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ـــس  املؤتمــــــر: ةكلمـــــــــــــــــــــة رئيـــــــــــــــ

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

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

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

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

 ورحمة هللا وبركاته 

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

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

 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  –الشهيد حمة لخضر الوادي  

 الجزائر-أدرار مدير مخبر القانون واملجتمع جامعة أحمد دراية   – 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 مليكة جامع د. •

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

 العلمية التي تابعت العملية منذ االعالن عن املؤتمر  

ملن دواعي السرور والغبطة أن أشاركم    جانب من فعاليات افتتاح  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 

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

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

أحدثتها وسائل االتصال الحديثة من أتمتة  و حوسبة لالنظمة و الخدمات  واالتصال بهدف إنشاء معامالت  
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للوثائق و التعقيد   بعيدا عن  ادارات و مؤسسات  ذات جودة عالية  و  بطئ  سير االعمال    في  االجراءات 

 وتماطل املستخدمين  و كل أشكال البيوقراطية، 

والدة  تطرح   التي  املؤتمر  اشكالية  جاءت  املعامالت    عليه  اإللكترونية،  اإلدارة  منها  جديدة  اليات 

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

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

بعيدة كل البعد عن التقنية تعطل رغبات املستفيدين في الحصول   السلبي بما يحتويه من تعقيداتفي شقه  

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

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

 البيروقراطية واملحسوبية.  

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

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

 طريقها إلى التطبيق الفعلي.

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

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

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

 يحقق أهدافه الطموحة وغاياته النبيلة. وأشكركم على حسن االستما
ً
 مثمرا

ً
   ع.كما اتمنى مؤتمرا

 ورحـــــمة هللاوالســــــــالم عليــــــكم 

 

يلة بلغنامي نجاة وسد.   

 

 

 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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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.   -السيد رئيس املركز الديمقراطي العربي برلين  ✓

 ليبيا –السيد مدير جامعة طبرق  ✓

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

 الجزائر 

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

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

 زمالءنا األساتذة  ✓

 طلبتنا األفاضل  ✓

 التقنية    األسرة ✓

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

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

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

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

 موضوع هذا املؤتمر الدولي.

 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؟. 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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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   طبيقاته في بعض املؤسسات، محاولين إعطاء الحلول املالئمة التي من شأنها أن تحقق البيروقراطي وكذا ت

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

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

 .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. 

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

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

 

مليكة جامع د.   



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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يباجة املؤتمر  د  

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

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

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

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

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   تمخض عنه حياة معلوماتيةإّن هذا التزاوج بين التقنية واملوارد البشرية  
ّ
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

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

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

جرد ترف إداري ومظاهر جمالية على مكاتب املسؤولين  وهذا راجع إلى املفهوم الخاطئ للتقنية لدى البعض، حيث يرونها م

 .واملوظفين يقتصر دورها فقط على الطباعة والنسخ وغيرها

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

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

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

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

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  

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

 .املدير

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

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

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

 .ورقية

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

على   الحصول  في  املستفيدين  لرغبات  واستجابة  من جهة،  املعلوماتية  متطلبات عصر  أمرا فرضته  اإللكترونية  اإلدارة 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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املنتوج   أو  الذي يفترض أن يكون توفير الخدمة  الوقت  خدمات سهلة وسريعة تواكب روح العصر من جهة أخرى. ففي 

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

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

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

 :ؤتمر الدولي إشكالية امل

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

هي وما  البيروقراطية؟  مساوئ  وتجنب  اإلداري  العمل  إصالح  على  يحفز  نحو  على  واألخالقية   التقنية  القانونية  األطر 

 .الفساد في البيئة الرقمية؟ املناسبة كأداة لردع 

 :الدولي   املؤتمر  افأهد

 :يرمي املؤتمر  إلى تحقيق األهداف التالية

 الوقوف على مفهوم البيروقراطية اإللكترونية  ✓

 التعرف على واقع اإلدارة اإللكترونية ✓

 تحديد تحديات اإلدارة اإللكترونية ومعوقاتها  ✓

 تنوير األفراد بخدمات اإلدارة اإللكترونية ✓

 .املمارسات الرقميةتعزيز قيم األخالق في  ✓

 .تفعيل دور املسؤولية األخالقية والقانونية ✓

 :املؤتمر محاور 

 .املحور األول: اإلطار املفاهيمي لإلدارة اإللكترونية ونماذج البيروقراطية ✓

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

 .ار القانوني والرقابي للممارسات واملعامالت االلكترونيةاملحور الثالث: اإلط ✓

 .املحور الرابع: اإلطار األخالقي والديني لدعائم البيروقراطية االلكترونية ✓

 .املحور الخامس: تجارب كسر الحواجز والعراقيل االلكترونية واملادية في بيئة العمل ✓
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 فهرس املحتويات 

 الباحث  عنوان املداخلة  الصفحة 
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 اإلطار املفاهيمي لإلدارة االلكترونية ونماذج البيروقراطية 
منتوري نريمان هادية ط. د.   

 ط. د. محمد قالبي

33 
 

 تجربة اإلدارة اإللكترونية في الجزائر بين متطلبات الشفافیة وجودة الخدمة العمومية
 أ.د. صديقي أحمد

 د. الطيبــي عبد هللا

50 
اإللكترونية كنموذج بديل للبيروقراطية التقليدية: طرح وتحليل املفهوم،  البيروقراطية 

 النماذج واالختالفات بينها 

 

 قرادة  أ. ياسمينة 

58 
 

م اإلدارة اإللكترونية في التشريع الجزائري 
ُ
ظ

ُ
 الحماية القانونية لن

 مزهودالهاشمي ط. د. 

 فوضيل شريطط. د. 

 د. لعصامي آمنة العالقة ثنائية االتجاه بين اإلدارة اإللكترونية والتنظيم البيروقراطي 70

92 
 لتقارير األعمال املوسعة في املحتوى املعلوماتي  

ً
أثر اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وفقا

طوم لألوراق املاليةالخر للتقارير املالية دراسة ميدانية على الشركات املدرجة بسوق   

 

 د. معزة عوض حسن جبر هللا 

108 
واالتصال إلدارة الوقت كمدخل للحد من   استخدامات التكنولوجيا الحديثة لإلعالم

 البيروقراطية 

 

 د. عبد الجبار سهيلة

 د. نهلة حامد اسماعيل حامد العالقة بين االدارة االلكترونية والبيروقراطية  119

128 
إدارة القيمة العامة في املدن الذكية من أجل مجابهة البيروقراطية  تطبيق نموذج 

 اإللكترونية 

 د. وراد فؤاد 

 د. زاوي أحمد الصادق 

143 
 

Challenges related to digital changes in service systems 
Nadjat wassila Dr. 

Belghanami 

البيروقراطي مفهوم اإلدارة اإللكترونية وعالقتها بالتنظيم  158  ط. د. فضيلة زداني  

171 
 

 البيروقراطية في ظل اإلدارة االلكترونية باملؤسسات العمومية
 د. بعلة الطاهر 

 د. بعيليش فائزة 

186 
 

 تحديات اإلدارة اإللكترونية في البلدان العربية في ظل البيروقراطية
 عيساوي فاطمةط. د. 

 د. الهزام محمد 

197 
 

اقع اإلدارة   االلكترونية في ظل تحديات البيروقراطية في الجزائر و
 د. بوالشعور وفاء

 د.  حمامدة المية

208 
 

 اإلدارة اإللكترونية وعالقتها بالنموذج البيروقراطي
 ط.د. الياس بوسهوة 

 د. جميلة صغير 

 يحي عائشة ط. د.  اإلدارة اإللكترونية والبيروقراطية: قراءة في املفهوم والعالقة.  222

ابح سامح ط. د.  البيروقراطية بين ماكس فيبر  و كارل ماركس  231  رو

243 
اقع التسيير اإلداري في املؤسسات بين البيئة التقليدية والبيئة الرقمية  مؤسسات والية   –و

 بشار نموذجا. 

 د. بلعابد صليحة 

 د. باري أمينة

261 
 

 لتجويد أداء املؤسسات الجزائرية اإلدارة اإللكترونية كمدخل
 ط. د. ثامري صالح الدين 

 ط. د. بلخلفة فاطمة زهرة

mailto:قرادة%20/gueyas1989@gmail.com


 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  15

15 

270 
 

 االلكترونية في املؤسسات العمومية بالجزائر اإلطار القانوني للتعامالت 
 د. سليمة بوعوينة

 علمي حسيبة .د

282 
 

 اإلدارة اإللكترونية في الجزائر بين النظري والتطبيقي 

 ط. د. حفصة كماش 

 سارة حليمي د. 

 د. لعريبي فاطمة الزهراء  اإلطار املفاهيمي لإلدارة اإللكترونية وصلتها بالبيروقراطية  287

305 
تسيير املوارد البشرية ودوره في تفعيل اإلدارة االلكترونية باملؤسسات اإلقتصادية  

 بئرالعاتر  - الجزائرية دراسة ميدانية بشركة سوميفوس 

 د. عتيقة حرايرية

 نصرالدين شرقي ط. د. 

315 
تحسين األداء التنظيمي في ظل تطبيق اإلدارة االلكترونية بالجماعات اإلقليمية بالجزائر  

اقيل البيروقراطية"  "تجربة لكسر العر

 ط. د. مطاي الحاج

 أ. د. خثير محمد 

327 
حالة البنك الجزائري   -كمدخل لتحسين الخدمات املصرفية  الحكومة االلكترونية

 -الفالحية وكالة سوق أهراسللتنمية 

 د. ربيع باليلية

 د. خديجة عزوزي 

340 
 

اقع والتحديات )بلدية ورقلة أنموذجا(   رقمنة الجماعات املحلية بين الو

 ط. د. بن سكيريفة خولة 

 ط. د. سعاد رحماني 

 ميلودي محمد د.  الفجوة الرقمية في الجزائر واإلصالحات املقدمة لتقليصها  348

365 The Future of E- governance and bureaucracy: A Comparative 

Study between Developed and Developing Countries 

 

Dr. Dina Taman 

372 
 

 -املفهوم والتطور –اإلدارة اإللكترونية 
 د. زروقي عاسية 

 د. معزوز ربيع

 د. سامية إسماعيل سكيك  إدارة املؤسسات دور التنظيم البيروقراطي واإلدارة اإللكترونية في إصالح  379

اقع  391  . مريم قطاف                                                                    ط.د البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية بين مقتضيات الحوكمة وإكراهات الو

 د.سنيسنة فضيلة  أثر البيروقراطية اإللكترونية على األداء اإلداري في البيئة الرقمية  398

405 
 

 الشباك املوحد كآلية لتحسين الخدمة العمومية في الجزائر رقمنة

 د. لعالونة سليمان 

 د. مزيان طبيب 

416 
 

 ول دراسة مقارنة لعينة من الدالرقابة الجبائية لبيئة األعمال االلكترونية 

 د. موري سمية

 دط.د. طاهري العي

426 

 

 الخدمات في الجزائر طرق وأساليب تطبيق اإلدارة االلكترونية وأثرها على تقديم 

 ط.د. قاس ي يسمينة

 د. تقرارت يزيد

 د.لزهر بوراض ي

اقع  437  مهرية خليدة د.  اإلدارة االلكترونية ما بين حتمية التطبيق وتحديات الو

447 
اعتماد الوسائل الرقمية كأحد األليات الدولية املستحدثة للحفاظ على مناصب الشغل  

 جائحة كورونا واستقرار سوق العمل في ظل تأثير 

 

 لعمري محمد أ. 

 تأثير البيروقراطية على اإلدارة اإللكترونية 453
  

 د.نبيلة عبد الفتاح قشطى

 

 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  16

16 

 اإلطار أملفاهيمي لإلدارة اإللكترونية ونماذج البيروقراطية

conceptual framework for electronic management and bureaucracy models 

 هادية نريمان منتوري 

 Nariman Hadia mentouri 

 طالبة دكتوراه تخصص علم االجتماع تنظيم وعمل 

 /الجزائر                                                              املركز الجامعي مرسلي عبد هللا تيبازة

University center Morsli Abdallah Tipaza /Algeria 
 

 محمد قالبي 

Mohamed guellabi 

 طالب دكتوراه تخصص علم االجتماع تنظيم وعمل 

                                       الجزائر / املركز الجامعي مرسلي عبد هللا تيبازة

University center Morsli Abdallah Tipaza/Algeria   

 امللخص: 

الحياة                  مجاالت  جميع  على  بظالله  ألقى  املعلومات،حيث  و  التكنولوجيا  مجال  في  هائل  تطور  الجديدة  األلفية  مطلع  صاحب  لقد 

لى اقتصادية كانت أو سياسية وحتى االجتماعية  ،وباعتبار اإلدارة هي القلب النابض لكل هذه املجاالت  والجهاز األساس ي لنجاحها،استوجب ع

النمط اإللكتروني أو ما    إلىرة تبني تكنولوجيا املعلومات واالنتقال من النمط التقليدي املعتمد على األوراق واملستندات  جميع اإلدارات ضرو 

ت  يعرف باإلدارة اإللكترونية  املعتمدة على أجهزة الحاسوب وشبكات االنترنيت و املعلومات وهذا من أجل التخفيف من اإلجراءات والتعقيدا

على تحسين الخدمات املقدمة ،وهذا عكس اإلدارة التقليدية التي تميزت بالتعقيدات البيروقراطية الكثيرة التي عطلت أداء    اإلدارية والعمل

 األجهزة اإلدارية. 

  املسئول ه  العنصر الفعال في العملية كون  باعتبارهولكن نجاح عمليات اإلدارة اإللكترونية مرهون بمدى فهم املورد البشري ملضمونها               

املبنية    عن تطبيقها ،ولهذا يشترط تغيير الذهنيات و العقليات التقليدية املقاومة للتغيير والتشجيع على اكتساب األفراد للثقافة االلكترونية  

و املعلومات  خالل    وإال  الرقمنة،  على  من  اإللكترونية  بالبيروقراطية  يعرف  ما  ضحية  اإلدارية  األجهزة  لألنظمة الس   االستغاللستقع  لبي 

كلمات املرور الخاصة بالتطبيقات و األجهزة في يد أفراد معينين،والتحجج باألعطاب املتكررة وضعف التغطية بشبكات    كاحتكاراإللكترونية ،

تستمر في اإلنترنيت،وكذلك مرافقة كل عملية الكترونية حزمة من املستندات و امللفات الورقية،وكل هذا يجعل من البيروقراطية التقليدية  

 حلة جديدة وهي البيروقراطية اإللكترونية. 

 ، السلوك بيروقراطي  املعلوماتية،البيروقراطية،البيروقراطية اإللكترونية،نماذج البيروقراطية اإلدارة اإللكترونية، الكلمات املفتاحية: 

Abstract  : 

The new millennium has been accompanied by a tremendous development in technology and information, 

overshadowing every aspect of life - economic, political and even social - and as the heart and key organ of its success, 

management has required all departments to adopt information technology and move from traditional paper-based style In 

addition to the use of computer-based electronic management, Internet-based and information, this is in order to reduce 

administrative procedures and complexity and improve the services provided, unlike traditional management, which was 

characterized by the many bureaucratic complexities that have disrupted the performance of administrative bodies. 

The success of e-management processes depends on the extent to which the human resource understands its content 

as the effective element of the process being the one responsible for its application, and therefore it is necessary to change 

the traditional attitudes that resist change and encourage the acquisition of e-culture based on information and digitization 

by individuals, otherwise the administrative systems will fall victim to what is known as e-bureaucracy through The negative 

exploitation of electronic systems, such as the monopoly of passwords for applications and devices in the hands of certain 

individuals, the pretending of frequent disruption and poor coverage of the Internet, and the accompanying of every 

electronic process a package of documents and paper files, all of which make traditional bureaucracy continue in a new form: 

Electronic bureaucracy. 

Keywords: E-management, informatics, bureaucracy, electronic bureaucracy, models of bureaucracy , bureaucratic behavior  
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 املقدمة:

مع بزوغ فجر التكنولوجيا واملعلومات وما صاحبه من تقدم علمي وتكنولوجي على جميع األصعدة،أدى إلى ظهور              

ر الجديد املتسم بالتقدم والرقي أو ما يعرف بعصر املعلومات ،ومن بينها  مفاهيم ومصطلحات جديدة معبرة عن هذا العص 

مصطلح اإلدارة اإللكترونية الذي اكتسح جميع األجهزة اإلدارية وهذا ملا يحمله في طياته من معالم اإلصالح اإلداري والذي  

وقراطية و التي تتميز في غالبها بالروتين وبطء يهدف إلى االنتقال من اإلدارة التقليدية املبنية على مجموعة من النماذج البير

،وهذا   اإللكترونية  باإلدارة  يعرف  ما  أو  الحديثة  اإلدارة  ،إلى  الورقية  واملستندات  اإلجراءات  وكثرة  اإلدارية  العمليات 

مست  من  الرفع  و  الخدمات  تحسين  ،مع  النفقات  وتقليص  اإلنتاج  زيادة  عملية  في  املعلومات  تكنولوجيا  وى  باستغالل 

جودتها،وكذلك تقليص اإلجراءات واختصارها  والسرعة في التنفيذ باعتبارنا في عصر السرعة ،وكل هذا للوصول إلى أعلى  

 درجات الكفاءة واألداء والتميز من أجل ضمان االستمرارية وتحقيق امليزة التنافسية في ظل املنافسة الشرسة. 

وبرغم كل ايجابيات اإلدارة اإللكترونية السالفة الذكر سواء على صعيد املنظمات أو على الصعيد االجتماعي إال              

أحيانا برؤية بعض املظاهر السلبية للبيروقراطية كبطء العمليات وكثرة التعقيدات و اإلجراءات ،مع مرافقة   أننا نتفاجؤ

ا يدفعنا للبحث عن األسباب التي أدت إلى هذا التضارب و التناقض في مفهوم  امللفات الورقية لكل عملية الكترونية،وهذا م

اإلدارة اإللكترونية مع الواقع ،األمر الذي انبثق عنه ميالد مصطلح إداري  جديد يعرف بالبيروقراطية اإللكترونية ،وهذا  

تنظيمية ثقافة  اإللكترونية وغياب  الخاطئ ألدوات وتقنيات اإلدارة  الفهم  املعلومات والرقمنة،وقد    نتيجة  داعمة لعالم 

 تجلى هذا في بعض مظاهر الرفض و املقاومة لفكرة التغيير و التطور التكنولوجي لدى بعض أفراد التنظيم . 

حيث أن بعض أنصار البيروقراطية  وجد في اإلدارة اإللكترونية مالذ آمن لتكريس أفكاره باعتبار هذه األخيرة)اإلدارة              

لكترونية( مبنية على أجهزة الحاسوب وشبكات االنترنيت التي تعتمد على كلمات املرور واألرقام السرية ،وبالتالي فان  اإل

احتكار هذه األمور في يد املدراء تجعل كل العمليات تحت سلطته وهذا ما يتولد عنه مصدر قوة التي كانت في السابق تستمد  

مفهو  إطار  في  واألنظمة   القوانين  االنترنيت  من  شبكات  كضعف  الكثيرة  التقنية  املشاكل  عن  البيروقراطية،ناهيك  م 

واألعطاب املتكررة،وكل هذه األمور تصعب من تطبيق عمليات اإلدارة االلكترونية وتفتح املجال أمام عودة البيروقراطية  

 في شكل البيروقراطية اإللكترونية.

لإلدارة االلكترونية ونماذج    أملفاهيمي اق عنوان مداخلتنا واملتمثل في اإلطار  وفي سي   وفي ضوء كل ما تم اإلشارة إليه سابقا ،

 البيروقراطية ومن اجل إزالة الغموض حول هذه املفاهيم وإعطائها صورة أكثر وضوحا يمكن طرح التساؤالت التالية: 

 ما هو مفهوم اإلدارة اإللكترونية؟-1

 ما هي أهم النماذج البيروقراطية ؟ -2

 مفهوم البيروقراطية اإللكترونية؟ ما هو  -3

 أهمية البحث: 

 توضيح كيفية االنتقال من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية.-

 تعزيز فكرة إدارة إلكترونية مرنة بدون تعقيد. -

 التشجيع على زرع ثقافة تنظيمية داعمة لإلدارة اإللكترونية.-

 أثارها السلبية على أداء الخدمات واإلنتاج. املساهمة في تقليص مساوئ البيروقراطية و  -

 تفعيل دور اإلدارة اإللكترونية في جميع املجاالت. 

 أهداف البحث: 

 تنوير األفراد بمختلف مفاهيم اإلدارة اإللكترونية. -
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 التعريف بكيفية نشأة اإلدارة اإللكترونية. -

 التعرف على أهمية اإلدارة اإللكترونية. -

 العناصر املستخدمة في تطبيق اإلدارة اإللكترونية.تحديد أهم  -

 الوقوف على أهم سمات اإلدارة اإللكترونية. -

 التعريف بأهم النماذج البيروقراطية  -

 توضيح كيفية نشأة البيروقراطية اإللكترونية.-

 اإلطار أملفاهيمي لإلدارة االلكترونية:-◄

يعد مصطلح اإلدارة اإللكترونية من أحدث املصطلحات على الصعيد التنظيمي،كون اإلدارة اإللكترونية من ثمار             

التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حيث تعد من سمات العصر الحديث وهذا عبر تحويل األعمال  

 نية. والخدمات اإلدارية التقليدية إلى أعمال وخدمات الكترو

 وعليه تعددت واختلفت مفاهيم وتعريفات هذا املصطلح ونذكر منها. 

الواسع   االستخدام  طريق  عن  اإللكتروني  املكتب  وإحالل  الورقية  املعامالت  عن  االستغناء  تعني  اإللكترونية  اإلدارة 

م خطوات  حسب  معالجتها  ثم  مكتبية  إجراءات  إلى  العامة  الخدمات  وتحويل  املعلومات  منفذة  لتكنولوجيا  تسلسلة 

 ( 2020)محمد، مسبقا.

)   وشبكات األعمال  االنترنتوعرفت اإلدارة اإللكترونية على أنها استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خاصة شبكة  

 ( 2021)الحق، أداء اإلدارة( فعالیة وزیادة اإلنتاجیة العملیة تحسين بغیة اإلداریة في العملیات

الحدیثة  والشبكات  واالتصاالت  املعلومات  تقنیة  استخدام  القدرة على   " أنها:  على  تعرف  اإلداریة كما  األنشطة   لتنفیذ 

الحواسیب وشبكات  االنترنت  عبر  اآللیة  إلكترونیا  الخدمات  تقدیم  الجودة    اآللیة،  إلى  یؤدي  مما  وزمان،  مكان  كل  في 

البیانات واملعلومات الالزمة بهدف تحقیق أهداف    وتحسين األداء وتوحید اإلجراءات وسرعة التنفیذ وخفض الكلفة وتوفير

 ( 2021)الحق، اإلداریة. العملیات  املنظمات اإلداریة بأقل وقت وجهد وتكلفة وتطویر

وهناك من يعتبر اإلدارة اإللكترونية مدخل إداري حديث يقوم على استخدام املعرفة واملعلومات ونظم البرامج املتطورة  

للقيام بالوظائف اإلدارية،وانجاز األعمال التنفيذية .واعتماد اإلنترنيت )الشبكة العاملية( واإلنترانت)الشبكة   ، واالتصاالت

) الشبكة الداخلية للمنظمة والعمالء( في تقديم الخدمات في شكل الكتروني باإلضافة  الداخلية للمنظمة( واإلكسترانيت

إلى تبادل املعلومات في املنظمة وبينها وبين األطراف الخارجية،بما يساعد على اتخاذ القرارات ورفع كفاءة اإلنتاج وفعاليته  

 (2020)محمد، داخل املنظمة.

الواعي لتقنيات تكنولوجيا   واالستخدام  االستيعاب جديد يقوم على   إداري اإلدارة اإللكترونية بأنها منهج   من يصفوهناك  

العوملة   عصر  منظمات  في  واألنشطة  الخدمات  وتقديم  لإلدارة  األساسية  الوظائف  ممارسة  في  واالتصاالت  املعلومات 

 ( 2010)األلفي، ة كالتالي:والتغيير املستمر،ومنه تتضح سمات اإلدارة اإللكتروني

وتنفيذ املعامالت،مثل الحاسب اآللي،وتقنيات املعلومات   إجراءاتجديدة في    إداريةبال ورق:حيث تعتمد على آليات    إدارة-

اإللكترونية،والرسائل الصوتية،ونظم تطبيقات  ،األرشيف اإللكتروني،والبريد اإللكتروني،واألدلة واملفكرات    واالتصاالت 

 املتابعة اآللية. 

بال زمان وال مكان:حيث أنها تتعامل في كل وقت ومن أي مكان وتتخذ القرارات في مختلف مجاالت النشاط متحررة    إدارة-

وازي ،حيث يتم التالقي من قيود الوقت واملسافة، وعدم وجود عالقة مباشرة بين طرفي املعاملة والتفاعل الجماعي أو املت

 التفاعل مع أكثر من مصدر في وقت واحد.   وإمكانية ،االتصاالتبين الطرفين من خالل شبكة  



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  19

19 

بال تنظيمات جامدة:حيث تسهم في خلق التميز التنظيمي من خالل تيسيرها لتحوالت أساسية في أنماط تنظيم العمل    إدارة-

الهياكل من  باملنظمة،والتحول  العمليات  و    وتنفيذ  بالتجزؤ  تتصف  وظيفي  أساس  على  املبنية    إلى   االنعزاليةالتنظيمية 

 . واالندماجيةهياكل مصممة على أساس التدفقات املعلوماتية تتمتع بالتواصل 

تعريف الساملي و الذي عرفها بأنها "اإلدارة اإللكترونية هي عملية مكننة جميع مهام ونشاطات املؤسسة اإلدارية باالعتماد  

كافة وتبسيط    على  الورق  استخدام  تقليل  في  الجديدة  اإلدارة  أهداف  تحقيق  إلى  وصوال  الضرورية  املعلومات  تقنيات 

اإلجراءات والقضاء على الروتين واإلنجاز السريع و الدقيق للمهام و املعامالت لتكون كل إدارة جاهزة للربط مع الحكومة  

 ( 2014)تيش ف.،  اإللكترونية الحقا".

بهذا األداء إليجاد آلية متقدمة لتبادل    وعرفها غنيم بأنها "هي استخدام خليط من التكنولوجيا ألداء األعمال و اإلسراع

 ( 2014)تيش ف.، املعلومات داخل املنظمة وبينها وبين املنظمات األخرى والعمالء."

 كفايتها  ورفع  املؤسسات أداء  مستويات  تحسين  في التكنولوجية الثورة  نتائج استخدام  عن  بأنها: "عبارة  عرفها العواملة 

 (2016/2017)ليندة، املرجوة". األهداف تحقيق في فعاليتها وتعزيز

 التكنولوجية الثورة نتائج استخدام هو اإللكترونية اإلدارة عليه تقوم الذي األساس أن يتضح التعريف هذا خالل من

 جميع وانتشار  لظهور  الرئيس السبب تعتبر  التي اإلنترنت شبكة وخاصة واالتصال  املعلومات تكنولوجيا  نظم بها ويقصد

 ورفع أدائها تحسين  هو باملؤسسات اإللكترونية اإلدارة وراء تطبيق  من الهدف أن ،كما اإللكترونية األعمال مصطلحات

 املرجوة.  األهداف  تحقيق  في فعاليتها وتعزيز كفايتها

"إطار على غالب ويعرفها  اإلدارة أو العامة اإللكترونية اإلدارة على للداللة اإللكترونية األعمال من كل يشمل أنها: 

 الحكومة ودوائر  ملؤسسات املوجهة أو  لألعمال،  املوجهة أو للمواطنين، املوجهة  الحكومة ألعمال  اإللكترونية

 ( 21، صفحة 2016/2017)ليندة، املختلفة".

 اإللكترونية  كالحكومة منها القريبة املصطلحات بعض وبين اإللكترونية اإلدارة بين التمييز حاول  التعريف هذا أن يالحظ

 اإللكترونية.  واألعمال

 يضطر  أن دون  واألنترانات  اإلنترنت شبكة عبر العامة  الخدمات وتقديم اإلدارية  املعامالت بأنها: "إنجاز باكير  عرفها حين في

)ليندة، والطاقات". والجهد  للوقت إهدار  من يترافق ما معامالتهم،مع إلنجاز شخصيا اإلدارات إلى لالنتقال العمالء

2016 /2017 ) 

 هذا التعريف بّين مدى إمكانية اختصار الوقت والجهد والسرعة في إنجاز املعامالت، وتقريب املسافات. إن

اإللكترونية بأنها:" العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانيات املتميزة لإلنترنت وشبكات األعمال في التخطيط  تعرف اإلدارة  

أهداف   تحقيق  أجل  من  حدود  بدون  واآلخرين  للمنظمة  الجوهرية  والقدرات  املوارد  على  والرقابة  والتوجيه  والتنظيم 

 يلي: يتضح من خالل هذا التعريف ما  (2018/ 2017)سمير، املنظمة"

 أن اإلدارة اإللكترونية هي عملية إدارية تشمل وظائف التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.  -

أن البعد اإللكتروني في مصطلح اإلدارة اإللكترونية يتمثل في اإلمكانيات التكنولوجية التي توفرها شبكة اإلنترنت وشبكات    -

 عمال األخرى.األ 

أن وظائف اإلدارة اإللكترونية اليقتصر تطبيقها على القيام باألعمال الداخلية للمنظمة ،وإنما يمتد كذلك إلنجاز أعمالها    -

 الخارجية. 

 ( فقد عرفت اإلدارة اإللكترونية على أنها : OECDبالنسبة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  20

20 

أفضل""استخدام   إدارة  إلى  بالوصول  تسمح  كأداة  اإلنترنت  شبكة  والسيما  واالتصال  املعلومات  )عماري،  لتكنولوجيا 

. حسب هذا التعريف فإن األساس الذي تقوم عليه اإلدارة اإللكترونية هو استخدام تكنولوجيا  (04، صفحة  2018/ 2017

 وخاصة شبكة اإلنترنت.املعلومات واالتصاالت 

املعامالت اإلدارية فيقصد بها :"تبادل األعمال واملعامالت بين    إجراءوهناك من يعرفها على أساس الوسائل املستخدمة في  

 (2015/2016)أمال، املباشر". االتصالاألطراف،من خالل استخدام الوسائل املادية األخرى كوسائل  

ت التكنولوجيا ألداء األعمال واإلسراع بهذا األداء  كما  بأنها :"استخدام خليط من  آلية متقدمة لتبادل    وإيجادعرف أيضا 

 . (2016/ 2015)أمال، املعلومات داخل املنظمة وبينها وبين املنظمات األخرى والعمالء"

في القيام باملهام   االتصال  اإلدارة اإللكترونية هي استخدام تكنولوجيا اإلعالم ويتفق هذا التعريف مع سابقه من حيث أن 

أنه ركز على انعكاس هذه األخيرة على عالقة املؤسسة بمتعامليها داخل وخارج التنظيم عكس التعريف السابق    إالاإلدارية،

اإللكترونية،دون   اإلدارة  في  املستخدمة  بالوسائل  اكتفى  الجانب  مليزا  إبراز الذي  على  تعود  التي  وأهميتها    ألعالئقي تها 

 للمؤسسة.

وخاصة شبكة اإلنترنيت    االتصال  املعلومات و  تكنولوجياومن تعريفات اإلدارة اإللكترونية أنها:"عبارة عن استخدام نظم 

)أمال، في جميع العمليات اإلدارية الخاصة بمنشأة ما بغية تحسين العملية اإلنتاجية وزيادة كفاءة وفعالية األداء باملنشأة".

2015 /2016 ) 

الوسائل والنظم التكنولوجيا  ما يمكن مالحظته على هذا التعريف أنه يتفق مع التعريف السابق حول أهمية استخدام  

أن هذا التعريف بين جوانب انعكاس هذه األخيرة على املؤسسة    إالما يسمى باإلدارة اإللكترونية الحديثة،  إطارالحديثة،في  

 والتي حصرها في تحسين اإلنتاج وزيادة كفاءة وفعالية التسيير. 

أن اإلدارة اإللكترونية هي:" العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانات املتميزة لشبكة اإلنترنيت    إلى  أخرفي حين ينحو تعريف  

ط وتنظيم وتوجيه والرقابة على املوارد والقدرات الجوهرية للشركة واآلخرين بدون حدود،من  وشبكات األعمال في تخطي

 ( 41، صفحة 2016/ 2015)أمال، ".أجل تحقيق أهداف الشركة

والرقابة( مؤكدا على أهمية استغالل شبكة    )التخطيط،التنظيم،التوجيه   ركز هذا التعريف على وظائف اإلدارة األربعة

  االستغالل اإلنترنيت في القيام بهذه الوظائف ،مضيفا بذلك بعدا استراتيجيا وهو أن تحقيق أهداف املنظمة مرتبط بهذا  

 األمثل لهذه الشبكة. 

 ( 20، صفحة 2016/2017)ليندة، نشأة اإلدارة اإللكترونية:

إن نشأة اإلدارة اإلليكترونية كمفهوم حديث هي نتاج تطور نوعي أفرزته تقنيات االتصال الحديثة في ظل ثورة                

املعلومات وازدياد الحاجة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة عالقات املواطن واملؤسسات، وربط اإلدارات العامة  

 التحول الجذري في مفاهيم اإلدارة التقليدية وتطويرها.   عبر آليات التكنولوجيا و بالتالي

كما أن ظهور تطبيقات اإلدارة اإللكترونية بهذا الشكل الواسع هو بسبب اإلنجازات الهائلة في صناعة الحاسب وبرمجياتها  

انات( وكثرة الشركات  ملختلفة وثورة االتصاالت وشبكة اإلنترنت وظهور أدوات تطوير نظم املعلومات )نظم إدارة قواعد البي

 واملؤسسات التي أخذت على عاتقها تطوير البرمجيات الجاهزة والتي لها عالقة مع اإلدارة اإللكترونية.

مصطلح  IBM شركة ابتكرت عندما  1960سنة   منذ بدأت اإللكترونية لإلدارة األولى البدايات أن نقول  أن نستطيع وبذلك

 إنتاج  إلى املكاتب  في اإلدارة نظر لفت  هو املصطلح هذا  إطالق  سبب وكان  اإللكترونية،  طابعاتها الكلمات" فعالية "معالج

  ما  أهمية  على  برهان  أول  ( ،وانword processingالكلمات) معالج  واستخدام الحاسوب، مع  ربطها  عند  الطابعات هذه

  أي   ST/MTاسم عليه أطلق األسواق في طرحته جهاز الشركة هذه  أنتجت عندما  1964سنة   ظهر الشركة هذه طرحته



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  21

21 

MagenticTap /Seletric Typwrit  شريط مع الطابعة هذه كانت املختار،حيث الطابعة املمغنط/وجهاز الشريط ويعني 

 طباعة  باإلمكان حيث املمغنط الشريط على الكلمات خزن  يتم الطابعة هذه باستخدام رسالة أي كتابة ممغنط،فعند

 لهذه  النظر إليه،وعند املرسل الشخص وعنوان اسم  نطبع أن بعد الطباعة على الشريط من استرجاعها بعد الرسالة هذه

 نفس إرسال يتطلب عندما وخاصة كبير  جهد وفرت العملية هذه وبالتأكيد وواضح جيد بشكل  مطبوعة  نجدها الرسالة

 إليهم.  املرسل  من كبير عدد  إلى الرسالة

إلى الصورة الرسمية إال متأخرا، حيث  لقد كان   تطبيق اإلدارة اإللكترونية بصورة مصغرة وبأساليب بسيطة ولم تصل 

بوالية فلوريدا األمريكية في هيئة البريد املركزي، ومفهوم اإلدارة اإللكترونية يدل على    1995بدأت بالظهور في أواخر عام  

ا  خالل  من  الخدمات  على  الحصول  يستطيع  شخص  كل  فاإلدارة  أن  ثم  ،ومن  املؤسسة  إلى  الذهاب  دون  لحاسوب 

جعل اإلدارات الحكومية ودوائر صنع القرار تعتمد   اإللكترونية هي محصلة للتقدم في املجاالت التقنية واملعلوماتية، وهو ما

املهام املناطة بها، وتنفيذها على الوجه األكمل، فعلى   إنجاز  التجارب  على وسائل تقنية متطورة، تساعدهم على  صعيد 

بعد دول أخرى مثل اململكة املتحدة   العاملية جاءت املبادرة األمريكية في مجال اإلدارة اإللكترونية الحكومية وتبعها في ما 

 والنمسا، خالل العقد األخير من القرن املاض ي. 

 مراحل االنتقال من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية:

التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية يتم عبر عدة مراحل كي تتم العملية بشكل يحقق األهداف  إن             

 (10، صفحة 2018/ 2017)سمير، املرجوة منها، وفيما يلي أهم تلك املراحل:

العليا:- اإلدارة  على  قناعة ودعم  لتحويل  باملن  املسئولين ينبغي  الواضحة  والرؤية  التامة  القناعة  لديهم  يكون  أن  ظمة 

اإلدارة   إلى  للتحول  الالزمة  واإلمكانيات  الكامل  الدعم  يقدموا  كي  إلكترونية  معامالت  إلى  الورقية  املعامالت  جميع 

 اإللكترونية.

املوظفين: وتأهيل   تدريب 
ّ
،ل اإللكترونية  اإلدارة  إلى  للتحول  األساس ي  العنصر  هو  وتأهيل  املوظف  تدريب  من  البد  ذا 

لتأهيلهم على   املتوفرة، وهذا يتطلب إخضاعهم لدورات تدريبية  الوسائل اإللكترونية  ينجزوا األعمال عبر  املوظفين كي 

 العمل. 

بإجراءات العمل،   يسمى أن لكل منظمة مجموعة من العمليات اإلدارية أو ما  باعتبارتوثيق وتطوير إجراءات العمل:-

هذه األخيرة البعض منها غير مدون على الورق،أو أن بعضها مدون على ورق منذ فترات طويلة ولم يطرأ عليها أي تطوير،  

ا البد من توثيق جميع اإلجراءات وتطوير القديم منها كي تتوافق مع كثافة العمل،  
ّ
ويتم ذلك من خالل تحديد الهدف  لذ

 لكل عملية إدارية تؤثر في سير العمل وتنفيذها بالطرق النظامية.

يقصد بالبنية التحتية، الجانب املحسوس في اإلدارة اإللكترونية، من تأمين  توفير البنية التحتية لإلدارة اإللكترونية:-

 املرفقة معها،وتأمين وسائل االتصال الحديثة.   أجهزة الحاسوب، وربط الشبكات الحاسوبية السريعة واألجهزة

املعامالت الورقية القديمة واملحفوظة في امللفات الورقية ينبغي  البدء بتوثيق املعامالت الورقية القديمة إلكترونيا:-

 ( وتصنيفها لتسهيل عملية الوصول إليها. Scannersحفظها إلكترونيا بواسطة املاسحات الضوئية )

-:
ً
انتشارا املعامالت األكثر  ببرمجة  إلكترونية  البدء  إلى معامالت  وذلك على مستوى جميع األقسام باملنظمة وبرمجتها 

 لتقليل االستخدامات الكثيرة للورق. 

 ( 2021)خيرة، سمات اإلدارة اإللكترونية:

تكنولوجيا املعلومات في شتى األعمال من خالل استخدام أساليب متطورة  استخدام أمثل للوقت واملال مع تطبيق نظم  -

 للعمل الفوري واألعمال اليومية. 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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تقليل الجهد املبذول في إنجاز املعامالت بسرعة فائقة وإرسالها واستقبالها في زمن قصير لالستفادة من عملية اختصار  -

 صادر و الوارد. الوقت باالستعانة بنظم البريد اإللكتروني بدال من ال

اإلدارية وما- املعامالت   تقليل كلفة اإلجراءات  لتغطى جميع جوانب  الدقة والشمولية  بها من عمليات مع مراعاة  يتعلق 

 والعمليات اإلدارية والوحدات املرتبطة بها ، وتقديم معلومات جيدة ملراكز اتخاذ القرار وتسهيل تبادل املعلومات. 

وت- الزمن  عامل  تأثير  عبر وصالت شبكاتها  إلغاء  اإلدارات  مختلف  في  وانتشارها  تعميمها  بعد  وقت  أي  في  الخدمة  قديم 

 الداخلية والخارجية، وباإلمكان مراجعة مواقع هذه اإلدارات طوال ساعات اليوم، فهي ال تتقيد في عملها بزمن معين. 

مالء من االنتقال إلى اإلدارات شخصيا إلنجاز  تقديم الخدمات العامة عبر شبكة االنترنت أو االنترانت بدون أن يضطر الع-

 معامالتهم، وتقليل االزدحام أمام مكاتب وتيسير التعامل من خالل النماذج والقوائم اإللكترونية املتاحة. 

والشركات  - املواطنين  مع  تعاملها  خالل  من  اإلدارة  عمل  كفاءة  وزيادة  واحد  وقت  في  العمالء  من  أكبر  عدد  استيعاب 

 واكتشاف املشاكل بصورة سريعة مباشرة بدال من املتابعة. واملؤسسات، 

إلغاء نظام األرشيف الورقي واستبداله بنظام أرشيف إلكتروني وعمل مسح إلكتروني لحفظ املعامالت وامللفات الورقية  -

 القديمة. 

شات وكاميرات الرقابة وأجهزة  الرقابة اإللكترونية املباشرة املستمرة وإمكانية تتابع مواقع عملها املختلفة من خالل شا-

 االتصال املتصلة بنظم وشبكات املعلومات املوجودة على املواقع اإلدارية واملنافذ اإللكترونية املوجودة على تطبيقاتها.

السرية والخصوصية وحجب املعلومات والبيانات املهمة وعدم إتاحتها إال ملن لهم الحق في الوصول إلى أسرارها وملفاتها  -

 جوبة. املح

إدارة املعلومات وإدارة امللفات بدال من حفظها في ممارسات اإلدارة ومعامالتها اليومية بين األفراد املوظفين التي تحتفظ  -

بها في دوائرها وقواعد بياناتها على شبكات املنظمة، وإتاحة استعراض محتويات الوثائق بشكل مبسط بدال من القراءة 

 بشكل مباشر. الطويلة والتعديل عليها 

 (96، صفحة 2021)خيرة، عناصر تطبيق اإلدارة اإللكترونية:

كل املكونات املادية للحاسوب وما يتصل به من مختلف األجهزة التي تؤدي وظائف متباينة    تضمالعتاد الحاسوبي : ●

متكاملة ضمن نظام املعلومات الخاص باملنظمة. ويعتبر الحاسوب أهم هذه األجهزة على اإلطالق من منطلق أنه أداة الربط  

 نمط اإلدارة نحو اإلدارة اإللكترونية.  وحلقة وصل في البنية التحتية اإللكترونية ألي منظمة تسعى إلى تغيير

اإللكترونية أدوات  (  Softwareالبرمجيات)● الشبكة، الجداول  إدارة  التشغيل ونظم  النظام مثل نظم  برامج  :تشمل 

تدقيق البرمجة،كما تضم برامج التطبيقات، مثل البريد اإللكتروني، قواعد البيانات، برامج إدارة املشروعات، إضافة إلى  

 الشبكات )اإلنترنت ،اإلنترانت(. مختلف  

املعرفية:● البشرية  للموارد  القيادة  واملحللون  واملديرون،  الفكري  رأسمال  يشمل  ما  وكل  الرقمية  القيادات  تمثل  إذ 

املعرفية فدور صناع املعرفة يكمن في محاولة خلق ثقافة معرفية جديدة داخل اإلدارة اإللكترونية، عن طريق تغيير طرق  

 يتمتعون به من خبرات، ومعارف في مجال املعلوماتية. ترقية أساليب العمل اإلداري، وفق ما التفكير، و 

يجدر التأكيد على ضرورة وجود عنصر التكامل أثناء التأسيس الفعلي لنموذج   التكامل والترابط بين أجزاء اإلدارة: ●

التي   العمليات،  تمثل وسيلة تتحدد من خاللها أنظمة املعلومات،  اإلدارة اإللكترونية، عن طريق إعطاء األولوية لتكامل 

 ومناهج العمل، وهذا بهدف تجزئة املصالح مما يسمح للمستخدمين بالتوجه نحو شباك واحد. 

 

 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 فوائد اإلدارة اإللكترونية:

هذا    إن               من  كثيرة  فوائد  لتحقيق  بل  فراغ  من  يأتي  لم  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  نحو  وتسارعه  العالم  اهتمام 

 ،حيث تتمثل هذه الفوائد فيما يلي :  االستخدام

 (84، صفحة 2014)تيش ف.، :الفوائد التي توفرها اإلدارة اإللكترونية للمجتمع هي إنفوائد املجتمع:

 تسهيل اإلجراءات وتبسيط العمليات اإلدارية. -

 تساهم في زيادة شفافية اإلدارة. -

 الحصول على  الخدمات وخطواتها ونماذجها لتسهيل التعامل مع املؤسسة.  إجراءاتتساعد في عرض  -

 فتح قنوات اتصال بين فئات املجتمع املختلفة. -

 ملتاحة في سوق التكنولوجيا املتقدمة. تساعد في االستفادة من الفرص ا-

 ( 85، صفحة 2014)تيش ف.،  الفوائد للمؤسسات:

 توفر اإلدارة اإللكترونية الفوائد التالية للمؤسسات: 

 أداء األعمال املختلفة.   إجراءاتتبسيط -

 توفير معلومات دقيقة وموثقة. -

 األعمال الورقية. تقلل من عبء -

 تسهيل عملية االتصال التنظيمي داخل املؤسسة وخارجها. -

 تساعد على عملية اتخاذ القرارات في الوقت املناسب،نتيجة توفر البيانات و املعلومات الدقيقة. -

 تقلل من حجم القوى العاملة الغير كفأه.-

 عض الخطوات الغير ضرورية.تقلل من وقت انجاز املعامالت وتكلفتها نتيجة االستغناء عن ب-

 ( 85، صفحة 2014)تيش ف.، الفوائد ألفراد التنظيم:

 وضوح املسؤوليات ألفراد التنظيم في إطار اإلدارة اإللكترونية. -

 تطوير املهارات التقنية للعاملين.-

 الكتروني.سهولة أداء األعمال نتيجة توحيد نماذج العمل -

 تحقيق الالمركزية اإلدارية مما يحقق أداء املهام بسرعة وسهولة.-

 سرعة الحصول على املعلومات  باستخدام األرشيف اإللكتروني. -

 ( 86، صفحة  2014)تيش ف.، فوائد اإلدارة اإللكترونية للمواطنين:

 اإللكترونية للمواطنين الفوائد التالية: توفر اإلدارة 

 توفير خدمات عالية الجودة وبتكاليف أقل.-

 تمكن املواطنين من الحصول على املعلومات والخدمات في أماكن وجودهم من غير الحاجة الى التنقل. -

 زيادة والء الزبائن نتيجة تلبية احتياجاتهم بسرعة. -

 واإلدارة اإللكترونية:أوجه االختالف بين اإلدارة التقليدية 

 اإلدارة اإللكترونية اإلدارة التقليدية العناصر

 الوسائط اإللكترونية  التليفون واملراسالت  الوسائل املستخدمة في التعامل 

االتصال   أو غير مباشرة مباشرة طبيعة العالقة بين األطراف  شبكات  خالل  من  العالقة  تتم 

 اإللكترونية 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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الرسمية   املستفيدين نطاق خدمة   العمل  ساعات  خالل 

 وفي مقر املنظمة 

أي  24خالل   ومن  األسبوع  أيام  من  ساعة 

 مكان 

 الرسائل اإللكترونية  الوثائق الورقية  نوعية الوثائق املستخدمة 

 سهلة التنفيذ  صعبة التنفيذ  إمكانية تنفيذ كل مكونات العملية اإلدارية 

 االعتماد بشكل قليل االعتماد بشكل كبير  املادية والبشرية االعتماد على اإلمكانيات 

 إعداد الباحثين املصدر:من
 

 مفاهيم حول البيروقراطية : ◄

مصطلح               استعمل  من  أول  أن  الباحثين  من  العديد  اجمع  وقد  الفرنسية  من  البيروقراطية  كلمة  أصل  يأتي 

  إلى حيث هو من نظر  (2018)عميروش،  ،1745" في عام   VINCENT DE GOURNAYالبيروقراطية  هو الوزير الفرنس ي  "  

"أي فئة العاملين في املكاتب اإلدارية ، و   BUREAUCRATESاملكاتب العامة باعتبارها األداة العاملة في الحكومة و سماها "

 ( 2017)بوحوش،  التنفيذية و االستشارية في األجهزة الحكومية . تعني كذلك ذلك الجهاز من املوظفين الذين يتولون الوظائف

ومعناها اللون الداكن حيت كانت تغطى بقطعة BURUSا مفهومها اللغوي مشتقة من مقطعين أولهما ذو أصل التيني  أم

معناها   KRATOSاملشتقة من الكلمة القديمة تعني منضدة أو املكتب ومن اليونانية BUREAUمن قماش املخملي و كلمة

املكتب أو سلطة املكتب، و قد استخدمت كلمة بيروقراطية    القوة أو الحكم و السيادة و الكلمة في مجموعها تعني حكم 

 ( 2014)جمعة، .للداللة على رجال الدين يجلسون خلف املكاتب الحكومية و يمسكون بأيديهم بالسلطة

في مفهومها العلمي تعني " نوعا من أنواع التنظيم يخضع فيه األفراد للقواعد ، و القوانين املكتوبة ، و يعتمد على مجموعة   

مبادئ أهمها توزيع االختصاصات ، تحديد املسؤوليات ، و تسلسل السلطات ، و ذلك من أجل تحسين فعالية املنظمة ،  

 و زيادة  قدرتها على تأدية األعمال ". 

 نماذج البيروقراطية : 

 النموذج املثالي للبيروقراطية  عند "ماكس فيبر ":  -1

             ، السياس ي  املجال  في  كبيرة  تحول  نقطة  العشرين  القرن  بداية  و  عشر  التاسع  القرن  نهاية  و    تعتبر  االجتماعي 

، و    19االقتصادي للعالم ، وهو ما تترجمه العديد من الثورات خصوصا منها الثورة الصناعية التي عرفتها أوروبا في القرن 

العالم عرفه  الذي  التطور  و   ، الكبيرة  االقتصادية  الهياكل  و  الحديثة  املجتمعات  ظهور  إلى  أدت  النموذج   ظهر التي 

 ملاكس فيبر . البيروقراطي  

ويعتبر ماكس فيبر من بين العلماء الذين اهتموا بدراسة التنظيمات ، فنجده تطرق إلى مفاهيم أساسية في التنظيمات مثل  

السلطة ، مفهوم القوة السياسية ، العالقات الجماعية و االجتماعية ، الرشد و العقالنية ،..........الخ ، فهو يعرف السلطة  

التنسيق بين فئتين ، بمعنى أن هناك مصدرا معينا يعطي أوامر محددة تفرض على مجموعة  بأنها احتمال ضرورة إلزامية في  

تحدث في مؤلفاته عن    إذحيث يعتبرها من املوضوعات املحورية داخل املنظمة ،  (2013)علي،  معينة من األشخاص طاعتها ،

الكارزماتية و تقوم على السمات و الخصائص الفردية للحاكم ،و السلطة التقليدية  ثالث أنماط للسلطة و هي : السلطة  

التي تقوم على العالقات الشخصية و التقاليد و األعراف السائدة و مالك السلطة هنا يملكها باملكانة االجتماعية التي يرثها  

ولة و للتنظيم ، هذا النوع من السلطة يعتمد على وضع ، أما السلطة العقالنية التي تعتبر بالنسبة لفيبر السلطة املهمة للد

قواعد و إجراءات من أجل الرفع من مستوى األداء و الفعالية ، بحيث هذه اإلجراءات تعتبر رسمية و الفرد هنا هو خاضع  

بالقواعد أكثر  تهتم  األكثر فعالية ألنها  السلطة  النوع من  ، فماكس فيبر يعتبر هذا  للفرد  ليس  و  و اإلجراءات    للوظيفة 

 الرسمية في التنظيم .  



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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النشاط الذي يباشره املوظفين العموميون الذي يعكس نظاما إداريا    إلى" جهاز من املوظفين أو    إلىو تشير البيروقراطية  

م يعمل بداخله أفراد يتحدد سلوكهم  أي هي نسق عام و منظ  (2003)الصحن م.،    محددا و موجها بطريقة عمل املكاتب "

 بقواعد قانون  الوظيفة العمومية الذي تصدره الدولة .

 ( 2002)سالم، املبادئ  األساسية التالية :  إلىأشار فيبر في نموذجه املثالي للبيروقراطية  

 تقسيم العمل على أساس وظيفي يعتمد على التخصص.  -

 السلطة الرسمية .  إلىالتدرج الهرمي حيث تنظم عالقات الوظائف على أساس التدرج الهرمي املسند   -

 وحدة األمر و التدفق العمودي لألوامر و املعلومات من خالل السيطرة و الرقابة على العمل .  -

 وضوح املسؤولية التي تقع على كل فرد داخل املنظمة .  -

 باألعمال بأحسن طريقة ممكنة وبأقل قدر ممكن من الخسارة و في أقصر مدة ممكنة .  التصرف الرشيد تعني القيام -

االلتزام باملفاهيم القانونية حيث تعد القواعد القانونية و اللوائح التنظيمية في النظام البيروقراطي اإلطار الشرعي    -

 فراد التنظيم عموديا و أفقيا  للمهام و األنشطة داخل و خارج املنظمة ، فهي التي تنظم العالقات بين أ

 الفصل التام بين ممتلكات املنظمة و املمتلكات الخاصة للعاملين فيها .  -

 ( 2011)كافي، تدوين كافة اإلجراءات و القرارات اإلدارية . -

 ( 2014)الصريفي، أن العالقات داخل التنظيم تكون عالقات بين املراكز و ليست بين األفراد الشاغلين لهذه الوظيفة . -

 ( 2009)الضخم، ومنه يحقق استخدام النموذج البيروقراطي حسب توقعات ماكس فيبر املزايا التالية :

 االستمرار - 2                               الدقة                                                            -  1

 الوحدة  -    4                                                                                                                 السرعة  - 3

 األفراد تخفيض االحتكاك بين   -  6                                                                                    الوضوح    - 5

 تخفيض التكلفة اإلنسانية    -  8                                   الخضوع الكامل بين للرؤساء                           - 7

 املعرفة الكاملة باملستندات   - 9 

فوجود التدرج في السلطات يسمح بوجود أدوار و مهام محددة لألفراد املوظفين في كل درجة من السلطة أو القيادة            

 ، و هو ما يسمح  بمعرفة أداء العاملين في الدرجات السفلى من الهيكل التنظيمي . 

كذلك اللوائح و اإلجراءات الواجب إتباعها تمنع املحاباة و تفضيل شخص على شخص ،حيث أن كل عملية إدارية هناك  

يخضع و  متساوية  معاملة  األفراد  معاملة  على  تعمل  البيروقراطية  فإن  هذا  وعلى  إتباعها  يجب  لنفس  خطوات  األفراد 

 اإلجراءات و القواعد .  

 نموذج ميشال كروزيه :   2

و التغير في التنظيمات ، وهذا راجع    في البداية أوضح كروزيه أن نموذج فيبر قد تجاهل مشكالت القوة و الصراع ،               

 إلى جهل فيبر من تأكيد الجانب الصوري املستقر من التنظيم .  

 للبيروقراطية من خالل مواصفات و ليس من خالل منطلق الخلل الوظيفي وإنما من  ه  انطلق في دراست   فميشال كروزيه 

 ( 1981)سعيدان، :  حدد ها من خالل ثالث استعماالت وهي كالتالي عقلنة النظام ،و قد 

هو استعمال تقليدي يناسب املصطلح املستعمل في علم السياسة و مفاده أن البيروقراطية هي الحكم    و األول :  الستعمال ا

، الحكم بواسطة جهاز دولة مكون من موظفين    la bureaucratie c’est le gouvernementبواسطة املكاتب أو بمعنى آخر  

 مهنيين و ليسوا منتخبين .  



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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فيبر و االستعمال قريب جدا من نظم االجتماع و التاريخ و مفاده أن البيروقراطية    وقد أتى به ماكس  الستعمال الثاني :ا

تمركز وحدات اإلنتاج و املنظمات بصفة   إلىمما يؤدي    rationalitéالعلمية   إلىمعناها جعل النشاطات الجماعية تخضع 

 عامة زيادة عن اللزوم ،  

ى العام و الشعبي لكلمة البيروقراطية أي الجانب السلبي و هو الذي  هذا االستعمال يناسب املعن  الستعمال الثالث :  ا 

 يفهم منه التعقيدات املكتبية و اإلدارية و الروتين اإلداري البطيء.

فهم يأتون بغايات مختلفة ، فاالستراتيجيات التي يستخدمونها    ميشال كروزيه الحظ أن العمال حينما يلتحقون بالتنظيم ، 

الوقاية ، كي تحد من اعتمادها على اآلخرين وعليه    إلىلكي يحموا مصالحهم ، تصبح بالغة األهمية ، وهنا تسعى كل جماعة  

 به ؟ .   يجعل سلوكها صعب التنبؤ 

التي يستخدمها البيروقراطي لحماية    اإلستراتيجيةنون قد تكون  ويرى كذلك كروزيه أن التمسك بحرفية الدور و القا         

نفسه من التورط في حاالت معينة ، فقد حاول معالجة مسألة تعثر الوظائف ، عدم التكيف و التطابق التي يمكن أن  

 املتكررة . تاألزماتسجل في اإلدارات و التنظيمات ، كذلك غياب العالقات بين العاملين ، الصراعات على النفوذ ، و 

 التحليل االستراتيجي مليشال كروزيه :

له أهدافه و رغباته الخاصة و التي    إنسان ال يقبل أن يعامل كوسيلة و أداة  في خدمة املنظمة ، حيث نجد كل    اإلنسان   -

 قد تكون رغبة املؤسسة أو العكس . 

نجد في كل منظمة الفاعل يمتلك مساحات للفعل و هذا هو قلب التحليل    إذالفاعل داخل املنظمة له نسبة من الحرية ،  -

 االستراتيجي .  

 اآلخرين .    بإستراتيجية، هي العقالنية و لكنها تكون محدودة ، الن الفاعل هنا يتنبأ  اإلستراتيجية في خضم هذه التفاعالت   -

 ات عديدة يسعى الفاعل الختيار األفضل و األقل ضررا.  و عليه ال أحد من الفاعلين يمتلك خيار مطلق ، فهناك دائما خيار 

 نموذج روبرت ميرتون : – 3

يعتبر ميرتون من أكبر علماء االجتماع اهتماما بكشف جوانب البيروقراطية التي أغفلها ماكس فيبر  ، فإذا كانت               

 كفاءة اإلدارة البيروقراطية تظهر خاصيتين : 

 هي الرشد أو التعقل حينما يرتكز الضبط على املعرفة الفنية املتخصصة و املعايير املوضوعية .  األولى : 

هي القدرة على التنبؤ بالسلوك التنظيمي أو ملجرى الحوادث نتيجة االستقرار الوظائف و العالقات السائدة بين    الثانية : 

 (81حة ، صف2015)غوتي ، األعضاء . 

فإذا كانت هاتان الخاصيتان تؤكدان اإلدارة البيروقراطية ،فهذه املقومات يمكن أن تجعل التنظيم يفقد خاصية املرونة  

، كما تتحول الوسائل إلى غايات و هكذا تتعاظم أهمية الجوانب الشكلية للبيروقراطية التي عبر عنها ميرتون بمجموعة من  

 املفاهيم :  

 لظاهرة و الوظائف الكامنة . الوظائف ا  -

 املعوقات الوظيفية مقابل الوظائف . -

 البدائل الوظيفية .  -

 _ الوظيفة الظاهرة مقابل الوظيفة الكامنة :  1

 الدور الذي يقوم به كل نسق اجتماعي ) الواجبات و االلتزامات ( .  _ تتمثل الوظائف الظاهرة  في 

_ أما الوظيفة املستترة فهي الوظائف غير املتوقعة ، أو غير املرغوب بها أي لم يتوقع وجودها في النسق بطريقة مستهدفة   

 بل توجد بطريقة ضمنية أو الشعورية .



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 وظيفية :  الال   ة مقايلي_ الوظيف 2

 الذي يقدمه كل متغير من متغيرات التنظيمية التي درسها فيبر لتحقيق األهداف .  اإلسهامة فهي ي_ بالنسبة للوظيف   

 وظيفية فهي الجانب اآلخر غير املتوقع و غير املرغوب ) املعوقات الوظيفية ( . _ أما الال  

 مثال :

لتكرار                 مما  كلما زاد تقسيم العمل                         زاد التخصص                             زادت النمطية                        زاد ا 

 يؤدي إلى امللل . 

نية  يالسلوك ) روتبات  ثميرتون درس الخلل الوظيفي و توصل أن الضبط الصارم من خالل القواعد و األوامر هو    فإن

 ( 1980)سلمي، العمل ( و الذي يمثل الحاجة إلى الشعور باملسؤولية و القدرة على التنبؤ بالسلوك و ترتب عنه ثالث نتائج : 

 تضاؤل العالقات الشخصية   -

 زيادة استيعاب أعضاء التنظيم للقواعد و القوانين و إجراءات العمل باملؤسسة .  -

كلما كان السلوك ثابتا كلما وضع التنظيم مقومات موضوعية يستند إليها في عملية اتخاذ القرار مما يؤدي إلى التقليل من    -

 (1980)سلمي، البحث عن البدائل .

 

                                                          

 التركيز على ضرورة االعتماد على السلوك 

 

 إمكانية الدفاع عن السلوك الفردي       الشعور بالحاجة للدفاع عن التصرفات الفردية
                                                                                      

 جمود السلوك 

 

 
                                                                         

 صعوبة التعامل  مع العمالء

 

   نتائج غير مقصودة                                                                           نتائج مقصودة 

 :   نموذج ميرتون   01شكل رقم 

 ( 2015)غوتي ، و تقوم نظريته على أساس الفروض اآلتية :

 ن اإلدارة العليا للتنظيم تريد فرض نوع من الرقابة أي أن هناك طلب للرقابة على االفراد أثناء تأديتهم واجباتهم . إ -

إن الرغبة في الرقابة تتمثل في زيادة التركيز على ضرورة االعتماد على سلوك األفراد أي أن يكون السلوك معروفا و يتم   -

 االلتزام بأنماط املحددة مسبقا . 

هذه الرغبة من جانب اإلدارة العليا للتأكد من درجة االعتماد على  سلوك  االفراد تتخذ شكل تحديد االختصاصات   إن  -

 و املسؤوليات بحيث يمكن التنبؤ بالسلوك و محاسبة االفراد و مساءلتهم و ذلك باستخدام نموذج اآللة .  

   نموذج دونز : -4



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  28

28 

إن أسلوب أعضاء التنظيم ليس محايدا و إنما هو سلوك ذو فاعلية ملحوظة في التأثير على أهدافه و على      

أسلوب ممارسة األنشطة و أداء التصرفات اليومية و هذا السلوك هو نتيجة للتفاعل بين التكوين النفس ي و االجتماعي  

 .  من ناحية و بين طبيعة العمل و طبيعة التنظيم من ناحية أخرى 

 ( 2014)الصريفي، و النموذج يتمثل في :

عليها حيث   أش يءمهما كانت الطريقة التي   ئهأن التنظيم يكون تحت سيطرة بعض املوجهين أو املتحمسين في بداية إنشا  -

 التنظيمات البيروقراطية تنشأ بطريقة من الطرق األربعة :     يرى دونز  أن

 تجمع عدد من العمال حول الرئيس أو القائد البطولي كرغبة منهم في املحافظة على أفكاره .  -

 لخ  قد ينشأ التنظيم كقرار من الفرد أو الجماعة لتأدية وظيفة معينة يعتقدون أنها مفيدة كالنقابات ، الجمعيات .........ا -

 قد ينشأ التنظيم كنتيجة النسالخه عن التنظيم قائم فعال .  -

 معين . اتجاه الذين يرجون لفكرة أو   األفرادقد ينشأ التنظيم بإرادة بعض  -

 التنظيم البيروقراطي يمر عادة بمرحلة مبكرة من النمط السريع . إن ●

 البقاء. التنظيم البد أن يحصل على معونة املجتمع املحيط به حتى يمكنه ●

 كلما قل حجم التنظيم البيروقراطي كلما زاد تمسك أعضائه و تحددت أهدافه بوضوح . ●

 إن املتغيرات البيئة الخارجية املحيطة بالتنظيم البيروقراطي تؤثر على نمط انهيار التنظيم . ●

 يتأثر نمط سلوك الشائع بسلوك القيادات املوجهة له بدرجة كبيرة . ●

                             و أنه كلما تقدم العهد بالتنظيم كلما حدث اآلتي :    االتساع،للتنظيم البيروقراطي خصائص النمو و ●

 نظيم نتيجة تراكم الخبرة تزداد كفاءة الت-  

 ات العامة التي تشمل معظم أنشطة  التنظيم .تنمو نظم القواعد و اإلجراء -  

 الحافظين على بقاء التنظيم و العمل علة نموه .  إلىيصبح دور األفراد من مؤيدين  -  

 يأخذ الطابع املحافظ في الشيوع ، و تقل الرغبة في التغيير و املحافظة .  -    

 االجتماعي .  يستطيع التنظيم تعويض النقص في الكفاءات التي تتركه عن طريق االستقرار أو املركز   -

يؤدي إلغاء بعض األنشطة التي يمارسها  التنظيم إلى سعيه إلى استحداث أنشطة أخرى جديدة ، لكي يتمكن من البقاء   -

 و االستمرار .  

 خصائص نموذج دونز : 

 ية . هيكل رسمي للسلطة الرسم  -

 هيكل رسمي لخطوط و شبكة االتصاالت في التنظيم .  -

 نظم شاملة من القواعد و التعليمات الرسمية . -

 جانب الهيكل الرسمي .  إلىهيكل غير رسمي من السلطة   -

 خطوط و شبكات  اتصاالت شخصية و غير رسمية بين أعضاء التنظيم .  -

 الوالء و االندماج في العمل.  -

 جولدنر :نموذج ألفن  5

يرى جولدنر أن البيروقراطية هي مجموعة من القوانين ، و اللوائح  و اإلجراءات التي تحكم الجهاز اإلداري ، و                  

تحدد إجراءات العمل في التنظيم البيروقراطي ، و يميز بين نوعين من القواعد البيروقراطية داخل البناءات التنظيمية لها  



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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لقواعد األولى هي القواعد العقابية ذات الطابع الجزائي ، وهي االستجابة لضغط اإلدارة ، و العمال كمحاولة  أهمية كبيرة ، ا

 ( 1980)سلمي، الطرف اآلخر على االمتثال . إلجبار 

ال البناء  التي توجد في  القواعد العقابية تستمد شرعيتها من جانب الهيئة اإلدارية  تنظيمي يضعها املتخصصون و  وهذه 

الفنيون و هي قوانين ردعية لكل من ال يحترم  القانون يعاقب ، أما القواعد التمثيلية ذات الطابع النيابي فتوجد داخل  

شرع تستمد  بأنها  األولى  عن  تختلف  فهي  واألتباع   ، القادة  بين  حولها  االتفاق  يكون  و  التنظيمي،  أسس  يالبناء  من  تها 

 ديمقراطية . 

القانونية في هذا   القواعد  التنظيمية عموما ، أي أن  التوترات داخل املؤسسة  ويكون االعتماد عليها ملنع الصراعات ، و 

النمط يتفق عليها بين الرئيس و املرؤوس و تستند  إلى تأييد جماعي من كلي الطرفين األمر الذي يجعل التنظيم يتسم بهدوء  

جولدنر " إلى نوع الثالث من القواعد البيروقراطية أطلق عليها القواعد املزيفة ألنها    و غياب التوترات بداخله كما أشار " 

 ( 2015)غوتي ، مفروضة على التنظيم من هيئة خارجية و غالبا ما تزول بزوال الظروف ، و الحالة الطارئة .

 فة أخرى غير وظيفية . و يرى جولدنر أن القواعد البيروقراطية لها جوانب وظي 

 الجوانب الوظيفية : ●

كلما كانت القواعد البيروقراطية واضحة كلما كانت هناك صعوبة في ملس عالقات القوة بين الرؤساء و املرؤوسين الن كل    -

 فرد يقوم بدوره على أساس التخصص .

 تأخذ طابع قانوني كلما قل الصراع .  كلما كانت هذه العالقات مقننة ، -

 وضوح القواعد البيروقراطية يؤدي إلى خلق التعاون بين مكونات املؤسسة .  -

وضوح القواعد البيروقراطية يرتبط بعملية الترشيد و عقالنية املؤسسة و معناها االحتكام إلى املنطق العام في تفسير    -

 الظواهر .

، و    ويرى جولدنر القواعد واضحة تمكن الفرد من فهمها  الواقع    إدراكهاأنه كلما كانت هذه  ومن ثم سهولة تطبيقها في 

 التنظيمي .

 الجوانب الالوظيفية : ●

 كلما كانت البيروقراطية واضحة كلما قل األداء العمالي داخل املؤسسة .  -

 اإلمكانيات و املهارات للعامل . كلما كانت البيروقراطية واضحة ، و صارمة قلت االستفادة من   -

 كلما كانت القواعد البيروقراطية واضحة كلما زادت الرسمية أي االلتزام الحرفي بالقانون .  -

 القواعد البيروقراطية تخلق مبدأ اآللية و الروتين .  -

جولدنر يخلص  األخير  التنظيمات    في  في  أنه  مفادها  منطقية  نتيجة  إلى  التنظيم  أعضاء  أعمال  و  لسلوك  دراسته  بعد 

البيروقراطية يوضع نظام للرقابة و ذلك بغية الحفاظ على توازن و استقرار جزء كبير من التنظيم ، ولكنه يؤدي في نهاية  

 ( 1980)سلمي، بتوازن التنظيم .  اإلخاللاألمر إلى 
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 الجماعة                                           

 طلب الرقابة 

 

 األفراد و  درجة التوتر بين 

 استخدام القواعد العامة                                                                                                               

 

 

 

 معرفة الحد األدنى لألداء الفردي                                                                                                                              

 

 وضوح عالقات القوة                               
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 --------------- نتائج غير مقصودة

 نموذج جولدنر 02الشكل رقم 

ــــ   ــــــــــة: خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التطرق    ومن خالل هذه الورقة البحثية املعنونة باإلطار أملفاهيمي لإلدارة اإللكترونية ونماذج البيروقراطية،وبعد

إلى مختلف مفاهيم اإلدارة ا إلكترونية  من عدة زوايا مختلفة وبوجهات نظر أهم الباحثين واملفكرين، وكذلك أهم نماذج  

 البيروقراطية التي عرفتها مختلف التنظيمات عبر عدة مدارس فكرية.

لها ،مرهون ليس فقط بتوفير  خلصنا إلى أن نجاح عمليات اإلدارة اإللكترونية  وتحقيق األهداف التي جاءت من أج

 الجانب املادي بكل أنواعه من أجهزة ومعدات ،لكن األهم في كل هذا هو املورد البشري الذي يقوم بعملية التطبيق.

وهذا من خالل عمليات التدريب على استخدام هذه التكنولوجيات و املواكبة املستمرة لها ،باإلضافة إلى مختلف  

الت  القوانين  و  لإلدارة  التشريعات  ومشجعة  داعمة  تنظيمية  ثقافة  بناء  اإللكترونية،مع ضرورة  اإلدارة  عمليات  تنظم  ي 
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اإللكترونية وهذا من خالل تغيير الذهنيات القديمة املقاومة و الرافضة لفكرة التطوير و املرونة في التسيير الذي يتطلبه  

 نجاح عمليات اإلدارة اإللكترونية.

ختلف الصور واملظاهر السلبية للبيروقراطية كبطء العمليات وكثرة التعقيدات  حيث تظهر هذه الذهنيات في م

 واملستندات واإلجراءات ،وهذا ما يتنافى مع مفهوم ومبادئ اإلدارة اإللكترونية. 

وقد خلصنا في األخير إلى أن تطور عمليات اإلدارة اإللكترونية  بمختلف األشكال والنماذج والتطبيقات رافقه تطور  

  ة فهوم البيروقراطية الذي تحول من الشكل التقليدي إلى الشكل اإللكتروني في صورة مفهوم جديد و هو البيروقراطي في م

اإللكترونية وكل هذا راجع إلى  ذهنيات  وعقليات املورد البشري التي يجب تغييرها ايجابيا من أجل نجاح عمليات اإلدارة  

 أجلها. اإللكترونية وتحقيق األهداف التي جاءت من  

 قائمة املراجع 

 مصر: دارالفجرللنشر و التوزيع الطبعة الولى. الحتراف االداري الحكومي . (.  2014أ. د محمد الصريفي. )●

(. 2010حسين مصطفى هاللي،ايمان صالح حسن عبد الفتاح،ريم األلفي،غريب جبر غانم،محمد محمد األلفي. )●

 الساحب للنشر. اإلدارة اإللكترونية.

 . املجلة الجزائرية للدراسات السياسية (. العالقة بين البيروقراطية و االدارة االلكترونية .  2018حفص ي عميروش. )●

 .206مجلة االستاذ العدد (. السلطة عند ماكس فيبر .  2013حنان علي. )●

في املؤسسة الجزائرية.  (. القواعد البيروقراطية و عالقتها بالسلوك التنظيمي للعاملين 2015خير الدين غوتي . )●

 الجزائر، جامعة الجزائر. 

السعودية: دار   االستراتجيات . - النماذج  - التطوير التنظيمي املفاهيم (. 2009د عبد هللا بن عبد الغني الضخم. )●

 حافظ للنشر و التوزيع . 

 عة و النشر و التوزيع . االردن: دار و مؤسسة رشدان للظبا  االدارة االلكترونية.(. 2011د مصطفى يوسف كافي. )●

(. أثر متطلبات اإلدارة اإللكترونية في تفعيل وسال الدفع اإللكترونية في البنوك  2021سماعيل عيس ى،هلول خيرة. )●

 .مجلة دراسات اقتصادية"تيارت.  BNAالتجارية،دراسة ميدانية للبنك الوطني الجزائري"

رسالة دكتوراه في علوم  (. دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير أدتء مؤسسات التعليم العالي. 2017/2018سمير عماري. )●

 . الجزائر.04، التسيير

 الجزائر: الشركة الوطنية للنشر و التوزيع.  بيروقراطية االدارة الجزائرية .(. 1981علي سعيدان. )●

 الكويت: وكالة املطبوعات. تطور الفكر التنظيمي.(. 1980علي سلمي. )●

 الجزائر: املنظمة العربية للعلوم االدارية.  دور البيروقراطية في املجتمعات املعاضرة.(. 2017عمار بوحوش. )●

سالة دكتوراه في علم  ر (. دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي،. 2017/2018عماري سمير. )●

 . الجزائر. اإلجتماع،تخصص علم اإلجتماع العالقات العامة واإلتصال،تخصص علوم اتسيير

(. دور تطبيق اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية في تنافسية املؤسسات،دراسة حالة  2016/2017فرخة ليندة. )●

.  علوم التسيير ،تخصص تسيير املوارد البشرية رسالة شهادة الدكتوراه فيالشركة اإلفريقية للزجاج،جيجل. 

 جيجل، الجزائر. 
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 . مة(محك
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 العمومية  الخدمةة الشفافیة وجود تطلباتاإلدارة االلكترونیة في الجزائر بين م تجربة

The experience of electronic management in Algeria between the requirements of 

transparency and the quality of public service 

أ.د. صديقي أحمد          

        د. الطيبــي عبد هللا

 الجزائر                                   - جامعة أحمد دراية، أدرار

 الجزائر                                   - جامعة أحمد دراية، أدرار
 

 امللخص: 

وتسهيل   الكالسيكية،  البيروقراطية  لإلدارة  السلبية  املظاهر  على  القضاء  إلى ضرورة  يوم  بعد  يوم  االهتمام  يزداد 

العملية اإلدارية على جميع املستويات، بهدف تقدمي خدمات تتماش ى والتطور التكنولوجي، والوصول إلى أداء فعال وجودة  

التحكم في جميع التقنيات التكنولوجية لحماية هذه البيانات الرقمية،    في الخدمات، وكل هذا يستلزم رقمنه اإلدارة، و

اإلدارة االلكترونية) ملواجهة رهانات   (وهذا ما أدى باإلدارة الجزائرية في اآلونة األخيرة إلى التوجه نحو هذا التنظيم الجديد 

 ..وتحديات البيئة الداخلية والخارجية لها في ظل الثورة التكنولوجية

ومن أجل ذلك عمدت الحكومة الجزائرية إلى تطبيق الخدمات العامة االلكترونية، خاصة باملرافق العمومية املحلية  

تحسين جودة خدما إلى  الحديثة سيؤدي  للتكنولوجيا  املرافق  فاستخدام هذه  املواطن،  إلى  األقرب  أكثر  ته ألنها  وتلبية  ا 

 . لحاجيات املواطن

 اإلدارة االلكترونية، الرقمنة، البيروقراطية، التطور التكنولوجي، التنظيم.   اإلدارة، املفتاحية:الكلمات 

Abstract: 

Day after day, attention is increasing to the need to eliminate the negative aspects of classic bureaucratic management, 

and to facilitate the administrative process at all levels, with the aim of providing services in line with technological 

development, and access to effective performance and quality in services, and all of this requires the digitalization of the 

administration, and control of all technological techniques to protect these Digital data, and this is what led the Algerian 

administration in recent times to move towards this new organization (electronic administration) to face the stakes and 

challenges of its internal and external environment in light of the technological revolution. 

To this end the Algerian government has applied to the electronic public services, especially local public facilities because 

they are closest to the citizen, use of the facilities of modern technology will improve the quality of its services and more to 

meet the needs of the citizen . 

Key words:  Management, electronic management, digitization, bureaucracy, technological development, organization. 
 

 مقدمة

وحتـى    ينعكس والوظيفيـة  الهيكليـة  الناحية  من  واالختالالت  النقـائص  من  العديد  على  الجزائرية  اإلدارة  واقع 

القانونيـة، وهـو مـا يشـكل عائـقـا نفسـيا وماديـا يحـول دون بلـوغ مسـتوى تطلعـات املــواطنين، الشـيء الــذي يسـتدعي إعــادة  

ص مـن منطـق الشـباك، ومـن منالنظـر فــي طرق تسييرها، وتبني اسـت
ّ
للـتخل الـذي  راتيجية واضـحة  طـق التسـيير التقليـدي 

 
 
الف ا مظـاهر  مـن  وغيرهـا  والرشـوة  كالبيروقراطيـة  السـلبية  املمارسـات  مـن  العديـد   فـرز 

 
ا خاّصـة   . اإلداري  اتسـاع  ساد  مـام 

لل الثقـافي  املسـتوى  وارتفـاع  للحكـم  الـديمقراطي  االجتماعيـــة،  املفهـوم  وحاجـــاتهم  بمشـاكلهم  وعـيهم  وازديـاد  شـعوب 
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ومصالحهم   حقوقهم  عــن  تــدافع  التــي  والجمعيــات  املنظمــات  وتزايــد  واالقتصــادية.  والثقافيـــة،  واإلداريـــة،  والصـــحية، 

 داء 
 
 سس الحكم الرشيد 1وتطالـب بـالجودة والشـفافية وسـرعة اال

 
 . كإحدى ا

ب جهازا إداريا    مواطنيين مة للاالرتقاء بالخدمات املقّد والعمـــل علـــى    لكترونية تحـــديث وعصـــرنة اإلدارة اال  إن 
ّ
يتطل

 ن نــدرة املــوارد املاليــة واقـادر 
 
ؤهلــة لبشــرية املا علـــى فهـــم واســـتيعاب املتعـــاملين معـــه بـــاختالف ظـــروفهم وانتمــاءاتهم، غيــر ا

 يسـتدعي الترشـيد واالقتصـاد فـي النفقـات والبحـث عـن وسـائل  
 
قل التكـاليف، لـذا فـإن العـالم وطرق لتحقيق الفعالية وبا

خيرة
 
 خاصـة فـي    عـرف في العقـود اال

 
 حــدثت تغييــر ااال

 
  لفيـة الثالثـة ثـورة هائلـة فـي جـل املجــاالت العلميــة والتكنولوجيــة، ا

 فــي الحيــاة  
 
ســلوب الحكــم عمومــا وعلــى اإلدارة أانعكــس علــى  ل  ن الركــائز الجوهريــة املعــوّ صــبحت مــاليوميــة لإلنســان، وا

   إحــداث التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة، وهــذا مــا التي  عليهــا في  –العموميــة  
ا
التي تحرك عجلة التنميـة فـي   ليةتعتبر هي اال

  نســق عمــل اإلدارة والبرمجـة املعلوماتيـة داخـل   خصوصـا، إذ تـم إدراج  - الدولـة وتخـدم املـواطنين
 
   صــبحتا

 
التحــوالت فــي ا

 نمــاط اإلدارة فــي مختلـف ال
 
لة فـي غايـة اال

 
 هميـة وحتميـة حضـارية  قطاعـات مسـا

 
ـات الواعـدة، وخاصـة  مولـة فـي املجتمعما

 فـي الـدول الناميـة، 
 
 .سـباب التـي دفعـت الجزائـر السـتحداث وزارة إصالح الخدمة العموميةولعـل ذلـك مـن اال

املجـاالت   فـي  اإلدارة  وتطـوير  لتحديث  كبيـــر  كمشـــروع  ظهـــرت  التـــي  االلكـترونيـــة  بـــاإلدارة  يســـمى  مـــا  خـالل  مـن 

املجتمــعاالقتص  لتطــور  يفضــي  واإلداريــة،بمــا  والثقافيــة  واالجتماعيـة  تعيــق    ـادية  التــي  املاديــة  القيــود  إلغــاء  مــن  ــن 
ّ
ويمك

 . والخدمات 5الحصــول علــى املعلومــات 

 إشكالية البحث:

 ؟  "لتطبيقها  قومــــات املوضــــوعية واإل جرائيــــة لالنتقــــالفما هـو املقصـود بـاإل دارة االلكـترونيـة الرشـيدة؟ ومــــا هــــي امل " 

دارة االلكـترونيــة؟ وهل   وهل البيئة الداخلية والخارجية لإل دارة الجزائريـة مؤهلــة الســتقبال تقنيــات ومتطلبــات االٕ 

ه من تكـاليف؟
ّ
 . ما تجنيه الدولة واملواطن من فوائد هـو فـي مسـتوى مـا تتحمل

منهما إلى آليات عصرنة   األول وملعالجة املوضوع اعتمدنا على تقسيم ثنائي يتضمن مبحثين اثنين، تم التطرق في  

. أما  اإللكترونية  اإلدارة العمومية، وكذا تطبيق    اإلدارة   إصالحتفعيل جهود    خاللالعمومية في الجزائر، وذلك من    اإلدارة

بيان أثر عصرنة    خالل على تحسين الخدمة العمومية في الجزائر، من    اإلدارةاملبحث الثاني، فتم التطرق فيه ألثر عصرنة 

 .املحلية  اإلدارةباملواطن، وعلى أداء  اإلدارةقة  العلى ع اإلدارة

 االلكـترونية  اإلدارةأوال: مفاهيم حول  

افق العمومية املحلية   ثانيـــــا: إسهامات اإلدارة اإللكترونية باملر

اقــع اســتعمال تقنيــات تكنولوجيــا املعلومـــات التـــي تفرضـــها اإل دارة االلكـترونيـــة فـــي اإل دارة الجزائرية،  :ـالثثا  و

 :
ً
 في الجزائر   نيةعوامل نجاح اإل دارة االلكـترورابعا

 :
ً
 الرشيدة واملتفتحة في الجزائر  اإلدارة االلكـترونية لى إ  االنتقال  لتحدياتوامراحل  خامسا

 االلكـترونية  أوال: مفاهيم حول اإلدارة

 االلكـترونية  مفهوم اإلدارة -1

 تعريف اإلدارة اإللكترونية :  .1-1

 : لإلدارة اإللكترونية العديد من املفاهيم، يمكن إيجاز أهمها في ما يلي

لقد عرف البعض اإلدارة اإللكترونية بأنها استخدام وسائل االتصال التكنولوجية املتنوعة و املعلومات في تيسير  

االنتفاع من خدمات املرفق    ا العامة اإللكترونية ذات القيمة و التواصل مع طالبي ēسبل أداء اإلدارات الحكومية لخدما



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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)الفيلكاوي،  العام بمزيد من الديمقراطية، من خالل تمكينهم من استخدام وسائل االتصال اإللكترونية عبر بوابة واحدة  

2002) . 

وهناك من ينظر إلى اإلدارة اإللكترونية نظرة تقنية و اجتماعية، أي نظام تقني يستعمل لخدمة املجتمع بأسلوب  

األعمال واإلجراءات الحكومية بواسطة طرق جديدة، عن طريق  فعال وعليه ف ابتكار  تعني إعادة  اإللكترونية  اإلدارة  إن 

إدماج املعلومات و تكاملها و إمكانية الوصول إليها عن طريق املوقع اإللكتروني، بحيث عرفها البعض اآلخر بأنها مجموعة  

الت اإللكترونية عبر جميع طبقات ومستويات الحكومة لتقديم جميع  األنشطة العمومية التي تعتمد على االنترنت و االتصا

 (.  182،ص 2006)بوحوش، الخدمات و املعامالت لألفراد ، و الحصول على املعلومات في شتى امليادين بيسر و سهولة 

إلى   تقدمها  التي  الخدمات  تحسين  على  الحكومة  "مقدرة  أنها  على  أيضا  البعض  عرفها  خالل  كما  من  املواطن 

 استخدام التكنولوجيا". 

أما البنك الدولي، فقد عرف اإلدارة اإللكترونية بأنها :" مصطلح حديث يشير إلى استخدام تكنولوجيا املعلومات  

ومجتمع   املواطن  إلى  خدمات  من  تقدمه  فيما  الحكومة  ومساءلة  وشفافية  وفعالية  كفاءة  زيادة  أجل  من  واالتصاالت 

وتمكي الفرصة  األعمال،  وإعطاء  الفساد،  على  ويقض ي  الحكومية،  اإلجرائية  النظم  كافة  يدعم  بما  املعلومات،  من  نهم 

)باكير،  والتي تؤثر على مختلف نواحي الحياة     بها للمواطنين للمشاركة في كافة مراحل العملية السياسية والقرارات املتعلقة

2006) . 

بحثنا( : االنتقال من انجاز املعامالت وتقديم الخدمات العامة من  )وهو التعريف األقرب إلى    بأنهاوعرفها آخرون  

فاإلدارة   آخر؛  بمعنى  والجهد،  واملال  للوقت  أمثل  استخدام  أجل  من  االلكتروني  الشكل  إلى  اليدوية  التقليدية  الطريقة 

ن يضطر العمالء االنتقال إلى االلكترونية هي انجاز املعامالت اإلدارية وتقديم الخدمات العامة عبر شبكة االنترنيت دون أ

اإلدارة شخصيا إلنجاز معامالتهم، مع ما يترافق مع ذلك من إهدار للوقت والجهد والطاقات، فهي تقوم على مفهوم جديد  

ومتطور يتعدى املفهوم الحديث "اتصل وال تنتقل" وتنقله خطوة لألمام بحيث يصبح "ادخل على الخط وال تدخل في الخط"  

 .(2011)قريش ي، 

الذكر، يتضح أن اإلدارة اإللكترونية تعتمد أساسا على استخدام خليط من    السابقةإذن ومن خالل التعاريف  

بهدف تحسين أداءها   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في القيام بجميع العمليات اإلدارية الخاصة بمؤسسة ما، وذلك

 وتعزيز مركزها التنافس ي. 

 أهداف اإلدارة اإللكترونية:.1-2

 : ( 2003)حجازي، إللكترونية عديدة ويمكن أن نحصرها في ما يلي  إن األهداف العامة لإلدارة ا 

 : أ( تقديم خدمات جديدة ومتطورة

دف في النهاية لتقديم الخدمات إلى الجمهور بشكل الئق وبمواصفات تتفق  ē مما ال شك فيه أن اإلدارة االلكترونية

برامج   االلكترونية ذاتها، لذلك فإن مخططي  اإلدارة  االلكترونية يراعون محاور عديدة يمكن من خاللها  وجودة  اإلدارة 

العادي عند   املوظف  يقع فيها  التي  للجمهور، ومن هذه املحاور محاولة تجاوز األخطاء  تحسين مستوى الخدمة املقدمة 

مجال للخطأ فيها،    بهما يعطيان نتائج يقينية ال قيامه بعمله، ذلك أن الحاسب اآللي وحسب البرنامج وقاعدة البيانات املزود

وهو ما يحقق سهولة في إنجاز املعامالت الخاصة باألفراد أو الشركات أو املؤسسات سيما وأن نظام اإلدارة االلكترونية  

    .يختصر إجراءات كثيرة ومراحل متعددة

 : ( تسهيل املعامالت لعمالء اإلدارة اإللكترونيةب



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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أسلوب موحد   من خالل وجود  التسهيالت  هذه  هذه  تظهر  الحصول على خدمات  في  يرغب  من  كل  مع  للتعامل 

إتباع   عليه  طلبه يجب  في قضاء  يرغب  الذي  الشخص  أن  ذلك  التعامالت،  الشفافية على هذه  ما يضفي  اإلدارة، وهذا 

  إجراءات محددة، وبالتالي ال يمكن ملتعامل آخر اختصار هذه اإلجراءات أو ترك مرحلة من مراحلها، ولكن الجميع متساوون 

الشأن يمكنه   أن صاحب  بمعنى  الساعة،  الخدمات االلكترونية يقوم على مدار  إتباع هذه اإلجراءات، كذلك فنظام  في 

 الدخول على شبكة اإلدارة االلكترونية في أي وقت للحصول على الخدمة التي يرغب فيها. 

 ( الشفافية : ج

ن والثقة في نفوس املواطنين، مما يؤدي باإلدارة  إن دعم الشفافية بداخل اإلدارة يعمل على بث الطمأنينة واألما 

 . العامة أن تعمل بوضوح تام بعيدا عن الشكوك، فاإلدارة اإللكترونية تدعم الشفافية وتقلل من الرشاوي 

 مفهوم الخدمة العمومية اإللكترونية  -2

كما أن التحول نحو اإلدارة اإللكترونية أضفى معنى غير كالسيكي على مفهوم الخدمة العمومية؛ صاحبه تحول  

نوعي في نموذج الخدمة العمومية املقدم، إضافة إلى ذلك أصبح التحول نحو اإلدارة االلكترونية يمثل توجها عامليا ، يشجع  

 . ها الخدمة العمومية االلكترونية، فماذا نقصد بالخدمة العمومية على تبني نظم الخدمات اإللكترونية؛ التي من بين

 : تعريف الخدمة العمومية.2-1

إن مصطلح الخدمة العمومية اإللكترونية مصطلح حديث بالنسبة للجزائر بصفة خاصة والدول العربية بصفة  

 : ( 2002)جبر، ات نذكر منها عامة لكن بالرغم من ذلك فإن للخدمة العمومية اإللكترونية العديد من التعريف

"قدرة األجهزة ة العمومية على تبادل املعلومات فيما بينها    عرف بعض الباحثين الخدمة العمومية اإللكترونية بأنها : 

شبكات   عبر  منخفضة  تكلفة  و  بسرعة  وذلك  أخرى،  جهة  من  العام  القطاع  و  للمواطنين  الخدمات  وتقديم  جهة،  من 

 اإلنترنت، مع ضمان سرية و أمن املعلومات املتناقلة في أي وقت و أي مكان ". 

وظيفة يكون أداؤها مضمونا ومضبوطا ومراقبا من قبل الحاكمين، ألن تأدية هذه   وعرفها البعض اآلخر بأنها : "كل

 الوظيفة أمر ضروري لتحقيق وتنمية الترابط االجتماعي وهي من طبيعة ال تجعلها تتحقق إال بفضل تدخل الحكام ".

يؤثر في الصالح العام بشرط  كما تعرف الخدمات العمومية في كل من الواليات املتحدة األمريكية وكندا بأنها "نشاط  

 . " تحديده من طرف املشرع

على   واملواطنين  الحكومية  العامة  اإلدارة  بين  تجمع  التي  الرابطة  إلى  يوحي  العمومية  الخدمة  مصطلح  أن  حيث 

للخدمة   تعريفه  في  إدريس  الرحمان  عبد  ثابت  الدكتور  يركز  ولهذا  املختلفة،  حاجياتهم  وإشباع  رغباتهم  تلبية  مستوى 

 : عمومية على أساس محورين وهماال

 : تعريف الخدمة العمومية كعملية .أ

مومية التي تقدمها املرافق العمومية على أنها تمثل عمليات ذات طابع تكاملي، تنطوي على  يمكننا اعتبار الخدمة الع

الخدمة   تنتج  لكي  التشغيل  عليها عمليات  يجرى  التي  أنواع وهي  ثالثة  املدخالت  أن  مدخالت وتشغيل ومخرجات، حيث 

 : ( 31،ص  2004)حجازي ا.، املطلوبة وهذه املدخالت هي 

واطن طالب الخدمة من مرفق عام أحد أنواع املدخالت في عملية الخدمة العامة، فمثال عندما يدخل  يعتبر امل  األفراد:  -

مريض إلى املستشفى، فإن عملية تقديم العالج لهذا املواطن بذاته تعتبر خدمة عمومية، ويجري هذا األمر على مختلف  

 .واملحاكمة ...إلخ الخدمات العامة التي تجرى على املواطن في حد ذاته كخدمات السفر



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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يمكننا أن نعتبر مختلف املوارد واألشياء هي أحد أنواع املدخالت في عمليات الخدمة العمومية املقدمة من طرف   املوارد: -

املرافق العامة؛ أي أن عمليات الخدمة التي يتم إجراؤها على األشياء وليس على األفراد، وتسمى عمليات األشياء اململوكة،  

 . لعامة املختلفة في خطوط السكك الحديديةكالخدمات ا

يقصد باملعلومات كأحد املدخالت في عمليات الخدمة العمومية، عمليات تشغيل املعلومات، ويعكس هذا    املعلومات:   -

النوع الجانب الحديث للخدمة العامة، كمحصلة للتطور في تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وكمثال على ذلك خدمات  

 يانات في مراكز املعلومات، وعمليات تشغيل البيانات في مراكز البحوث والجامعات. تحليل الب

إن الخدمة التي تقدمها املرافق العمومية كنظام يتكون من أجزاء مختلفة تشمل    : تعريف الخدمة العمومية كنظام  .ب

 : (45،46،ص:2001)إدريس،  على ما يلي

إنتاج    - أو  تتم عمليات:   system opération Service( )  الخدمةنظام عمليات تشغيل  النظام  هذا  على   وفق  التشغيل 

 . املدخالت الخدمة إلنتاج العناصر الخاصة بالخدمة

الخدمة  - تسليم  تجميع :  ) délivré Service (نظام  يتم  النظام  هذا  النهائي     ووفق  التسليم  ثم  الخدمة،  لعناصر  نهائي 

 للخدمة، وإيصالها للمواطن طالب الخدمة. 

