  ، ألن 

طوير اإلمكانات والتقنيات الرامية إلى خرق منظومات الحواسيب بغية السرقة أو تدمير  العالم أدى في نفس الوقت إلى ت 

والسرية   األمن  على  املحافظة  وضمان  البيانات  لحماية  واضحة  أمنية  سياسة  وجود  عدم  ظل  في  السيما   ، املعلومات 

 . (17صفحة ، 2016)سميعة ، وضاح ، خلف ، و هاشم ، والخصوصية 
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كما أنت تغييب املواطن في عملية املشاركة لتسيير شؤون إدارته املحلية، شكل عائقا كبيرا في مجال تحديد القضايا  

 .   (610، صفحة 2021)ريميالوي ، واملشكالت املحلية وتخخيصها والبحث لها عن حلول جذرية 

 تحديات سياسية ومالية    -2

املواطن    بالرغم من  لثقة  رد االعتبار  أجل  إرادة سياسية وجهود وطنية من  انبثق عن  اإلدارة املحلية  أن عصرنة 

باإلدارة ، إال  أن الدعم السياس ي واملالي في الجزائر ضعيف جدا بسبب االرتباط بميزانيات ثابتة ومحدد فيها مسبقا أوجه  

دعم  على  واعتمادها  ماليا  البلديات  في ظل ججز  املالية    اإلنفاق   املخصصات  محدودية  إلى  إضافة  كبير   بشكل  الدولة 

التحتية من شراء األجهزة والبرامج   البنية  تكاليف توفير  ، وارتفاع  املعلومات  في مجال نظم  العاملين  لتدريب  املخصصة 

استخد  وتكلفة   ، اآللية  الحاسبات  ألجهزة  الصيانة  خدمة  وتكاليف  الشبكات  بين  الربط  ومواقع  الشبكة  التطبيقية  ام 

، األمر الذي انعكس على ضعف شبكات االنترنت من ناحية ربط  (147، صفحة  2018)عزوز و مقبل ،  العاملية لانترنت  

البلديات بهذه الشبكة السيما البلديات الريفية أو املوجودة في املناطق النائية ، ومن ناحية التدفق حيث تعاني البلديات  

 مات للمواطنين .  من التدفق الضعيف واملتقطع واملستمر  لشبكات االنترنت ، وهو ما يشكل عائقا أمام تقديم الخد

 تحديات إدارية وتشريعية   -3

اإلدارة  القضاء  هو  الجزائر  في  املحلية  اإلدارة  لعصرنة  الجزائرية  الحكومة  منه  انطلقت  الذي  األساس ي      الهدف 

الورقية ) صفر ورق( كما نوهت عنه الحكومة في بداية مشروع العصرنة ، ولكن واقع الحال يبين أن تقليص الوثائق لم  

الصورة املرجوة التي تشكل ارتياح لدى املواطنين ، ولم يحقق الرضاء الكافي عن الخدمة املقدمة ، ذلك أن تقليص  يتم ب

الوطني اآللي للحالة املدنية، كذلك لم    وثائق الحالة املدنية أحدث أزمة لدى اإلدارات األخرى التي لم  يتم ربطها بالسجل

من املنزل أو من أي مكان به جهاز إعالم آلي موصول بخدمة االنترنت بدون اللجوء  يحصل املواطن على الوثيقة عبر االنترنت  

، 2018)حمودي و مناصر،  إلى مقر إدارة البلدية ، وبالتالي تم قطع شوط الوصول للرقمنة دون إدارة إلكترونية شاملة   

 .(55صفحة 

أما على املستوى التشريعي بالرغم من صدور قانون التوقيع والتصديق االلكترونيين كبنية تحتية أساسية  تواكب  

تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصال ، إال أنه بصفة عامة  هناك ضعف كبير في إرساء منظومة تشريعية متكاملة تستجيب  

ني وتضفي الشفافية واملصداقية على العمل اإلداري اإللكتروني ،  ملتطلبات العصرنة وتناسب تطبيقات العمل االلكترو

     السيما في ظل وجود القرصنة اإللكترونية.، وهو ما يؤثر على حماية  وأمن املعلومات. 

 تحديات متعلقة بظهور البيروقراطية االلكترونية  -4

هو   الحديثة  اإلدارة  إلى  التقليدية  اإلدارة  من  التحول  من  الهدف  أن  من  نحو  بالرغم  على  التوجه  القضاء 

، 2004)عبد الوهاب ،    مقترنة بعيوب اإلرادة والجمود في الوصول إلى الغاية واألهدافكانت    البيروقراطية اإلدارية التي  

بكل    (06صفحة   وإعالمهم  املواطنين  بشكاوى  خاصة  الكترونية  مواقع  فتح  من خالل  باإلدارة  املواطن  عالقة  وتحسين 

، إال أن هذا التحول صاحبه    املشاريع ومستوى إنجازها واللقاءات بين املندوبين واألعضاء من خالل نشرها عبر هذه املواقع  

لكترونية، حيث تم االنتقال من سيادة املكتب وسلطته التقليدية  ظهور نوع جديد من البيروقراطية هو البيروقراطية اال

بعض املوظفين في سلطة املكتب الرقمي آلة للقوة لم يعثروا عليها في سلطات املكاتب الحقيقية    حيث وجد  إلى الرقمية  

، فعندما    دا املوقفوأجبروا من " يبرمج" ومن ينفذ الصفحات واألنظمة اإللكترونية على أن يكون الروتين والتعقيد سي

إلى الحاسب اآللي  يريد موظف استخراج وثيقة معينة من البلدية يحتج املوظف بعدم قدرته على اعداد الوثيقة مشيرا 

 .(2017)بابا ،  املستخدم في إدارته 
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 خاتمة 

الجزائر    مشروع  تجسيد  سبيل  في  كبيرا  شوطا  قطعت  الجزائر  أن  نستنتج  البحثية  الورقة  هذه  خالل  من 

اإللكترونية عن طريق عصرنة اإلدارة العمومية بصفة عامة ،  واإلدارة املحلية بصفة خاصة ، وتقريبها من املواطن من  

اإلدارة املحلية ، السيما على مستوى الخدمات العموميةـ    خالل االستثمار في تقنيات املعلومات واالتصال وإدخالها لعصرنة

حيث تمت  عصرنة وثائق الهوية والسفر بالنسبة للمواطنين داخل الوطن أو الجالية الجزائرية املقيمة بالخارج ، مما ساهم   

 في تقليص اإلدارة الورقية وتخفيف اإلجراءات اإلدارية التي كانت تثقل كاهل املواطن  

إطار   املشاريع  وفي  على  واالطالع  املواطنين  بشكاوى  خاصة  مواقع  فتح  تم  باإلدارة  املواطن  عالقة  وتوثيق  تمتين 

املشاركة   على  القائم  الراشد  الحكم  دعائم  وإرساء  الشفافية  تحقيق  بهدف  املحلية  دائرته  داخل  تتم  التي  االستثمارية 

 الجماعية لتحقيق التنمية املحلية. 

اإلصالحات للوصول إلى عصرنة اإلدارة املحلية إال أنها لم ترق بعد إلى مستوى تطلعات ولكن على الرغم من هذه  

واحتياجات املواطنين، ألنهم هم املستهدفون واملعنيون بمخرجات وخدمات اإلدارة اإللكترونية، فاإلدارة املحلية مجبرة بل  

 ين إلى الجودة.  ملزمة ببذل املزيد من الجهود لالرتقاء بالخدمات العمومية من التحس

 التوصيات  

 يلي :   في ضوء ما توصلنا إليه من استنتاجات، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات كما

تفعيل املواقع اإللكترونية الخاصة بشكاوى املواطنين وانشغاالتهم واعالمهم باملشاريع ومستوى إنجازها، ألن    -

املواطن له الحق في معرفة مشاريع منطقته ومستوى إنجازها والنقائص التي اعترضت تنفيذ هذه املشاريع السترجاع الثقة  

 املفقودة بين املواطن واإلدارة.  

 حوار بين املواطن واإلدارة املحلية. فتح باب ال -

 وضع إطار تشريعي مالئم للبيئة اإللكترونية.  -

 تدريب اإلطارات البشرية وتأهيلها في مجال تقنيات املعلومات واالتصال.    -

البل  - أو  الظل  ملناطق  بالنسبة  املالي  والغالف  العمومية  الخدمات  مجال عصرنة  في  املساوة  مبدأ  ديات تطبيق 

 ة باملناطق النائية.  املوجود

 العمل على تحسين خدمات شبكات االنترنت على مستوى كامل التراب الوطني.  -

 قائمة املراجع  

-   , . )ديسمبر  العمومية.  2017أسماء بن عبد هللا  في مجال الخمة  املعلومات واإلتصاالت  إستثمار تكنولوجيا  مجلة  (. 

 https://www.univ-setif2.dz(. تم االسترداد من  02)العدد 08وحدة البحث في إدارة وتنمية املوارد البشرية، املجلد 

القانونية والسياسية، املجلد   العلوممجلة (. 2016اعات املحلية بالجزائر. )اإلدارة اإللكترونية ك لية لتطوير آداء الجم -

 https//www.iasj.net. تم االسترداد من 26 -01(،  01)العدد 05

- (  . الجزائرية  في  (.  2015جويلية,    20اإلذاعة  املتوفرة  املدنية  الحالة  وثائق  تقديم  من  املواطن  يعفي  تنفيذي  مرسوم 

 https://radioalgerie.dzتم االسترداد من اإلذاعة الجزائرية:  .السجل الوطني اآللي

لتجديدها   - املطلوبة  والوثائق  ودورها  للسيارات  الرمادية  )البطاقة   .15    , من  2019أكتوبر  االسترداد  تم   .)

https://www.estifada.net / 

. (66)بإحداث بطاقة التعريف الوطنية.    (. املتضمن1967أوت,    15. )   1967يوليو    21، املؤرخ في    126  -  67املرسوم رقم   -

 https://www.joradp.dzالجزائر، الجزائر. تم االسترداد من 
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(. املتضمن إعفاء املواطن من تقديم  2015جويلية,    29. )  204-15املرسوم التنفيذي رقم    2015جويلية    27املؤرخ في   -

للحال اآللي  الوطني  السجل  ضمن  املتوفرة  املدنية  الحالة  املدنية.  وثائق  من  (41)ة  االسترداد  تم  الجزائر.  الجزائر،   .

https://www.joradp.dz 

املجلد  (. اإلدارة اإللكتروني ك لية لتطوير آداء الجماعات املحلية بالجزائر.  2016بوحنية قوي ، و عبد املجيد رمضان . ) -

 htps://www.iasj.net. تم االسترداد من 26-01(،  01)العدد 05

الجزائر. تم    مواصلة تعميم رخصة السياقة البيومترية.(.  2019وزارة الداخلية والجماعات املحلية . )  بيان صادر عن  -

 https://www.interieur.gov.dzاالسترداد من 

)جوان,   -  . مخناش  الجزائر.  2020رزيقة  في  البلدية  مستوى  على  االلكترونية  العمومية  الخدمة  الدراسات  (.  مجلة 

 https://www.asjp.cerist.dz. تم االسترداد من 237-218(، 02)العدد 06القانونية والسياسية، املجلد 

ومية في الجزائر...اإلدارة اإللكترونية في البلدية  (. عصرنة املرافق العم2018سعيدة عزوز ، و نسيمة مقبل . )ديسمبر,   -

 doi:599-2602. 160-135(،  01)العدد 08املجلة الجزائرية للمالية العامة، املجلد نموذجا. 

دفاتر السياسة والقانون، املجلد  (. عصرنة الخدمة العمومية ) دراسة في اآلليات والتحديات(.  2021سفيان ريميالوي . ) -

 htps://www.asjp.dz. تم االسترداد من 613-602(،  03)العدد  13

مجلة  (. دور رقمنة البلدية في تحسين الخدمة العمومية االلكترونية.  2021سماح كحل الراس ، و أمينة شوايدية . ) -
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 امللخص: 

وزارة البريد و تكنولوجيا املعلومات تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائر، الذي أطلقته  

تكلفة اإلجراءات    تقليل   املواطنين وقطاع األعمال باإلضافة إلى  بغية زيادة كفاءة عمل الحكومة خالل تعاملها مع  2008واالتصال منذ سنة  

يتعلقالحكومي وما  الحكومة    بها  ة  مشروع  تحقيق  دون  تحول  العقبات  من  مجموعة  هناك  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  إدارية،  عمليات  من 

التشريعي   والجانب  لالتصاالت  التحتية  البنية  استكمال  عدم  أهمها  انطالقه،  عن  سنوات  تسعة  تجاوز  والذي  الجزائر،  في  اإللكترونية 

ال فإن  املجال،  هذا  في  تقنية  املتخصص  موارد  يحتاج  التخطيط،  ودقة  الرؤية  يتطلب وضوح  وطني ضخم،  هي مشروع  اإللكترونية  حكومة 

 حكومي من أعلى املستويات بهدف تفعيل مشروع الحكومة اإللكترونية في الجزائر.  التزامومعلوماتية ومادية وبشرية، ويتطلب 

 اإللكترونية، مشروع الحكومة اإللكترونية في الجزائر. الحكومة، الحكومة  الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

the objective of this study is to identify the reality of application of E-government launched by the supervisory 

authority since 2008 in order to improve the efficiency of government work in its relations with citizens and the business 

sector as well as the minimization of the costs of government administrative procedures, this study has obtained that several 

obstacles hinder the transition to E-government in Algeria after nine years of launching the project, including the delay due 

to telecommunications infrastructure and the particular legal status in this area, because E-government is a heavy project 

requiring a clear vision and well-defined planning, as well as technical resources; informational; material and human, and 

more required a commitment from the top of the government hierarchy in order to succeed in the E-government project in 

Algeria. 

Key words: government, e-government, e-government in Algeria. 

 
 مقدمة:  

أنتجت تقنيات املعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها املتطورة واملتجددة خالل السنوات القليلة املاضية، واقعا إداريا  

جديد، تتجلى مظاهره في تراجع الكثير من املفاهيم الفكرية واملنظومات التي اعتمدت عليها الدراسات اإلدارية السابقة،  

              ال تمت بصلة ملا كان عليه الفكر اإلداري وتطبيقاته خالل العقد الفائت.                                                             مما جعل األساليب اإلدارية الحديثة تكاد

لقد أصبح إنتاج املعلومات و تداولها و توزيعها من أهم األنشطة في مختلف امليادين، وأضحى العالم يعيش ثورة  

فية، أو ما يسمى بعصر املعلومات، إذ يتم إنتاج كم هائل من املعارف و العلوم باستخدام الحواسيب  معلوماتية و معر 

بذلك املنظمات املعاصرة و تغيرت هياكلها ومعامالتها ومعايير أدائها، وامتد نطاق خدماتها إلى خارج    فتأثرت   االلكترونية،

د الزمان و املكان، وصوال إلى خدمات تتسم بالسرعة والشفافية  املواقيت الرسمية، سعيا إلنجاز تعامالتها، متعدية حدو 

والنزاهة واملشاركة، متزامنة مع شدة املنافسة وشح املوارد، مما يفرض على اإلدارة اعتماد وسائل جديدة لتحقيق األهداف،  

 وضمان االستمرار، عبر تغيير املفاهيم السائدة عن العمل اإلداري.
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يمث  الوقت  تنفيذ  لقد أصبح عامل  تأخير  للمنظمات، ألن  تنافسية  ميزات  تمنح  التي  املهمة  اإلدارية  املوارد  ل احد 

املنافسة   ارتباط فرص  في ظل  التنافسية  القدرة  لكونه يحد من  التحسين والجودة أصبح غير مقبول  العمليات بدعوى 

 بالسبق واالنجاز.  

املتغيرا  مع  التعامل  تستطيع  إلدارة جديدة  املاسة  الحاجة  على  إن  كل ساعة  في  العالم  يشهدها  التي  الهائلة  ت 

مختلف األصعدة، إضافة إلى االنفتاح على األسواق العاملية بفعل تداعيات العوملة، كل ذلك يدعو إلى االتجاه نحو البحث  

قنية عالية  عن أساليب حديثة متطورة في اإلدارة تمتاز بالديناميكية بعيدا عن السكون، ويتمتع مديروها بمهارات فكرية وت

 مقرونة باإلبداع والقدرة على التغيير واملناورة في إي مرحلة من مراحل التنفيذ واملمارسة. 

وتعد الحكومة اإللكترونية من إبراز التحديات التي تواجهها الحكومات، حيث أدت إلى تغيير أساليبها التقليدية  

م القصوى  واالستفادة  الحديثة  واملداخل  االستراتيجيات  لتقديم  وتبني  واالتصال  االعالم  تكنولوجيا  ثورة  معطيات  ن 

كان   فإذا  الحكومية،  الوحدات  برسالة  للوفاء  أساسيا  مطلبا  الحكومية  الخدمات  تعّد جودة  أكثر جودة، حيث  خدمات 

العامة، وإذا  كانت حاجات ومتطلبات   الهدف األسمى لإلدارة  مازال وسيظل  أفضل للمواطنين  تحقيق مستوى خدمات 

املواطنين متعددة ومتجددة باستمرار، فإن التغيير والتطوير املخطط البد أن يوجد إلحداث التكّيف مع املتغّيرات  هؤالء  

البيصية الجديدة لإلدارة العامة بهدف تحسين جودة الخدمات من خالل استخدام الوسائل االلكترونية، وعلى غرار باقي  

ما  رونية وهو ما سنحاول إبرازه من خالل اإلجابة على اإلشكالية املوالية: دول العالم تبنت الجزائر مشروع الحكومة اإللكت

اقع تطبيق الحوكمة اإللكترونية في الجزائر؟   هو و

 مدخل للحكومة اإللكترونية أوال: 

في ظل التغيرات و التطورات املستمرة و املتسارعة التي يعرفها عالم اليوم خاصة في مجال املعلومات و التكنولوجيا،  

أدركت الحكومات أهمية التحول في معامالتها من األساليب و الوسائل التقليدية إلى الوسائل الرقمية الحديثة، و بالتالي 

ى مفهوم الحكومة اإللكترونية، و قد تم تخصيص املحور األول من هذه الدراسة  التحول من مفهوم الحكومة التقليدية إل

للتعريف بالحكومة اإللكترونية، إلى جانب التعرض ألهم العناصر املتعلقة بها: أسباب ظهورها، أهميتها وأهدافها، إضافة  

 إلى مزاياها والتحديات التي تواجهها.   

اإللكترونية وأسباب    -1 الحكومة   الحكومة لنموذج األساسية القاعدة تمثل  التقليدية الحكومة  ظهورها:تعريف 

 اإللكترونية. و على هذا األساس سيتم تقديم تعريف للحكومة التقليدية قبل التعريف بالحكومة اإللكترونية. 

 أجل من الدول  تشكله  الذي التنظيمي الكيان ذلك أنها على التقليدية تعرف الحكومة تعريف الحكومة التقليدية:    -1-1

 هذه  تغطي حيث  واالجتماعي، واالقتصادي السياس ي باملستقبل املتعلقة اإلستراتيجية القرارات واتخاذ البالد شؤون إدارة

 واملحافظة املواطنين وتعليم القومي  الناتج  وتنمية  واألمني  والعسكري  االقتصادي اإلستراتيجي التخطيط مجاالت  اإلدارة

 املتعددة املهام  من  غيره إلى الخارجي العالم  مع  البالد  عالقات وتنمية  األزمات وإدارة معيشتهم  ظروف وتحسين  صحتهم  على

 األخرى.

  األعمال :  مثل اإللكترونية، للحكومة  االستخدام شائعة كثيرة وألفاظ تعاريف توجد  تعريف الحكومة اإللكترونية:  -1-2

 يمثل    E-Gouvernementاإللكترونية    الحكومة  ومصطلح  الرقمية...إلخ.  والحكومة  االلكترونية،  واإلدارة  اإللكترونية،

 الخدمات  إمداد مع تتفق التي والهياكل العمليات إلى يشير الذي  E-Business اإللكترونية   األعمال أشكال من شكال

 سواء.  حد على األعمال ومؤسسات للمواطنين اإللكترونية

 واالتصاالت  املعلومات تكنولوجيا  استخدام" هي املتحدة األمم  أدبيات وفق  تعريفاتها أبسط في اإللكترونية  الحكومة 

 العمل  وعالقات أساليب في تحول  عملية " هي أو "وأعمال مهام من  الحكومة  به تقوم ملا  العامة "املنفعة أو" القيمة لزيادة
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 خارجها  فرد أو مؤسسة  أي أو الحكومة  تعامالت أوفي البعض، بعضها مع تعامالتها في أو الحكومة، مؤسسات داخل في سواء

 . (22، صفحة 2009)عالء فرح،  واالتصاالت" املعلومات تكنولوجيا خالل من

و   االتصاالت  يعني استخدام نظم  أبسط صورة  في  الحكومة اإللكترونية  الخدمات  إن مفهوم  املعلومات لتقديم 

الحكومية للمواطنين و قطاع األعمال و األجهزة. و تهدف مشاريع الحكومة اإللكترونية لتقديم الخدمة للمواطن على وجه  

الثالث األساسية العناصر  التكلفة  و  الجهد  و  الوقت  بعين االعتبار  األخذ   أي في اإللكترونية الحكومة لنجاح مرض مع 

 .      (17، صفحة 2003)بسيوني،  مجتمع 

 واملواطنين،  الحكومة بين والتواصل  التفاعل إلى يؤدي الذي الخدمات في اإللكتروني التطبيق تمثل اإللكترونية الحكومة      

 إلكترونًيا  ببعض بعضها الحكومية املصالح  بين الداخلية الحكومية  بالعمليات  والقيام األعمال، ومؤسسات الحكومة وبين

، 2009)الرفاعي،    سواء حد على األعمال  ومؤسسات باملواطنين املرتبطة الديمقراطية  الحكومة  أوجه وتحسين  تبسيط بغية

 . (308صفحة 

 وشبكات  الحواسيب اآللية وخاصة املتطورة التكنولوجيا يستخدم الذي  الحكومي الجهاز  أو املصلحة  بأنها عرفت كما     

 والخدمات املعلومات على  الحصول  وتعزيز لدعم املختلفة اإللكترونية املواقع توفر التي واإلنترنت واإلكسترانت اإلنترنت

 عالية.  وبعدالة وبكفاءة بشفافية املجتمع في األعمال  ومؤسسات للمواطنين  وتوصيلها الحكومية 

التقليديةالف   -1-3 والحكومة  اإللكترونية  الحكومة  بين  والحكومة  رق  اإللكترونية  الحكومة  بين  الفرق  إبراز  يمكن   :

 التقليدية من خالل الجدول املوالي: 

 (: الفرق بين الحكومة اإللكترونية و الحكومة التقليدية 01الجدول رقم ) 

 اإللكترونية الحكومة   الحكومة التقليدية  وجه املقارنة 

 حكومة سيادية.- الهدف  -1

األنشطة  - كافة  على  الدولة  هيمنة  تأكيد 

 الخدمية واالقتصادية

 الحوكمة اإللكترونية.-

القطاع  - منظمات  و  املدني  املجتمع  مشاركة 

 الخاص في األنشطة االقتصادية والخدمية. 

 نهج رجال األعمال  لنهج البيروقراطي ا الفلسفة  -2

 التركيز على األهداف و النتائج  التركيز على اإلجراءات  االهتماممحور  -3

الفصل التام بين املنظمات الحكومية في أداء  - التكامل  -4

 األعمال. 

 التخصص على أساس وظيفي أو جغرافي-

التكامل   لتحقيق  التنظيمية  الحواجز  كسر 

باستخدام  و  الحكومية  املنظمات  بين  الترابط 

 الشبكات اإللكترونية

 الحكومة اإللكترونية  الحكومة التقليدية  وجه املقارنة  

 أعمال ابتكارية متجددة  أعمال روتينية متكررة تحكمها البيروقراطية  نمط األعمال  -5

تكنولوجيا  -6

 املعلومات 

ورها منفصل عن اإلدارة، و يقتصر على توفير  د

 املعلومات الالزمة لدعم اتخاذ القرارات. 

وظائف   كافة  في  املعلومات  تكنولوجيا  تضمين 

 اإلدارة من تخطيط و تنظيم و رقابة.

 التنظيمات الشبكية الواسعة.  هرمي متعدد املستويات. التنظيم  -7

ل مراكز السلطة بناء  القرارات مركزية من خال  اتخاذ القرارات  -8

 على قواعد جامدة 

 القرارات تشاركية بين العاملين و اإلدارة. 

 ال يشارك بالرأي. املواطن سلبي يتلقى الخدمة و - املواطن  -9

 املوظف مسؤول عن إدارة شؤون املواطن.-

الخدمة  - على  الحصول  في  مشارك  عضو 

 الحكومية. 

 يمتلك حق تقييم األداء الحكومي.-
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االستجابة البطيئة في أداء املعامالت الداخلية   التعامالت  سرعة-10

 و الخارجية. 

الداخلية   للمعامالت  الفورية  االستجابة 

 الخارجية وفقا آلليات السوق. و 

تعتمد على األصول املادية امللموسة و الوثائق  املوارد  -11

 و املستندات الورقية. 

الوثائق  تعتمد على رأس املال الفكري للعاملين و 

 و املستندات الرقمية. 

بمواعيد   الخدمات  -12 مرتبطة  و  التقليدية  بالطرق  تقدم 

 العمل املحددة.

األنترنت   شبكة  خالل  من  مبتكرة  خدمات 

 تاحة في أي وقت.مو 

 عاملي خارج الحدود الجغرافية للدولة. محلي داخل حدود الدولة و سيادتها. نطاق العمل.  -13

مع    -14 التعامل 

 املوردين 

في   الثقة  غياب  و  معقدة  و  بطيئة  اجراءات 

 التعامل الحكومي. 

و  املحدد  الوقت  في  السريع  الثقة  التعامل 

 املتبادلة في املعامالت. 

 . 27- 26، ص ص 2009إيمان عبد املحسن زكي  املصدر: 

 العقود في السيما  واالتصاالت، املعلومات لتكنولوجيا الهائلة التقنيات  أثرتأسباب ظهور الحكومة اإللكترونية:    -1-4

 على حملتها التقليدية الحكومة مستوى  على ومؤثرة هائلة تغيرات إحداث إلى ودفعت الحياة ميادين جل  ،على األخيرة

 يلي: ما  خالل من األحداث تلك  مسببات إيجاز يمكننا  حيث اإللكتروني، النمط  إلى التحول 

 سياسية:  أسباب  -1-4-1

 .العوملة مفهوم ظهور  •

 .املتقدمة املجتمعات في السيما أسهل خدمات تقديم خالل  من الجمهور  رضا كسب حول  السياسيين  تنافس  •

 .النامية البلدان في اإللكترونية الحكومة ملشاريع الدولي البنك  دعم •

 تكنولوجية:  أسباب  -1-4-2

 .األنترنت شبكة  ظهور  •

 .معقولة جد املعلوماتية عتاد أسعار  أصبحت   •

 .ممكنا أمر  وأمنها بالشبكة الثقة أصبحت بحيث  البيانات تشفير من عالية مستويات تطوير •

 .اإللكتروني اإلمضاء تقنية ابتكار  •

 اقتصادية:  أسباب  -1-4-3

 .اإللكترونية التجارة  ظهور  •

 ...التكاليف مستويات خفض  في الحالية التكنولوجيات توفره ملا  الحكومات استغالل •

 .القطاعات مختلف مع تواصل  من يتطلبه وما الخيخصة مشاريع نحو التوجه •

للحكومة اإللكترونية أهمية بالغة لافراد وللمنظمات وهي بذلك تهدف إلى    أهمية الحكومة اإللكترونية وأهدافها:  -2

 (309صفحة ، 2009)الرفاعي،  عدة أهداف التي تتمثل فيما يلي: 

اإللكترونية:    -2-1 الحكومة  أهمية أهمية   اليوم عالم أن  حقيقة إدراك  خالل من تتحقق االلكترونية الحكومة إن 

 والشفافية  املسائلة وهي أساسية، شروط  ثالثة بوجود  إذا كان يتميز  متقدم  بأنه املجتمع  على  يحكم  أصبح   وبمستجداته، 

 اإلداري  الفساد صور  ظهرت ان  بعد جاءت االلكترونية والحكومة  .االلكترونية الحكومة ركائز تمثل وهي الصالح،  والحكم

 العالجات أحد  اإللكترونية  الحكومة  ،فكانت للمعالجة سبل عن  تم البحث   األمر  هذا  وإلصالح ومؤسساته،  املجتمع  في واملالي

  يلزم  اإلداري  اإلصالح مقتضيات أن كما    .آخر جانب  من منعه على والعمل جانب،  من  الفساد، انتشار  من  الواقية
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 أعمال  من به تقوم عما املعلومات  وصول  جدية تتيح ، وان عملها  منهج  في والوضوح الشفافية بنمط الحكومية املؤسسات

 بمبادرات منها.  بل لطلباتهم  استجابة  فقط وليس للمواطنين

 على  املرتكزة  واألهداف  داخليا، املؤداة العمليات من كل أهداف بين  التمييز  يمكن   أهداف الحكومة اإللكترونية:  -2-2

 اآلتي: وفق االلكترونية الحكومة أهداف  بعض حصر ويمكن  .املتعاملين لجمهور  املقدمة  الخارجية األعمال

 تحقيق  في  تتمثل للمتعاملين،   الظاهرة  غير الداخلية  الحكومية املؤسسات  أعمال  على  االلكترونية  الحكومة  انعكاس  -

 هذا  ويساهم .الحكومية اإلدارة  أنشطة أداء وإجراءات وفعالية عمليات والكفاءة املحاسبة، وإمكانية  والشفافية، السرعة،

 .جوهرية بطريقة الخدمات  وتقديم تكلفة األعمال توفير في التوجه

املجتمع تحقيق نحو التوجه على تعمل  -  مع والتعامل التفاعل  تبسيط طريق عن مرضية بطريقة وتوقعاته حاجات 

 عائدات اإللكترونية الحكومة إقامة  في االستثمار   يوفر أن يجب  أي  .االتصال وسائل على  املتاحة العديدة الخدمات

 للمجتمع املقدمة  الخدمات تحسين أو واإلنتاجية  الكفاءة رفع أو  التكلفة  في حقيقي  خفض شكل  في كانت سواء ملموسة،

 .بمواطنيه وأعماله

 الحكومية الخدمات لتوصيل  املتقدمة  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا باستثمار  املجتمع في الرقمية  الفجوة سد  -

 .لها التقديم  أوقات أو تواجدهم  أماكن  عن النظر بغض إليها  املحتاجة  األعمال ومؤسسات للمواطنين

 مؤسسات مساعدة اإللكترونية  الحكومة  باستطاعة أنه اذ واالقتصادي اإلداري  واإلصالح التنمية  فرص  وتدعيم تعزيز  -

 الحكومة أن أي واملتطلبات، الخدمات على للحصول  الشبكة  على االنتقال الحجم والصغيرة املتوسطة وخاصة األعمال

 يمكنهم بما معها املتعاملين واملواطنين  بل األعمال مؤسسات ومهارات وقدرات إمكانيات  لتطوير  فرصا تقدم اإللكترونية

 .األحسن األداء ومساندة اإلنتاجية من أعلى مستويات تحقيق من

 سريع عالم  في والتواجد  التنافس  من  يمكنه لكي  للمجتمع واإلبداع االبتكار  لزيادة الحياة  مدى  والتدريب التعلم  تحقيق   -

 للمواطنين رقمية  بطريقة اإللكترونية والخدمات املعلومات تقديم عن  مسؤولة  عامة  إدارة  اإللكترونية  فالحكومة  .التغير

 .بعد عن  إلكترونًيا االتصال   على القادرة األعمال ومؤسسات

 الحكومية والخدمات املعامالت  تقديم أساليب  في شكلية تغييرات  إحداث على اإللكترونية الحكومة عمل  يقتصر ال   -

 تدعيما ذاتها الحكومية واإلجراءات والعمليات األنشطة وهيكلية  هندسة وإعادة آلية إعادة في بل للمواطنين العامة واملنافع

 .املختلفة الحكومات لتحقيقه تسعى الذي واالقتصادي اإلداري  واإلصالح  للتنمية

تطبيق الحكومة اإللكترونية، و  فيما يلي، عرض ألهم املزايا الناتجة عن      مزايا الحكومة اإللكترونية ومعوقاتها:  -3

   التحديات التي تواجهها:

 املعلوم شبكة  و ألنظمة  فعليا استخداما  تحقق  اإللكترونية الحكومة  أن شك المزايا تطبيق الحكومة اإللكترونية:    -3-1

 يمكن  املزايا من  العديد يوفر أن  يمكن ما هذا  و مكان أي في شاملة و وقت كل  في آنية متابعة و ص فح  من تعنيه ما  بكل  ات

 كالتالي:  تحديدها

 للمجتمع: بالنسبة املزايا -3-1-1

 الخدمات  جودة بتحسين يتعلق فيما الحكومة شفافية زيادة في اإللكترونية  الحكومة  تساهم -

 اإلجراءات.  تبسيط و 

 املجتمع.  فئات لجميع إتاحتها و واملعلومات البيانات توفر -

 املجتمع.  فئات بين جديدة اتصال قناة فتح إلى تؤدي -

 شركات لدخول  مواتيا مناخا ستخلق إذ ة، املتقدم التكنولوجيا سوق  في املتاحة الفرص من االستفادة في تساعد  -

 .حديثة خدمات إلضافة جديدة فرصة إعطاء و  التكنولوجيا صناعة في جديدة
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 للمنظمات:  بالنسبة املزايا -3-1-2

 · .إلكترونيا املعامالت سير تدفق و املنظمات  في األعمال  انجاز  إجراءات تبسيط -

 متعددة.  استخدامات أجل من واحدة مرة البيانات بجمع تسمح  التي الورقية األعمال أعباء من تقلل -

  على  الحصول  عن فضال التخزين، أماكن إلى الحاجة عدم  إلى يؤدي مما  للمعلومات اإللكترونية األرشفة توفر -

 .موثقة و صحيحة  معلومات

  .املقدمة الخدمات  جودة تحسين خالل من  الشاملة الجودة إدارة  مفهوم تعزيز على  املنظمات تساعد -

  .املختلفة املنظمات دوائر  بين  االتصال إجراء تسهيل -

  .اآلنية و الدقيقة البيانات لتوفر نظرا  املناسب الوقت في القرارات  اتخاذ في تساهم -

  .تكلفتها و املعامالت انجاز  أوقات انخفاض خالل من التميز تحقيق  في تساهم  -

 للمواطنين:  بالنسبة املزايا -3-1-3

 و الجودة عالية  الحكومية  الخدمات  على  الحصول  املواطنين  يساعد مما أسرع  و أفضل اتصال  تحقيق في املساهمة -

 .أقل بتكلفة

  .املعنية الدوائر مراجعة إلى الحاجة  دون  من الخدمة و للمعلومات اآلني الوصول -

  .لهم املقدمة  للخدمة  املبسط التسليم و السريعة لالستجابة نتيجة املواطنين والء زيادة على تساعد -  

 استخدامها  يزال فال اإللكترونية الحكومة توفرها التي املزايا من الرغم على اإللكترونية: الحكومة تطبيق تحديات  -3-2

 :التحديات هذه أبرز  من و املجاالت مختلف في كبيرة تحديات والحكومات الدول  على يفرض

 حيث من اإللكترونية الحكومة تطبيق تجابه التي التحديات أهم من املعلوماتي األمن يعد  األمنية:   التحديات   -3-2-1

 و بقائها وضمان وسالمتها املعلومات وسرية خصوصية فقدان  من عليه يترتب وما املعلوماتية،  املنظومة اختراق إمكانية

 تدميرها. أو حذفها عدم

 التقنية:  التحديات  -3-2-2

  .اإللكترونية الحكومة  تطبيق  يعرقل مما الدولة مستوى  على االتصاالت و للمعلومات التحتية البنية في النقص -

  .االتصاالت تكلفة ارتفاع و الشبكات تطبيق في املستخدمة الحديثة  البرمجيات و األجهزة أسعار ارتفاع -

  .للشبكات املقصود التخريب و باملعلومات التالعب و التزوير الفيروسات، أخطار -

  .املعلومات لتقنية املستمر  بالتطور  اللحاق صعوبة -

 اإلدارية:  التحديات  -3-2-3

  .اإللكترونية الحكومة  موضوع يجهل  املواطنين حتى  و العاملين  و اإلدارية القيادات من فالكثير املفهوم غموض -

و جم   املسؤوليات زيادة  و  الصالحيات و  املهام توزيع بإعادة املنظمة  قيام  نتيجة للتغيير  مقاومة  بروز إمكانية -

 . الجديدة التكنولوجيا  مجاراة  على القدرة عدم من  والخوف  األعمال

  .اإللكترونية النظم مجال في العمل على القادرة و املؤهلة البشرية املوارد نقص -

 حاسوبي. و معلوماتي وعي وجود عدم بسبب  املواطنين لدى اإللكترونية األمية  -
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 ممارسات الحكومة اإللكترونية ومراحل تطبيقها ثانيا:

لقد تّم التعرف في املبحث السابق عن املفاهيم األساسية عن الحكومة اإللكترونية التي جاءت لحل مشاكل الحكومة         

الخدمات   في  الجودة  وتحقيق  التكلفة  الوقت وخفض  وربح  واألعمال  واملؤسسات  املواطن  لخدمة  ه 
ّ
كل وهذا  التقليدية، 

روط الالزمة لتحقيق نجاح الحكومة االلكترونية، ومختلف املهارات الواجب  املقدمة، فمن خالل هذا املحور يتم تناول الش 

رها. 
ّ
 توف

 الشروط بعض مراعاة يجب للحكومة اإللكترونية التحول  عملية إلنجاحشروط تحقيق الحكومة اإللكترونية:    -1

 (80، صفحة 2009)بوسمغون،  توفرها: يجب التي

 وهذا  املواطنين  تستجيب لحاجيات عمومية  خدمات تبني : يجب العمومية الخدمات وتنظيم ملفهوم  جديدة طريقة  -1-1

 وذلك للفرد الحياة دورة مبدأ  حسب يصمم الذي اإللكتروني املوحد الشباك  طريق عن متكاملة خدمات تقديم معناه

صحة،   سكن،  دراسة،  زواج، ميالد، :املؤسسة، مثال أو الفرد حياة في املهمة  األحداث  العمومية بإتباع الخدمات  بتصنيف

 .وجباية توظيف استثمار، مؤسسات، خلق

ويتمالوثيق التعاون  تحقيق   -1-2 مرحلة السياسية مستوياتها  اختالف على اإلدارات بين ذلك :   ومرحلة التخطيط في 

 العمومية  الخدمات تقديم تمكين  و العمومية  اإلدارات املعطيات بين تبادل تسهيل أجل من اإللكترونية للحكومة التطبيق

 .املتكاملة اإللكترونية

 تتمكن أن  اإلدارات  قبل من اآللي املستعملة اإلعالم أنظمة مختلف على يفرض هذا :والبرمجيات العتاد أنماط توحيد   -1-3

 عند القاعدية والدراسة األولي التشاور  ضرورة يظهر وهذا  واملعطيات،املعلومات  تبادل و لتقاسم  بينها فيما االتصال من

 .االلكترونية بناء الحكومة  في البدء

 وطرق  الخاص الطابع ذات حماية املعطيات بالثقة، تتسم بيئة في يكون  أن يجب العمومية الخدمات تقديم إن :الثقة  -1-4

 املضمونة.املعطيات   وموثوقية األشخاص على التعرف

 لكل  جيدة الكترونية خدمات عمومية  تقديم  من  يمكن  سوف االلكترونية  الحكومة  تطور  إن  : املواطنين بين  املساواة  -1-5

 الولوج أدوات توفير وجب ذلك أجل من إعاقاتهم، لونهم، جنسهم، دياناتهم، أعمارهم، كانت مهما سواء. حد على املواطنين

 .لإلنترنت عامة ولوج نقاط طرفيات،شخصية،  حاسبات من

لتطبيق الحكومة اإللكترونية    :اإللكترونية الحكومة لتفعيل الالزمة ملهاراتوا متطلبات الحكومة اإللكترونية  -2

ر مجموعة من املتطلبات واملهارات الالزمة لنجاحها. 
ّ
 ينبالي توف

 التي األساسيات  من جملة توفر يستلزم  املتطور  اإلداري  املسعى هذا  تطبيق  إن   متطلبات الحكومة اإللكترونية:  -2-1 

 ( 76، صفحة 2008)سرور،  وأهمها: املشروع هذا  إلقامة الضرورية البنية التحتية  تشكل

 اإللكترونية الحكومة أعمال لتحميل املعلومات تقنيات استخدام إن لالتصاالت:   الالزمة التحتية البنية  توفير  -2-1-1

 على  في السهر االتصاالت وزارة عاتق على تقع السياق هذا في األكبر املسؤولية فإن ولهذا االتصال عبر شبكات كله يتم

 .باستمرار هذه الشبكات  وصيانة توفير

تأمين   يتم  بواسطتها  التي اإللكترونيةالحكومة   بناء في األساس املرتكز الوسيلة هذه  تعداالنترنت:   انتشار ضرورة  -2-1-2

 رقمية  بيئة ضمن واملواطنين الحكومية  غير أو الحكومية جميع القطاعات مستوى  على الشبكة  بين مستخدمي االتصال 

 .التخصصات عالية

 ال  متطلب يعد فإنه الجهاز  هذا  عبر تتم اإللكترونية الحكومة خدمات مجمل أن بمااآللي:   الحاسب إتاحة ضرورة  -2-1-3

 .أخرى  جهة  من املتعددة باستخداماته واإلملام جهة  من اقتنائه على املواطن  استطاعة يستلزم عنه، الذي  بديل
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 األمن  وضمان صون  على تعمل التي القوانين من جملة توفير يتطلب هذاالالزمة:   التشريعات توفير ضرورة  -2-1-4

 .الشأن هذا في الحساسة الجوانب من وغيره اإللكتروني التوقيع وحماية البيانات  وحماية سرية الوثائقي

 جميع هندسة  إعادة اإللكترونية الحكومة  مشروع بناء يتطلب الحكومة:   في  العمل  إجراءات هندسة  إعادة   -2-1-5

 :التالية بالخطوات القيام يتطلب وهذا  الرقمي للنظام وتحويلها املختلفة  الحكومة املتعلقة بأعمال اإلجراءات

 الخدمات بهذه  يقوم ومن بالتفصيل الحكومة خدمات كل وصف - 

 بالتفصيل  الدوائر مختلف أو الوزارات مع اإلجراءات وتداخل عالقة تحديد - 

 الجديد  األسلوب هذا مع تناسب  ال  التي  األجزاء حذف  يتم حيث  اإلجراءات تصميم إعادة - 

 االنترنت.  موقع على الجديدة اإلجراءات  تفاصيل  نشر - 

 الحكومة،  بعد إطار  في عمال املعرفة ومهارات بقدرات يتصل فيمااملهارات الالزمة لتفعيل الحكومة اإللكترونية:    -2-2

الحكومة الزمة ضرورية مهارات خمس لتوفير  ملحة حاجة توجد  الخدمات تقديم من وتمكينها اإللكترونية لتفعيل 

 مهارات أيضا  أنها  كما  العاملين، كل  بها  يتسم  أن  يجب  مسبقة متطلبات  هذه املهارات  وتمثل وفعالية. بكفاءة الضرورية

  يلي: ما املهارات هذه الفريق. ومن بروح  العمل متداخلة تستدعي

 مرحلة كل  في توافرها  أساسية ينبالي مهارات وهي والتحليل  التفسير مهارات  املجموعة هذه  تمثل التحليلية:   املهارات   -2-2-1

 ووصف  املشكالت بتحديد املهارات هذه الحًقا. وتبدأ سوف تستعرض التي اإللكترونية الحكومة مشروع  تطوير مراحل من

السياسات والكشف أعراضها ومتطلبات   حاجات وتحليل األعراض، لهذه املسببة واملمارسات والعمليات عن 

 ومتعمقة  تخخيصية  أو ودراسات استطالعية بحوث  إجراء ذلك ويتطلب واألعمال.  املعلومات تدفق  وسبل املستخدمين،

 .أيضا

 واملعلومات املعارف التعامل مع وأسس مدى املهارات،  من املجموعة  هذه تبين واملعرفة: املعلومات  إدارة مهارات  -2-2-2

 البيانات وجودة محتوى  سالمة  من التأكد املهاراتمن   املجموعة هذه وتحتاج ومضافة. عالية قيمة ذي أساس ي كمورد

 وانتقاء البيانات وفهرسة وفرز  تصنيف بذلك ويرتبط .واملعلومات البيانات من مع غيرها توافقها ومستويات واملعلومات

 وعرض  لتقديم املستخدمة البيانات   وملفات البيانات مستودعات أو وقواعد  النظم تصميم من والتمكن منها. املحتاج إليه

 املتاحة، املعلومات  وسرية سالمة تضمن التي األمن  التفاعل ونظم واجهات  تصميم  بذلك منظم. ويرتبط بشكل املعلومات

 وتصميم وبناء واملعلومات، البيانات سالمة على  والحفاظ والفهرسة،  والتصنيف، عن املعلومات، البحث بأنشطة  والقيام

 والسيطرة  الجودة ومقاييس البيانات ومعايير  جمع عمليات وإقرار  املتضمنة البيانات  وتحديد نات البيا ومستودعات قواعد

 .في املعلومات املشاركة آليات وتنفيذ تطوير وأخيرا  .عليها

 األساسية  البنية  مع معلومات متوافقة نظم  وتنفيذ تصميم  خالل من  املهارات  القيام بهذه  ويمكن الفنية:   املهارات  -2-2-3

 البيانات وتحويل منهم،  ومقبولة االستخدام سهلة بحيث تكون  النهائيين  املستخدمين مع التفاعل واجهات  وتطوير القائمة،

 عديدة، بأساليب  لالستخدام  وتقاريره بياناته وإتاحة متكامل معلومات  نظام إطار  آخر في شكل إلى ما  شكل  أو نظام من

وإدارة  توحيد  قادرة  بيانات ومستودعات قواعد وتكوين املختلفة،  وماتاملعل وشبكات  نظم  وتصميم   املعلومات على 

 .نطاق االستخدام وتوسيع االسترجاع ألغراض مختلفة  مصادر من  واستقطاب 

 االلكترونية الحكومة تسويق مشروع أغراض في املهارات من املجموعة  هذه  توظف  والتقديم: االتصال مهارات   -2-2-4

 .به املعنية األطراف كل من الالزم الدعم واستقطاب 

 تكنولوجيا تأثير  على  إلى التعرف املهارات  من  املجموعة هذه وتهدف االلكترونية:   الحكومة مشروع  إدارة مهارات  -2-2-5

 الجيد  والتخطيط  للمواطنين، املقدمة الخدمات  على  ومدى تأثيرها العمل،  بنية  على  املستخدمة واالتصاالت املعلومات
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وطرق  الحكومة ملشروع الحكومة   أداء قياس وطرق  املشروع، جودة مراقبة  وطرق  املشروع، هيكل بناء االلكترونية، 

 .اإللكترونية

 مشروع الحكومة اإللكترونية في الجزائر  ثالثا:

لقرن الحادي والعشرين، و  بدأت بوادر التجارب األولى إلنشاء الحكومة اإللكترونية في  الدول العربية تظهر في بداية ا      

الجزائر واحدة من هذه   الفكرة، و  إلى تبني  اقتنعت الدول األخرى بمميزات و فوائد هذا املشروع، مما دفعها  سرعان ما 

الدول التي تحاول تنفيذ هذا املشروع حتى تتمكن من االستفادة من اإليجابيات التي يدرها هذا املشروع سواء للحكومة أو  

 . 2013-2008سيتم التطرق في هذا املبحث إلى مشروع برنامج الجزائر اإللكترونية  املتعاملين، و

إلكترونية:  -1 الجزائر حكومة  امللفات    نشأة مشروع  أحد  اإلتصال،  املعلومات و  تكنولوجيا  و  البريد  وزارة  أطلقت 

عليه مع املؤسسات و اإلدارات العمومية  ، الذي تم التشاور 2013-2008الكبرى و هو مشروع برنامج الجزائر اإللكترونية 

التي تنشط في مجال   العموميين و الخواص ة الجامعات و مراكز البحث و الجمعيات املهنية  و املتعاملين االقتصاديين 

العلوم و تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال، إذ شارك أكثر من ثالثمائة شخص في طرح األفكار و مناقشتها خالل ستة أشهر،  

 :2013ضمن ثالثة عشر محورا تحدد األهداف الرئيسية و الخاصة املزمع إنجازها إلى غاية و تت

 تسريع استعمال تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال في اإلدارة العمومية. -

 تسريع استعمال تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال على مستوى املؤسسات. -

بتمكين املواطنين من االستفادة من تجهيزات و شبكات تكنولوجيا  تطوير اآلليات و اإلجراءات التحفيزية الكفيلة   -

 املعلومات و اإلتصال. 

 دفع تطور االقتصاد املعتمد على املعرفة. -

 تعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع و فائق السرعة.  -

 تطوير القدرات البشرية  -

 تدعيم البحث في مجال التطوير و االبداع.  -

 ر القانوني)التشريعي و التنظيمي(. تأهيل اإلطا  -

 املعلومة و اإلتصال.  -

 تثمين التعاون الدولي. -

 آليات التقييم و املتابعة. -

 االجراءات التنظيمية.  -

 املوارد املالية.  -

و    2013إن الهدف األساس ي من مشروع الجزائر اإللكترونية    :2013أهداف مشروع الجزائر حكومة إلكترونية    -2

 ة اإللكترونية هو: باألخص مشروع الحكوم

ضمان الفعالية في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين و أن تكون متاحة للجميع، و ذلك بتسهيل و تبسيط   -

 املراحل اإلدارية التي يسعى من خاللها إلى الحصول على وثائق أو معلومات.

 التنسيق بين مختلف الوزارات و الهيئات الرسمية.  -

 البيروقراطية التي تشكل كبحا لتنمية البالد. مكافحة  -
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تحسين نوعية الخدمات املقدمة للمواطنين في مختلف مجاالت حياة مجتمعنا، و املساهمة كذلك في تجسيد   -

مبادئ العدالة االجتماعية و املساواة على أرض الواقع و كذا تحقيق السياسة الوطنية الجوارية عن طريق تقريب اإلدارة  

 املواطن. من  

العابرة للحدود، و كذا ظاهرة   - الجريمة املنظمة  و باألخص  املنظمة  الجريمة  آفة  حماية مجتمعنا و بالدنا ضد 

 اإلرهاب والتي تستعمل غالبا تزوير و تقليد وثائق الهوية و السفر كوسيلة النتشارها. 

إلكترونية    -3 حكومة  الجزائر  مشروع  تنفيذ  عمل  برنامج :  2013برنامج  الحكومة    يتمثل  مشروع  تنفيذ  عمل 

 اإللكترونية في:

اإللكترونية:   - للمعامالت  التشريعات  تطوير  الحكومية  برنامج  املعامالت  ينظم  قانون  إعداد  يتضمن  والذي 

 اإللكترونية وتطوير التشريعات القائمة. 

 ة.يعمل البرنامج على تطوير املؤسسات ماليا لتصبح أكثر مرونبرنامج تطوير البنية املالية:  -

 يشمل تطوير أساليب العمل في الجهات املقرر استخدامها. برنامج التطوير اإلداري والتنفيذي:  -

-   : الفني  التطوير  لتطوير  برنامج  الحكومية  الجهات  في  الرقمية  التكنولوجيا  استخدام  على  البرنامج  هذا  يركز 

يهتم البرنامج بتحسين   الالزمة إلنجاز املشروع، كذلك  القدرات  التي تتضمن استخدام  الطاقات و  التشغيلية و  الكفاءة 

 أحدث األجهزة و املعدات و أنظمة قواعد البيانات و تحديث البنية األساسية لالتصاالت واملعلومات.

البشرية:   - الكوادر  تنمية  مفهوم  برنامج  مع  يتالءم  بما  الحكومية  القيادات  فكر  تطوير  على  العمل  خالل  من 

خطة مناسبة لتدريب فرق العمل التي يتم تكوينها من جميع الجهات الحكومية التي تشارك  الحكومة اإللكترونية، و إعداد  

 في مشروع الحكومة اإللكترونية بهدف القدرة على إدارته كل حسب اختصاصه. 

يتم من خالل البرنامج إعداد خطة تعرف املجتمع بمزايا التحول إلى املجتمع الرقمي  برنامج اإلعالم والتوعية:   -

 االستفادة من مشروع الحكومة اإللكترونية. وكيفية 

اقع تطبيق مشروع الحكومة اإللكترونية في الجزائر ومعوقاته:  -4 بالرغم من وجود خطوات تعد دليال على توفر  و

إرادة سياسية لتحقيق مشروع الجزائر حكومة إلكترونية إال أنه لم يتجسد بالفعل على أرض الواقع، و ذلك بفعل مجموعة  

 عوقات التي حالت دون تقدم املشروع. من امل

اقع تطبيق مشروع الحكومة اإللكترونية في الجزائر  -4-1 تنفيذ برنامج تحديث اإلدارة العمومية و إدخال    :من أجل بدء  و

تقنيات  تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت، قامت الحكومة بتنصيب لجنة تضم ممثلين عن جميع الوزارات باإلضافة لخبراء في  

اإلعالم و اإلتصال، سميت باللجنة اإللكترونية و هي تحت إشراف رئيس الحكومة، حيث تم البدء بتطبيق برنامج الحكومة  

 اإللكترونية بالجزائر و تم تحقيق العديد من العمليات منها: 

داخلية   - )  INTRANETتنصيب شبكة حكومية  اختصارها  التي  مجموعة  RIGو  يتضمن  نظام شامل  وهي  الوسائل  (، 

 الحديثة لالتصال على مستوى الحكومات العاملية. 

برنامج   - التنبئي    IDARAتم وضع  التسيير  فيما يخص  أما  البشرية،  املوارد  و مصلحة  العمومي  الوظيف  على مستوى 

بالوظيف   املكلفة  املحلية  و  املركزية  الهياكل  مع  اإلدارات  تربط  معلومات  شبكة  تنصيب  تم  العمومي،  الوظيف  لعمال 

 العمومي.

ات الحديثة لإلعالم و اإلتصال حيزا كبيرا من اهتمامات  في إطار اإلصالحات الشاملة التي باشرتها الجزائر، تأخذ التكنولوجي

 الدولة، حيث أدى ذلك إلى:
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أتمتة العديد من املعلومات املتعلقة بمختلف الدوائر الحكومية عبر مواقع الويب مثل موقع إدارة الضرائب، موقع   -

قع وزارة السياحة، موقع األمانة العامة  مجلس الدولة، موقع رئاسة الجمهورية الجزائرية، موقع وزارة العدل الجزائرية، مو 

للحكومة، املجلس الشعبي الوطني، موقع وزارة التضامن الوطني، مجلس األمة، موقع وزارة السكن و العمران، موقع وزارة  

وزارة   موقع  البرملانية،  املداومة  مكاتب  موقع  االجتماعي،  الضمان  و  العمل  وزارة  موقع  الخارجية،  وزارة  موقع  اليحة، 

البريد و تكنولوجيا اإلعالم و  ا التقليدية، موقع وزارة  لصناعة، موقع وزارة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة و الصناعة 

 اإلتصال...إلخ 

كبرى   بإطالق ورشة  اإللكترونية  الخدمات  تقنين  عاتقها عملية  املحلية على  الجماعات  و  الداخلية  وزارة  أخذت 

 املحلية و ذلك من خالل: لعصرنة اإلدارة املركزية و الجماعات 

 (.CNIBeإطالق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية واإللكترونية ) -

 إطالق جوازات السفر اإللكترونية و البيومترية. -

 إنشاء البريد اإللكتروني. -

 إعداد نظام تسيير و متابعة امللفات القضائية.  -

 إعداد شبكة اليحة الجزائرية مع ربط مختلف املؤسسات اليحية.  -

و توزيع بطاقات    (CAB, DAB, TPEعداد نظام الدفع البنكي و الحسابات البريدية، باإلضافة إلنشاء موزعات بنكية) إ -

 السحب و الدفع اإللكتروني. 

 إنشاء شبكة أكاديمية و بحثية تربط مجموعة مؤسسات التكوين العالي. -

 توسط.شبكة لالطالع على نتائج امتحانات شهادتي البكالوريا و التعليم امل -

 التسجيل األولي للحاملين الجدد لشهادة البكالوريا.  -

( كنقطة اتصال للبحث، مركز تطوير  CERTICإنشاء مركز الدراسات و األبحاث في تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال) -

العلمي و التقني) ،  ( CDTAالتكنولوجيات املتقدمة)  التقني  CERISTمركز اإلعالم  العلمي و  لتطوير اللغة ( و مركز البحث 

  (.CRSTDLAالعربية)

 توجد مجموعة من املعوقات نذكر منها ما يلي:معوقات تحقيق مشروع الحكومة اإللكترونية في الجزائر:  -4-2

أهم   - يعد  الذي  الهاتف   إيصال  على  العمالء   طلبات  تلبية  في  اإلتصال  و  املعلومات  تكنولوجيا  و  البريد  قطاع  ججز 

 القنوات للتواصل. 

في استكمال البنية التحتية لالتصاالت و تباينها من منطقة ألخرى، و تأسيسا عليه فإن الفارق كبير لسد الفجوة  تأخير   -

 الرقمية مع دول العالم املتقدم في هذا املجال. 

محدودية انتشار استخدامات االنترنت في الجزائر، إن نسبة مستخدمي هذه التقنية الواسعة االنتشار عامليا، ال تزال   -

 عيفة في الجزائر مقارنة حتى بالدول املجاورة. ض

التعامالت املالية اإللكترونية ال تزال في بدايتها، رغم مرور عدة سنوات على شروع السلطات الجزائرية تعميم التعامالت   -

فعلى سبيل املثال  املالية اإللكترونية على مستوى مختلف املؤسسات املالية و التجارية، إال أن هذه التجربة ال تزال متعثرة،  

في سحب   املغناطيسية  البطاقة  استعمال  من  يتخوفون  املواطنين  كذا  و  االقتصاديين  املتعاملين  من  واسعة  فئات  إن 

 أموالهم، بسبب كثرة األخطاء الناجمة عن جهاز السحب اإللكتروني و التأخير الكبير في تحيين حساباته.
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 جال. محدودية الجانب التشريعي املتخصص في هذا  امل  -

يالحظ على القطاعات الوزارية و الهيئات وجود عدد غير كافي من الكفاءات التقنية املتخصصة في تكنولوجيا اإلعالم   -

 و اإلتصال، و رغم املجهودات املبذولة من أجل تنمية الكفاءات في هذا املجال ، إال أنها تبقى غير منظمة و غير كافية. 

ماط اإللكترونية قادم إلينا شصنا أم أبينا، نظرا الرتباط كل دولة بالعالم الخارجي و  ما تجدر اإلشارة إليه أن تبني األن 

تأثرها بما يجري في العالم من تطور في تقنية االتصال، و حتى يضمن مشروع الحكومة اإللكترونية في الجزائر النجاح، البد  

 من تفعيل اإليجابيات و التغلب على السلبيات.   

 تمة:اخ

 الخدمات جودة تحسين  في اإللكترونية الحكومة  أهمية  بوضوح  ليعكس أفكار  من له التعرض  سبق  ما إن

 املعامالت إنجاز سرعة و جودة في العصر ملتطلبات تماشيا إليها  التحول  الحكومات  على لزاما التي أصبحت الحكومية، 

 الحصول  في املواطنين  لرغبات واستجابة  التقليدية،  األعمال تأدية يكتنف  الذي والروتين الحواجز البيروقراطية  وكسر 

 .نعيشه الذي العصر روح تواكب جودة ذات و سريعة سهلة و خدمات على

في العامة للمؤسسة  األفضل الخيار يعد اإللكترونية  الحكومة  تطبيق إن  في املستمر التحسين تحقيق الراغبة 

 في وتعتبر التكاليف، تخفيض الجودة و تحسين اإلنتاجية، زيادة إلى تؤدي إذ متميزة، خدمة هدف وبلوغ املقدمة الخدمات

 وتتطلب وقتيا ماديا مكلفة  اإللكترونية الحكومة نحو الطريق أن غير العام، القطاع ملؤسسات الرئيس ي املطلب مجملها

 و بدايتها في مازالت اإللكترونية الجزائرية الحكومة ألن و اإللكترونية، الحكومة جهود لقيادة كافية سياسية وإرادة التزاما

 العديد وألن انتشارها، نموها أو على  تؤثر قد التي  اإليجابية أو السلبية التأثيرات  بعد نعرف ال  ونحن  خطواتها األولى تخطو

 اإللكترونية الحكومة  التطور إلى أرادت ما  إذا  االعتبار  بعين أخذها  الحكومة على يجب الواجهة في مازالت التحديات من

إلنجاح مشروع الحكومة اإللكترونية في    التوصياتوفيما يلي بعض    .املواطنين طلبات ملساندة الفعالية و الكفاءة ذات

 الجزائر: 

يجب على جميع الوزارات والجهات الحكومية، وهي تواكب هذا الحدث، أال تغفل العنصر البشري، الذي يمكنها من   -

 نشر الوعي التقني داخل قطاعاتها، وتحصين هذه التقنية من أي اختراقات قد تعترضها. 

و   - تقنية  موارد  يحتاج  و  التخطيط،  دقة  و  الرؤية  يتطلب وضوح  اإللكترونية هي مشروع وطني ضخم،  الحكومة  إن 

 معلوماتية و مادية و بشرية، و يتطلب إلتزام حكومي من أعلى املستويات.

كار الحكومة اإللكترونية و تطبيقها في مجتمعاتنا بشكل مباشر، بل يجب القيام بالدراسات املناسبة  عدم استيراد أف -

 التي تجعل منظومة الحكومة اإللكترونية تتوافق مع كل مجتمع على حدى. 

ومة  العمل بشكل جاد على التغلب على مشكلة األمية، حيث أنها من املشكالت الكبيرة التي تعترض تطبيق فكرة الحك -

 اإللكترونية في الجزائر. 

 القيام بالدراسات التي تعالج سلبيات الحكومة اإللكترونية.  -

ينبالي الحذر من اعتماد تطبيقات الحكومة اإللكترونية ملجرد مواكبة الركب و بدون أن يكون لها فائدة عملية و أهداف   -

 واضحة. 

الوعي بين فئات املجتمع بأهمية االنترنت و   - تقنيات املعلومات و اإلتصال عامة، و ما توفره هذه الخدمات من  زيادة 

 فوائد.
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 أثر اإلدارة اإللكترونية على نظم التأمينات اإلجتماعية 
The impact of electronic management on social insurance systems 
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 امللخص 

لم يعد التحول الرقمي رفاهية يمكن االســــتغناء عنها في الوقت الحالي، خاصــــة بالنســــبة للمؤســــســــات والهيئات التي تتعامل مباشــــرة مع 

عملية التحول الرقمي في نظم التأمينات االجتماعية كان فوتحســـــين خدماتها وتســـــهيل وصـــــولها للمواطنين،   الجمهور، والتي تســـــعى إلى التطوير 

، ألنه يســاهم في  على ســير العمل بمرفق التأمينات وإدارته بشــكل الكتروني، هذا فضــال عن رفع مســتوى الخدمة املقدمة للمنتفعين   لها أثر كبير

ـــيبرانية  ـــرع. ومن الوجهة املقابلة في ظل هذا التحول الرقمي توجد تحديات قانونية ملواجهة أي تهديدات ســ ـــل وأســ ـــكل أفضــ تقديم الخدمات بشــ

، ومن ثم يجب صياغة قواعد قانونية لحماية ييرات في املعلومات الرقمية أو الحصول على نسخة منها دون أن تنتبه اإلدارةتهدف إلى إحداث تغ

 اإلدارة اإللكترونية. كما هو الحال في العديد من التشريعات الوطنية واإلقليمية.

 الخدمة. –املرفق   -االجتماعية  التأمينات  –االدارة االلكترونية   –التحول الرقمي   الكلمات املفتاحية : 

Summary 

Digital transformation is no longer an indispensable luxury at the present time, especially for institutions and bodies 

that deal directly with the public, which seek to develop and improve their services and facilitate their access to citizens. The 

process of digital transformation in social insurance systems has a significant impact on the workflow and management, This 

is in addition to raising the level of service provided to beneficiaries, as it contributes to providing better and faster services. 

On the other hand, in light of this digital transformation, there are legal challenges to confront any cyber threats aimed to 

making changes in digital information or obtaining a copy of it without the administration’s attention. Therefore, legal rules 

must be formulated to protect electronic management, as the case in many national and regional legislation. 

Keywords: digital transformation - electronic management - social  insurance – the facility - the service 
 

 مقدمـــــة

ــاعـد في أعـداد    للتقـدم التكنولوجي واتجـاه كـافـة دول العـالم نحو التحول الرقمي. واالزديـاد املتصـــــــــــ
ً
ـــــتخـدمي  نظرا ـــ مســـــ

ـــــتخداماتها ـــــبكة االنترنت والهواتف الذكية واســـــ ـــــطة  في الخدمات الحكومية    شـــــ ـــــادية واالجتماعية  وغيرها من األنشـــــ االقتصـــــ

والثقــافيــة. واالنتشــــــــــــــار املتزايــد في املعــامالت والخــدمــات االلكترونيــة. تبرز أهميــة التحول الرقمي وأثره على نظم التــأمينــات  

ــاهم في  ــاعـد على بنـاء مجتمعـات فـاعلـة، ألنـه يســـــــــــ االجتمـاعيـة الـذي يمثـل تغيير جـذرى کبير في تقـديم الخـدمـات، حيـث يســـــــــــ

 كل أفضل وأسرع.تقديم الخدمات بش

ملــــا كــــان ذلــــك، فكــــان يجــــب على الــــدول مواجهــــة االخطــــار والتحــــديــــات التي تســـــــــــــتهــــدف البنى التحتيــــة لالتصــــــــــــــــاالت 

واملعلومـات حيـث أنهـا تهـدد املعـامالت وتقـديم الخـدمـات بوجـه عـام، وتقلص الثقـة في الخـدمـات واألعمـال االلكترونيـة بوجـه 

ــــريعية ج .خاص ــــد تشــــــ ـــــــ ـــ ــــة ملواجهة أي تهديدات تهدف إلى إحداث تغييرات في املعلومات وذلك بصياغة قواعــــــ ــــدة ومالئمــــــ ديــــــ

 الرقمية أو الحصول على نسخة منها دون أن تنتبه اإلدارة.

تتمثــل أهميــة البحــث في اتجــاه دول العــالم نحو التحول الرقمي والتوجــه نحو اإلدارة اإللكترونيــة،     أهميــة البحــث:

أثر ذلك على حياة األفراد من حيث ســرعة وســهولة الخدمات املقدمة لهم وتحديدا في نظم خاصــة في ظل جائحة كورونا، و 

ــــواء اإلقليمية أو الوطنية بتوفير الحماية القانونية   عملية لإلدارة االلكترونية و التأمينات اإلجتماعية، وإهتمام القوانين سـ

الرقمنة.
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ـــــة في  خدمة في تؤديه الذي والدور  لكترونيةاإل باإلدارة التعريف إلى يهدف البحث   أهداف البحث: املجتمع خاصـــــ

باإلضافة إلى تأثير اإلدارة اإللكترونية على الخدمات املقدمة، وإبراز دور القانون على املستوى    نظم التأمينات اإلجتماعية،

 .لكترونيةالعربي والوطني مثل مصر  في حماية اإلدارة اإل

ـــــكــاليــة البحــث فيمــا يلي:      إشــــــــــــكــاليــة البحــث: ـــ إلى أي مــدى كــان تــأثير تطبيق اإلدارة اإللكترونيــة في نظم تتمثــل إشـــــ

ـــــر.   ؟التــأمينــات االجتمــاعيــة ـــ ـــــــــة في مصـــــ مــا هو دور القــانون في حمــايــة عمليــة التحول الرقمي والتقــدم التكنولوجي في و خــاصـــــ

 ؟قديم الخدمات ومواجهة أي تهديداتت

تم اإلســـــــــــــتعانة باملنهج الوصـــــــــــــفي التحليلي الذي يتبين من خالل وصـــــــــــــف ماهية اإلدارة اإللكترونية،  :  منهج البحث

ومحـاولة وصـــــــــــــف وتحليـل تأثير االدارة االلكترونيـة على ســـــــــــــير العمـل وتقـديم الخـدمات في مرفق التـأمينـات االجتمـاعيـة، مع 

 .اإلدارة االلكترونية وعملية الرقمنةفي حماية التعرض للرؤية املصرية في هذا الشأن، ووصف دور القانون 

 ي ضوء ما تم عرضه، تم تقسمة هذا البحث إلى ثالثة فروع. وذلك على النحو التالي :ف خطة البحث:

 ماهية اإلدارة اإللكترونية. الفرع األول:

   الرقمنة اإلدارية وتأثيرها على نظم التأمينات االجتماعية. الفرع الثاني:

 .اإلدارة اإللكترونيةلقانون في حماية دور ا الفرع الثالث:

 ماهية اإلدارة االلكترونية: الفرع األول 

يمثـل التحول الرقمي في نظم التـأمينـات االجتمـاعيـة تغيير جـذرى کبير في تقـديم الخـدمـات، حيـث يســـــــــــــاعـد على بنـاء 

مجتمعات فاعلة، ألنه يســــــاهم في تقديم الخدمات بشــــــكل أفضــــــل وأســــــرع. ومن الوجهة املقابلة في ظل هذا التحول الرقمي  

دف إلى إحــداث تغييرات في املعلومــات الرقميــة أو الحصـــــــــــــول على توجــد تحــديــات قــانونيــة وأمنيــة ملواجهــة أي تهــديــدات تهــ

 نسخة منها دون أن تنتبه اإلدارة. 

تبيـان ذلـك، يقتضـــــــــــــ ي إذن أن نعرض ملفهوم الرقمنـة أو اإلدارة اإللكترونيـة ، ثم نلج للحـديـث عن مفهوم التـأمينـات  

 اإلجتماعية، 

: مفهوم الرقمنة أو اإلدارة 
ً
 االلكترونية: أوال

ـــ د بالرقمنة تطبيق تقنيات التحول الرقمي، واالنتقال بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية أو الهيئات  يقصــ

، فقـد  . )1(العـامـة إلى نموذج عمـل مبتكر يعتمـد على التقنيـات الرقميـة 
ً
ويشـــــــــــــمـل التحول الرقمي طريقـة تقـديم الخـدمـة کليـا

 يدخل في و 
ً
کما ُيغير املكونات األسـاسـية للعمل من حيث البنية التحتية، وطرق   .  )2(  ظائف املؤسـسـة  کلهايکون اسـتراتيجيا

التشغيل، وکيفية الحصول على الخدمة. فاملستقبل الرقمي هو البديل العملي الوحيد املطروح حاليا خاصة في ظل تفش ي  

 جائحة كورونا.

ــاحثين إلى نفس املعنى   ــة بحيـــث يشـــــــــــــير الكثير من البـ ــة واإلدارة اإللكترونيـ ــة اإلداريـ ــا يتم الربط بين الرقمنـ وكثيرا مـ

للمفهومين فــالرقمنــة اإلداريــة هي اإلدارة اإللكترونيــة وتعرف بــأنهــا : إســـــــــــــتراتيجيــة إداريــة لعصـــــــــــــرنــة املعلومــات، تعمــل على 

ـــــا ـــــسـ ـــــل للمواطنين و املؤسـ ت، مع اســــــتغالل أمثل ملصــــــادر املعلومات املتاحة من خالل توظيف املوارد  تحقيق خدمات أفضـ

 
 2ص ، لعزيز، جامعة أم القرى، السعوديةجامعة امللك عبد ا (،2019، ) التحول الرقمي کيف وملاذا -د/ عدنان مصطفى البار ( 1)

  ، لرقمي والتکنولوجي، الجزء األول ما هو التحول الرقمي وکيف تعرفه الشرکات الرقمية ومحرکات دفع التحول ا (،2019، )د/ عباس بردان ( 2)

 . 13ص 



 

 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 279 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي 

 العلمي االفتراض ي 

2022 

 

ـــــتغالل أمثــل للوقـت و املـال والجهــد و تحقيقـا   ـــ ـــــريـة و املعنويـة املتــاحـة في إطـار الكتروني حـديـث من اجـل اســـــ ـــ املـاديـة والبشـــــ

 .)1( للمطالب املستهدفة و بالجودة املطلوبة

عمليــة تحويــل كــافــة األعمــال والخــدمــات اإلداريــة التقليــديــة إلى أعمــال وخــدمــات   كــذلــك عرفــت اإلدارة االلكترونيــة بــأنهــا    

تتمثــل في  إلكترونيــة تنفــذ بســـــــــــــرعــة عــاليــة ودقــة متنــاهيــة وبــدون اســـــــــــــتخــدام الورق ومن هنــا نقول أن اإلدارة اإللكترونيــة

مالت اإلدارية وتوفير الوقت و اســـــــــتغالل الوســـــــــائل اإللكترونية الحديثة في تقديم الخدمات اإلدارية من أجل تســـــــــهيل املعا

ووســــــــيلة لرفع أداء وكفاءة الســــــــلطة وتعتمد  )2(الجهد ، كما يعرف بعض املختصــــــــين اإلدارة اإللكترونية بأنها إدارة بال ورق  

 . )3( أساسا على الوسائل التكنولوجية

فهي تعتمد في أعمالها ومعامالتها مع األفراد    ويمكن القول أن اإلدارة اإللكترونية ما هي إال بديل جديد لإلدارة التقليدية،    

ـــــــــاالت ـــــــــائـل اإللكترونيـة وتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـــــ ـــــبكـة    )4( واملنظمـات على خليط متجـانس من الوســـــ ـــ ـــــيمـا منهـا شـــــ ـــ الســـــ

 .اإلنترنت، وسائل اإلعالم اآللي والفاكس وغيرها، وذلك من أجل اختصار الوقت في التنفيذ وتخفيض التكاليف

لك فإن رقمنة نظم التأمينات االجتماعية تعني تحويل كل خدمات التأمين التي تقدمها لجميع األفراد إلى خدمات  وعلى ذ    

رقمية، أي رقمنة العمليات بهدف تعزيز الكفاءة والســـرعة، حيث إن الرقمنة هي اســـتخدام الكمبيوتر واألجهزة املبنية على 

لقطـاعـات الخـدميـة التي تقـدمهـا نظم التـأمين اإلجتمـاعي من أجـل تـأمين  املعـالجـات أو املتحكمـات والبرمجيـات في مختلف ا

  .سير اإلجراءات واألعمال بشكل آلي دقيق وسليم وبأقل خطأ ممكن

فعملية التحول الرقمي سـتيسـر كافة االجراءات لكافة املتعاملين مع منظومة التأمينات االجتماعية، بما يسـهم في تقديم     

ــــغيلية وذلك عن  كافة الخدمات التأمين ـــ ــين الكفاءة التشـ ــ ـــ ــــكل كبير وتحسـ ـــ ــــر وتوفير التكلفة والجهد بشـ ـــ ــهولة ويسـ ــ ـــ ية بكل سـ

 . طريق استخدام األدوات والوسائل اإللكترونية لتحصيل االشتراكات وصرف املعاشات

: مفهوم التأمينات اإلجتماعية:
ً
 ثانيا

نظرا ملا تمثله التأمينات االجتماعية من حاجة ضــــــــرورية لإلنســــــــان وخاصــــــــة لرعايته واســــــــرته من بعده فقد ســــــــعت كافة     

في مجال   الدول في العالم إلى انشـــاء انظمة التأمينات ملواطنيها، حيث تعتبر التأمينات االجتماعية أحد الوســـائل االســـاســـية

 تحقيق الحماية واألمن االجتماعيين

ـــــكـل عـام، بـأنـه نظـام يهـدف إلى االحتيـاط من نتـائج املخـاطر االجتمـاعيـة، التي يتعرض لهـا  و      ـــ يعرف التـأمين االجتمـاعي، بشـــــ

العاملون الذين ال يمكنهم مواجهة هذه املخاطر بمفردهم، لضـــــــــعف إمكانياتهم املادية. وهذه املخاطر على نوعين، مخاطر  

ـــتركة بين العمال وغيرهم، كاملرض والشــــيخوخة  ذات عالقة بالعمل، كإصــــابات العمل أو أمراض ا ملهنة؛ ومخاطر عامة مشـ

 .والعجز والوفاة، وتأمين املعاش، وتأمين الورثة، والتأمين ضد البطالة

فالتأمينات االجتماعية هي نظام إجبارى يلتزم من خالله األفراد العاملين وأصحاب األعمال والدولة بدفع أقساط دورية     

ر املال املتجمع من هذه األقســـاط واســـتثماره ودفع دخل شـــهرى حينما يتوقف العامل عن العمل إما لعجزه للجهة التى تدي

ـــــن التقـاعـد أو دفع تكـاليف عالجـه أو الـدفع ملن يعولهم بعـد وفـاتـه فهى إحـدى نظم الحمـايـة االجتمـاعيـة التى   ـــ أو بلوغـه ســـــ

 
ـــــد ، زادي أحمد( د/ خيرة بن يمينة،  1) ـــ ـــ ـــــأت إدوارد ناشــ ـــ ـــ ـــــرية   دور الرقمنة واإلدارة االلكترونية  (،2019، )مايود/ نشــ ـــ ـــ   ،في تثمين إدارة املوارد البشــ

 . 70ص ، 12العدد  ،7مج  ،اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة بني سويف ،د والتعليم املفتوحمجلة التعليم عن بع

ة واألمنية للعمليات املؤتمر األول حول الجوانب القانوني، الحكومة االلكترونية واملرافق العامة (،28/4/2003  -26، )( د/ ماجد راغب الحلو2)

 .11ص  ،االمارات العربية املتحدة ،دبي، 4العدد رقم  ،مركز البحوث والدراسات ،دبيديمية شرطة  اأك  ،االلكترونية

 .62ص ، صوت القانون ، أهمية الرقمنة اإلداريـة فـي عصرنة وتفعيل الخدمة العمومية بالجزائر(، 2017، )عبـدالالوي عبدالسالم( د/3)

 .43ص ، عمان ، املسيرة للنشر والتوزيع والطباعةدار ، الطبعة األولى  ،االلكترونيةاإلدارة (، 2009، )( د/ محمد سمير أحمد4)
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ــتراكات من   ــيل اشـ ــتقلة عن طريق تحصـ ــهم في صـــورة معاش تتوالها الدولة او هيئة مسـ ــة املوظفين وتعويضـ املواطنين خاصـ

 أو راتب شهرى حينما يحالون إلى التقاعد أو يصيبهم ججز عن العمل أو الصرف لذويهم بعد وفاتهم.

وعلى هذا، فإن الهدف األســـــاســـــ ي من التأمين االجتماعي، هو ضـــــمان مســـــتوى مناســـــب ملعيشـــــة كل مؤمن عليه عند فقد     

فة مؤقتة، أو لســــــبب خارج عن إرادته، وتقدم له الضــــــمان املادي، والخدمات اليــــــحية، كذلك،  القدرة على الكســــــب بصــــــ

 .يشمل هذا النظام كفالة من يتركهم املؤمن عليه من أفراد أسرته، ممن كان يعولهم قبل وفاته

 باالرتياح واألمان بالنســــــبة للعامل وأســــــرته، وال شــــــك أن لهذا آثاره عل    
ً
ى إنتاجية العامل والروابط  فالتأمين يخلق شــــــعورا

 االجتماعية بينه وبين صاحب العمل الذي يشترك بنصيبه في التأمينات.

ـــــــادية     ـــ ـــــــة الدولة االجتماعية واالقتصـ ـــ ـــــــياسـ ـــ ـــــــاهمت نظم التأمين االجتماعى في تنفيذ سـ ـــ فعلى املســـــــــــتوى االجتماعى    .وقد سـ

ــــات ، كما امتدت مظلة التأمين  امتدت الحماية التأمينية إلى ماليين املواطنين في العالم من امل ـــ ــــحاب املعاشـ ـــ ؤمن عليهم واصـ

االجتماعى بشـكل غير مباشـر ألسـر املؤمن عليهم وأصـحاب املعاشـات بوصـفهم مسـتحقين للمزايا التي يمنحها النظام، ومن  

ـــــبكــات األمن االجتمــاعى ـــ ـــــتظلــة بــالحمــايــة التــأمينيــة، وهو األمر الــذي يــدعم شـــــ ـــ ـــــ  .ثم بــاتــت جميع الفئــات مســـــ ـــ توى  وعلى املســـــ

ـــــــادية، وذلك عن طريق تجميع   ـــ ـــــــاهمت نظم التأمين االجتماعى في تنفيذ خطة التنمية االجتماعية واالقتصـ ـــ ـــــــادي سـ ـــ االقتصـ

 .االشتراكات ثم إعادة استثمارها في مجاالت تعود بالنفع على االقتصاد القومى

    االجتماعيةالرقمنة اإلدارية وتأثيرها على نظم التأمينات : الفرع الثاني

عملية التحول الرقمي في نظم التأمينات االجتماعية كان لها أثر كبير على ســـــــــــير العمل بمرفق التأمينات وإدارته بشـــــــــــكل      

الكتروني، هذا فضـــــــــال عن رفع مســـــــــتوى الخدمة املقدمة للمنتفعين. تبيان ذلك، يقتضـــــــــ ي التعرض ألثر الرقمنة على نظم 

 .رض للرؤية الرقمية للهيئة القومية للتأمين االجتماعي في مصر وذلك على النحو االتي:التأمينات اإلجتماعية، ثم نتع

 أوال: أثر الرقمنة على نظم التأمينات االجتماعية:

 أثر الرقمنة على سير مرفق التأمينات االجتماعية: -1

املعـامالت بين األفراد والجهـات اإلداريـة  بتطبيق التحول الرقمي أو االدارة االلكترونيـة تقـل وجود ظروف طـارئـة تؤثر على      

 حيث يستطيع الفرد الحصول علي البيانات واملعلومات الالزمة في أي وقت من االوقات.

كما أنه يفضـــــــ ي إلى ســـــــهولة أداء الرســـــــوم الالزمة لالنتفاع بخدمة املرفق و اســـــــتمرارية أداء املرفق لخدماته، وال شـــــــك أن      

الخدمة اإللكترونية تجعل هذا املبدأ يتجه للتطبيق، حيث ال تحدد مواعيد فتح أو غلق املرافق العمومية وإنما يعمل على 

ـــــيقلـــل من خط ـــ ــــاعـــة، وبـــالتـــالي ســـــ ـــ ـــ ورة إضـــــــــــــراب املوظفين وكـــذلـــك من خالل توفير البوابـــات اإللكترونيـــة، حيـــث مـــدار الســـــ

 .(1)سيستطيع الفرد الحصول على الخدمة املرفقية في أي وقت شاء

 .اتف والحصول على اي بيانات تخصهمعن طريق تطبيقات وبرامج باله لافراد أيضا الحصول على املعلومات املطلوبة    

بوابـات إلكترونيـة، متعلقـة بنظـام التـأمينـات االجتمـاعيـة    كـذلـك يمكن الـدخول على املواقع االلكترونيـة من خالل توفير     

للحصـــول واالســـتفادة من الخدمات التي يقدمها هذ املرفق الكترونيا. حيث ســـيســـتطيع الفرد الحصـــول على الخدمة في أي  

ــــــــ ي هذه الخدمة على الط ـــ ــــتقضـ ـــ ــــاء وفي ذلك ســـــ ـــ وابير للحصــــــــــــول على معلومات أو إنجاز املعامالت أو إيداع امللفات وقت شـــــ

 .(2)اإلدارية 

 
في الجزائر  بحــــث بعنوان   (،2021، )  ( الكــــاهنــــة زواويص(1 ـــــريعيــــة املنظمــــة للخــــدمــــة العموميــــة االلكترونيــــة  ـــ ـــ مفــــاهيم )البيئــــة القــــانونيــــة والتشــ

 .16ص   ،برلين /أملانيا املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية ،(ومقاربات
ص ، كلية الحقوق جامعة االســـكندرية،  رســـالة دكتوراه ،االدارة االلكترونية وتحديات املجتمع الرقمي   (،2014، )د/ ياســـر محمد عبدالعال ((2

185. 
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نخلص مما سـبق ان نظام االدارة االلكترونية يؤكد مبدأ دوام سـير املرافق العامة بانتظام واضـطراد ويؤدي الي التخلص      

ــمله من بطئ في االجراءات وزيادة ف ــلة النهائية هي تقديم من البيروقراطية في العمل وذلك بما تشــــ ي التكاليف وتكون املحصــــ

 خدمة ذات جودة عالية وبسرعة في االنجاز وبأقل تكلفة ممكنة.

 أثر التحول الرقمي على املنتفعين من نظم التأمينات االجتماعية: -2

من شـــــــــــــأن تقديم الخدمة آليا أو الكترونيا، عدم وجود تمييز بين األفراد في الحصـــــــــــــول على هذه الخدمة فكل من يمكنه     

 التعامل مع الحاسب االلي يمكنه الحصول على الخدمة املطلوبة. 

ع بخـدمـات املرفق حميع  وتطبيق نظـام االدارة االلكترونيـة على هـذا النحو يـدعم مبـدأ املســــــــــــــاوة إلى حـد كبير  حيـث يتمت    

األفراد دون تمييز بينهم ، ويفرض ذلـــك تواجـــد جميع الراغبين في االنتفـــاع من خـــدمـــات املرفق في الوضـــــــــــــع أو املركز الـــذي 

يحــدده قــانون او الئحــة املرفق، وأن يتوافر فيهم الشـــــــــــــروط الالزمــة لالنتفــاع بهــذه الخــدمــات حتى يســـــــــــــتطيعوا االنتفــاع بهـا  

 مييز بينهم.وتحمل نفقاتها دون ت

ومن ناحية أخرى فإن اســــــــتخدام هذا النظام يســــــــاعد على التخلص والقضــــــــاء على حاالت املحاباة والوســــــــاطة في تقديم     

 الخدمات والتي كانت تميز بين األفراد. 

ــــوة التي قد توجد بين املوظفين العموميين  حيث أن بتطبيق هذا الن     ـــــ ي على حاالت الرشـــــ ـــ ظام ال  كما ان هذا النظام يقضـ

يكون هنــاك مواجهــة مبــاشـــــــــــــرة بين الفرد طــالــب الخــدمــة واملوظف العــام، ومن ثم ال يوجــد مجــال لرشـــــــــــــوة املوظف في هــذا  

ـــــفـافيـة والنزاهـة في املعـامالت   الشـــــــــــــأن. ومختلف املظـاهر اإلداريـة الســـــــــــــلبيـة، األمر  الـذي ـــ ــأنـه تحقيق املزيـد من الشـــــ ـــ ـــ من شـــــ

 اإلدارية.

 املرفق للتعديل والتغيير: أثر التحول الرقمي على قابلية -3

ـــــتفيـد، ويعمـل على تنظيم العالقة  ـــ ـــــتخـدم واملســـــ ـــ ـــــريعي يحـدد واجبـات كل من املســـــ ـــ يتطلـب هذا املبـدأ توفر نظـام قانوني تشـــــ

 .(1)الترابطية بين مختلف الجهات املسئولة والجمهور 

وما دامت الحياة اإلدارية متطورة، كونها وليدة رغبات األفراد املتعددة، ولذلك يســــــــتلزم من الســــــــلطة اإلدارية ألجل بقاء     

املرفق أن تقوم بتحديثه بما تقدمه التطورات التكنولوجية الحديثة من تدفقات تقنية كفيلة بتطبيق اإلدارة اإللكترونية  

 ملبدأ قابلية ا
ً
 .(2)ملرفق للتغييرمما يعد تجسيدا

وملا كانت اإلدارة التقليدية تقوم على االســـــــتعانة بعدد كبير من املوظفين وذلك لتقديم الخدمات لالفراد. وكــــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــــتم     

استخدام الكثير من األوراق واملستندات، ويحتـــاج إنهاء الخدمة إلى الحصول على أكثـــر مـــن توقيـــع أو تصديق على املستند  

ذلـك يرتبط بتواجـد هؤالء املوظفين في عملهم وبـالحـالـة النفســـــــــــــيـة لهم، والشـــــــــــــك أن هـذه الظروف كـان يترتـب املطلوب وأن  

عليها بطء اإلجراءات وعليه فإن اإلنتقال من نظام اإلدارة التقليدية إلى نظام اإلدارة االلكترونية يعد اســــــتجابة للمصــــــلحة  

ـــــ ى تطوير املرافق العـــامـــة، وتـــدعيمهـــا   ـــ بـــاألجهزة االلكترونيـــة وتـــأهيـــل موظفيهـــا، فـــاإلدارة االلكترونيـــة هي العـــامـــة التي تقتضـــــ

التطبيق العملي ملبدأ مواكبة اإلدارة للتطورات واملرافق العامة للمستجدات والتغيرات دون أن يملك املوظفون حق رفض  

ة بتغيير إدارة املرافق العامة  ويالحظ أن تطبيق هذا املبدأ يســـمح لإلدار .  هذا النظام بادعائهم باســـتقرار مراكزهم القانونية

من النظــام التقليــدي إلى النظــام اإللكتروني وذلــك بصـــــــــــــرف النظر عن طريقــة اإلدارة املتبعــة ، وســـــــــــــواء تعلق األمر بــإدارة 

 
ـــــلمى ديلمي   ((1 ـــ ـــ ــــــات  ،  االلكترونيــة كــأليــة لتطوير الخــدمــة العموميــة في الجزائر  دارةتفعيــل اإل  (،2021، )د/ســ ـــ ـــ املركز الــديمقراطي العربي للــدراســ

 .71ص  ،  برلين /أملانيا االستراتيجية والسياسية واالقتصادية
املرجع   ،(مفاهيم ومقاربات) البيئة القانونية والتشــــريعية املنظمة للخدمة العمومية االلكترونية في الجزائر  بحث بعنوان ، الكاهنة زواويص ((2

 . 17ص ،السابق
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مباشـــــــرة تتوالها الســـــــلطة العامة أم بإدارة غير مباشـــــــرة يتوالها ملتزم بعقد امتياز، أو شـــــــركة اقتصـــــــاد مختلط، أو شـــــــركة 

ــــهمهاعامة تملك ا ونشـــــير أيضـــــا إلى أن التحول إلى النظام اإللكتروني يحقق فاعلية كبيرة بالنســـــبة لحقوق   .لدولة جميع أسـ

املستفيدين من املرافق العامة أو املنتفعين بــــهــــا وذلك ألنه ييسر سبيل الحصول على هذه الحقــــوق بدقة عاليــــة وسرعة في 

 .اإلنجاز

: الرؤية الرقمية للهيئة القومية
ً
 للتأمين االجتماعي في مصر:  ثانيا

لم يعد التحول الرقمي رفاهية يمكن االسـتغناء عنها في الوقت الحالي، خاصـة بالنسـبة للمؤسـسـات والهيئات التي تتعامل      

مباشــــــــرة مع الجمهور، والتي تســــــــعى إلى التطوير وتحســــــــين خدماتها وتســــــــهيل وصــــــــولها للمواطنين، ويتجاوز مفهوم التحول  

ـــــــتخدام ـــ ـــــــبح تقديم   الرقمي اسـ ـــ ـــــــات والهيئات ليصـ ـــ ـــــــسـ ـــ ـــــــلوب عمل يجمع املؤسـ ـــ ـــــــبح منهجا وأسـ ـــ التطبيقات التكنولوجية ليصـ

 الخدمات أسهل وأسرع.

ـــــر وقـد بـدأ تنفيـذهـا بـالفعـل،      ـــ وتوجـد خطـة طموحـة للنهوض بنظم املعلومـات بـالهيئـة القوميـة للتـأمين االجتمـاعي في مصـــــ

ـــــيتم تحويـل نظـام العمـل الحـالي إلى نظـام قواعـد  ـــ البيـانـات العالقيـة، وهو مـا ســـــــــــــيســـــــــــــهم في التحول الرقمي للهيئـة  حيـث ســـــ

وتحقيق الترابط والتكامل مع قواعد البيانات املوجودة في الدولة بما يحقق ســـــــرعة صـــــــرف املســـــــتحقات التأمينية واملعاش  

 .فور توافر شروط استحقاقه

ــ     د والوقـــت وتقلـــل االعتمـــاد على دورة العمـــل  كمـــا أن عمليـــة التحول الرقمي التي بـــدأ تنفيـــذهـــا ســـــــــــــتوفر الكثير من الجهـ

املســتندية التي تؤرق املوظف وتثقله بالكثير من األعباء، هذا باالضــافة إلى أن أغلب املســتندات ســتكون في صــورة رقمية ال  

  ورقية، كما أن بناء قدرات العاملين عقب تحديد احتياجاتهم التدريبية ســــــيســــــهم بشــــــكل كبير في تقديم الخدمات املقدمة

 ألصحاب املعاشات.

يضــاف إلى ما ســبق أن اعتماد التحول الرقمي في االدارة ســاهم في توفير عدد املوظفين في بعض االدارات واالســتفادة بهم      

كما عزز ذلك من وجود تواصـــــــل أفضـــــــل وارتباط أكبر بين إدارات الهيئة والذي من شـــــــأنه تقديم خدمات  في إدارات أخرى،  

 وتحقيق رقابة أفضل. أفضل

 التي  الهامة، الداخلية الرقابة مشــــاكل بعض اختفاء إلى أدى البيانات تشــــغيل عمليات في الحاســــوب اســــتخدام كما أن    

ـــــبحت حيث اليدوية، األنظمة في كبير اهتمام على تحوز  كانت ـــــبات تلك تقدمها التي ياااملز  من أصـــــ  مقارنة الدقة الحاســـــ

ـــــر ـــــال عن االنجاز االلكتروني لبعض   األحوال. جميع في مجاالبر  تعليمات تنفيذ يعني الذي الثبات ,البشــــــــــري، بالعنصـــــ فضـــــ

من خالل تحويــل بعض األعمــال اإلداريــة البســـــــــــــيطــة التي يقوم بهــا املوظف العمومي إلى  الخــدمــات املرفقيــة بطريقــة آليــة،

 .أعمال إلكترونية تتم تلقائيا

 اإلدارة اإللكترونيةدور القانون في حماية : الفرع الثالث

 للتقدم التكنولوجي واتجاه كافة دول العالم نحو التحول الرقمي. واالزدياد املتصـــــــاعد في أعداد      
ً
مســـــــتخدمي شـــــــبكة  نظرا

افية.  وغيرها من األنشـــطة االقتصـــادية واالجتماعية والثقفي الخدمات الحكومية    االنترنت والهواتف الذكية واســـتخداماتها

واالنتشار املتزايد في املعامالت والخدمات االلكترونية. تبرز أهمية مواجهة االخطار والتحديات التي تستهدف البنى التحتية  

ــــاالت واملعلومـــات حيـــث أنهـــا تهـــدد املعـــامالت وتقـــديم الخـــدمـــات بوجـــه عـــام، وتقلص الثقـــة في الخـــدمـــات واألعمـــال   ـــ ـــ لالتصـــــ

 .االلكترونية بوجه خاص

يجب على الدول مالحقة هذا التطور بصياغــــة قواعــــد تشــريعية جديــدة ومالئمــة ملواجهــة تلــك الجرائــم املعاصــرة    ومن ثم    

  . هذه القواعدالتــــــى تهــــــدد اعتبــــــارات الثقــــــة واألمــــــان فى املعامــــــالت اإللكترونيــــــة التــــــى تكتســــــب أهميــــــة كبــــــرى يومــــــأ بعــــــد يــــــوم

التي تترتب علي اســـــــتخدامه بما يكفل حماية الحقوق املترتبة علي هذا االســـــــتعمال، ويحدد   القانونية تضـــــــع إطارا للعالقات

 الواجبات تجاهها.
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مكن  حمـايـة التحول الرقميهـذه التـدابير القـانونيـة تؤدي دورا رئيســـــــــــــيـا في      
ُ
، حيـث يعتبر القـانون بمثـابـة أداة دينـاميكيـة ت

منية الحديثة. في ضـوء ذلك سـنعرض للجهود العربية باالضـافة للقوانين  الدولة من التجاوب مع التحديات االجتماعية واأل 

 الوطنية ودورها في توفير الحماية القانونية من التهديدات السيبرانية.

: الجهود العربية:
ً
 أوال

وذلك في  ،(1)أقر البرملان العربي أول قانون عربي اســـــــــــترشـــــــــــادي في مجال حماية وتعزيز األمن الســـــــــــيبراني في الدول العربية    

ـــــيبرانيــة، وتعزيز حمــايــة األنظمــة التقنيــة   ـــ ــــامــل ملواجهــة الجرائم الســـــ ـــ ـــ ـــــع إطــار قــانوني شـــــ ـــ إطــار دعم الجهود العربيــة في وضـــــ

  .ومكوناتها، وتأمين ما تقدمه من خدمات وما تحتويه من بيانات، من أية أعمال غير مشروعة

د الثـاني من الفصــــــــــــــل التشـــــــــــــريعي الثـالـث يوم األربعـاء املوافق  تم ذلـك خالل الجلســــــــــــــة األولى للبرملـان العربي لـدور االنعقـا    

م، حيــــث أقر البرملــــان العربي في هــــذه الجلســــــــــــــــة مشـــــــــــــروع القــــانون، الــــذي بــــدأ كمقترح مقــــدم من عــــادل بن 3/11/2021

د  عبدالرحمن العســـــــــــومي رئيس البرملان العربي، ثم إحالته إلى لجنة الشـــــــــــئون الخارجية والســـــــــــياســـــــــــية واألمن القومي إلعدا 

  
ً
املســـودة األولى ملشـــروع القانون، والتي تم إرســـالها إلى البرملانات واملجالس العربية لتلقي مالحظاتها بشـــأن املشـــروع، وصـــوال

إلى صـــــــــــــيــاغتــه في شـــــــــــــكلــه النهــائي بعــد تضـــــــــــــمين مالحظــات ورؤى برملــانــات الــدول العربيــة وعرضــــــــــــــه على عــدد من األســــــــــــــاتـذة  

  .املتخصصين في هذا املجال

نون حمــايــة وتعزيز األمن الســـــــــــــيبراني في الــدول العربيــة إلى حوكمــة مفهوم األمن الســـــــــــــيبراني وتطبيقــاتــه داخــل ويهــدف قــا    

املؤســــســــات املعنية في الدول العربية، وحماية البنى التحتية الحســــاســــة التي تعتمد في تشــــغيلها على تكنولوجيا املعلومات، 

 عن رفع الوعي املجتمعي حول قضــــــــــايا األمن الســــــــــي
ً
براني. وخالل مراحل إعداد هذا القانون، تم األخذ بعين االعتبار  فضــــــــــال

القوانين الوطنية القائمة بالفعل في هذا املجال في عدٍد من الدول العربية، وكذلك بعض االســــــــتراتيجيات الوطنية العربية 

 ملكافحة الجرائم السيبرانية، كما تم االستصناس بالقوانين القائمة في تجارب دولية أخرى  
ً
مثل دول االتحاد األوروبي، فضال

ــيبراني على  ــايا األمن السـ ــادرة عن عدد من مراكز الفكر املعنية بقضـ ــة في هذا املجال والصـ ــات املتخصـــصـ عن بعض الدراسـ

مســــــــتوى املنطقة العربية وخارجها، وهو ما أضــــــــفى على القانون قدر كبير من الشــــــــمولية والتكامل في تناول هذا املوضــــــــوع  

  .لكافة الدول العربية الحيوي واملهم

ويتكون القانون من ســـتة فصـــول، يتناول الفصـــل األول تعريف املصـــطلحات الواردة في القانون وأهدافه وبعض األحكام      

 من املواد بشــــــــــــــأن بنـاء القـدرات التشـــــــــــــريعيـة للـدول العربيـة في حمـايـة وتعزيز األمن  
ً
العـامـة، ويضـــــــــــــم الفصــــــــــــــل الثـاني عـددا

ســـســـات وطنية مســـتقلة لامن الســـيبراني، وبناء الكوادر البشـــرية املؤهلة في هذا املجال، فيما يتناول  الســـيبراني، وإنشـــاء مؤ 

الفصـــــــــــــــل الثـــالـــث، التعـــاون العربي في مجـــال األمن الســـــــــــــيبراني، من حيـــث تبـــادل الخبرات واملعلومـــات بين الـــدول العربيـــة،  

ـــــاء مركز عربي لتعزيز ـــ ـــــاعدة القـانونيـة املتبـادلة، وكذلك إنشـــــ ـــ مواجهـة الجرائم الســـــــــــــيبرانيـة، ويتنـاول الفصـــــــــــــل الرابع  واملســـــ

التعاون الدولي في مجال األمن الســــــيبراني، من حيث تبادل الخبرات وتنســــــيق املواقف مع الدول األخرى فى إطار االتفاقيات  

 عن دعم الجهود املبذولة للتوصـــــــــــل إلى اتفاقية دول
ً
صـــــــــــادق عليها، فضـــــــــــال

ُ
ــاملة لامن الدولية واإلقليمية والثنائية امل ـــــ ـــ ية شـ

 إلى 
ً
 ألحكام هذا القانون، وصـــــــوال

ً
الســـــــيبراني، ويتناول الفصـــــــل الخامس، تحديد وتخـــــــخيص الجرائم التي يعاقب عليها وفقا

 .الفصل السادس واألخير، الذي يتناول بعض األحكام الختامية

 

 
 ( انظر الرابط االلكتروني للبرملان العربي موضح به بيان عن اقرار القانون:(1

http://www.ar-pr.org/News_Details.aspx?frm=663&fbclid=IwAR06qyDQ2EmAtLYVtaZEJG-

_glFltBQiKcJrQJiqwAdjMQfMYANzK0NHXCo 
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 ثانيا: موقف التشريع املصري:

م على أن ) أمن الفضــــاء املعلوماتي جزء أســــاســــ ي من منظومة  2014من الدســــتور املصــــري املعدل ســــنة   31نصــــت املادة     

 االقتصاد واألمن القومي، وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون(.

ــمبر       ـــ ــيبرانى في ديســـــ ـــ ـــــكيل املجلس األعلى لامن الســـــ ــئولية  م بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ليتو 2014وقد تم تشـــــ ـــ لى مســـــ

إعداد اســــتراتيجية وســــياســــات وبرامج وخطط تأمين البنى التحتية لالتصــــاالت واملعلومات الحرجة لكافة قطاعات الدولة.  

ويتبع املجلس األعلى لامن الســـــــــــــيبراني مجلس الوزراء، ويرأســـــــــــــه وزير االتصـــــــــــــاالت وتكنولوجيـا املعلومـات، ويضـــــــــــــم ممثلى  

لخـــارجيـــة، والـــداخليـــة، وجهـــات ســـــــــــــيـــاديـــة( وممثلى إدارة وتشـــــــــــــغيـــل البنى التحتيـــة فى االطراف املعنيـــة )وزارات الـــدفـــاع، وا

 .القطاعات الحيوية واملرافق العامة والحكومة االلكترونية

وقد قام املجلس بوضـــع الخطة االســـتراتيجية لامن الســـيبرانى لالرتقاء بمســـتوى االســـتعداد ملواجهة املخاطر الســـيبرانية      

ـــــــتى قطاعات الدو  ـــ لة والتشـــــــــــريعات، تم اعداد البيئة التشـــــــــــريعية بما يضـــــــــــمن حوكمة البيئة الرقمية وتحقيق التوازن  فى شـ

ـــــتثمـار ـــ ـــــركـات على االســـــ ـــ ـــــيـة بيـانـات املواطن فى البيئـة الرقميـة، وتحفيز الشـــــ ـــ ـــــوصـــــ ـــ حيـث انـه بتـاريخ   .املطلوب بين حمـايـة خصـــــ

الالئحة التنفيذية  ، وصدرت  ة املعلوماتبشأن مكافحة جرائم تقني ٢٠١٨لسنة  ١٧٥م تم اصدار قانون رقم  14/8/2018

م، ويغطى القـانون مجموعـة من الجرائم التى تســـــــــــــتهـدف املواطنين واالســـــــــــــتثمـار والجهـات الحكومية  27/8/2020لـه بتـاريخ 

والخاصــــــــــــة، ويضــــــــــــع  جية فى اإلثبات لادلة الرقمية مما يضــــــــــــمن الوصــــــــــــول ملرتكبى الجرائم اإللكترونية املختلفة لحماية  

املواطنين وتخــــــجيع االســــــتثمار، كما تم اصــــــدار قانون حماية البيانات الخــــــخصــــــية والذى يتماشــــــ ى مع أفضــــــل املمارســــــات  

الدولية وخاصـــــــــــة النظام األوروبى العام لحماية البيانات. ويهدف القانون إلى حماية البيانات الخـــــــــــخصـــــــــــية ملواطنى الدولة  

ـــــرية واملقيمين بها؛ كما يعد خطوة هامة لتعزي ــناعة مراكز البيانات فى مصــــــــــر وخلق بيئة  املصـــــ ز جهود الوزارة فى توطين صــــــــ

  .آمنة لتداول املعلومات فى الفضاء اإللكتروني

ـــــــاالت واملعلومات وتطبيقاتها  وهذه القوانين تهدف إلى      ـــ ـــــــيبرانية وتعزيز الثقة في البني التحتية لالتصـ ـــ مواجهة املخاطر السـ

ـــــتي القطــاعــات الحيويــة و  ـــ تــأمينهــا من أجــل تحقيق بيئــة رقميــة آمنــة وموثوقــة للمجتمع املصـــــــــــــري بمختلف  وخــدمــاتهــا في شـــــ

 . (1)أطيافه

 الخاتمــــــة  

 فقد انتهى الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وهي على النحو اآلتي:في ضوء ما سبق ذكره،     

 أوال: النتائج :

خدمة، وأيضا الحاصل على الخدمة، حيث يوفر كثيـرا من الجهد  يقدم التحول الرقمي فوائد مختلفة للطرفين مقدم ال -1

ـــــيط   ـــــين الجودة وتبسـ ـــــاعد على تحسـ ـــــغيل، ويسـ ـــــين كفاءة العمل والتشـ ـــــكل كبير، كما أن له مميزات كبيرة في تحسـ واملال بشـ

 .اإلجراءات للحصول على الخدمات املقدمة للمستفيدين

بشــكل كبير بين املواطنين الراغبين في الحصــول على الخدمات، عن    يقدم التحول الرقمي فرصــا أكبر للتوســع واالنتشــار -2

 .طريق حلول مبتكرة وبسيطة بعيدا عن الروتين

فصــــل مكان تشــــغيل الخدمة عن أدائها أو الرقمنة تســــاهم بشــــكل فعال في التخطيط واتخاذ القرارات كما أنها تؤدي إلى  -3

الغاء كامل العالقة املباشــرة بين طرفي املعاملة أو التخفيف منها إلى اقيــ ى حد ممكن، مما يؤدي الى إلى  بعبارة أخرى تؤدي 

  الحد من تأثير العالقات الخخصية والنفوذ في انهاء املعامالت املتعلقة بأحد العمالء.

 

 
 .9ص  ، مصر،االستراتيجية الوطنية لامن السيبراني، ( 2021 – 2017) ، ( املجلس األعلى لامن السيراني(1
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 ثانيا: التوصيات :

 توفير خالل من العمل اءاتجر إل  املســـــــتمر والتطوير االتصـــــــال ووســـــــائل املعلومات لتقنية املســـــــتمر التحديث  -1

 عن اسـتخدام برمجيات    .املتطورة الحاسـوب اجهزة واسـتخدام البرمجة علم مجال في املتخصـصـة الكوادر
ً
فضـال

 متقدمة للحفاظ على سرية املعلومات.

مما ينعكس   والخدمات اإللكترونية،زيادة االنفاق وتعزيز البنية األســــاســــية لتكنولوجيا املعلومات واالتصــــاالت،    -2

 على أداء الحكومة االلكترونية.

ـــــاء -3 ـــ ـــــكلـة على القضـــــ ـــ ـــــر الرقميـة األميـة مشـــــ ـــ  بـأهميـة االدارة واملواطنين للعـاملين اإللكتروني والوعي الثقـافـة ونشـــــ

 .إلكترونية عمومية خدمة لتقديم مالئمة رقمية بيئة وذلك لخلق اإللكترونية

تحقيق وتسريع التـرابط والتكامل بين قواعد البيانات املوجودة في الدولة بما يحقق سرعة أداء الخدمات وهو ما   -4

 سيسهم في عملية التحول الرقمي.

 املراجــع قائمـة 

  ، مصر.(. االستراتيجية الوطنية لامن السيبراني 2021 – 2017)  ،املجلس األعلى لامن السيراني -

  البيئة القانونية والتشـــريعية املنظمة للخدمة العمومية االلكترونية في الجزائر  بحث بعنوان  (،2021، )الكاهنة زواويص -

 .برلين/أملانياة ستراتيجية والسياسية واالقتصاديلدراسات اال املركز الديمقراطي العربي ل (،مفاهيم ومقاربات)

كلية الحقوق    ،رســــــالة ماجســــــتير   ،اإلطار القانوني لخدمات األمن الســــــيبراني ) دراســــــة مقارنة ((،  2021، )ا/ حنين جميل -

 ,األردن ،عمان ،جامعة الشرق األوسط

دور الرقمنة واإلدارة االلكترونية في تثمين إدارة    (،2019)مايو،  د/ خيرة بن يمينة، د/ نشـــــــــــأت إدوارد ناشـــــــــــد ، زادي أحمد -

مج   ،اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة بني ســـــــويف  ،مجلة التعليم عن بعد والتعليم املفتوح  ،املوارد البشـــــــرية

 .12العدد ، 7

ـــــلمى ديلمي - ـــ املركز الـــديمقراطي  ،  العموميـــة في الجزائرتفعيـــل اإلدارة االلكترونيـــة كـــأليـــة لتطوير الخـــدمـــة  (،  2021)د/ ســـــ

 .برلين/العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية أملانيا

ـــــاس بردان - التحول ا  (،2019، )د/ عبـ الشـــــــــــــرکـــــات الرقميــــــة ومحرکـــــات دفع  لرقمي  مـــــا هو التحول الرقمي وکيف تعرفـــــه 

 .والتکنولوجي، الجزء األول 

صـوت  ,  أهمية الرقمنة اإلداريــــــــــــــة فــــــــــــــي عـصرنة وتفعيل الخدمة العمومية بالجزائر  (،2017، )د/ عبــــــــــــــدالالوي عبدالسـالم -

 .القانون 

 .السعوديةجامعة امللك عبد العزيز، جامعة أم القرى،  (،2019، )التحول الرقمي کيف وملاذا -لبار  د/ عدنان مصطفى ا -

املؤتمر األول حول الجوانـب القـانونية  ,  الحكومـة االلكترونيـة واملرافق العـامـة  (،28/4/2003  -26, )د/ مـاجـد راغـب الحلو   -

ــــرطة دبيداأك  ،واألمنية للعمليات االلكترونية ـــ االمارات العربية    ،دبي، 4العدد رقم    ،مركز البحوث والدراســــــــــــات ،يمية شـــــ

 ,املتحدة

  ، عمان.دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األولى ،اإلدارة االلكترونية (،2009، )د/ محمد سمير أحمد -

ـــــر محمــد عبــدالعــالد/   - ـــ كليــة الحقوق  ،  رســـــــــــــــالــة دكتوراه  ،االدارة االلكترونيــة وتحــديــات املجتمع الرقمي  (،2014، )يــاســـــ

 .جامعة االسكندرية

 الرابط االلكتروني :
http://www.ar-pr.org/News_Details.aspx?frm=663&fbclid=IwAR06qyDQ2EmAtLYVtaZEJG-

_glFltBQiKcJrQJiqwAdjMQfMYANzK0NHXCo 



 

 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 286 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي 

 العلمي االفتراض ي 

2022 

 

 املؤسسات التعليمية املصرية  أثر اإلدارة اإللكترونية علي تنمية املوارد البشرية الستدامة

The impact of electronic management on the development of human resources for the 

sustainability of Egyptian educational institutions 
 

   د.هدى سليمان محمود  د.وائل شحاتة عبدالحميد فودة   أ.د نشأت ادوراد ناشد 
Dr.nashaat@oi.edu.eg                                      Wfoda@oi.edu.eg                       hodas@oi.edu.eg    

 مدرس إدارة االعمال                           مدرس اقتصاد                                                                  عميد معهد العبور العالي 

    مصر  - معهد العبور العالي لالدارة والحاسبات ونظم املعلومات 
 

 امللخص 

إحــداث   فــي   
ً
مهمــا  

ً
عــامال والتقنيــة  االلكترونية  االدارة  الجودة وتقليل تعــد  التعليمية مثل تحسين  املؤســسات  فــي  تغييــرات كبيــرة وقويــة 

هدف البحث إلى معرفة مدى تأثير االدارة االلكترونية على تنمية املوارد البشرية الستدامة املؤسسات التعليمية املصرية    التكلفة وزيـادة املرونـة

بين االدارة االلكترونية على تنمية املوارد البشرية، ووجود عالقة إرتباطية بين تنمية املوارد  واشتملت فروض البحث على وجود عالقة إرتباطية  

لى البشرية الستدامة املؤسسالت التعليمية ووجود عالقة إرتباطية بين االدارة االلكترونية واستدامة املؤسسات ، وهدف البحث إلى التعرف ع

االلكترونية وأهميتها وعال االدارة  الوصفي مفهوم  املنهج  تم استخدام   . املفاهيم األخرى، والتعرف على مفهوم وأهدافاالستدامة  ببعض  قتها 

(  500التحليلي لتكوين اإلطار النظري للبحث، وتم جمع البيانات من خالل استمارة استقصاء كأداة رئيسية للبحث من خالل عينة مكونة من )

( بين االدارة االلكترونية  0.01نتائج إلى وجود عالقة ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية )موظف بوازارة التعليم العالي ، وقد أسفرت ال

د البشرية، والتنمية البشرية وتبين وجود تأثير لتخطيط والتنظيم لتنمية املوارد البشرية بينما لم يكن هناك أثر معنوي للرقابة على تنمية املوار 

( بين تنمية املوارد البشرية واالستدامه املؤسسية ، وكان هناك عالقة إرتباطية  0.01د مستوى معنوية )كما توجد عالقة ذات داللة معنوية عن

 بين االدارة االلكترونية واالستدامة املوسسات التعليمية. 

 التنمية البشرية ,استدامة املؤسسات التعليمية. ,الكلمات املفتاحية: اإلدارة اإللكترونية 

Abstract : 

      Electronic and technical management is an important factor in bringing about great and powerful changes in educational 

institutions, such as improving quality, reducing costs and increasing flexibility. There is a correlation between the 

development of human resources for the sustainability of educational institutions and the existence of a correlation between 

electronic management and the sustainability of institutions, and the research objective is to identify the concept of electronic 

management and its importance and its relationship to some other concepts, and to identify the concept and objectives of 

sustainability. The descriptive analytical approach was used to form the theoretical framework for the research, and data was 

collected through a survey form as a main tool for research through a sample of (500) employees in the Ministry of Higher 

Education, and the results resulted in a significant relationship at the level of morality (0.01) between the administration And 

it was found that there was an effect of planning and organizing for human resource development, while there was no 

significant effect of control on human resource development, and there was a significant relationship at a significant level 

(0.01) between human resource development and institutional sustainability, and there was a correlation between electronic 

management and sustainability the educational institutions. 

Key words: Electronic management, human development, sustainability of educational institution. 
 

 -املقدمة  : 1/ 1

تحمــل   هائلــة،  علميــة  ثــورة  والعــشرين  الحــادي  الثورة   فــي شــهدالقــرن  أهمها  من  عديدة  متغيــرات  طياتهــا 

مــن   الكبيــرة  الكميـات  االتـصاالت،وإنتـاج  تقنيـة  مجـال  في  علــى التكنولوجية،خاصة  القــادرة  املعلومــاتواملعــارف 

 بالقدرة على اختزان املعلومات واسترجاعهاوبثهـا بكفـاءة عاليـة)أحمـد،
ً
م، ٢٠١١النمــواملتزايــد،كمــا أصــبح املــستقبل مرهونا

mailto:Dr.nashaat@oi.edu.eg
mailto:Wfoda@oi.edu.eg
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تقدمخدم)،٤٠١ التـي  البريـداإللكترونـي،وتزايـداملواقـع  علـى  اإلنترنـت،واالعتمـاد  شـبكة  الشبكة  واستخدام  على  اتها 

 ،العاملية؛كمادخلت التقنيات الرقميةكافـة مجـاالت الحيـاة سواء في وسائل االتصال مع اآلخرين أواالتصال مع اآللة

 فــي إحــداث تغييــرات كبيــرة وقويــة فــي املؤســسات التعليمية مثل تحسين الجودة وتقليل الت
ً
 مهمــا

ً
كلفة  وتعــدالتقنيــة عــامال

وسـائل  وز  عـن  تبحـث  التعليمية  املؤسسات  بدأت  اقتصادية  ألسباب  التعليم  علـى  الطلـب  لزيـادة   
ً
املرونـة،ونظـرا يـادة 

املعلومات   تكنولوجيا  اســتخدام  الوســائل  أهــمهــذه  الكالســيكية،ومــن  الطــرق  عــن   
ً
بعيــدا لتــوفيرالتعلــيم  وطـرقجديـدة 

 دريس واالتصاالت في التعليم والت

لقد شهد تاريخ البشرية طفرات هائلة أثرت في حياة الناس وغيرت معالم مجتمعاتهم، طفرات اصطلح على تسميتها  

هذه   أن  ويشير  التكنولوجي.  واالنفجار  املعرفي،  واالنفجار  السكاني،  االنفجار  وهي:  الثالث،  البشرية  نمو  بانفجارات 

ت الحديثة التي نشهدها في حياتنا اليوم وشملت جميع ميادين الحياة بما  االنفجارات كانت العوامل األساسية في التحوال 

والتعليم التربية  ميدان  املعلومات    .فيها  نظم  استعمال  من خالل  التعليم  منظومة  في  التكنولوجيا  استعمال  تطور  وقد 

ة والدقة للتعرف إلى املشكالت  اإلدارية، حيث ويشير إلى أن أهمية نظم املعلومات اإلدارية تكمن في أداء األعمال بالسرع

التي تواجه اإلدارة التربوية، وتساعد في وضع بدائل وحلول لتلك املشكالت، واختيار البديل املناسب في فترة قصيرة، وهذا  

يؤدي إلى تحسين عملية اتخاذ القرارات، مما ينعكس على أداء املؤسسة ككل. ولقد أشار املؤتمر العلمي الثامن للجمعية  

م إلى "أن املدرسة اإللكترونية ستكون هي األسلوب األمثل  2001ية لتكنولوجيا التعليم حول املدرسة اإللكترونية عام  املصر 

 واألكثر انتشارا للتعليم والتدريب في املستقبل القريب وخاصة في ظل تنامي استعمال التكنولوجيا وتوظيفها في املدارس 

ا ألهمية الدور الذي يمثله الع
ً
وقد تطور  نصر البشرى في عملية التنمية كركيزة في الحاضر ورصيد في املستقبل،إدراك

املعلومات   املعلومات اإلدارية، حيث أن أهمية نظم  استعمال التكنولوجيا في منظومة التعليم من خالل استعمال نظم 

دارة التربوية، وتساعد في وضع بدائل  اإلدارية تكمن في أداء األعمال بالسرعة والدقة للتعرف إلى املشكالت التي تواجه اإل 

وحلول لتلك املشكالت، واختيار البديل املناسب في فترة قصيرة، وهذا يؤدي إلى تحسين عملية اتخاذ القرارات، مما ينعكس  

 على أداء املؤسسة ككل.  

ة أو األجنبية االدارة  ويعتبر االهتمام بالعنصر البشرى أحد أهم املحاور التي تدرس حالًيا سواء في الدراسات العربي

االلكترونية أحد املوضوعات الهامة في مجال االهتمام بالعنصر البشرى، حيث يعتبر أداه هامه تستخدم لتدريب وتنمية  

 العاملين وقد كانت تدرس في البداية ضمن موضوع تخطيط املسار الوظيفي للعاملين،  

بتنمية املوارد البشرية مفهوم االدارة االلكترونية كأحد النظم األساسية التي  من املفاهيم اإلدارية الحديثة التي اهتمت   

تهتم بتحضير األفراد وتنمية كفاءاتهم وتسهيل عملية اندماجهم في املنظمة، وتيسير مهمة إدارة وتخطيط املسار الوظيفي  

 بالشكل الذي يتيح إظهار القدرات الفعلية لهم،. 

البشر   املوارد  تخطيط  املنظمة  يستهدف  في  املختلفة  األنشطة  من  نشاط  لكل  األفراد  من  الالزمة  األعداد  توفير  ية 

واإلسهام في وضع كل فرد في املكان الذي يتناسب مع قدراته ومهاراته مع تدريب هؤالء األفراد لرفع كفاءتهم اإلنتاجية واألخذ  

يجاد التكامل بين الوظائف املختلفة في الهيكل التنظيمي  في االعتبار بالترابط بين الوحدات اإلنتاجية واألنشطة املختلفة وإ

 حتى يتسنى تحقيق االنسجام، والتنسيق بين مجموعة الوظائف على مستوى املنظمة. 

قبل فترة  السبعينات كان ينظر إلى التنمية على أنها ظاهرة اقتصادية تنحصر في مجرد العمل على رفع معدل النمو   

لتراكم الرأسمالي املادي، وهو ما أنعكس على توجيه السياسات الكلية نحو تعظيم الناتج  االقتصادي عن طريق إحداث ا

القومي اإلجمالي، ورفع معدل نمو نصيب الفرد من ذلك الناتج، بدون االهتمام باألبعاد اإلنسانية للتنمية أو بالقيود التي  

األبع تلك  أن تجاهل  التنموية، غير  العمليات  الطبيعية على  إلى  تفرضها  بالتراكم الرأسمالي قد أدى  في غمرة االهتمام  اد 

 حدوث العديد من املشاكل االقتصادية واالجتماعية إضافة إلى املشاكل البيصية. 
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تلك    نتائج  ومن  قياسها،  طرق  وفى  التنمية  مفهوم  في  واسعة  تحوالت  شهد  األخيرة  العقود  بدأت  سبق،  ما  على  بناء 

ستدامة على يد اللجنة املالية للبيئة والتنمية )لجنة بردنثالند( في تقريرها الصادر بعنوان  التحوالت بلورة مفهوم التنمية امل

، وقد عرف التقرير التنمية املستدامة على أنها التنمية التي تلبى احتياجات األجيال الحالية  1987)مستقبلنا املشترك( عام  

حتياجاتهم"، ويوضح املفهوم أن عملية التنمية متعددة األبعاد دون أن تعرض للخطر قدرة األجيال املستقبلية على تلبية ا

تتضمن بعًدا اقتصادًيا وبعدا اجتماعيا وبعدا بيصيا وأنه يجب التكامل واالعتمادية بين األهداف أالقتصاديه واالجتماعية  

التنمية املستدامة يؤكد أن أهداف زيادة الكفاءة اال التقدم تجاه  قتصادية والثروة القومية  والبيئة للمجتمع، حيث إن 

يجب أن يأخذ في الحسبان األهداف االجتماعية والبيئة وإال فإن النمو في حد ذاته سيتعرض للمخاطر على املدى الطويل،  

 كذلك يركز املفهوم على العدالة فيما بين األجيال".

   -مصطلحات  البحث: 1/2

 اإلدارة اإللكترونية: 

تستعمل  اإلدارة    ألنها  أوراق  بال  إدارة  وهي  والكفاءة،  األداء  مستوى  لرفع  تستعمل  التي  الوسيلة  "تلك  بأنها  اإللكترونية 

األرشيف اإللكتروني واألدلة واملفكرات اإللكترونية والرسائل الصوتية، وهي إدارة تلبي متطلبات جامدة وتعتمد أساسا على  

 .املعرفة

يــستطيع الجميع معرفة ما يجري في  فهــ  :  الرقابــة اإللكترونيــة  أنــشطة املؤســسة؛حيــث  مــستمرة لجميــع  ي رقابــة 

تحقـــق  علـــى  اإللكترونيـــة  الرقابـــة  اإلنترنـــت،وتعمـــل  علـــى  القائمـة  وشـبكاتها  املعلومـات  أنظمـة  باسـتخدام  املؤسسة 

املعلومات وشـبك الفعـــال ألنظمـــة  آنيـة  اإلســـتخدام  ومتابعـة  وتـدقيق  مـن فحـص  تعنيـه  مـا  بكـل  اإلنترنـت  علـى  القائمـة  اتها 

 وشـاملة، وتحقيـق مزايـا كثيـرةا 

اإللكتروني التنظـــيم    :التنظيم  علـــى   
ً
معتمـــدا املؤســـسة،  أهـــداف  تحقيـق  فـي  تسهم  بطريقة  األنشطة  فهوتنظيم 

،املـــصفوفي والتنظـــيم القـــائم عل
ً
اللوائح والـسياسات  و   ـــى الفـــرق والوحدات والسلطات االستشارية والوحدات التي تدارذاتيا

 املرنـة وتعدد مراكزالسلطة .وهذا التنظيم هو الذي يعطي للمؤسسة شخصيتها وميزتهـا اإلداريـة. 

اإللكترونيــة  املؤســسة؛حيــ  :الرقابــة  أنــشطة  لجميــع  مــستمرة  رقابــة  في فهــي  يجري  ما  معرفة  الجميع  يــستطيع  ث 

تحقـــق  علـــى  اإللكترونيـــة  الرقابـــة  اإلنترنـــت،وتعمـــل  علـــى  القائمـة  وشـبكاتها  املعلومـات  أنظمـة  باسـتخدام  املؤسسة 

مـن   تعنيـه  مـا  بكـل  اإلنترنـت  علـى  القائمـة  املعلومات وشـبكاتها  الفعـــال ألنظمـــة  آنيـة  اإلســـتخدام  ومتابعـة  وتـدقيق  فحـص 

 .وشـاملة

هي زيادة عملية املعرفة واملهارات للقوى العاملة القادرة على العمل في جميع املجاالت، والتي يتم    تنمية املوارد البشرية: -

 انتقاؤها واختبارها في ضوء ما أجرى من اختبارات مختلفة.

واحد، وال تستطيع املنبهات الخارجية وحدها أن تثير سلوك الفرد إن لم  الدافع "قوة محركة وموجهة في آن  الدافعية: -

تتجاوب مع عوامل داخلية عنده فردية الطعام ال تثير الشهية في الشيطان بل قد تثير النفور: فاملنبهات الخارجية ال  

 تكفى وحدها لتفسير السلوك أو التنبؤ به".

ة مهارات وقدرات األفراد وإعداد املديرين األكفأ املرشحين للترقية  عبارة عن وسيلة لتحسين وصقل وزياد  التدريب:  -

 لتسلم مناصب إدارية عليا في املستقبل. 

خبرة( كجزء من العمل اى أنه الشكل    –تدريب    –عملية تطوير وتحسين العمل وتتضمن هذه العملية )تطوير    - التعلم: -

 املنظور لتنمية املوارد البشرية. 
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العمليات النفسية التي تحث أو تثير سلوك الفرد وتزوده بالتصميم ألداء األعمال ذات الهدف املوجه وبالتالي   - التحفيز: -

 يشير هذا التعريف إلى النقاط التالية:  

 سلوك الفرد سلوك هادف أكثر من كونه عشوائي، حيث أن الخخص يمارس كال من السلوك اإليجابي والسلوك السلبي.  •

 د ألداء عمل ما، حيث أن الفرد ال يفضل تغيير سلوكه في األداء ما لم يكون هناك حافزا يدفعه لذلك. التحفيز يدفع الفر  •

 التحفيز يدفع الفرد للتركيز على األهداف النهائية ويزوده بالتصميم الالزم للوصول إلى النتائج املرغوبة. •

رات واملعارف من خالل التدريب والتعلم للحصول  يقصد بتحسين أ داء العاملين زيادة رصيدهم من املها  - تحسين األداء: -

 على مستوى أ داء أعلى مما كانوا يحققون في املاض ي 

أنها التنمية التي تلبى احتياجات األجيال الحاضرة دون املساس أو اإلضرار بقدرة األجيال القادمة    -التنمية املستدامة: -

 على تلبية احتياجاتهم. 

 - مشكلة  البحث: 1/3

 البحث فيما يلي:  تتمثل مشكلة 

املوارد   تنمية  على  القصور  هذا  يؤثر  وبالتالي  العالي  التعليم  وزارة  داخل  االلكترونية  االدارة  تطبيق  في  قصور  يوجد 

 ألن االدارة االلكترونية لم تأخذ حقها في الدراسات العربية كما  
ً
البشرية التي تحقق استدامة املؤسسات التعليمية ونظرا

الدراسات التطبيقية في هذا املوضوع سواء العربية واألجنبية تحتاج ملزيد من البحث وقد أشارت بعض الدراسات إلى  أن  

أن العاملين بالقطاع الحكومي بصفة عامة والعاملين بوزارة التعليم العالي بصفة خاصة هم أكثر العاملين الذين يحتاجون  

رد البشرية من أجل استدامة املؤسسات التعليمية ، حيث أن هذه الوزارة تقوم  لتطبيق االدارة االلكترونية  لتنمية املوا 

  بالتعامل مع جميع املعاهد الخاصة والحكومية واملؤسسات الدولية لصالح العملية التعليمية بجمهورية مصر العربية، 

 لالسـتفادة مـن التكنولوجيـاوتقنيـة املعلومات في معظم  
ً
 كبيـرا

ً
قطاعاتها الحكوميـة، إال أن هنـاك بعـض تولي مصر اهتماما

لكترونية  الدراسـات كـشفت عـن وجـــود صـــعوبات  إداريـــة وبـــشرية وتقنيـــة وبرمجيـــة وماليـــة تحـــد مـــن اســـتخداما إلدارة اإل

رونية املتمثلة في )التخطيط  وتتلخص مشكلة البحث في بحث العالقات التبادلية بين االدارة االلكتفي املؤسسات التعليمة  

التحفيز    –الرقابة (الدور وتأثير كل منهما على تنمية املوارد البشرية املتمثلة في )الدافعية نحو التدريب والتعلم  -التنظيم  -

البشرية    – )االستدامة  في  املتمثلة  التعليمية   املؤسسات  (الستدامة  األداء  املؤسسية-تحسين  االستدامة  - االستدامة 

 صية(،  البي

   -يمكن بلورة مشكلة  البحث في التساؤالت التالية:

 هل هناك أثر لالدارة االلكترونية علي تنمية املوارد البشرية الستدامة املؤسسات التعليمية ؟  •

 من هذا السؤال الرئيس ي تتكون األسئلة الفرعية التالية :  

 ما أثر التخطيط  االلكترونية على تنمية املوارد البشرية؟  (1

 أثر التنظيم االلكترونية على تنمية املوارد البشرية؟ ما  (2

 ما أثر الرقابة االلكترونية على تنمية املوارد البشرية؟  (3

تحسين األداء(  علي    –التحفيز الوظيفي    –ما أثر تنمية املوارد البشرية املتمثلة في )الدافعية نحوا لتدريب والتعلم   (4

 االستدامة املؤسسات التعليمية. 

 قة بين االدارة االلكترونية وتنمية املوارد البشرية ؟ ما هي العال •

 - أهداف البحث: 1/4

   - يهدف البحث إلى تحقيق األهداف التالية:
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وأهميته وعالقته   -1 العربية وتحديد خصائصه،  الكتابات  في  االلكترونية كمفهوم حديث  االدارة  مفهوم  التعرف على 

 ببعض املفاهيم األخرى. 

 االدارة االلكترونية والتنمية البشرية  . دراسة العالقة بين  -2

 . تطبيقاإلدارة اإللكترونية باملؤسسات التعليمية  -3

 التعرف على مفهوم تنمية املوارد البشرية وتحديد أبعادها وعالقتها باملفاهيم األخرى.  -4

بة( على تنمية املوارد  الرقا–التنظيم  –قياس مدى توافر األبعاد املختلفة لالدارة االلكترونية املتمثلة في )التخطيط  -5

 البشرية بوزارةالتعليم العالي .

 دراسة مدى تأثير تنمية املوارد البشرية في كل بعد من أبعاداستدامة املؤسسات التعليمية .  -6

  .علي واقع تطبيقاإلدارة اإللكترونية بوزارة التعليم العاليالتعرف . -7

االلك -8 االدارة  تطبيق  في  والضعف  القوة  جوانب  على  التنمية  التعرف  تحقيق  أجل  من  البحث  عينة  للوزارة  ترونية 

 املستدامة للعنصر البشري. 

تقديم توصيات تساعد القيادات اإلدارية بوزارة التعليم العالي في دعم مفهوم االدارة االلكترونية وتنمية املوارد البشرية   -9

 الستدامة املوسسات التعليمية في ضوء النتائج التي سوف يتم التوصل إليها. 

 . تحديــد متطلبــات تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة بوزارة التعليم العالي  -10

 فروض البحث:   1/5

 يوجد تأثير معنوى  بين أبعاد االدارة االلكترونية وأبعاد تنمية املوارد البشرية.  .1

 يوجد تأثير معنوى بين أبعاد تنمية املوارد البشرية وأبعاداالستدامة التعليمية .  .2

 تأثير معنوى بين أبعاد االدارة االلكترونية وأبعاداالستدامة التعليمية. يوجد  .3

 متغيرات البحث:  1/6

 افتراضيا يعبر عن العالقة املنطقية بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع.
ً
 يتبنى البحث الحالي نموذجا

اعتبار االدارة االلكترونية في املنظمة عينة   حيث أن البحث يحتوى على أكثر من متغير مستقل ومتغير تابع، حيث تم  

 يتضمن متغيرات فرعيه هي )التخطيط االلكتروني
ً
 الرقابة االلكتروني(.– التنظيم االلكتروني  –البحث متغير مستقال

 يؤثر في املتغير التابع وهو التنمية البشرية.

 املتغير املستقل االدارة االلكترونية  .  •

 لبشرية. املتغير التابع التنمية ا •

التدريب    يتضمن متغيرات فرعيه هي )الدافعية نحو 
ً
 مستقال

ً
التنمية البشرية عينة  البحث متغيرا كذلك تم اعتبار 

 وتحسين األداء( يؤثر في املتغير التابع وهو استدامة املؤسسات التعليمية.  –والتحفيز  –والتعلم 

 املتغير املستقل التنمية البشرية.  •

 مة املؤسسات التعليمية. املتغير التابع استدا •

 يؤثر في املتغير التابع وهو استدامة املؤسسات  
ً
 مستقال

ً
يتم اعتبار االدارة االلكترونية في املنظمة عينة  البحث متغيرا

 التعليمية. 
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 ( متغيرات البحث 1شكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 البشرية ير املستقل التنمية  غتملا            املتغير املستقل االدارة االلكترونية                                                              
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 املتغير املستقل االدارة االلكترونية واملتغير التابع هو استدامة املؤسسات التعليمية 

 املصدر: إعداد الباحثين. 

   أهمية البحث:   1/7

القرار أفاقا جديدة نحو توظيف اإلدارة اإللكترونية في قطاع التعليم  تتمثل أهمية الدراسة أنها ستقدم لصانعي  

والتعلم، ونظرا لقلة هذا النوع من الدراسات في املكتبات ستعمل على نشر الوعي بأهمية استعمال التكنولوجيا في امليدان  

اإللكترونية بشكل فاعل في   التربوي، فضال عن وضع مقترحات مناسبة لتذليل الصعوبات التي تحول دون تطبيق اإلدارة

 امليدان التربوي 

 يمثل هذا البحث درجه من األهمية على عدة مستويات. 

يتم تطبيق االدارة االكترونية بوزارة التعليم العالي من حيث الوصول إلى املستوى الالئق      املستوى املنهي أو العملي:   (1

 ألداء العمل كما يجب أن يكون. 

إضافة بعد جديد من حيث دراسة االدارة االلكترونية والذي يتوقع أن يلعب دوًرا كبيًرا    املستوى العلمي أو األكاديمي: (2

 ة املؤسسات التعليمية وتطبيق املفاهيم الحديثة. في تنمية املوارد البشرية الستدام 

للباحثين:  (3 الخخي ي  االدارة    املستوى  بموضوع  الباحثين  بفكر  اإلثراء  في  البحث  هذا  يساعد  أن  املتوقع  من 

 االلكترونية على تنمية املوارد البشرية من أجل تحقيق التنمية املستدامة. 

 منهجية البحث:  1/8

اموا الباحثين  باستخدام املنهج الوصفي التحليلي لتكوين اإلطار النظري للبحث في  من أجل تحقيق أهداف البحث ق

 -جمع البيانات قاموا  الباحثين  باستخدام مصدرين أساسين للمعلومات:

الثانوية:  1 املصادر  واملقاالت  (  والدوريات  العالقة  ذات  واألجنبية  العربية  واملراجع  الكتب  في  تتمثل  والتقارير،  والتي 

 واألبحاث والدارسات السابقة التي تناولت موضوع البحث والبحث واملطالعة في مواقع االنترنت املختلفة. 

استدامة المؤسسات 
 التعليمية 

 استدامة مؤسسية-

 استدامة بشرية -

 استدامة بيئية -

 تنمية الموارد البشرية

الدافعية نحو التدريب -
 والتعلم

 التحفيز -
 تحسين األداء -

 االدارة االلكترونية 

 التخطيط االلكتروني-
 إللكتروني  ا لتنظيما-
 الرقابة االلكتروني-
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والتي تتمثل في جمع البيانات األولية من خالل استمارة استقصاء كأداة رئيسية للبحث تم توزيعها على  ( املصادر األولية:  2

 بوزارةالتعليم العالي.موظف  500عينة عشوائية مكونة من عدد 

 حدود البحث:  1/9

  تتمثل حدود البحث في اآلتي:

 . 2022 – 2021من سنة   الحدود الزمانية:   - أ

البحث -ب عينة  عينة  تضم  والتي  االلكترونية  التعليم  وزارة  في  العاملين  من  مجموعة  على  البحث  مجتمع  اقتصر   :

 عامل.  500عشوائية مكونة من عدد 

 السابقة: الدراسات / 10

علي   االلكترونية  االدارة  البحث  بمتغيرات   الخاصة  السابقة  الدراسات  والتحليل  بالعرض  يلي  فيما  الباحثين  يتناول 

 تنمية املوارد البشريةالستدامة املؤسسات التعليمية : 

 الدراسات العربية: 
ً
 - أوال

 - الدراسات املتعلقةباالدارة االلكترونية: -أ 

)البغيلي،   .1 الوظيفي:  ( 2013دراسة  األداء  فاعلية  زيادة  في  االلكتروني  التدريب  نفط    دور  شركة  على  بالتطبيق 

 الكويت

للعاملين داخل    .1 االلكتروني  التدريب  برامج  في تطبيق  اإلدارة  التي تواجه  التعرف على املعوقات  الدراسة  هدفت 

داخل شركة نفط الكويت وفاعلية   والتعرف عل درجة تأثير برامج التدريب االلكتروني للعاملين  ،شركة نفط الكويت

األداء الوظيفي والتعرف على تأثير الخصائص الديموغرافية للعاملين على درجة إدراكهم ألهمية التدريب االلكتروني  

تحديد دقيق   يوجد  االلكتروني ومحتواها ال  التدريب  برامج  في طريقة عرض  الدراسة توصلت وجود قصور  نتائج 

ل الشركة وضعف محتوى برامج التدريب االلكتروني املقدمة، وجود تصور في استخدام  لالحتياجات التدريبية داخ

في  تفاعل  الدراسة االستطالعية بسبب أخر وهو عدم وجود  أفادت عينة  العاملين كما  الحاسب اآللي لدي بعض 

 العملية التدريبية بين املدرب واملتدرب. 

))دراسة    .2 إلى    2012دراسة حسانين  تقنية   ّ–بشرية    –)إدارية  (هدفت  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  متطلبات    – ف 

مالية( ومدى مساهمتها في تجويد العمل اإلداري في املدارس الثانوية الفنية نظام الثالث سنوات في مصر. ، وتوصلت  

اتفقت على أهمية متطلبات تطبيق اإلدارة ا  العينة  إلى عدد من النتائج، كان أهمها أن  إللكترونية بدرجة  الدراسة 

كبيرة،. وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها التخطيط الجيد إلعداد العاملين وتهيئتهم نحو التحول الستعمال  

 ،اإلدارة اإللكترونية

املكرمـة فـي  م( إلــى تحديــداالحتياجــات التدريبيــة ملــديري املدارساالبتدائية بمدينة مكة  ٢٠١٢هــدفت دراســة الــسلمي ) .3

بــين   إحــصائية  داللــة  فــروقذات  وجــود  مــدى  اإللكترونيـة،وتعـرف  اإلدارة  متطلبـات  ضـوء 

عـــزى لــــ: ) الخبـــرة،والـــدورات التدريبيـــة فـ
ُ
ــي الحاســـب متوســطاتاســتجاباتأفــرادالعينــة لدرجــة االحتياجـــات التدريبيـــة ت

ــي( خدمت الدراسة املنهج الوصفي. وأسفرت عن مجموعة من النتائج، منها: أن درجـة االحتياجات التدريبية  واست .اآللـ

 .ملديري املدارساالبتدائية فيضوء متطلبات اإلدارة اإللكترونية فـي جميع مجاالتها؛كانتعالية

 لتطبيق على قطاع التعليم. أثر تنمية املوارد البشرية في تفعيل الجودة الشاملة با (:2013دراسة )صالح، 

الشاملة   الجودة  تفعيل  في  وأهميتها  البشرية  املوارد  مفهوم  يوضح  مناسب  نظري  إطار  تقديم  إلى  الدراسة  هدفت 

والتعرف على أثر العوامل الوظيفية في قياس أثر تنمية املوارد البشرية في تفعيل الجودة والتعرف على أهم املشكالت التي  
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الجودة   تفعيل  السياس ي  تواجه  العمل  في  بفاعلية  اإلسهام  على  قادر  مثقف  مواطن  لبناء  التعليم  قطاع  في  الشاملة 

 واالقتصادي واالجتماعي وتحقيق تقدم اقتصادي وزيادة معدالت اإلنتاج بدون تعليم ذات جودة عالية.  

اإلنسا العالقات  أهمية  ايجابية نحو  اتجاهاتهم  إلى غالبية األفراد كانت  الدراسة  تنمية  توصلت  أبعاد  نية كبعد من 

املوارد البشرية، مما يعنى أن هناك قدر من املمارسة للعالقات اإلنسانية في الجامعة وبناء العالقات الجيدة بين العاملين  

الشاملة   الجودة  البشرية لتفعيل  املوارد  تنمية  في  املؤثرة  األبعاد  أحد  االبتكار والتجديد يعد  الدراسة أن بعد  وأوضحت 

كبيرة وبنت الدراسة أن بعد تخطيط املوارد البشرية يعتبر بعد من األبعاد املؤثرة في تنمية املوارد البشرية لتفعيل  بدرجة  

 دور الجودة الشاملة بجامعة عين شمس.  

أثر تطوير وتنمية املوارد البشرية على رفع كفاءة إدارة املخلفات امللوثة للعينة الناتجة عن    (:2013دراسة )عمر،   .2

 ة األسمنت صناع

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم برنامج تدريبي مناسب يطور وينمى إدارة املوارد البشرية برفع كفاءة إدارة املخلفات امللوثة   

للبيئة. والتعرف على أثر استراتيجيات التدريب على تطوير وتنمية إدارة املوارد البشرية وأثر العوامل الخخصية والوظيفية  

ؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة( على درجة نجاح استراتيجيات التدريب في تطوير املوارد البشرية في )الجنس، العمر، امل

 مصنع أسمنت طره. 

تدريبي    برنامج  تطبيق  خالل  من  البشرية  املوارد  تنمية  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  إلى  الدراسة  توصلت 

مستوى التعامل األمني باملنشأة الصناعية وكيفية التصرف في حالة حدوث  للعاملين بمصنع أسمنت طره ويؤدي إلى رفع  

األزمة ومرفق االشتراطات الواجب اتخاذها في حينه وإعداد دليل إرشادي لهذه األعمال وان يكون متاح للجميع وأدى تطبيق  

زيادة إلى  البيصية  املسئولية  لتنميته  طره  أسمنت  بمصنع  العاملين  على  الذاتي  لديهم    التعليم  البيصية  املسئولية  مستوى 

ومعرفة أهمية الحفاظ على البيصية لهم ولاجيال كمقاومة وهذا يتطلبه زيادة الدورات التعليمية لهؤالء العاملين في هذا  

 املجال وفي املجاالت األخرى. 

هللا،   .3 )عبد  التنمية    ( 2014دراسة  تحقيق  في  اإلدارية  املعلومات  نظم  املؤسسات  استخدام  لبعض  املستدامة 

 التعليمية. 

هدفت الدراسة إلى تصور مقترح لتحسين إدارة املؤسسات التعليمية عن طريق استخدام املعلومات اإلدارية في تحقيق   

التنمية املستدامة والهدف الرئيس ي من نظم املعلومات اإلدارية هو تحسين جودة أداء وكفاءة املؤسسات التعليمية وبالتالي 

ود املردود على التنمية املستدامة للمؤسسات التعليمية من خالل تفعيل استخدام نظم املعلومات اإلدارية في إدارة  سيع

املؤسسات التعليمية، وتطوير ورفع كفاءة إدارة املؤسسات التعليمية باستخدام نظم املعلومات اإلدارية لتحقيق تنميتها  

النتائج أن نظم املعلوما الوقت  املستدامة. أظهرت  الدقيقة في  العام باملعلومات  التكنولوجي  املعهد  ت اإلدارية يمد إدارة 

املناسب بالشكل املناسب. أتضح أن التنمية املستدامة للمؤسسات التعليمية تزداد طرديا مع كلية نظام املعلومات اإلدارية  

 باملعهد في أداء العمل اإلداري. 

: الدراسات األجنبية:
ً
   - ثانيا

  Al Shammari (2010)ة  كشفت دراس 

( ومديرة في دولة الكويت عن مديرا بعض املعوقات التي تحول دون تطبيق اإلدارة  113 املرحلة الثانوية على )بقًت التي ط

وأظهرت النتائج أن املعوقات تمثلت في البنية التحتية، ونقص الصيانة الدورية لها، وكذلك النقص في   .اإللكترونية

طبيقها، وكذلك الخوف من التغيير في العمل وكمية الجهد اللذين كانا خلف هذه العوائق وغياب  الكوادر املدربة لت

  .التشريعات والقوانين الالزمة للتطبيق هذا النوع من اإلدارة
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 Critical Review of Role Of Training And Development In Increasing    إلى دور التدريب أشارت الدراسة 

والتنمية في زيادة األداء واقترحت الدراسة عدة طرق لتقييم أداء املوارد البشرية وتوصلت إلى انه عن طريق التدريب والتنمية  

تستطيع القوى العاملة أن تتعامل مع التغييرات وان املنظمات تستطيع أن تزيد من أدائها عن طريق زيادة مستوى الخبرة  

 للقوى العاملة.  

 (:  David Robot hand 2003دراسة )  -1

Learning and training: Development The Competent Learner. 

تناولت الدراسة تحسين التعلم من خالل التدريب ومدى تأثير التعلم عل مخرجات التدريب وإمكانية تطوير أداء املتعلم،   

ق من خالل التعلم واملقدرة والكفاءة وأن مقدرة املتدرب على التعلم هي العنصر  وقد توصلت الدراسة إلى كفاءة التدريب تتحق 

 األساس ي والهام في دروس التدريب والتنمية. 

 (Lana Canning Hen, 2004دراسة )  -2

Developing Human And Social Capital In Organization. 

التدريب والتطوير    إلى معرفة دور  الدراسة  البشرية واملقدرة  هدفت  في تطوير كال من املقدرة  املوجه  الذاتي  والتعلم 

االجتماعية لافراد، وتوصلت إلى أن التعلم الذاتي املوجه هو هدف يساهم في تطوير األفراد ويراجع التعلم ويعتمد على  

والعمال ويساهم ف تطوير  أهداف واضحة تعكس االحتياجات الذاتية لافراد في املدى القصير والطويل ويشمل املديرين  

املقدرة البشرية واالجتماعية ويحتاج إلى مهارات األفراد باإلضافة إلى دعم املدراء كما يلعب املرشد )املوجه( دور كبير حي في  

 قيادة جماعة التعلم ونجاح عملية التعلم الذاتي. 

 :   AlnBeits, 2011 &  (Dawei)  دراسة -3

Why Process Improvement Training Fails. 

هدفت الدراسة إلى بحث األسباب التي تجعل توفير التدريب يعمل على تحسين العملية في حد ذاتها وذلك ال يكفي لتحقيق  

النتيجة املطلوبة وهى تحسين العمليات ثم محاولة التوصل إل إطار مفاهيم خاص بتدريب اإلدارة للتوصل ملزيد من التحسين  

ئيسية لفشل تدريب تحسين العملية وهى األساس املعرفي غير السليم للقواعد األساسية والحيز  الفعال أظهرت إلى ثالثة أسباب ر 

الزمني القصير للغاية حتى تحدث ديناميكيات التغذية العكسية تأثيراتها ثم االلتزام الثقافي الضعيف في األوساط اإلدارة وقد  

   ا لالستخدام. جرى التوصل إلى إطار تدريب قادر على وضع هذه العوامل سوي 

  :التعليق على الدراسات السابقة 

: مدى االستفادة من الدراسات السابقة 
ً
استفادالباحث من الدراسات السابقة في التعرف على الجوانب املهمة في   :أوال

واستخالص النتائج  البحـث العلمي كاإلطار النظري واملنهجية العلمية واألساليب اإلحصائية املستخدمة فـي البحـث والتحليل  

  .وتوظيف تلك الدراسات في تفسيرنتائج البحث امليدانية 

: أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 
ً
  ثانيا

اتفاق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخدام االستبانه كأداة لجمــع البيانــات واشــتراكها فــي مــنهج   :

ا  اإلدارة  البحــث  توظيـف  أهميـة  علـى  الـسابقة  الدراسـات  أغلـب  أكـدت  املسحي،كمـا  الوصــفي  املــنهج  وهــو  اختيــاره  تــم  لــذي 

اإللكترونيـة فـي تطـوير منظومـة التعلـيم بـصفة عامـة وإدارتـه بـصفةخاصـة حيـ ت ـسهم فـي تطـوير األعمال اإلدارية وتحسينها في  

 ليمية. تلك املؤسسات التع 

: أوجه الخالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة   
ً
  :ثالثا

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في الهدف الرئيس لها وهـو محاولـة تعـرف اثر االدارة االلكترونية علي تنمية  

دارية والفنية بتلك اإلدارة، كما تختلفهـذه الدراسـة  املوارد البشراية الستدامة املؤسسات التعليمية مما يسهم في تطويراألعمال اإل 
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ومن هنا فإن هذه الدراسة تكمل املحاور والجوانب التي لـم تتعـرض   .عـن سـابقاتها فـي عنوانهـا وأهـدافها وعينتهـا ومكـان تطبيقها 

ي تناولتهـا وماتوصـلت إليه من نتائج وتوصيات  لهـا الدراسـات السابقة مما يعزز الحاجـة إليهـا،خاصـة فـي حـدودها املوضـوعية التـ 

 .ومقترحات 

 الخالصة: 

عليها    اشتملت  التي  والفروض  البحث  أهمية  تناول  كما  وأهدافه  البحث  مشكلة  عرض  إلى  الفصل  هذا  هدف 

 عرض  وحدود البحث واختيار عينة البحث، كما تضمنت تعريفات بعض املصطلحات التي اشتمل عليها البحث،  
ً
وأخيرا

 الدراسات السابقة العربية واألجنبية وتعليق الباحثثين عليها. 

تؤكد األدبيات أنه أصبح من األهمية بمكان توظيف التكنولوجيا في إدارة العمل التربوية وخاصة ما يتعلق بعمليات التعليم   

والتعلم واإلشراف التربوي، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية يتلقى الدعم املناسب من اإلدارة  

، وهناك أنظمة وتشريعات تكفل للمستخدمين حماية حقوقهم من وجهة نظر عينة     العليا في منظومة التعليم في مصر

الدراسة. كما خرجت الدراسة بنتائج تشير إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية تتعلق باملوارد  

 .وي املالية والبشرية وقلة الوعي بثقافة استعمالها بين األفراد في امليدان الترب

 اإلطار النظري للبحث  

اشتمل اإلطار النظري في هذا البحث على موضـوعات تتعلـق لإلدارة اإللكترونية وأهدافها وأهميتها وعناصرها ووظائفها   :

ــر أسلوب  ومقومات تطبيقها ؛والتـي تـم االســتفادة منهــا فــي تحديــد متطلبــات تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة مما يــسهم فــي تغيي

 العمل وتنظيمه في املجاالت التربوية وتوظيفها في تحقيق األهداف املنشودة.

هي امتداد للتطور التكنولوجي في اإلدارة الذي اتجه منذ البدء إلــى إحــالل اآللــة محــل العامــل،واإلنترنــت   اإلدارة اإللكترونية

،وكـل هـذا يجعـل اإلدارة اإللكترونيـة  وشــبكات األعمــال هــي التكنولوجيــا األرقــى  
ً
وأكثـر تـشبيكا

ً
واألكثر عوملة وأسرع توصـيل  ا

التطور   أن  يفسر  هذا  التكنولوجيـا،ولعـل  مع  اإلدارة  فيها  تعاملة  تاريخية  مرحلة  أية  من  أكثر  تكنولوجية  أبعاد  ذات 

 التكنولوجي في مجال اإلنترنت ال يقف عنـد األجهـزة وإنمـا يتجاوزهـا  

بأنها إجرائيا  اإللكترونية  اإلدارة  بين أعضاء  وتعرف  والتواصل  والتعلم  التعليم  إدارة عمليتي  في  التكنولوجيا  توظيف   :

املجتمعين املدرس ي واملحلي في سلطنة عمان ودولة الكويت من خالل دعم اإلدارة العليا، واألنظمة والتشريعات، واملوارد  

 في الثقافة اإللكترونية املالية، واملوارد البشرية، والفجوة

  :أهداف اإلدارة اإللكترونية- ٢

الـرئيس لـإلدارة اإللكترونيـة فـي اسـتخدام التكنولوجيـا املتطـورة فـي تقديم الخدمات للمستفيدين بشكٍل   يتمثل الهـدف 

 نقاط التالية : عام بكل يسروسهولة،وبكفاءة وفاعلىة عالية، كما يمكن تحديدأهداف اإلدارة اإللكترونية في ال

وتعزيـز  - ١ اإلدارة  تطوير عمليات  املعلومـات، وكذلك  تقنيـة  مـن خـالل  متـرابط  اكنظـام  وتوحيـده  التنظـيم  أجـزاء  تكامـل 

فعاليتهـا فـي خدمـة األهـداف املؤسـسية،وتقـديم متطلبات فاعلـة وداعمـة التخـاذ القـرارات  وإيجـاد البيئـة واملنـاخ التنظيمـي  

 الئـم للبحـث والتطوير اإلداري الشامل واملتواصل العواملة،  امل

املؤسـسة،وتقليـل  - ٢ داخـل  املختلفـة  اإلداريـة  العمليـات  فـي  والوضـوح  اإلداريـة،والدقـة  اختـصاروقـتتنفيـذاملعـامالت 

 اسـتخداماألوراق،وبالتـالي تجنـباملعانـاة املترتبـة على الحفظ وتخزين الوثائق . 

القدرة  ا- ٣ املتقدمة،وزيادة   
ً
خصوصا العـالم  دول  بقيـة  مـع  اإلنـساني،والتوافـق  بالعامـل  املرتبطـة  األخطـاء  مـن  لتقليـل 

  .التنافسية للمنظمات

تبـسيط اإلجـراءات داخـل املؤسـسة،وتـسهيل االتـصال بـين دوائرهـا،وتحويـل األيدي العاملة الزائدة عن الحاجة إلى أيدي  - ٤

  لهـادورأسـاسفـي تنفيـذالعمـل اإلداري عنطريقإعادة التأهيل ملواكبة التطور، عاملـة
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ـوة التنظيميــة  تقليــل كافــة اإلجــراءات اإلداريــة ومــا يتعلــق بهــا مــن عمليــات،وزيــادة كفــاءة العمليــة اإلداريــة، وإزالــة الفجـ- ٥

 ـذين ينفـذون القـرار  بــين اإلدارة العليــا واإلدارة التنفيذيــة،وإلغــاء التقسيم التقليـدي بـين اإلدارة التـي تتخـذالقـراروالعـاملين ال

طالب  - ٦ تعامل  عن  الناجمة  املشكالت  حــدة  لطالبيهــا،وتخفيــف  اإللكترونيــة  الخــدمات  لتقــديم  ميــسرة  فــرص  تقــديم 

الـسلطة،وحـدة   مركزيـة  مـساوئ  الجمهور،وتخفيف  مع  التعامل  فـي  مـاهر  غيـر  أو  الخبـرة  محـدود  موظف  مع  الخدمة 

و  املعوقة البيروقراطيـة،  الهرميـــة  الـــشبكة  دون  الرشـــيقة  العنكبوتيـــة  الـــشبكة  علـــى  اإلداري،واالعتمـــاد  الهـــرم  تـضخم 

  ).٣٩م، ٢٠٠٨)حمدي، 

مـن  - ٧  
ً
بـدال اإللكترونـي  القـراءة،والبريـد  مـن   

ً
بـدال املحتويـات  منحفظها،واسـتعراض   

ً
بدال امللفات  إدارة 

  الـصادروالـوارد،واإلج
ً
 من املتابعـة،واكتـشاف املـشكالتبـدال

ً
 مـن محاضـراالجتماعـات، واالنجازات بدال

ً
ـراءات التنفيذيـة بـدال

  ).٣٩م، ٢٠٠٨مـن املتابعـة،والتجهيـزالنـاحح لالجتماعات)الساملي والسليطي، 

 أهمية اإلدارة اإللكترونية - ٣

الهائل في مجال تطبيق تقنيات ونظم  تتـضح أهميـة اإلدارة اإللكترونيـة فـي قـدرتها علـ : النـوعي والكمـي  ى مواكبـة التطـور 

 مـن االسـتجابة القويــة لتحـديات القـرن الواحــد والعـشرين بمتغيراتــه الـسريع
ً
ة  املعلومات كما تمثل اإلدارة اإللكترونيـة نوعـا

الرقمــي واقتــصاديات املعلو  مــات واملعرفــة وثــورة اإلنترنــت وشــبكة املعلومات العاملية كل  الــذي تختـصر العوملــة والفــضاء 

  :متغيراته وحركة اتجاهاتهوترجع أهميتها إلى

محاولـة االسـتفادة مـن التطـورالحـادثفـي تكنولوجيـا املعلومـات،والعمـل علـى تطبيقاتها التكنولوجية الجديدة والشاملة،  - ١

 فعاليتها   فـاءة املنظمـات األمرالذي يـؤدي إلـى تطـويرك

بــــين اإلدارة العليـ- ٢ التقــــسيمالتقليــــدي  الـسفلى،وإلغـاء  العلياواملوظفين فـي اإلدارة  التنظيمية بين اإلدارة  الفجوة  ـــا  إزالة 

 والتوصية   التــــي تتخــــذالقــــراروالعــــاملين الــــذين ينفــــذون، واالستشاري الذي يقدمالنيح واملشورة

تحقيق املرونة في عمـل املوظـف بحيـث يمكـن للموظـف الـدخول إلـى الـشبكة الداخلية من أي مكـان قـد يتواجـد فيـه  - ٣

العمل فيهما، فأصبح املكتب باسـتخدام تطبيقـات اإلدارة اإللكترونيـة   اللـذين يرغـب  الوقـت واملكـان  والقيـام بالعمـل فـي 

لـهحـدود،   وصـول  ليـست  وسرعة  وسـهولة   ،
ً
جغرافيـا املتباعـدة  اإلدارات  بـين  بعـد  عـن  عقـداالجتماعـات  سـهولة  وكـذلك 

  التعليمـات واملعـامالت اإلداريـة للمـوظفين والزبـائن واملـراجعين كـذلك، وتحسين فاعلىة األداء واتخـاذ القـرار مـن خـالل إتاحـة

، وتسهيل الحـصول عليهـا مـنخـالل تواجـدها علـى الـشبكة الداخليـة وإمكانيـة الحـصول علىها  املعلومـات والبيانـات ملـن أرادهـا  

 .بأقل مجهود من خالل وسائل البحث اآللي املتوافرة

ص رفع مستوى األداء، وتالفـي مخـاطر التعامـل الـورقي،وانخفـاض التكـاليف، وزيـادة دقــة البيانــات واملعلومــات، وتقلــي- ٤

وخطـط   اسـتراتيجيات  العامـة،ووضـع  الخـدمات  البـشرية،وتميـز  للطاقــات  األمثــل  واالســتخدام  اإلداريــة،  اإلجــراءات 

وفـــق  الحكوميـة  واملعـامالت  والخـدمات  اإلداري  التنظـيم  وتطـوير  اإللكترونيـة،  لـإلدارة  التحتيـة  البنيـة  التأسـيس،وتـوفير 

التوعيـــة والتثقيـــف مـــع التعلـــيم والتـــدريب للعـــاملين،وإصـــدار التشريعات الضرورية أوتعديل التشريعات  تحـــول تـــدريجي،و 

 الحاليـة وتحـديثها، إضـافة إلـى أمـن املعلومـات وحمايتها في اإلدارة اإللكترونية . 

  :عناصر اإلدارة اإللكترونية- ٤

اإللكترونيـة   اإلدارة  تحديد  والبريـد  يمكن  اإللكترونـي  األرشـيف  مـن  تتكـون  ورق؛حيـث  بـال  إدارة   : هـي  عناصـر  أربعـة  فـي 

 اإللكترونـي واألدلـة واملفكـرات اإللكترونيـة والرسـائل 

  :وظائف اإلدارة اإللكترونية- ٥

مباشر   بـشكٍل  املعرفيـة  والثـورة  التكنولوجيـة  الجوانـب  فـي  املتـسارعة  التغيـرات  التقليدية  أثـرت  اإلدارية  الوظائف  على 

لـإلدارة فـيجميـع املؤسـسات العامـة والتعليميـة؛ حيــث تحولــت تلــك الوظــائف إلــى وظــائف إلكترونيــة وتــشمل: التخطــيط  
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وظـائف اإلدارة    اإللكترونــي، والتنظيم اإللكتروني، والقيادة اإللكترونية، والرقابة اإللكترونية، مما أسفر ذلك عـن تغيـر

 التقليديـة إلـى وظـائفإ الكترونيـة ،ويمكـن تنـاول هـذه الوظـائفعلـى النحـو التالي 

 اإللكتروني :  التخطيط

مناسبة    ١ تكون  بدائل  عدة  بين  مناسب  أواختيــاربــديل  املــستقبل،  ألنــشطة  قــرارحاضــر  اتخــاذ  بأنــه:  التخطــيط  يعــرف 

اإللكترونـيألهداف   التخطيط  بينما  املعلومات   -املستقبل،  على   
ً
معتمدا األهداف  لتحقيق  مرنة  ديناميكية  عملية  فهو 

بلــة للتجديــد  الرقمية املتــوفرة ، )أو هــو عمليــة ديناميكيــة فــي اتجــاه األهــداف الواســعة واملرنــة واآلنيــة وقــصيرة املــدى، القا

 للتخطــيط التقليدي الذي يحـدداألهـداف مـن أجـل تنفيـذها فـي الـسنة القادمـة وعـادة مـا يكـون  والتطــوير املــ
ً
ستمر خالفــا

 على كفـاءة التخطـيط،وإن املعلومـات الرقميـة الدائمـة التـدفق تـضفي اسـتمرارية علـى كـل شـئ فـي  
ً
تغييـر األهداف يؤثرسلبا

ممـا يحولـه مـن التخطـيط الزمنــي املنقطــع )وضــع التقــاريرالفــصلية( إلــى التخطــيط املــستمر،    املؤسـسة بمـا فيهـا التخطـيط،

أن التخطـيط اإللكتروني يعتمد على عـدة أمـور هـي: التركيـزبـصفة أساسـية علـى اسـتخدام التخطـيط االســـتراتيجي،والـــسعي  

ية،وتبـــسيط نظـــم العمـــل وإجراءات هو التي تعتمد بالدرجة األولى على استخدام شبكات  نحـــو تحقيـــق األهـــداف االستراتيج

 ،واسـتخدام نظـم جديـدة للمعرفـة كـنظم دعـم القـرار والنظم  
ً
االتصاالت اإللكترونية التـي تجعـل أداء األعمـال يـتم لحظيـا

 الخبيرة ونظم الشبكات العصبية االصطناعية. 

  .التنظيم اإللكتروني  يعرف التنظـيم بـشكٍل عـام، بأنـه: عمليـة بنـاء العالقـات بـين أجـزاء ومواقـع العمـل واألفـراد، مـن خـالل ٢ 

فهوتنظيم   اإللكتروني،  التنظيم  أما  وفاعلة،  منظمة  بطريقـة  العمـل  أجـزاء  التـرابطبـين  تحقيـق  إلـى  تهـدف  فاعلـة  سـلطة 

ت الفـــرق األنشطة بطريقة  علـــى  القـــائم  والتنظـــيم  املـــصفوفي  التنظـــيم  علـــى   
ً
معتمـــدا املؤســـسة،  أهـــداف  تحقيـق  فـي  سهم 

.وهذا   مراكزالسلطة  وتعدد  املرنـة  والـسياسات  ،واللوائح 
ً
تدارذاتيا التي  والوحدات  االستشارية  والسلطات  والوحدات 

 ا وميزتهـا اإلداريـة، التنظيم هو الذي يعطي للمؤسسة شخصيته

أمـا   القيادة  ٣  . إنجاز أهداف معينـة  التأثير في األفراد  وتخجيعهم بدفعهم نحو  بأنها: عملية  القيادة  اإللكترونية  تعرف 

 على اتخاذ قرارات سريعة وفورية ملـا ه
ً
ـو القيـادة اإللكترونيـة فتعتمـد علـى اسـتخدام التكنولوجيـا،حيـث يكـون القائـد قادرا

 مطلـوب منـه فـي أي وقـت ومـن أي مكـان. 

 :  الرقابة اإللكترونية 

تحقـق   مـن  التأكـد  أجـل  مـن   ،
ً
مسبقا املحــددة  للخطــط   

ً
وفقــا بالعمــل  الجهــودالخاصــة  متابعــة  التقليديــة  الرقابــة  تعنــي 

اإل الرقابــة  أمـا  األخطـاء،  تـيحيح  علـى  والعمـل  املعنيـة  أنــشطة  األهـداف  لجميــع  مــستمرة  رقابــة  فهــي  لكترونيــة 

علـــى  القائمـة  وشـبكاتها  املعلومـات  أنظمـة  باسـتخدام  املؤسسة  في  يجري  ما  معرفة  الجميع  يــستطيع  املؤســسة؛حيــث 

املعلومات وشـبكاتها القائمـة علـى اإلنترنـت   اإلنترنـــت،وتعمـــل الرقابـــة اإللكترونيـــة علـــى تحقـــق اإلســـتخدام الفعـــال ألنظمـــة

  بكـل مـا تعنيـه مـن فحـص وتـدقيق ومتابعـة آنيـة وشـاملة، وتحقيـق مزايـا كثيـرة لهـا منهـا: تحقـق الرقابـة بالوقـت الحقيقـي بـ
ً
دال

الد الرقابـة   مـن 
ً
بـدال املـستمرة  املاضـي؛وتحقيـقالرقابـة  القائمة على  الرقابة  للمعلومات  مـن   ً مستمرا 

ً
يولـد تدفقا بمـا  وريـة 

 مـن الرقابـة املتقطعـة إلجرائهـا فـي أوقات متباعدة وبشكل دوري،كمـا تتطلـب الرقابـة اإللكترونيـة  
ً
الرقابية فـي كـل وقـت بـدال

الرقابـة،و  فـي  املطلـوب  اإلداري  الجهـد  مـن  يقلـل  مما  الثقة  على  القائمـة  العالقـات  مع  تحفيـز  اإللكترونيـة  الرقابـة  تقلـص 

 الوقت من أهمية الرقابة القائمة على املدخالت أوالعمليات أواألنشطة لصالح التأكيـد املتزايد على النتائج .  

ولذلك تعمـل الرقابـة اإللكترونيـة علـى مـساعدة الـشبكة الداخليـة للمؤسـسة، نحـو تقلـيص الفجـوة الزمنيـة بـين االنحـراف  

 بـأول، مـن خـالل تـدفق املعلومـات، ممـا يزيـد مـن  وت
ً
ـيحيحه،كمـا أنهـا عمليـة مـستمرة ومتجـددة تكشف عن االنحـراف أوال

القــرارات املتنوعــة وتــيحيح األخ العمليــات املختلفــة وســير  تــوفيرإمكانيــة متابعــة  الرقابـة اإللكترونيــة علــى  طــاء فــي قـدرة 

 ـة أنــواع املؤســسات،  كافـ
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 نتائج البحث ومناقشتها 

 إختبار صحة الفروض: 

: "توجد عالقة إرتباطية بين االدارة االلكترونية وتنمية املوارد  ينص الفرض األول على - اختبار ثبات الفرض األول:

 من معامل اإلرتباط، معامل البشرية" 
ً
 اإلنحدار املتعدد.وللتأكد من صحة الفرض تم حساب كال

 معامل اإلرتباط:   -1

 على تنمية املوارد البشرية كما في الجدول اآلتي:  االدارة االلكترونية   قياس إرتباط

 واملوارد البشرية   ( العالقة االرتباطية بين االدارة االلكترونية1جدول ) 

 تنمية املوارد البشرية   املتغيرات 

 االدارة االلكترونية
 )**( 0.711 االرتباط معامل 

 0.001 املعنوية 

الداللة   البشرية حيث بلغت قيمة  ارتباطية بين االدارة االلكترونية واملوارد  السابق يتضح وجود عالقة  من الجدول 

( مما يؤكد صحة الفرض  0.711(، وكانت قيمة معامل اإلرتباط )0.01( وهي قيم دالة عند مستوى معنوية )0.001املعنوية )

 .االدارة االلكترونية على تنمية املوارد البشرية"  ن"توجد عالقة إرتباطية بياألول الذي ينص على: 

 معامل اإلنحدار املتعدد:  -2

 قياس تأثير االدارة االلكترونية على تنمية املوارد البشرية من خالل معامل اإلنحدار املتعدد كما موضح بالجدول اآلتي:

 املوارد البشرية على تنمية   لتأثير االدارة االلكترونيةمعامل التحديد   ( 2جدول ) 

 2R R العبــــــارة 
الخطأ  

 املعياري 

درجة 

 الحرية 
 املعنوية  قيمة ف 

االدارة االلكترونية  تأثير 

 على تنمية املوارد البشرية 
0.711 0.506 9.47 1 ،421 431.62 0.001 

االلكترونية على تنمية املوارد البشرية  وهو يعني أن تأثير االدارة    2R=0.711يبين الجدول السابق أن معامل التحديد  

بنسبة   األخطاء  71كان  إلى  باإلضافة  اإلنحدارية  العالقة  في  تدخل  لم  أخرى  متغيرات  فتفسرها  الباقية  النسبة  أما   ،%

 العشوائية الناتجة عن أسلوب سحب العينة ودقة القياس وغيرها.

ــار   ( وهي قيمــــة دالــــة معنويــــة عنــــد 431.62مــــة )ف( )( وقي240،  2تبين أن درجــــات الحريــــة )  ANOVAمن خالل اختبــ

 (.0.01مستوى )

 االدارة االلكترونية على تنمية املوارد البشرية  نتائج اإلنحدار املتعدد لتأثير  ( 3جدول ) 

 العبارة
معامل اإلنحدار  

B 
 Pاملعنوية  Tقيمة ت   Betaقيمة 

 0.001 5.058 -- 12.113 املعامل الثابت 

 0.001 20.776 0.711 0.463 االدارةااللكترونية  تأثير 

االدارة االلكترونية على تنمية املوارد البشرية حيث كانت قيم الداللة جميعها    من الجدول السابق يوضح التباين 

النموذج  ، وكان  0.01( بالترتيب وهي نتائج معنوية عند مستوى  20.776،  5.058(، وقد بلغت قيمة ت املحسوبة )0.001)

 الخاص بتأثير االدارة االلكترونية على تنمية املوارد البشرية كاآلتي:

𝑦 = 12.113 + 0.463𝑥1  
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: "توجد عالقة إرتباطية بين تنمية املوارد البشرية واستدامة  ينص الفرض الثاني على -اختبار ثبات الفرض الثاني:

 من معامل املؤسسات" 
ً
 اإلرتباط، معامل اإلنحدار املتعدد.وللتأكد من صحة الفرض تم حساب كال

 معامل اإلرتباط:   -1

 قياس إرتباط تنمية املوارد البشرية واستدامة املؤسسات مجتمعة كما في الجدول اآلتي:

 وتنمية املوارد البشرية  ( العالقة االرتباطية بين االدارة االلكترونية4جدول )  

 تنمية املوارد البشرية     

 استدامة املؤسسات  
 )**( 0.840 معامل االرتباط 

 0.001 املعنوية 

من الجدول السابق يتضح وجود عالقة ارتباطية بين تنمية املوارد البشرية والتنمية املستدامة حيث بلغت قيمة الداللة  

( مما يؤكد صحة الفرض  0.840(، وكانت قيمة معامل اإلرتباط )0.01( وهي قيم دالة عند مستوى معنوية )0.001املعنوية )

 ". واستدامة املؤسساتية بين تنمية املوارد البشرية "توجد عالقة إرتباطالثاني الذي ينص على: 

 معامل اإلنحدار املتعدد:  -2

التنمية   على  األداء(  التحفيز، تحسين  والتعلم،  التدريب  نحو  )الدافعية  البشرية من حيث  املوارد  تنمية  تأثير  قياس 

 املستدامة من خالل معامل اإلنحدار املتعدد كما موضح بالجدول اآلتي: 

مل التحديد لإلنحدار املتعدد لتأثير تنمية املوارد البشرية من حيث )الدافعية نحو التدريب والتعلم،  ( معا5جدول ) 

 التحفيز، تحسين األداء( على التنمية املستدامة 

 الخطأ املعياري  2R R العبارة
درجة 

 الحرية 
 املعنوية  قيمة ف 

معامل  

 التحديد 
0.705 0.840 6.98 1 ،421 1006.8 0.001 

التحديد    معامل  أن  السابق  الجدول  استدامة    2R=0.705يبين  على  البشرية  املوارد  تنمية  تأثير  أن  يعني  وهو 

إلى  71املؤسسات كان بنسبة   العالقة اإلنحدارية باإلضافة  الباقية فتفسرها متغيرات أخرى لم تدخل في  النسبة  %، أما 

 لقياس وغيرها. األخطاء العشوائية الناتجة عن أسلوب سحب العينة ودقة ا

ــار   ( وهي قيمــــة دالــــة معنويــــة عنــــد 1006.8( وقيمــــة )ف( )241،  1تبين أن درجــــات الحريــــة )  ANOVAمن خالل اختبــ

 (.0.01مستوى )

( نتائج اإلنحدار املتعدد لتأثير تنمية املوارد البشرية من حيث )الدافعية نحو التدريب والتعلم، التحفيز،  6جدول ) 

 استدامة املؤسسات  تحسين األداء( على 

 العبارة
معامل اإلنحدار  

B 
 Pاملعنوية  Tقيمة ت   Betaقيمة 

 0.001 3.792 -- 5.969 املعامل الثابت 

استدامة تأثير املوارد البشرية على 

 املؤسسات  
0.800 0.840 31.731 0.001 

الداللة جميعها    قيم  كانت  املستدامة حيث  والتنمية  البشرية  املوارد  تنمية  يوضح عالقة  السابق  الجدول  من 

، وكان النموذج  0.01مستوى  ( بالترتيب وهي نتائج معنوية عند  20.776،  5.058(، وقد بلغت قيمة ت املحسوبة )0.001)
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 الخاص بتأثير تنمية املوارد البشرية على استدامة املؤسسات كاآلتي: 

𝑦 = 5.969 + 0.800𝑥1  

استدامة   : "توجد عالقة إرتباطية بين االدارة االلكترونيةينص الفرض الثاني على -:اختبار ثبات الفرض الثالث

 من معامل اإلرتباط، معامل اإلنحدار املتعدد.وللتأكد من صحة الفرض تم حساب " املؤسسات 
ً
 كال

 معامل اإلرتباط:   -1

 قياس إرتباط الرعاية املهنية واستدامة املؤسسات كما في الجدول اآلتي:

 استدامة املؤسسات   و   ( العالقة االرتباطية بين االدارة االلكترونية7جدول ) 

 االدارة االلكترونية     

 استدامة املؤسسات  
 )**( 0.618 معامل االرتباط 

 0.001 املعنوية 

االدارة االلكترونية واستدامة املؤسسات حيث بلغت قيمة الداللة    من الجدول السابق يتضح وجود عالقة ارتباطية بين

( مما يؤكد صحة الفرض  0.618)(، وكانت قيمة معامل اإلرتباط  0.01( وهي قيم دالة عند مستوى معنوية )0.001املعنوية )

 ".استدامة املؤسسات  و  توجد عالقة إرتباطية بين االدارة االلكترونيةالثالث الذي ينص على: "

 معامل اإلنحدار املتعدد:  -2

 قياس تأثير االدارة االلكترونية على التنمية املستدامة من خالل معامل اإلنحدار املتعدد كما موضح بالجدول اآلتي:

 استدامة املؤسسات  على   ( معامل التحديد لإلنحدار املتعدد لتأثير االدارة االلكترونية8رقم ) جدول 

 املعنوية  قيمة ف  درجة الحرية  الخطأ املعياري  2R R املتغيرات 

معامل  

 التحديد 
0.382 0.618 10.10 

1 ،421 
260.40 0.001 

التحديد    معامل  أن  السابق  الجدول  تأثير   2R=0.382يبين  أن  يعني  استدامة    وهو  على  االلكترونية  االدارة 

إلى  38املؤسسات كان بنسبة   العالقة اإلنحدارية باإلضافة  الباقية فتفسرها متغيرات أخرى لم تدخل في  النسبة  %، أما 

تبين أن درجات    ANOVAاألخطاء العشوائية الناتجة عن أسلوب سحب العينة ودقة القياس وغيرها، من خالل اختبار  

 (. 0.01( وهي قيمة دالة معنوية عند مستوى )260.40وقيمة )ف( )( 241، 1الحرية )

   استدامة املؤسسات على   ( نتائج اإلنحدار املتعدد لتأثير االدارة االلكترونية9جدول ) 

 Pاملعنوية  Tقيمة ت   Betaقيمة  Bمعامل اإلنحدار  العبارة

 0.4 0.929 -- 2.371 املعامل الثابت 

 0.001 16.137 0.618 0.383 االدارة االلكترونية  

االدارة    من الجدول السابق يوضح عالقة االدارة االلكترونية علىاستدامة املؤسسات حيث كانت قيمة الداللة 

(، كان النموذج  0.01( بالترتيب وهي نتائج معنوية عند مستوى )16.14(، وقد بلغت قيمة ت املحسوبة )0.001االلكترونية )

 كاآلتي:الخاص بتأثير االدارة االلكترونية على تنمية املوارد البشرية 

𝑦 = 2.371 + 0.383𝑥1  

األول: الفرض  "توج  - اختبار صحة  أنه:  على  األول  الفرض  املوارد  نص  وتنمية  االلكترونية  االدارة  بين  إرتباطية  د عالقة 

 من: معامل اإلرتباط، معامل اإلنحدار املتعدد، أتضح وجود عالقة  
ً
البشرية"، وللتأكد من صحة الفرض تم حساب كال

، بالنظر في العالقة ( بين االدارة االلكترونية وتنمية املوارد البشرية0.01ارتباطية ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية )
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االرتباطية بين إجمالي االدارة االلكترونية وإجمالي تنمية املوارد البشرية تبين وجود عالقة ارتباطية عند مستوى معنوية  

 ( مما يؤكد صحة الفرض األول. 0.711( وبلغت قيمة معامل اإلرتباط )0.01)

، ويشير إلى تأثير االدارة االلكترونية على تنمية  2R =0.711  التحديد   من تحليل معامل اإلنحدار املتعدد تبين أن معامل  •

 .71املوارد البشرية كان بنسبة 

نص الفرض الثاني على: "توجد عالقة إرتباطية بين تنمية املوارد البشرية والتنمية املستدامة"    -اختبار صحة الفرض الثاني:

 من:  
ً
معامل اإلرتباط، معامل اإلنحدار املتعدد، تبين وجود عالقة ارتباطية معنوية  وللتأكد من صحة الفرض تم حساب كال

( معنوية  مستوى  عند  معنوية  داللة  واستدامة  0.01ذات  البشرية  املوارد  تنمية  بين  االرتباطية  العالقة  في  وبالنظر   ،)

( معنوية  مستوى  عند  معنوية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  وجود  أتضح  بي0.01املؤسسات  معامل  (  قيمة  بلغت  ن حيث 

 ( مما يؤكد صحة الفرض الثاني. 0.840اإلرتباط )

، يتبين أن تأثير تنمية املوارد  2R=0.705من معامل التحديد لتأثير تنمية املوارد البشرية على استدامة املؤسسات   •

 %. 71البشرية على استدامة املؤسسات كان بنسبة 

االدارة االلكترونية واستدامة املؤسسات    ي على: "توجد عالقة إرتباطية بيننص الفرض الثان  -اختبار صحة الفرض الثالث:

 من: معامل اإلرتباط، معامل اإلنحدار املتعدد، من نتائج معامل اإلرتباط أتضح  
ً
" وللتأكد من صحة الفرض تم حساب كال

تدامة املؤسسات ، ومن نتائج العالقة ( بين تنمية االدارة االلكترونية واس0.01وجود عالقة ارتباطية عند مستوى معنوية )

)  االرتباطية بين  ارتباطية معنوية عند مستوى  ( وبلغت 0.01االدارة االلكترونية واستدامة املؤسسات تبين وجود عالقة 

 ( مما يؤكد صحة الفرض الثالث. 0.618قيمة معامل اإلرتباط )

، من معامل التحديد  2R =0.382ؤسسات كانت قيمة  من معامل التحديد لتأثير االدارة االلكترونية على استدامة امل •

   %.38لتأثير االدارة االلكترونية على استدامة املؤسسات يتبين أن كان بنسبة 

 التوصيات

ضرورة العمل على إدراك اإلدارات العليا ألهمية االدارة االلكترونية وفوائدها وعقد محاضرات وندوات تصف ماهية   •

بالبرامج التي تصف وتوضح ماهية عالقات   االدارة االلكترونية ووظائفها وفوائدها  وأبعادها من خالل االستعانة 

 ة. االدارة االلكترونية بتنمية املوارد البشرية الفعال

 ضرورة دعم متطلبات تطبيق االدارة االلكترونية الفعالة داخل الوزارة محل الدراسة.  •

توعية اإلدارات العليا بأهمية ومهمة االدارة االلكترونية إلمداد ومساعدة العاملين وتطويرهم ليتعلموا مهام وظائفهم   •

 وأهداف املنظمة لتحسين أدائهم من أجل تحقيق االستدامة البشرية.  

إلي املرؤوسين من اجل تواصل الخبرات  تخج • القدامى معنويا ماديا على نقل خبراتهم وتجاربهم  يع مديري اإلدارات 

 والتحسين املستمر في أداء العنصر البشري.   

الجيد للمرؤوسين واالعتماد على الفهم والتعاطف في التعامل معهم بجانب   • تحفيز مديري اإلدارات على اإلنصات 

 م لتحقيق األهداف بما يساعدهم على تحقيق أهداف املنظمة وطموحاتهم الوظيفية. توجيههم وإرشاده

وأفراد   • التربوي  امليدان  في  العاملين  قبل  من  التكنولوجيا  ممارسة  ثقافة  نشر  يتطلب  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق 

 لتكنولوجيا واملتلقين املجتمع، فتوص ي الدراسة بجسر الفجوة الثقافية بين من املنفذين لسياسات التعامل مع ا
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 قانون إنشاء المقاوالت بطريقة إلكترونية آلية لجذب اإلستثمار بالمغرب 
Act Establishing Electronic Enterprises to Attract Investment in Morocco   

 قندسي عبد النور 
KANDSI ABDENOUR 

طالب باحث بسلك الدكتوراه، تخصص الدراسات القانونية والفقهية واالقتصادية المقارنة وحدة: التشريع  
المغرب. -لرباط مناهجه وقضاياه، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس با   

Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, University of Mohammed V, RABAT  
 

 امللخص: 

  األساسية   الركائز  ك على أهم  ، وذل  قانون إحداث املقاوالت بطريقة إلكترونية الية لجذب اإلستثمار باملغرب   هدفت الدراسة لبيان  

 فرص   من  املقاوالت  هذه  توفره  وما  العالم  بلدان   جل  الى  االقتصادية  األزمة  فيه   تادع  الذي  الحاضر  الوقت  في  وخاصة  الوطني   لالقتصاد

 مجال  سيما  وال  املجاالت  مختلف  رقمنة  تتبنى   تشريعية  سياسة  املقارنة  القانونية  األنظمة  ومختلف  املغربي  القانوني  النظام  نهج  لذلك  االستثمار

                                             االقتصادية  العوملة  قوانين   تحكم   التي   املتسارعة  والتحوالت  واملعلوميات  للتكنولوجيا  املكثف  االستعمال  نتيجة  ذلك  واألعمال  اإلدارة

    الكلمات املفتاحية: 

التأسيس اإللكتروني                                                   ،  العوملة اإلقتصادية،تكنولوجيا املعلوميات  ، إلستثمار، اإحداث املقاولة بطريقة إلكترونية  

 

Abstract: 

The aim of the study is to demonstrate the law on electronic contracting in order to attract investment in Morocco. This is the 

most important pillar of the national economy, especially at the moment when the economic crisis has returned to most 

countries of the world and the opportunities it offers for investment. 
Key words: E-enterprise events, investment, information technology, economic globalization, e-enterprise 
 

 مقدمة:

يعتبر تخجيع االستثمار أحد األهداف األساسية في املغرب في السنوات األخيرة، إذ أصبح يشكل أكبر األوراش  يمثل  

التي يراهن عليها لتأهيل اقتصاده وجعله أكثر جلبا لالستثمارات، ومن هذا املنطلق ركزت املوجة التشريعية في اآلونة األخيرة 

األرضية   توفير  القوانين  على  من  مجموعة  إصدار  طريق  عن  والوطنية،  األجنبية  االستثمارات  لجذب  املالئمة  القانونية 

 تتماش ى مع روح العصر والتطور الرقمي الحاصل اليوم في مجال األعمال. 

الذي عادت فيه األزمة       الوقت الحاضر  الوطني وخاصة في  الركائز األساسية لالقتصاد  املقاوالت إحدى  وتمثل 

لذلك نهج   (9، صفحة 2001)معالل، نونبر  قتصادية الى جل بلدان العالم وما توفره هذه املقاوالت من فرص االستثماراال

النظام القانوني املغربي ومختلف األنظمة القانونية املقارنة سياسة تشريعية تتبنى رقمنة مختلف املجاالت وال سيما مجال  

اإلدارة واألعمال ذلك نتيجة االستعمال املكثف للتكنولوجيا واملعلوميات والتحوالت املتسارعة التي تحكم قوانين العوملة  

االقتصادية والتنافس العاملي حول كسب مواقع في األسواق، الش يء الذي جعل من املغرب يصب جل اهتمامه بقضية  

القانونية ور  القانونية املتطلبة وجعلها أكثر بساطة وسرعة في نظر جذب االستثمارات بتحيين ترسانته  قمنة اإلجراءات 

أثر   االقتصادي  النشاط  في  األنترنيت  الرقمية وخاصة  للتقنيات  املتزايد  أن االستعمال  الوطني واألجنبي، حيث  املستثمر 

وهو ما ظهرت معه عدة مفاهيم    (4، صفحة    2017كتب،  )  بشكل واضح على القواعد الثابتة املنظمة للمجال التجاري 

 دخيلة على الحقل القانوني من قبيل التجارة اإللكترونية واألصل التجاري اإللكتروني واإلدارة اإللكترونية. 
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مد  املعت   Doing busines       كما أنه بالنظر إلى الرغبة في تحسين تصنيف املغرب في ممارسة أنشطة األعمال       

من طرف البنك الدولي وخصوصا على مستوى «بدء النشاط التجاري» وكذا في تسهيل إحداث املقاوالت واالستفادة من  

القانون رقم   تبنى املشرع املغربي كال من  املستوى، فقد  املتعلق بإحداث املقاوالت  88.17التكنولوجيا الحديثة على هذا 

املتعلق بمدونة التجارة والقانون رقم    15.95املغير واملتمم للقانون رقم  89.17بطريقة إلكترونية ومواكبتها والقانون رقم  

، صفحة  2019)عالل،    القاض ي بإنشاء املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية  13.99املغير واملتمم للقانون رقم  87.17

 .الصفة املادية عن تأسيس املقاوالت وجعلها تتم بطريقة إلكترونية صرفة، والتي بمقتضاها سيتم نزع  (20

قانون   قانونية     88.17وقد جاء  ترسانة  توفير  وتقتض ي  التي تستلزم  االستثمار،  ملناخ  القانونية  املواكبة  إطار  في 

إلحدا ها إلى أقي ى حد، مبرزا في    مناسبة ومحفزة على إحداث املقاوالت، وتعمل على تبسيط اإلجراءات واملساطر القانونية

هذا السياق ضرورة وضع إطار قانوني مالئم ومنسجم مع مشاريع القوانين املتعلقة بمدونة التجارة والقوانين األخرى التي  

 . 87.17و  89.17تؤطر لنا عملية إحداث املقاوالت بطريقة إلكترونية،خاصة قانوني 

عبا مقاولة خاصة  هاته  وتعتبر عملية إحداث  تتحول  أن ال  الحرص على  لكن يجب  مثيرة،  مغامرة  رة عن عملية 

املقاول أن يؤسس   أراد  إلى كابوس املؤسس أو املؤسسين، فكل نشاط تجاري يمثل مجموعة من األخطار سواء  املغامرة 

، ال سيما إذا  (10، صفحة  1997-1998ري باملغرب،  )جالل، أحكام القيد في السجل التجا  شركة فردية أو بمشاركة األغيار 

كانت هذه العملية تتم بطريقة إلكترونية، لذلك بغض النظر عن ما ينطوي عليه القانون املتعلق بإحداث املقاوالت بطريقة  

املستثمرين    إلكترونية من مخاطر، فإنه يتضمن مجموعة من القواعد املسطرية املهمة، تهدف باألساس إلى طمأنة وتحفيز

 من خالل تبسيط املساطر واإلجراءات املتطلبة إلحداث املقاوالت.