ولتوضيح مفهوم الخدمة العامة كنظام يمكن تقديم أحد األمثلة انطالقا من الخدمات التي تقدمها املرافق العامة  

بتقديم مختلف الوثائق واألوراق    في املجتمع، فقد يتوجه مواطن لتسجيل سيارته أو استخراج رخصة لها، فبداية يقوم

الالزمة لدى مكتب الخدمة، ويسدد ما هو مطلوب من نقود ملثل هذه الوثائق في الخزينة، وعليه االنتظار قليال لكي تنتهي  

 بها املوظفين املخصصين لهذه املهمة.   الخدمة، التي يقوم

 : تعريف منظمات الخدمة العمومية.2ــــ  2

الحكوم املؤسسات  األفراد، وإشباع حاجيا تقوم  تلبية لرغبات  بمهام متنوعة،  أنواع  ēية  املتعددة على اختالف  م 

 . مطالبهم، مما استدعى األمر ضرورة وجود منظمات عامة يرتكز عملها على تقديم الخدمات العامة للمواطنين

خدمة عامة، بغرض إشباع حاجة    تعريف املنظمة العامة : نقصد باملنظمة العامة كل هيئة أجهاز يقوم بإنتاج أو توفير 

 . ( 2009/2010)عشور، عامة من حاجات املجتمع 

 : (وهناك بعض الدراسات تعرف املنظمات العامة انطالقا من تعريف املرفق العام، إذ ترى بأن املرفق العام هو

 . ) منظمة تقوم بأداء خدمة عامة، وتسيطر عليها الدولة

عن مرفق عام، يكرس وجود خدمات عامة، تقدمها الجهات الحكومية، تلبية  وبالتالي فاملنظمة العامة هي عبارة  

 . لحاجيات املواطنين وكسب رضاهم، كما تسير وفق أطر تنظيمية وقواعد قانونية محددة

  أهمية الخدمات العمومية.2-3

اهتماما من قبل العديد  يعتبر موضوع الخدمات العمومية من املوضوعات الهامة والحيوية التي نالت وما زالت تنال  

األفراد في أي    بها ل فمما ال شك فيه أن مستوى الرفاهية التي ينعم ملجامن االقتصاديين والكتاب املتخصصين في هذا ا 

الفلسفة االقتصادية التي يؤمن  ملجمجتمع من ا النظر عن  النظر عن درجة نموه االقتصادي،  بها  تمعات بغض  وبغض 

العامة املقدمة ومستوى جودة تلك الخدمات والذي يتوقف بدوره على حجم املوارد  سوف تتوقف على حجم الخدمات  

 . االقتصادية املخصصة لذلك ومستوى األداء داخل هذا القطاع 

النمو   معدل  زيادة  في  فعالة  يساهم مساهمة  الخدمات سوف  العمل على تحسين حجم وجودة هذه  أن  والشك 

، ولكي يتم ذلك يجب تطبيق وظائف اإلدارة العامة بفعالية في مجال الخدمات  االقتصادي ورضا املواطن وتعلقه بقيادته

دف توفير الخدمة املطلوبة في املكان والوقت املناسبين ومراعاة مدى حاجة املواطن لها، من ثم كان التخطيط  به العمومية



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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ذلك التقديم مكلفا وغير ناجعا فإن    الواقعي واالستراتيجي لها أمرا أساسيا للدولة الوظيفية والقتصادها فعندما يصبح

 .ذلك يؤثر على جودة مستوى معيشة املواطنين وعلى تنمية الوطن

حيث باإلضافة إلى التكلفة االقتصادية فإنه كثير من الدول خصوصا النامية لم تكن هذه الخدمات مالئمة بما  

أمام فرص أكبر لخلق ثروات وتحسين مستويات    يكفل تحقيق التقدم االقتصادي والتطور االجتماعي اللذان يفتحان الباب 

 : (2013)زغدود، املعيشة ولذلك فإن أهمية الخدمة العمومية تتلخص في ما يلي 

للمجتمع  - التقدم  ومرتكزات  للمواطن  بالنسبة  الحياة  جوهر  هي  العمومية  الخدمات  الصحة،   :إن  إلى  يحتاج  فالفرد 

تمع، حيث كلما توفرت هذه ملجنظيف...إلخ لكي يكون إنسان ذو تأثير إيجابي في االتعليم، املاء، الكهرباء والسكن، محيط  

تمع بالكمية والنوعية املناسبة كلما دل ذلك على مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية حيث  ملجالخدمات في ا

 . تعتبر جو انب حيوية للتنمية الشاملة

الحكوم  - موقف  تدعم  العمومية  املواطنالخدمات  ترض ي  بطريقة  تقدم  كانت  إذا  تقديمها  على  القائم  أو  أن   :ة  حيث 

الحكومات سواء على املستوى املركزي أو املحلي تلتزم ببعض اإلنجازات واملشروعات التي تمثل متطلبات املواطنين وكلما  

 هور. الجمجسدت هذه األخيرة كان هناك وفاء لاللتزامات من قبل الحكومة وينعكس ذلك على كسب ثقة  

معات فهو  ملجتتحقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي والسياس ي: إن االستقرار بكل أشكاله له تأثير على نمو وتطور ا  -

يوفر املناخ املالئم للعمل واإلنتاج ويسهم في تسريع اإلنجاز التنموي في كافة أبعاده، والسلطة في أي مجتمع من خالل فعالية  

هي   الوظيفية  محددات  أدوارها  أهم  وتتجلى  االستقرار  هذا  لتحقيق  اإلجراءات  من  واملطلوب  األدنى  بالحد  تمسك  التي 

العدالة   إلى  باإلضافة  أبعاده،  بكل  األمن  االجتماعي،  الرفاه  السكن،  العمل،   : العمومية  الخدمات  تأمين  في  االستقرار 

 . تمعملجاالجتماعية والتوزيعية واستمراريتها في تقديمها لعموم ا

 : مستوى الخدمات العمومية املقدمة هو معيار ملدى التنمية في املجتمع -

كانت مؤشرات التنمية االقتصادية واالجتماعية سابقا ترتكز على مستوى الدخل والناتج القوميين ومعدل دخل  

لبشرية من  تمعات وهي مؤشرات التنمية املجا قياس مدى تقدم ابه  الفرد، وأصبحت اليوم مؤشرات جديدة هي التي يتم

 . صحة، تعليم، سكن...إلخ

لتلبية   تصارع  وهي  فالدول  تقدمها  التي  الخدمات  فعالية  من خالل  يكون  أي حكومة  على  النهائي  الحكم  أن  كما 

ا إلى البحث عن ترتيبات  به الطلبات املتزايدة للمجتمع كثيرا ما تجد نفسها عاجزة عن التعاطي مع املهام الراهنة وهو ما أدى

لل ا جديدة  هيئات  مع  من  ملجشراكة  حد  أقص ى  إلى  الرفع  بغية  الخاص  والقطاع  الحكومية  غير  واملنظمات  املدني  تمع 

 .مستويات الخدمات املقدمة ملواطنيها

 أنواع الخدمات العمومية  .2-4

املحلي كما  تختلف الخدمات العمومية وتتنوع حسب الوحدات التي تنتجها أو تديرها سواء على املستوى الوطني أو  

بالنسبة لألفراد وا  إلى  ملجتصنف حسب مدى أهميتها  القائم على تقديمها حيث تقسم  أو حسب  تمع أو حسب طبيعتها 

 :(13، ص 2000)عثمان، 

ا  - لبقاء  ارتفعت  ملجخدمات ضرورية  مهما  أداءها  يتعين  وهي خدمات  التعليمية  الصحية،  الخدمات  مثل  تمع وسالمته 

تمع وأمنه وصحة أفراده ملج ور في تأدية هذا النوع من الخدمات على الوجه األكمل يعرض سالمة ا تكلفتها، وذلك ألن القص 

 .للخطر

ا   - أو ثقافية: تستفيد منها قطاعات من األهالي واألفراد، ويعم نفعها على  تمع بأسره،  ملجخدمات ذات منفعة اجتماعية 

أ من  األفراد،  نهوبالرغم  لحياة  الضرورية  بالخدمات  ليست  العامة،  ا  املكتبات  ومنها  عليها  تشجيعهم  يتعين  ذلك  ومع 
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ا حتى ال يرتفع مقابلها إلى الحد الذي يعزف  تهاملتاحف، املنتزهات...إلخ، ومثل هذه الخدمات ال يتوقع تحقيق ربح من إيرادا

تغطي بالضرورة  فيه  يفترض  والذي  املقابل  بأداء  الخدمة  من  املستفيدون  يكلف  قد  عنها، حيث  الخدمة  األهالي  تكلفة  ة 

  .املؤداة

كما يمكن تقسيم الخدمات العمومية من حيث قدرة السوق على إشباعها وتلبيتها فهناك خدمات يستطيع نظام 

تمع مثل خدمات النقل،  ملجالسوق إشباعها )القطاع الخاص( جزئيا؛ أي بكميات أقل من االحتياجات الحقيقية ألفراد ا 

عليها اقتصاديا بالخدمات شبه العامة أو الجديرة باإلشباع، والبعض اآلخر يفشل نظام  الصحة، التعليم...إلخ، حيث يطلق  

تمع من استهالكها مثل  ملج السوق في إشباعها كلية، حيث أن غالبية هذه الخدمات يستحيل أو يصعب استبعاد أحد أفراد ا

وفي الحالة العامة فإن الخدمات العمومية    فية األمن، العدالة، الحدائق، الطرق...إلخ، ويطلق عليها بالخدمات العامة الصا

 .تنقسم إلى قسمين أساسيين هما الخدمات االقتصادية والخدمات االجتماعية

الخدمات العمومية االقتصادية: وهي التي يكون هدفها هو تحقيق مصلحة عامة اقتصادية مثل اإلمداد باملياه، الكهرباء،    -

 .اقتصادية النقل العمومي...إلخ، وتدار على أسس

الخدمات االجتماعية: وهي تملك الخدمات التي تشبع حاجات اجتماعية، وهذه األخيرة هي تلك الحاجات التي يفشل نظام    -

أل كلية،  إشباعها  في  في نها  السوق  االشتراك  أو  التنافس ي  االستهالك  لظاهرة  تخضع  وال  منها،  منفردة  بخصائص  تتمتع 

تمع والبحث عن الوسائل املالئمة  ملجيستلزم تدخل الدولة إلنتاج هذه الخدمات وتقديمها ألفراد ا االستهالك، األمر الذي  

 .لتمويلها

وهناك عدة عوامل لتقديم الخدمات وفقا للمنطقة املخدومة ومستواها العمراني وعدد السكان واملساحة والكتلة  

لك يجب أن يتم تخطيطها بشكل يحقق ترابط عضوي بين  العمرانية والعالقة بين مستوى الخدمة واملنطقة املخدومة، لذ

أجزاء املدينة ويسهل على املواطن الحصول على الخدمة بسهولة وحسب حاجته لها ونوع وطبيعة الفئة العمرية املستفيدة  

تلفة  منها، ومن أجل تقديم مختلف هذه الخدمات يجب أن تتوفر املوارد الالزمة لتمويل هذه الخدمات من مصادرها املخ

 . الضرائب، الرسوم، القروض، اإلعانات...إلخ

 :(2010)، ع.، كما يمكن تقسيم الخدمات العمومية باالعتماد على معايير أخرى وهي كما يلي 

 .الخدمات املجانية: والتي يحصل عليها األفراد بدون مقابل يساوي تكلفة هذه الخدمة -

الخدمات املدفوعة الثمن: التي يلزم املستفيدون بدفع ثمنها وعادة ما يرتبط هذا النوع بالخدمات االقتصادية والتي يتكلف    -

ا القطاع الخاص ومع ذلك يبقى تدخل الدولة ضروري من أجل ضمان حصول األفراد على هذه الخدمات سواء من حيث  به

 . ا يلبي حاجيات األفراد بصفة كاملةتحديد السعر، أو الدعم أو مراقبة النوعية بم

افق العمومية املحلية   ثانيـــــا: إسهامات اإلدارة اإللكترونية باملر

لقد تبنت الجزائر مشروع الجزائر اإللكترونية، حيث يهدف هذا األخير إلى التحول نحو اإلدارة اإللكترونية، وقد  

لعمومية املحلية بغية ترشيد وترقية الخدمة العمومية، ومن ثم تحقيق  تم تطبيق اإلدارة اإللكترونية في العديد من املرافق ا

هودات  ملج التنمية املحلية وتنمية الوطن بشكل كامل، وعلى الرغم من بعض العراقيل التي تعيق سير هذا املشروع إال أن ا 

 ين :  ال في تحسن مستمر، وهذا ما سنوضحه في النقطتين التاليتملجالتي تقدمها الدولة في هذا ا 

افق العمومية املحلية -1  : إسهامات اإلدارة اإللكترونية في تحسين جودة خدمات املر

لتكنولوجيا املعلومات الحديثة دورا رئيسيا في إحداث تطورات مختلفة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين، حيث  

ساهمت اإلدارة اإللكترونية في العديد من الدول إلى تطوير مراحل وأساليب العمل اإلداري وكذا توفير املعلومات في الوقت 

اإلدارة اإللكترونية سيضفي صبغة الجودة على الخدمات التي تقدمها املرافق    املناسب وبأقل تكلفة، باإلضافة إلى أن تطبيق
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العمومية، وبالرغم من أن نموذج الخدمة العمومية اإللكترونية في الجزائر يعرف مراحله األولية، إال أن تطبيقها قد منح  

و  نسبي،  بشكل  للمواطن  املقدمة  الخدمة  واقع  على  وإنجازات  سنه إسهامات  الصدد  اإلدارة  ذا  تطبيقات  عرض  حاول 

 : (2013)حدادو، اإللكترونية في بعض املرافق كما يلي 

 :مؤسسة البريد واملواصالت .1-1

واالت البريدية  حلقد تم تطبيق اإلدارة اإللكترونية في قطاع البريد واملواصالت لتسهيل املعامالت املالية من دفع ال

البريدية   املواد  كل  وقبول  املخالصات  و  البريدية  الصكوك  نماذج  وطلب  الجارية  البريدية  الحسابات  في  النظر  وتسهيل 

املسجلة من: رسائل مسجلة ورزمات بريدية ور سائل مؤمن عليها وعلب مؤمن عليها ورزمات مؤمن عليها ورزمات دولية،  

افة إلى االستفادة املباشرة من الحساب البريدي الجاري من نقاط أو مكاتب البريد  وقيم للمخالصات والتحصيل، باإلض

 .واإليداع في الرصيد من كل نقاط الوطن، باإلضافة إلى ربط كافة بنوك الوطن ببعضها البعض

لكترونية  وهي الخطوة األهم في التحول للخدمة العامة اال( ccp carte la) باإلضافة إلى بطاقة السحب املغناطيسية 

بمؤسسة بريد الجزائر، حيث تم تسهيل وتسريع العملية للمواطن لالستفادة املباشرة من رصيده املالي من كل نقاط الوطن  

 . دف أيضا هذه البطاقة إلى تقليل الضغط على الشبابيك التقليدية ته  وفي أي وقت، كما 

 10/02/2014ات اإلعالم واالتصال يوم االثنين  وزيرة البريد و تكنولوجي   - زهرة دردوري  - وهذا ما أكدته السيدة  

لدى تدخلها على هامش عملية تفتيش منشئات تابعة لقطاعها بوالية وهران فقالت: "أن القطاع بصدد القيام بعمليات 

  ".التحديث و تحسين الخدمة العمومية السيما من خالل توفير أفضل الخدمات للمواطنين

الضغط تخفيف  بغرض  أنه  أبرزت  ال    كما  تم تخصيص    116على  بوهران  بريدي  آلي لسحب    22مكتب  شباك 

محطة للدفع اإللكتروني بين املكاتب فضال عن ثالثة مكاتب متنقلة للمناطق    98األوراق النقدية )الصراف اآللي( وتوزيع  

 .النائية 24

 : مؤسسة الضمان االجتماعي .1-2

لكترونية خدمات بطاقة الشفاء االلكترونية للتأمينات  من بين تطبيقات مؤسسة الضمان االجتماعي لإلدارة اإل

االجتماعية، التي تسمح بالتعرف على هوية املؤمن اجتماعيا و ذوي الحقوق، من خالل تسهيل مستحقات املؤمن لدى  

تي  مصالح الضمان االجتماعي أو الصيدليين وذلك ألن البطاقة تحتوي على شريحة إلكترونية دونت فيها كل املعلومات ال

على   بالحصول  لألفراد  الشريحة يسمح  املدونة على  املعلومات  الحقوق، ومن خالل  و ذوي  املرض ى  بالتعرف على  تسمح 

م في التعويض و بذلك تم استحداث بطاقة الشفاء االلكترونية محل بطاقة التأمينات االجتماعية السابقة،  ته مستحقا

ض للتنقل إلى مؤسسة الضمان االجتماعي وتسليمهم للوصفة الطبية  واختصرت اإلجراءات اإلدارية التي كانت تجبر املري

بغية حصوله على مستحقاته بعد فترة، حيث يتمكن املريض من استفاء حقوقه مباشرة بعد تسليمه لبطاقة الشفاء سواء  

فيفري    03م: األحد  كان ذلك عند الطبيب أو الصيدلي، علما بأنه تم تعميم اإلنترانت الخاص ببطاقة الشفاء في الجزائر يو 

 . (2011)السعيد، يستطيع االستشفاء من أي مكان في القطر الوطني  مؤمن، حيث أصبح أي  2013

 :في مجال التعليم العالي .1-3

 لقد لعبت اإلنترنت دورا كبيرا في مجال التعليم العالي وذلك من خالل ربط الجامعات بعضها ببعض من خالل برامج 

(Logicielle) ،   باإلضافة إلى إنشاء رقم تسلسلي إلكتروني خاص بكل طالب على مستوى الوطن، حيث أنه بمجرد الضغط

وفي حالة انتقال طالب من   scanner 7على ذلك الرقم يظهر ملف إلكتر وني به كل الوثائق الالزمة بطريقة املاسح الضوئي

مسؤولي الجامعات، أيضا يمكن استخدامه داخل الجامعة    يكون األمر سهال دون تعقيد على ) Transfère( جامعة إلى جامعة

بعضها ببعض مع املكتبة    25ا من خالل ربط الكليات بعضها ببعض، باإلضافة إلى ربط كل مكتبات الكليات ،كما  ēفي حد ذا 
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الذي من شأنه أن يسهل عملية البحث واملطالعة تسهل عملية اتصال ال الش يء  الخارجية  جامعات  املركزية أو املكتبات 

عروض   تحيين  و  ترقية  ملفات  دراسة  أو  املقترحات  بعض  خالل  من  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  بوزارة  الوطنية 

التكوين...إلخ، كما تجدر اإلشارة هنا إلى استفادة فئة الباحثين من املنتجات العلمية ) مذكرات ليسانس وماجستير وماستر  

 . واقع األكاديمية وتحميل الكتب اإللكترونية ودكتوراه( وذلك من خالل الدخول إلى امل

الطلبة   التدريس وكذا  لهيئة  املعلومات واإلعالنات  إيصال  الجامعات من خالل  في  دورا مهما  االنترنت  لعبت  كما 

عن  واملوظفين عن طريق البريد اإللكتروني أو املواقع اإللكترونية الخاصة بالجامعات، بحيث يتم تبليغ األساتذة أو الطلبة 

أي معلومة تخصه ) اجتماعات، جداول التدريس، إستدعاءات، تكليف بالحضور، جداول التدريس ...إلخ (، أو أي حدث  

يخص الجامعة ) ملتقيات، احتفاالت، أيام إعالمية ...إلخ (، مما سرع وسهل عملية إيصال املعلومات واإلعالنات لكل من  

 . له عالقة بالجامعة

هذا فضال عن دور اإلنترنت في عملية التسجيالت الصيفية للطلبة الناجحين بشهادة البكالوريا، بحيث يستطيع  

 . الطلبة أن يقوموا بالتسجيل األولي عبر األنترنت من أي مكان متواجدين فيه دون الذهاب إلى الجامعة

 : مصالح الحالة املدنية بالبلديــــــــــــة.1-4

ا الدولة،  ēفيف اإلجراءات اإلدارية وتقريب اإلدارة من املواطن ضمن الورشات الكبرى التي باشرتعتبر عملية تخ

شأ من  التدابير  من  جملة  العمومية  السلطات  اتخذت  اإلدارية؛  اإلجراءات  وتخفيف  الخدمات  تسمح  Ĕولتحسين  أن  ا 

امل الشرخ  تقليص  أجل  البيروقراطية من  العوائق  للمواطن ورفع  األمور  انتظار  بتسهيل  وفي  واملواطن،  اإلدارة  بين  وجود 

املراجعة القريبة لقانون الحالة املدنية، تم الشروع في وضع عدة آليات لتطوير اإلدارة وتكييفها مع التقدم التكنولوجي،  

وهي ديناميكية أطلقت قبل عدة أشهر على غرار رقمنة سجل الحالة املدنية، حيث انطلقت عملية تجريبية على مستوى  

 . لديتي حسين داي وباب الواد بالجزائر العاصمة قبل تعميمها تدريجيا على كامل التراب الوطنيب

الكترونية بالجزائر سنة   ،البلدية   2011كما وضعت الدولة الخطوة األولى في طريق العصرنة بافتتاح أول بلدية 

مسكن بباتنة،   500ل باملقر الفرعي اإلداري لحي  االلكترونية املرتكزة أساسا على التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصا

حيث ستسمح هذه العملية بسحب الوثائق اإلدارية خالل ثوان فقط على مستوى الشباك االلكتروني، وهي تقنية تجسد  

املدنية   إلى مقر الحالة  إمكانية إعداد وتسليم الوثائق على مستوى فروع البلدية، دون أن يضطر املواطن للتنقل  أيضا 

  .لرئيس ي بالبلدية ا

هذه البلدية االلكترونية املمثلة كتجربة رائدة، تستطيع أيضا إصدار في نفس الظروف، شهادات الزواج و الوفاة،  

 . في انتظار تمديد العملية إلى كل الوثائق اإلدارية الصادرة من طرف البلدية

الداخلية ملشروع املواطن اإللكتروني في أواخر    ومن تطبيقات الحكومة الجزائرية لإلدارة اإللكترونية إطالق وزارة

ومفاد هذا املشروع اختصار أرشيف املواطن في رقم واحد يتبعه مدى الحياة، فمن خالل هذا الرقم يمكن    ،  2013سنة  

من  للمواطن استخراج جميع الوثائق اإلدارية وفق نظام إلكتروني بالبلدية، وهذا ما يخفف معاناة املواطنين الجزائريين  

 . استخراج الوثائق التي طاملا كانت هاجسا أمامهم

كذلك لقد تم تطبيق اإلدارة اإللكترونية من خالل استخراج مختلف وثائق الحالة املدنية مثل: شهادات امليالد رقم  

،إذ يتسنى للمواطنين القاطنين في بلديات  2014،والتي تم تعميم استخراجها على مستوى بلديات القطر الوطني بداية  13

املولودين البلديات  الخاصة استخراج   بها  غير  امليالد  الوثائق  بهم     شهادة  استخراج  إلى  باإلضافة  أخرى،  بلدية  أي  من 

التعريفية البيومترية على غرار جواز السفر وبطاقة التعريف اإللكترونية التي تمتد صالحيتها مدى الحياة، والتي سيباشر  

 . وتقليل الضغط عن الدوائر استخراجها في املستقبل القريب من طرف البلديات بغية تقريب الخدمات للمواطن



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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ــ على هذه القطاعات بل طال جميع القطاعات واملؤسسات   ــ اإلنترانت  ولم يقتصر استخدام الشبكات الداخلية 

 للفوائد الجمة التي تقدمها
ً
 . الخاصة والعامة نظرا

افق العمومية املحلي -2    ةأثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية على ترقية خدمات املر

إد فرصا  إن  يوفر  السابق  النموذج  في  املحلية  العمومية  املرافق  في  واالتصال  لإلعالم  الحديثة  التكنولوجيا  ماج 

اإلدارة وخدما أداء  لتحسين  وثمينة  بين  تهحقيقية  العالقة  بتوطيد  التكنولوجيا  للمواطنين، حيث تسمح هذه  املوجهة  ا 

 : (2014)مزوار، اإلدارة واملواطن وذلك من خالل ما يلي 

الفتح  ت  - وأوقات  الجغرافية  املسافات  بتجاوز  يسمح  وبدخول سهل  الشبابيك،  إلى  التنقل  دون  بعد  عن  قديم خدمات 

 . والغلق

 . تحسين خدمات اإلدارة من حيث نوعيتها وسرعتها -

  بها. املتعلقةإمكانية تسوية بعض اإلجراءات اإلدارية، وتوجيه وإعالم املواطن واطالعه على كافة املعلومات   -

   . االنتقال من اإلدارة املباشرة وجها لوجه إلى اإلدارة عن بعد -

 . تخفيف أعباء كثرة الوثائق باإلدارات -

 . هود املوظفينلج  اختصار -

تطبيق اإلدارة اإللكترونية سوف يعالج مشكلة تعاني منها أغلب املؤسسات في عملية الحفظ والتوثيق، مما يؤدي إلى عدم    -

 . حاجة ألماكن التخزين وتضييع الوقت في البحث عن املعلومات في أرشيف بالي يعتريه الغبارال

ائه خالل أسبوع في اإلدارة التقليدية،سينهيه املوظف خالل ساعات فقط في ظل اإلدارة  نه ربح الوقت؛ فالعمل املبرمج إ  -

 . مجيات وشبكات االنترنتاإللكترونية وهذا بفضل مساعدة األجهزة اإللكترونية املزودة بالبر 

االلكـترونيـــة   :ـالثثا دارة  اإل  تفرضـــها  التـــي  املعلومـــات  تكنولوجيــا  تقنيــات  اســتعمال  اقــع  دارة    و اإل  فـــي 

 الجزائرية

  تقنيــــــــات اإلدارة االلكـترونية الرشيدة  إدخال اإلدارة و  عصرنة -1

فــي الحقيقــة، ال يمكننــا الحــديث عــن إدارة الكـترونيــة مـن دون تحقيـق مطلـب اإلصـالح اإلداري خاصـة بعـدما عرفنـا  

مـام والة الجمهوريـة سـنة  
 
حـول    2000املشاكل التـي تعـاني منهـا اإلدارة والتـي تبـرز مـن خـالل خطـاب السيد رئيس الجمهورية ا

 ر اإلدارة الجزائ
 
ا  وضـــاعهم الحقيقيـــة امللموســـة، وغيـــر مباليـــة    نهـــايـــة والـــذي جـــاء فيـــه 

 
بــاملواطنين وبا :"إدارة غيـــر موصـــلة 

فـي بحاجـاتهم...وتـؤدي  وال  علـيهم  تشـرف  الـذين  النـاس  الـالغال  برغبـات  تشـجيع  إلـى  حيان 
 
اال وتعمـيم كـفـاءة  بية 

إلـى التسـيير، إدارة متقادمـة    تميل التفاهـة،...إدارة هي      في مناهجها وال تكاد تلـمويمكـن  ،  إلى التبذير منها 
 
سـباب التقـدم  با

 .العلمـي

االلكـت  اإلدارة  فكـرة  علـى  بالقضـاء  كـفيلـة  وهـي  ومزمنـة  بنيويـة  مشـاكل  من  تعاني   
ً
إذا الجزائرية  فـي فاإلدارة  رونيـة 

و لم تعطه حّق 
 
غفلته التقارير والدراسات ا

 
 مر ا

 
ه، لـذلك تـم استحداث وزارة تعكـف علـى اإلصـالح اإلداري  مهـدها، وهو ا

 وتحسـين الخدمـة العموميـة تسـهر علـى مراقبـة وتطـوير الشـؤون اإل 
 
ّن اإلصالح اإلداري هو مسؤولية  داريـة واإلدارة، ذلك ا

ال   العامة  علــى صــعيد  وطنيـة شـاملة  والتــزام وطنــي  مســتمرة  رســمية وشــعبية  مهمــة شــاقة  فــرد فحســب،وهــو  مســؤولية 

الفســاد   مــع  يتنــاقض  إصــالح  ومرؤوسـين،وهـو   
ً
قـادة اإلدارة  فـي  والعـاملين  العام  ي 

 
الرا صعيد  وعلــى  السياســية  الســلطة 

الحا واملحســوبية  والتســّيب  يجعــل اإلداري  مــا  االلكـترونيــة،وهــو  اإلدارة  هـــداف 
 
ا مـــع  ينســـجم  إصـــالح  هـــو  وبالّتـــالي  صـــلة، 

 . )Coopérationetde, 2012(الــبعض يقــف فــي ســبيل إجــراءه والقيام به 

 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 :دارة االلكـترونيـة املتفتحـة والرشـيدة علـى فعالية اإلدارة ثير االٕ أتـ -2

 كـثر  
 
 كـثر ارتباطا بالزمان فالتنظيم هو اال

 
إن التطـور فـي اإلدارة هـو تطـور فـي التنظـيم، وإذا كـان التخطيط هو اال

بطريقـة   نشــطة   
 
لال ترتيـب  فهـو  التنظيمـي،  الهيكـل  حيـث  مـن  باملكـان  فـارتباطـا   تسـاهم 

 
ا تحقيـق  وهـذا  ي  اإلدارة،  هـداف 

ن  هيكــل التنظيمــي الــذي يبــيّ التنظـيم هـو الذي يعطي لإلدارة شخصـيتها وميزتهـا اإلداريـة، وهـذا التنظـيم يبــرز مــن خــالل ال

عمـــال واملهـــام وا
 
هـداف اإلدارة، كمـا يظهـر  أ نسـيق بينهـا لتحقيـق  والت  قســـام وإدارات أملـــوارد، وتجميعهـــا فـــي كيفيــة تقســيم اال

   مـن خـالل التقســــيم اإلداري، وهــــو قاعــــدة تجميــــع املركــــز  
 
قســام،والخبــرة التواال

 
نظيميــة  نشــــطة والوظــائـف فــي إدارات وا

وجــدت التقســيمات اإلداريــة.  
 
 فــي هــذا املجــال ا

املأ األ مــا  سلسـلة  فهـو  للتنظـيم  خـر 
ا
اال ساســي 

 
اال مـــن  وامركــون  يمتـــد  الـــذي  املســـتمر  السـلطة  خـط  يمثـل  وهـو   ،

علـ
 
 مســـتويات التنظـــيم اال

 
دنى، كما ا

 
ـــة ــى إلـــى مستويات التنظيم اال ـــل فــــي مجموعـ ن من مكوناتـه كـذلك الرسـمية التــــي تتمثـ

ـــد واإلجـــرااللــــ ديــة مهــامهم،  ـه العـــاملين وتحـــدد طريقـــة اســتجابتءات املكـتوبـــة التـــي توّج وائح والسياســــات والقواعـ
 
هم فــي تا

 
 
علـــى والال وا

 
القـــرار فـــي املســـتوى التنظيمـــي اال مركزيـة، وهـي بمثابـة إعـادة  خيــرا مــن مكونــات املركزيــة تركيـــز ســـلطة اتخـــاذ 

 
 
ة كـثـــر اقترابـــا مـــن املســـتويات التنظيميـــة الـــدنيا، وإذا كانـــت املركزيـة فـي املنظمـات التقليديـتوزيـع السـلطة بشـكل يجعلهـا ا

 
 
 فرادهـا،فـإن اأاإلدارة فـي كـل مسـتوياتها و   و تعمـل علـى تقييـد املنظمـة ا

 
لالمركزيـة تحقق ذلك التقييد في اإلدارة  قسـامها وا

خـرى تبقــي علــى ذلــك التقييــد علــى ا
 
 ككل من جهة، ومـن جهـة ا

 
و القســم الواحــد، وهــذه القيــود  ملســتوى التنظيمــي الواحــد ا

ـــر، الرســـالخمســة )الهيكــل التنظيمــي، التقســـــيم اإلداري، سلســـــلة األ  ــمية، املركزيـــــة والالمركزية( شهدت تطورا كبيرا  وامــ

 . قبل ظهور االنترنت

 مسـتقبل اإل دارة االلكـترونيـة املتفتحـة فـي الجزائر وعوامل نجاحها -3

إن اإلدارة االلكـترونية ال تخلق من عدم بل هي تحويـل املمارسـات االعتياديـة التـي تـتم فـي العـالم الـواقعي إلـى شـكل  

داة لبنـاء مجتمـع قـوي، مــن خــالل املســاهمة فــي حــل املشــكالت االقتصــادية أالكـترونـي، فهـي فـي الوقـت املنظـور الشـامل  

و    واالجتماعيـة املشـروعأوالسياسـية،  هـذا  بـه  مـا يصـطدم  الجزائــر - ول  األ   -فــي حــال  و  هــو   
 
ا االلكـترونيــة والحــاجز  ميــة 

ـــمان ــ ـــد ستروسـ ــ ـــة، إذ يؤكـ ــ ــــوة االجتماعيـ ـــة، والفجــ ــ    ( p. Straussman )الفجــوة الرقميـ
 
 ر هـي  ن خرافـة هـذا العصـفـي هـذا اإلطـار ا

 لكل املشاكل، أل اعتبار ال
ّ
جهـزة،تكنولوجيا حال

 
ـب قـدرا   نـه مـن السـهل اقتنـاء اال

ّ
لكـن تحويـل املعطيـات إلـى شـيء مفيـد يتطل

كبيـرا مـن الـذكاء والتركيـز للمـورد البشـري، لـذا يمكـن توضـيح التحديات التي تواجه املشروع في الجزائر في النقاط التالية  

خرون، 
ا
 :(97،99،ص: 2011)وا

ـــه تحــديات ضــعف البنيــة التحتيــة، فليســت  فـــال زال تعمــــيم اســــتخدام شللشبكة:    الدخول   مشكلة  - ــــبكة االنترنــــت يواجـ

كــل العــائالت فــي الجزائر موصولة بشبكة االتصاالت السلكية والالسلكية وهنـا ال يقتصـر املشـكل علـى املنـاطق النائيـة بـل  

 .اتفييشـمل حتـى املـدن الكبرى التي يصعب فيها حتى الحصول على خط هـ

املضـمون   - فهـم  يعلى    هليس  :  )compréhension du contenu(  صـعوبة  من  املضـمون،    ريدكل  فهـم  للشـبكة  الـدخول 

 فالتعامـل الـورقي يعـرف عـدة تحـديات، فاملشـكلة  
 
   .عنــد الحــديث عــن القــراءة التفاعليــة والوثــائق االلكـترونية  عقــدســتكون ا

املعلومـات فــــي مجــــال تكنولوجيـا  التقــــدم  إلــــى  الجزائريــــة تســــعى  بـاملجتمع الجزائـري، لكـن علـى   فــــاإلدارة  والنهوض 

االســ مــازال  ن 
ا
اال املتــوفرة حتــى  املعلومــات  املعلومـــات  ضــوء  تكنولوجيـــا  اســـتعمال  تنميـــة  مجـــال  فـــي  لـــإلدارة  الفعلــي  تثمار 

بهــذا املجـال، وفــي    محدودا للغايــة،وذلــك بــالرغم مــن الحمــاس الكبيــر املعبـر عنـه مــن طـرف الجميــع فـي االرتقاء  واالتصــال

 بـالرغم   يالحـظ الـبعض انهغيـاب دراسـة دقيقـة فـي املوضـوع قـد  
 
المعلوماتيـــة   مـــوال طائلـــة فـــي اقتنـــاء املعـــداتمـــن صـــرف ا

 . عدة والبرمجيـات علـى مـدى سـنوات



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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ً
 في الجزائر عوامل نجاح اإل دارة االلكـترونيةرابعا

ثر
 
وتتـا تـؤثر  بيئتهـا  ابنـة  هـي  السياسـية    اإلدارة  العناصـر  كافة  مع  وتتفاعل  بها  املحيطة  البيئـة  عناصـر  بكافـة 

  واالقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة والتكنولوجيـة، وتفـتح اإلدارة يعـد قيمـة ثمينـة يرغـب املواطنـون رؤيتهـا فيهـا مـن خـالل

 نهـــا جـــديرة باملســـ
 
 ن اإلدارات  إثباتهـا لعـدالتها وفعاليتهـــا وا

 
ؤوليات امللقـــاة علـــى عاتقهـــا واحترامهـــا لحيـــاتهم الخاصـــة، خاصـــة ا

 ن  
 
 فـراد بـا

 
 مـان قـانوني يسـمح لال

 
العموميـــة تحتجز وتتوفر على كـتلة هامة من املعلومات الفردية الحساسة يكـون هنـاك ا

امل الحالـة  اإلدارة، مثـل ملفـات  فـي  مـن  يثقـوا  إطـار  فـي   خيـرة 
 
اال هـذه  تعمـل   ن 

 
وا  ن 

 
ا تفتـرض  التـي  الطبيـة  دنيـة وامللفـات 

 ن يفســـد
 
 فـإن هـذا التفـــّت ح يمكـــن ا

ّ
 مـوال العموميـة، وإال

 
 و اسـتعمال اال

 
تلـــك   املسـؤولية عنـد اسـتعمال تلـك املعلومـات ا

 ن فـــتح املجـــال ل
 
ن يــتم فــي إطــار التســيير الفّعـال  الثقـــة، ثـــم ا

 
لحصـول علـى املعلومـات فـي إطـار اإلدارة االلكـترونيـة ينبغـي ا

ن تكــــــون هنــــــاك درجـــــة مــــــن الســــــرية  
 
حيانــــــا ا

 
ولضمان نجاح مشروع اإلدارة االلكـترونية  .للشــؤون العموميــة والــذي يقتضــــــي ا

 ن املطلوبي
 
 2008)الساملي،    ولضمان نجاح مشروع االدارة االلكترونية يجب أن تراعي عدة متطلبات وعوامل منها   جب ا

 (:  33،ص:

بعيـدا عـن االرتجالية والقرارات غير املدروسة ووضوح الرؤية    ويكون هذا  :الرعاية املباشرة والشاملة للجهات العليا  -1

اإلداريــين وتهي بــين  التغييــر  اإلدارة االلكـترونيـة، ونشـر فكــر وثقافــة  الشـامل ملفهـوم  لـديها واالسـتيعاب  ئــتهم  اإلسـتراتيجية 

ـــة والعمــــل علــــى التحــــديث املســــتمر لتق .لتقّبــل العمــل   .االلكـترونــــي املعلومات ووسائل االتصاالت 71نيـ

اإلداريـــة  -2 القيـــادات  الختيــار  محـــددة  معـــايير  التقيّ اختيـار    ويكون   :وضــع  دون  املتميـزة  قدميـة  القيـادات 
 
باال د 

ـال معــرفيين عــن  هيلهم ليكونــوا عّم ألين وتـــامنهـا ليسـت معيـارا وحيـدا للقيـادة الفعالـة، والعمـل علـى تــدريب العـلوحـدها،أل

ـــق التر  اإلدارة    ـات والــــدورات التدريبيــــة التطبيقيــــة ونظــــام التــدريب االلكـترونـــي عــن بعـــد كـــل حســب تخصصـــه لـــدعمبص طريـ

 االلكترونية.

 وهذا   :املتابعـة والتقيـيم املسـتمر -3
 
الوقـوف علـى النقــــائص وحصــــر متطلبــــات اإلدارة االلكـترونيــــة وتكاليفهــــا جـل مـن ا

جـل تصحيحها والحفاظ على ديناميكيـة املسـار الـذي تـم االلتـزام  أوتحديـد مزاياهـا لتثمينهـا وت
 
كيـدها، وحصـر نقائصـها مـن ا

ن    بـه ودعـم املجهـودات املبذولـة، مـع ضـرورة الحـرص
 
ن يكـــون موضـــوعيا وواقعيـــا وفـــي الوقـــت املحـــدد ال

 
ثنـاء التقيـيم علـــى ا

 
ا

هـذه   ن 
 
ال )الـزمن(  الوقـت  لعامـل  بالنسـبة  يقظـة  تكــون  ن 

 
ا علــى  العموميــة  اإلدارة  تــرغم  الحديثــة  التكنولوجيــات 

 .  تتطور بسرعة وتصبح قديمة بسرعة  التكنولوجيـات

فكـي ال يتعرض مشروع اإلدارة االلكـترونية للفشل ينبغي عدم العمل    إعادة هندسة عمليات اإلدارة ولـيس حوسـبتها:   -4

 
 
ا ينبغــي  لــذا  اإلداريــة،  املهــام  وحوســبة  اإلداريــة  البيروقراطيـــة  ملشـــكالت  تكنولـــوجي  حـــل  إيجـــاد  مجـــرد  تســتهدف علـــى  ن 

 
 
اال واإلنســانية ضــمن مشــروع  و بالدرجة  اإلداريــة  الهندســة  مــع  ذلــك  وترافـق  مـن جديـد  اإلدارة  إعادة هندسـة عمليـات  لى 

 .طمــوح للتحديث والتنمية

نـه عامـل  أى اإلدارة االلكـترونيـة علـى  ينبغـي النظـر إلـى مـا يصـرف ويسـتثمر علـ  االسـتثمار فـي تكنولوجيـا املعلومـات:  -5

ايجـــاب  البعيــد، يســـاعد علـــى تحقيـــق عائـــد   ن يقضــي علــى 
 
ا  فاإلصــالح اإلداري الفعــال يســتطيع 

 
ا املتوســـط  جـــل 

 
اال فـــي  و ي 

 . خـدمات عامـة ساسية الضرورية ال يسـتطيع تقـديمالتجهيزات األ  التســـيب والتعقيـــد وكـثيـــٍر مـــن الفســـاد،ولكنـــه فـــي غيـــاب

ليســــت  -6 االلكـترونيــــة  التقليديــــة:  اإلدارة  الوســــائل  عــــن  االلكـترونيــــة   بــــديال  اإلدارة  ومبــــادرات  بــــرامج  اعتمــــاد  إن 

 نشــطة ذات القيمــة، واالنتفـاع مـن خاللهـا بتكنولوجيـات االنترنـت يسـاعد علـ
 
ى بنـاء نظــام الكـترونــي مــرن ومفتــوح لتنفيــذ اال

نهــا ليســت بــديال نهائيــا عــن تلــك الوســائل ألتقليديــة، غيــر  ملعـامالت اوبجودة عالية وبتكلفة منخفضة باملقارنة مع تكلفـة ا

 ولى من تطوير نظم اإلدارة االلكـتروني 78التقليدية من تخزين للوثـائق والبيانـات ومعالجتهـا، خاصـة فـي 
 
 . املراحل اال



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 الرشيدة واملتفتحة في الجزائر اإلدارة االلكـترونية إلى  االنتقال لتحديات وامراحل خامسا

 الرشيدة واملتفتحة في الجزائر اإلدارة االلكـترونية  إلى االنتقال    مراحل -1

 بالرجوع لتجـارب تطبيـق اإلدارة االل
 
ا ن معظمهـــا 

 
ا ســـلوب املركـــزي )املـــدخل خـــذ منحـــى األ كـترونيـة فـي العـالم نجـــد 

وتنف تخطـيط  فـي  ااملركـزي  هـو  االلكـترونيـة،كمـا  اإلدارة  مشـروع   يـذ 
 
ا سـنغافورة(،  تجربـة  فـي  األ لحـال  منحـى  سـلوب و 

األ  املتحــدة  الواليـات  ذلـك  فعلـت  كمـا  االلكـترونيـة  اإلدارة  مـنهج  تطبيـق  فـي  مبــررات  الالمركـزي  عــدة  وهنــاك  مريكيــة، 

 ـدفع النتهـاج هموضــوعية وظــروف تاريخيـة ت
 
   .و ذاكـذا املـدخل ا

إ التقليديـــة  اإلدارة  مـــن  السليم  االنتقال  مراحل  بخصوص  القول  يمكن   وعموما 
 
ا فـــإن  االلكـترونيـــة  فضـــل  لـــى 

   اإلدارةإلستراتيجية  ســـيناريو للوصـول إلـى تطبيـق سـليم  
 
للوقــت واملــال والجهــد، هــو بتقســيم    مثــلااللكـترونيـة مـع اســتغالل ا

ــة الوصــول إلــى املرحلــة النهائيــة لــإلدارة االلكـترون
ّ
 خط

 
ن يتم ذلك بعد القيام بإصالح إداري شامل  يــة إلــى ثــالث مراحل، على ا

ن يــؤدي  أنه  أ، وتقسيم الخطة إلى مراحل مـن شـوتام للنظام اإلداري التقليدي
 
ــي فــي  يضــا ا

ّ
إلــى انــدماج املجتمــع بشــكل كل

ويتطـور   معها  قلم 
 
يتا بحيث  االلكـترونية،  اإلدارة  واحـدة،  دفعـة  االلكـترونيـة  اإلدارة  تطبيـق  عنـد  يحـدث  ما  ــة عكس 

ّ
خط

إلى تفاجئ    ابتطورهـا،علـى ممّ   يؤدي 
 
ا يـتم رفضـها  بها،وقـد   2012)الوهاب،  حل هي  و مقاومتهـا في حينه، وهذه املرا املجتمع 

 :(49،50،ص:
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يضـا أفي هذه املرحلة يـتم تفعيـل اإلدارة التقليديـة والعمـل علـى تنميتهـا وتطويرهـا، فـي الوقـت الـذي يـتم البـدء فيـه  

طيع املـواطن العـادي فـي هـذه املرحلـة تخلـيص معامالتـه  وبشــكل متــوازي بتنفيــذ مشــروع اإلدارة االلكـترونيــة، بحيــث يسـت 

  
 
و عبـر اال

 
ا و مماطلـة، فـي الوقـت الذي يستطيع فيـه مـن يملـك حاسـب شخصـي 

 
ا ي روتين 

 
ا وإجراءاته بشكل سهل ودون 

عبر  واإلعالنات  البيانات  حـدث 
 
وا والـوزارات  واإلدارات  املؤسسـات  نشـرات  علـى  االطـالع  االلكـترونية،مع    كشـاك  الشبكة 

ي معاملة
 
 و استخراج االستمارات الالزمة وتعبئتها إلنجاز ا

 
 .إمكانية طبـع ا

   :مرحلة الفاكس والتلفون الفاعل. 1-2

   وتعتبـر هـذه املرحلـة هـي الوسـيط بـين املرحلـة
 
 ولـى واملرحلة التـي سـتا

 
تفعيـل  وفـي هـذه املرحلـة يـتم    تي فيمـا بعـد،اال

املتـوفر فـي كافـ العادي في هذه املرحلة االعتماد على التلفون  املـــواطن  الفـــاكس والتلفـــون، بحيـــث يســـتطيع    ة تكنولوجيـــا 

اق والشـروط  ور االستفسـار عـن اإلجـراءات واأل والـــذي تعتبـــر خدمتـــه معقولـــة التكلفـــة يسـتفيد منهـا فـي    مـــاكن واملنـــازل،األ 

 
 
ا ودون  وســـهل  ســـلس  بشـــكل  معاملـــة  ي 

 
ا إلنجـــاز  ــــــث  الالزمـــة  بحيـ ــــاكل،  ــ مشـ إلرسال أني  الفـــــــاكس  اســـــــتعمال  يســـــــتطيع  ه 

و االسـتماراتقبال األ واسـ
 
   واطنين قد سمعت وغيـر ذلـك، وفـي هـذه املرحلة يكون قسم كبير من املوراق ا

 
و جّرب نمـط اإلدارة  ا

ـة مـن إنجـاز معـامالتهم عبـر  االلكـترونيـــــــة، بحيـــــــث يســـــــتطيع كبـــــــار الّتجـــــــار واإلداريـين واملتعـاملين والقـادرين فـي هـذه املرحل

 . طريـق الشـبكة االلكـترونيـة
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 وفـي هـذه املرحلـة يـتم التخلـي عـن الشـكل التقليــدي   
 
ن يكـون عـدد املسـتخدمين للشـبكة االلكـترونيـة  لـإلدارة بعـد ا

 قــد وصــل إلــى املســتوى وتــوفرت الحواســب، ســواء بشــكل 
 
 كشـا  و شخصـي ا

 
س بـه  أك عـن طريـق تـوفير عـدد ال بـبواسـطة اال

الخمـن مـ نترنـت، وبزودي 
 
باال  سـعار معقولـة قـدر اإلمكـان  أدمـة 

 
ا املـــواطنين  مــن  مــن  عــدد ممكــن  كبـــر   

 
فــتح املجــال ال جــل 

ـترونيـة  للتفاعــل مــع اإلدارة االلكـترونيــة، والعمــل علــى انتهــاج خطــة تسـويقية دعائيـة شـاملة للتـرويج السـتخدام اإلدارة االلك

وضـــرورة مشـــاركة جميـــع املـــواطنين فيهـــا والتفاعـل معهـا ويشـارك فـي هـذه الحملـة جميـع وسـائل اإلعـالم    ــراز محاســـنها، وإبـ

وامل والــوزراء  املســئولين  واستضــافة  واملــؤتمرات  النــــدوات  وإقامــــة  وصــــحف  وتلفزيــــون  إذاعــــة  مــــن  فــيـالوطنيــــة   ـوظفين 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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ــامل  حلقـات نقــاش حــول املوضـوع لتهيئــة منــاخ شـعبي قــادر علــى التعامــل مــع مفهــوم اإلدارة االلكـترونية،وإنشــاء موقــع ش

 (.28، ص2000)القصيبي،  دكدليل لعناوين جميع املراكز الحكوميـة اإلداريـة فـي الـبال 

 الرشيدة واملتفتحة في الجزائر اإلدارة االلكـترونية إلى التحديات التي تواجه االنتقال -2

الدول ملا لها من دور أساس ي في ترشيد الخدمة العمومية وبالتالي   لقد أصبحت اإلدارة اإللكترونية مطمح جميع 

إلى الحكم الراشد وكذا التنمية املحلية، وهذا ما سعت له الدولة ال ا إلى تهجزائرية جاهدة لترقى بمستوى خدماالوصول 

مستوى خدمات الدول املتطورة، إال أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالجزائر وتجسيدها على أرض الواقع ال يزال محدودا  

 : (2014)حليمة، وتواجهه عدة معوقات نذكر منها 

 .ة الحديثةمية املواطن للتقنيات االلكترونية و صعوبة التواصل عبر التقنيه أ -

 ي.غياب الدورات التكوينية و رسكلة موظفي اإلدارة و األجهزة التنظيمية في ظل التحول االلكترون  -

إشكاالت البطالة الناجمة عن تطبيق اإلدارة االلكترونية و حلول اآللة محل اإلنسان هذا األخير الذي يرفض التحول    -

 .االلكتروني خوفا على منصبه

ل إلكترونية محمية وفق أطر قانونية مثل غياب تشريعات قانونية تحترم اختراق برامج االلكترونية و  عدم وجود بيئة عم  -

 .تحدد عقوبات رادعة ملرتكبيها

ما   - و  العميل  هوية  من  التحقق  إلى  تؤدي  قانونية  تشريعات  التعامالت    غياب  في  السرية  و  الخصوصية  بعصر  يتعلق 

 .االلكترونية

الكفاءة    - ذات  املعلومات  تكنولوجيا  ميدان  في  معلوماتية  بخبرات  االستعانة  و  تدريبية  برامج  لتقديم  املالية  املوارد  قلة 

 .العالية

نية لبرامج اإلدارة االلكترونية، هذا  ضعف املوارد املالية املخصصة ملشاريع اإلدارة االلكترونية، ومشاكل الصيانة التق  -

 . فضال عن مشكل تمويل الجماعات املحلية بصفة عامة

ديد  ته  التخوف من التقنيات الحديثة و عدم االقتناع بالتعامالت االلكترونية خوفا عما يمكن أن تؤديه من مساس و   -

ة و التعامالت املالية عن طريق بطاقة االئتمان  لعنصري األمن و الخصوصية في الخدمات العامة مثل التحويالت االلكتروني

وجود نقص في تقديم   حيث من مظاهر أمن املعلومات بقاءها و عدم حذفها أو تدميرها و األمن املعلوماتي الذي يرتكز على

إلى خدمات شبكة   الوصول  من  املواطنين  يمنع  الذي  للشبكة  التغطية  كذا  و  املغناطيسية  بالبطاقة  الخاصة  الخدمات 

االنترنيت التي تقدمها املؤسسة فمثال لو أخذنا قطاع البريد و املواصالت كنموذج لوجدنا عدة عراقيل في هذا القطاع بحيث  

تعد بطاقة السحب املغناطيسية الخطوة األهم في التحول للخدمة العامة االلكترونية بمؤسسة بريد الجزائر، إال أن هذه  

على مستوى الشبابيك، بحيث لم تبلغ هذه العملية التوقعات املنتظرة، أيضا من  البطاقة تعاني من نقص في استخدامها  

تعطيل   نتيجة  املواطنين  شكاوى  تعكسها  التي  املغناطيسية  البطاقة  صالحية  انتهاء  القطاع  هذا  تواجه  التي  العراقيل 

الشبا  في تغطية  التقليدي، وكذا مشكلة نقص  العودة للسحب  إلى ضرورة  باملوزعات  مصالحهم مما يؤدي  الخاصة  بيك 

 . اآللية للنقود الورقية في العديد من املناطق

 خاتمة

العمومية املحلية، وساهمت في تحسين   املرافق  أن اإلدارة اإللكترونية بالجزائر حققت نجاح نسبي على مستوى 

العمومية بصفة عامة وباملرافق العمومية  ا، ألنه من الصعب القول أن اإلدارة اإللكترونية باإلدارات  تهالعديد من خدما

ا هذا  في  مبتدئة  تزال  ال  الجزائرية  الدولة  فاشلة، ألن  بصفة خاصة  إدارة  ملجاملحلية  من  اإلدارة  لتحويل  طريقها  وفي  ال 

ت  تقليدية إلى إدارة إلكترونية مقارنة بالدول املتطورة، سواء على مستوى الوطن العربي أو على مستوى العالم، حيث عرف



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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اإلدارة   تجسيد  تعرقل  التي  العوائق  رغم  السابقة  بالسنوات  مقارنة  تطورات  عدة  املحلية  العمومية  املرافق  خدمات 

 . اإللكترونية تجسيدا كامال

 ســاس للحصــول علــى والء القــوة العامــة والتزامهــا بقواعــد وتعليمــات العمـ
 
ـل،  كانــت اإلدارة التقليديــة تســعى فــي اال

 صـبح يركـ
 
ن وا

ا
تـــداول املعلومـات، ولكـن الوضـع اختلـف اال ز علـى قـوة وبالتـــالي كانـــت تعتمـــد علـــى تركيـــز الســـلطة وتقييـــد 

علــى تــ
 
 أالعمــل اال

 
 صـبح علـى اإلدارة الجديـدة  هيال وتخصصــا فــي املجــاالت التكنولوجيــة الجديـدة، وبالتـالي ا

 
ن تحصـل علـى ا

ق واالبتكـار واالعتمـاد علـى الطاقـة  السـلطة، وتقـوم علـى التفـوّ قــوة العمـــل مـــن خـــالل فلســفة جديـــدة تقـــوم علـــى المركزيـــة  

 ساس الكـفاءة وا
 
لتكـوين والتخّصـص  الخالقـة للتكنولوجيـا الحديثـة والقـوى البشـرية عاليـة املهـارة، فتقوم باختيارهم على ا

 ن التغيي
 
سـاس التعامـل مـع املتغيـرات دون خشـية التغييـر،ال

 
يضـا علـى ا

 
هـداف النمـو، وتقـوم اإلدارة الحديثـة ا

 
ـر  بمـا يحقـق ا

القــ إحـــداث  علـــى  العمـــل  ســـاس 
 
ا الحديثـة علـى  اإلدارة  تقـوم  اإلدارة، كمـا  محـال الهتمـام  ذاتـه  حـد  االتصـــال  فـي  علـــى  ـدرة 

م 
ّ
ويـتعل يتطـّور  اإلداري كيـان حـي  التنظـيم  لكـون  الجامـدة،  القواعـد والـنظم واإلجـراءات  مـن  الفعـــال والـتخلص والتحـرر 

   .ا إدارة حقيقية للتنمية ويسـتفيد مـن تجاربـــه ولـــه القـــدرة علـــى التطـــور والتكّيـــف مـــع املتغيـــرات واستثمار البحوث واعتباره 

ثيرها ليشـمل كافـة الجوانـب  أللمجتمعات، حيث يتسع نطاق تواإلدارة االلكـترونيــــة تمثــــل نقلــــة حضــــارية وثقافيــــة  

املشـار  هـذه  نجـاح  علـى  مؤشـرا  يعطـي  لـن  لهـا  السـريع  التقيـيم  فـإن  لـذا  واالجتماعيـة،  واالقتصـادية  بعـد السياسـية  إال  يع 

هـــداف الطموحـــة،وإنمـــا يـــتم التركيــ
 
ـز علـــى  انقضـاء فترة زمنية كافية، لذا ينبغي عدم التركيز عند إجراء هذا التقيـيم علـــى اال

 التحّســـن  
 
لوجيــا وتفــاعلهم  علــى درجــة تقّبــل املــواطنين للتكنو   داء اإلداري، والذي يتم بصورة تدريجية تتوقـفاملستمر في اال

 صــبح محــورا حقيقيــا
 
 هــداف ا

 
  معهــا، فإنتاج املعلومات وتشغيلها وتداولها واالستفادة منها في اتخاذ القــرارات وتحقيــق اال

 .الهتمامــات اإلدارة الجديدة

رؤية شاملة في إيجاد املتطلبات التقنية  إن مشـــروع اإلدارة االلكـترونيـــة فـــي الجزائـــر تحيطـــه الضبابية وذلك لغياب  

ع يخــرج  ال  املشــروع  حـول  السـائد  فالتصـور  املشـروع،  هـذا  إلطـالق  والتنظيميـة   والقانونية 
 
ا برنــامج  اعتبــاره  نطـاق  و  ــن 

ا فــي  التخطــيط  وزارة  تضـعها  كانـت  التـي  التنميـة  بمخططـات  مـا  حـد  إلـى  شـبيه   ات  نلعشــريمخطــط 
 
ا بمعنــى  ن  املاضــية، 

 التحــول نحــو  
 
خـذ شـكال استعراضـيا لضـمان  وبتعبيــر ا

 
دق هــو مشــروع لتســويق الصــورة الخارجيــة ال غيــر، الحكـم الراشـد يا

ن األ الـدعم الخـارجي  
 
ـــارخاصــــة ا ـــا فــــي إطـ ـــم انتهاجهـ يـة كعصـرنة خـدمات الحالـة املدنيـة مـثال  اإلدارة االلكـترون  ســــاليب التــــي تـ

وبطاقــة الســفر،  جــواز  نظــام  طريـق  استصــدار  عـن  وتقنيــة  البيــوميتريين،  األ   التعريــف  املدنيــة  الحالــة  دون  وثــائق  صــلية 

   -التنقــل ملكــان املولد،  
 
ا ال   - هميةرغم ما له من  هيـئات الدوليـة كمنظمـة الطيـران  كـثيرا ما كانت استجابة لـدعوات بعـض 

عـن  البحـث  سـبيل  فـي  االلكـترونيـة  اإلدارة  طريق  سلكت  العالم  دول  وبعـض  ــــرعية   املـدني،  ـــــــ ـــــ )شـ ـــــدة  ـــ ـــــ ــ جديــ شرعية 

ــــة ـــــ ـــ ـــ ــــا )légitimité ethnologique (  تكنولوجيــ  .واســـــتمراريتها وإضفاء نوع من الرشد عليهالضـــــمان بقاءهـ

باإلضافة إلى ذلك فإن التحول نحو اإلدارة اإللكترونية لتحقيق التنمية املحلية سيكون تحول مرحلي، كما يبقى في  

قومات في  ا ملواكبة الدول املتقدمة في تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وسنبين هذه املبه حاجة إلى مقومات على الدولة أن تقوم

 : شكل توصيات كما يلي

 . ضرورة التكوين املتواصل لإلطارات العاملين باملرافق العمومية مواكبة لتكنولوجيا املعلومات -

 . ضرورة مواصلة الجهود بعد التطبيق األولي لإلدارة اإللكترونية من أجل التطوير املستمر -

ان أمن وسالمة تبادل الوثائق واملعلومات ووضع األسس واملعايير  مناقشة التشريعات واألنظمة والقوانين الالزمة لضم  -

 . التي تحكم التوثيق اإلجرائي للتعامالت اإللكترونية



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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وجوب التزام املرافق العمومية املحلية بتقديم الخدمة العمومية وفق النصوص القانونية ذات الصلة مثل: الوساطة،    -

 .باملواطنيناالستقبال، التوجيه واإلعالم و االتصال 

تعميق الوعي بمفهوم اإلدارة اإللكترونية وأهميتها من خالل تنظيم أيام دراسية بالجامعات وندوات باملراكز الثقافية لكل    -

 . بلدية

 . تخصيص ميزانية ملشاريع اإلدارة اإللكترونية -

 قائمة املراجع: 

 العامة. اإلسكندرية: الدار الجامعية.(. اقتصاديات املشروعات  31،ص  2004السيد حجازي. ) -1

)ديسمبر,    -2 حليمة.  رقاد  بوعمامة،  الخدمة  2014العربي  ترشيد  رهانات  اإللكترونية،  واإلدارة  العمومي  اإلتصال   .)

 .43، صفحة ص: 09العمومية. مقال منشور بمجلة الدراسات والبحوث اإلجماعية،الوادي، العدد 

. القاهرة: دار الفكر الجامعي، ط  09النظام القانوني لحماية الحكومة االلكترونية، ص:  (.  2003الفتاح بيومي حجازي. )  -3

 ،مصر. 1

(. تسيير وتنظيم أنظمة املعلومات . محاضرة، ألقيت على طلبة السنة األولى جذع مشترك علوم  2011بوعافية السعيد. )  -4

العلوم ا23)صفحة ص:  -إنسانية)جامعة محمد خيضر الجتماعية واإلنسانية، قسم العلوم االجتماعية  (. بسكرة: كلية 

 . 10/01/2013واإلنسانية(، 

 (. املدخل الحديث في اإلدارة العامة. القاهرة: الدار الجامعية. 45،46،ص:2001ثابت عبد الرحمان إدريس. ) -5

خرون. )  -6
ا
كـتاب: املحتوى الرقمي  (. "خدمات البلدية االلكـترونية"، ضمن  97،99،ص:   2011جمال بنوار، علي عباسن، وا

على للغة العربية.
 
 بالعربية في نظاما إلدارة االلكـترونية. منشورات املجلس اال

7-    , )أوت  باكير.  الخليج  2006حسين  مركز  الخليج،  حول  آراء  مجلة  االلكترونية.  االدارة  لتطبيق  الشامل  املفهوم   .)

 .23، صفحة ص:، اإلمارات23لألبحاث،عدد 

ا  -8 عبد  )غازي  القصيبي.  للدراسات  28، ص2000لرحمن  العربية  املؤسسة  عمان:  الطبعةالخامسة.  اإلدارة  في  حياة   .)

ردن. 
 
 والنشر، اال

 (. اقتصاديات الخدمات و املشروعات العامة. اإلسكندرية: الدار الجامعية. 13، ص  2000سعيد بن عبد العزيز عثمان. )   -9

(. السلطة السياسية و دورها في تحقيق االستقرار االجتماعي و السياس ي.  2010عادل ياسر ناصر الكنعاني، ،. )ماي,    -10

 ./http://www.alhadhariya.net، من مقال منشور على املوقع اإللكتروني:2019تاريخ االسترداد مارس, 

ات املتحدة األمريكية  (. دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الوالي  2009/2010عبد الكريم عشور. )  -11
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املفهوم،  البيروقراطية اإللكترونية كنموذج بديل للبروقراطية التقليدية: طرح و تحليل

 النماذج واالختالفات بينها

Electronic bureaucracy is an alternative model to traditional bureaucracy: 

concept analysis, models And the difference between them 

 gueyas1989@gmail.com/ قرادة ياسمينةا.د 

 جامعة غرداية.غرداية/الجزائر 
 

 امللخص: 

الجهاز اإلداري فترة القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين بأوروبا، كما    إن مفهوم البيروقراطية من املفاهيم الكبرى التي إكتسىبها

ا  غيره من املفاهيم فقد لقي صعوبة في تطبيقه فعليا وذلك ألسباب وأخرى ما أدى إلى تشويه هذا املفهوم ، ومع التطور الحاصل في تكنولوجي

التي مست مختلف املجاالت بما فيها اإلدارات واملؤسسات  اإلعالم واإلتصال والتقنيات الحديثة صار من الضروري مسايرة ه التطورات  ذه 

ل  اإلدارية تحت مايسمى اإلدارة اإللكترونية ، والتي  شملت مختلف الفروع والعمليات، بما فيها املؤسسات البيروقراطية وذلك من أجل تسهي

ن ، بناءا على ماتقدم حاولنا في هذه الورقة البحثية إفتكاك أبعاد مفهوم  الخدمة العمومية و إزالة عبئ املعامالت اإلدارية على املوظف واملواط

ه ، مع طرح  البيروقراطية اإللكترونية كنموذج بديل للبيروقراطية التقليدية ، وإزالة الشوائب املرتبطة به ، وتحليله في ضوء املفاهيم املرتبطة ب 

 .النماذج البيروقراطية وإبداءاالختالف بينها

 البيروقراطية ، التنظيم اإلداري ، اإلدراة اإللكترونية ، النموذج البيروقراطي .التقنية ، تكنولوجيااملعلومات . املفتاحية: الكلمات 

Abstract: 

The concept of bureaucracy is one of the major concepts, Which acquired by the administrative body. in the period 

of nineteenth century And  the beginning of the twentieth century in Europe . The concept was difficult in the application 

virtually. for reasons and other what led to distort this concept . and with the development of information and 

communication technology and modern technologies . It became necessary to accompaniment these developments  that 

touched different fields. Including administrations and administrative institutions. Under the so-called electronic 

management. which included the various branches and operations. Including bureaucratic institutions in order to facilitate 

the public service and removal the burden of administrative transactions on the employee and the citizen, Based on the 

above, we tried . In this research paper dismantling dimensions of the concept of electronic bureaucracy as an alternative 

model to the traditional bureaucracy, And removing the impurities associated with it, and analyzing it in the light of the 

concepts associated with it, With the subtract of bureaucratic models and the differences between them. 

Key words:  bureaucracy , Administrative regulation , electronic management , bureaucratic model , Technology , Information 

Technology . 

 

 مقدمة:

التكنولوجيا الحديثة  أو    شكلت  املنزل  في  املجتمع سواء  في  أجل تسهيل حياة األفراد  وسيلة عصرية ومبتكرة من 

ادارة االعمال واملؤسسات االدارية والخدماتية وغيرها مما جعل هذه   الى  النقل والترفيه وصوال  أو املدرسة وحتى  العمل 

 االخيرة في حاجة دائمة لتطوير  الخدمات وتحسين جودتها. 
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عدد الوظائف وتفرعها وتوسع املؤسسات ، جعل العمليات االدارية معقدة وبحاجة الى تسهيل  خصوصا بعد زيادة ت

آداء   في  السرعة  أجل  من  وذلك  عليها  القائمين  املوظفين  عديد  الى  تحتاج  والتي  العمومية  االدارة  وخصوصا  معامالت، 

 اتهم العامة. الخدمات، ومن جهة أخرى إإزالة العوائق االدارية لتي تعترض االفراد في حي

وخصوصا ملا صار فهم املواطن العامي خاطئ بشئن مفهوم البيروقراطية هذا املفهوم الذي لم يأخذ حقه فعليا في  

اإلدارت العمومية، وذلك النه اصبح مفهوم مشوه بفعل االفكار الخاطئة التي يطبعها الفرد املواطن على املعامالت االدارية  

ا العراقيل  اخرى بسبب  التي  ومن جهة  العموميا  املؤسسات  االدارية خصوصا  الخدمات  الطلبات على  كثرة  لناجمة عن 

 تتطلب وثائق وملفات.

لهذا وجب التفكير في ابتكار سبل اخرى من أجل خدمة االفراد واملواطنين لجعل التعامالت اسهل واضمن من جهة،  

ب كفاءة من قبل تقنيين ومهندسين خصوصا في  ومن جهة اخرى تقليص الوقت وجهد وعناء التنقل، اضافة الى ذلك يتطل

 االعالم اآللي.

االدارة   عالقة  وفهم  ابراز  مع  البروقراطية  مفهوم  يتخلل  الذي  والغموض  الشوائب  سنزيل  الدراسة  هذه  في 

 االلكترونية بالبيروقراطية.

 اإلدارة اإللكترونية كمفهوم معاصر:أوال:  

التوجيه   التخطيط  األنترنيت  على  املعتمدة  اإلمكانيات  على  قائمة  إدارية   عمليات  عن  عبارة  اإللكترونية  اإلدارة 

والرقابة، من أجل تحقيق األهداف املخططة إداريا، بينما في تعريفها اآلخر  انجاز األعمال واملهام اإلدارية من خالل وسائل  

وتبسي تسهيل  أجل  من  اإلتصال  إنجازها تكنولوجيا  وسرعة  اإلجراءات  الشؤون    ط  في  االلكترونية  االدارة  ع.،  )توفيق 

 .(41، صفحة ص2014االدارية، 

املنظمة  الخدمة    وهي قدرة   تقديم  يسهل  بما  والخارجية  الداخلية  والخدمات  التنظيمية  االنشطة    اإلدارة  على 

  (25، ص2005)احمد  للعمالء وبوسائل  تكنولوجية متطورة وحديثة

 العملية اإلدارية من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية :  إستمرارية 

لقد كانت اإلصالحات الحكومية مثار  نقاشات أكاديمية وإدارية متواصلة، نتيجة لضعف فاعلية اإلدارة في العديد  

يب لبيئتها املتغيرة ،  من املنظمات الحكومية، ذلك إلن التصور السائد أن العملية اإلدراية أصبحت غير فعالة وال تستج

 لذلك أصبح التفكير في إبتكار تطبيق تقنيات إدارية  إلدارة القطاع الحكومي. وذلك ردا عن   

 الضغوطات التي كانت تتعرض لها البيروقراطية التقليدية. 

 ثانيا: اإلنتقال إلى اإلدارة اإللكترونية: 

 نافسية بين املؤسسات. عامل الوقت والسرعة اللذان يعتبران من أهم املجاالت الت-

 اإلجراءات والعمليات املعقدة وآثارها على زيادة تكلفة األعمال. -

 ضرورة توفير البيانات للعاملين في املؤسسة.-

 التوجه نحو توظيف استخدام التطور التكنولوجي واإلعتماد على املعلومات وإتخاذ القرارات. -

"املفهوم الشامل لإلدارة اإللكترونية" أن تطبيق نموذج اإلدارة اإللكترونية قد مر     ويرى الذكتور علي حسن بكير  في 

 بثالثة مراحل: 

   مرحلة اإلدارة التقليدية  الفاعلة:

تنفيذ   في  الشروع  عملية  مع  بالتوازي  وتطويرها  تنميتها،  ومحاولة  اإللكترونية  اإلدارة  تفعيل  يتم  املرحلة  هذه  في 

نية بحيث يستطيع املواطن بذلك تخليص معامالته وإجراءاته بشكلل سهل وبدون أي روتين، أو  مشروع اإلدارة اإللكترو
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مماطلة في الوقت الذي يستطيع فيه كل فرد يملك حاسوب شخص ي اإلطالع على نشرات املؤسسات واإلدارات وأحدث  

 مارات الالمة وتعبئتها إلنجاز أي معاملة. البيانات، واإلعالنات عبر الشبكة اإللكترونية مع إمكانية طبع أو إستخراج اإلست

 مرحلة الفاكس والتيليفون :  

أو   املتعامل،  يتمكن  حيث  والفاكس،  الهاتف  تكنولوجيا  تفعيل  فيها  يتم  التي  الوسيطة  املرحلة  هي  املرحلة  هذه 

نجاز أي معاملة، واستخدامه  املواطن من اإلعتماد على الهاتف املتوفر  ويمكنه اإلستفسار  في اإلجراءات واألوراق الالزمة إل 

للفاكس إلرسال واستقبال األوراق واإلستثمارات وغيرها.وما يميز هذه املرحلة عن املرحلة السابقة هو اإلنتقال من تلقي  

البيانات واإلطالع على املعلومات من طرف املواطن)مستقبال( إلى التفاعل وإعطاء رأيه واإلستفسار والرد عليها، كما أن في  

فإن  هذه   لذلك  والفاكس،  الهاتف  من  كلفة  أكثر  تكون  والتعرفة  متوسط،  لألنترنيت  املستخدمين  عدد  يكون  املرحلة 

امليسورين ومافوق هم األقدر على إستعمال هذه التكنولوجيا نظرا لعدم توسع نطاقها ألنها كتقنية لم تكن في متناول  

 الجميع.

 مرحلة اإلدارة اإللكترونية:  

املستخدمين   يصبح عدد  بحيث  لإلدارة  التقليدي  الش ئ  عن  التخلي  من خاللها  يتم  والتي  األخيرة  املرحلة  هذه  في 

٪ من املواطنين، ويجب أن يصاحب ذلك توفر الحواسيب بشكل شخص ي، أو عن طريق  30للشبكة اإللكترونية ما يقارب  

ي معاملة إدارية، بالشكل املطلوب وبأسرع وقت ممكن، األكشاك، وتكون تكلفتها معقولة ومتاحة لكل مواطن إلنجاز  أ 

وتعلم طرق   معها،  وتفاعل  تقبلها  اإللكرونية،  تفهم  قد  العام  الرأي  يكون  وبذلك  فاعلية.  وأكثر   تكلفة  وأقل جهد وأقل 

 إستخدامها. 

 كزت على:واملالحظ للمراحل التي مر  بها  تطبيق نموذج اإلدارة اإللكترونية )مراحل التحول( نرى أنها ر 

إندماج املجتمع بشكل تدريجي لكي يكون هناك تقبل طوعي إلستراتيجية اإلدراة اإللكترونية بما يؤدي إلى تخصيص  -

بـ: تحول جذري ومفاجئ  في األساليب   التغير التنظيمي، والتي تنتج غالبا عندما يكون هناك مشروع يتعلق  شدة مقاومة 

 اإلدارية.

باملعدات واألجهزة- البنية    اإلهتمام  توفير  يتطلب  اإللكترونية  لإلدارة  التحول  أن  إعتبار  الالزمة على  اإللكترونية 

  (4، ص2005)الصيرفي  .التحتية الداعمة لألعمال اإللكترونية

 ثالثا: متطلبات االدارة االلكترونية:

 يتطلب استخدام تطبيق االدارة االللكترونية: 

 متطلبات إدارية:  

واملتابعة   التخطيط  : وظائف  هيئة، وطنيا  أو  أو مؤسسة  إدارة  والتي تشمل  تأسيسية  استراتيجيات وخط  وضع 

اإلدارة   الدعم، والتأييد من طرف  املرحلة البد من توفير  في هذه  الحكومة االلكترونية،  الهرم  العلوالتنفيذ ملشاريع  في  يا 

 اإلداري مع توفير مخصصات مالية كافية إلجراء التحول املطلوب.

 آلية ومحاولة توفيره وإتاحته لألفراد واملؤسسات. 

   تطوير التنظيم اإلداري والخدمات واملعامالت الحكومية وفق تحول تدريجي :

اإلدارة   ومبادئ  تنسجم  يجعلها  بما  الحكومية،  الوظائف  ومختلف  الهيكلية،  واملحددات  الجوانب  تنظيم  بإعادة 

 مثل الغاء ادارات، استحداث ادارات جديدة تساير التطور التكنولوجي.اإللكترونية 
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 متطلب الكفاءة واملهارات املتخصصة:  

الخبرة ما  وهو ضرورة  وجود يد عاملة مؤهلة تمتلك زادا معرفي ا يحيط بمبادئ التقدم التقدم التقني، ولها من 

 يمكنها من أن تصبح موردا بشريا مؤهال الستخدام تقنيات املعلوميات. 

وضع التشريعات القانونية الالزمة لتطبيق االدارة االلكترونية قبل التطبيق عن طريق تحديد االطار القانوني الذي يقر  

تطبيق أي تكملة للنقائص والفراغ القانوني الالزم، والذي يمكن أن يظهر اي مرحلة من مراحل  بالتحول االلكتروني واثناء ال

التحول، وبعد التطبيق بوضع قواعد قانونية ضامنة ألمن املعامالت االلكترونية وتحديد االجراءات العفابية الخاصة بفئة  

 املتورطين في جرائم االدارة االلكترونية.

أن الدول التي اعتمدت تطبيقات االدارة االلكترونية لم تصدر تشريعات عامة، تلزم االدارت  وفي هذا  السياق نجد  

الوسائل   جانب  الى  االلكترونية  بالوسائل  بعد،  عن  املواطنين  مع  االدارية  معمالتها   جميع  بأداء  الحكومية  واملؤسسات 

د يتراوح مضمونها بين اقرار  املبدأ، أي اإلعالن  عن  التقليدية، حيث أن التشريعات الحديثة في الكثير من الدول الغربية ق

بإستثناء مايشترط القانون صراحة   -حق املواطن في الحصول على املعامالت االدارية والخدمات العامة بوسائل معلوماتية

االلكترونية في    حضور املعني شخصيا الى املراكز االدارية التمامه، وبين الزام االدارات العامة على تقديم بعض الخدمات

تلزم   بحيث  والضرورية،  واملالية  االدارية،  واملعلومات  االدارية  والقرارت  القوانين،  نشر  مجال  مثل  قطاعات  او  مجال 

 الشركات التجارية، وبعض فئات التجار بتقديم تلك التصاريح الكترونيا وفق شروط تحدد تحدد بأدوات  تعاقدية.

 ري:  امتطلب االصالح االد

الوصول الى تحقيق تحول ناجح في تطبيق االدارة االلكترونية، يتوجب تطبيق مبدأ االصالح االداري ، والذي  في اطار  

، والوثائق  يشمل التخصص الوظيفي في تشغيل البرامج االلكترونية، وخبراء لتأمين املعلومات، وحماية البرامج والتعامالت  

أي محاولة إحداث تغييرات جذرية، وجوهرية في املفاهيم  االدارية والفنية، والحاجة الى القيادات الواعية متحمسة ولها  

القدرة االدارية وترشيدها، وتطوير العالقات بين املنظمات االدارية املختلفة والبحث عن حلول كفيلة تؤدي الى تحسين  

اض الوظيفية،  الخدمة  الى  انجاز  والحاجة  االلكترونية،  بالتصرفات  يتعلق  فيما  االثبات  قواعد  بسط  ضرورة  الى  افة 

     (449، ص2013)حسين تشريعات جديدة تخص التوقيع االلكتروني، وحمايته مثل تشريع اعتماد التوقيع االلكتروني 

 املتطلبات االقتصادية واالجتماعية: 

التحول لالدارة االلكترونية ، وعلى دراية    تشمل العمل على خلق تعبئة اجتماعية مساعدة، ومستوعبة لضرورة 

كافية بمزايا تطبيق الوسائل التقنية في االجهزة االدارية، مع االستعانة بوسائل االعالم، جمعيات املجتمع املدني في دعم  

اللقاءات والندوات والتجمعات التحسيسية الخاصة بنشر فوائد تطبيق االدارة االلكترونية، وبرمجة حصص تدريبية على  

الت التقنية في مختلف املستويات التعليمية ، مع ضرورة توفير النخصصات املالية الكافية لتغطية االنفاق  استعمال اال

على مشاريع االدارة االلكترونية، دون اهمال االستثمار  في ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وايجاد مصادر تمويل  

 ي.لها تمتاز بالديمومة على املستوى املركزي واملحل

 املتطلبات البشرية: 

يعتبر العنصر البشري اهم املوارد التي يمكن استثمارها لتحقيق النجاح في اي مشروع وفي اي منظمة، فلذلك يعتبر  

الذي   فهو  اإللكترونية،  لإلدارة  املنشأ  هو  يعتبر  حيث  اإللكترونية،  اإلدارة  تطبيق  في  بالغة  أهمية  ذو  البشري  العنصر 

وسخرها لتحقق أهدافه التي يصبو اليها، لذلك فإن اإلدارة اإللكترونية  من وإلى العنصر البشري  اكتشفها ومن ثم طورها 

وتتمثل البنية التحتية البشرية  لالعمال االلكترونية سواء املؤهلة او ذات مهارة مرتبطة بالبنية التحتية الصلبة تأسيسات،  
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الن التحتية  بنية  أو  تطوير   تصليحات،  تشبيك،  جديدة،  توصيالت،  أعمال  نماذج  استشارات،  خدمات،  تقديم  اعمة، 

 برمجيات تطبيقية... 

االجهزة   في  متوفرة  غير   ومهارات  الى خبرات  وتحتاج  املوظف  برامج جديدة على  هي  االلكترونية  االدارة  برامج  ان 

االدارية، والتحول الى نظام االدارة االلكترونية يغير تركيبة العمل داخل الجهاز االداري، حيث يظهر ويتزايد دور محترفي  

املوظف التقليدي، كما تظهر  وظائف جديدة ربما لم تكن معروفة قبال داخل  الكمبيوتر  واالنترنيت ، حيث يتراجع دور  

االجهزة االدارية، وبالتالي فأن مكون التنمية البشرية وكفاءة العنصر  البشري تلعب دورا حاسما في نجاح البرامج، وهذا  

ية املالئمة لها وهذا يعني ضرورة اعادة  يؤكد ان تطبيق االدارة االلكترونية يتطلب تغييرات جذرية في نوعية العناصر البشر 

واملصادر   واالساليب  والبرامج  الخطط  ذلك  في  بما  الجديد  التحول  متطلبات  ملواكبة  والتدريب  التعليم  بنظم  النظر  

 التعليمية والتدريبية على كافة املستويات االدارية. 

 املتطلبات التقنية:  

لكترونية، حيث يمثل االجهزة والتقنيات الالزمة النجاح املشروع  يشكل هذا املحور حجر االساس ملوضوع االدارة اال

ويتم من خاللها تمثيل املعلوماات ونقلها الكترونيا مع ضمان سريتها ودقتها وتنفيذ املعامالت والخدمات عن بعد بإستخدام   

لومات واتصاالت وتوفير االجهزة  الشبكات االلكترونية صحتها و مصداقيتها، إن توفير  البنية التحتية من تكنولوجيا املع

واملعدات والبرامج واساليب ومصادر املعرفة املالئمة واتاحتها لالستخدام على اوسع نطاق ممكن من متطلبات نجاح تطبيق  

 االدارة االلكترونية، بالتالي ان البنية التحتية التقنية تنقسم الى قسمين: 

 :  البنية التحتية  الصلبة لالعمال االلكترونية -

املادية  املعلومات  وتكنولوجيا  والشبكات  الحاسوب  واجهزة  والخلوية  االرضية  والتوصيالت  التأسيسات  كل  في  وتتمثل 

 الضرورية ملمارسة االعمال االلكترونية وتبادل البيانات الكترونيا.

 البنية التحتية الناعمة لالعمال االلكترونية:  

وتتمثل في مجموعة الخدمات واملعلومات والخبرات وبرمجيات النظم التشغيلية للشبكات التي يتم امجاز وظائف  

االعمال االلكترونية برمجيات التطبيقات، وهذه تتكون من مواقع الويب، قواعد البيانات االلكترونية، خدمات الشبكات،  

 رة االلكترونية على الويب. الخدمة لسلسلة القيمة الذاتية للزبون، خدمات التجا 

 وتتمثل مكونات البنية التحتية من ما يلي:  

تقنيات االتصاالت تعد العمود الفقري لتنفيذ  العمل الكترونيا لقيامها بدور نقل املعلومات بسرعات عالية غو عبر قنوات  

ل اقمار االتصال والتي تعرف باالقمار  الالسلكية والتي منها االرضية املايكرويف، او بالقنوات الفضائية التي تعمل من خال

 الصناعية.  

محطات االتصال او اعادة االرسال او التحكم: وتمثل العنصر  املتحكم بنقل املعلومات  وتتكون من مكونات الكترونية  -

الرسال  مختلفة قد توجد كليا او جزئيا في املحطات املختلفة تبعا لوظائف املحطة، ومن هذه املكونات: أجهزة تختص با

واالستقبال، وهناك ايضا اجهزة املضاعفة والتوجيه التي تعمل على تجميع املعلومات من مصادر مختلفة وارسالها عبر  

قناة واحدة، اضافة لتوجيه املعلومات عبر افضل الطرق بين املرسل واملستقبل، وهناك كذلك مكونات الكترونية تكفل  

 الكترونيا والتالي تحقق الجودة في االستخدام.  التكامل بين شبكات االتصال بالربط بينها

 تقنيات الحاسب اآللي ومكوناته:  

 ومن اهم املكونات  الحاسوبية للبنية التحتية لالدارة االلكترونية ما يلي: 
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بها، والتي تعتبر   - املادية: وتتمثل في اجهزة الحاسب اآللي بمختلف أنواعها وقدراتها، إضافة إلى األجهزة  امللحقة  املكونات 

 ضرورية كأجهزة اإلدخال أو اإلخراج بمختلف أنواعها. 

 املكونات املنطقية: وتشمل نظم برامج التشغيل وبرامج التطبيقات وخالفه. 

 ية ألعمال الحاسب اآللي داخل املنظمة مثل:مستلزمات البنية التحت

 املواقع املكانية، التوصيالت السلكية، األجهزة املساندة، الطاوالت الخاصة بالحاسب وغير ذلك.

 شبكات الحاسب اآللي: 

تعني شبكات توصيل  مجموعة من الحاسبات معا بواسطة سلك أو كيبل بشكل مباشر، أو  عن طريق خطوط  

و الالسلكية، او عن طريق االقمار الصناعية، بغرض الحصول على املعلومات  والبيانات وتبادلها فيما  الهاتف السلكية  ا

 بين هذه الحسابات، وفيما يلي توضيح ألهم الشبكات: 

شبكة االنترنيت: هي الشبكة العنكبوتية العاملية وممتدة جغرافيا التي باتت تغطي اجزاء كبيرة من الكرة االرضية  ومتاحة  

 ي فرد عامليا. ال 

 شبكة االنترنيت:  

وتعرف بأنها الشبكة الداخلية للمنظمة، والتي تسمح للموظفين واملنتسبين لهذه املنظمة بالحصول على البيانات  

واملعلومات وتبادلها داخل املنظمة مع فتح قنوات اتصال جديدة للموظفين، والفرق الرئيس ي بينها وبين شبكة اإلنترنيت هو  

مفتوحة ألي شخص في العالم، بينما األولى خاصة فقط بمنتسبي املنظمة وتحمي بما يسمى بالجدار الناري من  أن األخيرة  

 الغرباء.

 شبكة اإلكسترانيت:  

الى   االنترنيت  عبر شبكة  بالدخول  املحددين سلفا  املستفيدية  لبعض  أنترنيت خاصة يسمح  بأنها شبكة  وتعرف  

ة، وبذلك تكون تطويرا لشبكة االنترنيت ولكن بصالحيات وقيود محددة وبذلك االنترنيت ولكن بصالحيات وقيود محدد

 تكون تطويرا لشبكو االنترنيت تلية ملتطلبات أنشطة املنظمات على اختالف أنواعها، وخاصة في املجاالت التجارية. 

 مفهوم التنظيم البيروقراطي لدى فيبر: 

انه نمط معين م البيروقراطي:  بالتنظيم  البيروقراطي  يعني فيبر  اذن فالتنظيم  السلطة،  الذي يحقق  السلوك  ن 

الذي   له، بحيث يكون ذلك وفق األسس والقواعد  املشكلين  بين األعضاء  اجتماعية، وتفاعالت  يضم مجموعة عالقات 

 تحكم سلوكهم، ويتم ذلك على اساس نظام التسلسل االداري، تقسيم العمل، وتحقق الهدف. 

انه   الى  ايضا  مجرد  ويشير  بشكل  وتحدد  القانونية  االسس  على  السلطة  فيه  تبنى  العقالنية  الشرعية  الهيمنة  نموذج 

 وموضوعي.

كما يعرفه ان ذلك التنظيم العقالني للجهاز االداري في املنظمة وتأثيره على سلوك وآداء العاملين، وهي عبارة عن  

التي ي القائم على مجموعة من  سلطة املكتب التي تستمد من مجموعة قوانين والتعليمات  حتوي عليها التنظيم الرسمي 

 املبادئ  كتقسيم العمل ، التخصص الوظيفي.

 االدارة االلكترونية والبيروقراطية: رابعا: 

  هوو  رشيد فعل هو قالنيالع  تنظيمال الفيبري  تفكير ،حسب غائية بأفعال يقوم اجتماعي  تنظيمأن أي ال فيبريرى 

  فيه   يختار  الذي  فعل"  رشيد  بفعل  فيبر  عنه  عبر  ما  فهذا  ،  جماعي  هدف  تحقيق  بغية  الدولة  وشرعية  إطار  ضمن  تنظيم

  هي  االجتماعية   الحياة عقلنه أن إلى يشير،(180، ص2009)الجواد  "مدروسة  بطريقة تحقيقها ووسائل غاياتهم الفاعلون 

 : الفعل  من الثالثة  األنماط إلى  األفراد حياة توجه حيث الحديثة  املجتمعات  املؤشرات  من
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  الجماعة  مرجعية على  بناءا     أفعالها توجه  التي  الحداثة قبل   ما   مجتمعات  يسود  وتقاليد بالعادات  يتعلق:  التقليدي  فعل 

 .السابقة

 .العاطفة على  مبني  الفعل توجيه  يتم خالله من  الذي: الوجداني الفعل

 توقع  في  سابقيه   عن   يتميز   والوسائل  الغايات  بين  املوائمة  على  ينطوي   نفعي  هدف  ،أو  القيم  صوب  يتجه :  العقالني  الفعل

  الهدف   حسب  أخرى   إلى  جمعية   من   فتختلف   الوسيلة  أما  ذاتها   بحد  غاية  هي  جمعية   تأسيس  فاختيار  املرجوة  النتائج

 ( 48، ص2011)دوتيه  لتحقيقه املوجهة

  لتشكلها،   الدافعة  العوامل   أي   واملجتمع،  للطائفة  املشكلة  االجتماعية  العالقات  فهم  إلى   ذهب  تونيز،   فرديناند   لفكرة  نقده  في

  جديدة   فكرة  استخلص  إنما  العكس،  وال   الجماعة   يلغي  ال  الفرد  أن  فيبر  يرى   جماعة،  أو  طائفة  مع  تكيف  للفرد  يمكن   كيف

 ( 78.79، ص2008)فلوري  فرداني نسق قلب في تعايش أي تطويعية أشكال  في والجماعة   الفردي  بين تجمع

 للفعل  تحليله  حول   فيبر  ماكس  فكرة  منطلق  من  العقالني  النمط  إلى  التقليدي  نمط  من  الجماعة  أشكال  تحول   فإن  بالتالي

  :للجماعات املشكلة  االجتماعية العالقات من  شكلين  يحدد

  فيها   يكون   التقليدية   املجتمعات  به   تتميز  الذي  ،   الجماعة  إلى  باالنتماء   املحددة   االجتماعية   العالقات  على  مبني   :    األول   شكل 

 .ثقافية للموروثات املتواصل  إتباع   إلى يستند  و التقليد قوة على مبني   اجتماعي رابط

   .عقالني توجه ذات مشتركة   غاية لتحقيق الهادفة مصالح  على مبنية  أيضا التراض ي  على  مبنية عالقات هي   : الثاني  شكل

  ال   تاريخية  سيرورة   حسب  ألن   بعض  عن   ينفصالن   ال   الشكالن  هذان   أن   يشير   الجماعة،  أشكال   حول   تصوراته  سياق  في

  بقاء   مع  املجتمعات   على  الغالب  هو  يصب  العقالني  النموذج  أن  ،   أي  األول   النمط  إلى  الرجوع  دون   الثاني  الشكل    فهم  يمكن

  ونموذج   للرأسمالية   تفسيره  في  وتطويعية  جماعية  عالقات  بين  ومصالح  قيم  بين  مزيج   يحدث  أي   التقليدي   نموذج  من   ش ئ

 ( 62، ص2008)دوبار   .السياس ي املجتمع تفسير  في وحتى البيروقراطي

  تكون   قد   فيبر  لدى  االجتماعي  التغير   أسباب   من  متعددة،  ألسباب  يحدث    االجتماعي  التغير:    أن   إلى  فيبر   يذهب

  االختراع   و  كاإلبداع  داخلية  خارجية  أو  داخلية  تكون   قد  ،  والتكنولوجيا   االختراعات  و  كاألفكار  مادية،  أو  فكرية  عوامل 

  و   كالحروب  ظرفية  ألسباب فيبر حسب  التغير   يكون  قد جديدة، أفكار و  تكنولوجيا استيراد خالل  من وخارجية والتجديد، 

 إيديولوجياته   و  مصالحه  يخدم  بما  عليه  املسيطر  املجتمع  بناء  تغيير  إلى  هادف  ممنهج  االستعمار  كان  إذا  خاصة  االستعمار،

ت للتعبير عن  البروقراطيةعني  كما  الغالب  في  الطريقة األمثل لإلدارة وتطويرها، فإنها تستعمل  تالعقالنية والرشادة  وهي 

 الجوانب السلبية لإلدارة العمومية.