من أهم القوانين الصادرة في املجال التجاري حيث له آثار إيجابية على تحسين مناخ    88.17لذلك يعتبر القانون  

ا املقاوالتية من جهة أخرى، وذلك من خالل تبسيط  الحكامة  اإلدارية  االستثمار من جهة، وتحقيق  ملساطر واإلجراءات 

والقانونية املحدثة للمقاولة ومقتضيات املواكبة والتأهيل بجعل املقاولة من حيث التأسيس في مستوى تطلعات التجار  

املادية   املسطرة  عن  بالتغاض ي  وذلك  سابقا  املعتمدة  املعقدة  لإلجراءات  حال  املذكور  القانون  جاء  حيث  املستثمرين، 

حداث، ونزع هذه الصفة عنها بجعلها إلكترونية تعتمد وثائق محررة على دعامات إلكترونية عن طريقة  والتقليدية في اإل 

 املنصة اإللكترونية التي أحدثت لهذا الغرض.

وألن هذا املوضوع لم يحظى بتعريف من قبل املشرع العتبار أن التعاريف من اختصاص الفقه فإن املشرع ورغبة    

باعتبارها "كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس    88.17دلوال قانونيا للمقاولة في املادة األولى من قانون  منه على األقل أعطى م

 ". 15.95بصفة اعتيادية أو احترافية نشاطا تجاريا طبقا ملقتضيات القانون رقم 

، أما بالنظر إلى التطور  كما يعتبر إحداث املقاوالت إلكترونيا من املوضوعات الحديثة التي اعتمدها املشرع املغربي

التاريخي لهذا املوضوع فإن بوادر ظهوره لم تكن واضحة املعالم حيث حظيت باهتمام الفاعلين االقتصاديين والقانونيين  

من خالل التكريس العملي والتشريعي لعملية إحداث املقاوالت بطريقة إلكترونية، ذلك من خالل  إنشاء مواقع إلكترونية  

ن مراحل تأسيس مقاوالتهم إلكترونيا، كما أن التأسيس االلكتروني لم يأتي دفعة واحدة كوصفة جاهزة،  ترسم للمستثمري

 بل تبنته التشريعات بشكل تدريجي.

املوضوع:  الفعلي    أهمية  التطبيق  يشكل  لكونه  بالغة  أهمية  إلكترونية  بطريقة  املقاوالت  إحداث  موضوع  يكتس ي 

اإلدارية على وتأسيس    لرقمنة اإلجراءات  املستثمرين على خلق  التجار  تحفيز  أهميته من خالل  تظهر  كما  الواقع،  أرض 

املقاوالت بتوظيف التكنولوجيا التي تعمل على تقريب اإلدارة منهم، هذا باإلضافة إلى اختزال كثرة اإلجراءات املعقدة في هذه  

 العملية وجعلها مبسطة أكثر.
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املوضوع: استطاعة    إشكالية  مدى  اإللكتروني  ما  اإلحداث  لعملية  القانوني  التنظيم  خالل  من  املغربي  املشرع 

 للمقاوالت في تسهيل وتبسيط مسطرة إنشاء املقاوالت التجارية ؟

 وتتفرع هذه اإلشكالية إلى مجموعة من األسئلة الفرعية اآلتية:  

 ماهي اإلجراءات اإللكترونية املتبعة إلحداث املقاوالت؟ 

األول: مفهوم اإلحداث اإللكتروني للمقاوالت املبحث   

ــــرع من تنظيمه في توحيد        ــــوعي تتمثل غاية املشـــــ ــــيس املقاوالت إلكترونيا إجرائي أكثر مما هو موضـــــ ــــوع تأســـــ يعتبر موضـــــ

وتســـــــهيل تأســـــــيس املقاوالت باعتماد التكنولوجيا والرقمنة في ذلك، حيث تكفل املشـــــــرع بتخصـــــــيص قانون مســـــــتقل بذاته 

ـــــم    88.17جراءات اإللكترونيــة إلحــداث املقــاوالت وهو القــانون رقم  ينظم اإل  ـــ مــادة تعطي القواعــد القــانونيــة   13الــذي يضـــــ

 األساسية إلحداث مقاولة بطريقة إلكترونية.

ــــــاؤالت متعلقة أوال بمفهوم املقاوالت املحدثة إلكترونيا    88.17ويطرح هذا املوضـــــــــــوع منذ القراءة األولى لقانون     عدة تســـــ

طلب األول { ثم ســــــنعرج في  املطلب الثاني { لتوقف حول اآلليات التي كرســــــها املشــــــرع من أجل إحداث املقاوالت بطريقة امل

 االلكترونية. 

 املطلب األول:تعريف املقاولة املحدثة بطريقة إلكترونية 

فقه والقضـــــــاء، وقد احتدمت  إن محاولة تحديد مفهوم للمقاولة أثار العديد من اإلشـــــــكاليات واملشـــــــاكل على صـــــــعيد ال    

ــباب هو أن   ــباب فرضــــــــــت تعقد هذا املفهوم وتركبته، ومن بين هذه األســــــــ ــأنه اآلراء واملواقف، وذلك ملجموعة من األســــــــ بشــــــــ

ــابـــت وقـــار، فـــاإلطـــار النظري للمقـــاولـــة يختلف بـــاختالف املجـــاالت)املـــدني،التجـــاري، االجتمـــاعي...(   املقـــاولـــة ليس بمفهوم ثـ

 (48-47،، الصفحات 2019-)قادري، يوليوز 

املتعلق بـإحـداث املقـاوالت بطريقـة إلكترونيـة من أهم القوانين التي صـــــــــــــدرت مؤخرا، أعـاد إثـارة هذا    88.17ويعتبر قـانون      

املفهوم من خالل املدلول القانوني الذي اعتمده في املادة األولى منه، الذي يثير مجموعة من اإلشــــكاالت واألســــئلة  تتمحور  

مقاولة املحدثة الكترونيا )الفقرة األولى(، باإلضافة إلى النطاق القانوني للمقاوالت املحدثة  أساسا حول املدلول القانوني لل

 الكترونيا ) الفقرة الثانية  (

 الفقرة األولى: املدلول القانوني للمقاولة املحدثة إلكترونيا وتعريفها 
وهذا ما يجعل من تعريفها غاية في الصعوبة،   إن التعريفات املقدمة بشأن مفهوم املقاولة، هي متنوعة وغير متجانسة،    

وعلى العموم فإن تحديد مفهوم املقاولة يعد أمرا غاية في األهمية ال سـيما إذا الحظنا أنه ليس هناك تعريف قانوني واضـح  

على طرحه املشــــــــــرع للمقاولة، حيث أنه بتفحص قانون ل ع والقانون التجاري ومختلف القوانين األخرى، نجد أنها تحتوي  

 مجموعة من العناصر تساعد على تحديد مفهوم املقاولة تماما هي التي استند عليها الفقه في تقديم تعريف للمقاولة.

كمــا أنــه في ظــل عــدم وجود تعريف قــانوني للمقــاولــة قررنــا تقــديم املــدلوالت القــانونيــة للمقــاولــة التي جــاء بهــا املشـــــــــــــرع في    

املتعلق بإحداث املقاوالت بطريقة   88.17نصــــــــــــوص متفرقة صــــــــــــدرت بخصــــــــــــوص تنظيم مجال من مجاال األعمال كقانون  

 إلكترونية.

ل األعمــال وخــاصــــــــــــــة القوانين املنظمــة للمقــاوالت التجــاريــة، نجــد أن املشـــــــــــــرع املغربي وبــالرجوع إلى القوانين املنظمــة ملجــا    

، 2002)الشـــــــريف،  53.00أعطى مدلوال للمقاولة في عدة نصـــــــوص خاصـــــــة متفرقة، ومن هذه القوانين نذكر القانون رقم 

ـــــــفحة   ـــ ملتعلق بميثاق املقاوالت الصـــــــــــغرى واملتوســـــــــــطة في مادته األولى التي جاء فيها أنه:«يراد حســـــــــــب مدلول هذا  (2368صـ

القانون باملقاولة الصــــــغرى واملتوســــــطة، كل مقاولة يقوم مباشــــــرة بتســــــييرها أو إدارتها أو هما معا، األشــــــخاص الطبيعيون  

٪ 25كان رأسـمالها أو حقوق التـصويت فيها غير مملوكة بنسـبة حقوق  املالكون لها أو املالك الشـركاء أو املسـاهمون فيها إذا  

 من لدن مقاولة أو عدة مقاوالت ال ينطبق عليها تعريف املقاولة الصغرى واملتوسطة 
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 ويمكن تجاوز هذا السقف إذا كانت املقاولة مملوكة من لدن:  

 بعده 27صناديق جماعية لالستثمار كما هي معرفة في املادة  -

 أدناه 28كات استثمار في رأس املال كما هي معرفة في املادة أوشر -

 بعده 31أو هيئات رأسمال املجازفة كما هي معرفة في املادة -

 أو الهيئات املالي املؤهلة قانونا اللتماس التوفير لدى العموم قصد القيام بتوظيفات مالية».-

املتعلق باملقاول الذاتي  (2045، صــــفحة  2015)الذاتي،،    114.13وعرف أيضــــا املقاولة في الفصــــل األول من القانون رقم      

حيث جاء فيه:«يقصـــــــــد باملقاول الذاتي في مدلول هذا القانون كل شـــــــــخص ذاتي يزاول بصـــــــــفة فردية نشـــــــــاطا صـــــــــناعيا أو 

 عليه:تجاريا أو حرفيا يقدم خدمات ال تتجاوز رقم األعمال السنوي املحصل 

 درهم إذا كان النشاط الذي يمارسه ضمن األنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية  500000

 درهم إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات».  200000

ـــــا في املادة        ـــ ـــــفحة  2018)رقم،    من الكتاب الخامس  546وتم تعريف املقاولة أيضـــــ ـــ من مدونة التجارة: «يقصـــــــــــــد (23، صـــــ

 باملقاولة في مدلول هذا الكتاب، الخخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية» 

وما يالحظ من خالل هذه التعاريف الواردة أن املشرع أعطى مدلول املقاولة وهو يقصد تحديد النطاق أو مجال تطبيق        

املتعلق  88.17قصـــــــــــودة بقانون معين وهو نفس الشـــــــــــ يء قصـــــــــــده في قانون القوانين املذكورة وتحديد املقاوالت املعنية وامل

بـإحـداث املقـاوالت املقـاوالت بطريقـة إلكترونيـة حيـث جـاء في الفصـــــــــــــل األول منـه:«يراد بـاملقـاولـة في مـدلول هـذا القـانون كـل 

املتعلق  15.95ن رقم  شـــــــخص ذاتي أو اعتباري يمارس بصـــــــفة اعتيادية أو احترافية نشـــــــاطا تجاريا طبقا ملقتضـــــــيات القانو 

 بمدونة التجارة».

إال أن املالحظ بشـــــــــأن موقف املشـــــــــرع املغربي على هذا املســـــــــتوى أنه جاء بتعريف عام للمقاولة بحيث ال يعرفها بشـــــــــكل        

دقيق وواضـــــــــــح ألنه لم يأتي بصـــــــــــدد تقديم تعريف خاص باملقاولة وإنما كان يحدد نطاق ســـــــــــريان النصـــــــــــوص التشـــــــــــريعية  

كما أن صـــــياغة التعاريف وتحديد املفاهيم يشـــــكل عمال من أعمال الفقه الذي قدم عدة تعاريف للمقاولة   الصـــــادرة عنه،

ونذكرعلى ســــبيل املثال تعريف األســــتاذ محمد اإلدريســــ ي العلمي املشــــيشــــ ي بأن املقاولة في القانون التجاري تعني «مجموعة  

ـــــريحة أو وســــــائل بشــــــرية ومادية مجمعة ومنظمة وفقا ما يقتضــــــيه ممارســــــة   ـــــفة صـ ـــــادية املعنية بصـ ـــــطة االقتصـ أحد األنشـ

ضــمنية بمدونةالتجارة وبشــروط التدبير واالشــهار والنزاهة التي يفرضــها القانون والســوق بصــفة عامة للنظام االقتصــادي  

 العام».

ــباعي بأنها«تكرار األعمال على وجه الحرفة أو االعتياد بناء ع       ــتاذ أحمد شـــكري السـ ــا األسـ لى تصـــميم وتنظيم  وعرفها أيضـ

وإدارة بشـــــــــــــريــة وعمــال وأجهزة ورأســـــــــــــمــال ووســـــــــــــــائــل مــاديــة ومعنويــة وقــانونيــة أخرى لتحقيق هــدف املقــاولــة أو املروع أو 

 (359، صفحة 2001)السباعي،  النشاط»

عريفها كذلك بكونها «تكرار األعمال على وفي تعريف متقارب من التعريف الذي أعطاه األســــــــــــتاذ شــــــــــــكري الســــــــــــباعي  تم ت    

ـــــتنادا على تنظيم مادي ـــ إدارة بشـــــــــــــرية وعمال أجهزة ورأســـــــــــــمال ووســـــــــــــائل مادية ومعنوية وقانونية أخرى    وجه الحرفة اســـــ

 لتحقيق غرض معين يكون هدف املقاولة » 

وليس مقاربة قانونية، وهذا أمر    وبإمعان النظر في هذه التعاريف نســـــتخلص أنه ينطلق من مقاربة اقتصـــــادية للمقاولة      

مفهوم ما دام أن القانون الوضــعي لم يتوصــل بعد إلى وضــع تصــور قانوني لها. واألمر األســاســ ي في هذه املقاربة االقتصــادية  

هو طابع التنظيم الذي يميز املقاولة، والذي يفترض تجميع مجموعة عناصــــــــــر تتمثل في اليد العاملة واملعدات ورأس املال  

في   (53، صــــفحة  2010)معالل، قراءة في أســــاس نظرية التاجر والنشــــاط التجاري في مدونة التجارة الجديدة،   للعملومقر  
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حين أن املشـــــــــــــرع جـاء بصـــــــــــــيغـة عـامـة تـدل على املقـاولـة دون أن يتخـذ التـاجر مقرا للعمـل أو يـد عـاملـة يكفي توفر شـــــــــــــرط  

 ف مع باقي الشروط األخرى.االعتياد أو االحترا

وجــــدير بــــالــــذكر أن الفقــــه القــــانوني لم يســـــــــــــتقر على مفهوم واحــــد للمقــــاولــــة. ويمكن القول أن هنــــاك على األقــــل ثالثــــة     

 اتجاهات في هذا الشأن:

تــاجر  اتجــاه يرى أن املقــاولــة هي مجموعــة من األموال، املــاديــة واملعنويــة املنقولــة والعقــاريــة، والحقوق التي يخصـــــــــــــصـــــــــــــهــا ال

 ملمارسة نشاطه التجاري.هذا االتجاه ينظر إلى املقاولة من خالل األموال والحقوق املرتبطة بها.

ــادي معين. إذ ينظر هـذا   واتجـاه يرى فيهـا مجموعـة من األشـــــــــــــخـاص يهـدفون، من خالل عملهم، إلى تحقيق نشـــــــــــــاط اقتصـــــــــــ

 ين واملسيرين والعمال.االتجاه إلى املقاولة من خالل األشخاص الفاعلين فيها، أي املستثمر 

واتجـاه يعتبرهـا خليـة اقتصـــــــــــــاديـة واجتمـاعيـة في آن واحـد تهـدف إلى اإلنتـاج والتوزيع واملبـادلـة، حيـث يجمع هـذا االتجـاه بين  

، 2001الجديد، نونبر )معالل، شــرح القانون التجاري املغربي    العنصــرين الســابقين معا أي األموال والحقوق، واألشــخاص

  (25صفحة 

هـــذا فيمـــا يخص املقـــاوالت العـــاديـــة املجردة من طريقـــة إحـــدا هـــا، أمـــا املقـــاوالت املحـــدثـــة إلكترونيـــا يمكن القول أنهــا ال         

ة  تختلف عن املقــاوالت العــاديــة حيــث أن الفــارق الواحــد بينهم يتمثــل في طريقــة إحــداث هــذه املقــاوالت فــإذا كــانــت املقــاولــ

املحدثة بالطريقة العادية تباشـــــــــــــر فيها اإلجراءات القانونية املطلوبة إلحدا ها وكذا التقييدات املتعلقة بالســـــــــــــجل التجاري  

ـــــــــة اإللكترونيــة، كــافــة اإلجراءات القــانونيـة   بكيفيــة مــاديــة وتقليــديــة فــإن املقــاوالت املحــدثــة إلكترونيــا تتم وجوبــا عبر املنصـــــ

ذا إجراءات التقييد في الســــــــجل التجاري ونشــــــــر البيانات والوثائق املتعلقة بها وهي محررة  الضــــــــرورية إلحداث املقاوالت وك

 .على دعامات إلكترونية
 الفقرة الثانية: النطاق القانوني للمقاوالت املحدثة إلكترونيا 

 يكتس ي تحديد النطاق القانوني للمقاوالت املحدثة إلكترونيا أو باألحرى تطبيق قانون      

أهميـة قصـــــــــــــوى ذلـك ألن هـذا القـانون جـاء بـأحكـام  ذات طبيعـة إلزاميـة على مؤســـــــــــــســـــــــــــ ي املقـاوالت، حيـث جعـل من    88.17

ــاوالت ا ــه ألزم املقـ ــاوالت ثم أنـ ــة وحيـــدة إلحـــداث املقـ ــة االلكترونيـــة طريقـ ــانون حيز  الطريقـ ــذا القـ ــاريخ دخول هـ ــة في تـ ــائمـ لقـ

التطبيق بمطابقة وضــــعيتها مع أحكامه وذلك من خالل تحيين وتأكيد بياناتها املضــــمنة تحت طائلة تطبيق الجزاء الوارد في 

 من م ت 62املادة 

مجاالت محددة  إن املشـــــــــــرع املغربي من خالل التعاريف  التي أعطاها للمقاولة في بعض النصـــــــــــوص الخاصـــــــــــة التي تنظم      

قيــد البحـث    88.17كقــانون املقــاول الــذاتي أو القــانون املنظم للمقــاوالت الصـــــــــــــغرى واملتوســـــــــــــطــة، وكــذلــك في القــانون رقم  

ـــــع تعريف خـاص للمقـاولـة وإنمـا كـان الهـدف هو تحـديـد  ـــ واملتعلق بـإحـداث املقـاوالت بطريقـة إلكترونيـة لم يكن هـدفـه وضـــــ

 ديد املقاوالت املعنية بقانون معين.مجال تطبيق تلك القوانين وبالتالي تح

يتضــح منذ القراءة األولى للمادة من ق  إ م أن املقصــود هو املقاوالت التي تمارس نشــاطا تجاريا ســواء في إطار مقاولة فردية 

 أو في شكل شركة تجارية سواء كانت تجارية  بشكلها  أو بغرضها .

جارية ال تثير إشـــــــكاال من حيث كونها األولى معنية بنطاق تطبيق قانون  فإذا كان التاجر الخـــــــخص الذاتي والشـــــــركات الت      

فإن التســـــــــــــاؤل يثار حول باقي األشـــــــــــــخاص االعتبارية األخرى التي تمارس نشـــــــــــــاطا تجاريا وفق منطق أحكام التاجر،    88.17

ة لصـفة تاجر باختالف  السـيما التعاونيات والجمعيات واملقاوالت العمومية، حيث تختلف معايير وشـروط اكتسـاب املقاول

ما إذا كانت املقاولة تتخذ شــــــكل شــــــركة )الخــــــخص املعنوي( أو كانت مقاولة فردية)الخــــــخص الطبيعي أو الذاتي( أو كانت 

جماعية على الشــــــــياع)مجموعة من األشــــــــخاص الطبيعيين أو الذاتيين( وبعبارة ثانية أن هذه املعايير أو الشــــــــروط تختلف 
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ملمارس للنشـــاط التجاري على وجه االعتياد أو االحتراف شـــخصـــا معنويا أو شـــخصـــا طبيعيا  باختالف ما إذا كان الخـــخص ا

 (279، صفحة 2001)السباعي،  ذاتيا

 أوال:التاجر الشخص الذاتي  

لتحـــديـــد تعريف التـــاجر البـــد من الرجوع للكتـــاب األول من مـــدونـــة التجـــارة التي أوجبـــت لكي يعتبر الخـــــــــــــخص الطبيعي     

ـــــاط يماثلها وفق للمادة  7و 6تاجرأن يمارس إحدى األنشــــــطة التجارية املنصــــــوص عليها في املادتين   من   8من م ت أو أي نشـ

ـــــــبيل االعتياد أو االحتر  ـــ اف كما يتعين أن يتوفر على األهلية الالزمة ملمارســـــــــــة التجارة وأن يمارس  نفس املدونة وذلك على سـ

 (33، صفحة 2019)عالل،  نشاطه بكيفية مستقلة تنعدم فيها أي تبعية لخخص آخر أي باسمه ولحسابه

ويطرح التســـــــــــــــاؤل حول املقـــاول الــذاتي الــذي متعـــه املشـــــــــــــرع بنظـــام خــاص وميزه بمجموعــة من االمتيـــازات ال نجـــدهــا في     

األشــكال القانونية األخرى ملمارســة العمل االقتصــادي أو التجاري، كعدم الجواز في أي حال من األحوال الحجز على املحل  

ــ ي للمقاول الذاتي، بســـبب الديون     املســـتحقة الباقية بذمته، كما أنه معفي من التقييد في الســـجل التجاري   الســـكنى الرئيسـ

حيــث أنــه في ظــل هــذا االمتيــاز التشـــــــــــــريعي تطرح مجموعــة من التســــــــــــــاؤالت أهمهــا: هــل يعتبر املقــاول الــذاتي تــاجرا بــاملفهوم 

 ؟.88.17السالف الذكر تسري عليه إلتزامات التجار وبالتالي يسري عليه تطبيق قانون 

من مدونة التجارة بشـــــــكل احترافي أو   8و7و6يظهر أوليا أن ممارســـــــة املقاول الذاتي لانشـــــــطة املنصـــــــوص عليها في املواد        

اعتيادي ولحســابه الخاص، فإنه يكتســب الصــفة التجارية ويخضــع لجميع االلتزامات املترتبة عن هذه الصــفة ولو لم يقيد 

املقاول الذاتي القانونية نجد املشـــــرع قد أعفى املقاول الذاتي من الخضـــــوع    في الســـــجل التجاري. إال أنه بالنظر إال وضـــــعية

  (14، صفحة 2019)يونس،  لهذه االلتزامات

وبالنظر إلى  اإلجرءات املتبعة من طرف الخـــــخص الذاتي لالســـــتفادة من وضـــــعية املقاول الذاتي نجد أن املشـــــرع املغربي     

يره الفرنســـــــــــــ ي، كرس هـذا االمتيـاز على مســـــــــــــتوى اإلجرءات لعـدم ارتبـاطـه بمجموعـة من الجهـات كمصـــــــــــــلحـة الســـــــــــــجـل  ونظ

التجاري ، حيث يجب على املقاول الذتي التسـجيل بالسـجل الوطني للمقاول الذاتي بطريقة الكترونية عبر البوابة الخاصـة  

إيداعه بصفة شخصية لدى أحد الشبابيك التابعة لبريد الخاصة بهذا السجل ويتم سحبه وتوقيعه من قبل صاحبه ، ثم  

يوما ابتداء من تاريخ ملء الطلب إلكترونيا مرفق بالتصــريح بالتأســيس املنصــوص عليه في  30املغرب خالل أجل ال يتعدى 

 من مدونة الضرائب .    148املادة 

ـــهاد للتســــجيل يتم تحميلها إلكترونيا من  كما أنه بعدما يتم التأكد من البيانات يتم وضــــع رهن إشــــارة صــــاحب ال     طلب شـ

البوابة اإللكترونية الخاصــــــــة بذلك تتضــــــــمن رقم تعريفه في الســــــــجل الوطني للمقاول الذاتي، كما تســــــــلم لصــــــــاحب الطلب 

وهو ما يالحظ معه أن هذه     بطاقة خاصـــــــــــة تحمل إســـــــــــم بطاقة املقاول الذاتي  من أجل اســـــــــــتعمالها في ممارســـــــــــة نشـــــــــــاطه

تبعة في االســتفادة من نظام املقاول الذاتي لها شــروط معينة وإجراءات إلكترونية ســهلة باملقارنة مع إجراءات  اإلجراءات امل

وبالتالي فهو امتياز ال سـيما من حيث عدم مطابقة وضـعيته القانونية مع مقتضـيات القانون املذكور، هذ إذ   88.17قانون  

حداث املقاوالت للمقاول الذاتي، وهو ما يفرض مالءمة القواعد  لم تخصـــــــص نافذة في املنصـــــــة اإللكترونية املخصـــــــصـــــــة إل 

 مع إجراءات اإلحداث اإللكتروني للمقاوالت. 114.13املسطرية لقانون 

 ثانيا: الشركات التجارية

ـــــريح املادة       ـــ ـــــمل نطاق املقاوالت املحدثة إلكترونيا بصـــــ ـــ ـــــخص الذاتي أو   88.17من قانون  1يشـــــ ـــ ـــــافة إلى التاجر الخـــــ ـــ إضـــــ

املقاوالت الفردية، األشــــــــخاص االعتبارية التي تمارس بصــــــــفة اعتيادية أو احترافية نشــــــــاطا تجاريا من األنشــــــــطة الواردة في 

من م ت، ويدخل في نطاق ذلك الشــــركات التجارية بشــــكلها وهي شــــركات املســــاهمة   8أو ما يماثلها حســــب املادة   7و   6املادة 

ــاهمة املبســـطة املنظمين بمقت ــ ى قانون وشـــركات املسـ ــية باألســـهم وشـــركات   17.95ضـ ــية البســـيطة والتوصـ وشـــركات التوصـ

حيث تكتســـــــب هذه الشـــــــركات الصـــــــفة   5.95رقم   التضـــــــامن وشـــــــركات ذات املســـــــؤولية املحدودة املنظمة بمقتضـــــــ ى قانون 
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كان مدنيا،  وإنما جعل منها املشـــرع تجارية بشـــكلها بغض النظر عن غرضـــها حتى وإن   7و 6التجارية ليس على أســـاس املواد  

 .5.96هذا باست ناء شركة املحاصة التي تعتبر تجارية متى كان غرضها تجاريا وهي أيضا منظمة بمقتض ى قانون 
 ثالثا:مجموعات ذات النفع االقتصادي

مجموعــــات ذات النفع االقتصــــــــــــــــادي املنظمــــة بمقتضـــــــــــــ ى القــــانون رقم     88.17يشـــــــــــــمــــل أيضــــــــــــــــا مجــــال تطبيق قــــانون      

ـــــيما وأن امل13.97 شــــــرع ألزمها بالقيد في الســــــجل التجاري كيفما كان غرضــــــها، حيث ال تكتســــــب املجموعات ذات النفع  السـ

لتكون الحالة األولى من نوعها في املغرب التي      االقتصـــــــادي الخـــــــخصـــــــية املعنوية إال من تاريخ تقييدها في الســـــــجل التجاري 

ــــتي،    يســـــــــمح فيها لخـــــــــخص معنوي ذو غرض مدني أن يســـــــــجل في الســـــــــجل التجاري  ــــفحة  1996)بنســـــ ، كما تؤكد  (225، صـــــ

عنـد إيـداع    13.97نفس الشـــــــــــــ يء، إذ تنص على وجوبيـة مراعـاة أحكـام القـانون    88.17من قـانون   2اإلحـالـة الواردة في املـادة 

ــــ يء الذي يجعل مجموعات ذات النفع   ـــ ــــكل وجوبي الشـ ـــ ــــة االلكترونية بشـ ـــ االقتصــــــــادي مشــــــــمول بتطبيق  الوثائق عبر املنصـ

 .88.17 قانون 
 رابعا:التعاونيات والجمعيات 

ــــب املادة         ـــ ــــخاص ذاتيين أو   112.12من قانون رقم   1تعتبر التعاونية بحســـــ ـــ املتعلق بالتعاونيات "مجموعة تتألف من أشـــــ

ــات ــاجيـ ــة حـ ــة تتيح لهم تلبيـ ــاولـ ــا اتفقوا أن ينضـــــــــــــم بعضـــــــــــــهم إلى بعض إلنشــــــــــــــــاء مقـ ــا معـ ــاريين أو همـ ــة اعتبـ ــــاديـ ـــــــ هم االقتصـــــ

 واالجتماعية".

  كقـاعـدة تعـد أنشـــــــــــــطـة وأعمـال التعـاونيـات أنشـــــــــــــطـة مـدنيـة وليســــــــــــــت تجـاريـة النعـدام فكرتي املضــــــــــــــاربـة وتحقيق األربـاح    

ـــــباعي،   ـــــفحة  2001)الســـــ تعتبر تجارية تدخل في غير أنه ليس هناك ما يمنع التعاونيات من ممارســــــــــتها ألنشــــــــــطة  ،(361، صـــــ

 من م ت حيث يطرح التساؤل حول مدى تمتعها بالصفة التجارية؟ 7و  6عداد األنشطة املعددة في املواد 

ـــــح مبــدئيــا من خالل نص املــادة         ـــ أن األشـــــــــــــخــاص االعتبــاريــة التي تــدخــل في نطــاق تطبيق هــذا    88.17من قــانون    1ويتضـــــ

س على سبيل االعتياد أو االحتراف نشاطا تجاريا من األنشطة املنصوص عيها في القانون هي األشخاص االعتبارية التي تمار 

ـــب املادة  7و 6املواد   ـــــ ـــ من م ت، الشــــــــــــ يء الذي يجعل من التعاونية باعتبارها شــــــــــــخصــــــــــــا اعتباريا، إذا ما   8أو ما يماثلها حسـ

 .88.17اختارت ممارسة نشاطا تجاريا وفق املنطق املذكور مشمولة بنطاق تطبيق قانون 

 خامسا:املقاوالت واملؤسسات العمومية 

تخضـــع املؤســـســـات أو املقاوالت العمومية في عالقتها مع الغير ملدونة التجارة إذا مارســـت نشـــاطا من األنشـــطة املعددة في     

ارس  من م ت إذ بموجب هذه املواد تم إضـفاء الـصفة التجارية على الخـخص املم 8أو ما يماثلها حسـب املادة  7و 6املادتين  

كما نصـــت     (362، صـــفحة  2001)الســـباعي،    لانشـــطة املعددة تاجرا ســـواء كان شـــخصـــا طبيعيا أو معنويا خاصـــا أو عاما

املحدث لبنك املغرب التي جاء فيها يعتبر بنك  1959يونيو  30من ظهير   2على هذه القاعدة صراحة الفقرة األولى من املادة  

 la banque du maroc est réputée  commerçante dans ses relations avec» املغرب بنكا تجاريا في عالقته مع الغير

le tiers» 

املتعلق بالنظام األسـاسـ ي لبنك املغرب   2005لسـنة    76من القانون الجديد رقم    من القانون  3املبدأ املادة  وأكدت نفس     

 املنسوخ التي جاء فيها "يعتبر البنك تاجرا في عالقاته مع الغير". 1959الذي حل محل ظهير 

ـــمل 88.17ويظهر من خالل تمعن املادة األولى من قانون      ــــســــــــات و   أنه يشـــــ ـــ املقاوالت العمومية باعتبارها أشــــــــخاص  املؤسـ

اعتبارية تمارس األنشــــطة التجارية وفق املنطق الســــالف الذكر، ال ســــيما إذا اتخذت شــــكل من أشــــكال الشــــركات التجارية  

  بشكلها كاملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب الذي تحول إلى شركة مساهمة.
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، صــــفحة  2001)الســــباعي،  عامة التجارية لكل االلتزامات التي تخضــــع لها املقاوالت  وال تخضــــع املؤســــســــات أو املقاوالت ال    

الخاصـــــــة من ذلك عدم خضـــــــوعها ملســـــــاطر الوقاية واملعالجة من الصـــــــعوبات التي تعترض املقاوالت الخاصـــــــة إال أنها  (363

من م ت التي جاء فيها: "ويلزم  37لخاص يفرض عليها ذلك طبقا للمادة تخضـــــــــع للقيد في الســـــــــجل التجاري إن كان قانونها ا

 بالتسجيل عالوة على ذلك:

 املؤسسات العامة املغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري". -

 املبحث الثاني: آليات إحداث املقاوالت

من أهم القوانين الحديثة الصادرة في مجال األعمال، حيث جاء بمجموعة من القواعد املستجدة    88.17يعتبر قانون      

لها انعكاس كبير على اإلجراءات الواجب اتباعها إلحداث مؤسسة اقتصادية، السيما وأنه أحدث مؤسسة جديدة إلكترونية  

السلبية وكذا املراحل األولى لتأسيس املقاولة إلى غاية    تباشر عبرها كافة هذه اإلجراءات بداية من الحصول على الشهادة

اإلجراء األخير الذي بمقتضاه تصبح املقاولة لها وجود قانوني بل أكثر من ذلك حتي اإلجراءات التي بمقتضاها تطرأ تعديالت  

 على املقاولة. 

اث املقاوالت فإنه حري بنا أن نتعرض لهذه  ونظرا للدور املهم واألساس ي الذي أناطه املشرع للمنصة اإللكترونية في إحد    

هذه   وأهم  األول(  عبرها)املطلب  اإلجراءات  كافة  مباشرة  خالل  من  بها  تقوم  التي  األدوار  إبراز  إلى  باإلضافة  املؤسسة 

اإلجراءات، التقييد في السجل التجاري الذي عرف مجموعة من التغييرات من خالل التعديالت املدخلة على الكتاب األول  

 )املطلب الثاني( 89.17من م ت بمقتض ى قانون 

 املطلب األول:املنصة االلكترونية 

أعطى املشرع املغربي للمنصة االلكترونية الدور األساس ي في إحداث املقاوالت بطريقة إلكترونية حيث جعل منها نقطة       

تمحور هذه العملية التي تتلخص في مباشرة كافة اإلجراءات التي يتطلبها القانون لتأسيس املقاوالت، ابتداء من اإلجراءات  

من    2الذي بمقتضاه يمنح للمقاولة شهادة امليالد، وهو ما عبر عنه املشرع من خالل املادة    األولية إلى غاية اإلجراء النهائي

القانونية    88.17قانون   اإلجراءات  جميع  اإللكترونية،  املنصة  عبر  وجوبا  "تباشر  مايلي:  فيها  جاء  التي  الذكر  السالف 

ا بها في  البيانات والوثائق  املطلوبة إلحداث املقاوالت، والتقييدات الالحقة املتعلقة  التجاري، وكذا إجراءات نشر  لسجل 

املتعلقة بها طبقا للتشريع الجاري  به العمل"، حيث يتم تدبير هذه املنصة واستغاللها ومسك قاعدة املعطيات املتعلقة بها  

 من طرف املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية لحساب الدولة.

 ونية من خالل اإلجراءات التي تباشر عبرها في أنه:ويتجلى دور املنصة اإللكتر     

التشريعية   النصوص  في  عليها  واملنصوص  املقاوالت  إلحداث  املطلوبة  الوثائق  جميع  إيداع  االلكترونية  املنصة  عبر  يتم 

في السجل  من م ت فإن كل تقييد    30السالفة الذكرواملادة    88.17من قانون    2الخاصة بها، حيث أنه باإلضافة إلى املادة  

التجاري إلسم تاجر أو لتسمية تجارية يجب أن يتم بطريقة إلكترونية، من خالل النافذة املخصصة في املنصة االلكترونية  

 املذكورة، لكتابة الضبط باملحكمة التي يقع بدائرة نفوذها املركز الرئيس ي للتاجر أو املقر االجتماعي للشركة.

)جالل، أحكام    هادات املتعلقة بإحداث املقاوالت مباشرة من طرف اإلدارة للمعني باألمروإذا كانت في السابق تسلم الش     

نص على عكس ذلك إذ تسلم تلك الوثائق لطالبها   88.17فإن القانون رقم  (60القيد في السجل التجاري باملغرب، صفحة  

عبر   املعنية  اإلدارة  واملستخرجات  من طرف  السلبية  الشهادة  والوثائق كل من  الشهادات  وتهم هذه  اإللكترونية  املنصة 

املتعلقة بإحداث املقاوالت وبالتقييدات الالحقة وكذا نسخة أو مستخرج من السجل التجاري وشهادة التسجيل فيه لفائدة  

 املعني باألمر بناء على طلبه الذي يقدم عبر املنصة االلكترونية 

ما أنه تؤدى وجوبا عبر املنصة االلكترونية جميع الرسوم واألجور عن الخدمات املتعلقة بإحداث املقاوالت بطريقة  ك     

 إلكترونية وكذا تلك املتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري.
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نشرها عبر  قياس ي  زمن  في  باملقاولة  املتعلقة  املعلومات  من  عدد  إلى  بالولوج  اإللكترونية  املنصة  ودون    تسمح  إلكترونيا 

،  2018)حول،    الحاجة إلى السجل التجاري الورقي مما سيسهل عملية االطالع على املعلومات من طرف أي شخص معني بها

 (15صفحة 

ها املعلوماتي، قصد  تمكين اإلدارات والهي ت املعنية من الولوج إلى املنصة اإللكترونية، بصفة مباشرة أو عن طريق نظام

 إنجاز مساطر إحداث املقوالت التي تدخل ضمن مجال اختصاصها. 

ويتجلى الدور األساس ي للمنصة االلكترونية في رقمنة الوثائق وإعفاء املعني باألمر من التنقل بين مختلف اإلدارات املعنية       

محضة     ملية إحداث املقاوالت عملية إلكترونيةوكذا تقليص آجال ومصاريف الحصول على هذه الوثائق وبالتالي جعل ع

 وإلغاء كافة الشكليات التي ليست لها أي جدوى وتجاوز التماطل الحاصل في التعامل مع امللفات واملشروعات االستثمارية. 

 املطلب الثاني: التقييد في الالجل التجاري اإللكتروني

ملواكبة التطورات الحاصلة اليوم في مجال االستثمار، وانسجاما مع املقتضيات التشريعية الصادرة في هذا السياق،       

، والذي جعل إحداث املقاوالت يتم بشكل واحد ووحيد بطريقة إلكترونية، أصدر املشرع قانون    88.17وخاصة القانون  

املتعلق بمدونة التجارة وال سيما الشق املتعلق    95.15األول من قانون    الذي بموجبه أدخلت تغييرات على الكتاب   89.17

بأحكام السجل التجاري، حيث بموجب هذا التعديل تم إحداث السجل التجاري  اإللكتروني الذي يمسكه املكتب املغربي  

ية املحلية والسجل التجاري  والذي تمسك من خالله عبر املنصة اإللكترونية السجالت التجار     للملكية لصناعية والتجارية

املركزي، كما يتم االحتفاظ فيه بالسجالت التجارية املحلية التي يتم تدبيرها من طرف مكاتب الضبط باملحاكم املختصة  

 والسجالت املركزية اإللكترونية التي يتم تدبيرها من طرف املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية.

أن السجل التجاري اإللكتروني ال يختلف عن السجالت التجارية العادية سوى من حيث التدبير إذ  وتجدر اإلشارة أوال       

 أن تدبير مؤسسة السجل التجاري لم تعد تدبر بشكل تقليدي وإنما أصبح يتم تدبيرها إلكترونيا.

قاوالت ويظهر ذلك انطالقا من  وغني عن البيان أن مرحلة التقييد في السجل التجاري تعتبر أهم مرحلة في تأسيس امل      

بها السجل التجاري _وظيفة اإلخبار والشهر واكتساب صفة تاجر ووظيفة االحصاء التي يقوم  )معالل، شرح    الوظائف 

من أهم االلتزامات التي تقع  هذا باإلضافة إلى اعتباره    (157-156، الصفحات  2001القانون التجاري املغربي الجديد، نونبر  

على التجار األشخاص الذاتيين وعلى األشخاص االعتبارية حيث مخالفته قد يعرض صاحبه للجزاءات القانونية وهو ما  

من م ت على أنه: "يلزم بالتسجيل في السجل التجاري األشخاص الذاتيون واالعتباريون، مغاربة كانوا    37نصت عليه املادة  

 ين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب اململكة". أو أجانب، اللذ

إناثا، واألشخاص       أو  ذكورا  أجانب  أو  كانوا  مغاربة  الطبيعيون  األشخاص  التجاري  السجل  في  بالتسجيل  يلزم  وعليه 

االقتصادي،   النفع  ذات  واملجموعات  املحاصة  شركات  عدا  ما  التجارية  الشركات  فهم  بالقيد،  امللزمون  املعنويون 

ات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الحرفي أو الخدماتي سواء كانت تجارية من حيث الشكل، أو من  واملؤسس

 (422، صفحة 2001)السباعي،  حيث ممارسة األنشطة التجارية، أو اإلثنين معا 

القوانين رقم       املادي    87.17و  89.17و  88.17وبمقتض ى إصدار  اإليداع  الذكر تمت اإلستعاضة عن مسطرة  السالفة 

للوثائق الالزم تقديمها من أجل التسجيل بالسجل التجاري بمسطرة التسجيل االلكتروني عبر املنصة االلكترونية إلحداث  

على أنه: "تباشر    88.17من قانون    2وهو ما نصت عليه املادة  (87-86، الصفحات  2019)عالل،    املقاوالت بطريقة إلكترونية

وجوبا عبر املنصة اإللكترونية جميع اإلجراءات القانونية املطلوبة إلحداث املقاوالت والتقييدات الالحقة املتعلقة بها في  

 السجل التجاري. 

ودع عبر املنصة اإللكترونية جميع التصاريح والعقود والقرارات والتقارير والقوائم التركيبية  ...ومن أجل ذلك يجب أن ت

 ومحاضر املداوالت والوثائق".
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في   36من مدونة التجارة على أنه: «تتم التقييدات املنصوص عليها في املادة   27وانسجاما مع هذا املقتض ى نصت املادة        

من   30عبر املنصة اإللكترونية إلحداث املقاوالت بطريقة إلكترونية ومواكبتها»، وأكدت املادة السجل التجاري اإللكتروني 

نفس القانون نفس املعطى حيث جاء فيها أنه: "كل تقييد في السجل التجاري إلسم تاجر أو لتسمية تجارية يجب أن يتم  

، لكتابة الضبط باملحكمة التي يقع بدائرة نفوذها  بطريقة إلكترونية من خالل النافذة املخصصة في املنصة اإللكترونية

 املركز الرئيس ي للتاجر أو املقر اإلجتماعي للشركة". 

واشترط املشرع املغربي لقبول طلبات التصريح في السجل التجاري أن يتم اإلشارة من لدن املعني باألمر إلى مجموعة من       

من م ت بحسب إذا ما تعلق األمر بخخص ذاتي أو    46و  42يها في املواد  البيانات في تصريحاتها وهي البيانات املنصوص عل

اعتباري، كما يجب أن ترفق طلبات القيد في السجل التجاري بمجموعة من الوثائق اإلثباتية التي تلعب دورا هاما في دعم  

تعل إذا  الوثائق حول ما  التي تحتويها، حيث تختلف هذه  املقدمة والبيانات  التصريحات  أو  صحة  األمر بخخص ذاتي  ق 

املتعلقة بالخخص   الوثائق   إلى  أنواع الشركات التجارية  وسنكتفي باإلشارة  اعتباري لتختلف أيضا بحسب كل نوع من 

 الطبيعي وشركة املساهمة . 

 أوال: األشخاص الذاتيين أو الطبيعيين 

للتاجر  -1 بالنسبة  الوطنية  التعريف  بطاقة  من  عليهما  مصادق  بالنسبة  صورتان  التسجيل  لبطاقة  صورة  أو  املغربي 

 لاجانب املقيمين أو صورة لجواز السفر أو ما يقوم مقامه الثبات الهوية بالنسبة لاجانب غير املقيمين 

إذا تعلق األمر بقاصر أو بوص ي أو بمقدم يستغل أموال القاصر    42اإلذن املنصوص عليه في الفقرة الرابعة من املادة  -2

 في التجارة 

 شهادة الضريبة املهنية "الباتانتا")األصل+صورة( -3

 عقد الكراء أو رسم امللكية أو عقد توطين -4

 في ثالث نظائر موقع وميحح اإلمضاء من طرف التاجر أو وكيله املزود بوكالة كتابية.  1التصريح نموذج رقم -5

 أصل الوكالة في حالة التسجيل بواسطة وكيل -6

 م دره  150الرسوم القضائية -7

 ثانيا: األشخاص االعتبارية 

 نظيران من النظام األساس ي للشركة موقعان من طرف جميع الشركاء ومسجالن لددى إدارة التسجيل -1

نظيران موقعان وميححا اإلمضاء من وثيقة تسمية أعضاء أجهزة اإلدارة أو التدبير أو التسيير ومراقبي الحسابات إذا  -2

 منفصل.تمت هذه التسمية بعقد 

 شهادة التسجيل بالسجل التجاري أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد الشركاء شخصا معنويا -3

قيام  -4 مدة  املغاربةاملعنيين خالل  املديرين  أو  التسيير  أو  اإلدارة  أجهزة  بالنسبة ألعضاء  الوطنية  البطاقة  صورتان من 

املغرب أو صورة لجواز السفر أو ما يقوم مبامه إلثبات  الشركة، أو صورة لبطاقة التسجيل بالنسبة األجانب املقيمين ب 

 الهوية بالنسبة لاجانب غير املقيمين 

  صورتان مصادق عليهما من عقد الكراء أو رسم امللكيةأو آخر وصل كراء أو عقد توطين-5

رف املسير أو  )يسحب من مصلحة السجل التجاري( في ثالثة نظائر موقع وميحح اإلمضاء من ط2التصريح نموذج رقم  -6

 وكيله

 أصل الوكالة في حالة التسجيل بواسطة وكيل -7

 شهادة الضريبة املهنية "الباتانتا")األصل+صورة( -8

  صورتان مصادق عليهما من اإلذن أو الدبلوم أو الشهادة الالزمة ملزاولة النشاط عند االقتضاء-9
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 نظيران من قائمة املكتتبين مصادق عليها-10

 ب أو الدفعشهادة االكتتا-11

 بيانات االكتتاب بالنسبة للعقود غير املوثقة -12

 شهادة تجميد رأس املال)الربع على األقل( إذا كانت الحصص نقدية أو تقرير مراقب الحصص إذا كانت عينية -13

 أصل الوكالة في حالة التسجيل بواسطة وكيل -14

املتعلق بشركات املساهمة، واملطبق    95.17من قانون    31ادة ومن بين هذه الوثائق املذكورة ما هو منصوص عليه في امل     

املتعلق بباقي الشركات التجارية األخرى،    96.5من قانون  1على باقي أنواع الشركات بإعمال اإلحالة املنصوص عليها في املادة  

ائلة عدم قبول طلب تقييد  حيث يتعين على املؤسسون وأعضاء أجهزة اإلدارة واإلدارة الجماعية والرقابية األولين تحت ط

الشركة في السجل التجاري القيام بإيداع هذه الوثائق لدى كتابة الضبط باملحكمة التي يقع بدائرة نفوذها املقر االجتماعي  

 .للشركة

إلدالء  كما أنه ال يجوز لكاتب الضبط قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل تاجر أو شركة تجارية في السجل املحلي إال بعد ا           

إضافة إلى الوثائق أعاله بالشهادة السلبية متى تعلق األمر بتقييد في السجل التجاري املحلي السم أوعنوان تجاري أو تسمية  

تجارية أو شعار؛ وتفيد هذه الشهادة السلبية عدم وجود تقييد سابق لهذا اإلسم أو العنوان أو التسمية أو الشعار وتجب  

مع السرعة التي يقتضيها اإلحداث االلكتروني للمقاوالت قلص املشرع بمقتض ى التعديل األخير    االشارة إلى أنه وانسجاما

السلبية   89.17بقانون   الشهادة  مدة صالحية  أصبحت   من  الشهادة    3حيث  تسليم  تاريخ  من  ابتداء  سنة،  بدل  أشهر 

  السلبية من طرف مصلحة السجل التجاري املركزي 

ن هذه الشركات ملزمة بإيداع وثائق أخرى لدى كتابة الضبط قصد االطالع عليها من طرف من  عالوة على ذلك تكو            

من    158يهمه األمر كما هو الشأن بالنسبة للقوائم التركيبة وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات املنصوص عليها في املادة  

املادة  95.17قانون   في  عليه  املنصوص  واالنفصال  االدماج  أو    226، ومشروع  اإلدارة  القانون وتقارير مجلس  نفس  من 

 من القانون املذكور. 232مجلس اإلدرة الجماعية التي وردت في املادة 

وتتم هذه اإلجراءات القانونية املطلوبة إلحداث املقاوالت عبر املنصة اإللكترونية من طرف املعني باألمر شخصيا أو         

اصة أو عن طريق موثق أو محامي أو خبير محاسب أو محاسب معتمد دون إدالء  بواسطة وكيله الذي يتوفر على وكالة خ

املهنيين بوكالة خاصة كما هو الحال لوكيل املعني باألمر الذي يتصرف بموجب وكالة خاصة لصالح موكله، وذلك لكون  

حلة اإلحداث فقط، أما  املهنيين يحترفون مهنة منظمة، والتصرفات التي ينجزونها لها صفة رسمية، هذا فيما يخص مر 

فيما يخص التصرفات الالحقة ومنها التقييد في السجل التجاري فإنه البد من اإلدالء بوكالة خاصة وذلك ضمانا لحقوق  

 املعني باألمر الذي يجب أن يكون على علم بجميع التصرفات التي تتعلق باملقاولة 

« ال يجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري اإللكتروني، إال بناء على  من م ت التي جاء فيها: 38وهو نفس ما أكدته املادة     

طلبه أو طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب مع مراعاة املقتضيات التشريعية الجاري بها  

 العمل 

ت من أجل تسهيل جلب االستثمارات  كما يمكن القيام بهذه اإلجراءات من طرف املراكز الجهوية لالستثمار التي أحدث     

باعتبارها الجهة التي أوكل لها املشرع مهمة تلقي ملفات االستثمار وطلبات التراخيص والقرارات اإلدارية ودراستها مع الجهات  

 املعنية 

اإلدارات والهيئات املختصة، كل فيما يخصه، عبر املنصة  تسلم  (87، صفحة 2019)عالل،  وبعد القيام بهذه اإلجراءات    

من   مستخرج  أو  نسخة  وكذا  الالحقة،  وبالتقييدات  املقاوالت  بإحداث  املتعلقة  واملستخرجات  الشهادات   ، اإللكترونية 

 السجل التجاري وشهادة التسجيل فيه لفائدة املعني باألمر بناء على طلب يقدمه عبر املنصة اإللكترونية 
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أما فيما يخص استيفاء الرسوم واألجور عن الخدمات املتعلقة بإحداث املقاوالت بطريقة إلكترونية وكذلك تلك املتعلقة       

بالتقييدات في السجل التجاري فيتم استيفاؤها عبر املنصة اإللكترونية من طرف الهيئة املكلفة بتدبيرها لحساب اإلدارات  

لفائدته وتحويلها  املعنية  الغرضوالهيئات  لهذا  بينهما  اتفاقية  بموجب  املحددة  للكيفيات  وطبقا  الرسوم    ا  تحدد  حيث 

 للخخص الطبيعي  150درهم عن التقييد بالنسبة للشركات التجارية، و  150درهم عن اإليداع و  200القضائية حاليا ب 

صات كتابة الضبط مع املكتب  أما بخصوص تدبير مصلحة السجل التجاري اإللكتروني ومدى احتمالية تداخل اختصا      

املغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي سيشرف على تدبير املنصة اإللكترونية، فإنه ستخصص نافذة ملليحة السجل  

التجاري اإللكتروني في املنصة اإللكترونية حيث أن كل جهة ستعمل في حدود اختصاصاتها، كما أن كاتب الضبط سيقوم  

يه من خالل املنصة اإللكترونية بدال من املهمة الورقية التي كان يقوم بها،مشيرا إلى أن طريقة عمل كاتب  باملهام املوكولة إل

الضبط هي التي ستتغير وليست اختصاصاته على اعتبار أن املنصة االلكترونية ستكون صلة وصل بين املقاولين واإلدارات  

الت على املستثمرين بتحقيق السرعة والفعالية في ذلك وبتكلفة وأن الهدف منها هو توحيد وتسهيل عملية إحداث املقاو 

 أقل تناسب القدرة املادية للمستثمر 

 خاتمة

بقانون   املنظمة  إلكترونيا  املحدثة  املقاوالت  وتحليل موضوع  أهم    88.17من خالل دراسة  من  أنه  القول  ،يمكن 

التطورات الرقمية، والتي ال   الساعة التي فرضتها  يمكن تجاهلها نظرا لكون املخاطب الرئيس ي بهذا القانون هو  مواضيع 

التطور   يوفره  ما  وفق  املقاوالت  تأسيس  وإجراءات  مساطر  لتبسيط  تسعى  ألنها  ذلك  االقتصاد،  تنمية  ومنه  االستثمار 

 .التكنولوجي واملعلومات، بما يضمن ثقة املستثمر في أمن هذه العملية، وضمان  للجودة والفعالية في ذلك

ومختلف القوانين    88.17على أساس هذه املعطيات التي تعتبر مطلبا وتحديا للدولة، وكذا على أساس مقتضيات قانون  

 له   املوازية 
 قائمة املراجع: 

نونبر   • الثانية،  الطبعة  البيضاء  الدار  النجاح الجديدة،  الجديد، مطبعة  املغربي  التجاري  القانون  فؤاد معالل: شرح 

2001   

  2017صل التجاري اإللكتروني باملغرب، مطبعة األمنية، الرباط، طبعة عيس ى كتب: األ  •

 2019فالي عالل: الشركات التجارية الطبعة الثانية  •

القانون   • في  املعمقة  العليا  الدراسات  دبلوم  لنيل  بحث  باملغرب"،  التجاري  السجل  في  القيد  "أحكام  الحسين جالل: 

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجماعية أكدال السنة الجامعية  الخاص"قانون األعمال" جامعة محمد الخامس  

1998_1997   

محمد قادري:"مفهوم املقاولة بين التكييف االقتصادي وإشكالية التأصيل القانوني"، مقال منشور بمجلة منازعات   •

 ، 2019-يوليوز -42األعمال، العدد 

أحمد شكري السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة واملقاوالت التجارية واملدنية، الجزء األول: دار نشر   •

  2001املعرفة، طبعة جديدة 

فؤاد معالل: "قراءة في أساس نظرية التاجر والنشاط التجاري في مدونة التجارة الجديدة". مقال منشور في مجلة "رحاب   •

  2010فبراير -لعدد الرابعاملحاكم" ا

 76 2012الرباط، الطبعة الرابعة - الجزء الثاني"، مطبعة األمنية-فؤاد معالل:"شرح القانون التجاري الجديد  •
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مطبعة  -أحمد شكري السباعي:"الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة واملقاوالت التجارية واملدنية"، الجزء الثاني •

 ،  2011طبعة   - طاملعارف الجديدة،الربا

 2012طبعة   -الرباط-فالي عالل: مساطر معالجة صعوبات املقاولة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع •

سنة    25الحكيم يونس:"النظام القانوني للمقاول الذاتي".مقال منشور بمجلة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية عدد   •

2019  ، 

الجزء األول في النظرية العامة للشركات، الطبعة    -دراسة مقارنة-شريع املغربي واملقارن عز الدين بنستي:الشركات في الت  •

 - الدار البيضاء- األولى، مطبعة النجاح الجديدة

املتعلق بمدونة التجارة،    15.95بتغيير وتتميم القانون رقم    89.17قرير لجنة القطاعات اإلنتاجية حول مشروع قانون  ت •

  2018دورة أبريل 
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 االلكتروقراطيةاملسؤولية األخالقية والقانونية في اإلدارة 

 ( CNASألجراء )ادراسة حالة الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال 

Moral and Légal Responsabilité in Electrocratic Management 

 بن يحي خديجة 

BENYAHIA khadidja 

    kh.benyahia55@gmail.com،  ،الجزائر ورقلةقاصدي مرباح جامعة ،تخصص محاسبة وجبايةطالبة دكتوراه ،
 

 امللخص: 

، توفر هاتين املسؤوليتين    االلكتروقراطية على جودة الخدمةهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور املسؤولية األخالقية والقانونية في اإلدارة  ت 

في عمل اإلدارة االلكترونية   إلى مصداقية  البيروقراطية  يؤدي  نتائج إيجابية  واالبتعاد عن  ل  والقضاء، وإضفاء  طالب   دىعلى عنصر الشك 

 اإلدارات الداخلية. ، الوزارات واألجهزة الحكومية، مؤسسات األعمالالخدمة سواء مواطن أو 

 وتقوم الدراسة على تساؤل الرئيس ي التالي: ماهو تأثير املسؤولية األخالقية والقانونية في اإلدارة اإللكتروقراطية على جودة الخدمة ؟ 

في    ولتحقيق ذلك التي عالجت املوضوعالدراسة على  إعتمدت  وكذا تصميم إستبانة وزعت على عينة من موظفي مصلحة   ،دراسات سابقة 

للعمال   اإلجتماعية  للتأمينات  الوطني  بالصندوق  االلكترو  األجراءالتحصيل  اإلدارة  نجاح  أن  إلى  الدراسة   تفعيل   يتطلب  قراطيةوخلصت 

و األ سؤولية  امل تحدالخالقية  في  قانونية من خالل  تعديالت جذرية  إجراء  إلى  تحتاج  التي  والقانونية  التشريعية  البيروقراطية والتحديات  يات 

 األنظمة والقوانين لضمان حقوق املستفيدين من هذه الخدمة.

 مسؤولية أخالقية، مسؤولية قانونية(إدارة الكتروقراطية،الكلمات املفتاحية: )إدارة إلكترونية، بيروقراطية، 

Abstract : 

    This study aims to highlight the role of moral and legal responsibility in the electrocratic administration on the quality of 

service. The availability of these two responsibilities leads to credibility in the work of electronic management and moving 

away from bureaucracy, gives positive results, and eliminates the element of doubt among the service applicant, whether 

citizen or business institutions, ministries, and government agencies, internal departments. 

The study is based on the following main question: What is the impact of ethical and legal responsibility in electrocratic 

management on service quality, and to achieve this, the study relied on previous studies that dealt with the subject, as well as 

designing a questionnaire distributed to a sample of employees of the collection department of the National Fund for Social 

Insurance for salaried workers. The study concluded that the success of the electrocratic administration requires activating 

the moral and legal responsibility through bureaucratic challenges and legislative and legal challenges that need to make 

radical amendments in the regulations and laws to ensure the rights of the beneficiaries of this service. 

Keywords: (electronic management, bureaucracy, electrocratic management, moral responsibility, legal responsibility) 

 

 قدمــــــــــــــــــــة:م
لقد عرفت الجزائر في الفترة األخيرة تطورا كبيرا في مجال تكنولوجيات املعلومات واإلتصال، فإدخال هذه التكنولوجيا        

على   تعتمد  اإللكترونية  اإلدارة  إلى  التقليدية  اإلدارة  من  اإلدارة  تطوير  وهي  األهداف  من  جملة  تحقيق  في  ساعدها 

ستوى األداء وتقديم الخدمات، وكذا القضاء على الفساد اإلداري من رشوة  تكنولوجيات حديثة ساعدتها على تحسين م 

وبيروقراطية، لكن الذهنيات والعقليات التقليدية املقاومة والرافضة للتغيير ومسايرة ما يحدث من تطورات على املستوى  

قط،وظلت نفس إجراءات العمل  العاملي، تجعل التحول إلى اإلدارة اإللكترونية مجرد تخفيض عدد املعامالت الورقية ف

(، والتعقيدات اإللكترونية املتمثلة مثال في إخبارك املوظف أن األمر ليس بيده بل بيد النظام ) ضعف أو تعطل في الشبكة
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أو الوثائق املوقعة إلكترونيا ال تعتمد على إال إذا طبعت ووقعت من قبل املدير ، كذلك هذا األخير يستحوذ على كلمة املرور  

 بالتالي الدخول إلى النظام مرهون بموافقته. كل هذه األمور أظهرت ما يعرف بالبيروقراطية اإللكترونية )اإللكتروقراطية(. و 

لكتروقراطية على  إلاملسؤولية األخالقية والقانونية في اإلدارة ا ماهو تأثير : اإلشكاليةوبناء على ما سبق يمكنني طرح         

 ؟ تحسين جودة الخدمة

لكتروقراطية على تحسين  إلاملسؤولية األخالقية والقانونية في اإلدارة ا   تأثيرا سعت هذه الدراسة الحالية ملعرفة مدى  ذل     

 .(CNAS) جتماعية للعمال األجراءفي مصلحة التحصيل بالصندوق الوطني للتأمينات اإل  جودة الخدمة 

 من خالل اإلشكالية املطروحة يمكن طرح األسئلة الفرعية التالية:

صندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية  املطبقة في مصلحة التحصيل بال  نيةلكترومدى معرفة املوظفين بأنظمة اإلدارة اإل -

 . جراءاأل للعمال 

اإلدارة   - أنظمة  مساهمة  بال  نيةاإللكترومدى  التحصيل  مصلحة  اإلداري  العمل  تطوير  للتأمينات  في  الوطني  صندوق 

 .جراءاأل اإلجتماعية للعمال  

التحصيل   - مصلحة  موظفين  أداء  تحسين  في  اإللكترونية  اإلدارة  أنظمة  مساهمة  للتأمينات  بالمدى  الوطني  صندوق 

 .جراءاأل   اإلجتماعية للعمال

لدعم   جراءاأل صندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال قبل مصلحة التحصيل بال مدى توفر التسهيالت الالزمة من -

 .أنظمة اإلدارة اإللكترونية

 . جراءاأل صندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال في مصلحة التحصيل بال  مدى فعالية أنظمة اإلدارة اإللكترونية -

األخالقية   - املسؤولية  مساهمة  بالصندوق مدى  التحصيل  مصلحة  من  املقدمة  الخدمة  جودة  في  الوطني    والقانونية 

 .جراءاأل للتأمينات اإلجتماعية للعمال  

 أهداف الدراسة: 

 تعريف بماهية اإلدارة اإللكترونية واإلدارة اإللكتروقراطية وأهداف كل منهما.  -

  لخدمة املقدمة من مصلحة التحصيل بالصندوق مدى مساهمة املسؤولية األخالقية والقانونية في جودة االتعرف على    -

 .جراءاأل الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال  

  تقديم بعض التوصيات التي من املمكن أن تساعد في إيجاد حلول ملواجهة اإلدارة اإللكتروقراطية. -

 أهمية الدراسة: 

اإللكتروقراطية   - اإلدارة  في  تحديد عيوب  بالصندوق املطبقة  التحصيل  للعمال    مصلحة  اإلجتماعية  للتأمينات  الوطني 

 .جراءاأل 

خدمات  عرض وتقييم تجربة الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء ممثلة في خدمات بطاقة الشفاء،  -

الحصول على شهادة االنتساب، متابعة تعويض املنتجات الصيدالنية، الحصول على بيان التعويضات اليومية الخاصة  

ية في األداءات الخاصة باملؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم،  بالتأمين على املرض واألمومة، الحصول على شهادة األحق

والتصريح عن بعد إلشتراكات أرباب العمل وبيان العناصر  (   https://elhanaa.cnas.dzإيداع الشكاوي. من خالل موقع ) 

 الداعمة واملعوقات في إنجاز هذه التجربة. 

 نب النظري: الجاأوال:  

 دراسات سابقة:   -1
هدفت هذه الدراسة إلى تعريف اإلدارة االلكترونية ودورها في  (  2013دراسة ) أحمد الحسيني، عبد املحسن الخيال، -

، وقياس أثر تطبيق أنظمتها على تطوير العمل اإلداري وعلى أداء موظفات العمادات في جامعة امللك  تطوير العملية اإلدارية

https://elhanaa.cnas.dz/
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عبد العزيز، وتحديد ما يواجهها من معوقات وتقديم  بعض التوصيات ملواجهة هذه املعوقات، باإلضافة إلى تقييم مدى  

و تأثير تطبيق أنظمة اإلدارة االلكترونية على أداء موظفات  وتقوم الدراسة على تساؤل أساس ي : ماه فعالية أنظمتها الحالية.  

العمادات في جامعة امللك عبد العزيز بجدة؟ ولتحقيق ذلك إستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، وأسلوب الدراسة  

 امليدانية باالعتماد على أداة االستبانة التي تم توزيعها على عينة عشوائية من املوظفات.  

صت الدراسة إلى بعض النتائج منها وجود أثر إيجابي لتطبيق أنظمة اإلدارة االلكترونية على تطوير العمل اإلداري  وقد خل

في جامعة امللك عبد العزيز، وقد ساهمت هذه األنظمة بشكل كبير في سرعة إنجاز العمل وتسهيل الرقابة واملتابعة، وزيادة  

ومن التوصيات املتوصل إليها هي تفعيل اإلدارة االلكترونية بشكل كامل وتحويل جميع اإلجراءات اإلدارية    إنتاجية املوظفة،

اإللكترونية.،   التعامالت  تحكم  التي  والتشريعات  والقوانين  األنظمة  اإللكترونية، وضع  إلى  التقليدية  بالطريقة  تتم  التي 

)أحمد الحسيني و عبد املحسن الخيال،    مع أهداف اإلدارة اإللكترونية. تطوير اإلجراءات والعمليات اإلدارية بما يتوافق 

 (145-22، الصفحات 2013

)نزلي،   - الخدمة    ( 2016دراسة  جودة  تحسين  في  االلكترونية  اإلدارة  تسهم  مدى  أي  إلى  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

التنمية   لتحقيق  االلكترونية  اإلدارة  نحو  التحول  أن  إلى  توصلت  وقد  الجزائر،  في  املحلية  العمومية  باملرافق  العمومية 

أن تقوم بها ملواكبة الدول املتقدمة في تطبيق    املحلية سيكون تحول مرحلي، كما يبقى في حاجة إلى مقومات على الدولة 

لكترونية، ومن أهم توصيات هذه الدراسة ضرورة مواصلة الجهود بعد التطبيق األولي لإلدارة االلكترونية من  اإلاإلدارة  

واملع الوثائق  تبادل  أمن وسالمة  الالزمة لضمان  والقوانين  واألنظمة  التشريعات  املستمر، مناقشة  التطوير  لومات  أجل 

   ( 192-176، الصفحات 2016)نزلي،  .ووضع األسس واملعايير التي تحكم التوثيق اإلجرائي للتعامالت اإللكترونية
رابحي،لكحل   -  ( التنمية    ( 2016دراسة  تحقيق  أجل  من  االلكترونية  اإلدارة  متطلبات  معرفة  إلى  الدراسة  تهدف هذه 

اإلدارة   التالية أن  النتائج  إلى  الدراسة  املحتملة بعد تطبيقها، وقد خلصت  اإلدارية وما هي معوقات تطبيقها والسلبيات 

معلوماتية قوية، كذلك أن اإلدارة هي منظومة إلكترونية  ، وبنية ود بنية تحتية قوية وسريعة وآمنةااللكترونية تستلزم وج

تهدف إلى تحويل العمل اإلداري العادي من إدارة يدوية إلى إدارة بإستخدام الحاسوب وذلك باالعتماد على نظم معلوماتية  

تعتبر آلية من آليات    قوية تساعد في اتخاذ القرار اإلداري بأسرع وقت و بأقل التكاليف، بهدف تحقيق التنمية اإلدارية فهي 

هذه التنمية وذلك عن طريق تحقيق السرعة في انجاز العمل، خفض تكاليف العمل اإلداري مع رفع مستوى األداء، تجاوز  

التطورات، ورفع كفاءة  العمل ومواكبة  آلية  البيروقراطية والرشوة، تطوير  البعدين الجغرافي والزمني، معالجة  مشكلة 

لبلوغ هذه األهداف البد من توفر مجموعة من املتطلبات الرامية لعملية التحول اإلداري، ولكن حتى  املوظفين في اإلدارة، و 

 (251-239، الصفحات 2016)رابحي و لكحل،  .بتوفر كل املتطلبات  الالزمة إال أنه لكل عملية صعوبات تعيق سيرها

-   ( في    ( 2019مكيد،دراسة  اإللكترونية  اإلدارة  أنظمة  التي تعرقل تطبيق  املعوقات  أهم  إلى تحديد  الدراسة  تهدف هذه 

الجامعات  الجزائرية وعلى مختلف أنواعها من إدارية ، تنظيمية ، تقنية، بشرية، مالية وأمنية، وكذلك مختلف اآلليات  

 التي تذلل هذه املعوقات.

اإللكت     اإلدارة  تطبيق  التعليم  إن  مؤسسات  من  العديد  في  ملحوظا  نجاحا  حقق  قد  الجامعي  التعليم  مجال  في  رونية 

العالي،إال أنه تكمن املشكلة هنا في أن العديد من إداري الجامعات في جميع املستويات تقريبا غير قادرين على استيعاب  

ارة واإلشراف على فرق العمل داخل الجامعة،  هذه التكنولوجيا واستخدامها في أعمالهم، ومن ثم تضعف قدراتهم على اإلد

هذا من جهة ومن جهة أخرى التطور السريع في تكنولوجيا اإلدارة االلكترونية وما ينجر عليه من تكاليف وتهديدات أمنية،  

  هذا ما ولد ظهور معوقات ومعضالت تعرقل تطبيق أنظمة اإلدارة االلكترونية في الجامعات، والتي نسعى من خالل هذه 

، 2019)مكيد،  الدراسة تحديد أهمها وفي مختلف األنواع من اإلدارية، إلى التنظيمية ، التقنية، البشرية، املالية واألمنية.

 (242-223الصفحات 
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اإللكترونية على تطوير الجهاز  هدفت الدراسة إلى معرفة كيف يساهم تبني مشروع اإلدارة  (  2019دراسة ) الشيكر، -

اإلداري للمؤسسات الجزائرية ، وقد توصلت الدراسة أن مشروع الجزائر االلكترونية يتمحور حل هدف أساس ي ورئيس ي  

وهو عصرنة اإلدارة العمومية وتقريبها من املواطن، من خالل االستثمار في تكنولوجيات املعلومات واالتصال وإدخالها في  

)الشيكر  .  مالت وخدمات أكثر سرعة وسهولة وأقل تكلفة وأكثر فعاليةاولة بشكل يجعل من إجراء املعكل مؤسسات الد

 ( 308-281، الصفحات 2019أيوب، 

هدفت الدراسة إلى معرفة أسباب ومقومات التحول من الحكومة التقليدية إلى الحكومة  (  2021دراسة)خبال، شول، -

وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية أن مرحلة التحول من الحكومة التقليدية إلى الحكومة اإللكترونية  اإللكترونية والذكية  

ن ضبط مجال تشريها على كل مستوى سواء الجانب  والذكية تمر بمراحل دقيقة ومتشبعة وباملقابل نتائجها جيدة في حين أ 

الكبير لتطور وسائل تكنولوجيا االتصال يستلزم أخذ كل االحتياطات واألسباب لضبط  أو األمني مع التسارع  الخدماتي 

  عملية التحول التي ظهرت عنها : مخاطر االستعمال والتي قد تؤدي إلى عواقب كبيرة قد تمس بالنظام العام وكذا األمن 

بماكنات   التعامل   في  القانونية  املسؤوليات  تحديد  في  التحكم  عدم  عنه  ظهر  تشريعي  فراغ  ، وجود  للحكومات  القومي 

الرقمنة والنتيجة على الحكومات ضبط التشريع قبل إتخاذ قرار التحول مع القيام بالعمل على وجود لجان متخصصة في  

املشك ظهور  عملية  تتبع  على  تعمل  القانوني  والتكنولوجيا. الجانب  االتصال  لوسائل  الهائل  التطور  نتيجة  قانونية    الت 

 (138-127، الصفحات 2021)خبال و بن شهرة، 

اإلدارة  ناقشت هذه الدراسة العالقة بين البيروقراطية واإلدارة اإللكترونية وكيفية تفاعلهما في  (  2018دراسة )حفص ي، -

العمومية، من خالل الدراسات التي اطلعنا عليها في هذا املجال يتبين لنا وجود إتجاهين مختلفين ومتعارضين في نظرتهما  

لهذه العالقة، فاالتجاه األول يرى أن اإلدارة اإللكترونية تعتبر كوسيلة لتطوير وإصالح البيروقراطية، أما اإلتجاه الثاني  

سبب رئيس ي في فشل تطبيق اإلدارة اإللكترونية ، وبعد مناقشة كل من اإلتجاهين خلصت الدراسة  فيعتبر البيروقراطية ك

لعمومية وإيجاد تناغم وتناسق بين كل من تطبيق  بيروقراطية السائدة في اإلدارة الضرورة األخذ بعين اإلعتبار الثقافة ال

 (2018)حفص ي،   .اإلدارة اإللكترونية والفلسفة البيروقراطية للتنظيم

 : مفاهيم الدراسةثانيا: 

 إلدارة اإللكترونية: ا تعريف   -1

عرفت اإلدارة اإللكترونية بأنها أسلوب حديث يعتمد عل استخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت من أجل تسهيل          

النشاط اإلداري، وذلك عن طريق تحويل العمل اإلداري التقليدي إلى إدارة معاصرة تعتمد على تكنولوجيا حديثة، بغرض  

 (285، صفحة 2019)الشيكر أيوب،  ت.تحقيق الكفاءة والفعالية في أداء الخدما
هي العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانيات املميزة لإلنترنت وشبكات األعمال في تخطيط وتوجيه ومراقبة    كما تعرف بأنها:     

وغيرها للمؤسسة  األساسية  والقدرات  أهداف    من  املوارد  تحقيق  األخيرة.  أجل   & ,HOFMANN, RACKERS) هذه 

BECKER, 2012). 

كما تعرف كذلك أنها وسيلة للحكومات إلستعمال تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت خصوصا تطبيقات اإلنترنت بغرض      

إضافة    واملؤسسات، وكذا تقديم خدمات حكومية بأكثر فعالية وكفاءةتقديم وتسهيل الحصول على املعلومات للمواطنين  

    ( 08، صفحة  2018)حفص ي،  إلى إعطاء فرصة للمواطنين واملؤسسات للمشاركة في إتخاذ القرارات.

 االلكترونية من خالل التعريفين السابقين نستخلص الخصائص التالية لإلدارة 

 .ة بال أوراق حيث تتكون من األرشيف االلكترونيإدار  -

 . ساعة متواصلة24/  24إدارة بال زمن حيث تستمر  -

 . إدارة بال مكان حيث تعمل عن بعد من خالل املؤسسات االفتراضية -
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 باإلضافة إلى خصائص أخرى: 

 املرونة بفعل االستجابة السريعة لاحداث.  -

، صفحة  2019)مكيد،   توفر اإلدارة االلكترونية السرية والخصوصية للمعلومات املهمة.السرية والخصوص حيث   -

226) 

 أهداف اإلدارة االلكترونية: 

مما الشك فيه أن اإلدارة االلكترونية تهدف في النهاية لتقديم الخدمات إلى الجمهور    تقديم خدمات جديدة ومتطورة: -

بشكل الئق، لذلك فإن مخططي برامج اإلدارة االلكترونية يراعون محاور عديدة يمكن من خاللها تحسين مستوى الخدمة  

امل فيها  يقع  التي  األخطاء  تجاوز  محاولة  املحاور  هذه  ومن  للجمهور،  أن  املقدمة  ذلك  بعمله،  قيامه  عند  العادي  وظف 

الحاسب اآللي وحسب البرنامج وقاعدة البيانات املزود بهما يعطيان نتائج يقينية ال مجال للخطأ فيها، وهو ما يحقق سهولة  

يرة  في إنجاز املعامالت الخاصة باألفراد أو الشركات أو املؤسسات سيما وأن نظام اإلدارة االلكترونية يختصر إجراءات كث 

 ومراحل متعددة.

بعد ثورة املعلومات واالتصاالت التي تعيشها البشرية، ظهرت بوادر ما يسمى بطريق املعلومات    : التقليل من البيروقراطية -

في ثوان معدودة من خالل   أن يحصل عليها  في معلومات معينة  الذي يرغب  السريع، والذي عن طريقه يمكن للخخص 

امل ومقوماته  االنترنت  طريق  شبكات  فيها  بما  اإلمكانيات  هذه  كل  ،.....إلخ  والحواسب  البصرية  األلياف  كابالت  في  تمثلة 

املعلومات السريع يستفيد منها القائمون على شبكات اإلدارة االلكترونية، وذلك من أجل تقليل نسبة التعقيدات اإلدارية  

من خالل تخفيف البيروقراطية واختصار مراحل انجاز    التي يمر بها القرار اإلداري أو املعامالت الخاصة باألفراد، وذلك

 املعامالت مع الجمهور وخفض فرص الفساد اإلداري والتقليل من التعقيدات اإلدارية.

تظهر هذه التسهيالت من خالل وجود أسلوب موحد للتعامل مع كل من  تسهيل املعامالت لعمالء اإلدارة االلكترونية:   -

ه اإلدارة، وهذا ما يضفي الشفافية على هذه املعامالت ويحقق مبدأ العدالة في تقديم  يرغب في الحصول على خدمات هذ

الخدمة بنفس الدقة والتكلفة والجودة والوقت، ذلك أن الخخص الذي يرغب في قضاء طلبه يجب عليه إتباع إجراءات  

لها، ولكن الجميع متساوون في محددة، وبالتالي ال يمكن لخخص آخر اختصار هذه  اإلجراءات أو ترك مرحلة من مراح

ساعة، بمعنى أن صاحب الشأن    24أيام و  07إتباع هذه اإلجراءات، كذلك فنظام الخدمات االلكترونية يقوم على مدار  

 يمكنه الدخول على شبكة اإلدارة اإللكترونية في أي وقت للحصول على الخدمة التي يرغب فيها. 

املواطنين، مما يؤدي    الشفافية: - الطمأنينة واألمان والثقة في نفوس  إن دعم الشفافية بداخل اإلدارة  يعمل على بث 

)نزلي،   .باإلدارة العامة أن تعمل بوضوح تام بعيدا عن الشكوك، فاإلدارة االلكترونية تدعم الشفافية وتقلل من الرشاوي 

 (179-178ت ، الصفحا2016

   تعريف البيروقراطية:  -2

تقديم        في  البطء   ( وهي  األخيرة  هذه  بها  تعرف  مساوئ  بعدة  مرتبط  للمصطلح  الشائع  املعنى  معنيان،  للبيروقراطية 

الخدمات،الروتين،الفساد،الرشوة،املحسوبية،....إلخ(،أما املعنى األكاديمي للبيروقراطية فتعود جذور كلمة البيروقراطية  

وتعني في اللغة     bureauتيني، ويتكون هذا املصطلح من جزئين ، الجزء األول بيرو  حسب العديد من الباحثين إلى األصل الال

باالنجليزية تعني السلطة   cracyبالفرنسية و     cratieباليونانية     kratosالفرنسية القديمة املكتب، والجزء الثاني قراطية  

، صفحة  2018)حفص ي،    .كتب أو سلطة املكتبأو الحكم، وعليه فإن مصطلح بيروقراطية في معناه اللغوي تعني حكم امل

03) 

 .، إلى تحسين املواردالل العمليات الروتينية واملوحدة، من ختسعى البيروقراطية

 :نظام التنظيم البيروقراطي له أهداف رئيسية
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العمال، يمكن توقع القدرة اإلنتاجية، باإلضافة إلى التفكير في من خالل التقسيم العقالني ملهام    : توقع أداء املنظمة •

 .مقترحات لتحسينها أو توسيعها

ة  ، يمكن تحسين املوارد البشرية واملادية. إنها طريقالل العمليات الروتينية واملوحدةمن خ :تحقيق قدر أكبر من الكفاءة •

ا على أي نمط آخر م للحصول على أقي ى قدر من األداء
ً
 .ن االستقرار أو االنضباط، متفوق

 تعريف البيروقراطية االلكترونية:  -3

تم إختصار كلمة البيروقراطية االلكترونية في كلمة "االلكتروقراطية" هي صورة  للبيروقراطية عندما تحاول أن تتجمل          

من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهي مفهوم جديد يتنافس مع مفهوم الحوكمة االلكترونية، الذي  

النظم ذات  النامي  العالم  الدول  االلكتروني،    سارعت  العالم  من  جزءا  لتكون  ورائه  الجري  في  الشهيرة  البيروقراطية 

االلكتروقراطية هو محاولة نشطة تشهدها دول العالم النامي، تحاول من خاللها أن تلبس نظمها البيروقراطية العتيقة،  

أن إضافة االل للجميع  لنا  ، وتصور  أو مفهوم االلكترونية  التكنولوجية  البيروقراطية سوف  صورة الحداثة  إلى  كترونية 

 (23، صفحة 2005)رأفت،  يحولها إلى أداء أفضل. 

 : املسؤولية تعريف  -4

يدرك     املسؤولية أو ما يعرف باألمانة خاصية من خصائص اإلنسان، ميزه هللا بها منذ أن خلقه ومنحه عقال مميزا             

 .والقبح والفساد فمنها األخالقية والقانونيةالخير والشر، 

 .وهي املسؤولية التي تشمل عالقة اإلنسان بربه وبنفسه وبغيره من الناساملسؤولية األخالقية:  -

كما يقصد بها االلتزام بإحترام املعايير والقواعد والتوقعات األخالقية للمجتمع حتى ما لم يتم تدوينه، كما تشير إلى احترام  

 فاهيم والقيم الجديدة التي تعكس اهتمامات أفراد املجتمع والتي قد تتطور مستقبال لتصبح تشريعات وقوانين. تطور امل

وهي التي تربط عالقة اإلنسان بغيره من الناس، ومصدر التزاماتها القانون، وهي تنقسم إلى نوعين:  املسؤولية القانونية:   -

كما تعرف بأنها إلتزام منظمة األعمال بإنجاز املسؤوليات اإلقتصادية ضمن األطر   املدنيةاملسؤولية الجنائية واملسؤولية  

 القانونية للدولة والقواعد املتفق عليها، فهي تجسيد العمليات العادلة كما هو منصوص عليها من قبل املشرعين. 

بتشريعات تكون  تختلف املسؤولية القانونية عن املسئولية األخالقية باختالف أبعادهما، فاملسؤولية القانونية تتحدد   

، لكن املسؤولية األخالقية فهي أوسع واشمل من دائرة القانون ألنها تتعلق بعالقة اإلنسان بذاته  أمام شخص أو قانون 

 . والضمير وبغيره، فهي مسؤولية ذاتية أمام املجتمع 

 ثالثا: معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية

 : وتتمثل في :  إدارية وتنظيمية معوقــــات -1

التحول نحو اإلدارة   - التي تؤخر عملية  التدريبية للموظفين في مجال  اإلاالجراءات الروتينية  الدورات  لكترونية كنقص 

 .واملعنوي( إلستخدام التقنيات االلكترونية اإلدارة االلكترونية، وضعف التحفيز بنوعية ) املادي، 

مقاومة التغيير في املنظمات، واملؤسسات الوطنية من طرف العاملين التي تبرز ضد تطبيق التقنيات الحديثة التمسك   -

 بمبادئ اإلدارة التقليدية خوفا من مناصبهم، ومستقبلهم الوظيفي.

دارة االلكترونية من إضافة أو دمج بعض اإلدارات، أو التقسيمات،  القيام بالتغيرات التنظيمية املطلوبة إلدخال اإل عدم   -

 ( 38، صفحة 2010)عشور، .  ، وتدفق العمل بينهاالسلطات والعالقات بين اإلدارات وتحديد

ال - اإلدارة  ضعف  لتطبيق  اإلدارية  املعوقات  من  يعتبر  االستراتيجي:  الوظائف  تخطيط  أحد  فالتخطيط  االلكترونية، 

اإلدارية املهمة ألنه يساعد على إتخاذ القرارات اإلستراتيجية في اإلدارة وبالتالي إعطاء صورة واضحة للمستقبل واإلعداد  

 الجيد واملالئم له، ولكن غالبا ما تشوبه بعض املعوقات تتمثل في :
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والقدرة على التنبؤ باملستقبل، وحاجته إلى املعلومات املتعددة واملتنوعة  إحتياج عملية التخطيط إلى قدر كبير من التحليل  

 خاصة فيما يتعلق باإلدارات التي لها عالقة بالتخطيط وبالنشاطات ذات العالقة بما يكفل توضيح كل الجوانب للمخطط. 

يتطلب وضع خطط فرعية لكل جزء    عدم تحقيق التوازن بين خطة اإلدارة واإلستراتيجية الكلية، نظرا لتعدد اإلدارات مما

 في املشروع. 

 وتتمثل في :  ات تقنية: ـــــمعوق -2

 ضعف قطاع التقنيات املعلوماتية في الدول النامية، كعدم القدرة التصنيعية وقلة الخبرات الفنية. -

 صعوبة تعريب أجهزة الحاسوب تؤدي إلى عدم تعريب تطبيقاته.  -

 آلليات تطبيق اإلدارة االلكترونية.نقص األدلة اإلرشادية املوضحة   -

 اإلفتقار إلى قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة. -

 ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة االلكترونية. -

 (247صفحة ، 2016)رابحي و لكحل،  عدم جاهزية اإلدارات من ناحية أمن املعلومات على شبكة اإلنترنت -

 : وتتمثل في : ات ماليةـــــمعوق -3

 ضعف املخصصات املالية لدى اإلدارات من أجل تنظيم ) املحاضرات والندوات والدورات التكوينية و ورشات العمل(.   -

 االلكتروني. ارتفاع تكاليف تجهيز البنية التحتية لإلدارة االلكترونية، وهو ما يحد من تقدم  مشاريع التحول  -

 ضعف الدعم املالي املخصص للبحوث  والدراسات في مجال  تقنيات املعلومات ومجال اإلدارة اإللكترونية بصفة عامة.  -

قلة املوارد املالية الالزمة لتوفير البنية التحتية فيما يتعلق بشراء األجهزة والبرامج التطبيقية، ومجاالت تطوير الحاسوب    -

 املواقع وربط الشبكات. وإنشاء 

ارتفاع تكاليف الصيانة ألجهزة الحاسوب وبرامج اإلدارة االلكترونية ونقص األيدي العاملة ذات الكفاءة والخبرة في هذا    -

 املجال. 

إرتفاع تكاليف االستخدام لدى الكثير من األفراد. - )عشور،    صعوبة الوصول املتكافا لخدمات شبكة االنترنت، نتيجة 

 (39، صفحة 2010

 :وتتمثل في ات بشرية: ــــــمعوق -4

 قلة الثقة لدى املوظفين في كافة التعامالت االلكترونية.  -

 النقص في عدد املوظفين املتخصصين في تشغيل وصيانة أجهزة الحاسوب اآللي. -

 املعلومات واإلدارة االلكترونية. قلة دراية صناع القرار بأهمية تكنولوجيا  -

 النظر إلى مشروعات اإلدارة االلكترونية من منطلق التكلفة من دون إعارة االهتمام للفائدة منها.  -

 قلة العناصر البشرية املدربة والقادرة على التعامل والتشغيل والصيانة لهذه التقنية الجديدة واملعقدة. -

 مات على املستوى االجتماعي والتنظيمي. ضعف الوعي الثقافي بتكنولوجيا املعلو  -

عدم توفر الحافز القوي لدى األفراد إلنجاح عملية التحول واملتمثل في عدم إحساسهم بأنهم جزء من عملية التحول   -

 والنجاح. 

 ضعف مهارات اللغة اإلنجليزية لدى املوظفين، والخوف من التعامل مع األجهزة االلكترونية. -

 ة القدامى من فشل تجربتهم في التعامل مع كل جديد. خوف بعض املوظفين وبخاص -

 (248، صفحة 2016)رابحي و لكحل، عدم الثقة في حماية سرية وأمن التعامالت الخخصية.  -

 ات السياسية والقانونية:املعوقــــــ -5
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نوعية في التحول نحو اإلدارات االلكترونية، وتقديم الدعم  غياب اإلدارة  السياسية الفاعلة، والداعمة إلحداث نقلة   -

 السياس ي الالزم إلقناع الجهات اإلدارية بضرورة تطبيق التكنولوجيا الحديثة ومواكبة العصر الرقمي.

امج  غياب هيئات على مستويات عليا في األجهزة الحكومية تتبادل تشاور سياس ي، وتنظر في تقارير اللجان املكلفة بتقويم بر  -

 التحول االلكتروني، التخاذ القرارات الالزمة لرفع مؤشر الجاهزية اإللكترونية وترقيته. 

 قصور القوانين والتشريعات بسبب صعوبة إيجاد بيئة تشريعية وقانونية تتناسب وتطبيقات اإلدارة اإللكترونية.  -

االلكتروني مثل غياب تشريعات قانونية   عدم وجود بيئة عمل إلكترونية محمية وفق أطر قانونية، تحدد شروط التعامل -

 تحرم إختراق، وتخريب برامج اإلدارة االلكترونية، وتحدد عقوبات رادعة ملرتكبيها.

التحول نحو التوقيع االلكتروني و جية اإلثبات في املراسالت اإللكترونية، وصعوبة معرفة املتعاملين عبر الشبكات، في  -

تحقق من هوية العميل، وكل ما يتعلق بعنصر الخصوصية، والسرية في التعامالت  ظل غياب تشريع قانوني يؤدي إلى ال

 ( 38، صفحة 2010)عشور،  اإللكترونية.

   وتتمثل في معوقات تشريعية: -6

الجرائم، وبخاصة الحسابات  ارة االلكترونية، وتضع العقوبات الرادعة ملرتكبي تلك  د شبكات اإل   اإلجرامغياب التشريعات   -

 . البنكية

من   - والتحقق  إلكتروني  ا  البريد  مع  والتعامل  اإللكتروني  التوقيع  إعتماد  تضمن  التي  القانونية  التشريعات  تأخر وضع 

شخصية طالب الخدمة، مما يعرقل كثيرا من املعامالت اإللكترونية التي كان من املمكن أن تكون أكثر سالسة في وجود 

 عات وتحقق الفائدة املرجوة منها. هذه التشري

 إحتياج اإلدارة اإللكتروقراطية إلى جهد  ووقت لوضع القوانين والتشريعات التي تضبط عالقاته وممارساته.  -

 الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء رابعــا : تقييم تجربة قطاع  

من املرافق العمومية بالجزائر بغية ترشيد وترقية الخدمة العمومية، ومن   لقد تم تطبيق اإلدارة االلكترونية في العديد     

ثم تحقيق التنمية املحلية، وعلى الرغم من بعض العراقيل إال أن املجهودات التي تقدمها الدولة في هذا املجال في تحسن  

الذي يقدم الخدمات    ( CNASجراء ) األ الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال  ،  مستمر، ومن بين هذه املرافق

 : التالية 

 خدمات بطاقة الشفاء: -1

تعريف بطاقة الشفاء: وهي بطاقة تحتوي على شريحة إلكترونية، دونت فيها كل املعلومات التي تسمح بالتعويض على    -

املعلو  على  تحتوي  كما  الحقوق  ذوي  وعلى  الضمان  املؤمنين  أداء  تعويض  في  على حقهم  بالحصول  لهم  تسمح  التي  مات 

اإلجتماعي. وفي هذا السياق، صمم الصندوق برمجيات مهنية موجهة لإلستعمال من قبل املمارسين اليحيين الذين تم  

ء الطبيب،  تزويدهم بمفاتيح املمارسين اليحيين الذي يمكنهم من إستعمال البرمجيات التالية: الشفاء الصيدلي، الشفا

 الشفاء صانعي النظارات الطبية.

الشفاء،وإنضمام    - بطاقة  في  متمثلة  عمل جديدة  أنظمة  من  اإلجتماعي  الضمان  قطاع  باستفادة  الشفاء:  بطاقة  مزايا 

أقبل عدد كبير من املؤمنين عليها بسبب    األطباء والصيادلة مع صندوق الضمان اإلجنماعي،  حيث  العديد من  وتعاقد 

العديدة وذلك من خالل تسهيلها على املستفيدين مهمة الدفع واسترجاع مستحقاتهم دون الوقوف لساعات طويلة  مزاياها  

 في طوابير اإلنتظار. 

دج، إذ أنه يسمح لحامل  3000اء من الخدمة املسقفة بمبلغ  عيوب بطاقة الشفاء: يشتكي معظم مستخدمي بطاقة الشف  -

ثة أشهر وأن ال تفوق الوصفة املبلغ املذكور سابقا، وهذه اآللية بعيدة تماما عن الواقع  البطاقة شراء الدواء مرتين في كل ثال

 مما يحتم على املؤمن لهم اللجوء إلى الطريقة التقليدية في تعويض مصاريف الدواء.
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 خدمات التصريح عن بعد:  -2

(: متمثلة في خدمة الحصول على شهادة االنتساب، متابعة تعويض املنتجات     https://elhanaa.cnas.dz)  خدمات موقع   -

الصيدالنية، الحصول على بيان التعويضات اليومية الخاصة بالتأمين على املرض واألمومة، الحصول على شهادة األحقية  

 (www.mtess.gov.dz/ar)  .ماعيا وذوي حقوقهمباملؤمن لهم اجتفي األداءات الخاصة 

ت الضمان  متمثلة في تصريح أرباب العمل عن بعد ودفع اشتراكا:   (  /https://teledeclaration.cnas.dz)خدمات موقع    -

)نور    .صندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال لاجراءتتكفل بهذا مصلحة التحصيل التابعة للاالجتماعي عبر املوقع و 

 (288-257، الصفحات 2016الدين و موالي، 

 ء التطبيقي: الجز -2

الخدمة         جودة  على  اإللكتروقراطية  اإلدارة  في  والقانونية  األخالقية  املسؤولية  مساهمة  مدى  على  الوقوف  أجل  من 

املقدمة من طرف الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء، هذا الجزء التطبيقي تجسيدا وتدعيما ملا سبق  

 لتساؤالت على أساسها وضعنا الفرضيات وقمنا بإختبارها  إحصائيا. ذكره في الجزء النظري، وعليه طرحنا بعض ا

 أوال: إجراءات الدراسة وطريقتها. 

لقد إتبعنا في هذه الدراسة مجموعة من اإلجراءات بداية من تحديد مجتمع الدراسة ثم عينتها، مرورا بوضع اإلستبيان         

 إلستنتاجات.وجمعه وتوزيعه وجمع اإلجابات، وصوال إلى التحليل وا

يتكون مجتمع الدراسة من املوظفين على مختلف مستوياتهم من مصلحة التحصيل    تحديد مجتمع الدراسة وعينتها:  -

موظف للعمل على دراسة    15، حيث تم إختيار عينة من  صندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال لاجراءالتابعة لل

 اإلستطالعية. 

 الفرضيات كما يلي:تم وضع  فرضيات الدراسة: -

إلى تفعيل املسؤولية األخالقية والقانونية وبالتالي تحسين    نيةلكترومعرفة املوظفين بأنظمة اإلدارة اإليؤدي  : 01الفرضية 

 جودة الخدمة  تصريح عن بعد إلشتراكات املقدمة ألرباب العمل.  

إلى تفعيل املسؤولية األخالقية والقانونية  في تطوير العمل اإلداري    نية مساهمة أنظمة اإلدارة اإللكترو  تؤدي:  02الفرضية  

صندوق  مصلحة التحصيل بالتصريح عن بعد إلشتراكات املقدمة ألرباب العمل من طرف    وبالتالي تحسين جودة الخدمة  

 .جراءاأل الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال  

تؤدي مساهمة أنظمة اإلدارة اإللكترونية في تحسين أداء موظفين وإلى تفعيل املسؤولية األخالقية والقانونية  :  03الفرضية  

صندوق الوطني للتأمينات  بال مة  تصريح عن بعد إلشتراكات أرباب العمل إلى مصلحة التحصيل  وبالتالي تحسين جودة الخد

 .جراءاأل   اإلجتماعية للعمال

صندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال  توفر التسهيالت الالزمة من قبل مصلحة التحصيل بال  يؤدي:  04الفرضية  

 إلى تحسين جودة خدمة التصريح عن بعد ألرباب العمل.   لدعم أنظمة اإلدارة اإللكترونية جراءاأل 

اإللكترونية:  05الفرضية   اإلدارة  أنظمة  فعالية  بال  تؤدي  التحصيل  مصلحة  اإلجتماعية  في  للتأمينات  الوطني  صندوق 

 . إلى تحسين جودة الخدمة املقدمة ألرباب العمل  جراءاأل للعمال 

  مصلحة التحصيل بالصندوق   في  سؤولية األخالقية والقانونية في اإلدارة اإللكتروقراطيةمساهمة امل  تؤدي:  06الفرضية  

 تحسين جودة الخدمة املقدمة ألرباب العمل.  جراءاأل الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال  

ليكارت الخماس ي، املكون من خمس درجات لقياس  تتمثل أداة الدراسة في اإلستبانة املصممة وفق سلم    أداة الدراسة:  -

اإلستبيان  فقرات  من  فقرة  كل  )أهمية  تماما  موافق   ،5( )04(،موافق  محايد   ،)3( موافق  غير  تماما  2(،  موافق  غير   ،)

غير  1) تقابله من"  نتيجة  الحسابية،لكل مجال  املتوسطات  لقيم  املقياس نحصل على خمس مجاالت  (،بإستخدام هذا 

https://elhanaa.cnas.dz/
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  واإلنحرافات املعيارية   بناءا على األوساط الحسابيةوعليه   ،  0.80إلى موافق تماما"، حيث مدى كل مجال هو    موافق تماما 

 إلستخراج النتائج أجرينا التحليل واملناقشة .  spssتم إستخدام برنامج الــ  إلجابات املبحوثين 

 توصيف عينة الدراسة:  -1

 (: يبين املستوى التعليمي 01الجدول رقم ) 

 النسبة املئوية العدد املتغير

 60   9 جامعي

 40 6 أخرى 

 100 15 املجمـــــــــــــــــوع

 spssاملصدر: من إعداد الباحثة باإلعتماد على برنامج 

والفئة األخرى لديهم مستويات     %60: أن أفراد العينة يملكون مستوى جامعي بنسبة  لنا  يتبين  (01رقم )من خالل الجدول  

 أخرى. 

 (: يبين الخبرة املهنية 02الجدول رقم ) 

 النسبة املئوية العدد املتغير

 13,3   2 سنوات 5 من أقل

 33,3 5 سنوات 10 إلى 5 من

 53,3 8 سنة 15 إلى 10 من

 100 15 املجمـــــــــــــــــوع

 spssاملصدر: من إعداد الباحثة باإلعتماد على برنامج 

منهم   33,3%سنة و  15إلى  10لديهم خبرة من أفراد العينة من   53,3%نسبة يتبين لنا : أن  (02رقم )من خالل الجدول        

 سنوات. 10إلى  05لديهم خبرة من 

 تحليل نتائج الدراسة امليدانية:  -2

 بالصندوق  التحصيل مصلحة في  املطبقة االلكترونية اإلدارة بأنظمة املوظفين  معرفة  دىم ( 03الجدول رقم: ) 

 األجراء  للعمال االجتماعية للتأمينات الوطني

 الترتيب  االتجاه
اإلنحراف  

 املعياري 

املتوسط 

 املرجح
 العبارة

 4,133 0,9155 3 موافق
 املطبقة اإللكترونية اإلدارة أنظمة جميع تقدمها التي  الخدمات عن شاملة معرفة لدي

 .األجراء للعمال االجتماعية للتأمينات الوطني  الصندوق  في

موافق 

 تماما
2 0,8619 4,200 

 للتأمينات الوطني الصندوق  يستخدمها التي  األنظمة عن شاملة معرفة لدي

 عملي. في إليها أحتاج والتي  األجراء للعمال  االجتماعية

 .الجديدة اإللكترونية األنظمة من تفعيله يتم ما باستمرار أتابع 3,067 0,9612 5 محايد 

 اإللكترونية.  اإلدارة مفهوم عن معرفة خلفية لدي 3,467 0,9155 4 محايد 

 .اإللكترونية لإلدارة الرئيسية العناصر عن معرفة خلفية لدي 3,000 0,8452 6 محايد 

موافق 

 تماما
1 0,7368 4,400 

 اإللكترونية.  اإلدارة إيجابيات عن معرفة خلفية لدي

 3,7111 0,59584 / موافق
 التحصيل مصلحة في املطبقة االلكترونية اإلدارة بأنظمة املوظفين معرفة مدى

 األجراء للعمال االجتماعية للتأمينات الوطني  بالصندوق 

 spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على برنامج  املصدر:
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  نوا ( وهذا يدل على أن أفراد العينة كا4,400و  3,000أن قيم املتوسطات تتراوح بين )  (03رقم )نالحظ من خالل الجدول        

عن   معرفة شاملة  لديهم  أن  املوظفين  أغلبية  تماما  وافق  فقد  اآلخر،  البعض  في  ومحايدين  بعضها  على  تماما  موافقين 

ولديهم   في عملهم.  إليها  يحتاجون  والتي  األجراء  للعمال  االجتماعية  للتأمينات  الوطني  الصندوق  التي يستخدمها  األنظمة 

نية، في حين كانوا محايدين فيما يخص متابعتهم بإستمرار ما يتم تفعيله من  خلفية معرفة على إيجابيات اإلدارة اإللكترو

 األنظمة اإللكترونية الجديدة وخلفية معرفة مفهوم اإلدارة اإللكترونية وعناصرها الرئيسية.  

ق  صندو مساهمة أنظمة اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري مصلحة التحصيل بال دىم ( 04الجدول رقم: ) 

 . جراءاأل الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال 

 الترتيب  االتجاه
اإلنحراف  

 املعياري 

املتوسط 

 املرجح
ارةــــــالعب  

موافق 

 تماما
4 

0,6325 4,400 

  بما يزيد من فعاليات  (إلغاء أو إنشاء أو دمج بعض الوحدات )تغير الهيكل التنظيمي  

 وكفاءة التنظيم. 

موافق 

 تماما
3 0,6325 4,400 

 التحول إلى إدارة ال مركزية. 

موافق 

 تماما
5 0,8997 4,333 

 تخفيض عدد املعامالت الورقية وتسهيل عملية االتصال بين اإلدارات املختلفة.  

موافق 

 تماما
6 0,7746 

4,200 

 .زيادة معدل املرونة اإلدارية في التعامل مع أي تغيير يطرأ 

موافق 

 تماما
1 0,6399 4,533 

 تحسن مستوى الخدمات املقدمة وتبسيط اإلجراءات اإلدارية.  

موافق 

 تماما
2 0,8281 4,400 

 خفض معدالت النزاع والصراع داخل العمل وتقليل الفساد اإلداري.

موافق 

 تماما
/ 0,57551 4,3778 

مصلحة   اإلداري  العمل  تطوير  في  اإللكترونية  اإلدارة  أنظمة  مساهمة  التحصيل مدى 

 .جراءاأل صندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال بال

 spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على برنامج  املصدر:

نوا  ( وهذا يدل على أن أفراد العينة كا4,533و  4,200أن قيم املتوسطات تتراوح بين )  (04رقم )  نالحظ من خالل الجدول       

تغير الهيكل التنظيمي )إلغاء أو إنشاء أو دمج بعض الوحدات ( يزيد  ، فقد وافق تماما أغلبية املوظفين أن  موافقين تماما

عملية   وتسهيل  الورقية  املعامالت  عدد  تخفيض  وأن  مركزية،  ال  إدارة  إلى  التحول  وكذا  التنظيم  وكفاءة  فعاليات   من 

ا املرونة  بين اإلدارات املختلفة، وزيادة معدل  تغيير يطرأ،وتحسن مستوى الخدمات  االتصال  أي  التعامل مع  في  إلدارية 

املقدمة وتبسيط اإلجراءات اإلدارية، وخفض معدالت النزاع والصراع داخل العمل وتقليل الفساد اإلداري.وهذا يدل أن  

بال العمل اإلداري مصلحة التحصيل  ت اإلجتماعية  صندوق الوطني للتأميناأنظمة اإلدارة اإللكترونية تساهم في تطوير 

 . جراءاأل للعمال 

صندوق  ( مدى مساهمة أنظمة اإلدارة اإللكترونية في تحسين أداء موظفين مصلحة التحصيل بال05لجدول رقم: ) ا

 . جراءاأل  الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال

 الترتيب  االتجاه
اإلنحراف  

 املعياري 

املتوسط 

 املرجح
ارةــــــــالعب  

موافق 

 تماما
 .زيادة معرفة وسرعة إنجاز املوظف بمهام عمله 4,467 0,6399 1

 إنخفاض نسبة األخطاء في العمل  3,867 1,0601 4 موافق
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 تحقيق الشفافية وإتاحة املعلومات   4,133 83380, 2 موافق

 تسهيل عملية الرقابة واملتابعة 3,933 59360, 3 موافق

 اإلبداع والتطوير الذاتي بين املوظفين روح  تحفيز  3,667 72370, 6 موافق

 تدريب املوظفين على مهام جديدة واملشاركة في إتخاذ القرارات  3,733 59360, 5 موافق

 3,9667 0,57113 / موافق
التحصيل   مصلحة  موظفين  أداء  تحسين  في  اإللكترونية  اإلدارة  أنظمة  مساهمة  مدى 

 .جراءاأل  اإلجتماعية للعمالصندوق الوطني للتأمينات بال

 spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على برنامج  املصدر:

نوا  ( وهذا يدل على أن أفراد العينة كا4,467و  3,667أن قيم املتوسطات تتراوح بين )(  05رقم )  نالحظ من خالل الجدول      

أنظمة اإلدارة اإللكترونية تساهم في إنخفاض نسبة األخطاء في ، فقد وافق أغلبية املوظفين أن  موافقين وموافقين تماما

بين   الذاتي  والتطور  اإلبداع  روح  وتحفيز  واملتابعة  املراقبة  عملية  وتسهيل  املعلومات  وإتاحة  الشفافية  وتحقيق  العمل 

القرار  إتخاذ  إنجاز  املوظفين، وتدريبهم على مهام جديدة واملشاركة في  ات،وكانوا موافقين تماما على زيادة معرفة وسرعة 

 املوظف بمهام عمله.

صندوق الوطني للتأمينات  توفر التسهيالت الالزمة من قبل مصلحة التحصيل بال( مدى 06الجدول رقم: ) 

 لدعم أنظمة اإلدارة اإللكترونية.  جراءاأل اإلجتماعية للعمال 

 الترتيب  االتجاه
اإلنحراف  

 املعياري 

املتوسط 

 املرجح
ارةـــــالعب  

 3,533 0,7432 2 موافق

      يوفر الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء أجهزة إعالم آلي  

تمكن  (.إلخ ت الحاسوب )طابعة،وحدات التخزين...بمواصفات مناسبة وكافة ملحقا

 . املوظفين من الدخول إلى أنظمة اإلدارة اإللكترونية

 3,667 0,7237 1 موافق
يوفر الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء شبكات إتصال سريعة   

 وآمنة كما توجد قواعد بيانات كافية لتوثيق البيانات واملعلومات .

 3,133 0,9155 3 محايد 
الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء بشكل سريع ألي  يستجيب 

 متطلبات تخدم مصلحة العمل.

غير  

 موافق
5 1,0823 2,200 

يوفر الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء دورات تدريبية وورش عمل 

 اإللكترونية. لتعليم املوظفين كيفية إستخدام أنظمة اإلدارة 

 3,067 1,2799 4 محايد 
يهتم الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء بنشر الوعي بخصوص   

 تدشين أنظمة جديدة وبتطويرها بشكل مستمر.

 3,1200 0,59426 / محايد 
بال  التحصيل  الالزمة من قبل مصلحة  التسهيالت  للتأمينات  مدى توفر  الوطني  صندوق 

 لدعم أنظمة اإلدارة اإللكترونية.  جراءاأل اإلجتماعية للعمال 

 spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على برنامج  املصدر:

( وهذا يدل على أن أفراد العينة  3,667و  2,200أن قيم املتوسطات تتراوح بين )  (06رقم )  نالحظ من خالل الجدول          

الصندوق الوطني للتأمينات  املوظفين أن  ، فقد وافق  موافقين في بعضها وغير موافقين ومحايدين في البعض اآلخرنوا  كا

)طابعة،وحدات   الحاسوب  ملحقات  وكافة  مناسبة  بمواصفات  آلي  إعالم  أجهزة  يوفر  األجراء  للعمال  اإلجتماعية 

ويوفر الصندوق شبكات إتصال سريعة وآمنة كما توجد  ،  ونيةمن الدخول إلى أنظمة اإلدارة اإللكتر  همالتخزين....إلخ( تمكن

غير موافقين أن الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء   . قواعد بيانات كافية لتوثيق البيانات واملعلومات

اإللكترونية. في حين كانوا محايدين  في  يوفر دورات تدريبية وورش عمل لتعليم املوظفين كيفية إستخدام أنظمة اإلدارة  

العمل.   مصلحة  تخدم  متطلبات  ألي  سريع  بشكل  األجراء  للعمال  اإلجتماعية  للتأمينات  الوطني  الصندوق  إستجابة 
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وإهتمامه بنشر الوعي بخصوص تدشين أنظمة جديدة وبتطويرها بشكل مستمر. ومحايد في مدى توفر التسهيالت الالزمة  

 . لدعم أنظمة اإلدارة اإللكترونية جراءاأل صندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال  حصيل بالمن قبل مصلحة الت 

صندوق الوطني للتأمينات  مدى فعالية أنظمة اإلدارة اإللكترونية في مصلحة التحصيل بال( 07الجدول رقم: ) 

 . جراءاأل اإلجتماعية للعمال 

 الترتيب  االتجاه
اإلنحراف  

 املعياري 

املتوسط 

 املرجح
ارةـــــالعب  

 4,133 0,5164 2 موافق
عملية الدخول ألنظمة اإلدارة اإللكترونية سهلة وسلسة. تتصف األنظمة بسهولة 

 التصفح واإلستخدام.

 تتصنف واجهات األنظمة بوضوح جميع الخدمات التي تقدمها. 4,067 0,5936 3 موافق

موافق 

 تماما
1 0,4880 4,667 

 بعض مهام وإجراءات العمل تتم ورقيا لقصور في األنظمة اإللكترونية. مازالت 

 تتصف األنظمة بسرعة اإلستجابة لألوامر املطلوبة.  3,867 0,5164 4 موافق

 يمكن الوصول ألي معلومة وإسترجاعها بسهولة. 3,867 0,5164 5 موافق

 دقيقة وموثوقة. املعلومات املسترجعة من األنظمة  3,533 0,6399 6 موافق

 4,0222 0,37726 / موافق
بال التحصيل  مصلحة  في  اإللكترونية  اإلدارة  أنظمة  فعالية  الوطني  مدى  صندوق 

 .جراءاأل للتأمينات اإلجتماعية للعمال 

 spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على برنامج  املصدر:

( وهذا يدل على أن أفراد العينة  4,667و  3,533املتوسطات تتراوح بين )( أن قيم  07نالحظ من خالل الجدول رقم )         

مازالت بعض مهام وإجراءات العمل  فقين في بعضها وموافقين تماما في البعض اآلخر، فقد وافق تماما املوظفين أن  اكانوا مو 

املحور وهذا يدل على أن فعالية األنظمة  تتم ورقيا لقصور في األنظمة اإللكترونية، في حين وافق املوظفين على عبارات  

 . جراءاأل صندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال اإللكترونية في مصلحة التحصيل بال

املسؤولية األخالقية والقانونية في جودة الخدمة املقدمة من مصلحة التحصيل   ةمدى مساهم( 08الجدول رقم: ) 

 . جراءاأل الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال  بالصندوق 

 الترتيب  االتجاه
اإلنحراف  

 املعياري 

املتوسط 

 املرجح
ارةـــــالعب  

موافق 

 تماما
1 0,8165 4,333 

 جراءاأل الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال  تتوافق أهداف مصلحة التحصيل بالصندوق 

 مع أهداف وقيم املجتمع. 

 2,933 0,7037 3 محايد 
نظاما   جراءاأل الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال  تمتلك مصلحة التحصيل بالصندوق 

 صارما ملحاربة الفساد اإلداري بشتى أنواعه. 

 2,800 0,4140 5 محايد 
دليل   جراءاأل الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال  تمتلك مصلحة التحصيل بالصندوق 

 أخالقي واضح ومعلن للموظفين العاملين به لكثرة تعامله مع أفراد املجتمع. 

 3,933 1,0998 2 موافق
بمراعاة حقوق املؤمنين وذويهم   جراءاأل الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال يلتزم الصندوق 

 والسهر على تلبية مطالبهم.

 2,867 1,0601 4 محايد 
بتحيين   جراءاأل الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال   تلتزم مصلحة التحصيل الصندوق 

 قوانين تتماش ى مع اإلدارة اإللكترونية. 

غير  

 موافق
6 0,7746 2,200 

بالقوانين   جراءاأل الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال  تلتزم  مصلحة التحصيل الصندوق 

 الخاصة بالعقوبات التي تترتب على املوظف الذي يخل بنظام اإلدارة االلكترونية. 
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 3,1778 0,50185 / محايد 
مدى مساهمة املسؤولية األخالقية والقانونية في جودة الخدمة املقدمة من مصلحة 

 جراء األ الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال  التحصيل بالصندوق 

 spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على برنامج  املصدر:

( وهذا يدل على أن أفراد العينة  4,333و  2,200( أن قيم املتوسطات تتراوح بين )08نالحظ من خالل الجدول رقم )         

موافقين في البعض ومحايدين في البعض اآلخر، املوظفين محايدين في أغلب  غير  فقين وموافقين تماما في بعضها و اكانوا مو 

الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال    تلتزم  مصلحة التحصيل الصندوق عبارات املحور في حين غير موافقين على عبارة  

اال  جراءاأل  اإلدارة  بنظام  يخل  الذي  املوظف  على  تترتب  التي  بالعقوبات  الخاصة  وموافقين  بالقوانين  يلتزم    لكترونية، 

للعمال  الصندوق   اإلجتماعية  للتأمينات  مطالبهم،    جراءاأل الوطني  تلبية  على  والسهر  وذويهم  املؤمنين  حقوق  بمراعاة 

مع    جراءاأل الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال    وموافقين تماما في عبارة تتوافق أهداف مصلحة التحصيل بالصندوق 

نونية في جودة أهداف وقيم املجتمع، وعليه املوظفين محايدين في إجاباتهم في مدى مساهمة املسؤولية األخالقية والقا

    .جراءاأل الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال   الخدمة املقدمة من مصلحة التحصيل بالصندوق 

 :مةـــــــــــــــــالخات
تؤثر اإلدارة اإللكترونية بشكل كبير على البيروقراطية فهي تعمل على إلغاء دور املوظفين من خالل قيام كل املعامالت         

تسمى   أخرى  فئات  تظهر  أن  يمكن  فإنها  الحكومية  املؤسسات  من  البيروقراطية  فئات  إلغاء  محاولة  أن  إال  باالنترنت 

اإللكترونية، يبالبيروقراطية  ما  مشكلة  وتظهر  يطرح  مما  الخدمة  تقديم  ممارسات  في  وفساد  األخالقية  باملشكلة  سمى 

 الحد من املعوقات التي تمنع حرية العمل والتعامل .   قانونية تبحث عن سبل وآليات محاولة

 من بين النتائج املتوصل إليها : 

 مزيد من الشفافية وإلغاء التعامالت الورقية. تحول من البيروقراطية التقليدية إلى البيروقراطية االلكترونية يؤدي إلى  -

 وجود فراغ تشريعي ظهر عنه عدم التحكم في تحديد املسؤوليات القانونية في التعامل بممكنات الرقمنة.  -

تفعيل املسؤولية األخالقية والقانونية في اإلدارة اإللكتروقراطية  يؤدي إلى تحسين الخدمة في قطاع الضمان اإلجتماعي   -

مع األشخاص بشكل مباشر لكن في هذه الدراسة توصلت إلى نتيجة أن املوظفين محايدين في إجابتهم عن مدى  للتعامل  

التحصيل بالصندوق مساهمة   الوطني للتأمينات    املسؤولية األخالقية والقانونية في جودة الخدمة املقدمة من مصلحة 

 .  جراءاأل اإلجتماعية للعمال  

 في تحسين الخدمة اإللكترونية:  لعلها تكون مساعدة للمؤسسات توصيات ينا تقديممن أجل إثراء هذه الدراسة إرتأ

  توفير وتطوير البنية التحتية وتكوين العنصر البشري بالتركيز على دراسة اإللكترونيات والحواسب؛ -

 الخدمة. في اإلدارة اإللكتروقراطية لتحسين جودة تفعيل املسؤولية األخالقية والقانونية  -

 وضع تشريعات وقوانين الالزمة تنظم وتحمي طريقة عمل اإلدارة اإللكتروقراطية.  -

 ضبط تشريعات وقوانين بمصطلحات قانونية جديدة.  -

 نشر الثقافة األخالقية للموظفين من خالل االمتناع عن إحتكار كلمة املرور والهروب من العمل بسبب تعطل الشبكة.  -

املنحرف الذي يستهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب املصالح العامة بطريقة غير  محاربة السلوك البيروقراطي   -

 شرعية. 

التزام وتدريب املوظفين القائمين باإلشراف واملراجعة على أعمال موظفي اإلدارة اإللكتروقرطية وتدريبهم على اكتشاف    -

  اإلعتداء واملخالفات التي يرتكبها املوظفين.  كافة صور 

 

 



 

 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 330 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي 

 العلمي االفتراض ي 

2022 

 

 قائمة املراجــــــــع: 

• )s.d.(. Consulté le 04 28, 2022, sur www.mtess.gov.dz/ar. 

• HOFMANN, S., RACKERS, M., & BECKER, J. (2012). Identifying Factors for e-government 

Acceptance - a Literature Review. Thirty Third International Conference on Information Systems. 

Orlando.Florida. 

(. اإلدارة اإللكترونية في الجزائر تطبيقات وتحديات. مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات  2019أيوب الشيكر. ) •

 .281-308(، الصفحات 01) 08، 

الفجوة بين التشريع والتكنولوجيا عند  - الذكية(. التحول إلى الحكومة 2021حميد خبال، و شوال بن شهرة. ) •

 . 127-138(، الصفحات 03) 14. مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ، -التطبيق

 . 23(، 05(. الحكومة اإللكترونية. املركز الدولي للدراسات املستقبلية واإلستراتيجية )2005رضوان رأفت. ) •

  -نحو إرساء الحكومة اإللكترونية في الجزائر اإلنجازات واملعوقات (. اإلتجاه2016شنوفي نور الدين، و خليل موالي. ) •

 . 257-288(، الصفحات 10) 06. مجلة اإلستراتيجية والتنمية ، -تجربة الضمان اإلجتماعي

(. أثر تطبيق أنظمة اإلدارة االلكترونية على األداء  2013عائشة أحمد الحسيني، و شذا عبد املحسن الخيال. )يناير,  •

ي) دراسة ميدانية على موظفات العمادات في جامعة امللك عب العزيز بجدة(. املجلة العلمية لقطاع كليات  الوظيف

 .22-145، الصفحات 10التجارة ، 

(. دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات املتحدة  2010عبد الكريم عشور. ) •

. كلية الحقوق  38شهادة املاجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية ، األمريكيةوالجزائر. مذكرة للحصول على 

 والعلوم السياسية جامعة منتوري، قسنطينة. 

  -(. معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الجزائرية. مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية 2019علي مكيد. ) •

 . 223-242الصفحات  (،02جامعة زيان عاشور ) -دراسات إقتصادية

(. العالقة بين البيروقراطية واإلدارة اإللكترونية. املجلة الجزائرية للدراسات السياسية ،  2018عميروش حفي ي. ) •

05 (01 .) 

(. دور اإلدارة اإللكترونية في ترقية خدمات املرافق العمومية املحلية. مجلة العلوم القانونية  2016غنية نزلي. )جانفي,  •

 . 192-176(، الصفحات 12امعة حمى لخضر )والسياسية ج

(. اإلدارة اإللكترونية ك لية من آليات التنمية اإلدارية. مجلة الدراسات  2016لخضر رابحي، و عائشة لكحل. )  •

 . 239-251(، الصفحات 03القانونية والسياسية جامعة عمار ثليجي )

  

 

 

  



 

 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 331 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي 

 العلمي االفتراض ي 

2022 

 

 الحكومة االلكترونية. البيروقراطية االلكترونية وتعزيز فعالية 
Electronic Bureaucracy and enhancing the effectiveness of e-government . 

 عاللي الزهراء

 الجزائر /  بأدرار  دراية، أحمد  العقيد جامعة  

  allali.zahra14@univ-adrar.edu.dz    

 نبو مجيد 

nebboumajid@univ-adrar.edu.dz 

 الجزائر  / بأدرار ، جامعة العقيد أحمد دراية
 

 امللخص: 

  حتمية   ضرورة  التي أصبحت االلكترونية  الحكومة  فعالية   تعزيز  في  دورها  و  االلكترونية  بالبيروقراطية  التعريف  إلى  الدراسة  هذه  تهدف

   التي   اإللكترونية  البيروقراطية  وتعتبر  العمومية،  الخدمة  تحسين   أجل   من  املتسارعة  التكنلوجية  التغيرات  ظل  في   الرقمي   العالم  إلى  لالنتقال

 اإلجرائي   املنطق   إعتماد  و  للسلطة،  الهرمي  التسلسل  و  والتخصص  العمل  تقسيم  و  الرسمي   الطابع  وإضفاء  القياس ي   التوحيد  على  تعتمد

  لتسهيل  االساسية  الركيزة  تعتبر  الرقمية  البيروقراطية  أن   على  الدراسة  وخلصت   الدولة،  منظمات  أنشطة  تنفيذ  لتنسيق  العامة،  للبيروقراطية

  مؤسسات   يجعل  مما  الحكومية  املنظمات  على  والرقابة  للتنسيق  األساسية  التنظيمية  الوظائف  ودعم   بتسهيل  االلكترونية   الحكومة  إلى  االنتقال

.  البيروقراطية   العمليات  توحيد  على  املشتركة  الرقمية  واألنظمة  الويب  وخدمات  االنترنت  شبكة   ساعدت  و  ،وفعالية  كفاءة  أكثر  العام  القطاع

  اإلدارية   اإلجراءات  لتوحيد  املصممة  املعيارية  القانونية  القواعد  من  مجموعة  في  الوظائف  كل   فيه  تحدد  متكامل  استراتيجي  عمل  إطار  ووضع

  التحتية  البنية   وتطوير  البشرية،  املوارد  بتنمية  الدراسة  وأوصت  املواطن  خدمة  في  الدولة  مؤسسات  وجعل  العامة  الخدمات  تقديم  لتسهل

   مالئم. تنظيمي  إطار وصياغة الحياة جوانب كل  في التطور  مع يتالئم الذي اللوجستي  والدعم

 .االلكترونية، الخدمة العمومية، الكفاءة، الفعالية االلكترونية، البيروقراطية الحكومة الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

This study aims to introduce electronic bureaucracy and its role in enhancing the effectiveness of electronic government, 

as an imperative to move to the digital world in light of the rapid technological changes in order to improve public service. 

The authority, and the adoption of the procedural logic of the public bureaucracy, to coordinate the implementation of the 

activities of state organizations, and the study concluded that the digital bureaucracy is the main pillar to facilitate the 

transition to e-government by facilitating and supporting the basic organizational functions for coordination and oversight of 

government organizations, which makes public sector institutions more efficient and effective. The Internet, web services, 

and shared digital systems standardize bureaucratic processes. Development of an integrated strategic framework in which 

all jobs are defined in a set of normative legal rules designed to unify administrative procedures to facilitate the provision of 

public services and make state institutions at the service of the citizen. Appropriate organisation.  

Key words: Keywords: electronic government, electronic bureaucracy, public service, efficiency, effectiveness 

 

 قدمة. م

تعتبر الحكومة اإللكترونية نتاج لهذا التطور  و ساهم التطور التكنلوجي في تحسين الحياة أكثر من أي وقت مض ى.  

الرقمية أو الحكومة عبر    الحكومةتعرف ب )   الحكومة اإللكترونية، و التكنلوجي التي تم وضعها كبديل للحكومة التقليدية

التحويلية(   الحكومة  أو  مصطلح جديدو اإلنترنت  واالتصاالت    هي  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  إلى  لإلشارة  يستخدم 

 لتوفير وتحسين الخدمات الحكومية واملعامالت والتفاعالت مع املواطنين والشركات،   
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شؤون    ادارة في وفاعلية كفاءة اكثر سهولة و ليصبح الحكومي  االداء لتحسين وسيلة االلكترونية الحكومةتعتبر  و

ورجال على يساعد االلكترونية الحكومة اعتماد انف وعلية الدولة، املواطنين  حصول  مختلف   االعمال تسهيل  على 

بطرية   السياسات وصياغة ، القرارات اتخاذ ودعم ، املباشر الحوار خالل من السياسات مناقشة في الخدمات و املشاركة

 الشاملة،  ومن خالل هذه الدراسة سوف تحاول توضحتمكن من تحيق أمال واحتياجات املجتمع  و الوصول إلى التنمية  

   . من خالل اإلجابة على اإلشكالية التالية:  االلكترونية الحكومة أهمية البرقراطية االلكترونية في تعزيز فعالية

 ؟ االلكترونية الحكومة قراطية االلكترونية في تعزيز فعالية وريما هو دور الب 

 :اآلتية الفرعية األسئلة عن اإلجابة من خالل األساسية  اإلشكالية هذه عن  اإلجابة ويمكننا

 اإللكترونية؟ الحكومة مفهوم هو ما ✓

 اإللكترونية؟ الحكومة أهداف هي ما ✓

 اإللكترونية؟ الحكومة نحو  أسباب التوجه هي ما ✓

 االلكترونية؟ الحكومة تطبيق  تواجه التي  والصعوبات املعوقات هي ما ✓

 ؟   اإللكترونية أو االلكتروقراطية البيروقراطية هي   ما ✓

 اإللكترونية؟  ما هي خطوات الوصول إلى البيروقراطية ✓

 كيف تساهم البرقراطية االلكترونية في تعزيز فعالية الحكومة االلكترونية؟  ✓

وتحليل   اإللكترونية  اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي املالئم للتعريف بكل جوانب الحكومة   :الدراسة منهج

إلى تطبيق الحكومة   هاخصائص  أهم للوصول  االلكترونية وأهم خطوات تطبيقها  البيروقراطية  وعناصرها وكذا تعريف 

 االلكترونية بفعالية. 

 
ً
 اإلطار النظري للحكومة اإللكترونية.  -اوال

  .مفهوم الحكومة اإللكترونية .1

 واملنظمات الحكومة اإللكترونية بطرق مختلفة. ويمكن عرض بعض التعاريف فيمايلي:  الباحثينقدم العديد من  

تعرف الحكومة اإللكترونية بأنها " إستخدام تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت في الحكومة لتوفير الخدمات العامة  

ن اإلطار التنظيمي الذي يسهل  وتحسين الفعالية اإلدارية وتعزيز القيم واألليات الديمقراطية باإلضافة إلى تحسي

 .(kitsing, 2011, p. 2) املبادرات املكثفة للمعلومات لتعزيز مجتمع املعرف

"عبارة عن عملية تحويل الخدمات الحكومية من الصيغة الورقية إلى الصيغة اإللكترونية،    على أنها تعريف  كما  

 .(57، صفحة 2021)لعمى،  "وهذا باستخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكات اإلتصال والبرمجيات االزمة لذلك

واالتصاالت لتحويل الحكومة من خالل جعلها أكثر قربا من    وتعرف كذلك بأنها " إستخدام لتكنلوجيا املعلومات

 .(El.Megder, 2005, p. 7) املواطنين وأكثر كفاءة وأكثر خضوعا للمساءلة"

 حيث العام، القطاع في واالتصاالت املعلومات وتطبيقها لتكنولوجيا  الحكومات إستخداموفي تعريف أخر هي "  

وتوسيع  بشكل واملعلومات البيانات إلدارة  تهدف   تقدما، أكثر عامة  خدمات وتوفير  التشاركية االتصال  قنوات فعال، 

 .(349، صفحة 2019)غفي ي،  املواطنين " لجميع واسعة النطاق  ومعرفة موثوقة ومعلومات

الويب لتقديم الخدمات الحكومية. قد يكون التفاعل في    هي  الحكومة اإللكترونية    إلى  مصطلح عام للخدمات املستندة 

شكل الحصول على معلومات، أو اإليداعات، أو إجراء مدفوعات ومجموعة من األنشطة األخرى عبر شبكة الويب العاملية،  

مية لتقنيات املعلومات لتغيير العالقات مع املواطنين والشركات، وتقديم  ويعرفها البنك الدولي «على أنها استخدام الحكو 



 

 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 333 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي 

 العلمي االفتراض ي 

2022 

 

إلى   الوصول  من  املواطنين  وتمكين  القطاعات،  مع مختلف  التفاعالت  للمواطنين، وتحسين  الحكومية  الخدمات  أفضل 

 Bashar)  أو خفض التكلفة "   املعلومات، وإدارة حكومية أكثر كفاءة. وتقليل الفساد، وزيادة الشفافية، ونمو اإليرادات، و / 

& all, 2011, p. 04) 

ويعرف تقرير األمم املتحدة: الحكومة االلكترونية: " على أنها استخدام اإلنترنت والشبكة العاملية لتقديم املعلومات  

 (Bashar & all, 2011, p. 04) والخدمات الحكومية للمواطنين"

من خالل املفاهيم املقدمة سابقا يمكن تعريف الحكومة اإللكترونية بأنها " عملية إستخدام تكنولوجيا املعلومات  

أفضل الخدمات  لتحويل الخدمات املقدمة من الحكومات من الصيغة الورقية إلى الصيغة اإللكترونية من أجل تقديم  

 لعامة املواطنين والتي تتميز بالدقة والسرعة.  

 خصائص الحكومة اإللكترونية:  .2

إن الحكومات تسعى دائما إلى التنافس االقتصادي، وترغب في زيادة وجذب العمل التجاري العاملي، ولتحقيق ذلك  

البد من كبح التكاليف واملصروفات الذاتية، وذلك للحكومات واملواطنين، وذلك بتقديم مستوى خدمات أفضل، وكلما  

مات أفضل وبطريقة مريحة أكثر، ومن ذلك إستخدام الحكومة  التوقعات واآلمال بتقديم خد  التقنية رفعانتشر إستخدام  

 .(477، صفحة 2013)حسين،  االلكترونية والتي لها مزايا وخصائص من ذلك

 تجميع كافة األنشطة والخدمات املعلوماتية في موضوع واحد هو موقع الحكومة الرسمي على االنترنت؛  ✓

 ة وفعالية الربط والتنسيق واألداء واإلنجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل دائرة حكومية على حدة؛تحقيق سرع ✓

 يوم في السنة(؛ 365أيام في األسبوع  7ساعة في اليوم  24اتصال دائم باملواطنين ) ✓

 القدرة على تأمين كافة االحتياجات االستعالمية والخدمية للمواطن؛  ✓

 ي كافة العناصر، مع تحقيق عوائد أفضل من األنشطة الحكومية ذات العائد التجاري تحقيق وفرة في اإلنفاق ف ✓

  تقليل االعتماد على العمل الورقي؛  ✓

 الشفافية في التعامل؛ ✓

 كسر الحواجز الجغرافية، وتلك املتعلقة بالسكان، واملهارة واملعرفة الفردية والقدرة على الدفع؛ ✓

لبعض   ✓ أوليات  ثمة  األكاديمية  وهناك  والخدمات  التعليم  املدنية،  األحوال  أعمال  في  متمثلة  وهي  القطاعات 

والرعاية   والضرائب،  واألمن،  العامة،  األعمال، والخدمات االجتماعية، والسالمة  بعد، وخدمات  والتعليم عن 

 .اليحية، وشؤون النقل، والخدمات املالية، ووسائل الدفع

 اإللكترونية: مبادئ الحكومة  .3

الحكومة   ماهية  حول  إرشادية  مبادئ  سبعة  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  الحكومي  التمييز  مجلس  وضع  لقد 

 : (10، صفحة 2005)بن درويش، اإللكترونية، وتتلخص فيما يلي 

أو العاملية حسب احتياجاتهم  من خالل ربط الجمهور بحكوماتهم  سهولة االستعمال:   ✓ الوطنية أول اإلقليمية 

 ورغباتهم؛

للجميع:   ✓ الحكومة  اإلتاحة  مع  لتمكن  املكتبات  املدارس،  العمل،  املنزل،  في  للجميع  متاحة  تكون  أن  يجب 

 اإللكترونية أو من أي موقع يناسب املستخدم؛ 

واألمان:   ✓ واالخصوصية  املناسبة  والسرية  الخصوصية  بمعايير  األمر  التمتع  واملصداقية  إلى  الألمن  يؤدي  ذي 

 النمو والتطوير في مجال خدمات الجمهور؛

 االتصاف بالسرعة ملواكبة التغييرات والتطورات الحديثة واملتطورة في التقنية؛التحديث والتركيز على النتائج:   ✓



 

 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 334 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي 

 العلمي االفتراض ي 

2022 

 

غير حكومية، أو الخاصة    مشاركة كافة املنظمات الفاعلة في املجتمع من هيئات حكومية، أوالتعاون واملشاركة:   ✓

 أو البحثية في وضع الحلول املجتمعة واملتطورة كل حسب خبرته وتجربته؛

من خالل اإلستراتجيات االستثمارية التي تؤدي إلى تحقيق الكفاءة واألداء املستمر مما يؤدي إلى  قلة التكاليف:   ✓

 تقليل التكاليف؛

تمويل املمارسات التطبيقية الحالية فقط وذالك من خالل  يعتبر أسلوب العمل الحكومي ليس لالتغير املستمر:  ✓

      العمل على إستخدام التقنية وتطبيقها وتحقيقها على املستوى الفردي السطحي.

 مزايا الحكومة اإللكترونية:  .4

تشترك مزايا وفوائد تطبيق الحكومة اإللكترونية البلدان املتقدمة والنامية. فتطبيق الحكومة اإللكترونية لها فوائد  

عديدة للمواطنين والشركات والجهات الحكومية حيث تتيح سهولة وصول لاشخاص والشركات والقطاعات الحكومية إلى  

املتاحة على مدار   الحكومية  ف  24املعلومات  اليوم، وخالل  ساعة  الخدمات    7ي  في األسبوع، مما يحسن جودة هذه  أيام 

منالتكلفة  يخفض  و  الحكومة    أداءها  تساعد  ذلك،  على  عالوة  تنظيمها.  وإعادة  التشغيل  إجراءات  تبسيط  خالل 

و  وفعالية  بكفاءة  العامة  الخدمة  تقديم  على  قادرة  ستكون  ألنها  الحكومية  الجهات  أداء  تحسين  في  يمكن  اإللكترونية 

 : (Phonepaseuth & Tatyana , 2016) :اختصار مزايا الحكومة اإللكترونية فيمايلي

 تقليل الوقت والجهد والتكاليف للعمالء واملنظمات.   ✓

 تحسين تقديم الخدمات ورضا املواطنين.  ✓

 زيادة مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمستخدمين ومعرفة اإلنترنت واستخدام الكمبيوتر  ✓

 خلق فرص عمل جديدة. ✓

ملتطلبات    ✓ أفضل  فهم  خالل  من  الخدمات  تحسين  البيانات.  معالجة  في  الحكومية  الجهات  كفاءة  تحسين 

 املستخدمين.

 وبالتالي استهداف خدمات سلسة عبر اإلنترنت.    ✓

سهولة تبادل املعلومات واألفكار بين جميع الجهات الحكومية والدوائر لبناء قاعدة بيانات سليمة تساعد إلى   ✓

إلى تعزيز    الوصول  من خالل  للحكومة  واالقتصادية  السياسة  لتكنولوجيا  املأهداف  املالزمة  اإلنتاجية  كاسب 

 . املعلومات واالتصاالت والتجارة اإللكترونية

. تحسين الشفافية والدقة وتسهيل نقل املعلومات بين الحكومة والعمالء. املساعدة في بناء الثقة بين الحكومات   ✓

أساس ي   عامل  اإلنترنت إلشراك  واملواطنين.  على  القائمة  االستراتيجيات  استخدام  الرشيد من خالل  الحكم  في 

املواطنين في عملية السياسة، مما يوضح شفافية الحكومة ومساءلتها. في الختام، من الواضح أن تطبيق الحكومة  

ة على نطاق واسع وتقليل  اإللكترونية يوفر املوارد والجهد واملال، ولكن يمكنه أيًضا زيادة مستويات جودة الخدم 

 الوقت الذي يقضيه في الدوائر الحكومية. 

 أسباب ظهور الحكومة اإللكترونية:  .5

أثرت التقنيات الهائلة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ال سيما في العقود األخيرة على جل ميادين الحياة ودفعت 

التقليدية دفعتها إلى التحول نحو النمط اإللكتروني حيث يمكننا  إلى إحداث تغيرات هائلة ومؤثرة على مستوى الحكومة  

 : (344، صفحة 2019)غفي ي،  إيجاز مسببات تلك األحداث من خالل ما يلي

 ، وسائل االتصالو  التكنلوجيالتقني و  التطور   -

 م خدمات أسهل السيما في املجتمعات املتقدمة؛ تنافس السياسيين حول كسب رضا الجمهور من خالل تقدي   -



 

 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 335 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي 

 العلمي االفتراض ي 

2022 

 

 دعم البنك الدولي ملشاريع الحكومة اإللكترونية في البلدان النامية؛ -

 تطوير مستويات عالية من تشفير البيانات بحيث أصبحت الثقة بالشبكة وأمنها أمر ممكنا؛ -

 ظهور التجارة اإللكترونية وابتكار تقنية اإلمضاء اإللكتروني.   -

 إستغالل الحكومات ملا توفره التكنولوجيات الحالية في خفض مستويات التكاليف؛  -

 صة وما يتطلبه من تواصل مع مختلف القطاعات. ا التوجه نحو مشاريع الخ -

 أهداف الحكومة اإللكترونية:  .6

 دارة العامة وتحسين مستوى املعرفة واستعمال التقنيات الحديثة؛ تحسين كفاءة وفعالية اإل  -

 تقليل معوقات إتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها بمراكز إتخاذ القرار؛  -

 توظيف تقنية املعلومات لدعم وبناء ثقافة مؤسسية إيجابية لدى كافة العاملين؛ -

 يا ومتابعة وإدارة كافة املوارد؛زيادة الترابط بين العاملين واإلدارة العل -

 القضاء على الفساد املالي واإلداري وخفض النفقات وزيادة اإليرادات؛ -

 تقديم خدمات أفضل وتوفير واستخدام األساليب املناسبة إلدارة املجتمع.  -

 نطاق عمل الحكومة اإللكترونية:   .7

الحكومة   أي  الواقعي،  العالم  في  الحكومة  تمارسه  ما  الحسبان كل  في  يأخذ  الحكومة اإللكترونية  إن نطاق عمل 

 :  (289، صفحة 2010)عيشاوي،  التقليدية، حيث تغطي املجاالت التالية 

 املدنية، الوثائق التجارية، وثائق التأمين وغيرها؛ البيانات والوثائق املختلفة كسجالت األحوال  •

 خدمات التعليم والبحث العلمي عبر األنترنت؛  •

 خدمات الضرائب والخدمات املالية وكافة خدمات األعمال؛  •

 املشاركة في االنتخابات، السالمة واألمن والرعاية اليحية ومختلف الخدمات اإلجتماعية األخرى وغيرها.  •

 كومة اإللكترونية:شبكة العالقات الح .8

من أجل تحقيق أهداف الحكومة اإللكترونية تعمل هذه األخيرة من خالل أربع مجموعات رئيسية: املواطنين  

والشركات والحكومة )الهيئات العامة األخرى( واملوظفين وتشكل التفاعالت بين الحكومة وكل مجموعة شبكة الحكومة  

 :(Ndou, 2004, p. 05 ) ئيسية للحكومة اإللكترونية وهياإللكترونية لـلعالقات والكتل األربع الر 

املواطن ❖ إلى  الحكومة  بين :  G2C من  التفاعل  عالقة  يجمع  النوع  الحكومة    هذا  تتيح  واملواطنين.  الحكومة 

مواطنيها، مما يساهم في تحسين  اإللكترونية للهيئات الحكومية التحدث واالستماع والتواصل بشكل مستمر مع 

تقديم   من  تتراوح  التفاعالت  من  تطوير مجموعة واسعة  يمكن  واملساءلة والديمقراطية.  العمومية،  الخدمات 

تسمح للعمالء الوصول إلى ملفات املعلومات   الخدمات وتوفير الرعاية االجتماعية والخدمات اليحية...الخ، كما

 ساعة وعلى مدى أيام األسبوع   24شكل دائم وخالل والخدمات الحكومية على الفور، وب

يتكون من التفاعالت اإللكترونية بين الوكاالت الحكومية   :(G2B)(  الشركات) إلى األعمال التجارية الحكومة   من ❖

والشركات الخاصة أو رواد االعمال. يسمح بالقيام بالشراء والبيع اإللكتروني وتطوير سوق إلكتروني للحكومة  

ت أجل  يقلل  من  الحكومة  مع  اإلنترنت  عبر  املعامالت  إجراء  فرصة  املخزون.  مراقبة  وتحسين  تكاليفها  خفيض 

واحد   مصدر  توصيل  املنافسة.  على  قدرة  أكثر  لتصبح  يساعد  وبالتالي  التنظيمية،  العمليات  ويبسط  الروتين 

على شبكة اإلنترنت بشكل  متكامل للجمهور تخلق الخدمات فرًصا للشركات والحكومة مًعا من أجل إنشاء موقع  

 أسرع وأرخص. 
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يشير إلى العالقة بين الحكومة والهيئات التابعة لها، مثل املنظمات الحكومية    :(G2G)  من الحكومة إلى الحكومة ❖

الوطنية واإلقليمية واملحلية، أو مع املنظمات الحكومية األجنبية األخرى. تسمح بتسهيل االتصال وتسهيل تقديم  

البيانات  الخدمات بشكل فع بين مختلف اإلدارات والوكاالت والتعاون بمشاركة قواعد  املسؤوليات  ال وتوزيع 

 واملوارد وتجميع املهارات والقدرات، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات.

إلى   ❖ الحكومة  ) املمن  واملوظفين  (:G2Eوظفين  الحكومة  بين  العالقة  إلى  التعلم   يشير  لتوفير  هي وسيلة فعالة 

إلى  الوصول  إمكانية  يمنح املوظفين  بينهم.  املعرفة فيما  تبادل  مًعا من أجل تعزيز  اإللكتروني، وجمع املوظفين 

يشير  املدنية.  والحقوق  القوانين  واملزايا،  التعويضات  سياسات  بشأن:  الصلة  ذات  إلى   G2E املعلومات  أيًضا 

امج الحكومة وكذلك إدارة املوارد البشرية وامليزانية  اآلليات اإلستراتيجية والتكتيكية لـتخجيع تنفيذ أهداف وبر 

 واملحاسبة. 

ويتطلب تنفيذ هذه الشبكات املعقدة من العالقات البينية ثالثة تطبيقات رئيسية ملجاالت الحكومة اإللكترونية   

 في: واملتمثلة

اإللكترونية:   ❖ العاماإلدارة  اإلدارات  وربط  واملؤسسات  املواطنين  عالقات  إدارة  أنظمة  مثل  عبر  والوزارات  ة 

الكالسيكية للحكومة  األساسية  الوظائف  كامل  مكننة  إلى  بين    التكامل وصوال  اإلستراتيجية  الروابط  وتحقيق 

 . (96، صفحة  2019)طرش ي،  العمليات واإلدارات والوظائف الداخلية

املواطنون ويطلبون خدمات حكومية بدرجة عالية من الجودة، الكمية والتوافر  يتوقع  الخدمات اإللكترونية:   ❖

و تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على تطوير    .ساعة وسبعة أيام في األسبوع وعلى مدار العام  24على مدار  

وم احتياجات  تلبية  على  القدرة  لديها  التي  اإللكترونية  الخدمات  تقديم  و  املعلومات  املواطنين  أنظمة  تطلبات 

وبالتالي فإن وعي املستخدم بهذه الخدمات و استعدادهم الستخدامها، وسهولة استخدامها كلها عوامل مهمة  

 )LÖFSTEDT, 2005, p. 443 ( ملزيد من تطوير الحكومة اإللكترونية

 وتخص مشاركة املواطن في عملية املحاسبة واملسائلة. الديمقراطية اإللكترونية:  ❖

يجب اعتبار مجاالت التطبيق الثالثة هذه متداخلة ويمكن العثور على الحكومة اإللكترونية في املنطقة املتداخلة  

 في مجاالت التطبيق الثالثة.

 متطلبات تطبيق الحكومة اإللكترونية: .9

نية شأنها شأن الحكومة في إطارها التقليدي أو الكالسكي في حاجة ماسة إلى مقومات مادية وغير  الحكومة اإللكترو

لجميع   تنشدها  التي  األهداف  وتحقيق  بها  املنوطة  األعمال  أداء  على  والقدرة  النجاح  لها  يكتب  حتى  مادية  وغير  مادية 

أبرز   ومن  املجتمع،  من  املختلفة  يلي  واملتطلبات    االحتياجاتالقطاعات  ما  اإللكترونية  الحكومة  تطبيق  لنجاح    اإلدارية 

 :(449، صفحة 2013)حسين، 

ليتمكن موظفو الحكومة االلكترونية من ممارسة مهامهم املنوطة بهم في نطاق في نطاق    ضرورة وجود حاسب آلي: ✓

تلك   بها  ترتبط  الكترونية  شبكة  خالل  من  ذلك  ويتم  واستخدامها  الخدمة  وطلب  االلكترونية  الحكومة 

البشري ال العنصر  ان وجود  بحيث ً    الحواسيب، كما  االلكترونية  الحكومة  اعمال  اداء  في  على  غنى عنه  على ً 

استخدام تلك الحواسيب املختلفة وكافة تطبيقاتها، وان يكون حاصال جيدا يكون مدربا املؤهالت العلمية التي  

 تمكنه من ممارسة مهامه في كيفية استخدام الحكومة االلكترونية.

الحكومية:  ✓ املؤسسات  الت  تطوير  اجراء  االلكترونية  الحكومة  استراتيجية  تطبيق  نجاح  يتطلب   غيرات حيث 

الحكومة   تطبيقات  مع  تتناسب  ال  التقليدية  االدارة  اساليب  وان  الحكومية  املؤسسات  داخل  التنظيمية 
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الهياكل   الى  بالتحول  الهياكل  تغير  تتطلب  القرارات، حيث  اتخاذ  في  والسرعة  املرونة  تتطلب  التي  االلكترونية 

قابل يزيد التوجه نحو دمج الوظائف وتقليل  الشبكية، مما يقلل التوجه نحو االختصاص وتقسيم العمل ، في امل

 املستويات االدارية ، وتقلل املستويات الرقابية .  

وعلى دراية   وذلك بان يكون لدى املواطن الحاسب االلي  تمكين املواطنين من التعامل مع الحكومة االلكترونية: ✓

الوعي   زيادة  يتطلب  كما  االلكترونية  الحكومة  التعامل مع  بطرق  وتقبلهم الستخدام  ومعرفة  املواطنين  وثقافة 

 الحكومة االلكترونية.  

باملائة من نسبة   على أن تكون نسبة مستخدمي اإلنترنت ال تقل عن ثالثين   أن يكون هناك انتشار واسع لألنترنت: ✓

يعني   التنمية. وهذا ال  في عملية  للعملية مردود خدماتي وجدوى إقتصادية وتساهم  البلد كي يكون  سكان هذا 

الضرورة وصول اإلنترنت إلى بيوت هذه العدد من السكان بل يكفي أن تتوفر لهم إمكانية الدخول إلى اإلنترنت ب

 من مكان عملهم أو من مقاهي اإلنترنت أومن منازلهم.  

 مراحل تطبيق الحكومة اإللكترونية:  .10

التالية   املراحل  في  املتحدة  األمم  هيئة  لدارسة  طبقا  اإللكترونية  الحكومة  تطبيق  تتمثل مراحل  الداوي،  حيث   (

 :(65، صفحة 2021)لعمى، 

الناش ئ:   ✓ الظهور  تتصف  مرحلة  التي  املعلومات  تعرض خالله  األنترنت  على  موقع  بتوفير  املرحلة  هذه  تتصف 

 محدوديتها وبكونها أساسية. ب

الظهور   ✓ عمليات    في  التفاعلي: مرحلة  تسهيل  مثل  مباشر،  بشكل  الخدمات  على  الحصول  يتم  املرحلة  هذه 

املعنية عبر البريد اإللكتروني، وهذا   التحميل املباشرة، والتوقيع اإللكتروني ويستطيع الفرد اإلتصال باملكاتب 

 يتطلب العمل على تحديث املوقع بشكل منتظم.  

يد الخدمات املباشرة بقاعدة بيانات تشتمل على معلومات حالية في هذه املرحلة يتم تزو مرحلة الظهور املتقدم:   ✓

 وأرشفية إلى جانب تزويد املوقع بمظاهر املساعدة وخارطة املوقع.

التفاعلي:   ✓ الظهور  عمليات  مرحلة  تسهيل  مثل  مباشر،  بشكل  الخدمات  على  الحصول  يتم  املرحلة  هذه  في 

ا ويستطيع  اإللكتروني  والتوقيع  املباشرة،  وهذا  التحميل  اإللكتروني  البريد  عبر  املعنية  باملكاتب  اإلتصال  لفرد 

 يتطلب العمل على تحديث املوقع بشكل منتظم. 

في هذه املرحلة يتم إجراء التبادل املالي مع الحكومة واملؤسسات املعنية مثل دفع الرسوم  مرحلة الظهور التبادلي:   ✓

 واملخلفات والضرائب. 

الشبكي:   ✓ الظهور  املرحلمرحلة  التي  هذه  اإللكترونية  الحكومة  مبادرة  تطبيق  في  التقدم  درجات  أعلى  ثمثل  ة 

تتصف بتحقيق التكامل بين كل من مختلف الجهات الحكومية واملواطنين، وتستطيع الحكومة مشاركة املجتمع  

 من خالل توظيف إستخدام نماذج املالحظات على املوقع، أو من خالل إستخدام ألية االستشارة املباشرة.  

 حدود الحوكمة اإللكترونية:  .11

ا كبيًرا من املال والوقت للتطوير والتنفيذ
ً
  .يكلف التحول الكامل إلى الحكومة اإللكترونية من حكومة إلى مواطن مبلغ

املواطنين في تطوير خدمات الحكومة اإللكترونية أو قبول   الهيئات الحكومية دائًما بإشراك  إلى ذلك، ال تقوم  باإلضافة 

 املالحظات، ويمكن تلخيص حدود الحكومة االلكترونية فيمايلي: 

 دخل املنخفض  ليس لدى الجميع إمكانية الوصول إلى اإلنترنت، ال سيما في املناطق الريفية أو املناطق ذات ال •
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 .مشكلة بالنسبة للمواطنين الذين يفتقرون إلى مهارات الحوسبة G2C يمكن أن تكون تقنية •

لها متطلبات تقنية )مثل متطلبات املتصفح واملكونات اإلضافية( التي لن تسمح بالوصول إلى خدمات   G2C بعض مواقع

 ي للوصول إلى خدمات معينة، وانعدام الخصوصية معينة، وحواجز اللغة، الضرورة للحصول على عنوان بريد إلكترون

 معوقات تطبيق الحكومة اإللكترونية:    .12

 :(56، صفحة 2020)شنتوح،  تتمثل في:

توفير  غموض املفهوم الحكومة اإللكترونية عند الكثير من القيادات اإلدارية في بعص البلدان األمر الذي يحتاج إلى   ✓

 األرضية الفكرية والثقافية له. 

 عدم وجود املعرفة الكافية بأهمية الحكومة اإللكترونية.   ✓

البشرية   ✓ الكوادر  الرقمية  في  نقص  النقلة  مع هذه  للتعامل  العالي  الفني  التأهيل  املؤهلة  الحكومية  القطاعات  بعض 

 املرتبطة بإنجاز التعامالت الحكومية إلكترونيا. 

 ية واإلجرائية والتشريعية ما يعيق تحويل التعامالت الحكومية إلى تعامالت إلكترونية بالكامل. ضعف البنية التحت ✓

محدودية املوارد املالية وعدم مرونتها بما في ذلك اإلجراءات اإلدارية بعدد من األجهزة الحكومية، وبالذات فيما يتعلق  ✓

 الحكومة اإللكترونية. بسرعة استجابة متطلبات واحتياجات اإلستثمار في 
  

 
ً
 اإلطار النظري للبيروقراطية االلكترونية:-ثانيا

 مفهوم البيروقراطية: .1

 أستعمل مصطلح البيروقراطية ليعبر عن سوء ممارسة االعمال التي يقوم بها املوظفون، ويعتبر عالم االقتصاد "

vincent di tony  شؤون املجتمع، ووصف الفيلسوف األسكتالندي  " أول من أشار إلى املصطلح ليعبر عن تدخل الدول في

"Karli Thomasصفحة  2018) حرشاو ،    " البيروقراطية بأنها نوع من أنواع األذى واالزعاج واالستعمال الس يء للسلطة ،

229) . 

الكفاءة في املمارسات واإلجراءات التنظيمية.  كما   إلى زيادة  تم تصور البيروقراطية تاريخيا على أنها هياكل تهدف 

( ويبر  لنظرية  تتضمن  1947وفًقا  التي  التنسيق  وآليات  اإلجراءات  اتباع  من خالل  تنظيمية  كفاءة  البيروقراطية  توفر   )

 : (Tempini ،,2015, و Cordella) اإلدارية   القواعد واألنظمة الفعالة املصممة لترشيد الكفاءة

 خصائص البيروقراطية: .2

و   الكفاءة والفعالية  البيروقراطية من أجل تحقيق  املنظمات  تمتلكها  التي يجب أن  الخصائص  حدد ويبر مجموعة من 

 :(Lunenburg, 2017, p. 02 ) ل فيثتتم

تقّسيم جميع املهام إلى وظائف عالية التخصص. منح كل صاحب عمل السلطة    التخصص وتقسيم العمل: ✓

القواعد   لنظام متسق من  لتنفذ كل مهمة وفًقا  الالزمة  القواعد واللوائح  الواجبات.  وضع  الالزمة ألداء هذه 

 املجردة. تساعد هذه املمارسة على ضمان أن أداء املهمة موحد.  

كل مكتب سفلي يخضع لسيطرة    ميع املناصب وفًقا ملبدأ التسلسل الهرمي : ترتب جالتسلسل الهرمي للسلطة  ✓

 مكتب أعلى، وهناك تسلسل قيادة من أعلى املنظمة إلى أسفلها. 

حافظ على موقف غير شخي ي تجاه املرؤوسين. تساعد هذه املسافة االجتماعية    عدم الشخصية في العالقات:  ✓

 ارات العقالنية هي أساس اتخاذ القرار، وليس املحاباة أو التحيزات.  بين اإلداريين واملوظفين على ضمان أن االعتب

عملية التوظيف تكون على أساس املؤهالت، كما أن منح الترقيات يتم بناًء على األداء املرتبط    التوجه الوظيفي: ✓

 بالوظيفة. كنتيجة طبيعية،  
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الكفاءة التنظيمية، تتوسط أيًضا في العالقة بين املواطنين  هذه املبادئ التنظيمية التي صممها ويبر كأدوات لتعظيم  

 والدولة وتقدم قيًما ديمقراطية محددة مثل املساواة واإلنصاف. 
 

 إيجابيات البيروقراطية: .3

 كفاءة التنظيمية واإلدارية األشكال أكثر من يعد العقالنية مبدأ عمى القائم للتنظيم الرسمي النمط أو الشكل أن

اتخاذ من  مستويات تحقيق  من  تمكن التي واإلجراءات  والقوانين اللوائح عمى يعتمد كونه الرشيدة  ممارسة   القرارات 

 :(07)زاهد، بال تاريخ، صفحة  بينيا مايلي  من  اإليجابيات من  الكثير البيروقراطي على التنظيم ينطوي  هنا ومن اليحيحة، 

  اإلنجاز في والسرعة العمل  في والوضوح الدقة •
ً
 .الرسمية والوثائق وامللفات باملستندات الكاملة املعرفة عن فضال

الدقيق الفهم تحقيق يخدم وبما  العمل وتقسيم الوظيفي التخصص  من العالية الدرجة • للمهمات.   واإلدراك 

 .بالعاملين املناطة والواجبات 

 أحسن على بهم املتعمقة والتنظيمية اإلدارية املشكالت ومعالجة تتناسب بدقة  وتدريبهمالجيد للعاملين    ختيار اال  •

 .عملية

 .الرسمية اإلجراءات واللوائح تحكميا  التي للمسؤوليات قاطع وتحديد  للسلطة واضحال تدرجال •

الكامل   • املرؤوسين  ي  للرؤساءإذعان  والتي  بين  الرسمي غير االحتكاك  قللمما   املوارد كلف تقليل عنها ينتج  األفراد 

 .العمل في واالقتصادية البشرية

 مبدعين ء  مدرا   إلى أقل الحاجة تكون  القرار وأن  اتخاذ في واملركزية  العالية واإلجراءات الرسمية العمليات في املعيارية •

 .للمنظمة التنظيمي الهيكل  من  الدنيا املستويات في خبرة وذو

 مفهوم البيروقراطية االلكترونية أو ما يعرف )االلكتروقراطية(.  .4

هي عمل شامل يجمع بين العمل االلكتروني والبيروقراطي وبموجبه يتحول العمل اإلداري البيروقراطي إلى العمل  

 . (231، صفحة 2018) حرشاو ،  الرقمي ومن إدارة االنتظار والطوابير إلى الخدمة على مدار الساعة

 من البيروقراطية االلكترونية )االلكتروقراطية( إلى الحكومة اإللكترونية.  .5

أدا على  القائمين  الوسطاء  املوظفين  دور  إلغاء  على  تعمل  فهي  البيروقراطية  على  االلكترونية  الحكومة    ءتؤثر 

على   يقض ي ملعلومات، مما يساعد على إلغاء الحواجز ونشر املعلومات بسهولة ويسر و العمليات وتقديم الخدمات ونشر ا

 . (06، صفحة 2003)ريتشارد،   البرقراطية التقليدية لتحل محلها البيروقراطية االلكترونية وهيي أكثر سرعة وشفافية

تركز الحوكمة اإللكترونية على كيفية استخدام تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتسهيل تقديم الخدمات  

تشكيل العمليات بتركيز الهيكل اإلداري، و اإلشراف على الحكومة لخدمة املصلحة العامة بشكل أفضل،    عادةبإللمواطن و  

املسؤولي تقسيم  على  الحديثة،  الحكومات  تقوم  بينحيث  فيما  التنظيم  وسلطة  والتنفيذية  السلطات    ة  التشريعية 

 .(Shivakumar , 2002) والقضائية 

 .التشريعية مسؤولة عن صنع السياسة في شكل قوانين سلطةال •

 السياسة.  التنفيذية لتنفيذ سلطةال •

 .لفض املنازعات القانونية ئية لقضاالسلطة ا  •

وليس اإلدارة العامة فقط باملعنى الضيق،    السلطاتكل هذه    أداء دور حول تحسينيالحكومة اإللكترونية    وهدف

الحكومة اإللكترونية ليست مجرد بنية تحتية تكنولوجية أو استراتيجية بل هي باألحرى النمط الجديد املتكامل لتنظيم  

 عمليات اإلدارة العامة. 
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البيروقراطية،   الهندسة  إعادة  تقنية  باستخدام  بأكملها  والتنظيمية  والبشرية  التكنولوجية  األبعاد  تغيير  يمكن 

وتلعب تكنولوجيا املعلومات دوًرا رئيسًيا في إعادة هندسة العمليات من الحكومة التقليدية إلى الحكومة االلكترونية  بتوفر  

العمومية عبر مواقع مختلفة  على شبكة االنترنت  بكل  مرونة وسرعة، ويمكن   التشغيل اآللي للمكاتب،  وتقديم الخدمات

تطبيق مفهوم "هندسة البيروقراطية االلكترونية " بنجاح لتحسين جانب اتخاذ القرار  والتغيير التنظيمي بناًء على التغيير  

ن أجل تنفيذ إعادة هندسة البيروقراطية  السريع وتمكين املوظفين والتدريب والدعم عن طريق تكنولوجيا املعلومات.  وم

 :(Ramaswamy, 2021, p. 91 ) اتخاذ اإلجراءات الرئيسية التالية يجب العامةااللكترونية في اإلدارة  

 . اختيار العمليات االستراتيجية إلعادة تصميمها ●

 تبسيط العمليات و تقليل الخطوات. ●

 . تنظيم فريق من املوظفين لكل عملية ●

 . نقل املستندات والتحكم فيها وتنظيم سير العمل  ●

 . تحديد املسؤوليات واألدوار لكل عملية ●

 . أتمتة العمليات باستخدام تكنولوجيا املعلومات ●

 .تدريب فريق العمل على تشغيل العملية الجديدة بكفاءة ●

 .لهيكل التنظيمي الجديد باالعتماد على مواقع شبكة االنترنتإدخال العملية املعاد تصميمها في ا ●

 الخالصة. 

أهم   من  الحاضر  الوقت  في  اصبحت  التي  االلكترونية  الحكومة  ظهور  في  والتكنلوجي  التقني  التطور  ساعد 

التطورات الحاصلة في شتى  اإلستراتجيات التي حاولت معظم دول العالم تطبيقها للوصول إلى فوائدها العديدة، ومواكبة 

ويسهل اإلجراءات املتبعة في   ينح املستفيداليحقق التكاملية مع التقنيات املتقدمة في هذا املجال ويخدم مص   املجالت بما

املستفيدين  إلى أكبر قدر من  الحكومية بما يضمن وصول مختلف املعلومات والخدمات العامة  الجهات الحكومية وغير  

 تكلفة. بصفة دائمة وبأقل 

عمل شامل يجمع بين    وتعتبر البيروقراطية االلكترونية من أهم الخطوات للوصول إلى الحكومة االلكترونية فهي 

االنتظار   إدارة  ومن  الرقمي  العمل  إلى  البيروقراطي  اإلداري  العمل  يتحول  وبموجبه  والبيروقراطي  االلكتروني  العمل 

هل في الوصول ‘لى الكفاءة والفعالية في أداء الحكومة االلكترونية بما يحقق  والطوابير إلى الخدمة على مدار الساعة مما يس 

 تنمية شاملة.
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 امللخص:

ــــــهيل  ـــ ــــــيكية ، وتســ ـــ ــــــة الكالســ ـــ ــــــإلدارة البيروقراطيــ ـــ ــــــلبية لــ ـــ ــــــاهر الســ ـــ ــــــى املظــ ـــ ــــــاء علــ ـــ ــــــرورة القضــ ـــ ــــــى ضــ ـــ ــــــوم الــ ـــ ــــــد يــ ـــ ــــــوم بعــ ـــ ــــــام يــ ـــ ــــــزداد االهتمــ ـــ يــ

ـــي  ـــ ــــــودة فــ ــــــال وجــ ــــــى أداء فعــ ــــــول الــ ــــــوجي، والوصــ ــــــور التكنولــ ــــــ ى والتطــ ـــدمات تتماشــ ـــ ــــــديم خــ ــــــدف تقــ ــــــتويات، بهــ ــــــع املســ ــــــى جميــ ــــــة علــ ــــــة االداريــ العمليــ

ــا أدى  ـــ ـــــذا مــ ــة، وهــ ـــ ـــــات الرقميــ ـــــذه البينــ ــة هــ ـــ ـــــة لحمايــ ـــــات التكنولوجيــ ــع التقنيــ ـــ ـــــي جميــ ـــــتحكم فــ ـــــه االدارة، والــ ـــــتلزم رقمنــ ــذا يســ ـــ ـــــل هــ ـــــدمات، وكــ الخــ

ــــــة  ــــــديات البيئــ ــــــات وتحــ ــــــة رهانــ ــــــة( ملواجهــ ــــــد ) االدارة االلكترونيــ ــــــيم الجديــ ــــــذا التنظــ ــــــو هــ ــــــه نحــ ــــــى التوجــ ــــــرة الــ ــــــة االخيــ ــــــي االونــ ــــــة فــ ــــــاإلدارة الجزائريــ بــ

 ية لها في ظل الثورة التكنولوجية.الداخلية والخارج
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Abstract : 

              Interest in carrying out the process of combining the process of eliminating general business practices, 

the process of combining practical processes, providing services in line with technological development, 

effective performance and quality in services, and all this requires its digitization in all technological 

technologies. Digital data, and this is what the Algerian administration has recently decided to move towards 

this new organization (public administration) to face the stakes and challenges of the external environment. 

Keywords: (Electronic management, digitization, bureaucracy, regulation) 

      

 :مقدمة

ـــم املنظمـــــــــــــات حتـــــــــــــى شـــــــــــــملت   ـــراد ثـــــــــــ ـــن األفـــــــــــ ـــدت مـــــــــــ يشـــــــــــــهد العـــــــــــــالم الحـــــــــــــديث تغيـــــــــــــرات وتحـــــــــــــوالت جذريـــــــــــــة امتـــــــــــ

 الحكومــــــــــات مــــــــــؤخرا وذلــــــــــك نتيجــــــــــة للثــــــــــورة التقنيــــــــــة واملعلوماتيـــــــــة املتســـــــــارعة والتقـــــــــدم التكنولـــــــــوجي الهائـــــــــل خاصـــــــــة فـــــــــي

مجـــــــــال تقنيـــــــــات املعلومــــــــات واالتصــــــــاالت والتحــــــــول إلــــــــى مجتمــــــــع واقتصــــــــاد املعرفــــــــة حيــــــــث أصــــــــبحت الــــــــدول تتنــــــــافس فــــــــي 

ـــك التطــــــــــــورات ظهــــــــــــور  ـــن بـــــــــــين أهــــــــــم االســـــــــــتجابات لتلــــــــ ــة التطـــــــــــور، ومــــــــ ــة والخاصـــــــــــة ملواكبــــــــ ــز مؤسســـــــــــاتها الحكوميــــــــ تحفيــــــــ

تخــــــــجيع ودعــــــــم مـــــــــشاريع تطبيــــــــق أنظمــــــــة مفـــــــــاهيم وتطبيقـــــــــات اإلدارة اإللكترونيــــــــة وتســــــــعى الــــــــبالد بخطــــــــى حثيثــــــــة نحــــــــو 

اإلدارة اإللكترونيـــــــــة فـــــــــي جميـــــــــع مؤســــــــــساتها الحكوميــــــــــة والخاصــــــــــة كخطـــــــــوة أساســـــــــية لتحقيـــــــــق الهـــــــــدف الرئيســـــــــ ي وهـــــــــو 

ــــــــة  ـــ ــــــــر الحكومـ ـــ ــــــــدة، وتعتبـ ـــ ــــــــة واحـ ـــ ـــــــة إلكترونيـ ـــ ـــــــر بوابـ ـــ ـــــــواطنين عبـ ـــ ـــــــة للمـ ـــ ـــــــدمات متكاملـ ـــ ــــــــدم خـ ـــ ــــــــة تقـ ـــ ــــــــة إلكترونيـ ـــ ــــــــاء حكومـ ـــ بنـ

ـــة وأ ــ ـــ ــــدث األنظمـ ـــن أحـــــ ــ ـــ ــة مـ ــ ــا فـــــــــي اإللكترونيـــــ ـــن أهـــــــــم املرتكـــــــــزات املعـــــــــول عليهـــــــ ــا تطـــــــــورافي الخـــــــــدمات الحكوميـــــــــة، ومـــــــ كثرهـــــــ

ــا  ظهـــــــرت  إحـــــــداث التنميـــــــة االقتصـــــــادية واالجتماعيـــــــة، حيـــــــث  تطمـــــــح لتطبيقـــــــه كافـــــــة الـــــــدول املتقدمـــــــة والناميـــــــة  وأيضـــــ

ـــــذا  البيروقراطيـــــــــة فـــــــــي العديـــــــــد مـــــــــن الحضـــــــــارات القديمـــــــــة، كالحضـــــــــارة الصـــــــــينية، واملصـــــــــرية، والرومانيـــــــــة؛ وقـــــــــد بـــــــــرز  ـــ هـ

ـــــن أجـــــــل التنظـــــــيم  ــي التنظـــــــيم مـ ـــ ـــــن أجـــــــل الرغبـــــــة فـ ـــــم يظهـــــــر مـ ـــــداف وغايـــــــات محـــــــددة، ولـ ــيم لتحقيـــــــق أهـ ـــ ـــــوع مـــــــن التنظـ النـ

ذاتـــــــــه.  لقـــــــــد أدركـــــــــت هـــــــــذه الحضـــــــــارات أن التنظـــــــــيم البيروقراطـــــــــي هـــــــــو املفتـــــــــاح الرئيســـــــــ ي للنجـــــــــاح وتحقيـــــــــق األهـــــــــداف، 

ن قـــــــدماء الصـــــــينيين مـــــــن تحقيـــــــق مســـــــتويات متقدمـــــــة مـــــــن ا
ّ
إلنجـــــــازات الحضـــــــارية والحفـــــــاظ علـــــــى وهـــــــو األمـــــــر الـــــــذي مكـــــــ
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ــارات املكتوبــــــــــة؛ الختيـــــــــــار  ــى االختبــــــــ ــة املعتمــــــــــدة علــــــــ ــة األطــــــــــراف، عــــــــــن طريــــــــــق البيروقراطيــــــــ ــة املتراميــــــــ تــــــــــرابط اإلمبراطوريــــــــ

ن قـــــــدماء املصـــــــريين مـــــــن بنـــــــاء األهرامـــــــات؛ بســـــــبب البيروقراطيـــــــة. 
ّ
ــ كبـــــــار مـــــــوظفي الخدمـــــــة املدنيـــــــة فـــــــي الدولـــــــة. كمـــــــا تمكـــــ

ا علـــــــــــى التنظــــــــــــيم كـــــــــــذلك ســـــــــــيطر الجـــــــــــيش الرومــــــــــــاني  علـــــــــــى مســـــــــــاحات شاســــــــــــعة مـــــــــــن العـــــــــــالم؛ نتيجـــــــــــة اعتمــــــــــــاده أيضـــــــــــً

البيروقراطــــــــــــــي.  وبــــــــــــــالطبع ال يمكــــــــــــــن مقارنــــــــــــــة هــــــــــــــذا التنظــــــــــــــيم التقليــــــــــــــدي لــــــــــــــإلدارة والعمــــــــــــــل بالبيروقراطيــــــــــــــة الحديثــــــــــــــة 

 الفاعلة، على الرغم من تأثيره الواضح في تلك الحضارات .

ـــــة الحد :أهميـــــــــــة البحـــــــــــث ـــــع للبيروقراطيـــــ ـــــزداد مـــــ ـــــة تـــــ ـــــي أهميـــــ ـــــة، وهـــــ ـــــة والخاصـــــ ـــــات العامـــــ ـــــي املنظمـــــ ـــــة فـــــ ـــــة أهميـــــ يثـــــ

تقــــــــــــدم املجتمــــــــــــع وزيــــــــــــادة الكثافــــــــــــة الســــــــــــكانية؛ فمــــــــــــن املســــــــــــتحيل علــــــــــــى الحكومــــــــــــات تقــــــــــــديم الخــــــــــــدمات ملواطنيهــــــــــــا دون 

ة التـــــــــي تعتمـــــــــد فـــــــــي تعامالتهـــــــــا  اللجــــــــوء للنظـــــــــام البيروقراطـــــــــي. وهـــــــــو األمـــــــــر الـــــــــذي ينطبـــــــــق علــــــــى جميـــــــــع املنظمـــــــــات الربحيـــــــــّ

علـــــــى البيروقراطيـــــــة، وذلـــــــك مـــــــن خـــــــالل وجـــــــود نظـــــــام يحـــــــدد الصـــــــالحيات واملســـــــؤوليات بوضـــــــوح ويفصـــــــل بـــــــين  املختلفـــــــة

ـــــن  ـــــك مـ ـــــو ذلـ ـــــؤهالت ونحـ ـــــرة واملـ ـــــى الخبـ ـــــاء علـ ـــــب بنـ ـــــي املناصـ ـــــين فـ ـــــى التعيـ ـــــد علـ ـــــة، ويعتمـ ـــــات املنظمـ ـــــة وممتلكـ ـــــة الخاصـ امللكيـ

 فية والجوانب الخخصيةالسمات التي تحقق السرعة والدقة واإلنجاز، بغض النظر عن االعتبارات العاط
ـــا قدمتـــــــه الهـــــــدف مـــــــن البحـــــــث: ـــــار  تعتبــــــر اإلدارة اإللكترونيــــــة ثــــــورة فــــــي عــــــالم اإلدارة الحديثــــــة نتيجــــــة ملــــ ـــــن آثـ مـ

ــــي ـــ ــــة فـ ـــ ــــة امل ســــــــهيل العمليــــــــات اإلداريــــــــة، وتقلــــــــيص وقـــــــــت وتكلفـــــــــة إنجـــــــــازت إيجابيـ ـــ ــــام، وإتاحـ ـــ ــــي املهـ ـــ ــــة فـ ـــ ــــت، علومـ ـــ ــــل وقـ ـــ كـ

ــــوير األداء ـــــات وى لـــــــــوظيفي، ورفـــــــــع مــــــــــستا وتطـــــ ـــــةونظم املعلومـــــ ـــ ـــالل توظيفالتقنيـ ــ ـــ ـــن خـ ــ ـــ ـــــة مـ ـــ ـــــة للمنظمـ ـــــاءة واإلنتاجيـــــ ـــ الكفـ

 .عملية اإلدارة في دعـم

ـــــــاس  إن تطبيـــــــــــق أنظمـــــــــــة اإلدارة اإللكترونيـــــــــــة بنجـــــــــــاح يتطلـــــــــــب عمليـــــــــــة تقيــــــــــــيم مــــــــــــستمر مشـــــــــــــكلة البحـــــــــــــث: ـــ لقيـ

ـــــممــــــــدى فعاليتهــــــــا ومقارنــــــــة النتــــــــائج املتحققــــــــة باأل  ـــ ــــا،ومن ثـ ـــ ــــوة منهـ ـــ ــــداف املرجـ ـــ ــــوة  هـ ـــ ــــالق أي فجـ ـــ ــــة إلغـ ـــ ــــود تطويريـ ـــ ــــذل جهـ ـــ بـ

ـــوب ــ ــــاهو مطلـــــ ــــق ومـــــ ــــاهو متحقـــــ ــــين مـــــ ـــق  أداء بـــــ ـــأثرة بتطبيـــــــ مـــــــــن هـــــــــذه األنظمـــــــــة، ولعـــــــــل مـــــــــن أبـــــــــرز الجوانـــــــــب اإلداريـــــــــة املتـــــــ

ـــــاييس اإلدارة ـــ ـــم املقـــــ ــ ـــ ـــــن أهـــــ ـــ ـــر مـــــ ـــــ ـــ ـــث يعتبـ ـــــ ـــ ــــتخدميها حيـ ـــ ــــوظيفي ملســـــ ـــ ــــــــو األداء الـــــ ـــ ــــــــة هـ ـــ ـــــاح  اإللكترونيـ ـــ ــــــــددة لنجـــــ ـــ اإلدارة املحـ

 اإللكترونية، ومن هذا املنطلق يمكننـا تحديـد املـشكلة.

 تساؤالت البحث:

 ما مدي تأثير البيروقراطية علي االدارة االلكترونية! •

 أساسيات األدارة األلكترونية:  ول األ بحث  امل

 أوال: تعريف اإلدارة اإللكترونية:

اإلدارة اإللكترونيــــــــة هــــــــي منظومــــــــة إلكترونيــــــــة متكاملــــــــة تهــــــــدف إلــــــــى تحويــــــــل العمــــــــل اإلداري العــــــــادي مــــــــن إدارة                   

يدويـــــــة إلـــــــى إدارة باســـــــتخدام الحاســـــــب وذلـــــــك باالعتمـــــــاد علـــــــى نظـــــــم معلوماتيـــــــة قويـــــــة تســـــــاعد فـــــــي اتخـــــــاذ القـــــــرار اإلداري 

 بأسرع وقت وبأقل التكاليف

 مـــــــــن االتصــــــــاالت الداخليـــــــــة والخارجيــــــــة ألي منظمـــــــــة . والهــــــــدف مـــــــــن ذلـــــــــك ويمكــــــــن لـــــــــإلدارة اإللكت
ً
رونيــــــــة أن تشـــــــــمل كــــــــال

هـــــــــــو إدخـــــــــــال الشـــــــــــفافية الكاملـــــــــــة واملســـــــــــاءلة ممـــــــــــا يـــــــــــؤدي إلـــــــــــى تحســـــــــــين اإلدارة اإللكترونيـــــــــــة داخـــــــــــل أي منظمـــــــــــة . ففـــــــــــي 

ملســـــــاءلة العامـــــــة أملانيـــــــا، علـــــــى ســـــــبيل املثـــــــال، تســـــــتهدف هـــــــذه املبـــــــادرة بصـــــــورة خاصـــــــة املنظمـــــــات الحكوميـــــــة، حيـــــــث إن ا

ــــة  ـــ ــا أن هنـــــــاك عمليـــــــات مماثلـ تشـــــــكل أهـــــــم األساســـــــيات فـــــــي تعزيـــــــز الشـــــــفافية داخـــــــل هـــــــذه املؤسســـــــات أو املنظمـــــــات، كمـــــ

 (1يجري تطويرها في العديد من الشركات األمريكية للمساعدة على االمتثال للقوانين.)
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لخاصــــــــــة بــــــــــإدارات العمــــــــــل داخــــــــــل املؤسســــــــــة إلــــــــــي إن فكــــــــــره اإلدارة االكترونيــــــــــة تتعــــــــــدي بكثيــــــــــر مفهــــــــــوم امليكنــــــــــة ا             

مفهـــــــــوم تكامــــــــــل البيانــــــــــات واملعلومــــــــــات بــــــــــين اإلدارات املختلفــــــــــه واملتعــــــــــددة واســــــــــتخدام تللــــــــــك البيانــــــــــات واملعلومــــــــــات فــــــــــي 

توجيـــــــــة سياســـــــــة وإجـــــــــراءات عمـــــــــل املؤسســـــــــة نحـــــــــو تحقيـــــــــق أهـــــــــدافها وتـــــــــوفير املرونـــــــــة الالزمـــــــــة لالســـــــــتجابة للمتغيــــــــــرات 

ــــة  ـــ ــــواء الداخليـ ـــ ــــة سـ ـــ أو الخارجيــــــــة وتتميــــــــز بقــــــــدرتها علــــــــي تخليــــــــق املعرفــــــــة بصــــــــورة مســــــــتمرة وتوظيفهــــــــا مــــــــن أجــــــــل املتالحقـ

 (1تحقيق االهداف.)

 ثانيا: أهداف االدارة االلكترونية:

تطــــــــوير عمــــــــل االدارة باســــــــتخدام التقنيــــــــات الحديثــــــــة مــــــــن تطبيقــــــــات وأنظمــــــــة والتــــــــي مــــــــن خاللهــــــــا يــــــــتم تطــــــــوير  .1

ظــــــــف وظهــــــــور جيــــــــل جديــــــــد مــــــــن الكــــــــوادر املهيــــــــأة للتعامــــــــل مــــــــع العمــــــــل األداري ممــــــــا يــــــــؤدي الــــــــي رفــــــــع كفــــــــاءة املو 

 (2التقنيات .)

 محاربة البيروقراطية والعمل علي تبسيط تعقيدات العمل اليومية. .2

 تزويد أصحاب القرار باملعلومات والبيانات بالسرعه والوقت املناسبين ورفع مستوي الرقابة .3

ـــــة  .4 ـــ ـــــض كميـــــ ـــ ـــــق خفـــــ ـــ ـــــن طريـــــ ـــ ـــــغيل عـــــ ـــ ـــــاليف التشـــــ ـــ ـــــيص تكـــــ ـــ امللفـــــــــــــات واالوراق املســـــــــــــتخدمة وتســـــــــــــريع انجـــــــــــــاز تقلـــــ

 املعامالت

 ثالثا: أسباب التحول الي االدارة االلكترونية:

إن التحـــــــول إلــــــــي اإلدارة اإللكترونيــــــــة لــــــــيس دربــــــــا مــــــــن دروب الرفاهيــــــــة وإنمــــــــا حتميــــــــة تفرضــــــــها التغيــــــــرات العامليــــــــة               

صـــــــبحت أحـــــــد محـــــــددات النجـــــــاح ألي مؤسســـــــة وقـــــــد فـــــــرض التقـــــــدم ففكـــــــرة التكامـــــــل واملشـــــــاركة وتوظيـــــــف املعلومـــــــات أ

ــي  ــي دعــــــت إلــــ ــا مــــــن األمــــــور التــــ ــع جــــــودة املخرجــــــات وضــــــمان ســــــالمة العمليــــــت كلهــــ ــتمرة برفــــ ــة املســــ ــي واملطلبــــ العلمــــــي والتقنــــ

التطــــــــوراإلداري نحـــــــــو اإلدارة اإللكترونيــــــــة ويمثـــــــــل عامــــــــل الوقـــــــــت أحــــــــد مجـــــــــالت التنافســــــــية بـــــــــين املؤسســــــــات فلـــــــــم يعـــــــــد 

 الن تـــــــــــأخر تنفيـــــــــــذ العمليـــــــــــات بـــــــــــدعوي التحســـــــــــين والتجويـــــــــــد وذللـــــــــــك الرتبـــــــــــاط الفـــــــــــرص املتاحـــــــــــة أمـــــــــــاممـــــــــــن املقبـــــــــــول ا

 . املؤسسات بعنصر التوقيت

 دور الرقمنة في تحديات البيروقراطية: ثانيالبحث  امل

 أوال: تعريف البيروقراطية:

ــــة                ـــ ــــطلح قراطيـ ـــ ــــة ومصـ ـــ ــــة األملانيـ ـــ ــــب باللغـ ـــ ــــي املكتـ ـــ ــــذي يعنـ ـــ ــــرو الـ ـــ ــــطلح بيـ ـــ ــــى مصـ ـــ ــــة إلـ ـــ ــــة البيروقراطيـ ـــ ــــل كلمـ ـــ ــــود أصـ ـــ يعـ

املشــــــــتق مــــــــن كلمـــــــــة كــــــــراتس اإلغريقيــــــــة التـــــــــي تعنــــــــي الســــــــلطة، والبيروقراطيـــــــــة هــــــــي نظــــــــام إداري يتميـــــــــز بوجــــــــود تسلســـــــــل 

ــ ه فــــــي النظــــــام البيروقراطــــ ــَّ ــا أنــــ ي تكــــــون املهــــــام موزعــــــة علــــــى كــــــل جهــــــة بشــــــكٍل محــــــدد، هرمــــــي صــــــارم للســــــلطة اإلداريــــــة، كمــــ

ومنفصــــــل يمنــــــع وجــــــود تــــــداخل بيــــــنهم بشــــــكل كامــــــل، وهــــــو نظــــــام يعتبــــــر صــــــارم وجــــــدي ويتســــــم بوجــــــود تشــــــدد فــــــي تطبيــــــق 

 (3الضوابط املؤسسية ملنع التهاون والتقصير من أي جانب وضمان سير العمل بالشكل املطلوب)

 خصائص نظام البيروقراطية: ثانيا:

ــره مــــــن أنظمـــــــة اإلدارة األخــــــرى، ومــــــن أهـــــــم            ــام البيروقراطيـــــــة عــــــن غيــــ ــز نظــــ ــي تميــــ ــد مــــــن الخصـــــــائص التــــ ــد العديــــ توجــــ

 (4هذه الخصائص ما يأتي: )

 
 .3لومات ودعم أتخاذ القرار :صرأفت رضوان :رئيس مركز املع/االلكترونية:داإلدارة  1
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3 Bert Rockman , "bureaucracy", britannica, Retrieved 24-1-2022. Edited  . 
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نظـــــــــام البيروقراطيـــــــــة لـــــــــه تسلســـــــــل قيـــــــــادي ثابـــــــــت فـــــــــي اإلدارة، إذ إنَّ لكـــــــــل موظـــــــــف  وجــــــــــود تسلســــــــــل هرمــــــــــي واضــــــــــح: •

ـــــذه السلســـــــ ـــــاص فـــــــي هـ ــه الخـ ـــ ــى مـــــــنهم، مكانـ ــى عمــــــل الجميـــــــع شــــــخص مـــــــا يكــــــون بمســـــــتوى أعلــــ ــة، ويشـــــــرف علــــ لة اإلداريــــ

 كما تتدفق األوامر والتعليمات من أعلى التسلسل الهرمي ألسفل وتتضاءل مع اقترابها من القاع

ا مـــــــا يصـــــــبح خبيـــــــًرا فيهـــــــا، ومـــــــن  :لتخصــــــــصا • لكـــــــل فـــــــرد فـــــــي املؤسســـــــة البيروقراطيـــــــة وظيفـــــــة محـــــــددة يقـــــــوم بهـــــــا وغالبـــــــً

املمنـــــــــوع أن يحـــــــــدث تـــــــــداخل بـــــــــأي شـــــــــكل مـــــــــن األشـــــــــكال بـــــــــين املهـــــــــام املوزعـــــــــة مـــــــــن اإلدارة التـــــــــي تقـــــــــع فـــــــــي رأس الهــــــــــرم 

 التنظيمي. 

ا إلــــــــى مجموعــــــــة مــــــــن املهــــــــام الجزئيــــــــة فــــــــي نظــــــــام اإلدارة البيروقراطيــــــــة يــــــــ :وزيـــــــــع العمـــــــــلت • تم تقســــــــيم كــــــــل مهمــــــــة تقريبــــــــً

 األصغر منها، والتي يعمل أشخاص مختلفون على كل منها لتحقيق اإلنجاز بشكل جماعي. 

يـــــــتم التعامـــــــل بتعليمـــــــات مكتوبـــــــة وواضـــــــحة لكـــــــل موظـــــــف متخصـــــــص فـــــــي كـــــــل مســـــــتوى   وجــــــــود األوامــــــــر الرســــــــمية :  •

ـــــ ـــــل الهرمـــــ ـــــتويات التسلســـــ ـــــن مســـــ ـــــق مـــــ ـــــوظفين لتحقيـــــ ـــــين املـــــ ـــــل بـــــ ـــــمن التفاعـــــ ـــــين يضـــــ ـــــل معـــــ ـــــام تواصـــــ ـــــود نظـــــ ـــــع وجـــــ ي، مـــــ

 املهمة بالشكل املطلوب.

 إيجابيات نظام البيروقراطية: الثا:ث

توجــــــــــد مجموعــــــــــة مــــــــــن الجوانــــــــــب اإليجابيــــــــــة للبيروقراطيــــــــــة والتــــــــــي تــــــــــدفع املؤسســــــــــات إلــــــــــى تبنيهــــــــــا كنظــــــــــام إداري، ومــــــــــن  

 (1أهمها ما يأتي: )

تــــــــــوفر املنظمــــــــــة البيروقراطيــــــــــة ميــــــــــزة وجــــــــــود أعمــــــــــال ومســــــــــؤوليات منفصــــــــــلة  وتوزيــــــــــــع العمــــــــــــل:فصـــــــــــل الســــــــــــلطات  •

 ومخصصة لكل موظف، وهو أمر ُيقلل من العديد من الخالفات وسوء الفهم وتوزيع العمل بين املوظفين. 

راطيـــــــة تمـــــــر القـــــــوانين والسياســـــــات والقـــــــرارات املقترحـــــــة فـــــــي املنظمـــــــة البيروق  تمحــــــــيص القــــــــوانين قبــــــــل إصــــــــدارها: •

مــــــــن خـــــــــالل مجموعــــــــة مـــــــــن املراحــــــــل الدراســـــــــية والتحليليــــــــة قبـــــــــل أن يــــــــتم ســـــــــنها، وال يمكــــــــن أن يـــــــــتم ســــــــن قـــــــــانون إال 

ــي باملعـــــــايير،  ــانون مقتــــــرح ال يفــــ ــتم إلغـــــــاء أي قــــ ــة ويــــ ــي املؤسســــ ــر مــــــن جهـــــــة فــــ ــه مـــــــن قبــــــل أكثــــ ــة عليــــ ــتم املوافقــــ ــد أن يــــ بعــــ

 ختلفة في عملية صنع القرار. حيث توفر البيروقراطية نظاًما تنظيمًيا تشارك فيه اإلدارات امل

مـــــــن ســـــــمات النظـــــــام التنظيمـــــــي الـــــــذي يمـــــــارس البيروقراطيـــــــة أن هنـــــــاك دائمـــــــا عـــــــدد كبيـــــــر مـــــــن   :خلــــــــق فــــــــرص عمــــــــل •

 الفرص التوظيفية، وهو األمر الذي يساهم في التخفيف من مشكلة البطالة في املجتمعات التي تعاني منها. 

 تتضــــــــــمن البيروقراطيــــــــــة أن يكــــــــــون هنــــــــــاك فصــــــــــل للســــــــــلطة فــــــــــي تنفيــــــــــذ الوظــــــــــائف فــــــــــي :تقليـــــــــــل الفســـــــــــاد املؤسســــــــــــ ي •

املنظمـــــــــة أو املؤسســـــــــة، حيـــــــــث يـــــــــؤدي تقســـــــــيم الســـــــــلطة بـــــــــين اإلدارات املختلفـــــــــة إلـــــــــى قيـــــــــام كـــــــــل إدارة بـــــــــدور املراقـــــــــب 

 على اآلخر مما يساهم في تقليل الفساد وزيادة كفاءة العمل واإلنتاج.
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 عن اإلتصاالت عبر األقمار الصناعية نظرة شمولية

An overview of satellite communications 

 د/ أحمد مصطفي الشيخ .             جهاد أحمد السيد محمدد/ شيري وليم سالمة .           

 املعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور  

High Institute for Engineering & Technology Al-Obour 
 

 امللخص: 

 املعلومات   جميع  عرضشباب الباحثين من الكثير من املشكالت التي تعيق عملية النشر العلمي، ومن هنا يهدف البحث إلى  اليعاني  

  حيث   من  الترددات  وتوزيع  وتطوراتها  وأشكالها  الصناعية   األقمار  ومدارات  وانواعها  واستخداماتها  الصناعية  األقمار  علي  بالتعرف  الخاصة

  األقمار   عبر  اإلنترنت  وخدمة  الصناعية  األقمار  مدارات  علي  املؤثرة  والعوامل  ومكوناتها  منها  املستخدمة  والخدمات  الصناعية  األقمار  خدمات

  والتي   الصناعية  باألقمار  العربية  الجامعات  واهتمامات  الفضاء  علم  في  املصرية  الحكومة  وجهود  هواتف  بدون   اإلنترنت  واستقبال  الصناعية

 طالب   بين   الصناعية   األقمار  ثقافة  لرفع  واملعاهد  للجامعات  تعليمية   صناعية   أقمار   وتركيب  بتصنيع  املصرية   الفضاء   وكالة  قيام   الي  أدت

  وكالة  من  املصرية  والجامعات  املعاهد  مستوي   علي  تعليمي   صناعي  قمر   أول   العبور   معاهد  إستالم   أبرزها  من  وكان   املصرية  واملعاهد  الجامعات

 1/1/2022 بتاريخ املصرية الفضاء

 األقمار   وتساهم  آخر  جرم  أي  أوحول   األرض  حول   بالدوران   وصوله  بعد   ليبدأ  الخارجي  الفضاء  إلي  ترسل  آله  بأنه  الصناعي  القمر  يعرف

  ومن.  األفراد  بين  لالتصال  مهمة  وسيلة   تعد  أنها  كما  االشخاص  من  العديد  حمل  بعضها  يستطيع  حيث  والفضاء   الكون   اكتشاف  في  الصناعية 

 واالتصال   الهاتفيه  واملكاملات  التليفزيوني  والبث  والالسلكيه  السلكيه  اإلتصاالت  تدعم  التي   اإلتصاالت  أقمار:  الصناعية  األقمار  أنواع  أهم

  الطقس   خرائط  ورسم  الطقس  عن  املسؤوله  الصناعية  األقمار  و  ما  ش ئ   موقع  تتبع  عن  مسؤوله  تعتير  التي   املالحه  أقمار  و العنكبوتيه  بالشبكه

  الفلكية   الصناعية  األقمار  و  األرض  خرائط   ورسم  املناخية  التغيرات  ورصد  البيئه  دراسة  عن   املسؤوله  األرضية   الصناعية   األقمار  و  وتوقعاته

 . الفلك في يدور  وما والكواكب النجوم مراقبة عن املسؤولة

  ألن   األرضية  اإلتصال  أساليب  بواسطة  تحقيقها  يمكن  ال  جديده   إمكانيات  من  لها    الصناعية  األقمار  عبر  اإلتصاالت  أن   املعلوم  ومن

  بتوفير  تقوم  وبذلك  الطبيعية  الحواجز  تخطي  ويمكنها  األرض  سطح  علي  فائقة  مناطق  بتغطية  تقوم  أن   علي  القدرة  لها  الصناعية  األقمار

 .إليها الوصول  يصعب التي  املناطق إلي للوصول  والعلمية اإلقتصادية الناحية من تكلفة أقل إمكانيات

 (  .  الصناعية واألقمار العربية الجامعات – اإلتصاالت –  والفضاء مصر – االنترنت توفير - الصناعيه االقمار)   الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Young researchers suffer from many problems that hinder the scientific publishing process View all information related 

to satellite identification, uses, types, satellite orbits, shapes, developments, frequency distribution in terms of satellite 

services, services used and components, factors affecting satellite orbits, satellite Internet service, Internet reception without 

phones, the Egyptian government’s efforts in space science and the interests of Arab universities The satellites, which led the 

Egyptian Space Agency to manufacture and install educational satellites for universities and institutes to raise the culture of 

satellites among Egyptian university and institute students. Most notably, the transit institutes received the first educational 

satellite at the level of Egyptian institutes and universities from the Egyptian Space Agency on 1/1/2022. 

A satellite is defined as a machine that is sent into outer space to begin, after its arrival, to revolve around the Earth or  

around any other object. Among the most important types of satellites are: communications satellites that support wired and 

wireless communications, television broadcasts, telephone calls, and internet connections, navigation satellites, which are 

responsible for tracking the location of something, weather satellites, weather mapping and forecasts, and terrestrial satellites 

responsible for studying the environment and monitoring Climate changes, Earth mapping, and astronomical satellites 

responsible for observing stars, planets, and what goes on in astronomy . 
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It is known that satellite communications have new capabilities that cannot be achieved by terrestrial communication 

methods, because satellites have the ability to cover super areas on the surface of the earth and can bypass natural barriers 

and thus provide less costly possibilities from an economic and scientific point of view to reach areas that hard to reach. 

Key words: satellites - internet provision - Egypt and space – Telecommunication – Arabic university and satellites 
 

 مقدمة:

شهد  حيث    العلمي  اإلنتاج  مستوى   لتقدير  املستخدمة   املقاييس   أهم  وأحد  والفاعل  الطريق  العلمي  النشر   يمثل

تحمل في طياتها متغيرات عديدة من أهمها الثورة التكنولوجية ومن أهم هذه املتغيرات    والعشرين ثورة هائلةالقرن الحادي  

األقمار الصناعية  ويتحدث عن األتصاالت عبر األقمار الصناعية  حيث ان الفكرة من صناعة األقمار الصناعية هى تغطية  

العالم فبعد ان كانت بث قنوات  الداخلية والدول املجاورة لها وقد    مسافات شائعة فى دول  دول العالم ضمن حدودها 

عملنا على احصاء معلومات عديدة  تخص األقمار الصناعية ومستقبل الجامعات العربية  فى األقمار الصناعية لتحسين  

 يغطيها . أن ينال استحسانكم وأن يكون بحث ملم بكل البيانات واملعلومات املطلوب أن  وأتمنىالعملية التعليمية 

  األقمار   مجال  عن  الباحث  معرفة  القرار زيادة  لصانعي  جديدة  إمكانيات  سيفتح  ألنه  مهم  البحث    :  أهمية البحث

  مجال   وعالقة  عليها  تؤثر  التى  والعوامل   وتردداتها   ومداراتها  وتركيبها  ومكوناتها   واشكالها   انواعها  الفضائية  الصناعية

 الفضاء .  علم  فى املصرية الحكومة   وجهود  الجامعات دور  ومعرفة الصناعية باألقمار األتصاالت

 :وهي التالية  األهداف   تحقيق إلى البحث   يهدف أهداف البحث : 

  وعالقته وأهميته  خصائصه، وتحديد العربية الكتابات في حديث كمفهوم  األقمار الصناعية مفهوم على التعرف -1

األخرى .   املفاهيم ببعض  

األخرى .  باملفاهيم  وعالقتها أبعادها وتحديد مفهوم اإلتصاالت على التعرف -2  

بين األقمار الصناعية واإلتصاالت .  العالقة  دراسة  3-  

اإلتصاالت    وزارات منها املؤسسات استدامة  أبعاد  من بعد  كل اإلتصاالت عبر األقمار الصناعية في  تأثير مدى  دراسة -4

 واإلستشعار عن بعد ووكالة الفضاء .

.مفهوم اإلتصاالت عبر  األقمار الصناعية    دعم في اإلدارية القيادات تساعد توصيات تقديم  -5 

 . اتصاالت األقمار الصناعية   تطبيق متطلبات  تحديد -6

 :  مشكلة البحث 

 للجو.  إشعاعيالخوف من تلوث  -

 مجال األقمار الصناعية الفضائية . عدم وجود الوعى الكافى فى  -

 اصطدام األقمار الصناعية ببعضها البعض .  -

 اإلستفادة من اإلتصاالت عبراألقمار الصناعية. تساؤالت البحث: 

    : تتمثل في  مبحثين  وهما  : خطة البحث

 املبحث األول : مفهوم األقمار الصناعية.

 باالقمار الصناعية.  املبحث الثاني : اهتمامات الجامعات العربية

 مفهوم األقمار الصناعية : املبحث األول 

تعريف األقمار الصناعية :.  * 
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القمر االصطناعي أو القمر الصناعي أو الساتل هو جهاز من صنع بشري يدور في فلك في الفضاء الخارجي حول                

الذي أرسله    1-األرض أو حول كوكب آخر، ويقوم بأعمال عديدة مثل االتصاالت والفحص والكشف. أول قمر هو سبوتنك

قمر على مدارات فضائية حول    6062وضع أكثر من    2007حتى سنة  . ومنذ ذلك الوقت  1957االتحاد السوفياتي سنة  

 (. 1قمر منها في حالة نشاط)  700األرض، وبقي 

إن لاقمار الصناعية دور هام في مجاالت مختلفة كاالقتصاد )االتصاالت وتنبؤات الجوية وتحديد األماكن..( واألمن  

الفضا )دراسة  العلمي  والبحث  العسكرية(  الجزء  )االستخبارات  القمر من جزئين  يتكون  وتحوالتها...(.  األرض  ومراقبة  ء 

الوظيفي والجزء الحاضن. الجزء الوظيفي هو الجزء القائم باألعمال املنتظرة من القمر حسب تخصصه واملهمة التي أرسل  

لطاقة والحماية  من أجلها. والجزء الحاضن هو جزء الذي يوفر املحيط املناسب لعمل الجزء الوظيفي، من حيث توفير ا

 والدفع والتوجيه. ويتم التحكم في القمر من محطة أرضية في الغالب من أجل تأدية املهام أو إجراء تغييرات للموقع . 

 (. 2)( Satelliteوكلمة ساتل العربية دخلت اللغة اإلنجليزية من خالل اللغتين الالتينية والفرنسية لتصبح )باإلنجليزية:  

اإلطالق يتم إطالق الساتل عن طريق اإلتفاق والتعاقد مع إحد. أصل تسمية ساتل كان العرب أول من استخدم كلمة   

سواتل   الساتل في علم الفلك داللة على األجسام الفضائية التي تتبع أخرى وتدور في فلكها، فالقمر ساتل لارض، وجمعها 

، أي خرجوا متتا
ً
 إثر واحد. ى الشركات الفضائية املتخصصة في ذلك، وألغراض  وأصلها َسَتَل القوُم َسْتال

ً
بعين واحدا

ألخطاء فنية ولم يبقى في مداره، يقوموا بإطالق  التأمين يصنع ساتلين متطابقين تماًما، حتى إذا تاه الساتل في الفضاء 

وتطلقها في مدارها   النسخة الثانية منه، ويستخدم لهذا الغرض مركبات فضائية خاصة تحمل هذه السواتل معها

 الخاص، ثم باستخدام وسائل التحكم عن بعد يقوم فريق من الخبراء في األرض بضبط هذا الساتل للقيام بمهامِه. 

 وحسب نوع الساتل يتحدد ارتفاع مداره وطريقة واتجاه تحركه ومنطقة تغطيته. 

 وتتنوع السواتل بتنوع األغراض املتطلبة منها.  

ذبية األرضية  فى سقوط األقمار الصناعية على األرض وذلك ألن األقمار الصناعية مستمرة فى  # ال تؤثر القوة الجا

 الحركة فى مساراتها املخصصة لها بسرعة تعادل سرعة دوران األرض أو اكبر. 

 مكونات األقمار الصناعية :. *

 الكومبيوتر الدقيقة ومولد للطاقة ومعدات االتصال مجموعه كبيرة من الدوائر والرقائق االلكترونية وأجهزة  -

 " BUSوعاء خارجى معدنى يعرف باسم " -

 مصدر للطاقة وبطريات للتخزين   -

 جهاز كمبيوتر لوحى للسيطرة ومراقبة النظم   -

 راديو  -

 " الذى يعمل على توجيه القمر الصناعى الى مساره اليحيح  ACSنظام توجيه " -

 ألخرى  هيكل لربط األجزاء ا -

 ألواح شمسية لتوليد الكهرباء   -

 نظام تحكم فى الحرارة للحماية  -

 نظام اتصاالت الرسال واستقبال البيانات للمحطات األرضية   -

 نظام الدفع انه املحرك الصاروخى ملساعدة القمر الصناعى على سيره فى املدار اليحيح .  -

 
 . لبنان  بيروت، البعلبكي، املورد، قاموس 1
 . 416 صفحة  - الرابعة الطبعة - الوسيط املعجم 2
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 (.1) التحكم األرضية وبث الصور والبيانات إليها واستقبال األوامر منهالهوائيات الالزمة التصال القمر بمحطات  -

 
 

 أنواع األقمار الصناعية:. *

فتنقسم األقمار إلي   صمم  املهندسون أنواعا مختلفة من األقمار الصناعية لتحقيق هدف أو مهمة بعينها

 أنواع ومنها... 

   األقمار العسكرية --1

ذلك    علي  ونتيجة  التجارية  باألقمار  مقارنة  عالية  ووضوح  دقة  درجة  ذات  العسكرية  األقمار  كاميرات  تكون 

استخدمت الواليات املتحدة خمس أقمار صناعية عسكرية ترتب عليها نظام االتصاالت الدفاعية وتعمل ضمن املدارات  

 ات التليفزيون بين املواقع العسكرية. الثابتة التي تتمكن من نقل البيانات الصوتية والرقمية وإشار 

 ويعتبرتطبيق رصد حركة الصواريخ العراقية في حربي الخليج من أحدث التطبيقات التي استخدمت في املجال 

 ويمكن لبعض األقمار العسكرية تقديم بيانات على مستوى الخدامات املدنية.   

 فهى معلومات عامة عن األحوال الجوية لارض.  ومنها على سبيل املثال عرض برنامج الرصد الجوى الدفاعية

 .GPSوأنظمة تحديد املواقع العاملية 

 أقمار البحث العلمي  --2

تقدم بيانات لرسم خرائط لارض عن  جمها وشكلها ودراسة ديناميكية للغالف الجوي وما يحيط به من مجرات  

 هما... وكواكب زمن أهم األقمار املستخدمة في هذا املجال 

 املاسح الكوني للمريخ.  

 تليسكوب هابل الفضائي.

 أقمار االتصاالت  -3-

الهاتفية والبيانات الرقمية والبث اإلذاعي والتليفزيوني وتستقبل املعدات   هي أقمار ثابتة املدار تنقل اإلتصاالت 

 االلكترونية املعقدة املوجودة على القمر الصناعى. 

وأطلقت وزارة الدفاع القمر    Tela Star1ة ناسا أول قمر للهواتف والبث التليفزيوني  وأطلقت وكالة الفضاء األمريكي

 . Syncom3الصناعي املعروف باسم 

 
1" COMPONENTS OF A SATELLITE", space foundation, Retrieved 30/12/2021. Edited . 
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 أقمار املالحة  --4

يتم استخدامها بشكل أساس ى فى الغواصات النووية  وتحديد مواضع السفن والطائرات املجهزة إلستقبال اإلشارات  

 تحليلها بواسطة جهاز راديو موجود علي األرض. تحتوي علي معلومات يتم 

 1B-Transit  (1.)وأطلقت البحرية األمريكية أول قمر مالحي وهو  

 استخدامات األقمار الصناعية :. *

تستخدم األقمار الصناعية بشكل أساس ى لالتصاالت فى أنحاء العالم , وتدخل فى استخدامات الحياة اليومية التى  

 االستغناء عنها ومنها.... ال يمكن 

رسلت املركبات الفضائية من األرض بهدف استكشاف كواكب النظام  :  استكشاف الفضاء والنظام الشمس ي   -
ُ
أ

رسلت العديد من األقمار  
ُ
 لها، كما أ

ً
ل أقماًرا صناعية

ّ
شك
ُ
الشمس ي عبر وضعها في مدارات خاصة لتدور حول الكواكب وت

 الصناعية الستكشاف قمر األرض، ومن أهم األقمار الصناعية ما يأتي:  

 عي الذي يدور حول كوكب املشتري. غاليليو: وهو القمر الصنا

 كاسيني: وهو القمر الصناعي الذي يدور حول كوكبب زحل.   

 ماجالن: وهو القمر الصناعي الذي يدور حول كوكب الزهرة.  

عّد الصور التي  :  التلسكوبات ودراسة الكون   -
ُ
رت األقمار الصناعية العديد من املعلومات والصور الكونّية، وت

ّ
وف

    قّدمتها سلسلة
ً
ر تليسكوب هابل صوًرا كونية

ّ
أقمار فوياجر للكواكب من أوائل الصور التي الُتقطت من خارج األرض كما وف

مة من أّي تلسكوب أرض ي.  قدَّ
ُ
 تفّوقت على تلك امل

ً
 ودقيقة

ً
 واضحة

-     " ,  GPSيستخدم ما يعرف ب ":  "   mobilityالتنقل  وتستخدم  " لتحديد موقع الخخص الذى يمتلك هاتف 

"GPS . فى السيارات " 

اقبة املناخ والبيئة  - اى توقع املناخ رصد درجات الحرارة بالنسبة للمحيطات والتغيرات التى تحدث فى  جم  :  مر

 .  االنهيار الجليدية والتيارات

مجة هذه االشارات  تقوم األقمار الصناعية بتوجيه اشارات الى املحطة املركزية وتقوم املحطة املركزية ببر :  التلفاز    -

 وترسلها الى محطات اصغر عبر الكوابل أو املوجات الهوائية . 

مة من أّي تلسكوب أرض ي. قدَّ
ُ
 تفّوقت على تلك امل

ً
 ودقيقة

ً
 واضحة

ً
ر تليسكوب هابل صوًرا كونية

ّ
 كما وف

 واملناطق الريفية .حيث تقوم األقمار الصناعية بتوفير اتصاالت هاتفية أثناء الطيران , : الهواتف -

توفر االتصال لاعمال التجارية والشركات فى مواقع بعيده عن بعضها وايضا اجراء  :  تمويل األعمال التجارية  -

 ( .2خدمات الصرافة لدول أخرى) 

 ":.   satellite orbitsمدارات األقمار الصناعية "  *

تختلف أنواع املدارات تبعا  وهى تعنى املسارات التى تسير فيها األقمار الصناعية كالطريق املخصص لها فى حركتها  

 الستخداماتها وتوجد عدة أنواع رئيسية منها وهي...

القطبية  - يقارب  :  املدارات  ميل  املدارات  هذه  لدى  القطبية...  قرب  املدارات  الزاوية    90أي  )وهي  مئوية  درجة 

وجودة بين مستوي خط اإلستواء ومستوي مدار القمر الصناعي( وهذا ما يسمح للقمر الصناعي برؤية أجزاء األرض  امل

 دقيقة إلتمام دورة فيها. 90املستديرة أسفله ويستغرق القمر الصناعي حوالي 

 
 .  2008, قسم الجغرافيا كلية األداب جامعة القاهره ,  بعد عن االستشعار أسس كتاب:   الحميد عبد معتمد عاطف دكتور  1
 ,بدون سنة نشر.   الصناعية األقمار أنواع مختصر نبذه كتاب:  زكى يحيى  زكريا دكتور  2
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 في الغالف الجوي.  وتستخدم هذه األقمار في قياس كثافة األوزون في طبقة الستراتوسفير أو قياس درجة الحرارة 

حيث انها تسمح لاقمار الصناعية باملرور فوق أجزاء من الكرة األرضية خالل  :  املدارات التزامنية مع الشمس  -

درحة مئوية في الدورة الكاملة ففى هذه الحالة يجب أن يزيح القمر    360يوما و  365اليوم الواحد علما بأن السنة عبارة عن  

كيلو متر عن سطح األرض    800إلي    700درجة كل يوم وهذا النوع من املدارات يقع علي بعد من  الصناعى مداره بمقدارال

وتبين أن األرض ليست كروية وإنما ومفلطحة )بيضاوية( والجزء املفلطح املوجود عند خط االستواء يمدها بالقوة الجاذبية  

 راجع. اإلضافية وتستغلها مما يجعل مدار القمر الصناعى فى تقدم بعد الت

وتسنخدم هذه األقمار في التقلط الصور لارض ألنها تحتاج إلي كمية ثابتة من ضوء الشمس ويوجد نوع منها يعمل  

 في الظالم ألنه يستخدم في قياس اإلشعاعات الطويلة.

نفسها ويكون  أقمار هذه املدارات تدور حول األرض بنفس معدل دوران األرض حول  :  املدارت التزامنية مع األرض  -

كيلو متر من سطح األرض ليحقق لها الثبات وتسمح هذه املدارات للقمر الصناعي بمراقبة نصف   790,35القمر علي بعد  

 الكرة األرضية ويسبب بعد هذه األقمارعن األرض مشاكل في مراقبة املناطق القطبية. 

 في اإلتصاالت.  وتستخدم هذه األقمار في دراسة الظواهر الكونية مثل األعاصير أيضا

توجد بين املدارات التزامنية مع األرض واملدارات القطبية ويكون القمر في مدار ذو ميل منخفض  :  املدارات املائلة  -

 (. 1وتستغرق ساعات قليلة إلتمام دورتها وليست متزامنة مع الشمس)

 - العوامل املؤثرة  على مدارات األقمار الصناعية : *

العوامل املؤثرة على املدار الصناعى ويجب تعديل املدار من وقت ألخر وهو الذى يستهلك الوقود يوجد العديد من 

 والطاقة فى األقمار الصناعية والتى على أساسها يحدد العمر االفتراض ى لاقمار الصناعية. 

 .(ةالصاعد –تين ) النازلة يجب النظر الى العوامل املؤثرة االتية عند اختيار الترددات في الوصل اختيار الترددات:  -

فعند زيادة التردد تقل زاوية االشعاع فان فتحة االشعاع لها دور كبير فكلما قلت فتحة    -فتحة االشعاع الهوائى :   -

 االشعاع كلما أصبح التوجيه الهوائى أدق مما يترتب على ذلك صعوبة التتبع. 

-   : رفة  جم املساحة املشعة من القمر الصناعى وأيضا زاوية الصمت فهى زاوية متخصصة ملع  -زاوية الصمت 

 يمكن أن تحدد من خالل معرفة البعد األكبر بين القمر الصناعى وسطح األرض. 

 (.2فعند زيادة التردد يحدث تزايد في الضوضاء الداخلية لجهاز االستقبال) -الضوضاء الداخلية : -

 تكلفة القمر الصناعي:. *

 Anik-E2مليون دوالر و    Anik-E1   281.2فإن تكلفة اإلنشاء واإلطالق  للقمر الصناعي الكندي    ثالعلي سبيل امل           

مليون دوالر. ميزة أي نظام ساتلي هو أن التكلفة غير    95.5مليون دوالر. واإلطالق املشترك بلغ التأمين لكال القمرين 290.5

تقريًبا لتوفير ارتباط اتصاالت عبر األقمار الصناعية مسافة قصيرة حساسة للمسافة ، مما يعني أنه يكلف نفس الش يء  

كما هو الحال على مسافة كبيرة. وبالتالي ، فإن نظام االتصاالت عبر األقمار الصناعية يكون اقتصادًيا فقط عندما يكون  

 دمين. النظام قيد االستخدام املستمر ويمكن توزيع التكاليف بشكل معقول على عدد كبيرمن املستخ

 

 

 

 
1 http://asd-www la. rc.nasa.gov/SCOOL/orbits.html كتاب مقدمة األقمار الصناعية  
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 أشكال األقمار الصناعية:. *

 
 

 اإلتصاالت عبر األقمار الصناعية

إن استخدام األقمار الصناعية في أنظمة االتصاالت هو حقيقة واقعة في الحياة اليومية ، كما يتضح  العديد من  

القنوات الفضائية ومن املعروف جيًدا أن األقمار الصناعية  املنازل املجهزة بهوائيات ، أو "أطباق" ، تستخدم الستقبال  

الهاتف   وحركة  البيانات  من  كبيرة  كميات  وتحمل   ، العالم  أنحاء  جميع  في  االتصاالت  أنظمة  من  أساسًيا  جزًءا  تشكل 

اآلخرين في وسائل   باإلضافة إلى اإلشارات التلفزيونية, وتقدم األقمار الصناعية عدًدا من امليزات غير املتوفرة بسهولة مع

االتصاالت نظًرا ألن مساحات كبيرة جًدا من األرض يمكن رؤيتها من قمر صناعي ، يمكن للقمر الصناعي أن يشكل نقطة  

النجم لشبكة اتصاالت ، وفي نفس الوقت يربط العديد من املستخدمين الذين قد يكونون على نطاق واسع  جغرافيا. نفس  

   ية من توفير روابط االتصاالت إلى املجتمعات النائية في مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة.امليزة تمكن األقمار الصناع

يستخدم قمًرا صناعًيا متزامًنا مع األرض لترحيل إشارة الراديو املرسلة من املحطة األرضية. بالنسبة إلشارات االتصال ،  

، يقبل القمر الصناعي البيانات اإلشارات ويضخمها  تعمل هذه األقمار الصناعية كمحطات ترحيل. من املحطة األرضية  

 ويعيد إرسالها إلى محطة أرضية أخرى.

Domsat :  هو اختصار لاقمار الصناعية املحلية التي تستخدم لتقديم خدمات اتصاالت متنوعة ، مثل الصوت

 ات في مدار ثابت بالنسبة إلى األرض.  ، نقل البيانات والفيديو داخل البلد. في الواليات املتحدة األمريكية، تقع جميع دومس 

من   كبيرة  كمية  حمل  إلى  باإلضافة   ، املنزلي  الترفيه  لسوق  التلفزيونية  القنوات  من  واسعة  مجموعة  إتاحة  علي  تعمل 

 اإلعالنات التجارية حركة االتصاالت.

 . :توزيعات التردد لخدمات األقمار الصناعية*

الفضائية عملية معقدة فاألمر يتطلب التنسيق والتخطيط الدوليين. يتم ذلك  يعد تخصيص الترددات للخدمات  

 (. ITUتحت رعاية اتحاد االتصاالت الدولية )

 لتسهيل تخطيط التردد ، ينقسم العالم إلى ثالثة مناطق:

 : أوروبا وإفريقيا وما كان ُيعرف سابًقا باالتحاد السوفيتي )روسيا حاليا( ومنغوليا 1املنطقة 

 : أمريكا الشمالية والجنوبية وجرينالند 2قة املنط

 : آسيا وأستراليا وجنوب غرب املحيط الهادئ3املنطقة 
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يتم توزيع نطاقات التردد داخل هذه املناطق على خدمات ساتلية مختلفة ، على الرغم من إمكانية تخصيص خدمة  

 ا األقمار الصناعية هي:معينة لنطاقات تردد مختلفة في مناطق مختلفة. بعض الخدمات التي يقدمه

 (FSSخدمة األقمار الصناعية الثابتة ) -

روابط لشبكات الهاتف املوجودة وكذلك لنقل اإلشارات التلفزيونية لشركات الكابالت من أجل التوزيع عبر   FSSيوفر 

 أنظمة الكابالت.

 (BSSخدمة البث عبر األقمار الصناعية ) -

 املتنقلةخدمات األقمار الصناعية  -

 خدمات املالحة الفضائية -

 (.1خدمات األرصاد الجوية الساتلية) -
 

 

 الت الساتلية لها عدد من املزايا منها... *اإلتصا

من خالل اإلرسال عبر األقمار الصناعية ، تكون التغطية فوق منطقة جغرافية كبيرة جًدا بشكل أساس ي للمناطق ذات   -

 الكثافة السكانية املنخفضة.

 عرض النطاق الترددي العالي. -

 الالسلكية واملتنقلة بسهولة عن طريق االتصاالت الساتلية بغض النظر عن املوقع.يمكن إنشاء تطبيقات االتصاالت  -

يتم استخدامه في مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل االتصاالت املتنقلة العاملية ، وشبكات األعمال الخاصة ، ونقل   -

مع املعلومات االستخبارية في الجيش ،  الهاتف ملسافات طويلة ، والتنبؤ بالطقس ، وبث إشارات الراديو التلفزيون ، وج

 ومالحة السفن والطائرات ، وربط املناطق النائية ، وتوزيع التلفزيون إلخ. 

 بواسطة معدات التشفير وفك التشفير.  -
ً
 يتم توفير األمن في اإلرسال عبر األقمار الصناعية عادة

 
1 Hardcover – 1 January 2000 Satellite Communications Fourth Edition by Dennis Roddy . 

 GHzالترددات  النطاق

VHF 0.1_0.3 

UHF 0.3_1.0 

L 1.0_2.0 

S 2.0_4.0 

C 4.0_8.0 

X 8.0_12.0 

KU 12.0_18.0 

K 18.0_27.0 

KA 27.0_40.0 

V 40.0_75 

W 75_110 

MM 110_300 

µm 300_3000 
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 من السهل الحصول على الخدمة من مزود واحد وتتوفر خدمة موحدة.  -

 يمكن أن يكون أرخص ملسافات طويلة. -

 ورخيًصا في االتصاالت الساتلية ، لذا فهو أفضل بديل.  -
ً
 يعد التركيب والصيانة سهال

 أثناء الظروف الحرجة ، يمكن إزالة كل محطة أرضية بسرعة نسبًيا من موقع وإعادة تثبيتها في مكان آخر.  -

 انة.مواقع املحطات األرضية سهلة التركيب والصي -

 ايضا اإلتصاالت الساتلية لها عدد من العيوب منها... *

 يتطلب تصميم وتطوير واستثمار وتأمين األقمار الصناعية تكلفة أعلى.  -

مللي   320مللي ثانية ويعود مرة أخرى إلى  270للوصول إلى القمر الصناعي من األرض ، يمكن أن يختلف الوقت بين  -

 تأخير االنتشار هذا في حدوث صدى عبر اتصاالت الهاتف.ثانية. يمكن أن يتسبب 

 ليس من السهل إصالح األقمار الصناعية وصيانتها.  -

تؤثر بعض الظروف مثل الطقس أو البقع الشمسية على إشارة القمر الصناعي ويمكن أن تتسبب في حدوث تداخل   -

 وتجعل التشغيل السليم للقمر الصناعي صعًبا للغاية.

 (.1يتطلب رصده والتحكم فيه على فترات منتظمة حتى يظل في املدار بمجرد إطالقه)  - 

 اإلتصال القمري باإلنترنت :. *

اإلنترنت   استقبال  كرت  بواسطة  مختلفة   خدمة سرعات  تعطى  اإلتصاالت  تقنية  عالم  في  ومتطورة  حديثة  خدمة  هي 

لكمبيوتر يمكن للمستخدم اإلتصال بشبكة اإلنترنت ويوفر له  املوجود في جهاز الكمبيوتر املوصل بطبق االستقبال ثم ا

 (.2السرعة في التصفح والتحميل سواء إن كانت برامج أو ملفات  جمها كبير في وقت سريع)

 يعتمد اإلنترنت عبر األقمار الصناعية عموًما على ثالثة مكونات أساسية:.  *

 في مدار ثابت بالنسبة لارض )يشار إليه أحياًنا باسم مدار أرض ي متزامن مع األرض، أو 
ً
 ( GEOقمر صناعي يكون عادة

ى القمر الصناعي عبر موجات الراديو  وعدد من املحطات األرضية املعروفة باسم البوابات التي تنقل بيانات اإلنترنت من وإل

)محطة ذات فتحة صغيرة جًدا( مع جهاز    VSATوهوائي صغير في موقع املشترك، وغالًبا ما يكون هوائي طبق  ) ميكروويف (  

 إرسال واستقبال . 

شبكة   يربط  املستخدم  طرف  عند  مودم  على  الصناعية  األقمار  عبر  اإلنترنت  لنظام  األخرى  املكونات  تشتمل 

( ملراقبة النظام بأكمله. يعمل القمر الصناعي  NOCملستخدم بجهاز اإلرسال واالستقبال، ومركز عمليات شبكة مركزي )ا

بالتنسيق مع بوابة النطاق العريض، ويدير طوبولوجيا شبكة نجمية حيث تمر جميع اتصاالت الشبكة عبر معالج محور  

لتكوين، يكون عدد املحطات الطرفية ذات الفتحات الصغيرة جًدا  الشبكة، والذي يقع في مركز النجم. باستخدام هذا ا

(VSAT (البعيدة التي يمكن توصيلها باملحور غير محدود عملًي )3.) 

 مصر وعصر الفضاء:.*

 مجموعة من    -
ً
اتخدت مؤخرا الفضاء، حيث  لتكنولوجيا   بتطوير استخداماتها 

ً
 واضحا

ً
اهتماما املصرية  تبدي الحكومة 

املصري،   الفضاء  وكالة  إلنشاء  قانون خاص  إقرار  ذلك  يشمل  الفضاء.  لعلوم  متكامل  برنامج  امتالك  بهدف  الخطوات 

والعلوم  الزراعة  كليات  مناهج  في  الفضاء  علوم  مساقات  وإدخال  األفريقية،  الفضاء  وكالة  استضافة  على  واملوافقة 

 
1 Bayard Tarpley (23-4-2018), "The Disadvantages of Satellites" ،WWW.sciencing.com, Retrieved 11-4-2019. Edited 

 .3, ص  2019ديسمبر  17فراس قيس : كيفية استقبال النت عبر القمر الصناعي ,  2

3 https://ar.wikipedia.org  .  

https://ar.wikipedia.org/
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 إطالق القمر  والحاسب اآللي بدءا من العام الجامعي املقبل، وافتتاح  
ً
كلية جديدة لعلوم املالحة وتكنولوجيا الفضاء، وأخيرا

 (.1الصناعي “إيجيبت سات أيه”) 

اإلتصاالت منذ إطالق أول قمر    -  الصناعية من واجهة  األقمار  وجديربالذكرتعتبر مصر أول دولة عربية دخلت مجال 

سات   “نايل  مصري  أبريل  101صناعي  في  سات  1998”  “نايل  ثم  أغسطس  ”102،  القنوات  2000في  مئات  يحمالن   ،

 التليفزيونية.

 اهتمامات الجامعات العربية باألقمار الصناعية :. *

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع وكالة الفضاء املصرية حفل ختام التدريب الصيفي لطالب الجامعات املصرية بحضور    -

والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور محمد القومي الرئيس  اللواء عبد الحميد الهجان ومحافظ القليوبية  

والبحوث   العليا  للدراسات  الجامعات  رئيس  نائب  الجيزاوي   ناصر  والدكتور  املصرية  الفضاء  لوكالة  التنفيذي 

ه املشاركة في  والدكتورجمال املشرف علي قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة مما ادي الي سعادة محافظ القليوبية بهذ

االحتفال الختامي من قبل املدرسة الصيفية لعلوم الفضاء الذى قاما بتنظيمة وكالة الفضاء املصرية وجامعة بنها ويعتبر  

هذا التعاون من اجدر التعاونات الهادفة املوقعة بين طرفين وأنه يهدف الي نشر علوم الفضاء بين طالب الجامعات املصرية  

مما ادي ذلك الي ربط الدراسة االكاديمية بالدراسة العلمية لتخرج الطالب مما يجلعهم جاهزون    وفرصة تحقيق مهارتهم

ملواجهة سوق العمل وألهمية هذا املجال الذي يظهر مدي تقدم األمم وحضارتها فانه يرفع من حضارة مصر في كافة املحافل  

 (. 2الدولية) 
 

 
 

تم    - أنه  لكم  أذكر  أن  أيضا  للهندسة  ويشرفني  العالي  املعهد  بمقر  التعليمي  الصناعي  القمر  وحدة  معمل  أول  افتتاح 

والتكنولوجيا بالعبور ويعتبر بذلك أول معهد و جامعة على مستوي الجمهورية تمتلك هذا القمر بالتعاون مع وكالة الفضاء 

 املصرية وحضر االفتتاح أ.د. عبدهللا الدهشان رئيس مجلس إدارة معاهد العبور. 

 .د. مجدي زهو عميد املعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.أ

 أ.د خالد البهنس ي عميد معهد العبور العالي لإلدارة والحاسبات ونظم املعلومات. 

 أ.د. سعيد حسن وكيل املعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا. 

 
1 https://mcit.gov.eg/ar.  
2 https://egsa-space-technology-portal.com/ar/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

 

https://mcit.gov.eg/ar
https://egsa-space-technology-portal.com/ar/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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 أ.د. محمد مدحت مختار رئيس هيئة الفضاء واالستشعار عن بعد االسبق. 

 أ.د. أحمد فتحي استاذ االتصاالت ورئيس القسم. 

 م / وليد الدهشان أمين عام املعاهد. 

 د/ محمد الدهشان رئيس مجلس إدارة معهد الهندسة. 

على هذا التعاون    املصرية  الفضاء  وكالة  Agency Space Egyptian -EGSA وتتوجه إدارة معاهد العبور باسمي آيات الشكر

  وزارة  البناء فيما يخدم عملية التعليم والبحث العلمي حتي يستفيد أبناءه الطالب والباحثين املهتمين بمجال االتصاالت

الى  من هذا املعمل املتقدم على مستوي الجمهورية، متوجهين بالتحية والتقدير    املصرية  العلمي  والبحث  العالي  التعليم

في مجال االقمار   للباحثين  الدائم  الفضاء املصرية على مجهوداته ودعمه  القوص ي مدير وكالة  الدكتور/ محمد  االستاذ 

 (. 1الصناعية) 

 

 
1 https://oi.edu.eg/ar ./ 

 

https://www.facebook.com/EgSA.Egypt?__cft__%5b0%5d=AZW4sAU3uQjo15f_yCGOVHRmfKnBRpmew2jc47fh2S5JfJT0NfxqUenCMAsB36umPpPtdwpG9v686A6873I8crZRa50LPrmmZ69zu0F6iM8Wv97YZBTQ1Rx2tbfEmwzexnIqzwDzaG9lZJFyb-63PTV1eGUhhTUJJOM4K-Nv0Rh58G6z1S6E9Y6Oi8F-4ik6C8w&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT?__cft__%5b0%5d=AZW4sAU3uQjo15f_yCGOVHRmfKnBRpmew2jc47fh2S5JfJT0NfxqUenCMAsB36umPpPtdwpG9v686A6873I8crZRa50LPrmmZ69zu0F6iM8Wv97YZBTQ1Rx2tbfEmwzexnIqzwDzaG9lZJFyb-63PTV1eGUhhTUJJOM4K-Nv0Rh58G6z1S6E9Y6Oi8F-4ik6C8w&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT?__cft__%5b0%5d=AZW4sAU3uQjo15f_yCGOVHRmfKnBRpmew2jc47fh2S5JfJT0NfxqUenCMAsB36umPpPtdwpG9v686A6873I8crZRa50LPrmmZ69zu0F6iM8Wv97YZBTQ1Rx2tbfEmwzexnIqzwDzaG9lZJFyb-63PTV1eGUhhTUJJOM4K-Nv0Rh58G6z1S6E9Y6Oi8F-4ik6C8w&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT?__cft__%5b0%5d=AZW4sAU3uQjo15f_yCGOVHRmfKnBRpmew2jc47fh2S5JfJT0NfxqUenCMAsB36umPpPtdwpG9v686A6873I8crZRa50LPrmmZ69zu0F6iM8Wv97YZBTQ1Rx2tbfEmwzexnIqzwDzaG9lZJFyb-63PTV1eGUhhTUJJOM4K-Nv0Rh58G6z1S6E9Y6Oi8F-4ik6C8w&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT?__cft__%5b0%5d=AZW4sAU3uQjo15f_yCGOVHRmfKnBRpmew2jc47fh2S5JfJT0NfxqUenCMAsB36umPpPtdwpG9v686A6873I8crZRa50LPrmmZ69zu0F6iM8Wv97YZBTQ1Rx2tbfEmwzexnIqzwDzaG9lZJFyb-63PTV1eGUhhTUJJOM4K-Nv0Rh58G6z1S6E9Y6Oi8F-4ik6C8w&__tn__=-%5dK-R
https://oi.edu.eg/ar/
https://oi.edu.eg/ar/
https://oi.edu.eg/ar/
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 :خاتمة

الذي قد وفقني في تقديم البحث العلمي لحضراتكم، حيث تحدثت في موضوع وقع بعنوان )نظرة                       الحمد هلل 

أمام حضراتكم،   شمولية عن اإلتصاالت عبر األقمار الصناعية(، وحاولت بكل جهدي حتى يظهر البحث بشكله النهائي 

أأمل أن يكون قد نال هذا البحث العلمي اججابكم كما هو معتاد ، كل ش يء  وأرجو أال يكون البحث قد أهدر من وقتكم، بل  

له نتائج إيجابية وسلبية ، مع عواقب إيجابية تتمثل في قدرتنا على التنبؤ بتغيرات الطقس ، وإرسال إشارات تلفزيونية حول  

بينما تكون العواقب السلبية, هي االحتمال    العالم ، وإجراء استكشاف للفضاء ، ومراقبة املالحة ، وإجراء البحوث واإلنقاذ ،

 من الدمار. يحدث ذلك عند استخدام األقمار الصناعية في الحروب واحتمال وقوع كارثة جماعية.

 قائمة املراجع: 

 . لبنان بيروت، البعلبكي،  املورد، قاموس •

 .416 صفحة  - الرابعة  الطبعة -  الوسيط ملعجم اا •

• "COMPONENTS OF A SATELLITE", space foundation, Retrieved 30/12/2021. Edited . 

, قسم الجغرافيا كلية األداب جامعة   بعد عن االستشعار  أسس  كتاب :  الحميد  عبد معتمد عاطف دكتور  •

 . 2008القاهره , 

 ,بدون سنة نشر.  الصناعية  األقمار  أنواع مختصر  نبذه كتاب:  زكى  يحيى زكريا دكتور  •

 .  الصناعية األقمار   مقدمة كتاب •

• http://asd-www la. rc.nasa.gov/SCOOL/orbits.html 

• Hardcover – 1 January 2000 Satellite Communications Fourth Edition by Dennis Roddy. 

• Bayard Tarpley (23-4-2018), "The Disadvantages of Satellites"  ، WWW.sciencing.com, Retrieved 

11-4-2019. Edited 

 . 3, ص  2019ديسمبر  17فراس قيس : كيفية استقبال النت عبر القمر الصناعي ,  •

• https://ar.wikipedia.org .  

• https://mcit.gov.eg/ar .  

• https://egsa-space-technology-portal.com/ar/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

• https://oi.edu.eg/ar ./ 
 

  

https://ar.wikipedia.org/
https://mcit.gov.eg/ar
https://egsa-space-technology-portal.com/ar/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://oi.edu.eg/ar/
https://oi.edu.eg/ar/
https://oi.edu.eg/ar/


 

 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 359 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي 

 العلمي االفتراض ي 

2022 

 

 " تأثير االلكترونيات واالتصاالت لذوي الهمم  من أجل حياة مستدامة "

The impact of electronics and communications for people of determination for a 

sustainable life 
 

الشيخ . مصطفي د / شيري وليم سالمة .       أنسيمون كمال عزيز         د / أحمد       

High Institute for Engineering & Technology Al-Obour 

 املعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا بالعبور 
 

 امللخص: 

عملية  اليعاني   تعيق  التي  املشكالت  من  الكثير  من  الباحثين  البحثشباب  يهدف  هنا  ومن  العلمي،  التكنولوجيا     النشر  دور  يتمثل 

في إعادة  الحديثة في تقديم الرؤى املستقبلية والخدمات والبرامج التعليمية الخاصة، والحلول اإلبداعية املبتكرة ملشكالت التعليم، والتي تسهم  

عل الحصول  في  يساعدهم  بشكل  لهم  املقدم  التعليمي  املحتوى  وتصميم  واملمارسة  صياغة  التطبيق  تقديم  وفي  ويسر،  بسهولة  املعلومة  ى 

عية  والتدريب والتجريب الفعلي من خالل املمارسات التربوية املتنوعة لتشكيل شخصيتهم وتنظيم تعلمهم واكتسابهم للمعارف واملهارات االجتما

ية وتأهيلهم حتى ال يتعرضوا ملشكالت نفسية وتربوية، ولكي  للتواصل بفاعلية، وتقديم الخدمات التعليمية التي تسعى إلى تنشيط قدراتهم العقل

لذوي   حلول  تقديم  في  التعليم  تكنولوجيا  دور  ويتلخص  ومجتمعهم،  أسرهم  على  عبًئا  ال  منتجين  أفراًدا  ويصبحوا  املجتمع  في  يندمجوا 

 االحتياجات الخاصة

 اقتنائها                                  أو والبرمجيات  التعليمية واملصادر والوسائل واملواد األجهزة  توفير في متمثلة: مادية حلول  -

  وإعداد  األفراد   لهؤالء  مناسبة   تعليمية   بيئة  لتوفير   تعليمية   كفايات  إلى  وتحويلها  والتعلم  التعليم  نظريات  من  تشتق:  فكرية  حلول   -

 .اإلعداد برامج خالل من إكسابها يمكن تربوية وأسس معايير وفق املجال هذا في للعمل والالزمة املدربة البشرية الكوادر

 الجاهزة  أو  املنتجة  -  التعليمية  واملواد  والبرامج  التعلم  مصادر  وتطوير  تصميم  عند  التقنية  األساليب  مراعاة  في  تتمثل:  تصميمية   حلول   -

 واحتياجاتهم .    املتعلمين   من الفئة هذه وطبيعة تتناسب التي  -

  األشعة   أجهزة  تستخدم  املثال،  سبيل  فعلى  ومعالجتها،  االضطرابات  لتخخيص  اإللكترونية   واملاكينات  األجهزة   األطباء   يستخدم  ولذلك 

  الصور   هذه  األطباء   ويحلل.  الداخلية  واألجهزة   للعظام  صور   ألخذ  املفرغة،  اإللكترونية   الصمامات   من  خاص  نوع  عن  الناتج   اإلشعاع  السينية

 اإلشعاع  وأشكال  السينية  األشعة  تستخدم  باألشعة،  املداواة  باسم  يعرف  ما  أو  اإلشعاعية،  املعالجة  وفي.  واألمراض  الجروح  عن  للكشف

 .الصوتية   املوجات(  تقوية)  لتضخيم  اإللكترونية   السمعية   املعينات  على  السمع  ضعاف  من  الكثيرون  ويعتمد.  السرطان   ضد  قوًيا  سالًحا  األخرى،

  العلماء  الحواسيب تساعد املثال، سبيل فعلى. للطبيعة  أوضح فهًما والباحثين  العلماء األخرى  اإللكترونية واألجهزة الحواسيب وتمنح

ن   كيفية  تصف  التي   النظريات  واختبار  الجوية،  النظم  وتتبع  جديدة،  أدوية  جزيئات  تصميم  على   اإللكترونية   املجاهر  وتستطيع.  املجرات  تكوُّ

 .ضعف مليون  إلى العينات تكبير

 تقديم  كيفية  إلى  للتوصل  بهم  الكافية  املعرفة  على  للحصول   والسعي  األفراد   لهؤالء  العون   لتقديم  متعددة  بدوافع  الشعور   هو  الهدف

 .                                                               .احتياجاتهم حسب لهم املساعدة

 .االصطناعي الذكاء, والحاسوب الدماغ, الذكيه االجهزه, االلكترونيه التقنيات املفتاحية: الكلمات 

Abstract: 

Young researchers suffer from many problems that hinder the scientific publishing process The role of modern 

technology is to provide future visions, services, special educational programs, and innovative creative solutions to education 

problems, which contribute to reformulating and designing the educational content provided to them in a way that helps 

them to obtain information easily and easily, and to provide application, practice, training and actual experimentation through 

Various educational practices to form their personality, organize their learning, acquire knowledge and social skills to 

communicate effectively, and provide educational services that seek to activate their mental abilities and rehabilitate them so 

that they are not exposed to psychological and educational problems, and to integrate into society and become productive 



 

 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 360 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي 

 العلمي االفتراض ي 

2022 

 

individuals without a burden on their families and society. The role of educational technology is to provide Solutions for 

people with special needs.                                                                                                 

 Physical solutions: represented in providing or acquiring hardware, materials, aids, educational resources and software.                                      

Intellectual solutions: derived from teaching and learning theories and transforming them into educational 

competencies to provide an appropriate learning environment for these individuals and to prepare the trained and necessary 

human cadres to work in this field according to educational standards and foundations that can be acquired through 

preparation programs.                                                                                           

Design solutions: They take into account the technical methods when designing and developing learning resources, 

programs and educational materials – produced. 

 That is why doctors use electronic devices and machines to diagnose and treat disorders. For example, X-ray machines 

use radiation from a special type of vacuum electronic valve to take pictures of bones and internal organs. Doctors analyze 

these images to detect wounds and diseases. In radiotherapy, or radiotherapy, X-rays and other forms of radiation are a 

powerful weapon against cancer. Many hard of hearing people rely on electronic hearing aids to amplify (amplify) sound 

waves. earners and their needs.                                                                           

Computers and other electronic devices give scientists and researchers  a clearer understanding of nature. For example, 

computers help    scientists design new drug molecules, track atmospheric systems, and test theories that describe how 

galaxies form. Electron microscopes can magnify samples up to a million times.                                                            

The goal is to feel multiple motives to provide assistance to these individuals and to seek sufficient knowledge of them 

to come up with how to provide assistance to them according to their needs.     

Key words: electronic technologies, smart devices, brain and computer, artificial intelligence. 
 

 مقدمة:

جميعنا يستخدم التكنولوجيا كل يوم لجعل الحياة أسهل؛ أما بالنسبة لاشخاص ذوي اإلعاقة فإن التكنولوجيا               

ستخِدم التكنولوچيا املساعده هي آداة العبور إلى
ُ
املستقبل، بدونها يمكن لطفل    املساعدة تجعل الحياة “ممكنة” لذلك أ

ا، لديه  
ً
، وبمساعدة هذا النوع من التكنولوجيا يمكن تضمينه في املجتمع عضًوا نشط

ً
أن يكون مستتًرا ومستسلًما ومنعزال

ن التكنولوجيا املساعدة الناس من عيش حياة صحية  
ّ
 في نفسه وتمِك

ً
حماس ملمارسة األنشطة وأداء املهام، ويصبح أكثر ثقة

ة ومستقلة، واملشاركة في التعليم وسوق العمل والحياة املدنية، كذلك تقلل الحاجة إلى خدمات اليحة ومساعدة  ومنِتج

اآلخرين. يحتاج أكثر من مليار شخص إلى منتج واحد أو أكثر من املنتجات املساعدة، ووفًقا ملنظمة اليحة العاملية يحتاج  

، مع ارتفاع نسبة كبار السن وزيادة األمراض  2030األقل بحلول عام  أكثر من ملياري شخص إلى منتج مساعد واحد على  

   غير السارية. 

البحث ❖ ،  :  أهمية 
ً
ُمستمرا املجتمع  أفراد  بقّية  مع  ُمتساوية  فرص  ألخذ  الخاّصة  االحتياجات  ذوي  صراع  ُيعتبر 

 في املجاالت التي تحّد من فرصهم في العمل،  
ً
كاإللكترونيات وتكنولوجيا املعلومات بما  بالرغم من ازدياد أعدادهم، خاّصة

تشمله من الخدمات السلكّية والالسلكّية، ومن جهة أخرى، قد ُيعاني ذوو االحتياجات الخاّصة من صعوبة التعامل مع  

 ُيعاني من صعوبة التواصل عبر الهاتف، أّما الكفيف  
ً
معّدات االتصال ووسائل االتصاالت، فالخخص األصم أو األبكم مثال

 في  ف
ً
 إلى من ُيعاني من إعاقة في اليدين، حيث سُيواجه صعوبة

ً
ن من االستفادة من مزايا الفيديو في العمل، وصوال

ّ
لن يتمك

ذوي   استخدام  لتسهّيل  عملية  حلول  توفير  هم 
ُ
امل من  لذا  الحاسوب،  أو  الهاتف  في  سواء  املفاتيح  لوحة  على  الضغط 

 االحتياجات الخاّصة لالتصاالت.
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البحث ❖ الفرص  :  أهداف  تكافؤ  بمبدأ   
ً
عمال ومطلب سياس ي  األديان،  لجميع  ديني  مطلب  الفئة  بتلك  االهتمام 

الدخل   والتعليم للجميع، ومطلب اقتصادي ألنهم فئة غير قليلة، واالهتمام بهم يساعد في دفع ججلة االقتصاد وزيادة 

ح املجتمع ككل، ومطلب تربوي ألنهم  القومي، ومطلب اجتماعي ألنهم جزء من نسيج املجتمع، ينعكس صالحهم على صال 

أبناؤنا، ومن حقهم علينا أن نحسن تربيتهم وتعليمهم، إن هؤالء يرغبون في التعليم ويتمنون االنخراط في املجتمع، يعيشون  

حياتهم ويمارسون أنشطتهم باحترام وتقدير، خاصة أنه إذا كان لديهم قصور في ناحية معينة، فإن لديهم قوة وطاقة في  

 اح أخرى، ربما أكثر من العاديين، ومن ثم يجب استثمارها وتوظيفها بالشكل اليحيح. نو 

 عدم توفير جميع الخدمات لذوي الهمم :  مشكلة البحث  ❖

: مفهوم من هم ذوي الهمم :   
ً

 أوال

املفاهيم الالسواء  ( , بعدها تظهر  Normalityنعود إلي أصل مفهوم ذوي الهمم ) اإلعاقه( .األصل في املفاهيم السواء ) 

(Abnormal terms( وهذا يعني أن مفهوم اإلعاقه في األصل الالتيني يعود إلي كلمة )Habitats  ترجمت إلي اللغه اإلنجليزيه )

(Ability  ، 
ً
(والتي تعني قدرة ، كفاءه ، قوه موجوده اعمل ش ئ ما أو أداء مهمه ما ، سواء كانت بدنيه أو عقليه أو اإلثنين معا

تطور هذا املفهوم مع ظهور حاالت من اإلنحراف عن السواء ، وبالتالي ظهرت تسميات عديده ، ومتنوعه ملفهوم  بعدها  

 اإلعاقه ، يمكن أن نركزها بحسب التسلسل التاريخي لها : 

  ( ) Handicap riceظهور مفهوم  مفهوم  يليه ظهور   ،  
ً
أوال  )Disability( مفهوم  ثم ظهور   ,  )Impairment  ومفهوم)

(Exceptional ( ظهور مفهوم 
ً
 (. Person First Approach( وأخيرا

كما أن املعوق شخصيه بمعناها اليحيح وهو ال يختلف عن أي إنسان أخر ، فقط ما يميزه أن ربما يفتقر إلي ش ئ  

الة كائن حي  ما ، أو لديه زياده في ش ئ ما أو خلل في تركيب ما ، أما من حيث الهالة الجسميه ، فإنها هالة إنسان وليست ه

أخر ، ولذلك لوجود األركان البيولوچية والسيكولوچية ، واإلجتماعيه فيها ، لكن وجود خلل ف التفاعل بين هذه األركان  

الثالثه ، والذي ربما يؤدي إلي خلل في مظاهر شخصية ، وربما ُيفض ي هذا الخلل إلي تشكيل شخصية إبداعية ، كما حصل  

 لعالم ، وكما يقول املثل العالم علي قسوة لفظه وكل ذي عاهٍة جبار. عند الكثير من املعوقين في ا

 تتجسد في 
ً
 ، أن اإلعاقه نتيجة أو نتاج ألسباب أو عوامل بيولوچيه وسيكولوچيه وإجتماعيه معا

ً
من املؤكد علميا

 مظهر أو عدة مظاهر فيسيولوچيه ، و نفسيه و إجتماعيه . 

(  Disorderقاموس علم النفس ، مفهوم املرض ، حيث أصبح مفهوم اإلضطراب ) ومن املفاهيم التي إستبدلت في  

الخخص   بمفهوم  اإلعاقه  مفهوم  استبدال  اقتراح  إلي  يقودنا  وهذا  العلميه  األوساط  ف  واملعتمد  الشائع  املفهوم  هو 

نق أن  فبدل   ،  
ً
فسيولوچيا أو   

ً
عقليا أو   

ً
اجتماعيا أو   

ً
سلوكيا أو   

ً
وجدانيا أو   

ً
حسيا ذوي  املضطرب  أو   

ً
عقليا املعاقين  ول 

العقليه ، ربما قلتعريف بين مفهوم اإلعاقه واإلضطراب ، فكالهما فيه ججز ، وصعوبة ، وخلل ، وضعف في  اإلعاقات 

 علي النفس وأنسب . 
ً
 األداء.د يكون إستخدام األشخاص ذو اإلضطرابات العقليه أقل وقعا

 ينطبق عليه مفهوم االستقرار ، نعم هو عاج
ً
ز في جانب معين لكنه قادر وبثقه عالية علي مواجهة مطالب  أيضا

 . 
ً
 الحياة ، والتوافق الخخي ي واإلجتماعي معا

الفسيولوچي  ، فالنشاط  ، فهذا معني طبي بحت  بالضرورة  اليحه  يعني  ، ال  العجز  اإلنسان من  أن مجرد خلو 

في حاله جيد الفرد  بالضروره أن صحة  يعني  ، ال  الجسم  الجانب  السليم لوظائف  أكثر علي  التركيز  منا  يتطلب   
ً
ة وأخيرا

 ، والسعي الحثيث واملنظم نحو االستثمار األمثل علي  
ً
الكامن أو املستتر في شخصية املعوق ، والعمل علي كشفها مبكرا

 
ً
 وفيرا

ً
 وخيرا

ً
 غزيرا

ً
 . أكمل وجه ، فاإلعاقه أشبه بالسحب السوداء ، ظاهرها أسود ، لكنها تخفي في ثناياها مطرا
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وذلك   لهم  الحياة  وتسهيل  املعاقين  وتأهيل  رعاية  إلي  تهدف  التي  التشريعات  من  مزيد  إصدار  إلي  الدعوه  ويجب 

 .
ً
 الدعوه إلي تنفيذ الهندسه التأهيليه ل أولئك األطفال أو ذوي الهمم عامة

 الهندسه املعلوماتيه:  انيا:ث

املعلوماتية   املعلومات    informatics engineeringالهندسة  تقانة  هندسة   information technologyأو 

engineering  هي فرع من فروع الهندسة يهدف إلى التطوير املنهجي الصارم للمنظومات البرمجية وصيانتها وتشغيلها، وإلى ،

تهدف    مكان. كما  ت ومن أيتقديم الحلول الشبكية املناسبة لربط الحواسيب، وضمان النفاذ اآلمن إلى املعطيات في أي وق

 ملشكالت عملية لخدمة  
ً
 يحاكي السلوك البشري، وتقديم حلول فعالة اقتصاديا

ً
 ذكيا

ً
إلى أتمتة املهمات التي تتطلب سلوكا

 االنسان.

يتقاطع هذا االختصاص مع علوم هندسية عدة مثل: علوم الحاسوب والرياضيات التطبيقية، والعلوم العصبية 

 النظم والحواسيب.   واإلدارية وهندسة

املعلومات   نظم  وهندسة  البرمجيات  كهندسة  الفرعية،  االختصاصات  من   
ً
عددا املعلوماتية  الهندسة  تشمل 

 وهندسة الشبكات الحاسوبية والذكاء الصناعي.

 به، 
ً
 ومتحكما

ً
 منهجيا

ً
  تهتم هندسة البرمجيات بممارسة برمجة الحاسوب أي بتطوير برمجيات عالية الجودة تطويرا

مع التركيز على التحليل والتوصيف والتصميم والتنجيز واالختبار. ويضاف إلى ذلك، مفاهيم الجودة والحداثة واالبتكار  

 واملهارات الفردية، والعمل الجماعي واملمارسات املهنية. 

سسة ما،  وتشمل نظم املعلومات األشخاص وسجالت املعطيات واإلجراءات التي تعالج املعطيات واملعلومات في مؤ 

 وتتضمن نظم املعلومات: املكونات البشرية والتقانة وتنظيم املؤسسة واملكانز والواجهات والقنوات.

تركز هندسة الشبكات على دراسة األنواع املختلفة للشبكات: املحلية والواسعة، السلكية والالسلكية، من حيث  

ن الخريجين من بناء التطبيقات الشبكية املوّزعة اآلمنة.    املميزات ومجاالت االستخدام و«البروتوكوالت» املتبعة. كما
ّ
تمك

 ويهتم الذكاء الصنعي ببناء اآلالت الذكية، وهو يتعامل مع تعلم اآللة والسلوك الذكي. 

. وُعقد أول اجتماع رسمي ملناقشة فرع    1940ازداد استخدام الحواسيب وتطبيقاتها البرمجية منذ عام  
ً
 هائال

ً
ازديادا

)أملانيا(. وأصبح هذا    Garmischضمن مؤتمر الناتو في غارميش    1968املعلوماتية، وهندسة البرمجيات في عام  الهندسة  

 للعديد من املهندسين، ونشأ العديد من املنظمات الدولية والهيئات العاملية التي تحمل االسم ذاته. 
ً
 املصطلح اليوم مهنة

التي تؤه البرامج األكاديمية املعتمدة  البرامج    2004ل األطر الالزمة لهذا االختصاص. ففي عام  وتعّددت  بلغ عدد 

حدثت درجة املاجستير في هندسة البرمجيات في جامعة سياتل    50املعتمدة نحو  
ُ
 في الواليات املتحدة األمريكية، وأ

ً
برنامجا

Seattle    وأقرت هيئة اعتماد املهندسين الكندية  1979في عام .Canadian Engineering Accreditation Board (CEAB )

 . 2001والتابعة للمجلس الكندي للمهندسين املحترفين برامج هندسة البرمجيات في الجامعات من عام  

في   املختصين  من  املبرمجون  كان  إذ  الستينيات؛  وبداية  الخمسينيات  أواخر  في  البرمجيات  هندسة  مصطلح  اسُتخدم 

الحواسيب. وهندسة  واملدنية  الكهربائية  عامي    الهندسة  بعض    1985  -1965وبين  بتجاوز  البرمجيات  أزمة  تجلت 

التشغيل   امليزانية املرصودة مثل نظام   يفوق 
ً
د إلنجازها، وتطلب بعضها اآلخر ملبغا املعلوماتية الزمن املحدَّ املشروعات 

OS/360عاعي.، وسّبب بعضها اآلخر فقدان حياة بعض األشخاص مثل البرمجيات املضّمنة في نظم التصوير الش 

واهتم الباحثون واملهندسون العاملون في صناعة البرمجيات بتجاوز هذه األزمة، فظهرت أدوات برمجة منهجية مثل اللغات 

إنتاج   غدا  بحيث  البرمجيات،  تطوير  على  الصورية  الطرائق  قت  ِبّ
ُ
ط كما  ونحوها.  التوصيف  ولغات  التوجه،  الغرضية 

 ألي صناعة أخرى.
ً
 البرمجيات مماثال
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لتسعينيات أدى انتشار اإلنترنت إلى نمو كبير في الطلب على نظم البريد اإللكتروني والتصفح. وأدى ذلك إلى  وفي ا

الطبيعية   اللغات  ترجمة  قادرة على  نظم  إلى  الحاجة  املعلومات، وظهرت  والبحث عن  البياني  اإلظهار  الجهود على  تركيز 

 ومعالجتها. 

على البرمجيات في العديد من املؤسسات والشركات ابُتكرت منهجيات   وبسبب ازدياد الطلب 2000ومنذ بداية عام 

الحدية   البرمجة  ذلك  ومثال  أسرع وأسهل،   
ً
تطويرا البرمجيات  بتطوير  واملقاربة  extreme programmingأسرع تسمح   ،

 .lightweight approachالخفيفة 

عام   في  املصطلح  ظهر  فقد  الصنعي  الذكاء  مجال  في  محا   1950أما  تورينغ  عند  آالن  قدرة    Turingولة  اختبار 

الحاسوب على املشاركة في املحادثة البشرية. وفي التسعينينات تأثر الذكاء الصنعي بمفهوم تعلم اآللة، وبدأ االهتمام ببناء  

 هو الوصول باآللة إلى مرحلة الفهم 
ً
 أساسيا

ً
 تحّديا

ً
 . comprehensionنظم خبيرة تحل محّل االنسان. وهي تواجه حاليا

 ثالثا :هندسه اإللكترونيات:

عتبر هندسة اإللكترونيات فرع من األصل األكاديمي األكبر الهندسة الكهربائية، لكنها تشمل مجال هندس ي أوسع، يغطي 
ٌ
ت

املضمنة،   األنظمة  الرقمية،  اإللكترونيات  التناظرية،  اإللكترونيات  مثل  الفرعية  املجاالت  من  اإللكترونيات  العديد 

 االستهالكية وااللكترونيات الصناعية.

ذات   املجاالت  من  العديد  عن  املتطورة  والخوارزميات  والتطبيقات  املبادئ  بتنفيذ  اإللكترونيات  هندسة  تهتم 

التحكم، معالجة اإلشارة، وهندسة   الصلة، على سبيل املثال فيزياء الجوامد، هندسة البث، واالتصال عن بعد، ونظم 

الكثير.تعتبر  األنظ وغيرها  والروبوتية  االلكترونية،  الطاقة  وتحكم  الدقيقة  األجهزة  هندسة  اآللي،  الحاسب  وهندسة  مة 

هندسة   في  تأثيرا  وأكثرها  املنظمات  أهم  من  والتقنية  الهندسة  وجمعية  واإللكترونيات  الكهرباء  مهندس ي  جمعية 

 اإللكترونيات.

 هندسة االتصاالت:  رابعا:

االتصاالت بكل    هندسة  تتعلق  التي  الهندسة  هي 

طياتها   ضمن  تشمل  الرقمية  االتصاالت  مواضيع 

انتقالها   وطرق  الكهربائيةوالكهرومغناطيسية  اإلشارات 

 ويتكون نظام االتصال عادة من :  ومعالجتها.

املرسل : هو الوحدة التي تقوم بأخذ املعلومات وتحضيرها  

 (.modulationلترسل عبر القناة، وهنا يحدث التضمين )

اإلشارات   فيه  تنتقل  الذي  الوسط  وهو   : القناة 

 واملعلوماتية )مثل الجو في حالة اإلذاعة(.

 املستقبل : وهو وحدة االستقبال لإلشارات، وفيها تتم إزالة املعالجة لإلشارات وإظهارها بشكل معلومات من جديد.

: آليات التكنولوچيا في إثارة حياة ذوي الهمم 
ً
 خامسا

ذوي عن للطلبة  املساعدة  التكنولوجيا  في  نفكر  دما 

مساعدة  تكنولوجيا  بطريقة  بها  نفكر  ما   
ً
اإلعاقات،غالبا

ومكيفة، فالتكنولوجيا املساعدة واملعوقين املكيفة قد تكون أي  

إلى نظام الحاسوب املصمم   الكرس ي املتحرك   من 
ً
ش يء انطالقا

أدوات هي  واملكيفة  املساعدة  التكنولوجيا   .
ً
تساعد    خصيصا
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التكنولوجية املساعدة مثل لوحة مفاتيح   الذي لديه إعاقة على فعل األشياء بطريقة أسهل أو أسرع األدوات  الخخص 

 أسهل لاشياء فتحسن قدرة التركيز وتزيد  
ً
خاصة، مفاتيح التشغيل واإلغالق فأرة خاصة تعطي الخخص ذا اإلعاقة وصوال

 االستقاللية. 

دل من األدوات التقليدية بقدر ما تستطيع سّنادة الكتف أن تجعل حمل سماعة الهاتف  وبينما األدوات املكيفة تع 

أسهل، والتكنولوجيا املساعدة تتراوح ما بين عالية التقنية وباهظة الثمن مثل نظام صوتي لبيئة املنزل إلى األدوات البسيطة  

 كمعلقة خاصة.  

تاحة للطلبة ذوي اإلعاقة فهناك معالجات نصوص ممتازة  والتكنولوجيا املساعدة ليست هي األدوات الوحيدة امل 

املتعددة، وإذا كانت هذه كلها   الوسائط  الرسومية وتطبيقات  الكمبيوتر التي تعمل بصوت وواجهات املستخدم  وأجهزة 

 ما تقدم فوئد كبيرة على سبيل املثال يمكننا أن تساعد الطلبة
ً
ذوي    مصممة الستخدام الطالب ذوي اإلعاقة فهي كثيرا

  
ً
وضوحا أكثر  بشكل  األفكار  عن  والتعبير  املعقدة  املفاهيم  وفهم  العادية،  الدراسية  الصفوف  في  التعليم  على  اإلعاقة 

العالجية على   التكنولوجيا  باسم   
ً
اإلعاقة تعرف غالبا للطلبة ذوي  البرمجيات املصممة  بالذات. تطبيقات  ثقة  واكتساب 

في الكثير من األحيان ال يحتاجون أدوات مكيفة أو مساندة خاصة، ومع أن لديهم  الرغم من أن الطلبة في التربية الخاصة  

احتياجات أكاديمية مختلفة عن حاجات أقرانهم وتشمل التكنولوجيا املساعدة العالجية برامج تقدم تدريبات مكثفة أو  

وأحد  املهمة.  تحليل  صغيرة  أجزاء  إلى  املوضوع  تجزأ  أو  مختلفة  بطريقة  املوضوع  إلى    تقدم  الوصول  العالجية  البرامج 

الرياضيات الذي يسمح للطلبة بصنع أوراق العمل الخاصة بهم في مجاالت محددة من الرياضيات، وعلى سبيل املثال يمكن  

للطالب أن يستمر في ممارسة جمع األعداد التي تتألف من رقمين دون االكمال، وهناك صورة مفيدة أخرى هي التصميم  

 من مجموعات متميزة، حيث  العاملي للتعليم  
ً
وهي تعتمد على فكرة أن اختالفات طالب تسقط على سلسلة متصلة بدال

ينبالي على املعلمين التكيف مع اختالفات التعليم عند الطلبة وفي هذا النموذج موارد املنهاج الدراسية وأساليب التقييم  

 والتعليم يجب أن تكون متنوعة ومختلفة. 

 اإلبتكارات الهندسيه لذوي الهمم بعض 

 النظاره الذكيه   -1

أن النظارة تساعد الضرير أن يلتقط  صورة  

عن طريق "زر" معين ومزودة بخاصية  للتعرف على  

األشخاص خاصة املسجلين عليها، أي بإمكانها بعد  

أن تلتقط الصورة أن تخبره باألشخاص املتواجدة  

بذكر   السماعة  طريق  عن  بعد  باملكان  اسمهم 

 التعرف عليهم. 

" أو أقل تعطى له  "تنبيه"  " و  alertوتقوم بقياس املسافة كل ثالث ثواني و إذا كان هناك عائق على بعد ربع متر 

 تستطيع  تحديد اتجاه الش يء  إذا كان قادم من ناحية عينه اليسار أو اليمين. 

ثانية بتبدأ تقوله    ١١زي كرس ي، سرير و هكذا، و كل    ش ئ من األشياء املنتشرة في حياتنا اليومية   ٩٠بتتعرف على  

الـ   فيكون  منه  قريب  ش ئ  حالة وجود  في  ألنه  وقت جيد  ويعتبر  ده،  الش ئ  قياس     ultrasonic sensorإنها شايفه  "جهاز 

ي الصورة  كده كده"تمكن الضرير أن يأخذ صورة عند قرأته كتاب وتبدأ النظارة قراءة ما ف  alertاملسافات يعطى له تنبيه "

 بشكل واضح. 
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هادى ولطيف     whisperأن تصدر بصوت    systemتتميز التنبيهات التي تعطيها النظارة للكفيف عند إستقباله من الـ  

حتى ال تتسبب في إزعاجه وحتى ال يسمع من يقف بجانبه ما تخبره النظارة له، في حالة أن تخبره أنها ترى شخص ما بجواره  

 أو أمامه وهكذا. 

 بسبب الطفرة  وتحد
ً
 قد إيه موضوع فقدان البصر صعب، رغم إنى مبسوط جدا

ً
ث شخص ضرير عن م ساته قائال

 على اللي مولودين فاقدين 
ً
 سهلت عليا كتير، و لاسف  لسه املوضوع بشع خصوصا

ً
اللي حصلت في التكنولوچيا إلنها فعال

اللي فقد البصر بسبب ما ألنه على األقل بيشوف    البصر ألنهم حتى مفيش صورة في خيالهم وتساعدهم على حاجة، غير 

 أوضوء بسيط".   flashesشوية 

 إستخدام العلماء الذكاء االصطناعي لتحويل إشارات الدماغ إلي كالم.  -2

يمكن أن تعطي صوًتا ألولئك الذين لم يعد لديهم صوت. استخدم العلماء األقطاب الكهربائية والذكاء االصطناعي  

نه ترجمة إشارات الدماغ إلى كالم. يمكن أن تساعد هذه التقنية في استعادة القدرة على التحدث لدى  إلنشاء جهاز يمك

األشخاص الذين يعانون من إصابات في الدماغ أو أولئك الذين يعانون من اضطرابات عصبية مثل الصرع ومرض الزهايمر  

 والتصلب املتعدد ومرض باركنسون واملزيد. 

،  د الذي يتم تطويره في مختبر إدوارد تشانغُيظهر النظام الجدي

صوت   من  مركبة  نسخة  إنشاء  املمكن  من  أنه  الطب  في  دكتوراه 

الخخص يمكن التحكم فيها عن طريق نشاط مراكز الكالم في دماغه. 

استعادة  فقط  يمكنه  ال  املستقبل  في  النهج  هذا  إن  املؤلفون  يقول 

اقة شديدة في الكالم ، التواصل الطليق لافراد الذين يعانون من إع

بل يمكنه أيًضا إعادة إنتاج بعض املوسيقى من الصوت البشري الذي  

 ينقل مشاعر املتحدث وشخصيته.

سجلت الدراسة نشاط الدماغ لخمسة مرض ى مصابين بالصرع خضعوا بالفعل للعالج بزرع الدماغ. تم استخدام  

ت الدماغية إلى كلمات ينطق بها الكمبيوتر. عندما تتحدث ، يرسل  األقطاب الكهربائية املوجودة في الدماغ لترجمة املوجا

لب منهم  
ُ
لتنسيق حركتها وإصدار صوت. ط الفك والشفتين والحنجرة  إلى عضالت  القشرة الحركية  دماغك إشارات من 

 اغ إلى كالمهم. قراءة قائمة الجمل بصوت عاٍل والتي ستقرأها خوارزمية الذكاء االصطناعي وتفك تشفير عملية إشارات الدم

للعلوم العصبية ، "ألول مرة ، توضح هذه الدراسة    UCSF Weillقال تشانغ ، أستاذ جراحة األعصاب وعضو معهد  

أنه يمكننا إنشاء جمل منطوقة كاملة بناًء على نشاط دماغ الفرد. "هذا دليل مبهج على مبدأ أنه من خالل التكنولوجيا  

 رين على بناء جهاز قابل للتطبيق سريرًيا في املرض ى الذين يعانون من فقدان الكالم."املتاحة بالفعل ، يجب أن نكون قاد

العلماء   الدماغ. درس  في  معالجتها  تتم  أنها  يعتقدون  التي  الكلمات  وتختار  أفعال  إلى  الدماغ  إشارات  اآللة  تترجم 

الجمل واالختيار من بين إمكانية استخدام كل كلمة. ثم  املتحدثين باللغة اإلنجليزية وكان لديهم جهاز كمبيوتر يقوم بنسخ 

اللغة   البشر جميًعا إلنتاج  والتي يستخدمها   ، والحلق  والفك واللسان  الشفاه  إلى  تتبعها  تم  دماغية  إشارات  استخدموا 

ملساعدة    والكلمات. تم استخدام هذه بعد ذلك للتنبؤ بالصياغة بواسطة أنظمة التعلم اآللي. كانت تستخدم في السابق

األشخاص املصابين بالشلل في أدمغتهم. كان هذا بمعدل ثماني كلمات فقط في الدقيقة ، مع هذه التقنية الجديدة يمكن  

 كلمة في الدقيقة. 150أن يصل إلى 

السكتة   بسبب  االتصال  مهارات  فقدوا  الذين  أولئك  مساعدة  في  حًقا  التكنولوجيا  هذه  من  االستفادة  يمكن 

الدماغية أو غيرها من األمراض واألمراض على التحدث إلى اآلخرين. ومع ذلك ، يشعر البعض بالقلق من أن التكنولوجيا  
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قد تعمل كـ "جهاز قراءة للعقل" ويمكن أن تضر باألفكار الخاصة لاشخاص. ومع ذلك ، يقول العلماء إننا ما زلنا بعيدين  

 قة. عن أن تكون قادرة على محاكاة الكالم بد

 إستخدام املعاقون الويب. -3

يصل العديد من املعاقين إلى أجهزة الكمبيوتر ويستخدمونها بطرق مختلفة جًدا. يستخدم البعض منهم التقنيات  

 املساعدة للقيام بذلك. هذا يعتمد على احتياجاتهم الفردية وتفضيالتهم. 

 ( املساعدة  التكنولوجيا  والبرامج  ATتصف  واملعدات  األجهزة  أكثر  (  بشكل  العيش  على  املعوقين  تساعد  التي 

 استقاللية. سواء كان ذلك في تعليمهم أو عملهم أو حياتهم اليومية.

تتضمن أمثلة التكنولوجيا املساعدة قارئات الشاشة وعروض برايل ومكبرات الشاشة. ولكن يمكن أن تشمل أيًضا  

 اس ي املتحركة. معدات مثل الوسائل املساعدة على الحركة واملشايات والكر 

من املهم أن يتعلم مطورو الويب واملصممين كيفية عمل التقنيات املساعدة. يمكن أن يساعد القيام بذلك في إنشاء 

 تجربة مستخدم أفضل لاشخاص الذين يستخدمونها. 

 الويب. مع وضع ذلك في االعتبار ، نشرح بعًضا من أكثر األجهزة شيوًعا التي يستخدمها األشخاص للتنقل عبر 

لوحة مفاتيح معدلة مصممة لخخص لديه متطلبات وصول. هناك العديد من األنواع املختلفة من لوحة املفاتيح  

 التكيفية التي يمكن أن تساعد األشخاص ذوي احتياجات الوصول املختلفة. 

البديلة   اإلدخال  أجهزة  تمنح  الكمبيوتر.  لتشغيل  املفاتيح  ولوحة  املاوس  الجميع  يستخدم  الذين  ال  األشخاص 

يعانون من إعاقات حركية خيارات مختلفة. السماح لاشخاص باستخدام الكمبيوتر بالطريقة التي تناسبهم بشكل أفضل.  

 يمكن أن يكون ذلك باستخدام أقدامهم أو فمهم أو عينهم أو أنفاسهم أو إبهامهم أو إصبع واحد. 

الحركة تتبع  طريق  عن  أحياًنا  األجهزة  هذه  تنشيط  العضالت يتم  أو  األعصاب  إشارات  يستخدم  البعض  لكن   .

 والتتبع البصري وحتى نشاط الدماغ. 

 تعمل معظم أجهزة اإلدخال البديلة مع لوحة مفاتيح على الشاشة أو لوحة كلمات أو واجهة رسم تخطيطي.

أو    إدخال"  أوامر ، مثل "اضغط  ينفذ  أنه  إلى نص. كما  الكالم  برنامج اإلمالء  اإلمالء يحول  برنامج  أيضا  ويوجد 

 أو برنامج التعرف على الصوت.  Speech-To-Text"حذف ذلك". ُيطلق على برنامج اإلمالء أيًضا اسم 

هو   اإلمالء  برامج  من  Dragonأشهر  العديد  على  أيًضا  اآلن  متوفر  يتم  . وهو  اللوحية.  الذكية واألجهزة  الهواتف 

الذين   األشخاص  لكن  إعاقات حركية.  من  يعانون  الذين  األشخاص  قبل  من  واسع  نطاق  على  اإلمالء  برامج  استخدام 

 يعانون من صعوبات في التعلم مثل عسر القراءة يستفيدون منها أيًضا.

 مات منطوقة.قفازات استشعار الحركة التي ستترجم لغة اإلشارة إلى كل -4

و    ، دقيق  "متحكم  بـ  ومجهز   ، تكنولوجية  أججوبة  هو  قفاز  ]  15كل   ، تسارع  ومقياس   ، مرًنا  [  aمستشعًرا 

لنقل البيانات من قفازات لجهاز محمول    Bluetoothوجيروسكوب ، وبوصلة لتحديد موضع القفاز في الفضاء ، ووحدة  

الكمبيوتر ولخحن بطارية    USBومنفذ   لتوفير    Li-ionللتزامن مع  بلوحة شمسية  القفاز مزود  الطاقة.كما أن  التي توفر 

البرنامج املوجود على هاتف   " يلتقط   . بالبيئة  ، و    Windowsفترات أطول بين الخحن وعدم االهتمام  الحركات الواردة 

 "يحول البيانات الناتجة إلى موجة صوتية." 

نجلوس جهاًزا يشبه القفازات يمكنه ترجمة لغة اإلشارة  صمم املهندسون الحيويون في جامعة كاليفورنيا في لوس أ

مجلة   في  بحثهم  شر 
ُ
ن ذكي.  هاتف  تطبيق  خالل  من  الفعلي  الوقت  في  اإلنجليزية  باللغة  خطاب  إلى   Natureاألمريكية 

Electronics. 
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لوس  في  كاليفورنيا  بجامعة  للهندسة  كلية سامويلي  في  الحيوية  الهندسة  في  املساعد  األستاذ   ، تشين  قال جون 

يقة سهلة لاشخاص الذين يستخدمون لغة اإلشارة للتواصل مباشرة مع غير املوقعين  أنجلوس: "نأمل أن يفتح هذا طر 

دون الحاجة إلى شخص آخر ليترجم لهم". والباحث الرئيس ي في البحث. "باإلضافة إلى ذلك ، نأمل أن تساعد املزيد من  

 األشخاص على تعلم لغة اإلشارة بأنفسهم." 

هزة استشعار رفيعة قابلة للمط تمتد بطول كل من األصابع الخمسة.  يشتمل النظام على زوج من القفازات بأج

إلى األحرف   التي ترمز  اليد ومواضع األصابع  تلتقط حركات   ، املصنوعة من خيوط موصلة كهربائًيا   ، املستشعرات  هذه 

 واألرقام والكلمات والعبارات الفردية. 

هربائية ، يتم إرسالها إلى لوحة دائرة كهربائية بحجم  يقوم الجهاز بعد ذلك بتحويل حركات األصابع إلى إشارات ك

إلى كلمات منطوقة   يترجمها  إلى هاتف ذكي  اللوحة هذه اإلشارات السلكًيا  تنقل  ارتداؤها على املعصم.  يتم  الدوالر  عملة 

 بمعدل كلمة واحدة في الثانية تقريًبا.

اللتقاط    -واجبهم وعلى جانب واحد من أفواههم  بين ح  -أضاف الباحثون أيًضا مستشعرات الصقة لوجوه املختبرين  

 تعابير الوجه التي تعد جزًءا من لغة اإلشارة األمريكية.  

قال تشين إن األنظمة القابلة لالرتداء السابقة التي تقدم ترجمة من لغة اإلشارة األمريكية كانت محدودة بسبب      

 مريحة لالرتداء.تصميمات األجهزة الضخمة والثقيلة أو كانت غير 

مصنوع من بوليمرات خفيفة الوزن وغير مكلفة ولكنها طويلة األمد وقابلة للمط. أجهزة    UCLAالجهاز الذي طوره فريق  

 االستشعار اإللكترونية مرنة للغاية وغير مكلفة أيًضا. 

ريكية. كرر مرتديها كل  أثناء اختبار الجهاز ، عمل الباحثون مع أربعة أشخاص صّماء ويستخدمون لغة اإلشارة األم 

مرة. حولت خوارزمية مخصصة للتعلم اآللي هذه اإليماءات إلى األحرف واألرقام والكلمات التي تمثلها. تعرف    15إيماءة يد  

 . 9إلى  0عالمة ، بما في ذلك كل حرف من الحروف األبجدية واألرقام من  660النظام على 

معة كاليفورنيا في لوس أنجلوس هم املؤلفون الرئيسيون املشاركون  باإلضافة إلى تشين ، فإن مؤلفي الدراسة بجا

Zhihao Zhao    وKyle Chen    وSonglin Zhang    وYihao Zhou    وWeili Deng  وجميعهم أعضاء في مجموعة .Chen's 

Wearable Bioelectronics Research Group   من  ، يانغ  جين  هو  املقابل  اآلخر  املؤلف  كاليفورنيا.  جامعة  جامعة    في 

 ينغ الصينية. تشونغتش

إن   أنجلوس بطلب للحصول على براءة اختراع بشأن التكنولوجيا. قال تشين  تقدمت جامعة كاليفورنيا في لوس 

 النموذج التجاري الذي يعتمد على هذه التقنية سيتطلب مفردات إضافية ووقت ترجمة أسرع. 

 جهود الدولة لذوي الهمم 

 العصر الذهبي لذوي الهمم -1
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في  مصر  شهدتها  مسبوقة  غير  طفرة 

السنوات السبع املاضية في مجال رعاية وتأهيل  

فمند   الخاصة،  االحتياجات  ذوي  األشخاص 

تولي الرئيس عبد الفتاح السيس ي رئاسة البالد،  

ولي الدولة بجميع مؤسساتها اهتماما مضاعفا  
ُ
ت

على   الرئيس  حرص  إطار  في  الهمام،  بذوي 

يد  ال  الذي  حقوقهم،  أو  ضمان  مناسبة  ع 

في   أساس ي  شريك  أنهم  وأكد  إال  احتفالية 

 الوطن، ويعتبرهم كنزا في املجتمع.

ويحتفل العالم في اليوم الثالث من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العاملي لذوي االحتياجات الخاصة، وهو اليوم  

عام   املتحدة  األمم  أقرته  الخاصة،   1992الذي  االحتياجات  ذوي  بحقوق  وإقامة    لالعتراف  عامليا  مشكالتهم  ومناقشة 

والعمل   والتعليم  اليحية  الرعاية  لهم  تضمن  فرص  وتوفير  الشأن،  هذا  في  والدولية  املحلية  واالحتفاالت  الفعاليات 

 واملشاركة في املجتمع بشكل الئق وإنساني. 

الع اليوم  في  الخاصة سنويا  االحتياجات  بذوي  مؤتمر خاص  تنظيم  على  السيس ي  الرئيس  تحت  يحرص  لهم  املي 

عنوان "قادرون باختالف"، والتي كان آخرها اليوم األحد، وااللتقاء بالنماذج الناححة منهم في املجاالت املختلفة بمختلف  

الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب، والسعي املستمر لتذليل الصعوبات أمامه، اإلشادة باإلنجازات التي يحققها  

 جاالت. ذوو الهمم في مختلف امل 

عاما لذوي االحتياجات الخاصة من أبرز دالئل اهتمام الدولة بهم، فخالل هذا العام   2018وكان تخصيص عام  

بيها قانون ذوي االحتياجات الخاصة رقم   بها، ومن  ُينادون  لسنة    10تحقق العديد من املطالب التي كان أصحاب الهمم 

لهؤالء األشخاص سواء في مجال التعليم أو اليحة أو العمل أو املعاش،  ، الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة 2018

 لحمايتهم من األزمات والكوارث وتحقيق االستقرار االقتصادي والعدالة االجتماعية لهم. 

وأكد عدد من الخبراء أن ذوي االحتياجات الخاصة، يعيشون عصرهم الذهبي من تولي الرئيس عبد الفتاح السيس ي  

وهو يدعم ذوي االحتياجات الخاصة ويشارك احتفاالتهم، وتم توفير فرص عمل لهم، وتجهيزات بمحطات    حكم البالد،

وقطارات السكك الحديدية واملترو لهم، وزيادة أعداد الطالب بمدارس الدمج، كما تم عمل صندوق عطاء لدعمهم وقانون  

 يضمن حقوقهم. 

التي   واملؤسسات  الجمعيات  كافة  لتوجه  ومتناهية  وهناك ضرورة  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  بتمويل  تقوم 

الصغر، نحو دعم ذوى االحتياجات الخاصة إلقامة هذه املشروعات، وذلك في إطار توجهات الرئيس السيس ي بتوفير تلك 

الهمم،   لذوى  خاصة  وتيسيرات  مزايا  التمويلية  الجمعيات  تلك  إعطاء  عن   
ً
فضال املجتمع،  في  لدمجهم  لهم  املشروعات 

لتخجيعهم على العمل الحر وريادة األعمال من خالل تفهم احتياجاتهم إلقامة تلك املشروعات وتوفير الخدمات املناسبة  

لهم، مع اإلعالن عن فرص التمويل واملزايا ألصحاب الهمم بشكل واضح وصريح وفي الوسائل اإلعالمية املختلفة للقيام  

 وة حقيقية وفعالة ويتحقق الهدف منها لخدمتهم. بدورها بشكل واضح يصل للجميع حتي تصبح الدع

 دور وزارة النقل  -2 

كود  بنظام  مايعرف  لتطبيق  املهندسين،  نقابة  مع  بالتعاون  اليوم،  النقل  وزارة  وقعته  بروتوكول  اإلتاحة"  "كود 

 اإلتاحة لذوي اإلعاقة في وسائل النقل ومرافقها التابعة للوزارة، بمقر نقابة املهندسين. 
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ك للرئيس  يعمل  استجابة  الحياة،  في  دمجهم  ومحاولة  األشخاص  لهؤالء  السير  حركة  تسهيل  على  اإلتاحة  ود 

عام   بأن  السيس ي،  وإنشاء    2018عبدالفتاح  والشوارع  الطرق  في  املمرات  تسهيل  خالل  من  وذلك  اإلعاقة،  لذوي  عاًما 

أ منحدر  وتصميم  اإلعاقة،  ذوي  مقاعد  أمام  الحركة  لتسهيل  مائلة  في منحدرات  فتحات  وإنشاء  الساللم،  بجوار  يًضا 

 األسانسيرات الستيعاب كراس ي األشخاص، ما يساعدهم في توفير وسيلة مواصالت آمنة وجيدة لهم. 

لم تكن هذه الخطوة هي األولى من الخدمات التي تقدمها الحكومة لذوي اإلعاقة لتوفير وسائل مواصالت سهلة  

كارنيهات هيئة النقل العام املخصصة للمعاقين"، للركوب املجاني ألتوبيسات  وطرق آمنة لهم، فقدمت الدولة من قبل "

 الهيئة لذوي اإلعاقات الحركية. 

جنيه، ميزة أخرى    3000"توفير الدراجات البخارية املجهزة بالتعاون مع بنك ناصر االجتماعي" بنسبة مساهمة إلى  

لج الخاصة، وذلك من خالل  االحتياجات  لذوي  الدولة  في  وفرتها  املعاقين  األشخاص  أحقية  في مدى  والدراسة  للبت  نة 

الحصول على األجهزة التعويضية املختلفة والدراجات البخارية املجهزة وتحديد قيمة املساهمة في تكلفتها واعتماد املبالغ  

 املطلوبة وجهة الصرف، وفقا للموقع الرسمي لوزارة التضامن االجتماعي. 

بروتوكول   توقيع  على  القومي  وتعليقا  للمجلس  العام  األمين  مرعي،  أشرف  الدكتور  يقول  اليوم،  اإلتاحة"  "كود 

لبدء تفعيل   اليوم مؤشرا  البروتوكول  اإلتاحة صدرت من فترة ماضية ولم تفعل وتوقيع  اإلعاقة، إن فكرة كود  لشؤون 

بيتم من خالله تطوير الشوارع لـ"الوطن": كود اإلتاحة  ارتفاع    النظام بشكل حقيقي. وأضاف مرعي  واملزلقانات وتحديد 

األبواب في األماكن العامة، وكل ما له عالقة باملواصفات اإلنشائية من أجل تمهيدها بشكل جيد لتسهيل التنقل على ذوي  

 االحتياجات الخاصة. 

 وزارة االتصاالت وتكنولوچيا املعلومات.  -3

اإلنترنت بعنوان "املسؤولية املجتمعية والتكنولوجيا  شاركت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في ندوة عبر  

يوليو، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت    15املساعدة لذوي الهمم" والتي نظمها املجلس العربي للمسؤولية املجتمعية يوم  

 وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

سؤولية املجتمعية، كما ناقشت أهمية ملف  وسلطت الندوة الضوء علي العالقة بين التكنولوجيا املساعدة وامل 

التكنولوجيا املساعدة في دمج ذوي اإلعاقات املختلفة في املجتمع وتمكينهم للحصول علي حياة وفرص عمل أفضل، كذلك  

 كيفية تحويل مصر إلى مركز دولي في مجال التكنولوجيا املساعدة ودعم املبتكرين في هذا املجال. 

الت تم  الندوة،  اإلعاقة  وخالل  ذوي  األشخاص  بملف  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  اهتمام  على  أكيد 

ومصادقة مصر عليها،   2007ودورها في هذا الشأن منذ إطالق االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في عام  

 في املوقف والنهج تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة. هذا باإلضافة  
ً
إلى إطالق األكاديمية الوطنية لتكنولوجيا  التي تمثل تحوال

في عام   اإلعاقة  في    2018املعلومات لاشخاص ذوي  الرقمي  للتحول  الدولة ورؤية مصر  انعكاًسا الستراتيجية  والتي تعد 

 مجال دمج وتمكين ذوي اإلعاقة. 

دعمهم وكيف تسهم في  وتم تقديم عرًضا حول دور التكنولوجيا املساعدة في تسهيل حياة األشخاص ذوي اإلعاقة و 

الحصول على فرص أفضل في الحياة خاصة في ظل التعايش مع فيروس كورونا املستجد، كما تم إلقاء الضوء على األطر  

التشريعية والتنفيذية التي تخدم هذا الشأن، واستعراض بعض املبادرات التي تم تنفيذها باستخدام تكنولوجيا املعلومات  

هذه الفئة كقطاع مهم من نسيج املجتمع، خاصة من خالل مشروعات التنمية املجتمعية    واالتصاالت للتوعية بحقوق 

التي يتم تنفيذها في املناطق البعيدة واملهمشة وكذلك من خالل مشروعات التأهيل من أجل الحصول على فرص عمل  

 الئقة لهذه الشريحة الهامة في املجتمع. 
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ية والبصرية على املهارات الالزمة لسوق العمل باستخدام الحلول  هذا وتم تدريب األشخاص ذوي اإلعاقات الحرك 

التكنولوجية الحديثة، كما تم توفير املحتوي التدريبي على أسطوانات تعليمية وإتاحته على املواقع اإللكترونية بطريقة  

اب لدعم  العمل  ورش  من  عدد  تنفيذ  جانب  إلى  والبصرية،  الحركية  اإلعاقات  ذوي  لاشخاص  التطبيقات  مناسبة  تكار 

إحدى   مع  بالتعاون  تنفيذها  تم  التي  املبادرة  مثل  اليومية،  مشكالتهم  وحل  األشخاص  بهؤالء  الخاصة  التكنولوجية 

املؤسسات الرائدة في هذا املجال والتي تم من خاللها إنتاج حلقات عن العالج الوظائفي باللغة العربية والتي ساعدت في  

 2018البيئة لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة، التي تم ترشيحها لجائزة القمة العاملية لعام   ابتكار حلول تكنولوجية وتهيئة

 كأفضل الحلول الرقمية وأكثرها ابتكاًرا بجمهورية مصر العربية. 