دمات،  اال انها في الواقع تعبر عن سلطة الرشيدة، لقدت خلقت هذه السلبية في شرح املفهوم مما نتج عنه بطئ الخ

 تعقيد اإلجراءات االدارية، مما أدى الى اختراع آليات جديدة لتسيير االدارة البيروقراطية. 

التكنولوجيا   الذي جلب معه  التغير اإلجتماعي  في سياق  البروقراطية  الى قولبة  املفكرين  العديد من  حيث توجه 

 االتصاالت. 

التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من تدفق املعلومات، مما    يفسر تايلر وبالمي هذه النظرة من خالل  ماتتحيه

يسهل في عملية فحص الطلبات والخدمات االدارية للمواطنين ، ويرى كذلك كل من االن انه يمكن لالدارة االلكترونية ان  

 . (jain 2004, p1.4) تتجاوز املشاكل التي يتسبب  فيها التنظيم الهرمي إلدارة

 كما يرى كوردوال ان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي عبارة عن عن وسائل تخدم  البيروقراطية. 

فاالدارة  فلفسته،  تغير  دون  البيروقراطي  التنظيم  لجعل  مالئمة  حلول  اليجاد  استحدتث  االلكترونية    االدارة 

 االلكترونية جاءت من أجل ايجاد حلول مالئمة لخدمة املتعاملين معها. 
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 خاتمة:

،  تناولنا في هذه الدراسة موضوع مفاهيم االدراة االلكترونية والبيروقراطية كنمذوج بديل للبروقراطية التقليدية

عن   الناجمة  البدائل  طرح  مع   ، البيروقراطية  مفهوم  يتخلل  الذي  اللبس  لفك  هذه  دراستنا  خالل  من  توصلنا  حيث 

التكنولوجيا العصرية لجعل البيئة االدارية اسهل في خدمة الفرد املواطن ومن جانب آخر رفع العبئ عن أغلب املوظفين  

 وخصوصا االدارات العامة. 
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م اإلدارة اإللكترونية في التشريع الجزائري 
ُ
ظ
ُ
 الحماية القانونية لن

Legal protection of e-governance systems in Algerian legislation 

 الهاشمي مزهود

 ، الجزائر 1جامعة قسنطينة  -طالب دكتوراه، تخصص: اإلدارة العامة، كلية الحقوق 

 elhachemi.mezhoud@yahoo.com البريد اإللكتروني: 

 فوضيل شريط 

 ، الجزائر 1جامعة قسنطينة  - كلية الحقوق تخصص اإلدارة العامة، طالب دكتوراه، 

 fcheriet@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
 امللخص: 

في   عليها  االعتماد  قطاعات  وتوسيع  تفعيلها  بدء  منذ  الجزائر  في  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيقات  الخدمة  تواجه 

العمومية   واملؤسسات  الهيئات  يشجع  بما  أمانها  مستوى  ورفع  لها  الحماية  بتوفير  متعلقة  تحديات  مجموعة  العمومية 

والجمهور بمختلف أنواعه على مواكبة التحول الرقمي في البالد في بيئة تحمي خصوصيته وتأمن الحماية ملصالحه وبياناته  

ر مجموعة قوانين تتعلق بتوفير حماية قانونية وجزائية للمعامالت اإلدارية  من أي استغالل غير مشروع، حيث تم إصدا 

، ومع  21/11واألمر رقم    09/04اإللكترونية وأنظمة املعلومات التابعة للهيئات واإلدارات العمومية لعل أبرزها القانون رقم  

وى ومدى الفعالية في مواجهة التهديدات  كثرة النصوص القانونية في هذا املجال الزال التساؤل يثار باستمرار حول مست 

التي تطال البيئة اإلدارية الرقمية، وهو ما سندرسه من خالل مداخلتنا من خالل تحليل مضمون تلك النصوص، والتركيز  

الة على أهمية التكامل بين الرفع املستمر ملستوى التأمين التقني ألنظمة املعلومات والردع القانوني من خالل املتابعة في ح

 أي انتهاك لها. 

 الكلمات املفتاحية: اإلدارة اإللكترونية، أمن املعلومات، الجريمة اإللكترونية، املعامالت اإللكترونية، الجزائر. 

Abstract:  Since its inception and expansion in the public service, e-governance applications in Algeria have 

faced a range of challenges in terms of protecting them and raising their safety, encouraging public 

authorities, institutions and the public of all kinds to keep pace with the country's digital transformation in 

an environment that protects its privacy and protects its interests and data against any illicit exploitation. A 

series of laws on legal and penal protection of electronic administrative transactions and information 

systems of public bodies and departments have been promulgated, most notably Law No. 09/04 and 

Ordinance No. 21/11. With the proliferation of legal texts in this area, the question continues to arise as to 

the level and extent of effectiveness in dealing with threats to the digital administrative environment, which 

we will examine through our intervention by analyzing the content of those texts and emphasizing the 

importance of complementarity between the continuous upgrading of the level of technical insurance of 

information systems and legal deterrence through follow-up in case of violation. 

Key words: e-governance, information security, cyber-crime, electronic transactions, Algeria. 
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 مقدمة:

كافة   في  استعمالها  التي شاع  واالتصال  املعلومات  لتكنولوجيا  رقمية صغيرة  قرية  إلى  العالم  لتحول  الفضل  يعود 

هذا الركب تحوال اقتصاديا رقميا برز أكثر في طريقة  ميادين الحياة داخل إقليم الدول والذي يمتد حتى خارجها، وفرض  

االنتفاع من الخدمات املتاحة للمواطن باالنتقال من الطريقة الكالسيكية إلى الطريقة الرقمية الحديثة في القطاع العام  

اإلدارية    لقد أصبحت تقنية املعلوماتف  أو القطاع الخاص وترسيخ ثقافة االستفادة دون التنقل الحضوري أي عن بعد.

الحديثة عنصرا أساسيا ومهما في املؤسسات بمختلف أنواعها واختصاصاتها صغيرة أو كبيرة لكونها أداة مهمة في عملية  

إنجاز األعمال بشكل كفء ودقيق وسريع، وكذلك مواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها الثورة املعلوماتية في الوقت 

 الحاضر.  

االلكترونية اإلدارة  وثورة    وتعد  املعلومات  ثورة  بروز  فبعد  االتصاالت،  مجال  في  التقني  التطور  ثمار  إحدى 

االلكترونية كرد فعل واقعي الستخدام   اإلدارة  الحاسب اآللي وتقنياته، جاءت  أجهزة  التي ساعد عليها تطور  االتصاالت 

إلى طرق أكثر مرونة وفعالية من ناحية،  تطبيقات الحاسب اآللي في مجاالت الخدمة العامة التطوير طرق العمل التقليدية  

هذا    ضمن كانت الجزائر  وقد    واالستفادة من منجزات الثورة التقنية في توفير الوقت والجهد والتكلفة من ناحية أخرى.

املعلومات    توجهال تكنولوجيا  استعمال  تعميم  ألجل  العاملي  الركب  مواكبة  محاولة  في  كبيرا  شوطا  قطعت  التي  العاملي 

وبالفعل  واالتص  التطورات،  تواكب  وتقليدية ال  بطيئة  تعتبر  التي  البدائية  الطرق  القطاعات واالستغناء عن  كافة  في  ال 

شرعت في تطبيق ذلك بتغيير أنماط تسييرها والسماح باستعمالها في القطاعات العامة والخاصة عن طريق إصدار قوانين  

 لذلك...وغيرها  تجيز ذلك وتخصيص ميزانيات القتناء الوسائل الالزمة 

إن التعدي على املعلومات وسرقة البيانات وامللفات واختراق األنظمة وبرامج الحماية من أهم أسباب تخوف املنظمات  

من التعامالت االلكترونية وتباطأ عمليات التحول الرقمي فيال مختلف القطاعات. حيث تعد مسألة أمن املعلومات من  

معنى أن املعلومات والوثائق التي يجري حفظها، وتطبيق وإجراء املعالجة والنقل عليها  أهم معضالت العمل االلكتروني، ب

الكترونية لتنفيذ متطلبات العمل يجب الحفاظ على أمنها، حيث يعد ضعف األمن في مجال العمل االلكتروني ضعفا للثقة،  

 مما يتطلب توفير هذه الثقة ضمن األنظمة االلكترونية ومستخدميها. 

والتصديق    وهناك   املستخدم  من  التحقق  ومنها  تحقيقها  من  البد  والتي  املعلوماتي  األمن  تمثل  للثقة  عوامل  عدة 

القوانين والتشريعات لألعمال االلكترونية. ويقصد بأمن املعلومات   والسرية والتكامل، وهو ما يقض ي أن تصدر وتعدل 

، بحيث تؤمن املنظمة نفسها والعاملين بها، وأجهزة الحاسبات  حماية وتأمين كافة املوارد املستخدمة في معالجة املعلومات

املستخدمة فيها، ووسائط املعلومات التي تحتوي على بيانات املنظمة. حيث يتم ذلك عن طريق إتباع إجراءات ووسائل  

 حماية عديدة بما يكفل سالمة املعلومات التي هي بمثابة مورد مهم للمنظمة يجب الحفاظ عليه. 

ئر ومنذ بدء التوجه الحكومي العتماد الخدمات اإلدارية العمومية إلكترونيا تم سن مجموعة من القوانين  في الجزا

والهيئات   اإلدارات  معطيات  وقواعد  املعلومات  أنظمة  حماية  مجال  في  ألحكامها  تطبيقا  تنظيمية  نصوص  وصدرت 

وما العقوبات املقررة    ألنظمة املعلومات اإلداريةفما اآلليات التي أقرها القانون الجزائري لتوفير حماية  العمومية،  

املنهج  تساؤل سنحاول اإلجابة عنه من خالل االعتماد على مناهج ثالث؛    ؟للجرائم املاسة باألنظمة اإللكترونية الحكومية

التشريع املعمول  الوصفي التحليلي املقارن إذا استدعت الضرورة من خالل وصف وتحليل مختلف مواد النصوص عليه في  

 النصوص ومستويات الحماية السيبرانية لألنظمة اإلدارية اإللكترونية.  به في الجزائر باإلضافة الى تحليل
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 :أوال: الحماية اإلدارية لإلدارة اإللكترونية

إدارية   أو منظمة  أو هيئة  إدارية  ال بد ألي حكومة  إلكترونية غفي معامالتها من توفير نظم  تتجه العتماد خدمات 

وتقنية لديها لحماية أنظمتها املعلوماتية من أية أخطار خارجية يمكن أن تؤثر على أداءها الطبيعي وسيرها وأعمالها وبياناتها  

أمن وحماية أنظمة املعلومات مع    وبيانات جمهورها، من هذا املنطلق سنتناول في الجزء األول من دراستنا هذه مفهوم

 التركيز على املستولى اإلداري للحماية وآليات الحماية والهيئات القائمة بهال في التشريع الجزائري. 

 أمن وحماية املعلومات في اإلدارة االلكترونية: -1

"حماية أنظمة املعلومات ضد أي وصول  تعرف وكالة األمن القومي في الواليات املتحدة أمن أنظمة املعلومات بأنها:  

أو نقلها، وضد إيقاف عمل الخدمة لصالح املستخدمين   أثناء حفظها، ومعالجتها  غير مرخص إليه أو تعديل املعلومات 

املخولين أو تقديم الخدمة ألشخاص غير مخولين، بما في ذلك جميع اإلجراءات الضرورية لكشف توثيق ومواجهة هذه  

  (76، ص 2016لهوب: )الش التهديدات".

للتحول  ا أساسيا  وملا كان ضمان أمن املعلومات يشكل ضرورة قصوى لنجاح العمل االلكتروني، فقد كان توفيره مطلب

 لتطبيقات اإلدارة االلكترونية، ويتم ذلك بعدة خطوات وإجراءات مترابطة مع بعضها البعض يمكن عرضها كالتالي: 

 املعلومات.  وضع السياسات األمنية لتقنيات  -

الالزمة لضمان أمن    - املتطلبات  االلكترونية، والعمل على تحديد  األمنية لإلدارة  املتطلبات  ملتابعة وتطوير  تكوين فريق 

 .  (197، ص 2004)أبومغايض: وحماية نظم املعلومات بما في ذلك ضمان لخصوصية املعلومات والبيانات الشخصية. 

املتعلق  - القوانين والعقوبات  ة بالتعديات واملخالفات األمنية في اإلدارة االلكترونية، وهذا يأتي ضمن وضع أنظمة  وضع 

 وتشريعات خاصة بكل جوانب االستخدامات التقنية للمعلومات. 

للمعلومات - والنفاذ  التعامل  الوظيفية  للمستخدمين على أساس شخصياتهم ومراكزهم  الثقة  بالتوعية ومنح  االهتمام 

 (4ص  ،2002)الحمادي:  أنظمة نفاذ متعددة املستويات حسب املستويات اإلدارية واألمنية املطلوبة.الحساسة واستخدام  

توجيه االهتمام للبيئة اإلدارية بوضع األنظمة التي تحدد املسئوليات والصالحيات والعقوبات املناسبة، وما يتبع ذلك من    -

 االستعانة بالخبرات في املجاالت التقنية والقانونية.  

م املعلومات الحكومية: الحماية اإلدارية لأدوات  -2
ُ
ظ

ُ
 ن

بما إن اإلدارة هي أداة تنفيذ التشريعات والسياسات العامة للدولة في مختلف املجاالت، فقد ازدادت مهام اإلدارة  

لجم الخدمات  وتقديم  العامة  الحاجات  إلشباع  واسع  بنشاط  تقوم  فهي  العامة،  مرافقها  وتعددت  نشاطها  هور  واتسع 

املواطنين في املرفق العام. وازدادت باملقابل واجباتها في تنظيم نشاط األفراد وحرياتهم وحماية النظام العام. وتعد الوظيفة  

)حجازي:  اإلدارية املتمثلة في حماية املصالح العامة للمجتمع، من الوظائف التقليدية لإلدارة بما يكفل حماية النظام العام.  

 ( 18، ص 2002

الدول في ظل التحول املعلوماتي في التكنولوجيا التقليدية إلى تكنولوجيا يكون فيها الحاسوب وشبكات االتصال    تحتاج

الحديثة االنترنيت اليد العليا في الحماية لذلك يجب على الدول توفير الحماية واألمن لتأمين مستقبل هذا العمل أو هذا  

له الفنية  أو  املعلوماتية  والحماية  البيانات  التحول.  على  التعدي  إمكانية  يمنع   
ً
وقائيا  

ً
هدفا الهدف  هذا  ويكون  هدف،  ا 

 واملعلومات أو سرقتها عن طريق اختراق نظم املعلومات وهذه الطرق تتمثل في:

وتكون على نوعين النوع األول رقابة على البيانات فلو كان االمر يتعلق ببنوك فإن قاعدة   أدوات الرقابة الداخلية: -2-1

)السعدي:    البيانات تتضمن بيانات العمالء وأرقام حساباتهم، ثم املركز املالي للبنك ومشروعاته ثم بيانات العاملين فيه،

الذي يتم الرجوع إليه للحصول على املعلومات في    فكل هذه البيانات بمجموعها تشكل املرجع أو املصدر  (64، ص  2004
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إطار الحكومة اإلليكترونية، إذ أن هذه املوجودات واملعلومات بحاجة إلى حماية لكونها ذات قيمة لألشخاص وللبنك ومن  

وقائية    ثم لحفظ أمن الحكومة نفسها بالحفاظ على أمن وحماية تلك البيانات، وهذه الحماية هي حماية وقائية، أي عملية 

يقوم بها املرفق العام في الدولة بسرية وحفظ تلك البيانات ألجل تحقيق الخطة املتوقعة وليس منعه املطلق، وهذه الحماية  

مؤداها إجراء تقوم به اإلدارة بتحصين الوسيلة التقنية نفسها فأما أن يحدد من يعمل على الجهاز ملوظفين معينين فقط  

  (12، ص 2002)حجازي: هاز نفسه وذلك للتحكم في نظام التشغيل. ومن دون غيرهم أو يبرمج الج 

أو   املعلومات  تلك  على  التعدي  إمكانية  يمنع  وهو  الحاسوب،  ومعالجات  ومخرجات  مدخالت  فهو  الثاني  النوع  أما 

املخرجات  املدخالت أو محاولة سرقتها عن طريق اختراق الحاسب اآللي نفسه، ومن ذلك القيام بتشفير تلك املدخالت أو  

ومعالجتها كما يدخل في تأمين مقر العمل الخاص باإلدارة اإلليكترونية على مستوى األفراد كما في البيانات والوثائق ويمكن  

من خالل ذلك تزويد هؤالء األفراد بكلمات سر، وبذلك أمنت الحماية األمنية أو اإلليكترونية لتلك البيانات أو املعلومات  

 يقوم به الجهاز نفسه.  عن طريق تحصين وقائي

الخارجية:    -2-2 الرقابة  ومكافحة  أدوات  الناري  الجدار  واستخدام  الحكومة  في  واملعلومات  البيانات  تشفير  وتشمل 

الفيروسات، فهذه الوسائل االليكترونية هدفها حماية املرافق العامة والسيما املرافق األمنية. فباستخدام هذه الوسائل  

 (127، ص 1996)الصباغ:  عام والتقليل من حاالت العبث باملصالح العامة.يمكن تنظيم املرفق ال

 آليات الوقاية وحماية أنظمة املعلومات في الجزائر:  -3

للمعطيات   اآللية  املعالجة  بأنظمة  املساس  جرائم  كل  واالتصال  اإلعالم  بتكنولوجيات  املتصلة  بالجرائم  يقصد 

رتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت املحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخ
ُ
رى ت

 اإللكترونية.

رقم:    حيث القانون  اإلعالم   04- 09صدر  بتكنولوجيات  املتصلة  الجرائم  من  للوقاية  الخاصة  القواعد  يتضمن 

 :اإلجراءات التالية ، وذلك من خالل واالتصال ومكافحتها، حيث تم إقرار آليات وقائية واستباقية لجرائم أنظمة املعلومات

اإللكترونية:  -3-1 االتصاالت  اقبة  االتصاالت    مر بمراقبة  املختصة  القضائية  أو  األمنية  السلطات  تقوم  أن  يمكن 

اإللكترونية بجميع أنواعها في حال توفرت معلومات عن احتمال وقوع اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام  

الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو االقتصاد الوطني، مع تقييد هذا اإلجراء حيث يجب الحصول على إذن  العام أو  

وذلك تجسيدا ملبدأ سرية املراسالت الشخصية واالتصاالت الخاصة    مكتوب من السلطة القضائية املختصة للقيام به،

 لسلطة القضائية. التي يكفلها الدستور ويجيز االطالع عليها فقط بأمر معلل من ا

، للسلطات القضائية املختصة وضباط الشرطة  04-09تتيح أحكام القانون رقم  :  تفتيش املنظومات املعلوماتية  -3-2

القضائية أن تقوم بالدخول للقيام بعمليات تفتيش مادي سواء إلكتروني أو حضوري، للمنظومات املعلوماتية أو أجزاء  

وذلك في إطار حماية أنظمة املعلومات الحكومية أو البحث    نظومات التخزين املعلوماتية،منها واملعطيات املخزنة فيها أو م 

 عن قرائن وأدلة لعمليات طالت منظومات إلكترونية. 

كتشف بينها معطيات مخزنة    حجز املعطيات املعلوماتية:  -3-3
ُ
تكون عملية الحجز نتيجة لعملية تفتيش للمعطيات ت

رائم أو مرتكبيها ويمكن حجز املنظومة املعلوماتية أو نسخ املعطيات املهمة منها على دعائم  تكون مفيدة في الكشف عن الج

أما إن استحالت إجراء حجز ألسباب تقنية يمكن تقييد الوصول للمعطيات التي تحتويها املنظومة املعلوماتية   تخزين، 

نسخها. أو  إليها  الوصول  ومنع  رقم:  )القا  املعنية  املتصلة  04-09نون  الجرائم  من  للوقاية  الخاصة  القواعد  يتضمن   ،

 ( 2009بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، 
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نستنتج أن املشرع قد وضع األليات االستباقية للجرائم املاسة بأنظمة املعلومات    04-09من خالل أحكام القانون  

مية اإلدارية واالقتصادية واألمنية في إطار وقائي، وفي ما يخص جانب املكافحة  وخصوصا ما يتعلق بأنظمة املعلومات الحكو 

وضع آليات التفتيش والحجز بالوسائل التقنية املناسبة كإجراء بعدي ألية عمليات غير مشروعة تطال األنظمة املعلوماتية  

 بما فيها أنظمة اإلدارة اإللكترونية.

 أنظمة املعطيات اإلدارية في الجزائرالهيئات املختصة بحماية   -4

التي  الهيئات  اإلدارة    تقوم مجموعة من  لنظم  والتقنية  اإلدارية  الحماية  في سياق  بمهام تدخل  الجزائري  املشرع  أحدثها 

واملديريات   املصالح  إلى  تضاف  الهيئات  وهذه   ، الجزائر  في  اإلدارية  العمومية  الخدمة  قطاعات  مختلف  في  اإللكترونية 

 ية التابعة لكل هيئة حكومية على حدى والتي تسهر على صيانة وتشغيل أنظمة املعلومات اإلدارية.التقن

باإلضافة إلى ما تم ذكره من آليات الوقاية واملكافحة لجرائم أنظمة  الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم املعلوماتية:  -4-1

القانون رقم   التي أقرها    04-09املعلومات 
ً
أيضا منها ومكافحتها، تحت اسم:  ، فقد نص  بالوقاية  إنشاء هيئة معنية  على 

 "الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها". 

الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقاللية املالية، توضع تحت سلطة رئيس الجمهورية.  و

)املرسوم الرئاس ي رقم:    لجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم رئاس ي.مقرها بمدينة ا

، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها،  20-183

2020) . 

 في هذا املجال بــ:الهيئة عدة مديريات ومصالح ومكاتب لتسييرها كما يحدده التنظيم الخاص بها، حيث تقوم  تضم 

 اقتراح عناصر االستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها.  -

 ة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها.تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم املتصل -

بتكنولوجيات    - املتصلة  الجرائم  مكافحة  مجال  في  القضائية  الشرطة  املختصة ومصالح  القضائية  السلطات  مساعدة 

 اإلعالم واالتصال، السيما من خالل جمع املعلومات والتزويد بها ومن خالل الخبرات القضائية. 

املعطيا  - وحفظ  وتسجيل  لألنظمةتجميع  الرقمية  في    ت  استعمالها  أجل  من  ومسارها  مصدرها  وتحديد  املعلوماتية 

 اإلجراءات القضائية. 

الدولي    األجنبية وتطوير تبادل املعلومات والتعاون على املستوى  السهر على تنفيذ طلبات املساعدة الصادرة عن البلدان  -

 في مجال اختصاصها. 

 ات الوطنية املعنية بالجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال. تطوير التعاون مع املؤسسات والهيئ -

 املساهمة في تكوين املحققين املتخصصين في مجال التحريات التقنية املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.  -

 اختصاصها.   املساهمة في تحيين املعايير القانونية في مجال -

  2020مطلع العام  املنظومة الوطنية ألمن األنظمة املعلوماتية:    -4-2
ً
، تم وضع اإلطار القانوني آللية أخرى أكثر شموال

في مجال أمن املعلومات، تم تسميتها: "املنظومة الوطنية ألمن األنظمة املعلوماتية"، تعد أداة الدولة في مجال أمن األنظمة  

الت اإلطار  وتشكل  وتشمل  املعلوماتية،  تنفيذها،  وتنسيق  املعلوماتية  األنظمة  الوطنية ألمن  االستراتيجية  إلعداد  نظيمي 

املنظومة املوضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني مجلسا وطنيا ألمن األنظمة املعلوماتية، يكلف بإعداد االستراتيجية الوطنية  

األنظمة املعلوماتية، وتكلف بتنسيق تنفيذ االستراتيجية    وكالة أمنو  ألمن األنظمة املعلوماتية، واملوافقة عليها وتوجيهها.

 الوطنية ألمن األنظمة املعلوماتية.
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ممثله، أو  الدفاع  وزير  يرأسه  الذي  ااملعلوماتية  األنظمة  ألمن  الوطني  املجلس  االستراتيجية    يتولى  إعداد  إطار  في 

 الوطنية في مجال أمن األنظمة املعلوماتية، املهام التالية: 

 البت في عناصر االستراتيجية الوطنية ألمن أنظمة املعلومات املقترحة من قبل الوكالة وتحديدها. -

 دراسة مخطط عمل الوكالة وتقرير نشاطاتها واملوافقة عليهما.  -

 دراسة التقارير املتعلقة بتنفيذ االستراتيجية الوطنية ألمن األنظمة املعلوماتية، واملوافقة عليها. -

 املوافقة على اتفاقات التعاون واالعتراف املتبادل مع الهيئات األجنبية في مجال أمن أنظمة املعلومات. -

 املوافقة على سياسة التصديق اإللكتروني للسلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني. -

 وافقة على تصنيف األنظمة املعلوماتية.امل -

 الخاص بأمن األنظمة املعلوماتية.  قتراح مالءمة اإلطار الهيكلي أو التنظيمي ا -

 إبداء رأي مطابق في أّي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي ذي صلة بأمن األنظمة املعلوماتية.  -

مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقاللية املالية،    فهي   أما وكالة أمن أنظمة املعلوماتية

ها مدير عام، تقوم الوكالة في مجال أمن األنظمة املعلوماتية ذات الصلة باإلدارة اإللكترونية  مقرها في مدينة الجزائر، ويسير 

 باملهام التالية: 

 تحضير عناصر االستراتيجية الوطنية في مجال أمن األنظمة املعلوماتية، وعرضها على املجلس وتنسيق تنفيذها  -

 مجال أمن األنظمة املعلوماتية.اقتراح كيفيات اعتماد مزودي خدمات التدقيق في  -

 إجراء تحقيقات رقمية في الهجمات أو الحوادث السيبرانية التي تستهدف املؤسسات الوطنية.  -

السهر على جمع وتحليل وتقييم املعطيات املتصلة بمجال أمن األنظمة املعلوماتية الستخالص املعلومات املالئمة التي    -

 نية. تسمح بتأمين منشآت املؤسسات الوط

 متابعة عمليات التدقيق ألمن األنظمة املعلوماتية. -

العمومية والخاصة من أجل وضع استراتيجية أمن األنظمة    - تقديم املشورة واملساعدة لإلدارات واملؤسسات والهيئات 

 املعلوماتية.

معالجة الحوادث املتصلة بأمن    مرافقة اإلدارات واملؤسسات والهيئات، بالتشاور مع الهياكل املختصة في هذا املجال، في  -

 األنظمة املعلوماتية. 

 اقتراح مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية في مجال أمن األنظمة املعلوماتية، بعد الرأي املطابق للمجلس. -

 اعتماد منظومات إنشاء وفحص اإلمضاء اإللكتروني.  -

- 20)املرسوم الرئاس ي رقم:    ال أمن األنظمة املعلوماتية.تقديم توجيهات تتعلق بتكوين أعوان املؤسسات العمومية، في مج  -

 (2020، يتعلق بوضع منظومة وطنية ألمن األنظمة املعلوماتية، 05

 الحماية الجزائية لنظم املعلومات اإلدارية في الجزائر: -ثانيا

معامالت الخدمات اإللكترونية التي توفرها األشخاص العامة للجمهور  كباقي التشريعات املقارنة ولضمان حماية نظم  

املنتفعين أقام املشرع الجزائري اهتماما كبيرا حول هذه التعامالت نظرا لحساسيتها بتجريمه لبعض األفعال واملمارسات  

ي قانون العقوبات بمختلف  املخالفة التي يمكن أن تصدر من األفراد أو املوظفون العموميون وذلك بالنص عل تجريمها ف

التي تضبط هذا املوضوع مواكبة لتحوالت تقديم   القوانين الخاصة  السارية املفعول أو بإصداره ملجموعة من  تعديالته 

 الخدمات العامة، وعليه سنشير لهذه الحماية من خالل ما يلي:
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 الحماية املقررة لها في قانون العقوبات الجزائري:  -1

التي  إن املشرع   العقوبات الجزائري الساري املفعول أقر عقوبات مختلفة على األفعال  الجزائري ومن خالل قانون 

شهرين    02ترتكب مساسا بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات واعتبرها جنح لغرض حمايتها، ورتب لها عقوباتها تتراوح ما بين  

دج في مختلف املواد  1.000.00دج إلى  10.000وغرامات مالية منسنوات في حدودها األقص ى    03في حدودها األدنى إلى ثالث  

بأنها تقوم بمجرد املشاركة أو االتفاق الذي يتألف بغرض اإلعداد لها وفقا ملا هو مذكور في هذا القانون   التي تتناولها، وأكد 

القيام بهذه الجرائم بنفس   سواء كان هذا التحضير مجسدا بفعل أو عدة أفعال مادية، مبرزا بأنه يعاقب على الشروع في

العقوبات املقررة للجريمة التامة، ونجد بأن منها ما قام بتشديد أحكامها وأخرى قام بتخفيفها على حسب حجم األضرار  

 التي تخلفها، وعليه سنتناول األفعال والسلوكيات التي جرمها حماية لها فيما يلي: 

ء من املنظومة اآللية للمعالجة اآللية للمعطيات أو محاولة القيام بهذا  اإلدخال أو اإلبقاء عن طريق الغش في كل أو جز  -

الفعل فهذه األفعال يعاقب عليها، وإذا نتج عنها حذف أو تغيير ملعطيات املنظومة فتضاعف العقوبات، وأما إذا أدت إلى 

ستة   من  ذلك  العقوبة  فتكون  املنظومة  االشتغال  نظام  سنتين    06تخريب  إلى  من  وبغ  02أشهر  الى  50.000رامة  دج 

 دج. 300.000

اإلدخال بطريق الغش معطيات في نظام املعالجة اآللية أو إزالة أو تعديل بطريقة الغش املعطيات التي يتضمنها، فكل من    -

يقوم عمدا بطريق الغش بالتصميم أو البحث أو تجميع وتوفير أو نشر أو اتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة  

 ق منظومة معلوماتية فهذه األفعال يعاقب عليها.عن طري

الحيازة أو اإلفشاء أو النشر أو استعمال ألي غرض كان املعطيات املتحصل عليها من إحدى الجرائم املنصوص عليها في   -

للقانون    هذا القسم، أما إذا كان الغرض من وراء القيام بهذه األفعال هو الدفاع الوطني أو الهيئات واملؤسسات الخاضعة

 ( 2006املتضمن قانون العقوبات،   23 -06)القانون رقم العام فتضاعف العقوبات دون االخالل بالعقوبات األشد

بتكنولوجيا االعالم  املتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم املتصلة  04-09مقدم خدمات األنترنت وفقا للقانون  -

واالتصال ومكافحتها الذي ال يقوم رغم إعذاره من الهيئة الوطنية املنصوص عليها في هذا القانون أو صدور حكم قضائي  

أو أمر يلزمه بذلك بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين املحتويات التي تتيح االطالع عليها أو جعل الدخول إليها ممكنا عندما  

تش محتويات  بالجرائم  تتضمن  تتعلق  التي  املحتويات  تخزين  أو  بسحب  تسمح  التي  التقنية  الترتيبات  بوضع  جرائم  كل 

املتضمن قانون العقوبات،    02-16)القانون رقم    من هذه املادة أو لجعل الدخول إليها غير ممكن1املنصوص عليها في الفقرة  

2016 ) 

 املقررة بموجب قوانين خاصة: الحماية  -2

بفعل تطور إساءة استخدام أدوات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال من قبل األفراد سواء من داخل الوطن أو من خارجه  

للمنتفعين   العامة  الخدمات  تقديم  في  التكنولوجيات  بهذه  االستعانة  لتعميم  الجزائرية  الحكومة  مع سعي  يتزامن  الذي 

العا التقليدية الى اإلدارة التكنولوجية فتكون عرضت لجرائم يصعب كشفها  بمختلف اإلدارات  مة باالنتقال من اإلدارة 

املوضوعة في هذا الشأن والتصدي للتحوالت الواقعة أصدر املشرع الجزائري    ومعالجة آثارها، ومن أجل حماية أنظمتها

 مجموعة قوانين تحمي عن طريقها هذه املعامالت من خالل تجريمه لألفعال املاسة بها كما يلي:  

زائري  من خالل مواد هذا األمر نجد بأن املشرع الج:  09-21حماية املعلومات الوثائق اإلدارية وفقا لألمر رقم    -2-1

ووثائق  املعلومات  حماية  أجل  من  األشخاص  أو  العمومي  املوظف  يرتكبها  التي  األفعال  على  مختلفة  عقوبات  أقر  قد 

  3السلطات العمومية بتكييفها على أساس أنها جنح، وفرض للمخالفين عقوبات مختلفة في مجموعة مواد فتتراوح من  

إلى  30.000ودها األقص ى وبغرامات مالية من  سنة في حد15أشهر في حدودها األدنى إلى خمسة عشر   دج 1.500.00دج 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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بأنها تقوم بمجرد إنشاء أو املشاركة في جمعية أو اتفاق تشكل أو تألف بغرض اإلعداد لها وفقا ملا هو مذكور    كذلك، وأكد 

يمة التامة، ومنها ما  في هذا األمر، ووضح بأنه يعاقب على التحريض والشروع في القيام بها بنفس العقوبات املقررة للجر 

قام بتشديد أحكامها وأخرى قام بتخفيفها على حسب الوثيقة أو املعلومات وقواعد الحماية املقررة لها نذكر هذه األفعال  

 املجرمة فيما يلي: 

رة  نشر أو إفشاء أو إطالع الغير أو السماح لهم بأخذ صور أو املعلومات)أي حدث أو خبر مهما كان مصدره وثيقة أو صو  -

أو شريطا صوتي أو مرئي أو سمعي بصري أو محادثة أو مكاملة هاتفية، يؤدي الكشف عنها إلى املساس بسلطات معينة( أو  

وثائق مصنفة )أي مكتوب ورقي أو إلكتروني أو رسم أو مخطط أو خريطة أو صورة أو شريط صوتي او سمعي بصري أو  

إلى منع نشرها أو تقييد االطالع عليها( توزيع محدود، أو تكون الصور  كانت محل تدابير ترمي    سند مادي أو إلكتروني آخر

أو املعلومات أو الوثائق املصنفة محال لواجب الكتمان ثم يمكن الجمهور منها بإعالمهم بها أو إعالم شخص ال صفة له في  

ملقررة لها إذا كانت الوثائق املصنفة  االطالع عليها أو السماح له بأخذ صور منها أو ترك الغير يقوم بها، وتشدد العقوبات ا

 تحمل وصف سري أو سري جدا. 

من هذا   29و 28حيازة وثيقة مصنفة دون أن يكون مؤهال لذلك ولم يقم بتسليمها للسلطات املعنية، فتطبق عليه املادة  -

رازية املرتبطة بطبيعة املهام  األمر إذا أفش ي مضمونها، وعدم مراعاته لألحكام التشريعية و/أو التنظيمية أو القواعد االحت

أو الوظائف وأدى ذلك لوقوع الجرائم املذكورة أعاله )بخصوص الوثائق املصنفة توزيع محدود أو أدى ذلك إلى املساس  

الكتمان   واجبة  الوثيقة مصنفة  أو  املعلومة  كانت  إذا  العقوبات  يضاعف  ونحده  املعينة(،  للسلطات  الواجب  باالعتبار 

ور أو إلى علم شخص ال صفة له في االطالع عليها أو يسمح له بأخذ صور منها أو يترك الغير يقوم بها  ووصلت لعلم الجمه

 ونفس التطبيق إذا كانت الوثائق املصنفة تحمل وصف سري أو سري جدا. 

فعال املذكورة  إطالع الغير بمقابل أيا كانت طبيعته على معلومة أو وثيقة مصنفة أو تسهيله لغيره ذلك، وكل من يقوم باأل   -

 أعاله تنفيذا لخطة مدبرة داخل وخارج الوطن، 

القيام بنشر أو تداول أو توزيع املراسالت اإلدارية التي ال تندرج ضمن الوثائق املصنفة الصادرة من أو إلى السلطات املعينة    -

الوثيقة املصنفة أو األشياء واألدوات  دون موافقتها أو في غير الحاالت التي يسمح فيها القانون بذلك، أو القيام بفعل إخفاء  

فكل من تثبت عليه ارتكابه  موال املتحصل عليها مع علمه بذلك،  التي كانت تستعمل في هذه الجرائم أو األشياء واألدوات واأل 

نوات  س  05لهذه األفعال املجرمة وفقا لهذا األمر فإنه يعاقب باملنع من ممارسة وظيفة عليا نهائيا ملدة ال تقل عن خمس  

 .سنوات 10وال تزيد عن عشرة 

ويعاقب على الدخول دون ترخيص إلى املنظومة املعلوماتية أو موقع الكتروني أو شبكة الكترونية أو أية وسيلة أخرى  

وثائق   أو  املعلومات  على  حق  وجه  بغير  الحصول  بقصد  املعنية  للسلطات  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيات  وسائل  من 

العقوبات في حالة نشر هذه املعلومات أو الوثائق املصنفة قصد اإلضرار بالسلطات املعينة أو  مصنفة، وتضاعف هذه  

على موقع إلكتروني أو حساب    إدارة أو اإلشراف   يقوم بإنشاء أوكل من  الحصول على منافع مباشرة أو غير مباشرة، وأيضا  

املعلومات  ومن ينشر    كليا أو جزئيا  أو محتواها صنفة  لكتروني أو برنامج معلوماتي يستعمل لنشر املعلومات والوثائق املإ

وكل من يقوم  بإحدى وسائل تكنولوجيات اإلعالم،  على شبكة إلكترونية أو    والوثائق املصنفة أو محتواها كليا أو جزئيا

أو املنظومة اإللكترونية معلومة أو وثيقة مصنفة   أو بث عن طريق االتصاالت اإللكترونية  بغرض املساس  عمدا بنشر 

 .24بالنظام العام والسكينة العامة، أو يمتنع عن تقديم الوثائق املنصوص عليها في املادة 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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الغير حسن النية فإنه يحكم بمصادرة األجهزة والبرامج والوسائل وكذا األموال املتحصل عليها   ومع مراعاة حقوق 

)األمر رقم  الل إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها  وإغالق املوقع والحساب االلكتروني وإغالق محل ومكان االستغ

  (2021يتعلق بحماية املعلومات والوثائق اإلدارية،  21-09

وفقا لهذا القانون فإن املشرع الجزائري قد    :07-18حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي وفقا للقانون رقم    -2-2

عقوبات مختلفة على األفعال التي ترتكب خرقا لقواعد حماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات  أقر  

شهرين في   2الطابع الشخص ي عن طريق تكييفها على أنها جنح، وفرض للمخالفين عقوبات مختلفة تتراوح بالحبس من  

دج في مختلف مواده،  1.000.000دج إلى  20.000الية من  سنوات في حدها األقص ى وبغرامات م   5حدها األدنى إلى خمسة  

السلطة الوطنية ملعاينة مسح هذه املعطيات وأن يعاقب الشخص املعنوي الذي    وأكد على أن يؤهل أعضاء ومستخدمو 

ى  يرتكب الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون وفقا له وللقواعد املنصوص عليها في قانون العقوبات، ونجده يؤكد عل

تجريم محاولة القيام بها بنفس العقوبات املقررة للجريمة التامة وفي حالة العود أقر بمضاعفة العقوبات املنصوص عليها 

في هذا القانون على أن يتعرض املخالفون للعقوبات التكميلية، ومن األفعال ما قام بتشديد أحكامها وأخرى قام بتخفيفها  

فيما    ة الحياة الخاصة والحريات العامة لألفراد نذكر هذه األفعال والسلوكياتعلى حسب مساسها بحرية وكرامة وحرم

 يلي:

خرق معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي مهما كان مصدرها أو شكلها إذا حصلت دون الحفاظ على كرامة اإلنسان   -

املشرع الجزائري حسب هذا  وحياته الخاصة وخصوصياته مساسا بحقوقه وشرفه وسمعته فهذه األفعال يعاقب عليها  

األمر، وكذا خرق النص القائل بأنه ال يمكن القيام بمعالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي إال باملوافقة الصريحة للمعني  

 الذي يمكنه أن يتراجع على موافقته في أي وقت باستثناء بعض الحاالت التي تكون فيها املوافقة غير ضرورية.  

نجاز معطيات ذات طابع شخص ي دون الحصول على الترخيص املسبق من السلطة الوطنية أو بترخيص  إنجاز أو األمر بإ  -

منها ما لم يوجد نص يقض ي بخالف ذلك فهذا الفعل يعاقب عليه بنفس عقوبات كل من قدم تصريحات كاذبة أو واصل  

والقيام   له،  املمنوح  الترخيص  أو  التصريح  وصل  سحب  رغم  املعطيات  معالجة  الصريحة  نشاط  املوافقة  دون  أيضا 

للشخص املعني وفي غير الحاالت املنصوص عليها في هذا القانون بمعالجة معطيات حساسة أو إنجاز أو استعمال معالجة  

معطيات ألغراض أخرى غير تلك املصرح بها أو املرخص لها أو جمع معطيات ذات طابع شخص ي بطريقة تدليسية أو غير  

و السماح ألشخاص غير مؤهلين بالولوج للمعطيات ذات طابع شخص ي أو عرقلة عمل السلطة  نزيهة أو غير مشروعة، أ

 باالعتراض على عمليات التحقيق.  

وأقر كذلك عقوبات ألعضاء السلطة الوطنية بما فيها أعضاء أمانة التنفيذ إلفشائه معلومات محمية طبقا للمادة  

 من قانون العقوبات. 301

ؤهال لذلك الى السجل الوطني، أو رفض كل مسؤول عن املعالجة دون سبب مشروع حقوق اإلعالم  الولوج دون أن يكون م  -

  35و  34و  32أو الولوج أو التصحيح أو االعتراض على ذلك، ويعاقب أيضا على خرق االلتزامات املنصوص عليها في املواد  

نصوص عليها في التشريع الساري املفعول أو تلك من هذا القانون بنفس العقوبات االحتفاظ باملعطيات بعد املدة امل  36و

املعني عن كل   الوطنية والشخص  الذي ال يقوم بإعالم السلطة  التصريح. وكذا مقدم الخدمات  الترخيص أو  الواردة في 

 .43انتهاك للمعطيات الشخصية خالفا لألحكام املادة 

ووضع أو حفظ في الذاكرة اآللية معطيات ذات    44دة  نقل معطيات ذات طابع شخص ي نحو دولة أجنبية خرقا ألحكام املا  -

 طابع شخص ي بخصوص جرائم وإدانات وتدابير أمن. 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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وأيضا كل مسؤول عن معالجة وكل من عالج من الباطن وكل شخص مكلف بالنظر ملهامه بمعالجة معطيات ذات طابع  

عطيات املعالجة أو املستلمة أو يوصلها  شخص ي يتسبب أو يسهل ولو عن إهمال في االستعمال التعسفي أو التدليس ي للم

يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين من مجال املعطيات ذات الطابع الشخص ي،    07-18)القانون رقم  لغير املؤهلين لذلك  

2018 ) 

من خالل مواد هذا القانون  :  04  -15للقانون رقم  الحماية املتعلقة بالتصديق والتوقيع االلكترونيين وفقا    -2-3

بالتوقيع   املتعلقة  العامة  للقواعد  خرقا  ترتكب  التي  األفعال  على  مختلفة  عقوبات  أقر  قد  الجزائري  املشرع  أن  نجد 

للمخالفين عقوبات عديدة تختلف حسب مواده   أنها جنح، وفرض  بتكييفها على أساس  اإللكترونيين وذلك  والتصديق 

دج 2.000سنوات في حدودها األقص ى وبغرامات مالية من    03شهرين في حدودها األدنى إلى ثالث    2بالحبس من    فتتراوح 

 دج 5.000.000إلى

مرات الحد األقص ى    5على أن يعاقب الشخص املعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم التي سنذكرها بغرامة تعادل    وأكد

 الطبيعي ونذكر األفعال التي جرمها فيما يلي:للغرامة املنصوص عليها بالنسبة للشخص 

 االدالء بإقرارات كاذبة من أجل الحصول على شهادة التصديق االلكتروني املوصوفة.  -

مؤدي خدمات التصديق االلكتروني الذي يخل بالتزام إعالم السلطة الوطنية بالتوقف عن نشاطه في اآلجال املحددة في    -

 ن. من هذا القانو  59و 58املادة 

حيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات إنشاء توقيع الكتروني موصوف خاصة بالغير أو اإلخالل عمدا بالتزام تحديد هوية    -

 طالب شهادة التصديق اإللكتروني. 

من هذا القانون، أو كل من يؤدي هذه الخدمات    43و  42مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني الذي أخل بأحكام املادة    -

 سبق أو يستأنفه أو يواصل نشاطه بالرغم من سحب ترخيصه. دون ترخيص م

كل شخص مكلف بالتدقيق يكشف معلومات سرية اطلع عليها أثناء قيامه بالتدقيق، وكل من يستعمل شهادته للتصديق   -

يحدد القواعد العامة املتعلقة بالتصديق    04-15)القانون رقم  اإللكتروني املوصوفة لغير األغراض التي منحت من أجلها  

 (2015والتوقيع االلكترونيين، 

إن  :  04- 09الحماية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال والوقاية منها وفقا للقانون رقم    - 2-4

نوعا ما مقارنة مع القوانين الخاصة األخرى  مختلف العقوبات التي جاء بها املشرع الجزائري في مواد هذا القانون كانت قليلة  

  11فقط، و املادة    املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال  فمعظم مواده تتناول إجراءات الحماية وكيفيات كشف الجرائم 

في هذه  منه نصت على أنه ومن دون االخالل بالعقوبات اإلدارية املترتبة على عدم احترام االلتزامات املنصوص عليها    9فقرة  

املادة)التي يلتزم بها مقدمو خدمات الحفظ( تقوم املسؤولية الجزائية لألشخاص الطبيعيين واملعنويين عندما يؤدي ذلك  

سنوات    05أشهر إلى خمس    06إلى عرقلة حسن سير التحريات القضائية فيعاقب الشخص الطبيعي بالحبس من ستة  

من   على  50.000وبغرامة  امل500.000دج  والشخص  العقوبات  دج  قانون  حسب  رقم  عنوي  يتضمن    04-09)القانون 

 (2009القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، 

 :خاتمة

تطلقها   التي  اإللكترونية  الخدمات  بنظم  التعامل  بأن  نتوصل  عرضه  سبق  ما  خالل  تلبية  من  العامة  األشخاص 

لحاجات املنتفعين لها أهمية كبيرة في تسهيل حياة املواطنين وأن هذه العمليات قد حظيت بقسط كبير من الحماية اإلدارية  

والجزائية لنظم التعامل بها للحفاظ عليها نظرا لحساسيتها، والذي يتزامن مع تطور استخدام علوم تكنولوجيات اإلعالم 

 ذلك من خطورة عليها، ومن جملة النقائص املسجلة حول هذه الحماية التي أطلقها نذكر ما يلي:واالتصال وما ل
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اعتماد املشرع الجزائري في الحماية الجزائية التي أقرها على سياسة التجنيح سواء في القوانين العامة أم الخاصة، دون    -

 ان تشكل هذه األفعال والسلوكيات جنايات نظرا لخطورتها. 

بتكنولوجية اإلعالم واالتصال، مع اشتراط وجوبية  اك  - الصلة  السلوكيات واألفعال ذات  بتجريم  املشرع الجزائري  تفاء 

التعاون الدولي لكشفها، فهنا نجد بأن الصعوبات التي ستواجههم ستكون حول كشف املتسببين فيها وخاصة عبر مختلف  

 دول العالم.

األفعال    - لبعض  الجزائري  املشرع  استخدام  تجريم  تعميم  في  الحكومة  تحفظ  مع  يتزامن  الذي  فقط  والسلوكيات 

 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.  

الهيئة    - على  وتركيزه  بكشفها  الكفيلة  التكنولوجية  الوسائل  نقص  هي  املسألة  هذه  تسجل حول  التي  املشاكل  أكبر  من 

 الوطنية.  

 ئري لم يذكر حقوق املتضررين من هذه الجرائم. في حالة تسجيل جرائم من هذا النوع فإن املشرع الجزا -

 وفي األخير نقترح التوصيات التالية:

أنها جنايات حسب    - بتكييفها على أساس  بتكنولوجية االعالم واالتصال  الصلة  للجرائم ذات  املقررة  العقوبات  تشديد 

 املادية واالجتماعية التي تخلفها.   األضرار

الدولية الثنائية مع أكبر عدد ممكن من دول العالم حول كشف والتسليم القضائي للمجرمين املرتكبين  إبرام االتفاقيات    -

 ملثل هذه الجرائم. 

 إقرار تعويضات مادية ومعنوية لألشخاص الطبيعيين الذين تأثروا بوقوع وارتكاب هذه الجرائم. -

 ضرارها.نشر الوعي والسعي لتثقيف الجمهور حول خطورة هذه الجرائم وأ -

   التكوين الدائم واملستمر للقضاة املتخصصين في هاته الجرائم. -

 اللجوء الدائم واملستمر إلصدار النصوص التشريعية والتنظيمية ملواكبة تطور هذه الجرائم.  -

 .21/11تفعيل القطب الجزائي املتخصص لجرائم املعلومات الذي نص عليه تعديل قانون العقوبات من خالل األمر  -

 توطين برمجة برامج الحماية السيبرانية لضمان االستقاللية والسيادة الوطنية في املجال التكنولوجي.  -

 قائمة املراجع: 

 . الجزائر: الجريدة الرسمية. (84)(. 2006, 12 20املتضمن قانون العقوبات. )  23 -06القانون رقم  •

رقم   • واالتصال    04-09القانون  اإلعالم  بتكنولوجيات  املتصلة  الجرائم  من  للوقاية  الخاصة  القواعد  يتضمن 

 . الجزائر: الجريدة الرسمية. (47)(. 2009, 08 05ومكافحتها. )

رقم:   • واالتصال  04-09القانون  اإلعالم  بتكنولوجيات  املتصلة  الجرائم  من  للوقاية  الخاصة  القواعد  يتضمن   ،

 . الجزائر: الجريدة الرسمية. (47)(. 2009, 08 05تها. )ومكافح

. الجزائر:  (06)(.  2015,  02  01يحدد القواعد العامة املتعلقة بالتصديق والتوقيع االلكترونيين. )  04-15القانون رقم   •

 الجريدة الرسمية. 

 مية. (. الجزائر: الجريدة الرس2016, 11 10املتضمن قانون العقوبات. ) 02-16القانون رقم  •

رقم   • )  07-18القانون  الشخص ي.  الطابع  ذات  املعطيات  مجال  من  الطبيعيين  األشخاص  بحماية  ,  07  10يتعلق 

 . الجزائر: الجريدة الرسمية. (34)(. 2018

. الجريدة  (04)(.  2020,  01  20، يتعلق بوضع منظومة وطنية ألمن األنظمة املعلوماتية. )05-20املرسوم الرئاس ي رقم:   •

 الرسمية. 
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الرئاس ي رقم:  امل • بتكنولوجيات  183-20رسوم  املتصلة  الجرائم  للوقاية من  الوطنية  الهيئة  إعادة تنظيم  ، يتضمن 
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 العالقة ثنائية االتجاه بين اإلدارة اإللكترونية والتنظيم البيروقراطي 

The Two-way Relationship Between Electronic Management and Bureaucratic 

Regulation 
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 امللخص: 

 على العديد انعكس مما البشري، النشاط ميادين شتى  في التغيرات من األنترنيت العديدالتكنولوجية واستخدام   الثورة أحدثت لقد

املجتمع.   أفراد بين  املعلوماتية املعرفة ونشر معلوماتي فكر وتكوين املعرفية الفجوة وهذا ما يستدعي ضرورة تقليص املهنية، التخصصات من

م فاعلة إدارة الذي يتطلب األمر
ّ
 إلى والحكومات  عمدت املؤسسات لذا املرجوة؛ األهداف أجل تحقيق من  أفرادها هود ج وتنسق نشاطها تنظ

 . اإلداري في ظل ما يسمى باإلدارة االلكترونية  العمل تطوير في التكنولوجي  التقدم من وسائل اإلفادة

التحوالت الجديدة التي مست طرق تنظيم وتسيير الشأن العام، إلى ظهور املناهج  و   سياسات عصرنة التسيير العموميكّل من  أدت  كما  

انتقلت الدول من فكرة حل املشاكل في ظل   . إذاإلجراءات التقليدية  ، لتحل محلّ في العديد من اإلدارات واملؤسسات وغيرهاالجديدة للتسيير  

إلى مفهوم إدارة املهام، التسيير  العمومي،  تحسيمن خالل    إطار إدارة  القطاع  استغالل تكنولوجيات و تطوير الخدمات العمومية،  و ن تسيير 

الحديثة لإلعالم واالتصال،  زيادة  ومع    .االتصال واملعلومات للوسائل  الهائل  آلت  التطور  املركزي  فقد  البيروقراطي  النموذج  التخلي عن  إلى 

 لصالح نموذج إداري مفتوح يكون فيه املواطن هو مركز االهتمام، 
ً
 .إلى الحكومة االلكترونية ما أدى إلى ظهور مفهوم اإلدارة االلكترونية وصوال

اإللكترونية وأهدافها وتطبيقاتها وأهم العوائق التي تحول  اإلدارة دراسة ماهية على الضوء  تسليط  إلىالدراسة الحالية  وقد هدفت  

 إلدارة، وكذا عالقته با إيجابيات وسلبيات النموذج البيروقراطي ملاكس فيبروإعطاء املفاهيم العامة للتنظيم البيروقراطي وأهم   دون تطبيقها،

أّن مفهوم اإلدارة اإللكترونية يتضمن التحول التكنولوجي داخل اإلدارات واملؤسسات  حيث توصلت إلى    .ها من مزايا اإلفادةكيفية  و   اإللكترونية

ع أصبحتبناًء  باعتبارها  موضوعة  وأهداف  أسس  أصبحت  العاملية،  التغيرات تفرضها حتمية  لى  لدعم   يةضرور   حيث  والحكومات  للدول 

لوسائل تكنولوجيا    األمثل  االستعمال  خاللبل وتدعمها من  البيروقراطية  الفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات العمومية، دون املساس بالقيم  

 .واالتصالاملعلومات 

 . ماكس فيبر نموذج  ،النموذج البيروقراطي؛ البيروقراطية؛ التقليدية اإلدارة؛ اإللكترونية اإلدارة الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The technological revolution and the use of the Internet have brought about many changes in various fields of human 

activity, which has been  reflected in many professional disciplines, and this calls for the need to reduce the knowledge gap, 

form informational thought, and spread informational knowledge among members of society. This requires an effective 

administration that organizes its activities and coordinates the efforts of its members in order to achieve the desired goals. 

Therefore, institutions and governments have taken advantage of the means of technological progress in developing 

administrative work under the so-called electronic management. 

The policies of modernizing public administration and the new transformations that affected the ways of organizing and 

managing public affairs led to the emergence of new approaches to management in many administrations, institutions and 

others, to replace the traditional procedures. Countries have moved from the idea of solving problems within the framework 

of management to the concept of task management, through improving the management of the public sector, developing 

public services, and exploiting communication and information technologies. With the increase in the tremendous 

development of modern means of information and communication, it led to the abandonment of the central bureaucratic 
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model in favor of an open administrative model in which the citizen is the center of attention, which led to the emergence of 

the concept of electronic management leading to electronic government. 

The current study aimed to shed light on the study of the nature of electronic management, its objectives and 

applications, the most important obstacles that prevent its application, and to give general concepts of bureaucratic 

organization and the most important pros and cons of the Max Weber bureaucratic model, as well as its relationship to 

electronic management and how to benefit from its advantages. It concluded that the concept of electronic management 

includes technological transformation within departments and institutions based on established foundations and objectives 

as it has become an inevitable imposed by global changes. Information and contact. 

Key words: Electronic Management; Traditional Management; Bureaucracy; The Bureaucratic Model, Max Weber Model. 
 

 : تمهيد

 مما البشري، النشاط ميادين شتى في التغيرات من  العديدالتكنولوجية واستخدام األنترنيت   الثورة أحدثت لقد

العديد انعكس بناء املهنية، التخصصات من على  ما يستدعي ضرورة  لتقليص وضع عبر املعرفة مجتمع وهذا   خطط 

م  فاعلة  إدارة الذي يتطلب املجتمع. األمر  أفراد بين  املعلوماتية املعرفة ونشر معلوماتي فكر  وتكوين املعرفية  الفجوة
ّ
 تنظ

 التقدم  من وسائل  اإلفادة إلى عمدت املؤسسات فقد  لذا املرجوة؛ األهداف أجل تحقيق  من أفرادها  جهود  وتنسق  نشاطها 

 التقليدي أسلوبها من يتم تحويل اإلدارة بحيث اإلداري في ظل ما يسمى باإلدارة االلكترونية؛ العمل تطوير في التكنولوجي

  املرونة لتوفير الحديثة  اإللكترونية والتقنيات الوسائل  استخدام خالل  من اإللكترونيةاإلدارة   أسلوب إلى
ً
 الالزمة استجابة

  والخارجية،  الداخلية للمتغيرات
ً
 .والنفقات الوقت والجهد  تبدد التي اإلجراءات اختصار إلى وصوال

العموميكّل من  أدت  كما   التسيير  الشأن  و   سياسات عصرنة  التحوالت الجديدة التي مست طرق تنظيم وتسيير 

  . إذ اإلجراءات التقليدية ، لتحل محّل في العديد من اإلدارات واملؤسسات وغيرهاالعام، إلى ظهور املناهج الجديدة للتسيير  

ن تسيير القطاع  تحسيمن خالل    انتقلت الدول من فكرة حل املشاكل في ظل إطار إدارة التسيير إلى مفهوم إدارة املهام، 

العمومية،  و العمومي،   الخدمات  االتصال واملعلوماتو تطوير  للوسائل  زيادة  ومع    .استغالل تكنولوجيات  الهائل  التطور 

إلى التخلي عن النموذج البيروقراطي املركزي لصالح نموذج إداري مفتوح يكون فيه  فقد آلت  الحديثة لإلعالم واالتصال،  

 املواطن هو مركز االهتمام،  
ً
 إلى الحكومة االلكترونية. ما أدى إلى ظهور مفهوم اإلدارة االلكترونية وصوال

 
ً
فإّن   بصفة عامة، وطبيعتها بخصائصها يحيط الذي العام الوعي وقلة اإللكترونية، اإلدارة لحداثة موضوع ونظرا

تسليط إلى   
ً
أساسا تهدف  الحالية  ماهية و ،  الجانب هذا  على الضوء الدراسة  ماهيةاإللكترونية   اإلدارة  دراسة   ودراسة 

وليدة اإلدارة تعتبر  التي  اإللكترونية، اإللكترونية  التجارة  وعالم  األنترنيت  وأهم  وتبيان    تكنولوجيا  وتطبيقاتها  أهدافها 

 واإلفادة التطبيقية، العملية البحوث من املزيد إلجراء املتخصصين وذلك بغية تحفيزالعوائق التي تحول دون تطبيقها،  

مزايا الرقمي اإلدارة من  والعصر  العاملية  التكنولوجية  التطورات  مواكبة  بهدف  العامة     .اإللكترونية  املفاهيم  وإعطاء 

كيفية  و   اإللكترونية إلدارة، وكذا عالقته باإيجابيات وسلبيات النموذج البيروقراطي ملاكس فيبرللتنظيم البيروقراطي وأهم  

   .هامن مزايا اإلفادة

 إشكالية البحث: 

عنه   نتج  ما  الحديثة،  اإلدارة  في  الهامة  الركائز  إحدى  األنترنيت  وتكنولوجيا  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  تعّد 

 يحل محل اإلدارة التقليدية، حيث  اإللكترونية اإلدارة  ديد من املصطلحات الجديدة أهمها الع
ً
 جديدا

ً
 التي تعتبر منهجا

 تطوير في املستحدثة واالتصاالت لنظم املعلومات الحديثة التقنيات كل الستثمار  نشطة حركة  العالم تسود أصبحت

 اإلنترنت  شبكة تستخدم إلكترونية منظمات إلى حكومية وتحويلها منظمات أو  أعمال منظمات كانت  سواءً  املنظمات أعمال
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أّن مفهوم اإلدارة اإللكترونية يتضمن  باإلضافة إلى  .  وغيرهاوتنظيم   تخطيط من  اإلدارية ومعامالتها  أعمالها كل  إنجاز في

 حتمية داخل اإلدارات واملؤسسات بناًء على أسس وأهداف موضوعة باعتبارها أصبحتبالخصوص التحول التكنولوجي 

أصبحت   العاملية، التغيرات  تفرضها  الخدمات    يةضرور   حيث  تقديم  في  والكفاءة  الفعالية  لدعم  والحكومات  للدول 

املساس   دون  من  بل    ، البيروقراطيةقيم  بالعمومية،  املعلومات    األمثل   االستعمال  خاللتدعمها  تكنولوجيا  لوسائل 

 .واالتصال

 وعليه يمكن صياغة إشكالية البحث في السؤال التالي: 

 في عصرنا الحالي؟ والتنظيم البيروقراطي اإلدارة االلكترونية    هي طبيعة العالقة بينما 

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية نطرح األسئلة الفرعية التالية: 

 كيف تساهم تكنولوجيا املعلومات واالتصال وتكنولوجيا االنترنيت في انتشار اإلدارة االلكترونية؟ -

 هل يمكن االستغناء عن اإلدارة اإللكترونية في املؤسسات واإلدارات؟ -

 ما هي أهم نماذج التنظيم البيروقراطي؟  -

 أم فشلها؟   االلكترونيةم البيروقراطية في دعم مشاريع اإلدارة  هل تساه  -

 لإلجابة على اإلشكالية املطروحة ندعم البحث بالفرضيات التالية: فرضيات البحث: 

امليادين   - مختلف  في  االلكترونية  اإلدارة  تبني  في  االنترنيت  وتكنولوجيا  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  تطور  ساهم 

 واملجاالت بشكل كبير ومتسارع. 

 ال يمكن االستغناء عن منظومة اإلدارة اإللكترونية في املؤسسات واإلدارات بحكمها أصبحت ضرورة حتمية.  -

 تتمثل أهم نماذج البيروقراطية في نموذج ماكس فيبر. -

أن - يفترض  من  اتجاهين،  اإلدارة    هنالك  مشاريع  في  تساهم  اإلدارة  االلكترونيةالبيروقراطية  أن  يفترض  واتجاه   ،

 تعتبر أداة إلصالح البيروقراطية.  االلكترونية

 أهداف البحث: 

لعالم   مفاهيمي  إطار  وضع  إلى  عام  بشكل  تهدف  الحالية  الدراسة  فإن  إليها،  املشار  الدراسة  مشكلة  ضوء  في 

 ، كما تهدف الدراسة أيًضا إلى: والتنظيم البيروقراطي وأهم نماذجه اإللكترونيةتكنولوجيا املعلومات واإلدارة 

 اإللكترونية؛ التعرف على خصائص ومراحل تطور اإلداريةو ، التقليديةاإللكترونية واإلدارة  تبيان الفرق بين اإلدارة  -

 اإللكترونية؛ أهمية وأهداف اإلدارية على التعرف -

 ؛ونية ومعوقات تطبيق هذه املنظومةاإللكتر اإلدارة التعرف على تطبيقات -

 إعطاء املفاهيم الخاصة بالتنظيم البيروقراطي وأهم نماذجه؛  -

   ؛والبيروقراطية اإللكترونية اإلدارية تبيان العالقة بين -

 أهمية البحث: 

 النظري  الجانب إثراء في الدراسة تسهم أن االلكترونية، ويمكن االدارة موضوع أهمية من الدراسة هذه أهمية تنبع

  التي للبحوث والدراسات
ّ

 إطار تقدمه من ما خالل من وذلك ،والتنظيم البيروقراطي  االلكترونية من اإلدارة  تناولت كال

الحديثة، يسهم أن يمكن نظري شامل اإلدارة  من  النوع  لهذا  األساسية  املفاهيم  توضيح   هذه تفيد أن املؤمل ومن في 

 هذا إضافة إلى تبيان أهمية وأهداف اإلدارة االلكترونية واستخدام تكنولوجيا االنترنيت في املؤسسات واإلدارات،  الدراسة 
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. كما تكتسب الدراسة  وعالقتها بالتنظيم البيروقراطي داخل اإلدارات واملؤسساتوظائف اإلدارة االلكترونية  الكشف عن

املؤسسات نجاح  ضمان  في هودور  البشري  العنصر أهمية أهميتها من  لتطبيقيات  توظيفها  واستمرارها، وكيفية وتطور 

 .ومواكبة التطورات املستمرة التجديد إدخال على هذه املؤسسات قدرة بهدف تحسين ، اإلدارة

 : وسيتم تقسيم البحث إلى محاور رئيسية هي:محاور البحث

:
ً
 ماهية اإلدارة اإللكترونية.  أوال

 ثاني
ً
 خصائص، أهمية وأهداف اإلدارة اإللكترونية. : ا

 ثالث
ً
 . وظائف اإلدارة اإللكترونية ومعوقات تطبيقها: ا

 :
ً
 نماذج البيروقراطية وأهم نماذجها وعالقتها باإلدارة االلكترونية.رابعا

 
ً
 : ماهية اإلدارة اإللكترونيةأوال

تطورات كبيرة نتيجة للثورة املعلوماتية التي ظهرت خالل القرنين العشرين والواحد والعشرين،  لقد شهدت اإلدارة  

الرقمية   والتقنيات  والبرمجيات  الحاسوب  إلى  والتلفون  التلغراف  التلكس،  من  التقنية  الوسائل  وازدهرت  نمت  حيث 

 آخر بتحّولها على األ
ً
 .نشطة اإللكترونيةالحديثة، وأخذت اإلدارة اتجاها

وبذلك ظهرت اإلدارة االلكترونية كثمرة من ثمار التطور في وسائل التقنية والتجاوب مع متغيرات العصر الحالي.  

وعليه سيتم التطرق في هذا املحور إلى مفهوم اإلدارة االلكترونية من خالل تبيان الفرق بينها وبين اإلدارة التقليدية باإلضافة  

 رة االلكترونية وصوال إلى تعريفها. إلى أهم أسباب التحّول إلى اإلدا

 مفهوم اإلدارة اإللكترونية: -1

ل االتجاه الجديد    جاءت
ّ
 لثورة املعلومات واالتصاالت والتقنيات الحديثة، وأصبحت تمث

ً
اإلدارة االلكترونية نتاجا

في اإلدارة املعاصرة، حيث يسود عالم اليوم حركة نشطة الستثمار كل التقنيات الحديثة لتطوير أعمال املنظمات وتحويلها  

العنكبوت انجاز جميع  إلى منظمات الكترونية تستخدم الشبكة  ية )االنترنت(، والتطبيقات املتطورة للحاسبات اآللية في 

أعمالها ومعامالتها اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وإنجاز كل وظائفها، من تسويق وإنتاج وتمويل واستثمار  

 بسرعة وبدقة فائقة.

 الفرق بين اإلدارة التقليدية واإلدارة اإللكترونية:     -1-1

 فإن كل ميزة في  لن يحت
ً
اج الباحث إلى عناء طويل لعقد مقارنة بين أسلوبي اإلدارة التقليدي وااللكتروني، وغالبا

اإلدارة االلكترونية هي أمر كانت تفتقد اإلدارة التقليدية، ويمكن الوقوف على أبرز الفوارق بين اإلدارتين، من خالل النقاط  

 التالية: 

مالت الورقية في النظام التقليدي تتعرض للتلف مع مرور الوقت، أما في النظام االلكتروني  كانت الكثير من املعاأ. الحفظ:  

 في مأمن من التلف والتقادم في املوضع املخصص له على  
ً
فأصبح امللف اإللكتروني يُضم املعاملة ضمن محتويات، محفوظا

ت إلى  باإلضافة  امللف،  لديها  يوجد  التي  للمنظمة  االلكترونية  محتويتها  الشبكة  االلكترونية  املنظمات  من  الكثير  أمين 

 من حدوث أي عارض للشبكة األم 
ً
 (. 8، ص:2008)حسين:  باستخدام أكثر من وسيط تخزين الكتروني، احترازا

يتعرض املتعاملون واملراجعون للمنظمات التقليدية ملكلة كبرى، تتركز في احتمال ضياع معامالتهم بين أكداس  ب. الضياع:  

املعامالت األخرى، أو ضياعها بين كومة أوراق ألقيت في سلة النفايات بالخطأ. إّن هذه املشكلة قد تكون كارثية بالنسبة  

ى درجة عالية من الحساسية، وكان من تبعات ذلك إلحاق الضرر أو  للمراجع، وخاصة إذا كانت الورقة تخص معاملة عل

  
ً
 مراجعو اإلدارات االلكترونية، نظرا

ً
خسائر جسيمة بصاحب املعاملة أو باإلدارة نفسها، وهو األمر الذي ال يواجهه إطالقا
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ه ال سبيل إلى فقدان أي بيان أو معاملة أو ملف من امللفات التي تّم حفظها على ا
ّ
لشبكة االلكترونية إال في حاالت  إلى أن

 (. 36، ص:2009)نجم:  نادرة

في ظل اإلدارة التقليدية يكّبد األسلوب الورقي تحمل الكثير من النفقات في سبيل الحفاظ على هذه املعامالت  ج. التكاليف:  

 
ً
حفظ فيه، أما بالنسبة لإلدارة االلكترونية فإّن أكثر من ث

ُ
من وسائط التخزين أو الشبكة  وامللفات وصيانة املكان الذي ت

، دون تحمل عناء صيانة أو حفظ أو تجديد أو تحمل خسائر  
ً
التي حملت عليها البيانات أو املعلومات أو املعامالت سلفا

 (.      9، ص:2008)حسين:  إضافية

 تتخطى  د. املكان:  
ً
حاجز األصفار الستة، من  ُيعد حفظ املعامالت الورقية وتخزين ملفاتها التي قد تتجاوز أعدادها أرقاما

 
ً
أكبر املشكالت التي تواجه اإلدارات التقليدية. حيث سيضطر ذلك اإلدارة إلى توفير مخازن ضخمة لتلك املعامالت فضال

إدارة هذه املخازن والحصول على أحد امللفات وقت طلبها، مّما  - مهمتهم فقط  -عن توفير طاقم عمالة وموظفين وغيرهم  

أما اإلدارة االلكترونية فإن  يرهق تلك اإلدارات   املهدرة في الحفظ والتخزين،  التقليدية ويعطل مواردها، ويبتلع جهودها 

امللفات، في حين قد ال يحتاج مجموع  ليارات  تتسع شبكاتها للماليين بل ماألمر ربما ال يدخل في حساباتها على اإلطالق، حيث  

 (.  93، ص:2006)الصيرفي:  يرةاألجهزة التي تحّمل عليها تلك الشبكة حجم غرفة صغ

التقليدية تأمين الشبكات االلكترونية، ببرامج حماية  ه. الحماية:   التي ال تتوافر لإلدارات  من ميزات اإلدارة االلكترونية 

تضمن عدم تمكن أحد من الدخول إليها والتالعب في ملفاتها ومعامالتها بالحذف أو باإلضافة، فهذه كّل أمور أصبحت غير  

دة في حساب املتعامل مع اإلدارات االلكترونية الذي يدرك أن واقع معامالته وبياناته املحمية املخزنة على شبكة اإلدارة  وار 

 عن  
ً
االلكترونية ال سبيل ألحد في الوصول إليها، وأّن البرنامج الحاسوبي الدقيق سيمنحه فرصته بناًء على بياناته، بعيدا

  (.9، ص:2008)حسين:  التدخل البشري 

إّن من أهم ما يميز اإلدارة اإللكترونية عن اإلدارة التقليدية هو مدى االعتماد على الوثائق الورقية،  و. التوثيق والضبط:  

فكما تم استعراض اإلدارة التقليدية على أنها استخدام مكثف للورق فإن في اإلدارة التقليدية يتم تقليل استخدام الورق  

وهو   آخر  إلى شكل  دعامة  والتحول  على  تسجيلها  يتم  التي  املختلفة  بأشكالها  ملفات  في  تتمثل  التي  اإللكترونية  الوثائق 

ولعل التحول في اإلدارة الرقمية إلى االعتماد على الوثائق اإللكترونية أدى إلى سهولة حفظ واسترجاع    اإللكترونية أو رقمية.

ن تكلفة تخزين وصيانة امللفات الورقية وصيانتها من التلف  وأرشفة تلك الوثائق بشكل ميسر واقتصادي بكل املقاييس، فإ

امللفات تلك  على  املخزنة  البيانات  وأهمية  قيمة  ازدادت  كلما  خاصة  اإللكترونية،  الوثائق  لتخزين  بكثير    : خطاب)  أكبر 
 (.9، ص:2011

ها أسلوب اإلدارة التقليدية، حيث ال  تتميز إجراءات اإلدارة االلكترونية كونها ليست مباشرة كالتي يعتمد عليز. اإلجراءات: 

 على مكتبه أو موظف خطوط أمامية، مثلما يحدث في النظام التقليدي،  
ً
 أو موظفا

ً
تلتقي مراجع اإلدارة االلكترونية مسؤوال

فمراجع اإلدارة االلكترونية قد يتعاطى مع برنامج حاسوبي نظمت خالله عمليات دقيقة محددة ينفذها املراجع عبر قائمة  

  من األوامر التي يقوم بتنفيذها على لوحة مفاتيح جهازه، أو عبر مكينات اإلدارة املخصصة لتلك األغراض كالصرافات اآللية 

 (.    123، ص:2009)نجم، 

تتفاعل اإلدارة اإللكترونية بسرعة فائقة مع مراجعيها مما يمنحها ميزة لم تكن من املمكن تخيلها في عهود  ح. السرعة:  

ريع  اإلدارات التقليدية التي تعتمد على املكاملات الهاتفية أو املسجات واملكاتبات الورقية، مما قد يطيل األمر في إنجاز املشا

 إلى أيام أو ربما شهور أخرى. 

 ويمثل الشكل املوالي التطور من اإلدارة التقليدية نحو اإلدارة االلكترونية:  
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 (: اإلدارة اإللكترونية ونطاق املعلومات املتزايد 1الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

        

، دار اليازوري العلمية للنشر  اإلدارة واملعرفة اإللكترونية: االستراتيجية، الوظائف، املجاالت عبود نجم.    : نجم املصدر 

 .158، د.ط، ص: 2009والتوزيع، عمان، األردن، 

 االلكترونية في الجدول التالي:ويمكن تلخيص أوجه املقارنة بين اإلدارة التقليدية واإلدارة  

 (: املقارنة بين اإلدارة التقليدية واإلدارة االلكترونية1الجدول رقم ) 

 اإلدارة االلكترونية اإلدارة التقليدية  أوجه املقارنة 

 شبكات االتصال االلكترونية  االتصاالت املباشرة واملراسالت الورقية الوسائل املستخدمة

 الكترونية  ورقية املستخدمة الوثائق 

مدى اعتماد على  

اإلمكانات املادية  

 والبشرية 

تعتمد على استغالل أمثل لإلمكانات 

 املادية والبشرية في تحقيق األهداف 

استخدام التكنولوجيا في تحقيق 

 األهداف 

تحتاج إلى وقت أطول حتى يتم التفاعل   التفاعل 

 بالشكل املرجو من تحقيق الهدف

الة إلى عدد ال نهائي في إرسال الرس

 الوقت ذاته

 اقتصادية على املدى البعيد  مكلفة على املدى البعيد  التكلفة 

صعوبة االتصال بسبب التسلسل   الوصول للبيانات 

 البيروقراطي وكثرة املستندات الورقية

سهولة الوصول بسبب توافر  

 
ً
 قواعد بيانات ضخمة جدا

بسبب عدم توافر نظم حماية   أقل وثوقية الوثوقية

 للبيانات

وثوقية عالية بسبب توافر نظم  

 الحماية للبيانات

  جودة أقل الجودة
ً
 جودة عالية جدا

 

اقع تطبيق اإلدارة االلكترونية في املدرس الحكومية في الضفة الغربية من وجهة نظر  .  ى إيمان مصطف  خلوف،املصدر:   و

، رسالة ماجستير غير منشورة، تخصص إدارة تربوية، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية،  املديرين واملديرات

 .14ص: ،2010نابلس، فلسطين، 

 

إلدارة التقليديةا  

 

 اإلدارة اإللكترونية

 

 نطاق األشياء

 نطاق المعلومات

 الماضي المستقبل

اإلدارة اإللكترونيةالتطور نحو   
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 اإلدارة االلكترونية:   تعريف -1-2

)  قد التجاري  ( للبعض وكأّنها جاءت مع االنترنت والتي بدأ استخدامها  E-Managementتبدو اإلدارة االلكترونية 

ولألغراض العاّمة في منتصف التسعينات، بعد أن استخدمت لفترة طويلة ألغراض عسكرية وأكاديمية، إال أّن األمر قد ال  

( قد وجدت من أكثر من عقدين من الزمن في  Office Automationيكون كذلك على األقل من زوايا معينة. فأتمتة املكتب ) 

ا )كالهاتف والفاكس والحفظ  )اآلالت  بالحاسوب  الرقمية  الرقابة  ( والتصميم  CNCآللي واملايكرو فيلم وغيرها(، كما أن 

( واملستودع املؤتمت وتطبيقات الذكاء  CIM(، التصنيع املتكامل بالحاسوب )CAD/CAMوالتصنيع بمساعدة الحاسوب )

ها نماذج إلحالل اآللة واألنظمة اآللية والحاسوب
ّ
ية في اإلدارة محّل العاملين في األنشطة  الصناعي في اإلنتاج والخدمات، كل

 (.   126-125، ص:2009)نجم:  التشغيلية وكذلك محّل املديرين في التوجيهات والتعليمات اآللية استنادا إلى برمجة مسبقة 

الورقية،   املعامالت  عن  االستغناء  تعني:"  فهي  االلكترونية،  لإلدارة  التعريفات  من  بالعديد  اإلداري  الفكر  يزخر 

إجراءات  وا إلى  العاّمة  الخدمات  وحويل  املعلومات،  لتكنولوجيا  الواسع  االستخدام  طرق  عن  االلكتروني  املكتب  حالل 

 (.     32. ص: 2008: السليطيو  الساملي)  مكتبية تتم معالجتها حسب خطوات متسلسلة منفذة مسبقا"

املتميزة لإلنترنت وشبكات األعمال، في تخطيط وتوجيه والرقابة  كما أنها:" العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانات  

 (.     185، ص:2009)نجم:  على املوارد، والقدرات الجوهرية للشركة واآلخرين بدون حدود من أجل تحقيق أهدافها"

استغالل    وفيما يلي تعريف لإلدارة االلكترونية يعتمد على الربط بين أبرز عناصرها: )التقنية، تحقيق األهداف،

املوارد(، حيث تعّرف بأّنها:" إدارة موارد معلوماتية تعتمد على اإلنترنت وشبكات األعمال تميل أكثر من أّي وقت إلى تجريد  

الفكري هو العامل األكثر فاعلية في تحيق  -املعرفي  –وإخفاء األشياء وما يرتبط بها إلى الحّد الذي أصبح رأس املال املعلوماتي  

 (.    126، ص: 2009)نجم:  كثر كفاية في استخدام مواردها" أهدافها، واأل

ووفقا لذلك فإّن االدارة االلكترونية ليست مقصورة على توفير الخدمات للمواطنين عن طريق االنترنت فحسب،  

غير    بل تشمل املحاولة الدائمة للحصول على أجود خدمة في العالقات الداخلية والخارجية من خالل الطرق االلكترونية

 (.      Zhiyuan: 2002, P:3) التقليدية في أّي مكان وزمان، دون تمييز أو إخالل بتكافؤ الفرص 

وعليه يمكن القول بأّن اإلدارة االلكترونية تعني تلك الجهود اإلدارية التي تضمن تبادل املعلومات وتقديم الخدمات  

جهزة الحاسوب وشبكات اإلنترنت مع ضمان سرّية أمن  للمواطنين وقطاع األعمال بسرعة عالية وتكلفة منخفضة عبر أ

املعلومات املتناقلة. فهي تعني إذن تحويل األعمال والخدمات التقليدية واإلجراءات الطويلة واملعّقدة باستخدام الورق إلى  

ة متناهية. كما يمكن تعريفها على أنها إدارة موارد معلومات
ّ
ية تعتمد على االنترنت  أعمال الكترونية تنّفذ بسرعة عالية ودق

املعلوماتي املال  رأس  كون  إلى  أكثر  تميل  األعمال  األهداف  -املعرفي-وشبكات  تحقيق  في  فاعلية  األكثر  العامل  الفكري 

 املسطرة. 

 مراحل تطور اإلدارة اإللكترونية:     -2

األنترنيت على نطاق    عرفت التسعينات وبانتشار  بداية  بداية ظهورها، ففي   منذ 
ً
 مميزا

ً
اإلدارة اإللكترونية مسارا

واسع وظهور تقنيات حديثة ورقمية لالتصاالت بدأ العالم يتحول إلى العالم الرقمي، الذي أصبحت فيه عصر تكنولوجيا  

سافات، بحيث أصبح العالم قرية صغيرة تتوفر فيها املعلومات الرقمية  املعلومات واالتصاالت القوة الريادية التي قربت امل

للجميع. مّما جعل اإلدارات املعاصرة تلجأ إلى إيجاد صيغة إلكترونية تتقارب من خاللها مع مفردات العصر الحالي، والذي  

العامة للمنظمات باتجاه مفردات هي  تحولت فيه املعامالت اإلدارية والعلمية والفنية إلى إدارات إلكترونية غيرت الهيكلة  

 (.    327، ص:2012)جودي:  أقرب لروح العصر منها إلى الروتين التقليدي 
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مصطلح معالج الكلمات على    (IBM)م عندما ابتكرت شركة  1960كانت بدايات ظهور اإلدارة االلكتروني من    وقد

لفت نظر اإلدارة في املكاتب إلى إنتاج هذه الطابعات عند  فعاليات طابعاتها الكهربائية، وكان سبب إطالق هذا املصطلح هو  

، وأّن أول برهان على ما طرحته هذه الشركة ظهر عام  (Word Processing)ربطها مع الحاسوب واستخدام معالج الكلمات  

 طرحته في األسواق أطلقت عليه اسم الشريط املمغنط  1964
ً
الطبعة    وجهاز  (MT/ST)م عندما أنتجت هذه الشركة جهازا

 (. 32، ص:2008)الساملي:  (Tap/selectricTypewrite)املختار 

ومن ثّم فاإلدارة اإللكترونية هي محصلة للتقدم في مجاالت التقنية واملعلوماتية، وهو ما جعل اإلدارة الحكومية    

ذها على الوجه األكمل، فعلى  ودوائر صنع القرار تعتمد وسائل تقنية متطورة، تساعدهم على إنجاز الهام املناطة بها وتنفي

صعيد التجارة العاملية جاءت املبادرة األمريكية في مجاالت اإلدارة اإللكترونية الحكومية، وتبعها فيما بعد دول أخرى مثل  

 النمسا والواليات املتحدة خالل العقد األخير من القرن املاض ي.  

 بعة مستويات كالتالي:يمكن طرح أبعاد تطور اإلدارة االلكترونية على أر  بذللكو 

 لها:  -2-1
ً
  اإلدارة االلكترونية هي امتداد للمدارس اإلدارية وتجاوزا

  
ً
 متصاعدا

ً
 تاريخيا

ً
إن دراسة تطور الفكر اإلداري واملدارس اإلدارية يكشف أن املختصين في اإلدارة قد حددوا مسارا

لتطور الفكر اإلداري واملدارس اإلدارية على مدى أكثر من قرن من الزمن، فمن املدرسة الكالسيكية إلى مدرسة العالقات 

ِوجت في املدر 
ُ
سة السلوكية، وإلى املدخل الكمي أثناء الحرب العاملية الثانية ثم مدرسة النظم في  اإلنسانية والتي تنامي وت

بداية الخمسينات، ثم املدرسة املوقفّية في بداية الستينات، وبعدها تأتي منظمة التعلم في الثمانينات، لُتتوج مسيرة التطور  

 (. 161-160، ص:2009)نجم،  في منتصف التسعينات بصعود اإلدارة االلكترونية إلى األفق

 اإلدارة االلكترونية هي امتداد للتطور التكنولوجي في اإلدارة:   -2-2

التطور التكنولوجي منذ البدء إلى إحالل اآللة بدل العامل، وكان هذا في بدء العمليات التشغيلية واألعمال    اتجه 

للبرمجة القابلة  والرقابة  التخطيط  أعمال  إلى  انتقل  ثم  النمطية،  بمساعدة    اليدوية  والتصنيع  التصميم  في عملية  كما 

، لينتقل إلى العمليات الذهنية املحاكية لإلنسان  (CAPP)وتخطيط التشغيل بمساعدة الحاسوب    (CAD/CAM)الحاسوب  

)نجم،    من خالل الذكاء الصناعي الذي يحاكي الذكاء اإلنساني سواء في الرؤية اآللية أو اللغة الطبيعية أو األنظمة الخبيرة

 (. 161، ص:2009

 :اإلدارة االلكترونية هي نتاج تطور وتبادل البيانات االلكترونية  -2-3

ظهر هذا التطور من مجال تخصص ضيق )بين حاسوب وآخر أو مجموعة حواسيب وأخرى في نطاق أكاديمي    حيث

لألنترنيت س الواسع  االستخدام  مع  وذلك  الواسعة،  اإللكترونية  األعمال  مجال  إلى  عسكري(  الشبكة  أو  طريق  عن  واء 

الخارجية    (Intranet)الداخلية   الشبكة  طريق  عن  أو  املؤسسة،  في  العاملين  جميع  تغطي  تغطي   (Extranet)والتي  التي 

عالقات الشركة مع املوردين والزبائن واملجموعات األخرى من الشركات في شبكة األعمال وغيرها، وكذلك التبادل املفتوح  

 (.    163-162ص: ، 2009)نجم:  دمي األنترنيت في العالمعبر الويب مع جميع مستخ 

 دارة االلكترونية من التفاعل اإلنساني إلى التفاعل اآللي:اإل   -2-4

وخاصة الكالسيكية نظرت في البداية إلى التفاعل اإلنساني نظرة سلبية ألنه يؤدي إلى عالقات شخصية    اإلدارة إن  

العمل   الشخصية عن  العالقات  مبادئها األساسية على فصل  أحد  في  تقوم  البيروقراطية  كانت  وتنظيم ال رسمي، حيث 

 والوظيفة.

ود التنظيمية والجغرافية والفنية، التي تحّد من التفاعل  كانت املشكلة في السابق تكمن في كيفية مواجهة القي  حيث

اإلنساني كبعد املسافات وصعوبة االتصال، ولكن مع األنترنيت وشبكات األعمال فإّن التفاعل يكمن في كّل مكان باعتمادية  
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 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  78

78 

ص: ،  2009)نجم:    عالية وأقل ما يمكن من ضوضاء االتصاالت مهما كانت املسافات، وبالتالي يصبح التفاعل آلي حاسوبي

164-165      .) 

 على وظائف اإلدارة واستراتيجيتها، فأدى إلى   وتعتبر
ً
 واضحا

ً
اإلدارة االلكترونية نمط حديث من أنماط اإلدارة تأثيرا

 إلى  
ً
تغيرات عميقة وواسعة فيها وال يعود هذا التأثير إلى بعدها التكنولوجي فقط واملتمثل بالتكنولوجيا الرقمية بل أيضا

 . عدها اإلداري واملتمثل في تطوير املفاهيم اإلداريةب

 نيثا
ً
 : خصائص، أهمية وأهداف اإلدارة اإللكترونية ا

 لدى القائمين على مبادرات التحول االلكتروني في  
ً
 أساسيا

ً
إّن خصائص تطبيق اإلدارة االلكترونية قد مثلت دافعا

كما لإلدارة االلكترونية أهمية كبيرة، حيث سّهلت املعامالت اإلدارية في مختلف املنظمات    الكثير من الدول والحكومات،

واعتمدت السرعة والدقة في األداء، وعليه سيتم التعّرف خصائص اإلدارة االلكترونية وعلى هذه األهمية باإلضافة إلى أهم  

 أهدافها. 

 خصائص اإلدارة اإللكترونية:       -1

اإللكترونية على عدة مكونات هي العناصر االلكترونية نفسها والتي تتألف من األجهزة، البرمجيات،  اإلدارة    تعتمد

، ويختلف نمط اإلدارة من الشكل  (Huthaifa and Sammani:2013, P :33)  شبكات االتصال وآليات تطبيق مفاهيمها 

 على استخدام تقنيات املعلومات واالتصال، مّما يجعل هذه األخيرة  
ً
التقليدي إلى نموذج اإلدارة االلكترونية الذي بني أساسا

 :(7، ص: 2008حسين. ) تتسم بجملة من الخصائص واملالمح سنبرزها في النقاط التالية

 ؛ أداة رئيسة في يد إدارة التقنيةاعتماد تقنية املعلومات واالتصاالت  -أ

 ؛ االعتماد على برامج التقنية الحديثة في ترشيد الوقت والجهد، واختزالهما قدر اإلمكان -ب

 من الطرق تستمد معلوماتها من األرشيف االلكتروني وتتراسل بالبريد االلكتروني  -ج
ً
 ؛ والرسائل الصوتية بدال

العمالء وتطورها بما في ذلك التجارة اإللكترونية والتسويق عبر  خلق قنوات أعمال وشبكات توزيع جديدة نحو   -د

 (؛Corneliu, 2011, P :250) والشبكات الداخلية داخل املؤسسة الواحدة األنترنيت

ما حدث بل حدود   -ه أينما حدث ووقت  باملرونة وسرعة االستجابة للحدث واملتغير،  اإلدارة االلكترونية  تتصف 

 (؛    16، ص:2016)عودة:  م وأيام السنةزمنية على مدار ساعات اليو 

 (: 19-18. ص: 2012االلكترونية فيما يلي )العيتاني: أهمية اإلدارة   تتجلى أهمية اإلدارة االلكترونية: -2

 قدرتها على مواكبة التطور الهائل في مجال التقنيات ونظم املعلومات؛ -أ

ل نوًعا من االستجابة القوية لتحديات العوملة  -ب
ّ
 وثورة املعرفة؛ تمث

 تحسين جودة أداء العمل عن طريق استخدام أساليب الكترونية تتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة؛ -ج

ر البيانات واملعلومات بسرعة عالية وبمنتهى الدقة والكفاءة؛ -د
ّ
 توف

 انخفاض التكاليف املالية واختصار الوقت الالزم لتنفيذ العمليات إلى أقل حد ممكن؛  -ه

ر إيجابيا على اإلنجاز السريع والدقيق للمهام واملعامالت، وينعكس إيجابيا  تقليل االعتما -و
ّ
د على العمل الورقي، مّما يؤث

، 2012)القصيمي:    على أغلب املؤسسات في عملية الحفظ والتوثيق، مّما يؤدي إلى عدم الحاجة إلى أماكن للتخزين 

 ؛ (11ص:

ل في التعرّ  -ز
ّ
 ض للتلف والضياع؛تالفي مخاطر التعامل الورقي التي تتمث

 فتح قنوات االتصال بين القائمين عليها واملستفيدين منها باستمرار.  -ح
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تحسين فاعلية األداء واتخاذ القرار من خالل اتاحة املعلومات والبيانات ملن أرادها، وتسهيل الحصول عليها من خالل   -ط

 ل وسائل البحث اآللي املتوفرة.تواجدها على الشبكة الداخلية وإمكانية الحصول عليها بأقل مجهود من خال

إعادة   -ي  تنفيذ هذه اإلدارة، عن طريق  في  أساس ي  لها دور  أيدي عاملة  إلى  الحاجة  الزائدة عن  العاملة  األيادي  تحويل 

التأهيل ملواكبة التطورات الجديدة التي طرأت على املنظمة واالستغناء عن املوظفين غير األكّفاء، وغير القادرين على  

 ؛ (11، ص:2012)القصيمي:  الوضع الجديد   التكّيف مع

ف بحيث يمكن للموظف بسهولة الدخول إلى الشبكة الداخلية من أي مكان قد يتواجد فيه.  -ك
ّ
 املرونة في عمل املوظ

 ( بين اإلدارات املتباعدة جغرافيا. Video Conferencingسهولة عقد االجتماعات عن بعد ) - ل

 اإلدارية للموظفين والزبائن واملراجعين كذلك.  سهولة وسرعان وصول التعليمات واملعامالت -م

 سهولة انهاء معامالت املراجعين من خالل جهة واحدة تقوم بهذه املهّمة باإلنابة عن الدوائر األخرى )املحطة الواحدة(.  -ن

          أهداف اإلدارة اإللكترونية:      -3

اإلدارة اإللكترونية إلى تحقيق العديد من األهداف، حيث تسعى هذه األخيرة إلى رفع كفاية وفعالية الجهاز    تسعى

اإلداري، وقد تطرق العديد من الباحثين والكتاب إلى أهداف اإلدارة اإللكترونية وما تحققه من فوائد للمنظمات، وهذا ما  

 لى ما يلي: سنبرزه في النقاط التالية حيث سنقسم األهداف إ

 وتتمثل أهم األهداف اإلدارية فيما يلي:. األهداف اإلدارية: 3-1

إدارة ومتابعة اإلدارات املختلفة للمؤسسة وكأنها وحدة مركزية، وزيادة الترابط بين العاملين واإلدارة العليا ومتابعة   - أ

 ، إدارة املوارد كافة

 ، طها بمراكز اتخاذ القرارتقليل معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات ورب - ب

العمل   -ج تطوير  من شأنها  والتي  وأنظمة،  الحديثة من حلول  الرقمية  التقنيات  باستخدام  عام  اإلدارة بشكل  تطوير 

التقنيات   مع  التعامل  على  القادرة  الكوادر  من  جديد  جيل  وخلق  املوظفين،  وإنتاجية  كفاءة  رفع  وبالتالي  اإلداري 

 ؛ (68، ص:  2009 :السميري ) الحديثة 

الوثائق   -د التعامل مع  الورقي واستبداله بنظام األرشيف االلكتروني، مع ما يحمله من ليونة في  إلغاء نظام األرشيف 

واملقدرة على تصحيح األخطاء الحاصلة بسرعة، ونشر الوثائق ألكثر من جهة في أقل وقت ممكن واالستفادة منها في  

 (؛ 35، ص:2011)الحسنات:  أي وقت كان 

، 2011)الحسنات:    تجميع البيانات واملعلومات من املصادر األصلية وذلك عن طريق ربط الجامعة بأجهزة إلكترونية -ه

 (؛ 36ص:

استيعاب عدد أكبر من املعامالت في وقت واحد، فبدال من مواجهة طوابير املواطنين املنتظرين بشأن معامالتهم يتفرغ   -و

 ؛ (59، ص:2012)عباس:  وتنفيذ اإلجراءات بتفاعل إيجابي املوظف الستالم املعلومات والبيانات فقط

العليا   -ز اإلدارة  بين  التنظيمية  الفجوة  إزالة  وبالتالي  املعلومات،  مشاركة  خالل  من  التنظيم  ديمقراطية  في  اإلسهام 

 واملوظفين. 