وفي إطار توحيد الجهود وتوفير الدعم لصناع القرار بشأن القضايا التي تهم األشخاص ذوي اإلعاقة، تم توجيه  

افة األطراف املهتمة للمشاركة في بناء الشبكة القومية اإللكترونية لخدمات األشخاص ذوي اإلعاقة وتهيئتها  الدعوة إلى ك

والتي بصدد تنفيذها اإلدارة املركزية للتنمية املجتمعية، التي سوف تعتبر بمثابة بوابة واحدة كبيرة جامعة تضم كل ما  

تكنولوج وتطبيقات  مبادرات  من  الخدمات  بهذه  األعمال  يتصل  وأصحاب  الخدمات  ومقدمي  وتشريعات  وقوانين  ية 

والشركات املعنية بالتأهيل والتوظيف، وبالتالي دعم أكبر عدد من املستفيدين من األشخاص ذوي اإلعاقة على نطاق أوسع  

 على مستوى الدولة. 

قوانين الخاصة بذوي اإلعاقة  كما تم التأكيد على أن مفهوم الدمج املجتمعي هو األساس والتشريع من أجل تفعيل ال

من خالل مبادرات مجتمعية تتكامل فيها كافة العوامل من جهات مسؤولة ومقدمي خدمات ومواطنين للمساعدة على تهيئة  

ا من كون ذلك واجب ومسئولية الجميع  
ً
املناخ لتغيير العقلية املجتمعية تجاه التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة، انطالق

إلى رؤية استراتيجية للتوسع واالنتشار واستدامة الجهود املوجهة لخدمة  لتحقيق تغيير م جتمعي حقيقي يتيح الوصول 

 األشخاص ذوي اإلعاقة.

الجدير بالذكر أن املجلس العربي للمسؤولية املجتمعية هو عضو في امليثاق العاملي لامم املتحدة وأول مجلس في  

مصر يهدف إلى أن يكون منصة لتنمية املجتمع في املنطقة العربية لتبادل الخبرات واملساعدة في العملية التنموية. وينظم  

مجلة شهرية وتقديم تدريبات مهنية لبناء القدرات املجتمعية، باإلضافة إلى  املجلس عدد من األنشطة والتي تشمل إصدار  

 حفل توزيع الجوائز السنوي ألفضل ممارسة للمسؤولية االجتماعية للشركات في املنطقة. 

 لتوصيات : ا

ة حتى تكون  إضافة قسم بكليات الهندسة لتأهيل كادر قادر تقنًيا على توفير حلول هندسية لذوي االحتياجات الخاص  -١

 الحلول التقنية متوائمة مع العلوم الهندسية. 

 متكافئة. -2
ً
 إدخال تشريعات قانونية جديدة وتفعيل القائم لدعم حق هذه الفئة وتمكن له فرصا

أذهان    -٣ في  العالقة  السلبيه  ازالة كافة األفكار  في  اعالمية متكاملة  برامج  الندوات واملؤتمرات وورش عمل ووضع  عقد 

تمع تجاههم وتكوين نظرة إيجابية حولهم وكيفية معاملتهم والتعرف على مشكالتهم وسبل التعامل معهم حتى يكن  املج 

 تفعيل دور املجتمع في تمكينهم . 

 دعم برامج الجمعيات االهلية في مجال رعايه ذوي االحتياجات الخاصه بمختلف أشكال الدعم  -٤

راد املجتمع بما فيهم ذوي االحتياجات الخاصة أي بيئه خالية من العقبات،حيث  اإلهتمام باإلتاحة البيصية لجميع أف   -٥

يتم تصميم السلع والخدمات واملباني بطريقه تسمح لجميع افراد املجتمع استخدامها دون تمييز على اساس النوع او السن  

 او االجتماعي وهذا يزيد من شعورهم باالستقاللية واالعتماد على الذات . 

 يم برامج اعالمية تهتم بتمكين ذوي اإلحتياجات الخاصة وتأهيلهم وإعدادهم لالندماج الكلى في املجتمع. تقد -٦
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 إزالة القيود االجتماعية والتعليمية واالعالمية التي تحول دون تحقيق بيئة دامجة لذوي االحتياجات الخاصه.  -٧

 النتائج : 

ستخدم. على مر السنين ، عملت الشركات بجد أكثر من أي وقت  التكنولوجيا مفيدة فقط إذا كانت في متناول امل

مض ى لضمان أن يتمكن أي شخص من استخدام منتجاتها. في املاض ي ، كان لدى كبار السن واملعوقين سبب لالعتقاد بأن  

،  بة لآلخرينالتكنولوجيا كانت بعيدة املنال. بالنسبة للبعض ، كان ذلك بسبب عدم وجود ميزات يمكن أن تساعدهم. بالنس

كان ذلك بسبب عدم فهم كيف يمكن أن يفيدهم استخدام التكنولوجيا. لحسن الحظ ، هناك اآلن بعض القطع الرائعة  

 من التكنولوجيا لاشخاص ذوي اإلعاقة . 

األسباب   من  العديد  هناك  الطبية.  املشكالت  في  للمساعدة  الحديث  العصر  في  محورًيا  أمًرا  التكنولوجيا  تعتبر 

ن التواصل  العمل
ّ
ية لخخص يعاني من مشاكل صحية متكررة لكي يعتاد على الهاتف املحمول أو الكمبيوتر املحمول. يمك

مع املهنيين اليحيين عبر البريد اإللكتروني األشخاص ذوي اإلعاقة من تقليل اعتمادهم على اآلخرين. تأتي معظم الهواتف  

(. ومع ذلك ، هناك تطبيقات أكثر تعقيًدا يمكن أن  Apple Healthو    Google Fitاملحمولة مزودة بأجهزة تتبع اليحة )

ابتكر   أصعب.  بشكل  األمراض  إدارة  في  املحمول.    Qardioتساعد  بهاتفك  يتصل  الذي  الذكي  الدم  مراقبة ضغط  جهاز 

خيا ويمنحهم  االستقالل  التكنولوجي  التقدم  هذا  يضمن   ، الحركة  املحدودة  اإلعاقة  ذوي  لاشخاص  تولي  بالنسبة  ر 

 مسؤولية وضع صعب. 

يجب أال يشعر األشخاص ذوو اإلعاقة باإلقصاء أو التخلف عن الركب عندما يتعلق األمر بالتكنولوجيا. ابحث عن  

 أنسب الخيارات ومع املمارسة ، يمكن أن تكون الفوائد وفيرة.

 قائمة املراجع: 

 . األكاديمي  الكتاب مركز ، سويف بني  محمد دكتور  ، وطموحات واقع: واإلجتماعي الثقافي السياق  إطار في الهمم ذوي  األشخاص •

• https://m.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85

%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9 

• https://m.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8

5%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9 

• https://bighack.org/assistive-technology-devices-definitions-how-disabled-people-use-the-web / 

• https://www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2019/05/22/scientists-use-ai-to-turn-brain-signals-into-speech / 

• https://newsroom.ucla.edu/releases/glove-translates-sign-language-to-speech 

• https://gate.ahram.org.eg/News/3167930.asp  

• https://m.elwatannews.com/news/details/2839442 

•   https://e3arabi.com/?p=613899                                                       

• https://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/07/the-motion-sensing-gloves-that-will-translate-sign-

language-into-spoken-words/259693 / 

• https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3476423/1/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1

%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%B1-

%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%81%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86 

• https://www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2019/05/22/scientists-use-ai-to-turn-brain-signals-into-speech / 

https://m.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%20B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://m.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%20B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://m.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://m.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://bighack.org/assistive-technology-devices-definitions-how-disabled-people-use-the-web/
https://bighack.org/assistive-technology-devices-definitions-how-disabled-people-use-the-web/
https://bighack.org/assistive-technology-devices-definitions-how-disabled-people-use-the-web/
https://www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2019/05/22/scientists-use-ai-to-turn-brain-signals-into-speech/
https://www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2019/05/22/scientists-use-ai-to-turn-brain-signals-into-speech/
https://www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2019/05/22/scientists-use-ai-to-turn-brain-signals-into-speech/
https://newsroom.ucla.edu/releases/glove-translates-sign-language-to-speech
https://gate.ahram.org.eg/News/3167930.asp
https://m.elwatannews.com/news/details/2839442
https://e3arabi.com/?p=613899
https://www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2019/05/22/scientists-use-ai-to-turn-brain-signals-into-speech/
https://www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2019/05/22/scientists-use-ai-to-turn-brain-signals-into-speech/
https://www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2019/05/22/scientists-use-ai-to-turn-brain-signals-into-speech/
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افق العامة على تحسين الخدمة العمومية   أثر تطبيق تقنيات اإلدارة اإللكترونية للمر

لقضاء على سلبيات البيروقراطية اإللكترونيةل  

 The impact of the application of e-management techniques for Public Utilities on 

improving the public service to eliminate the disadvantages of electronic bureaucracy 
 ناصري نفيسة  1
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 امللخص: 

  مع   لتتوافق  العامة  املرافق  تحكم  التي   األساسية  املبادئ  وتفسير  توضيح  على  اإللكترونية  اإلدارة  أثر   وتحليل  طرح  إلى  الورقة  هذه  تهدف

  تحكم  التي   املبادئ  ضمان  على  يؤكد  تسييره  عملية  في  اإللكترونية  اإلدارة  لنظام   العام   املرفق  تبني   أن  استنتاج  تم  بحيث  اإللكتروني،  النظام

  اإللكترونية  اإلدارة أّن  كما  الخدمة، متلقي بين  املساواة كبير بشكل ويدعم  وانتظام، باطراد العامة املرافق سير دوام  يضمن  فهو العام، املرفق

 التأسيس  بين   عديدة  تحوالت  الجزائر  في  العام  املرفق  يعرف.  والتغيرات  واملستجدات  للتطورات  العامة  املرافق  مواكبة  ملبدأ  العملي  التطبيق  تعد

 التنافسية  للميزة  االساس ي   املصدر  املعلومة  فيه  اصبحت  التي   املعلومات  مجتمع  من  ابعادها  اخذت  جديدة  افاق  على  والبحث  نظرية  ملداخل

  الوظائف   عديد  تحويل  على  العمل  خالل  من  ،  الرقمي   باالقتصاد  يعرف  ما  ضمن  جديد  من  لتموقع  البحث  اعادة  عليه  فرض   الذي  ،االمر

 مدخل   ان   يرى   املجال  هذا  في  الباحث  ، اساسية  كسمة  العام  النفع  تحقيق  قصد  االلكتروني  إلى  التقليدي  شكلها من  العمومية  للمرافق  االدارية

 ثقافة  حبيسة  فاعليتها  تبقى  التي   واملساءلة  والديمقراطية  الشفافية  من  قيمه  وتعزيز  العام  املرفق  تجويد   قصد  جيد  كمدخل  االلكترونية  االدارة

 .  االتصالية االستراتيجية هذه مع االلكتروني التعامل

 املرفق العام ،مبادئ املرفق العام، الشفافية ،املساءلة.،االدارة االلكترونية  الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

This paper aims to present and analyze the impact of electronic management on the adaptation and interpretation of the basic 

principles governing public utilities to comply with the electronic system.it was concluded that the adoption of the general 

facility of the electronic management system in the process of its operation confirms the guarantee of the principles governing 

the public facility. it ensures the steady and regular functioning of public utilities, and greatly supports the equality of service 

recipients. E-management is the practical application of the principle of keeping public utilities abreast of developments, 

developments and changes. The public facility in Algeria knows many shifts between the establishment of theoretical 

entrances and research on New Horizons that have taken their dimensions from the information society, where information 

has become the main source of competitive advantage , which forced him to re-search for a new location within what is 

known as the digital economy, by working to transform many administrative functions of public Communicative .Key words: 

E-Management, General facility, General facility principles, transparency, accountability.. 
 

 مقدمة:

لقد شـــــــــــــكلت ثورة تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــــــــاالت واحدة من اكبر التغيرات املحددة  ملالمح مجتمع املعلومات    

التي حققت تحول نوعي في مجال التنقيب عن املعرفة واالســـــــــتثمار فيها ، وبالتالي االنتقال من عصـــــــــر الصـــــــــناعة إلى عصـــــــــر 

املؤســـــــســـــــة التي تنطلق واياها نحو صـــــــناعة ميزتها التنافســـــــية ،فقد املعلومات التي باتت مورد اقتصـــــــادي جديد وراس مال  

mailto:Boulerbag.hayat@univ-bechar.dz
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فرضــــــــت املعلومات واعادة صــــــــناعتها وطابع انتاج املحتوى املعرفي الذي تتســــــــم به هذه الثقافة املعلوماتية وتلك الصــــــــناعة 

جتمعات،  املعرفية إلى ضـــــــــرورة ظهور مفاهيم اقتصـــــــــادية جديدة اصـــــــــبحت جزء اســـــــــاســـــــــ ي من منظومة الحياة اليومية للم

عكســـــــــــــت بوادر توطين منظمات حدد معاملها الفضـــــــــــــاء الســـــــــــــيبراني  عولجت فيه هذه املفاهيم وفق منظور معلوماتي املثل  

،،،الخ، زيــادة على ذلــك ادى هــذا   االدارة الكترونيــة  و الجــامعــة االلكترونيــة  ، التعليم االلكتروني الصــــــــــــحــة االلكترونيــة

لى اعادة تشـــــــكيل تخصـــــــصـــــــات جديدة مثل التنقيب على  املعرفة ومزودي الخدمة  االنفتاح على  مجتمع اقتصـــــــاد املعرفة إ

االلكترونية ومهندسـ ي املواقع االلكترونية للمؤسـسـات ،خاصـة في مجال العمل االداري العمومي الذي فرضـه منطق جودة 

مـا دعـت اليـه الحـاجة  الخـدمـة وفق معـايير واســـــــــــــس الزمهـا اعـادة هنـدســـــــــــــة اعمـالهـا ونظمهـا ووقـت انجـازهـا للخـدمـات ، وفق 

 االنسانية لتلبية متطلبات األفراد دون قيود زمانية وحدود مكانية قد تعيق وصول تأدية خدمات االدارة ملستحقيها .

ــــلة كمهمة ملقاة على عاتقها من       ـــ ــــوء هذا وجدت املرافق العمومية امام تحدي املواطنين ومطالبهم املتواصـ ـــ وعلى ضـ

ــات التقليـديـة  ــابقـاملمـارســـــــــــ ـــ ـــ ــاليـب االداريـة اذ البـد لهـا من بعـث اســـــــــــــتراتيجيـة جـديـدة تعوض الجهود  ة الســـــ في الطرق واالســـــــــــ

ـــــرية التي تبقى عاجزة عن   ـــ ـــــرع وادق وبكفاءة   املعلوماتو  الخدماتهذا الكم الهائل من   تنظيموتســــــــــــيير  البشـــــ ـــ ـــــكل اســـــ ـــ بشـــــ

وفاعلية ،وامام هذا الرهان تم اللجوء إلى اســــــــتحداث نمط تســــــــيير اداري لكثير من انشــــــــطتها واعمالها مما يعكس توظيف  

  باإلدارة االلكترونية.التقنية الحديثة كأنظمة اعادت تعريف املفاهيم االدارية الجديدة وهو ما يصطلح عليه 

ا عديد الدول نحو تبني اإلدارة اإللكترونية كنمط تســـــــييري جديد حتم على الدولة اعادة حوكمة  ان التحوالت التي تعرفه   

مرافقها العمومية ، للتكيف مع هذا الواقع  الذي اخذ ابعاده من افاق مجتمع املعلومات الذي منحها مؤشـــــــــــر تنموي وفق 

ع االدارة االلكترونية و العمل بأبعادها الضــــمنية  وثقافة التعامل ممنظور جودة الخدمة  ،لكن تبقى فاعلية هذا االخير  

التي يعول فيهـــا على العنصـــــــــــــر البشـــــــــــــري ومؤهالتـــه التقنيـــة  التي تمكن هـــذه املرافق من اعـــادة التموقع من جـــديـــد في ظـــل  

ـــــريع وتيرة االنجـاز و تخفيض النفقـات املـادية   ـــ ـــــايرة النظم الحـديثـة من حيـث تســـــ ـــ ـــــنى لهـا مســـــ ـــ ـــــاد العـاملي ، حتى يتســـــ ـــ االقتصـــــ

 عن تحقيق  
ً
الشــــفافية  وترشــــيد العمل االداري بالشــــكل الذي يضــــمن تحقيق الجودة االدارية ، وتبســــيط اإلجراءات فضــــال

في اإلدارة، ومكافحة الجريمة الوظيفية، والفسـاد اإلداري. فالتحول الى االدارة اإللكترونية يحقق طفرة كبيرة في   واملسـاءلة

ــاعـد على الحـد من عـ ـــ ـــ ديـد العقبـات التي يعرفهـا األداء الوظيفي واإلداري والعمـل على ترقيـة صـــــــــــــورتـه  التنظيم واألداء، وتســـــ

بشـــــــــــكل يعزز من رابط االتصـــــــــــال العمومي وتعميق الثقة في الخدمات التي يقدمها على نحو يضـــــــــــمن توطيد هذه العالقة ، 

اج الى اطر حـاميـة من ثقـافـة  لكن الفـائـدة من اســـــــــــــتخـدام تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـــــــــــــاالت في االدارة اإللكترونيـة يحتـ

ــــــريعات  ـــمن فاعلية هذه التقنيات، وإيجاد تشـــــ ـــ ــــــات من أجل تحقيق إلتزام حقيقي يضـــــ ـــــــســـــ ـــ وتنظيم أكيدين لدى هذه املؤسـ

 قانونية تصب في إنجاز الهدف املرجو.

 و من خالل ما تقدم يمكن طرح االشكالية الرئيسية لهذه املداخلة في الشكل التالي:  

 الوظيفية التي تعكسها ثقافة االدارة االلكترونية لتعزيز قيم جودة املرفق العام ؟ماهي االبعاد 

 و لإلجابة على هذه االشكالية قمنا بصياغة االسئلة الفرعية التالية:
 ماهو املفهوم الضمني االدارة االلكترونية ؟ -

  ؟العامإلدارة االلكترونية ضمن سياق تحوالت املرفق أهمية اظهر تاين  -

تبنـــت العـــديـــد من الـــدراســـــــــــــــات نموذج االدارة االلكترونيـــة لتفعيـــل ميكـــانيزمـــات عمـــل املرافق    أهميـــة الـــدراســــــــــــــة:

العمومية ضـــــــــــــمن ســـــــــــــياق التحوالت الجديدة التي يعرفها هذه االخير  حتى تكون مخرجاتها على قدر من النوعية تراعى فيها 

 الدراسة:تطلعات املواطن املتزايدة ، تأتي اهمية هذه 
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ــارة الى االبعاد الثقافية )التنظيمية   ــاهمتها في تعزيز جودة املرافق العامة التي  –لإلشـ التقنية( لإلدارة االلكترونية ومدى مسـ

تعرف هذه االخيرة تحوالت لترقية خدماتها مدام تتمتع بالخــــــــخصــــــــية العمومية وتلبية الحاجات العامة واهي اهم ركن على 

 مستواها.

 :يحاول موضوع الدراسة الوصول إلى األهداف التالية :أهداف الدراسة

 .وتأثيرها علي ترشيد الخدمة العمومية وأهم متطلباتها التعرف علي مفهوم اإلدارة االلكترونية - 

 الوصول الى مدى نجاعة اإلدارة االلكترونية ك لية في ترشيد الخدمة العمومية ،  -

ـــــتراتيجيــة الخــدمــات العــامــة االلكترونيــة ، وكيف أثرت   - . ـــ في الوصـــــــــــــول إلى الخــدمــة العــامــة    آليــامحــاولــة التعرف على إســـــ

 .الرشيدة ، من خالل التجربة الجزائرية 

 ملعالجة هذا املوضوع قمنا بتقسيم البحث إلى محورين  وهما كالتالي   :  تقسيمات الدراسة :

 املحور االول : االدارة االلكترونية

 في الجزائر الخدمات العمومية ترشيد االدارة االلكترونية فيدور : املحور الثاني

 املحور األول: االدارة االلكترونية 

 االطار املفاهيمي لإلدارة االلكترونية:  أوال:

أدى التطور السريع لتقنية املعلومات واالتصاالت إلى بروز نموذج ونمط جديد من اإلدارة في ظل التنافس والتحدي  

، وهو ما اصطلح على تسميته   خدمتها املتزايد أمام اإلدارات البيروقراطية ،كي تحسن من مستوى أعمالها ، و جودة 

بذلك فإن ظهور اإلدارة االلكترونية جاء بعد  ،باإلدارة الرقمية ، أو إدارة الحكومة االلكترونية ، أو اإلدارة االلكترونية 

 .(11، صفحة 2010)عاشور،  االلكترونية ، واألعمال االلكترونية وانتشار شبكة االنترنت التطور النوعي السريع للتجارة  

 .مفهوم االدارة االلكترونية:1

 تنفيـذ الوظـائف االداريـة للمنظمـة من خالل االجهزة االلكترونيـة لتحقيق الهـدفتعرف االدارة االلكترونيـة بـانهـا "      

 .(Ohiole Osakede, Ojo Ijimakinwa, Arijeniwa, Adesanya, & Ojo, 2017, p. 13)التنظيمي الفعال 

ــــار    ـــ ــــب ما اشـ ـــ :"االدارة االلكترونية كتطبيق يســــــــتخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــاالت لدعم املهام    Richardوحسـ

االدارية  في شــــــــــــكلها االلكتروني ،االمر الذي يســــــــــــمح بتدفق الســــــــــــريع ملعلومات اما داخل او خارج املنظمة، بهدف تحســـــــــــين  

 .(Onuigbo, 2015, p. 23) االنتاجية واالداء قصد تحقيق الشفافية واملساءلة  "

ـــــير محمـد بن هالل :      ـــ هي جهود ادارية تتضـــــــــــــمن تبـادل املعلومات وتقـديم الخـدمات للمواطنين بســـــــــــــرعة في حين يشـــــ

ــــرية املعلومات املتناقلة وامنها ، في اطار   ـــ ــــمان سـ ـــ ــبكات االنترنت ، مع ضـ ــ ـــ ــــة عبر اجهزة الكومبيوتر وشـ ـــ عالية وتكلفة منخفضـ

ـــــار،  الحقة داخليا وخارجيا  ســـــــــياســـــــــات املنظمة واجراءاتها ، بهدف تحقيق املرونة الالزمة لالســـــــــتجابة للمتغيرات املت ـــ )الكسـ

 .(24، صفحة 2017

من املصـــــطلحات العلمية املســـــتحدثة في مجال العلوم اإلدارية،    e-managementيعتبر مصـــــطلح اإلدارة اإللكترونية  

إشـــــــــــــارة إلى فكرة مفـادهـا التحول إلى في الواليـات املتحـدة في    1973فقـد اســـــــــــــُتخـدم مصـــــــــــــطلح املكتـب الالورقي ألول مرة عـام  

 .أخذت مؤسسة "زيروكس" تروج لهذا املفهوم الطموح باعتباره يمثل مكتب املستقبل 1974العمل الرقمي، وفي عام 

فكانت بداية االنطالق لشــــركة مايكروســــوفت في هذا امليدان، من خالل اســــتخدام الربط الشــــبكي    1996أما في ســــنة  

ـــــيب   ـــ املســـــــــــــتخدمة في مؤســـــــــــــســـــــــــــتها، مما أدى إلى تقليص الحاجة الســـــــــــــتخدام الورق بقدر كبير جدا، وفي نهاية بين الحواســـــ

التســعينات اســتخدم مصــطلح اإلدارة اإللكترونية مع انتشــار شــبكة االنترنت العاملية، واعتمدها كوســيلة لتوفير الخدمات  

 .(9-8، الصفحات 2013)عزب،  عن بعد
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حاليا   البشريةاملعلومات واالتصاالت التي تعيشها    لثورة كنتيجةظهرت   ، مصطلح حديث اإللكترونية  اإلدارةمفهوم  

اثه هذا املصطلح واستخداماته في ما بين القطاع العام د لح وكنتيجة الرقمي   باالقتصادخصوصا بعد ظهور ما يسمى 

)محمد، فؤاد،   الذكية.  والحكومة   اإللكترونية،  الحكومة  اإللكترونية،  كاإلدارةمسميات  بعدةفقد ظهر  ،والقطاع الخاص

 .(106، صفحة 2019و محمد، 

وبصورة أخرى اإلدارة اإللكترونية هي عملية مكننة جميع مهام ونشاطات املؤسسة اإلدارية، باعتماد كافة تقنيات  

املعلومات الضرورية وصوال إلى تحقيق أهداف اإلدارة الجديدة في تقليل استخدام الورق وتبسيط اإلجراءات، والقضاء  

  اإللكترونية الحقا عامالت لتكون كل إدارة جاهزة للربط مع الحكومة على الروتين واإلنجاز السريع والدقيق للمهام وامل

 .(762، صفحة 2018)مقراني و السوفي، 

إلدارة اإللكترونية في معناها الحديث هي استخدام الوسائل والتقنيات اإللكترونية بكل ما تقتضيها املمارسة أو  و 

 .(67، صفحة 2018)سايح ،  اإلجراءات أو التجارة أو اإلعالن، و يطال هذا املعنى حتى األمور غير اإلداريةالتنظيم 

 فيما يلي استعراض لبعض التعريفات التي وردت بشأن اإلدارة اإللكترونية: 

يعرف عبود نجم اإلدارة اإللكترونية بأنها: "العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانات املتميزة لإلنترنت وشبكات األعمال،   •

حدود، من أجل تحقيق أهداف   رين بدون في التخطيط والتوجيه والرقابة على املوارد والقدرات الجوهرية للمؤســســة واآلخ

 .(126، صفحة 2004)نجم،  املؤسسة"

ــامليأمـا   • ــة اإلداريـة    عبـد الرزاق الســـــــــــ فيعرف اإلدارة اإللكترونيـة بـأنهـا: "عمليـة ميكنـة جميع مهـام وأنشـــــــــــــطـة املؤســـــــــــــســـــــــــ

ــــتخدام    باالعتماد على جميع تكنولوجيا املعلومات الضــــــــــــرورية، للوصــــــــــــول إلى تحقيق أهداف اإلدارة ـــ الجديدة في تقليل اســـــ

ــــاملي،    هام واملعامالت"الورق وتبســـــيط اإلجراءات والقضـــــاء على الروتين واالنجاز الســـــريع والدقيق للم ــــفحة  2013)السـ ، صـ

117). 

فيعرفها بأّنها: " هي قدرة املؤســــــــســــــــة )عامة أو خاصــــــــة(، على تقديم الخدمات وتبادل املعلومات   بن معال العمري بينما   •

ـــــــائل إلكترونية   ـــ ـــــــ  –بوسـ ـــ ـــــــبكة االنترنت أو أي شـ ـــ ـــــــال إلكترونيكشـ ـــ ـــــــات األعمال    -بكة اتصـ ـــ ـــــــسـ ـــ فيما بينها وبين املواطنين ومؤسـ

ـــمان   ـــر وقت، مع ضــ ـــر ودقة عالية، وبأقل تكلفة وفي أقصــ ــــوصـــــية وأمن املعلومات في أي وقت وأي  املتعاملة معها، بيســ خصـ

 .(16، صفحة 2003)العمري،  مكان"

ـــــتخــدام  أمــا محمــد غنيم فيعرف اإلدارة اإللكترونيــة بــأنهــا: "أداء   • ـــ ـــــركــاء، من خالل اســـــ ـــ العمليــات بين مجموعــة من الشـــــ

 .(30، صفحة 2004)غنيم،  وفعالية األداء"تكنولوجيا معلومات متطورة بغية زيادة كفاءة 

يعتمــد على تنفيــذ كــل األعمــال واملعــامالت التي تتم بين طرفين    وتعرف اإلدارة اإللكترونيــة كــذلــك بــأنهــا: "منهج حــديــث •

ـــتخدام كل الوســــــــائل اإللكترونية مثل: البريد  ــــســــــــات، باســـــ ـــ اإللكتروني والتحويالت اإللكترونية  وأكثر من األفراد واملؤسـ

ــائل إلكترونية أخرى" )الحمادي    لاموال، والتب ادل اإللكتروني للبيانات، والفاكس، والنشــــــرات اإللكترونية، وأية وســــ

 .(3، صفحة 2004و الحميض ي، 

ــات    Kalikaيعرف   • ــة في العمليـ ــديثـ ــات واالتصــــــــــــــــال الحـ ــا املعلومـ ــار وفرص تكنولوجيـ ــا: "دمج آثـ ــأنهـ ــة بـ اإلدارة اإللكترونيـ

 .(jacques pluchart, 2008, p. 17) اإلدارية"

مليـات اإلدارة  بـأّنهـا: " اســـــــــــــتخـدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتصــــــــــــــال في تحســـــــــــــين ع  Vrhovšek& Spalevićكمـا يعرفهـا   •

 .(salem & Alrahahle, 2014, p. 266) والحكومة"
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وبالتالي يمكن تعريف اإلدارة اإللكترونية بأنها: "عملية اســــــــتخدام املؤســــــــســــــــة لتكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــاالت،  

لتطويرها وتحســــينها، وتبســــيط اإلجراءات وســــرعة وكفاءة االنجاز بأقل وربطها بكافة النشــــاطات اإلدارية داخل املؤســــســــة 

 .تكلفة وفي اقصر وقت وبدقة عالية"

حيـث عرفـت اإلدارة    نظرا لوجود تـداخـل وترابط مفـاهيمي بين مصـــــــــــــطلح الحكومـة اإللكترونيـة واإلدارة اإللكترونيـة،

اإللكترونية بكل ما تقتضــيه املمارســة أو التنظيم، أو اإلجراءات أو التجارة  اإللكترونية بأنها اســتخدام الوســائل والتقنيات  

 أو اإلعالن، في حين ركزت دراســــــــــــات أخرى على محاولة تبّين مدى إمكانية اختصــــــــــــار الوقت والســــــــــــرعة في إنجاز املعامالت،

ـــــبكـة  إنجـاز املعـامالت اإلداريـة، أ"وتقريـب املســــــــــــــافـات، فعّرفـت اإلدارة اإللكترونيـة، بـأنهـا   ـــ و تقـديم الخـدمـات العـامـة عبر شـــــ

 اإلنترنت، دون أن يضطر العمالء لالنتقال إلى اإلدارات شخصيا إلنجازها مع ما يترافق من إهدار للوقت والجهد والطاقات.

ة وإحالل املكتب اإللكتروني عن  ،كما عرفت بأنها االستغناء عن املعلومات الورقي  (609، صفحة  2017)مختار و لعشاب، 

ـــــــــب   ـــــع لتكنولوجيــا املعلومــات وتحويــل الخــدمــات العــامــة إلى إجراءات مكتبيــة ثم معــالجتهــا حســـــ ـــ ـــــتخــدام الواســـــ ـــ طريق االســـــ

اإللكترونية انطالقا ، كما عرفت اإلدارة  (3، صــــفحة  2017)بلقرع، العمري، و قريشــــ ي،    خطوات متســــلســــلة منفذة مســــبقا

من شـــــــــــــكــل العالقــة التي أصـــــــــــــبحــت تحــدد طبيعــة التواصــــــــــــــل الفــاعــل داخــل الــدولــة الوطنيــة، وكيف أثر التحول لتوظيف  

التكنولوجيا الحديثة على صـــياغة تلك الروابط باختالف أنواعها ،حيث عرفت من طرف البنك الدولي بأنها مفهوم ينطوي  

التصـال بتغيير الطريقة التي يتفاعل من خاللها املواطنين، واملؤسـسـات التجارية مع على اسـتخدام تكنولوجيا املعلومات وا

الحكومة، للســــــــــــماح بمشــــــــــــاركة املواطنين في عملية صــــــــــــنع القرار، وربط طرق أفضــــــــــــل في الوصــــــــــــول إلى املعلومات، وزيادة 

ــــفافية وتعزيز املجتمع املدني ــــر،    الشـ ــــفحة  2016)غريبي و األخضـ قدرة  :،في حين تعرف الحكومة اإللكترونية بأنها(408، صـ

ــا من جهــــة، وتقــــديم الخــــدمــــات للمواطنين وقطــــاع األعمــــال من جهــــة  ــا بينهــ األجهزة الحكوميــــة على تبــــادل املعلومــــات فيمــ

ناقلة في أي وقت أخرى،وذلك بســرعة عالية وتكلفة منخفضــة عبر شــبكات االنترنيت، مع ضــمان أمن وســرية املعلومات املت

ـــــر،    وأي مكان ـــــفحة  2016)غريبي و األخضـــــ ـــــياق على أنها(406، صـــــ ـــــلوب جديد للعمل  » :،وهناك من عرفها في هذا الســـــ أســـــ

ـــــبكة الدولية للمعلومات ـــــب الذكي والشـ ـــــتخدام التقنية الحديثة املتمثلة في الحاسـ الكفاءة من اجل تحقيق   )االنترنيت(باسـ

 .(389، صفحة 1970)عبد العزيز،  والفعالية في أداء العمل

 : أبعاد مفهوم االدارة االلكترونية 1الشكل رقم 

 
 .59،ص2011والتوزيع،املصدر: مصطفى يوسف كافي، االدارة اإللكترونية،)ب. ط(،دمشق: دار ومؤسسة رسالن للطباعة والنشر 
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 :. خصائص اإلدارة اإللكترونية2

  (23، صفحة 2006)الضافي،  تتميز اإلدارة اإللكترونية بما يلي:

 ؛إدارة تدير امللفات بدال من أن تحتفظ بها ▪

 ؛اإللكترونية األسرع واألسهل حفظا وتعديال واسترجاعاال تعتمد على وثائق ورقية بقدر ما تعتمد على الوثائق  ▪

تســـــــــــــتنــــد إلى املؤتمرات اإللكترونيــــة حيــــث تتم االجتمــــاعــــات عن بعــــد محليــــا دون االنتقــــال املــــادي للمجتمعين من  ▪

 ؛مقارهم

ساعات تتصف باملرونة وسرعة االستجابة للحدث أو املتغير أينما حدث ووقتما حدث، بال حدود زمانية على مدار   ▪

 ؛اليوم وأيام السنة

تســــــــــتمد بياناتها أو معلوماتها من األرشــــــــــيف اإللكتروني وتتراســــــــــل بالبريد االلكتروني والرســــــــــائل الصــــــــــوتية بدال من  ▪

 ؛الصادر والوارد

تنتقل من املتابعة باملذكرات إلى املتابعة االلكترونية على الشاشات، وتعتمد املراقبة من بعد والعمل من بعد، وهو  ▪

 فر التكلفة ويزيد الكفاءة.ما يو 

 :عناصر اإلدارة اإللكترونية -3 

ــر التقني   ــية وهي العنصــــــــ ــة ما لم تتوافر عناصــــــــــرها الرئيســــــــ ــســــــــ ال يمكن تصــــــــــور نجاح اإلدارة اإللكترونية في أي مؤســــــــ

 والعنصر البشري.

 العنصر التقني -1.3

 يتكون العنصر التقني هو اآلخر من ثالثة عناصر هي:

 .ويتمثل في املكونات املادية للحاسوب كاألجهزة والطابعات وغير ذلك من امللحقات :الحاسوبعتاد  -1.1.3

 تتوزع إلى فئتين هما: :البرمجيات -2.1.3

: وهي نظم التشــــغيل، نظم إدارة الشــــبكة، مترجمات لغات البرمجة، أدوات تدقيق البرمجة،  برامج إدارة النظام  -أ

 .الحاسوبهندسة البرامج بمساعدة 

ـــــات الويب، برامج البريد لتطبيقات:  برامج ا -ب ـــ ـــــتعرضـــــ ـــ ـــــمل برامج التطبيقات العامة )كقواعد البيانات، مســـــ ـــ تشـــــ

اإللكتروني، برامج الدعم الجماعي، رسوم الحاسوب، الجداول اإللكترونية...الخ(، باإلضافة إلى برامج التطبيقات الخاصة  

ـــــبيـــة، حزم البرامج املـــاليـــة، ـــ برامج التجـــارة اإللكترونيـــة، برامج تخطيط املوارد املؤســـــــــــــســـــــــــــــة، برامج إدارة    )كـــالبرامج املحـــاســـــ

 املشروعات...الخ(.

وهي الوصالت اإللكترونية املمتدة عبر نسيج اتصالي لشبكات االنترنت واالنترانت   :الشبكات -3.1.3

 .(25-23، الصفحات 2005)ياسين،  WANوالشبكات املحلية املوسعة  LANواالكسترانت، والشبكات املحلية 

 العنصر البشري  -2.3

االتصال في جهة ما، وجلب األجهزة وتحميلها بالبرامج اإللكترونية، ثم وضعها على  من غير املعقول تأسيس شبكة  

املكاتب أمام إدارات بيروقراطية تدير دفة العمل بعقلية روتينية، ألن هذا يعد تضييعا للوقت والجهد، وإهدارا للمال،  

والنفس ي لتلك القيادات،   يل املسار الفكري فهي ال تملك أبجديات التعامل مع النظام الرقمي في اإلدارة، ومن الصعب تعد

التي تشربت روح املركزية واالنفراد بالقرار، لتصبح فجأة قيادات تؤمن بمبدأ املشاركة والشفافية وإتاحة املعلومات،  

،  2011)الحسن،  فضال عن أن هذه القيادات قد يكون واقع اإلدارة اإللكترونية بالنسبة إليها غيبا ال تعرف عنه شيئا

 .(72صفحة 

 )الغساني( لذا يجب أن يكون الكادر البشري:
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مؤهل ومصقول فنيا من خالل الدورات التدريبية املناسبة وعلى إطالع دائم على كل جديد، حتى يصبح قادرا   -1

 والتعامل معها، واستغالل إمكاناتها وقدراتها ملصلحة مؤسسته وبيئة عمله. على استخدام التكنولوجيا الحديثة 

ز على االبتكار واملبادرة باألفكار، ومعّود على البحث عن املعلومة من خالل ما هو متاح.  -2  محفَّ

 قادر على التعامل مع الزبائن، والتواصل معهم وتلبية استفساراتهم.  -3

ي للمعلومات واملستقبل لها، ورأس املال الحقيقي ألي مشروع، حيث يقع صّناع  ويعتبر العنصر البشري هو املغذ

ة اإلنسانية والوظيفية ملنظومة اإلدارة اإللكترونية في قلب العناصر  املعرفة من الخبراء واملختصين الذين يمثلون البني

  .(24، صفحة 2005)ياسين،   التقنية الثالث السابقة

 الفرق بين االدارة االلكترونية واالدارة التقليدية: -4

 في الجدول التالي:  أهم الفروقات بين االدارة االلكترونية واالدارة التقليدية تتمثل     

 الفرق بين االدارة االلكترونية واالدارة التقليدية:: 1الجدول رقم 

 االلكترونية االدارة  االدارة التقليدية التصنيف 

املعامالت الورقية تتعرض للتلف مع مرور  امليزة

 الوقت 

النظام االلكتروني في مأمن من التلف والتقادم ويمكن تأمينه عبر  

 أكثر من وسيط تخزين إلكتروني

صعوبة فقدان أية بيانات أو معامالت أو ملف من امللفات التي تم   املعامالت وأوراق مهمة إحتمال ضياع الحفظ 

 حفظها على الشبكة االلكترونية 

 سهولة البحث في أرشيف الشبكة عن أي معاملة   صعوبة االسترجاع الضياع 

إرتفاع تكاليف حفظ امللفات واملعامالت  االسترجاع

 وإستخراجها. 

تكلف فقط ثمن وسائط التخزين أو الشبكة التي حملت عليه  

 املعلومات سلفا

 ضخمة.تحتاج إلى مخازن  التكاليف 

 

 تحتاج األجهزة املحملة عليها امللفات إلى غرفة صغيرة  

تضمن برامج الحماية عدم التالعب بامللفات واملعامالت سواء   تتأثر بالعامل البشري  املكان

 بالحذف أو اإلضافة

 والثانيةالبرامج التقنية تالجل أي إجراء يتم بالساعة والدقيقة  تتأثر بالعامل البشري  الحماية

التوثيق 

 والضبط 

يتم التعامل من خالل برامج الحاسوب ،أو مكائن االدارة  ضرورة التعامل مع املوظف وجها لوجه 

 املخصصة لهذا الغرض 

خضوعها لالرتياح أو التعب أو الوساطة من   االجراءات

 أحد الطرفين

لقاء إفتراض ي، يقوم على إجراء معاملة بين الطرفين ال يوجد سوى 

 ما فقط.أحده

تتميز بالفاعل السريع إذ يمكنها إستقبال آالف الطلبات أو   تحتاج إلى أيام وأشهر طبيعة اللقاء

 الرسائل في زمن قصير ،وإرسال رسائل لعدد كبير  

 تتفاعل بسرعة فائقة مع مراجعيها تحتاج إلى أيام وأشهر إلنجاز املعامالت التفاعل

 ساعة يوميا 24تقدم خدماتها  الرسميمحدودية ساعات الدوام  السرعة 

 سهولة إنجاز املهام الخاصة بيسر وسهولة  صعوبة إنجاز املهام الخاصة مدة الخدمة 

املصدر: العياش ي زرزار، االدارة االلكترونية نظرة جديدة إلدارة املنظمات، مجلة الحقيقة ،جامعة أحمد دراية  أدرار  

 . 158-157ص ،ص2،العدد14،جوان،املجلد 2015)الجزائر(،

 مبادئ وأهداف االدارة االلكترونية:  -5

 (37، صفحة 2019)بوزكري و طيباوي،  وتتمثل مبادئ اإلدارة اإللكترونية فيما يلي :

 إزالة الفجوة التنظيمية بين اإلدارة في األعلى والعاملين في األسفل؛ ✓
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 إلغاء التقسيم التقليدي بين اإلدارة؛ ✓

ـــــــتخدام البرمجيات التي تتعلق بالوظائف والعالقات ،وإنجاز األعمال   ✓ ـــ ـــــــفقات  إحالل اآللة محل العامل واسـ ـــ والصـ

 رقميا عن بعد؛

تبـــادل البيـــانـــات إلكترونيـــا لتغطي جميع العـــاملين في املؤســـــــــــــســـــــــــــــة ،وعالقـــات املؤســـــــــــــســـــــــــــــة مع املوردين والعمالء  ✓

 واملجموعة املشتركة من املؤسسات؛

 (189صفحة ، 2006)بوحوش،  :كما تقوم اإلدارة العامة اإللكترونية على املبادئ التالية

التركيز على النتــائج : حيــث ينصـــــــــــــــب اهتمــام اإلدارة اإللكترونيــة على تحويــل األفكــار إلى نتــائج مجســـــــــــــــدة في أرض   ✓

ــة   الواقع، وأن تحقق فوائــــد للجمهور تتمثــــل في تخفيف العــــبء من حيــــث الجهــــد، واملــــال والوقــــت، وتوفير خــــدمـ

 مستمرة على مدار الساعة ؛

ويعني أن االسـتثمار في تكنولوجيا املعلومات، وتعدد املتنافسـين على تقديم الخدمات بأسـعار تخفيف التكاليف:   ✓

 زهيدة، يؤدي إلى تخفيض التكاليف؛

التغير املستمر: وهو مبدأ أساس ي في االدارة االلكترونية ،بحكم أنها تسعى بانتظام لتحسين وإثراء ما هو موجود،  ✓

 ا الزبائن، أو بقصد التفوق في التنافس؛ورفع مستوى األداء سواء بقصد كسب رض

ســــــــــــــاعــدت هــذه املبــادئ مجموعــة من التغيرات التي طرأت على نظريــة وتطبيق اإلدارة الحــديثــة، إنعكســــــــــــــت على  ✓

 الوظائف واملهام اإلدارية للمؤسسات.

 خصائص االدارة االلكترونية: -6

)طوال و بن   :برزها نذكر ما يليأومن  العادية  اإلدارةالتي تجعلها تختلف عن  املميزةويقصد بالخصائص السمات 

  (18-17، الصفحات 2019علي ، 

 إختفاء الوثائق الورقية في املعامالت التجارية :  -1.6

إلكترونية محل الدعائم  إن الهدف من املعامالت التجارية هو خلق مجتمع املعامالت الالورقيه أي إحالل دعائم 

الورقية، على الرغم من انخفاض أسعارها وسهوله استخدامها لكن ما يعيبها هو أنها تحتاج الى حيز مكاني كبير لتخزينها،  

إرتفاع تكاليف نقلها، باإلضافة الى صعوبة الحصول على املعلومة بطريقه فورية، وهذا ما يؤدي إلى االستغناء عن  

 الورقية لتحل محلها املستندات االلكترونية، أي  اجراء كافه املعامالت واالجراءات بشكل الكتروني.التعامل باملستندات 

 تسليم املنتجات إلكترونيا:  -2.6

أتاحت شبكة االنترنت إمكانية تسليم بعض املنتجات إلكترونيا، اي التسليم املعنوي للمنتجات مثل برامج  

املوسيقية، افالم الفيديو ،الكتب، االبحاث، التقارير االلكترونية، على جانب بعض الخدمات  الحاسوب، التسجيالت 

مثل االستشارات الطبية والهندسة....،وهو ما يخلق تحديا أمام السلطات املختصة حيث ال يوجد حتى االن آليات متفق  

عون ذلك للتهرب منها بعدم التسجيل هذه  عليها إلخضاع املنتجات الرقمية للجمارك أو الضرائب ،فقد يستغل البائ

 التعامالت في الدفاتر املحاسبية الرسمية. 

 غياب العالقة املباشرة بين االطراف املتعاقدة:  -3.6

حيث ان املؤسسة لها القدرة على إدارة تعامالتها التجارية بكفاءة من أي موقع جغرافي ،دون الحاجه للعنصر البشري   

وتر  بالتراسل االلكتروني وهو ما يعرف بالوكيل االلكتروني، حيث بإمكان أي فرد الحصول على  ،باستخدام أجهزة الكمبي

 إحتياجاته دون الخروج من منزله.

 السرعة في انجاز املعامالت التجارية:  -4.6
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الصفقات   تساهم التجارة اإللكترونية بشكل فعال في اتمام العمليات التجارية بين الطرفين على وجه السرعة، إذ تتم 

التجارية  ابتداء من مرحله التفاوض وإبرام العقود، وحتى الدفع االلكتروني، واالنتهاء بتسليم املنتجات والخدمات ،دون  

 الحاجة النتقال الطرفين والتقائهما في مكان معين ،وذلك توفير للجهد والوقت واملال. 

 التفاعل الجماعي بين عدة اطراف:  -5.6

يستطيع أحد أطراف املعاملة إرسال رساله الكترونيه الى عدد ال نهائي من املستقبلين في نفس الوقت، و دون الحاجه   

 إلرسالها في كل مرة، وفي هذا املجال توفر شبكه االنترنت إمكانيات  بال حدود للتفاعل الجماعي بين فرد مجموعة.  

 : خصائص االدارة االلكترونية2الشكل رقم 

 

 
مصطفى الصايم ،محمد بوقناديل، الثنائية )تكنولوجيا املعلومات واالتصال، إدارة املعرفة ومساهمتها في ريادة وتميز املنظمات   املصدر:

 .7،ص 2،العدد1،ديسمبر،املجلد 2019، مجلة أبحاث كمية ونوعية في العلوم االقتصادية واالدارية، جامعة غرداية )الجزائر(،الحديثة

 ات وسلبيات تبني االدارة االلكترونية:إيجابيثانيا:  

مثل امكانيه تقديم الخدمات طوال اليوم وخالل كامل ايام االسبوع من   اإللكترونية اإلدارةرغم تعدد ايجابيات  

مع تقليل تكلفه الخدمات وتبسيط العمليات واالجراءات وما ينتج عنها من اختصار  ، خالل بوابات الكترونيه موحده 

لى الحفاظ على البيئة  إ  ة والنزاهة واملساءلة، باإلضاف الشفافية  أداء مع تفعيل مبد األ  بيروقراطيةللوقت والتخلص من 

مجال التكنولوجيا االعالم واالتصال وتحقيق   من خالل تقليل كمية الورق املستعمل وتخجيع روح املقاوالتية في 

رضاء الزبون من خالل  إ  أمع تحقيق مبد ،مختلف املؤسسات  الحكومةواملواطنين وبين   الحكومة التفاعل والتواصل بين  

)رفاع و عدمان،   اإللكترونية اإلدارةن العديد من االنتقادات توجه الى  أ غير ،  ميةالعمو  الخدمةجعل املواطن محور 

  .(147، صفحة 2019

 (291، صفحة 2018)بوشنافة و بوداوي،  : التاليةويمكن تلخيصها في النقاط  

 ؛ املساندة  االحتياطيةو توقف البطاريات أالتيار الكهربائي   انقطاع ❖

 ؛ و ضعف صيانتهاأ املطبقة البرمجيات   رداءة ❖

 ؛معظم الدول واملؤسسات الكبرى   هاالتي ال تتحمل الباهظة   التكلفة ❖

 العاملة؛عن تخفيض من  جم اليد   الناجمة البطالة ❖

ستزداد تبعيتها للدول  دول العالم الثالث فانه   حيث بزياده استعمال هذا النظام من طرف، التبعيةزياده  ❖

 إنعكاسات سلبية خاصة في مجال األمن واالقتصاد؛  مما يترتب عنه  الغربية،

 ضعف تغطية االنترنت وجودتها في العديد من الدول وتذبذبها من منطقة إلى أخرى. ❖
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 :متطلبات التحول نحو االدارة االلكترونيةثالثا:  

االدارة االلكترونية  يتطلب تهيئة البيئة املناسبة النطالق نشاطها كي تتمكن من تنفيذ ما هو منوط بها،  إن تطبيق 

 . (26-24، الصفحات 2010)عاشور ،  فتطبيق االدارة االلكترونية يجب ان يراعي عدة متطلبات منها:

تنحصـــــر املتطلبات االدارية واالمنية الواجب مراعاتها عند تطبيق االدارة االلكترونية في  :املتطلبات االدارية واالمنية  -1

 العناصر التالية:

وضـع اسـتراتيجية وخطط التأسـيس: والتي يمكن أن تشـمل ادارة، او هيئة على املسـتوى الوطني لها وظائف التخطيط،   

والتنفيذ ملشــاريع االدارة  االلكترونية، وفي هذه املرحلة البد من توفير الدعم، والتأييد من طرف االدارة العليا واملتابعة  

 ؛في الهرم االداري، مع توفير مخصصات مالية كافية إلجراء التحول املطلوب

االتصــاالت بما يتوافق مع بيئة    توفير البنية التحتية لإلدارة االلكترونية: إذ البد من العمل على تطوير مختلف شــبكات 

التحول التي تســـــتدعي شـــــبكة واســـــعة، ومســـــتوعبة للكم الهائل من االتصـــــاالت، دون اهمال التجهيزات التقنية األخرى 

 ؛من معدات، واجهزة وحاسبات الية، و محاولة توفيره واتاحته لافراد واملؤسسات

تــدريجي وهــذا بــإعــادة تنظيم الجوانــب واملحــددات الهيكليــة،  تطوير التنظيم اإلداري والخــدمــات واملعــامالت وفق تحول  

 ؛ومختلف الوظائف الحكومية، بما يجعلها تنسجم و مبادئ االدارة االلكترونية

 ؛متطلب الكفاءات املتخصصة: أي ضرورة وجود يد عاملة مؤهلة تمتلك زادا معرفيا يحيط بمبادئ التقدم التقني 

 .تطبيق االدارة االلكترونية وضع التشريعات القانونية الالزمة ل 

 املتطلبات السياسية:  -2

حيث تترجمها وجود ارادة ســـــياســـــية داعمة الســـــتراتيجية التحول االلكتروني، ومســـــاندة ملشـــــاريع االدارة االلكترونية،  

التحول   برامج  ــاز العقبــــــات وتطوير  اجتيــــ ــادي واملعنوي املســـــــــــــــــــاعــــــد على  املــــ العون  تقــــــديم  االلكتروني واالدارة  عن طريق 

 .االلكترونية

 املتطلبات االقتصادية واالجتماعية:   -3

االلكترونية وعلى دراية   لإلدارةاذ تشــــــــمل العمل على خلق تعبئة اجتماعية مســــــــاعدة، ومســــــــتوعبة لضــــــــرورة التحول  

ـــــائل التقنية في كافية بمزايا تطبيق الوســــــــــائل التقنية في االجهزة االدارية االلكترونية، وعلى دراية كافية ب مزايا تطبيق الوســـــ

االجهزة االدارية مع االســـتعانة بوســـائل االعالم، مع ضـــرورة توفير املخصـــصـــات املالية الكافية لتغطية االنفاق على مشـــاريع  

االدارة االلكترونيــة دون اهمــال االســـــــــــــتثمــار في ميــدان تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــــــــــــــال وايجــاد مصــــــــــــــدر تمويــل لهــا تمتــاز  

 مة على املستوى املركزي واملحلي.بالديمو 

 متطلبات البنية التحتية لالتصاالت:   -4

ـــــيـــب   ـــ ــــاك الكترونيـــة في االمكـــان العموميـــة، والهواتف    الكرتونيـــةترتبط بـــإيجـــاد حواســـــ ـــ ـــ ونظم بيـــانـــات متكـــاملـــة واكشـــــ

، وتختلف متطلبـات  والفـاكســــــــــــــات، وتعمـل بنيـة االتصــــــــــــــاالت على زيـادة الترابط بين مختلف االجهزة االداريـة داخـل الـدولـة

االدارة االلكترونية بين مبادرة الكترونية واخرى حســـــــــــب برامج التحول االلكتروني وتبعا لحجم املشـــــــــــروع الذي يســـــــــــتهدف  

 التتمة الكلية او الجزئية لوظائف وانشطة املنظمات االدارية.

 .نماط االدارة االلكترونية:رابعا: أ

ـــــأة بما يحقق أهدافها.  تأخذ اإلدارة اإللكترونية أنماطا   ـــ ـــــكاال متعددة تتفق مع طبيعة العمل لدى املنشـــــ ـــ مختلفة وأشـــــ

 :ومن تلك األنماط ما يلي
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 التجارة اإللكترونية -1

التجارة اإللكترونية هي تبادل املعلومات والخدمات عبر شـبكة اإلنترنت لتحقيق التنمية االقتـصادية بـصورة سـريعة. 

عـــد التجـــارة اإللكترونيـــة أول تطبيق لإلدارة اإللكترونيـــةويمكن أن يتحقق الـــدفع من خالل  
ُ
)كـــافي،    البطـــاقـــات البنكيـــة. وت

 .(56، صفحة 2011

 الحكومة اإللكترونية -2

عد الحكومة اإللكترونية أحد أنماط اإلدارة اإللكترونية، ويقصـــــــــــد بها إدارة الشـــــــــــؤون العامة       
ُ
ــائل ت ـــــ ـــ ـــــــطة وسـ ـــ بواسـ

إلكترونية لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصــــادية وســــياســــية، والتخلص من األعمال الروتينية واملركزية، بشــــفافية عالية. 

ويمكن أن يتمثـل ذلـك في إنجـاز الخـدمـات الحكوميـة بين الجهـات املختلفـة مثـل: العالقـة بين الحكومـة والحكومـة. والعالقـة 

 .قة بين الحكومة والشركات. والعالقة بين الحكومة واملوظفبين الحكومة واألفراد. والعال

 الصحة اإللكترونية -3

تقوم اليــــــــــحة اإللكترونية بتوفير االســــــــــتشــــــــــارات والخدمات واملعلومات الطبية إلى املرضــــــــــ ى عبر وســــــــــائل إلكترونية.  

ـــــــــات الطبيــة والتحــاليــل املخبريــة  ـــــتطيع متــابعــة نتــائج الفحوصـــــ ـــ ـــــبكــة املحليــة  فــاملريض يســـــ ـــ واملعلومــات والخــدمــات عبر الشـــــ

ــاري في دولة  ــتشــــ ــبكة اإلنترنت. كما يمكن إجراء العمليات الجراحية في دولة وأن يكون الطبيب االســــ ــتشــــــفى أو عبر شــــ للمســــ

أخرى. كمـا يمكن تقليـل أوقـات االنتظـار للمراجعين. فـاملريض عنـدمـا يخرج من عيـادة الطبيـب ويتجـه إلى الصـــــــــــــيـدليـة يكون  

 .ء في انتظاره لدى الصيدلي. ألن الطبيب أرسل وصفة الدواء إلكترونيا إلى الصيدليةالدوا

 التعليم اإللكتروني -4

في التعليم اإللكتروني يمكن إجراء املحاضـــــــــــرات الدراســـــــــــية واالختبارات التحريرية ومناقشـــــــــــة الرســـــــــــائل العلمية عبر  

 .االستفادة من الدروس املجانية املنشورة على شبكة اإلنترنتالشبكة املحلية للمنشأة أو عبر شبكة اإلنترنت. كما يمكن 

 النشر اإللكتروني -5

ـــــــادية واالجتماعية واإلطالع على آخر   ـــ ـــــــرات االقتصـ ـــ ـــــــر اإللكتروني يمكن متابعة األخبار العاجلة والنشـ ـــ من خالل النشـ

)كافي،    املعلومة من مصــــــادرها األصــــــليةاملؤلفات، واالســــــتفادة من محركات البحث املتنوعة وتحقيق ســــــرعة الحصــــــول على 

 .(58، صفحة 2011

 وظائف االدارة  االلكترونية:خامسا: 

 : E-Planningالتخطيط اإللكتروني  -1

قادر  نتيجة للتطورات الهائلة في مجاالت التكنولوجيا املعلومات والتنافسية العالية اصبح التخطيط التقليدي غير 

على مواكبة  هذه املستجدات والتطورات ولجعل التخطيط التقليدي اكثر مواكبة وقدرة على استيعاب املتغيرات  

املتوالية، البد تغيير ممارساته وآلياته عبر اعتماد املزايا االلكترونية، وبذلك اصبح يعرف "التخطيط االلكتروني" الذي  

االعتماد على تدفق معلومات من داخل وخارج املنظمة وبتعاون مشترك بين  يعني تحديد ما يراد عمله أنيا ومستقبال ب

القمة والقاعدة باإلفادة من الشبكة االلكترونية ملواجهة متطلبات االسواق املتغيرة وحاجات الزبائن  

 وقصيرة االمد . مد ذات مرونة عالية وتجزئة واضحة وسهلة لخطط أنية املحتملة ووفقا لخطط طويلة األ  وتفضيالتهم

 :  (E-Organizing)  التنظيم اإللكتروني -2

عام من التطور في مجال اإلدارة كان في جوهره الحقيقي تطورا في التنظيم )القوة االكثر   إن  ما يقارب من مئة  

صالبة في اإلدارة (،واذا كان التخطيط هو االكثر ارتباطا بالزمان من حيث وضع الخطط املتعلقة بما تسعى اليه الشركة  

ه الخطة(، فان التنظيم هو االكثر ارتباطا باملكان  من اهداف وتحديد الوسائل الضرورية لتحقيقها في الفترة القادمة) فتر 
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من حيث الهيكل التنظيمي، وسلسله االوامر  عبر املستويات التنظيمية)العالقة بين األعلى واألدنى( ،والرسمية التنظيمية  

هو االطار  التي تكون أكثر كثافة ووظيفية داخل الشركة وأقل كثافة ووظيفية خارج الشركة، وان التنظيم االلكتروني 

الفضفاض لتوزيع واسع للسلطة واملهام والعالقات الشبكية األفقية التي يحقق التنسيق االلي وكل مكان من اجل انجاز  

الهدف املشترك ألطراف التنظيم، فمع االنترنت يتم التحول من منظمة التركيز على الهياكل والخصائص التنظيمية  

 لواحد املتقاسم.  الرسمية الى منظمة التركيز على الهدف ا

 التوجيه االلكتروني:  -3

والتي تسعى الى تفعيل    اإللكترونيةيعتمد على وجود القيادات   املعاصرةيشير الى ان التوجيه االلكتروني باملنظمات 

كما يعتمد ايضا وجود قيادات قادره على التعامل الفعال بطريقه  ،والعمل على تحقيقها   ةالديناميكيدور االهداف 

املطلوبة، كما يعتمد التطبيق الكفء    االعمال   إلنجاز  ،على تحفيزهم وتعاونهم والقدرة ، مع االفراد االخرينإلكترونية  

يتم انجاز وتنفيذ كل   كشبكه االنترنت بحيثااللكترونية املتقدمة   تللتوجيه االلكتروني على استخدام شبكات االتصاال 

 .  عمليات التوجيه من خاللها

  سريعةفالقائد االلكتروني مطلوب منه ان يتخذ قرارات  اإللكترونية، اإلدارةاالكثر بروزا في هي   الذات  ةان قياد

  االستجابةالتي تساعده على سرعه    املختلفةمما يجعله بحاجه الى تطوير اتجاهات وقواعد خاصه للحاالت   ة،وفوري

 : الذات يتسمون بعده خصائص منها  قادةلهذا فان و 

 القدرة على التحفيز أنفسهم وإبقاء التركيز على إنجاز املهام؛ 

  فهم املنظمة ومساهمتها من أجل حل املشكالت؛ 

 ؛من اجل حل املشكالت املبادرةفي  الرغبة 

 ،املتغيرة؛  للبيئةفي التكيف  واملرونة املهارة،  البراعة 

 (80-79، الصفحات 2018)العقابي و الربيعي،  وانشطتهم وتطورهم  املهنيةعن مساراتهم   املسؤولية . 

 : (E-Leader )القيادة اإللكترونية -4

وعالقــاتهــا املختلفـة،  القيــادة اإللكترونيــة هي قيــادة تقوم على اســـــــــــــتخــدام تكنولوجيــا اإلنترنــت من أجــل إدارة أعمــالهــا  

وبالتالي تكسـب ميزة من هذا اإلسـتخدام للتكنولوجيا وذلك في زيادة املعلومات وسـرعة الحصـول عليها وتحسـين جودتها من  

أجل إتخاد قرارات أشــــــــــــمل وأوســــــــــــع وأفضــــــــــــل. والقيادة القائمة على هذا البعد التكنولوجي تتســــــــــــم بحس تكنولوجي وحس 

ـــــــاحب قيادة ذاتيةالطوارئ والقائد في القيادة اإل ـــ ــــــ ي، صـ ـــم بأنه قائد أعمال ومنهي املعرفة، قائد تنافســـــ ـــ )عبد   لكترونية يتســـــ

 (8، صفحة 2019القادر، 

 : E-Controlling ) الرقابة اإللكترونية ) -5

تهدف هذه الوظيفة إلى التأكد بأن األداء الفعلي يســـــــير حســـــــب الخطط املوضـــــــوعة على نحو يؤكد    وظيفة الرقابة:

مدى االتجاه نحو الهدف، ومن ثم يكمن تيـــــــحيح املســـــــار عن طريق اكتشـــــــاف االنحرافات وتحديد مواطن الخلل 

 .الئموالعمل على تالفي أسبابها باتخاذ إجراءات التيحيح املناسبة ومواجهتها باألسلوب امل

 مزايا االدارة االلكترونية:سادسا: 

)شلبي،   :هناك العديد من املزايا االلكترونية ويمكن تصنيف هذه املزايا على النحو التالي مزايا اإلدارة اإللكترونية -

 . (13-12، الصفحات 2011

 للمنظمة: مزايا اإلدارة االلكترونية  1

 ؛  إدارة ومتابعة اإلدارات املختلفة للمنظمة وكأنها وحده مركزية •
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 الدقة والسرعة في انجاز األعمال؛ •

 زيادة اإلنتاجية اإلدارية؛  •

 لجميع املستويات اإلدارية،  •
ً
 توفير املعلومات الالزمة إلكترونيا

 زيادة الكفاءة والفعالية للمنظمة؛ •

 .تقليل مخالفة األنظمة •

 مزايا اإلدارة اإللكترونية للمتعاملين مع املنظمة:   -2

 الشفافية والوضوح في كيفية الحصول على الخدمات من املنظمة؛ •

 ؛إمكانية التواصل مع املنظمات في أي مكان وزمان •

 سرعة الحصول على الخدمات؛  •

 املشاركة في رسم سياسة املنظمة من خالل التغذية الراجعة؛  •

 وأمن املعلومات؛ سرية  وصول الخدمات للمتعاملين مع ضمان  •

 لرغبـاتهم وإمكاناتهم •
ً
 .إتاحة الخيارات املتعددة للمتعاملين في نوعية الخدمة املطلوبـة وفقـا

 مزايا اإلدارة اإللكترونية للعاملين باملنظمة : -3

 ؛اإللكترونيةوضوح االختصاصات واملسؤوليات للعاملين في ظل اإلدارة   •

 ؛تنمية مهارات وقدرات العاملين التقنية •

 سهولة أداء األعمال لتوحيد نماذج إجراءات العمل االلكتروني؛ •

 ؛استمرار االتصال الفعال بين العاملين واملستويات اإلدارية •

 تحقيق الالمركزية اإلدارية مما يحقق سرعة أداء املهام بيسر وسهولة؛ •

 ؛ املعلومات الالزمـة ألداء العمل مـن خـالل األرشـيف االلكتروني للمنظمةسرعة الحصول على   •

 كل موظف ما يحفزهم لإلبداع والتميز.  السري لخخصيةالتوثيق االلكتروني لجهود العاملين من خالل الرقم  •

 :في الجزائر الخدمات العمومية ترشيد االدارة االلكترونية في دور املحور الثاني: 
 إن تطبيق االدارة االلكترونية  يتطلب تهيئة البيئة املناسبة النطالق نشاطها كي تتمكن من تنفيذ ما هو منوط بها. 

 متطلبات تطبيق االدارة االلكترونية:أوال:  

ـــــكالت  ـــ اإلدارية  ال تقـل حـاجـة القطـاع العـام إلى التقنيـة عن حـاجـة القطـاع الخـاص إليهـا، فلـدى القطـاع العـام من املشـــــ

ما يدفعه دائما إلى البحث عن حلول لهذه املشــــــكالت، ومن حلول تغيير أســــــلوب اإلدارة من التقليدي الجامد إلى األســــــلوب 

 اإللكتروني املرن، فاإلدارة اإللكترونية التي تساهم فيما يلي:

ـــــ ي،   التــاليــة:القضــــــــــــــاء على البيروقراطيــة: األخــذ بــاإلدارة اإللكترونيــة يحقق للعمــل اإلداري املزايــا   -1 ـــ ، 2012)القيســـــ

ــــفحة   ـــ رفع كفاءة األداء اإلداري، ويتم ذلك أســــــــاســــــــا عن طريق توفير أحدث وأشــــــــمل املعلومات املطلوبة، مع تيســــــــير  (26صـ

اإللكترونية بين اإلدارات  الحصـول على أي منها بعد تصـنيفها إلكترونيا، وكذلك تسـهيل تبادل املعلومات وسـبل االتصـاالت  

ــة   املعنيــــة، كمــــا أن تــــدوير املعلومــــات يتم إلكترونيــــا من مرحلــــة التقــــديم إلى الحصـــــــــــــول على املوافقــــة بين اإلدارات املختلفـ

 واملتعاملين معها، بمعني أن اإلجراءات يمكن أن تنجز خالل دقائق أو ثوان بدل ساعات أو أيام.
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نية الحصـــــــــــول على املعلومات املطلوبة من جهة اإلدخال األولية، أي أّن الثقة  زيادة دقة البيانات نظرا لتوفر إمكا -2

بيـــــــــــــحـة البيـانـات املتبـادلـة التي أعيـد اســـــــــــــتخـدامهـا ســـــــــــــتكون مرتفعـة، وســـــــــــــيغيـب القلق من عـدم دقـة املعلومـات واألخطـاء 

 الناجمة عن اإلدخال اليدوي.

ي تتقلص األعمال الورقية وتعبئة البيانات يدويا، تقليص اإلجراءات اإلدارية، فمع توفر املعلومات بشــــكلها الرقم -3

كمــا تنعــدم الحــاجــة إلى تقــديم نســـــــــــــخ من املســـــــــــــتنــدات الورقيــة طــاملــا أّن إمكــانيــة تقــديمهــا تقنيــا متــاحــة، ويترافق مع هــذا  

  االســـــــــتخدام األمثل للطاقات البشـــــــــرية، فإذا ما تم احتواء املعلومات بشـــــــــكل رقمي فإن ذلك ســـــــــيؤدي إلى ســـــــــهولة تحريكها

وإعادة اســتخدامها إلكترونيا من مكان آلخر، وســيصــبح من املمكن توجيه الطاقات البشــرية للعمل على مهام وأعمال أكثر  

 إنتاجية.

توفر اإلدارة االلكترونيــــة للمواطن أمرين في غــــايــــة األهميــــة وهمــــا الوقــــت واملــــال،  الحــــد من الفســــــــــــــــاد اإلداري:   -4

ـــــرا وأقل تكلفة، ومن ـــــبح أكثر يسـ هنا يظهر دور اإلدارة اإللكترونية في القضــــــاء على الفســــــاد اإلداري واملالي،   فاإلجراءات تصـ

فالتحول إلى التقنية يقضــــــــ ي على الروتين القاتل للموظفين وخاصــــــــة الذين يعملون بتماس مباشــــــــر مع الجمهور، كما يحد 

 بشكل كبير من عملية الرشوة إن لم نقل يقض ي عليها بشكل نهائي.

ـــــن   -5 األنظمة ووضــــــع الحدود القانونية، وحتى تطبيق العقوبات الصــــــارمة قد ال تحقق النتائج املتوقعة، ذلك أن سـ

يصــــــــــاحبها عدد كبير من اإلجراءات الوقائية والخطوات اإلدارية الضــــــــــرورية واملوارد املالية املناســــــــــبة، باإلضــــــــــافة إلى   إذا لم

ـــــــر الحياد والعدالة والكفاءة  توافر القوى البشـــــــــــرية املؤهلة واملدربة تدريبا مهنيا عاليا ـــ ـــــــ ي،    وإلى توافر عناصـ ـــ ،  2012)القيسـ

 .(29صفحة 

ـــــــعوبات التي  فاإلدارة اإللكترونية تســـــــــــتطيع أن تســـــــــــهم بفاعلية ف دعم االقتصـــــــــــاد الوطني: -6 ـــ ي حل الكثير من الصـ

اإلدارة اإللكترونية من فرص التواصل مع األسواق العاملية ومعرفة تعترض حركة الصادرات في الدولة، بما يتاح لها في ظل  

ا معرفة أهم وأجود املنتجات في حال االســـــــــتيراد، للحصـــــــــول على منتجات األســـــــــواق   احتياجاتهم في حال التصـــــــــدير، وأيضـــــــــً

رها، بعيًدا عن الخارجية بأسعار معقولة، بالتعرف إلى معروضات األسواق، واختيار األفضل واألنسب من عروضها وأسعا

 هيمنة الوسطاء ومشكالتهم، وما قد يلحقونه باملصلحة الوطنية من خسائر.

إضـافة إلى أن انفتاح اإلدارة الحكومية على العالم سـيقضـ ي على االحتكار، ويجعل الخيارات متاحة أمامها لتكون   -7

للمواطنين    ة التي تمس االحتياجات اليوميةبديال إذا ما رفع أحد املوردين األسعار عليها، وبخاصة في السلع ذات الحساسي

كالســــلع االســــتهالكية الضــــرورية، بما تتيحه من فرص للوصــــول إلى األســــواق الخارجية والتنافس فيها في ظل عاملية التجارة  

 .(9، صفحة 2010)العوض ،  الحرة

  على املشاركة في حركة التجارة العاملية: واملتوسطةاملؤسسات الصغيرة زيادة قدرة   -8

لكون  فاإلدارة اإللكترونية أداة فعالة لدفع املؤســســات الصــغيرة واملتوســطة للمشــاركة في حركة التجارة العاملية،   -9

الخارج   إدارات الدولة اإللكترونية نافذة تطل منها هذه املؤســـــــــــــســـــــــــــات الصـــــــــــــغيرة، التي يصـــــــــــــبح بإمكانها االلتقاء بعمالئها في

 وتوقيع االتفاقيات معهم عبر نافذة الدولة.

نهــا من عقــد صـــــــــــــفقــات   -10 ِ
ّ
ا مــا يمك كمــا تكون اإلدارة الحكوميــة في موقع معلومــاتي مميز، ولــديهــا من العالقــات خــارجيــً

اع؛ لتقديم منتجات تقبلها الســــــــــوق العاملية، بعد توف ير ناححة في األســــــــــواق العاملية لصــــــــــغار املســــــــــتثمرين كالزراع والصــــــــــنَّ

الدولة مواصــــــــفاتها ألصــــــــحاب املؤســــــــســــــــات الصــــــــغيرة، مما يفتح باب التصــــــــدير أمامها ويرفع قدرتها على اختراق األســــــــواق  

الدولية بكفاءة وفعالية، ويقلل من تكلفة عمليات التســـــــويق والدعاية واإلعالن، وهو ما يزيد من نشـــــــاط تلك املؤســـــــســـــــات 

ــًبا يصــــــــب في خانة هذا االقتصــــــــادويســــــــهم بدوره في تعزيز االقتصــــــــاد الوطني، بوصــــــــف هذ )العوض ،   ا كله في النهاية مكســــــ

 .(9، صفحة 2010
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ـــــجيع  تخفيف عـبء إيجـاد فرص جـديـدة للعمـل عن كـاهـل الـدولـة:   -11 ـــ بفتح البـاب أمـام فرص العمـل الحرفي وتخـــــ

بالنصــائح واملواصــفات التي من شــأنها تطوير منتجاتها، مما يلفت املؤســســات الصــغيرة وتســويق منتجاتها، ومدها باســتمرار  

نظر قطاع الشــــــــباب وصــــــــغار املســــــــتثمرين إلى فائدة خوض مثل تلك التجارب الناححة، والســــــــعي إلى بناء أنفســــــــهم وتنمية 

العمل الحر الذي   قدراتهم عبر تلك األســــــواق، باســــــتغالل اإلمكانات التي توفرها لهم الدولة، مما يخلق حالة من التطلع إلى

يمثـل خيـاًرا أفضـــــــــــــل للشـــــــــــــبـاب الـذين يفضـــــــــــــلونـه على األعمـال الحكوميـة التي قـد ال تكون مرغوبـة بكثرة آنـذاك، وهو هـدف  

اســـتراتيجي تنموي ســـيدر على الدولة الكثير، كما ســـيرفع عن كاهلها الكثير، بفعل اإلمكانات التي توفرها اإلدارة اإللكترونية  

 .(10-9، الصفحات 2010)العوض ،  أيدي الدول لتجاوز كثير من عقباتها والحلول التي تضعها في

افق العامة:  ثانيا:  انعكاسات االدارة االلكترونية على جودة املر

ــهاماتها في :  مردودية الخدمة  -1 ــاريع الخدمة العمومية ومختلف اسـ اعادة ترتيب الخدمة  حيث يتعلق بمدى مردودية مشـ

املقدمة للمواطنين ، من خالل الســـــعي لتطبيق فعالية تطبيقات االدارة االلكترونية وخاصـــــة انظمتها الذكية لكســـــب رضـــــا  

 املواطن من خالل نوعية الخدمة املقدمة له .

اداء وتقديم الخدمات  انطالقا من توظيف تكنولوجيا املعلومات بشــــكل كامل في   : ســــهولة املتابعة ووضــــوح الخدمة  -2

ـــــــــل للمواطن بجودة عـاليـة ،  2018-2017) جـام،    العموميـة ، حيـث يعمـل على امكـانيـة متـابعـة مراحـل جزئيـاتهـا إلى ان تصـــــ

 .(92-91الصفحات 

 زيادة فعالية وكفاءة املنظمة الحكومية : -3

االلكترونيــــة على اعمــــل املنظمــــات الحكوميــــة الــــداخليــــة من خالل عمليــــاتهــــا االداريــــة ، تتمثــــل في تحقيق  انعكــــاس االدارة    

وفعالية اجراءات اداء انشـــطة االدارة الحكومية ، يســـاهم هذا التوجه في   الســـرعة والشـــفافية وامكانية املحاســـبة ، فكفاءة

نها وبين املواطنين واملؤسسات االخرى ،مما يسمح بتحسين  تعزيز التفاعل واالتصال بين املؤسسات الحكومية من جهة وبي

، صـــــــفحة  2017)باي و هدار،  ســـــــرعة وجودة صـــــــنع القرارات ، وتحليل املشـــــــكالت املعقدة التي قد تعيق العمليات االدارية  

129). 

 الدقة والسرعة في تقديم الخدمة : -4

:إنجــاز األعمــال وفق مقــاييس ،تحــدد من خالل أنظمــة  تشـــــــــــــير الــدقــة وفق نموذج االدارة االلكترونيــة للخــدمــات إلى     

 معالجة املعلومات بشكل يحد من األخطاء اإلدارية، ويمنع التجاوزات أثناء تقديم الخدمة العمومية.

ــــاالت  ان اســـــــــــــتخــــدام نظــــام االدارة االلكترونيــــة في املنظمــــة الحكوميــــة من خ    ـــــــ الل توظيف تكنولوجيــــا املعلومــــات واالتصـــــ

بمختلف اوعيتها خاصــــة الذكية منها على غرار البطاقات املغناطيســــية  وتقديم الخدمة عن بعد يســــمح بتقديم خدمات في 

 .(46، صفحة 2018)بوزوالغ و بن زعرور ،  أقل جهدباقل وقت ممكن و 

 الخدمة :جودة  -5

التنفيذ االلكتروني للمعامالت ســــــــيؤدي الى تحســــــــين الخدمات املقدمة ،وســــــــيتمكن املواطنون من الحصــــــــول على   إن

جودة اعلى واوســـــــع من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم الخـــــــخصـــــــية ،اذ ان الخدمات املتعددة تتيح فرصـــــــة الحول على كل 

ــــليم الخدمة لطالبيها ،االمر الذي يحقق النمو النوعي  للخدمات التي تقدمها    الخدمات من خالل توفير قنوات عديدة لتســـــ

، الصـفحات  2004)العلوش، االجهزة املدنية للمواطنين وتخفيض مسـتوى االخطاء التي تحد ها االسـاليب غير االلكترونية  

11-38). 
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 الشفافية في تقديم الخدمة : -6

الشــــفافية الكاملة داخل املنظمات االلكترونية هي محصــــلة لوجود رقابة الكترونية التي تضــــمن رقابة دورية على كل 

مــا يقــدم من خــدمــات ، فــاإلدارة االلكترونيــة بتقليــل اوجــه الصـــــــــــــرف في متــابعــة عمليــات االدارة املختلفــة وتقليــل معوقــات 

ا بمراكز اتخــاذ القرار وتوظيف تكنولوجيــا املعلومــات ، لــدعم وبنــاء اتخــاذ القرار عن طريق توفير قــاعــدة للبيــانــات وربطهــ

 ثقافة مؤسسية ايجابية لدى كافة العاملين .

كما يضـــفي تطبيق االدارة االلكترونية مرونة على التنظيم االداري ويوفر خدمات بشـــكل مباشـــر ويســـمح بالتخلص    

ــــة وحتى طبيع ـــ ــــة العامة والخاصـــــ ـــ ــــســـــ ـــ ــــيقة باملؤســـــ ـــ ة الخدمات، وبفضــــــــــــل املهام املنوطة بها تســــــــــــمح االدارة  من التبعية اللصـــــ

 .(73-72، الصفحات 2018)سالمة ، االلكترونية برقمنة جميع الوثائق وتحقق نوعية عالية 

باعتبارها : " عملية توقع ولكن الباحث في عنصــــر الشــــفافية على مســــتوى املنظمات العمومية يتقاطع مع مفهوم املســــاءلة  

كل شـــــــــخص في املنظمة باإلجابة عن اســـــــــئلة شـــــــــخص ما عن موضـــــــــوع ما "،فهنا تعني تحميل االفراد واملنظمات مســـــــــؤولية 

    .(379، صفحة 2017) يحياوي،  االداء الذي يتم قياسه بأقي ى قدر ممكن من املوضوعية

ــــاءلة      ـــ ــــفافية واملسـ ـــ من اهم القيم الجديدة التي تتبناها التكنولوجيات على مســــــــتوى املرافق العام كونها تعمل على :  فالشـ

تحســـــــــين الصـــــــــورة الذهنية للمرافق العامة من خالل تعميق بعد الثقة الذي يجمع بين املســـــــــاءلة التي تتيح فرصـــــــــة توطيد  

تدفق الحر للمعلومات ، وهو ما سينعكس ايجابا على االداء للمرفق عملية االتصال العمومي وتحسين جودته من خالل ال

 العام.

وعلى هذه املســــتوى تمكن املســــاءلة من فتح ابواب الحوار واالســــتفســــار على طلب املعلومة الالزمة تجاه الخدمة املطلوبة    

،االمر الـذي يعمـل على تحقيق الثقـة بين املواطن واالدارة العـامـة خـاصــــــــــــــة مع املوجـة االخيرة للتكنولوجيـا الجـديـدة تنظيم  

ـــــويــت الكتروني–انتخــابــات الكترونيــة  ـــ ـــــع املهــام الوظيفيــة لعمــل هــذه    التصـــــ ـــ ..الخ وغيرهــا من التوجهــات الجــديــدة التي توســـــ

 التكنولوجيات .

 من خالل الدراسة التي اجراها في املحافظات العامة لسيري  HMBP Ranaweeraوهذا ما اكده الباحث   

ـــــاالت على جودة الخدمة االلكترونية عن    ال نكا كمرفق عمومي حكومي لقياس تأثير تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصـ

 الشفافية ، الكفاءة ،املساءلة ،املوثوقية ،رضا املوظفين طريق املؤشرات الدالة: 

ـــــت–رضــــــا املوظفين  –الكفاءة  –وقد توصــــــل الباحث  ان املتغيرات االربع: الشــــــفافية      عدادهم ارتبط بشــــــكل ايجابي مع واسـ

ـــــبـة   ـــ مع تفســـــــــــــير اختالف واضـــــــــــــح مع القيم االخرى لتطبيقـات تكنولوجيـا املعلومـات   %46جودة الخـدمـة الحكوميـة اي بنســـــ

 .(Ranaweera, 2015, p. 1) واالتصاالت وجودة الخدمة في القطاع الحكومي

 االدارة االلكترونية في املؤسسات الحكومية:نطاق تطبيق  ثالثا:  

يمثل توجه الجزائر نحو تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــــال مدخال يعبر عن تغير رئيســــــــــ ي في ثقافة وممارســــــــــة  

االعمـال الحكوميـة من تـأمين ادارة اكثر كفـاءة ملواردهـا و بـالتـالي تمكينهـا من تنفيـذ ســـــــــــــيـاســــــــــــــاتهـا وخططهـا بكفـاءة مرتفعـة، 

تيجية التحول االلكتروني مرحلة هامة في ارهاصــــــــــــات االنتقال نحو حيث يمثل انتشــــــــــــار األنترنت كتقنية محورية في اســــــــــــترا

ــات الحكومية بالجزائر واعتماد مفهوم االدارة   ــال، والتحول للخدمات االلكترونية في املؤســـسـ تكنولوجيا املعلومات واالتصـ

من خدمات شـــــــبكة    االلكترونية، كأداة لتطوير واصـــــــالح منظمات الخدمة العمومية، حيث عملت الجزائر على االســـــــتفادة

، عن طريق مركز البحث العلمي و 1994األنترنت ومختلف التقنيات املرتبطة بها خالل ارتباطها بشـــــــــــبكة االنترنت في مارس  

، وكان من مهامه االســاســية  1986، والذي تم انشــائه من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مارس  CRISTالتقني  

ـــــبكـات اقليميـة ودوليـة اقـامـة شـــــــــــــبكـة وطنيـة وربطهـا ـــ ـــــفحـة  2002)بختي،  بشـــــ ـــ ، ومع انطالق الربط بـاألنترنـت عرفـت (31، صـــــ
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ــنة   ـــــ ـــ ـــــــتركة سـ ـــ ـــــــتراك والتعامل باألنترنت، حيث قدر عدد الهيئات املشـ ـــ حوال    1996الجزائر تزايدا وتقدما هاما في مجال االشـ

 هيئة. 800ركين بلغ عدد املشت 1999هيئة، و في سنة   130

ـــــنـة   ـــ ـــــوص 2013شـــــــــــــرعـت الجزائر في مشـــــــــــــروع "الجزائر االلكترونيـة    2008وانطالقـا من ســـــ ـــ ـــــع مختلف النصـــــ ـــ "، وهـذا بوضـــــ

الوثيقة التي   التشـريعية واعدا القواعد االسـاسـية التي تضـمن ذلك، لتهيئة مختلف القطاعات ملثل هذا التطور، حيث تعد

رســـــمية تحمل معالم برنامج ادارة الكترونية متكاملة في الجزائر، حيث يهدف الى بناء اول وثيقة    2008صـــــدرت في ديســـــمبر  

مجتمع املعلومات وتحريك االقتصـاد وجعله رقمي اضـافة الى تقليص البيروقراطية والوصـول الى سـرعة اتخاذ القرار، وهو 

ـــــريـدي،    الجمـاعـات املحليـةمـا انعكس بشـــــــــــــكـل جزئي في الخـدمـات االلكترونيـة والتي تقـدمهـا وزارة الـداخليـة و  ـــ )بوفلفـل و ســـــ

 .(11، صفحة 2017

 نتائج تطبيق االدارة االلكترونية في وزارة الداخلية والجماعات املحلية:رابعا: 

بطاق على  الحصول  السفر    الوطنيةالتعريف    ةان  متر وجواز  ورخصه    ي البيو    24  غضون في    السياقةااللكتروني 

القطاع    إلصالح  املحليةوالجماعات    الداخليةوزاره    باشرتها التي    اإلصالحات  ةيتوج سلسل  وإنما  ة،صدفالليس وليد  ة،  ساع

من تكنولوجيا املعلومات واالتصال    اتخذتهذه االصالحات التي    املركزية  اإلدارة  إلىفي البلديات    املتمثلةالهرم    ةمن قاعد

من املواطن من خالل تدليل كل الصعوبات تدريجيا التي    اإلدارة  وتقريبالقطاع    ةفي عصرن  الوزارة  رغبةتترجم    ،لها  أداة

التي    اإللكترونيةالخدمات    ةجمل  تفكان  .استفادته من الخدمات التي يرغب في الحصول عليها وقت ما يريد ذلك  تحول دون 

 اإللكترونية في تجسيد مشاريع اإلدارة اإللكترونية.  الوزارةخير دليل على انطالق   للوزارة ا املوقع االلكتروني يوفره

وزار   موقع  يكتفي  يعد  خدمات    املحليةوالجماعات    الداخلية  ةلم  تعد،فقط    إعالميةبتوفير  حتى  ابل  ليشمل  ها 

في سنه    هذا املوقع  ية،واملعلومات واملعامالت  التفاعليةالخدمات   انشاءه  تم  للمواطنين  ،  2008الذي    و والذي كان يوفر 

  معلومات عنها وعن مختلف الوثائق واالجراءات الواجب   املحلية،والجماعات    الداخليةملختلف املهتمين بخدمات قطاع  

إتباعها  للحصول على خدمة ما، أصبح اآلن يوفر للمواطنين عدة خدمات إلكترونية تتنوع بين خدمات تفاعلية وأخرى  

  ة هذا حلب   يليكتس ،  2016جوان    02من املوقع االلكتروني في  ة  نسخه جديد  بإصدار  الوصية  الوزارةحيث قامت    معامالتية .

  ،(128-127، الصفحات 2017)حديد و كريبط،  من حيث املحتوى  وأغنى  ديناميكية  أكثر  جديده 

حيـث تعـد بطـاقـة التعريف الوطنيـة البيوميتريـة وااللكترونيـة وثيقـة مؤمنـة تمـامـا وذات شـــــــــــــكـل اكثر مرونـة طبقـا ألخر 

رقمية تضـــــمن للمواطنين االتمام الســـــريع التطورات التكنولوجية في العالم، حيث تحتوي على شـــــريحة الكترونية وصـــــورة  

ملختلف االجراءات اليوميــة بســـــــــــــبــب ثقتهــا واســـــــــــــتخــدامـاتهـا املتنوعــة في اطــار الربط البيني مع القطــاعــات األخرى، امــا جواز  

الســـــــــفر االلكتروني والبيوميتري، والذي يعد وثيقة هوية وســـــــــفر مؤمنة قابلة للقراءة اليا فهي تحتوي بصـــــــــفة خاصـــــــــة على 

لكترونية دون صــــلة تحتوي على الشــــهادات االلكترونية للدولة الجزائرية وعلى معلومات الحالة املدنية لصــــاحب شــــريحة ا

الطلب ومعلوماته البيومترية الرقمية من ضـــمنها صـــورته الرقمية وتوقيعه وبصـــماته، وتتطابق مع املعايير املمالة من طرف  

ــــفحة  2011)واعر،    (OACI)املنظمة الدولية للطيران املدني ــــتحقاق    2010، والذي حدد تاريخ اول افريل  (14، صـــــ كأخر اســـــ

كاســــتحقاق للســــحب النهائي لســــريان   2015لإلطالق جوز الســــفر االلكتروني والبيوميتري ملجموع اعضــــائها وكذا افق ســــنة  

ــانـــب وضـــــــــــــع ترتيبـــات اخرى مثـــل جواز الســـــــــــــفر احـــادي  جواز الســـــــــــــفر غير االلكتروني وغير البيوميتري عبر العـــالم، الى   جـ

 .(17، صفحة 2011)واعر،  الخخص حتى بالنسبة لاطفال القصر

  الخاتمةخامسا:  

املواطنين  التي تتمثــل في  ان تطبيق االدارة االلكترونيــة يلعــب دورا مهمــا في حيــاة جميع االطراف التي لهــا عالقــة بهــا، و 

 رجال االعمال، وكذا الحكومة بحد ذاتها نظرا للمزايا التي تقدمها من ربح للوقت والجهد و التكلفة.و 
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و مع اتجــاه معظم الــدول لتبني نظــام االدارة االلكترونيــة التي اضـــــــــــــحــت مطلبــا ضـــــــــــــروري لالرتقــاء بجودة الخــدمــات  

لى املنظمات الحكومية، ظهرت الحاجة الضرورية الى دراسة سبل  الحكومية، و تسهيل الحياة العامة للمواطنين و تقريبهم ا

التطبيق العملي لها، فمن اهم املتطلبات التي يجب ادراكها عند عملية ارســــاء االدارة االلكترونية حل املشــــاكل املوجودة في 

 الواقع قبل االنتقال الى الجانب االلكتروني.