 : (89، ص:2011)عبد الناصر وقريش ي:  تتمثل أهم األهداف االجتماعية فيما يلي . األهداف االجتماعية:2-3 - أ

 ؛ تعميق مفهوم الشفافية والبعد عن املحسوبية - ب

 محاربة البيروقراطية والقضاء على تعقيدات العمل اليومية؛  -ج

 ؛إيجاد مجتمع قادر على التعامل مع متغيرات العصر التكنولوجي -د
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  : السمريي )  املجتمعخلق تأثير إيجابي في املجتمع من خالل تنمية املعارف ومهارات تكنولوجيا املعلومات بين أفراد   -ه
 . (69، ص: 2009

 وتتمثل أهم األهداف االقتصادية فيما يلي: . األهداف االقتصادية: 3-3

املعنية  - أ املؤسسات  في  واملتوفرة  املتطورة  اآلليات  خالل  من  االقتصادي  االنتعاش  وتحسين  االستثمار    جذب 

 .(69، ص: 2009 :السمريي)

استخدام   - ب االقتصادي من خالل  التنافس  للمؤسسات  تحسين  الفرصة  وإتاحة  العاملية،  التجارة  في  االنترنيت 

 (. 41: ص:2008)الكبيس ي:  الصغيرة واملتوسطة لدخول املنافسة

)طالب:    تقديم املنتجات والخدمات بجودة عالية وفي الوقت املناسب وبأفضل سعر من خالل تخفيض التكاليف -ج

   .(16: ص:2010

 
ً
 اإللكترونية ومعوقات تطبيقها : وظائف اإلدارة ثالثا

 وظائف اإلدارة اإللكترونية:  -1

 من الوظائف األساسية مثلت مرتكزات هاّمة في اإلصالح اإلداري، وتغييرا جذريا في  
ً
تؤدي اإلدارة االلكترونية عددا

 أساليب اإلدارة التقليدية، وتشمل هذه الوظائف ما يلي: 

ولعّل أهم الصفات التي يختلف فيها التخطيط االلكتروني عن التخطيط    (:E-Planning) التخطيط االلكتروني    - 1-1

 : (23، ص:2006)الضافي:  التقليدي ما يلي

ل عملية ديناميكية في اتجاه األهداف الواسعة، واملرنة، واآلنية، وقصيرة األمد والقابلة    أن - أ
ّ
التخطيط االلكتروني يمث

 اصل؛ للتجديد، والتطوير املستمر واملتو 

ه عملية مستمرة بفضل املعلومات الرقمية دائمة التدفق؛ - ب
ّ
 أن

في   -ج املساهمة  يمكنهم  العاملين  فجميع  التنفيذ،  وأعمال  اإلدارة  بين  التقليدية  العمل  تقسيم  فكرة  يتجاوز  أنه 

الشكل  فالبيئة الرقمية تعطي للتخطيط االلكتروني أفضلية على حساب    التخطيط االلكتروني في كل مكان وزمان.

الشبكات املحلية والعاملية مّما يسّهل عملية   التغيير عبر  البيئة من سرعة في  التقليدي من خالل ما تتميز به هذه 

 الوصول إلى كّل جديد من األفكار واملنتجات والخدمات الغير متوفرة.

دارة في وظيفة التنظيم هو  لقد انصب جوهر التطور الحقيقي في مجال اإل   :(E-Organizing)التنظيم االلكتروني    - 1-2

 باملكان من حيث الهيكل التنظيمي من أي وظيفة أخرى من وظائف اإلدارة، والتنظيم هو ترتيب األنشطة  
ً
األكثر ارتباطا

تسهم في ترتيب األهداف املحدد للمؤسسة، وهو الي يعكي للمؤسسة شخصيتها وميزتها اإلدارية )الساملي والدباغ:  بطريقة  

 (. 10، ص:2001

 : (309-307، ص:2009)نجم:  وهذا ما يظهر لنا من خالل املكونات األساسية للتنظيم والتي تتمثل في

وهو اإلطار الرسمي الذي يحدد كيفية تقسيم املهام واملوارد وتجميعها في أقسام وإدارات املؤسسة،  الهيكل التنظيمي:  - أ

القوام   يعطي  فهو  أهدافها،  لتحقيق  بينها  فيما  بحدود  والتنسيق  املكِونة  ووظائفها  وألقسامها  للمؤسسة  الصلب 

 واضحة؛

وهو قاعدة تجميع املراكز واألنشطة والوظائف في إدارات وأقسام املؤسسة، وعلى اإلدارة وجميع    التقسيم اإلداري:  - ب

 العاملين فيها االلتزام به في التوجيه وإنجاز األعمال حسب املتطلبات الوظيفية لذلك؛ 

التي تمثل خطة السلكة املستمرة الذي يمتد من املستويات العليا في التنظيم إلى املستويات الدنيا  و   سلسلة األوامر: -ج

في التنظيم، وتتميز هذه السلسلة عن سلسلة العالقات األخرى كالعالقات االستشارية أو العالقة بين النظراء في نفس 
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صدر لألوامر )اإلدارة( والطرف  املستوى الوظيفي، بأنها عالقات إشراف أو تبعية ال بد من مرا
ُ
عاتها من حيث الطرف امل

 املنّفذ )املوظفين(؛

وجه العاملين وتحدد  الرسمية:   -د
ُ
والتي تشير إلى مجموعة من اللوائح والسياسات والقواعد واإلجراءات املكتوبة التي ت

دة في التوجيه والتقييد ملرونة العمل  طريقة استجابتهم في تأدية أعمالهم، وتتسم في العمل اليومي لألفراد بالصالبة والح 

 واالستجابة للتغيرات التي ال تقل أهمية عن الهيكل التنظيمي نفسه؛

حيث تشير املركزية إلى تركيز اتخاذ القرارات في املستويات العليا في التنظيم، وأما الالمركزية  املركزية والالمركزية:  -ه

 من املستويات التنظيمية الدنيا؛فهي إعادة توزيع القرارات بشكل يجعلها أكثر قر 
ً
 با

، وتبني سلوكيات موحدة ونمطية في أداء وإنجاز  القياسية أو املعيارية:   -و
ً
األفراد وفق قواعد وإجراءات محّددة مسبقا

، ال يتغير لعدم التغير في املهام والعم
ً
 ودقيقا

ً
 ومحددا

ً
 صلبا

ً
 تنظيميا

ً
ليات  املهام والعمليات املتماثلة. وهذا يتطلب هيكال

 وبالتالي عدم تغّير املهارات والسلوكيات املطلوبة ألدائها. 

التغّير في بيئة األعمال االلكترونية، والتحّول في املفاهيم اإلدارية إلى    أدى  :(E-Leadership)القيادة االلكترونية    -1-3

إلى نمط القيادة االلكترونية، والتي تن التاليةإحداث نقلة نوعية كان من نتائجها االنتقال  الثالثة  )عشور:    قسم لألنواع 

 : (31، ص:2010

العملية:    القيادة - أ توفير  التقنية  بزيادة  وتتسم  االنترنت،  تكنولوجيا  استخدام  على  نشاطاتها  في  ترتكز  حيث 

 Technologyاملعلومات، وتحسين جودتها، إضافة إلى سرعة الحصول عليها، وهي التي تعرف بقيادة اإلحساس بالثقة )

Sense  ،ن القائد االلكتروني من امتالك قدرة على تحسين مختلف أبعاد التطّور التقني في األجهزة
ّ
(، والبرمجيات، وتمك

القائد   تجعل  أّنها  بمعنى  بالوقت  اإلحساس  قيادة  بأنها  تتصف  أّنها  إلى  إضافة  والتطبيقات،  والشبكات  والبرمجيات، 

 هي سرعة الحركة، واالستجابة واملبادرة على تسيير األعمال، واتخاذ القرارات. االلكتروني يتسم بمواصفات جديدة،

تطرح فكرة القيادة الناعمة ضرورة وجود قائد يمتاز بالحرفية، والزاد املعرفي وحسن  البشرية الناعمة:    القيادة - ب

النا القيادة  يبحثون عن سرعة االستجابة ملطالبهم، وتتسم  الذين  الزبائن،  إدارة  التعامل مع  العالية على  بالقدرة  عمة 

 املنافسة، والوصول إلى السوق، وبالتركيز على عنصر التجديد في توفير الخدمات للمتعاملين. 

ترتكز القيادة الذاتية على جملة من املواصفات، يجب أن يّتصف بها القائد ضمن إدارة االعمال  :  الذاتيةالقيادة   -ج

ا
ّ
الذ املهّمات، والرغبة في  عبر االنترنت، وهو ما يجعل قيادة  الّنفس، والتركيز على انجاز  ت تتصف بالقدرة على تحفيز 

 املبادرة، إضافة إلى املهارة العالية، ومرونة التكّيف مع مستجّدات البيئة املتغيرة.

بالحاسوب اعتماد النظام  وتعني الرقابة االلكترونية أو الرقابة    :(E-Controlling). الرقابة والتقويم االلكتروني  1-4

 لهذا الغرض، بما يحقق االقتصاد  
ً
الرقابي على استخدام الحاسوب في العملية الرقابية، وفق برامج حاسوبية تعد خصيصا

،  2011)الصقال ومهدي:  في الجهد والوقت والتكلفة في الوصول إلى النتائج املطلوبة بأقل ما يمكن من املخاطر وبدقة أكبر

 .(7ص:

،  (Post-Oriented Control)إّن من أبرز الخصائص التي تتميز بها الرقابة التقليدية هي أنها رقابة موجهة للماض ي  

حيث تأتي بعد التخطيط والتنفيذ، أما الرقابة االلكترونية فهي تسمح باملراقبة اآلنية من خالل شبكة املؤسسة أو الشبكة  

الزمنية بعد عملية اكتشاف االنحراف أو الخطأ وعملية تصحيحه، كما أنها    الداخلية، مما يعطي إمكانية تقليص الفجوة

 بأول، من خالل تدفق املعلومات وتشبيك املديرين والعاملين واملوردين  
ً
أوال عملية مستمرة متجددة تكتشف االنحراف 

ونية والوالء االلكتروني، سواء  واملستهلكين، فالجميع يعمل في الوقت نفسه، وهو ما يؤدي إلى زيادة تحقيق الثقة االلكتر



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  82

82 

 من الرقابة القائمة على  
ً
بين العاملين واإلدارة أو بين املستفيدين واإلدارة، مما يعني أن الرقابة اإللكترونية تكون أكثر اقترابا

 . (27، ص:2006)الضافي:  الثقة

ا وتحليلها، وكتابة التقرير النهائي  كما أّن نظام التقارير القائم على جمع البيانات من جهات متعددة ومن ثم جدولته

 عن التاريخ الذي يتحدث عنه مضمون  
ً
 قليال

ً
الذي يرفع لإلدارة العليا، كّل ذلك يجعل التاريخ الذي يقدم فيه التقرير متأخرا

املتغيرات  التقرير، أما الرقابة االلكترونية التي تعتمد على تقنية املعلومات اإلدارية فإنها أصبحت أكثر قدرة على معرفة  

 بأول وبالوقت الحقيقي، فاملعلومات التي تسجل فور التنفيذ تكون لدى املدير. 
ً
 الخاصة بالتنفيذ أوال

 معوقات تطبيق منظومة اإلدارة االلكترونية: -2

 : يواجه تطبيق منظومة االدارة االلكترونية مجموعة من التحديات والتوقعات أهمها

 :وتشمل بالجوانب اإلدارية والتنظيمية:معوقات تتعلق  -2-1

 قلة تحمس القيادات اإلدارية العليا لألخذ بسياسة تطبيق اإلدارة اإللكترونية؛ -أ

 ضعف اهتمام اإلداريين بتطبيقات اإلدارة اإللكترونية؛ -ب

 راقات األمنية؛االفتقار إلى التشريعات املنظمة لبرامج اإلدارة اإللكترونية للتعامل مع جرائم الحاسب اآللي واالخت  -ج

السلطة   -د وذوي  املديرين  بعض  قبل  من  التغيير  تهديًدا  هم  اعتقادبمقاومة  يشكل  اإللكترونية  لإلدارة  التغيير  بأن 

 لسلطتهم؛

واإلدارات.  -ه املؤسسات  في  اإللكترونية  التعامالت  بتنظيم  الخاصة  اإلدارية  واللوائح  األنظمة   نقص 

 :وتشمل معوقات بشرية: -2-2

ارة اإللكترونية لدى بعض القيادات اإلدارية، لذلك فإن األمر يحتاج إلى توضيح املفهوم وتوفير  غموض مفهوم اإلد -أ

 األرضية الفكرية الالزمة لتنفيذه؛

طر البشرية املؤهلة للتعامل مع العصر الرقمي بتطبيقاته وتعامالته اإللكترونية داخل املؤسسات؛  -ب
ُ
 نقص األ

 لي سواء أكان ذلك في مجال مهندس ي الصيانة أو املبرمجين؛قلة املتخصصين في برمجيات الحاسب اآل  -ج

 قلة خبرة املوظفين الذين لديهم اإلملام باملهارات األساسية الستخدامات الحاسبات اآللية وشبكات اإلنترنت؛ -د

 قلة برامج التدريب وتنمية املهارات في مجال التقنية املتطورة؛  -ه

 املوظفين؛ضعف مهارات اللغة اإلنجليزية لدى بعض  -و

تخوف العاملين من تأثير التقنية الحديثة على مصالحهم، وما قد يترتب عنه من تقليص العمالة وانخفاض الحوافز   -ز

 والتشديد الرقابي؛

املعلومات   -ح ضياع  أو  لتسرب   
ً
تحسبا اإللكترونية  التعامالت  من  الحكومية  األجهزة  في  العاملين  من  الكثير  تخوف 

 .الشخصية

 وتشمل: :تقنيةمعوقات  -2-3

لإلدارة   -أ للتحول  الالزمة  التقنية  الستقبال  جاهزيتها  ونقص  واإلدارات  املؤسسات  من  لكثير  التحتية  البنية  ضعف 

 اإللكترونية؛

 ضعف القدرة التكنولوجية لشبكات االتصال في بعض املناطق؛  -ب

 ناسب؛ندرة توافر خدمة اإلنترنت للجمهور املتعامل مع اإلدارة اإللكترونية بالشكل امل -ج

 ضعف البنية التحتية املتكاملة على مستوى الدولة مما يعرقل تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مؤسساتها ككل؛  -د



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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بينها  -ه الربط  صعوبة  يشكل  مما  الواحدة  املؤسسة  داخل  املستخدمة  اإللكترونية  األجهزة  مواصفات   .اختالف 

 :يأتي فيما وتتمثل معوقات مالية: -2-4

 املالية العالية الستخدام الشبكة العاملية لإلنترنت؛ التكلفة   -أ

وربط   -ب الشبكات  إنشاء  وبخاصة  اإللكترونية،  اإلدارة  لتطبيق  الالزمة  التحتية  للبنية  املخصصة  املالية  املوارد  قلة 

 املواقع وتوفير األجهزة والبرامج؛

 اإللكترونية؛  شرية الالزمة لتطبيق اإلدارةعدم وفرة املخصصات املالية التي تحتاج إليها عمليات تدريب العناصر الب -ج

 ضعف الرواتب والحوافز املادية واملعنوية الالزمة لتشجيع العاملين في مجال نظم املعلومات اإلدارية؛ -د

قلة املصادر املالية املناسبة لتحديث األجهزة بصفة مستمرة، خاصة وأن تقنية املعلومات في تطور مستمر، األمر   -ه

 .ألجهزة مع هذه التطورات صعًباالذي يجعل تحديث ا

يعد أمن املعلومات والنظم ضد الكشف عن البيانات أو إتالفها أحد الشواغل    :معوقات تتعلق باألمن املعلوماتي  -2-5

 الرئيسية في اإلدارة االلكترونية ويشمل: 

 الخوف من عدم القدرة على حماية قاعدة البيانات من االختراق أو التخريب؛  -أ

 إفشاء املعلومات من قبل املوظفين أو املستفيدين من النظام؛ الخوف من   -ب

 الخوف من فقدان املعلومات أو عدم دقتها عند إجراء التحديثات على النظام اإلداري اإللكتروني؛  -ج

 فقدان الثقة في برامج التأمين والحماية عند تنفيذ املعامالت اإلدارية اإللكترونية؛ -د

: نماذج 
ً
 البيروقراطية وعالقتها باإلدارة االلكترونيةرابعا

 ونموذج ماكس فيبر: البيروقراطية ماهية -1

 :مفهوم البيروقراطية أو النموذج البيروقراطي -1-1

 مفهوم  الدواوينية  أو البيُرقراطية  تعتبر
ً
ي املجتمعات املنظمة. وتعتمد  يشير إلى تطبيق القوانين بالقوة ف يستخدم  ا

البيرهذه   على  األمثلة  من  العديد  وهنالك  هرمية.  بطريقة  املسؤوليات  وتوزيع  املوحدة  اإلجراءات  على  قراطية  واألنظمة 

: األجهزة الحكومات، والقوات املسلحة، والشركات الضخمة، واملست
ً
شفيات، واملحاكم، واملدارس. يعود املستخدمة يوميا

ومعناها مكتب، املستخدمة في بداية القرن الثامن عشر ليس للتعبير    ة ملانيأ، وهي كلمه  بيرو قراطية إلىويرأصل كلمة الب 

للتعبير بل  فقط  للكتابة  مكتب  كلمة  وكلمة  عن  العمل.  وأماكن  الشركة،  األصل    عن  من  مشتقه  كلمة  وهي  قراطية 

س اإلغريقي
ُ
 .مجموعها تعني قوة املكتب أو سلطة املكتب ومعناها القوة أو السلطة والكلمة في  كرات

 والذي   النموذج البيروقراطي ( 1920 –1864ماكس فيبر )وقد قدم 
ً
 في الجيش األملاني، كما كان عاملا

ً
في كان ضابطا

 علم االجتماع وكان آلرائه  
ً
 بدراسة هيكل املجتمع االقتصادي والس  تأثيرا

ً
ياس ي  على علماء االجتماع والسياسة. وقد كان مهتما

 من  
ً
املثالي للبيروقراطية سوى جزءا الكبيرة واملعقدة، ولم تكن أفكاره عن النموذج  املنظمات  التصنيع على تنظيم  وأثر 

 .(Kast : 1970, p : 69) نظرية اجتماعية عامة كان يعمل عليها

سلطة املكتب، ولقد أجمع العديد    خاللمن    اإلداري تعني إذا كلمة البيروقراطية في شقها اللغوي ممارسة العمل  و 

الفرنس ي  الوزير  البيروقراطية هو  أول من استعمل مصطلح  أن  الباحثين  )ليلى    1745 سنة  Vincent De Gournay  من 

استعمله  (،  18، ص:  2014  :حسين العاملي  للداللة حيث  فئة  في  على  ثم شاع استعمالها  الحكومية،  املكاتب  في   األدبن 

  واالجتماعي  االقتصادي
ً
 .االجتماعيةفي الحياة  اإلداريين عن حكم املكاتب وتحكم املوظفين  تعبيرا



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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الصناعة، واستغالل اختراعات الثورة الصناعية، واالعتراف ألول مرة بنظام    شهدت فترة فيبر قيام باروناتقد  و 

محلها   تحل  وأخذت  االختفاء  في  األوروبي  الزراعي  املجتمع  منظمات  بدأت  إذ  املنظمات،  اشكال  في  هائل  وتغير  األجور، 

 كبيرة من العمال، وظهرت ظاهرة اإلنتاج ال
ً
كبير. ومن هنا أتت نظرية فيبر  منظمات صناعية كبيرة الحجم تستخدم أعدادا

للبيروقراطية والتي أسمت هذه املنظمات "بيروقراطيات"، وهدف فيبر من نموذجه عن البيروقراطية إلى وصف الجهاز  

 (. 101:، ص2017 :اإلداري للمؤسسات وأهمية تأثيره على األداء والسلوك )املنيف

املفهوم، فيبر، في بادئ األمر على املنظمات الصناعية  ما يعني أنه تم إطالق مصطلح بيروقراطيات من قبل مؤسس  

في القطاع الخاص، وليس الحكومية كما يعتقد البعض. أي أن البيروقراطيات تشمل جميع القطاعات )الخاص، وشبه  

مي  الحكومي، والحكومي، وغير الربحي( ألنه أسلوب إداري وقيادي في املنظمات مهما كان عمل املنظمة والقطاع الذي تنت

 على قطاع بحد ذاته كما قد يعتقد البعض أنه خاص بمؤسسات القطاع الحكومي
ً
 .إليه، وليس حصرا

 فيبر: ماكس نموذج  -1-2

يشير فيبر في نموذجه بأن الرئيس )أي رئيس املنظمة( يحتاج إلى جهاز إداري لتنفيذ األنظمة والقواعد واإلجراءات  

ز في تعريف فيبر هو البيروقراطية  هرمية تتجه من األعلى إلى األسفل، وهذا الجها والتعليمات وفق هيكل تنظيمي ذو سلطة  

أوضح فيبر بأن  ، كما  وهذا التعريف ينطبق على املؤسسات في جميع القطاعات في جميع البلدان ومهما كان حجم املؤسسة

ية، والوضوح، والخضوع الكامل للرؤساء  لنموذجه للبيروقراطية مزايا عديدة منها: الدقة، والسرعة، واملعرفة، واالستمرار 

    (.102، ص:2017ز )املنيف: ذوي القوى والسيطرة القانونية بحكم املنصب أو املرك

على الرغم من وجود البيروقراطية في القطاع الخاص والعام على حٍد سواء، ولكن تميز القطاع الخاص في معظم  ف

الدول  القطاع العام في بعض  ي  ، األحيان على  إلى اعتماد القطاع الخاص بشكل تام على الربح للبقاء  قد    واالستمرار عود 

 أن تطبيق النموذج املثالي    ،بالوجود
ً
ما يجعله حريص على تطبيق هذا النموذج اإلداري بفاعلية وانسيابية ومرونة. علما

 . أو ُمحال نظرية فيبر أمر في غاية الصعوبة للبيروقراطية وفق

النموذج البيروقراطي الذي قدمه عالم االجتماع األملاني ماكس فيبر هو تصور للواقع يقصد به تسهيل فهم ظاهرة  ف

التنظيم بشكل مبسط وبأسلوب معين. ويتضح ذلك في الخصائص األساسية للنموذج. ويعتبر النموذج البيروقراطي أول  

التنظيم اإلداري، وأحد النظريات الثالثة للمدرسة الكالسيكية  نموذج متكامل للمنظمات، ويمثل اللبنة األساسية لنظرية  

لفايول  اإلدارية  املبادئ  أو  اإلداري  التنظيم  لتايلور، ونظرية  العلمية  واإلدارة  البيروقراطي،  النموذج  هي  والتي  اإلدارة    في 

    (.102، ص:2017)املنيف: 

ثالقد  و  إلى  وقسمها  السلطة،  شرعية  على  نموذجه  في  فيبر  والسلطة  ركز  البطولية،  السلطة  وهي  سلطات.  ثة 

واشتق   الشخصية،  الصفات  على  تعتمد  الكارزماتية  أو  البطولية  فالسلطة  )العقالنية(.  الرشيدة  والسلطة  التقليدية، 

التقليدية،   السلطة  الثانية،  العظيم. والسلطة  الرجل  القيادة ومنها نظرية  في  الدراسات  العديد من   
ً
منها الحقا املنظرين 

قصد بها السلطات املفوضة بالتنظيم )أي سلطة املركز أو املنصب(. وتجدر املالحظة هنا أن هذه السلطة كانت املهيمنة  ي

الثالثة   للسلطة  وبالنسبة  باإلرث.  املنصب  أو  املركز  انتقال   
ً
أيضا ومنها  األوروبي،  اإلقطاع  زمن  أو  في  بالرشيدة  واملسماة 

. حيث ركز في هذه السلطة على السلطة املعطاة إلى القواعد واألنظمة والتعليمات  هي موضوع نظريته وأساسها العقالنية،

وليست   الشخصية  الصفة  أو  بالكريزما  ليست  الشرعية  أن  أي  منها.  منصبه  املوظف شرعية  يكتسب  التي  واإلجراءات 

. ومن هنا أتت كلمة بيروقراطية،  باإلرث، إنما يكتسبها الفرد من القواعد واألنظمة والتعليمات واإلجراءات الخاصة بمنصبه

 فيه  
ً
والتي تعني "حكم املكتب" باللغة الفرنسية وهو ما دعاه إلى الخروج بنظريته عن النموذج املثالي للبيروقراطية باحثا

 (:  103-102، ص:2017)املنيف:    عن املوضوعية والدقة واالنضباط والرشد من خالل توفر الخصائص التالية في املؤسسة 
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 .ام التام بالقواعد والتعليمات واألنظمة واإلجراءات هو ما يحدد تخصص املوظفينااللتز  -

 .أنشطة العمل هي واجبات رسمية منظمة وموزعة على األفراد في تسلسل هرمي   -

 .توزيع السلطة الرشيدة، املشار إليها أعاله، على املوظفين حسب واجباتهم ومسؤولياتهم -

 .وأساليب العمل الرشيدة يجب أن يقوم بها ذوو خبرةإعداد وحفظ املستندات  -

 .السلطة تتطلب هرمية التنظيم من أعلى إلى أسفل    -

 . تحقيق الرشد والعقالنية في املؤسسة باملعرفة واملهارة ضرورة حتمية -

 :   والبيروقراطية اإللكترونية اإلدارة قة بين الالع -2

وأنها الطريقة    ،والرشادة في التسيير  العقالنيةتعني  (  Weber Max)  املثالي لدىإذا كانت البيروقراطية في نموذجها  

أيامنا هذه تستعمل في الغالب للتعبير عن الجوانب السلبية    لإلدارة  األمثل العمومية، فكلمة    لإلدارةوتطويرها، فإنها في 

املعقدة... الخ، وفي هذا املجال    اإلجراءاتت،  البيروقراطية لدى غالبية املواطنين تعني الروتين، البطء في تقديم الخدما

للعمل   الكثير من املفكرين واملمارسين  املعلومات  خالل    من  اإللكترونية  اإلدارةأن    اإلداري ينظر    واالتصاالت تكنولوجيا 

منها   فعالة    األنترنيتخصوصا  ووسيلة  كأداة  التحول    اإلدارةاختراع    العادةتعتبر  تدعم  أنها  إذ  في   والصالحات العامة، 

النماذج البيروقراطية، هذه النماذج التي ترتكز أساسا على الهرمية والتدرج في السلطات، تقسيم العمل والتخصص، وكذا  

  تصاالت واالالتي تتركز على إنشاء شبكات املعلومات    ،اإللكترونية  اإلدارةالرسمية تتحول إلى نموذج    واإلجراءات القوانين  

 (. 170، ص:2017)عميروش:  والتركيز على املتلقي للخدمة العمومية  التعاون و 

لنا  اإلدارة   أّن طبيعة   يظهر  بين  البيروقراطي  و   اإللكترونية   العالقة  االتجاهاتجاهين  تأخذالتنظيم  أن    األول   :  يرى 

البيروقراطية تعتبر من أهم أسباب    يرى أّن فالثاني    االتجاهالبيروقراطية، أما    إلصالحهي عبارة عن أداة    اإللكترونية  اإلدارة

  :ن فيما يلياالتجاهيسنحاول مناقشة و . اإللكترونية  اإلدارة فشل مشاريع 

 البيروقراطية:  إلصالحكأداة  اإللكترونية  اإلدارة  -2-1

البيروقراطية،   إلصالحأن تستعمل كوسيلة  واالتصاالتأنه يمكن لتكنولوجيا املعلومات   االتجاهيرى أصحاب هذا  

يعتبر أصحاب   ، حيث العمومية لخدمة املواطنين  اإلدارةلزيادة فعالية    اإلداري   اإلصالح وهي تمثل محرك ومسهل لعملية  

املبادئ  االتجاههذا   أن  الس  األساسية،  في  كالتدرج  الفيبرية  والقوانين  للبيروقراطية  العمل،  وتقسيم  التخصص  لطات، 

العمومية في تعاملها مع املواطنين، كما أدت لعدم تشارك املعلومات وهذا   اإلدارة الجامدة هي التي أدت لجمود    واإلجراءات 

ركة  وفي هذا الصدد يعتبرون أن التكنولوجيا تدعم قيم املشا،  تستجيب لحاجيات املتعاملين معها  ما يجعلها غير مرنة وال 

 (. 170، ص:2017)عميروش: . في املعلومات والتعاون مما يجعلها أكثر تفتحا ومرونة

   اإللكترونية  اإلدارةما تطرقنا إليه سابقا، أن    خاللعلى العموم يمكن القول من  
ً
   تلعب دورا

ً
في عصرنه وتطوير    هاما

  واالتصاالت الخصائص التي تتميز بها تكنولوجيا املعلومات   خاللالعامة رغم طابعها البيروقراطي، وذلك من    اإلدارةعمل  

أّن  حيث  السرعة  في:  نلخصها  املعلومات    والتي  معالجة  عمليات  أتمتة  في  العالية  بالسرعة  تتميز  التكنولوجية  الوسائل 

تسمح بالقيام    فاألنترنيتل التقليدية، تتخطى الحدود الزمنية واملكانية  يمكن مقارنتها بطريقة العم  ال، إذ  اإلداريةوالطلبات  

في مكان وجود املقدم واملتلقي للخدمة،    األنترنيتأيام وفي أي مكان بشرط وجود شبكة    4/4ساعة    07/07فورية    بتعامالت

التخزين   التواصل  بحفظ وأرشفة كمية كبير   اإللكترونيةالحفظ أين يسمح التطور السريع في وسائط  ة من املعلومات، 

املعلومات   تكنولوجيا  تسمح  كّل   واالتصاالتاملستمر حيث  بين  املستمر  التواصل  وبين    اإلدارةمن    بإمكانية  واملتعاملين 
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بتعدد    األخيرةحيث تتميز هذه  ،  اإللكترونيةوموظفيها، وأخيرا مرونة استعمال الوسائل    اإلدارةفيما بينها وكذا بين    اإلدارات

 (. 171، ص:2017)عميروش:  استعمالها  مجاالت

  :اإللكترونية  اإلدارةفي فشل مشروع  تساهمالبيروقراطية   -2-2

، إذ أن  اإللكترونية  اإلدارةالرئيسية لفشل مشاريع    األسبابأن البيروقراطية تعتبر من    االتجاهيرى أصحاب هذا  

   اإلدارة البيروقراطية تعتبر طبيعة تنظيم  
ً
كأداة لحل مشاكل    اإللكترونية  اإلدارة، فبدل أن تكون  العامة والدولة عموما

التنظيم البيروقراطي تكون كفريسة لها، وذلك بسبب املبادئ التي تبنى عليها البيروقراطية كالهرمية، التخصص وتقسيم  

البيروقراطي قبل البدء في وضع    اإلصالحرسمية. حسب وجهة النظر هذه، فإنه يجب مباشرة  والقوانين ال  واإلجراءات العمل  

 (. 171، ص:2017)عميروش:  من النجاح  األخيرةلتمكين هذه  اإللكترونية  اإلدارةمشروع 

للموظفين    اإللكترونية  اإلدارةنجاح    أّن  (Wert Van) ى ير كما   البيروقراطية  الثقافة  ما يكون صعبا بسبب  غالبا 

على   الحفاظ  في  يكمن  النجاح  نظرهم  ففي  ملشاركتها،  وليس  املعلومات  لجمع  الغالب  في  يميلون  أنهم  العموميين، حيث 

. وفي نفس النهج تحتاج لثقافة املشاركة وتبادل املعلومات  اإللكترونية  اإلدارةاملعلومات دون مشاركتها في حين أن تطبيق  

ونقل املعلومات في التنظيم البيروقراطي تحكمها قواعد وإجراءات    االتصال أن قنوات  (  Niver Mc & Marche)   يرى كل من

بين مختلف   املعلومات  ثقافة السرية وعدم مشاركة  الحكومية وهو ما يعرقل تطبيق مشاريع    األجهزةجامدة مما يخلق 

 Aby)  لخدمة املواطن   يةاإلدار   األجهزةبين مختلف هذه    اإلداريةالتي تهدف أساسا إلى توحيد العمليات    اإللكترونية  اإلدارة

Jain (2004) : P :4). 

  األجهزة عدم وجود اتفاق بين مختلف   هي   اإللكترونية اإلدارةاملعوقات البيروقراطية املسببة في تطبيق   وتعتبر أهم 

   (،الوزارات، املديريات، املصالح...)للدولة    اإلدارية
ً
  اإللكترونية   اإلدارةتشارك وتبادل املعلومات في ظل  ، من أجل  للعمل معا

منفصلة   العمل كوحدات  مع طريقة  تأقلمت  املختلفة  الحكومية  القطاعات  أن  بحيث  للمواطن،  أحسن خدمة  لتقديم 

 .ومسئولة فقط أمام رئيسها املباشر

  :التنظيم البيروقراطيو  اإللكترونية اإلدارةبين خلق العالقة  -3

تقّد   خاللمن   أّن ما  القول  يمكن  بين  الالع  م،  ع  اإللكترونية  اإلدارةقة  هي  البيروقراطي  معقدة الوالتنظيم  قة 

تزال تعتمد على التنظيم البيروقراطي    ال معظم دول العالم كانت و   ه هو أّن شك في   ال ومتناقضة في نفس الوقت، لكن مما 

د زيادة قص   ترونيةاإللك  اإلدارةمعظم دول العالم تتجه نحو تطبيق مشاريع    أّن ر شؤونها وخدمة مجتمعاتها، كما  في تسيي

  االنتقال والتماش ي مع التطور السريع للتكنولوجيا، مما يستدعي هنا ضرورة وجود تنسيق بين  ،  فعالية أجهزتها الحكومية

 . العمومية اإلدارةوالفلسفة البيروقراطية للتنظيم في   ،اإللكترونية  لإلدارة

النموذويعتبر   مبادئ  أساس  على  مبنية  قوية  تنظيمية  ثقافة  للتطبيق  وجود  يعتبر كفرصة  فيبر  ملاكس  املثالي  ج 

القواعد    االستفادة  خالل ، وذلك من  اإللكترونية  اإلدارة الفعال ملشاريع   تلك  تفرزها  التي  التأقلم  ثقافة    واإلجراءات من 

الرسمية وكذا التنظيم الهرمي للسلطة بحيث أن ذلك يدعم املتابعة الفعالة لتلك املشاريع مما يخفض من مخاطر الوقوع  

كما تضمن   .من طرف املوظفين العموميين  لألوامروعدم التماثل    اإلهمال  تسلوكيا، إضافة إلى تجنب ظهور  األخطاءفي  

القوية   البيروقراطية  الثقافة  وكذا  ا  لإلدارةكذلك  املواطنين  مع  تعاملها  في  واملساواة  والنزاهة  العدالة  قيم  لعمومية 

من   أنه  كما  الخاصة،  الهرمي    خاللاملؤسسات  يخلق    لإلدارةالتنظيم  واملهام  املسؤوليات  الواضح    اإلحساس العامة 

مشروع   تطبيق  إنجاح  في  من  اإللكترونية  اإلدارةباملسؤولية  املستويات  كل  في  املوظفين  غياب   .العامة  دارةاإل  لدى  إن 

العمومية قد يؤدي إلى ضعف التنسيق في أداء املهام من طرف املوظفين العموميين، وكذا    اإلدارة التنظيم البيروقراطي في  
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  واالستفادة مما يؤدي لفشله    اإللكترونية  اإلدارة عدم وضوح مهام ومسؤوليات مختلف الجهات املعنية بتطبيق مشروع  

 . (173، ص:2017: )عميروش الكاملة منه

 :العمومية اتليات االدارة االلكترونية بتحسين نجاعة الخدمآارتباط  -4

أكثر فأكثر، فصــارت الجبهة    فرضــت تأثيرات العوملة على الدول ضــرورة املحافظة على اســتقرارها الســياســ ي الداخلي

الداخلية وتماســــــــــكها العامل الرئيســــــــــ ي في محافظة الدول على ســــــــــيادتها ووجودها، ومن هذا املنطلق صــــــــــار من الضــــــــــروري 

ـــــلطتهــا، من خالل توفير مختلف حــاجيــات مواطنيهــا، ممــا تطلــب وجود عالقــة قويــة بين املواطن   ـــ ـــــط ســـــ ـــ تــدخــل الــدولــة وبســـــ

ة لعالقة املواطن بالدولة ككل. لذلك فإن من مصـلحة الدول أن تكون عالقة اإلدارة العامة  واإلدارة التي تعد املرآة الصـادق

 باملواطنين عالقة جيدة وأن تكون ادارتها فعالة وقوية، قادرة على تلبية واشباع وتقديم الخدمة العامة بمفهومها الواسع.    

 ,Dreyfus)  قطــاع الخــاص على اإلدارة العــامــةت مفــاهيم التســـــــــــــيير الحــديــث إلى تطبيق طرق ومنــاهج اللــذلــك اتجهــ

1997, P :97)ـــــيير العمومي ومحاولة تلبية احتياجات مرتفقي الخدمات العمومية، في  ، فقد ـــــرنة التسـ ـــــات عصـ ـــــياسـ أدت سـ

ظل مقاربة املواطن الزبون ومع التطور الهائل للوســــــــائل الحديثة لإلعالم واالتصــــــــال، إلى التخلي عن النموذج البيروقراطي  

  ركزي لصالح نموذج إداري مفتوح يكون فيه املواطن هو مركز االهتمام، وهو ما أدى إلى ظهور مفهوم اإلدارة االلكترونيةامل

ـــــوال إلى الحكومة االلكترونية. وبهذا أفرزت الثورة العلمية والتكنولوجية تغيير جذري في كيفية ممارســــــة املهام اإلدارية    وصـ

القطاع العام والخاص ومؤســـــســـــات املجتمع املدني، وهو ما أثمر اتجاها معاصـــــرا لرفع مســـــتوى  والتنظيمية، على مســـــتوى  

رونية على أداء اإلدارة العامة، من خالل اســـتعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصـــال وهو ما أدى إلى ظهور مفهوم اإلدارة اإللكت

 مستوى القطاع العام.

ــــــباع وتقديم الخدم ــــــع تمت مراجعة وتعميق مفاهيم تعزيز  وفي ظل البحث عن تلبية واشـــــ ة العامة بمفهومها الواســـــ

التنمية اإلدارية وإعادة االعتبار للمؤســــــــســــــــات اإلدارية، وصــــــــوال إلى تحديد املســــــــؤولية الســــــــياســــــــية والقانونية للســــــــلطات 

دي الجديد الذي  إن عصـرنة الدولة وفق هذا التوجه يتزامن وانتشـار الفكر االقتصـاة.  وضـمان قدراتها على التسـيير بفعالي

  هي: بمراحل سنة، فقد مّر  40تطور منذ 

ترجمت فكرة العصــــــرنة بدعم دور الدولة املخططة، الضــــــابطة، املراقبة، املقاولة، وذلك وفق االعتقاد بأن   :مرحلة أولى   -أ

كـانـت الـدولـة    الـدولـة وحـدهـا قـادرة على تـدارك النقص في االقتصــــــــــــــاديـات وتحقيق التنميـة في إطـار الوحـدة الوطنيـة، وبهـذا

 متدخلة لكن هذه املرحلة انتهت بعد األزمات االقتصادية والصدمات البترولية.  

كانت فيها العصــــرنة تعني إصــــالح إدارة االقتصــــاد وتســــيير املؤســــســــات ذات املنفعة العامة، باإلضــــافة إلى   :مرحلة ثانية  -ب

 بالتسيير العقالني.االهتمام بالالمركزية، مشاكل اإلدارة املحلية عموما، االهتمام 

عتبرت كفاءة اإلدارة وفعاليتها في تقديم الخدمة العامة من مؤشرات الحكم  
ُ
وفي نفس السياق ووفق نفس التوجه ا

الراشـــــــد، فلم يعد يكفي النظر إلى الخدمة العامة في حد ذاتها، بل أصـــــــبح إقحام املســـــــتهدفين منها في التصـــــــور والتنفيذ من  

ن إدارة املهام لدولة ما  لتنمية. فهدف الحكم الراشـــــــد هو تحقيق الكفاءة، تبســـــــيط اإلجراءات، إل املهام الرئيســـــــية للدولة وا

بعد الحداثة تتمتع بخصـــــائص عامة مرتبطة أســـــاســـــا بغايات مثل: التخصـــــص، املرونة ومواجهة العراقيل االدارية، الخفة  

 . .Chevalier: 2004, p.72)) والتنسيقوالسهولة في التصور 

وأدت التحوالت الجديدة التي مست الدولة وأساليب وطرق تنظيم وتسيير الشأن العام، إلى ظهور املناهج الجديدة  

ـــــرنة. فقد انتقلت   ـــــياق دولة ما بعد العصـــــ ـــــمن أكثر تأقلم مع ســـــ ـــــيير العمومي، لتحل محل اإلجراءات التقليدية ولتضـــــ للتســـــ

إلى مفهوم إدارة املهام، وفق مقاربة كلية أصــــــــــطلح على تســــــــــميتها    الدولة من فكرة حل املشــــــــــاكل في ظل إطار إدارة التســــــــــيير

بمقاربة الحكم الراشـــــــد. حيث تندرج إدارة املهام وفق هذه املقاربة في منطق مبدأ التكامل والشـــــــراكة والتداخل بين فواعل  
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على مســـــــــــــتوى مفـاهيم   وقد أفرزت كل هذه املقـاربات تغيرات جذريةاتخـاذ القرار الســـــــــــــيـاســـــــــــــ ي واإلداري،  مختلفـة في عمليـة  

 ..Chevalier: 2004, p.75)) الدولة وعالقة اإلدارة العامة باملواطن

وقــد تزامن البحــث عن رفع كفــاءة اإلدارة ككــل مع ثورة املعلومــات التي عرفهــا العــالم، ممــا أدى إلى تــأثير تكنولوجيــا 

ــــرا   ــــاد، وهو ما أثمر اتجاها معاصـ ــــة واالقتصـ ــــياسـ ــــال على السـ لرفع مســـــتوى أداء اإلدارة العامة من خالل املعلومات واالتصـ

الطعامنة وعبد الوهاب:  )  اســتعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصــال وأدى إلى بروز التجارة االلكترونية والحكومة االلكترونية

 (.321، ص:2005

الراشـد، وقد جاء في تقرير ويأتي تطبيق آليات اإلدارة االلكترونية ضـمن اإلصـالحات التي تتم في إطار مفهوم الحكم  

حول املحكومية في إفريقيا بمناســــبة منتدى التنمية في إفريقيا، تم تحديد عشــــرة ميادين ذات أولوية بالنســــبة    2005ســــنة  

للدول اإلفريقية قصد القيام بتلك اإلصالحات أهمها: تحسين تسيير القطاع العمومي، تطوير تقديم الخدمات العمومية،  

ـــــتغالل تكنولوجيـ ـــ دة التقليـديـة التي أثبتـت فعـاليتهـاااســـــ   :بن أعراب ) ت االتصـــــــــــــال واملعلومـات، اســـــــــــــتغالل املمـارســـــــــــــات الجيـّ

 .(77، ص.2014

 :الخاتمة

التطور   مواكبة  على  تحرص  املؤسسات  وأصبحت  املجاالت  مختلف  تطور  إلى  التكنولوجي  التطور  أدى  لقد 

اإلمكانيات البشرية والتي   االلكترونية، لذلك فمن الضروري توفير كّل التكنولوجي، من خالل توفير متطلبات تطبيق اإلدارة  

مهارات يملكون  الذين  واألشخاص  واملتطورة،  املتخصصة  والبرمجيات  الشبكية  البنية  في  استخدام   تتمثل  في  عالية 

استمرار خدمات بأفضل شكل    التقنيات الحديثة، باإلضافة إلى اإلمكانيات املالية واإلدارية والقانونية التي تعمل على تأمين 

ممكن لالستخدام األمثل للوقت والجهد واملال، على اعتبار اإلدارة االلكترونية نظام متكامل من املكونات التقنية واملالية  

 والتشريعية والبشرية والتنظيمية وغيرها.  

 املجال   وبالخصوص  امليادين مختلف في حقيقية تأثيرات املتسارعة والتكنولوجية التقنية التطورات أفرزتكما  

 النظم عمل وشكل   طبيعة في عديدة  تغييرات إلى أدى الذي األمر اإلدارية األجهزة  إلى التكنولوجيا نقل  تم أين اإلداري، 

 اإللكترونية اإلدارة نموذج إلى املعقد البيروقراطي  الطابع ذات لإلدارة التقليدي النمط من  التحول  في ساهمت اإلدارية،

 .والتفاعلية الديناميكية 

ـــــوع    بحـثال  اتنـاول هـذوقـد  ـــ بـالتنظيم البيروقراطي، وكيفيـة تـأثرهـا وتـأثيرهـا فيـه في  وعالقتهـا  اإللكترونيـة  اإلدارةموضـــــ

كأداة ووســـيلة   اإللكترونية  اإلدارةيتناول    األول  فاالتجاه:  اســـتنتجنا أنه هناك اتجاهين متناقضـــين  حيثالعمومية،    اإلدارة

ـــــالح ـــ ـــــتعمـال تكنولوجيـا خاللجعلهـا أكثر فعـاليـة وكفـاءة في خـدمـة املواطنين، وذلـك من يالبيروقراطيـة و  لصـــــ ـــ املعلومـات  اســـــ

التي يبنى عليها التنظيم البيروقراطي كالهرمية، التخصـص وتقسـيم العمل والقواعد    األسـاسـيةاملبادئ    لصـالح  واالتصـاالت

وذلك    اإللكترونية،  اإلدارةالســبب املباشــر في فشــل تطبيق مشــروع   هيالبيروقراطية    فيرى أّن  الثاني  االتجاهأما    الرســمية.

 .التي يبنى عليها التنظيم البيروقراطي األساسيةتلك املبادئ  خاللمن 

ـــــتنتج كمـا  ـــ ن االدارة االلكترونيـة تعتبر وســـــــــــــيلـة مهمـة للتحول من االدارة التقليـديـة التي لم تكن توفر الخـدمـة  أنســـــ

ـــــطار الكتروني، و إة العمومية في الى تحقيق الخدم لألفراد ـــ ـــــال املباشـــــ ـــ لى إر باملواطنين مع املرافق العامة االنتقال من االتصـــــ

ـــــ ي عبر ـــــال االفتراضـــــ ـــــبكات االلكترونية املختلفة    االتصـــــ ـــــلوب الجديد و رة االلكترونية األ بالتالي تعتبر االداو الشـــــ ـــر  ســـــ ــ ـــ املعاصـ

ت توفير املعلومــــانيــــة التي يعــــاني منهــــا املواطنين و خفض االجراءات الروتيداء و جــــل رفع كفــــاءة األ أخــــدمــــات من  لتقــــديم ال

 .لوجيا املعلماتو البيانات بطريقة بسيطة لالستفادة من ثورة تكنو 
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، مع ضـرورة  السـبيل الواجب إتباعه لتحقيق التنمية  ألنها  اإللكترونية  اإلدارة ويرتطي به البحث هو ضـرورة  صـ وما يو 

ـــــفــة وثقــافــة التنظيم البيروقراطي  االعتبــاربعين    األخــذ ـــ ـــــق بين بــاإلدارةفلســـــ ـــ ،  هــا العموميــة، والعمــل على إيجــاد تنــاغم وتنــاســـــ

التحول نحو اإلدارة اإللكترونيـة، بـاعتبـار أّن ذلـك يعـد االهتمـام بتـدريـب العنـاصـــــــــــــر البشـــــــــــــريـة التي تتولى والعمـل على زيـادة 

 من مداخل تطوير القوى البشـرية، ومحاولة الوفاء بمتطلبات تحقيق اإلدارة اإللكترونية. باإلضـافة إلى
ً
 مهما

ً
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 لتقارير األعمال 
ً
املوسعة في املحتوى املعلوماتي أثر اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وفقا

 دراسة ميدانية على الشركات املدرجة بسوق الخرطوم لألوراق املالية للتقارير املالية

The impact of electronic accounting disclosure according to expanded business 

reports on the informational content of financial reports 

A field study on companies listed in the Khartoum Stock Exchange 

 د. معزة عوض حسن جبر هللا 

Dr.. Maza Awad Hassan Gabr Allah   
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Science and Technology / Khartoum / Sudan 
 

 : امللخص

ـــــعة في املحتوى املعلوماتي للتقارير    لتقارير األعمال املوســ
ً
ـــــبي اإللكتروني وفقا ـــــاح املحاســ ـــــة إلي التعرف على أثر اإلفصــ هدفت الدراســ

ـــــتخـدمـت   ـــ ـــ ـــــفـافيـة، املالءمـة، الحيـاديـة، القـابليـة للمقـارنـة(، كمـا اســ ـــ ـــ ــة من املـاليـة بـأبعـاده )الشــ ـــ ـــ ـــ ـــــفي التحليلي، تكون مجتمع الـدراســ ـــ ـــ املنهج الوصــ

( مفردة من )املحاســــبين،  97)( شــــركة، تم أخذ عينة عشــــوائية، مكونة من 67درجة بســــوق الخرطوم لألوراق املالية البالغ عددها )الشــــركات امل

ـــــترجـــ  ـــ ـــ ـــــتبـــانـــة على أفراد العينـــة، تم اســ ـــ ـــ (  85اع )املراجعين، املـــدراء واملحللين املـــاليين، مـــدراء اإلدارات، املبرمجين ومحللي النظم(، تم توزيع االســ

وجود تباين في مسـتوى اإلفصـاح اسـتخدمت االسـتبانة كأداة لجمع املعلومات. خلصـت إلي نتائج منها  %(،87.6اسـتبانة، بنسـبة اسـترجاع بلغت )

 لتقارير األعمال املوســـــعة إال أن جميع املتوســـــطات من حيث تصـــــورات املبحوثين كانت مرتفعة
ً
وجود أثر ذو داللة  ،  املحاســـــبي اإللكتروني وفقا

ـــــا ـــــعة في أبعاد املحتوى املعلوماتي للتقارير املالية مجتمعةإحصــ  لتقارير األعمال املوســ
ً
ـــــاح اإللكتروني وفقا ـــــت بئية لإلفصــ العمل على تبني ، أوصــ

 لتقارير األعمال املوســــعة  اإللكتروني  اإلفصــــاح املحاســــبي 
ً
ة تطوير وزيادة جودلتحســــين جودة املحتوى املعلوماتي للتقارير املالية، ضــــرورة وفقا

ـــــاح الكـامـل عن جميع املعـامال  ـــ ـــ ـــــوق الخرطوم لألوراق املـاليـة بـاإلفصــ ـــ ـــ ـــــركـة املـدرجـة بســ ـــ ـــ ت  املحتوى املعلومـاتي للتقـارير املـاليـة من خالل إلزام الشــ

 الضرورية للمستخدمين.

 اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني، تقارير األعمال موسعة، املحتوى املعلومات. الكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

The study aimed to identify the impact of electronic accounting disclosure according to expanded business reports on 

the informational content of financial reports in its dimensions (transparency, appropriateness, impartiality, comparability). 

A company, a random sample was taken, consisting of (97) individuals from (accountants, auditors, managers and financial 

analysts, department managers, programmers and systems analysts), the questionnaire was distributed to the sample 

members, (85) questionnaires were retrieved, with a retrieval rate of ( 87.6%), the questionnaire was used as a tool for 

collecting information. It concluded with results, including the existence of a discrepancy in the level of electronic accounting 

disclosure according to the expanded business reports, but all the averages in terms of the respondents’ perceptions were 

high, and there was a statistically significant effect of electronic disclosure according to the expanded business reports in the 

dimensions of the information content of the financial reports combined, it was recommended to work on the adoption of 

disclosure Electronic accounting in accordance with expanded business reports to improve the quality of the informational 

content of financial reports, the need to develop and increase the quality of the informational content of financial reports by 

obligating the company listed on the Khartoum Stock Exchange to fully disclose all necessary transactions to users . 

Keywords: Electronic Accounting Disclosure, Extended Business Reports, Information Content . 
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 :مقدمة

، بل أصبح أساس البقاء واالستمرار في كافة املجاالت، ولعل هذا ما دفع  
ً
إن التطور التقني والتكنولوجي لم يعد خيارا

 من شركة مايكرو سوفت  
ً
)رائدة صناعة    (Price water house coopers))رائدة صناعة البرمجيات( وشركة  (Microsoft)كال

يتضم إعداد مشروع  العمل على  إلى  املالية ألغراض  املحاسبة(  التقارير  وقياسية جديدة إلعداد  إلكترونية  لغة  تقديم  ن 

الطرق   بأفضل  وتزويدهم    ، املعلومات  تدقيق  آليات  تطوير  من خالل  واملستثمرين  الشركات  مساعدة  بهدف  اإلفصاح 

املعلومات بكفاءة، وأطلقتا عليها )لغة تقارير األعمال موسعة(، ويمكن من   خاللها نقل البيانات  لتحليل واستخدام تلك 

 تمتاز بسرعة الوصول إلى املعلومات التي تتضمنها التقارير املالية  
ً
املالية وإعداد التقارير وترميزها في صيغ مقروءة إلكترونيا

تقارير   باستخدام  اإللكتروني  اإلفصاح  ويؤدي  املطلوبين،  الوقت والجهد  وتقليص  البعض  بعضها  مع  ومقارنة محتوياتها 

وسعة ملعالجة البيانات املالية للقيام بالتحليل املالي، أو الحصول على معلومات أو تقارير محددة باستخدام هذه  األعمال امل

هذه   متطلبات  بحسب  متعددة  لجهات حكومية  التقارير  مختلف  بإصدار  تقوم  فصحة 
ُ
امل الشركات  ان  بحيث  البيانات، 

 الجهات. 

نشطته يتوقف على مدى تحقيق املستثمرين لرغباتهم في إتخاذ قراراتهم  كما أن نجاح سوق األوراق املالية في إدارة أ 

بإعتبارها املحتوى اإلعالمي للرسالة    –اإلستثمارية وتكوين املحافظ املالية الخاصه بهم، لذلك تلعب املعلومات املحاسبية  

 في تنشيط السوق وتحقيق كفاءته    – اإلعالمية املحاسبية واملمثلة في مجموعة التقارير والقوائم املالية واملحاسبية  
ً
 هاما

ً
دورا

املتعلقة بحقيقة ماتعرضه القوائم والتقارير املالية للشركات من مراكز مالية وأرباح محققه   من خالل توفير املعلومات 

السنوات األ  في  املحاسبين  إهتمام  إلي زيادة  القرارات اإلستثمارية، مما أدي  إتخاذ   حيث تسهم في 
ً
خيره  ومتوقعه مستقبال

فيد املستخدمين لها من الفئات املختلفة. 
ُ
 بتوفير املعلومات املحاسبية التي ت

  مشكلة الدراسة:

بالرغم من الجهود املبذولة لتنشــــــيط ســــــوق الخرطوم لألوراق املالية، إال أنها لن تنتج آثارها الكاملة في ظل غياب  

ونقص املعلومات الشــــــفافة واملالءمة للمســــــتثمرين، عدم اإلفصــــــاح الحيادي لكافة املســــــتثمرين، وعدم قدرتهم على إجراء  

 لتقــارير األعمــال  مقــارنــات ملحتوى املعلومــات األمر الــذي أدى إلي تز 
ً
ايــد املطــالبــة بــاســـــــــــــتخــدام اإلفصـــــــــــــــاح اإللكتروني وفقــا

يمكن صـــــــــياغة مشـــــــــكلة الدراســـــــــة في املوســـــــــعة لتحســـــــــين املحتوى املعلومات للتقارير املالية كمصـــــــــدر رئيســـــــــ ي للمعلومات. 

 لتقارير األعمال املوســع التســاؤل الرئيســ ي التالي:
ً
ة في املحتوى املعلوماتي أثر اســتخدام اإلفصــاح املحاســبي اإللكتروني وفقا

 للتقارير املالية؟ 

 ذا السؤال عدة تساؤالت فرعية على النحو التالي:  يتفرع من ه 

 لتقارير األعمال املوســـــعة في شـــــفافية املحتوى اإلعالمي   .1
ً
هل يؤثر اســـــتخدام اإلفصـــــاح املحاســـــبي اإللكتروني وفقا

 للتقارير املالية بسوق الخرطوم لألوراق املالية؟

 لتقارير األعمال املوســــــــعة في مالءمة املحتوى اإلعالمي   هل يؤثر .2
ً
اســــــــتخدام اإلفصــــــــاح املحاســــــــبي اإللكتروني وفقا

 للتقارير املالية بسوق الخرطوم لألوراق املالية؟

 لتقارير األعمال املوســــــــعة في حيادية املحتوى اإلعالمي   .3
ً
هل يؤثر اســــــــتخدام اإلفصــــــــاح املحاســــــــبي اإللكتروني وفقا

 ية بسوق الخرطوم لألوراق املالية؟للتقارير املال

 لتقارير األعمال املوســــــــــعة في قابلية املقارنة للمحتوى   .4
ً
هل يؤثر اســــــــــتخدام اإلفصــــــــــاح املحاســــــــــبي اإللكتروني وفقا

 اإلعالمي للتقارير املالية بسوق الخرطوم لألوراق املالية؟
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 أهمية الدراسة:  

 تبرز أهمية الدراسة من خالل ُبعدين أساسيين هما: 

إثراء املكتبة العربية والسودانية على وجه الخصوص من خالل ما تضيفه في مجاالت استخدام  األهمية العلمية:    1

بينهم.  العالقة  وإيضاح  املالية  للتقارير  املعلومات  املوسعة واملحتوى  األعمال  تقارير   
ً
وفقا اإللكتروني    اإلفصاح 

يعد موضوع الدراسة من املواضيع التي    تبة العربية.حداثة موضوع الدراسة وندرته حسب علم الباحث في املك

 تقارير  
ً
يسعى الباحثون لتقديم النموذج األمثل الذي يساعد املنظمات للتعرف على دور اإلفصاح اإللكتروني وفقا

 األعمال املوسعة في تحسين املحتوى املعلوماتي لتقاريرها املالية. 

ــاليـــة اإلقليميـــة    تطوير ســـــــــــــوق الخرطوم لألوراقاألهميـــة العمليـــة:   2 ــاليـــة ملواكبـــة تطورات أســـــــــــــواق األوراق املـ املـ

والعاملية مما يســــهل من جذب االســــتثمارات األجنبية للبالد ويمكن ربط ســــوق الخرطوم لألوراق املالية باألســــواق  

وهي لغـة رقميـة معتمـدة   XBRLاإلقليميـة والعـامليـة من خالل اســـــــــــــتخـدام لغـة تقـارير األعمـال التجـاريـة املوســـــــــــــعـة 

 ومتطورة في إعداد وتحسين ونشر التقارير املالية اإللكترونيةع
ً
 .امليا

 أهداف الدراسة:

 لتقارير األعمال املوســـــــــعة في تســـــــــعى الدراســـــــــة للتعرف على  
ً
أثر اســـــــــتخدام اإلفصـــــــــاح املحاســـــــــبي اإللكتروني وفقا

 املحتوى املعلوماتي للتقارير املالية، من خالل األهداف الفرعية التالية:

 لتقارير األعمال املوســـــعة في شـــــفافية املحتوى اإلعالمي   .1
ً
بيان أثر اســـــتخدام اإلفصـــــاح املحاســـــبي اإللكتروني وفقا

 للتقارير املالية بسوق الخرطوم لألوراق املالية.

 لتقارير األعمال املوســـعة في مالءمة املحتوى اإلعالمي   .2
ً
توضـــيح أثر اســـتخدام اإلفصـــاح املحاســـبي اإللكتروني وفقا

 ارير املالية بسوق الخرطوم لألوراق املالية.للتق

 لتقارير األعمال املوســـــــــــعة في حيادية املحتوى   .3
ً
التعرف على أثر اســـــــــــتخدام اإلفصـــــــــــاح املحاســـــــــــبي اإللكتروني وفقا

 اإلعالمي للتقارير املالية بسوق الخرطوم لألوراق املالية.

 لتقاري .4
ً
ر األعمال املوســـــعة في قابلية املقارنة للمحتوى  دراســـــة أثر اســـــتخدام اإلفصـــــاح املحاســـــبي اإللكتروني وفقا

 اإلعالمي للتقارير املالية بسوق الخرطوم لألوراق املالية.

 فرضيات الدراسة: 

ــائية    الفرضــــــــية الرئيســــــــية:  ــ ـــ  لتقارير ال يوجد تأثير ذو داللة إحصـ
ً
ســــــــتخدام اإلفصــــــــاح املحاســــــــبي اإللكتروني وفقا

 قارير املالية بسوق الخرطوم لألوراق املالية. تتفرع منها الفرضيات التالية:األعمال املوسعة في املحتوى املعلوماتي للت

 لتقارير األعمال املوســـــــــــعة في  .1
ً
يوجد تأثير ذو داللة إحصـــــــــــائية الســـــــــــتخدام اإلفصـــــــــــاح املحاســـــــــــبي اإللكتروني وفقا

 شفافية املحتوى اإلعالمي للتقارير املالية بسوق الخرطوم لألوراق املالية.

 لتقارير األعمال املوسعة في مالءمة يوجد تأثير ذو  .2
ً
داللة إحصائية الستخدام اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وفقا

 املحتوى اإلعالمي للتقارير املالية بسوق الخرطوم لألوراق املالية.

 لتقارير األعمال املوســـــــــــعة في  .3
ً
يوجد تأثير ذو داللة إحصـــــــــــائية الســـــــــــتخدام اإلفصـــــــــــاح املحاســـــــــــبي اإللكتروني وفقا

 دية املحتوى اإلعالمي للتقارير املالية بسوق الخرطوم لألوراق املالية.حيا

 لتقارير األعمال املوسـعة في قابلية  .4
ً
يوجد تأثير ذو داللة إحصـائية السـتخدام اإلفصـاح املحاسـبي اإللكتروني وفقا

 املقارنة للمحتوى املعلوماتي للتقارير املالية بسوق الخرطوم لألوراق املالية.
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 منهجية الدراسة:

 تتبع الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، كما استعانت الدراسة باملنهج التاريخي.    

 مصادر وأدوات جمع بيانات الدراسة: 

لجمع البيانات، باإلضـافة إلى املصـادر الثانوية: الكتب،    تعتمد الدراسـة على املـصادر األولية: وتسـتخدم اإلسـتبانة

 البحوث العلمية، الدراسات، التقارير، املجالت والصحف، الندوات واملؤتمرات ذات الصلة بموضوع الدراسة.

 حدود الدراسة: 

 اقتصرت الدراسة على الحدود التالية:

 السودان. -سوق الخرطوم لألوراق املالية  الحدود املكانية: .أ

 م.2022 الحدود الزمانية: .ب

ة: .ج ريَّ
َ
 عينة من العاملين بسوق الخرطوم لألوراق املالية. الحدود الَبش

: اإلطار النظري 
ً
 أوال

 اإلفصاح اإللكتروني  .1

ـــــــبكة االنترنت أي عرض املعلومات  ـــ ـــــــبة اإللكترونية على شـ ـــ ـــــــر مخرجات املحاسـ ـــ ـــــــاح اإللكتروني يعني نشـ ـــ أن اإلفصـ

ـــــبة اإللكترونية. )محمود ومهدي:   ـــــت معالجتها كما هو في املحاسـ .  2018( أشــــــار )رشــــــوان وأبورحمة:  4. ص2009فقط وليسـ

اســـية واإليضـــاحات املتممة لها، وإتاحة هذه املعلومات ( إلي أنه قيام املنشـــأة بعرض مجموعة كاملة من قوائمها األســـ68ص

بشــكل فوري أمام كافة الفئات ذات الصــالح في املنشــأة، ســواء بشــكل مباشــر على موقع املنشــأة على اإلنترنت أو بشــكل غير  

 مباشر من خالل توفير أداة ربط تفاعلية من موقع املنشأة إلى موقع آخر على اإلنترنت بعرض هذه املعلومات.

يرى الباحث بان اإلفصـــــاح املحاســـــبي اإللكتروني هو عرض ونشـــــر التقارير والقوائم املالية األســـــاســـــية، والتقارير      

  ،
ً
والقوائم املـاليـة امللحقـة، وجميع املعلومـات واإليضـــــــــــــاحـات واملالحظـات املتممـة واملكملـة للقوائم والتقـارير املـاليـة إلكترونيـا

لكترونيـة، من خالل الشـــــــــــــبكـات الـدوليـة )اإلنترنـت(، لكي تكون هـذه املعلومـات متوفرة لـدى  وربط تلـك املعلومـات بـاملواقع اإل

جميع األطراف التي تهمهم املعلومـات املـاليـة واملحـاســـــــــــــبيـة، ســـــــــــــواء كـان تلـك األطراف داخليـة أم خـارجيـة بمـا يعكس حقيقـة  

 املشروع االقتصادي. 

  . اإلفصاح اإللكتروني وفق تقارير األعمال املوسعة:2

( أو ما  Extensible Business Reporting Language( لغة التقارير األعمال املوسعة )144. ص2012أشار )قنطجي:   

 للتطبيقات املالية واملحاسبية وتعتمد على قدرة الحاسب اآللي على قراءة عالمات  XBRLيسمى )
ً
( هو برنامج صمم خصيصا

(tagesلتصنيف م 
ً
عين. وتقوم الفكرة الرئيسية لهذا التطبيق على سهولة انتقال املعلومات  ( تميز الحقول املحاسبية وفقا

من خالل الشبكة العنكبوتية لجهات مختلفة حيث يعتمد النظام على توحيد نمط املعلومات ومن ثم يتم تصنيف وعرض  

له اهتمام بشكل أو بآخر  املعلومات بطريقة يسهل معها على الشركات واملحللين املاليين واملستثمرين واملقرضين وكل من  

 بقراءة النتائج املالية بشكل اكثر سهولة وفعالية.

لغة    بين جهات وأطراف    XBRLتعتبر  املعلومات   لدعم اإلفصاح وتبادل 
ً
تم تطويرها خصيصا لغة معيارية رقمية 

الت عند  مرونة  بتوفير  تمتاز  حيث  املالية،  والقوائم  للمعلومات  واملستخدمين  االقتصادي  املعلومات  النشاط  مع  عامل 

والبيانات وتستند على استخدام عالمات ترميز موحدة للعالقات املالية بحيث تعطي القارئ مادة مفهومة ومقروءة من قبل  

 (. 4. ص2018أجهزة الحاسب اآللي.)أبوعباس:  



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  96

96 

منظمة    تحقXBRL Internationalعرفتها  التي  املالية  للمعلومات  اإللكتروني  التوصيل  لغة  بأنها  كبيرة  :  فوائد  ق 

لعمليات إعداد، وتحليل، وتوصيل املعلومات التجارية، كما تحقق وفورات في التكلفة، وتزيد من مستوى الدقة املوثوقية  

 (33. ص2009لجميع األفراد املشاركين في توريد أو استخدام املعلومات التجارية. )جمال الدين: 

بأنها "معيار إلكتروني دولي يعتمد    XBRL Internationalوصفها )كيرت رامين( رئيس لجنة املعايير املحاسبية الدولية ورئيس  

 في  
ً
ن من إرسالها، وتخزينها ومعالجتها إلكترونيا

ّ
ترميز بنود املعلومات املالية بموجب املعايير املحاسبية الدولية على نحو يمك

 ( 62. ص2007ولة بعد ذلك على النسق املعياري املستخدم في عرض التقارير املالية. )البراد: أي نظام، ثم عرضها بسه

هي لغة إلكترونية ممتدة وقابلة    XBRL ان لغة تقارير االعمال املوسعة  XBRLيرى الباحث من خالل التعريفات السابقة للغة  

مي التقارير والقوائم املالية واالطراف املستفيدة من  لالمتداد تم تطويرها لدعم  اإلفصاح اإللكتروني وهي تربط مستخد

املالية   املؤسسات  من  وغيرها  واملنشآت  الشركات  و  املالية  واألسواق  املالي  املجتمع  وكذلك  واملحاسبية  املالية  املعلومات 

بدقة عالية من    والوحدات االقتصادية املحلية والعاملية مع بعضها البعض عن طريق تبادل للمعلومات وتقارير األعمال 

 اإلفصاح والشفافية بواسطة الشبكات العنكبوتية وفق املعايير املحاسبية الدولية.     

العديد من املزايا للجهات التي تطبق البرنامج واملستفيدين من مخرجات النظام من شركات ومستثمرين    XBRLيوفر  

بالطرق    XBRLومتخذي قرار على حد السواء. فتطبيق   التقارير  الشركات حيث ان تحضير  الذي تحتاجه  الوقت  يختزل 

لتجميعها   الى اشهر  او اسابيع وقد تصل   
ً
اياما بأنماط مختلفة وبالتالي تظهر  التقليدية قد يستغرق  أنها تكون متوفرة  إذ 

.  XBRLاهمية 
ً
 من خالل اتاحة توفير وتحضير هذه التقارير في وقت قياس ي قصير جدا

كما ان توفير الوقت يصاحبه توفير في التكلفة التي كان من املمكن أن تتحملها الشركة في حال تطبيق االساليب   

% من التكلفة مقارنة بالطرق االخرى. باإلضافة الى 30توفر ما يقارب    XBRLباستطاعته  العادية. ولقد قدر املختصين ان  

 انه يعطي نتائج دقيقة للمستفيدين من التقرير. وقد يالحظ 
ً
ميزة توفير الوقت والتكاليف فإن من مزايا هذا التطبيق ايضا

ملهمة او النقاط الحساسة في تحليل صناعة معينة  بعض املحللين املاليين من صعوبة تحديد العالمات املميزة للمعلومات ا

سهولة ودقة في مقارنة النتائج املالية في وقت قياس ي. كما ان    XBRLاو شركات متنافسة في ظل النظام الحالي وبالتالي يفور  

لعربية أو الى أي  يوفر للمستخدم سهولة التحويل السريع بين اللغات املختلفة مثل التحول من اللغة االنجليزية الى اللغة ا

 ( 10. ص2013لغة أخرى. )الخولي وأبوخشبة: 

 ( 108. ص2016( ومنها:)املسعودي وكاطع: XBRLوضمن هذا اإلطار، فإن هناك العديد من الفوائد التي تحققها لغة )    

 لوجود  (: سيترتب على إدخال البيانات املالية ملرة واحدة فقط احتمالية الخطأ البشر Reliabilityاملوثوقية ) .1
ً
ي، ونظرا

شركات تدقيق الحسابات كجزء من نظام اإلفصاح اإللكتروني، وقيام املدققون بمراجعة البيانات ومصادقتهم على 

لدى   املعلومات  صحة  موثوقية  من  يزيد  ذلك  فإن  للمهتمين،  وعرضها  بها  الرسمية  الجهات  تزويد  قبل  صحتها 

 دخال اليدوي املتكررين. مستخدميها، وتجنب األخطاء الناجمة عن النقل واإل 

 لإلفصاح املالي يعتمد على معايير إعداد التقارير املالية العاملية    XBRL(: إن لغة  Flexibilityاملرونة ) .2
ً
 محددا

ً
توفر إطارا

IFRS    مع تتناسب  متعددة  نماذج  لتخصيص  كافية  مرونة  تمنح  أنها  إال  املدرجة  الشركات  لجميع  رئيس ي  بشكل 

 . احتياجات كافة الشركات

(: إن ترميز وإدخال البيانات ملرة واحدة فقط سيمكن من معالجة وإعداد الوثائق والتقارير بوقت  Efficiencyالكفاءة ) .3

قصير وبأقل املوارد، كما أن عملية استرجاع املعلومات ونشرها يتم عن طريق اإلنترنت مما يؤدي إلى خفض الوقت  

 والجهد والتكاليف املطلوبة.



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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، وتوفير آليات متطورة  Data Integrityسالمة البيانات ) .4
ً
 من تجميعها يدويا

ً
 بدال

ً
(: إن عملية تجميع املعلومات إلكترونيا

(، سُيحسن ويسرع من عملية تحليل املعلومات املالية وسيقلل  Validation Mechanismsللتأكد من سالمتها وصحتها )

 من نسبة األخطاء في البيانات إلى الحدود الدنيا. 

الت .5 ) توفير  مستمر  بشكل  عند     CR)Continous Reportingقارير  لالستخدام  قابل  إلكتروني  بشكل  بها  واالحتفاظ 

 الحاجة. 

السنوية   .6 كالتقارير  املالية،  التقارير  مختلف  إعداد  خالل  من  وغيرهم  واملحللين  املستثمرين  احتياجات  تغطية 

 .  واملرحلية، وتوفيرها بصيغ مختلفة

 خفض كلفة تبادل املعلومات والبيانات املالية العتماد اإلنترنت كوسيلة للتبادل.  .7

اإلفصاحي .8 والتقارير  البيانات  وإرسال  استقبال  نشر  سرعة  في  الشفافية  مبدأ  يعزز  مما  الجهات،  مختلف  بين  ة 

 املعلومات.

وتطبيق   .9 املخاطر  إدارة  إفصاحية جديدة كموضوع  متطلبات  اإلفصاح من خالل إضافة  رفع مستوى  في  املساهمة 

 الحوكمة في الشركات وغيرهما. 

 إمكانية النشر بلغات مختلفة كالعربية واإلنجليزية والفرنسية وغيرها.  .10

فواعد عديدة، تشمل توفير التكلفة، فعالية أكثر ودقة أفضل لكل من يقوم بمهام التحضير، التحليل أو    XBRLتقدم     

للمستخدم التحول السريع بين اللغة   XBRLاستخدام معلومات األعمال، وبعد إنجاز الترجمة وتصنيف املشروع، يتيح  

  العربية واإلنجليزية. ترجمة وتصنيف املشروع: تحضي
ً
 وأسابيع أو أشهر لجمعها نظرا

ً
ر التقارير التقليدية قد يستغرق أياما

، مما يعني بالطبع توفير    XBRLألنها تتوفر بأنماط مختلفة، لكن  
ً
يتيح لك تحضير هذه التقارير بوقت مثالي وقصير جدا

عن أعادة تنسيق املعلومات و/    في استخدامه للغة كمبيوتر متسقة مع جمع أنواع البرامج التي تغني  XBRLالتكلفة. يتميز  

 بسرعته لجمع املعلومات، تعني هذه املزايا سهولة الوصول إلى املعلومات من قبل جهات  
ً
أو الحاجة لترجمتها، ويتميز أيضا

اتخاذ القرارات بشكل منتظم وبجهد أقل، وتساعد هذه املعلومات التي يتم سردها بوضوح تام في التنافس األفضل ووضع  

من توفير املزيد من    XBRLواتخاذ القرارات االستراتيجية لتكون أكثر فعالية. ستتمكن الشركات التي تستخدم  العالمات  

للمستثمر فرصة الوصول    XBRLيتيح    للمستثمر:  XBRLاملال واستخدام البرامج الحالية لتوفير الوقت واملصادر. فوائد  

، وبالتالي  PDFالشبكة، على سبيل املثال، االطالع على امللفات بنمط  األفضل ملعلومات الشركات املالية من خالل زيارة موقع  

للمستثمر سهولة التحول من لغة ألخرى، وبالطبع يساعد    XBRLيمكنه القيام بالتقنين املالي األفضل للشركة، كما يتيح  

القرار األكثر فعالية. فائدة   اتخاذ  املالي:  يتيح    XBRLذلك في  التحليل  ي  XBRLلجهات  املعلومات  ملن  قوم بالحليل مقارنة 

باستخدام   للمتنافسين  املهمة  للمعلومات  املميزة  العالمات  تحديد  الصعب  أعلى، من  أكثر فعالية ودقة  الدقيقة بشكل 

 النظام الحالي.

 . املحتوى املعلوماتي للتقارير املالية 3

 –يقصد باملحتوى اإلعالمـي للتقرير املالـي، قيمة وأهمية ما يحويـه هذا التقرير من معلومات مالية إقتصاديـة  

يمكن إستخدامها في إتخاذ القرارات    –وذلك من وجهة نظر مستخدمـي هذا التقرير، سواء الداخليين منهم أو الخارجيين

اإلقتصادية التي تقع في هذا اإلطار، تلك التي يتخذهـا املستثمرون بشأن  اإلقتصاديـة ذات العالقة بالشركة. ومن القرارات 

  (، 172. ص2017توظيف أموالهم في الشركة، و قرارات املقرضين بشأن منح التسهيالت اإلئتمانية لها. )الشمري والكواز:  

 للنظرية املحاسبية هو ذلك املحتوى الذي ينظر للمقا
ً
ييس املالية على انها غنية باالحداث  كما أن املحتوى املعلوماتي وفقا

واملعلومات املفيدة ، فهي ليست مجرد قيمة محددة بل ابعد من ذلك ، وان هذا املحتوى ينشأ بمجرد أن تصل معلومات  



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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كما يرى مطر ان املحتوى املعلوماتي للتقرير املالي هو  (،61. ص2015جديدة قبل اقرارها من مصدرها االصلي. )املحاميد: 

ما يحويه من معلومات اقتصادية وذلك من وجهــة نظر مســتخدمي هذا التــــقرير في اتخاذ قـــــــرارات اقتــصـادية ذات  قيمة  

 ( .117. ص1996عــالقــة باملـــــــشروع )مطر واخرون: 

اإلتصال في  تتضح أهمية املحتوى اإلعالمـي للتقرير خاصة في مجاالت تطوير القياس املحاسبي، وذلك ألن وظيفة  

 األساس الذي يقوم  
ً
 إلي جنب مع وظيفة القياس، ليشكال معا

ً
املحاسبة وأداتها في ذلك هـي التقارير املالية بحيث تقف جنبا

عليه نظام املعلومات املحاسبي. وبهذا تلتقي أغراض الوظيفتين عند هدف واحد مشترك وهو الحرص على توفير أكبر قدر  

 وغير املالية املفيدة ملتخذي القرارات اإلقتصادية. ممكن من املعلومات املالية 

وبناًء عليه فإن أي تحسن في أداء أي من الوظيفتين، سوف يؤثر على أداء الوظيفة اآلخري، ويعمل على توفير  

من  املعلومات املناسبة عن دقة تنبؤات القوائم املالية املستقبلية وذلك من خالل إستخدام مقاييس املعلومات وهو جانب  

 جوانب وظيفة اإلتصال، كما يؤدي بدوره إلي تحسين عملية التنبؤ وهي جانب من جوانب عملية القياس. 

 في حد ذاته حيث يرى )دحدوح:  
ً
( ضرورة أن تكون هذه  115. ص2008أن توفير املعلومات املحاسبية ليس هدفا

نافع، يمكن اإلستفاده منه من جانب مستخد بمكان  املعلومات ذات محتوي إعالمـي  األهمية  املعلومات. لذلك فمن  مي 

املحتوى   ومقومات  ومبادئ  لركائز  والتحليل  الدراسة  من خالل  املنفعه  هذه  عناصر  نسب  تحدد  مقاييس  على  اإلرتكاز 

 اإلعالمي للمعلومات املحاسبية. 

 . العالقة بين اإلفصاح اإللكتروني واملحتوى املعلومات للتقارير املالية4

داة تكنولوجية معيارية لها طبيعة خاصـــــة فيمكنها توحيد طريقة إعداد ونشـــــر التقارير املالية  أ XBRLتعتبر لغة  

اإللكترونية بما يحقق للمنظمات واملســـــــــــتثمرون العديد من املزايا، والتي ســـــــــــتنعكس على مســـــــــــتوى كفاءة أســـــــــــواق األوراق  

 -اق املالية من خالل:دعم وتعزيز املحتوى املعلوماتي بسوق األور  XBRLاملالية حيث يمكن للغة 

ــــــــد بها قيام املنظمات بتوفير  539. ص2017يرى )محمد:  تحســــــــــــين مســــــــــــتوى الشــــــــــــفافية:   - أ ـــ ــــــــفافية يقصـ ـــ ( أن الشـ

املعلومات املتعلقة بنشاطها ووضعها تحت تصرف املساهمين وأصحاب الحصص واملتعاملين في السوق، وإتاحة  

ـــــالحها   ـــــرار بمصـ ـــــأنها اإلضـ ـــــة ملن يريد االطالع عليها وعدم حجبها في ما عدا تلك املعلومات التي من شـ فيجوز  الفرصـ

ــد بهـا تقـديم املعلومـات في التوقيـت املنـاســـــــــــــب، وواضـــــــــــــحـة على النحو الـذي يزيـل   االحتفـاظ بســـــــــــــريتهـا، كمـا يقصـــــــــــ

ــــة،   ــــاظ غير املفهومـ أنهـــــا تعمـــــل على غموض األلفـ زيـــــادة املعلومـــــات الواردة في   وتتمثـــــل أهميـــــة الشــــــــــــفـــــافيـــــة في 

حيث أن عدم توفر هذه املعلومات اإليضـــــــاحات املتممة على النحو الذي يؤدي إلى تحســـــــين مســـــــتوى اإلفصـــــــاح؛  

لبعض املســـــــتثمرين قد يجعلهم يتخذوا قرارات غير رشـــــــيدة، كما يعمل على الخفض أو الرفع املصـــــــطنع ألســـــــعار 

 ( 22. ص2015األوراق املالية وزيادة املضاربة وبالتالي خلق نوع من اإلرباك في مستوى أداء السوق.)عبدالحميد: 

ــبية على مدى مالئمتها لعملية اتخاذ قرار،    اتي:تحســــــين مالءمة املحتوى املعلوم - ب ـــ تعتمد منفعة املعلومات املحاسـ

فتوفير الكثير من البيانات على اإلنترنت قد يعوق حـصول املسـتخدمون على البيانات املالئمة التخاذ القرار، كما  

املســـــــتخدم يتخذ    أن محدودية قدرات املســـــــتخدمين على تشـــــــغيل هذه البيانات مع وجود كم هائل منها قد يجعل

ــتمكن املســــــتخدمين   XBRLقراراته بناًء على معلومات غير مكتملة. وقدمت لغة   لهذه املشــــــكالت حيث أنها ســــ
ً
حال

من الحصـــــــــــــول على املعلومات املالئمة لعملية اتخاذ القرار، وســـــــــــــتعزز من الخصـــــــــــــائص العامة لجودة املعلومات 

املالية أكثر دقة وكفاءة، وهذا بدوره ســــيؤدي إلى كفاءة   املحاســــبية املنشــــورة مما ســــيجعل عملية تســــعير األوراق

 (56. ص2015سوق األوراق املالية. )عبدالحميد: 
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إن اإلفصـــــــــــاح عن التقارير املالية وما تحتويه من معلومات هو أســـــــــــاســـــــــــ ي    تحســــــــــين حيادية املحتوى املعلوماتي: -ج

نشـــــــر اإللكتروني يمكنها اإلفصـــــــاح بشـــــــكل  باعتبارها أداء لإلفصـــــــاح وال XBRLلعمل أســـــــواق األوراق املالية، ولغة 

فوري ومسـتمر عن التقارير املالية، وما سـتجد من معلومات، مما سـينعكس بشـكل مباشـر أسـعار األوراق املالية  

ويجعلهــا تعكس القيمــة الحقيقيــة للورقــة املــاليــة وهــذا ســـــــــــــيفيــد املســـــــــــــتثمرين عنــد اتخــاذ قرارهم االســـــــــــــتثمــاري.  

 (541. ص2017)محمد: 

ـــــتخدام لغة  صــــــية القابلية للمقارنة:  تدعيم خا  -د ـــــيؤدي إلى توحيد   XBRLإن اسـ ـــــر القوائم املالية سـ في إعداد ونشـ

البيــانــات الحــاليــة والتــاريخيــة واملســـــــــــــتقبليــة ممــا ســـــــــــــيعزز من قــابليــة املعلومــات للمقــارنــة وســـــــــــــيزيــد من منفعتهــا  

ــانـــات نفس املنظمـــة عبر الفترات املخت ــانـــات للمســـــــــــــتخـــدمين ألنهـــا ســـــــــــــتنتج لهم مقـــارنـــة بيـ لفـــة، أو مقـــارنتهـــا مع بيـ

 (34. ص2004املنظمات األخرى في نفس قطاع الصناعة.)الدهراوي: 

يرى الباحث أن أســـــــــــواق األوراق املالية ومن ضـــــــــــمنها ســـــــــــوق الخرطوم لألوراق املالية في حاجة ماســـــــــــة ملشـــــــــــروع   

وهي أداء تكنولوجية معيارية متطورة تقدم معلومات محاســبية بجودة عالية   (XBRL)اإلفصــاح اإللكتروني باســتخدام لغة 

اريرهــا اإللكترونيــة وإعــداد ونشـــــــــــــرهــا عن طريق الشـــــــــــــبكــة  وتــدعم وتعزز أســـــــــــــواق األوراق املــاليــة من خالل  زيــادة جودة تقــ

العنكبوتية مما يســهل  من إمكانية وصــول جميع املســتخدمين واملســتثمرين إليها ويمكنها تقديم تقارير وقوائم مالية موحدة  

ب  تتصــــــــــــف بالشــــــــــــكل واملضــــــــــــمون لتســــــــــــهيل من عملية املقارنة بين املنظمات على املســــــــــــتوى الدولي وزيادة شــــــــــــفافيتها وجذ 

( املتطورة تزيد من رفع كفاءة أســـــــــواق األوراق املالية وبالتالي من  (XBRLاملســـــــــتثمرين لالســـــــــتثمار في الســـــــــوق وان قدرة لغة 

املمكن ان يكون لها دور فعال في دعم وتعزيز ســوق الخرطوم لألوراق املالية في ظل الظروف االقتصــادية الصــعبة التي تمر  

 بها البالد.   

: الدراسة امل 
ً
 يدانية ثانيا

 . اإلجراءات املنهجية للدراسة 1

(  67تكون مجتمع الدراسة من الشركات املدرجة بسوق الخرطوم لألوراق املالية البالغ عددها )مجتمع وعينة الدراسة:  

( من  مكونة  عشوائية،  عينة  أخذ  تم  مدراء  97شركة،  املاليين،  واملحللين  املدراء  املراجعين،  )املحاسبين،  من  مفردة   )

( استرجاع  تم  العينة،  أفراد  تم توزيع االستبانة على  النظم(،  املبرمجين ومحللي  استرجاع  85اإلدارات،  ( استبانة، بنسبة 

 %(. 87.6بلغت )

املستخدمة: اإلحصائية  االستبانة    األساليب  بيانات  وتحليل  تفريغ  اإلحصائيتم  التحليل  برنامج   Statisticalمن خالل 

Package for the Social Sciences  (SPSS)   :وتم استخدام األساليب االحصائية التالية 

 تم حساب التكرارات والنسب املئوية للتعرف على الصفات الشخصية ملفردات الدراسة.  .أ

 . ( ملعرفة ثبات فقرات االستبانةCronbach's Alphaاختبار )ألفا كرونباخ( ) . ب

 . )املتعدد( الختبار الداللة اإلحصائية لفروض الدراسةتم استخدام تحليل االنحدار : تحليل االنحدار .ج

 الثبات والصدق اإلحصائي ألداة الدراسة 

في  بعرضها  الظاهري  الصدق  بقياس  الباحثة  قامت  أجله،  من  وضعت  ما  تقيس  الدراسة  أداة  أن  من  للتأكد 

وضوح ولتحديد مدى التوافق بين  صورتها األولية على عدد من املحكمين لتقييم صالحية االستبانة من حيث الصياغة وال

 عبارات كل مقياس وعلى ضوء مقترحاتهم تم تعديل أسئلة االستبانة.

كما تم استخدام معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات والصدق اإلحصائي حيث أن القيمة اإلحصائية املقبولة له   

، وأن معامل60
ً
(. كذلك قيمة الصدق  0.771الثبات الكلي بلغ )  % وبالتالي فإن القيمة التي تزيد عنه هي قيمة جيدة جدا
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(، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة  0.878كانت مرتفعة لكل مجال حيث قيمة الصدق لجميع فقرات االستبانة )

 عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.  

 . نتائج تحليل البيانات الشخصية2

سنة( حيث كان عددهم    35وأقل من    30أن أعلى فئة عمرية بين أفراد الدراسة كانت )العمر  توزيع أفراد العينة حسب  

%، أما الفئة العمرية  25.9بنسبة    20سنة( حيث كان عددهم    30%، ويليهم الفئة العمرية )أقل من  36.5وبلغت نسبتهم    31

أي    14سنة فأكثر( بلغ عددهم    40)%، بينما الفئة العمرية  21.2أي بنسبة    18سنة( فقد بلغ عددهم    40وأقل من    35)

 % من أفراد العينة الكلية.16.5بنسبة 

  47أن أعلى فئة بين أفراد العينة كانوا من حملة املاجستير حيث بلغ عددهم  املؤهل العلمي:  توزيع أفراد العينة حسب  

أي    4% ، بينما حملة الدبلوم العالي فبلغ عددهم  38.8بنسبة    33%، ويليهم حملة البكالوريوس بلغ عددهم  55.3أي بنسبة  

الكلية. يستنتج الباحث مما سبق    % من أفراد العينة1.2أي بنسبة  1%، أما حملة الدكتوراه فقد بلغ عددهم 4.7نسبتهم 

أن جميع أفراد العينة من حملة املؤهل العلمي بكالوريوس فما فوق مما يعني أن أفراد العينة يمكنهم استيعاب ما ورد في 

 االستبانة ويمكن اآلخذ بآرائهم. 

  34حيث كان عددهم  أن أعلى فئة بين أفراد العينة تخصصاتهم محاسبة    توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي:

%، أما الذين تخصصهم اقتصاد فبلغ 21.2أي بنسبة     18%، ويليهم تخصص إدارة األعمال فقد بلغ عددهم  40أي بنسبة  

%،  أما الذين  9.4أي بنسبة    8%، أما تخصص الدراسات املالية واملصرفية فقد بلغ عددهم  16.5أي بنسبة    14عددهم  

% من  5.9أي بنسبة    5%، بينما التخصصات فقد بلغ عددهم  7.1أي بنسبة    6تخصصهم نظم معلومات فبلغ عددهم  

مما يدل على قدرتهم  أفراد العينة الكلية. يستنتج الباحث مما سبق أن أغلبية أفراد العينة من ذوي العالقة بمجال الدراسة  

 .  على فهم عبارات االستبانة بشكل جيد واإلجابة عليها بدقة

أن أعلى فئة بين أفراد العينة وظيفتهم محاسب ووظائف أخرى حيث بلغ املسمى الوظيفي:    توزيع أفراد العينة حسب 

إدارة حيث كان عددهم  38.8أي بنسبة    33عددهم   املالي فبلغ  12.9ونسبتهم    11% ويليهم وظيفة مدير  %، بينما املدير 

أي    3%، أما وظيفة املبرمج فقد بلغ عددهم  4.7أي نسبتهم    4%، بينما املحلل املالي فبلغ عددهم  10.6أي نسبتهم    9عددهم  

%  1.2أي بنسبة  1%، بينما وظيفة محلل النظم فقد بلغ عددهم 2.4أي نسبتهم  2%، أما املراجع فبلغ عددهم 3.5بنسبة 

يالحظ أن أغلبية أفراد عينة الدراسة مسمياتهم الوظيفية ذا صلة بالدراسة مما يضفى ثقة على    من أفراد العينة الكلية. 

 النتائج التي ستخرج بها الدراسة. 

سنة( حيث كان عددهم    10وأقل من    5أن أعلى فئة بين أفراد العينة خبرتهم )  توزيع أفراد العينة حسب الخبرة العملية: 

%، بينما  22.4بنسبة    19سنة( حيث كان عددهم    15وأقل من    10%، ويليهم الذين سنوات خبرتهم )41.2وبلغت نسبتهم    35

سنة فأكثر( فقد    20تهم )%، أما الذين سنوات خبر 20أي بنسبة    17سنوات( بلغ عددهم    5الذين سنوات خبرتهم )أقل من  

% من أفراد  7.1أي بنسبة    6سنة( بلغ عددهم    20وأقل من    15%، بينما الذين سنوات خبرتهم )9.4أي بنسبة    8بلغ عددهم  

على نضج أفراد العينة مما يمكنهم من  سنة فأكثر( مما يدل  5العينة الكلية. يالحظ أن غالبية أفراد العينة خبرتهم العملية )

   أسئلة االستبانة بشكل موضوعي. اإلجابة على

 . نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:  3

النتائج    العينة، وعرض  أفراد  بإجابات  املتعلقة  للبيانات  اإلحصائي  التحليل  نتائج  إلى عرض  الجزء  هذا  يهدف 

 نحو التالي:املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة واختبار فرضياتها، ولغرض عرض نتائج الدراسة صنفت على ال
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 لتقارير األعمال املوسعة: ول املحور األ 
ً
   اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وفقا

لإلجابة على هذا السؤال حسبت املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، لتقديرات أفراد عينة الدراسة  

 ( يبين ذلك.  1، والجدول )املحور األول حول فقرات 

افات املعيارية لفقرات 1جدول )   لتقارير  (: املتوسطات الحسابية واالنحر
ً
اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وفقا

 وسعة األعمال امل

املتوسط   الفقرة  م

 الحسابي 

 األهمية  الرتبة  االنحراف املعياري 

األعمال   1 تقارير  استخدام  يسهم 

معلومات  إلي  الوصول  في  املوسعة 

 تفصيلية عن أي بند في التقارير املالية 

 مرتفع 1 0.63 4.38

املوسعة  2 األعمال  تقارير  لغة  تسمح 

 0.79 4.28 اإللكترونيةبتغيير لغة التقارير املالية  

 مرتفع 3

تساهم لغة تقارير األعمال املوسعة في  3

على   الحصول  تكلفة  تخفيض 

 0.71 4.08 املعلومات املحاسبية وتحليلها 

 مرتفع 7

تسهم تقارير األعمال املوسعة في سرعة   4

 0.90 4.02 استقبال املعلومات املفصح عنها 

 مرتفع 9

األعمال   5 تقارير  على  تعمل  املوسعة 

 0.82 3.97 توصيل املعلومات في الوقت املناسب

 مرتفع 10

على   6 املوسعة  األعمال  تقارير  تعمل 

 0.77 4.14 تخفيض تكاليف إعداد التقارير املالية 

 مرتفع 5

شكل   7 املوسعة  األعمال  تقارير  توفر 

 0.79 4.32 إلكتروني موحد للتقارير املالية 

 مرتفع 2

فرص  توفر   8 املوسعة  األعمال  تقارير 

 0.76 4.18 العرض الصادق للتقارير املالية 

 مرتفع 4

في   9 املوسعة  األعمال  تقارير  تساهم 

سرعة استقبال املعلومات املفصح عنها  

 0.74 4.12 بين مختلف الجهات. 

 مرتفع 6

تحسن لغة تقارير األعمال املوسعة من   10

 0.66 4.07 عنها جودة ونوعية املعلومات املفصح 

 مرتفع 8



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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املتوسط   الفقرة  م

 الحسابي 

 األهمية  الرتبة  االنحراف املعياري 

 مرتفع - 0.76 4.16 املتوسط الحسابي الكلي 

 لتقارير األعمال  1يالحظ من الجدول )
ً
( أن املتوسط الكلي للمتغير املستقل اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وفقا

( وتراوحت املتوسطات  0.76( وبانحراف معياري )4.16املوسعة جاء بدرجة مرتفعة، حيث بلغ املتوسط الحسابي الكلي )

( بين  وج4.38-3.97الحسابية  إلى  يشير  والذي  الخماس ي،  ليكرت  مقياس  على  اإلفصاح  (  إلستخدام  مرتفع  مستوى  ود 

 لتقارير األعمال املوسعة، إذ جاءت في املرتبة األولى الفقرة )
ً
يسهم استخدام تقارير األعمال املوسعة في  اإللكتروني وفقا

( وهو أعلى من املتوسط الحسابي  4.38( بمتوسط حسابي )الوصول إلي معلومات تفصيلية عن أي بند في التقارير املالية

تعمل تقارير األعمال املوسعة على توصيل املعلومات  (، فيما حصلت الفقرة )0.63( وبانحراف معياري )4.16لي البالغ )الك

املناسب الوقت  )في  بمتوسط حسابي   )3.97( البالغ  الكلي  الحسابي  املتوسط  من  أدنى  وهو  معياري  4.16(،  وبانحراف   )

)االنحراف  0.82) التشتت املنخفض  يتبين من  العينة املبحوث حول  (، كما  أفراد  في وجهات نظر  تقارب  املعياري( وجود 

 لتقارير األعمال املوسعة. مما يدل على أهمية استخدام لغة تقارير  
ً
املتغير املستقل اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وفقا

 ملالية. األعمال املوسعة كأداة ألعداد ونشر التقارير املالية اإللكترونية بسوق الخرطوم لألوراق ا

 املحتوى املعلوماتي للتقارير املالية بسوق الخرطوم لألوراق املالية  املحور الثاني:  

لإلجابة على هذا السؤال حسبت املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، لتقديرات أفراد عينة الدراسة،  

 (.  2الءمة، الحيادية، إجراء املقارنة(، كما مبينة بالجدول)، واملتمثلة بـ)الشفافية، املاملحتوى املعلوماتي للتقارير املاليةحول  

افات املعيارية ألبعاد املحتوى املعلوماتي للتقارير املالية  2جدول )   (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 األهمية الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد  م

 مرتفع 1 0.94 4.37 شفافية املحتوى املعلوماتي   1

 مرتفع 3 0.90 4.32 مالءمة املحتوى املعلوماتي 2

 مرتفع 2 0.88 4.33 حيادية املحتوى املعلوماتي  3

 مرتفع 4 0.90 4.25 إجراء املقارنة للمحتوى املعلوماتي 4

 مرتفع - 0.91 4.32 املحتوى املعلوماتي للتقارير املالية

( أن حصول مجال )شفافية املحتوى املعلوماتي للتقارير املالية(، على املرتبة )األولى(، حيث  2يتضح من الجدول) 

(، ويعزى ذلك إلي أن استخدام لغة تقارير األعمال املوسعة  0.94( وبانحراف معياري قدره )4.37جاء بمتوسط حسابي )

للتق املعلوماتي  املحتوى  شفافية  على   
ً
إيجابا املرتبة تنعكس  في  املعلوماتي(  املحتوى  )حيادية  مجال  وجاء  املالية،  ارير 

(، ويعزى ذلك إلى أن تقارير األعمال املوسعة تعمل على تأمين  0.88( وبانحراف معياري )4.33)الثانية(، بمتوسط حسابي )

ءمة املحتوى املعلوماتي( في البيانات وإيصالها إلي كافة الجهات بنفس الشكل واملحتوى وبوقت واحد، كما جاء مجال )مال

( ويعزى ذلك إلي أن استخدام لغة تقارير األعمال  0.90( وبانحراف معياري قدره )4.32املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )

 جاء مجال )إجراء املقارنة للمحتوى املعلوماتي( بمتوسط حسابي  
ً
املوسعة في توفير معلومات مالئمة ملتخذي القرار، وأخيرا

 للغة تقارير األعمال  0.90وبانحراف معياري )(،  4.25)
ً
( ويعزى ذلك إلي أن استخدام معلومات التقارير املالية املعدة وفقا

 .املوسعة تدعم اإلفصاحات اإللكترونية بعمل روابط حتى تتم عملية املقارنة بين البيانات املنشورة



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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ير )املحتوى املعلوماتي للتقارير املالية(، حيث بلغ ( ارتفاع املتوسط الحسابي العام ملتغ2كما يالحظ من الجدول ) 

( درجات،  5( من أصل )3(، وتبين أن املتوسط الحسابي أكبر من معيار االختبار البالغ ) 0.91( بانحراف معياري قدره )4.32)

يعني أن مستوى    وتدل هذه النتيجة على أن تقديرات العينة املبحوث بسوق الخرطوم لألوراق املالية كانت إيجابية، وهذا

 من وجهة نظرهم. 
ً
 التقييم كان مرتفعا

   . اختبار فرضيات الدراسة:4

املستقل استخدام اإلفصاح   املتغير  املتعدد حيث  االنحدار  لنماذج  الفرضيات تم استخدام توفيقات  الختبار 

 لتقارير األعمال املوسعة واملتغير التابع املحتوى املعلوماتي بأبعاده
ً
)الشفافية، املالءمة، الحيادية، إجراء    اإللكتروني وفقا

( يبين نتائج  3املقارنة للمحتوى املعلوماتي( ولغرض التحقق من وجود أثر لكل متغير مستقل على املتغير التابع، والجدول )

 االختبار. 

ـــــائية   الفرضـــــــــية الرئيســـــــــية:  ال يوجد تأثير ذو داللة إحصـــــ
ً
لتقارير األعمال  ســــــــــتخدام اإلفصــــــــــاح املحاســــــــــبي اإللكتروني وفقا

 املوسعة في املحتوى املعلوماتي للتقارير املالية بسوق الخرطوم لألوراق املالية

 (3جدول ) 

 لتقارير األعمال املوسعة في املحتوى املعلوماتي للتقارير املالية بأبعاده  
ً
استخدام اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وفقا

 مجتمعة

املتغير التابع        

 

ل املتغير املستق   

° β ¹ β ² R 
 

F 

 الجدولية  املحسوبة

 استخدام اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني

 املحسوبة  t قيمة 

0.831 

 (14.184)  

0.74 

 (14.184)  

54.8 %  201.18 3.84 

 إن قيمة )
ً
 (  1.645( الجدولية تساوي )  t علما

% ( من التبـاين في املتغير التـابع أبعـاد املحتوى املعلومـاتي للتقـارير املـاليـة 54.8( إلى إن )3تشـــــــــــــير معطيـات الجـدول )

 لتقارير األعمال املوســــــعة( ويدعم ذالك قيمة )
ً
ـــــوبة  Fمجتمعة يفســــــره املتغير املســــــتقل )اإلفصــــــاح اإللكتروني وفقا ( املحسـ

( ، ومن  0.05( ومســـتوى معنوية )1،166( عند درجة حرية )3.84لجدولية البالغة )( وهي اكبر من القيمة ا201.18البالغة )

 لتقـارير األعمـال املوســـــــــــــعـة تـأثير معنوي في أبعـاد املحتوى  t( واختبـار )¹βمتـابعـة قيم )
ً
( تبين إن لإلفصـــــــــــــاح اإللكتروني وفقـا

ـــــوبــــة )t( وبلغــــت قيمــــة )0.74املعلومــــاتي للتقــــارير املــــاليــــة بمقــــدار ) ـــ ( وهي قيمــــة معنويــــة واكبر من قيمتهــــا  14.187( املحســـــ

 الجدولية ، وبهذا تحققت الفرضية الرئيسية. 

 لتقارير األعمال  الفرضـــية الفرعية األولى:  
ً
يوجد تأثير ذو داللة إحصــــائية الســــتخدام اإلفصــــاح املحاســــبي اإللكتروني وفقا

  لألوراق املالية املوسعة في شفافية املحتوى املعلوماتي للتقارير املالية بسوق الخرطوم

 (4جدول )

 لتقارير األعمال املوسعة في شفافية املحتوى املعلوماتي للتقارير  أثر  
ً
استخدام اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وفقا

 املالية  

 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  104

104 

 املتغير التابع 

 

 

 املتغير املستقل 

° β ¹ β ² R 
 

F 

 الجدولية  املحسوبة

 استخدام اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني  

 املحسوبة  t قيمة 

0.739 

 (10.433)  

0.629 

 (10.433)  

39.6 %  108.85 3.84 

%( من التباين في املتغير التابع شــــفافية املحتوى املعلوماتي للتقارير املالية  39.6( إلى إن)4تشــــير معطيات الجدول )

 لتقارير األعمال املوســــعة ويدعم ذالك قيمة )
ً
( املحســــوبة البالغة Fيفســــره اســــتخدام اإلفصــــاح املحاســــبي اإللكتروني وفقا

( ، ومن متابعة 0.05( ومســـــتوى معنوية )1،166( عند درجة حرية )3.84لبالغة )( وهي اكبر من القيمة الجدولية ا108.85)

 لتقارير األعمال املوســــــــــعة تأثير معنوي في t( واختبار )¹βقيم )
ً
( تبين إن الســــــــــتخدام اإلفصــــــــــاح املحاســــــــــبي اإللكتروني وفقا

ــفافية املحتوى املعلوماتي للتقارير املالية بمقدار ) ( وهي قيمة معنوية واكبر  10.433حســـوبة )( املt( وبلغت قيمة )0.629شـ

  من قيمتها الجدولية ، وهذا يشير إلى تحقيق الفرضية الفرعية األولى.

 لتقارير األعمال    لفرضية الفرعية الثاني:ا
ً
يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستخدام اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وفقا

 املعلوماتي للتقارير املالية بسوق الخرطوم لألوراق املالية املوسعة في مالءمة املحتوى 

 (5جدول )

 لتقارير األعمال املوسعة في مالءمة املحتوى املعلوماتي للتقارير  أثر  
ً
استخدام اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وفقا

   املالية

 املتغير التابع 

 

 

ل املتغير املستق   

° β ¹ β ² R 
 

F 

 الجدولية  املحسوبة

 استخدام اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني

 املحسوبة  t قيمة 

0.651 

 (13.375)  

0.72 

 (13.375)  

51.9 %  176.88 3.84 

%( من التبـــاين في املتغير التـــابع مالءمـــة املحتوى املعلومـــاتي للتقـــارير 51.9( إلى إن )5تشـــــــــــــير معطيـــات الجـــدول )

 لتقارير األعمال املوســـــعة ويدعم ذالك قيمة )
ً
ــــوبة  Fاملالية يفســـــره اســـــتخدام اإلفصـــــاح املحاســـــبي اإللكتروني وفقا ( املحسـ

( ، ومن  0.05( ومســـتوى معنوية )1،166( عند درجة حرية )3.84البالغة )( وهي اكبر من القيمة الجدولية  178.88البالغة )

 لتقارير األعمال املوســــعة تأثير معنوي في مالءمة t( واختبار)¹βمتابعة قيم )
ً
( تبين إن الســــتخدام اإلفصــــاح املحاســــبي وفقا

ـــــوبــة )(  t( وبلغــت قيمــة )0.720املحتوى املعلومــاتي للتقــارير املــاليــة بمقــدار ) ـــ ( وهي قيمــة معنويــة واكبر من  13.375املحســـــ

 قيمتها الجدولية ، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الفرعية الثانية.

 لتقارير األعمال    الفرضية الفرعية الثالثة: 
ً
يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستخدام اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وفقا

 ارير املالية بسوق الخرطوم لألوراق املالية املوسعة في حيادية املحتوى املعلوماتي للتق

 (6جدول )



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 لتقارير األعمال املوسعة في حيادية املحتوى املعلوماتي للتقارير  أثر  
ً
استخدام اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وفقا

 املالية 

املتغير التابع        

 

 

 املتغير املستقل 

° β ¹ β ² R 
 

F 

 الجدولية  املحسوبة

 استخدام اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني

 املحسوبة  t قيمة 

0.845 

 (12.839)  

0.706 

 (12.839)  

49.8 %  164.849 3.84 

ــات الجـــدول ) ــة 49.8( إلى إن )6تشـــــــــــــير معطيـ ــاليـ ــارير املـ ــات للتقـ ــابع املحتوى املعلومـ ــاين في املتغير التـ %( من التبـ

 لتقارير األعمال املوســــعة ويدعم ذالك قيمة )
ً
( املحســــوبة البالغة Fيفســــره اســــتخدام اإلفصــــاح املحاســــبي اإللكتروني وفقا

(،ومن متابعة 0.05( ومســـــــــــــتوى معنوية )1،166( عند درجة حرية )3.84)( وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة 164.85)

 لتقارير األعمال املوســــــــــــعة تأثير معنوي في t(واختبار)¹βقيم )
ً
( تبين إن الســــــــــــتخدام اإلفصــــــــــــاح املحاســــــــــــبي اإللكتروني وفقا

ــــوبة )t( وبلغت قيمة )0.706حيادية املحتوى املعلومات للتقارير املالية بمقدار ) ـــ ( وهي قيمة معنوية واكبر  12.839( املحســـــ

 من قيمتها الجدولية ، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الفرعية الثالثة. 

 لتقارير األعمال    الفرضية الفرعية الرابعة:
ً
يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستخدام اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وفقا

   علوماتي للتقارير املالية بسوق الخرطوم لألوراق املاليةاملوسعة في قابلية املقارنة للمحتوى امل

 (7جدول )

 لتقارير األعمال املوسعة في قابلية املقارنة للمحتوى املعلوماتي أثر  
ً
استخدام اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وفقا

 للتقارير املالية 

 املتغير التابع 

 

 

 املتغير املستقل 

° β ¹ β ² R 
 

F 

 الجدولية  املحسوبة

 استخدام اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني

 املحسوبة  t قيمة 

0.756 

 (11.167)  

0.655 

 (11.167)  

42.9 %  124.696 3.84 

%( من التبـــاين في املتغير التـــابع قـــابليـــة املقـــارنـــة للمحتوى املعلومـــاتي 42.9( إلى إن )7تشـــــــــــــير معطيـــات الجـــدول ) 

 لتقارير األعمال املوســــــــعة ويدعم ذالك قيمة )
ً
ــــوبة  Fللتقارير املالية يفســــــــره اســــــــتخدام اإلفصــــــــاح اإللكتروني وفقا ـــ ( املحسـ

( ، 0.05( ومســـــــــــــتوى معنويـة )1،166( عنـد درجـة حريـة )3.84ة البـالغـة )( وهي اكبر من القيمـة الجـدوليـ124.696البـالغـة )

 لتقارير األعمال املوســــــــــعة تأثير معنوي في t(واختبار)¹βومن متابعة قيم )
ً
( تبين إن الســــــــــتخدام اإلفصــــــــــاح اإللكتروني وفقا

( وهي قيمة معنوية 11.167( املحسوبة )t( وبلغت قيمة )0.655قابلية املقارنة للمحتوى املعلومات للتقارير املالية بمقدار )

 واكبر من قيمتها الجدولية ، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الفرعية الرابعة. 

 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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: النتائج والتوصيات واملقترحات 
ً
 ثالثا

 النتائج:

 يمكن تلخيص أهم اإلستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة بما يأتي:

 لتقارير األعمال    أظهرت نتائج الدراســـــــة أن ســـــــوق الخرطوم لألوراق .1
ً
املالي يســـــــخر اإلفصـــــــاح املحاســـــــبي اإللكتروني وفقا

وهذا  املوسعة بهدف تحسين املحتوى املعلومات للتقارير املالية، إال أنه يوجد تباين بين املبحوثين في مدى استخدامه،  

سطات من حيث تصورات يالحظ من اختالف املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثين في الدراسة ، إال أن جميع املتو 

 املبحوثين كانت مرتفعة.

وجود تباين في واقع أبعاد املحتوى املعلوماتي للتقارير املالية بســــــــــــوق الخرطوم لألوراق املالية، إال أنها كانت بمســــــــــــتوى   .2

 
ً
 مرتفع نسبيا

 لتقارير األعمال  أشـــــارت نتائج الدراســـــة إلي وجود تأثير   .3
ً
املوســـــعة في أبعاد املحتوى املعلوماتي لإلفصـــــاح اإللكتروني وفقا

 % من التغير في املحتوى املعلومات للتقارير املالية.54.8للتقارير املالية مجتمعة حيث فسر 

 التوصيات: 

 :باآلتي ةوص ى الباحثتبناء على نتائج الدراسة 

 لتقارير األعمال املوســـــــعة  اإللكتروني  العمل على تبني اإلفصـــــــاح املحاســـــــبي  . 1
ً
لتحســـــــين جودة املحتوى املعلوماتي وفقا

 للتقارير املالية. 

تطوير وزيادة جودة املحتوى املعلوماتي للتقارير املالية من خالل إلزام الشــــــــــــركة املدرجة بســــــــــــوق الخرطوم لألوراق  . 2

 للمستخدمين.املالية باإلفصاح الكامل عن جميع املعامالت الضرورية 

لالســـــــتفادة من ســـــــرعة اســـــــتقبال وإرســـــــال   (XBRL)زيادة االهتمام اإلفصـــــــاح املحاســـــــبي اإللكتروني باســـــــتخدام لغة . 3

 .البيانات والتقارير املالية بين مختلف الجهات وبما يعزز من مبدأ الشفافية في نشر املعلومات

 املقترحات

ــة التي يفرضـــــــــــــهـا منهج البحـث ال   لحـدود الـدراســـــــــــ
ً
علمي، يرى البـاحـث أن هنـاك الكثير من الجوانـب املتصـــــــــــــلـة نظرا

 بموضوع الدراسة لم يتمكن من تغطيتها، وتصلح لدراسات مستقبلية منها:

 لتقارير األعمال املوسعة  في كفاءة سوق الخرطوم لألوراق املالية. .1
ً
 أثر اإلفصاح اإللكتروني وفقا

 لتقارير األعمال املوســــــعة  في تحســــــين موثوقية التقارير املالية بســــــوق الخرطوم لألوراق   .2
ً
أثر اإلفصــــــاح اإللكتروني وفقا

 املالية.

 لتقارير األعمال املوسعة  في تعزيز مبادئ الحوكمة بسوق الخرطوم لألوراق املالية. .3
ً
 دور اإلفصاح اإللكتروني وفقا

 املصادر واملراجع: 

دراسة ميدانية في كل  –في إعداد القوائم والتقارير املالية  XBRL استخدامات لغة(، 2007سعيد، )البراد، شريف  .1

 .الجزء الثاني-مجلة الفكر الحاسبي، كلية التجارة جامعة عين شمس، العدد األول  من مصر والسعودية،

، مجلة  ير األعمال املوسعةالعوامل املؤثرة على تطبيق تقار (، 2013الخولي، حسني أبوخشبة، عبدالعال، ) .2

 .10، ص57املحاسبة، نشرة نصف سنوية متخصصة تصدر عن الجمعية السعودية للمحاسبة، العدد

 . ، الدار الجامعية، اإلسكندريةتحليل القوائم املالية ألغراض االستثمار(، 2004الدهراوي، كمال الدين، ) .3
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  للحد من كمدخل دارة الوقتإل  واالتصال التكنولوجيا الحديثة لإلعالم استخدامات

 البيروقراطية

Uses of modern Information and Communication Technology to manage time as an 

input to reduce bureaucracy 

 د. عبد الجبار سهيلة  

ABDELDJEBAR Souheyla 

جامعة طاهري محمد،  ،   الغربي الجنوب  في  املحلية التنمية  و  اإلقتصادية الدراسات مخبر"، أستاذ محاضر "أ

   بشار/الجزائر 

Taheri Mohamed University, Bechar/Algeria 

 امللخص: 

قفزة كبيرة في مجاالت عديدة، مما يفرض على املؤسسة مسايرة هذه التكنولوجيا    يعد التطور التكنولوجي السريع و املتغير بمتابة

وتعد إدارة الوقت من    .الحديثة وأوجب عليها توفير بنية تحتية قوية تسمح لها باستيعاب ومعرفة أهم األساليب اإلدارية الحديثة في املنظمات

التخطيط والتنظيم و التوجيه والرقابة، باإلضافة إلى مهارات وجدارات نوعية راقية  ة صعوبة حيث تتطلب قدرا عاليا من  يأكثر األساليب اإلدار 

   تحكم ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.لل

فإن   األساس هذا وعلى التكنولوجيا، لتلك والقواعد للبنى  التأمين من البد األعمال، تأدية في واختزال الوقت والفعالية الدقة أجل فمن

؛ وهذا الوقت لتخفيف من حدة البيروقراطية التقليدية إدارة أدوات كأحد يعتبر واالتصال لإلعالم الحديثة التكنولوجيا تطبيقات استخدام

أجل ومض من  التعقيدات  مظاهر  من  اإلدارة   يعاتللتخلص  إلى  البيروقراطي  النموذج  من  االنتقال  للمنظمات  يتسنى  حتى  والجهد  الوقت 

  اإللكترونية وليس االستمرار في حلقة مفرغة وتجاذب بين البيروقراطية التقليدية وبيروقراطية اإلدارة االلكترونية.

 ، إدارة الوقت.اإلدارة االلكترونية ،البيروقراطية ، واالتصال لإلعالم الحديثة التكنولوجيا الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The rapid and changing technological development is a major leap in many areas, which forces the institution to keep 

pace with this modern technology and obliges it to provide a strong infrastructure that allows it to absorb and know the most 

important modern management methods in organizations. Time management is one of the most difficult administrative 

methods, as it requires a high level of planning, organization, direction and control, in addition to high-quality skills and 

competencies to control and keep pace with modern technological developments. 

For accuracy, effectiveness, and time reduction in the performance of work, it is necessary to secure the structures and 

rules for that technology. On this basis, the use of modern media and communication technology applications is considered 

as one of the time management tools to reduce the severity of the traditional bureaucracy; This is in order to get rid of the 

manifestations of complications and waste of time and effort so that organizations can move from the bureaucratic model to 

electronic management and not continue in a vicious circle and attraction between the traditional bureaucracy and the 

bureaucracy of electronic management. 

Keywords: modern information and communication technology, bureaucracy, electronic management, time management. 

 

 مقدمة: 

والخاصة منها    تعتبر املكننة والربط اآللي بداية الطريق للقضاء على البيروقراطية بشكل نهائي في اإلدارات العامة

« التي تؤمن الربط بين املؤسسات وتنظم اإلدارة  واإلدارات اإللكترونية  االلكترونية وصوال إلى إنشاء ما يعرف بـ»الحكومات  



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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بأقل جهد وأسرع وقت، األمر الذي سيؤدي دون شك    اإلداريةعامالت  املفيها وترفع جودة إنتاجيتها بشكل عام وتضمن إنهاء  

الترهل والفساد اإلداري )خاصة في الدول النامية( ويساهم  القضاء على  حيث أن  اإلدارات.  في تخفيف الضغط على    إلى 

التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واإلتصال تشكل وسيلة مهمة لهذه املؤسسات التي ترغب في تحسين قدراتها وتحقيق إدارة  

 جيدة من ناحية التنظيم والتسيير. 

  وإدارة ،  ياملؤسسات  األداءعند تحديد فعالية    االعتبار الوقت أحد املعايير األساسية التي تأخذ في    إدارة لقد أصبحت  

الوقت ال تأتي من منطلق تغييره أو تعديله، بل من منطلق كيفية إدارته بفعالية، وكيفية التحكم في مضيعاته، ذلك أن  

نة فالوقت نصف اإلدارة، وهو جدير بالدراسة والبحث، فما  الوقت من املوارد التي يجب أن يستفاد منها بأقص ى درجة ممك 

 من عمل يؤدى إال كان الوقت جزءا أساسيا في إنجازه. 

واإل  بالدراسة  جديرة  مسألة  الوقت  وإدارة  واإلتصال  لإلعالم  الحديثة  التكنولوجيا  بين  الواقع  األثر  هتمام،  إن 

العام والخاص على حد السواء يعتمدو  الوقت ال القطاع  ملواكبة    املستمر   والتـجديد الحديثــة التكنولوجيا على راهنفي 

إلى تفعيل إدارة الوقت، وعليه   باإلضـافة في مختلف اإلدارات لتبسيط وتسهيل اإلجراءات العصرنة ومحاربة البيروقراطية

 يمكن طرح التساؤل الرئيس ي اآلتي :

التكنولوجيا الحديثة اإلعالم  من خالل االعتماد على  البيروقراطيةفي الحد من إدارة الوقت كيف تساهم 

 كترونية؟لفي ظل التوجه من البيروقراطية إلى اإلدارة اال  واإلتصال

 أهمية الدراسة:   -

اإل بالجانب  تهتم  كونها  في  الدراسة  أهمية  واإل تكمن  عن  قتصادي  البحث  محاولة  من خالل  وذلك  معا،  جتماعي 

هتمام في كيفية إستغالل الفرد للوقت فيكمن اإل   ،الحديثة لإلعالم واالتصال في تحقيق إدارة الوقتمساهمة التكنولوجيا  

تجاهات العاملين  وقدراتهم  إتحقيق العائد و املنفعة للمؤسسة من خالل فهم الدوافع و  و   املتاح له بإعتبار الوقت كتكلفة

 . من جهة على العمل و تنظيم وقتهم

فهو ليس سهال، ويحتاج إلى ما هو أكثر من    -حتى لو تم بشكل تدريجي-من البيروقراطية    ومن جهة أخرى التحّول 

، وهو ما  وتنظيمهاحقيقي في طريقة اإلدارة  مبني على التكنولوجيا الحديثة ، إلى تغيير نظماتمجّرد تغيير بنيوي في هيكل امل

مات  
ّ
التي تكون ثقافتها البيروقراطية    - التقليدية والعريقةخصوصا  -يعتبر أكبر التحديات التي تقف كحجر عثـرة أمام املنظ

رة بشكل يعوق التطّور الذي من املمكن أن تحققه، وربما فشله، حتى لو كان 
ّ
هذا التغيير أساسيا ومصيريا ملواجهـة    متجذ

 .تحديات العصـر ومتطلباته

 : تصالالتكنولوجيا الحديثة لإلعالم واإل مفهوم  -أوال

ة لتصبح  ثاالحدظهور مصطلح   لنا  يتضح  ،   في العديد من األدبيات  تصال واإل اإلعالم  تكنولوجيا  مفهوم   تناول بعدما  

ا بالكمبيوترتصال واإل لإلعالم الحديثة لتكنولوجيا لدينا  املوصولة  التكنولوجيا  تلك  أساسا  تعني  وهي  ولها،   عدة أثار  ، 

  .خصوصا املؤسسات وتنظيم عموما املعارف تشخيص  مثل  متنوعة وتطبيقات  مجاالت تشمل

 : تصالواإل لإلعالم الحديثة التكنولوجياتعريف  -1

 ساكنة والصورة مكتوبة ومنطوقة،  الكلمة بين الجمع خالل من تصالواإل لإلعالم الحديثة  التكنولوجيا فر عت

 بالشكل  و إتاحتها مضامينها  وتحليل  تخزين املعطيات ثم  ةضائيف أو  أرضية  والالسلكية، السلكية تصاالتاإل وبين  ومتحركة 

 .(245، صفحة 2010)بن التركي،  الالزم بالسرعة و املناسب الوقت فيو املرغوب
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لإلعالم   الحديثة  التكنولوجيا  تعرف  ونقل   واإلتصالكما  تشغيل  في  املستخدمة  التكنولوجيا  أنواع  جميع  بأنها: 

الحاسبات   تكنولوجيا  وتشمل  إلكتروني،  شكل  في  املعلومات  اإل  اآلليةوتخزين  وأجهزة  ووسائل  الربط  وشبكات  تصال 

 .(205، صفحة 2004)بوباكور،  تصاالتالفاكس وغيرها من املعدات التي تستخدم بشدة في اإل

من التعاريف السابقة وذلك بأنها    االتصال ستنباط تعريف للتكنولوجيا الحديثة لإلعالم و إ وبشكل مختصر يمكن  

وهي كذلك  ،  سترجاعها وعرضها الكترونياإاآلالت أو األجهزة الخاصة أو الوسائل التي تساعد على إنتاج املعلومات وتخزينها و 

املؤسسة وتتمثل أساسا في جهاز    إتصالكل التكنولوجيات الحديثة واملتعلقة بتبادل املعلومات، والتي تساهم في تسهيل  

 اإلكسترانت.    ،األنترنت  ،األنترانتحاسوب ومنظومة شبكات ال

 : تصال أهمیة التكنولوجیا الحديثة لإلعالم واإل -2
الوسائط   اإلتصال متعدد  الفضائي وظهور  البث  املعلومات وإستخدام تكنولوجیا  مع تطور الحاسبات وشبكات 

ا جدیدة إلستخدامات وظائف جدیدة لإلتصال والتي  وتكنولوجیا اإلتصال التفاعلي بتطبیقاتها املختلفة والتي فتحت آفاق

    .تقود نحو نمط إتصالي متكامل وتفاعلي قادر على تحقیق أهداف املؤسسة

   أهمیتها في املؤسسة:. 1.2

لتتمكن من بلوغ أهدافها املحددة   تسعى التكنولوجيا الحديثة لإلعالم و اإلتصال إلى تحقیق ثالثة عناصر أساسیة

 :(53-52، الصفحات 2006)البكري،    واملخططة وتتمثل في

الداخلي بين العاملين  التنسیق:  -أ  في    یعمل التنسیق كأحد الوظائف اإلداریة األساسیة على إحداث التناغم والتفاعل 

املؤسسة الواحدة، والخارجي بين األطراف األخرى ذات الصلة بها فهو لیس عمال أو وظیفة تكتیكیة مؤقتة، بل هو جزء  

من إستراتیجیة عمل املؤسسة یتم باالعتماد على نظام كفؤ ودقیق اإلتصاالت إتجاه تأمين تلك الفاعلیة املطلوبة إلنجاز  

 . األهداف املسطرة 

بینهم عن طریق  لتفعیل طا  التشارك: -ب التعاون فیما  أن ترفع روح  العاملين وضمان زیادة والئهم وعلى املؤسسة  قات 

عملیات اإلتصال سواء املباشر أو غير املباشر في شكل طوعي وإرادي لتضمن نجاح العملیة وإستمراریتها وكذا كفاءة  

 األداء تمیيزه.

املستویات    التعبير: -ت في  العاملين  تربط  التي  العالقة  اإلدارة  إن  فلسفة  على  وموضوعي  منطقي  شكل  تعبر  اإلداریة 

طریق اإلتصاالت بمختلف   واستراتیجیاتها في إشعار العاملين بدورهم و ٕاسهامهم في تحقیق أهداف املؤسسة وذلك عن 

 أنواعها واتجاهاته.  

 :أهمیتها في تحسين أداء املورد البشري   -2-2

داء املورد البشري بأهمیة كبيرة في الوقت الحالي خاصة مع املنافسة  لقد أصبحت تحظى التنمیة البشریة وتحسين أ

الشرسة التي یعرفها قطاع اإلعمال، لذا فإن السبیل الوحید ألي مؤسسة للبقاء هو العمل على تطویر كفاءاته البشریة  

البشري،    املتاحة والكامنة داخله، وفي هذا املجال كان لتكنولوجیا اإلعالم واإلتصال أهمیة كبيرة في أداء املورد  تحسين 

حیث أصبح یدرج ضمن املؤشرات الفاعلة في عملیة تحسين األداء وعلیه ومن خالل هذا املطلب سنطرق إلى أهمیة هذه  

 : (89- 88، الصفحات  2003)علوطي،  التكنولوجیا في تحسين أداء املورد البشري واملتمثلة فیما یلي

 . تساعد في توفير قوة عمل فعلیة داخل املؤسسة ❖

اإلدارات ❖ مختلف  بين  اإلداري  االتصال  قنوات  زیادة  إلى  حجم   تؤدي  وتقلیص  التشغیلیة.  فعالیة  رقابة  تحقیق 

 التنظیمات اإلداریة. 

 الوقت لإلدارة العلیا والتفرغ إلعمال أكثر أهمیة.  تساعد في توفير  ❖
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  قلیلة. تخطي القیام باألعمال الروتینیة وما یترتب علیه من إنجاز األعمال بسرعة وكفاءة ودقة متناهیة وتكلفة   ❖

والئهم للمؤسسة من خالل ما توفره من فرص، كما لها    أثرت على الجانب املعنوي لدى املورد البشري باتجاه زیادة ❖

أهمیة كبيرة في تقلیل األعباء الوظیفیة الروتینیة امللقاة على عاتق املدراء، مما یتیح لهم استغالل هذا الوقت في التخطیط  

   .االستراتیجي ورسم السیاسات العامة للمؤسسة ،مما أسهم في رفع كفاءة وفعالیة اإلدارة العلیا

  إلطالع على املعلومات بشكل سهل مما یسهم في تعزیز مشاركتهم في عملیة صنع القرار.ا ❖

خالل   ❖ من  وذلك  واإلستمراریة،  والنمو  بالبقاء  املتعلقة  األجل  طویلة  أهدافها  تحقیق  في  املؤسسة  فعالیة  زیادة 

 املیة.  إستخدام تحسين عملیات التعلم ونقل املعرفة وإستخدام شبكات األعمال املحلیة والع

تحسين فعالیة عملیة إتخاذ القرارات وزیادة الجودة باإلضافة إلى تحسين محتواها وزیادة فعالیة اإلتصاالت اإلداریة   ❖

 املؤسسة وخارجها. داخل 

مكثفة لإلثبات بأشیاء جدیدة تؤدي إلى إرتفاع    تحسين اإلنتاجیة وتحفيز العاملين واملدراء على بذل مجهودات فكریة ❖

 . لكفاءة في األداءاإلنتاج وا

لها من   بد  منافسيها ال  به عن  وتتميز  أدائها  من  أن تحسن  أرادت  إذا  املؤسسات  إن معظم  نرى  القول  مما سبق 

إستعمال تكنولوجیا اإلعالم واإلتصال من خالل تطبیق عدد من اإلجراءات وتدریب املورد البشري على هذه التكنولوجیا  

معایير األداء الكفؤ الذي تسعى املؤسسة إلى تحقیقه كما تبرز أهمیة تكنولوجیا  لضمان عملها بشكل صحیح وبما یحقق  

اإلعالم واإلتصال في تحقیق مستویات عالیة األداء، إذ یمكن اإلدارة العلیا من إحداث تحسینات وتطویرات فاعلة وكفؤة 

املؤسسة مع ض  بناءة  تدعم رؤیة ورسالة  املعلومات إلتخاذ قرارات  في استعمال  من خالل توفر  املرونة  رورة  توفر نوع 

 .أداء متميز للمؤسسة التكنولوجیا وتطبیقها وفق أسلوب فاعل یؤدي إلى

 تصال:واإل لإلعالمتكنولوجيا الحديثة المكونات  -3

 تطبيقية  برمجيات  أو ملموسة كانت سواء مكونات عدة من  تتكون  تصال واإل لإلعالم الحديثة  التكنولوجيا  إن

 :املكونات هذه ألهم عرض يلي وفيما  كسترانت،اإل و  نترنتاأل  شبكات إلى إضافة

 : مكونات التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واإلتصال 1الشكل 

 
 املصدر: من إعداد الباحثة  
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 مفهوم إدارة الوقت:  -ثانيا

الباحثين املعاصرين وذلك لألهمية الكبيرة للوقت و كيفية   التي تطرق لها  إدارة الوقت من املفاهيم املهمة  تعتبر 

 استغالله وإنجاز املهام في األوقات املحددة.  

   تعريف إدارة الوقت: -1

 :(8، صفحة 2003)الباحوث،  من ناحية املدلول اللغوي: تتكون من كلمتين

كلمة مشتقة من دار دورا، ودورانا ": طاف حول الش يء ويقال: دار حوله، وبه وعليه...وأدار فالنا على األمر    اإلدارة:  -

 أي طلب منه أن يفعله، ويتضح من خالل التعريف اللغوي ملفهوم اإلدارة أنها تدل على طلب فعل األمر.

ويدل   كلمة مشتقة من وقت يقته وقتا أي جعل له وقتا يفعل فيه، والوقت مقدار من الزمن قدر ألمر ما،  الوقت:  -

 الدهر ألمر ما.  هذا التعريف اللغوي على أن الوقت عبارة عن مقدار من الزمن أو

 الوقت ومن بينها:  إلدارةتوجد عدة تعريفات  :االصطالحمن حيث  

للمهام    إدارةتعرف   الجيد  والتخطيط  والفعالية  الكفاءة  من  درجة  بأعلى  الوقت  الستغالل  نظام  بأنها  الوقت 

 .(77)نجيمي، صفحة   والنشاطات

الرشيد للوقت، فهي علم استثمار الزمن بشكل فعال وهي    االستخدامالوقت على أنها علم وفن    إدارةوتعرف كذلك  

ألندر عنصر متاح للمشروع، فإذا    إدارةعملية قائمة على التخطيط والتنظيم واملتابعة والتنسيق والتحفيز واالتصال، وهي  

)بلعيد،    لعلمية والعمليةالوقت في حياتنا ا  إدارةعلى أهمية    اثنانلذا ال يختلف    ش يءأي    إدارةلم نحسن إدارته فإننا ال نحسن  

 .(113، صفحة 2017

فإن   والتحليـل    إدارة وعليه،  وااللتـزام  والتحسـين  التطوير  في  الرغبة  توافر  تتطلب  مستمرة  عملية  هي  الوقت 

 والتخطيط واملتابعة وإعادة التحليل وتقييم املهام التي يقوم بها الفرد خالل فترة زمنية معينة، بهدف تعظيم الوقت املتاح

  للوصول إلى األهداف املحددة.

 أهمية إدارة الوقت:   -2

إن اإلدارة الجيدة للوقت هي إدارة سليمة وفعالة للموارد والكوادر البشرية وتعطي بعدا ّ ارتقائيا لضرورة التقدم   

يلي ما  تساعد على  الوقت  إدارة  أن  ذاته، حيث  املشروع واملشروع  في  العاملين  من  لكل  العام  ، 2012)غزاوي،    واالرتقاء 

 :(25-24الصفحات 

  تحديد جيد وفعال وواضح وسليم لالختصاصات، يمنع التعارض والتضارب والتنازع في االختصاصات. ❖

 .تعميق واعي ومدرك بالشعور باملسؤولية اإليجابية تجاه النجاح العام للمشروع ❖

وزيادة   ❖ البشري  والتفعيل  والتفاعل  املشاركة  وأساليب  املبكر  و  املسبق  التنسيق  باآلخرين  استخدام  اإلحساس  

 العاملين في املشروع، وهناك وسائل رئيسية الستخدام اإلدارة باملشاركة في إدارة الوقت، مثل اإلدارة باألهداف. 

 .سالمة التخطيط املدرك ملدى قيمة وثروة الزمن والوقت ❖

  سالمة التنظيم املرن املستوعب للمتغيرات واملستجدات ولطموحات األفراد. ❖

 زيادة دافعية التحفيز.  ❖

  .قرب املتابعة ❖

 سالمة التوجيه اإليجابي. ❖

تعتبر   ❖ كما  الشخصية،  واإلبداعات  الفردية،  للمبادرة  أوسع  أنظمة سير    إدارة إتاحة مجاالت  في  أيضا  مهمة  الوقت 

 .العمل
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افع االهتمام بإدارة الوقت على هامش البيروقراطية: أسباب   -3  ودو

 تتمثل فيما يلي: نظرا ألهمية إدارة الوقت ال بد من التطرق ألسباب ودوافع استخدامها التـي

 تشجيع االستفادة من إدارة الوقت في التطور الوظيفي والسلوكي.  ❖

 العمل على تقليل التكاليف املادية وغير املادية. ❖

 تعمل على زيادة فعالية وكفاءة األجهزة والوسائل وزيادة اإلنتاجية. إدارة الوقت  ❖

 الوقوف على معرفة مسببات ضياع الوقت والعمل على إيجاد الحلول املناسبة. ❖

 التقليل من التعقيدات االدراية واالتصالية ومركزية اتخاذ القرار. ❖

ا  -ثالثا إدارة  في  االتصال  لإلعالم  الحديثة  التكنولوجيا  التعقيدات    لوقتمساهمة  من  للحد 

 البيروقراطية: 

 تأدية في لإلعالم واالتصال، فمن أجل الدقة والفعالية واختزال الوقت الحديثة الوقت بالتكنولوجيا إدارة ترتبط

البد  التكنولوجيا التأمين  من  األعمال،  لتلك  والقواعد  هذا  للبنى   التكنولوجيا تطبيقات استخدام فإن  األساس وعلى 

 كأحد أدوات إدارة الوقت.  الحديثة لإلعالم واالتصال يعتبر 

 : دور تكنولوجيا اإلعالم في إدارة الوقت -1

 وأخرى  برامج املكاتب لتكمل  جاءت عالية  قدرات ذات مساعدة أدوات يمتلك والوثائق للمكاتب التسيير اإللكتروني

 يتطلب وبرمجياته  استخدام الحاسوب إن ثم  . البيانات  وقواعد  البرمجيات،الحاسوب،   مثل:  اإللكترونية الوثائق ملعالجة

 . ملستخدميه واملهارة الخبرة

 الوقت:  إدارة في  الحاسوب دور  -1-1

 املكونات من يتكون من مجموعة نظام وهو الحالي، عصرنا في املعلومات تكنولوجيا مظاهر أبرز  من الحاسوب يعد

 .إنجازها في والجهد  الوقت يوفر اإلدارية بما األعمال مجال في والخدمات املميزات  من العديد تقدم التي  والبرمجية املادية

 البحث والتخزين يتميز بقدرته على أنه إذ الشخص ي،  الحاسوب وظائف من  مهمة الوقت إدارة  تكون  أن ويمكن

تطويع   يمكن كما  إلدارة الوقت، مثالية  وجميعها التبادلية، طبيعته إلى باإلضافة منظمة مجموعات في املعلومات واستيعاب

 الوقت، إدارة مبادئ تنفيذ في املساعدة على أو الوقت استخدام تحليل في تستخدم البيانات بحيث البرامج الجاهزة وقواعد

 البشري،  لجهدوا والوقت املال  وبذلك يوفر ثانية واحدة،  خالل العمليات  من العديد ينفذ أن الحاسوب يستطيع حيث

 . وسهولة وقت وبسرعة أي في ملعالجتها البيانات يستطيع تخزين  كما

 مختلف لتنفيذ استخدامه يتم حيث الوقت، إدارة في أساسيا موردا يعتبر الحاسوب أن القول  يمكن سبق مما

 يكون  أن الحاسوب يمكن استخدام فسوء  ورقابة، وتوجيه وتنظيم  تخطيط بفعالية من الوقت املتعلقة بإدارة النشاطات

أو لدى عائقا باملبادئ أن ينبغي وعليه وقتهم، استثمار في املؤسسة املوظفين داخل املدير   األساسية يكونوا على دراية 

 إدارة في فعال بشكل  الستخدامه معه بسهولة التعامل من تمكنه التي الالزمة  املهارات  يمتلك الحاسوب، وأن  الستخدام

 .أسرع وأدق اإلدارية بشكل  األعمال  وتنفيذ الوقت

 الوقت:  إدارة في  البرمجيات دور  -1-2

 والتفاهم واالتصال  الالزمة للتخاطب البرامج  مجموعة عن  عبارة فهي للحاسوب، املعنوي  الكيان  تعتبــر البرمجيات

 يقوم حيث هذه األجهزة مع التعاملوهذه البرامج تقوم بدور كبير في تسهيل   املشغل له، والشخص الحاسوب جهاز بين

 منها الجاهزة وحتى  أنواعها العمل بدونها، فالبرمجيات بكل ال يستطيع الحاسوب ذاكرة في حيزا وتأخذ بكتابتها اإلنسان



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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متعددة قواعد في وتخزينها ملفاته تنظـيم في مستخدميها تساعد  الجهد يخفض مما الطلب عند واسترجاعها البيانات 

 . والوقت

 :يلي ما أهمها من نذكر البرمجيات هذه تقدمها التي  الخدمات أهم ومن

 وقت قصير.  في كل الوثائق ومراجعة تحرير في خاصة تساعد  أدوات توفير ❖

 امللفات. كل وحفظ ومعاينة طباعة و حماية من  البرمجيات  تمكن ❖

 اإلمالئية. األخطاء تجنب خالل من عالية جودة تقارير ذات تقديم ❖

 يؤدي مما  محتوى منسق  وتقديم  قوي  تأثير  ذات رسومات استخدام خالل  من  الزبائن مع عملية االتصال في تساعد ❖

 الوقت. وتوفير التكاليف  تخفيض وبالتالي الرسالة وصول  سرعة إلى

 املستندات.  مشاركة على القدرة ❖

 . التالفة إمكانية استرداد امللفات وتحسين  امللفات حجم  وتقليل مصغرة ملفات في املستندات تخزين  على تعمل ❖

 العمل يمكن  ففي العمل،  بمعلومات  املستندات اتصال من تمكن البرمجيات بعض فهناك الخدمات  هذه  إلى إضافة

 التلقائي طريق التنفيذ عن  األخطاء املخاطر وتقليل الوقت توفير يضمن  مما املهمة العمل لنقل بيانات مستندات إنشاء

 .االتصال مليةلع

 األعمال مختلف لتنفيذ استخدامها يتم التي البيانات وقواعد الجاهزة البرمجيات وجود أن القول  يمكن األخير في

   ورقابة  وتوجيه وتنظيم من تخطيط بفعالية الوقت إلدارة االستعانة بهذه البرمجيات فيمكن وبالتالي الوقت توفير إلى تؤدي

 .(16، صفحة 2003)الالمي، 

 دور العوملة في إدارة الوقت:  -1-3

خاصة بعد التطور السريع   Borderless Worldتتنافس منظمات األعمال اليوم في ما يمكن أن نسميه عالم بال حدود 

االفتراضية وغيرها من األمور، لذلك  واملستمر في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت وظهور شبكة اإلنترنت واملنظمات  

يتطلب األمر من مدراء منظمات األعمال فهم البيئة الدولية ومتطلبات العمل فيها والتحديات التي يحتمل مواجهتها ومعرفة  

 الفرص املتاحة التي يمكن أن تستغل ويتحقق منها عائد للمنظمة وبالتالي استخدام أساليب إدارة الوقت الفعالة.

 الوقت إدارة في  االتصال كاتشب  دور   -2

 تلعب شبكات االتصال دورا هاما في تحقيق السرعة والدقة في اإلنجاز، وكفاءة عالية في األداء.  

 الوقت: إدارة في  اإلنترنت شبكة دور  -2-1

ترتبط   الحواسيب التي من  مجموعة هائلة  تربط بين  حيث  الحاسوبية،  الشبكات  خم ضأ  من اإلنترنت شبكة  تعتبر

الناس   حياة أثرت في الحديثة التي االتصال وسائل أهم من  وهي املختلفة، االتصال خالل تقنيات من بعضها البعضمع  

 تنظيم، تخطيط، في يساهم املؤسسة طرف   من  اإلنترنت خاص، فاستخدام واإلدارات بشكل  املؤسسات  وفي عام بشكل

 من االستفادة ويمكن املؤسسة، في واملدراء املوظفين بين   املعلومات  وتبادل  االتصال  تشجيع خالل  من الوقت ورقابة

 سواء اإلنترنت شبكة  املتاحة عبر  االلكترونية  املواقع  بدخول    وذلك املطلوبة على املعلومات الحصول ال ل  خ اإلنترنت من

 نحوها.  أو مراكز بحثية أو ملؤسسات كانت  أو متخصصين ألشخاص املواقع كانت هذه

 كثيرة، ومن بينها:  الوقت إدارة في تسهم أن من شأنها اإلنترنت التي مزاياإن 

 خالل تطوير تدفق املعلومات.  من  تسهيل العالقة بين املؤسسة ❖

 اإلنتاج.  لزيادة العمل  فاعلية وزيادة تحسين ❖



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 تكن لم البيع بطريقة قوائم للعمالء عن طرق  منتجاتها اإللكتروني وعرض الشراء تجهيز طلبات من املؤسسة تمكين ❖

 متاحة تقليديا من قبل. 

 التسويق اإلليكتروني.  خدمات  توفير ❖

والتي من Vidéoconférence الفيديو مؤتمرات من االستفادة يمكن كما اإلنترنت  االتصال  خالل  خالل  من   يتم 

بين املسموع  وتبادل فيها يتم  متباعدة جغرافية أماكن في يتواجدون  أشخاص عدة واملرئي   والخبرات األفكار  مناقشة 

ومشاريع تعليمية وعلمية مشتركة كل ذلك   التطبيقات في مؤتمرات وندوات علمية واملشاركة   وتنفيذ املعلومات وعناصر

 جو تفاعلي يهدف إلى تحقيق التعاون والتفاهم املشترك. 

 الوقت: إدارة في  اإلنترانت شبكة دور  -2-2

التي ( املحلية الداخلية  الشبكة إن  بها فقط بأعضائها والعاملين الخاص لالستخدام خصيصا تصمم  اإلنترانت( 

الحصول   في الشبكة تساعد  العمل، هذه  في ومرونتها فعاليتها من تزيد التي  األعمال املساعدات ملؤسسات من تقدم العديد

واإلجراءات الخاصة باملؤسسة وأيضا تشغيل   السياسات  عن  معلومات تقديم على وتعمل املناسب  الوقت في املعلومات على

والتقارير اليومية، هذا بدوره يساعد في كفاءة عملية االتصال واتخاذ     قاعدة البيانات لتزويد األفراد واملديرين بامللخصات

 يمكن كما ،لها املحدد الوقت في األعمال القرار، املناسب في الوقت املناسب وعدم تأجيل والتقيد بمبدأ التنظيم في أداء

 فعالة إدارة  تحقق  إلى  يؤدي مما  والجهد  وربح الوقت التكاليف تخفيض  إلى  يؤدي سوف  الداخلية الشبكة وجود أن القول 

 .(14، صفحة 2009)مراد شلباية،  للوقت

 الوقت:  إدارة  في  اإلكسترانت شبكة دور  -2-3

 معها،  لألعضاء املتعاونة بالنسبة الخارجي املحيط مفتوحة على أنها بمعنى خارجية، شبكة   اإلكسترانت شبكة تعد

 من  الوقت إدارة في  تساهم  والتي  االستخدامات  من  العديد لها الشبكة هذه نشاطها، حيث أن عالقة بطبيعة    لها  والتي 

 تخفيض في مهم عامل فهذا يعتبر  لتنقلهمهناك ضرورة   يكون  أن املطلوبة دون  املعلومات من تلبية احتياجاتهم خالل

 بها  العمل تسيير يتم التزويد، عملية والعمق في املرونة على توفير القدرة لها و املعلومات بسرعة تدفق خالل من التكاليف

 .(548، صفحة 2004)عبداللطيف،   الوقت تضييع وعدم التنقل  ودون  عناء دون  آليا

املدير واملوظفين   لدى الوقت توفير في التي تسهم املميزات  من العديد اإلنترانت واإلكسترانت شبكتي أيضا تقدم كما

وإشارة   بالسرعة مودم يمتاز   وتوفر للمعلومات سريع معالج قوي  نظام هناك يكون  أن يجب لهذا استفادة، أقص ى لتحقيق

  (64، صفحة 2004)عبداللطيف،  :يلي ما الشبكات تقدمها هذه التي املميزات  ومن عالية البت 

 للمنظمة.  الخاصة االحتياجات  تسد بحيث  الحاسوب على  املباشرة املعلومات تكيف ❖

 الورق.  استخدام وتقليل الوقت توفير ❖

 دقائق. أو ساعات ال يتعدى  وقت في اإلستراتيجية  القرارات  اتخاذ ❖

مصادر الحصول  من واملنظمات األفراد تمكين ❖ في واملعدات املباشرة للمعلومات جديدة على   مكان  أي والخدمات 

 أيضا. ممكن وبأسرع وقت الحاسوب باستخدام 

 الخبرة. تبادل  من حديثا  املتحدة املنظمات  تمكين ❖

بأي  أن فرد ألي  يمكن ❖ الالسلكية ونظم  العاملية الصناعية األقمار  شبكات طريق  عن  ش يء يتصل  وذلك  االتصاالت 

 .ممكن وقت بأسرع

داخل املؤسسة يتيح لألفراد    اإلنترنت واالنترانت واإلكسترانت(   (هذه الشبكات كل القول أن استخدام  يمكن ولهذا 

 تمكن أساليب تقدمه من ما إلى باإلضافة   هذه األخيرة،   تقدمها  التي الخدمات من خالل العديد من وقتهم لتوفير فرصة  



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 املعلومات والحصول على  اآلخرين مع الخبرات وتبادل أسرع بشكل  القرارات  واتخاذ  املشكالت ومعالجة األعمال  تنفيذ  من

 ومع هدر الوقت، وتخفيض األعمال نوعية إنتاجيته وتحسين  يزيد بما أعماله إدارة في تساعده مختلفة مصادر من بسرعة

 قد  حينها استخدامها أس يء ما إذا وسلبيات مساوئ  لها أن تكون  يمكن أنه وإيجابيات غير فوائد من الشبكات لهذه   ما

 الشبكات استخدامها سوء عن تنجم قد التي مضيعات الوقت أن يدركوا وضياعه وهنا البد لألفراد للوقت تبديد يحدث

 إدارة وقته.   في فعال بشكل يستخدمها أن  ويحاول 

 باالعتماد على التكنولوجيا الحديثة  دور املورد البشري في إدارة الوقت -3

يختلف مفهوم إدارة الوقت لدى األفراد باختالف دوافعهم واحتياجاتهم وطبيعة وظائفهم، كما يختلف أيضا من  

ومن القيم التي تكونت لديه اتجاه    ثقافة إلى أخرى. وسلوك اإلنسان تجاه الوقت سلوك مكتسب من البيئة االجتماعية

تعامل مع الوقت، وتكوين قيم اإلنسان اتجاه الوقت عملية معقدة وهي من أكثر الصفات تأثر بالظروف املحيطة وتتأثر  ال

 هذه القيم بتغير هذه الظروف وظهور دوافع جديدة، 

وب واملنسق زمنيا في ضوء حاجات مل على تنظيم الجهد اإلنساني املطلوبصفة عامة يمكن القول أن املنظمات تع

هذه املنظمات وأهدافها، واإلدارة تنظر إلى اإلنجاز على أنه مرتبط بتوجيه معين نحو الوقت املخطط أو املستهدف، وعالقة  

األداء بوقت زمني محدد هي من أسباب ظهور أعراض السرعة مثل التوتر والحدة والقلق والضيق وغيرها من األعراض،  

ضغوط الناجمة عن ارتباط األداء بجدول زمني إلى خلق حالة من التوتر لدى العاملين، ولهذا وجب توفر  حيث تؤدي ال

 . (22-21، الصفحات 2009)الخطيب،   املهارة و الخبرة فيهم

   توفر املهارة: -3-1

استخدام              في  املهارة  ذات  البشرية  املوارد  على  املؤسسة  وتوفر  جيد،  بشكل  الش ئ  ممارسة  أو  استخدام  هي  املهارة 

التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال يعتبر عنصر ضروري إذا كانت املؤسسة تطمح لتحقيق إدارة فعالة للوقت، ال بد  

ولوجيا وتصر على إدماجها و تحفز العاملين على استخدامها واالنتقال من الوسائل  على اإلدارة العليا أن تتبنى هذه التكن

املهارات   ، وهذه األخيرة تستلزم نوعية حديثة من  تقنية عالية  أكثر حداثة وذات  إلى وسائل وأجهزة  العمل  في  التقليدية 

يفية استخدام الوسائل واألجهزة ذات  الخاصة التي تضمن التسيير اإلليكتروني الجيد في العمل دون ضياع الوقت في ك

التقنية العالية، ثم إن توفر املهارات البشرية على مستوى املؤسسة يحد من البيروقراطية ومركزية القرار ويتيح لإلدارة  

للتكنولوجيا   استخدامهم  وكيفية  العاملين  على  الرقابة  في  الوقت  تضييع  دون  أهم  وانشغاالت  مسائل  في  النظر  العليا 

 ثة لإلعالم واالتصال املتاحة على مستوى املؤسسة.  الحدي

 توفر الخبرة:   -3-2

إن املوارد البشرية ذوي الخبرة يتم تحصيلهم عن طريق التدريب في املؤسسات باعتبار أن املوارد البشرية من أهم  

بكفاءة، حيث املوارد البشرية ذات الخبرة  مكونات تقانة املعلومات ألنه املسؤول عن السيطرة وتشغيل املكونات وإدارتها  

طريق   اكتسابها عن  تم  التي  الخيرة  من خالل  بفاعلية  الوقت  ورقابة  تنظيم  تخطيط،  في  تساهم  ذكية  تعتبر موجودات 

املمارسة من جهة والتدريب من جهة أخرى، إضافة إلى ذلك فهي تساهم في الحفاظ على مستوى متفوق من أداء املؤسسة  

 . بشكل دائم لبيئة العمل ة األداء بما يعزز وضعها التنافس ي ألنها تكون قادرة على االستجابةمن حيث نوعي

 الخاتمة:

التي كان من املمكن أن تنتهي بشكل   ارتبط مصطلح "البيروقراطية" في األذهان بالبطء وتعقيد اإلجراءات  لطاملا 

ــر أي شركة كبيـرة متهالكـة، والسبب وراء كل دولة فاشلة، واملفتـاح  أسرع وأسهل، وتعتبـر اليوم هي إصبع االتهام األول في  
ّ
تعث
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ـش للسرعة واإلبداع  
ّ
مـة ال تمارس دورها بشكل سليم، والعائق األّول في تسويق أي خدمة أو منتج للسوق املتعط

ّ
لكل منظ

 .والتجديد

ين العام والخاص من جهة أخرى شراكة  ولهذا شكلت عملية الربط بين مفاصل القطاع العام فيما بينها من جهة وب

ومركزية   البيروقراطية  مكافحة  في  عليه  يبنى  جيدا  وأساسا  اإللكترونية،  الحكومة  خالل  من  القطاعيين  بين  حقيقية 

القرارات، والحد من تفلتها ووضعت سقفا لها، وساهمت في حماية العميل وحصنت أمنه االجتماعي وحافظت على حقوق  

ستقرار االقتصادي ملا فيه املصلحة العامة، وبعد أن كانت البيرقراطية في بداية الثورة الصناعية  املؤسسات وعززت اال 

في زمن ثورة   لتسيير أمورهم اإلدارية، تحولت  الوحيد  الحل  اإلنتاج، وربما كانت  إدارة  في  التي اعتمدوها  الحلول  إحدى 

في تعطيله، بعد أن وفرت الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(    االتصاالت واملعلومات إلى عبء ثقيل يجب التخلص منها وسببا

 .واألنظمة الذكية كل عناصر وآليات تطوير اإلدارة وتفعيل اإلنتاج

 على غياب الوقت لن يكون اإلنسان قادرا في   أنه ذلك اإلنسان، يمتلكه ما  أغلى يعّد  الوقت أن  املؤكدة الحقائق من

 أن  الصحيح بالشكل استثماره من شأن  فإن جدا،  محدودا موردا كان  اإلطالق، فالوقت وإن  على  نشاط أو عمل أي أداء

جدا وعليه وجب على كل مدير معرفة املناهج املطبقة في إدارة الوقت   كبير  بشكل بها  االنتفاع وبالتالي قيمته،  إلى زيادة  يؤدي

با الوقت  إدارة  ملضيعات  والتصدي  ملمارساتها  اإلدارية  اإلعالم  واألساليب  لتكنولوجيا  االستغالل  وحسن  تكلفة  عتباره 

 واالتصال.  

القول  يمكن  الدراسة  هذه  من  تحميصه  تم  ملا  الحديثة ختاما  التكنولوجیا  إدخال  في   لإلعالم بأن  واالتصال 

املعامالت والعمليات    وتسهیل االقتصاد تطویر في ساهمت الواقع، حيث ضرورة یفرضها املؤسسات كانت عامة او خاصة 

 اإلعالم املختلفة في املنظمة من خالل العمل على توفير الجهد والوقت في أداء األعمال، فاستخدام التكنولوجيا الحديثة 

 واالتصال ساهم بشكل كبير في تطبيق إدارة الوقت فيمكن اعتبارها كأحد أدوات التخلص من تعقيدات البيروقراطية. 

 :كاآلتي هي االقتراحات  بعض نقدم إليها،  التوصل  تم التي  النتائج وءض على توصيات الدراسة: -

؛  برمجة دورات تدريبية للموارد البشرية لتعليمهم مهارات إدارة الوقت والتحكم فيه لتفادي ضغط العمل، التماطل ❖

 تباطأ العمليات..... وايضا التمكن من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال  لتسهيل املعامالت.

 العمل على تفعيل شبكة اإلكسترانت، االنترانت، لتسهيل إجراء املعامالت  داخل وبين املؤسسات ومختلف شركائها.  ❖

التواصل اآللي من خالل الربط بين اإل  ❖ فرصة لتبادل  كاملختلفة    وجميع القطاعات  دارات الحكومية تفعيل خطوط 

 املعلومات واملعطيات واالطالع على الوثائق فيما بينها بالسرعة القصوى، 

الكوادر  ت ❖ وإعداد  املتاحة  العلمية  الوسائل  من  واالستفادة  مستمر،  بشكل  املتبعة  اآلليات  املوظفين  طوير  من 

 .  للتخلص من تهديدات البيروقراطية يا الحديثة لإلعالم واالتصال التكنولوجتطبيقات    املتخصصين في مجال

تمهيدا لحلاستخدام   ❖ الحديثة،  التواصل  القرارات،  قنوات  املكتب ومركزية  بتعقيدات  املتعلقة  وإصدار    املشاكل 

 .ووضعها موضع التنفيذ في وقتها املناسب القرارات املناسبة 

في حال تعارضها مع عناصر إدارة    -إذا اقتض ى األمر -عليمات الخاصة باملنظماتالعمل على إعادة النظر في اللوائح والت ❖

والحد من االعمال    (vidéoconférenceالوقت، كأن يتم تقليص وقت االجتماعات الحضورية إذا أمكن وإجرائها عن بعد )

 الورقية قدر املستطاع. 
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 العالقة بين االدارة االلكترونية والبيروقراطية 

Therelationshipbetweenelectronic Administration and bureaucracy 

 نهلة حامد اسماعيل حامد /د

Dr/Nahla Hamid Ismail Hamid 

 السودان /املعرفة للعلوم والتكنولوجياكلية أستاذ مشارك / 

FacultyOfKnowledgeforscienceanandTechnology/Sudan/ Associateprofessor 
 

 مستخلص: 

 تناولت هذه الدراسة العالقة بين االدارة االلكترونية والبيروقراطية وكيفية التعامل فى االدارة العامة من خالل الدراسات السابقة فى 

ة  وسيل  هذا املجال ويظهر لنا وجود اتجاهين مختلفين ومتعاكسين فى نظرتنا الى هذه العالقة فاالتجاه االول يري أن االدارة االلكترونية تعتبر

خلصت  لتطوير واصالح البيروقراطية اما االتجاه الثاني فيعتبر البيروقراطية سبب رئيس ي فى فشل االدارة االلكترونية وبعد مناقشة االتجاهين  

والفلسفة    الدراسة لضرورة االخذ بعين االعتبار الثقافة البيروقراطية السائدة فى االدارة العامة وايجاد تنسيق بين تطبيق االدارة االلكترونية 

 البيروقراطية. 

 . البيروقراطية : االدارة االلكنرونية الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
This study deals with the relationship between Electronic administration and Bureaucracy And how to deal Whit 

publicadministration through Previous Studies in this fieldshow us the existence of two different and opposite Directions in 

our view of this Relationship the first trend sees administration as a Means of Developingandreforming bureaucracy, while 

the Second Trend considers bureaucracy as A major reason for the failure of electronic Administration after discussing the 

two direction, the Study concluded the Need to take Into account the prevailing bureaucratic couture in public Administration 

and to find coordination between the Application of electronic Management and Bureaucratic Philosophy. 

Key words: Bureaucratic: Electronic : management. 
 

  املقدمة:

فى ظل التطورالهائل فى التقنيات والتحديات التى تواجه العمل االداري من تغيرات تكنولوجية ومعلوماتية سريعة  

هذا التطورلضمان جودة اداء افضل وتحسين أساليب العمل والخدمة  اصبح من الضروري على املؤسسات أن تستفيدمن  

 املقدمة للزبائن وتحقبق االهداف املرجوة بكفاءة عالية. 

 االهداف: 

 * استخدام تلك البيانات واملعلومات فى توجيه سياسة واجراءات عمل املؤسسة. 

 وتنفيذ ومتابعة وتقييم وتحفيز. *تشمل االدارة االلكترونية جميع مكونات االدارة من تخطيط 

 *تعتمد االدارة االلكترونية على تطويرالبنية املعلوماتية داخل املؤسسة لتحقيق تكامل الرؤية ومن ثم اداء االعمال. 

 االهمية: 

 .تحسين مستوي أداء املنظمة الحكومية فاالدارة االلكترونية تعمل على تحسين وتبسيط اجراءات الخدمات االلكترونية-1

 املرونة فى عمل املوظفين بحيث يمكن للموظفين سهولة الدخول الى الشبكة الداخلية من اي مكان -2

تسهيل طرق االتصال والتواصل بين دوائر واقسام املؤسسة وخارجها وتحويل االيدي العاملة من الحاجة الى ايد عاملة  -3

 لهادور اساس ي. 
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 املشكلة:

 لكترونية والتنظيم البيروقراطي؟ ماهى العالقة املوجودة بين االدارة اال

 نموذج الدراسة: 

 

 
 

 - :االدارةااللكترونية:)تعريفها،اهدافها،مبادئها،فوائدها واهميتها( :املبحث االول 

 - االلكترونية: تعريف االدارة 

تعددت تعريفات االدارة االلكترونية بالرغم من أن هدفها واحد ،فقد تناول الكثير من املفكرين واملهتمين  

 (. 23م ص،2015وتعرضوا لهذا املفهوم مثال عرفها الخوالدة )الخوالدة محمد فالح: 

ترنت فى أداء االعمال االدارية من  بانها استخدام التكنولوجيا الحديثة املتمثلة فى الحاسب اآللى وشبكة االن

 تخطيط وتنسيق وتنظيم واشراف ومتابعة ورقابة.  

 (. 13م ص،2013كما عرفها عالء الدين )عالء الدين ساهر: 

بانها عملية نقل وتحويل االعمال من اعمال ورقية الى اعمال اكترونية وذلك باستخدام الوسائل واالساليب   

 التكنولوجية الحديثة. 

 - اهداف االدارة االلكترونية: 

تخفيض التكاليف التشغيلية عن طريق تخفيض كميات امللفات وخزائن الحفظ والعمل على تقليص استخدام   -1

 م(. 2006االوراق والسرعة فى انجاز املعامالت باالضافة الى زيادة ارتباط العاملين باالدارة العليا )الهوش ابو بكر: 

والتى تتمثل فى سرعة توفير املعلومات والبيانات الصحاب القرار من االدارة العليا وزبادة   تحقيق جملة من االهداف -2

مستوى الرقابة االدارية ومحاربةالبروقراطية االدارية والتخلص من تعقيدات العمل: )عامر طارق عبدالرؤوف: ،  

 م(. 2007

  م(.2009انها :)احمد محمد سمير: تسعى للمحافظة على امن وسرية املعلومات والتقليل من مخاطرفقد -3

 فى   -4
ً
 كبيرا

ً
تطويراالدارة العامة عن طريق تقليل استخدام الورق فى العمل االداري كما تلعب االدارة االلكترونية دورا

اي وقت وفى اي مكان وكذلك سهولة الحصول والوصول للمعلومات:   تحسين الخدمات وامكانية الوصول إليها بسهولة فى

 م(.2009)الوليد بشار: 

يري الباحث ان اهم هدف تنمية املهارات للمدراء والعاملين باملؤسسات العامة والخاصة وزيادة قدرتهم على التعامل   -5

 ين املؤسسات والعاملين بها. مع االدارة االلكترونية وزيادة  سرعة االداء والتوثيق لكل املراسالت ب

 م(.  2006)بوحيش عماد: ، -مبادئ االدارة االلكترونية:

/ تقديم الخدمات االفضل للمواطنين لتقديم الخدمة االفضل واالحسن ويتطلب ذلك خلق بيئة جديدة فيها نوع من  1

 كل التى تواجه املؤسسة. املهارت والكفاءات ،والتى تكون مهيئة الستخدام التكنولوجيا الحديثة ملعرفة املشا

 متغير تابع 

 البيروقراطية 

 م 2022اعداد الباحث/  

 

 

 

 

 متغير مستقل 

 االدارة االلكترونية 
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/ التركيز على النتائج ينصب على تحويل االفكار الى نتائج واقعية على االرض وتحقيق فوائد للجمهور تتمثل فى تخفيف  2

 العبء على املواطنين من حيث الجهد واملال والوقت وتوفيرخدمة مستمرة على مدار الساعة. 

ة تقنيات االدارة االلكترونية للجميع فى املنازل والعمل واملدارس والكتبات  / سهولة االستعمال واالتاحة للجميع اى اتاح3

 لكي يتمكن كل مواطن من التواصل من خاللها. 

/ تخفيض التكاليف ويعني ذلك االستثمار فى تكنولوجيا املعلومات ،وتعدد املنافسين على تقديم الخدمات باسعار  4

 زهيدة . 

فى االدارة االلكترونية بحكمانها تسعي لتحسين وإثراء ماهو موجود ورفع مستوى   / التغير املستمر وهو مبدا اساس ى5

 االداء سواء لكسب رضا الزبائن اوالتفوق والتنافس.

  م(. 2008)الكبيس ي،كلتم محمد: ،  -فوائد االدارة االلكترونية واهميتها:

االتصاالت حيث تتجاوزالقيود الجغرافية   * سرعة إنجاز االعمال باستخدام التقنيات الحديثة واالعتماد على شبكات

 والزمنية. 

 * زيادة كفاءة العاملين وتحسين اداء العمل وتطويره.

 * االهتمام بالتخطيط املستقبلي للمشاريع.

 * تخفيض تكاليف العمل واهمية سرعة تلبية احتياجات العميل باسرع وقت ممكن. 

 * تبسيط اجراءات العمل بحيث تنعكس على مستوى الخدمة املقدمة وأدى ذلك الختصار الوقت فى انجاز املعاملة. 

 *سهولة اجراء عمليات االتصال داخل املؤسسة وخارجها. 

* تقليل استخدام الورق فى العمل والتخلص من مشكلة حفظ الورق وتوثيقه بحيث يتم االستغناء عن اماكن التخزين  

 خدامها فى اغراض املؤسسة االخرى. واست 

 * انجاز كافة االعمال داخل املؤسسة بدقة وموضوعية. 

الثاني: مراحل    املبحث  التحول،  التطبيق،مبررات  االلكترونية،خطوات  االدارة  تطبيق  مجاالت 

 تطبيقها،معوقاتها  

 مجاالت التطبيق: 

 وتسجيل كافة اعمال االتصاالت االدارية   االعمال االدارية : -1
ً
تبادل الوثائق واملعلومات واالنظمة والتعليمات اكترونيا

 .
ً
 وتصويرها رقميا

 املعامالت املالية: إجراء كافة من توثيق وتعاقد وصرف وتحويل وغيره عن طريق الشبكة االلكترونية. -2

 دمحليا ودوليا دون انتقال املجتمعين جغرافيا.املؤتمرات االلكترونية: حيث تعقد االجتماعات عن بع -3

االعمال املرتبطة باملواد البشرية مثل االعالن عن الوظائف ،اختيار املتقدمين الجازات الترقيات، الرواتب، التنقالت   -4

 ،املكافآت، االنتدابات، الترشيح للتدريب والتأهيل واالبتعاث. 

بة واملتابعة عن بعد والكتشاف االخطاء وقت التنفيذ وهذا يوفر التوجيه او  مجال املتابعة االلكترونية: تتم املراق -5

 املعالجة الفورية لألخطاء, 

 م(. 2008خطوات التطبيق: )الساملي عالء: 

: إعداد الدراسة االولية البد من تشكيل فريق عمل يضم متتخصصين فى االدارة املعلوماتية لغرض معرفة واقع 
ً
اوال

 تحديد البدائل املختلفة وجعل االدارة على بينة من كل النواحي املالية والفنية والبشرية. تقنيات املعلومات و 
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: وضع خطة تنفيذية عند إقرار توصية من قبل االدارة العليا لتطبيق االدارة االلكترونية فى املؤسسة البد من  
ً
ثانيا

 إعداد خطة متكاملة ومفصلة لكل مرحلة من مراحل الخطة التنفيذية.

: تحديد املصادر التى تدعم الخطة بشكل واضح ومحدد من هذه املصادر الكوادر البشرية التى تحتاجها الخطة  ثا
ً
لثا

 للتنفيذ ،االجهزة واملعدات والبرمجيات املطلوبة ويعني ذلك تحديد البنية التحتية لتطبيقها فى املنظمة.

: تحديد املسؤولية عند تنفيذ الخطة البد من تحديد ال
ً
جهات التي سوف تقوم بتنفيذها وتمويلها بشكل واضح  رابعا

 ضمن الوقت املحدد فى الخطة والتكلفة املرصودة اليها. 

 للتطور السريع فى مجال تقنيات املعلومات االدارية لذلك البد من متابعة كل ما  
ً
: متابعة التقدم التقني نظرا

ً
خامسا

 وغيرها من العناصر التى لها عالقة بهذا املجال. يستجد فى املجال التقني من اتصاالت واجهزة وبرمجيات

 مبررات التحول: 

دعت للتحول نحو االدارة االلكترونية، ويعلل ذلك بان  التقدم العلمي والتطور التكنولوجي يعدان من االسباب التى -1

التطبيقات العلمية للثورة التكنولوجية فى مختلف مجاالت الحياة قد اظهرت عدة مزايا من حيث نوعية السلع  

 (. 63-33م ،ص،ص،2002والخدمات التى تقدمها املؤسسات العامة والخاصة للمجتمع: )العوملة ،نائل عبد الحفيظ: 

 (.1م، ط 2007العديد من املبررات التى أدت الى التحول نحو االدارة االلكترونية: )عامر طارق عبدالرؤوف: لقد  -2

 التى تتمثل بالتطور السريع فى اساليب وتقنيات ادارة االعمال وزيادة حدة املنافسة بين املؤسسات. 

 والذ -3
ً
 مهما

ً
ى يتمثل فى تحسين مستوى الخدمة املقدمة  التحول الى النمط االلكتروني فى التعامل يعتبر عامال

 للمواطنين وفى ترشيد استخدام املوارد وفى ضبط االداء ضمن املواصفات الفنية والقانونية املعتمدة.

يري الباحث ان االدارة االلكترونية فرضت نفسها بصورة قوية فى ظل التطور فى كل العالم واصبح ادارة مؤسسة كبيرة  

 التصاالت وتوفر املعلومات املطلوبة عبر التقنيات الحديثة.امر سهل عبر شبكات ا 

 مراحل التطبيق: 

 على السبكة بما فيها املعلومات القانونية  
ً
التحول: تتطلب من املنظمة جعل البيانات العامة واالساسية متاحة فورا

 واالدارية والثقافية والبيئية لتوفر مستوى معين من الثقة, 

تبطة بين املنظمات يجب ان تكون اكثر فاعلية وسرعة بحيث يمكن تحميل املعلومات بالسرعة   التفاعل: فالشبكة املرا

 .
ً
 نفسها التى يمكن تنزيلها بها والبدء فى شبكات تكون اكثر تطورا

التعامل: إن العمل الحقيقي لالدارة االلكترونية يعتمد على السرعة والدقة فى انجاز العمل وتوفير كثير من الوقت  

 د واملال واالقتصاد فى تكاليف االعمال االلكترونية وتقديم الخدمات الفورية عبر الشبكة. والجه

 عبر الشبكة.
ً
 التكامل: تمثل مرحلة الذروة لتطبيق االدارة االلكترونية ويتم فيها اتاحة املعلومات فورا

 معوقات التطبيق: 

احساسهم بانهم جزء من عملية التحول والنجاح وعدم  عدم اقتناع ادارة املنظمة بدواعي التحول ومتطلباته وعدم 

 م(.2004توافر بنية اساسية جيدة: )رضوان  رافت: 

 الطبيعة البشرية والخوف من التكنولوجيا الحديثة. 

تستخدم التقنيات وعدم االطالع على النماذج الناجحة فى البيئات املجاورة التى طبقت   قلة الكفاءات البشرية التى

 غياب التشريعات  
ً
االدارة االلكترونية باالضافة الى قلة الوعى باملميزات املرجوة من التطبيق والخوف من التغيير وايضا

 ت الحديثة والتكلفة العالية واللغة االنجليزية.  املناسبة التى تشجع على عملية التحول وعدم وجود ثقة كاملة بالتقنيا
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البيروقراطية،مفاهيمها،ايجابياتها وسلبياتها، العالقة بين االدارة االلكترونية   املبحث الثالث: 

 والبيروقراطية

من الشائع  .معنيان ،االول هواملعنى الشائع للمصطلح،واالخرهواملعنى االكاديمي العلمي ،فيما يتعلق باملعنى االول، فانه  1

ربط مصطلح البيروقراطية بعدة مساوئ تعرف بها هذه االخيرة كالبطء، الروتين، الفساد ،الرشوة املحوسبية،....،الخ،هذا  

السياسة كداللة على عجز االدارة    هواملفهوم الشائع لدي اغلبية املواطنين وفى الكثيرمن الخطابات العمومية خصوصا منها

 تعاملين معها. العامة على تلبية رغبات امل

اما املعني االكاديمي للبيروقراطية فتعود جذور كلمة البيرواقرطية حسب العديد الباحثين الى االصل الالتيني ويتكون هذا  

االول"بيرو" الجزء  جزئيين،  من  "قراطية"  bureauاملصطلح  الثاني  والجزء  املكتب،  القديمة  الفرنسية  اللغة  فى   ”وتعنى 

kratos” " باليونانيةcratie"بالفرنسية و"cracy . باالنجليزية تعني السلطة اوالحكم " 

 م(. 2014معنى املصطلح اللغوي يعني حكم املكتب اوسلطة املكتب:) حسينليلي: ،

وتعني الكلمة فى شقها اللغوي ممارسة العمل االداري من خالل سلطة املكتب ولقد اجمع العديد ان اول من استعمل  

 . 1745فى عام   Vincent De Gournayوزيرالفرنس ى  مصطلح البيروقراطية هوال

االقتصادي واالجتماعي   األدب  فى  الحكومية، ثم شاع استعمالها  املكاتب  فى  العاملين  حيث استعمله للداللة على فئة 

 م(. 1م ،ط،2018تعبيرا عن حكم املكاتب وتحكم املوظفين االداريين فى الحياة االجتماعية:) عامرعوض،

نقطة تحول كبيرة فى املجال السياس ي واالجتماعي  20وبداية    19الي للبيروقرطية عند ماكس فيبر،تعتبرنهاية  . النموذج املث2

، والتى  19واالقتصادي للعالم، وهو ماتترجمه لعديد من الثورات خصوصا منها الثورة الصناعية التى عرفتهااوروبا فى القرن  

صادية الكبيرة واستجابة لتطلعات الدولة الحديثة وتقوية االقتصاد املالي  أدت الى ظهور املجتمعات الحديثة والهياكل االقت

 وكذا نمو املهام االدارية ظهر النموذج البيروقراطي ملاكس فيبر. 

ويعتبر ماكس من ابرزعلماء االجتماع الذين اهتموا بدراسة التنظيمات حيث تمحورات دراساته حول مفهوم اساس ي فى  

ض املفاهيم املرتبطة بها كمفهوم القوة السياسيةوهويعرف السياسة على انها محاولة توزيع التظيمات وهو السلطة وبع

 القوة او النفوذ او محاولة تقسيمها بين الدول او الجماعات داخل الدولة. 

 م(.2016ايجابيات التنظيم البيروقراطي: حرشاو مفتاح: 

 والعقالنية واملوضوعية وذلك ملنع التأثيرات والوالءات الشخصية. تدعو املنظمة البيروقراطية إلى الشرعية  -

 املركزية فى اتخاذ القرار من اجل القضاء على املحاباة واالجتهادات الشخصية وتحقيق التوازن.  -

 للغاية.التنظيم البيروقراطي يستوفي شرط تجزئة التنظيم العام الى مجموعة من الوحدات الفرعية املتخصصة  -

 وحدة االوامروالتدفق العمودي لالوامر واملعلومات من خالل السيطرة والرقابة على العمل.  -

قدرة البيروقراطية على اداء االنشطة املعيارية بكفاءة عالية والتاكد على وضع االنشطة املتشابهة باقسام وظيفية    -

 جية االفراد العاملين واملعدات.ينتج عنها االستفادة من اقتصاديات الحجم والتقليل من ازدو 

 وضوح املسؤولية التى تقع على كل فرد داخل املنظمة. -

 سلبيات التنظيم البيروقراطي: 

 فشل التنظيم البيروقراطي االلتزام املفرط بالقواعد واللوائح واالجراءات الرسمية. 

 أن تكون وسيلة لتقديم 
ً
 الخدمة. تصبح القواعد واالجراءات غاية فى حد ذاتها بدال

 يقوم البروقراطيون بتطبيق التعليمات الرسمية فى حاالت غير مناسبة ممايؤدي الى خلل وظيفي فى النتائج. 

 العالقة بين االدارة االلكترونية والبيروقراطية: 
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مثل لالدارة  تعني العقالنية والرشد فى التسيير وأنها الطريق اال   max weberاذا كانت البيروقراطية فى نموذجها املثالي لدي  

السلبية لالدارة العمومية،وفكلمة البيروقراطية   الغالب التعبير عن الجوانب  ايامنا هذه تستعمل فى  وتطويرها، فانها فى 

لدى غالبية املواطنيين تعني الروتين البطئ فى تقديم الخدمات واالجراءات املعقدة وفى هذا املجال ينظر الكثير من املفكرين  

للعمل   النماذج  واملمارسين  فى  خصوصا  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  خالل  من  االلكترونية  أناالدارة  االداري 

وكذلك   والتخصص،  العمل  ،تقسيم  السلطات  فى  والتدرج  الهرمية  على  اساسا  ترتكز  التى  النماذج  ،هذه  البيروقراطية 

تتركز على إنشاء شبكات املعلومات واالتصاالت و   القوانين واالجراءات الرسمية تتحول الى نموذج االدارة االلكترونية التى 

 التعاون والتركيز على املتلقى للخدمة العمومية. 

،االتجاه   اتجاهين  هناك  انه  البيروقراطي  والتظيم  االلكترونية  االدارة  بين  للعالقة  السابقة  الدراسات  خالل  من 

االتجا اما  البيروقراطية  الصالح  أداة  االلكترونية  االدارة  االول،االدارة  مشاريع  فشل  سبب  البيروقراطية  فهو  الثاني  ه 

 االلكترونية نوضح االتي: 

االدارة االلكترونية كأداة إلصالح البيروقراطية: يرى اصحاب هذا االتجاه أنه يمكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    -1

ح االداري لزيادة فعالية االدارة العمومية  أن تستعمل كوسيلة الصالح البيروقراطية وهى تمثل محرك ومسهل لعميلة االصال 

 لخدمة املواطنين. 

،والقوانين   العمل  وتقسيم  السلطات،التخصص  فى  كالتدرج  الفييرية  للبيروقراطية  االساسية  املبادئ  أن   
ً
ايضا يعتبر 

ارك املعلومات وهذا  واالجراءات الجامدة هى التى أدت لجمود االدارة العمومية فى تعاملها مع املواطنين، كما أدت لعدم تش

مايجعلها غير مرنة وال تستجيب لحاجيات املتعاملين معها ،وفى الصدد يعتبرون أن التكنولوجيا تدعم قيم املشاركة فى  

 املعلومات والتعاون ممايجعلها اكثر تفتحاومرونة.

يسهل    Taylor&Bellamyنظرة   مما  املعلومات  تدفق  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تتيح  فحص  :  عملية 

 الطلباتوالحدمات االدارية للمواطنين.

 : انه يمكن لالدارة االلكترونية أن تتجاوز املشاكل التى يتسبب فيها التنظيم الهرمي لالدارة العمومية.  Allen&Alنظرة 

ان االدارة االلكترونية تعتبر فرصة للحكومة الصالح اجهزتها االدارية والتفتح اكثر على املتعاملين مما    :  Uma-Oktoنظرة  

 (.ABYjain,ibid,pp,3-4 يزيد من ثقة املواطنين بالحكومة والنظام السياس ي عموما:) 

البيروق  Cordellaنظرة   تدعم  وسائل  عن  عبارة  هى  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ان  عليها :  تقض ى  وال    :راطية 

(Cordella Antonio: 2015,p,15), 

التنظيم   وفعالية  كفاءة  يرفع  مما  املوجودة  االدارية  االجراءات  التمتة  التكنولوجيا  هذ  استعمال  خالل  من  وذلك 

تغيرفى فلسفته،فاالدارة البيروقراطي    البيروقراطي دون  التنظيم  لجعل  إيجاد حلول مالئمة  اجل  من  تفعل  االلكترونية 

 لالدارة العمومية اكثر فعالية وقوة لخدمة املتعاملين معها. 

 ماهناك نظرة ضيقة حول دور تكنولوجيا املعلومات فى االدارة العمومية، بحيث ينظر  
ً
 فى هذا املجال أنه غالبا

ً
ويرى ايضا

بديل أنها  على  تحقيق    اليها  البيروقراطية على  من قدرة  لها ومستفيدة  انها مدعمة  على  لها  ماينظر  للبيروقراطية عوض 

االهداف املثالية لها)املساواة، العدالة،النزاهة(،من إفرازات االدارة االلكترونية توجد البيروقراطية االلكترونية التى تعمل  

ودعم   البيروقراطي  التنظيم  وكفاءة  فعالية  زيادة  االدارة  على  أن  ذكره  ماسبق  من  القول  يمكن  العموم  قيمه،على 

االلكترونية تلعب دورا هاما فى عصرنا وتطوير عمل االدارة العامة رغم طابعها البيروقراطي،وذلك من خالل الخصائص  

تتميز تتمي   التى  التكنولوجية  الوسائل  الن  السرعة  فى  نلخصها  والتى  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بالسرعة  بهات  ز 

العالية فى أتمتة عمليات معالجة املعلومات والطلبات االدارية،إذ اليمكن مقارنتها بطريقة العمل التقليدية ،تتخطى الحدود  
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ساعة وفى اي مكان بشرط وجود شبكة انترنت فى    24الزمنية واملكانية فاالنترنت يسمح بالقيام بالتعامالت الفورية خالل  

مة والحفظ فى وسائط التخزين االكترونية بحفظ وارشفة كمية كبيرة من املعلومات ،التواصل  مكان مقدم ومتلقى الخد 

 املستمر بين االدارة واملتعاملين فى عدة مجاالت البيروقراطية سبب فى فشل مشرو االدارة االلكترونية:

ا مشاريع  لفشل  الرئيسية  االسباب  من  تعتبر  البيروقراطية  أن  االتجاه  هذا  اصحاب  االلكترونية،اذأن  يرى  الدارة 

مشاكل   لحل  كاداة  االلكترونية  االدارة  تكون  ان  عموما،فبدل  والدولة  العامة  االدارة  تنظيم  طبيعة  تعتبر  البيروقراطية 

التنظيم البيروقراطي تكون فريسة لها ،وذلك بسبب املبادئ التى تبني عليها البيروقراطية  كالهرمية،التخصص وتقسيم  

والقوانين الرسمية،حيس وجهة النظر هذه فانه يجب مباشرة االصالح البيروقراطي قبل البدء فى وضع  العمل واالجراءات

 مشروع االدارة االلكترونية لتمكينها من النجاح. 

: أن نجاح االدارة االلكترونية غالبا مايكون صعبا بسبب الثقافة البيروقراطية للموظفين العموميين، حيث  VanWertنظرة  

ون فى الغالب لجمع املعلومات وليس ملشاركتها،ففى نظرهم النجاح يكمن فى الحفاظ على املعلومات دون مشاركتها  أنهم يميل

 فى حين أن تطبيق االدارة االلكترونية تحتاج لثقافة املشاركة وتبادل املعلومات. 

كمها قواعد واجراءات جامدة  : أن قنوات االتصال ونقل املعلومات فى التنظيم البيروقراطي تحMarche&McNiverنظرة  

االدارة   مشاريع  تطبيق  مايعرقل  وهو  الحكومية  االجهزة  مختلف  بين  املعلومات  مشاركة  وعدم  السرية  ثقافة  ممايخلق 

الى اساسا  تهدف  التى  املواطن   االلكترونية  لخدمة  االدارية  االجهزة  هذه  مختلف  بين  االدارية  العمليات   ABY) توحيد 

jain,op.eit,p,4): . 

الحاجز  Lazeرة  نظ القوانين واالجراءات هى  العام والخاص، ان جمود  القطاع  : مقارنة مدى تبني االدارة االلكترونية فى 

القواعد   فى  اكثر  مرونة  هناك  اين  الخاص  بالقطاع  مقارنة  العام  القطاع  فى  االلكترونية  اعتماداالدارة  لنجلح  االساس ى 

 دارة االلكترونية.والقوانين، مما يسهل عملية تطبيق مشاريع اال 

: سبب فشل االدارة االلكترونية فى االدارة العامة لكون أنها تمس بالتنظيم الهرمي للسلطة وبالتالي Friedlanderنظرة  

تنادي   لكونها  االلكترونية خصوصا  واالدارة  عموما  التغيير  يقاومون  يجعلهم  ،مما  البيروقراطيين  االفراد  بمصالح  تمس 

 للتنظيم االفقي.

القرارالقوة  Bannister&Walsh  نظرة لصناع  يضمن  البيروقراطي  التنظيم  أن  االلكترونية  االدارة  مشاريع  : سبب فشل 

االلكترونية تهدد هذه املصالح إذ تجعل    والنفوذ من خلل سيطرتهم على املعلومات والبيانات املتعلقة بقطاعاتهم،واالدارة 

املعلومات والبيانات تلك متاحة للعامة وهومايفسر ربما عدم او نقص الرغبة السياسية لدى الحكام فى تفعيل مثل هذه  

 املشاريع. 