في الجزائر بين الواقع واآلفاق توصــــلت إلى مجموعة من النتائج واملقترحات    من خالل دراســــة موضــــوع  االدارة  االلكترونية-

 كاالتي:

 النتائج: -1

إن االدارة  االلكترونية جاءت نتيجة لتطورات متعددة كان لتكنولوجيا املعلومات واالتصــــــاالت الحظ األوفر منها، وهي  

 .الكتروني موحدتؤدي نفس مهام االدارة التقليدية لكن من خالل نمط 

تعدد األهداف من خالل تطبيق هذه التقنيات الحديثة، حيث تتمحور حول التقليل من التعقيدات اإلدارية، وتدعيم  

 .الشفافية والسرعة والدقة في املعامالت

ـــــية لقيامها، واملتمثلة في جملة من املت  ـــــاســـــ ـــــتلزم توفير البنية التحتية األســـــ طلبات  إن تطبيق هذه التقنيات الحديثة يســـــ

الضــرورية كتوفير شــبكة االتصــاالت والحواســيب اآللية وتوســيع انتشــار االنترنت وجودتها وســن قوانين وأنظمة خاصــة  

 .بهذا املجال وإعداد العنصر البشري املؤهل وغيره

ية  ومن أهم املعوقات التي تحول دون تحقيقه باإلضـــــافة إلى عدم توفير البنية األســـــاســـــية هناك محدودية أعمال التوع 

والتحســــــــيس بأهمية هذا املشــــــــروع وتفعيل إدارة املعرفة وعدم تقديم الدعم الالزم املتعلق بأســــــــعار العتاد االلكتروني  

 .االتصاالت وغيره وأجهزة

وبخصـــــوص مشـــــروع الحكومة االلكترونية في الجزائر والذي تجاوز ثالثة ســـــنوات عن إطالقه فإنه تعتبر فيه جملة من   

ـــــن العقبـات تحول دون تحقيقـ ـــ ـــــار االنترنـت وســـــ ـــ ـــــاالت ومحـدوديـة انتشـــــ ـــ ـــــتكمـال البنيـة التحتيـة لالتصـــــ ـــ ه أهمهـا ،عـدم اســـــ

  القوانين املنظمة  لهذا املجال

ارتباط اإلدارة العامة بالتطور الحاصـــــل في تكنولوجيا اإلعالم واالتصـــــال أفرز ما يســـــمى “بالحكومة االلكترونية”، والتي   

 .تقدم الحاصل في ميدان اإلدارة، وتحسين مستوى الخدمة العموميةهي ضرورة ملحة على كل الحكومات ملسايرة ال

ملســــــــــــــــايرة التطور العــــاملي، أطلقــــت الجزائر مبــــادرتهــــا للحكومــــة االلكترونيــــة، والتي تضـــــــــــــمنــــت مجموعــــة من األهــــداف    

في    ومجموعة من اآلليات لتنفيذها، وعدم تجســــــــــــيد مشــــــــــــروع الحكومة في اآلجال املحددة له هو راجع إلى عدم التحكم

 .آليات التنفيذ، مما أدى إلى فشل السياسة العامة في هذا املجال

 كبرى من أجــل توفير البنيــة التحتيــة للحكومــة االلكترونيــة، لكن عــدم اســـــــــــــتكمــال البرامج الكبرى   
ً
تبــذل الجزائر جهودا

ـــــريع وتوفير الحمــايــة القــانونيــة واإلطــار القــانوني التنظيمي، وتوفير اإل  ـــ طــارات املــدربــة لتنفيــذ  مثــل، تعميم التــدفق الســـــ

 .املشروع، كلها عوامل أدت إلى عدم نجاح مخطط الحكومة االلكترونية في الجزائر في اآلجال املحددة له

تقدم العديد من املؤســـســـات العمومية في الجزائر بعض الخدمات االلكترونية للمواطنين، كالخدمات املالية ملؤســـســـة  

ـــــوابق العــدليــة، وخــدمــة بطــاقــة  ـــ ـــــحيفــة الســـــ ـــ بريــد الجزائر والبنوك و خــدمــات قطــاع العــدالــة االلكترونيــة كخــدمــة صـــــ

 وقطاع األعمال يطمحان إلى خدمات أكثر،  الشفاء، وخدمات قطاع التعليم و غيرها، ولكن املواطن الجزائري 

 تملك الجزائر إمكانات بشرية ومادية، وحسن استغاللها ستكون له اآلثار االيجابية على مشروع الحكومة االلكترونية 

عملت الجزائر على بناء مجتمع املعلومات في الجزائر، وانصـــبت اهتماماتها على تعميم اســـتعمال االنترنت واإلعالم اآللي  

ن خالل برامج عديدة مثل تعميم اســـــتعمال األلياف البصـــــرية والتدفق الســـــريع، وفشـــــل هذه املشـــــاريع يعد من أقوى  م

 .األسباب لتأخر مشروع الحكومة االلكترونية
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تأخر اســـتكمال البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصـــال وانتشـــار أمية الحاســـوب بالجزائر أدى إلى اتســـاع الفجوة   

 البالد.التي تعد من تحديات الحكومة االلكترونية في الرقمية و 

 .التوصيات: -2

ضـــــــــــــرورة االســـــــــــــتثمـار الفعـال في تكنولوجيـا املعلومـات واالتصــــــــــــــاالت، وتوفير البنيـة التحتيـة الالزمـة لبنـاء حكومـة   ✓

ـــــــــار االنترنــت، وتوفير القوانين واألنظمــة  الراعيــة لهــذه التكنولوجيـا  االلكترونيــة قويــة األركــان والــذي يتطلــب انتشـــــ

وتنمية وتأهيل العنصـــــــــر البشـــــــــري للتكفل بمجمل القضـــــــــايا التقنية املتولدة عن االســـــــــتخدامات الرقمية ضــــــــمن  

 .الفضاء االلكتروني املتميز

ضـــــرورة العمل على تحســـــيس وتوعية املواطنين بمزايا هذه التقنيات الحديثة وتقديم التســـــهيالت الضـــــرورية لهم   ✓

 .قتناء العتاد الالزمبخصوص تكاليف ا

إن مجاالت األعمال املختلفة اليوم هي في حاجة ماســة أكثر من غيرها إلى االســتفادة من هذه التقنيات واالنخراط   ✓

ـــــرعة في إجراء التعامالت املحلية والدولية وبأقل جهد   ــهولة وســـــ ـــ ـــــل ما يوفره لها من ســـــ ــاد الرقمي بفضـــــ ـــ في االقتصـــــ

 وتكاليف

لول للمعوقات ،ال ســـيما في ظل انضـــمام الجزائر املرتقب في منظمة العاملية للتجارة  ضـــرورة املســـارعة إلى إيجاد ح ✓

  وتطلعاتها الواعدة للشراكات األوروبية واإلقليمية املتعددة

الحكومة االلكترونية مشـــــــروع غير قابل لالســـــــتنســـــــاخ، أو التقليد ملجرد مواكبة العصـــــــر إنما هو نظام يقوم على   ✓

األهداف التي تراعي خصـــــــوصـــــــية املجتمع واحتياجاته واإلمكانيات املتوفرة، وهذا  اســـــــتراتيجية واضـــــــحة تتضـــــــمن  

 .لزيادة فرص نجاح املشروع

تكثيف الجهود من اجل التغلب على مشــــــــــكل األمية في الجزائر باعتبارها من أكبر التحديات التي تواجه مشــــــــــروع   ✓

 الحكومة االلكترونية

ــــاكل املرتبطة باألمن املعلوماتي ب-7 ✓ النســـــــــبة للمؤســـــــــســـــــــات العمومية عن طريق التعاون والتنســـــــــيق فيما  حل املشـــــ

بينهـا، واالســـــــــــــتفـادة من التجـارب الـدوليـة في هـذا املجـال، وكـذلـك قضــــــــــــــايـا األمن املتعلقـة بـاملواطن لكســــــــــــــب ثقتـه  

 .باعتباره عنصر مهم في نجاح مخطط الحكومة االلكترونية

التصال وتحسين نوعية الخدمة االلكترونية، وتوفير  تعميم االنترنت ذات التدفق السريع لضمان جودة وسرعة ا ✓

 .مجانية االنترنت السيما في قطاع التعليم واليحة

ـــــــــال، ومــا تقــدمــه من فوائــد لافراد   ✓ تكثيف حمالت التوعيــة بــأهميــة التكنولوجيــات الحــديثــة للمعلومــات واالتصـــــ

 .واملؤسسات

يـذ برنـامج الحكومـة االلكترونيـة عن طريق برامج  االهتمـام بـالعنصـــــــــــــر البشـــــــــــــري بـاعتبـاره األداة التي تســـــــــــــهم في تنف ✓

التكوين املكثفـــة والتـــدريـــب والتوعيـــة للموظفين والقيـــادات اإلداريـــة، وبـــاملواطن بـــاعتبـــار أن مشـــــــــــــروع الحكومـــة  

 .االلكترونية موجه له باألساس، ونجاح هذا املشروع مرتبط بوعي املواطن به وتفاعله معه

 :قائمة املراجع سادسا:
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اقيل االلكترونية في املؤّسسات الدينية في لبنان   تجربة كسر الحواجز والعر
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The experience of breaking electronic barriers and obstacles in religious institutions in 
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ص امل
ّ
 لخ

 مع  -قياس قدرة النادي الحسيني في النبطيةتتمحور هذه الورقة البحثية حول  
ً
ثورة  تداعيات  لبنان على كسر حواجز البيروقراطية، وخصوصا

 في اإلدارات واملؤسسات واملنش ت املختلفة بغية  ،  املعلومات واالتصاالت
ً
 وأساسيا

ً
 رئيسا

ً
حيث أصبح دور استخدام اإلدارة اإللكترونية مطلبا

 تحقيق نتائج ايجابية تخدم املواطنين، 
ً
 اء املوظفين والعاملين ورفع كفاءتهم بما ينسجم مع التطورات الحاصلة. أدإلى تحسين  سعيا

إلى أي    فقد حاولنا في هذه الدراسة التي عالجت االشكالية التالية:كسر الكثير من الحواجز في البلدان املختلفة،  وإزاء ما حّققته التقنية من  

العمل وجودته  انتاجية  من  يزيد  بما  التقنية  االستفادة من خدمات  من  مدينة صور  في  الجعفرية  الشرعية  املحاكم  استطاعات  مدى 

 وتجنب مساوئ البيروقر 
ً
 والتي    اطية؟وسرعته، وتاليا

ً
سعينا من خالل اعتمادنا على املنهج الوصفي التحليلي إلى سبر اآلليات املعتمدة، إداريا

، لدى
ً
 ورقميا

ً
كسر حسينية النبطية لحواجز البيروقراطية، حيث  مؤّسسة الحسينية، في كسر حواجز البيروقراطية؛ تتّبع تداعيات    وتقنيا

ت  تبّين لنا أن استقاللية النادي الحسيني
ّ
تبني سياسة  ادارية توخ ة عن اإلدارات الرسمية والطائفية، وعدم تبعيتها السياسية، ساعدها في 

 في ظل األزمات السياس
ً
ية  االدارة االلكترونية وسايرت التطور والتقدم التقني، مما أسهم في نجاحها وقدرتها على مواجهة الطوارئ، وخصوصا

 وبائية التي يشهدها لبنان. واالجتماعية واالقتصادية واملصرفية وال

 إدارة األزمات. -التنمية -املؤّسسة االجتماعية-الرقمنة-اإلدارة البيرقراطية-البيروقراطية: الكلمات املفتاحية

Summary 

this research paper focuses on measuring the ability of al-Husseini Club in Nabatiyeh- Lebanon to break the barriers 

of bureaucracy, especially with the repercussions of the information and communication revolution, where the role of using 

electronic management has become a key and basic requirement in different departments, institutions and facilities in order 

to achieve positive results that serve citizens, in an effort to improve the performance of employees and employees and raise 

their efficiency in line with developments. 

In the face of the many barriers that the technology has achieved in different countries, we have tried in this study, which 

addressed the following problem: to what extent have the Jaafari sharia courts in Tyre been able to benefit from technical 

services in order to increase the productivity, quality and speed of the work, and subsequently avoid the disadvantages of 

bureaucracy? 

 By relying on the descriptive analytical approach, we sought to explore the mechanisms adopted, administratively, 

technically and digitally, at the Husseiniya Foundation, in breaking down the barriers of bureaucracy, following the 

repercussions of the break-up of the Nabatiyeh Husseinia to bureaucratic barriers, where we found that the independence of 

the Husseini club from official and sectarian administrations, and its lack of political dependence, helped it adopt a policy. 

Keywords: bureaucracy - bureaucratic management - digitization - social institution - development - crisis management. 
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 مقدمة

ونية منظومة إلكترونية متكاملة، تبتالي تحويل العمل اإلداري العادي، من إدارة يدوية إلى إدارة  اإلدارة اإللكترتعتبر  

تستخدم الحاسوب، وتعتمد النظم املعلوماتية التي تساعد في اتخاذ القرار اإلداري، بأسرع وقت ممكن، وبأقل تكاليف  

منظ والخارجية ألي  الداخلية  االتصاالت  من   
ً
كال تشمل  وهي  إدخال  متاحة.  إلى  تهدف  أّنها  بيد  هيئة.  أو  مؤّسسة  أو  مة 

مات من فرصة تحسين اإلدارة االلكترونية لديها. 
ّ
 الشفافية الكاملة واملساءلة، وهذا ما يتيح للمؤّسسات واملنظ

ة  بيد أن التحول في مؤّسسات الدولة، من اإلدارة التقليدية إلى األخرى االلكترونية يستلزم تحقيق مراحل، منها أتمت 

املؤّسسات وتحويل معلوماتها وبياناتها من ورقية إلى الكترونية؛ وكذلك تأمين البنية التحتية الضرورية واملالئمة لربط كافة  

مؤسسات الدولة بشبكة معلومات واحدة، بما يتيح تبادل املعلومات بين مختلف الجهات والوزارات واالدارات؛ وكذلك  

  ات الدولة إلى تعامالت الكترونية ورقمية تحويل املعامالت بين املواطن ومؤسس

وينعكس ذلك على املنظمات واملؤسسات الخاصة واملستقلة، ومنها مؤّسسة النادي الحسيني في مدينة النبطية التي  

والثقافية   واالقتصادية  والسياسية  واالجتماعية  الدينية  الصعد  على  الزمان،  من  قرن  من  أكثر  منذ   
ً
رائدا  

ً
دورا تلعب 

ية والخدماتية والتثقيفية والتربوية والتكافلية؛ حيث سعت تلك املؤّسسة إلى اللحاق بركب التقدم التكنولوجي على  والرعائ

صعيد الرقمنة وااللكتروني، فأدخلت ذلك في صلب اهتماماتها وأعمالها، وكان لذلك األثر املهم في تحسين أدائها وانجازاتها  

ارتها املنفعة الكبيرة للمستفيدين من خدماتها على املستوى الرعائي واالغاثي والتكافلي  وخدماتها املنوطة بها. فكان لتطوير إد

 والتضامني في مختلف مؤّسساتها التابعة لها 

ما حّققته مؤّسسة النادي الحسيني في مدينة النبطية )لبنان(، من  وسنحاول من خالل هذه الورقة البحثية تتّبع  

 ة، بما ينسجم مع رؤاها وتطلعاتها ومرتكزاتها وأهدافها. كسر حواجز البيروقراطية االداري

افع اختيار املوضوع 1 األثر الالفت العتماد مؤّسسة النادي الحسيني  مما دفعني إلى اختيار هذا املوضوع هو  :  دو

التابعة ملجلس الوزراء  في مدينة النبطية على الرقمنة واالدارة االلكترونية، وسبقها للمؤسسات االسالمية األخرى، سواء  

 والقطاع العام، أو املستقل. 

 إلى املؤسسات األخرى، فقد قامت بتطوير إدارتها بما ينسجم مع  
ً
ة التمويل قياسا

ّ
ورغم استقاللية املؤّسسة وقل

 أهدافها املتوخاة وبما يتناسب مع ظروف العاملين واملستفيدين منها. 

التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة االلكترونية، في لبنان    عواملثمة أهمية كبيرة في تقي ي  : أهمّية الدراسة 2

على صعيد املؤّسسات الخاصة واملستقلة على حساب اإلدارات الرسمية، وهذا ما يفتح لنا اآلفاق حول إشكالية أثر النظام  

 من التحول إلى ادارة الكترونية. السياس ي املرتكز إلى الطائفية السياسية واملحاصصة والفساد والزبائنية في التأخير 

تجلّيات وأدوات االدارة  من االستفادة من  مؤّسسة حسينية النبطية  إلى أي مدى استطاعت    :إشكالّية الدراسة 3

لديها،   االدارية  البيروقراطية  حواجز  وكسر  أهدافها  وتحقيق  وإنتاجها  خدماتها  تعزيز  في  والرقمية  وتجنب  االلكترونية 

 ا؟ املساوئ الناتجة عنه 

 تم وضع ثالث فرضيات تناولت فيها عدة متغيرات، سنعرضها تباًعا: :فرضّيات الدراسة 4

أسهم اعتماد مؤسسة حسينية النبطية على االلكتروني في تعزيز نشاطها وخدماتها وخدمة املجتمع األهلي وسرعة   .1

 تلبية املطالب والخدمات املنوطة بها. 

مستقل .2 كمؤسسة  الحسيني،  النادي  مؤسسة  عن  سبقت  تبتعد  زالت  ال  التي  الرسمية  اإلدارات  من  العديد  ة، 

 االلكتروني بسبب ترهل النظام والفساد املستشري. 

تتطلب االدارة االلكترونية في اعتمادها وسرعة انتشارها تضافر الجهود بين املؤّسسات لنصل إلى رقمنة شاملة   .3

 تعم املؤسسات في كل القطاعات.
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الدراسة 5 الدر   : أهداف  هذه  إلى  تهدف  لدى  اسة   ،
ً
ورقميا  

ً
وتقنيا  

ً
إداريا املعتمدة،  اآلليات  النادي  سبر  مؤّسسة 

الحسيني في النبطية، في تحقيق الرقمنة واالدارة االلكترونية، وأثر ذلك في تحقيق األهداف التي تتطلع إليها تلك املؤسسة  

 التي تعيق عملية التطوير اإلداري االلكتروني.على صعيد التنمية املستدامة، وكسر الحواجز  

لتفسير املعطيات  وصفي تحليلي،  وذلك في سياق    ،نوعيةكمّية و قاربة  ت الدراسة م اعتمد  :اإلطار املنهجي للدراسة 6

 وتقنيتي املقابلة واملالحظة.املراجع املناسبة، ، من خالل الواقعية املتوافرة والتي تم جمعها

 النادي الحسيني في النبطية وأهميتها ومؤّسساتها ر مؤّسسة دو 

سنتناول في هذه الفقرة، اإلطاللة على الحركات واملؤّسسات االجتماعية، متطرقين إلى النادي الحسيني في النبطية  

 وتأسيسه، وأهمّية الدور الذي يقوم به، واملؤّسسات املتفرعة عنه.

النبطية تقوم بدور الحركة االجتماعية وتمارس نشاطاتها كمؤّسسة، عمدنا  ملا كانت حسينية : ةحسينية النبطي 7

 إلى التطّرق إلى الحركات االجتماعية.

إن  يمكننا القول  عند استعراض الكتابات املفسرة ملفهوم الحركات االجتماعية  :  الحركات االجتماعيةتعريف   7.1

وا على وجود عدة عناصر أساسية ال بدَّ من توفرها في  معظم الذين أسهموا في تقديم تعريف للحركات االجتماعية، أجمع

ى تستحق هذا املسمى. وهذه العناصر هي:  الحركات االجتماعية حتَّ

جهود منظمة، ومجموعات من املشاركين، وأهداف، وسياسات، وأوضاع، وتغيير، ومكونات فكرية محركة، ووسائل تعبئة،  

التي تبذلها مجموعة من املواطنين بهدف تغيير األوضاع، أو السياسات، أو  فالحركات االجتماعية «هي تلك الجهود املنظمة  

 من القيم التي تؤمن بها الحركة
ً
 .1» الهياكل القائمة لتكون أكثر اقترابا

 بعدد من 
ً
األنشطة  العناصر نفسها نجدها في التعريف التالي: «يمكن اإلشارة إلى الحركة باملعنى االجتماعي، باعتبارها قياما

  
ً
للدفاع عن مبدأ ما، أو للوصول إلى هدف ما؛ كما تتضمن الحركة االجتماعية وجود اتجاه عام للتغير؛ وهي تشمل أيضا

 مشتركة، ويحاولون تحقيق بعض األهداف العامة».
ً
 مجموعات من البشر يحملون عقيدة أو أفكارا

اس ينخرطون في أنشطة محددة، ويستعملون    كما يشير البعض إلى أن الحركة االجتماعية تتكون من مجموعات من النَّ

القائم، كما يقترن مفهوم الحركات االجتماعية بمفهوم    يستهدف تغيير املجتمع، وتحدي سلطة النظام السياس ي 
ً
خطابا

 .2القوة االجتماعية، والقدرة على التأثير وإحداث التغيير 

التي   والعنف  واإلثارة،  التوتر،  وبجوانب  وتوجيهها،  الجماهير،  استهواء  على  بالقدرة  العادة،  في  الثورات،  وتتميز 

 ما تحدث في عاملنا املعاصر. من هنا فقد تعاظمت أدوار  
ً
، وهي »الحركات االجتماعية« تنطوي عليها. غير أنَّ الثورات نادرا

الوصو  أو  عامة  تحقيق مصلحة  إلى  واملؤسسات  الهادفة  األطر  في مجاالت خارج  العمل  أهداف مشتركة من خالل  إلى  ل 

الفعالية   ودرجات  ومجاالتها،  أهدافها،  اختالف  على  االجتماعية،  الحركات  بهذه  املعاصرة  املجتمعات  وتحفل  القائمة. 

 
ً
 كبيرا

ً
على تقنيات املعلومات الحديثة    والكفاءة فيها. ولكثير من هذه الحركات امتدادات وروابط عاملية، وهي تعتمد اعتمادا

 .3وتيسير التواصل فيما بينها، وشد الروابط بين شبكاتها املحلية والدولية 

وفي ضوء ما تقدم نقول إن مفهوم املجتمع املدني ال يخلو من ميل إيديولوجي، ومن غايات عملية سياسية ـ توظيف  

 منسجم 
ً
 واحدا

ً
ى باملعنى الليبرالي، فإنه كان ساحة وغى تتنازع فيها األهواء  سياس ي، وأنه لم يشكل في تطوره الحديث كال ، حتَّ

ً
ا

ما هو بالدرجة األولى قيم سلوكية تنطوي على  
واملصالح. واملهم باألمر ليس فقط تكويناته سواء كانت تقليدية أم حديثة، إنَّ

 
 .2004أيار  8إبراهيم البيومي غانم، الحركات االجتماعية: تحوالت البنية وانفتاح املجال، إسالم أون الين  1
 . 54. ص2004أذار  4نوال درويش، هل نحن إزاء حركة بالفعل أم إزاء منظمات محددة؟ كفاية،   2
 .486أنتوني غيدنيز، مصدر سابق، ص 3
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املادية   أو مؤسسات تحقق مصالحها  منظمات  تكوين  في  اآلخرين  عنها،  قبول االختالف، وحق  وتدافع  واملعنوية وتحميها 

وااللتزام في إدارة الخالف بالوسائل السلمية املتحضرة، أي ينبالي أن تسود قيم املجتمع املدني، وهي قيم االحترام والتعاون  

 والتكافل والتنافس الشريف والسلم.

بنى الحسينية إلقامة عزاء الحسين بن علي في كل أسبوع في يوم  :  تعريف الحسينية 7.2
ُ
مخصوص، وفي عشرة ت

، حيث تحّولت التكايا الشيعية بعوامل عقائدية وسياسية وإجتماعية إلى أبنية خاصة باملأتم الحسيني اسمه  (1) أيام املحرم

التحتا("(2) الحسينية النبطية  النبطية(3)  .. وأول حسينية أنشصت في جبل عامل )حسينية  إذا أدرجنا  – . وتعتبر حسينية 

الفاطميين في الحسبانحسينية   العالم اإلسالمي"  -القاهرة أيام  أما على صعيد بالد الشام  (4)"الحسينية التاسعة في   ....

، فإن "حسينية النبطية هي األولى فيها"
ً
 م. 1910، حيث أّسسها عبد الحسين صادق األول سنة (5)جميعا

تقي صادق الذي تولى نجله جعفر الحسينية    استلم وقفية الحسينية نجله محمد  ، وبعد وفاة عبد الحسين األول 

 للوقف الذري    ،سنة وفاته  1977حتى  
ً
 عن جد وفقا

ً
حيث استلمها عبد الحسين صادق الثاني، حيث إنه يتم التوارث أبا

 املنصوص عليه في نص الوقفية. 

إيديو  واسطة  بمثابة  الحسينية  األول  الثالثة  عهد  في  النبطية  حسينية  على  القّيمون  جعل  دينية  وقد  لوجية 

 في إقامة النشاطات الشعائرية واالحتفاالت الدينية في األعياد وذكرى  -وسوسيو
ً
 محوريا

ً
ثقافية وسياسية، حيث لعبت دورا

  
ً
 تكافليا

ً
والدات الرسول واألئمة ووفياتهم، وفي التواصل واالنفتاح مع كافة شرائح املجتمع النبطاني وغيره، ومارست دورا

املساعدات   في  ى 
ّ
  تجل

ً
محليا السياس ي،  الدور  عن   

ً
فضال الدينية،  العلوم  وطلبة  واملحتاجين  للفقراء  تقدمها  كانت  التي 

تمثل   الذي  املادي  الدعم  عبر  سواء  واإلسالمي،  العربي  العاملين  في  األحداث  مجريات  مع  تتفاعل  كانت  حيث   ،
ً
وإقليميا

امات وتسيير املظاهرات، وممانعة القوى املعادية للقضايا  بالتبرعات املالية والعينية، والدعم املعنوي الذي تمثل باالعتص 

 العربية واإلسالمية. 

التي املرحلة  الثاني  صادق  الحسين  عبد      شهدتها  عايش 
ً
آمرا  ،

ً
خصوصا والجنوبية   ،

ً
عموما اللبنانية  الساحة 

النبطية    ،باملعروف املنكر، حيث حافظت   عن 
ً
به )مدينة    -معه– وناهيا الذي اشتهرت  اسمها  الحسين(، وتّم ترميم  على 

ومنذ تأسيس النادي الحسيني    ،في كل عاموتوسعة الصرح الحسيني، باإلضافة إلى تطوير وتحديث املسرح العاشورائي. ف

 إلى أن تكون أفضل وأكمل وأكثر  الحسيني  هذا الصرح    يقومفي النبطية،  
ً
بإحياء "مراسم عاشوراء على صورٍة يسعى دوما

 ووالًء ألهل البيت م
ً
 ن السنة التي سبقت". حبا

في مقدمها "نشر ثقافة إسالمية حسينية من خالل منبره املبارك، وعلى مدى ثالثة   ،وفي هذه املراسم جوانب عّدة

تبدأ من أول ليلة من شهر محرم الحرام، حتى الليلة الثالثة عشر منه، ثم يستمر هذا املجلس ذو الحضور    ( 6) عشر ليلة"

من صفر،   العشرين  في  الحسين   استشهاد  أربعين  حتى  جمعة،  ليلة  كل  في  املتنوع  بعض  الشعبي  في  املراسم  تمتد  وقد 

 حتى وفاة النبي محمد في الثامن والعشرين من صفر. السنوات، 

 
 . 181، ص 1983، 1الدار العاملية للطباعة والنشر، بيروت، طاألمين، محسن: خطط جبل عامل، ( 1)

 . 2022/ 5/4مقابلة شخصية مع الحاج حسين سلوم، أجريناها معه في النبطية بتاريخ ( 2)

 . 181، ص 1983، 1األمين، محسن: خطط جبل عامل، الدار العاملية للطباعة والنشر، بيروت، ط( 3)

 . 2022/ 5/4سلوم، أجريناها معه في النبطية بتاريخ مقابلة شخصية مع الحاج حسين  ( 4)

 م.ن. ( 5)

 . 2022/ 5/4مقابلة شخصية مع الحاج حسين سلوم، أجريناها معه في النبطية بتاريخ ( 6)
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ي اليوم العاشر من املحّرم، يوم استشهاد الحسين وأهل بيته وأصحابه، تستهل حسينية النبطية عزاءها بقراءة  وف

 .( 1) مصرع سيد الشهداء

عمل عبد الحسين الثاني على تفعيل وتطوير مسرحية عاشوراء بما يتالءم مع الحداثة، وعمل على استحداث  

ا عملية  في  فاعلة  أدوار  ألداء  وهيئات  شؤونهم  لجان  في  ومساعدتهم  الناس  بعض  وخدمة  والثقافية،  الدينية  ألدلجة 

َر من التواصل مع هيئات وشخصيات مختلفة من العالم العربي واإلسالمي عبر املناسبات واالحتفاالت التي  
َ
الحياتية، وأكث

 . 1977لعام تجريها الحسينية، وحافظ على ثباتها كمؤسسة مستقلة عن التشكيالت الحزبية الشيعية، منذ ا

غدت مؤسسة الحسينية ظاهرة عامة ذات أهمية لدى املسلمين في :  أهمية الحسينية في املجتمع اإلسالمي  .7.3

األماكن التي يتواجدون بها، ففي كل بلد شيعي صغير أو كبير مهما كانت الحالة اإلقتصادية فيه، "يشيد بناء لهذا الغرض  

 وتتميز املدن الكبرى بأنها تضم عدة حسينيات.، (2) يحمل اسم الحسينية أو النادي الحسيني"

مجمل حياة الناس في  " كم للحسينية من حضور في  نرى  لناس مع الحسينية طيلة أيام السنة،  فمع تزايد تواصل ا

 .  املدينة أو القرية"

تجهيزاتها  أدى هذا التطور إلى نمّو أوقاف جديدة. فالحسينيات هي عقارات موقوفة ذات منفعة عامة، وتدخل  

ضمن دائرة الوقف. لكن ما يميز حسينية النبطية هو أن الوقف ذري، أي أن الوص ي على إدارة شؤونها الوقفية يجب أن  

بأورع   فيه  األمر  يناط  منا،  االنقراض  "ولدى  األول:  الحسين  الحسينية عبد  من نسل مؤسس  األتقياء  بالعلماء  ينحصر 

 .(3) العلماء"

 إلقامة مراسيم العزاء  -تدريج، وتحولت إلى مؤسسات إجتماعيةوقد تطورت الحسينيات بال
ً
ثقافية، ولم تعد مكانا

بحيث  تفاعلت هذه النوادي مع حياة الناس،  . وقد  (4)مدارس دينية ومنتديات إجتماعية وثقافية""الحسيني فحسب، بل  

" ًً وأدبيا ًً وإجتماعيا ًً تأثروا بها دينيا"
ً
 (. 5)وثقافيا

الن حسينية  واصلت  الخدمات  لقد  وتقدم  الدينية،  املناسبات  بإحياء  تهتم  كمؤسسة،  دورها  أداء  بطية 

الدولة واملسؤولين،  6واملساعدات، وفض الخصومات، والتقاض ي على ضوء الحكم) أمام  األهالي  الشرعي، ورفع عقيرة   )

صمود أثناء اإلحتالل، وبقاءها  لرفع الغبن واإلهمال اللذين يسودان حياتهم اليومية، وتوفير الحد األدنى من مستلزمات ال

والعصبية)  والفرقة  الحساسيات  ونبذ  الشعارات،  من  ف7خالية  وسوسيو(.  إيديولوجية  "واسطة  الحسينية  -أصبحت 

 ليتفاعلوا مع التعاليم الدينية وآراء املرجعية في النجف األشرف".
ً
 لهم، وميدانا

ً
 إعالميا

ً
 ثقافية، ومنبرا

 

 
 حيث يبدأ الشيخ أحمد صادق بتالوة مصرع صحب الحسين، وبعدها يستأنف الشيخ عبد الحسين صادق مصارع آل بيت النبي.( 1)

 . 292، ص 1996، 2، محمد مهدي: واقعة كربالء في الوجدان الشعبي، املؤسسة الدولية للنشر، بيروت، طشمس الدين( 2)

 ه. 1332كما ورد في نص الوقفية، وهي موجودة في الحسينية، بخط الشيخ أحمد رضا، ( 3)

 . 69-68الحيدري، إبراهيم: تراجيديا كربالء مصدر سبق ذكره، ص ( 4)

 . 2022/  3/ 1510الدكتور حسن جعفر نور الدين، أجريناها معه في حبوش، بتاريخ مقابلة شخصية مع ( 5)

والعقل، 6) والسّنة،  القرآن،  االستنباط:  في  األربعة  األدلة  يعتمدون  الذين  )وهم  صوليين 
ً
األ عند  الحكم  تعريف  عن  متعددة  تعبيرات  ثمة   )

رعي املتعلق بأفعال العباد حسب املصالح واملفاسد الواقعية". وقولنا االعتبار  واالجماع(، ولعّل أقرب التعريفات إلى الدقة هو :"االعتبار الش

صل العملي الشرعي والعقلي. وقولنا "العباد" ال بد م
ً
إرادة ما يعم "األمة" منه،    نيشمل املجعوالت الشرعية الواصلة بالدليل املباشر واأل

..)انظر، شمس الدين، محمد مهدي:  متعلقة باألفراد، بل باألمة أو الجماعة بحيث ال يختص باألفراد، ألن بعض التكاليف الشرعية ليست  

 (.20ص  1998، 1اإلجتهاد والتقليد، املؤسسة الدولية للدراسات والنشر، بيروت، ط

 إلى أرشيف مكتبة الحسينية الصوتي، حيث استمعُت إلى  بعض خطب الشيخ عبد الحسين الثاني التي ألقاها في منا(  7)
ً
سبات مختلفة،  استنادا

 وفيها يدعو إلى مقارعة اإلحتالل، وإلى وحدة الصف وعدم الفرقة بين كافة األفرقاء.
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 :  واملؤسسات التي تشرف عليهاحسينية النبطية  8

 تتضمن هذه الفقرة التطرق إلى إبراز املؤّسسات التي تشرف عليها حسينية النبطية. 

االجتماعّية   8.1 املشتركة    :(Social Institutions)املؤسسات  القيم  من  تنبع  مترابطة  معايير  ذات  أنظمة  هي 

بوصفها أحد طرقها الشائعة في التمثيل والتفكير واإلحساس، وتعد واملعممة في مجتمع معين أو مجموعة اجتماعية معينة،  

 للممارسات االجتماعّية املتكررة، إذ إن معظم األنشطة االجتماعّية تتأتى من  
ً
 من الحياة االجتماعّية ومصدرا

ً
 مهما

ً
جزءا

 .1نسانيةخالل املؤسسات لذا هي نقطة محورية في البنيان االجتماعي والتنظيم البنيوي للنشاطات اإل

قيمة   على  للحفاظ  يهدف  املنظمة  املتكاملة  االجتماعّية  املعايير  من  مركب  نظام  هي  االجتماعّية  واملؤسسات 

تي تتشابك وتعمل من خالل املجتمع فتوجه وتنظم سلوك  2اجتماعية أساسية 
َّ
، فهي نظام من أنماط السلوك والعالقات ال

، وبذلك فإن املؤسسات االجتماعّية هي  3ون لها تأثير قوي على نوعية حياة األفراداألفراد في املجاالت األساسية ومن ثمَّ يك

نظام معياري يحقق الحاجات اإلنسانية األساسية من خالل تعميم نظام معياري يربط الفرد بالثقافة األكبر، ويعمل على  

قيم االجتماعّية األساسية )حقوق اإلنسان  إشباع الحاجات األساسية للجميع مثل الغذاء والعدالة االجتماعّية، ويحدد ال

 .4ـ الديمقراطية( وأنماط السلوك االجتماعي )الزواج، الطالق، تعدد الزوجات( واألدوار )دور األسرة، دور الفرد( 

تنبع أهمية املؤسسات من كونها مكونات هيكلية مهمة في املجتمعات الحديثة    : أهمية املؤسسات االجتماعية 8.2

تي تعالج نشا
َّ
إن  ال أو تقوم بوظائف محددة في املجتمع، وبدونها ال يمكن للمجتمعات أن تستمر، إذ  أو أكثر   

ً
 أساسيا

ً
طا

العالقات والتي تكمل   املتفاعلة واملترابطة مع بعضها بشبكة معقدة من  املؤسسات  تتكون من مجموعة من  املجتمعات 

 متعددة لتسهيل الحياة االجتماع
ً
 .5ّية اإلنسانية إحداها األخرى، وتؤدي أدوارا

 :6لذا يتم التأكيد على ثالثة مسائل أساسية في عمل املؤسسات 

ولى:  
ُ
تي تنظم عمل تلك  األ

َّ
إنها تتعامل مع حاجات ومشاكل أساسية دائمة في املجتمع، لذا تحدد أنماط السلوك ال

اإلنجاب، الطالق، تعدد الزوجات... إلخ،  املؤسسات )فاألسرة كمؤسسة اجتماعية دائمية تنشأ فيها حاجات ومشاكل مثل 

الحاجات   هذه  مع  والتعامل  التفاعل  أنماط  وتحديد  ناحية،  من  املؤسسة  هذه  استمرارية  تنظيم  يتطلب  ذي 
َّ
ال األمر 

 واملشاكل من ناحية ثانية(. 

 لبعض األنماط املحددة أو  الثانية:  
ً
املستمرة واملنظمة  تعمل املؤسسات على تنظيم سلوك األفراد في املجتمع وفقا

تنظيمها   للعمل لضمان  أنماط محددة ومستمرة  إلخ تحتاج  االقتصاد...  التعليم ومؤسسة  األسرة ومؤسسة  )فمؤسسة 

 وديمومتها وال يمكن أن تترك للعفوية والعشوائية(. 

لجزاءات  إن استمرارية املؤسسات ينطوي على تنظيم معياري واضح ودقيق تدعمه القوانين واألعراف واالثالثة:  

 لضمان ديمومته. 

 
1 John Scott, sociology: The key Concepts, op. cit., p. 90. 
2  Social Institutions, Sociology Guide, Social Institutions In Sociology, Home Basic Concepts 

http:/www.sociologygiude.com/basicconcepts/ index.php) >> Social Institutions.  
3  Roland Verwiebe, Social Institutions, in: Alexb C. Michalos (Editors), Encyclopedia of Quality of life and Well  Being Research, 

Springer Reference, New York: 2014, p. 6101, ; Steve Yearley, The Sage Dictionary of Sociology, (London: Sage Publications, 

2006), p. 283.  
 .2009محّمد نبيل جامع، علم االجتماع املعاصر ووصايا التنمية، اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة،  4

5 Roland Verwiebe, Social Institutions, op. cit., p. 6101. 
6 Shmuel N. Eisenstadt, Social Institutions, International Encyclopedia of the Social Sciences, p. 1. 
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 مؤّسسات النادي الحسيني في النبطية 8.3

 وخيرية، منها:  يضم الصرح الحسيني مجموعة مؤسسات دينية وإجتماعية وثقافية وصحية 

التعاونية 8.3.1 الخيرية  سنة  :  الجمعية  التعاونية"  الخيرية  "الجمعية  تقي  محمد  ومركزها  1959أّسسها   ،

 ألحكام 2272، بناء على مرسوم وزير الداخلية علي بزي رقم  1792تحت رقم    النبطية، وقد أعطيت العلم والخبر 
ً
، ووفقا

بتاريخ   الجمعيات  قانون  من  السادسة  عام  .  11/11/1959املادة  تأسيس  2001وفي  بطلب  الحسين صادق  عبد  تقدم   ،

خلق روح التعاون  جمعية، "جمعية تحمل االسم نفسه، حيث "بادر إلى تجديد رخصتها. وقد كانت الغاية من تأسيس تلك ال 

عامة   ومكتبة  ديني  ثقافي  ناٍد  وإنشاء  والفقراء  الدين  معلمي  ومساعدة  الحسينية،  امل تم  ورعاية  املواطنين  جميع  بين 

حزب  (1) ومستوصف" ألي  اإلنتساب  أعضائها  على  ويحذر  سياسية،  أهداف  للجمعية  "ليس  الرابعة:  املادة  في  وجاء   .

 .(2)سياس ي"

، يقدم املساعدات اإلجتماعية لذوي الحاجة  1984تأسس عام    :االجتماعيةالخدمات واملساعدات  مكتب   8.3.2

 . (3) واملعوزين من استشفاء ودواء وحصص تموينية ومساعدات مالية، ويمارس نشاطه بشكل يومي في النادي الحسيني

 املكتب الشرعي  -مكتب الخدمات الدينية  8.3.3

وهي لجنة موسعة طوعية، وظيفتها القيام بكل "ما يختص بمراسم  ،  1974تأسست عام  :  لجنة عاشوراء 8.3.4

الشؤون   إلى جانب  الليلية،  املسيرات  وتنظيم  ثقافية، وخدمة مجالس عاشوراء  متابعة واشراف، ولجان  عاشوراء، من 

 صة بها". اإلدارية واملالية الخاصة باللجنة، وشؤون اإلنتاج واالخراج واالعالم الخاصة باملسرحية، واألدوار الخا 

يهتمون بإجراء كافة مستلزمات الدفن في حال وفاة أي مواطن، وتنظيم    تضم متطوعين:  لجنة دفن املوتى 8.3.5

 لتغطية مصاريف  
ً
 خيريا

ً
مجالس الفاتحة وتقبل التعازي عن روح الفقيد في النادي الحسيني. وقد أنشأت اللجنة صندوقا

 الدفن في حال حدوث وفاة في أسرة فقيرة.

األولي فريق   8.3.6 عام  :  اإلسعاف  الشباب  2003تأسس  من   
ً
متدربا  

ً
مسعفا خمسين  حوالي  الفريق  و"يضم   ،

، يعملون بشكل تطوعي"، وتتمثل أهم نشاطات الفريق في نقل الحاالت الطارئة،    30و  17والشابات، تتراوح أعمارهم بين  
ً
عاما

 دار وتوزيع تقويم جيب، وإعارة عربات للمقعدين.واملرض ى، وأعمال اإلنقاذ، واملساعدة في توزيع الحصص التموينية، وإص

،    15و  8بين  تتراوح أعمارهم  أفراد  ، من  2001تأسست سنة  :  كشافة النبطية 8.3.7
ً
من النبطية وجوارها،  عاما

 –أفرادها    عدديبلغ  
ً
.  124  - حاليا

ً
وخلق جيل شاب مؤمن باهلل وحب    ، تربية النْشء وتثقيفه"  تهدف كشافة النبطية إلىو   فردا

 ". ئهإحياالذي أنتج الكثير من رجاالت العلم واألدب والسياسة، و -واعداد جيل يتواصل مع التراث العامليالوطن،  

 في مختلف املواضيع، وتقيم    8000، وهي تضم حوالي  1985تأسست عام  :  مكتبة النادي الحسيني  8.3.8
ً
مجلدا

 من األنشطة الثقافية والرياضية منها: مسابقة للمطالعة، ومسابقة شهر  
ً
رمضان املبارك التي تقدم للفائزين جوائز  عددا

قيمة، والدورة السنوية الرياضية ملدينة النبطية في كرة القدم، كما و"تصدر املكتبة مجلة سنوية دينية وثقافية متنوعة  

 تفرد بداخلها زاوية واسعة ألقالم وآراء طالب املدارس والجامعات، وتحمل املجلة عنوان "املكتبة". 

 .1997سنوية، صدر أول عدد منها سنة : حسينية مجلة مكتبة ال 8.3.9

م، ومن أهدافها: تخريج العلماء، وخدمة  2000أسسها عبد الحسين صادق الثاني سنة  :  أهل البيت حوزة 8.3.10

 والعمل على حفظ خط املرجعية املتوارث عن كبار العلماء األعالم.املجتمع،  

 

 
 ( كراس خاص بالجمعية موجود في قاعة مخطوطات مكتبة الحسينية. 1)

 عن كراس خاص بالجمعية، املوجود في قاعة أرشيف مكتبة الحسينية في النبطية. ( 2)
ً
 نقال

 .والشيخ محمد بزي ، حيث يتداول على رعاية شؤونه، وتحت إشراف الشيخ عبد الحسين صادق الشيخ علي نصار( 3)
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 وقف حسينية النبطية وممتلكاتها  8.4

النبطية   واملحال  لحسينية  األراض ي،  من  الكثير  تمتلك  إنها  بحيث  وجوارها،  النبطية  منطقة  في  كثيرة  أوقاف 

التجارية، والتي تقوم بتأجيرها لقاء مبالغ من املال، يعود ريعها إلى الوقف، بحيث يصرف على طلبة العلوم الدينية والفقراء  

 شيعة.ومعلمي الدين في املدارس الرسمية، واملحتاجين واملعوزين من ال 

الحسينية في  توضع  صناديق  مثل  اضافية،  مالي  دخل  مصادر  للنذورات،    :منها  ،وهناك  الحسينية  صندوق 

وصندوق إحياء املناسبات الدينية، حيث يجري اإلستفادة منه في تغطية بعض مصارفات املناسبات الدينية التي تتم في 

يتم شراء الحسينية، حيث  بمكتبة  وهناك صندوق خاص  وحاجيات    الحسينية.  لوازم  من  املكتبة  تحتاجه  وما  الكتب، 

كالتجليد   املخطوطات،  غرفة  وخدمة  التصوير،  وماكينة  املختلفة  واآلالت  كالحواسيب  تقنية،  وأجهزة  وموسوعات 

والهبات   والحسنات  والصدقات  والنذورات  والكفارات  والزكاة  كالخمس  الشرعية  األموال  ذلك،  إلى  والصيانة.ويضاف 

 خرى، والتي يتم إنفاقها حسب املوازين الشرعية. واملساعدات األ 

 قياس الفعالية التنموية للنادي الحسيني وكسر حاجز البيروقراطية 

 األبعاد الشعائرية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية واالدارية 1

التنمية هي عملية مستمرة يشارك فيها أفراد املجتمع للعمل على نقل مجتمعهم من الحالة    :تعريف التنمية  1.1

السلبية إلى الحالة اإليجابية عن طريق إحداث بعض التغيرات اإليجابية في قطاعات العمل املختلفة والتي تؤدي إلى زيادة  

من أجل النمو والتقدم وتحقيق الرفاهية للمواطن  كل الجهود البشرية التي تبذل وهي وتحسين في مستوى معيشة األفراد. 

 واملجتمع.  

التنمية هي عبارة عن تنفيذ مخططات ذات أهداف متوسطة أو بعيدة املدى يقوم بها اإلنسان لالنتقال باملجتع  و 

 . (1)والظروف االقتصادية واإلنسانية والبيصية املحيطة به إلى وضع أفضل

.  وال تنصّب  
ً
التنمية املتوازنة فقط على التنمية االقتصادية، بل للتنمية جوانب اجتماعية وثقافية وإنسانية أيضا

على أنها تنمية عالقات اإلنسان املتبادلة وتحسين مستوى التعليم     Social Developmentويقصد بالتنمية االجتماعية  

الحري فرص  وإتاحة  لديه  واليحة  والسياسة  والوعي  حيث  والثقافة  من  االجتماعية  التنمية  وتهتم  له.  واملشاركة  ة 

 . (2)االختصاص بقطاعين هما: الحكومة ومنظمات املجتمع املدني وعلى رأسها الجمعيات األهلية أو الخيرية

ويمكننا قياس فعالية الحسينية من خالل إحياء الشعائر، حيث    : قياس األبعاد التنموية للنادي الحسيني 1.2

 للحاضر واملستقبل، وتجسيد  -منبر ايديولوجييجتمع الناس أمام  
ً
ديني، حيث يجري استقراء واستحضار املاض ي توجيها

ظلم بكل  جرى على الحسين في كربالء، حيث يتعلمون "التحدي بوجه المسرحية عاشوراء للواقع، من خالل تذكيرهم بما  

. وكرست مبدأ الرفض واملمانعة، كما حصل  (1)والتضحية في سبيل املبادئ واألهداف،"  ،والتمسك بنهج آل البيت  ،أشكاله

مع اإلنتداب الفرنس ي أيام عبد الحسين األول، وكما حصل مع رئيس الجمهورية الراحل كميل شمعون أيام محمد تقي،  

املمانعة ضد النظام الذي يرتبط بحلف بغداد. وما حصل في مواقف كثيرة مع عبد الحسين  حيث أسهم محمد تقي في دعم  

 عن اندالع املقاومة الشعبية ضد اإلحتالل، تمسكه باإلنتماء إلى مرجعية النجف األشرف  
ً
الثاني، وكان أبرز تجلياتها، فضال

، 1988د في النبطية بين حزب هللا وحركة أمل سنة  عبر الدفاع عن الخوئي. وكما حصل في إطفاء الفتنة التي كادت أن تمت

إقامة الشعائر سنة   منع  الحكومة  أمل وحزب هللا، وموقف عبد  2002وما حصل عند محاولة  بين حركة  ، بعد إشكال 

 
 . 67، ص 2017، 1أبو النصر، مدحت؛ محمد، ياسمين: التنمية املستدامة، املجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، ط (1)

 . 94( أبو النصر، مدحت؛ محمد، ياسمين: م.س،  ص 2)
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تاريخ   في   
ً
يوما أن حصلت  لم يسبق  بمثابة سابقة خطيرة،  املنع  الذي استغرب ورفض ما حصل، و"اعتبر قرار  الحسين 

 إلى تعطيل مراسم يوم العاشر في الغد، أو يهمشها  املدينة ا
ً
لشعائري على امتداده، وأن تعطيل املراسم في الليل سيجر حكما

س يء إليها ،ويظهرها بصورة هزيلة توهن الذكرى 
ُ
 بدل تعظيمها وإجاللها".  ،وت

في  -نصرة قضيتهاستلهامه للتضحية من مدرسة الحسين الذي قّدم االوالد في سبيل  –وقد لحظنا عبد الحسين 

املضحين، وسأضحي   أول  أكون  العمل، وسوف  بهذا  أقوم  املتابعة:"سوف  للجنة  قال  أرنون، حيث  تحرير  ملسيرة  دعوته 

 بأوالدي قبل أوالد غيري".

 عن الصراع  
ً
كما أن لتأهيل بنية تمثيلية عاشوراء القديمة، فأصبح "التالحم ضمن كتلة اإلمام الحسين بديال

 ضَمن لها التماسك املسرحيضد عدّوه. ودخلت 
ً
 ومجددا

ً
 جديدا

ً
وأعاد إليها الجمهور الواسع الذي   ،تمثيلية عاشوراء طورا

 .(1)كانت قد بدأت بفقدانه"

في   فيتمثل  واإلجتماعية،  التثقيفية  النشاطات  خالل  من  الحسينية  فعالية  قياس  اإلجتماعي،  أما  التكافل 

مع  شاركة  املو  املوالتواصل  وغير  الشيعة  والتعاون  غير  واالهتمام  مع  والتنسيق  سلمين،  املدني،  املجتمع  وقوى  هيئات 

 بالشباب وتنظيمهم. 

التمسك بوالية الفقيه  أما قياس فعاليتها من خالل املشاركة السياسية، فيتمظهر من خالل املمانعة واملواجهة، و 

 التواصل في املناسبات مع الداخل والخارج. و اإلقليمية،  األحداث الداخلية و لتفاعل مع  ا)حوزة النجف األشرف(، و   الخاصة

، في تبني الحسينية آلراء جريئة ومناهضة لكل ما يمس  
ً
 ذريا

ً
وقد أسهم تمتعها باالستقالل املالي واإلداري، كونها وقفا

النجف   بحوزة  الحسينية  ارتباط  وينبع  بسوء،  الوطن  أو  الشعائر  أو  ف–الدين  القديم  منذ   
ً
األكثر حضورا تعتبر  ي  التي 

 من حاجتها إلى مرجع ديني تستند إليه في فتاواها وأحكامها وتقليدها. -عالقاتها بجبل عامل

 
ً
، يأتي    ،إجماال

ً
 إجتماعيا

ً
يمكن الحديث عن جملة عوامل أسهمت في ايجاد حسينية النبطية باعتبارها طرفا فاعال

 لنظام ضيق  في مقدمة هذه األمور مسك إدارة هذه الحسينية من قبل أسرة واحدة تتوار 
ً
 عن جد، وفقا

ً
ث هذا املوضوع أبا

له امتداداته الشيعية فيما يعرف "بالوقف الخاص أو الذري"، حيث إنه ال يمكن مللكية الحسينية ومستتعابتها أن تخرج  

 لهذا الوقف ضمن اطار الذر   ،عن هذه األسرة، وهذه األسرة ممثلة بخخص منها
ً
 دقيقا

ً
ية،  وليس الجميع، وكأن هناك تكريسا

 وهذا ما ساهم في الحفاظ على هذا النسق وفق هذه الحركة. 

ويحرص ولي وقف الحسينية على اخذ الوكالة بقبض وصرف الحقوق الشرعية من املرجعية الشيعية النجفية  

أقوى  بشكل  الطائفة  مستوى  على  تكرسهم  املرجعية  مع  العالقة  فإن  لذلك  خاص،  مع   ، بشكل  العالقة  هذه  وتكسبهم 

.املرجعية 
ً
 في النجف، إضافة إلى أهميتهم وقداستهم وحضورهم قوة ونفوذا

النجف، كرست وجودها على مستوى   فعالقة هذه األسرة، منذ تأسيس الحسينية وحتى اآلن، مع املرجعية في 

 فإن هذه املرجعية ال يمكن لها أن تترك مؤسسة بحجم هذه املؤسسة، وما تتميز به من تاريخ وقوة  
ً
وأهمية  الطائفة، وتاليا

 من غير احتضان وعناية وتقدير مستمر عبر الزمن، لذلك وجدنا ان العالقة ما بين املرجعية والحسينية مستمرة. 

فقد وجدنا أن األعالم الذين مسكوا إدارة حسينية النبطية منذ عبد الحسين صادق    ، أما بالنسبة إلى الحضور 

 إلى اآلن هم من األشخاص املعروفين بالورع واألخالق والتقوى وحفاظهم على مصلحة هذه املؤسسة وعدم  
ً
األول وصوال

يؤد التي  املساعدات  من خالل  اإلجتماعي  العمل  في   
ً
قليال تدخلوا  وقد  بها،  أمور،    ، ونهاالتفريط  في  أصابوا  قد  كانوا  وإن 

 وأخفقوا في أخرى. 

 
 .89معتوق، فريدريك: سوسيولوجيا التراث، مصدر سبق ذكره، ص ( 1)
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كما أنهم حافظوا على الشعائر    ،فمن األمور التي نجحوا فيها هي مساعدتهم للعديد من األسر النبطانية والجنوبية واللبنانية

ه املنطقة، كما انهم  الحسينية نابضة على الرغم من اإلحتالل اإلسرائيلي، وفي غيره من الظروف الصعبة التي كانت تواج

   .عملوا على ربط الشيعة مع املرجعية
ً
وهو عملهم على قضية املواقيت والزيارات والحج وشهر رمضان    ،وهناك أمر مهم جدا

 والهالل. وهكذا فإن لهذه األمور، اضافة الى ثقة الناس بهم، وخدمتهم للطائفة، أثر كبير في تكريس نفوذهم.

عن املجلس اإلسالمي الشيعي األعلى، كغيرها من املؤسسات األخرى، في الحد من    كما يسهم استقاللية الحسينية 

، في القرار السياس ي العام.
ً
، ولو محدودا

ً
 في توزع الطائفة. وهي تلعب دورا

ً
 دوره، كمجلس ممثل للطائفة، وتاليا

مة النادي الحسيني  2
ّ
 تجليات البيروقراطية في منظ

املنظمات بدور مركزي في حياتنا املعاصرة. ويمكن تعريف املنظمة/املؤسسة بأنها جماعة  تقوم    :البيروقراطية 2.1

املؤسسات؛   على  تشتمل  املنظمات  فإن  املعنى  وبهذا  معينة.  وأغراض  أهداف  لتحقيق  تنشأ  الناس  من  مترابطة  كبيرة 

 (.1سجون) والشركات التجارية؛ واألجهزة الحكومية؛ واملدارس؛ واملستشفيات؛ والجامعات؛ وال

تعني هذه الكلمة سلطة املكاتب وأهل املكاتب. وقد نشأ هذا املفهوم في القرن التاسع عشر في أوروبا، إّبان الثورة  

واالقتصادي   االجتماعي  النشاط  يؤطر   
ً
مدنيا  

ً
جيشا واملؤسسات  واإلدارات  املكاتب  موظفي  من  جعلت  التي  الصناعية 

يضعها   لسياسة   
ً
طبقا فاملؤسسة  ويوّجهه  العام.  القطاع  في  الدولة  في  واملسؤولون  الخاص،  القطاع  في  الرأسماليون 

 كما هي بحاجة إلى أقالم املحاسبين واملحتسبين واإلداريين  
ً
الرأسمالية الحديثة في الغرب بحاجة إلى سواعد العمال تماما

 و الرأسمالية. بصفة عامة، فهي حاجة األزمنة الحديثة ونظامها االقتصادي الجديد أال وه

وهي قامت على أساس حاجة الدولة املوضوعية إلداريين متخصصين، وفنيين مهرة في املجال االداري، يعملون على  

 (.2تطبيق السياسة املوكل إليهم تطبيقها) 

صل اشتق من كلمة    Bureaucratieالبيروقراطية  :  البيروقراطية بمفهومها النقي 2.1.1
ً
  Bureauتعبير أوروبي األ

، وكان يقصد بهذا التعبير تسيير إدارات ومصالح الدولة عن طريق املكاتب وذلك بأن يتم تنيفذ األعمال االدارية  أي مكتب

عامة   لقواعد   
ً
طبقا االداري  الجهاز  داخل  العمل  وتقسيم  التخصيص  من  اساس  الرئاس ي وعلى  التدرج  من  اساس  على 

.
ً
 واجراءات محددة ومرسومة سلفا

" في محاولته وضع  Max Webberحسب "ماكس فيبر"    Pure Bureaucracyية النقية  هذا هو مفهوم البيروقراط

 . (3) نموذج اإلدارة الحسنة في املنظمات كبيرة الحجم كالجهاز الحكومي على سبيل املثال

  ويعتبر "ماكس فيبر" مؤسس الدراسة التنظيمية للبيروقراطية باملعنى العلمي املحايد، ويحدد التنظيم البيروقراطي 

 :(4)النموذجي حسب الخصائص التالية

 التزامات وسلطة غير شخصية.  •

 نظام هرمي للمناصب.  •

 مجال محدد من الكفاية لكل منصب باملعنى القانوني بحيث يكون لكل منصب سلطة قانونية لتحقيق أهدافه.  •

 ملء املنصب على أساس ارتباط تعاقدي حر. •

 
 . 431، ص 2005، 1االجتماع، ترجمة وتقديم: د فايز الُصياغ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط( غدنز، أنتوني: علم 1)

 . 72- 71، ص 1998- 1993( معتوق، فريدريك: معجم العلوم االجتماعية، أكاديميا، بيروت، 2)

 .13( شيحا، إبراهيم: أصول اإلدارة العامة، منشأة املعارف، االسكندرية، د ت، ص 3)

  )4(Weber, Max: The Essentials of Bureaucratic: An Ideal Type Construction, In Reader Ed. By Merton & other, New York 

Bedminister Press, 1968, p21-22. 
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 على أساس االمتحان والتعيين ال على أساس االنتخاب.مواصفات تقنية الختيار شاغل املنصب وذلك  •

 أجور ثابتة ونقدية.  •

 اعتبار املنصب وظيفة رئيسية لشاغله. •

•  .
ً
 اعتبار املنصب مهنة مع نظام خاص للترقية على أساس األقدمية أو الكفاءة أو االثنين معا

 ملن يشغلها.  •
ً
 فصل االدارة عن امللكية ألن الوظيفة ليست ملكا

 ف لنظام صارم في التأديب واملراقبة وذلك خالل عمله في املكتب. يخضع املوظ •

للبيروقراطية  2.1.2 املرض ي  نموذج  :  النموذج  إلى  انقلب  قد  البيروقراطية  لشكل  النقي  النموذج  هذا  أن  غير 

التعقيدات في العمل االداري والتمسك بالقوا إلى   يشير 
ً
 شائعا

ً
عد  مرض ي وأصبح لتعبير "البيروقراطية" معنى اصطالحيا

واالجراءات والنظر إليها بش يء من القدسية كأنها غاية في ذاتها ال وسيلة لتحقيق أهداٍف معينة )أهداف النفع العام التي  

تقوم هذه األجهزة من أجل تحقيقها( وهذا ما يطلق عليه عبارة "الروتين اإلداري" أي شدة التمسك باإلجراءات مما يؤدي  

 إلى إعاقة العمل اإلداري. 

 
ُ
 ت
ً
 كلمة البيروقراطية بمعنيين شائعين: األول مثالي وأفضل من عّرفه "ماكس فيبر"، والثاني سلبي،  إذا

ً
عرف حاليا

يرتبط بروتينية التنفيذ والتعقيد في إنجاز املعامالت االدارية، وحتى في بعض األحيان التعجيز في إتمام املعامالت التي يحتاج  

 رسمي. إليها الناس، خاصة في القطاع العام وال

وقوة  الفرض  على  القائمة  ال  املوظفين،  ِقَبل  من  الطوعية  بالطاعة  مقرونة  بيروقراطية  إلى  دعا  فيبر"  فـ"ماكس 

 (.1الزعامة السياسية التقليدية أو الكاريزماتية) 

أنها   البيروقراطية  بأخرى. ومن خصائص  أو  بدرجة  بيروقراطي  بطابع  تتسم  الحديثة  املنظمات  "جميع  كانت  وملا 

 واضح املعالم لتراتبية السلطة والقوة؛ وقواعد مكتوبة لتنظيم سلوك املسؤولين )املتفرغين للعمل فيها  تتض 
ً
من تنظيما

يمتلك   وال  خارجها.  واالجتماعية  الخخصية  وحياتهم  املؤسسة  داخل  فيها  املسؤولين  مهمات  بين   
ً
وفصال أجر(؛  مقابل 

ون بها ومن خاللها، فقد اعتقد "فيبر" أن البيروقراطية الحديثة تمثل وسيلة  املنتسبون إلى املنظمة املصادر املادية التي يعمل

 (.2فّعالة لتنظيم أعداد كبيرة من الناس بوصرة تضمن اتخاذ القرارات وفق معايير محددة لتحقيق أهداف معينة") 

"ماكس فيبر" وبين اإلدارة  ثمة تباين للبيروقراطية بين ما أعلنه  :  بيروقراطية ماكس فيبر واالدارة اللبنانية 2.1.3

إلى القيم املتحيزة التي تفوق الخبرات والقدرات املوضوعية املطلوبة من البيروقراطي، حيث ترتبط   اللبنانية وهذا يرجع 

 من مؤسسات الدولة.  
ً
هذه القيم بالعائلة، الدين، التعليم وعوامل أخرى مثل الطائفية، والوالء ملؤسسات تقليدية بدال

إلى فقدان الضمانات االجتماعية والوظيفية.  كذلك تعيق ب املجرد  العقالني  بالشكل  البيروقراطي  العوامل تصرف  عض 

أحد العوائق في سبيل إنماء االدارة    - عند املواطن والبيروقراطي على السواء–كذلك فإننا نجد أن فقدان الروح املدنية  

مثل هذه الروح إلى ضعف الشعور بالوالء للوطن بالدرجة  اللبنانية على أسس علمية عقالنية. ويمكن رد أسباب فقدان  

 األولى، وإلى نظرة املواطن والبيروقراطي إلى السلطة نظرة نفعية ال على أساس أنها خدمة عامة. 

 ومن األسباب التي تتسبب في هبوط كفاءة اإلدارة الحكومية ما يلي:

العمل   • في مجرى  التي تتحكم  القيود االجرائية  إلى كثرة  اختناق مستمرة تؤدي  الذي يخلق نقاط  األمر  االداري، 

التعقيدات   أن  نجد  ثانية  جهة  ومن  به.  تحيط  التي  االجرائية  املشكالت  تحل  حتى  توقفه  وربما  العمل  تباطؤ 

 على إرادة األفراد الذين تكل الدولة إليهم مسؤولية تنفيذ األعمال. كم
ً
 ضاغطا

ً
ا  االجرائية املبالغ فيها تمثل قيدا

 
 .72( معتوق، فريدريك: مرجع سبق ذكره، ص 1)

 . 432-431( غدنز، أنتوني: مرجع سبق ذكره، ص 2)
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تحرمهم من ذلك الحد الضروري واملناسب من حرية املبادرة التي تجعلهم قادرين على التفاعل مع املواقف بش يء  

 من املرونة متى تحتم ذلك. 

التثبت بحرفية النصوص واللوائح وهي سمة سيئة من سمات العقلية البيروقراطية املتزمتة. فالنصوص واللوائح   •

ى الحرفي لها. وذلك حتى يكون للمسؤولين عن تنفيذها أن يبقوا على مرونتهم  يجب أن تفسر بروحها وليس باملعن

 في مواجهة املواقف التي يتعاملون معها. 

•   
ً
عدم التقدير الكافي لقيمة الوقت كعنصر حيوي من عناصر العملية االدارية. فمن املالحظ بوجه عام أن روحا

العقلية البيروقراطية حتى أصبح ذلك سمة من سماتها  من عدم االكتراث فيما يتعلق بعنصر الوقت تسيطر على  

وجمهور   الدولة  ملصالح  بالنسبة  الوقت  يعنيه  بما  االحساس  وفقدان  التراخي  إلى  بالعاملين  يدفع  وهذا  املميزة 

 املواطنين الذين يتعاملون مع األجهزة الحكومية. 

تمتع بدور قيادي وريادي في عملية إنماء وتطوير  ومع كل ذلك يمكن للبيروقراطي في اإلدارة الحكومية اللبنانية أن ي

وطنه. لكن هذا الدور تعترضه صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية، إضافة إلى الثغرات في سياسة إدارة شؤون األفراد  

 (.1وفي اإلصالحات الجزئية للعمليات االجرائية والتنظيمية) 

أداء  أثر   2.2 على  الحديثة  الحسيالتكنولوجيا  أداء  :  ني النادي  على  الحديثة  التكنولوجيا  أثر  تلّمس  يمكننا 

 مؤسسات النادي الحسيني في النبطية، من خالل امل شير التالية: 

في االنتاج الخدمي 2.2.1 النادي الحسيني لوسائل    :تزايد  في حسن أداء  التكنولوجيا الحديثة  أسهم استخدام 

ر  
ّ
املعالجة  وتطبيقات  استعمال برامج  تزايد واضح لإلنتاجية الخدمية واملجتمعية. فقد أتاح  في  أقسامها املختلفة، مما أث

وايجاد حلول تكنولوجية وعملية في حسن تسيير األعمال، مما انعكس  أتمتة األعمال املكتبية،  لديها، ناهيك عن الخاصة  

 على املستفيدين م 
ً
ن خدمات النادي الحسيني، على كافة الصعد: الخدماتية، واالغاثية، والثقافية، واالجتماعية،  ايجابا

عملية   بلورة  في  أسهم  بل  وكفائته،  الخدمي  االنتاج  تزايد  في  التحسن  يتقصر  ولم  للقيام  والدينية.  الالزم  الوقت  تقليل 

 .باملهمات اإلدارية

 

؛ إال أّن ما يمّيز  اإلنتاجيةالعملية  زيادة  هذا العامل بتفعيل  يرتبط    :إدارة الجودة الشاملةتحّسن واضح في   2.2.2

هو حسن  في إدارة الجودة الشاملة،    ،والبرمجيات الحديثةوالتطبيقات  واألجهزة  استخدام النادي الحسيني للتكنولوجية  

على حد  ادي الحسيني  املستفيدين من الخدمات، والعاملين في النفي تحقيق عملية توازن ما بين الجودة ومتطلب  معرفتها  

وتحليل تلك املعلومات   ،أو عن املوظفين )البحث عن املواهب(   املستفيدين،سواء عن    ،عمليات جمع املعلومات . فسواء

 في زمن قياس ي. لدى الحسينية في تحسين عمليات إدارة الجودة الشاملة سيسهم وإصدارها ضمن مفهوم تكنولوجي بحت، 

من جانب النادي الحسيني   التكنولوجيا الحديثة أسهم استخدام    :املعرفة واملعلوماتإدارة تفعيل عملية  2.2.3

مستوى   املعرفةعلى  املنافسة    ، إدارة  من  ت  في خلق جو 
ّ
تجل وقد  املجال؛  نفس  في  العاملة  األخرى  املؤّسسات  وبين  بينها 

العام املعرفة والتثقيف من خالل مكتب املراجعات، واملكتبة  في تطوير  االلكترونية والورقية، والعالقة مع املنافسة  ة، 

بصفة عامة، وعلى أداء موظفيها على الصعيد    الحسينية، ذلك على أداء  الصروح الثقافية والدينية مع الخارج. وقد انعكس  

 . الخخي ي

 

 
زينب: واقع1) التنمية االقتصادية  ( سلطاني،  في علم االجتماع  املعمقة  الدراسة  لنيل شهادة دبلوم  لبنان، رسالة أعدت  في  االداري  -النظام 

 53-52، ص 2008- 2007االجتماعية، الجامعة اللبنانية، معهد العلوم االجتماعية، 
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في إدارة األزمات والتغيير نحو األفضل 2.2.4 أن    : تحّسن  حسينية  على  فرضت  التكنولوجيا الحديثة  يمكننا القول 

 املستفيدين واملواطنينفي طرق تعاملها مع  ية التقدم والتطّور  النبط
ً
في خلق  ؛ وهذا ما أسهم  ، واملوظفين، واملنافسين أيضا

 . النادي الحسينيفعالية وكفاءة وأداء املحّصلة، رأينا زيادة في التغيير، وفي بغية جو من االبتكار واإلبداع 

من خالل متابعتنا ألقسام العمل في النادي الحسيني في النبطية    :االلكترونيةالعوامل املؤثرة في انتشار االعمال   2.3

العوامل  ، منها:  ثمة عوامل تؤثر على انتشار االعمال االلكترونيةواملؤّسسات العامة والخاصة التي تتعامل معها، تبّين لنا أن  

 االقتصادية واالدارية والتنظيمية والثقافية. 

 هر تلك العوامل باآلتي:تتمظ : العوامل االقتصادية 2.3.1

 التمويل ومتوسط الدخل  ➢

 تكلفة استخدام التكنولوجيا الجديدة ➢

لعّل أبرز املعّوقات التي تعرقل توسع استخدام االدارة االلكترونية، هي، عدم  :  العوامل االدارية والتنظيمية 2.3.2

لدى الدولة اللبنانية، وضعف قدرة املؤّسسات املالية على النهوض االلكترونية بشكل كامل، ناهيك عن    وجود اطار قانوني

 ، وعدم الثقة املواطن باألطر الحمائية له من قبل الدولة ومؤسساتها. ضعف مؤسسات االعمال

التحتية 2.3.3 البنية  تعزيز  :  عوامل  االلكترونية  االدارة  إنهاض  التكنولوجي  يتطلب  وتقوية  املستوى  التعامل،  في 

واالتصاالت وغيرها من البنى التحتية التي يفتقر إليها لبنان في ظل    توافر البنية االساسية للكهرباء، و شبكات االتصاالت

 األزمات االقتصادية والسياسية واالمنية املستشرية، ناهيك عن الفساد املستشري في مختلف االدارات واملؤسسات. 

لب عملية النهوض باالدارة االلكترونية وتعزيزها وتقويتها، عملية تنمية بشرية مستدامة  تتط:  العوامل الثقافية 2.3.4

محو   في  املساهمة  عناونيها  أبرز  من  لعّل  التعليموشاملة،  ومستوى  القراءة  االمية  اتقان  عدم  هنا،  باألمية  نقصد  وال   ،

كافة مصاديقها؛ كما تتطلب عملية النهوض تلك،  والكتابة، بل نتعدى ذلك إلى األمية على مستوى استخدام التكنولوجيا ب

 االملام بلغة العلم، واملتمثلة اآلن باللغة االنكليزية.

  
ً
وتاليا املستجدات،  متابعة  عدم  على  ينعكس  االنكليزية  باللغة  االملام  أن ضعف  ذكره  املحتوى  والجدير  ضعف 

االنترنت شبكة  على  أن  العربي  كما  الغربية؛  الثقافة  من  ثقة  وعو   الخوف  أضعف  الرقمي،  لالقتصاد  املبتكرة  وهي  ملتها، 

 املواطنين في هذا االقتصاد. 

تتطلب عملية التحول إلى األعمال االلكترونية، تشييد البنى التحتية    :محاور التحول الى االعمال االلكترونية 2.4

املعلوماتية، عقد مؤتمرات وندوات وورش علمية تعمل  املالئمة، والعمل على تنمية بشرية مستدامة، وتعزيز املشروعات  

 على ردم الهوة والفجوة في هذا املجال.

 خالصة واستنتاجات 

 البحث، حيث تبّين ما يلي:  اعتمدها صحة الفرضيات التي  فصلي الدراسة أثبت تحليل املعطيات على مدى  

 االلكترونية لديها في تحقيق الكثير من الفوائد، ومنها: أسهم تفعيل مؤّسسة النادي الحسيني في النبطية لإلدارة  ➢

تخفيض األكالف والنفقات واألعباء، والتقليل من مخاطر التنقالت من مكان إلى مكان آخر، وتسريع املعامالت   ➢

 الخاصة باملستفيدين، وغالبيتهم من الطبقات الفقيرة وما دون الفقر 

 تعزيز قيم الشفافية في خدمة املستفيدين.  ➢

هم التطوير الحاصل على مستوى النظم وآليات العمل في املؤّسسة إلى التقليل من الضغط االجتماعي، وفي  أس ➢

 تغيير الطرائق املعتمدة في إنجاز املعامالت وسرعتها. 

 في تعزيز عمل املؤّسسة وفي تحقيق املرونة وتبسيط االجراءات املعتمدة   ➢
ً
 الفتا

ً
كان للتوسع في األتمتة االدارية أثرا

 في تفعيل الخدمات والتواصل مع املواطنين. 
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➢   
ً
 عن االقتصاد التقليدي، واالعتماد على فرق العمل املتخصصة بدال

ً
ازدياد االعتماد على اقتصاد املعرفة عوضا

 من الفرق املرتكزة إلى معايير تقليدية.

 في االسعاف الصحي. 24/24أصبح العمل على مدار الساعة   ➢
ً
، خصوصا

ً
 يوميا

ال ➢ في  التبادل  املستجدات  ومتابعة  الديني  والتثقيف  الفتاوى  صعيد  على  والخبرات  واملعلومات  للمعارف  سريع 

 العالم، والتفاعل مع املتغيرات الحاصلة في الخارج والداخل. 

 اإلدارة اإللكترونية. مقترحات لتعزيز استخدام 

األنترنت. وكذلك تأمين البنية املعلوماتية واملعرفية  تعزيز البنية التحتية على صعيد الكهرباء واالتصاالت وشبكات   ➢

 املتوافقة واملنسجمة مع تطلعات مجتمعنا. 

يتطلب   ➢ ما  وهذا  واملستدام،  املستمر  والتدريب  الحديثة  التقنيات  استخدام  على  مدّربة  بشرية  موارد  توظيف 

أيض  األمر  ويتطلب  ذلك.  مع  تتناسب  اختصاصات  أمام  الباب  تفتح  ومعاهد  البشرية  جامعات  املوارد  تأمين   
ً
ا

 .القادرة على تقديم الدعم الفني املعلوماتي واللوجسيتي والقانوني واإلداري 

املماثلة   ➢ وقوتها  ومعاييرها  ومرتكزاتها  أسسها  وتوضيح  اإللكترونية،  اإلدارية  املعرفة  نشر  ألهمية  تثقيف  حملة 

 .لإلدارة الورقية

 شبكي بين املؤّسسات، عبر بوابات ونوافذ آمنة. تحقيق األمن السيبراني يضمن أمان الربط ال ➢

االلكترونية ➢ بصيغتها  القرارات  اصدار  تعزيز  نقترح  واالداري،  والحقوقي  القانوني  الصعيد  حساب   ·على  على 

 التعامل الورقي.

يتطلب من الدولة السعي لتعزيز قضايا التحديث والتطوير للبنية التحتية، وفق معاير الجودة والحداثة وبما   ➢

، والسعي لتأمين تمويل الزم لذلك.ي
ً
 نسجم مع أحدث املعايير املعتمدة عامليا
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 في السودان تجربة املركز القومي للمعلومات في تطوير االدارة االلكترونية ونظمها

The experience of the National Information Center in developing electronic 

management and its systems in Sudan 

 نائب رئيس قسم خدمات ونظم املعلومات  - استاذ باحث مساعد  -د. نصرالدين حسن احمد جمعة

 الخرطوم  - مركز التوثيق واملعلومات-املركز القومي للبحوث
 

 املستخلص 

و انتشارها في العالم وفي السودان اصبحنا نسمع مصطلحات مثل اإلدارة االلكترونية والحكومة االلكترونية والنقود    دخول االنترنت

كترونية  االلكترونية والتجارة االلكترونية والتعليم االلكتروني وغير ذلك من املفاهيم ويبدوان تحسين االداء الحكومي لن يتم بدون الثورة الل

ل دراستي بالتعريف عناصر اإلدارة اللكترونية وماذايعني هذا املفهوم وماهومصيره والي اين يمض ي و اإلدارة االلكترونية  و سوف اقوم من خال

واالدلة   هي وسيلة لرفع اداء وكفاءة الحكومة وليست بديال عنها والتهدف آلي انها ءدورها وهي إدارة بال ورق أالنها تستخدم االرشيف االلكتروني

 اللكترونيةوالرسائل الصوتية .  واملفكرات

ومن خالل الدراسة ايضا سوف استعرض تجربة املركز القومي للمعلومات في السودان وهو املكلف بعمل االنظمة االلكترونية الالزمة 

 لإلدارة االلكترونية في الدولة

 • انظمة املتابعة الفورية

 • انظمة الشراء االلكتروني 

 املتكاملة • انظمة الخدمة 

 • النطم غير التقليدية األخرى وتشمل:

 نظم التعامل مع البيانات كبيرة الحجم -

 النظم الخبيرة والذكية  -

 ع الراهن للمركز ضوقد قمت بتوزيع استبانة الدارة املركز القومي للمعلومات لدراسة الو 

ومن خالل الدراسة توصلت الي االثر الكبير الي قام املركز القومي للمعلومات في تطوير عمل املؤسسات الحكومية املختلفة في السودان   

 وتجربتة الرائدة في هذا املجال. 

املفتاحية:   للمعلالكلمات  القومي  املركز  املعلومات،  التقنيات،  االلكترونية،  االدارة  االلكترونية،  الحكومية،  الحكومة  املؤسسات  ومات، 

 الجمهور 

 مقدمة 

 العامة الخدمات توصيل  مهام يتولى  معلوماتي اتصاالتي نسق على الحكومية  لإلدارة تنظيم هي االلكترونيةاالدارة  

االتصاالت بواسطة ومتكاملة إلكترونية  بطريقة  ومنظمات الخاص القطاع ومؤسسات  املواطنين  إلى الحديثة وسائل 

املدني  تكوين تسهم  كما  منها، املنتفعون  بها  يشعر  مضافة حقيقية  قيمة تؤتي بحيث  املجتمع   مع تفاعلية  عالقات في 

 وحاجاتهم  خصوصياتهم مع تتناسب تقليدية غير بخدمات خالل تزويدهم من ومنظمات، ؤسساتمو  أفرادا املواطنين

وتطلعاتهم    .عالية وبكفاءة وجيز زمن في ورغباتهم 
ً
الخدمات تيسير  إلى تؤدي  فهي إذا  داخل املعلومات وتبادل إجراءات 

 .1إلكترونيا  املجتمع قطاعات مختلف وبين وبينها  الحكومة

 والتواصل للتفاعل للعاملين، والتأهيل املكثف والتدريب الداخلية الحكومية واإلجراءات العمليات مواءمة وتؤدي

باملواطنين   املرتبطة الرشيدة الحكومة أوجه وتحسين تبسيط بغية األعمال الحكومة وقطاع وبين واملواطنين، الحكومة بين

 
 .االلكترونية. القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية( عالم التجارة  1999ضوان، رأفت )ر  -1

اإلدارة العامة: دراسة استطالعية للقطاع العام فى دولة قطر، مجلة  ( الحكومة االلكترونية ومستقبل2002العواملة، ونائل عبد الحافظ )  -2

 . 40( ص1(، ع)29مج) دراسات،
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 والهاتف االنترنت وسائط عبر وقطاع األعمال للمواطنين والخدمات املعلومات تقديم ثم ومن .سواء حد علي واألعمال

ويزيد   املواطن معاناة من يقلل  مما واملواطن، الحكومي املوظف بين ما للمقابلة املباشرة  الحاجة دون  التقنيات من وغيرها

 البالد جعل على ويعمل واملحسوبية والبيروقراطية، الفساد أرجل تحت من البساط لسحب ويقود والشفافية األداء كفاءة

 اإللكترونية للحكومة املوجهة العامة الخطة وتستند .مردودها وزيادة وتوطينها ونجاحها األجنبية لالستثمارات جاذبة بيئة

  والتي للدولة الخمسية والخطة القرنية ربع الدولة إلستراتيجية مرجعيتها في
ً
  أفردت بابا

ً
  هاما

ً
 تم كما .املعلوماتية عن وكامال

 لفائدته. الخطة  هذه وضعت الذي  للمواطن  رؤيتنا توضيح إلى هنا ونعمد إقليمية ودولية دول  عدة  تجارب من االستفادة

البحث من  الحكومية الخدمات وصول  لتسهيل  واالتصاالت املعلومات تقنية تسخير   :الغرض   واملعلومات 

 .املستدامة التنمية في تحقيق بفعالية وتساهم  وشفافية بكفاءة لهم املناسبة القنوات عبر  للمستفيدين

 الهدف من البحث: 

 .للمستفيدين الخدمة تقديم وتكلفة زمن وتقليل وتجويد تسهيل •

 .والباحثين القرار ملتخذي  دقيقة معلومات توفير •

 .لالستثمار مخجع مناخ توفير •

 .للمواطنين السياسية  املشاركة مستوى  رفع •

 .املعامالت وشفافية الحكومي الجهاز كفاءة رفع •

 .التنمية في الفعالة املساهمة •

البحث  املجتمعات  :  مشكلة  تتناولها  ان  يجب  التي  املهمة  املوضوعات  من  االلكترونية  االدارة  دارسة  تعتبر 

واملؤسسات البحثية من اجل ترقية اداؤها وفي ذلك يعتقد الباحث ان خدمات املؤسسات الحكومية و ادراتها املنتشرةفي 

ا و  العقم  نتيجة  الفئات  كل  من  الجمهور  ترض ي طموحات  ال  السودان  املعامالت  واليات  تسيير  يصاحب  الذي  لضعف 

الباحث دور املركز القومي للمعلومات في   الذي سوف يتناول  فية  البحث و  املختلفة في اجهزة الدولة لذا نبعت مشكلة 

 انشاء فكرة الحكومة االلكترونية و تفعيل العمل بها في مؤسسات الدولة في جمهورية السودان. 

 الية الخرطوم و ات الحكومية في تشمل الدراسة املؤسس: حدود البحث

 أوال: تعريف اإلدارة االلكترونية

  : تعني  فهي اإلدارة اإللكترونية كثيرة لتعريف  وهناك إسهامات 

 املعاملة عدم وجود عالقة مباشرة بين طرفي . 1

 أو املتوازي  التفاعل الجمعي . 2

  إمكانية تنفيذ كافة املعامالت. 3
ً
 اليكترونيا

 للعمل األساس ي لتكون الوسط   االستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتحويلها . 4

هي عملية إنشاء حلول تقنية لتنظيم وجدولة ترتيب العديد من مجاالت األعمال والسكرتارية واالستشارات  .  5

تركز على عملية تحويل األعمال إلى  بأنواعها وهي عملية ال تقض ي أن يكون هناك عملية دفع نقدي بقدر ما 

 1شكل إلكتروني منظم وسهل االستخدام... )انها نظام يقوم بتحويل االعمال الورقية الى اعمال الكترونية،(

 ثانيا : الهدف من األدارة األلكترونية  

 
اململكة العربية السعودية.. دراسة تطبيقية على األجهزة الحكومية   . الحكومة اإللكترونية فيهـ(1423الشريف، طالل بن عبد هللا بن حسين )   - 3

 ."الدراسات العليا" في مدينة الرياض.. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية العلوم اإلدارية، املركزية
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محاولة إعادة هيكلة املؤسسات التقليدية الحالية لتحسين األداء اإلداري التقليدي املتمثل في كسب الوقت      .1

 وتقليل التكلفة الالزمين إلنجاز املعامالت وفق تطور مفهوم اإلدارة اإللكترونية.  

 لربط األهداف املنشودة  إعادة النظر في املوارد البشرية املتاحة والعمل على رفع كفاءتها ومهاراتها تكن    .2
ً
ولوجيا

 لإلدارة اإللكترونية باألداء والتطبيق.  

تقييم البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتحريرها لكي تستجيب ومتطلبات الخدمات الالزمة      .3

 االلكترونية.     بالحجم والنوعية لتحقيق الخدمات لإلدارة

 القانونية ومحاولة وضع معايير لضمان بيئة إلكترونية متوافقة.  مناقشة التشريعات واألنظمة   .4

 اإلدارة اإللكترونية.  الخروج برؤية وإستراتيجية واضحة من أجل اإلنطالق بخطى ثابتة نحو تطبيق   .5

  ثالثا :  ماهية اإلدارة اإلليكترونية

 ال نستخدمه بكثافة ولكن يوجديوجد الورق ولكن  حيث   فهي تشمل مجموعة من األساسيات إدارة بال ورق         

 الصوتية ونظم تطبيقات واملفكرات اإللكترونية والرسائل اإللكتروني ، واألدلة   األرشيف اإللكتروني ، والبريد

  املتابعة اآللية 

  املحمول  التليفون  إدارة بال مكان ، وتعتمد باألساس علي         

 في اليوم   ساعة 24بال زمان فالعالم أصبح يعمل في الزمن الحقيقي إدارة         

تعتمد علي عمال املعرفة، فالشمال  در اكر تحدث عن املؤسسات الذكية التي   إدارة بال تنظيمات جامدة ، فبيتر           

 بصناعة الالمعرفة للجنوبإلى صناعات املعرفة ويقذف   يتجه  أصبح 

 سمات اإلدارة اإللكترونية رابعا : 

 عدم وجود عالقة مباشرة بين طرفى املعاملة .        

 عدم وجود وثائق ورقية ووجود وثائق إلكترونية .        

 التفاعل الجمعى أو املتوازى .        