اتف Jellinekنظرة االلكترونية هوعدم وجود  االدارة  تطبيق  فى صعوبة  املسببة  البيروقراطية  املعوقات  من  انه  بين  :  اق 

االدارة   ظل  فى  املعلومات  وتبادل  وتشارك  معا  للعمل  املصالح(  ،املديريات،  )الوزارات  للدولة  االدارية  االجهزة  مختلف 

االلكترونية لتقديم احسن خدمة للمواطن ،بحيث ان القطاعات الحكومية املختلفة تاقلمت مع طريقة العمل كوحدات  

و تفصلها خطوط قانونية واضحة اضافة لقوانين حفظ املعلومات والسرية  منفصلة ومسؤولة فقط امام رئيسها املباشر 

 (ibid,pp,4-5) :املهنية

 االلكترونية: التنسيق بين التنظيم البيروقراطي واالدارة

من خالل ماسبق يمكن القول ان العالقة بين االدارة االلكترونية والتنظيم البيروقراطي هى عالقة معقدة ومتناقضة فى  

قت لكن مما ال شك فيه هو ان معظم دول العالم كانت والتزال تعتمد على التنظيم البيروقراطي فى تسيير شؤونها  نفس الو 

وخدمة مجتمعاتها ،كما اليختلف االثنين على ان معظم دول العالم تتجه نحو تطبيق مشاريع االدارة االلكترونية قصد  
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التطور  مع  والتماش ي  الحكومية  اجهزتها  فعالية  بين    زيادة  تنسيق  وجود  ضرورة  هنا  ممايستدعي  للتكنولوجيا،  السريع 

 االنتقال لالدارة االلكترونية والفلسفة البيروقراطية للتنظيم فى االدارة العمومية. 

كما يمكن القول بان البيروقراطية تكون كاداة وسيلة فعالة لنجاح تطبيق مشاريع االدارة االلكترونية، وهذا إذا ماكانت  

بان املنظمة التى لها    max weberطية مطبقة بمفهومها املثالي، حيث ان الثقافة البيروقراطية تعني حسب مفهوم  البيروقرا 

القوة   االدارة  تعطي  السمات  ،هذه  للمهام  فعال  تقسيم  ،وكذا  املعالم  واضح  سلطة  ونطاق  واضحة  مسئولية  خطوط 

يدعم  (Cordella,Antonio ,p,6 )واالستقرار: ان  مايمكن  وهو  والقوانين  ،  فاالجراءات  االلكترونية  االدارة  ويعززتبني 

الواضحة إضافة للتقسيم الواضح للمهام واالدوار لالفراد داخل التنظيم البيروقراطي يساعد على خلق التنسيق الجيد  

ملشروع  النجاز املهام وبفضل التنسيق الجيد يمكن للموظفين العمل فى تناغم مستمر وهو مايساهم فى التطبيق الفعال  

 االدارة االلكترونية.

وجود ثقافة تنظيمية قوية مبنية على اساس مبادئ النموذج املثالى ملاكس فيير يعتبر كفرصة للتطبيق الفعال ملشاريع  

وكذا   الرسمية  واالجراءات  القواعد  تلك  تفرزها  التى  التاقلم  ثقافة  من  االستفادة  من خالل  وذلك  االلكترونية،  االدارة 

مي للسلطة بحيث ان ذلك يدعم املتابعة الفعالة لتلك املشاريع مما يخفض من مخاطر الوقوع فى االخطاء  التنظيم الهر 

 ،واضافة الى تجنب ظهور سلوكيات االهمال وعدم التماثل لالوامر من طرف املوظفين العموميين. 

واملساوة فى تعاملها مع املواطنين وكذلك  كما تتضمن الثقافة البيروقراطية القوية لالدارة العمومية قيم العدالة والنزاهة  

املؤسسات الخاصة  من خالل التنظيم الهرمي لالدارة العامة الواضح للمسؤوليات واملهام يخلق االحساس باملسؤولية فى  

العامة: االدارة  من  املستويات  كل  فى  املوظفين  لدى  االلكترونية  االدارة  مشروع  تطبيق   )انجاح 

Nurdinnurdin,Rosemary:,p,19,2011) 

يمكن القول ان التنظيم البيروقراطي فى صورته املثالية ملاكس فيبر يعتبر اداة فعالة فى التطبيق السليم ملشروع االدارة  

املسؤولية لدى املوظفين العموميين    لك من خالل قدرته على خلق التنسيق والتناغم فى اداء املهام،خلق روح\االلكترونية و

 دارية تجنب الوقوع فى االخطاء. فى كل املستويات اال 

 )النتائج، التوصيات (:-الخاتمة 

 - لنتائج:ا

مافى لحد  متناقضين  اتجاهين  وكفاءة    هناك  فعالية  االول  هما  والبيروقراطية  االلكترونية  االدارة  بين  العالقة  معالجة 

االدارة االلكترونية  فى خدمة املواطنين  من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اما الثاني سبب فشل مباشر  

 فى تطبيق مشروع االدارة االلكترونية من خالل التنظيم البيروقراطي. 

 االدارة االلكترونية تعتبر سمة العصرالحديث وتطويرها هو السبيل املفروض اتباعه لتحقيق التنمية.  

 االدارة االلكترونية تؤثر بشكل كبير على البيروقراطية بطرق مختلفة.

 التنظيم البيروقراطي يسود طرق الحكم والتسيير فى اغلب دول العالم رغم التقدم التكنولوجي الهائل.

 - يات:التوص 

نوص ى بتطبيق االدارة االلكترونية واالخذ باالعتبار ثقافة وفلسفة التنظيم البيروقراطي بان االدارة العامة والعمل على    -

 ايجادتنسيق بين االدار االلكترونية والبيروقراطية السائدة. 

 نشر الوعي فى نطاق واسع الستخدام االدارة االلكترونية.  -

   تقنيات الحديثة لتوفير الوقتالتدريب على استخدام ال -
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 :  امللخص

االلكترونية، ويرجع هذا مفاهيم اإلدارة الحديثة الذي أثر سلبا على فاعلية اإلدارة  يعد مصطلح البيروقراطية االلكترونية من بين  

ة  السبب الى الثقافة االلكترونية املغروسة لدى املوظفين حيث يتميز سلوكهم بجمع املعلومات وليس مشاركتها. فمن أجل مجابهة البيروقراطي

انة الخدمات العامة بطريقة  االلكترونية يتعين انتهاج نموذج إدارة القيمة العامة في املدينة الذكية، والتي تعمل هذه األخيرة على تشغيل وصي

 .   فضل من قبل اإلدارات العامةأكأداة لتحقيق أداء  اإلنترنت،خاصة  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أكثر فاعلية من خالل استخدام

املجال والذي    فمن أجل اثراء هذا البحث انتهجنا املنهج التحليلي الوصفي الذي يتالءم مع تحليل األفكار والتجارب الحديثة في هذا

العامة  القيمة  التالي: كيف يمكن تطبيق نموذج املدينة الذكية مع إدارة  النحو    يتالءم كذلك مع إشكالية الدراسة والتي تمت صياغتها على 

 كأسلوب اداري حديث من أجل مجابهة البيروقراطية االلكترونية؟  

 وليس أفضل  الذكية،دينة  امل  ضمن نطاق  الخدمة  سبل لتقديميهدف الى تبيان أفضل ال PVM نموذج فمن خالل الدراسة تبين أن  

   خلق  على  فهو يركز.  الخدمات  لتشغيل  السبل
ً
وسيسح للسلطات املحلية   أن تكون أكثر حرية وأكثر ابداعا في .  الخدمة  تقديم  من  القيمة بدال

 املتحدة، وأستراليا خير دليل على ذلك.  اململكة في العامة املحلية. ونجاح تجربة املؤسسات استجابة لالحتياجات

 : إدارة القيمة العامة، الحكومة الذكية، املدينة الذكية، البيروقراطية االلكترونية، تكنلوجيا املعلومات، الخدمات العامة.الكلمات املفتاحية

Abstract : 

The term electronic bureaucracy is One of the modern concepts that effects negatively the effectiveness of electronic 

management, and this due to the non-electronic culture for employees, since their Behaviour is characterized by collecting 

data and not sharing them. In order to fight electronic bureaucracy we hâve to take a model of public value management in 

smart city, which Works on the operation and maintenance of public services with more effective way by using information 

technology and communication specially internet, as a tool to reach better performance from public management. 

In order to enrich this Research, we hâve used an analytical descriptive method that goes with analysing ideas and 

modern experiments in this field. It fits also with the problem of study which was formulated as follows: how can we 

implement the smart city model with public value management as a modern management style in order to fight electronic 

bureaucracy?. 

Through the study, it was found that PVM model aims to show the best ways to provide the service within the smart 

city and not the best ways to employ services, It focuses on creating the value rather than providing services , and it allows the 

local authorities to be more free and more creative to correspond the local needs. The success of public associations 

experiment in USA and Australia is the best proof for that. 

Key words : public value management, smart governement, smart city, electronic   bureaucracy, information technology, 

public services. 
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 مقدمة: 

ت الى ضهور ما يصطلح عليه اإلدارة االلكترونية ومن تم تغير  أدى التطور الذي شهده سوق املعلومات و االتصاال 

أدوات و ظروف   تغير  البيروقراطية االلكترونية، فرغم  الى  املتعارف عليها  التقليدية  بيروقراطية  البيروقراطية من  شكل 

ن اإلدارة االلكترونية  العمل اإلداري الى أنه حافظت البيروقراطية على كيانها و تغيرت فقط ممارساتها ، حيث عوض أن تكو 

   ثقافة   الذهنيات و العقليات الرافضة للتغير و بسبب   و هذا بسبب  لها  فريسة   أصبحت  البيروقراطي  ملشاكل التنظيم  كحل

 للسلطة املقاوم للتغيير. الهرمي  املوظفين العموميين والتنظيم التنظيم البيروقراطية السائدة لدى

أسس   لعملية وضع  البيروقراطيفهذه األسباب تصدت  القائمين على هذا    ،متينة لإلصالح  على  لزاما  كان  وعليه 

املجال إيجاد سبل أخرى تمكن من مجابهة البيروقراطية املتجددة أو ما يعرف بالبيروقراطية اإللكترونية، خصوصا في  

 ضل التطور الرهيب واملستمر الذي عرفه سوق املعلومات واالتصاالت. 

أ نجد  السبل  بين هذه  وثانيا فمن  الذكية،  الحكومة  الى  االلكترونية  الحكومة  التحول من  في  وال ضرورة اإلسراع 

إيجابية   أثار  من  له  ملا  الذكية  املدن  في  العامة  القيمة  إدارة  نموذج  استخدام  االستجابة الحتياجات  على  ضرورة  سرعة 

وعليه تتجلى أهمية البحث    لدمقراطية. املواطن وأصحاب املصلحة وكذلك على تحسين املمارسات البيروقراطية وتكريس ا

في ضل االنتشار السريع والواسع لالستخدام تقنيات االتصال واملعلومات لشريحة واسعة من املجتمعات العاملية والنتائج  

 اإليجابية التي أثمرتها تجارب الدول الرائدة في مشروعي الحكومة الذكية واملدينة الذكية. 

أكثرف املوضوع  اثراء  أجل  التالي  من  النحو  على  اإلشكالية  صياغة  البيروقراطية :  تمت  مواجهة  يمكن  كيف 

 االلكترونية من خالل الحكومة الذكية ومن خالل نموذج إدارة القيمة العامة باملدن الذكية؟ 

التي يتم من خاللها تحويل الحكومة  فنهدف من خالل طرحنا لهذه اإلشكالية الى   الكيفية  االلكترونية الى  معرفة 

باملدن الذكية في تشغيل وصيانة الخدمات العامة بطريقة أكثر فاعلية    ودور نموذج إدارة القيمة العامة    حكومة ذكية. 

البحث من خالل  وأكثر ديمقراطية.   الهدف من  الوصفي ملعالجة هذه اإلشكالية وتحقيق  التحليلي  املنهج  انتهجنا  وعليه 

 التطرق الى:

 البيروقراطية االلكترونية والحكومة الذكية. أوال:  

 .(PVM)املدن الذكية ونموذج إدارة القيمة العامةثانيا: 

 أوال: البيروقراطية االلكترونية والحكومة الذكية

تعد البيروقراطية مصطلح تقليدي رافق كل جوانب التطورات التي شهدتها اإلدارة، من اإلدارة التقليدية الى اإلدارة  

اإللكترونية أو ما يعرف بالحكومة االلكترونية. وعليه أدت هذه التطورات الى تغير املمارسات اإلدارية مما انجر عليه بروز  

االلكترونية. بالبيروقراطية  يعرف  التقليدية    ما  للبيروقراطية  نتيجة  هي  االلكترونية  البيروقراطية  أن  القول  فيمكن 

املستفحلة في اإلدارة التقليدية و التي رافقت التطور االلكتروني الذي شهده الجهاز اإلداري الحكومي. وعليه يستوجب على  

النوع الجديد من البيروقراطية، ومن بين هذه  اإلدارة االلكترونية   االبداع من أجل أن تنتج أدوات تمكن من مواجهة هذا  

 األدوات نجد الحكومة الذكية. 

 :ةاإللكتروني ةالبيروقراطي -1

 :االلكترونية اإلدارة تعريف -1-1

خصوصا   املعلومات  تكنولوجيا  الستعمال  للحكومات  وسيلة"  أنها   على  االلكترونية  اإلدارة  تعرف   واالتصاالت 

  حكومية   تقديم خدمات  وكذا  واملؤسسات،  للمواطنين  املعلومات  على  الحصول  وتسهيل  تقديم  بغرض  االنترنيت  تطبيقات

 وفي  الحكومية   باألجهزة   القرارات اتخاذ في  للمشاركة   واملؤسسات  للمواطنين   فرصة  إعطاء إلى إضافة وكفاءة،  فعالية  بأكثر 
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  بين   العالقات تحول   التي  املعلومات واالتصاالت   تكنولوجيا  نظم"  أنها على  العاملي  البنك  كما عرفها  ".الديمقراطية  العملية

  تعزيز   و  الخدمات،   تقديم  تحسين   و  املواطن   لتعزيز تمكين  وذلك  أجهزتها،   ومختلف  الحكومة   مع   الخاص   والقطاع   املواطنين

 . (31، ص 2014)محمد: "العامة  اإلدارة كفاءة وزيادة والشفافية املساءلة

 البيروقراطيةتعريف  -1-2

  األمثل   وأنها الطريقة  التسيير  في  والرشادة  العقالنية  تعني max weber لدى   املثالي  نموذجها  في  البيروقراطية   كانت   إذا

العمومية،  السلبية  الجوانب  عن  للتعبير  الغالب  في  تستعمل  هذه  أيامنا  في  فإنها  وتطويرها،  لإلدارة   فكلمة   لإلدارة 

 الخ. ... اإلجراءات املعقدة الخدمات، تقديم في البطء الروتين، تعني  املواطنين غالبية  لدى البيروقراطية 

 أسباب تفش ي البيروقراطية االلكترونية:  -1-3

  فبدل   عموما،  والدولة  العامة  اإلدارة  تنظيم  طبيعة  لتفش ي البيروقراطية االلكترونية ترجع الى  الرئيسية  ان األسباب

   بسبب:   وذلك لها، فريسة ستكون  البيروقراطي  مشاكل التنظيم  لحل كأداة االلكترونية  اإلدارة تكون  أن

 . الرسمية  والقوانين  واإلجراءات العمل  كالهرمية والتخصص وتقسيم البيروقراطية عليها  تبنى التي املبادئ -

للموظفين    البيروقراطية   الثقافة   بسبب   صعبا  يكون   ما   غالبا  (Van Wart)حسب    االلكترونية  اإلدارة   نجاح   أن -

  على   في الحفاظ  يكمن  النجاح  نظرهم  ففي  ملشاركتها،  وليس  املعلومات  لجمع  الغالب  في  يميلون   أنهم  حيث  العموميين،

 .  وتبادل املعلومات املشاركة لثقافة  تحتاج االلكترونية  اإلدارة  تطبيق أن  حين في مشاركتها دون  املعلومات

  البيروقراطي   في التنظيم  املعلومات  ونقل  االتصال  قنوات  أن (Marche S & McNiven J.D) من  كل  يرى   النهج  نفس  في -

  وهو  الحكومية  مختلف األجهزة  بين  املعلومات  مشاركة  وعدم  السرية  ثقافة  يخلق  مما  جامدة   وإجراءات  قواعد  تحكمها

  األجهزة   هذه  مختلف  اإلدارية بين  العمليات  إلى توحيد  أساسا  تهدف   التي   االلكترونية  اإلدارة  مشاريع  تطبيق   يعرقل   ما

 (. 171، ص 2017املواطن )حفص ي:  لخدمة اإلدارية

الباحث - حسب  القطاع  االلكترونية  اإلدارة   تبنى   مدى  ملقارنة  بها  قام  التي   الدراسة  خالل  من  Laze كذلك    العام   في 

  العام   القطاع   في  اإلدارة االلكترونية  اعتماد  لنجاح  األساس ي   الحاجز   هي  واإلجراءات  القوانين  جمود   أن   الخاص،   والقطاع 

عملية  يسهل  مما  والقوانين،  القواعد  في  أكثر  مرونة  هناك  أين  الخاص  بالقطاع  مقارنة   اإلدارة   مشاريع  تطبيق  في 

 .  االلكترونية

  بالتنظيم   تمس  أنها   لكون   العامة   اإلدارة   في  اإلدارة االلكترونية  فشل  سبب (Friedlander) الباحث  جهة أخرى يرجع  من -

  االلكترونية   واإلدارة  عموما  التغيير  يقاومون   يجعلهم  البيروقراطيين، مما  األفراد  بمصالح  تمس  وبالتالي  للسلطة  الهرمي

 .األفقي  للتنظيم تنادي لكونها خصوصا

  التنظيم   أن  كون   في  االلكترونية  اإلدارة  مشاريع  فشل  سبب (Bannister&Walsh) الباحثين  السياق يفسر  نفس  في  -

  بقطاعاتهم،   املتعلقة  والبيانات   املعلومات  على  سيطرتهم  خالل  من   والنفوذ  القوة  القرار  لصناع  البيروقراطي يضمن 

أو    عدم  ربما  يفسر  ما  وهو  للعامة،  متاحة  تلك  والبيانات  املعلومات  تجعل  إذ  املصالح  هذه  تهدد  واإلدارة االلكترونية

 . املشاريع  هذه  مثل تفعيل في الحكام لدى  السياسية الرغبة  نقص

  وجود   هو عدم  االلكترونية  اإلدارة  تطبيق  صعوبة  في  املسببة  البيروقراطية   املعوقات  من  أنه ،  (Jelinek) الباحث   كما يرى  -

  في  املعلومات  وتشارك وتبادل  معا  للعمل  (...املصالح  املديريات،   )الوزارات،  للدولة  اإلدارية  األجهزة  مختلف  بين  اتفاق

  طريقة   مع  تأقلمت  الحكومية املختلفة  القطاعات  أن  بحيث   للمواطن،   خدمة  أحسن  لتقديم  االلكترونية  اإلدارة  ظل

قانونية  وتفصلها   املباشر)الوزير(،  رئيسها   أمام   فقط  ومسئولة  منفصلة   كوحدات   العمل   إضافة   واضحة  خطوط 

 (. 172، ص 2017حفص ي:)املهنية  والسرية املعلومات  حفظ لقوانين
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 (: أسباب تفش ي البيروقراطية االلكترونية: 01الشكل ) 

 
 .172و  171، ص حفص ي عمروشمن اعداد الباحثين باالعتماد على املرجع  املصدر: 

االلكترونية   اإلدارة  أجلها  من  وجدت  التي  األهداف  تحقيق  دون  ستحول  مجتمعة  األسباب  هذه  وستجعلها  ان 

 تتخبط في حلقة مفرغة يتسع قطرها بتعدد وتنوع أسباب البيروقراطية االلكترونية. 

 كيفية التغلب على البيروقراطية االلكترونية:  -1-4

كما رئينا مؤخرا فان تعدد أسباب البيروقراطية االلكترونية سوف تفرض على القائمين ايجاد حلول متعددة، والتي يمكن  

 دارة اإللكترونية والتي يمكن اختصارها في: أن تساعد في تكريس اإل 

  اإلدارة   ملشروع   السليم   التطبيق  في   فعالة  الذي يعتبر أداة  املثالية   صورته   في  فيبر  ملاكس  البيروقراطي   تطبيق التنظيم   -

 االلكترونية.

   املهام في اإلدارة االلكترونية. في أداء والتناغم التنسيق  خلق  -

 اإلدارة االلكترونية.   املستويات  كل في العموميين  املوظفين  لدى املسؤولية  روح خلق -

 املشروع.   بتطبيق القيام  عند منها  التخفيض   األخطاء أو في الوقوع  تجنب  -

  تطبيق   أثناء  واإلجراءات  بالقواعد   االلتزام  وعدم  اإلهمال   تجنب سلوكيات  خالل  من   العموميين   املوظفين  سلوكيات  تأطير  -

 . االلكترونية  اإلدارة مشروع 

 (: كيفية التغلب على البيروقراطية االلكترونية 02الشكل)  

 

طبيعة تنظيم 

االدارة العامة

الثقافة البروقراطية 

للموظف العمومي

مقاومة التغيير من طرف 

أصحاب القرار 

صعوبة توحيد الهيئات 

الحكومية في أدارة موحدة 

عدم مرونة قنوات االتصال 

يمونقل املعلومات في التنظ

خلق تنسيق في 

االدارة االلكترونية

خلق روح املسؤولية لدى 

املوظفين

تقليص رقعة 

االخطاء

تأطير سلوكيات املوظفين 

العمومين

تطبيق القيم 

البيروقراطية 
بر االيجابية ملاكس في
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 . 172، ص حفص ي عمروشمن اعداد الباحثين باالعتماد على املرجع  املصدر: 

أنه قبل إ القول  االلكترونية يمكن  البيروقراطية  للتغلب على  اعتمادها  التي يجب  الى اإلجراءات  التطرق    ذن بعد 

  العمومية،   باإلدارة وثقافة التنظيم البيروقراطي فلسفة  االعتبار بعين  أوال األخذ  االلكترونية يجب  بتطبيق مشروع اإلدارة

السائدة  والثقافة  اإللكترونية  اإلدارة  بين  وتناسق  تناغم  إيجاد  على  والعمل املبتغى    .البيروقراطية  هذا  الى  وللوصول 

  . النجاح  من  األخيرة  هذه  لتمكين  االلكترونية  اإلدارة  مشروع  وضع  في  البدء  قبل  البيروقراطي  اإلصالح  مباشرة  أوال  يستوجب

الذكية من أجل القضاء على البيروقراطية االلكترونية و تحقيق    املدينة  و  الذكية   الحكومة  ومن تم يمكن انتهاج مشروع

 .   (NURDIN :2011,p 19)املنفعة القصوى للخدمات العامة و ضمان نوعيتها و حسن توزيعها 

 الحكومة الذكية    -2

االلكترونية في اإلدارة االلكترونية    ة يمكن للحكومة الذكية أن تسد فجوة أداء الخدمات التي خلفتها البيروقراطي

اإلدارة، سوآءا كانت هذه    طرف   من  العمومية  الخدمة  تقديم  طرق   وكذلك بتغيير   كلفةت وأقل  فعالية أكثر وذلك بطريقة

ال  عمال أو الى الحكومة بحد ذاتها.   وعليه يتعين على القائمين على هذا املجكومة الى املواطن أو الى قطاع األ الخدمة من الح 

 القضاء على البيروقراطية االلكترونية.بغية  ذكية حكومة  إلى إلكترونية حكومة  من  التحول ضرورة  

 تعريف الحكومة الذكية  -2-1

املاض ي،   خالل  عايشناه  الذي  االلكترونية  الحكومة  لنموذج   الطبيعي  التطور   هي  الذكية  الحكومة   إن  وفي  العقد 

  من خالل   اإلنترنت  على  الحكومية  العامة  الخدمات  إظهار  إلى    عام  بشكل    تسعى  االلكترونية  الحكومة  كانت  الذي  الوقت

ما  بطريقة  األعمال وصياغتها  خدماتو   االلكترونية  والبوابات  الوب  تطبيقات   للمواطن   الحياتية  األحداث  عكست  عادة 

 . وسلة خدمات األعمال

على    الحكومةان   تعمل   لحصول  عرضة وأقل كلفة وأقل فعالية أكثر بطريقة .خدماتها وصيانة تشغيلالذكية 

 عدة  على العمل يجب ذكية حكومة إلى االلكترونية الحكومة تتحول  أن أجل  فمن  ةاإلداري التجاوزات أو البشرية األخطاء

 واحد.  آن في وتشريعية وإدارية تقنية جبهات

 (:اإللكترونية الحكومة )خدمات اإللكترونية الحكومة تطبيق مجاالت -2-2

  يمكن   أنه  إال  نشاطها،  وطبيعة  العالقة  ذات  الجهة  اإللكترونية تبعا الختالف   الحكومة  تطبيق  مجاالت  وتتنوع  تختلف 

  تشكل   كما  منها(،  واملستفيد  الخدمة،  طرفي العملية )مقدم  على  كبيرة اعتمادا  قطاعات  ثالثة  إلى  التطبيقات  تلك  تقسيم

مراحل  حيث  من  كذلك  وتشكل  اإللكترونية،  الخدمات   أبعاد  التطبيقات  هذه   وإمكانية   أولوية  بحسب  انتقالية   تتابعها 

 الجوانب:  تلك يلي فيما  ونستعرض التطبيق، 

 اإللكترونية(:  الحكومة  )خدمات اإللكترونية  الحكومة تطبيق : مجاالت( 03) الشكل 

 

مجالت تطبيق الحكومة 

االلكترونية

من الحكومة الى املواطن

املرتبة الثالثة

من الحكومة الى قطاع األعمال

املرتبة الثانية

من الحكومة الى الحكومة

املرتبة األولى



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 . 742العبود ص  ناصر بن . و فهد 135الخضر، ص س ي يسين بودوشن، غربي حسين، ياقوتة طه من اعداد الباحثين باالعتماد على املرجع نوي املصدر: 

  املختلفة   الحكومية   اإلدارات   ويتمثل التبادل االمن للمعلومات واملعامالت بينخدمات من الحكومة الى الحكومة:   -

  وزيادة   اإلجراءات  وتطوير  تحسين   بغية  وذلك  ، مشتركة  بشبكة   البعض  بعضها  مع   الدولة  دوائر   كافة   ربط  يتطلب   وهذا

  اإلدارات   بين   املتبادلة  املعلومات  ضمان أمن  من  بد  فال  اإلجراءات  معظم   على  تنطبق  اإللكترونية  التعامالت  وكون .  اإلنتاجية

  موظفين   قبل   من   عليها   من االطالع  أو  اإلدارات  تلك  خارج   التسرب   من   سواء  منها  السرية  الصبغة  ذات  وخاصة  الحكومية، 

  خاللها   من   يمكن   الكبيرة التي  املادية  املكاسب  تتحقق   لكي  اإلدارية  التنظيمات  تلك  نفس  من  كانوا  وأن  حتى  لهم  مسموح  غير

 الوطني.   املستوى   على البعد  هذا تطبيق

  للمنشآت   الحكومية  الخدمات  بتقديم   الجانب  هذا   ويختصاألعمال:   القطاع إلى  الحكومة من الخدمات  -

القطاع  أرباحهم  زيادة   في  وتساهم   التكاليف،   عليهم  توفر  التي   بالوسيلة   واملستثمرين  األعمال   ورجال   االقتصادية   ويحتل 

التصور    أن  نجد   ولذلك  الحكومية،   حيزا كبيرا من اهتمام األجهزة الحكومي لكونه الجهة املستفيدة من الخدمات  الخاص 

  خدمات   من  يحتاجه  ما  تقديم  إمكانية  حيث  من  الثانية  املرتبة  في  األعمال  قطاع  يضع  اإللكترونية   للخدمات  املستقبلي

  القيام   على  الدولة  قدرة  زيادة   في  ومساهمته  العصر  هذا  في   خاصة  األعمال  لقطاع  املتزايد  الدور   من  ينبع  إلكترونية، وهذا

مواطنيها،  بمسئولياتها   بتوجيه   العام  للقطاع  وسند   معين  خير  يكون   املجتمع  في  بدوره  الواعي  األعمال   فقطاع  تجاه 

  من   باالستفادة  يتعلق  فيما  الحكومي  القطاع  على  يتقدم  حيث  بالنفع  عليه  ويعود  للدولة واملجتمع  يصلح  فيما   استثماراته

   .( 135، ص 2018اإللكترونية ) نوري طه:  مجال التجارة  في وباألخص املعلوماتية التقنيات 

املواطن:  - الى  الحكومة  من    أنها  كما  اإللكترونية، التعامالت   من   االستفادة  في  النضج   مرحلة  وتمثل  الخدمات 

بدل من    ذهابها للمستفيد  خالل  من  الخدمة  تتيح  ألنها  الوطني،  املستوى   على  الكبيرة  املكاسب  خاللها  من  تحقق  التي  املرحلة

  تقدمها لهم املرافق  التي والخدمات  اإلدارية  املعامالت  إتمام على  واملقيمين  املواطنين  قدرة  وتعني  إليها،  بنفسه  هو  أن يذهب 

  املكاني   اتصاله  دون   املواطن  توفير خدمة  يتطلب  وهذا  الحكومية  التنظيمات  تلك  ملواقع  التوجه  دون   أي  بعد  عن  الحكومية

  هذه   هذا املنظور بسهولة. تمر  وفق  معامالته  كل   إنجاز  من   تمكنه  التي  اإلجراءات  وإيجاد  الحكومية  بالتنظيمات   املباشر

  من   والتأكد   ومراجعتها  الكترونيا   إلكترونية  بملفات   حفظها  أي   e-Filingو      e-Lookupالتالية    بالتفاعالت  الخدمات

     XSLو    HTML و   XML وتطبيقها   امللفات   نقل   بروتوكوالت  املرحلة  هذه  خالل   وتستخدم  الرقمي،   التوقيع   وصحة   سالمة

 (. 742، ص2001اإللكترونية ) فهد:  الحكومة  في األهم   املرحلة هي  هي وهذه

 مؤشر قياس الخدمات الحكومية:  -2-3

 مؤشر قياس نضج الخدمات الحكومية:  -2-3-1

هو عبارة عن مؤشر يسمح بقياس التقدم املحرز في التحول نحو الخدمات الحكومية الرقمية ويهدف الى قياس مدى نضج  

دولة عربية )االمارات، البحيرين،    12يضم    2018الحكومية املقدمة على البوابة االلكترونية، تم تطبيقه سنة  الخدمات  

 (. 175، ص 2021عمان، السعودية، العراق، فلسطين، سوريا، مصر السودان، تونس، موريتانيا )دالل: 

 2018االلكترونية سنة : ترتيب الدول حول مؤشر نضج الخدمات الحكومية (04)الشكل 

 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 . 20ص، 2019اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا :املصدر: 

يبين أن دولة االمارات    2018وضع الخدمات االلكترونية في الدول العربية خالل سنة    من خالل الشكل يمكن القول أن

 تليها كل من عمان و البحرين ثم الدول العربية األخرى سجلت نسب متدنية.   %60تحتل املرتبة األولى بمؤشر 

 مؤشر استخدام الخدمة ورضا املستخدم عليها:  -2-3-2

 خدمات االلكترونية ومدى رضا املستخدم على هذه الخدمة ن الشكل املوالي يبين ما مدى استخدام ال إ

 : ترتيب الدول حسب مؤشر استخدام الخدمة ورض ى املستخدم عليها(05)الشكل 

 

 . 20ص، 2019اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا :املصدر: 

في كل الدول العربية    %50من  من خالل تحليلنا للشكل يتبن لنا أن استخدام الخدمة ورض ى املستخدم عليها أقل 

وهذا باستبعاد االمارات العربية املتحدة، وهذا ما يفسر عدم توفر البيانات املتاحة بالكمية املناسبة عن كيفية استخدام  

البيانات االلكترونية وكيفية الولوج اليها وهو ما زاد في عدم رضا مستخدم الخدمة. وعليه يتعن هنا املزيد من السرعة في  

 . (20، ص2019: االسكوا)يل الحكومة االلكترونية الى حكومة ذكية تحو 

 في الجزائر:  مؤشر قياس نضج الخدمات الحكومية -2-3-3

  املتحدة،   األمم  تصنيف  حسب  االلكترونية  الحكومة  نضج  مؤشر  في  2020  سنة  عامليا  120  املرتبة  الجزائراحتل  

تعد  العاملي،    املتوسط   دون   هيف عليه    من   العديد  أمامها  زال ال   و   األول   الجيل   من  الجزائرية  في  االلكترونية   الحكومةو 

  التحتية   البنية   ضعف   و هذا بسبب  العاملي  املستوى   على  الرائدة  الدول   وبين   بينها   كبيرة  فجوة  هناكوبالتالي    إلصالحات ا

، 2020)بن الزين:    االلكترونية  الخدمات  نحو  التوجه  بأهمية  املواطن   من  الثقافي  والوعي  الدعم  قلة  و  واملعلومات  لالتصاالت

 . (47ص

في تطبيق بعض خدمات الحكومة اإللكترونية والتي مست    2009منذ    الجزائر  رغم هذه الظروف واملعوقات شرعت

بادرت بالعديد من    ، كما  الضمان االجتماعي، التعليم، العدالة  االتصاالت ،  قطاع البريد و  العديد من القطاعات نذكر منها

مشروع البلدية  نذكر منها على سبيل الذكر ال الحصر    (  2013-2009املشاريع في إطار تطبيق برنامج الحكومة اإللكترونية )  

) بوزيان:  اري اإللكترونيمشروع السجل التجو  مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومتريتين  االلكترونية و

 . (110، ص 2018

 :ذكية حكومة إلى  إلكترونية حكومة من  التحول  شروط   -2-4

 الحكومة  نماذج  على التعديالت من الكثير إجراء إلىاالتصاالت ستؤدي  الم واملتسارعة في ع الجديدة  التطورات ان

البيروقراطية    االلكترونية الحكومة لداتا التوافقي اإلطار على مناسبة تحديثات إدخال ومنها االلكترونية ومجابهة 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 وإدارية  تقنية جبهات عدة على العمل  يتم  سوف  ذكية حكومة  إلى االلكترونية الحكومة ليتحو  أجل  فمن   االلكترونية.

 هو موضح في الشكل املوالي:   كماواحد معا،  آن في وتشريعية

 :ذكية حكومة إلى  إلكترونية  حكومة من التحول  شروط(: 06) الشكل 

 

 . 140، ص 2018: طه نوي املصدر: 

 من خالل الشكل السابق يتبين لنا أن عملية تحويل الحكومة االلكترونية الى حكومة ذكية يستوجب تتبع الخطوات التالية: 

  األفراد،   يخدم  وتظهيرها بشكل  تجميعها   وكيفية   الجوالة   الهواتف   على   الذكية  الحكومية  الخدمات   عمل   إطار   إنشاء -

عنصرا خدميا    فيه   العامة  الخدمة  تكون   موّحد   حكومي   تطبيق  خالل   من   مقدمة   الذكية   الحكومية   تكون الخدمات   فقد

  كيفية   حول   عامة  وإرشادات  توجيهات  نشر  إلى  املركزية  الحكومة  أو تعمد   الضخم   التطبيق  يتم اضافته أو ازالته الى ذلك

  )أمن   الخدمة  وحماية  تأمين  وكيفية   الخدمة  ومحتويات  التصميم   وكيفية  لديها  ولوجيا املفّضلةوالتكن  الخدمات  تطوير

 الحكومية  الخدمات بتطويرا  داخلي يقوموا أن أجل من املختلفة والوزارات لألجهزة املجال تترك ثم املعلومات( وسرية

 .بهم الخاصة الذكية

قامت( (Smart Government Apps Guidelines ةالذكي بالتطبيقات خاصة وقوالب إرشادات  تطوير -   معظم   : 

لم تقم تلك الحكومات بنفس    حتى األن  ولكن  حكومية   إنترنت  مواقع  بإطالق  الخاصة   اإلرشادات  هذه  بتطوير  الحكومات

الوقت بكثير  يتجاوز  الجوال  الجهاز  تفاعل املواطن مع  أن وقت  الذكية، علما  التطبيقات    الذي   العمل على مستوى 

 .املكتبية  األجهزة  على مع املتصفحات  بتفاعله املواطن ذلك يستهلكه

  حولها   الذكية  التطبيقات  إطالق  جيعتش  أجل   (: منGovernment Big Data) الضخمة    الحكومة  داتا  فتح  على   العمل -

  النقل   وسائل  وداتا  واالقتصادية  التجارية  املعامالت  داتا  الحكومة  تفتح  أن   ذلك  على  ومثال.  املجتمع  في  املبرمجين  قبل  من

  التجار   خدمة  أجل  من  الهواتف  على   ذكية  تطبيقات   يبرمج  من  ويأتي  الخام  بشكلها  والتصدير  وداتا االستيراد  واملواصالت

 األخرى.  البلدان في التجاريين شركائهم  مع  منها بمعلومات يستفيدون  وتزويدهم



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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  قطاعات   حول   واملناسب  الحقيقي   الوقت  في  معلومات  تحصيل   أجل   من   الحكومية  الداتا  استشعار   شبكات   إنشاء -

والصحة  اآلمن تخصيص  ويعني  وغيرها،  والبيئة  واملناخ  والنقل    باستقبال  خاصة  داتا  ومركز  حاسوبية  قدرة  ذلك 

 .تلك داتا االستشعار وتخزين ومعالجة

  الخدمات   رسوم  تسديد  من  املواطن  تمكين  أجل   من  الذكية  الهواتف   عبر   االلكتروني  الدفع   وسائل   في   االستثمار  -

  وغيرها   العامة   واملواقف  واملترو   النقل   حافالت  رسوم  )دفع  الذكي  هاتفه   في  يحملها   التي  الرقمية  عبر املحفظة   مباشرة 

 . الجوال(  هاتفه  عبر

  ومخازن   الحاسوبية  القدرة  تأمين  أجل  ( منCloud Computing)  االنتقال التدريجي الى نموذج السحابة االلكترونية -

  األعمال   قطاعات  مختلف  في  نجاحه   يثبت   بدأ   النموذج   ان هذا   والوزارات،  الحكومية   األجهزة  ملختلف   على الطلب  الداتا

  تحليل   عملية  إجراء  أجل   من  السيرفيرات(  )مئات  هائلة  حاسوبية  قدرة  حيازة  من  من املؤسسات  الكثير  تمكنت  حيث

بالتخلص  ثم  املختلفة  الداتا  على  عميقة   على   العمل  يجري   حيث  منها  املطلوب  انتهاء  بعد  السيرفيرات  تلك  من  تقوم 

 . (141، ص2018نور طه: )ثانية  تأجيرها وإعادة تدويرها

ذن بعدما سبق من سرده حول كيفية اجراء تحويل سلس من اإلدارة االلكترونية الى اإلدارة الذكية ملا لهذه األخيرة  إ

الذكية   الحكومة  كانت  فاذا  لسابقتها.  مغايرة  جديدة  بطريقة  العمومية  الخدمات  تقديم  إعادة  في  أهمية    لها   ينظرمن 

فقط  ال  فهي  العمومية،  إلدارةا   في  الحديثة  والتنظيم   التسيير   طرق   تدعم  كسياسة بسرعة   تقدم  العمومية    الخدمات 

  عن  عبارة هي والشفافية، فالحكومة الذكية إذا والنزاهة   كاملساواة البيروقراطية  القيم كذلك تدعم  وإنما وكفاءة، وفعالية

  بالقيم   املساس  وذلك دون العمومية    تقديم الخدمات  في  والكفاءة  الفعالية  لدعم  والحكومات  للدول   ضروري   وحل  أداة

األمثل  خالل  من   تدعمها   بل   االيجابية  البيروقراطية  تكريس    .واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  لوسائل  االستعمال  ان 

الذكية تعد جوهرا   أن الحكومة  باعتبار  الذكية، وهذا  الى تحقيق ما يسمى املدن  الذكية سيقود حتما  الحكومة  مفهوم 

 . ملدينة الذكيةملبادرات ا وتحديا هاما

من   أوسع وأشمل  باعتبارها  االلكترونية  البيروقراطية  مجابهة  في  الذكية  املدن  أهمية  أيضا على  نغفل  أن  ال يجب  وهنا 

 الحكومة الذكية. 

  (PVM )ثانيا: املدن الذكية و نموذج إدارة القيمة العامة 

جماعي(    أو  )فردي كان  البشري   الذكاء  تحويل  عملية  تستثمرها  وليست هدفا،  وسيلة تقنية"  الذكية  املدينة"  تعتبر 

  فيه  يشارك  تشاركي،  منظور   مشاكل املجتمع وفق  حل  في  املساهمة  بغرض  افتراض ي(  –  )تقني  اصطناعي  الى الذكاء

 وخلق   املعلومة،  تعميم  طريق  عن  للمعطيات  استعمال أمثل  وتهدف لضمان  ومستهلك املعلومة(،  )منتج  الجميع

الخدمة املقدمة في صلب    وجعل  املعرفة،  على  القائم  املجتمع  في متناول   وجعلها  منها،  لالستفادة  املواتية  الشروط

افتراضية ورقمية وإلكترونية ومعرفية تساعد الى إزالة الحواجز   مدينة  أن واحد  في  هي  الذكية،  فاملدينة  .اهتمامها

(. فمن أجل ذلك يمكن لنموذج  07، ص  2019الخدمة )عبد الرحمان:البيروقراطية بين مقدم الخدمة ومستخدم 

.   أكثر  بشكل  الذكية  للمدن  املحتملة   القيم  رفع  على  املدن  قادة  إدارة القيمة العامة في املدن الذكية أن يساعد
ً
   شموال

 فيها.  االستثمار  وجبيست  التي  املشاريع  وتحديد  املعلومات  تقنية  توفير   القيادة في  الى أن هذا النموذج يتطلب كفاءة

 املدن الذكية -1

 مفهوم املدينة الذكية:  -1-1

  تكنولوجيا   التي تستخدم  مدينة   إلى  واسع   نطاق  على   يشير   األخيرة فهو  في السنوات   زخًما  الذكية  املدينة   مفهوم   اكتسب

  لكن ال يجب أن يعتقد على أن املدينة الذكية لها رؤية من األعلى   .  أهداف املجتمع  الجديدة لتحقيق   واالتصاالت  املعلومات
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لهذا   العكس ذلك،  مركزية، فهي على تنظيمية  هيئة أو  الحكومي أو على أنها تطبيقات، االستثمار   خالل من أسفل فقط إلى

من    يتعاونون  الذين ملجتمعوالناس وا   والشركات والخدمات للمنتجات بيئًيا نظاًما الذي يشمل" أنظمة تعد على أنها »نظام

واالبتكار االبداع  ينتجون   داخل  أجل  املواطنون  يجعل  مما  فمشروع  والحلول   والخدمات  األفكار  املدينة    املدينة   وعليه 

الخدمات  الذكية على جودة  باإليجاب  التحكم  .العامة  سينعكس  أداء  مباشر  بشكل  من خالل  العموميين    املوظفين  في 

(Ellie :2014،p370) . 

الذكية تسعى لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين نوعية حياتهم، ويتم ذلك من خالل مشاريع    إن مبادرات املدن 

على سبيل املثال، لتعزيز كفاءة استهالك الطاقة وإدارة املخلفات، وتحسين اإلسكان    تشمل العديد من أصحاب املصلحة. 

املرور والسالم الصحية، وتحسين تدفق حركة  التي  والرعاية  الجرائم  إلى  الهواء، وتنبيه الشرطة  ة، والكشف عن جودة 

 .تحدث في الشوارع وتحسين شبكات املياه والصرف الصحي

 التحديات اإلدارية والتنظيمية للمدن الذكية:  -1-2

من أجل مواكبة التطورات التي تشهدها الساحة العاملية والتغير السريع الذي يظهر في أذواق واحتياجات أفراد املجتمع  

 والبيروقراطية نذكر منها:  جملة من التحديات اإلدارية والتنظيمية   تواجه املدن الذكية فأصبحت 

 . مواقف وسلوك املدير  -

 حجم املشروع.  -

 . التنوع التنظيمي  -

 .أهداف متعددة أو متضاربة  أي  جود التوافق بين األهداف التنظيمية واملشروععدم و   -

 .(36، ص 2020محمد صالح:)  والصراعاتمقاومة التغيير    -

كمهارات فريق املشروع  لنجاح التنظيم االداري للمدن الذكية  مختلفة    استراتيجياتوفي مقابل هذه التحديات يمكن إتباع   

تحديد أصحاب املصلحة املعنيين، مشاركة  و  أهداف واضحة وواقعية،  و اعتماد  وخبرته، املهارات التقنية واالجتماعية،  

املستخدم النهائي، التخطيط، معالم واضحة ونواتج قابلة للقياس، التواصل الجيد، تحسين األعمال السابقة، التدريب  

 . (Taewoo :2012,p 245) واألفضلواملبتكر، استعراض املمارسات الحالية   الكافي، التمويل الكافي

 مقومات املدينة الذكية:  -1-3

ترتكز املدن الذكية على مرتكزين رئيسين هما ابتكار الخدمة واالعتماد على سوق املعلومات واالتصال، هذين املقومين هما  

 العمومية بالكمية والجودة املناسبة. بمثابة الجهاز املنتج واملنظم واملقدم للخدمات 

 : مقومات املدن الذكية (07)الشكل 

 

 من اعداد الباحثيناملصدر: 

مقومات املدن 

الذكية

ابتكار الخدمة
سوق املعلومات 

واالتصاالت
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 الخدمة  ابتكار  -1-3-1

 . املدينة الخدمات في  لتقديم  جديدة طرق  الذكية تعمل على تطوير  املدن   في الخدمة ابتكار  ان 
ً
تحسينها ألنه عندما   من  بدال

فمثال، في خدمات النقل    مستهلك الخدمة،   بها  يتصرف  التي   على الطريقة  يؤثر ذلكسوف    الخدمة  في  يكون هناك ابتكار

  النقل   وسائل  مع  األفراد  الطريقة تفاعل  في  تحول   أدى إلى  املدينة  الذكية داخل  التذاكر  نظام  العمومي بلندن، تم استخدام

لهم املدينة    بحرية  التجول   مما سمح  داخل  أنظمة  من  وزادتأكبر  الى   مدة  تسريع  طريق  عن  تالحافال   كفاءة  الصعود 

 كبير.  بشكل الحافالت

 املعلومات واالتصاالت   سوق  -1-3-2

املجلس كذلك  وتوسيع  االقتصاد  بتوسيع  الذكية  املدينة  داخل  املعلومات  سوق    والبنية   فالتكنولوجيا.   املحلي  يسمح 

العامة للخدمات،    القيمة  تعزيز  جديدة و  قيمة  سالسل  بفتح  لإلدارات املحلية و الحكومية  العامة تسمح  والبيانات  التحتية

يبن من  حيث  واالتصاالتأن     (Taylor & Bellamy) كل  املعلومات  الطلبات  ت  سوف  تكنولوجيا  فحص  عملية  في  سهل 

للمواطنين اإلدارية  نهج  االنفتاح   من   املزيد  إلى  املدن   قادة  تقود  (.و170،ص  2017) حفص ي:  والخدمات  .  شفاف   وانتهاج 

االجتماعي وبهذا أصبح عمل    التواصل   ووسائل  2.0  الويب  ظهور   خالل   منتشرة في كل مكان من   اإلعالمية   التغطية   فأصبحت 

 قادة املدن يخضع الى كثير من الدقة والتدقيق. 

 : دور سوق املعلومات واالتصاالت في تقديم الخدمات العامة (08)الشكل 

 

 من اعداد الباحثيناملصدر: 

  سوق العمل واالتصاالت في املدن الذكية يوجب على الحكومات توسيع هذا السوق من خالل االستثمار ن أهمية إ

  املثال نجد أن املسابقة الثامنة لتطبيقات   سبيل   املمولة، على   املسابقات   طرف  من   التكنولوجيا وتعزيز االبتكار   قطاع  في

(. لكن في املقابل قد يتقلص  - Facebook و iPhone و  الويب  على   تطبيًقا   47  يوم عن  30واشنطن أسفرت في    في  الديمقراطية 

  واالتصاالت  املعلومات  مؤسسات التكنولوجيا تنافسية  ضعف  الى و  القادة ليونة  عدم الىدور هذا السوق في املدن الذكية  

  ونقص  املوارد  ضعف إلى  سيؤدي  مما العمومية  الصفقات  طريق  عن املمنوحة  الحكومية الهدايا  الى ترجع األخرى   هي التي  و

 ,Ellie :2014)االلكترونية    ةاملشاريع و بذلك ستتأثر سلبا الخدمات العمومية سلبا و تزيد من حجم البيروقراطي  في  الدعم

p 373) . 

سوق املعلومات 

والخدمات العامة

توسيع املجلس 

املحلي

فتح سالسل 

قيمة جديدة

يم اضفاء الشفافية في تقد

الخدمات العامة

تعزيز قيمة 

الخدمات 
العامة
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 :(Public Value Management (PVM) العامة القيمة إدارة" نموذج -2

السبيل الوحيد لنجاح مشروع املدن الذكية ألنه يمكن هذه املدن من تشغيل وصيانة    يعد نموذج إدارة القيمة العامة

يركز باألساس  و   العامة  الخدمات وتقييم أيضا مدى نجاح املؤسسات  تلكالخدمات العامة بطريقة أكثر فاعلية وتقييم  

   خلق  على
ً
ن مبادئ هذا النموذج سيسمح للمجتمعات أن تتحصل على الخدمات املطلوبة  إ الخدمة.    تقديم  من   القيمة بدال

ويضمن   املناسبة  والجودة  منابع   الديمقراطيةبالكمية  وتجفيف  الخدمات  توزيع  في  االجتماعية  العدالة  وتكريس 

 . ةالبيروقراطية االلكترونية التي استفحلت في اإلدارة االلكترونية باملدن الكالسيكي

 العامة القيمة تعريف -2-1

تأخذ   القيمة  نإ يتم من خاللها الو   زمن  تحديد  عند   العوامل  من   متنوعة  مجموعة   حسبان  في  العامة  التي    تقديم   كيفية 

  االزدهار   خالل  والعدالة ويمكن قياسها من  الثقة   تولد  قد  الجماعي التي   التعبير   صورة عن   فهي   بالتالي  العامة،   الخدمات

 . الثقافية أي ما يعرف بالرأس املال االجتماعي التنمية  أو االجتماعي التماسك  أو  االقتصادي

 تعريف نموذج إدارة القيمة العامة: -2-2

حيث   الحديثة  اإلدارة  مفاهيم  ضمن  ظهر  العامة  القيمة  إدارة  نموذج  مفهوم    في  االستثمار   مالءمة   مدى  في  يبحث  ان 

العامة، ويؤكد هذااملدن مع    في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا   قوى   من  االستفادة  يمكن  أنه  النموذج على  الخدمات 

املجتمع    السوق  أفراد  من  أيضا  أقل،  لتحقيقواالستفادة  وبتكلفة  أكبر  بفعالية  للمواطنين    هيفيتز )  فحسب   الخدمات 

  حساب   امة ويركز على   الع  للخدمات   االجتماعية  الذي يرى أن هذا النموذج هو األقرب للواقعية ألنه يبرز القيم  (ووارنر

  الخدمات وتقييم نجاح املؤسسات   ان هذه الواقعية جعلت من هذا النموذج كجهاز لتقييم  لألسواق.  االقتصادية  الكفاءة

املتحدة،    اململكة  واملساءلة واإلنصاف. وقد تم استخدام هذا النموذج في  العامة، وذلك من خالل تكريس مبادئ الكفاءة

 األخرى.    الدول  وأستراليا وبعض

 معايير نموذج إدارة القيمة العامة -2-3

مع بعضها البعض، حيث تعد مقياسا مناسبا لقياس    من املعايير املترابطة  مزيًجا  إدارة القيمة العامة   شرعية نموذج   تتطلب

،  املسؤوليةاءة،  بكف  األداء الحكومي أو األداء االداري وتعطي بذلك الشرعية للجهاز الحكومي. فتتمثل هذه املعايير في: )األداء 

 الثقة(.   العامة، واكتساب  لالحتياجات االستجابة

 نموذج إدارة القيمة العامة  معايير : (09)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الباحثين املصدر: 

معايير نموذج ادارة 

القيمة العامة

ةاألداء بكفائ

االلتزام 

باملسؤولية

اكتساب الثقة

االستجابة 

لالحتياجات 
العامة
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 بكفاءة:  األداء 2-3-1

قادة الذكية  املدن  في   تساعد  املحلية  االستخدام   أدائهم   كفاءة  زيادة  اإلدارات  خالل  من    واملناسب   الفعال   وخدماتهم، 

  أفضل   لىالنظر إالخدمات. في هذا اإلطار يسمح نموذج إدارة القيمة العامة في    تلك   للموارد. ويتعين عليهم كذلك تقييم قيمة

  خلق على فهو يركز. الخدمة  لتشغيل السبل وليس أفضل  الخدمة، لتقديم السبل
ً
الخدمة ويسمح   تقديم من القيمة بدال

أيضا   النموذج  الخدمات  مبتقيي هذا  بها  تقدم  التي  استجابة   مما  الكيفية  وأكثر  حرية  أكثر  املحلية  السلطات    سيجعل 

 املحلية وسيحفزهم ذلك على االبداع.  لالحتياجات

 "TaKaDu"من A´ guas de Cascais فمثال ساهمت املدن الذكية في لندن في تحسين خدمة تقديم املياه من خالل تشغيل

 تسرب املياه.  مشاكل اكتشاف  تتيح الويب على  قائمة خدمة" وهي

 املسؤولية:   2-3-2

أمام املواطنين، فبذلك يتعين عليهم تقديم للمواطنين   الى بااللتزام باملسؤولية  العمومين ال تتجلى  ان شرعية املسؤولين 

الحكومات التحكم الجيد  خدمات معينة أو تمنح لطرف ثالث مسؤولية تقديم تلك الخدمة. لكن في كل األحوال يتعين على  

العملية ألنها مسؤولة املثلى التي تمكنها من التأثير على الطرف    ذلك،  عن  في هذه  الطريقة  إيجاد  و عليه يستوجب عليها 

مهما في تعزيز االتصال و الترابط بين األطراف    دور   واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  تكون   الثالث املقدم للخدمة، وقد

 . (Ellie :2014, p 374) ومة، املواطنين، الوسيط املقدم للخدمة( الثالثة )الحك

 العامة:   لالحتياجات االستجابة 2-3-3

من    فعاال  في الحوار  الجمهور دورا    ، و يلعب هنا   PVM املواطنين تعد عنصر أساس ي في نموذج  ان االستجابة الحتياجات 

،    الذكية   املدن   مبادئ أن األفكار التي مصدرها الجمهور  تعد أحد   L´ean Doody قرارات االستثمار،  فيوضح  أجل تحديد 

  املستويات   الحكومية على مختلف    مع  االدارات  مباشرة   املواطنين من التواصل   تمكين   و تمنح هنا املنصات دورا مهما في

اإلدارة    تستخدم   أنجلوس    سيتم من خاللها  ترجمة احتياجات املواطنين  الى عمل و الى استثمار املناسب. فمثال في لو و 

  التخطيط. الجمهور وإبالغهم نتائج عملية  مع  التواصل أجل  من استراتيجي بشكل  املنصات   العامة الخاصة بخدمة النقل  

 تجمعهم باملواطنين.   عمل  ورش ذلك أيام ويصاحب  للمناقشة عدة املوضوعات فتح  ثم بعد ذلك يتم

  مجموعة متنوعة   استيعاب  على  من خالل ما سبق نستطيع القول أن نموذج إدارة القيمة العامة في املدينة الذكية قادرة

  .(Ellie :2014, p 375) املناسب الوقت في و اتخاذ القرارات النتائج و يسمح بتغذية املواطنين  احتياجات  من

 الثقة  اكتساب  2-3-4

بفضل التطور التكنلوجي أصبح للحكومة قاعدة بيانات كبيرة متعلقة بالبيانات الشخصية للمواطنين وسلوكياتهم و التنبأ  

باحتياجاته و رضاهم عن الخدمة. كما ستسمح للمواطن واملنظمات في استجواب القادة وتوسيع دائرة الحوار و املسائلة  

  في إدارة   مهًما   دوًرا  ستلعب  اكتساب الثقة. فتكنلوجيا املعلومات و االتصاالت    مما سيمح باملشاركة في صنع القرار و من تم

  وحركة   ال و هذا بفضل الشفافية  أم  االنخراط   في  الرغبة  لديهم  كانت  سواء  ،  السياسيين  والقادة  املواطنين  بين  العالقة

 . املفتوحة البيانات

 العامة: العالقة بين املدينة الذكية ونموذج إدارة القيمة   -2-4

فمن خالل معاير السابقة الذكر املكونة لنموذج إدارة القيمة العامة ستنشأ عالقة تكاملية بين هذا النموذج ومع مقومات  

املدن الذكية التي تطرقنا إليهم سابقا واملتمثلة في خدمات االبداع، سوق املعلومات، قادة املدن، والشكل املوالي يوضح  

 بالتفصيل هذه العالقة.

 : العالقة بين املدينة الذكية ونموذج إدارة القيمة العامة (10)كل الش
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 قادة املدن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوق املعلومات خدمات االبداع 

 

 

 

 

Sources : Ellie :2014, p374. 

الجدول نستنتج أن نموذج إدارة القيمة العامة ال يصلح الى ضمن مشروع املدن الذكية، ألن عملية خلق  من خالل  

التي ستساعد على   الى بتوفر شبكة معلومات  القيمة والبحث عن أفضل السبل لتحقيق الخدمة العامة ال يتم انتاجها 

كفاءة ومسؤولية. وبالتالي سيؤدي هذا التشابك والتكامل  االبتكار واالبداع في كيفية تقديم الخدمة وبوجود قادة مدن ذوي  

على  والقضاء  الديمقراطية  وتحقيق  املواطنين  لحاجيات  االستجابة  الى  الذكية  واملدن  العامة  القيمة  إدارة  نموذج  بين 

 البيروقراطية االلكترونية. 

 :الخاتمة

يروقراطية االلكترونية تعد عملية ضخمة  أخيرا وبعد ما سبق التطرق نستطيع القول أن عملية إزالة حواجز الب

  فلسفة   االعتبار   بعين   يجب تسخير لها العديد من الوسائل و اإلجراءات، لكن قبل الشروع في أي محاولة يجب أوال األخذ

البيروقراطي التنظيم    والثقافة   اإللكترونية  اإلدارة  بين  وتناسق   تناغم  إيجاد  على   والعمل  العمومية،   باإلدارة  وثقافة 

بغية تحقيق املنفعة القصوى  الذكية    املدينة  و  الذكية  الحكومة  البيروقراطية السائدة و من تم يمكن البداء في مشروع

 للخدمات العامة و ضمان نوعيتها و حسن توزيعها. 

البيروقراطي خلفتها  التي  الخدمات  أداء  فجوة  تسد  أن  لها  يمكن  الذكية  اإلد  ةفالحكومة  في  ارة  االلكترونية 

اإلدارة. وعليه    طرف   من  العمومية   الخدمة   تقديم   طرق   وكذلك بتغيير  كلفة ت وأقل  فعالية أكثر  االلكترونية وذلك بطريقة

رة التحول من اإلدارة االلكترونية الى الحكومة االلكترونية ومن تم الى مشروع املدن الذكية الذي  ييتعين ضرورة تسريع وت

 الخدمات العامة. يعد أكثر فاعلية في تقديم 

ان مشروع املدن الذكية ال يستطيع تكريس الدمقراطية ورفع من جودة قيم الخدمات العامة املقدمة للمواطن أو  

 أصحاب املصلحة الى باستخدام نموذج إدارة القيم العامة. 

  تخطيطهم وضع منهم في خضم    يتطلب  جديد  منظور   من  تصور ألفعالهم  وضع  على  الحكومات هذا النموذج  فيشجع

التي تعتبر كعدسة    واالتصاالت  املعلومات  وذلك بواسطة تكنولوجيا  .خدمات غير فعالة  توفير  من  العامة بدال  القيمة   خلق

على االبتكار خدمات    بناءً   التي اتخذت  أفضل  القيمة واتخاذ قرارات  فهم  على  تساعدهم  فهي  العامة للقادة،  تظهر القيمة

ا املبنية على مشاركة املواطن في صنع القرار املتعلق بتقديم الخدمة مماتماس   أكثر  جديدة وعلى قاعدة
ً
سيجعل السلطات    ك

املحلية. وبالتالي تضمن هذه العملية الدمقراطية وتكريس العدالة    لالحتياجات   املحلية أكثر شفافية وحرية وأكثر استجابة

 ترونية. االجتماعية في توزيع الخدمات وتجفيف منابع البيروقراطية االلك

 :خالل نموذج إدارة القيمة العامة من  فيتعين على الحكومات اعتماد 

 األداء بكفاءة 

 االستجابة للحاجات العامة 

 اكتساب الثقة 

 أن تكون مسؤوال  أن تكون مسؤوال 
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 والشفافية.   االنفتاح  من   املزيد  من خالل   البيانات والبيانات املفتوحة   انشاء سوق املعلومات تنافس ي واسع وشامل يوفر -

 .االجتماعي التواصل  وسائل وزيادة د التواصل الفعال دعم  -

 . لديناميكية االستجابة الحتياجات املواطنلمة و دعم الحك -

 .تعزيز اإلبداع -

 إضفاء املزيد من الشفافية على إجراءات وسلوكيات املوظفين من خالل التركيز على الكفاءة وااللتزام باملسؤولية. -

تعزيز  من    يمكن الحكومة املحليةنموذج إدارة القيمة العامة في املدن الذكية س  قدمه ياملنظور الجديد الذي  ان  

العامة املقدمة من خالل تعزيز  البيروقراطية االلكترونية والرفع من جودة وقيمة الخدمات    الديمقراطية وتقليص بؤر 

قادرين على  املدينة أن يكون  قادة  الكفاءة وتحقيق املكاسب واالستجابة السريعة للحاجيات العامة، وهنا يستوجب على  

 يشارك ويتواصل ويتعاون مع الحكومة.   جمهور حقيقي كذلك وجودالحياة ويستلزم تعقيدات مواجهة 

 : قائمة املراجع

، مطبوعة    GEMSمؤشر نضج الخدمات الحكومية والنقالة،    ، (2019االسكوا، اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغربي أسيا ) •

 األمم املتحدة، بيروت، لبنان.

 .18ع 01اللكترونية في الجزائر، مجلة االقتصاد الجديد، املجلد (، تطبيقات الحكومة ا2018بوزيان الرحماني جمال ) •

(، الحكومة االلكترونية في الجزائر ومقارنتها بأفضل النماذج الحكومية العاملية و القارية 2020بن الزين ايمان، صالحي سميرة ) •

 ،  02ع  04الرائدة، مجلة االمتياز لبحوث االقتصاد و اإلدارة، املجلد 

 .07 علرياض، اظرية، مجلة ن دراسة االلكترونية واإلدارة البيروقراطية بين ، العالقة(2017)حفص ي عمروش •

  بالنسبة  مستخلصة  الدروس   ،   الذكية  الحكومة  نحو  للتحول   املتحدة  العربية  االمارات  استراتيجيات  ، (2021)بوعتروس   دالل •

 .01 ع  06 املجلد االعمال، و  املال  اقتصاد  مجلة للجزائر، 

 .04ع  03  املجلد  والبناء،   التعمير  مجلة  مراكش،   مدينة  حالة  ،   الواقع  و  التصور   بين  الذكية  املدن  ، (2019)  الدكاري   الرحمان  عبد •

 .السعودية، الرياض  اآلولى،  الطبعة ، اإللكترونية الحكومة (.2001)  العبود ناصر  بن فهد •

تجربة اإلدارة االلكترونية في الجزائر بين مقتضيات الشفافية وتجويد الخدمة، إشكالية التخلص  :    (2014)  محمد بن أعراب •

 .  01 عمن التسيير التقليدي،  مجلة العلوم االجتماعية، 

و  (2020)محمد صالح ربيع • العربية  للدراسات  املستنصرية  العربية، مجلة  البالد  في  املستدامة  الذكية  املدن  تطبيق  ، مجالت 

 ع.  14لية، املجلد الدو 

 الخدمة جودة تحسين في واإلتصال املعلومات تكنولوجيا ، دور (2018)  الخضر  س ي يسين بودوشن، غربي  حسين، ياقوتة طه نوي  •

 .5عاملعاصرة،   االقتصادية الدراسات مجلة ، نموذجا  املتحدة العربية اإلمارات في  الذكية الحكومة ،العمومية

• Ellie Cosgrave, Theo Tryfonas,(2014) Tom Crick, The Smart City from a Public Value Perspective, 2nd 

International Conference on ICT for Sustainability (ICT4S). 

• NURDIN Nurdin, ROSEMARY Stockdale, HELANA Scheepers   (2011) . Understanding Organizational Barriers 

Influencing Local Electronic Government Adoption and Implementation: the Electronic Government 

Implementation Framework, journal of theoretical and applied electronic commerce research, vol 06, n°3.  

• Taewoo Nam et al(2012), Understanding Smart Cities , An Integrative Framework ,45th Hawaii International 

Conference on System Sciences , IEEE Computer society. 
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Challenges related to digital changes in service systems 
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   . جامعة طاهري محمد بشار الجزائر

 مخبر التنمية املحلية املستدامة و املقاوالتية تعبئة و ازدهار تندوف 

Tahri Mohammed Bechar University, The laboratory of sustainable local development 

and entrepreneurship, the mobilization and prosperity of Tindouf 

 

Abstract : 

Digitization is one of the most important mechanisms used to break bureaucratic corruption, but a phenomenon 

that has arisen in light of development and digital transformation, which has become an excuse used by users in most 

public utilities for not responding to the tasks entrusted to them with systems failure, system or device interruption, 

the matter is linked to digitization and informatics, and may This phenomenon known as digital bureaucracy has 

touched the most important public sectors and financial institutions in order to delay electronic transactions. 

Keywords: digitization, bureaucracy, bureaucratic corruption, service systems 

 :امللخص

البيروقراطي  غير ان ظاهرة نشأت في ظل التطور و    تعد الرقمنة من اهم االليات املستخدمة لكسر الفساد 

للمهام   االستجابة  لعدم  العمومية  افق  املر في جل  املستخدمين  التي اصبحت كذريعة يستخدمها  و  الرقمي  التحول 

ة و املعلوماتية ، و قد مست هذه الظاهرة املوكلة اليهم بتعطل األنظمة ، توقف النظام او الجهاز ، االمر مربوط بالرقمن

االلكترونية    املعامالت  تأخير  بغية  املالية  العمومية و املؤسسات  في اهم القطاعات  بالبيروقراطية الرقمية  املعروفة 

افقة للتحول الرقمي في انظمة الخدمات  مع   عليه في هذه الورقة البحثية نحاول ان نتعرف على اهم التحديات املر

 املصالح املشتركة  و التي تنطوي تحت هاجس البيروقراطية و عدم االلتزام  بالواجب الوظيفّي  اصحاب

 الكلمات املفتاحية : الرقمنة ، البيروقراطية ، الفساد البيروقراطي، انظمة الخدمات 

Introduction : 

The world has evolved and escalated after the development of information and 

communication technologies and modern means of systems and applications to become a small 

village based on data, the way in which governments or companies interact with their audience 

of beneficiaries, whether citizens, customers, employees and competition. 

Because of the increased access to information and the deepening of knowledge, 

technologies have emerged in a moment that allow stakeholders to make multiple and different 

important choices with confidence with just the click of a button. 

It enables organizations that use enhanced business information systems to effectively 

manage their data and use it to increase knowledge and identify opportunities for growth. 

mailto:wacila20006@hotmail.fr
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Through high-quality information systems you understand how to use software to their 

advantage if they are to be successful 

Service systems range from a single person equipped with their tools (for example: an 

architect or businessman) to part of a government agency or a business (for example: a branch 

office of a post office or a bank) to multinational corporations and their information systems 

(for example: Example: Domino's Pizza or Federal Express). Hospitals, universities, cities, and 

national governments are designed as service systems. 

The language, norms, attitudes, and beliefs of the individuals that make up the service 

system may evolve over time: people adapt to new conditions. Thus, service systems are a kind 

of complex system that is designed and partially developed. Service systems are designed to 

provide services, but they often consume services as well. 

Every service system is a service provider and a customer of multiple types of services. 

Because service systems are determined by how services are both provided and consumed, they 

often link service systems into a value chain or network where each link is a value proposition. 

Service systems may overlap within other service systems (for example: a staff group and an 

operating room within a hospital that is part of a nationwide network of health care providers). 

For that, we try in this research paper to know what service systems are and their design criteria 

to help maximize results as an imperative for data collection and analysis within an effective 

and powerful system to understand information and present results in an understandable 

manner.  

I. What is service system meaning?1 

The tremendous developments of information, communication and information 

technology are imposing themselves forcefully day after day on the global arena, and all their 

social and political effects are not yet clear. 

Today is a very difficult stage that we need to face the challenges of new means of 

communication, and this confrontation requires huge material, human and scientific capabilities  

Service system designers or engineers often seek to exploit economic integration or the 

network effect to rapidly develop and scale a service. For example: The use of credit cards is 

part of a service system in which more people and companies accept credit cards, and with it 

the value of credit cards for all beneficiaries of the service system. Service system innovation 

often requires the integration of technological innovation, business model, organizational social 

innovation, and demand (the desires, needs, and aspirations of new customers). 

 That what a service system (or customer service system, CSS) is a configuration of 

technology and organizational networks designed to deliver services that satisfy the needs, 

wants, or aspirations of customers. 

The smallest service system is one person and the largest service system is the global 

economy. An external service system for the global economy is an ecosystem service. Service 

systems can be characterized by the value generated by the interaction between service systems, 

whether these interactions take place between people, companies, or nations. Most service 

 
1  Cardoso, Jorge ؛ Fromm, Hansjörg Nickel, Stefan ؛  Satzger, Gerhard ؛   ,Weinhardt ؛ Studer, Rudi ؛ 

Christof (2015)  ، Fundamentals of Service Systems   ،Service Science: Research and Innovations in the 

Service Economy (1  .طst)  ،Springer ، ISBN 9783319231945  .في  11  مارس  2020 األصل  ، مؤرشف من 

https://web.archive.org/web/20200311030300/https:/www.springer.com/us/book/9783319231945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/9783319231945
https://www.springer.com/978-3-319-23194-5
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systems interactions aspire to be profitable and non-coercive. Some service systems may use 

coercive service activities, for example: State agents may use coercion according to the laws. 

Setting terms and definitions:2 

In an attempt to avoid confusion that the reader may fall into, we decided to clarify some 

concepts .The basics used in our research are as follows.: 

- Service : There are many points of view in defining the concept of service, and the 

reason is that there are services that are linked in a certain way .Full or partial physical 

goods. Service is defined as the intangible activities that achieve gratification for 

desires, and is not primarily related to the sale of a commodity or other service It is also 

defined as « intangible works that satisfy the needs of the consumer or the beneficiary 

when they are efficiently provided. »3. As for Kotler, service is defined as any work or 

performance that a certain party can provide to others.It is essentially intangible, does 

not result in ownership of the thing, and its presentation may or may not be associated 

with a physical product4. It is also known as actions, operations, achievements and 

works. 

- Electronic information systems: the set of human and mechanical elements necessary 

to collect and process data for the purpose of converting it into information that helps 

in making decisions. In general, the information system is a mechanism and organized 

procedures that allow the collection, classification, sorting and processing of data, and 

then transforming it into information that the person retrieves when needed to be able 

to work, decide, or perform any job. 

- Electronic information services: Electronic information services are the services that 

characterize our time.It is based mainly on withdrawing the balances to the beneficiary’s 

terminal and directing it electronically to the libraries and local, regional and global 

information centers in light of recent developments.  

- Service System : The definition of a service system states that it consists of elements 

(such as people, facilities, tools, and computer software) that have a structure (i.e. an 

organization), behavior (possibly a business process), and an objective. A global service 

system is a system of systems that interact through value propositions. 

A simple and limited definition is that a service system is a business system that produces 

services. A business system is a system in which participants or machines perform tasks 

(processes and activities) using information, technology, and other resources to produce 

products or services for internal or external customers. Co-production also occurs in business 

systems in which customers are involved, such as many business systems that provide medical 

care, education, and counseling. 

 

 

 

 
2 https://bu.umc.edu.dz/theses/bibliotheconomie/AELA3769.pdf  
3  Al-Alaq, Bashir. Information technology applications in business: a marketing approach. Amman: Al-Warraq 

Publishing Corporation, 2000, p. 129. 
4 For atrophy, Hani Hamed. Marketing Services. Amman: Wael Publishing House, 2002. p. 18 

https://bu.umc.edu.dz/theses/bibliotheconomie/AELA3769.pdf
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Service system classification criteria: 

Different environments and different areas of use of service systems differ between the 

public and the private sector at the micro, feudal and macro levels. Which necessitates its work 

as a marketing intelligence system that feeds 

Marketing processes and global environmental conditions in order to design an effective 

service system. Accordingly, there are three criteria used to classify service systems: 

- Customer contact. 

- capital intensity. 

- The extent of customer involvement. 

Properly designed service systems use technology or organizational networks that allow 

relatively inexperienced people to perform very complex tasks quickly, allowing them to bypass 

the delays due to normal learning stages. The support of both service personnel and customers 

results from well-designed service systems. 

II. Components of service systems : 

Whereas ,the components of service systems include a set of resources that support their 

work, which are: 

1. Computer Hardware:  

Where the computer plays an important role in the design and construction of modern 

information systems .It achieves speed, accuracy, security, and the ability to store a huge 

amount of information in an organized manner. So the term electronic services systems refers 

to a set of procedures that organize the collection, processing, storage, retrieval and 

transmission of information to the beneficiaries of the system in an automated manner. so that 

they can do their business properly. 

- Devices attached to the computer: they include the following: 

- Input devices: such as the keyboard to enter data and information into a computer. 

- Output devices: such as the monitor, the printer to output the information resulting from 

data processing, such as the loan form...etc. 

- Storage devices: These include optical, magnetic, and laser discs used for storing 

- Information and data. 

- Communication devices: These are all devices that allow the use of a computer for other 

users 

- This is when libraries share with each other and among these devices we mention, 

modem, telephone, and the Internet. 

- Through these physical resources, it can be said that devices are physical units with 

which we create an electronic information system to process data and information. 

2. Software : 

They are all programs used to process data and information, and there are different 

programs with different tasks that they perform, and among these tasks are editing data and 

sorting it in a specific order. Among the types of software we find: 

- Operating systems: These systems are responsible for operating and controlling the 

computer and regulating relationships .Its units are connected to each other, and this 

type includes operating programs, which are a series of programs prepared by the 
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manufacturer of the computer and stored internally, where it is considered an 

integral part of it, and works to adjust the operations of the various units constituting 

the computer and the attached units with it . 

- Application programs: These are programs that allow users to benefit from the 

information system, such as 

Word processing programs, electronic browsing programs, database programs such as 

Acces... 

3. Databases And Repositories  and Data :  

Data is the most important component of the system, as institutions must own information 

centers and databases that collect data stored on permanent and special storage media for the 

computer. 

4. HR and Procedures : The people involved in an information system usually include a 

mix of employees, management, and relevant stakeholders. These individuals may 

collaborate to finish a task, or they may be part of a network that indirectly contributes 

to completing a business process. 

The majority of the people involved interact in one way or another with the IT system 

used to increase operational efficiency. 

III. Benefits of service systems:5 

Organizations collect large amounts of data that must be properly sorted, analyzed and 

handled. A common problem is evaluating how to effectively manage this process to ensure 

that the needs of customers and suppliers are met. 

While most large companies use some type of service system to help manage big data, 

other small and medium-sized companies have not used the best software solutions to extract 

any benefits. 

By using service systems, organizations can collect accurate data, learn from it, make it 

accessible to everyone, and use those insights to improve decision-making and organize the 

supply chain. The most important benefits derived from the use of servcie systems include- 

1. Related data 

A business service systemis a cloud-based database that stores all information related to 

a variety of business units, jobs, customers, transactions, worker performance and customer 

activity. Decision makers can use this data in real time to know what actions to take and when. 

For example, a sales manager might analyze real-time sales staff performance data to see 

how their goals are being achieved and who needs more monitoring. Team leaders no longer 

have to use guesswork to make choices, ensuring that decisions are based entirely on statistical 

evidence. 

2. Improved communication 

The business management system ensures that all relevant computer information is 

available to all, which they can view in a customized format. Workers can easily share data and 

 
5Lauren Christiansen,   business information system :   Business to long-term success :how a business information 

system aids in long term success, January 08, 2021 : https://altametrics.com/en/information-systems/business-

information-system.html  

https://altametrics.com/en/information-systems/business-information-system.html
https://altametrics.com/en/information-systems/business-information-system.html
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entries are instantly updated in the database, so everyone can access the most accurate and 

relevant information. 

The improved service systemreduces the need for emails or phone calls while making it 

easier for everyone to communicate with different business units. It can also be used externally 

to align with clients or provide answers to important questions. 

As service system  improves internal and external communication, team members can 

work quickly to complete tasks, improve the quality of results, and streamline activities so that 

the organization maintains a competitive advantage. 

3. It reduces human error 

Automating manual processes using an service systemcan help reduce human error and ensure 

compliance with tax laws/regulations. Since the data will not have to be duplicated, workers 

can rest assured that the information they see is accurate and up-to-date. 

An optimized management service systemnotifies authorized personnel of a suspicious 

or inaccurate transaction, so that management can resolve a problem before it escalates. This is 

especially useful when it comes to managing human resources and payroll, because incorrect 

payments can cost money and generate compliance issues. 

As a result of using different types of information systems that reduce human error, 

organizations will save money and resources, improve communication and improve the quality 

of output. 

4. Information security 

Spreadsheets, filing cabinets, and other legacy systems management methods used to 

store valuable information can easily be tampered with. 

By storing all data in one or more secure Business Intelligence databases, it is much easier 

to prevent theft or misplaced information. Audit trails keep historical records for long periods 

and can be easily accessed by regulators or other authorized individuals. 

This is especially important for enterprise information systems or other databases that 

contain valuable financial/sales data. IS can be programmed with sensitive information to allow 

access only to authorized individuals, helping to protect the company and save money. 

5. Simplify business processes : 

Time for employees to work on more important aspects of their jobs.For example, HRIS 

integrates with time clock software and calculates employee pay according to specific 

requirements. HR staff no longer have to estimate overtime hours, check schedules, or convert 

hours into minutes to perform payroll. The department can then focus on more valuable 

activities, such as hiring or ensuring training materials are on par. 

By simplifying daily business operations, organizations can complete projects and 

achieve goals more efficiently. They can focus on building marketing strategies to target new 

customers, or strengthen relationships they already have. Furthermore, the organization can use 

business technology to identify growth opportunities and new revenue streams rather than 

wasting time on repetitive tasks. 

IV. An analytical study 

Service systems have become of great strategic importance among all segments of 

society, as everyone relied on them through carrying out many human activities that required a 
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lot of time and effort in the past. During the past few years, electronic services have developed 

significantly, and all institutions and governments of countries around the world are not devoid 

of electronic services, and countries and countries that do not depend on these services have 

become among the backward countries and lagging behind in the race for progress. 

Case pandemic :6 

As the pandemic persists and consumer behaviors change to compensate, customer 

support and experience will continue to evolve and present interesting challenges and 

opportunities for brands and organizations. As we approach 2022, we’ve curated 22 statistics 

that showcase support trends, how customer experience (CX) is evolving, what consumers want 

and the role technology can play. 

SUPPORT BY THE NUMBERS 

▪ Companies are still averaging a 14% volume increase in call centers 

▪ Overall customer satisfaction is up ~2% across most channels over 2020, despite 

increased demand and challenges 

Small businesses do better: 

▪ 48% of global consumers said small business got better at customer service 

▪ 71% of consumers said customer service at large businesses stayed the same or got 

worse 

Top challenge and goal: 

▪ 45% of companies are experiencing skills/labor shortages, according to our 2022 trends 

survey, which is unsurprising given the ongoing Great Resignation 

▪ At 38%, improving service levels is the top goal for contact centers going into 2022 

World internet usage : 

WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS 

2022 Year-Q1 Estimates 

World Regions 
Population 

( 2022 Est.) 
Population 

% of World 
Internet Users 

31 Dec 2021 
Penetration 

Rate (% Pop.) 
Growth 

2000-2022 
Internet 

World % 

Africa  

1,394,588,547 17.6 % 601,327,461 43.1 % 13,220 % 11.5 % 

Asia 

4,350,826,899 54.8 % 2,790,150,527 64.1 % 2,341 % 53.1 % 

Europe 

841,319,704 10.6 % 743,602,636 88.4 % 608 % 14.2 % 

Latin America / 

Carib. 

663,520,324 8.4 % 533,171,730 80.4 % 2,851 % 10.1 % 

North America  

372,555,585 4.7 % 347,916,694 93.4 % 222 % 6.6 % 

Middle East 

268,302,801 3.4 % 205,019,130 76.4 % 6,141 % 3.9 % 

Oceania / Australia  

43,602,955 0.5 % 30,549,185 70.1 % 301 % 0.6 % 

WORLD TOTAL 

7,934,716,815 100.0 % 5,251,737,363 66.2 % 1,355 % 100.0 % 

NOTES: (1) Internet Usage and World Population Statistics estimates are for January 31, 2022. (2) CLICK on each world region name for 

detailed regional usage information. (3) Demographic (Population) numbers are based on data from the United Nations Population 

Division. (4) Internet usage information comes from data published by Nielsen Online, by the International 

 
6 https://www.cgsinc.com/blog/22-customer-experience-stats-2022  

https://www.internetworldstats.com/stats1.htm
https://www.internetworldstats.com/stats3.htm
https://www.internetworldstats.com/stats4.htm
https://www.internetworldstats.com/stats2.htm
https://www.internetworldstats.com/stats2.htm
https://www.internetworldstats.com/stats14.htm
https://www.internetworldstats.com/stats5.htm
https://www.internetworldstats.com/stats6.htm
https://www.internetworldstats.com/list1.htm
http://www.un.org/en/development/desa/population/
http://www.un.org/en/development/desa/population/
https://www.nielsen.com/us/en.html
https://www.itu.int/
https://www.cgsinc.com/blog/22-customer-experience-stats-2022
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Telecommunications Union, by GfK, by local ICT Regulators and other reliable sources. (5) For definitions, navigation help and 

disclaimers, please refer to the Website Surfing Guide. (6) The information from this website may be cited, giving the due credit 

to www.internetworldstats.com. Copyright © 2022, Miniwatts Marketing Group. All rights reserved worldwide. 

 

After one year situation of the world with service -system of the internet: 

The global state of digital in April 2022 :7 

Let’s begin with the essential headlines for the adoption and use of connected tech around 

the world in April 2022: 

- World population: there are 7.93 billion people living on Earth in April 2022, with 57 

percent of those people residing in urban areas. 

- Mobile users: 5.32 billion people around the world now use a mobile phone, equating 

to 67 percent of the total global population. Smartphones account for roughly 4 in 5 of 

the mobile handsets in use today. 

- Internet users: 5.00 billion people now use the internet, with the global total increasing 

by almost 200 million over the past year. 63 percent of the world’s population is now 

 
7 https://datareportal.com/reports/digital-2022-april-global-statshot  

https://www.itu.int/
https://www.gfk.com/
https://www.internetworldstats.com/surfing.htm
https://www.internetworldstats.com/
https://datareportal.com/reports/digital-2022-april-global-statshot
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online, but there are still important differences in the “quality” of internet access around 

the world. 

- Social media users: there are 4.65 billion social media users around the world today, 

which equates to 58.7 percent of the total global population. However, if we focus just 

on ‘eligible’ audiences aged 13 and above, data suggests that roughly three-quarters of 

all those people who can use social media already do. 

Those numbers offer some great context to get us started, but in order to make sense of the 

underlying trends, we need to dig deeper into the stories behind the headlines. 
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As we see , new Digital 2022 April Global Statshot report – published in partnership with 

We Are Social and Hootsuite – reveals that more than 5 billion people around the world now 

use the internet. 

- This impressive total marks another important milestone on our journey towards 

universal internet accessibility, and means that 63 % of the world’s total population is 

now online. 

- There’s much more to this story than a headline user figure though, and this article 

offers extensive analysis to help you understand the implications of this milestone. 

But there are plenty of other big stories in this quarter’s report too, including: 

- A big new milestone for social media use in China; 

- A remarkable new record for TikTok; 

- A change in momentum for social media user growth; 

- Further increases in the cost of social media ads; 

- The role of digital in the workplace and B2B marketing; and 

- A jump in cryptocurrency ownership across developing economies. 

service system identifies sixe areas that act as primary barriers to internet adoption and 

meaningful use:  8 

- Knowledge: whether people are aware of the internet, especially in terms of mobile 

internet and its potential benefits; 

- Access: the availability of the necessary network infrastructure, as well as associated 

enablers such as access to electricity, possession of the forms of official identification 

required to gain network access, and the availability of relevant end-user devices (e.g. 

smartphones); 

- Skills: the extent to which people have the necessary levels of literacy and digital 

“savviness” to make meaningful use of the internet; 

- Affordability: the costs associated with buying or accessing connected devices, the cost 

of data plans, and other associated service fees and expenses (e.g. the cost of electricity); 

- Relevance: the extent to which people can find and consume content, services, and 

connected products that they can understand and that meet their needs; and 

 
8  https://datareportal.com/reports/digital-2022-april-global-statshot  

https://datareportal.com/reports/digital-2022-april-global-statshot
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- Safety and security: how worried people are about the potential risks and negative 

experiences that they may be exposed to via the internet, such as harmful content, 

harassment, fraud, and personal data protection. 

but it cover more advantages like: 

- Daily service access, which ensures that the internet can facilitate advances in work, 

education, and communication;Appropriate connected devices – especially 

smartphones – which enable people to experience the full power that today’s internet 

has to offer; 

- A connectivity “plan” or package with sufficient data – ideally unlimited – that enables 

people to access the content that they want, wherever and whenever that content has the 

greatest relevance in their lives; and connections that are fast enough to deliver stable 

and satisfactory internet experiences, especially when it comes to critical services like 

education and remote healthcare. 

The most important challenges to consider when undertaking digital transformation projects in 

2022:9 

1. Lack of Change Management Strategy 

Organizations with a thorough change management strategy are 6x more likely to meet 

or exceed digital transformation objectives. (Prosci) Having a strong change management 

culture is vital for any organization’s success. A lack of a change strategy sets up any new 

project or implementation plan up for failure. An effective change management strategy 

involves planning a project by identifying the root causes of issues – and building relationships 

with all stakeholders and employees.  

2. Complex Software & Technology 

Enterprise software is inherently complex. New technologies can be intimidating. This is 

a large challenge for organizations undergoing digital transformation – both from an 

implementation and data integration perspective, as well as from an end-user experience 

perspective. Leaders should consider this when in the early stages of a transformation project, 

and seek out the most intuitive, integrated systems. 

3. Driving Adoption of New Tools & Processes 

New processes and technologies often present challenges in the form of resistance to change 

from tenured employees who feel there is nothing wrong with the way they’re currently doing 

 
9 https://whatfix.com/blog/digital-transformation-challenges/ 
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things. For new software implementations, organizations must provide comprehensive 

onboarding training, as well as continuous employee performance support to help employees 

become productive and proficient with a tool quickly, allowing them to understand the value of 

these new processes. 

4. Continuous Evolution of Customer Needs 

Organizations are always evolving – and COVID-19 accelerated this. Consider what a 

customer wants. That changes as the world evolves and industries change.  

Digital transformation is not an easy project, and intensive transformation efforts can take 

years to accomplish. What happens if, during that time, your customer needs change? Evolution 

of customer problems will happen. Don’t be surprised, and plan to be agile when it comes time 

to adopt new digital technologies. 

5. Lack of a Digital Transformation Strategy 

Why are you replacing legacy systems and manual processes for new digital systems? 

Does your organization have a plan (or need) to implement advanced and complex systems? 

Are you ready to properly migrate your existing systems into new ones?These are all questions 

that should be answered before implementing a digital transformation process. There is no such 

thing as a successful transformation project without a predetermined strategy. Don’t be sold on 

false assumptions and buzz-words. Know where your organization can be improved, what areas 

of the company are in need of upgrade, and start from there. 

6. Lack of Proper IT Skills 

To succeed in your transformation efforts, you’ll need a skilled, high-performing IT team. 

And that is difficult to put together – especially in the current tech worker shortage. According 

to an enterprise study, 54% of organizations said that they’re not able to accomplish their digital 

transformation goals because of a lack of technically-skilled employees. The challenges 

presented to organizations include a lack of skill sets in cybersecurity, application architecture, 

software integrations, data analytics, and data migration. Organizations that lack IT 

professionals can combat this challenge by outsourcing this work to outside consultants and 

digital transformation experts to help bridge the implementation and migration gap. 

7. Security Concerns 

A push back many enterprise organizations in data-sensitive industries have is privacy 

and cybersecurity concerns. And that is valid. Most digital transformation efforts involve 

leaving behind on-premise solutions to move to the cloud, as well as integrating all of a 

company’s data into one centralized system. This brings up the increased threat of cyberattacks 
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stealing customer data and company secrets. Online attacks can target system vulnerabilities, 

poor setups, and unsuspecting users. Be sure to have a plan in place to proactively mitigate 

these threats before they happen. Bring in a cybersecurity expert to help identify weakness in 

your defense. 

8. Budget Constraints 

Digital transformation is not a cheap investment. For organizations that have a less-than-

stellar transformation strategy, scope creep can slowly start to push back deadlines and add in 

new work – all adding to the cost of a project. Add in any consultation work, changes in your 

customer needs or IT errors, and the cost of digital transformation continues to increase. 

Understand what your long-term goals are, and what ROI you plan to achieve from your 

transformation process. This will help you clearly understand what spending is too much, and 

what room you have to increase your budget. 

9. Culture Mindset 

Organizations with legacy systems and manual processes often have an old-school 

mentality. Things change slowly, automation is looked down upon, and new technologies are 

difficult to adopt. A huge challenge of digital transformation is a cultural one. Everyone – from 

leadership to new employees – must be on the same page. Everyone should be ready to make 

big changes in their day-to-day lives, and not be afraid of learning new things. 

Conclusion : 

Through the above, it can be said that service systems help decision makers in institutions, 

regardless of the nature of their activity or field of operation, to make and quality decisions in 

the right time, place and form, with more effective and less costly options, allowing decision 

makers to take the right actions at the right time. the appropriate. 

Thus, in sum, we can conclude the following: 

- The service system is based on improving communication by giving everyone access to 

customized and relevant data that helps them perform their jobs and share experiences. 

- Service systems through automated management reduce human error, which helps save 

time, money and resources for the organization. 

- Service systems store data in a safe and secure place to prevent theft of sensitive 

information or misplaced documents. 

- Service systems simplify operations by allowing everyone to work together quickly to 

complete projects. This generates new growth opportunities and reduces the time spent 

working on repetitive tasks. 
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These systems are used to support various functions and activities in a business. There are many 

service systems according to the type of information that support different business functions, 

whether in finance, accounting, marketing, operations management, and human resource 

management. 

The functional services systems also provide the following services for the administrative 

levels: 

- Administrative reports on functional activities in the organization. 

- Possibility of immediate retrieval of information for those who request it if 

authorized to do so. 

- Openness to global markets and orientation towards global marketing. 

- Orientation towards meeting the needs of citizens and customers b 

- Feeding the executive and leadership levels with the largest size and the best quality 

of possible options in a timely manner and managing them in proportion to the 

managers' requirements. 

Finaly we can said the Challenges of Digital Transformation and  the biggest Digital 

Transformation Challenges Organizations Face: 

- Competencies Related To Digital. ... 

- Organizational Culture Where Trials And Learn Approach Start Becoming The 

Leading Way Of Thinking About Processes. ... 

- Support. ... 

- Technology. 

- Lack of Change Management Strategy 

- Complex Software & Technology 

- Driving Adoption of New Tools & Processes 

- Continuous Evolution of Customer Needs 

- Lack of a Digital Transformation Strategy 

- Lack of Proper IT Skills 

- Security Concerns 

- Budget Constraints 

- Culture Mindset 
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 مفهوم اإلدارة اإللكترونية وعالقتها بالتنظيم البيروقراطي
The Definition of Electronic Management and its Relationship with the Bureaucratic 

Regulation 

 زداني فضيلة 

Zedani Fadila 

 جزائر ال /أم البواقي ، العربي بن مهيدي جامعة،  طالبة دكتوراه

Larbi Ben M’hidi, Oum El Bouaghi / Algeria 
 

 امللخص: 

ايجابي   بيروقراطي  تنظيم  إال من خالل  أية مؤسسة،  يتحقق داخل  التنظيم ألهدافه ال  تحقيق  بعبارة أخرى وصف  إن  أو  وفعال، 

ض  البيروقراطية من خالل مظاهرها في اإلدارة سواء كانت سلبية أم ايجابية، دون إنكار فكرة النظر للنموذج البيروقراطي على أنه أحد أمرا

حال  إلى تقييم أداء وظائفها  التنظيم، الذي يعرقل اإلدارة السليمة بعكس التطور واالستمرارية، وهذا ما فرض على العديد من الدول بطبيعة ال

دارة  التقليدية في مجال اإلدارة، من خالل إدخال تقنيات  حديثة تتمثل في اإلدارة اإللكترونية، ومن هنا تهدف الدراسة إلى تحديد مفهوم اإل 

اإللكترون اإلدارة  أن  اعتبار  على  البيروقراطي،  بالتنظيم  تربطها   التي  العالقة  تشخيص  وكذا  التي اإللكترونية،  اإلستراتيجيات  أهم  أحد  ية  

من  تستعمل في تفعيل املرفق العام وتحسين الخدمة، إضافة إلى تخفيف األعباء اإلدارية وتقريب اإلدارة من املواطن، بالرغم من وجود العديد 

ة، ألنه في كل األحوال تظل اإلدارة  النقائص  التي تواجه هذا األسلوب املستحدث،  في اإلدارة الجزائرية بصفة عامة واملرفق العام بصفة خاص

 اإللكترونية أسلوب تسيير أمثل عن أساليب اإلدارة التقليدية التي تعرف ببطء إنجاز املهام. 