        . 
ً
 إمكانية تنفيذ كافة املعامالت إلكترونيا

 .1املكثف لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وتحويلها لتكون الوسط األساس ى للعمل  اإلستخدام         

 مميزات االدارة االلكترونية: 

 زيادة سرعة التعامالت         

 تقليص النفقات حيث ادى استخدام االنترنت آلي تقليل عدد املوظفين        

 كفاءة إدارة عالقات املواطنين         

 ارتفاع درجة رض ى املواطنين في التعامل مع املواقع اإللكترونية الحكومية         

أي آن الحكومة    7*24*365الحكومة االلكترونية تقلل االجراءات البيروقراطية من خالل العمل        

ساعة في اليوم وعلى مدار    24ايام في االسبوع دون عطالت آو اجازات وملدة    7االلكترونية تعمل  

 2 يوم في السنة 365

 نظم املعلومات اهم وقبل شراء تكنولوجيا املعلومات:          

 نوع املعلومات والبيانات محل التعامل     .1

 
 .87،ع 22ق اقتصادية، مج( اقتصاديات األفكار في بيئة الفضاء اإللكتروني، آفا2001رزوقى، نعيمة حسن ) -4
 .التطبيق. رسالة ماجستير غير منشورة : جامعة اليرموك ( الحكومة االلكترونية في األردن: إمكانية2001العزام، أحمد حسين محمد )-5
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 شكل املعلومات والبيانات محل التعامل    .2

 دور التكنولوجيا في تجهيز وحفظ وااسترجاع املعلومات    .3

 واسترجاع املعلومات دور العامل البشري في تجهيز وحفظ    .4

 ؟ ماذا تعني وماهي عناصرها خامسا : اإلدارة اإللكترونية

 

  : تشير اإلدارة اإللكترونية لعدد من الحقائق 

 .  لتقديم الخدمات لطالبها من خالل الحاسب اآللي تهيئة فرص ميسرة -

 .الخبرة أو غير معتدل املزاج الناجمة عن تعامل طالب الخدمه مع موظف محدود   املشكالت تخفيف حدة -

 أو-
ً
 .لدورها إنهاء اإلدارة اإللكترونيه هي وسيلة لرفع أداء وكفاءة الحكومة وليست بديال

 :يفتتمثل في التال :عناصر اإلدارة اإلليكترونية 

أوراق - بال  من   : حيثإدارة  اإلليكتروني  تتكون  والبريد  اإلليكتروني  والرسائل   واملفكرات واألدلةاألرشيف  اإلليكترونية 

 .الصوتيه ونظم تطبيقات املتابعة اآللية 

واملؤتمرات اإلليكترونية والعمل عن   ()التليديسك : وتتمثل في التليفون املحمول والتليفون الدولي الجديد    مكان إدارة بال -

 .التخيليهخالل املؤسسات  بعد من 

لها مكان في العالم   أفكار لم يعد هيساعة متواصلة ففكرة الليل والنهار والصيف والشتاء    24: تستمر    زمان إدارة بال  -

ننام وشعوب أخري تيحو   املتواصل  لذلك البد من الجديد فنحن  بهم    24ملدة   العمل  نتمكن من االتصال  ساعة حتى 

  وقضاء مصالحنا

 1املعرفة صناعة   ىالتي تعتمد عل واملؤسسات الذكيه جامدة . فهي تعمل من خالل املؤسسات الشبكيه   إدارة بال تنظيمات - 

 :نماذج استغالل تقنية املعلومات و االتصال لتحقيق اهداف تنموية

  واسع نطاق على املجتمع  لفائدة شرائح التنمية في واالتصاالت املعلومات تقنية اإللكترونية الحكومة تسخر
ً
 الشرائح  خاصة

  :لهذا التسخير البسيطة  من النماذج .الكبرى  املدن  عن البعيدة

 تكلفتها.  وتقليل الحكومية للخدمات الوصول  نقاط زيادة •

 النائية، الريفية باملناطق األطباء   من املتخصصين وصل الصحي، التدريب :اليحية والخدمات املعلومات توفير •

 تبادل  طريق عن الوبائية األمراض في التحكم فرص املرضية، زيادة للحاالت والتخخيص الصحي الدعم تقديم

 .ورصد األمراض املعلومات

  .حدتها من والتخفيف بفعالية البيصية املخاطر لتقييم  والطبيعية  البيئة املوارد رصد •

 .  السوق  معلومات  وتوفير الزراعي اإلرشاد •

 .والنائية الفقيرة واملناطق الريفية  املناطق  إلى واالتصاالت املعلومات تقنية خالل من  تعليمية  موارد توفير •

 في والفتيات  النساء تستهدف  التي  األمية محو وبرامج التعليم وتوفير  بعد عن  املعلمين وتدريب  دعم فرص زيادة •

 .والرحل البدو وجماعات الريفية، املناطق

 العائد من االستثمار في  االدارة االلكترونية)نماذج( 

 
العامة، "إم م(. الحكومة اإللكترونية وتأمين خدمات2004إبراهيم، ليث سعد هللا حسين ) -6 كانات ومتطلبات وأداء متميز ملستقبل اإلدارة 

 2، ع24العربية لإلدارة، مج التطبيق"املجلة
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 من ونقدم .عامة بصورة وفوائدها اإللكترونية االدارة  عن الحديث يكثر
ً
 تجنيها التي الفوائد عن التفصيل نوعا

الحصر   دون  النماذج هذه تمثل كما  .العاملية من التجارب املستقاة الحكومة اإللكترونية تطبيق من املواطن  ويكسبها الدولة

 
ً
 .اإللكترونية الحكومة مشاريع في واملال للجهد استثمارنا لتقييم أسسا

  .املعلومات إرسال وتكاليف الخدمات أسعار خفض •

 .املقدمة لها والجهة الخدمة ملتلقي الساعات ادخار) للمعامالت الالزم الوقت تخفيض •

  .القديمة واملعامالت الشكاوى  معدل  وتقليل املستخدمين  رضا تحسين •

  .متعددة خدمات لتلقي البيانات نفس تقديم  إلى الحاجة  انخفاض •

  .لها والتخطيطي العملياتي والعائد البيانات إدخال في الدقة •

 واالنتقال. السفر وزمن تكاليف انخفاض •

 .والفساد الغش فرص  وتقليل الشفافية •

 الديمقراطية.  تعزيز •

  منها  التهرب وجعل اإليرادات في والرسوم الضرائب تحصيل زيادة •
ً
  .صعبا

  .والبيانات التجارية الخدمات استخدام زيادة من  إضافية  إيرادات •

 وانخفاض   املؤسس ي الهدر وتقليل  (إلكترونية غير  أو كانت إلكترونية) التحتية  للبنية  فعالية األكثر االستخدام •

 .التحتية تقاسم البنية  خالل  من املستقبلية املشاريع إلى بالنسبة التكاليف

 أفضل. معلومات  توفير خالل من) الخدمات على الطلب انخفاض •

 .املتكاملة النظم خالل من الزائدة العمل وعمليات الحشو وتقليل املوارد استخدام في الكفاءة •

 للمتعامل  متكاملة رؤية •

 .والنتائج السياسات  تنسيق تعزيز •

 والوقود  والكهرباء املروري  والضغط والطرق  املواصالت استعمال تقليل •

 اإللكتروني، التعليم بعد، عن .والتطبيب اإللكترونية اليحة اإللكترونية، التجارة مثل جديدة خدمات توفير •

 .الخ

 فعال  بشكل املعرفة إدارة •

  اليدوية النظم من تكلفة أقل  ستكون  اإلنشاء فترة بعد اإللكترونية الحكومة •

 1املعرفي. االقتصاد )املستقبل اقتصاد نحو التطور  في املجتمع قدرة تعزيز •

 في جمهورية السودان:   تجربة املركز القومي للمعلومات في مقترح انشاء الحكومة االلكترونية

 تضافر يستلزم كبير جهد اإللكترونية للحكومة التحوٌل  يتطلب االطار التنظيمي  للحكومة االلكترونية املقترحة:

مؤسسات وينتفي   التنسيق هذا يتم ولكي.األخرى  املجتمع قطاعات وبين بينها تناسق في تعمل كثيرة  حكومية جهود 

 النحو على  اإلطار هذا أيبد  أن رأينا  ولقد .الجميع أساسه على  يرتضيه ويعمل  لادوار  واضح رسم من  بد ال  التضارب، 

 -:التالي 

 
 سودد محمود حسن :مسودة الحكومة االلكترونية،املركز القومي للمعلومات)السودان(   1
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 في االستراتيحية األولويات ووضع الدولة على تحول  تشرف نوابه، أحد أو الجمهورية رئيس يرأسها عليا توجيهية لجنة -1  

 الحكم اإلعالم، املالية،الداخلية، التعليم،  التقانة، العمل، العدل،  الوزراء، مجلس  :وزارات عضويتها وزراء  وتضم التنفيذ 

  الوزراء بمجلس الدولة وزير ويكون  والقطاع الخاص، املدني املجتمع عن وممثلين االتحادي، 
ً
 .لها مقررا

 للجنة  املكونة الجهات عن ممثلين وتضم عضويتها املختلفة الجهات بين والتنسيق  التحول  عملية تدير عليا فنية لجنة .-  2

وزراء على العليا التوجيهية وزير هذه يرأس  ,اللجنة تختارهم آلخرين باإلضافة والوكالء الدولة مستوى   الدولة اللجنة 

 لها للمعلومات القومي  املركز مدير  ويكون  الوزراء بمجلس
ً
 .مقررا

 املجتمع  ومنظمات الخاص، القطاع  املؤسسات الحكومية، للمعلومات، القومي  املركز  وتشمل للتحول  املنفذة  الجهات   -3

 .1املدني

 االلكترونية: توزيع االدوار بين الجهات ذات العالقة بالحكومة 

 الدور  املؤسسة 

  ودعمه  التحول  على اإلشراف   التوجيهية اللجنة 
ً
 سياسيا

 بين املؤسسات  التنسيق  لها،  الدوري  والتقييم  للخطة معايير  وضع التغيير، إدارة اللجنة الفنية 

 التغيير  دعم  للعمالة التقنية، جاذبة سياسات  القدرات، رفع الهندرة، اإلداري، لتطوير وزارة العمل 

القومي   املركز 

 للمعلومات

إلدارة املكتبية النظم اختيار املشتركة، والخدمات املشاريع إدارة  موارد والقياسية 

 إجازة الحكومية،  للمؤسسات والتطوير، استشارات البحوث التأمين،  املعايير،  الدولة،

 الفنية. اللجنة  تحددها قيمة عن تكلفتها  تزيد الحكومية التي املؤسسات مشاريع

 االتصاالت  مجال تنظيم  اإلعالمية،  الحمالت االعالم و االتصال 

 التميز  مراكز  والتطوير، البحوث وزارة العلوم و التقانة 

 متخصصة  بحثية مراكز  مؤهلة، عمل قوة إعداد وزترة التربية و التعليم 

 التعاقدات  املتعددة، وصيغه وسياساته التمويل وزارة املالية 

 الواليات  مع التنسيق وزارة الحكم االتحادي

 القانونية  الجوانب وزارة العدل 

 املواطن  لخدمات اإللكتروني األساس  إدارة وزارة الداخلية 

 والخدمات  مشاريع الحوسبة إدارة العامة،  الخطة إطار  وفق  الحوسبة أولويات تحديد الوزارات 

 القومية،  للمعايير  االمتثال الوزارة،  داخل

 والتقييم  الرصد  والهندرة، املتطلبات

 الحكومة  الخاص،مساعدة والقطاع  الحكومة وتقييم  رصد  املجتمع، نظر وجهة  عكس املجتمع املدني 

 الخاصة  االحتياجات ذوي  الرقمية ودعم الفجوة سد املعرفة، ملجتمع  التحول  في

 املعرفي التحول لالقتصاد االستشارات، الخدمات، قنوات والعمليات، املشاريع تنفيذ القطاع الخاص 

 مجاالت الحكومة االلكترونية: 

الحكومية:    اإللكترونية الحكومة تقدم  الخدمات 
ً
 املواطنين إلى اإللكترونية الوسائط عبر الخدمات من عددا

 اإلدارية  املوافقات  تشمل والتي املدنية،  الخدمة  وملوظفي واملؤسسات التجارية ولاعمال

 .للغاية فعالة ووسائل بشكل  الخ، ..واملعامالت والتصديقات

 
 ملرجع السابق نفسة  سودد محمود حسن :مسودة الحكومة االلكترونية ا 1
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 الدخول  نقطة تمثل اإلنترنت شبكة على  اإللكترونية الحكومة بوابة االطار العام لخدمات الحكومة االلكترونية: 

 اإلداري   الحكومي النظام في تتواجد  الحكومية  والخدمات .الداخلية التطبيقات  بها فتقوم وإجراءاتها   الخدمات  أما  فقط،

  .أدناه الشكل في مبين  هو كما  والخارجية الداخلية التطبيقات بيئة في

 
 

 تطبيقات  وإيجاد على شبكة اإلنترنت، اإللكترونية الحكومة بوابة بناء يجب للجمهور،  الحكومية الخدمات ولتقديم

والنظم مثل  محددة حكومية  بأعمال بالقيام تسمح داخلية   .الخ... املالية الضرائب 
ً
 البرامج هذه مجموعة بأن  علما

 التالي الشكل  ويوضح  .اإللكترونية الحكومة  وبوابة الداخلية التطبيقات  بعض يربط بين  الذي  الجسر  تعتبر  والتطبيقات 

 .هذه العالقات

املكتبية،   الحوسبة الحكومية، األساسية  البيانات قواعد) والبرامج التطبيقات )قاعدة  سياسات تطبيق البرامج: 

 -:التالي  وفق قصوى، أولوية ذات وتكون  تأسيسها يتم أن يجب  (املستندات تبادل قاعدة

 ونظام املكتبية  الحوسبة نظام يكون  أن  موحدة يجب األساسية  القومية  البيانات قواعد جميع  تكون  أن  يجب •

  املستندات  تبادل
ً
،  مخططا

ً
 هذه وفي أخرى،  تطبيقات  مع  للموائمة  قابلة واجهة على يحتوي  أن  يجب    كما  وموحدا

 .واحد نظام هناك يكون  أن الحالة يجب

 الخدمات الحكومية االساسية و انظمتها: 

 .مشتركة معايير  ذات أخرى  أنظمة مع التفاعل على قادرة واجهة  وتشمل  موحد مخطط ذات األنظمة  تكون  أن يجب •

 منفرد  وبشكل حدة على كل بناؤها يمكن األنظمة  •

 .تطبيقاتها وقبول  املشتركة ذات املعايير األخرى  األنظمة مع التخاطب على القدرة  األنظمة  هذه لدى  تكون  أن يجب •

 .اإلنترنت متصفحات  برامج بواسطة الخدمات على للحصول  عليها  للدخول  قابلة األنظمة  تكون  أن يجب •

 .للدخول  املفرد التوقيع نظام ويدعم  موحدة ب لية اإللكترونية الحكومة بوابة ملوقع األمني النظام يكون  أن يجب •

 .الحكومة بوابة خالل من  التي طلبوها الخدمة موقف حول  املحدد الوقت في تقرير على الحصول  للمتعاملين  يمكن •
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 األمن القومي، أو بالبالد الضرر  إلحاق  شأنها  من ليس  التي معلوماتها بنشر الحكومة  تقوم  املعلومات الحكومية: 

رق  من عدد استخدام يمكن لهذا  .للجمهور  مفيدة معلومات تعتبر لكنها
ُ
 على اإللكترونية املواقع :مثل لهذا الغرض الط

 على التيسير بغرض ذلك كل الخ، ...اليحف الراديو، التلفزيون،  الخدمات، مراكز النقال، الهاتف اإلنترنت، شبكة

 .املواطنين وسط نطاق أكبر  على ونشرها الجديدة والخدمات املعلومات  هذه ملعرفة الجمهور 

 اإللكترونية، الحكومية املواقع   معلومات الستخدام وطلبات واللوائح، والنظم القوانين  الحكومية  املعلومات تشمل

 عن واملعلومات للسكان اإلحصائية املعلومات مثل الحكومية  العامة  املعلومات الحكومية، الخدمة طلبات عن معلومات

  .املناسب الوقت وفي بدقة للجمهور  املعلومات هذه تنشر أن  الحكومة على يجب لهذا .الخ  ...واألخبار الدولة اقتصاد

  تصنيفها يتم الحكومية واملعلومات
ً
 :هي فئات ثالثة في عموما

 .للمواطنين حكومية  معلومات . -1

 .القرار واتخاذ والبحوث للتعليم حكومية  معلومات - 2

 .الربحية غير واملؤسسات واألعمال  للتجارة حكومية  معلومات - 3

 القنوات من أرخص وهي شبكة اإلنترنت، على اإللكترونية الحكومة بوابة  خالل من املعلومات نشر للحكومة ويمكن

الخارجي والتلفزيون  اليحف مثل التقليدية،  وتعكس الداخلية  املوارد تدمج اإللكترونية الحكومة بوابة إن .واإلعالن 

 الحصول  يمكن للجمهور  للحكومة، نافذة اإللكترونية البوابة تعتبر  القول  وخالصة االنترنت، شبكة  الحكومة على صورة

 .مكان وأي وقت، أي  في مريحة  بطريقة خاللها من املعلومات على

 الحكومية:موجهات عامة للمعلومات 

 .حساسة على معلومات تحتوي  ال أنها من  للتأكد  املناسب، الوقت في تنشر  التي املعلومات من  التحقق  •

 معلومات على تحتوي  ال تنشر املعلومات التي أن من للتأكد الحكومية املعلومات لنشر وتوجيه إشراف آلية إنشاء يجب •

 املطلوبة املعلومات على العثور  للمستخدمين ويمكن املناسب، الوقتفي   تحديثه يتم الحكومي املوقع وأن حساسة،

 .بسهولة

 اإلنترنت، شبكة على البيانات   لعرض موحدة وواجهة موحد  مخطط ذات اإللكترونية  الحكومة بوابة تكون  أن  ينبالي •

 .الخدمية البنية بنظام وتنشأ

  اإللكترونية  الحكومة  لبوابة  املعلومات أمن  نظام  ينشأ أن  ينبالي •
ً
 منها،  املعلومات، املادي  أمن  منظومة  جوانب كل  شامال

الخ، والبيانات والتطبيقات الشبكات، وأمن   يوفر أن يمكن البوابة استخدام نظام أن على التأكيد بهدف وإدارتها 

 على املعلومات فقط الدخول  للمتعاملين يسمح الوقت ذات وفي بها  وموثوق  مأمونة  خدمات إلكترونية للمستخدمين

 .بها املصرح

 للوحدات  تسمح القوانين هذه من أن والتأكد الحكومية،  املعلومات بنشر الصلة ذات والتشريعات القوانين سن يجب •

 تحدد  لوائح القوانين هذه تحدد أن يجب كما .واملناسب املحدد في الوقت للمواطنين صحيحة معلومات نشر  الحكومية

 .املعلوماتنشر  نطاق

االلكترونية للحكومة  التحتية   الطرفية واألجهزة  الحواسيب  هي  اإللكترونية للحكومة التحتية  البنية:  البنية 

والشبكات رق  االلكترونية،  الحكومة تطبيقات  وجميع  واملخدمات 
ُ
 مراكز تشمل  كما .عالية بسرعات املعلومات نقل وط

 املعلومات، ألمن  التحتية  والبنية البعض، مع بعضها  األجهزة لتوصيل التحتية والبنية التحتية، البنى واملعلومات، البيانات

 .اإللكترونية املراسلة ونظام

 اطار البنية التحتية للحكومة االلكترونية: 
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 البنى ترابط   الضوئية املاسحات،  الشاشة على العرض  أجهزة  والطابعات، الحواسيب، :الحاسوب تجهيزات

 البيانات، مراكزو     (LAN)املحلية والشبكات      (MAN)اإلقليمية  والشبكات(WAN) الواسعة املناطق  شبكات  :التحتية

 والدعم،  املحادثات االتصال ومركز  املتلفزة،  املؤتمرات  :اإللكتروني التواصل  نظام   ،  .الخ ..اإللكترونية الخدمات  وقاعات

 (VOIP) . اإلنترنت ، .اإللكتروني البريد شبكة ونظام عبر الهاتفية  االتصاالت نظام اإلنترنت، برتوكول  عبر  الصوتية

 موجهات البنية التحتية للحكومة االلكترونية: 

  مخططة املشتركة  التحتية  البنية مشاريع جميع تكون  أن يجب •
ً
 .للمعلومات القومي  عليها املركز  ويشرف مركزيا

 إيكال  أو املعنية املؤسسة جانب   من وصيانتها تشغيلها يتم أن يمكن فقط واحدة مؤسسة تخص التي التحتية البني •

 .رغبت املؤسسة إن للمعلومات القومي للمركز إدارتها

 IP.املتصل اآللي الحاسب لجهاز  Domain النطاقات أسماء لتوحيد مخطط هناك يكون  أن يجب ، الرقمي واملعرف •

Address 

 بالتعاون  وذلك اإللكترونية، للحكومة  التحتية  البنية  مشاريع  لفائدة لالتصاالت التحتية  البنية  من يستفاد  أن  ينبالي •

 .البالد في العاملة االتصاالت شركات جميع مع

االلكترونية:أم الحكومة  معلومات  واإلدارة التكنولوجيات عن  عبارة  هو  ن   لضمان تستخدم التي  واإلجراءات 

 -:يلي ما وفق ذلك ويمكن تحقيق .االلكترونية الحكومة نظم في العامة املعلومات تبادل

 .تبادلها أو تخزينها  وأ   نقلها عملية خالل وتعديلها، ونسخها،  واعتراضها،  القرصنة، من املعلومات حماية •

 .التهديدات من وغيرها الفيروساتوالتطفل، والتجسس، الهجوم، من اإللكترونية للحكومة املعلومات أنظمة  حماية •

  ن.واألما للثقة كعامل (Public Key Infrastructure) .إضافة •

السودانية:  االلكترونية  الحكومة  بناء   على  كبيرة جهود سبقتها  فقد  الصفر،  من  الخطة هذه  تبدأ  ال  مراحل 

 وتنفيذ الكلي مستوى التخطيط وعلى  الحكومية املؤسسات من العديد قبل من  السباقة واملبادرات املستوى االستراتيجي

 .املركزي  املستوى  على املشاريع من العديد

 املشاريع التي اكتملت حتي االن: 

  .والتقانة العلوم ووزارة للمعلومات القومي  واملركز  لالتصاالت القومية  الهيئة إنشاء •

  .وتونس جنيف قمتي وتوصيات مقررات  اعتماد •

  .الحكومية الوحدات معظم  في محلية شبكات إنشاء •

  2007 الخمسية  للخطة املعلوماتية اإلستراتيجية  وضع – 2011. •

 اإللكترونية  والجرائم اإللكترونية املعامالت قانوني إصدار •

  .اإللكترونية  املصادقة لجنة قيام •

  .والسعودية وأثيوبيا بمصر الضوئية األلياف شبكة ربط •

  .السودان أنحاء جميع  في شامل نفاذ مركز  ( 114 )عدد إنشاء •

 األولى  املرحلة القومية  بكةالش •

 :2011-2009املرحلة االولي 

 بنهاية  تنتهي لكي سنوات بثالث املوجهة  العامة الخطة من األولى املرحلة تحديد تم •

 هللا :  شاء إن  املرحلة هذه خالل  وسيتم .( 2011 ) الخمسية  الخطة •
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 اإللكترونية  للحكومة املوجهة العامة  الخطة  وضع •

  .القومية املعايير  وضع •

  .القومي املعلومات أمن  وحدة إنشاء •

• .(National Data Center) القومي  البيانات مركز إنشاء 

 الجغرافية  املعلومات نظم مركز  إنشاء •

 والتطوير  البحوث وحدة إنشاء •

 القوانين  ومراجعة املعلومات قانون  بإصدار  القانونية التشريعات مسيرة استكمال •

 .والحوسبة التطوير ألهداف مالئمتها  من للتأكد األخرى  •

  .الحكومية للخدمات  املوحدة البوابة تطوير •

  .الحكومية للمعلومات املوحدة البوابة تطوير •

  املؤسسة  موارد إدارة نظام تطبيق (ERP) .الحكومة في املوحد •

  .املكتبية األعمال  وحوسبة اإللكتروني البريد نظام تطبيق •

  .الحكومية الوثائق إدارة نظام تطبيق •

 .والواليات املركزية الوزارات  جميع ربط - الثاني الجزء القومية  الشبكة •

 القومية  البيانات قاعدة تطوير •

  .أخرى  ملشاريع أساس  لبنة تمثل  لكنها واحدة  ملؤسسة  تابعة مشاريع •

  .املدني السجل •

 للشركات ) املوحد الرقم •

  .اإللكتروني التوقيع •

  .اإللكتروني الدفع •

 .الجامعات شبكة •

 املؤسسات  تلزم قرارات استصدار  .والوالئية االتحادية للوزارات التابعة بالوحدات املحلية  الشبكات إنشاء إكمال •

  اإللكتروني بالتعامل  والوالئية الحكومية 
ً
 .املواطنين خدمات حوسبة  في والبدء داخليا

 .  محددة حكومية بمؤسسات  خاصة أخرى  مشاريع •

 2016-2012 الخمسية للخطة املعلوماتية اإلستراتيجية وضع •

 2016-2012املرحلة الثانية 

 إضافيين  قوميين بيانات مركزي  إنشاء •

 اإللكترونية الحكومة استمرارية خطة •

 الجامعات  شبكة إكمال •

 املدني السجل رقم عبر  املواطن خدمات ربط •

 املوحد  الرقم عبر الشركات خدمات ربط •

 محددة حكومية بمؤسسات  خاصة أخرى  مشاريع •
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 القوانين و التشريعات: 

 خدمات ولتقديم والتطوير  واإلبداع للتنافس تؤطر قانونية بيئة وجود من  البد املعرفة مجتمع بناء عملية إلنجاح

 واملطورواملستخدم، املبدع حقوق  نفسه  الوقت في تحمي إلكترونية

بأنه .املعلومات تقنية  على القانونية الكوادر  وتدريب للمعلوماتية متخصصة نيابات  لقيام وتمهد
ً
 القوانين  صدرت قد علما

 -:التالية

  لالتصاالت القومية  الهيئة قانون  •

  للمعلومات القومي  املركز  قانون  •

 والتكنولوجيا العلوم وزارة قانون  •

  اإللكترونية املعامالت قانون  •

  املعلوماتية جرائم  قانون  •

 -:وهي.اإلجازة مراحل في الصلة ذات القوانين  مشاريع من عدد وهناك

 2009 لسنة املعلومات على الحصول  حق قانون  •

  2009 لسنة الحاسوب مهن قانون  •

 . 2009 لسنة للمعلومات القومي  املركز  قانون  •

 التعاقد و الشراء: 

 إعطاء ينبالي أجنبية  شركات  استخدام  التقييم حين ومعايير  قواعد  نشر مع  شفافة الشراء عملية  تكون  أن  ينبالي •

 .لها محلية مكاتب فتح اشتراط   أو املحلي التواجد ذات للشركات األفضلية

التميز   (Performance-based Contracts)األداء على القائمة العقود استخدام يستحسن  •  والجودة لتخجيع 

 .واملالي الزمني االنضباط 

  يحدد  أن  للمعلومات القومي  للمركز ينبالي •
ً
  سقفا

ً
 األجنبية  الشركات على  يشترط  التي  للمشاريع بالنسبة ماليا

من  25%معينة   نسبة عن  يقل ال  ما  ينفذون  محليون  شركاء أو شريك استخدام
ُ
 العقد. قيمة مثال

 محلية  خدمة شركات لتؤه أن يجب املشاريع بعقود الفائزة األجنبية الشركات •

 اآلتي: مراعاة من  البد التقنيات شراء أو على التعاقد عند •

 وعتاد برامج) املوجودة التقنيات مع التوافق •

 o والعاملية الوطنية  املعايير مع التوافق •

 املناقصة    قبل Request for Information"املعلومات ما طلب" منهج استغالل •

  السودانية كفاءات  بتدريب  القيام اشتراط  •
ً
 .  تدريبا

ً
 عاليا

 التنمية البشرية

 خدمات إلى املترابطة غير  اليدوية الطريقة من  الحكومية الخدمات تحويل في األساس   جر هي البشرية القدرات بناء إن •

 .وفعالة متكاملة حكومية 

 أن  لهم يمكن املدربون  اإللكترونية فاملوظفون  الحكومية الخدمات تحقيق أجل من نشاط أول  يكون  أن ينبالي التدريب  •

 .والتشغيل املشاريع وإدارة والتنفيذ  والتخطيط االستراتيجيات  وضع في الخبراء، من غيرهم جانب إلى يشاركوا
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 الرئاسة السياسية القيادة :يشمل الذي  االلكترونية للحكومة  التدريبية  لالحتياجات الوطني البرنامج  بتنفيذ  البدء يجب •

 ومديري  الفنيين، والخبراء األقسام، ورؤساء اإلدارات العامين،ومدراء واملدراء واألمناء الوكالء (الواليات وحكام والوزراء

 .اإللكترونيةواملستخدمين الحكومة مشروع وشركاء املوظفين، من  املعلومات تقنية املعلومات،وفنيي  تقنية  خدمات

 .قدراتهم من كبراأل لالستفادة الحديثة  التقنيات باتجاه الدولة ملوظفي املهارات تجديد تخجيع •

 إلى العودة بعد التدريب،   نهاية في التدريب، أثناء) مستوياته مختلف على التدريب من للفائدة املستمر  التقييم إجراء •

 .للتدريب الكلي والعائد العمل،

 اختيار التقنيات 

 -:اآلتي مراعاة اإللكترونية الحكومة  مشروعات في املستخدمة التقنيات  اختيار عند البد •

  .قوي  دعم وذات ناضجة تقنيات استخدام •

 .املمارسات العاملية وأفضل القومية والقوانين والسياسات املعايير مع  متماشية تقنيات استخدام •

  .أمكن ما املوجودة التقنيات  تالئم تقنيات  اختيار  •

 فحسب.  الشراء سعر ال لالمتالك  الكلية التكلفة حساب •

 املنظومة  ببقية وربطها تأمينها ودعمها  وأمكن  األعمالية باالحتياجات أوفت ما إذا غيرها على تفضل املفتوحة املصادر. •

 .اإللكترونية

  العتاد يكون  أن •
ً
 .الفيزيائية السودان بيئة لتحديات مالئما

 املخاطر التي قد تقابل مقترح انشاء الحكومة االلكترونية السودانية:

  واملعروفة املحتملة املخاطر أهم القسم هذا يتناول 
ً
 في اإللكترونية للحكومة  الناحح التنفيذ تواجه التي  حاليا

 .معها التعامل حول  األفكار وبعض السودان

 الدولة  رئاسة مستوى  على السياس ي السند  ضعف •

  .البيني بالتكامل االلتزام  عدم •

  .االقتصادي الحظر •

  .املدنية الخدمة  في التغيير مقاومه •

 التمويل  ضعف •

 املعلومات تقنية استخدام في املواطن ثقة عدم •

 عوامل نجاح الحكومة االلكترونية السودانية: 

 .إللكترونية الحكومة  ملشروع الجمهورية رئاسة مستوى  على  الدولة قيادات  تبني  :السياسية القيادة •

 .عليهم واملحافظة الخدمات  وإدارة  املشروعات ملرحلة الالزمة البشرية املوارد وتأهيل جذب :البشرية املوارد •

 حني  املختلفة الحكم مؤسسات في اإلدارية األجهزة كفاءة ورفع وتبسيط بتطوير االهتمام :اإلدارية  والتنمية اإلصالح •

 يمكنها بما العمل إجراءات هندسة إعادة يشمل بما بكفاءة عالية املعلومات وانسياب اإلجراءات معالجة من تتمكن

 .للتقنيات األمثل االستغالل من

  اعتبار مع  الدولة أولويات إنجاح على  تساعد التي املشاريع اختيار :املشاريع  اختيار •
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 التي  املشروعات  اختيار .وملموسمباشر  وعائد سريعة نجاحات  ذات  مشروعات  وتنفيذ للتحول  املؤسسات  جاهزية

 اإللكترونية للحكومة الجيد االنطباع تعطي بحيث مشاكل واضحة حل في وتساعد الجمهور  من عدد أكبر تخدم

 .املتعاملين لجمهور  وفائدتها

 األساسية والبنى القانونية والبيئة البيانات ونقل االتصاالت ذلك يشمل :للتطبيقات الالزمة التحتية البنى تهيئة •

 العامة  والتوعية واإلعالم

 واملشاركة   التحويل لعملية الخاص  القطاع ودعم املختلفة  املجتمع قطاعات بين  الذكية الشراكة  :الذكية الشراكة

 .اإللكترونية الحكومة ملشاريع التنفيذ في

 - تعريفات مصطلحات البحث: 

 التعريف    املصطلح

 ألساسيةا املكونات

 اإللكترونية للحكومة 

 والبيئة املرعية  القوانين مثل اإللكترونية الحكومة لتنفيذ األساسية املتطلبات به يقصد

 معلومات قواعد من املعلومات  مجتمع وتطبيقات وخالفه ولجان مجالس من التنظيمية

 الدولة، في املعلومات وتكنولوجيات اإلتصاالت  وإستخدامات إلكترونية  وتجارة ونشر

 أن إلى تهدف التي  التفصيلية الخطط وضع بهدف .القدرات وتنمية  اإللكترونية والخدمات

 2007 - 2011.    للدولة   اإلستراتيجية الخطة مع متكاملة  تكون 

 شركات بمشاركة  املشروعات في العام القطاع  مع للشراكة  املستثمرين تخجيع بها يقصد الذكية  الشراكة 

 ينش ئ الذكية الشراكة ولغرض  الذكية Intellectual Business وخدمات، وصناعية تجارية

 ذات للمشاريع االستراتيجية الدراسات تطوير  في املتخصصة لاعمال  وحدة العام القطاع

  املعرفة توظف التي  اإللكترونية الخدمية األبعاد
ً
 وعرضها االقتصادية الجدوى  في أساسا

 مشاريع  في املشاركة املجال فتح بغرض املستثمرينو  األعمال رجال من مختارة  مجموعة على

 شراكات إنشاء إلى األصل  في الذكية الشراكة وتهدف .السودان في اإللكترونية الحكومة

 ليسوا  املشاريع هذه في الشركاء وبالتالي األطراف،  كافة منها تستفيد  املدى بعيدة استراتيجية

 .الوقت ذات في وشركاء مستثمرون هم بل  فقط، مستثمرين

ITIL إدارة Information Technology Infrastructure Library به يقصد ITILتقنية خدمات 

 املعلومات

WAN التغطية  الواسعة املناطق  شبكات بها يقصد 

MAN التغطية  إقليمية حاسوب شبكات بها يقصد 

LAN التغطية  املحلية الحاسوب شبكات بها يقصد 

VoIP اإلنترنت  شبكة عبر الهاتفية االتصاالت نظام بها يقصد 

DOMAIN االنترنت  ملواقع النطاقات اسماء به يقصد 

IP ADDRESS بالشبكة  املتصل اآللي الحاسب لجهاز الرقمي املعرف به يقصد 

PMI .Project Management Institute  املشروعات إدارة  معهد معايير بها  يقصد 

ERP Enterprise Resources Planning املؤسسة  موارد تخطيط نظام بها  يقصد 

PKI الرقمي  التصديق مركز Public key Infrastructure 

 التوصيات
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املالح امليداني الذي قام به الباحث من اجل دراسة الوضع الراهن لتجربة املركز القومي   من خالل الدراسة  و 

 للمعلومات توصل الباحث لعدد من التوصيات و اهمها:

الويب  -1 عبر  إليها  والوصول  الحكومية  املعلومات  نشر  في  تكنولوجيا    ترتبط التوسع  باستخدام  بالنشر  املرحلة  هذه 

 املعلومات واالتصاالت لتوسيع قاعدة الوصول للمعلومات والخدمات الحكومية. 

إلي جانب القيام باملرحلة األولي السابق اإلشارة إليها في نشر   توسيع املشاركة املدنية في تطوير الحكومة اإللكترونية:   -2

ويب وإتاحتها لجمهور املستخدمين الحاليين واملتوقعين، إال أن العبء الرئيس ي في تطوير ال  شبكةاملعلومات الحكومية علي  

 وإقامة الحكومة اإللكترونية يرتبط بمشاركة املواطنين واألعمال في اتخاذ القرارات علي كافة املستويات الحكومية.  

لي يحدد أحد عشر مجموعة من التوصيات  العرض التا مجابهة تحديات نجاح تنفيذ برامج الحكومة اإللكترونية     -3

التي يجب مراعاتها فيما يتصل بتطوير البنية األساسية، السياسة العامة، الفجوة الرقمية، املعرفة اإللكترونية، إمكانية  

 الوصول، بناء الثقة، حفظ خصوصية التعامالت، األمن، الشفافية، التشغيل البيني املتداخل، وإدارة السجالت.  

ضرورة تهيئة البنية األساسية لنجاح الحكومة في أداء أعمالها. ويتم ذلك من خالل توفير نظم   ير البنية األساسية:تطو   -4 

اتصاالت فعالة لنقل البيانات واملعلومات وتدفقها من وإلي املصالح والدوائر الحكومية إلي جمهور املتعاملين من املواطنين  

 نية وبالعكس، ومنش ت األعمال ومنظمات املجتمع املد

قد تواجه تطبيقات الحكومة اإللكترونية والخدمات التي تقدمها معوقات قانونية  ترشيد السياسة العامة والقانون:  -5  

أو قد تتعارض مع السياسات العامة القائمة، لذلك يجب تحديث القوانين والتشريعات إلضافة الشرعية والقبول للوثائق 

 واملعامالت اإللكترونية.

الغنية ودول العالم األخرى التي في سبيل التقدم، بل   توجد فجوة رقمية بين دول العالم املتقدم سد الفجوة الرقمية:   -6 

اليحراوية أو  الريفية  املختلفة  املناطق  يمتلكون   وبين  من  بين  الرقمية  الفجوة  وتتمثل  الواحدة.  الدولة  في  والحضرية 

 واإلنترنت   الوصول لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

املتعاملين:  -7  لدي جمهور  اإللكترونية  املعرفة  استيعاب  علي      تشجيع  القدرة  اإللكترونية  للحكومة  يكون  أن  يمكن 

 تخجيع املتعاملين علي تعلم املعرفة اإللكترونية وتحقيق العدل واملساواة للجميع في الوصول إلي خدماتها العامة،  

جمهور املتعاملين مع املصالح والدوائر الحكومية. وفي هذا الصدد ينبالي أن يكون مشروع  يجب بناء ثقة   بناء الثقة:  -8

 الحكومة اإللكترونية داعما لجمهور املستفيدين بدون تمييز أو محاباة إال في الحاالت االست نائية 

ت الخخصية التي  يقصد بالخصوصية حماية املعلوما املحافظة علي خصوصية املعلومات واملعامالت الشخصية:  -9 

  تجمعها الحكومة حول األفراد واملنش ت.

  

  

املعلومات:   -10 أمن  وسوء  حماية  القراصنة  هجمات  ضد  اإللكترونية  الحكومة  مواقع  بحماية  املعلومات  أمن  يتصل 

عنصرا رئيسيا    والتجاوز في حماية أمن املعلومات يفقد ثقة املواطنين بالحكومة اإللكترونية. فالثقة كما سبق بيانه تعتبر 

 وجوهريا من عناصر مشروعات وبرامج الحكومة اإللكترونية.  

 تدعيم شفافية املعلومات: -11

االفتقار لعامل الشفافية املرتبط بتصميم نظم وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يمنع املواطنين املتوقع تعاملهم مع   

 وأنشطتها،   الحكومة اإللكترونية من املشاركة الفعلية في أعمالها 
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يجب توفير إطار عمل مرن إلدارة السجالت اإللكترونية املوثقة واملحدثة بصفة مستمرة باعتبارها   إدارة السجالت:  -12 

العصب الرئيس ي واملصدر األساس ي للحصول علي البيانات واملعلومات في الوقت الحقيقي ملعلومات وتصرفات الحكومة  

 اإللكترونية.

 قائمة املراجع: 

وأداء متميز ملستقبل اإلدارة العامة،   م(. الحكومة اإللكترونية وتأمين خدمات2004هيم، ليث سعد هللا حسين ) إبرا •

 .2، ع24العربية لإلدارة، مج "إمكانات ومتطلبات التطبيق"املجلة

السعودية.. دراسة تطبيقية  اململكة العربية   هـ(. الحكومة اإللكترونية في1423الشريف، طالل بن عبد هللا بن حسين ) •

املركزية الحكومية  األجهزة  اإلدارية، على  العلوم  كلية  منشورة.  غير  ماجستير  رسالة  الرياض..  مدينة  الدراسات  " في 

 ."العليا

التطبيق. رسالة ماجستير غير منشورة :   ( الحكومة االلكترونية في األردن: إمكانية2001العزام، أحمد حسين محمد ) •

 جامعة اليرموك 

اإلدارة العامة: دراسة استطالعية للقطاع العام   ( الحكومة االلكترونية ومستقبل 2002العواملة، ونائل عبد الحافظ ) •

 40( ص1(، ع)29مج) فى دولة قطر، مجلة دراسات،

 نظمة العربية للتنمية اإلدارية ( عالم التجارة االلكترونية. القاهرة: امل1999رضوان، رأفت ) •

 .87،ع 22( اقتصاديات األفكار في بيئة الفضاء اإللكتروني، آفاق اقتصادية مج 2001رزوقى، نعيمة حسن ) •

 االلكنرونية السودانية:املركز القومي للمعلومات   ( مسودة الحكومة2006سودد محمود حسن) •

 املراجع االجنبية 

 Valentina Ndou.E.Government for Developing Countries  opportunities and Challenges. EJISDC,vol.18,no.1,(2004). 

available at: http://www.ejisdc.org  (accessed in 5 feb.2008) 

Subhajit  Basu . E. government and developing countries : an      overview . International Review of Law  ,Computers& 

Technology.vol.18,Issue 1, March(2004) 109-132.available at:http//www.informaworld.com/smpp (accessed in 27 

dec.2007) 

George K. Kostopoulos. E. government in the Arabian Gulf: a     vision Toward reality. Electronic Government ,an International 

Journal Issue.Vol. 1,no.3,(2004) 293-299. available at:www.inderscience.com (accessed in 27 dec.2007)   Websites 

http://www.arabuurban.org/AUDI/arabic/artical7.htm 

www.cybrarians.info/journal/no11/e-gov.htm 
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 اإلطار القانوني ملجابهة الفساد في البيئة الرقمية

 دراسة تحليلية في ضوء التشريع املصرى والسعودي

Legal framework to combat corruption in the digital environment 

Analytical study in light of Egyptian and Saudi legislation 

يات صالح دكروري د. آ  

جمهورية مصر العربية  - جامعة حلوان – أستاذ مساعد بكلية الحقوق   

اململكة العربية السعودية  -جامعة الجوف –واملعار  لكلية الشريعة والقانون   
 

 امللخص: 

اأسفر         واملالتطور  املذهل  الحاسوب وشبكات  علوم  في  في  ملتسارع  التي ساهمت  الرقمية  والتكنولوجية  استخدام  علومات  انتشار  سرعة 

االكتروني  ال شبكةا  البريد  وخدمات  انترنت  للتكنولوجيةالرقمية،أل والتطبيقات  بع  خرى  وجود  البيئة    ضعن  في  املشروعة  غير  املمارسات  

للوسائل   الغير قانونيستخدام  ال شروعة الناجمة عن املمارسات غير امل ا  تلك    البحثية إلى تسليط الضوء على  هذه الورقة  هدف  ت الرقمية، و 

يطلقه  أنواع هذ  ، فحاولنا معرفة  ترونيةكاللا ما  أو  املعلوماتية  عليها  املمارسات  الفسادأ  الجرائم  البيئة  و  الرقميةا  في  شرع  مل، وكيف واجه 

 . االلكترونية  ةاملشكالت التي تتواجد في البيئ هذه صري والسعودي امل

  -الجرائم املعلوماتية –التنظيم القانوني  -الرقميةلبيئة ا – االلكتروني الفساد فتاحية: ملالكلمات ا
 

 املقدمة

استخدام شبكة   ذيوع  إلى  بالنظر  املرتكبة،  الجرائم  أبرز  الراهن إحدى  الوقت  في  املعلومات  تقنية  تشكل جرائم 

هذه التقنيات  ، وهو ما جعل  اإلنترنت واألجهزة التكنولوجية الحديثة والتقنيات املستحدثة ودخولها في كافة مناحى الحياة

مجاال خصبا الرتكاب العديد من الجرائم التي تمس حقوق اإلنسان وممتلكاته وخصوصياته، وهو ما يتطلب ضرورة بسط  

حكم القانون على هذه األنشطة التقنية، وتوفير حماية قانونية متكاملة لحقوق األفراد في مواجهة هذه النوعية املستحدثة  

 من الجرائم. 

أهمية  رادعة لكل من  ا  تنبع  بإقرار عقوبات  األفراد واملجتمع  املحافظة على أمن وخصوصيات  لبحث من ضرورة 

 يرتكب أي من األعمال التي تضر بمصالح األفراد واملجتمع والدولة في البيئة الرقمية. 

وبيان أنواع   علوماتية،ملكترونية واإللصف ظاهرة الفساد، أو الجرائم او ل استخدام املنهج الوصفي والتحليلي،وتم 

 هذه الجرائم والعقوبات املفروضة عليها في التشريع املصري والسعودي.

 مفهوم الفساد اإللكتروني : املبحث األول 

خزنة داخل  مل ا  علوماتملا  الوصول إلى  أو  أو حذف   تغيير  أو  لنسخ  مشروع موجه  غير  كتروني هو كل نشاط لإلا   الفساد

علومات  ملامن الصور على    صورة  بأي  عتداءال ا  فهو كل سلوك إجرامي إيجابي من شانه  ،1تحول عن طريقه    أوالتي  الحاسب

  ضررا  يلحق  نحو   على اللهمن خ فيها  علوماتملوسائط أخرى يتم تخزين ا   داخللى أو آلا داخل الحاسب خزنةملا  أوالبيانات

  .2  صلحتها مل علوماتملتم تخزين ا التي فعليا أومفترضا بالجهة

 
عطا هللا جميل، مدخل مقترح ملكافحة الفساد في العالم العربي )تجربة األردن(، ورقة عمل مقدمة في ندوة تطوير العالقة بين القانونين   1

 ، الرباط، املغرب.2008واإلداريين في القطاع العام ومكافحة الفساد املالى واإلداري، يوينو 
  ، 2005، دار الجامعة الجديدة للنشر، آللي واالنترنتللملكية الفكرية في مجال الحاسب امحمود عبد الرحيم الديب، الحماية لقانونية  2

 . 42ص



 

 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 424 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي 

 العلمي االفتراض ي 

2022 

 

      

ا   تميز  يو  فنية  ص بكتروني  إللالفساد  استخدامهفات  محبرامج   لل  عن طريق  التي تشكل  أو  والبيانات  لإلعتداء  ال 

ال  هذا النمط من الجرائم فتح مجا    التعامل معن  للفعل، كما أ   القانونيالتكييف  وإشكالية  تستخدم كوسيلة لإلعتداء،  

  ستقرة بالقانون الجنائي؛ ملوا  فكار التقليديةأل في تطبيق ا  عن وجود بعض الصعوبات العمليةيك  ناه  ،جديدا في االثبات

   .كان، واختصاص القضاء الوطنيملسريان القانون من حيث الزمان واو  كمبدأ الشرعية،

سوء إدارة خدمات  كترونية: حيث إن  إللالسيئ للبنية التحتية للحكومة اداء  أل اكما أن من صور الفساد اإللكتروني  

أو عدم اليقين مرة أخرى إلى الحياة مما يوفر  جلب بيئة من عدم الثقة    اللكترونية يساعد على الفساد من خإللالحكومة ا

قد يستلزم بكفاءة، مما    كترونيةإللا   خدمات الحكومةتقديم  لطلب رشاوى، أيضا فشل    تهاز الفرصةالنحوافز للموظف  

  إلى أسباب أخرى تتمثل في استمرار البيروقراطية   هذا إضافة   ساليب القديمة. أل العمل و العودة إلى ادليل    اللجوء الدوري إلى

وجود فجوة في سياسة  ا،  أهمه   مبررات  لتوفر عدة  وذلك  كترونيةإللا  ممارسات الحكومة  مع  والفساد جنبا إلى جنب  الهرمية

اإللكترونية، نقص    الحكومة استراتيجية   في والخصوصية   األمن   كفاية ، عدم ؤسسية و الثقافيةملية واملالا  ، القيودالتنفيذ

 .1الفجوة الرقمية ، و ت املعلوما مهارات تكنولوجيا 

  ساليب أكترونية، حيث هناك  إللهم التحديات التي تواجه تطبيق الحكومة ا أتعتبر من   ةهجمات الرقمي كما أن ال

حفاظا  على    ا وعدم حذفها وتدميرها  متها وضمان بقائه ال علومات وسملمظاهرها سرية اعلوماتية التي من  ملنظومة املختراق اال 

 . كترونية في مكافحة الفسادإللضمانة لكفاءة الحكومة ا وماتي علملن األمو عليه يعتبر ا .واطنين وسريتهمملخصوصية ا

وما    تطور التكنولوجيا،  جتمعات في العصر الحديث مع ملا   خاطر التي تهدد ملمن ا   واحدة  كترونية إللتعد الجرائم ا و  

كبيرة مالية  بخسائر  تتسبب  التي  الجرائم،  ارتكاب  أساليب  في  تطور  من  ذلك  بانتهاك خصوصيات  لحقه  تهدد  وكذلك   ،

الخخملا لواطنين وحياتهم  بضرر جسيم  يتسبب  فعل  واا صية. فهي  الجماعات  أو  الضحية  ملفراد  ابتزاز  بهدف  ؤسسات 

الحاسوب ووسائل التكنولوجيا    سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية، أو خدمة أهداف سياسية، باستخداموتشويه  

كترونية، أبرزها توفر الفرصة  إللرتكاب الجرائم ا إلى ا  راء عددا من العوامل التي تدفع  ورصد الخب   .ةيثت الحدال تصاالوا

الظهور، والتقديرالر  الروتينية  الذاتي،  تكاب الجريمة، والزهو، وحب  الحياة  ،والحياة  ،  هجتمع على أفرادملوا  وضغوطات 

و  القوانين  رقابة  مواكبة  ا إوقلة  الجرائم  مجال  في  العإللنفاذها  وتحول  بيئة  كترونية،  إلى  معدإلكترونيةالم  وتزايد  ت  ال ، 

االتسوق   ا ملعبر  ا  كترونية،  إللواقع  الجرائم  طبيعة  سرقة  إللوتتمثل  بين  وتتنوع  وتحرش،    معلوماتكترونية  وبيانات، 

فراد، واستهداف مواقع شخصية وحكومية بهدف التخريب.  ا صرفية ل ملت تسلل وسطو على الحسابات اال وتزوير، ومحاو 

والدولية،  قليمية،  إلحلية، واملضرورة تظافر الجهود ا   ينبالي  جتمعات،مل مثل هذه الجرائم الخطيرة على ا وللحد من ارتكاب

 .2علوماتية ملكافحة هذه الجرائم امل وسن القوانين الخاصة 

نترنت من  أل ا ، وذلك باستخدام شبكة  الم بوسيلة إلكترونية كالحاسوب مثكترونية هي: " كل جريمة تتإللالجريمة او 

فراد،  أل لفرد أو مجموعة من ا، بهدف إلحاق الضرر  جتماعيال كتروني ومختلف وسائل التواصل ا إللاختراق البريد ا   اللخ

علومات لفائدة  ملأو نشر ا  ضرار بسمعتها إل قتصادي أو ا الستهداف الحربي أو ا إل ولة من الدول تكون ضمن برنامج اوحتى لد

 . التسريب  طرف أو أطراف أخرى من باب

 
د عمارة مسعودة، د. عباس راضية، اإلدارة اإللكترونية مقاربة للحد من الفساد اإلداري ومنفذ جديد للفساد الرقمى، املؤتمر الدولى   1

  برلين، -ملركز الديمقراطي العربي للدراسات ااالستراتيجية والسياسية وااالقتصادية، املانيااالفتراض ي، مكافحة الفساد في البيئة الرقمية، ا

 . 173، ص 2021
عبدالسميع بلعيد محمد العجرم، التنظيم القانوني ملجابهة الفساد اإللكتروني، املؤتمر الدولى االفتراض ي، مكافحة الفساد في البيئة   2

 . 180، ص 2021برلين،  -بي للدراسات ااالستراتيجية والسياسية وااالقتصادية، املانياالرقمية، املركز الديمقراطي العر 
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ا في توصيات مؤتمر  ا ألم وجاء  املم  الجريمة ومعاقبة  العاشر  املتحدة  في فيينا سنة  ملجرمين  تعريف   2000نعقدة 

بالجريمة   كما   كترونيةاللا  مة الجريـ يقصد  بواسطة   كترونيةأي جريمةإللا   يلي"  ارتكابها  أو شبكة    يمكن   نظام حاسوبي 

 .1حاسوبية ، أو داخل نظام حاسوبي

ا عرفت    كما  للجريمة  أوربا  بأنها  2001لعام    نية  تروكإللاتفاقية مجلس  الثاني   الفصل  في  الحاسب اآللي  ، جرائم 

الدخول  تعريف    ترتيببال  تم  حيث    12  لىإ  2من    واد  ملا  في  آلليا  لحاسبهة وتوافر البيانات وأنظمة اضد السرية والنزاالجرائم  

ذات    رائـمجل ا  : ام أجهزة. ثانياساءة استخد النظام، إ   فيالبيانات، التدخل    في، التدخل  العتراض غير القانوني  شروع، ا ملا  يرغ

جرائم  ل وى: املحت تعلقة بانتهاك با ملرائم اجلا: تعلقة بالغش، ثالثاملجرائـم التعلقة بالتزوير، واملجرائـم الا  الصلة بالحاسوب: 

باملا املتعلقة  اإل واد  عن  رابعأل باحية  والحقوق  طفال.  الطبع  بانتهاك حقوق  املتعلقة  املتعلقة  ا:الجرائم  الجرائم  املجاورة: 

واملسؤولية   والتحريض  والعون  املحاولة  اإلضافية:  املسؤولية  خامسا:  املجاورة،  والحقوق  املؤلف  حقوق  على  بالتعدي 

 .2(12املؤسسية في املادة )

 -:)الجرائم االلكترونية(  كترونيإللالسمات الخاصة بالفساد ا

ما جعلها تتميز عن نظيرتها التقليدية بمجموعة    علوماتملكترونية باعتبارها تمس اإلل للجريمة ا ميزة  مل نظرا للطبيعة ا

  وتتلخص   كافحتها مل إيجادالحلول    من الخصائص أو السمات، إذ أن التعرف أكثر على خصائص هذه الجريمة يساعد في

 - :فيما يلي السمات هذه

حظها رغم أنها قد  ال ي الالضحية  ألنومستترة في أغلبها    تتسم بأنها خفيةوسرعةالتطورفي ارتكابها، حيث    خفاء الجريمة −

 الجاني يتمتع بقدرات فنية تمكنه من ارتكاب جريمته مثال: عند إرسال    نأل ت،  اال تص التقع أثناء و جوده على شبكة ا 

ت وغيرها من الجرائم، وقد  كامال مل فها، والتجسس وسرقة اال صة أو إتوال والبيانات الخا ألمدمرة وسرقة املالفيروسات ا

  .3من الثانية في بعض الجرائم   ءتتم في ثانية أو جز

ي، بمعنى  آللومعدات وتجهيزات الحاسب ا  علوماتيةالحاسوبية،وأجهزةملقوامها النظم ا معلوماتية  رقمية   رتكب في بيئة ت −

 software  ومكونات البرمجيات hardware  للحاسوب ادية ملكونات امل تتم بواسطة ا

 عرفية  ملوارد امل، يستخدم في ارتكاب جريمة ا(علمية معلوماتية    )وم بها مجرم ذو طبيعة خاصة وإمكانات خاصة  يق −

  4 ية.حترافإل ساليب ا أل وا

في مثل هذ − الحصول على دليل مادي  الطبيعة اصعوبة  الجرائم، حيث تغلب  اإلله  الدليل  لعل توفر و ملكترونية على 

ؤسسات التابعين  ملجال العمل من قبل العاملين ضد اخاصة متى ارتكبت هذه الجريمة في م صعوبة كشف الدليل يتم 

 .  5جرائمهم دون أن يتركوا آثارا تدل عليهم  يسهل عليهم اقترافالء في هؤ  فبحكم الثقة لها،

 
ص  ، 2020 ، 01،العدد  13جلد ملجلة تطوير العلوم االجتماعية، االجريمة اإللكترونية األسس واملفاهيم، م سليمة ذياب، بالل  بوترعة، 1

 .11و  10
الجريمة اإللكترونية في املجتمع الخليجي وكيفية مواجهتها، مجمع البحوث والدراسات ، أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، األمانة    2

 . 24، ص 2016العامة ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
ب  3 الجنائي  اإلثبات  املساري،  سعيد  سيف  عبيد  فرغلي،محمد  محمود  محمد  الناصر  والفنية  عبد  القانونية  الناحيتين  من  الرقمية  األدلة 

 .10،ص 2007)دراسةمقارنة(، املؤتمر العربي األول، العلوم األدلة الجنائية والطب الشرعي، الرياض، 
املغارب   4 املؤتمر  إلى  مقدمة  الوطنية،ورقة  عبر  املعلوماتية  الجريمة  تثيرها  التي  اإلجرائية  اإلشكاليات  ارحومة،  األول  حول  موس ى مسعود  ي 

 .13،ص  2009- 10-29-28املعلوماتية والقانون الذي تنظمه أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، 
 .11-10عبد الناصر محمد محمودفرغلي،محمد عبيد سيف سعيد املساري،مرجع سبق ذكره، ص 5
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ي، آللالحاسب استمر لعلوم  ملتخصص املالتعليم والتدريب ابات، قوامها  ثإللنية تستلزم طرقا خاصة  كترواإللالجريمة   −

، حتي يتم  ومحققين وقضاة وخبراء عل ى علم كافى باستخدام الوسائل اإللكترونية ل شرطةاي وجود رج لذا فإنها تقتض  

 . وتعقب الجناة فيها ومحاكمتهمكشف الجريمة 

لخخص في الصين    نقال  الهاتف  الأو حتى   لي  آلسب اية إذ يمكن عن طريق الحاملها مكان، فهي عايحد ال   ائمالجر هذه   −

  .مكان آخر ىأومعنوي ف طبيعي شخص ضد أونقود  معلومات تزوير أو سرقة جريمة  مثال أن يرتكب

ساءة للسمعة  إل ي حالة شركات أو مؤسسات لتجنب اجني عليه، خاصة ف مل غ عن الجريمة من طرف اإلبال تدني نسبة ا −

 . الءالعم   ثقة في عدم زعزعة والرغبة

ا  − الجريمة  تتطلب نوعا من  إللذاتية  التقليدية  الجريمة  ارتكابها وطريقتها، فإذا كانت  أسلوب  في  تبرز بوضوح  كترونية 

فاتيح كما هو الحال في جريمة السرقة، فالجريمة  ملي صورة الخلع أو الكسر وتقليد اسلوب العضلي الذي قد يكون فأل ا

نترنت، مع وجود مجرم يوظف خبراته وقدراته على التعامل مع  إل علومات الدولية املكترونية تحتاج إلى وجود شبكة اإللا

الشبكة للقيام بجرائم مختلفة كالتجسس واختراق خصوصيات الغير أو التغرير بالقاصرين، كل ذلك دون الحاجة  

 .جني عليهملارتكابها إضرارا با على شخص من  بتعاون أكثر  تتم عادة1وهى   سفك الدماء إلى 

إلى استخدام مرتكبيها  تعتبر عملية حديثة ونوعي − يثة وأيضا  ساليب والتقنيات والتكنولوجيا الحدأل حدث األ ة بالنظر 

 . طار القانوني الذي يسعى إلى تجريمها والتصدي لهاإل بالنظر إلى حداثة ا

 أساليب الجريمة اإللكترونية. 

 توجد عدة صور الرتكاب الجريمة االلكترونية، واختراق األمن املعلوماتى، منها.

البرامج  يانات و الب و علومات  ملبا  ضرار إل ا  مشروع يؤدي إلى  معنوي غير  هو عبارة عن نشاط   :علوماتيمل التعطيل ا -

بتزاز  إل نتقام أو  إل هي تستعمل لو   ،2وسات علوماتي: برامج الفيرملالتعطيل ابشكل يوقف منفعتها لفترة معينة، و من وسائل  

فراد أو لجهات أو مؤسسات  مملوكة أل   ل خاصة قد تمس أموا   وظفون، هذه الجريمةملا  قوم  بها سسة معينة و عادة ما يؤ م

راجعين أو  ملت اال إتمام معام  خاصة أو جهات تابعة للدولة، كإرسال فيروسات إلى نظام تعتمد عليه الوزارات الرسمية في

ا املتخزين  برامج  لتعطيل  فيروسات  إرسال  أو  الخاصة ملعلومات  بالبورصة  ؤسسات  ترتبط  خسار   التي  إلى  يؤدي    ة مما 

  القومى. تال تصاالقطاع ا  ضرر تالت تصاالا   يين جراء ذلك، أوإرسال فيروسات إلى شبكةال للم

  لحفظ   وسيلة  ة أي  وأ  أقراص   وأ  دعائم  على   خزن امل  عنوي امل  علوماتيامل  ال امل  على  ينصب   :علوماتيامل  اإلتالف -

  ضمن   نظام معلوماتي ما سواء أكان موجودا  يكون مخزنا علىاإلتالف  الكترونیا أي محل    والبيانات  علوماتملا  جةمعالو 

مباشر عبر    ا أو غيرمباشر   فال تإليكون ا  نترنت، وفي هذه الحالةإل ي أم كان موجودا على شبكة األلأدوات تخزين الحاسب ا

 . فهاال إتعلومات و ملشروع إلى نظم امل الولوج غير ا

 

 
ات نيل شهادة املاجستير في الحقوق، تخصص القانون الجنائي،  مكملة من متطلب  مذكرة   سميرة مزغيش، جرائم املساس باألنظمة املعلوماتية،  1

 .19،ص  2014-2013جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

ث  في  مت النيابة العامة  ته،ا  2013أوائل عام    في    2 الضرر بأكثر من   لحقأ  بيحاسو   يروسبإنتاج وتوزيع ف  ن ثة رجال أوروبيالأمريكا الشمالية 

 الرمليون دو   21صية، واستولوا على  معلومات بشأن حسابات بنكية شخ  لىكنوا من الوصول إتم، و لممستوى العاليون جهاز حاسوب على  م

ق الضرر  حال  أمريكا الشمالية، حيث    في   انتشر    ثم   أوروبا    فينتاجه  إ   تم  قد    يروس  .فهذا الف  2011 لىإ   2005  ين ما ب  ترةالف  في  قل أل أمريكي على ا

 .آلن اتى نشاهد مثلها حلم   تي ال ملاليحدة من أكثر عمليات الدمار اا: "وانهطنية. وقد وصفت هذه القضية بأص هيئات و تخبأجهزة حاسوب 

 ، 2013فبراير ، دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية ، مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، األمم املتحدة 
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اص أو مؤسسات  شخاأل  هو تنفيذ عمليات هجوم إلكتروني على حسابات إلكترونية على      :كترونياإللالتجسس   -

 .1علومات أو تعطيل نظم معلوماتها ملأو حكومات لسرقة ا

الخدمات التي تقدمها  نظرا لنوعية    فوذ يطلق عليه النفوذ املعلوماتى؛النظهر نوع جديد من     اإللكتروني:النفوذ   -

من    والذي يستمده  وظف العام أومن في حكمه،ملا  مارس من طرفملا  ذلك التأثير  بأنه:  الذي نعرفهو كترونية  إللالحكومة ا 

ا و ها،  ب   يتمتع   التي   التقنية  هاراتملا السلوك  يقوم  ا إل التي  الوعد  على  فيها  ا إللجرامي  العرض  القبول  إللكتروني،  كتروني، 

  الل لعمومي أو أي شخص آخر على استغوظف املصلحة لتحريض املصاحب المزية غير مستحقة    ألية  نح  ملكتروني أو اإللا

أو أي شخص آخر في الحصول من إدارة    اموظف العملنفوذ ا  الل يتعلق موضوع هذه الجريمة باستغعلوماتي، إذن  ملنفوذه ا

 . ة على منافع غير مستحقة لصالح الخخص الذي استغل النفوذ من أجلهامسلطة ع أو 

  لها مكانا  فقد وجدت هذه الجريمة  ،  خفاء عائداتها من جرائمهاإلى  إى  رؤوس الفساد تسع   ألننظرا  غسيل األموال:   -

 .والعمالت الرقمية  كترونيةاإلل البنوك  ي نتيجة لظهور فتراض إل في العالم ا  ا مناسب

نترنت، حيث يمكن لغاسلي  إل اؤمنة عبر ملا  املالية    الخدمات   مراقبة   لسلطات القدرة علىل  ومن ناحيةأخرى ليس     

العالم و الهروب من الخضوع ألمنترنت لتحويل اإل استخدام ا  ألموال ا مع اختراق    للتحقيقات الرسمية، خاصة     وال عبر 

ل آمنة  حديثة  و الأساليب  هوياتهم،  كشف  عدم  تضمن  وسيطاتصال  البنك  يكون  أن  دون  يتم    من  الغسيل  عملية  في 

القيام بمختلف  و ت  ال إجراء التحويو     شبوهة ملعقد الصفقات اوهمية لأيضا في إنشاء شركات    نترنت كتقنية إل استخدام ا

 .القانوني شبوهة الكتساب الغطاءوال املألمتدوير ا على مما يساعددوليا ليا و ة محملاليصرفية املالعمليات ا

ا  غشال  - ا  يرتبط  ي:كترونإللالتجاري  التجاري  ا كتروني  إللالغش  م إللبالتجارة  مجموعة  تمثل  التي  ن  كترونية 

في إطار  وسائل الغش    تتعدد حيث  .  علومات الدولية سواء كان بيعا أو شراء أو تسويقمل العمليات التي تتم عبر شبكة ا

لنشر معلومات  إلنترنت  حتالين ا ملا   يستخدم بعض  ذإسهم،  أل ت غش ترتبط بسوق اال حامثل    رونية،  كتإللت التجارة ا ال معام

نترنت  إل حتالين يستعملون املوالنظم حيث أصبح بعض ا   عب بالبياناتال و التأسهم،  أل عب باال ن أو التخاطئة للمستثمري

الشركات أسلوب تنظيمي   أنشطة   كافة في ظل اعتماد وذلك  سهم، األ ب ب العستثمرين أوللتمل ب النشر معلومات خاطئة لجذ

التحصيل    تمام عملياتإل في إطار توجه الشركات    حتيال في التحصيلال ا  يا، وكذلك  الكترون  ستندات الرسميةملحفظ او 

أنظمة التحصيل    نتيجة غياب الرقابة الداخلية على تنفيذحتيال  ال تنتابها مخاطر ا  ، ما جعل هذه العمليةوتوثيقها الكترونيا

  ي.كتروناإلل

ا   ترونية:كإللحررات امل زوير ات - التي  و ،  علوماتيمل خطر صور الغش اأعلوماتي من  ملجال املتعد جريمة التزوير في 

  ومراكزهم القانونية أ،  بحقوق الغيرويمس    حرر على نحو يغير مضمونه أو شكله،ملر الحقيقة في اينطوي على فعل تغيت

   .و جزئياأن يكون تغير الحقيقة كليا  أويستوي  حررات، امل تلك في الثابتة

األخالقية: - االلكترونية  ا ك  الجرائم  البريد  لإللاختراق  واآل كتروني  أسرارهم  وهتك  معلوماال طإل خرين  على  تهم  ع 

  خرين وهتك لحرماتهم وتجسس على آل ا لخصوصيةهم ومخاطباتهم، و هو خرق  التفة مراسمعر ملوبياناتهم والتجسس عليها  

نسان  إلة كفلت حفظ الحقوق الخخصية لالميسإل ن يطلع عليها غيرهم، فالشريعة ايرغبون أ  ال   وبياناتهم التي معلوماتهم  

  السماويةالتي تخالف جميع الشرائع   كتروني إنشاء مواقع الرذيلةاللومن أشكال الفساد ا .عتداء عليها بغير حقال وحرمت ا

 .  فكار الهدامةأل خرين، ونشر اآل ق والقيم ومواقع تضليل اال خأل وتفسد ا

 

 
منيرمحمد الجنبيهي، وممدوح محمد الجنبيهي، جرائم االنترنت  والحاسب اآللى ،ووسائل مكافحتها، دارالفكر الجامعي، اإلسكندرية، ، ص   1

107 .2005 
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أو الجرائم اإللكترونية في البيئة الرقمية، والتي لم تكن لتوجد إال بظهور    كترونيإللا   الفساد   نرى  تتعدد صور  بهذا  و 

   اإلنترنت والتكنولوجيا الحديثة.

 القانوني ملكافحة صور الفساد الرقمىاإلطار  : املبحث الثانى

مضاعفة املخاطر  أدى التطور املتالحق لإلنترنت وانتشار أجيال جديدة وأنواع مختلفة من أجهزة الحاسب اآللي إلى  

واالعتداءات على الحريات الخخصية وامللكية الخاصة، بل وعلى مصالح الدولة مما حذا ببعض الدول أن تقر اتفاقيات  

، والقانون  2001تقرر تجريم بعض األفعال الحادثة عبر الوسائل االلكترونية أو بواسطتها، ومنها اتفاقية بودابست لعام  

والذي تم اقراره من قبل وزراء العدل   افحة سوء استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،العربي النموذجي املوحد ملك 

 ، 22/5/2003-12العرب في اجتماعهم املشترك في  

ب أو شبكة  تجرم االعتداء على الحياة الخاصة لافراد باستخدام الحاسو   التي    بعض القوانين    ونتناول فيما يلي

 االنترنت، في التشريع املصري والسعودى.

 . في القانون املصري  النصوص القانونية التي تنص على بعض صور التجريم اإللكتروني

التجريم    يوجد صور  بعض  تناولت  مختلفة  موضوعات  تنظم  قوانين  تحتويها  التى  القانونية  النصوص  بعض 

،   2002لسنة  82، قانون حماية امللكية الفكرية رقم 1994لسنة  143ملدنية املصري رقم االلكتروني ِ،منها قانون األحوال ا 

، إال  2008، وقانون الطفل املعدل في  2004لسنة    15ونى  ، وقانون التوقيع االلكتر 2003لسنة    10قانون تنظيم االتصاالت  

 .أن هذه القوانين لم تغط كافة صور التجريم االلكتروني

آشارت  عام    31املادة    كما  الصادر  املصري  الدستور  والبيانات      2014من  املعلومات  على  الحفاظ  وجوب  إلى 

املعلو  الفضاء  إذ جرى نصها علي أن” أمن  ماتي جزء أساس ي من منظومة االقتصاد واألمن القومي، وتلتزم االلكترونية ؛ 

   .لى النحو الذي ينظمه القانون”الدولة بإتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليه، ع

في عدد من مواده تجريم تعديل بيانات األحوال      1994لسنة    143صري رقم  حوال املدنية املقانون األ وقد نظم   

املدنية   األحوال  بمصلحة  املوجودة  االلكترونية  الوسائط  أو  اآللي  الحاسب  على  املسجلة  للمواطنين  الخخصية 

أو االتالف أو اإل لوزارة الد   التابعة بالتزوير  املواد منها املادة  اخلية    من   72طالع عليها دون وجه حق ، وذلك في عدد من 

القانون والتى جاءت تنص على أن” فى تطبيق أحكام هذا القانون وقانون العقوبات تعتبر البيانات املسجلة بالحاسبات  

اآللية وملحقاتها بمراكز معلومات األحوال املدنية ومحطات اإلصدار الخاصة بها املستخدمة في إصدار الوثائق وبطاقات 

رس محررات  في  واردة  بيانات  الخخصية  املحررات  تحقيق  من  غيرها  في  أو  السابقة  املحررات  في  تزوير  وقع  .فإذا  مية 

من القانون والتي    74، تكون العقوبة األشغال الشاقة املؤقتة أو السجن ملدة ال تقل عن خمس سنوات”، واملادة  الرسمية 

الع في قانون  في نصها” مع عدم اإلخالل بأية عقوبة شديدة منصوص عليها  في غ جاء  أو  القوانين،قوبات  يعاقب    يره من 

رع في  طلع أو شأأو بإحدى هاتين العقوبتين كل من  بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تزيد عن خمسمائة جنيه  

أو وسائط  طاإل  التي تحتويها السجالت أو الحاسبات اآللية  املعلومات  أو  الع أو حصل أو شرع في الحصول على البيانات 

أو قام بتغييرها باإلضافة أو بالحذف أو باإللغاء أو بالتدمير أو باملساس بها بأي صورة من الصور أو    التخزين امللحقة بها 

أذاعها أو أفشاها في غير األحوال التي نص عليها القانون ووفقا لإلجراءات املنصوص عليها فيه ، فإذا وقعت الجريمة على  

من القانون التي تنص على أنه” يعاقب    75العقوبة السجن”، و املادة  البيانات أو املعلومات أو اإلحصاءات املجمعة تكون 

بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وغرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  

ا عن إهماله أو رعونته أو عدم  كل من عطل أو أتلف الشبكة الناقلة ملعلومات األحوال املدنية، أو جزءا منها وكان ذلك ناشئ

احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح واألنظمة .فإذا وقع الفعل عمدا تكون العقوبة السجن مع عدم اإلخالل بحق  

من القانون فتصرح بأنه ” يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة كل من اخترق أو حاول    76ما املادة  أالتعويض فى الحالتين”،  
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رية البيانات أو املعلومات أو اإلحصاءات املجمعة بأية صورة من الصور وتكون العقوبة األشغال الشاقة املؤيدة  اختراق س

 .”إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب

الفكرية رقم  وق  امللكية  األدبية عبر شبكة    2002لسنة    82د قرر قانون حماية  السرقات  في بعض مواده حماية 

تتمتع بحماية هذا القانون      منه للحديث عن نوعية من جرائم اإلنترنت فنص على أنه”   140املادة     اإلنترنت فجاء نص

حقوق املؤلفين على مصنفاتهم األدبية والفنية، وبوجه خاص املصنفات اآلتية:الكتب والكتيبات واملقاالت والنشرات من  

بيانات سواء أكانت مقروءة من الحاسب اآللي أو من غيره من  برامج الحاسب اآللي وقواعد ال  الحاسب اآللي أو من غيره. من 

من القانون    181املحاضرات، والخطب، واملواعظ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة……”، وجاء نص املادة  

قل عن  ناصا على العقوبة وجرى على أن” مع عدم اإلخالل في أية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال ت

شهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آلف جنيه وال تجاوز عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من أرتكب أحد  

 ألحكام هذا القانون عبر أجهزة    األفعال اآلتية:…
ً
: نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقا

ً
رابعا

ت أو شبكات املعلومات أو شبكات االتصال أو غيرها من الوسائل دون إذن كتابي مسبق  الحاسب اآللي أو شبكات اإلنترن

: اإلزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية بأية حماية تقنية يستخدمها املؤلف    …من املؤلف أو صاحب لحق املجاور.
ً
سادسا

العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر والغرامة التي    وفي حالة العود تكون   أو صاحب الحق املجاور كالتشفير أو غيره…

جنيه. آلف  تجاوز خمسين  وال  جنيه  آالف  عشرة  عن  تقل  محل   ال  النسخ  بمصادرة  ملحكمة  تقض ي  األحوال  جميع  وفي 

أن تقض ي  ويجوز للمحكمة عند الحكم باإلدانة   الجريمة أو املتحصلة منها وكذلك املعدات واألدوات املستخدمة في ارتكابها.

بغلق املنشأة التي استغلها املحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة ال تزيد عن ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود  

 من هذه ملادة.
ً
 وثالثا

ً
وتقض ي املنشأة بنشر ملخص الحكم باإلدانة في جريدة   في الجرائم املنصوص عليها في البندين ثانيا

 .”قة املحكوم عليهيومية أو أكثر على نف

املادة   بعض جرائم اإلنترنت  2003لسنة    10  رقم   قانون تنظيم االتصاالت   كما نظم منه على أن”    73    فنص في 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى  

 :ل اآلتيةهاتين العقوبتين ، كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال االتصاالت أو بسببها بأحد األفعا

إخفاء أو تغيير    - 2إذاعة أو نشر أو تسجيل ملضمون رسالة اتصاالت أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.  -1

 عن إرسال رسالة اتصاالت بعد   -3أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصاالت أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
ً
االمتناع عمدا

بإرسالها. يتلقونه من اتصاالت  إفشاء  -4تكليفه  أو ما  أو عما يجرونه  االتصال  أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات 

منه علي أن” يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تجاوز    75وذلك دون وجه حق” ، كما نص املادة  

أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته   مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة 

أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال االتصاالت متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين املنش ت  

 .”العاملة فى هذا املجال

منه    23نص في املادة  لينظم بعض صور الجرائم االلكترونية ف  2004لسنة    15وقد جاء قانون التوقيع االلكتروني

شد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة  أعلى أنه ” مع عدم اإلخالل بأية عقوبة  

)أ   : العقوبتين كل من  بإحدى هاتين  أو  مائة ألف جنيه  ( أصدر شهادة تصديق  ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز 

،  ( أتلف أو عّيب توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونياعلى ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة. )بالكتروني دون الحصول  

أو زّور شيئا من ذلك بطريق االصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر . ) ج( استعمل توقيعا أو وسيطا أو محررا  

توّصل بأية وسيلة  (  ( من هذا القانون 21( ، )19من أحكام املادتين )الكترونيا معيبا أو مزورا مع علمه بذلك. )د( خالف أّيا 

  ، إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر الكتروني او اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته
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ف جنيه وال تجاوز خمسين  ( من هذا القانون ، الغرامة التي ال تقل عن خمسة أال 13وتكون العقوبة على مخالفة املادة)

العقوبة املقررة لهذه الجرائم في حديها األدنى واألقي ى . وفي جميع األحوال    ي حالة العود تزاد بمقدار املثل وف ة .  ألف جني

، وعلى شبكات املعلومات االلكترونية املفتوحة على نفقة  يحكم نشر حكم اإلدانة في جريدتين يوميتين واسعتي االنتشار

 .”عليه املحكوم

مكرر أ منه االستغالل الجنس ي لاطفال    116في املادة    2008لسنة    126كما تناول قانون الطفل املعدل بالقانون رقم  

عبر شبكة اإلنترنت والذي جاء نصها” يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه، وال  

استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية   تجاوز خمسين ألف جنيه كل من

يشارك فيها أطفال أو تتعلق باالستغالل الجنس ي للطفل، ويحكم بمصادرة األدوات واآلالت املستخدمة في ارتكاب الجريمة  

أشهر، وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقوق الغير    واألموال املتحصلة منها، وغلق األماكن محل ارتكابها مدة ال تقل عن ستة

 .حسن النية

 :ومع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من

أو لعرض أو   أو ملعالجة  أو لحفظ  أو الرسوم املتحركة إلعداد  أو اإلنترنت أو شبكات املعلومات  استخدم الحاسب اآللي 

أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض األطفال أو استغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية أو  لطابعة أو لنشر  

 .التشهير بهم أو بيعهم

أو   اإلنحراف  على  األطفال  لتحريض  املتحركة  الرسوم  أو  املعلومات  شبكات  أو  اإلنترنت  أو  اآللي  الحاسب  استخدام 

 لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على ال
ً
 .قيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية لاداب، ولو لم تقع الجريمة فعال

  ت شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومافى    ٢٠١٨لسنة    ١٧٥قانون رقم  المكافحة الجرائم اإللكترونية في  

  .1  في القانون املصري 

  صري ملشرع املفحصر ا  ،2018لسنة   175علومات في القانون رقم  ملصري على مكافحة جرائم تقنية املشرع املنص ا

بأي عقوبة أشد، وبيان تلك الجرائم هو على النحو    إلخاللعلومات مع عدم املتقنية اارتكابها بواسطة    يتوقع  الجرائم التي 

  :التالي

 .وتقنيتها علوماتملواالت  تصاالا نتفاع بدون حق بخدماتال جريمةا -

و إحدى  علوماتي أملن وجه حق عن طريق شبكة النظام ابدو  كل من انتفع  أنه  من هذا القانون على  13املادة نصت  

تقل   الرئي. يعاقب بالحبس مدة  ملسموع أو املأو خدمة من خدمات قنوات البث ا تال علومات بخدمة اتصاملوسائل تقنية ا

 تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين  الف جنيه و ال تقل عن عشرة آ الثة أشهر، وبغرامة  العن ث

من دخل عمدا، أو دخل بخطأ غير  أنه كل    من هذا القانون على  14املادة  شروع: نصت  ملا  جريمةالدخول غير   -

تقل    ال الدخول عليه، يعاقب بالحبس مدة  أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور    عمدي و بدون وجه حق، على موقع

ن دخل  أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل م  ألف جنيه،مائة    تجاوز   الو   جنيه  تقل عن خمسين ألف  الامة  وبغر   سنة،  عن

الدخول عليه.    نظام معلوماتي محظور   أو   أو حساب خاص  موقع  عمدا، أو دخل بخطأ غير عمدي و بدون وجه حق، على

قع أو  و ملوجودة على ذلك املعلومات املللبيانات أو انسخ أو إعادة نشر أو  محو أوتغيير أو ف ال الدخول إت  فإذا نتج عن ذلك

ا النظام  أو    ال و   ألف جنيه   تقل عن مائة   ال تقل عن سنتين، وغرامة    ال علوماتي، يعاقب بالحبس مدة  ملالحساب الخاص 

 تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين 
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ص أو نظام إلى موقع أو حساب خا  نه كل من دخل  على أ  15املادة     الدخول: نصت    في  الحق   حدود  تجاوز   جريمة   -

  ال ستوى الدخول. يعاقب بالحبس مدة له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو م  المعلوماتي مستخدما حقا مخو 

  .جنيه، أوبإحدى هاتين العقوبتين تجاوز خمسين ألف الثين ألف جنيه و التقل عن ث التقل عن ستة أشهر، وبغرامة  

أوكل    أوبيانات  معلومات  وجه حق أي   على أنه كل من اعترض بدون   16املادة  شروع: نصت  ملعتراض غير اال جريمة ا -

  ال تقل عن سنة، وبغرامة   الي. يعاقب بالحبس مدة  آلللوماتية أو أحد أجهزة الحاسب اشبكة مع  ما هو متداول عن طريق

  نيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين تجاوز مائتين وخمسين ألف ج التقل عن خمسين ألف جنيه و 

على أنه كل من أتلف أو عطل    17املادة  نصت  :  علوماتيةملعلومات والنظم املة البيانات واالمعتداء على ساال   جريمة -

عالجة على أي نظام  ملأو ا  خزنةملا   علوماتملأوا  وجه حق البرامج والبيانات   عمدا وبدون أو جزئيا، متأو عدل مسار أوألالى كليا ً

  تجاوز خمسمائة   الو   ألف جنيه  تقل عن مائة  التقل عن سنتين، وبغرامة    الوما في حكمه، يعاقب بالحبس مدة  معلوماتي  

  ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

أتلف أو    على أنه كل من   18املادة  نصت  :  واقع أو الحسابات الخاصةملكتروني أو اإللعتداء على البريد اال جريمة ا -

وبغرامة    شهر،  تقل عن  البأحد الناس. يعاقب بالحبس مدة    خاصا  اإلكترونيا أوموقعا أوحساب  عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا

العقوبتين   تجاوز   ال و   جنيه   ألف   خمسين   عن  تقلال   هاتين  بإحدى  أو  جنيه،  بريد   . مائةألف  على  الجريمة  وقعت  فإذا 

تقل عن ستة أشهر،    ال الحبس مدة    الخاصة، تكون العقوبة  عتبارية ال شخاص األبأحد اوني أو موقع أو حساب خاص  إلكتر

  . تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين  الألف جنيه و   تقل عن مائة الوبغرامة 

يم  على أنه كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخفى أو غير تصاماملادة  عتداء على تصميم موقع: نصت  ال جريمة ا -

ثة أشهر،  التقل عن ث  الغير وجه حق". يعاقب بالحبس مدة  موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي ب

  تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين  الشرين ألف جنيه و تقل عن ع الوبغرامة 

على أنه كل من دخل عمدا، أو بخطأ    20املادة  نصت    .علوماتية الخاصة بالدولةمل نظمة األ عتداء على ا ال جريمة ا -

ا  أو حساب    ا إلكترونيادأو بريموقعا  أواخترق   الزمان   من حيث خول له ملالحق ا  أوتجاوز حدود غير عمدي و بدون وجه حق، 

يخصها.  لها، أو    عتبارية العامة، أو مملوكا  ال شخاص األلحساب الدولة أو أحد اا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو  خاص

ألف جنيه، أو بإحدى    مائتي  تجاوز   ال و   جنيه   تقل عن خمسين ألف  ال تقل عن سنتين، وبغرامة    ال   يعاقب بالحبس مدة  

  بيانات أو معلومات حكومية، فتكون   عتراض أوالحصول بدون وجه حق علىال كان الدخول بقصد ا  فإذا .هاتين العقوبتين

ترتب  حوال، إذا  أل ز خمسمائة ألف جنيه. وفي جميع اتجاو   المائة ألف جنيه و تقل عن    الالعقوبة السجن، والغرامة التي  

علوماتي أو  ملقع أو الحساب الخاص أو النظام او ملاعلومات أو ذلك  ملاف تلك البيانات أو  ال فعال السابقة إتأل على أي من ا 

ييرها أو تغيير تصاميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها، أو  كتروني، أو تدميرها أو تغإللالبريد ا 

 . يين جنيهال م  تجاوز خمسة ال و  تقل عن مليون جنيه  الالتي   إلغائها كليا أو جزئيا، تكون العقوبة السجن، والغرامة

متعمدا في إيقاف شبكة    ن تسببعلى أنه كل م   21املادة  نصت    . علوماتيةملة الشبكة االمعتداء على سال جريمة ا -

عملها أوأجرى بدون وجه حق    معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو اعتراض

  جنيه   تقل عن مائة ألف  التقل عن ستة أشهر، وبغرامة    البها. يعاقب بالحبس مدة  إلكترونية للبيانات الخاصة    معالجة

تقل    ال تسبب بخطئه في ذلك بالحبس مدة    ويعاقب كل من . ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين  ةتجاوز خمسمائ  الو 

فإذا وقعت   .  تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين   ال تقل عن خمسين ألف جنيه و   الوبغرامة  ثة أشهر،  العن ث

االجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو إحدى   أو تدار بمعرفتها تكون  ال الخخصيات  أو تمتلكها  العامة  عتبارية 

  .مليون جنيه  تجاوز  ال و  جنيه ألف  ئةسماتقل عن خم الشدد، وبغرامة ملالسجن االعقوبة 



 

 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 432 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي 

 العلمي االفتراض ي 

2022 

 

  أو   على أنه كل من حاز   22املادة  نصت    .علوماتملا  جرائم تقنية   ارتكاب  في  ستخدمة ملا  عدات ملوا  جهزة أل البرامج وا -

برامج مصممة أو   أو  أدوات  أو  أومعدات  أجهزة  أوصدر أوتداول،أي أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد

ارتكاب أوتسهيل    أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أية بيانات مماثلة، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في

ستخدام أو التسهيل  ال أو ثبت ذلك اآثارها أوأدلتها    عليها في هذا القانون،أوإخفاء  نصوصمل الجرائم ا  ارتكاب أية جريمةمن 

تجاوز خمس مئة ألف  ال  و   ئةألف جنيهاث مال تقل عن ث  ال  عن سنتين، وبغرامة  تقل    الخفاء. يعاقب بالحبس مدة  إل أو ا 

  قوبتينجنيه، أو بإحدى هاتين الع

عتداء على بطاقات البنوك والخدمات  ال حتيال واال جرائم ا :  علومات  ملرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات امل الجرائم ا -

علومات  ملأو إحدى وسائل تقنية اعلوماتية ملعلى أنه كل من استخدم الشبكة ا  23املادة  كتروني : نصت  إللا وأدوات الدفع  

يعاقب   ،    كترونيةإللمات أو غيرها من أدوات الدفع ايانات أو بطاقات البنوك والخدفي الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو ب

بإحدى هاتين   أو جنيه تجاوز خمسين ألف الو  ثين ألف جنيه،التقل عن ث الثة أشهر، وبغرامة  التقل عن ث البالحبس مدة  

تقل    المن خدمات يعاقب بالحبس مدة    تتيحهأوما    أموال الغير  الحصول على  استخدامها في  ذلك  فإنقصد من .  العقوبتين

و   ال عن ستة أشهر، وبغرامة   ألف جنيه  مائة   التقل عن خمسين  العقوبتين   ألف جنيه   تجاوز  وتكون   .  أو بإحدى هاتين 

سنة،  المدة    العقوبةالحبس عن  مائة  ال وبغرامة    تقل  عن  جنيه   تقل  هاتين    ألف  مائتي  تجاوز   الو   ألف  جنيه،أوإحدى 

 لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير  الستيالءين،إذا توصل من ذلك إلى االعقوبت

  على أنه كل من اصطنع   24املادة  نصت   :كترونيإللقع والحسابات الخاصة والبريد اواملتعلقة باصطناع املالجرائم ا -

  ثة التقل عن ث  التباري. يعاقب بالحبس مدة  اع  أو  طبيعي  شخص   زورا إلى  ونسبه   ا ا أوموقعا أو حسابا خاصا إلكترونييدبر 

فإذا استخدم الجاني   .ثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتينالث تجاوز  الو  جنيهالف آ تقل عن عشرة  ال ة وبغرام أشهر،

تقل مدته عن    الالحبس الذي    ئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبةصطنع في أمر يس ملوقع أو الحساب الخاص املالبريد أو ا

العقوبتين  ألف  مائتي  تجاوز   ال و   جنيه   تقل عن خمسين ألف  ال التي    سنة، والغرامة  عت  وإذا وق .جنيه، أو بإحدى هاتين 

  ال تقل عن مائة ألف جنيه، و  الالعقوبة السجن، والغرامة التي   عتبارية العامة، فتكون ال الجريمة على إحدى الخخصيات ا

 . ئة ألف جنيهام ثال تزيد على ث

لى أنه  ع  25املادة  شروع: نصت  ملا  علوماتي غير ملحتوى امل الحياة الخاصة وا  عتداء على حرمةال تعلقة باملالجرائم ا -

سل بكثافة  أر   الحياة الخاصة، أو  انتهك حرمة   صري أوملا   جتمعملفي ا   سريةأل بادئ أو القيم املكل من اعتدى على أي من ا

معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج  كترونية لخخص  إللالعديد من الرسائل ا 

علومات معلومات أو  ملعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية امل افقته، أو نشر عن طريق الشبكة االسلع أو الخدمات دون مو 

غير    نشورة صحيحة أوملاعلومات  ملدون رضاه، سواء كانت ا  شخص   أي  خصوصية  أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك

تجاوز مائة ألف جنيه،    العن خمسين ألف جنيه و   تقل  التقل عن ستة أشهر، وبغرامة   الصحيحة . يعاقب بالحبس مدة 

  معلوماتيةفي   تقنية   د استعمال برنامج معلوماتي أوعلى أنه كل من تعم    26املادة  كما نصت   . أو بإحدى هاتين العقوبتين 

ساس باعتباره أو  ملداب العامة، أو إظهارها بطريقة من شأنها اآل ل  فلربطها بمحتوى منا  للغير  شخصية  معطيات   معالجة

ث ال تجاوز ث  ال تقل عن مائة ألف جنيه و   الوبغرامة    سنوات،  تجاوز خمس   ال سنتين و   تقل عن   المدة    يعاقب بالحبس .  شرفه

 مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين 

على أنه كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقع أو حساب خاص    27ملادة  وقع: نصت املمن مدير ا  رتكبةملالجرائم ا  -

نصوص عليها في  ملحوال األ ة معاقب عليها قانونا، في غير اارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريم   يهدف إلى      على شبكة معلوماتية

ئة ألف جنيه،  اث مال تزيد عن ث  ال عن مائة ألف جنيه، و   تقل  التقل عن سنتين وبغرامة    ال هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة  

أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو    موقع  على أنه كل مسئول عن إدارة   28املادة  كما نصت   . أو بإحدى هاتين العقوبتين



 

 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 433 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي 

 العلمي االفتراض ي 

2022 

 

قعت على موقع  نصوص عليها في هذا القانون والتي و ملحدى الجرائم اإل دلة الرقمية  أل م معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بانظا

تقل عن ستة أشهر،    ال دة  يعاقب بالحبس م  . "ختصةملقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية ا أو حساب أو بريد إلكتروني ب

على أنه   29املادة كما نصت  .جنيه، أوبإحدى هاتين العقوبتين ألف مائتي   تجاوز  ال و  جنيه تقل عن عشرين ألف  ال وبغرامة 

حدى الجرائم  إل علوماتي عرض أي منها  ملكتروني أو النظام اإللالحساب الخاص أو البريد ا ع أو  وقملكل مسئول عن إدارة ا

  تجاوز   الو   جنيه  تقل عن عشرين ألف  الوبغرامة    تقل عن سنة،  الهذا القانون. يعاقب بالحبس مدة  نصوص عليها في  ملا

كتروني  إللع أو الحساب الخاص أو البريد ا وقملويعاقب كل مسئول عن إدارة ا .  نأو بإحدى هاتين العقوبتي  جنيه،  ألف  مائتي

تقل    الها في هذا القانون، بالحبس مدة  نصوص عليمل ا  حدى الجرائمإل تسبب بإهماله في تعرض أي منها    علوماتيملأو النظام ا

 . جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مائةتجاوز  ال و  ف جنيه آال تقل عن عشرة   ال وبغرامة  عن ستة أشهر،

 . في التشريع السعودىلنصوص القانونية التي تنص على بعض صور التجريم اإللكتروني ا

وجدت كذلك بعض النصوص العقابية على األفعال التي تتم عبر شبكة املعلومات الدولية أو باستخدام الحاسب  

اإللكترونية   منها   التجارة  نظام  من  الخامسة  على  1املادة  نصت  الخ التي  موفر  يتفق  لم  مدة  ما  على  واملستهلك  دمة 

ال يجوز ملوفر الخدمة االحتفاظ ببيانات املستهلك الخخصية أو اتصاالته   ودون إخالل بما يقض ي به نظام آخر، أخرى،

 في املدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة اإللكترونية،
َّ
ويجب اتخاذ الوسائل الالزمة لحمايتها والحفاظ   اإللكترونية إال

خصوص بها،على  احتفاظه  مدة  خالل  أو   يتها  للمستهلك  الخخصية  البيانات  حماية  عن   
ً
مسؤوال الخدمة  موفر  ويكون 

اتصاالته اإللكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكالئها. وتحدد الالئحة البيانات  

 ألهمي
ً
 .تهاالخخصية التي يجب املحافظة على خصوصيتها وفقا

ال يجوز ملوفر الخدمة استعمال بيانات املستهلك الخخصية أو اتصاالته اإللكترونية ألغراض غير مصرح لها أو  

بها، أخرى، مسموح  لجهة  عنها  اإلفصاح  مقابل، أو  بدون  أو  البيانات   بمقابل  به  تتعلق  الذي  املستهلك  بموافقة  إال 

 .الخخصية أو إذا اقتضت األنظمة ذلك

 -ية:يعد مخالفة ألحكام هذا النظام؛ القيام بأي من األعمال اآلتمن نظام التعامالت اإللكترونية،    23وما نصت عليه املادة  

كتابيا أو إلكترونيا    -املعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله ما لم يأذن له صاحب الشهادة   مقدم خدمات التصديق  إفشاء  -

 .الحاالت التي يسمح له بذلك نظاًمابإفشائها أو في   -

رقمية إنشاء- إلكتروني أو شهادة  مشروع توقيع  غير  غرض  ألي  أو  احتيالي  لغرض  استعمالهما  أو  نشرهما   .أو 

إلكتروني زويرت-  إلكتروني أو سجل  رقمي أو توقيع  تصديق  بتزويره شهادة  العلم  مع  ذلك  من  أي  استعمال   .أو 

 .لخخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو االستيالء عليها ع إلكترونيتوقي الدخول على منظومة - 

نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل بها أو وضعها في متناول شخص آخر مع   - 

 .من املادة )الثامنة عشرة( (4الوارد في الفقرة ) مقدم خدمات التصديق العلم بحالها، ويستثنى من ذلك حق

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام على العقوبة املقررة لتلك املخالفات باآلتى:  2  24ونصت املادة  

 من األعمال املنصوص عليها في املادة )الثالثة والعشرين( من هذا النظام بغرامة ال تزيد على  
ً
آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا

، ويجوز الحكم بمصادرة األجهزة واملنظومات  
ً
)خمسة ماليين ريال( أو بالسجن مدة ال تزيد على )خمس سنوات( أو بهما معا

 .والبرامج املستخدمة في ارتكاب املخالفة

 في التشريع السعودى  مكافحة جرائم املعلوماتية نظام

 
 . 1440/11/7تاريخ ب(  126لكي رقم ) م/املرسوم الصادر بامل 1 

  .ه1436/   8/  1( بتاريخ 57موجب املرسوم امللكي رقم )م/املعدلة ب 2
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نظام مكافحة      صدر  لذلك  ،  وحمايتها  كترونيةإللت اال تنظيم التعامدية العربية أهمية  السعو   ململكة العربيةأدركت ا

 . 2007، م 1428هلعام (  17)كي رقم لملرسوم املا  علوماتية بموجبملجرائم ا

  أهداف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية:

 من األهداف التي يسعى لتحقيقها من خالل األحكام  
ً
وتنص على   .والعقوبات املذكورة فيهيحدد النظام مجموعة

تلك األهداف املادة الثانية من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية حيث تقول: "يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم  

منها لكل  املقررة  والعقوبات  الجرائم  بتحديد هذه   من   ."املعلوماتية، وذلك 
ً
إلى ذلك مجموعة باإلضافة  األهداف  وتحدد 

 :1األخرى، حيث جاء فيها 

وهذا الهدف يشمل كل القضايا األمنية التي يعالجها النظام ويسعى للحد    ،املساعدة على تحقيق األمن املعلوماتي -

من الجرائم املؤثرة على األمن، كاإلرهاب والتجسس واالبتزاز، والحث على الجريمة، أو تسهيل وقوعها، أو الدعاية لرموزها،  

  .لك من جرائم تمس األمن أو تؤثر فيهوغير ذ

املعلوماتية - والشبكات  اآللية  للحاسبات  املشروع  االستخدام  على  املترتبة  الحقوق  يسعى ،  حفظ  الهدف  وهذا 

لحماية االستخدام املشروع للتقنية، وحفظ الحقوق املادية والفكرية واالجتماعية املتعلقة بها، كحقوق أصحاب املواقع  

على هذه الحقوق    كل اعتداء    ات، واملستفيدين من خدماتها وبرامجها، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يجرماملشروعة والشبك

  .من خالل تحديد مجموعة من األفعال التي ينص على تجريمها ويحدد العقوبات املقررة على من يرتكبها

يجرم النظام كل ما يتعارض مع   ومن أجل تحقيق هذا الهدف  .حماية املصلحة العامة، واألخالق، واآلداب العامة -

الدين أو األخالق أو اآلداب، أو يخجع على الرذيلة أو الجنس، أو يتعارض مع املصالح العامة، وكل ما يترتب عليه اإلضرار  

  .باآلخرين وبمصالحهم

الوطن   - االقتصاد  الشركات   ي،حماية  ومواقع  والخاصة،  العامة  األموال  حماية  خالل  من  واملصانع  وذلك 

    .واملؤسسات التجارية واملالية

علىال وي  ا  حظ  معظم  حدد  أنه  السعودي  التي  أل النظام  خطر تفعال  املعلومات  اشكل  الجرائم    على  من  وجعلها 

إلى ملا وتطرق  العقاب،  من  يعفى  ومتى  الجرائم،  تلك  في  الشروع  وعقوبة  العقوبة،  تشدد  متى  ووضح    علوماتية، 

 .العقوبةالتكميلية

 : علوماتيةمل طار التجريمي والعقابي للجرائم اإل ا

ف  السعودي  النظام  من  عرف  الثامنة  الفقرة  األولىي  مكافحة    املادة  نظام  امن  قصود  ملاعلوماتية  ملالجرائم 

أي فعل  ملبالجريمةا هي:  ايعلوماتية  الحاسب  ا  آللىرتكب متضمنا استخدام  الشبكة  باملأو  حكام هذا  أل خالفة  ملعلوماتية 

ئة ألف  امتزيد على خمس ال وبغرامة تزيد عن سنة    الذا النظام على عقوبة السجن مدة ة الثالثة من هملادنصت او .  النظام

 - :تيةآلعلوماتية املمن الجرائم ا يرتكب أية ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ على ًكل شخص

  صحيح   دون مسوغ نظامي-ليآلب اعلوماتية أو أحد أجهزة الحاس ملشبكة اال  على ما هو مرسل عن طريق  التنصت  -

 .أوالتقاطه أو اعتراضه

أملا  الدخول غير - ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل  لو كان القيام بهذا  تناع عنه، و الم ا  وشروع لتهديد شخص أو 

 .متناع عنه مشروعاال الفعل أو ا

 
نى،  تركى محمد عبد الرحمن اليحيي، مكافحة جرائم املعلوماتية في اململكة العربية السعودية، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، املجلد الثا  1

 ، 2013العدد السابع، 

 



 

 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 435 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي 

 العلمي االفتراض ي 

2022 

 

ا - غير  موقع  ملالدخول  إلى  لتغشروع  إلكتروني  موقع  إلى  الدخول  أو  ا إلكتروني،  هذا  تصاميم  إتمليير  أو  أو  ال وقع،  فه، 

 . تعديله، أو شغل عنوانه

 زودة بالكاميرا، أو ما في حكمها ملا النقالة استخدام الهواتف  إساءة طريق ساس بالحياة الخاصة عن ملا -

 . ختلفةملا علومات ملالضرر بهم، عبر وسائل تقنيات ا خرين، وإلحاقآل التشهير با -

تزيد على مليوني    الث سنوات وبغرامة ال ثتزيد على    ال النظام على عقوبة السجن مدة   الرابعة من هذا ملادة  كما نصت ا -

 ية: تآلعلوماتية املمن الجرائم ا يرتكب أية ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ على كل شخص

حتيال أو اتخاذ اسم  ال وذلك عن طريق اسند، أو توقيع هذا السند،    أو على  منقول   مال  على  لغيره  أو  فسهلنالستيالء  ا •  -

  .كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة

إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على    -صحيح  دون مسوغ نظامي-  صول الو  -

  .معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدماتبيانات، أو 

يين ريال، أو بإحدى  ال م   الثةتزيد على ث  الوبغرامة  تزيد على أربع سنوات    النظم السعودي بعقوبة السجن مدة  ملويعاقب ا -

 -  :تيةآلعلوماتية امل الجرائم اهاتين العقوبتين على 

  .فها أو تغييرها، أو إعادة نشرهاال تسريبها، أو إتغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو إللشروع  ملالدخول غير ا  -

ستخدمة  ملوجودة، أو املالبرامج، أو البيانات اعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها أو تدمير، أو مسح  ملإيقاف الشبكة ا  -

 .فها، أو تعديلهاال إت فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو 

 . إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت -

تزيد   الد على خمس سنوات وبغرامة تزي النظام على أنه يعاقب بالسجن مدة السادسة من هذا ال ملادةكما نصت ا

   -:آلتيةعلوماتية املاتين العقوبتين، على الجرائم ا و بإحدى هيين ريال، أال م الثةعلى ث

داب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده،  آل العام، أو القيم الدينية، أو ا ساس بالنظامملنتاج ما من شأنه اإ      -

 اآللى.ماتية، أو أحد أجهزة الحاسب  علو ملشبكة اأو إرساله، أو تخزينه عن طريق ال

ا - الشبكة  على  اعلو ملإنشاء موقع  الحاسب  أجهزة  أو أحد  نشره    آلليماتية،  الجنس  تجارإللأو  تسهيل    في  أو  البشري، 

 .التعامل به

 أوترويجها داب العامة أو نشرها  األ با خلة مليسر ا ملباحية، أو أنشطة اإل تعلقة بالشبكات املواد والبيانات املإنشاء ا -

ؤثرات العقلية،  ملخدرات، أو امل تجار باإللأو نشره،    آلليماتية، أو أحد أجهزة الحاسب اعلو ملإنشاء موقع على الشبكة ا -

  .أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها

نظمات إرهابية على  مل  علوماتية وهي إنشاء موقعمللنظام على أخطر أنواع الجرائم ا من هذا ا  السابعة  ملادةنصت او 

تفجرات، أو  ملاجهزة الحارقة، أو  أل صال بقيادات االتأو نشره؛ لتسهيل ا  آلليالحاسب اعلوماتية، أو أحد أجهزة  ملالشبكة ا

ة، أو عن طريق  شروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشر ملارهابية. أو الدخول غير  إل عمال األ أي أداة تستخدم في ا

ا اعلملالشبكة  الحاسب  أجهزة  أحد  أو  بيانات  آللوماتية،  على  للحصول  اي  أو  ألمتمس  للدولة،  الخارجي  أو  الداخلي  ن 

يين ريال، أو بإحدى هاتين  ال تزيد على خمسة م  التزيد على عشر سنوات وبغرامة    ال السجن مدة  عقوبة  باقتصادها الوطني.  

 العقوبتين 

الجريمة، حيث نصت على أنه" يعاقب كل من حرض    في  شتراكال ا  على  من هذا القانون   سعةالتا  ادةملكما عاقبت ا

بناء على  ذا وقعت الجريمة  اإل نصو ص عليها في هذا النظام؛  ملارتكاب أي من الجرائم اغيره، أو ساعده، أو اتفق معه على  

يتجاوز نصف    ال لها، ويعاقب بما    قررة ملللعقوبة اعلى  أل لحد ا انصف    يتجاوز   ال تفاق، بما  الساعدة، أو ا ملهذا التحريض، أو ا

  ."صليةأل قررة لها إذا لم تقع الجريمة املاعلى للعقوبة أل الحد ا
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نصو ص  ملالقيام بأي من الجرائم االعاشرة من هذا النظام على أنه "يعاقب كل من شرع في  ملادة  نصت ا  ذلكوك

 "قررةمل على للعقوبة األ الحد ا نصف  يتجاوز  ال عليها في هذا النظام بما 

 الخاتمة

للتعامالت غير املشروعة التي تتم عبر شبكة االنترنت وباستخدام أجهزة حديثة، والتي  تناول البحث اإلطار القانوني  

 عرفت بالجرائم اإللكترونية أو املعلوماتية، وذلك في كل من التشريع املصري والتشريع السعودى.

 - نتائج البحث هي:وكانت أهم 

الرقمي - الفساد  اإللكترونية أحدى صور  الجريمة  ارتكابها  تعتبر  الكترونية، ويسهل  بيئة   في  ترتكب  على  ، حيث 

 .علوماتيةملاحيان العثور على أثر مادي للجريمة أل ب في كثير من اثبات، حيث يصعإلا بة و صعمن  الرغم  

 م.  لتعقب مثل هذه الجرائ جهودالتحري والتنسيق الدولي  تشتيت  إلى  كترونيةإللالجرائم اة ملتؤدي عو  -

النظام   - املشروعة،  والسعودى  املصرى  تناول  غير  واألفعال  املعلوماتية،  الجرائم  من   
ً
كبيرا  

ً
عددا بالتفصيل 

 . ويقسمها إلى مجموعات تحتوي كل مجموعة على عدٍد من الجرائم، ولكل مجموعة منها عقوبات تخصها

 التوصيات.

 ي. يتناسب مع سرعة التقدم التقن علومات ومراجعتها بصورة دورية لتطويرها بما ملطبيق أنظمة حماية اضرورة ت -

 وتفعيلها. قليمية إلالدولية وا تفاقيات ال ا  اللكترونية من خإللكافحة الجرائم ا ملضرورة التعاون الدولي  -

على الشبكات،  شبوهة  ملالسيئة واواقع  ملاصة الشباب بمخاطر التعامل مع اواطنين وخمليجب نشر الوعي بين ا -

مارسات  ملواالتوعوي والوقائي من الوقوع في الرذيلة  اؤسسات للقيام بدوره ملوادني ملجتمع املوذلك بتفعيل دور ا 

 .نترنتإل ا قيا عبر شبكة المارسات الضارة أخملللسلوكيات واالخاطئة 
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