وقد بينت النتائج املتحصل عليها أن التنظيم البيروقراطي بقدر ايجابياته من حيث وضوح القوانين واللوائح والتعليمات في العمل، إال  

بين تطبيق اإلدارة اإللكترونية واألخذ أن سلبيته تظ تناسق  ناحية تفويض السلطة و وصفها  داخل اإلدارة، وهذا ما يستدعي إيجاد  هر من 

 بالثقافة  البيروقراطية في سبيل خدمة اإلدارة العمومية. 

 إلدارة العمومية ا -املرفق العام -البيروقراطية -الحكومة اإللكترونية -اإلدارة اإللكترونية الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Young Regulation objectives may be achievable, within any institution, only by means of a positive and  effective 

bureaucratic  regulation, or rather, recommending  bureaucracy through  its  aspects in management, without  denying  the 

idea of considering the bureaucratic  model as one of the regulation flaws which impedes the sound  management,  reverse 

evolution and  continuity.this has led  many states  to  evaluate  the performance of  their  traditional  functions  in the  field 

of  management .   Therefore, the present study seeks to shape the definition of electronic  management  and  diagnose its 

relationship  with bureaucratic regulation, given that  electronic  management is one of the main strategies used in activating 

the public utility, improving service, erasing administrative burdens and bringing the administration closer to the citizen; 

although there are many shortcomings this newly created strategy faces in the Algerian administration in general and in the 

public utility in particular, electronic management remains an optimal management culture compared to the traditional 

methods which are known for their slow completion of tasks  . 

The obtained results show that the bureaucratic regulation, despite its positive aspects, in terms of the clarity of labor 

laws, regulations and instructions which call for creating coherence between the application of the electronic management 

and the implementation of bureaucratic culture in an effort to serve of public administration . 

Key words: electronic management- electronic government- bureaucracy- public utility- general administration  
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 مقدمة:

لوجيا  و تكنعلى رأسها  , و  في كافة املجاالت  لوجيو لتقدم العلمي و التكننتيجة لثورة تقنية    اآلونة األخيرةيش العالم في  اع

طرق و تقنيات  التخلي عن أساليب اإلدارة التقليدية، و التوجه نحو    إلىدى  أ  ، كل ذلكاالتصاالت و املعرفةاملعلومات و  

الحكومي و النظر في    األداءتقييم   إعادةووظائفها , مما فرض على كل الدول و الحكومات  اإلدارةفي مجال   باألخص  جديدة

تقنيات    إدخالالعصر , و هو ما فرض    تطلباتملمواكبة  هذا كله  واطن , و موظائفها التقليدية و الخدمات التي تقدمها لل

 . أنواعهابمختلف  إنجاح املنظومة السياسية و الخدماتية بها، بغيةو ربط املواطن  داخل األجهزة الحكومية املعلومات 

اللكترونية ضرورة ملحة والبد منها ملواكبة التطورات الحاصلة في العالم، واالستجابة ملتطلبات  اإلدارة ا   ومنه أصبحت

تقريب اإلدارة من    فيأحد أهم االستراتيجيات املتبعة  ، حيث تعد  التقدم والتطور الذي يشهده عالم التكنولوجيا الحديثة

، خاصة  أو مايعرف بنموذج البيروقراطية  اإلدارة التقليدية  وهذا ما جعلنا نتجه نحو مقولة نهايةوتحسين الخدمة،  املواطن  

النجاح مشروع  وأن   املعامالت، وبالتالي فهو يمثل نقلة    أفضل  قديملت  اإلدارة االلكترونية يوفر فرص  الخدمات وانجاز 

في   املجال نوعية  األسلوب  هذا  هذا  تواجه  التي  والعراقيل  النقائص  من  الكثير  وجود  من  بالرغم  اإلدارة  ,  في  املستحدث 

 . الجزائرية بصفة عامة واملرفق العام بصفة خاصة

وتظهر أهمية موضوع اإلدارة اإللكترونية في كونها موضوع من بين املواضيع املستحدثة، التي تهدف إلصالح التسيير  

تسليط الضوء   سة إلىاإلداري ككل والسهر على حل مشاكل املواطنين وما يتعرضون له داخل اإلدارة، ومنه تهدف الدرا

تقديم الخدمة العمومية  مستحدثة وهامة داخل اإلدارات العمومية في سبيل لية  كآ  االلكترونية  اإلدارة تحديد مفهوم  على  

الذي يشكل عائقا أمام تنفيذها كمشروع إصالحي لتسيير اإلدارة    وخدمة املواطن، وكذا عالقتها بالتنظيم البيروقراطي 

 وإنجاحها. 

اإلدارة اإللكترونية تثير العديد من اإلشكاالت، بسبب أهميتها وضرورة السعي إلنجاحها في كافة املجاالت،  وإذا كانت  

هي محل   اإليجابي  البيروقراطي  التنظيم  بفلسفة  املساس  دون  الواقع  أرض  على  لتطبيقها  وأهدافها  إطارها  تحديد  فإن 

طرح اإلشكالية التالية: ما ملقصود باإلدارة اإللكترونية؟  وفيما  اهتمام واسع بين مختلف الباحثين، ومن هذا املنطلق يمكن  

 تتمثل العالقة املوجودة بينها و بين التنظيم البيروقراطي؟ 

للتعامل مع اإلشكال املحوري لهذه الورقة البحثية، سنحاول ضبط املادة العلمية املتوفرة لدينا، وفق إطار منهجي  

على    دة، وفق خطة عمل تعتمد على تقسيم ثنائيحليلي في الدمج بين معطيات متعديستند أساسا على املنهج الوصفي الت

 النحو التالي:

 أوال: اإلطار املفاهيمي لإلدارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية

 عالقة اإلدارة اإللكترونية بالتنظيم البيروقراطي ثانيا: 

 اإللكترونية والحكومة اإللكترونيةاإلطار املفاهيمي لإلدارة   :أوال

يعتبر مصطلح اإلدارة اإللكترونية من بين املفاهيم املستحدثة، التي وردت بخصوصها العديد من التعريفات، لتحديد  

طبيعتها واملجاالت التي لها صلة بها، من بينها الحكومة اإللكترونية التي هي األخرى تنطوي على عدة دالالت سنحاول إبرازها  

 آلتي: كا

 مفهوم اإلدارة اإللكترونية -1

يعد مصطلح اإلدارة اإللكترونية مصطلح حديث ظهر منذ نهاية التسعينات، مع انتشار شبكة اإلنترنت العاملية، حيث  

تم اعتماده كوسيلة في توفير الخدمات عن بعد، وقبل التطرق إلى مفهوم اإلدارة اإللكترونية جدير بنا تعريف مصطلح كل  

 ائصها و يليها متطلبات تطبيقها. من اإلدارة  و اإللكترونية، ثم نتناول أهم خص 
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 تعريف اإلدارة اإللكترونية  .أ 

(، يعبر عن املبادئ املتعلقة بالتخطيط  Managementمصطلح اإلدارة هو في األصل التيني )باإلنجليزية    تعريف اإلدارة:  -

واملعلوماتية بكفاءة وفعالية لتحقيق األهداف لتنظيمية  والتنظيم والتوجيه واملراقبة تسخير املوارد املادية بما فيها البشرية  

 .(2021)تعامرة،  ملؤسسة ما 

التي تتم وفق إجراءات محددة، على   بأنها مجموعة العمليات "Géraldine DESBETES et des autresكما وصفها" 

 La gestion concerne les opérations quiوثائق إدارية أو مستندات لجعلها في متناول األشخاص بقوله:  

interviennent sur le document après sa « création. On parle souvent de sécurit é et de doits d’accès )cela 

peut passer par des opérations de cryptage, de restriction d’actions sur le contenu ou d’occultation de 

champs(. Il s’agit de rendre le document accessible aux personnes autorisées (DESBETES, 2008). 

( والتي تعني أدوات تخزين تعتمد على الذاكرة املعروفة  Electronicمصطلح انجليزي مأخوذ من )  هيتعريف اإللكترونية:     -

 بأدوات الذاكرة اإللكترونية، ولها عالقة بالحاسوب وما يجرى عليه من أدّق العمليات املختلفة بأسرع وقت ممكن. 

   اإلدارة اإللكترونية:  -

وجهات النظر بين مختلف الباحثين، فهناك من عّرفها بأنها إستراتيجية  تعددت تعاريف اإلدارة اإللكترونية وتباينت  

ملصادر   أمثل  استغالل  مع  ولزبائنها  واملؤسسات  للمواطنين  أفضل  تحقيق خدمات  على  تعمل  املعلومات،  لعصر  إدارية 

وني حديث، من أجل استغالل  املعلومات املتاحة، من خالل توظيف املوارد املادية والبشرية واملعنوية املتاحة في إطار إلكتر

 .(19، صفحة 2015)خطاب،  أمثل للوقت واملال والجهد، وتحقيقا للمطالب املستهدفة وبالجودة املطلوبة

وتعرف أيضا بأنها نظام مبني على استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت الحديثة واملتطورة في سبيل تسيير  

مختلف املهام والوظائف، حيث تقوم على مبدأ التكامل اإللكتروني للمعلومات املختلفة و مكننة جميع املهام واألنشطة  

املطلوب التقنيات  مختلف  باستخدام  املؤسسات  ضمان  داخل  مع  التكاليف  بأقل  املنشودة  األهداف  لتحقيق  وذلك  ة 

 السرعة في التنفيذ. 

كما عرفها جانب من الفقه أنها منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على تقنيات اإلتصاالت واملعلومات لتحويل العمل  

 . (30، صفحة 2013)زرزار ا.،  اإلداري اليدوي إلى أعمال تنفذ بواسطة التقنيات الرقمية الحديثة

من أجهزة الحاسوب وشبكة اإلنترنت في     فاإلدارة اإللكترونية إذن تقوم على إستخدام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال

إنجاز األعمال اإلدارية، وتقديم الخدمات وفق أطر تتسم بالتخطيط و الدقة والسرعة، فعلى الرغم من أن مصطلح اإلدارة  

اإللكترونية يحتوي على كلمة إلكتروني، إال أنه ليس مصطلحا تكنولوجيا فحسب، حيث يبقى العمل اإلداري هو املقصود  

بين األس العالقة  لتحديد   املختلفة،  والتسويقية  واالقتصادية واالجتماعية  الثقافية  الخدمات  لتحقيق  ورائه،  من  اس ي 

األفراد واملؤسسات من جهة واملؤسسات فيما بينها من جهة أخرى، وبالتالي تشمل اإلدارة اإللكترونية جميع األعمال واملهام  

رة اإلدارية املتمثلة في التخطيط  والتنفيذ  
ّ
، صفحة  2018)قاس ي،    واملتابعة والتقييم من أجل الوصول إلى األهداف املسط

04) . 

كلي على تكنولوجيا املعلومات في العمل    وكتعريف أشمل لإلدارة اإللكترونية فإن "اإلدارة اإللكترونية " هي إعتماد

بكفاءة   والرقابة  والتنظيم والقيادة  التخطيط  للفرد، من خالل  املتزايدة  للمتطلبات  اإلستجابة  بغية  لتحسينه،  اإلداري 

 .، صفحة د.ص(2015)ولهي،  عالية وبسرعة وأقل تكلفة، مع ضمان سرية املعلومات في أي وقت وفي أي مكان

 ويقوم مفهوم اإلدارة اإللكترونية على ركائز أساسية أهمها: 
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تجميع كافة األنشطة والخدمات املعلوماتية والتبادلية في موضوع واحد هو موقع الحكومة الرسمي على شبكة     -

 اإلنترنت في نشاط أشبه مايكون بمجمعات الدوائر الحكومية. 

ة على  يوم في السنة " ، مع القدر  365أيام في األسبوع،   7ساعة في اليوم،  24تحقيق حالة اتصال دائم بالجمهور "  -

 تأمين كافة االحتياجات االستعالمية و الخدماتية للمواطن. 

تحقيق سرعة وفعالية الربط واألداء واإلنجاز بين الدوائر الحكومية ذاتها، ولكل منها على حده من أجل تحقيق     -

 .(10، صفحة 2007)حماد،  التواصل الدائم

 اإلدارة اإللكترونيةخصائص  ب.

اإل اإلدارة  واختالفها   لكترونيةتتميز  على  عن    بتنوعها  أساسا  مبنية  الخصائص،  من  بمجموعة  الروتينية  اإلدارة 

 إستخدام تقنيات املعلومات واإلتصال، لذا سنقوم بتوضيح هذه الخصائص كاآلتي:

، مع تقديم يد العون  ، صفحة د.ص(2022)بليل،    إدارة ومتابعة اإلدارات املختلفة للمؤسسة وكأنها وحدة مركزية   -

 لإلدارة العليا من أجل القيادة املثلى للمؤسسة.  

-     ، الفعلية  باملؤسسة  الوثيق  االرتباط  مسألة  عن  باالستغناء  اإللكترونية  باإلدارة  للعاملين  املعلومات  توفير 

  .(2021)خصائص اإلدارة اإللكترونية،  واستغاللها استغالال يساهم في رفع كفاءتها

التواصل االجتماعي وموقع الشركة، إذ تعتبر الجسر الذي يربط بين املواطن  متابعة العاملين باملؤسسة عبر مواقع    -

 واملؤسسات والسلطات املسؤولة عن مهام الخدمة العامة، وهذا ما يعكس في النهاية شفافية الخدمات كتحصيل حاصل. 

ورة سريعة ومبسطة،  تساهم اإلدارة اإللكترونية في تبسيط اإلجراءات، من خالل تلبية احتياجات املواطنين بص    -

 ملا تتميز به من إمكانيات وقدرات عصرية حديثة. 

اإلجراءات     - ومرونة  املختلفة،  اإلدارية  املهام  إنجاز  في  بالسرعة  التقليدية  اإلدارة  عن  اإللكترونية  اإلدارة  تمتاز 

 والتعامالت، بطريقة تؤدي إلى رفع نسبة إتقان العمل و تحقيق أفضل الخدمات اإللكترونية.

املوارد       - استهالك  لترشيد  نتيجة  الشركة،  ميزانية  شأنه خفض  من  اإللكترونية  اإلدارة  إستراتيجية  إعتماد  إن 

 وانخفاض الحاجة لليد العاملة، وهذا ما سيوفر ميزانيات ضخة للشركة.

إلدارة اإللكترونية  يعد التواصل املستمر واملبني على الحوار والنقاش اإللكتروني، من أهم النقاط التي تحققها ا    -

 للمواطنين، حيث أن األمر  يجنبهم التعرض ملعاناة طوابير االنتظار، وإنجاز مهامهم بأسرع وقت.  

أية عوائق     - القرار دون  املتعلقة باملؤسسة و توثيقها، مما يساعد في تقليص اتخاذ  حفظ البيانات اإللكترونية 

 نتيجة للمصادر املوحدة. 

لكترونية عن اإلدارة التقليدية بالخصوصية و سرية  املعلومات، بحيث أن اإلدارة تقوم بحجب  تتميز اإلدارة  اإل   -

 املعلومات والبيانات املهمة، وال تتيحها إال لذوي الصالحيات عن طريق كلمة مرور للنفاذ إليها. 

 قة بسير األعمال. سهولة إعداد لقاءات تخص العمل، وتنظيم اجتماعات بما في ذلك إرسال التقارير املتعل  -

 في اإلدارة اإللكترونية تعمل اآللة بجانب العنصري البشري وهذا ما يدل على أهميته كعنصر داخل اإلدارة.  -

 متطلبات تحقيق اإلدارة اإللكترونية  ج.

من    إن العديد  مراعاة  إلى  يحتاج  مهم  مشروع  يعد  اإلدارة  داخل  وتوظيفها  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام 

املتطلبات،  إلى جانب توفير البيئة املناسبة لكي تأتي العملية بنتيجة و تكون متاحة لخدمة املجتمعات، لذلك فإن اإلدارة  

 اإللكترونية تقتض ي توفر عدة متطلبات لتطبيقها نذكر منها:
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ة، بطريقة تؤدي  املتطلبات اإلدارية:  إن اعتماد التكنولوجيا داخل اإلدارات واالستغناء عن الوظائف الروتيني -

إلى خدمة املواطنين و السعي لرضا زبائن اإلدارات الحكومية،  يقتض ي تغيير جذري ملختلف اإلدارات لتتكيف  

الحكومية الخدمات  مختلف  صفحة    مع  د.س،  كافة  ،  ( 05)مبروك،  وتأهيل  إشراف  يتطلب  األخير  وهذا 

إدارة   للعمل على  الالزمة  املعلومات  الشبكات وكافة  الكومبيوتر  وإدارة  أجهزة  استعمال  املوظفين على طرق 

إلى تحسين اإلجراءات وقواعد العمل في إطار   سليمة، بشكل ينعكس على نوعية الخدمات املقدمة، إضافة 

 بات التحول لألعمال اإللكترونية، ويحقق األهداف املرجوة. تنظيم داخلي مرن يتماش ى مع متطل

املتطلبات القانونية:  إن إضفاء طابع املشروعية على عمل اإلدارة اإللكترونية يستلزم نصوص تشريعية تضمن   -

ومن جهة أخرى  ،  (22ة  ، صفح2007)حماد،    محقوق األطراف املعنية بالعمل اإللكتروني  و تحفظ أسراره 

حماية األرشيف اإللكتروني من أية تالعبات  تشكل خطر على أمن الدولة  أو األفراد، ومنه فسّن تشريعات  

أهم   من  تعتبر  األفراد  حقوق  وتحمي  اإللكترونية  املواقع  استخدام  رسوم  وتحدد  املعلومات  نشر  تنظم 

 املتطلبات التي يجب التركيز عليها.

متطلبات البنية التحتية:  ويقصد بها أن يتم تزويد اإلدارة اإللكترونية بشبكة اتصاالت متطورة، تسّهل عملية   -

التواصل ونقل املعلومات بين العمالء على مدار الساعة، وكذا ما بين املؤسسات نفسها، ألنه في نهاية املطاف  

 تلك التي تتطلبها اإلدارة التقليدية.  تبقى البنية التحتية لإلدارة اإللكترونية  أقل تكلفة من

متطلبات التوظيف: على الرغم من أن عدد املوظفين الالزم لدعم وخدمة مشروعات التجارة اإللكترونية غالبا   -

للغاية مرتفعة  تكون  األولى  للفئة  واألجور  الرواتب  أن  إال  التقليدية،  التجارة  مجاالت  في  منه  أقل   مايكون 

 .(202، صفحة 2008)الصيرفي، 

متطلبات التمويل:  في سبيل تطوير اإلدارة اإللكترونية والتكنولوجيا ينبغي قيام الحكومة بتمويلها من توفير   -

  ي معدات وأجهزة تحت إطار هيكلة التكاليف، إلى جانب تدريب العاملين وتكلفة صيانة املعدات وتأمين املبان

، دون إهمال التجهيزات التقنية األخرى من معدات وأجهزة  ومحاولة إتاحته  (155، صفحة 2010)الفرجي ع.، 

 . وتوفيره لألفراد واملؤسسات 

 ضبط مفهوم الحكومة اإللكترونية -2

تعتبر همزة وصل للربط بين املواطنين ومختلف  تعتبر اإلدارة اإللكترونية إحدى مظاهر الحكومة اإللكترونية، بحيث  

املؤسسات اإلدارية، األمر الذي يجنب املواطن مراجعته املستمرة واملباشرة ملوظفي الحكومة بغية الحصول على خدمات  

 . (05، صفحة 2007)حماد،  معينة
مختلفة،   تعاريف  عدة  له  أن  نجد  الظهور،  كمصطلح حديث  اإللكترونية  الحكومة  مصطلح  تحديد  إلى  وبالرجوع 

فهناك من يرون أن الحكومة اإللكترونية ليس لها صلة باإلدارة اإللكترونية ، ذلك أن معنى "الحكومة" ينطبق على السياسة  

اإلدارة   أن  في حين  الحكومة،  املوضوعة من قبل  تتم  العامة  العامة والتي  السياسة  بتنفيذ  اإلدارة  تعنى فيها  اإللكترونية 

اإلدارة   بدل  اإللكترونية  الحكومة  مصطلح  استعمال  يفضلون  الكثيرين  هناك  أن  يالحظ  ومنه  أكثر،  ال  رقمية  بطريقة 

 اإللكترونية.

مقدرة الحكومة على تحسين    كذلك من بين أهم التعريفات العربية للحكومة اإللكترونية نجد التعريف التالي: " هي 

الخدمات التي تقدمها إلى املواطن من خالل استخدام التكنولوجيا"، وهناك من يعّرف الحكومة اإللكترونية بأنها الحكومة  

 ( 2015)ولهي،  .  Smartواختصارا   S.M..A.R.Tالذكية 
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مصطلح اإلدارة اإللكترونية هو األدق، ألن املقصود منه ليس ممارسة الحكم بطريقة  في حين يرى بعض الكّتاب أن  

 . (586، صفحة  2018)سنقوسة،    .إلكترونية، وإنما املقصود هو إدارة األمور التكنولوجية على املستويين املركزي أو املحلي

الباحثين فإن   يعني  وبحسب بعض  الواسع للحكومة  املفهوم  بالدقة، ألن  مصطلح الحكومة اإللكترونية ال يتصف 

الوزارات   تمثلها  التي  التنفيذية  السلطة  به  فيقصد  للحكومة  الضيق  املفهوم  أما  الدولة،  في  املعروفة  الثالث  السلطات 

)الصيرفي، اإلصالح والتطوير اإلداري كمدخل للحكومة    املختلفة التي تضع السياسة العامة للدولة وتجعلها موضع التنفيذ

 .(238، صفحة 2007إللكترونية، 

وهناك من الفقهاء من يرى بأن الحكومة اإللكترونية هي تلك الهيئات واملنظمات التي تطبق الوسائل اإللكترونية في  

عن الحكومة اإللكترونية، فمثلما ال توجد حكومة بغير إدارة، كذلك ال حكومة    اإلدارة، بمعنى أن اإلدارة اإللكترونية سابقة

إلكترونية إدارة  بغير  بين مصطلحي (51، صفحة  2008)العرش ي،    إلكترونية  الخلط  أن سبب  الفقهاء  ، كما يرجع بعض 

اإللكترونية واإلدارة   الترجمة ملصطلحالحكومة  إلى  )E- Gouvernement )   اإللكترونية يعود  أو   )E-Government  عند )

ترجمته من اللغة الفرنسية أو اإلنجليزية إلى اللغة العربية، فكان من األفضل البحث عن روح االصطالح للبعد عن اللبس،  

( هو  الفرنسية  باللغة  املصطلح  وبالAdministration électroniqueليكون   )( االنجليزية  )قاس ي،    (E-Managementلغة 

  .(06، صفحة 2018
زرزار الدكتور   يلخص  تعنى    وعليه  األخيرة  هذه  أن  في  اإللكترونية  بالحكومة  اإللكترونية  اإلدارة  عالقة  العياش ي 

بالوظائف العامة أو الخدمات الحكومية التي يجري تنفيذها بالوسائل اإللكترونية إلى الجمهور العام بهدف تقديم الخدمة  

نشطة التي يتم تنفيذها إلكترونيا عبر الشبكات،  الحكومية، في حين أن اإلدارة اإللكترونية تعبر عن منظومة األعمال واأل

وعليه فالقاسم املشترك الذي يجمع بين الحكومة اإللكترونية واإلدارة اإللكترونية هو شبكة اإلنترنت، مع اإلشارة إلى أن  

أصبحت إدارة    اإلدارة اإللكترونية ظهرت قبل ظهور اإلنترنت وذلك باستخدام الفاكس والهاتف وغيره، وبعد ظهور اإلنترنت

للتجهيزات  مادية  إدارة  وليس  املنظمات،    للمعلوماتية  نظرة جديدة إلدارة  اإللكترونية  اإلدارة  الصفحات  2015)زرزار،   ،

153-154) . 

 أهداف الحكومة اإللكترونية أ.  

الفساد اإلداري واملالي في املجتمع ومؤسساته، كونها   الواقية من انتشار  العالجات  تعتبر الحكومة اإللكترونية أحد 

تقوم على الشفافية واملسائلة والحكم الصالح، بغية تحسين جودة الخدمات وضمان تواصل املواطنين بصناع القرارات  

 لكترونية في: بصورة عالنية، ومن ثمة تتلخص أهداف الحكومة اإل

األهداف الداخلية : وهي ترتكز على تقديم مختلف الخدمات بطريقة جوهرية، و إدارة أنشطة الحكومة بكفاءة     -

وفعالية بما يؤدي إلى تحقيق عائد اكبر على االستثمار، وحصولهم على الخدمة السريعة وغير املكلفة، وعلى رأسها  

خلق بيئة عمل أفضل وتأسيس بنية تحتية للحكومة اإللكترونية باستخدام  التقليل من التعقيدات اإلدارية، كما أن  

عملية   وتسهيل  األخرى،  العمل  وجهات  الحكومة  بين  التفاعل  تحقيق  شأنه  من  واإلتصال،  املعلومات  تقنيات 

 .(444صفحة ، 2013)حسين م.، الحكومة اإللكترونية،  التواصل فيما بينهم
تسعى الحكومة اإللكترونية إلى تحقيق مصالح خارجية لخدمة املتعاملين ونيل رضاهم، عن    األهداف الخارجية :   -

الديمقراطية   ممارسة  من  املواطنين  تمكين  جانب  إلى  املقدمة،  الخدمات  مع  واإلجراءات  التعامل  تبسيط  طريق 

يترتب   املحلية مما  الوحدات  زيادة كفاءة  القضايا، كما تعمل على  في جميع  الوقت إلنجاز  ومشاركتهم  عليها توفير 

 مختلف املعامالت، إلى جانب بناء ثقة املستخدم وزيادة اشتراك املواطنين في الخدمات 
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 تصدي الحكومة اإللكترونية للفساد اإلداري  ب.   

يعّد الفساد اإلداري أحد املشاكل التي تقف كعائق أمام السلطة اإلدارية والسياسية للحكومة والدولة ككل، حيث  

ى جّل الدول إلى التخلص من ظاهرة الفساد اإلداري،  والسبيل الوحيد لذلك هو إتباع أسلوب الحكومة اإللكترونية،  تسع 

 كعالج للحّد من هذه الظاهرة، وتحقيق الشفافية داخل اإلطار الوظيفي بصفة عامة. 

 ومن بين مزايا الحكومة اإللكترونية في مواجهة الفساد اإلداري والتصدي له نجد: 

 قليل تأثير العالقات الشخصية على إنجاز األعمال. ت -

 التقييم املوضعي ألداء العاملين وتنمية نظام متطور ملعرفة املقصرين. -

 تقليل الحاجة إلى العاملين القائمين بأداء الخدمة وخاصة فيما يتعلق باملعامالت الورقية.  -

 سرعة أداء الخدمات للزبائن مع الحفاظ على جودتها.  -

 اإلجراءات وتقليل املعامالت مما أدى إلى تقليل التكلفة. تبسيط  -

)حسين م.، الحكومة اإللكترونية،    تخفيض األخطاء إلى أقل ما يمكن  فالنظام اإللكتروني أقل عرضة لألخطاء -

 .(448، صفحة 2013

حديثة لإلدارة اإللكترونية،  يحتاج إلى إدارة و تصميم لدى اإلدارات  وانطالقا مما سبق فإن استخدام التقنيات ال  

تحتية   بنية  إلى  باإلضافة  يقابلها نضوج وعي جماهيري،  ملزمة،  قانونية  نظم  فعالة قائمة على  إدارية  وقيادة  الحكومية، 

كامل من املوارد املعلوماتية و البشرية  مناسبة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية عليها، على اعتبار أن اإلدارة اإللكترونية نظام مت

 و التشريعية وغيرها،  تحتاج إلى العديد من املتطلبات كي يتم  تطبيقها على أرض الواقع. 

 ثانيا: عالقة اإلدارة اإللكترونية بالتنظيم البيروقراطي 

ال يوجد شك في اعتبار اإلدارة اإللكترونية سمة من سمات العصر الحديث، وأنها تؤثر بطريقة أو بأخرى على التنظيم  

البيروقراطي الذي ال يزال يعّبر عن نظام الحكم والتسيير داخل مختلف اإلدارات العمومية، ونظرا للعالقة املعقدة بينهما  

 راز طبيعة العالقة  املوجودة بينهما كالتالي:  و كيفية التوفيق بينهما، سنحاول إلى إب

 األطر املعرفية للنظام البيروقراطي  -1

يشكل النموذج البيروقراطي أداة للتعبير عن نظام الحكم الراشد للدولة، الذي تعمل من خالله على تنفيذ مختلف  

أفضل تقديم  من حيث  مكانتها، سواء  تقوية  في سبيل  وإدارة شؤونها  العامة  تحقيق    سياساتها  أو  للمواطنين  الخدمات 

أهداف السياسة الحاكمة، ومن هنا سنتطرق إلى تعريف النموذج البيروقراطي ومن ثم إبراز ايجابياته وسلبياته التي تعرقل  

 سير اإلدارة العمومية وتعيق تطلعات املواطنين. 

 تعريف النموذج البيروقراطي .أ 

األملانية       باللغة  وتعني  هي"بيرو"  األولى  كلمتين،  من  مشتق  مصطلح  إلى  البيروقراطية  كلمة  أصل  جذور  تعود 

"املكتب"، و مصطلح " قراطية" باللغة اإلغريقية والتي يقصد بها السلطة، ووفقا لهذا فإن مصطلح البيروقراطية في معناه  

 . سلطة املكتبأو   حكم املكتباللغوي يعني 

يروقراطية هي نظام إداري يتميز بوجود تسلسل هرمي للسلطة اإلدارية، وتكون فيه املهام موزعة على عدة  إذا فالب 

جهات بطريقة محددة ومنفصلة، نتيجة لصرامة هذا النظام وضمان تطبيقه من طرف املؤسسات  دون تهاون أو تقصير،  

وية،  تستخدمها املنظمات أو األجهزة الكبرى  وبمعنى آخر هي عبارة عن نظام مكون من أشخاص ومكاتب وأساليب سلط

 لتحقيق أهدافها. 
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 Maxماكس فيبر  على إثر دراسات عالم االجتماع    20ويعود ظهور النموذج البيروقراطي في أوروبا إلى بداية القرن  

Weberوالتقس  ،الذي الصارمة  واإلجراءات  القواعد  على  يقوم  لإلدارة  مثالي  نظام  البيروقراطي  النموذج  الواضح  أن  يم 

للعمل من خالل التدرج الهرمي الثابت، فالبيروقراطية على الرغم من ارتباطها بعمليات ضخمة والعمل الواحد فيها يقومون  

به عدة أفراد، إال أنها ترتبط من ناحية أخرى بتنظيمات إدارية معقدة،  كصعوبة تواصل الرئيس مع املرؤوس مباشرة و  

مراقبته،  وعملية  كفاءته  مقابل    تقييم  في  بها،  التمسك  يجب  وقوانين  لوائح  وتحديد  العليا  اإلدارة  تدخل  يستدعي  مما 

التمادي في تطبيقها وأحيانا مخالفتها على أرض الواقع ، األمر الذي يفتح املجال أمام  ما يسمى بالجمود التنظيمي ومن ثم  

ومنه يتضح أن ماكس فيبر يعتبر البيروقراطية شكال من  ،  (2021)الرحيم،    تبدأ اآلثار السلبية للبيروقراطية في الظهور 

الهرمي واملوضوعي الرسمي، يرتكز على القوانين واملوضوعية والتخصص، بالرغم من إجراءاتها املعقدة   التنظيم  أشكال 

 التي يتخللها إساءة استعمال السلطة. 

اطنين، نجده يرتبط بعدة مساوئ تتعلق ببطء  وبالرجوع إلى املعنى الشائع عن مصطلح البيروقراطية لدى أغلبية املو 

وكل التعامالت التي تعبر عن عجز اإلدارة  ، (03، صفحة 2018)حفص ي،  اإلجراءات والفساد اإلداري والرشوة واملحسوبية

 وقراطي. العامة بخصوص تلبية احتياجاتهم، والتي تكاد تكون نفسها سلبيات النموذج البير

 تقييم النموذج البيروقراطي  . ب

بخصائص هيكلية وسلوكية تجعله    رغم اعتبار  اإلدارة البيروقراطية نموذج افتراض ي مثالي للتنظيم، نتيجة إلتصافه

الفساد   يتخللها مظاهر  التي  الشباك  إليه نظرة طوابير وظاهرة  ينظر  ما  كثيرا  أنه  إال  أهداف،  لتحقيق عدة  أكثر كفاءة 

 اإلداري، ومن هنا سنحاول  إبراز  مساوئ و محاسن التنظيم البيروقراطي كاآلتي:

 : مزايا التنظيم البيروقراطي -

البيروقراطي هو الخضوع الكامل للرؤساء في سبيل صنع السياسة  من بين اإليجابيات   التي يراها املؤيدون للنظام 

العامة للدولة، نتيجة املعرفة الكاملة بالوثائق واملستندات وهذا ما يساهم في صياغة القرارات الصادرة عن السلطة املكلفة  

كما أن البيروقراطية تسعى إلى تحقيق املساواة في التعامل بين   األفراد،  ، (74، صفحة 2018)بوحوش،  بكل دقة و وضوح

فيما يخص اإلجراءات واللوائح املفروضة عليهم داخل مختلف اإلدارات، وهذا بدوره يقض ي بالدرجة األولى على ظاهرة  

 املحاباة واملحسوبية.

كذلك من بين إيجابيات النظام البيروقراطي تقليل اإلحتكاك بين العاملين في التنظيمات وفق تنظيم التدرج الهرمي  

الذي يحدد أدوارهم املنوطة بهم، و أداء مهامهم بدقة و وضوح وأسلوب ممنهج بصفة مستمرة وسريعة، وذلك لدرايتهم  

عم أن  كما  عاتقهم.  على  الواقعة  باملسؤولية  وأسس  التامة  معايير  على  مبني  البيروقراطي  التنظيم  ظل  في  اإلنتقاء  لية 

بعيدا عن كل    ،(42، صفحة  2006)أسابع،    موضوعية تعمل على ضمان التجانس بين العاملين في املستوى الثقافي واملنهي 

 ى املوظفين املؤهلين بجدارة. اإلعتبارات األسرية أو القرابة مما يحقق كفاءة إدارية لد

القواعد   وفق  مهامه  بأداء  قام  ما  إذا  الرقابة،  عن  النظر  بغض  وظيفي  أمن  للعامل  البيروقراطي  النظام  يخلق 

والتنظيمات التي تحكم منصبه، حيث يتم منحه راتبا يتيح له عيش حياة مستقرة، وتأمين صحي و وقت إجازة بما في ذلك  

 من الذي توفره البيروقراطية.معاش التقاعد كجزء من األ 

أيضا من بين محاسن البيروقراطية خلق القدرة على التنبؤ، حيث يتم تحديد الهدف املراد تحقيقه، ثم يتم وضع  

القواعد واللوائح بحيث يمكن للعاملين داخل الهيكل تحقيق هذا الهدف بطريقة محددة، وعلى الرغم من أنه سيكون هناك  

، فإن اإلرشادات املضّمنة في  (2020)محمود،    القدرة على التنبؤ في أي نظام ألن األشخاص يرتكبون األخطاءدائما عدم  

 هذا الهيكل تجعل النتائج املستقبلية أكثر قابلية للتنبؤ مما لو لم تكن الهياكل موجودة.
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املزا رغم  البيروقراطي  األسلوب  أن   القول  تظل  ويمكن  بساطتها  رغم  الطويلة  أن اإلجراءات  إال  بها،  يتصف  التي  يا 

 معقدة، األمر الذي يحّتم خلق أساليب أخرى تساعد على إنجاز األعمال بمعايير تكنولوجيا أفضل.

 : عيوب التنظيم البيروقراطي -

عرفنا أن التنظيم البيروقراطي يتم فيه وضع القواعد والتعليمات والقرارات ضمن أطر خطية وكتابية    سبق و أن

على عكس ما يتم عليه األمر في اإلدارة اإللكترونية، وهذا ما يؤدي إلى إهدار الكثير من الوقت واملال واملساحات في املكاتب،  

على حسب االحتياجات والعواطف الشخصية والفردية، مما يفتح باب  ضف إلى ذلك أن اللوائح التنظيمية تمنح األولوية  

نظرتهم   تتغير  األمر  نهاية  وفي  ببساطة.  عنهم  االستغناء  ويمكن  قيمة  بال  أنهم  املوظفين  نفوس  في  تولد  التي  املحسوبية 

 للمسؤولية الواقعة عليهم. 

تون " على نظرية " ماكس فيبر" التي أعطى فيها  و من بين االنتقادات املوجه للنموذج البيروقراطي نجد انتقاد " مير 

أهمية كبرى للجانب الوظيفي املبني على التخصص الطبقي، حيث رأى " ميرتون" أنه كلما زاد تقسيم العمل أدت إلى عدم  

ا بسيطا  الرضا، وامللل يؤدي إلى إنخفاض اإلنتاج، والروتين وقلة الخبرة حيث يصبح الفرد ال يتقن إال مهنة واحدة، أو جزء

 .(131، صفحة 1997)الحوات،  من املعايير اإلنتاجية 

 إضافة إلى سلبيات أخرى تتخلل التنظيم البيروقراطي نذكر منها:  

اتصاف القوانين واللوائح التي تخدم النموذج البيروقراطي بالجمود وقتل روح املبادرة واإلبداع، وعدم تقبل   -

 األفكار الحديثة. 

للبالد   - العامة  السياسة  أهداف  على  سلبيا  تؤثر  وراءها،  من  الهدف  تحّري  دون  للتعليمات  التام  االنصياع 

 وفشلها.

غياب الشفافية في املعامالت تحت ظل املحسوبية والوساطة، التي تغلبت على أداء  الخدمة العامة ووصلت   -

 . إلى حّد التمييز وانتشار العنصرية والطبقية

إنتشار الفوض ى داخل املكاتب بسبب إهمال املوظفين لواجباتهم، وترك املواطنين يعانون يوميا ملشاكل فقدان   -

بالجمهور   واالستهزاء  التأجيل  كثرة  بسبب  مهامهم   انجاز  وعد   , اإلدارة  ملفاتهم،  بيروقراطية  )سعيدان، 

 . (47ة ، صفح1981الجزائرية، 
كثرة التعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات العليا، التي تتصف بها معظم األجهزة البيروقراطية من شأنها   -

تنمية االتجاهات الروتينية، يبث روح الكسل في نفوس اإلداريين و يجعلهم يتهربون من مسؤولياتهم بطريقة   

)سعيدان، بيروقراطية اإلدارة    ى داخل العمل اإلداري تزيد من سخط  املواطنين  و تجعلهم يسّببون الفوض 

 . (50، صفحة 1981الجزائرية، 

انتشار الرشوة نتيجة لتعقيد اإلجراءات في وجه املواطنين من طرف املوظفين، الذين يستغلون مناصبهم لزيادة   -

  رواتبهم، وبطبيعة الحال يضطر  املواطنين في النهاية إلى تسهيل تلك اإلجراءات التي وقفت أمامهم  بدفع الرشوة 

 . (91صفحة ، 2006)أسابع، 

وكخالصة عما سبق يتضح بأن الجوانب السلبية في النظام البيروقراطي جعلت العديد من األشخاص يشتكون من  

تغيير  وأمام  ،  (80، صفحة  2018)بوحوش،    ةالقيود  واإلجراءات اإلدارية املعقدة التي تفرضها عليهم األجهزة البيروقراطي

الصناعية، يحّتم   النهضة  التطورات الحاصلة جّراء  املجتمع ومواكبة  في  التي تحدث  للتغيرات  استجابة  القانونية  النظم 

 تغيير العقلية القديمة  املبنية على أساليب إدارية تقليدية، لتحقيق نتائج ايجابية ملموسة، وتسهيل املهام اإلدارية.
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 إللكترونية والنظام البيروقراطي العالقة املتواجدة بين اإلدارة ا -2

مع وجود الكثير من السلبيات التي وجهت للتنظيم البيروقراطي والتي شكلت عائقا أمام تقدم األجهزة اإلدارية التي     

ومبادراتهم   بالعاملين  االهتمام  غاب  حيث  البيروقراطي،  للنظام  مكان  هناك  يعد  لم  الحاصلة،  التغيرات  ملواكبة  تسعى 

امه باللوائح والقوانين املنظمة فقط، والتركيز على كل ما يدّون على الورق  وأصبح قياس أداء املوظف يعتمد على مدى التز 

و   األهداف  غياب  عنه  نتج   الذي  األمر  والسرية،  الغموض  يكتنفه  بأسلوب  تقليديا،  واالجتماعات  الجلسات  ومحاضر 

االعتماد على البيروقراطية    الشفافية، ومنه أصبح من الضروري اعتماد نظم اإلدارة اإللكترونية التي بات من الصعب معها 

 . (2018)همام،  كنموذج من نماذج اإلدارة، وإن كان لها الفضل في مرحلة تاريخية معينة اهتمامها بالتخطيط والتنظيم 

اتجاه يرى أن العالقة وبخصوص العالقة التي تربط اإلدارة اإللكترونية بالتنظيم البيروقراطي ظهرت عدة آراء، فهناك  

بينهما عبارة عن عراقيل سببها الجهاز البيروقراطي الذي يقف في وجه العمليات اإلدارية، و التي يكمن هدفها األساس ي في  

خدمة املواطن ومسايرة التطور السريع للتكنولوجيا، في حين يرى آخرون أن العالقة مبنية على التكامل من خالل دعم  

ية للنموذج البيروقراطي وجعلهما يسيران في تناسق واحد ضروري إلنجاح مشروع اإلدارة اإللكترونية دون  اإلدارة اإللكترون

 املساس بالثقافة البيروقراطية،  وسنحاول التطرق لهذين االتجاهين كاآلتي:

 التنظيم البيروقراطي عائق أمام اإلدارة اإللكترونية:  .أ 

ب التي تقف عائقا أمام نجاح اإلدارة اإللكترونية هو التنظيم البيروقراطي،  يرى أنصار هذا االتجاه أن من بين األسبا  

القائم على التمسك بحرفية القوانين واللوائح والتهرب من املسؤولية، التي تعّد جوهر أداء الخدمة العمومية، مقابل إلحاح  

لى اإلجراءات الروتينية و أداء املهام بكل دقة،  اإلدارة اإللكترونية على خدمة الدولة واملواطن، على نحو يؤدي إلى القضاء ع

 وهذا يجعل نقطة التالقي بين اإلدارة اإللكترونية واألسلوب البيروقراطي صعبا. 

و آخرون أن النظام البيروقراطي يساهم في فشل تطبيق مشروع    Jellinkوفي نفس الصياغ  يرى الباحث "جولينك"  

العليا، التي تبقى   الواقع، بسبب توزيع املهام بطريقة منفصلة ومحددة من طرف السلطة  اإلدارة اإللكترونية على أرض 

يم واإلدارة اإللكترونية  الجهة العليا الوحيدة املسؤولة، وهذا ما يدل على استحالة التعاون وتبادل املعلومات بين هذا التنظ

 .(17، صفحة 2018)حفص ي،  في سبيل خدمة املواطن
في   مرونة  بوجود  إال  يتحقق  ال  اإللكترونية،  البيروقراطي واإلدارة  النظام  من  نجاح كل  أن  الباحثين  أغلبية  ويرجع 

يسمى بأسلوب الطوابير والشباك،  إضافة إلى تبني ثقافة تبادل املعلومات بين  اإلجراءات،  وجعلها غير روتينية في ظل ما  

التحفظ والسرية التي تخالف أسس مشاريع اإلدارة اإللكترونية ، 2018)قاس ي،    مختلف الوظائف اإلدارية،  بعيدا عن 

 Walsh، املبنية على نشر املعلومات ألكثر من جهة بوسائل تقنية محمية، وفي نفس السياق يفسر الباحثين  (08صفحة  

et BANNISTER    ومؤيدين لهم، أن النموذج  البيروقراطي يمنح النفوذ والسلطة الكاملة لألجهزة العليا لتسطير السياسة

البي  املتخذة على ضوء  القرارات  للبالد، من خالل  يتماش ى مع  العامة  انات و كل مايتعلق بقطاعات تخصصهم، وهذا ال 

 .(15، صفحة  2018)حفص ي،    مشروع اإلدارة اإللكترونية، التي تتيح للعامة االستفادة من كل الخدمات بشفافية ووضوح

 اإلدارة اإللكترونية وسيلة لدعم التنظيم البيروقراطي: 
التنظيم    أن  البيروقراطي،  للتنظيم  اإللكترونية  اإلدارة  دعم  لفكرة  املؤيدون  يرى  األول  االتجاه  أنصار  على خالف 

البيروقراطي يتخلله الجمود والغموض سواء في لوائحه أو أساليب تعامله مع املواطنين، مما يالقي صعوبة التعامل مع تلبية  

 لسياس ي ككل. حاجيات األشخاص واستحالة إصالح النظام ا

تلك اإلجراءات، عن طريق وسائل تكنولوجيا    بتسهيل  البيروقراطية  في دعم  اإللكترونية  يبرز دور اإلدارة  ومن هنا 

االتصاالت واملعلومات وفتح املجال أمام املتعاملين كي تزيد ثقتهم بالحكومة، وبالتالي زيادة فعالية الثقافة البيروقراطية  
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إيجاد مختلف  (16، صفحة  2018)حفص ي،    نظورهاورفع كفاءتها دون تغيير م ، وهنا يتضح دور اإلدارة اإللكترونية في 

 الحلول الكفيلة لخدمة املواطنين و إنجاح مشاريعها بسرعة دون أية عقبات. 

وذلك الرقمية،  التحوالت  أفرزتها  نوعية  قفزة  اإللكترونية  اإلدارة  تعتبر  وانجاز    كذلك  الجمهور  ملطالب  استجابة 

املعامالت داخل األجهزة واملنظمات اإلدارية بدقة ونجاح، وكل ذلك على خلفية التخلي عن اإلدارة التقليدية أو مايعرف  

بالنظام البيروقراطي، وتبني مفاهيم جديدة وحديثة لتحقيق أهدافها بكفاءة، من خالل تطبيق اإلدارة اإللكترونية، عمال  

 إصالح األساليب اإلجرائية، في مختلف قطاعات الدولة السيما الخدماتية.   بمبدأ

إلى نتائج مجسدة في أرض   البيروقراطي  التنظيم  أفكار  ومن ثمة فإن اإلدارة اإللكترونية من أهم أهدافها،  تحويل 

 .(11، صفحة 2022)بليل،  الواقع، مع تحقيق فوائد للجمهور وتوفير الخدمة املستمرة على مدار الساعة 

يمكننا القول أن اإلدارة اإللكترونية لها أهمية بالغة في تطوير عمل اإلدارة العامة رغم تميزها    ومن خالل ماسبق  

وخدمة   شؤونها  تسيير  في  البيروقراطي  التنظيم  على  تعتمد  تظل  صلبها  في  الحكومية  األجهزة  البيروقراطي، ألن  بالطابع 

من لكن  تكاملية  عالقة  هي  هنا  املوجودة  فالعالقة  تطبيقها    مجتمعاتها،   تم  ما  إذا  البيروقراطية  فالثقافة  خاص،  نوع 

مهام   بوضوح  تتصف  التي  اإللكترونية  اإلدارة  ومشاريع  مخططات  إنجاح  في  ذلك  سيسهم  حتما  املثالي،  بنموذجها 

 ومسؤوليات مختلف الجهات املعنية بها.

لعمومية في سبيل أداء املهام من طرف  وعليه يستدعي األمر التنسيق بين فلسفة التنظيم البيروقراطي داخل اإلدارات ا

الداخلية والخارجية وتغيير   البيئة  التوازن بين متغيرات  إيجاد  التي ترتكز على  العموميين، واإلدارة اإللكترونية  املوظفين 

 مة. طرق تفكير اإلدارات للوصول بها إلى تكنولوجيا عالية ومتطورة، تنعكس باإليجاب على النظام السياس ي والخدمات العا

 :خاتمة

 من خالل دراستنا السابقة ملفهوم اإلدارة اإللكترونية وعالقتها بالتنظيم البيروقراطي توصلنا في نهاية األمر إلى ما يلي: 

تعاريف عديدة و وجهات نظر تختلف من عالم إلى باحث، ولذلك يصعب إعطاء    مفهوم اإلدارة اإللكترونية واسع و لهبأن   -

الحكومة   لخدمة  أداة ضرورية  أنها  على  واحد  جانب  من  لها  ينظر  ولكن  املفاهيمي،  إطاره  تحديد  أو  دقيق  له وصف 

تكنولوجيا استعماال  واإلدارات العمومية، خاصة إذا كانت تدعم الثقافة البيروقراطية بصورتها اإليجابية باستعمال ال

 يخدم املواطنين واإلدارة على حّد سواء. 

اإلدارة اإللكترونية مبنية على العديد من املبادئ واألسس التي تساهم في تلبية مطالب املواطنين و حل مشاكلهم، إضافة   -

بادئ التي يبنى عليها  إلى مواكبة التغييرات الحاصلة على البيئة الخارجية والداخلية، وفي نفس الوقت تسعى إلصالح امل

 التنظيم البيروقراطي وبذلك نجاح وإصالح منظومة اإلدارة بفعالية وكفاءة. 

نجاح اإلدارة اإللكترونية في أي مجال ومكان مرهون بتوفير ومراعاة مقومات مادية وغير مادية تجعلها قادرة على آداء   -

 طاعات، واالهتمام بتلك املتطلبات ضروري.املهام املنوطة بها، وتحقيق األهداف التي تنشدها لجميع الق

 ومنه نقترح التوصيات اآلتية:

ضرورة االهتمام باإلدارة االلكترونية من خالل توفير مناخ استثماري مشجع لها في مجال التكنولوجيا الحديثة املتعلقة   -

 باإلعالم واالتصال . 

اإلدارة   - لتطبيق  خاصة  تشريعات  سن  و  البشري  العنصر  تكوين  بمافيها  األساسية  املتطلبات  كل  لتوفير  السعي 

 النجاح في جميع األصعدة.   اإللكترونية وتوفير لها متطلبات

السعي للتنسيق بين اإلدارة اإللكترونية والتنظيم البيروقراطي من خالل تنفيذ مشاريع اإلدارة اإللكترونية من طرف   -

 الحكومة دون املساس بثقافة البيروقراطية خاصة في شقها اإليجابي بما فيه الشفافية واملساواة املذكور سابقا. 
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 امللخص: 

وقع اختيارنا على دراسة موضوع البيروقراطية كظاهرة إدارية قديمة في املؤسسات العمومية وقد ربطناها مع اإلدارة االلكترونية التي  

البيروقراطية بمفهومها السليم  عرفت دراسات جمة في سياق   في اقتصاديات عاملية. فتمثل  التكنولوجية واملعرفية  الثورة  أثر  التنقيب على 

وسيلة لتحقيق الصالح العام للمجتمع، في حين تعاقبت اإلصالحات الحكومية الرامية إلى تقليص مشاكلها والتي أصبحت مرادف للصعوبات  

مومية بشكلها التقليدي، وقد اقترنت مؤخرا البيروقراطية بالتكنولوجيا الرقمية وعرفت منحى آخر ملشاكل  والعراقيل اإلدارية في املؤسسات الع

يومية تواجه املستفيدين من الخدمات العمومية. ومن جهة أخرى تمثل اإلدارة االلكترونية العصب الحيوي في تحسين املؤسسات العمومية  

حول البيروقراطية وبالتركيز على نماذج منها، باإلضافة إلى تسليط الضوء على اإلدارة االلكترونية  وعليه هدف بحثنا إلى عرض مفاهيم أساسية  

نا متطلبات تحسين أدائها كمؤسسات   في املؤسسات العمومية، وقد عرجنا على موضوع املؤسسات العمومية وما تختص به من مميزات، وبيَّ

حليلي لدراسة العالقة السبيبة بين اإلدارة االلكترونية والبيروقراطية في بيئة تتسم بالتغيرات  هامة في املجتمع. واستخدمنا املنهج الوصفي الت

املؤسس في  االلكترونية  واإلدارة  الرقمية  البيروقراطية  بين  سببية  عالقة  وجود  أبرزها  كان  النتائج  من  جملة  الى  توصلنا  وقد  ات املتسارعة. 

شانها أن تحسن التطبيق الفعلي لإلدارة االلكترونية باملؤسسة العمومية وتعدل املفهوم الشائع العمومية، كما تم اقتراح عدة توصيات من  

 للبيروقراطية وفق آخر ما توصلت له التقنيات الرقمية. 

 البيروقراطية االلكترونية، اإلدارة االلكترونية، املؤسسات العمومية  الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

We chose to study the subject of bureaucracy as an old administrative phenomenon in public institutions, and we have 

linked it with electronic management, which has known many studies in the context of exploration on the impact of the 

technological and knowledge revolution in global economies. Bureaucracy, in its proper sense, represents a means to achieve 

the public good of society, while successive government reforms aimed at reducing its problems have become synonymous 

with administrative difficulties and obstacles in public institutions in its traditional form. On the other hand, electronic 

management represents the vital nerve in improving public institutions, and accordingly, the aim of our research is to present 

basic concepts about bureaucracy and focus on examples of them, in addition to shedding light on electronic management in 

public institutions. Requirements to improve their performance as important institutions in society. We used the descriptive 

analytical approach to study the causal relationship between electronic management and bureaucracy in an environment 

characterized by rapid changes. We have reached a number of results, the most prominent of which was the existence of a 

causal relationship between digital bureaucracy and electronic management in public institutions. Several recommendations 

were also proposed that would improve the actual application of electronic management in the public institution and modify 

the common concept of bureaucracy according to the latest findings of digital technologies. 

Key words: electronic bureaucracy, electronic management, public institutions . 
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 مقدمة:

صال ِ
ّ
اإلت تقنيات  في  التطور  التكنولوجي،  التقدم  ظروف  املؤسسات    فرضت  على  املعرفية  والثورة  واملعلوماتية، 

العمومية التغير حسب موجة التطور تلك، وذلك من خالل إعادة النظر في األساليب التقليدية لإلدارة وخدمة املستفيدين.  

اإل  النماذج  تعتبر أحدث  والتي  االلكترونية  اإلدارة  املؤسسات فلسفة  باقي  مثل  مثلها  العمومية  املؤسسات    دارية، فتبنت 

لتق  اآللياتوأحد أهم   املؤسسات  املستخدمة  في  بكثرة  التي شاعت  البيروقراطية  اإلداري، وتدنية سلبيات  الفساد  ليص 

على   باإلجابة  االلكترونية  واإلدارة  الرقمية  البيروقراطية  موضوع  نعالج  سوف  االسطر  هذه  من  وانطالقا  العمومية. 

 اإلشكالية التالية: 

اإلدارة االلكترونية نوع من اإلدارات املتزامنة مع التقدم التكنولوجي والتطور في تكنولوجيا    تتمثل  إشكالية البحث: 

االعالم واالتصال، وقد أحدثت هذه األخيرة طفرة كبيرة في تسيير املؤسسات العمومية املختلفة في شتى امليادين وبكل الدول.  

اجتهاد   بعيد من خالل  زمن  منذ  البيروقراطية  لهذا  وكذلك عرفت  األولى  اللمسات  في وضع  اإلدارة  الباحثين وأدباء علم 

املفهوم وكان أبرزهم "ماكس فيبر". ومع مرور السنوات تغير املفهوم ليأخذ منحى سياس ي وكذلك ليزدوج مع سلبيات او 

ديد )االلكتروني( الخلل املوجود في إدارة املؤسسات العمومية. ومن هذا املنطلق تحاول إشكالية البحث ان تبرز الطرح الج

 للبيروقراطية من خالل التساؤالت التالية: 

 ما هي املفاهيم املتعلقة بالعالقة بين البيروقراطية واإلدارة االلكترونية؟ −

 العمومية؟ املؤسسات في الرقمية البيروقراطية  إشكالية  تعالج كيف −

املوضوعات املهمة وذات الحاجة املاسة للدراسة شانها موضوع البيروقراطية الرقمية من  يعتبر  أهمية البحث:  

التحليل املستفيض كونها تمس املواطن بشكل مباشر املستفيد من خدمات   شان اإلدارة االلكترونية، وتتطلب 

املؤسسات العمومية بمختلف اختصاصاتها. وعلى الرغم من وجود دراسات كثيرة في املوضوعين لكن يبقى املجال  

اخر مستجدات التقدم التكنولوجي املتعلق باإلدارة العمومية وما نتج عنه من إيجابيات، وتبيان  مفتوح لتعقب  

أوجه القصور في استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال في اإلدارات العمومية، إذ يزيد من أهمية البحث هو  

 رقمية. تسليط الضوء على الوجه االخر للبيروقراطية وهو ما عرف بالبيروقراطية ال

البحث: في    أهداف  االلكترونية  واإلدارة  البيروقراطية  بين  العالقة  بيان  على  بالوقوف  األساس ي  الهدف  يتلخص 

 املؤسسات العمومية، وتتلخص األهداف الجزئية في:

 بيان مدى وجود اختالف بين اإلدارة التقليدية واإلدارة االلكترونية للمؤسسات العمومية؛  .1

 الصحيح للبيروقراطية واملفاهيم الشائعة لها في ظل تطور اإلدارة العمومية؛بيان املفهوم  .2

 بيان مدى ارتباط البيروقراطية باإلدارة االلكترونية وكيفية تحولها الى املسار الرقمي؟  .3

نا استخدمنا املنهج الوصفي املسحي والتحليلي ألدبيات    منهجية البحث: ونظرا لسيرورة البحث بالطرح النظري فإنَّ

الدراسة املتعلقة باألدب اإلداري ومستجداته في العالم تزامنا مع التقدم التكنولوجي. واعتمدنا على املصادر االلكترونية  

وكش  البيروقراطية  حول  املعطيات  وتحليل  جمع  في  املؤسسات  والورقية  في  وواقعهما  االلكترونية  باإلدارة  عالقتها  فنا 

العمومية. وذلك باستقصاء االثار الناجمة عن البيروقراطية الرقمية في املؤسسات العمومية.  وذلك من أجل اإلجابة على  

 جملة من التساؤالت التي طرحت كالتالي:

 ما هي املفاهيم املختلفة املتعقلة بمتغيرات الدراسة؟  −

 تتمثل اإلشكاليات التي تواجه تطبيق اإلدارة االلكترونية في املؤسسات العمومية؟  فيما −
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 املتخلفة؟   املجتمعات في للبيروقراطية  السائدة  التصورات  هي ما −

 ما هي العالقة بين البيروقراطية واإلدارة االلكترونية؟  −

 املوضوعة آنفا تضمن مفاصل البحث ما يلي: لتحقيق اهداف البحث ولإلجابة على التساؤالت   محاور البحث: 

 لإلدارة االلكترونية  املدخل العام −

 كمعيار اإلدارة املتميزة لبيروقراطية ا −

 البيروقراطية بين املثالية واإلدارة االلكترونية في املؤسسات العمومية  −

 اإلطار العام لإلدارة االلكترونية:  أوال

البشرية القريحة  افرزته  ما  أبرز  فاصبحت    من  واالتصال  املعلوماتية  على  بضاللها  رمت  والتي  التكنولوجيا  هو 

البشرية تنعم بآخر ما توصل له الفكر واملتمثل بتكنولوجيا املعلومات واالتصال، وهذه األخيرة أحدثت قفزة نوعية في حياة 

باإل  يعرف  بما  فكونت  باإلدارة  التكنولوجيا  اقترنت  وقد  والدول.  واملؤسسات  عرفت  املجتمعات  إذ  االلكترونية  دارة 

املؤسسات تطورا ملحوظا في املجال اإلداري عالوة على مجاالت أخرى. وعليه وفي هذه الفقرات ادناه سوف نعرج على مفهوم  

 اإلدارة االلكترونية ونتطرق لجوانب أخرى تمس هذا املصطلح. 

 مفهوم اإلدارة االلكترونية -3

اختالف   على  املؤسسات  التكنولوجياستطاعت  التقدم  من  تستفيد  ان  األساليب  ،  نشاطها  من  الرقمنة  وكانت 

   الحديثة في انجاز عدة إجراءات وعمليات إدارية.

 : تعريف اإلدارة االلكترونية 1_1

بعنوان "الحكومة االلكترونية لدعم التنمية املستدامة"    2016أظهر إستطالع األمم املتحدة للحكومة االلكترونية         

ة لالتجاهات في تطوير الحكومة االلكترونية في البلدان في جميع أنحاء العالم وفقا للمسح فإنَّ املزيد من الحكومات  صور 

تبني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتقديم الخدمات وإشراك الناس في عمليات صنع القرار في جميع مناطق العالم.  

أنَّ الحكومة   املسح دليال جديدا على  )يوفر  تنفيذ جدول أعمال  في دعم  القدرة على املساعدة  لديها  (  2030االلكترونية 

( ال  املستدامة  التنمية  الحكومة  17وأهداف  تنمية  من  أعلى  مستويات  نحو  إيجابي  عاملي  جاه  ِ
ّ
إت إلى  املسح  ويشير   .)

ن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  االلكترونية. إذ أنَّ الدول في جميع املناطق تحتضن بشكل متزايد االبتكار واالستفادة م

القرار. عمليات صنع  في  الناس  وإشراك  الخدمات  لتقديم  املتحدة،    الجديدة  لألمم  االلكترونية  للحكومة  )إستطالعات 

2017 ) 

 (2009)أمونة، وتعرف اإلدارة االلكترونية وفق الكثير من وجهات النظر كالتالي: 

هي:  − االلكترونية  الواسع    اإلدارة  االستخدام  االلكتروني عن طريق  املكتب  واحالل  الورقية  املعامالت  عن  االستغناء 

 إجراءات مكتبية ثم معالجتها حسب خطوات متسلسلة منفذة مسبقا؛ لتكنولوجيا املعلومات وتحويل الخدمات العامة الى  

منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على تقنيات االتصاالت واملعلومات لتحويل العمل اإلداري    اإلدارة االلكترونية هي:  −

 اليدوي إلى أعمال تنفذ بواسطة تقنيات رقمية حديثة؛  

هي: − االلكترونية  االع  اإلدارة  انجاز  االعمال  وظيفة  تشمل  بحيث  االلكترونية  والوسائل  النظم  باستخدام  مال 

 االلكترونية والحكومة االلكترونية؛

تشمل جميع استعماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بصورة تحقق تكامل الرؤية ومن    اإلدارة االلكترونية هي: −

 ثم أداء األعمال. 
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 االلكترونيةأهمية وأهداف اإلدارة : 2_1

أحدثت الثورة العلمية واملعرفية والتكنولوجية فارقا كبيرا في تطور نشاط املؤسسات الخاصة والعمومية، ومما يزيد أهمية  

اإلدارة االلكترونية فهي "من إحدى ثمار التطور التقني في مجال االتصاالت والتقنيات الحديثة، واضحت تمثل االتجاه  

املعاصرة، حيث يشهد العالم اليوم حركة نشطة الستثمار كافة التقنيات الحديثة من اجل تجويد اعمال  الحديث في اإلدارة  

املؤسسات وتحويلها الى مؤسسات الكترونية توظف شبكة الحاسب االلي والتطبيقات املتطورة للحاسبات اآللية في انجاز  

وتنظيف   تخطيط  من  اإلدارية  ومعامالتها  ومهامها  اعمالها  من  كافة  وجه  اتم  على  وظائفها  واتمام جميع  ورقابة  وتوجيه 

 تسويق وإنتاج وتمويل واستثمار واعمال مكتبية بسرعة ودقة عالية. وتتمثل أهمية اإلدارة االلكترونية كذلك في:

 انخفاض تكاليف اإلنتاج وزيادة ربحية املنظمة؛   −

 تحسين مستوى أداء املؤسسات الحكومية،   −

 ورقي؛تالفي مخاطر التعامل ال −

 زيادة الصادرات وتدعيم االقتصاد الوطني؛ −

 إيجاد فرص جديدة للعمل الحر؛  −

  (79_78، صفحة 2020)البلوي، االستفادة من الفرص املتاحة في أسواق التكنولوجيا املتقدمة.  −

 ( 2014)عائشة،  االلكترونية في املؤسسة في األسطر التالية:وتأسيسا على ما سبق يمكن عرض أهداف اإلدارة  

 رفع مستوى األداء: من خالل الدقة في انتقال املعلومات بين الدوائر الحكومية؛  −

 زيادة دقة البيانات: من خالل توفرها من عدة جهات؛ −

 األعمال الورقية وتعبئة البيانات يدويا؛ تلخيص اإلجراءات اإلدارية: بعد انعدام  −

 االستخدام األمثل للطاقات البشرية: بتوجيه الطاقات البشرية في مهام أكثر إنتاجية؛ −

 زيادة اإلنتاجية وخفض التكلفة في األداء: ذلك باستخدام التكنولوجيا املبنية على شبكات املعلومات؛ −

 مع التكنولوجيا املتقدمة كما يخدم مصلحة املواطن؛ مواكبة التطور التكنولوجي: حيث يتحقق التكامل  −

 تدعيم فرص التنمية واإلصالح االقتصادي: من خالل توفير البيئة االقتصادية املناسبة.  −

 ثار املترتبة على تطبيق اإلدارة االلكترونية   األ -4

في   االلكترونية  اإلدارة  تطبيق  عن  تنجم  التي  االثار  نبين  العنصر سوف  هذا  السياسية،  في  اإلدارية،  املجاالت 

 االجتماعية واالقتصادية كما يلي:

وبصفة   − اإلداري،  للنشاط  الرئيسية  والعناصر  اإلدارة  وظائف  على  االلكترونية  اإلدارة  آثار  تنعكس  اإلداري:  املجال 

 خاصة تهيئة وإصالح البيئة التنظيمية؛ 

شار الحكومات االلكترونية أو ظهور نمط جديد من العالقة املجال السياس ي: يؤدي تطبيق اإلدارة االلكترونية الى انت −

بين املواطنين والدولة تستند الى زيادة الوعي السياس ي وتسهيل املشاركة في وضع السياسات وتحديد األولويات واستخدام  

 (2016)زرزار، نظم املعلومات االلكترونية في عملية التمثيل السياس ي واالنتخابات؛ 

  ظل   في  السائدة  بالقرارات  واالنفراد  املركزية  روح  من  السياسية  والقيادات  الحكومة  تتخلص  االلكترونية  اإلدارة  ظل  وفي

  القرار   في  السياسية   املشاركة   مستوى   كتحسين   الوسيط،  دور   الى   القائد   دور   من  الى  تتحول   كما   البيروقراطية   اإلدارة

  نحو  يدفع الذي االمر والحكومية،  اإلدارية واملحاسبة  واملساءلة  الرقابة تفعيل اجل  من الشفافية  مبدا وترسيخ  الحكومي،

 ( 2019)اسية،  .املستدامة  والتنمية  الديمقراطي الحكم  وتعزيز الحكومية،  الجهات  لدى األداء كفاءة زيادة
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املال  املجال   − راس  أهمية  البرمجيات وتضاؤل  في صناعة  الرقمية  والثورة  االلكترونية  اإلدارة  اثار  تتضح  االقتصادي: 

 النقدي في مقابل أهمية اقتصاديات املعرفة، وفتح أسواق جديدة، وزيادة فعالية العمليات اإلنتاجية؛

وشمولي على جميع املكونات االجتماعية، وظهور    املجال االجتماعي: ان تطبيق اإلدارة االلكترونية سوف يؤثر بشكل كمي −

معيار جديد للتفرقة بين املستويات االجتماعية يستند الى معرفة املعلومات ومن هذه التأثيرات االجتماعية عوملة الثقافة،  

 (2016 )زرزار،والتأثير السلبي على الثقافة املحلية واملعاناة من التفكك االجتماعي. 

 بنية اإلدارة االلكترونية  -5

املميزة ألية بنية أساسية في مدى توافرها على نطاق واسع، وهذا ما يدفع لضرورة تطوير هيكلة البنية    تتجلى الخاصية

تركيبة  األساسية للمعلوماتية باعتبار ان األنشطة املتوقع مستقبال ال تحققها بنية االتصاالت. وإزاء ذلك فهي عبارة عن  

استخدام   خالل  من  االتصاالت  تساند  تشريعية  وإجراءات  تقنية  تسهيالت  على  املشتملة  والفوقية  التحتية  أساسية 

واالقمار   البصرية  االلياف  على   باعتمادها  والخلوية  الثابتة  االتصالية  كالتوسعات  والالسلكية  السلكية  التقنيات 

التمكينية التشريعية  للسياسات  نتيجة  املواقع    الصناعية،  في  يتمثل  جذاب  معلوماتي  محتوى  طرح  شانها  من  التي 

الحقا، واضافة الى ذلك إجراءات تنموية إبداعية    االلكترونية التفاعلية يمكن توظيفها في تطبيقات خدمية عامة كما سنرى 

ظم املؤسسية والرفع  لربط السياسات املعلوماتية من أجل ان تكون مخرجاتها قدرات بشرية فكرية قادرة على النهوض بالن

هو   كما  افتراضية  الكترونية  ومنتجات  تنتجه من خدمات  بما  للتنافس  املحقق  والتميز  الجودة  نحو  أدائها  من معدالت 

    موضح في الشكل التالي:

 ارة االلكترونية (: هيكل البنية األساسية لإلد01الشكل رقم) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 7_ص 6، ص2007، مارس 12، العدد cybrarians journalملصدر: حنان الصادق بيزان، اإلدارة االلكترونية الليبية: االفتراضية ومستقبليات، ا

 متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية -6
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واألساليب واإلجراءات والهياكل والتشريعات التي تقوم عليها  تمثل اإلدارة االلكترونية تحوال شامال في املفاهيم والنظريات  

والتشريعية   واملالية  واملعلوماتية  التقنية  املكونات  من  متكامل  نظام  على  تشتمل  معقدة  عملية  وهي  التقليدية،  اإلدارة 

 ارة االلكترونية وأهمها هو: والبيئية والبشرية وغيرها. وبالتالي ال بد من توفر متطلبات عديدة ومتكاملة لتطبيق مفهوم اإلد

التأسيس: والذي بدوره يستدعي تشكيل إدارة أو هيئة لتخطيط ومتابعة وتنفيذ ووضع   − وضع استراتيجيات وخطط 

العامة   املواصفات  ووضع  للدراسة.  والبحثية  االستشارية  بالجهات  واالستعانة  االلكترونية،  اإلدارة  ملشروع  الخطط 

االلكترونية والتكامل والتوافق بين املعلومات املرتبطة بأكثر من جهة، واالستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ  ومقاييس اإلدارة  

 بعض مراحل املشروع. 

وجاهزة   − متكاملة  تكون  بحيث  االتصاالت  شبكة  وتحسين  تطوير  وتشمل  االلكترونية:  لإلدارة  التحتية  البنية  توفير 

تصاالت في آن واحد، لكي تحقق الهدف من استخدام شبكة االنترنت، باإلضافة  لالستخدام واستيعاب الكم الهائل من اال

 الى توفير التكنولوجيا الرقمية املالئمة. 

تطوير التنظيم اإلداري والخدمات واملعامالت الحكومية وفق تحول تدريجي، اذ يتطلب تطبيق اإلدارة االلكترونية اجراء   −

 واإلجراءات واألساليب الحكومية.  تغييرات في الجوانب الهيكلية والتنظيمية

الحالية ملواكبة   − التعليم والتدريب  بنظم  النظر  إعادة  املتعاملين، من خالل  العاملين وتوعية وتثقيف  تعليم وتدريب 

متطلبات التحول الجديد، باإلضافة الى توعية افراد املجتمع بثقافة وطبيعة اإلدارة االلكترونية وتهيئة االستعداد النفس ي  

 لوكي والتقني واملادي وغير ذلك من متطلبات التكيف مع تطبيقات اإلدارة االلكترونية؛والس

والتعامالت   − التجارة  ومتطلبات  يتناسب  بما  وتطويرها،  الحالية  التشريعات  تعديل  أو  الضرورية  التشريعات  اصدار 

 املالية وغيرها. 

ا − ولتحقيق  االلكترونية،  اإلدارة  في  املعلومات  وحماية  امن  على  ضمان  السلبية  التاثيرات  وتقليص  املعلومات  من 

وطنية ألمن   استراتيجية  تبني  أهمها:  اإلجراءات  ببعض  القيام  تتطلب  االلكترونية  اإلدارة  فان  االنترنت  استخدام شبكة 

 (2007)املير،  املعلومات، ووضع سياسة امنية لتقنيات املعلومات بما فيها خدمات االنترنت.

 ووفق دراسة اشتملت متطلبات اإلدارة االلكترونية على عوامل جمعت في الشكل التالي:

 (: املتطلبات الستة لإلدارة اإللكترونية 01) الشكل رقم 

 

 

 

 

 

اقع إدارة املوارد البشرية إلكترونًيا   في الجامعات الفلسطينية_قطاع غزة، رسالة   e_HRMاملصدر: يوسف محمد يوسف أبو أمونه، و

 .48، ص 2009ماجستير، الجامعة اإلسالمية، إدارة األعمال، 

 اإلدارة املتميزة البيروقراطية كمعيار  ثانيا: 

التكنولوجيا 
 الرقمية

التسويق 
 االلكتروني

الهيكل 
 االلكتروني

القيادة 
 االلكترونية

االستراتيجية 
 @ االلكترونية

العمليات 
 االلكترونية
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في إطار املفاهيم األولى لإلدارة وفق املدرسة الكالسيكية_املدرسة العلمية_ كان ينظر للبيروقراطية على أنها مثالية فقد  

اليه ما كان يلقب بأبو اإلدارة "فريدييك   اللبنة األولى لهذا املفهوم من طرف "ماكس فيبر" تماشيا مع ما توصل  وضعت 

س علمية لإلدارة ووفق خاصيات معينة وبمقاييس معروفة. وبهذه التوطئة سنركز على البيروقراطية  تايلور" في وضع أس

 في التالي: من خالل نشاتها ومفهومها العام، خصائصها، سلبياتها، وكذا طرح بعض النماذج من البيروقراطية

 : نشأة البيروقراطية 1_2

وسي فهي  املعاصر  عاملنا  سمات  من  البيروقراطية  وتطبيق  تعد  للمجتمع  العامة  األهداف  لتحقيق  أساسية  لة 

املجاالت.   جميع  في  الحديث  بشكلها  الدولة  توسع  من  تأتي  وأهميتها  السياسية،  القيادة  تها  سنَّ التي  )عمر،  القوانين 

اليابان،   وهي ظاهرة قديمة جدا، فاإلمبراطوريات    (13، صفحة  2020البيروقراطية اإلدارية وآليات التدبير السياس ي في 

القديمة كانت أيضا بيروقراطيات كبيرة وضخمة، وإنَّ الفراعنة في مصر القديمة وأباطرة الصين بنو أجهزة بيروقراطية  

ضخمة جدا. وكذلك حاول غيرهم من اجل تحقيق سيطرة الحكومة املركزية على انحاء الدولة او اإلمبراطورية املترامية  

 (404، صفحة 2011)نجم، القيادة االدارية في القرن الواحد والعشرين،  ألطراف.ا

ي  (Bureaucracy :وقد نشأ مصطلح البيروقراطية )باإلنجليزية
ّ
، وهو يشير في األصل إلى قطعة قماش تغط

ً
مؤخرا

الثامن عش القرن  في  الفرنسية  في الحكومة 
ّ
الكلمة هو   (bureau) ر، واملصطلحمكاتب موظ بداية  في  اإلنجليزية  اللغة  في 

للداللة على حكم الحكومة، وظهر هذا خالل الّنضال ضّد الحكم املستبد الذي ظهر قبل الثورة الفرنسية، وخالل القرن  

استخدم  حيث  األوروبية؛  الدول  من  العديد  في  املصطلح  لهذا  التحقيري  االستخدام  انتشر  عشر  الليبراليون  التاسع  ه 

 (2021)نور،  بالتحديد لالستهتار، والنتقاد اإلجراءات امللتوية، واألسلوب املستبد ملسؤولي الحكومة االستبداديين.

كما تتردد كلمة البيروقراطية على السنة كثير من الناس للتعبير على نظام يسوده الروتين اململ وضعف اإلنجاز  

التنفيذ.   الحادي والعشرين،  والبطء في  املنشأة مع حداثة وتحديات القرن  )املغربي ك.، االدارة: أصالة املبادئ ووظائف 

هما  (109، صفحة  2019 مقطعين  من  البيروقراطية  كلمة  التي  (  Bureau)   وتتكون  واألنشطة  األعمال  أو  مكتب  وتعني 

والذي يعني سلطة أو حكم املكتب أو نفوذ وأسلوب العمل املكتبي. ويعود إنشاء ( Cracy)   يتضمنها املكتب، واملقطع الثاني

(. وكان "ماكس فيبر" على  MAX WBER  ( /)1864_1920هذه املدرسة في اإلدارة إلى جهود العالم األملاني "ماكس فيبر " )  

ان مهتما باالنتاجية وضرورة تحفيز العاملين  دراية واسعة بدور الفرد في املجتمع وتأثير املجموعة عليه وأثره في املجموعة وك 

إلى زيادتها والتقيد بمواصفات اإلنتاج لذا فقد وضع أسسا علمية في اإلدارة تأخذ بعين االعتبار مصلحة كافة األطراف ذات  

)خطاب، أسس االدارة    ".بيروقراطيةالعالقة باملنظمة لتحقيق الحد األعلى من الكفاءة اإلدارية واإلنتاجية سميت بال"

 ( 63، صفحة 2017الحديثة، 

وقد الحظ "فيبر" عند دراسته للمنظمات البيروقراطية أنَّ مستوى هذه التنظيمات في الدول الحضرية أعلى منه  

رها، واهم  في الدول غير الحضرية، وذلك لوجود عوامل وظروف موضوعية ساعدت على قيام النظم البيروقراطية وتطو 

  (109، صفحة 2019)املغربي ك.، مرجع سبق ذكره، هذه العوامل ما يأتي: 

 وجود نظام نقدي يمكن الدول من دفع األجور والرواتب للموظفين نقدا؛  −

 وجود نظام ضريبي يسمح للدولة بالحصول على دخل ثابت؛  −

 ظهور التنظيمات الضخمة واملعقدة التي أدت الى ازدياد حجم العمل واالعباء التي يتطلب إنجازها.  −

 

 

 : تعريف البيروقراطية: 2_2
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االجتماعي، ومع ذلك فقد   التنظيم  التي طرأت على  التطورات  في ظل  البيروقراطية معاني عديدة  يأخذ مصطلح 

، صفحة  2014)عمر، البيروقراطية االدارية وآليات التدبير السياس ي في اليابان،    حصر التعدد في ثالث مفاهيم رئيسية:

13_15 ) 

املفهوم األول: وهو الشائع بين األوساط الشعبية وفي اغلب الثقافات، الذي ينطوي بين جنباته على املعاني السلبية،   •

اإلجراءات اإلدارية غير ذات جدوى وعدم الكفاءة في األداء، والذي تحول بين  مثل عيوب األداء، والتعقيد، وسلسلة من  

أو االعتراض على   األوساط الشعبية الى مفهوم يستعمل كوسيلة للتعبير عن االستياء من تصرف املسؤولين الحكوميين 

اية الى التخلف اإلداري واالهتمام  اإلجراءات الطويلة في املؤسسات التي قد تكون مرهقة وغير فعالة؛ )وهو أمر أدى في النه

)املغربي م.، اصول االدارة والتنظيم،    بالشكل دون الجوهر، وقد دفعت هذه النظرة باتجاه االستبداد والتحكم الطبقي.

 ((49، صفحة 2016

املفهوم الثاني: ويعني أية منظمة أو مؤسسة كبيرة مبينة على املهام والوظائف والعمليات مع تأثير ذي داللة في بيئتها     •

الداخلية والخارجية، وهذا املعنى أوسع، ويعد مالئما للمنظمات الكبيرة سواء أكانت عامة أو خاصة، حديثة أم قديمة،  

قدمه "ماكس فيبر". فأية منظمة تمتلك مجموعة من السمات منها سلطة تابعة   فضال عن أنه يعطي مرونة أكثر من الذي 

موزعة   والسلطة  القيادة،  وحدة  التنظيمية  وعالقاتها  اعمالها  كل  تضبط  واألنظمة  القواعد  تحكمها  وسلطة  للمكتب، 

 ية.بحسب التسلسل الهرمي، وتقسيم العمل والتخصص، ونظام الكفاءة واالستحقاق في التجنيد والترق

املفهوم الثالث )النظرة السياسية(: إذ يرى "ماركس" أنَّ البيروقراطية من األدوات التي تستعملها الدولة في سيطرتها   •

والديمقراطية   البيروقراطية  أنَّ  ترى  التي  املدرسة  فيمثل   " ميشيل  "روبرت  أما  املجتمع.  طبقات  لبقية  واستغاللها 

الح من  بعضا  بعضهما  الكبيرة ويستبعد  متعاكستان، ويستبعد  املنظمات  في جميع  البيروقراطي موجود  والهيكل  كومة، 

إمكانية الديمقراطية الداخلية. وأنَّ حجم وتعقيد املنظمات الحديثة تجعل قانون )األوليغارشية الحديدي( ينطبق على  

 قدم املساواة على كل تنظيم سياس ي وبضمنها الحكومة التي تسيطر عليها مصالح القلة.

املعلومات  وقد ظ التكنولوجي وباألخص من تكنولوجيا  التطور والتقدم  للبيروقراطية وربط مع  هر مفهوم جديد 

في " التنظيمالبيروقراطية املستنيرة" وهي  واالتصال واملتمثل  لتكنولوجيا    شكل من  بنية تحية متطورة  توافر  يبني على 

وتعتمد على املعلومات كمصدر أساس ي للسلطة، فهي عامل  معلومات، ويدير العديد من األنشطة الرئيسية عبر االنترنت. 

 (2003)رياض، حاسم لوجود املنظمة واستمرارها. 

 : خصائص البيروقراطية عند "ماكس فيبر" 3_2

في:  وتمثلت  اليها  دعى  التي  للبيروقراطية  التالية  الخصائص  فيبر  ماكس  الحديثة،    حدد  االدارة  اسس  )خطاب، 

 (64_63، صفحة 2017

التحديد الدقيق ألهداف وسياسات وإجراءات العمل عبر قوانين وأنظمة وتعليمات تصدر في لوائح يتقيد ويلتزم بها من   −

 يقوم بأداء العمل؛

ة منها وعلى املوظف أو العامل التفريق بين دوره الرسمي  الخدمة عامة وال يتحيز فيها ملن تنطبق عليه شروط االستفاد −

القوانين   تحدده  الذي  الرسمي  في دوره  تؤثر  بان  لها  املجال  افساح  الشخصية، وعدم  وبين عالقته ومصالحه  العمل  في 

 واألنظمة والتعليمات الرسمية؛ 

بطها كما يهدف الى تبسيط العمل  تطبيق مبدأ تقسيم العمل لتشجيع التخصص وزيادة الكفاءة اإلنتاجية وسهولة ض −

 بالنسبة للعامل؛
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تسخير املؤهالت والخبرات للوظيفة والتقيد بهما عبر اختيار العامل او املوظف واالبتعاد عن اية مؤثرات شخصية أو   −

 نفعية في هذا املجال؛ 

 االعتماد على التوثيق لضبط املعامالت والرجوع اليها مستقبال عند الحاجة؛ −

للعاملين يبين كافة األمور املتعلقة بهم منذ لحظة اختيارهم للعمل الى حين تركهم له نهائيا مع بيان    وضع نظام خدمة  −

 الحقوق والواجبات الخاصة بهم؛

خاذ القرارات او تعديلها حيث ركز على أن سلطة اتخاذ القرارات او تعديلها يجب ان تبقى في يد   − ِ
ّ
مركزية السلطة في ات

 اإلدارة العليا. 

)نجم، القيادة االدارية في    خالل ما تفضل به باحث آخر )نجم عبود نجم( من جملة الخصائص رأينا إضافة ما يلي:ومن  

 (405، صفحة 2011القرن الواحد والعشرين، 

 عدد العاملين ثابت وكذلك رواتبهم؛  −

 السرية الشديدة واملحافظة عليها ضرورية جدا؛  −

 رمية الصارمة واالحادية )لكل عامل مدير واحد(؛اله −

الترقية تعتمد على الرئيس املباشر في املستوى الالحق وليس على الكفاءة، وكذلك الرواتب تعتمد على املكانة وليس على   −

 أساس األداء.  

 : سلبيات البيروقراطية 4_2

النمو والتقدم، لكن تطبيق البيروقراطية من ناحية  تمتلك البيروقراطية التقدير من الدول النامية التي تتطلع الى  

 أخرى، أفرز العديد من السلبيات والتي هي كما يلي: 

 تضخم األعباء الروتينية بسبب تقسيم العمل إلى وحدات صغيرة؛ −

 عدم اعتناء العاملين بصالح املنظمة، واهتمامهم فقط باستيفاء اإلجراءات؛  −

 شعور العاملين بأنهم يعملون كاآللة؛  −

 يقوم التشابه في السلوك وتوحيد بسبب االلتزام باإلجراءات الى قتل روح االبتكار، كما يؤدي إلى التحجر؛ −

 عدم التفاعل مع بيئة املنظمة يحول دون تمكن اإلدارة من تحقيق أهدافها وشفافيتها.  −

كتاب في  جاء  ذلك  ومثال  البيروقراطية،  إصالح  أجل  من  الدعوات  جاءت  السلبيات  هذه  "وبسبب  "الظاهرة    كروزيرات 

 (51_50، صفحة 2016)املغربي م.، أصول اإلدارة والتنظيم،   بتفتيتها. كروزيرفقد طالب    بالو بيترالبيروقراطية" ودراسة 

 : نماذج في البيروقراطية باملؤسسة 5_2

من   الدنيا  واملستويات  العليا  اإلدارة  بين  العالقة  دراسة  هدفها  كان  نماذج  عدة  لفيبر  البيروقراطية  نموذج  عن  انبثق 

املرؤوسين من خالل التركيز على جوانب كثيرة منها السلوكية واألداء والنتائج ومراكز اتخاذ القرارات...الخ، و قد كان أهم  

 (41_38، صفحة 2007)حمود، تلك النماذج في: 

  ( 1940البيروقراطية وفق نموذج مرتون:)    لدراسة النموذج الفيبري من خالل نموذج خاص    مرتون   روبرتتوجه

(The Merton Model   طرحه ملعالجة بعض أوجه القصور في نموذج فيبر. وقد انطلق من االثار السلبية لتعليم املؤسسة )

أعضاء املؤسسة االستجابة التي سبق لهم تعلمها في مواقف كانت فيها تلك االستجابة مناسبة، على مواقف  حيث يعمم  

الرقابة" صادر عن   مشابهة، مما يؤدي إلى نتائج غير متوقعة وغير مرغوبة من قبل املؤسسة. ويبدأ النموذج ب "مطلب 
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لسلوك املمكن االعتماد عليه". وتستخدم أساليب "النموذج  اإلدارة العليا في هرمية املؤسسة، يأخذ شكل "التوكيد على ا

 اآللي" ل تنميط السلوك، لتتحول الرقابة الى عملية التأكد من أن تلك اإلجراءات مطبقة وملتزم بها.  

  ( 1949البيروقراطية وفق نموذج سلزنك:)    َّفي حين أكد مرتون على القواعد الرسمية كاستجابة ملطلب الرقابة، فإن

 The Selznickأكد على تخويل السلطة )او الصالحية( في مجال دراسته للنتائج غير املتوقعة وقد تبلور نموذجه )  سلزنك

Model  بوجه خاص من دراسته لتجربة "سلطة وادي تنس ي" في الواليات املتحدة االمريكية. ويبدأ النموذج بمطلب الرقابة )

 الى زيادة تخويل الصالحيات، غير أنَّ للتخويل عدد من النتائج املباشرة منها:     من قبل اإلدارة العليا في املؤسسة، ويؤدي ذلك

 زيادة تدريب املوظفين في مجاالت متخصصة؛  −

من   − أكبر  بدرجة  الجزئية  األهداف  تنقسم  املوظفين  يرتبط  وبذلك  تقسيمات،  الى  املؤسسة  بتجزئة  االهتمام  زيادة 

 االرتباط باألهداف العامة؛ 

 االهتمام بتجزئة املصالح الفردية بسبب التدريب املتخصص والتخويل، وزيادة الصراع بين وحدات املؤسسة؛زيادة  −

يؤدي التباعد بين األهداف العامة للمؤسسة وبين منجزاتها الفعلية الى اندفاع اإلدارة العليا نحو مزيد من التخويل   −

 يقود إلى املزيد من النتائج غير املتوقعة.   للصالحيات لغرض تحقيق النتائج املتوقعة، غير أنَّ ذلك 

  ( 1954البيروقراطية وفق نموذج كولدنر:)    بكل من مطلب الرقابة من قبل اإلدارة العليا وبالنتائج غير    كولدنراهتم

ة بهدف  املتوقعة للقواعد، خاصة وأنَّ القواعد الزمة لصيانة توازن املؤسسة البيروقراطية.  غير أنَّ االعتماد على الرقاب

املحافظة على توزان نظام فرعي في املؤسسة يؤدي إلى االخالل بالنظام األكبر، ويولد نتائجا مرتجعة تعود ثانية على النظم  

على الوجه التالي: يدفع مطلب الرقابة من اإلدارة العليا في املؤسسة البيروقراطية الى وضع    كولدنرالفرعية. ويعمل نموذج  

 ي تنظم العمل ويؤدي ذلك إلى تقليل ظهور عالقات القوة داخل الجماعة؛ اإلجراءات الرسمية الت 

تتفاعل الفروقات في السلطة داخل الجماعة لقبول سلطة املشرفين، مما يقلل من التوتر، وزيادة التوجه نحو تدعيم   −

 القواعد الرسمية؛ 

نمط يمثل الحد األدنى من األداء املطلوب، تتحول األدوار املحددة ألعضاء املؤسسة، في إطار القواعد الرسمية إلى   −

 مما يعني انخفاض اإلنجاز الفعلي عن املمكن إنجازه؛

 يؤدي تعيين الحد األدنى من األداء املسموح به إلى حصول فوارق بين األهداف العامة للمؤسسة وبين منجزاتها الفعلية.   −

مارسة الدقة في اإلشراف وإلى أحكامه في إطار النموذج  كاستجابة لعدم التوازن املذكور، تندفع اإلدارة العليا إلى م −

 (2014)صاري،  اآللي للمؤسسة.

إلى   − يؤدي  مما  العمل،  في جماعة  التوتر  مستوى  زيادة  وإلى  القوة،  بروز مظاهر عالقات  إلى  اإلشراف  أحكام  تؤدي 

 (2002)الزهري،  د السابقة اإلخالل بتوازنها الذي سبق أن حققته في ظل القواع

 البيروقراطية بين املثالية واإلدارة االلكترونية في املؤسسات العمومية ثالثا: 

للمؤسسات العمومية أهمية كبيرة في املجتمعات ملا تقدمه من خدمات تمس شريحة كبيرة من أفراد املجتمع، وفي  

تعين   األخيرة  اإلدارة  اآلونة  العمومية  املؤسسات  تبنت  وقد  التكنولوجي،  والتقدم  العلمية  التطورات  آخر  مواكبة  عليها 

االلكترونية، وقد عرفت هذه املؤسسات مشكل البيروقراطية لسنوات عديدة وبالرغم من تطور تقديم خدماتها بالتقنيات  

 الحديثة اال انه تبقى مشكلة البيروقراطية الرقمية. 

 

 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  181

181 

 اإلدارة االلكترونية في املؤسسات العمومية : 1_3

"املنشأة التي تؤدي عملياتها إلى تحقيق إيرادات   في البداية االمر سنبين خصوصية املؤسسات العمومية باعتبارها "

ها "مجموعة املنشآت التي تملك الدولة   (176، صفحة 2008)طلحة، وتمتلكها وتراقبها الدولة"  ، كما تم النظر إليها بأنَّ

، 2006)ملوخية، رؤوس أموالها وتديرها على أسس تختلف عن تلك التي تدار بها املرافق واملنشآت الحكومية التقليدية" 

 (82صفحة 

د كبير على حجم اإلمكانيات املالية واملادية املخصصة لها ملزاولة  وتتوقف فعالية نشاط املؤسسات العمومية الى ح

نشاطها، الن نقص توفير املوارد وانخفاض القدرة على تمويل النفقات العمومية يؤثر سلبا على مستوى العوائد املتاحة  

 (83_21، صفحة 2015)عدمان،  للموظفين واالعوان العاملين. وتتمثل اهم مشكالت الخدمة العمومية في:

 البطء في أداء الخدمة العمومية ألسباب تعود الى طول وتعقيد اإلجراءات والعمليات الالزمة إلنتاج الخدمة؛ 

 سوء تقديم الخدمة العمومية، والتمييز في أداء الخدمة بسبب تفش ي ظاهرة الوساطة؛

 خدمة العمومية، وتفش ي ظاهرة الفساد اإلداري؛ انتشار الرشوة بين الكثير من موظفي ال

 غياب االتصال بين اإلدارة في منظمات الخدمة العمومية وبين املستفيدين؛ 

افتقار االبتكار والتطوير، والغياب الكامل للبحوث والدراسات التطبيقية في الوحدات التنظيمية التي تقدم الخدمة،  

 للخدمات العمومية. وضعف نظم املتابعة والتقييم 

 وتسعى اإلدارة االلكترونية في املؤسسات العمومية الى تقديم عدة خدمات تتمثل في:  

 تبسيط اإلجراءات وتقليل كلفتها وإعطاء خدمة أكثر جودة؛ −

إلنجاز   − شخصيا  اإلدارات  إلى  االنتقال  من  العمالء  يضطر  أن  بدون  اإلدارية  املعامالت  انجاز  تنفيذ  وقت  اختصار 

 معامالتهم مع ما يترافق من إهدار للوقت والجهد والطاقات؛ 

 الدقة واملوضوعية في العمليات املنجزة؛ −

 تسهيل اجراء االتصال بين دوائر املؤسسة املختلفة ومع املؤسسات األخرى داخل وخارج بلد املؤسسة؛ −

خلية وشبكة االنترنت مما يؤثر إيجابا  االستغناء عن املعامالت الورقية وإحالل املكتب االلكتروني عبر الشبكات الدا −

على عمل املؤسسة. وتعمل اإلدارة االلكترونية كنظام بالتنسيق بين متطلبات تقنيات املعلومات واالتصاالت االلكترونية،  

)حليمة، ديسمبر    املتطلبات املالية، املتطلبات التشريعية، متطلبات تامين وحماية أعمال ومعامالت اإلدارة االلكترونية.

2014 ) 

 (2014)صاري،  وتطبيق اإلدارة االلكترونية على آفاق ترشيد الخدمة العمومية يرتكز على وجوب تحقيق العناصر:

العمومية، ومختلف إسهاماتها في إعادة  مردودية الخدمة العمومية: حيث يتعلق االمر بمدى مردودية مشاريع الخدمة   −

 ترتيب الخدمة املقدمة للمواطنين، وما هي فوائد تطبيق هذا النموذج من الخدمات على واقع الجهاز البيروقراطي الحكومي. 

يتيح   − النوافذ  خالل  من  للخدمة  والتوصل  االنتقال،  دون  الخط  عبر  االتصال  خالل  من  الخدمة:  تكاليف  تقليص 

 ف، الناتج عن التنقل االلكتروني بين بوابات الخدمة العمومية؛ تخفيض التكالي

سرعة االستجابة واحترام املواعيد: حيث يعمد الى استخدام تقنية الشباك الوحيد لألنشطة اإلدارية املتماثلة، وهذا   −

 لربح الوقت، ودفع اإلدارة للقيام بااللتزامات مع تحقيق سرعة االستجابة للخدمة دون تأخر؛

انجاز االعمال وفق مقاييس مضبوطة، تحدد من  الدقة − إلى  الدقة وفق نموذج اإلدارة االلكترونية للخدمات،  : تشير 

 خالل أنظمة معالجة معلوماتية، بشكل يحد األخطاء اإلدارية، ويمنع التجاوزات أثناء تقديم الخدمة. 
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شكل كامل في أداء الخدمة العمومية،  سهولة املحاسبة ووضوح الخدمة: انطالقا من توظيف تكنولوجيا املعلومات ب −

النشر االلكتروني لكل مراحل   إمكانية املحاسبة على كل جزئيات تلك املهام واألنشطة. من خالل وجود  إلى  ويؤدي ذلك 

 الخدمة. 

 : البيروقراطية الرقمية في املؤسسات العمومية 2_3

وعلى اإللكترونية،  اإلدارة  على  الحديثة  اإلدارة  نظم  إعتماد  الحديثة،    إنَّ  والتواصل  االتصال  ونظم  الشفافية 

واالهتمام بالعنصر البشري، فضال عن االهتمام بالبيئة الخارجية املحيطة وتقليص اإلدارة البيروقراطية أو التخلص منها،  

اد  نقلت هذه املؤسسات إلى مصاف املؤسسات العاملية واتاحت لها فرص البقاء بل واملنافسة والتطور املستمر نحو إيج

بما   الحديثة  االلكترونية  اإلدارة  نحو  واالتجاه  معها.   واملتعاملين  فيها  العاملين  إسعاد  نحو  بمفاهيمها  وارتقت  األفضل، 

حققته من فوائد ملموسة على مختلف األصعدة، يتواكب مع التطور املستمر واملطرد للمجتمعات البشرية، تبعه تخلي  

قليدي(. ليبقى السؤال مطروح ماذا لو تأقلمت البيروقراطية مع نظم اإلدارة  شبه جماعي عن النموذج البيروقراطي )الت

اإلجراءات   استخدام  من  التحول  أن  الكاتب  فيرى  التساؤل  لهذا  وإجابة  ونظمها؟  بنيتها  واخترقت  الحديثة  اإللكترونية 

الحديثة، فتظل االلكترونية  األنظمة  الى استخدام  الورقية  املعامالت  اإلجراءات والتعقيدات    التقليدية وعشرات  نفس 

 (2020)همام ا.،  إلكترونيا ولكن بدون معامالت ورقية.

وتضمن الثقافة البيروقراطية القوية لإلدارة العمومية قيم العدالة والنزاهة واملساواة في تعاملها مع املواطنين وكذا  

من   أنه  كما  الخاصة،  اإلحساس  املؤسسات  يخلق  واملهام  املسؤوليات  الواضح  العامة  لإلدارة  الهرمي  التنظيم  خالل 

باملسؤولية في إنجاح تطبيق مشروع اإلدارة االلكترونية لدى املوظفين في كل املستويات في اإلدارة العامة. وغياب التنظيم  

امله أداء  التنسيق في  إلى ضعف  العمومية قد يؤدي  العموميين، وكذا عدم  البيروقراطي في اإلدارة  ام من طرف املوظفين 

وضوح مهام ومسؤوليات مختلف الجهات املعنية بتطبيق مشروع اإلدارة االلكترونية مما يؤدي لفشله واالستفادة الكاملة  

   (2018)عميروش،  منه.
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كانت هناك نظرة في املاض ي القريب للبيروقراطية، فلوحظ من خاللها أنَّ "العديد من املؤسسات في ظل ظروف  

وتحديات خارجية عديدة ستضطر إلى إعادة هندسة نفسها من دون التخلي كليا عن إطار البيروقراطية في الوقت القريب،  

أدائها   في  جذرية  تغييرات  أنها ستحدث  وستغير  أي  جديدة  تقنية  وسائل  وستستخدم  اإلدارية،  عملياتها  وفي  التنظيمي، 

أفضل   خدمة  أو  منتج  وتقديم  األداء  وتحسين  التكلفة  تخفيض  يحقق  بما  وسياساتها  واستراتيجياتها  اإلداري  منهجها 

بين الخطوط واملستويات    للمستهلكين. ومن وسائل إعادة البناء تغيير الخريطة التنظيمية عن طريق إعادة هيكلية االتصال 

    (2002)الزهري،  اإلدارية لجعلها أكثر سهولة".

النموذج الشخص ي، يجعل من املمكن   البيروقراطي مثل  النموذج  أكثر وضوح؛ فإن  آخر وبانتقاد وتحليل  وبراي 

كون عدد األطراف فيها وتنوعها صغيًرا، وقبل كل  تلبية حاجة تنظيمية غير معقدة للغاية. إنه مناسب للمؤسسات التي ي 

ش يء، تفاعالتها نادرة جًدا و / أو متوقعة للغاية. يجب أال تكون التغييرات متكررة للغاية. إنه النموذج التنظيمي الذي فيه  

التي تكون فيها املنتجات  مقاومة التغيير، املرتبطة بالروتينات املعمول بها، هي األكثر أهمية. وبالتالي فهي مناسبة للقطاعات  

أرضية مواتية عندما يكون   البيروقراطي  النموذج  ، يجد  أخيًرا  إلى ذلك مستقرة نسبًيا.  والعمالء واللوائح والتقنيات وما 

هناك شكل من أشكال الخضوع للسلطة. أظهرت التجارب الشهيرة لستانلي ميلجرام أن أعضاء مؤسسات معينة يمكن أن  

 )Delavallée, 2019( حياة اآلخرين للخطر من خالل الخضوع لسلطة مؤسسية.  يذهبوا إلى حد تعريض
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وعليه ورغم أنَّ علماء اإلدارة يقرون بأنَّ نموذج ماكس فيبر في اإلدارة )البيروقراطية( واجه صعوبات جمة في االنتقال من  

لنموذج األمثل في اإلدارة الحديثة التي أضحت تهتم أكثر باملتغيرات البيئية  النظرية إلى التطبيق، فإنهم يرون أنه لم يعد ا

، فنجد من نتيجة هذا التطور ظهور مفاهيم إدارة سعادة  
ً
واالهتمام بالعنصر البشري اإلنساني باعتباره عامال ومتعامال

م التقليدي البيروقراطي إلى اإلدارة  العاملين في املؤسسات واملؤسسات وسعادة املتعاملين معها. إنَّ التحول من النظا

اإللكترونية الحديثة يستلزم معه تطويًرا في مهارات من يتعاملون مع اإلدارة اإللكترونية، لضمان التخلص من مظاهر  

التعقيدات واإلجراءات البيروقراطية خاصة املدراء واملوظفين الذين يتخذون البيروقراطية منهجا، وإن لم يحدث ذلك  

مر ال يعدو كونه أكثر من تزامن تطور النموذج البيروقراطي مع تطور اإلدارة االلكترونية ويستمر التطور في حلقة  فإنَّ اال 

)همام أ.، البيروقراطية اإللكترونية،   مفرغة وتجاذب بين البيروقراطية التقليدية وبيروقراطية اإلدارة االلكترونية.

2020 ) 

االلكترونية   اإلدارة  والشركاء، سيمكن  والزبائن  املواطنين،  من  بالقرب  االلكترونية وجعلها  للخدمات  التوجه  إنَّ 

للحكم من تسهيل توصيل الخدمات بشكل أفضل للمستخدم، وإقامة روابط اقتصادية محسنة مع املشروعات التجارية،  

الحكومية. وبالرغم من مزايا تكنولوجيا املعلومات واالتصال في أداء    وكذلك توفير إدارة أكثر كفاءة والتزاما للمشروعات

وتسليم الخدمة العامة للمواطنين، وما تحققه من تطوير في نوع العالقة التي تربط املواطنين بأجهزة الخدمة العامة، فإنَّ  

االلكترونية، ال يخلو هو اآلخر من مخاطر وسلبيات قد تعرقل، وتشوه للخدمات  العمومية،    التحول  الخدمة  مضمون 

فاالعتماد على تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال الحديثة في تقديم الخدمة العامة قد ينجم عنه بعض السلبيات  

مقدمي   وبين  بينه  الشخص ي  التفاعل  افتقار  بسبب  الشخصية،  والرعاية  باالهتمام  الخدمة  طالب  شعور  عدم  مثل: 

 (2014)راوية،  بين املواطنين،...الخ.الخدمة، والتباين في الرغبات 

 خاتمة:

تعد املؤسسات العمومية ركيزة أساسية في جميع الدول لتقديم خدمات تمس شريحة كبيرة من املستفيدين، وتواجه   −

املوازنة بين النفقات وامليزانية التي  هذه املؤسسات تحديات كبيرة أهمها تشعب الخدمات واألنشطة التي تمارسها فضال عن  

تخصص لها من الجهات الوصية، باإلضافة الى السعي الى تقليص مشاكلها والصراعات الداخلية، ووجوب مواكبة اخر  

 التطورات املعرفية وااللكترونية؛

املؤسسات − اعمال  تجويد  اجل  من  الحديثة  التقنيات  كافة  الستثمار  نشطة  حركة  اليوم  العالم  الى    يشهد  وتحويلها 

مؤسسات الكترونية توظف شبكة الحاسب االلي والتطبيقات املتطورة للحاسبات اآللية في انجاز كافة اعمالها ومهامها  

 ومعامالتها اإلدارية؛

الخدمات   − وتقديم  املعامالت  تسهيل  في  فاعلية  من  لها  ملا  الراهن  الوقت  في  ة  كبير  بأهمية  اإللكترونية  اإلدارة  تتمتع 

ق العمومية، وهي أداة لتطوير الخدمات العمومية وتنبثق من الثورة املعلوماتية والتي تفوق في حجمها وآثارها عن  باملراف

 الثورة الصناعية؛

ينجم االعتماد على تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال الحديثة في تقديم الخدمة العامة بعض السلبيات مثل:   −

والرعاية الشخصية، بسبب افتقار التفاعل الشخص ي بينه وبين مقدمي الخدمة،    عدم شعور طالب الخدمة باالهتمام

 والتباين في الرغبات بين املواطنين،...الخ 

املؤسسات   − تطور  فمع  العمومية،  املؤسسات  في  االلكترونية  واإلدارة  الرقمية  البيروقراطية  بين  وجود عالقة سببية 

قلت البيروقراطية الورقية الى بيروقراطية رقمية انتجت مشاكل يتخبط  وتحول معظم الخدمات الى خدمات الكترونية انت

 فيها املستفيدين من الخدمة العمومية. 
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 وفي سياق النتائج املتوصل اليها وضعنا التوصيات التالية: 

االعتبار   − بعين  تأخذ  آليات  االلكترونية من خالل استخدام  اإلدارة  أساليب  العمومية تحديث  املؤسسات  يتعين على 

التطبيق   ولتحسين  العام،  للصالح  تحقيقا  لتسييرها  واملناسبة  املتخصصة  اإلطارات  وتوفير  والبشرية  املادية  اإلمكانيات 

 الفعلي لإلدارة االلكترونية باملؤسسة؛  

بة للتغيرات التكنولوجية والبيئية بمعطيات جديدة تدعم بفكر واع وخبرات وأساليب ومهارات في التعامل مع  االستجا −

 اإلدارة االلكترونية؛

املفهوم الشائع للبيروقراطية وفق آخر ما توصلت له التقنيات الرقمية، ودعوة اإلداريين والعاملين في مجال   − تعديل 

الخدمات   لتقديم  العمومية  اشكال  الخدمة  بإزاحة كل  السلبي، والتعامل بحزم  في مفهومها  بيروقراطية  العمومية بدون 

 التماطل والتهاون في توفير الخدمات الالزمة للمواطنين؛ 

من   − مهارات  في  تطويًرا  معه  يستلزم  الحديثة  اإللكترونية  اإلدارة  إلى  البيروقراطي  التقليدي  النظام  من  التحول  إنَّ 

اإل اإلدارة  مع  املدراء  يتعاملون  خاصة  البيروقراطية  واإلجراءات  التعقيدات  مظاهر  من  التخلص  لضمان  لكترونية، 

 واملوظفين الذين يتخذون البيروقراطية منهجا. 
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 امللخص: 

واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في البلدان العربية وذلك من خالل تقارير األمم املتحدة    تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على

من الدول الرائدة عربيا في مجال تطبيق اإلدارة االلكترونية، وهذا بفعل األهمية البالغة  حسب هذه التقارير    تعد دول الخليج    األخيرة، حيث

لكن بقية الدول ما ،  وعلى راسها االمارات العربية املتحدة والبحرين، ات النجاح على جميع األصعدةالتي اولتها قيادات هذه الدول وتوفير متطلب

الفجوة    زالت تواجه وبين الدول املتقدمةتحديات عديدة  من أجل سد  في اإلدارات،  بينها  البيروقراطية السائدة  التحديات  ، ومن أهم هذه 

ما هي   وذلك من خالل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة:ن اإلدارة اإللكترونية والبيروقراطية،  وحاولت هذه الدراسة كذلك توضيح العالقة بي

ولإلجابة عن اإلشكالية املطروحة تم االعتماد على   التحديات التي تواجه اإلدارة اإللكترونية في البلدان العربية في ظل وجود البيروقراطية؟  

أوال: اإلطار املفاهيمي لإلدارة اإللكترونية، ثانيا: مفاهيم عامة حول    محاور أساسية،ثالث  دراسة إلى  املنهج الوصفي التحليلي، وتم تقسيم ال

تواجهها،   التي  والتحديات  العربية  البلدان  في  اإللكترونية  اإلدارة  واقع  ثالثا:  اإللكترونية،  باإلدارة  وعالقتها  هذه البيروقراطية  توصلت  وقد 

ر املتطلبات األساسية لقيامها، كتوفير البنية  يتطبيق اإلدارة االلكترونية يستلزم توفأن االنتقال نحو  ئج أهمها:  الدراسة إلى مجموعة من النتا

 لتحقيق ذلك.  التشريعات الضروريةو  وضع القوانين البشري، و  املوردالتحتية، وتأهيل 

 العربية، التحديات، تقارير األمم املتحدة.اإلدارة اإللكترونية، البيروقراطية، البلدان  الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

This study aims to try to identify the reality of the application of electronic management in the Arab countries, through 

the recent reports of the United Nations. According to these reports, the Gulf countries are among the leading Arab countries 

in the field of applying electronic management, and this is due to the great importance that the leaders of these countries have 

attached to the provision of requirements for success at all levels, especially the United Arab Emirates and Bahrain, but the 

rest of the countries still face many challenges in order to Bridging the gap between it and the developed countries, and among 

the most important of these are the bureaucratic challenges prevailing in the administrations.   This study also attempted to 

clarify the relationship between electronic management and bureaucracy, by answering the problem posed: What are the 

challenges facing electronic management in Arab countries in the presence of bureaucracy? in order to answer the problem 

at hand,  the descriptive analytical method was relied on, and the study was divided into three main axes, first: the conceptual 

framework of electronic management, second: general concepts about bureaucracy and its relationship to electronic 

management, third: the reality of electronic management in Arab countries and the challenges they face, this study has 

reached a set of results, the most important of which are: The transition towards the application of electronic management 

requires providing the basic requirements for its establishment, such as providing infrastructure, qualifying human resources, 

and setting the necessary laws and legislations to achieve this. 

Key words: Electonic management, Bureaucracy, Arab Countries, Challenges, United Nations reports. 
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 :مقدمة

ــال  لتكنولوجيا اإلعالم و   وكانثورة هائلة في عدة قطاعات   القرن العشـــرين  نهايةعرف العالم في  الحظ األوفر االتصـ

ـــــبحـت من الركـائز   املجتمعـات، فقـدفيهـا والتي أفرزت آليـات جـديـدة إلدارة   ـــ ــان وأصـــــ ـــ ـــ أحـدثـت تغيير في الحيـاة اليوميـة لإلنســـــ

ـــــيـة ـــ ــاســـــ ـــ ـــ املحركـة لعجلـة  في إحـداث التنميـة بمختلف جوانبهـا، هـذا مـا انعكس على اإلدارة التي تعتبر اآلليـة  بهـا  املعمول   األســـــ

التصـــال ونظم املعلومات إن التطور الســـريع في أنظمة وشـــبكات ا، و التنمية في الدولة بإدخال تقنية املعلومات واالتصـــاالت

ـــــببــا ملراجعــة ـــ البيروقراطيــة والســـــــــــــير نحو اإلدارة   والتعقيــداتاإلدارة بشـــــــــــــكلهــا التقليــدي الــذي يتميز بكثرة األوراق   كــان ســـــ

ـــــفــافيــة والفعــاليــة في تقــديم الخــدمــات العــامــة االلكترونيــة التي توفر الكثير من فرص النجــاح، ـــ ـــــرعــة، والشـــــ ـــ ونظرا ملــا  ،الســـــ

ـــــتخدام    كترونية منتحققه اإلدارة االل ــابق في اســـــ ـــ ــة تتســـــ ـــ ـــــمية والخاصـــــ ــات الرســـــ ـــ ـــــســـــ ـــــبحت املؤســـــ   أحدثنتائج ايجابية أصـــــ

اإلدارة   لقـد أطلقـت العـديـد من الـدول مبـادراتف ،اإلداري وســــــــــــــاعـدهـا في ذلـك ظهور شـــــــــــــبكـة االنترنـت املجـال  االبتكـارات في

ــــرية  تهااااللكترونية مما ســـــــــاعدها على االنطالق والخروج من نطاقها الجغرافي وإمكاني ا  ته املحدودة والوصـــــــــول بخدما  البشـــــ

ــــواء في املدن أو ـــ ـــتفيدين في أماكن تواجدهم سـ  الدول العربيةوعلى غرار باقي دول العالم توجهت  ،  األرياف للمواطنين واملســـــ

ـــــــــالتكنولوجيـا اإلعالم   نحو التحول الى عصـــــــــــــرنـة املعلومـات ومواكبـة التطورات الحـاصـــــــــــــلـة في مجـال دف ترقيـة بهـ واالتصـــــ

ولكن النجاح لبعض ،  النصــــيب األكبر من هذا التغيردول الخليج  حيث أخدت  د،  ين نوعية الخدمات املقدمة لألفراوتحســــ

اســــــــــــتعداد وجاهزية هذه الدول نحو تطبيق اإلدارة    بمدى نموذجا يمكن نجاحه في كل دولة فهذا مرتبط  انهالدول ال يعني أ

 تها.االلكترونية وتطوير إدار 

 إشكالية الدراسة: 

 من خالل ما سبق، نطرح اإلشكالية التالية: 

 دان العربية في ظل وجود البيروقراطية؟لما هي التحديات التي تواجه اإلدارة اإللكترونية في الب

 مجموعة من األسئلة من بينها: وتندرج تحت هذه اإلشكالية 

 ؟ وما سماتها وأسسها ومتطلبات تطبيقها  اإللكترونية؟ما مفهوم اإلدارة  −

 واإلدارة االلكترونية؟ ما هي العالقة املوجودة بين كل من التنظيم البيروقراطي −

 ؟البلدان العربية ما واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في −

 :الدراسة إلىتهدف هذه   أهداف الدراسة:

 . ماهية اإلدارة اإللكترونية، وسماتها وخصائصهاعلى  التعرف  −

 . توضيح العالقة بين اإلدارة اإللكترونية والبيروقراطية −

 . البلدان العربية  رصد واقع اإلدارة اإللكترونية في −

 الكشف عن التحديات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية في البلدان العربية.  −

 حلول وتوصيات للحد أو التغلب على هذه التحديات، في ضوء نتائج الدراسة.  التوصل إلى −

  ، حيث أن عصرنة اإلدارة عن طريق هالذي تتناول  املوضوعمن أهمية    هذه الدراسةتنبع أهمية      أهمية الدراسة:

 . التقليدية اإلدارةه ذا ما لم تكن تتميز بهكفاءة وفعالية األداء و   سمحت بتحسينأثار إيجابية ه ل تبني اإلدارة اإللكترونية

الدراسة:  إشكالية    منهج  انبثقت عنها  الدراسةلإلجابة على  التي  إلى  ومحاولة   واألسئلة  الدراسة    الوصول  أهداف 

فسير مفهوم  تتحليل و ، وذلك من خالل  تم االعتماد على املنهج الوصفي التحليليها،  وجوانبا  تلف أبعادهمخ من   ومعالجتها

 البلدان العربية. على تجربة وإسقاطهاإلدارة االلكترونية 
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قمنا بتقسيم البحث    الدراسةهدف هذه  أمن أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة والوصول إلى   هيكل الدراسة:

 فيما يلي:  إلى ثالث محاور رئيسية تتمثل

 . أوال: اإلطار املفاهيمي لإلدارة اإللكترونية

   .ثانيا: مفاهيم عامة حول البيروقراطية وعالقتها باإلدارة اإللكترونية

 .ثالثا: واقع اإلدارة اإللكترونية في البلدان العربية والتحديات التي تواجهها

 أوال: اإلطار املفاهيمي لإلدارة اإللكترونية  

ـــتحدثة في مجال العلوم    عدمصــــطلح اإلدارة اإللكترونية حديث النشــــأة حيث ي  عتبري من املصــــطلحات العلمية املسـ

 لتطور شــــبكات املعلومات   في  العصــــرية، ظهر ألول مرة
ً
  ، والذي أحدث  واالتصــــاالتالواليات املتحدة األمريكية نتيجة

ً
تحوال

وتشير اإلدارة اإللكترونية إلى استخدام املعلومات   ،اتهخدما وجودةوسرعة أدائها    إنتاجيتها  في أداء املنظمات بتحسين  اهام

ـــــبكـات  ووســــــــــــــائـل االتصــــــــــــــال التكنولوجي ـــ ،  من قبـل اإلدارات الحكوميـة   والكومبيوتر واإلنترنـتاملتكـاملـة بعيـدة املـدى،  كـالشـــــ

ــــتمرة  عملية ديناميكيةاإلدارة االلكترونية ك  عتبرتو  ــــين إنجاز مختلف األعمال  مســـــ في الوقت الراهن ترتكز العديد ، ولتحســـــ

 إلنتـاج   لتجعـل  بكثـافـة  وظفهـامن الـدول على هـذا النوع من اإلدارة بحيـث ت
ً
 فعـاال

ً
ـــــينمنهـا نموذجـا ـــ الخـدمـة العموميـة   وتحســـــ

 (66 ، صفحة2018)سايح ، . املقدمة للمواطنين

 اإلدارة اإللكترونية مفهوم وأبعاد  -1

 :اإلدارة اإللكترونية مفهوم  -1.1

بالرغم من حداثة مصـــــــــــــطلح اإلدارة االلكترونية وفق ما تشـــــــــــــير إليه أدبيات الفكر اإلداري املعاصـــــــــــــر، إال أن هناك  

االلكترونيـة نظرا لوجود تـداخـل    الحكومـةالعـديـد من التعـاريف التي قـدمـت لهـذا املصـــــــــــــطلح، وأن كـان أغلبهـا قـدم لتعريف  

مفــــــاهيمي بين مصـــــــــــــطلح الحكومــــــة االلكترونيــــــة، واإلدارة ـــــأااللكترونيــــــة، حيــــــث عرفــــــت اإلدارة االلكترونيــــــة    وترابط  ـــبـ ا  نهــ

".  تقتضـــيه املمارســـة، أو التنظيم، أو اإلجراءات أو التجارة، أو اإلعالن  ما  الوســـائل، والتقنيات االلكترونية بكل  اســـتخدام"

 (11-10، الصفحات 2004)الطعامنة و العلوش، 

ـــــبكات املتميزة لإلنترنت    ويقصـــــــــــــد باإلدارة اإللكترونية ةة تلك العملية اإلدارية القائمة على اإلفادة من اإلمكانات ـــ وشـــــ

الجوهرية للمنظمـة واآلخرين بدون حدود من أجل تحقيق    األعمـال في التخطيط والتوجيـه، والرقابة على املوارد، والقـدرات

 (127، صفحة 2004)نجم ع.،  أهدافها ةة. 

ـــــراع بهذا األداء وإيجاد آلية   لوجيا ألداء األعمالوتعرف اإلدارة اإللكترونية بأنها " اســــــتخدام خليط من التكنو  واإلسـ

 (30، صفحة 2004)غنيم أ.، . األخرى " متقدمة لتبادل املعلومات داخل املنظمة وبينها وبين املنظمات

من مواجهـة توافق األجهزة    هر بعـد االنتهـاءوتشـــــــــــــير بعض أدبيـات الفكر اإلداري أن االهتمـام بـاإلدارة اإللكترونيـة ظ

متمثلة في حكوماتها نحو االســـتخدام األمثل لتقنيات    والبرامج مع مشـــكلة عام، إذ توجهت معظم البلدان العربية واألجنبية

ـــــتغاللهـا نحو تحقيق التنميـة ـــ ـــــال، واســـــ ـــ  االقتصـــــــــــــاديـة واالجتمـاعيـة، ويرى بعض البـاحثين أن اإلدارة اإللكترونيـة هي  االتصـــــ

 ,Clock & Goldsmith).  ونهـــا إدارة موجهـــة لتكنولوجيـــاكثر من  كإدارة، وتكنولوجيـــا موجهـــة لإلدارة أ  ثر منهـــاكتكنولوجيـــا أ

2002, p. 37) 

  أهم تلـك   اإللكترونيـة، ومن تلـكلإلدارة  هنـاك تعريفـات متعـددة ومختلفـة أتى بهـا البـاحثون واملفكرون في تعريفهمو 

ـــــتخـدام الواعي لتقنيـات    التعريفـات تعريف علي الســـــــــــــلمي فيرى أنهـا " منهجيـة إداريـة جـديـدة ـــ ـــــتيعـاب واالســـــ ـــ تقوم على االســـــ

ــــلمي، خواطر في   ".األســـــاســـــية لإلدارة في منظمات عصـــــر العوملة والتغيير  املعلومات واالتصـــــاالت في ممارســـــة الوظائف )السـ

 (323، صفحة 2001اإلدارة املعاصرة، 
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إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل    عبارة عن منظومةومما ســبق يمكننا أن نعرف اإلدارة اإللكترونية بأنها:  

اإللكترونيـة والتكنولوجيـة وذلـك بـاالعتمـاد  إدارة بـاســـــــــــــتخـدام األجهزة   اإلداري التقليـدي العـادي من إدارة يـدويـة ورقيـة إلى

 . وتكاليف جهدالقرار اإلداري بأسرع وقت وبأقل  اتخاذوعقلية عليا قوية تساعد في  على نظم معلوماتية ومعرفية

 واملصطلحات املشابهة لها:  اإلدارة اإللكترونيةالفرق بين  -1.2

  التجارة،  E-Commerce  والحكومة اإللكترونية  E-Government:  ســـبق وجب التمييز بين املصـــطلحات التالية  ومما

 (67، صفحة 2018)سايح ،  :نستنتج ما يلي E-Business اإللكترونية

 على مســــــتوى املشــــــروعات أو املنظمات الخاصــــــة   −
ً
ـــــم:األعمال اإللكترونية هي إدارة األعمال إلكترونيا التجارة   وتضـ

 .اإللكترونية الغير تجارية األعمالاإللكترونية و 

ــائـل اإللكترونيـة لفـائـدة   − ـــ ـــ الحكومـة اإللكترونيـة هي تلـك الوظـائف العـامـة أو الخـدمـات الحكوميـة التي تنفـذ بـالوســـــ

 .الخدمة الحكومية تقديم دفبه العامالجمهور 

 .التجارة اإللكترونية هي جزء من األعمال اإللكترونية −

 عبر الشبكات. واألنشطةاإلدارة اإللكترونية هي منظومة األعمال  −
ً
 التي يتم تنفيذها إلكترونيا

 ونية.اإللكتر والحكومةاإلدارة اإللكترونية تتكون من بعدين رئيسيين هما األعمال اإللكترونية  −

ـــــائل اإلنترنت  و  ـــــتخدامها لوسـ ـــــابقة هو اسـ ـــــترك بين املفاهيم السـ ـــــم املشـ ـــــترانتالقاسـ ـــــح، و واإلكسـ ـــــكل التالي   يوضـ الشـ

 املصطلحات اإللكترونية السابقة: وبينطبيعة العالقة بين اإلدارة اإللكترونية 

 املصطلحات اإللكترونية السابقة وبين طبيعة العالقة بين اإلدارة اإللكترونية : 01رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 (411، صفحة 2006)الهوش،  املصدر:

ـــــابق أ ـــــكل السـ ـــــح من الشـ ن اإلدارة اإللكترونية تتفرع عنها تطبيقات مختلفة مثل التجارة اإللكترونية واألعمال  يتضـ

  والجدول ،  وأعماإلدارة اإللكترونية أشــــمل    ناإللكترونية، وكذلك الحكومة اإللكترونية والتعلم اإللكتروني، وبالتالي نجد أ

 :اإلدارة التقليدية واإلدارة االلكترونية كل من  الفرق بين بينالتالي ي

 الفرق بين اإلدارة التقليدية واإلدارة االلكترونية: 01رقم  الجدول 

 اإلدارة االلكترونية  اإلدارة التقليدية  أسس املقارنة 

مدى االعتماد على  

 املادية والبشرية اإلمكانات

املادية    لإلمكانات  أمثلتعتمد على اســــــتغالل  

 لتحقيق األهداف والبشرية
 األهداف استخدام التكنولوجيا لتحقيق

 اإلدارة اإللكترونية

اإللكترونية األعمال اإللكترونية الحكومة   

اإللكترونية التجارة  األعمال الغير تجارية 
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 التفاعل
ــاعــــــل التفــــ يتم  حتى  أطول  وقــــــت  إلى  ــاج    تحتــــ

 بشكل املرجو من اجل تحقيق الهدف

 قتالو وفي    ائينه إرســــــال الرســــــالة إلى عدد ال

 ذاته

 اقتصادية على املدى البعيد مكلفة على املدى البعيد التكلفة 

 للبيانات الوصول 
  صــــــــــــعوبــــة الوصــــــــــــول بســــــــــــبــــب التســــــــــــلســـــــــــــــل 

 البيروقراطي وكثرة املستندات الورقية

افر قواعــــد الوصــــــــــــول بســــــــــــبــــب تو  ســــــــــــهولــــة 

 البيانات الضخمة جدا

 ةاملوثوقي
افر نظم حماية موثوقيةاقل   بســـــبب ندرة تو

 للبيانات

افر نظم حمـــايــة موثوقيـــة     عــاليـــة بســــــــــــبـــب تو

 للبيانات

 جداجودة عالية  جودة اقل الجودة

 (31، صفحة 2011)الحسنات، املصدر:  

 EGDIمؤشر  الترتيب الدولي الترتيب العربي  البلد

 0.8555 21 1 اإلمارات 

 0.8213 38 2 البحرين 

 0.7991 43 3 السعودية

 0.7913 46 4 الكويت 

 0.7794 50 5 عمان 

 0.7173 66 6 قطر

 0.6526 91 7 تونس 

 0.5729 106 8 املغرب

 0.5527 111 9 مصر

 0.5309 117 10 األردن 

 0.5173 120 11 الجزائر 

 0.4955 127 12 لبنان 

 0.436 143 13 العراق 

 0.3743 162 14 ليبيا 

 0.3154 170 15 السودان 

 0.3045 173 16 اليمن 

 0.282 176 17 موريتانيا 

 0.2799 177 18 جزر القمر 

 0.2728 179 19 جيبوتي

 0.1293 191 20 الصومال 

 0.0875 193 21 جنوب السودان 

 ( 2020)األمم املتحدة، من إعداد الباحثان بناءا على تقارير املصدر: 

الجدول   في مؤشر  نالحظ أن  من خالل هذا  األول عربيا  املركز  اإلمارات حققت  الخدمات الحكومية دولة    نضوج 

اململكة العربية    اإللكترونية، تليها في املركز الثاني خليجيا في مؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية مملكة البحرين، فيما حلت



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  191

191 

كما حصلت اإلمارات على   السعودية في املركز الثالث، ثم الكويت رابعا، وسلطنة عمان خامسا، وفي املركز السادس قطر،

، وجاءت البحرين في املرتبة الـ  21الترتيب  
ً
ثم قطر  ،  50وعمان في الـ  ،  46تليها الكويت في الـ    43ثم السعودية في الـ،،  38عامليا

  66في الــ 
ً
 دوليا. 120عربيا و 11، وقد احتلت الجزائر املرتبة عامليا

 : العربية من خالل تقرير األمم املتحدة  البلدانوضع  -2.2

  استطالعات للحكومة اإللكترونية لألمم املتحدة حول   العربية في التقارير األخيرة  لبلدانوضعية اسنتطرق تاليا إلى 

 التالية:  للسنوات

 :2003لعام  العربية من خالل تقرير األمم املتحدة البلدانوضع 

عنوان   تحت  التقرير  هذا  الطرق"، جاء  مفترق  على  اإللكترونية  احتلت  "الحكومة  املتحدة    وقد  العربية  اإلمارات 

 ,UN)عامليا.    91  أما الجزائر فقد جاءت في املركز،  عامليا  46في املرتبة  البحرين    وتأتي بعدها  عامليا،  38و  املرتبة العربية األولى

2003) 

 :2004لعام  العربية من خالل تقرير األمم املتحدة البلدانوضع 

تليها   عامليا،  46والبحرين املرتبة العربية األولى    وقد احتلت  جاء هذا التقرير تحت عنوان "نحو الوصول للفرص"،

 (UN ،2004)عامليا.  118عامليا، وقد احتلت الجزائر املرتبة  60  اإلمارات العربية املتحدة املرتبة

 :2005لعام  العربية من خالل تقرير األمم املتحدة البلدانوضع 

العربية  اإلمارات    وقد احتلت  جاء هذا التقرير تحت عنوان "من الحكومة اإللكترونية إلى املشاركة اإللكترونية"،

 123  أما الجزائر فقد جاءت في املركز،  عامليا  53في املرتبة  البحرين    وتأتي بعدها  عامليا،  42و  املتحدة املرتبة العربية األولى

 (UN, 2005)عامليا. 

 :2008لعام  العربية من خالل تقرير األمم املتحدة البلدانوضع 

اإلمارات العربية املتحدة    وقد احتلتجاء هذا التقرير تحت عنوان "من الحكومة اإللكترونية إلى الحوكمة املتصلة"،  

عامليا.    121  في املركزأما الجزائر فقد جاءت  ،  عامليا  42في املرتبة  البحرين    وتأتي بعدها  عامليا،  32و  املرتبة العربية األولى

(UN, 2008) 

 :2010لعام  العربية من خالل تقرير األمم املتحدة البلدانوضع 

  وقد احتلت جاء هذا التقرير تحت عنوان "االستفادة من الحكومة اإللكترونية في زمن األزمة املالية واالقتصادية"، 

  111عامليا، وقد احتلت الجزائر املرتبة    25  اإلمارات العربية املتحدة املرتبةتليها    عامليا،  19والبحرين املرتبة العربية األولى  

 (UN, 2012)عامليا. 

 :2012لعام  العربية من خالل تقرير األمم املتحدة البلدانوضع 

اإلمارات العربية املتحدة املرتبة العربية    وقد احتلتجاء هذا التقرير تحت عنوان "الحكومة االلكترونية للشعب"، 

 (UN, 2012)عامليا.   132 الجزائر فقد جاءت في املركزأما  ، عامليا 36في املرتبة البحرين  عامليا، وتأتي بعدها 28و األولى

 :2014لعام  العربية من خالل تقرير األمم املتحدة البلدانوضع 

لع إليه"، وقد احتلت البحرين  
ّ
الذي نتط جاء هذا التقرير تحت عنوان "الحكومة االلكترونية من أجل املستقبل 

عربيا   16عامليا، أما الجزائر فقد جاءت في املركز  32وعامليا، تليها اإلمارات العربية املتحدة عربيا  12واملرتبة العربية األولى 

 (UN, 2014) عامليا. 163و

 :2016لعام  العربية من خالل تقرير األمم املتحدة البلدانوضع 
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  2030جـــاء هـــذا التقرير محلال آلليـــات اســـــــــــــتعـــداد الحكومـــة االلكترونيـــة لـــدعم تحقيق األهـــداف في جـــدول أعمـــال  

ــــاالت وتكنولوجيا ا ــــار االتصـ ،  ملعلومات على املســـــتوى الدولي وقياس التفاوت في تبني تطبيقات الحكومة االلكترونية، وانتشـ

، أمـا  عـامليـا  21في املرتبـة الثـانيـة عربيـا و  عـامليـا وتلتهـا اإلمـارات العربيـة املتحـدة  24ووقـد احتلـت البحرين املرتبـة األولى عربيـا 

     (UN, 2016)عامليا.  150عربيا واملرتبة  15الجزائر فقد احتلت املرتبة 

 :2018لعام  العربية من خالل تقرير األمم املتحدة البلدانوضع 

)أهداف التنمية املستدامة( في سنته الثالثة    2030هذا التقرير جاء في إطار تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  

التحديات وتعزيز  ز هذا التقرير على عدة مواضيع، أهمها استخدام التقنيات الرقمية لتحسين طرق التجاوب مع كحيث ر 

ف مع املستجدات  يجودة الحياة في املجتمعات، وهذا األمر يتطلب قدرا عاليا من املرونة لدى الحكومات وقدرتها على التك

أما من حيث الترتيب للدول العربية فقد  ،  والتقنيات الجديدة، لتقديم أجود الخدمات وأكثرها سهولة لألفراد واألعمال

  12، بينما احتلت الجزائر املرتبة 26عامليا تلتها البحرين بترتيب عاملي هو  21واملتحدة األولى عربيا  احتلت اإلمارات العربية

 (UN, 2018)  عامليا. 130عربيا و

 البلدان العربية  فيالتحديات التي تواجه اإلدارة االلكترونية  -1

ب على  من خالل دراسة حالة تطبيق اإلدارة  
ّ
االلكترونية في الدول العربية، يالحظ أن الدول التي نجحت، استطاعت التغل

العراقيل والصعوبات، كاإلمارات العربية املتحدة والبحرين وغيرهما، أما الدول التي ال زالت لم تصل إلى املستوى املطلوب،  

ي تعمل في محيطها كل إدارة وإجماال يمكن التعرض  فإنها تواجه تحديات مختلفة تتباين من نموذج إلى آخر تبعا للبيئة الت

   ما يلي:إلى أغلب التحديات التي تعرقل النهوض ببرامج اإلدارة االلكترونية في الوطن العربي، واملتمثلة في 

تطبيق اإلدارة    اإلدارية في  التحديات توجد بعض الدراسات التي تتجه إلى تحديد ومحاولة حصر    اإلدارية: التحديات   -3.1

 (346، صفحة 2019)غفص ي،    :االلكترونية في األسباب التالية

 .اإللكترونيةضعف التخطيط والتنسيق على مستوى اإلدارة العليا لبرامج اإلدارة  −

اإلدارات أو  عـــدم القيـــام بالتغيرات التنظيميـــة املطلوبـــة إلدخـــال اإلدارة اإللكترونيـــة، من إضـــــــــــــــــــــــــــافـــة أو دمج بعض −

 .التقسيمات، وتحديد السلطات والعالقات بين اإلدارات وتدفق العمل بينها

التحول   وجيا املعلومات واالتصــــــــــاالت، بما يخدمغياب الرؤية اإلســــــــــتراتيجية الواضــــــــــحة بشــــــــــأن اســــــــــتخدام تكنول −

 .نحو منظمات املستقبل االلكترونية

ـــــد تطبيق التقنيات − ــات الوطنية من طرف العاملين التي تبرز ضـــ ـــ ــســـ ـــ الحديثة،    مقاومة التغيير في املنظمات واملؤســـ

 خوفا على مناصبهم ومستقبلهم الوظيفي

 (346، صفحة 2019)غفص ي،   :تشمل ما يلي والقانونية:السياسية  التحديات  -3.2

وتقـديم   غيـاب اإلرادة الســـــــــــــيـاســـــــــــــيـة الفـاعلـة والـداعمـة إلحـداث نقلـة نوعيـة في التحول نحو اإلدارات االلكترونيـة، −

 .الرقمي التكنولوجيا الحديثة ومواكبة العصـــرالدعم الســـياســـي الالزم إلقناع الجهات اإلدارية بضـــرورة تطبيق 

ـــــي، وتنظر في تقارير − ـــــياسـ ـــــاور سـ ـــــتويات عليا في األجهزة الحكومية تتبادل تشـ اللجـــان املكلفـــة    غياب هيئات على مسـ

 .رقيتهوت بتقويم برامج التحول االلكتروني، التخـاذ القرارات الالزمـة لرفع مؤشــــــــر الجـاهزيـة االلكترونيـة

ــامـــــل االلكتروني كغيـــــاب − ـــــــروط التعـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  عـــــدم وجود بيئـــــة عمـــــل إلكترونيـــــة محميـــــة وفق أطر قـــــانونيـــــة، تحـــــدد شـــ

 .تشريعات قانونية تمنع اختراق وتخريب برامج اإلدارة االلكترونية وتضع عقوبات رادعة ملرتكبيها
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ـــــكل التوقيع االلكتروني وحجية اإلثبات فيإضـــــــافة إلى اإلشـــــــكاالت التي تطرح في ظل التحول نحو   − ـــــالت   شــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ املراســ

ــــــــــريع قانوني يؤدي إلى ــــــــــبكات في ظل غياب تشــ ــــــــــعوبة معرفة املتعاملين عبر الشــ التحقق من هوية  االلكترونية، وصــ

 .العميل، وكل ما يتعلق بعنصر الخصوصية والسرية في التعامالت االلكترونية

)عــاشـــــــــــــور ع.، دور اإلدارة اإللكترونيــة في ترشـــــــــــــيــد الخــدمــة العموميــة في :  تتمحور حول  والتقنيــة:املــاليــة    التحــديــات  -3.3

 (39، صفحة 2010الواليات املتحدة األمريكية والجزائر )رسالة ماجستير في العلوم السياسية(، 

 .االلكتروني التحتيـة لإلدارة االلكترونيـة، وهو مـا يحـد من تقـدم مشـــــــــاريع التحول ارتفـاع تكـاليف تجهيز البنى  −

 .وبكفاءة عالية  معلوماتية في ميدان تكنولوجيا املعلومات  راتخيواالســــتعانة بقلة املوارد املالية لتقديم برامج تدريبية،   −

 .االلكترونية اإلدارة االلكترونية، ومشـكل الصـيانة التقنية لبرامج اإلدارةضـعف املوارد املالية املخصـصـة ملشـاريع  −

 .من األفراد لخدمة شــبكة اإلنترنيت، نتيجة ارتفاع تكاليف االســتخدام لدى الكثير ئصــعوبة الوصــول املتكاف −

 .معوقات فنية تتعلق بتكنولوجيا املعلومات على مستويات عديدة −

)عاشور ع.، دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في   :وتحدد كالتالي:  املعوقات البشرية  التحديات  -3.4

 ( 39، صفحة 2010الواليات املتحدة األمريكية والجزائر )رسالة ماجستير في العلوم السياسية(، 

 .االلكترونية لدى العديد من شعوب الدول النامية وصعوبة التواصل عبر التقنية الحديثةاألمية  −

 .االلكترونية غيـاب الـدورات التكوينيـة ورســــــــكلـة موظفي اإلدارة واألجهزة التنظيميـة في ظـل التحول لإلدارة −

 .ارة االلكترونيةالفقر وانخفاض الدخل الفردي، أدى إلى صعوبة التواصل عبر شبكات اإلد −

ــــــان، − ــــ ــــ ــــــكاالت البطالة التي يمكن أن تنجم عن تطبيق اإلدارة االلكترونية، وحلول اآللة محل اإلنســ ــــ ــــ هذا األخير   إشــ

 .الذي يرفض ويقاوم التحول االلكتروني خوفا على امتيازاته ومنصبه

 األمنية:  التحديات  -3.5

ــاع   ــة وعــــدم االقتنــ ـــــاسالتخوف من التقنيــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــه من مســـ ــا يمكن أن تؤديــ ــا ممــ ــامالت اإللكترونيــــة، خوفــ وتهديد   بالتعــ

ـــــــــاس باألمان تجاه الكثير ــية في الخدمات الحكومية، إذ يمثل فقدان اإلحســـــ ـــــــ ـــــــــوصـــــ ـــــــــري األمن والخصـــــ ــامالت   لعنصـــــ ـــ من املعــ

املهــددات األمنيــة التي تواجــه    طــاقــة االئتمــان، أحــدااللكترونيــة مثــل التحويالت االلكترونيــة والتعــامالت املــاليــة عن طريق ب

، 2007)املالك، .  وعدم حذفها أو تدميرها تطبيق اإلدارة االلكترونيــــــة، حيــــــث من مظــــــاهر أمن املعلومــــــات بقــــــاء املعلومــــــات

 (43صفحة 

 خاتمة:

ملحـة والبـد منها    أنهـا أصـــــــــــــبحـت ضـــــــــــــرورة تبين  اإلدارة االلكترونيـة في البلـدان العربيـةمن خالل هـذه الـدراســـــــــــــة حول  

ور الحاصـــــــــــل في 
ّ
ـــــــال،البلدان  ملواكبة التط ـــ ـــــــتخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصـ ـــ بعض وبالفعل حاولت   املتقدمة من حيث اسـ

ـــتراتيجيات معينة لالنتقال    البلدان ـــــ ـــ ــــــــع اسـ ـــ بمجموعة من  الدراســــــــــــة    خرجت هذه قداإلدارة االلكترونية، و  نحوالعربية وضـ

 النتائج كالتالي:

االنتقال نحو تطبيق اإلدارة االلكترونية يســــــــتلزم توفير املتطلبات األســــــــاســــــــية لقيامها، كتوفير البنية التحتية، وتأهيل  −

 املورد البشري، ووضع القوانين والتشريعات الضرورية لتحقيق ذلك.

إدارة عصرية، تهدف إلى تقديم   أسلوب حديث يسمح باالنتقال من اإلدارة التقليدية الورقية إلى اإللكترونية هياإلدارة   −

 .اإلداري  والفساد البيروقراطيةوالتخلص من حدة  الخدماتأحسن 
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ـــــــــاالت   اإلدارة اإللكترونيـة ال تقتصـــــــــــــر على تقـديم الخـدمـات للمســـــــــــــتفيـدين بـاســـــــــــــتخـدام تكنولوجيـا املعلومـات − واالتصـــــ

للمنظمة، وتأخر تطبيق    صـــياغة األبعاد االجتماعية واإلدارية والســـياســـية  فيرنت فحســـب، وإنما تســـاعد  وشـــبكات اإلنت

 تها.اإلدراك ألهمي يرجع لعدم توافر اإلمكانات واملوارد وعدم البلدان العربيةبعض  فياإلدارة اإللكترونية 

ـــــح بين   − ـــ اســـــــــــــتطـــاعـــت النجـــاح في مشـــــــــــــــاريع التحول الى اإلدارة    البلـــدانالعربيـــة، حيـــث بعض    البلـــدانهنـــاك تبـــاين واضـــــ

 مكانة مرموقة في الترتيب العاملي، وعلى راسها االمارات العربية املتحدة والبحرين. وأخذتااللكترونية 

البــالغــة التي   الرائــدة عربيــا في مجــال تطبيق اإلدارة االلكترونيــة، وهــذا بفعــل األهميــة  لبلــدانالخليج من ا  منطقــةتعــد   −

 .وتوفير متطلبات النجاح على جميع األصعدة البلدانقيادات هذه  أولتها

ــــريعة  للبلدان العربية طاملاأصـــــــــبح ضـــــــــرورة    اإللكترونيةإن تطبيق اإلدارة   − من أجل مواكبة    ،التغير  أنها تعمل في بيئة ســـــ

 .وضمان استمراريتها التغيراتكافة 

ـــــــــت بعضأمن   − ـــــتخــدمين  هو    البلــدان العربيــة  هم املعوقــات التي اعترضـــــ ـــ ـــــعف املســـــ ـــ ـــــعف البنيــة التحتيــة وكــذلــك ضـــــ ـــ ضـــــ

ـــــاتبعض  فياإللكترونية، وكذلك البيروقراطية املوجودة   لتكنولوجيا اإلدارة ـــــسـ ـــــكل عائقا للتعامل املؤسـ ، يمكن أن تشـ

 تطبيقات وخدمات اإلدارة اإللكترونية. مع

 يجب عليها: العربية بالتطور الحاصل في مجال تطبيق اإلدارة االلكترونية  البلدان انطالقا مما سبق وحتى تلتحق كافة و

جوهرها    ورش العمل لعرض  تعميق الوعي بمفهوم اإلدارة اإللكترونية وأهميتها من خالل تنظيم الندوات، املحاضرات، −

 .والتعريف بالتقنيات الحديثة الضرورية لقيامها

 .اإللكترونية ت اإلدارية بما يتوافق مع متطلبات اإلدارةإعادة بناء الهياكل التنظيمية واإلجراءا −

 االلكترونية، ومحاولة إيجاد حلول لها.اإلسراع في التغلب على املعوقات التي تعترض تطبيق اإلدارة  ضرورة −

 املجال،العالم املتقدم في هذا  بلدانمحاولة سد الفجوة الرقمية للوصول إلى ما وصلت إليه  −

ـــــتفادة منها وتقوية الرغبة   العالم، بغية بلداناالطالع على التجارب الناجحة ســــــواء في الوطن العربي أو في غيره من   − االسـ

 .في تطبيق اإلدارة االلكترونية
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اقع اإلدارة االلكترونية في ظل تحديات البيروقراطية في الجزائر   و
The reality of electronic governance under the challenge to bureaucracy in Algeria 

 بوالشعور  وفاء / حمامدة المية
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 امللخص: 

تسعى هذه الدراسة إلى تناول ظهور تطبيق اإلدارة االلكترونية والحكومة الذكية بدل تطبيق نظام و مفاهيم البيروقراطية اإلدارية  

للعمل   التجديد  أمام  تمثل عائق  بكونها  البيروقراطية  بعد ظهور سلبيات  الحديثة خصوصا  املؤسسات  في كثير من  لها مكان  لم يصبح  التي 

 التطورات الحديثة.  اإلداري ومواكبة

والجزائر شأنها شأن الكثير من الدول تسعى إلى تطوير عمل إداراتها وانتهاج العديد من السياسات والتنظيمات التي من شأنها تحسين  

ن التحول من  الخدمة النوعية لإلدارات وكذلك تقريب اإلدارة من املواطن ورفع الكفاءة اإلدارية في تلبية حاجيات املواطن ورضاه، ولهذا كا

إداريا    اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة الحديثة أمرا حتميا ، لكنها اصطدمت بمجموعة من الصعوبات أهمها ظاهرة البيروقراطية التي صارت روتينا

غييرها ألنها تعكس  يتصف به إداراتها بل صار يشكل جزءا من الثقافة التنظيمية لكل إدارة يصعب على العاملين فيها التخلي عنها أو محاولة ت

 صفاتهم وأدائهم الوظيفي مما يشكل صعوبة ونوعا من الخلل الوظيفي في تطبيق اإلدارة االلكترونية. 

 فإلي أي مدى استطاعت الجزائر تطبيق اإلدارة االلكترونية وكسر حواجز البيروقراطية اإلدارية؟ 

 ية، مشروع الجزائر االلكترونية. : اإلدارة االلكترونية، البيروقراطية اإلدار الكلمات املفتاحية

Abstract : 

The present study attempts the emergence of the application of electronic governance and smart government 

instead of applying the system and concepts of administrative bureaucracy, Which has not become a place in many modern 

institutions, especially after the emergence of the negatives of bureaucracy, as it represents an obstacle to the renewal of 

administrative work and keeping pace with modern developments. 

Algeria, like many other countries  trying to develop the work of their governing , and pursuing various policies and 

regulation that will improve the quality of administrative service, also to  bring the Government closer to the people 

and  increased administrative efficiency In meeting citizens' needs and satisfaction, it was therefore  Shift from traditional to 

modern management  inevitable, But it ran into a series of difficulties, the most important of which was the phenomenon of 

bureaucracy which became administrative red tape characterizing their managements but has become part of  organizational 

culture for each management It's hard for employees to give it up or try to change it, because it reflects their qualities and job 

performance.  Which makes it difficult to some sort of glitch dysfunction electronic governance application. 

So, to what extent Algeria had been to activation of electronic governance and break down barriers to administrative 

bureaucracy? 

Keywords : Electronic governance – administrative bureaucracy – Algerian electronic project. 
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  قدمة: م .1

ث في اآلونة األخيرة عن دور البيروقراطية السلبي في التنمية فأصبحت عرضة للهجوم والحمالت املنسقة،  كثر  الحدي

تدهور   في  وتتسبب  اإلبداعي  العمل  وتخنق  املواطن  تزعج  أصبحت  التي  اإلدارية  التعقيدات  ضد  املوجهة  الحملة  هذه 

حباط واالحتقان الجماهيري وقلة الثقة  في  اإلدارة إلى جانب  املعنويات وتراكم املشاكل اليومية، إلى جانب ظهور حالة من اإل 

ظاهرة الفساد التي مافتئت تتغلغل في الجهاز اإلداري كل هذا بسبب أن البيروقراطية تحاول تكريس دور الدولة السياس ي  

ب له  عالقة  وال  الدولة  يخدم  جهاز  جعلها  مما  مؤسساتي   إطار  في  الدولة  سيادة  تمثل  نفسها  االجتماعي  وتعتبر  املحيط 

 والخدماتي للمواطن. 

في ظل االنتشار الهائل لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وغزو الفضاء الرقمي مناحي  أمام كل هذه الظاهر السلبية  و

كان البد من تغيير هذه السلوكيات التقليدية التي أثرت بصفة كبيرة على حياة الفرد والخدمات التي    الحياة بجميع مجاالتها

حتاجها يوميا من اإلدارة، سعت الجزائر كغيرها من الدول إلى تغيير التوجه القديم و السعي نحو إصالح الخدمة العمومية   ي

املواطن  واملساهمة في التقليص من  لتقريب اإلدارة من    ديدة  كآلية ج  في جميع القطاعات    اإلدارة االلكترونية   أسلوب  بتبني  

 ولو بشكل نسبي. تعقيدات املظاهر البيروقراطية  

 وانطالقا مما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية:  

 هل تستطيع الجزائر بناء إدارة حديثة تتجاوز تعقيدات البيروقراطية التقليدية ؟ 

 لإلجابة عن هذه اإلشكالية سوف نقسم الدراسة إلى املحاور التالية:

 نية املحور األول : عموميات حول البيروقراطية واإلدارة االلكترو

 املحور الثاني:  مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجزائر 

تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضع في حد ذاته، وهي أهمية اإلدارة االلكترونية في تحسين الخدمة    أهمية البحث:

الحديثة تواجهها العديد من    العمومية املقدمة للمواطن والتي تعتبر من أهم مهام اإلدارة  ومقياس نجاحها لكن هذه اآللية

الصعوبات والعراقيل  أهمها مخلفات اإلدارة التقليدية البيروقراطية ، ولهذا كان من األهمية تسليط الضوء على العالقة  

 بين املصطلحين ومدى إمكانية التوفيق بينهما أو من غير املمكن ذلك.  

 تهدف الدراسة التي بين أيدينا إلى: أهداف الدراسة:

سليط الضوء على مصطلحين جد مهمين وهما البيروقراطية اإلدارية التي تعتبر سمة بارزة في اإلدارة العمومية التقليدية  ت  -

 ومصطلح اإلدارة االلكترونية كتحول جديد نحو تغيير نظام العمل اإلداري واالصطدام الحاصل بينهما.  

ر كسر قواعد النظام التقليدي والتحول نحو عصرنة اإلدارة  تسليط الضوء على أهم املجاالت التي حاولت فيها الجزائ  -

 الجديدة رغم تحدي البيروقراطية.

الدراسة   ومعالجته:  منهج  الهدف  إلى  الوصول  أجل  الوصفي  من  املنهج  على  إطار    و  سنعتمد  كافة  في  التحليلي 

 الدراسة لإلجابة عن مختلف التساؤالت املطروحة واإلحاطة بجوانب املوضوع. 

 املحور األول : مفهوم البيروقراطية واإلدارة االلكترونية 

النموذ منها  ظل  املتقدمة  العالم  دول  مختلف  في  اإلدارات  جميع  به  تعمل  معرفيا  نموذجا  يشكل  البيروقراطي  ج 

النمط  والنامية،   من  االنتقال  ضرورة  األخير  هذا  فرض  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيات  في  الحاصل  التطور  بعد  لكن 

التقليدي وهو البيروقراطية خاصة بعد ما عرفه هذا األخير من سلبيات أعاقت هدف العمل اإلداري بصفة عامة إلى نمط  

 ية.حديث قائم على عصرنة اإلدارة وهو ما يسمى باإلدارة االلكترون

 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 أوال: مفهوم البيروقراطية اإلدارية

للجهاز اإلداري    تبر عالم االجتماع ماكس فيير  هويع في وصفه  البيروقراطية وأول من تحدث عنها  النظرية  رائد 

وأهم   البيروقراطية  مفهوم  تفصيل  ذلك  خالل  من  وسنحاول   ، التنظيمي  واألداء  السلوك  في  تؤثر  وكيف  للمنظمات 

 خصائصها.

" ومعناها املكتب "وقراطية"  تعود كلمة "البيروقراطية " في أصلها إلى اللغة الالتينية حيث تتألف من جزأين "البيرو

الشعب   تعني حكم  التي  الديمقراطية  إلى  تركيبتها  في  القديم وهي مشابهة  اليوناني  أصلها  إلى  وترجع  والحكم  السلطة  أي 

   (142، صفحة 2014)العايب،  والتكنوقراطية وتعني حكم طبقة الفنيين أما البيروقراطية فهي حكم املكاتب

إذا تعني كلمة البيروقراطية في شقها اللغوي ممارسة العمل اإلداري من خالل سلطة املكتب ولقد أجمع العديد من  

الفرنس ي   الوزير   البيروقراطية هو  حيث   1975في عام     Vincent  de Gournayالباحثين أن أول من استعمل مصطلح 

، ثم شاع استعمالها في األدب االقتصادي واالجتماعي تعبيرا عن  استعمله للداللة على فئة العاملين في املكاتب الحكومية 

 . (35، صفحة 2008)عوض،  حكم املكاتب وتحكم املوظفين اإلداريين في الحياة االجتماعية

وقد برز االستخدام العلمي لهذا املصطلح من خالل الكاتب ماكس فيير الذي كان   املفهوم االيجابي للبيروقراطية : -

يراها نموذج مثالي تستجيب الحتياجات املنظمات الصناعية، برزت الحاجة إليها من أجل تحقيق الكفاءة ، لهذا حدد لها  

 . (7، صفحة 2019)أوبعيش،  مجموعة من الخصائص وهي

التصرف غير الشخص ي والرسمي  فيجب أن تكون العالقات مبنية على األداء وليس على املحسوبية واملحاباة،  إلى    -

 جانب مراقبة سلوك املوظف عند أدائه لوظائفه وفق قواعد قانونية رشيدة من أجل تنظيم الجهاز اإلداري ورفع كفاءته.

 لفنية والكفاءة واألداء. التوظيف والترقية على أساس القدرات ا -

التخصص النظامي وتحديد املسؤوليات بدقة ربحا للوقت وضمانا للكفاءة والجودة، إلى جانب التدرج في الوظائف    -

 حسب كفاءة وقدرات كل شخص.

املطالب    - منع  أجل  الوظائف من  لشاغلي  الشخصية  املمتلكات  وبين  املنظمة  املمتلكات وشؤون  بين  التام  الفصل 

 ات الشخصية من التدخل في األداء العقالني ألعمال املنظمة.والرغب

املنظمات    - داخل  والواجبات  الحقوق  ففكرة  الرسمية  املكتوبة  السجالت  نظام  على  البيروقراطي  النظام  اعتماد 

اإلدارية ومختلف  اإلدارية تخضع إلى مجموعة من القواعد واإلجراءات التي تنظمها، وبذلك تصبح كل التصرفات واألعمال  

 عمليات االتصال وتبادل املعلومات مرتبطة بسجالت مكتوبة ملزمة للكل يمكن الرجوع إليها عند الحاجة. 

وبالتالي حاول فيير بتطبيقه لهاذ النموذج ضمان السير الحسن للمنظمة ، لكن هذا النموذج الذي طبقه مقترن  

ة تقدس العمل وتؤكد على تطوير املجمتع ( ، مما أدى ألي نجاحه في بتجارب ماركس فيير وانتمائه ) بروتستاني وهي ديان

النموذج بل أصبح عائقا لكل تحسين وتطوير للعمل اإلداري    العالم الثالث فشل هذا  البيئة، لكن لألسف في دول  هذه 

تي تحولت من معناها  خاصة بعض ظهور ضرورة عصرنة اإلدارة  الذي كان من أهم العوائق التي صادفها هو البيروقراطية ال

 االيجابي إلى معنى وسلوك سلبي. 

 :  املفهوم السلبي للبيروقراطية -

أن تطبيقه أفرز العيد من البيات جعلت املصلح    على الرغم من االيجابيات التي عرفها النموذج البيروقراطي  اال 

 : (80-79، الصفحات 1987)بوحوش،  يصبح أكثر توجها نحو سلبية اإلدارة ال ايجابيتها ومن ذلك نذكر



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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للعمل  - الجيد  والتصور  الواضحة  السياسة  غياب  هو  للبيروقراطية  الجوهري  يدفع املشكل  مما  املنظم 

البيروقراطيين املسؤولين عن التنفيذ إلى إقحام أنفسهم في مجال االجتهاد والتخمين والبحث عن املخرج من املأزق الذي  

 تبرز مالمحه في األفق. 

بالقرارات    - املعنية  والجهات  الخبرة  أصحاب  استشارة  وعدم  بالسلطة  القرار  صانعوا  استئثار  هو  الثاني  املشكل 

، مما يجعل من املرؤوسين آلة منفذة فقط  يتهربون من املسؤولية وينقادون وراء أوامر رؤسائهم فقط، باإلضافة  املتخذة

 إلى املجامالت ومسايرة الرئيس  حتى ولو كانت نظرية غير عملية  مما يقض ي على املوضوعية في العمل . 

من املسؤولية وهو ناتج عن رغبة البيروقراطي في املشكل الثالث هو التمسك بحرفية القوانين واللوائح و التهرب    -

 حماية نفسه من العقاب وعدم املخاطرة بمستقبله ما يقتل روح اإلبداع  والتغيير لديه. 

املحاباة    - ينشر  مما  االستثناءات   نظام  واستعمال  الحاالت  من  كثير  في  القانون  على  التحايل  هو  الرابع  املشكل 

 تبارات سياسية أو إيديولوجية أو عشائرية.والوساطة في الوظيفة نتيجة اع

وأهم مشكل جعل األفراد يهاجمون النظام البيروقراطي هو التباطؤ في العمل وعدم االستجابة لرغبات الجمهور إلى    -

ت  جانب القيود واإلجراءات املعقدة التي تفرضها عليهم األجهزة البيروقراطية ، فمراجعة كبار املسؤولين  واملرور بالقنوا

الرسمية للوصول إلى الرؤساء وإقناعهم بضرورة التغيير يعتبر من أكبر العراقيل التي تواجه البيروقراطي في عمله ألنه ال  

 يستطيع بمفرده أن يغير مجرى األمور ويستجيب لطلبات الجمهور حتى ولو كان متفهما ملطالب الجمهور. 

ا يضعف الفرص أمام األفراد للتصرف حسبما يتطلبه املوقف  املشكل السادس املركزية الشديدة في صنع القرار مم  -

وحسب ضرورة واحتياجات الحالة،  كما تضعف الروح املعنوية  لدى املرؤوسين وتتراكم املشاكل وتعجز الكفاءات اإلدارية  

 عن تحقيق األهداف املطلوبة منها.  

أعمال معينة ومحددة لكن اإلمكانيات غير متوفرة  املشكل الثامن  هو تكليف الجاهز البيروقراطي  املطالب بانجاز    -

وبالتالي صعوبة حل املشاكل ، إلى جانب قلة االستعانة بالعلماء املختصين واالعتماد على الجوانب السياسية عند حل أية  

لقادرين  مشكلة للمحافظة على تأييد الشعب بإعطاء نوع من املسكنات فقط كالوعود ، في حين يجب االستعانة باملختصين ا

 فعال على استئصال الداء وتحقيق راحة األفراد . 

اإلعالم   تكنولوجيا  في  الحاصلة  التغيرات  ظل  في  خاصة  البيروقراطي  النموذج  انتقاد  تم  وغيرها  األسباب  لهذه 

القواعد واإلجراءات أصب  حت  واالتصال إلى جانب االلتزام املفرط بالقواعد واللوائح واإلجراءات الرسمية حيث أن هذه 

العمل اإلضافي،    ( الفساد اإلداري بمظاهره  انتشار  إلى جانب  الخدمات،  لتقديم  في حد ذاتها بدل أن تكون وسيلة  غاية 

الهدايا   تقبل  الدولة،  ممتلكات  على  التعدي  للشخصية،  للمصلحة  الحكومية  الوظيفة  استغالل  الوظيفي،  التسرب 

وانخفاض معدل اإلبداع والصراع التنظيمي كلها أدت إلى عملية   والرشوة( وسوء استخدام السلطة وسوء اتخاذ القرارات

كبديل   الشبكات  ومفهوم  املختلفة  اإلدارية  النظم  لعصرنة  كآلية  االلكترونية  اإلدارة  كمفهوم  جديدة  ملفاهيم  االنتقال 

 للبيروقراطية. 

 ثانيا: مفهوم اإلدارة االلكترونية 

ة ضرورة حتمية لجأت إليها مختلف دول العالم بما فيها الجزائر، التي  اآلونة األخير أصبحت اإلدارة االلكترونية في  

سعت إلى إرساء مشروع اإلدارة االلكترونية كخطوة لتحسين نوعية الخدمة العمومية والرفع من فعالية وأداء اإلدارات  

التطور الذي وصل إليه العالم    العمومية إلى جانب القضاء على األساليب التقليدية التي كانت تسير هذه اإلدارات والتي مع

 أثبتت عدم فاعليتها. 

 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 تعريف اإلدارة االلكترونية   -

يعّد مفهوم اإلدارة االلكترونية مفهوما إداريا حديثا ظهر نتيجة الثورة الهائلة في شبكات املعلومات واالتصال حيث  

تقديم   رأسها  بها والتي على  املنوطة  الوظائف  أداء  في  كفاءة وفعالية   أكثر  املنظمات وجعلها  في عمل  نوعية  نقلة  أحدث 

لتعريفات حول اإلدارة االلكترونية  خاصة بعد ظهور العديد من التسميات  الخدمة العمومية  ولهذا ظهرت العديد من ا

الرقمية،   والحكومة  االلكترونية  الحكومة  منها  اإلداري   النشاط  في  التكنولوجيا  استعمال  على  للداللة  استخدمت  التي 

 املفهوم  ومن هذه التعريفات:    الحكومة الذاتية واإلدارة االلكترونية وهذا بسبب اختالف  اآلراء الفقهية في تحديد هذا

عرفها البنك الدولي لإلدارة االلكترونية أنها مصطلح حديث يشير إلى استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  

من أجل زيادة الكفاءة والفعالية والشفافية  في االنجاز ومساءلة الحكومة فيما تقدمه من خدمات إلى املواطن ومؤسسات  

م من املعلومات بما يدعم كافة العمليات اإلجرائية للحكومة ويقض ي على الفساد، ويعطي الفرصة للمواطنين  العمل وتمكينه 

للمشاركة في كافة مراحل العملية السياسية والقرارات املتعلقة بها والتي تؤثر على مختلف جوانب الحياة. وهو تعريف جاء  

 الحكومية . في إطار  تسيير مبادئ الحكم الراشد في املمارسات  

كما عرفها اإلتحاد األوربي أنها استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصال في اإلدارات العمومية مرفقة بتغييرات على  

العملية   وتقوية  العمومية  الخدمات  تحسين  بهدف  جديدة  مهارات  املوظفين  واكتساب  والتسيير  التنظيم  مستوى 

 .(26، صفحة 2017)أحمد باي ،  الديمقراطية ودعم السياسات العمومية

لإلمكانيات    األمثل  باالستخدام  املالئم  الوقت  وفي  املالئمة  وبالتكاليف  الوسائل  بأحسن  الهدف  إلى  الوصول  أنها 

كما عرفت على أنها االستغناء عن الورق واالستخدام الواسع لتكنولوجيات املعلومات  ،   (60، صفحة  2014)أعراب،    املتاحة  

وهذا ما شكل االنتقال من العمل اإلداري التقليدي إلى العمل اإلداري الحديث والتطور عبر استخدام شبكة االنترانيت في  

 ،   (32- 31ات ، الصفح2008)السلمي،  انجاز األعمال

وحاول فقهاء القانون اإلداري وضع العديد من التعريفات فذهب البعض إلى تعريفها بأنها " العملية اإلدارية القائمة  

الجوهرية   والقدرات  املوارد  على  ورقابة  وتوجيه  وتنظيم  تخطيط  من  االتصال  لالنترنت وشبكات  املتميزة  اإلمكانات  على 

 . (43، صفحة 2009)سمير م.،  "دود من أجل تحقيق أهداف اإلدارةلإلدارة واآلخرين بدون ح

أنها األرشيف    كما قيل  إدارة بال ورق ألنها تستخدم  التي تستخدم لرفع مستوى األداء والكفاءة، وهي  الوسيلة   "

عمال   على  أساسا  وتستمد  جامدة  متطلبات  إدارة  وهي  الصوتية،  والرسائل  االلكترونية  واملفكرات  واألدلة  االلكتروني 

 .(13تاريخ نشر ، صفحة )الصيرفي، دون  املعرفة"

وبناءا على التعريفات السابقة فإن اإلدارة االلكترونية تقوم باألساس على استعمال املعلومات ووسائل االتصال  

التكنولوجي كالشبكات االلكترونية واالنترنيت والكمبيوتر من طرف اإلدارات الحكومية وتهدف بالدرجة األولى إلى التغيير  

عالقات األساسية بين الجهات اإلدارية واملواطنين من جهة وبين اإلدارات املحلية واملركزية من جهة أخرى  والتعديل في ال

 : (69، صفحة 2017)عمران،   وذلك وفق طريقتين أساسيتين: 

تطوير طرق تقديم الخدمات للمرتفقين واملتوافدين على اإلدارات العمومية من خالل االنتقال من الطرق التقليدية    -

 إلى الطرق الحديثة. 

اإلدارية    - الجهات  بين  العالقات  وتحسين  اإلداري  العمل  تحسين طبيعة  طريق  السلطة عن  ممارسة  تغيير طبيعة 

 واملواطنين . 
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 خصائص اإلدارة اإللكترونية:  -

، صفحة 2019تاج،  )  من خالل التعاريف السابقة يمكن استخالص خصائص اإلدارة االلكترونية في النقاط التالية 

135) : 

العاملة وتوفير    - الوسائل الحديثة مثل الكمبيوتر مما يجعلها تستغني عن اليد  تخفيض التكاليف باعتمادها على 

 املال. 

 اإلتقان حيث تعمل اإلدارة اإللكترونية على إجراء املعامالت بسرعة فائقة وبدقة ووضوح تام.  -

 االستخدام األمثل للمعلومات مما يسمح بتلبية حاجات املواطنين بشكل بسيط وسريع. تبسيط اإلجراءات من خالل    -

تحقيق الشفافية بحيث يتعامل املواطنون مع اإلدارة وفق نظام معلوماتي موحد وهو إجراء في صالح املواطن يقلل    -

 من التصرفات الالقانونية املبنية على املحاباة والرشوة. 

 : (286، صفحة 2019)الشيكر، اإلدارة اإللكترونية في الجزائر تطبيقات وتحديات، ونية إلى:  و تهدف اإلدارة االلكتر

تحسين أداء املؤسسات الحكومية من خالل مجموعة اإلجراءات املتمثلة في تخفيض اإلنفاق الحكومي والتكاليف    -

التنسيق بين املؤسسات الحكومية، خفض دور الوقت وسهولة الوصول للخدمات االلكترونية من خالل  املباشرة، تحقيق  

 النشر اإللكتروني وهذا ما يحقق مبدأ الشفافية والعدالة لكل شرائح املجتمع وتعزيز الديمقراطية.

 التقليص من االعتماد على العمل الورقي وتخفيض تكلفة األعمال اإلدارية. -

دام األمثل للطاقات البشرية من خالل التوجيه الصحيح لهذه الطاقات للعمل في مهام أكثر إنتاجية وفعالية  االستخ  -

 إذا تم احتواء املعلومات بشكل دقيق.

 تحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات العامة للمستفيدين واالستعمال األمثل للموارد الحكومية.  -

 وقراطية واإلدارة االلكترونية ثالثا :  العالقة بين البير

غم من أن النموذج الذي جاء به فيير حول البيروقراطية كان هدفه تحسين العمل اإلداري والوصول إلى حاجات  بالر 

املواطن بطريقة فعالة وانية إلى جانب العقالنية والرشادة، إال أن في أيامنا هذه أصبح يعبر عن الجانب السلبي لإلدارة والتي  

ف من هذه  تتجلى  الخروج  الضروري  من  املعقدة،  فأصبح  الخدمات واإلجراءات  تقديم  في  كالبطء  املظاهر  العديد من  ي 

 الظاهر فكان نظام اإلدارة االلكترونية هو الوسيلة  الفعالة إلعادة بعث إدارة عامة فعالة من جديد.

ترونية أداة إلصالح نظام البيروقراطية  لكن ظهر هناك اتجاهين بهذا الخصوص فمنهم من كان يرى أن اإلدارة االلك

 واتجاه أخر يرى أن البيروقراطية هي أكبر العوائق التي تحارب نجاح النظام الجديد وهو اإلدارة اإللكترونية.

 اإلدارة االلكترونية أداة إصالح للبيروقراطية:   -

العديد  يرى   وفيه  باإلدارة  الصق  نظام  البيروقراطية  أن  االتجاه  هذا  يجب  أصحاب  التي  اإليجابية  الجوانب  من 

تستعمل   أن  واالتصال  املعلومات  لتكنولوجيا  يمكن  النموذج  لهذا  السلبية  الجوانب  بعض  هناك  لكن  عليها،  املحافظة 

 كوسيلة إلصالح البيروقراطية.

  ويرى أصحاب هذا االتجاه أن سلبيات البيروقراطية من تدرج في السلطات وتخصيص وتقسيم العمل واإلجراءات 

الجامدة  هي التي أدت إلى جمود اإلدارة العمومية في تعاملها مع املواطنين  مما جعلها ال تستجيب لحاجيات املتعاملين، و  

أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     Cordellaلهذا يمكن لإلدارة االلكترونية أن تتجاوز هذه املشاكل حيث يرى الباحث  

هي عبارة عن وسائل تدعم البيروقراطية وال تقض ي عليها " وذلك يكون من خالل استعمال هذه التكنولوجيا  و رفع كفاءة  

التنظيم اإلداري وذلك عن طريق إيجاد حلول مالئمة لجعل التنظيم البيروقراطي أكثر فاعلية وقوة في خدمة املتعاملين  

، كما يرى الباحث أن السبب في فشل اإلدارة االلكترونية هو أنها ينظر إليها على أنها محاربة للنظام البيروقراطي عوض  معها
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ما ينظر إليها أنها مدعمة لها ومستفيدة من قدرة البيروقراطية على تحقيق األهداف املثالية لها وبالتالي فان من نتائج اإلدارة  

)عميروش، العالقة بين البيروقراطية واإلدارة  االلكترونية التي تعمل على زيادة فعالية وكفاءة التنظيمااللكترونية البيروقراطية  

 .        (14، صفحة 2018اإللكترونية، 

عمل   وتطوير  عصرنة  في  هاما  دورا  تلعب  االلكترونية  اإلدارة  أن  القول  يمكن  طابعها  وبالتالي  رغم  العامة  اإلدارة 

املتعاملين مع اإلدارة فمثال تنص   ما يخدم  البيروقراطي وفق  النموذج  بها  التي جاء  اآلليات  البيروقراطي لكن مع تطوير 

البيروقراطية على ضرورة حفظ امللفات لكن الحفظ هنا يكون في إطار ملفات ورقية وبالتالي يمكن أن تعرض هذه الطريقة  

الضياع زيادة على صعوبة الوصول إلى أي ورقة يحتاجها املعمل في ظرف قياس ي فتأتي اإلدارة االلكترونية    في الحفظ إلى

وتأتي بآلية الحفظ السريع في وسائط التخزين االلكترونية بحفظ وأرشفة كبيرة من املعلومات مع سهولة الوصول إلى أي  

      معلومة من طرف املتعامل أو اإلدارة في وقت قياس ي .   

 :  البيروقراطية كسبب في فشل مشروع اإلدارة االلكترونية -

يرى أصحاب هذا االتجاه أن البيروقراطية هي أهم أسباب فشل مشروع اإلدارة االلكترونية  ومن هؤالء الفقهاء  

Vant Vert     الذي يرى أن نجاح اإلدارة االلكترونية يكون صعبا بسبب الثقافة البيروقراطية  للموظفين العموميين، الذي

ناصبهم هذا من جهة ومن جهة أخرى  اعتقادهم أن النجاح يكمن في يقفون ضد أي تغيير ظنا منه أنه يؤدي إلى خسارة م

الحفاظ واالستحواذ على املعلومة دون مشاركتها ما يضمن لصناع القرار القوة والنفوذ من خالل سيطرتهم على املعلومات  

وتبادل املعلومات  إلى جانب  والبيانات املتعلقة بقطاعاتهم  وهو نقيض اإلدارة االلكترونية التي تقوم على ثقافة املشاركة  

 . (Jain, 2004, p. 04) توحيد العمليات اإلدارية بين مختلف هذه ا أجهزة اإلدارية لخدمة املواطن

  ونحن بدورنا نؤيد الرأي األول لكن مع موافقة جزئية وتعديل للرأي الثاني حتى ال نبقى في إطار دراسة نظرية ال 

يمكن تطبيقها فعليا، فأوال  من الصعب القضاء على البيروقراطية  السلبية  بمجرد تطبيق العصرنة ولكن، نحاول على  

األقل االستفادة من ايجابيات هذا النموذج  في تدعيم وتعزيز نظام اإلدارة االلكترونية فاإلجراءات والقوانين الواضحة  

لبيروقراطي يساعد على خلق التنسيق الجيد النجاز املهام، لكن في املقابل يجب  إضافة إلى توزيع األدوار داخل التنظيم ا

تكييف هذه اإلجراءات التي يتصف بها النموذج البيروقراطي مع املتغيرات الواقعية وحاجات املتعاملين مع اإلدارة  حتى  

 نصل إلى التطبيق الفعلي والناجح لإلدارة اإللكترونية.

ارات العمومية خاصة دول العالم الثالث بما فيها الجزائر في تطبيقه حيث بقيت متزمتة في  وهو ما فشلت أغلب اإلد

من خسارة   املواطن خوفا  في صالح  كان  ولو  حتى  تغيير  أي  ورفض  القديمة  التقليدية واإلجراءات  بالسلوكيات  تمسكها 

صرنة اإلدارة  وتساهم في تحسين وجودة املناصب أو النفوذ أو غير ذلك ما جعل البيروقراطية بدل أن تكون مالزمة لع

 الخدمة إلى أهم عائق يواجه تطبيق اإلدارة االلكترونية في هذا املجال. 

  مجاالت تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجزائراملحور الثاني: 

تحدثنا عن العالقة بين البيروقراطية واإلدارة االلكترونية وعرفنا طبيعة العالقة املوجودة بينهما، والتي أصبحت  

اإلدارة   تطبيق  نجاح  مدى  معرفة  سنحاول  وتعاون  تكامل  عالقة  تكون  أن  بدل  متنافرة   عالقة  الثالث  العالم  دول  في 

 بيروقراطية بمفهومها السلبي الذي تحدثنا عنه سابقا. االلكترونية في ظل التحديات التي تواجهها خاصة ال

 أوال: أهداف مشروع اإلدارة االلكترونية في الجزائر 

في هذا اإلطار أطلقت وزارة البريد والتكنولوجيات اإلعالم واالتصال مشروع الجزائر االلكترونية بعد التشاور مع  

العمومية واملتعاملين االقتصاديين التي    املؤسسات  واإلدارات  املهنية  البحث والجمعيات  والخواص والجمعيات ومراكز 

تنشط في مجال العلوم وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت إذ شارك أكثر من ثالثمائة شخص في طرح األفكار ومناقشتها  
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االلكترونية    الجزائر  مشروع  مضمون  صياغة  تم  أساسها  على  و   2013-2008والتي  ديسمبر  شهر  في  أطلق  حمل  الذي 

 : (137- 136، الصفحات 2017)باي،  مجموعة من األهداف من بينها

 عصرنة اإلدارة العمومية من خالل إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -

 تقريب الدارة العمومية من خالل تطوير الخدمات االلكترونية.  -

 االقتصادي بإدماج تكنولوجيات املعلومات واالتصال.دعم القطاع   -

 تعميم النفاد إلى االنترنت. -

 توفير الظروف املالئمة التي من شأنها السماح بالتطوير املكثف لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصال.   -

 االتصاالت ذات التدفق السريع والفائقة السرعة مؤمنة وذات نوعية عالية.  انجاز منشات  -

 تطوير املنتجات والخدمات ذات القيمة املضافة في مجال تكنولوجيات املعلومات واالتصال.  -

علومات  تطوير الكفاءات البشرية بوضع برنامج يمنح األولوية للتكوين العالي والتكوين املنهي في مجال تكنولوجيات امل  -

 واالتصال.  

،    و توزعت أنشطة اإلدارة االلكترونية على ثالث مجاالت رئيسية وهي النظرية والتطبيق  بين  )مطر، الحكومة االلكترونية 

 : (98، صفحة 2008

فاهم هدف لإلدارة االلكترونية هو تحسين العالقة بين املواطن واإلدارة الذي نتيجة    عالقة الحكومة باملواطن:  -

السلبيات التي تحدثنا عنها سابقا فقد الثقة في اإلدارة بكاملها خاصة أن مختلف الخدمات املقدمة من طرف هذه األخيرة  

 تعاني من النقص وأحينا تكون منعدمة . 

املتباينة واختال  الفكرية والثقافية تصنف الخدمة املقدمة تبعا لنوع الخدمة  وحسب االحتياجات  ف مستوياتهم 

العامة، بحيث تعطي اإلدارة االلكترونية األولوية في اختيار الخدمات املقدمة التي يتم تحويلها إلى األسلوب االلكتروني على  

ل قائمة بالفعل حتى يحس املواطن بأهمية  التركيز على الخدمات الحيوية ذات الصلة الوثيقة باملواطن فتقد حلوال ملشاك

 ( 27، صفحة 2005)ياسين، اإلدارة اإللكترونية وأفاق تطبيقها العربية،  هذا التحول وأنه بحاجة ضرورية إليه.

يقوم العمل اإلداري على الكم الهائل من الوثائق وامللفات واالتصاالت بين الوزارات من    عالقة الحكومة  بالحكومة  -

أجل التنسيق في تقديم الخدمة وبالتالي تسمح التطبيقات الحديثة لإلدارة االلكترونية بتقليص الوثائق الرسمية وتسهيل  

 ة  في االنجاز ومن ثم رفع الكفاءة في تأدية الخدمات. اإلجراءات وبالتالي تخفيف الروتين اإلداري وتقليص التكاليف والسرع

حيث تتفاعل الحكومة بشكل كبير مع قطاع األعمال   في مجال إعداد الخطط وتوجيه    عالقة الحكومة باألعمال:  -

كما    االستثمار ودعم القطاعات االقتصادية وتنظيمها وتحفيزها وحمايتها ومراقبة عمليات االستيراد والتصدير وتسهيلها،

تساهم اإلدارة في  تعزيز الشراكة مع  مؤسسات وشركات القطاع الخاص بكل مرونة وشفافية خاصة عبر النشر االلكتروني  

اإلنتاج قدرات  وتنمية  النجاح  مستويات  أفضل  لتحقيق  والقوانين  والتشريعات  في   لإلعالنات  االلكترونية  االدارة  )الشيكر، 

 . (289، صفحة 2019زائر تطبيقات وتحديات، الج

 ثانيا : تطبيقات  مشروع الجزائر االلكترونية 

على بتطبيقها   أرض  على  ترجمت  االلكترونية  الجزائر  بمشروع  الخاصة  املجاالت  والتي    إن  قطاعات  عدة  مستوى 

حققت تطورا ملحوظا بفعل ذلك، وال يمكننا تسليط الضوء عليها بالكامل ألن جوهر دراستنا هو العالقة بين البيروقراطية  

 :(36، صفحة 2016)االخضر، واإلدارة االلكترونية لكن نذكر البعض منها فقط  

 وكان من خالل اتخاذ مجموعة من اإلجراءات منها:   * قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

 التمكن من االطالع على املوقع الرسمي للوزارة وكذلك مختلف مؤسسات التعليم العالي .  -
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الجام  - الطلبة  وحتى  البكالوريا  لطالب  بالنسبة  االلكترونية  الوسائل  عبر  التسجيل  من  الطلبة  في  تمكين  عيين 

 املستويات األخرى وهو ما يخفف الضغط على املؤسسات الجامعية من جهة ومعاناة الطلبة في التنقل من جهة أخرى. 

 تمكن الطلبة وحتى األساتذة  من االطالع على الكتب املوجودة في الجامعات وذلك عبر بوابة  املكتبات االلكترونية .  -

لضمان االستمرار في تلقي   19م تقنية وضعت للطلبة في ظل جائحة كوفيد  برنامج التعليم عن بعد والذي كان أه   -

املعلومة وعدم اإلضرار بمصلحتهم، هذا إلى جانب االعتماد على التكنولوجيات في إلقاء املحاضرات عن بعد واملرئية يساهم  

 في امتصاص األعداد الكبيرة للمتعلمين مع تحسين ملستوى التعليم والتكوين. 

تطبيق هذا املشروع في الجامعات تصادفه العديد من املشاكل منها االستمرارية في الوسائل التقليدية    لكن يبقى  

للتسيير والخوف من التحول الرقمي  فعلى املسؤولين بالجامعات أن يكون لديهم القناعة التامة لتحويل جميع املعامالت  

ات الالزمة للتحول نحو اإلدارة االلكترونية، إلى جانب ضرورة تدريب  الورقية إلى الكترونية كي يقدموا الدعم الكامل واإلمكان

وتأهيل املوظفين  النجاز األعمال عبر الوسائل االلكترونية إلى جانب توفير املوارد املالية الضرورية لذلك مع خلق نظام  

 .(241، صفحة 2008)مكيد، تحفيزي لم يستعمل ناظم املعلومات  والطرق الحديثة في العمل  

 : قطاع العدالة   *

، صفحة 2020)سليماني،    يشهد هذا القطاع تغيرات جذرية في تقديم الخدمات وذلك في إطار مشروع إصالح العدالة

  03- 15)القانون رقم  طاع العدالة أحد القطاعات الرئيسية واألكثر أهمية ضمن عملية اإلصالح الشامل  ق  حيث يعّد    ،  (16

، وفي هذا اإلطار تّم إنشاء شبكة االتصال االلكتروني الداخلية لقطاع العدالة حيث تم ربط  (2015املتعلق بعصرنة العدالة،  

القضائية واملؤسسات العقابية بواسطة األلياف البصرية ذات التدفق العالي بما يتناسب ومختلف الخدمات    كافة الجهات

العدالة ومساعدي  واملواطنين  املتقاضين  من  كل  لفائدة  بعد  عن  املتاحة  الجزائر   العمومية  في  االلكترونية  االدارة  )الشيكر، 

 .  (296، صفحة 2019تطبيقات وتحديات ، 

اعتماد تقنية التصديق والتوقيع االلكترونيين في املجال القضائي، من أجل إتاحة الخدمات القانونية عن بعد حيث  

، صفحة 2020)خضري،    2014سبتمبر    13تم وضع مركز شخصنة الشريحة لإلمضاء االلكتروني في حيز الخدمة ابتداء من  

، باإلضافة إلى خدمة الشباك االلكتروني بهدف تقريب اإلدارة من املواطن حيث تّم استحداث النظام اآللي لتسيير  (277

( القضائي  تسجيل  sgdjامللف  من  بدءا  سواء  حّد  على  واملتقاضين  املحامين  من  القضائي  امللف  بمتابعة  يسمح  الذي   )

 النهائي فيهاالقضية إلى 
ّ
 . (277، صفحة 2020)الخضري،  غاية البث

  03إصدار صحيفة السوابق العدلية عن بعد، حيث أصبح املواطن بإمكانه استالم صحيفة السوابق العدلية رقم  

وشه  02و   التجنيس،  مرسوم  إلى  باإلضافة  وجيز جدا،  في ظرف  العمومية  عبر  لإلدارات  الكترونيا  ممضاة  الجنسية  ادة 

، باإلضافة إلى العديد    (297، صفحة  2019)الشيكر،  االنترنيت، وكذا على مستوى املمثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج  

بقت على املستوى العملي التي أدرجت ضمن سياسة اإلدارة االلكترونية ملرفق العدالة، وهذا ما نلمسه  
ُ
من األنظمة التي ط

ل هذا بهدف تقريب اإلدارة  في خانة الخدمات االلكترونية، وك   ( www.mjustice.dzعلى مستوى موقع الواب بوزارة العدل )

 من املواطن. 

 :خاتمة

عملية التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة االلكترونية في اإلدارات واملؤسسات العمومية مازال في مراحله    إن

الجهاز اإلداري  األولى، خاصة مع اصطدام هذا املشروع الحديث   التي مازالت جدورها عميقة في  بالبيروقراطية اإلدارية 

وذلك بتطبيق اإلدارة االلكترونية ولكن مع الحفاظ على املبادئ االيجابية    ولهذا البد من محاولة التوفيق بين املصطلحين 

 التي يقوم عليها النظام التقليدي ألن القضاء عليه من الوهلة األولى أمر شبه مستحيل. 

http://www.mjustice.dz/
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 النتائج: -

إلى الفساد واالستئثار  البيروقراطية مواقع إستراتجية في اإلدارات العمومية بما فيها اإلدارة الجزائرية  التي تميل  تحتل    -

بالسلطة والنفوذ ولهذا فإن تزايد حجمها واتساع مجاالتها وتحكمها في املعلومات سوف يسمح للبيروقراطيين أن يكسبوا  

 نفوذا وسلطة أكثر على حساب املواطنين البسطاء. 

املؤسسات وأحجام الدولة عن  ال يمكن التخلص من الجهاز البيروقراطي في الدولة و ألن ذلك يعني توقف عملية توسع     -

تقديم الخدمات الضرورية ملواطنيها في كل املجاالت،  إلى جانب القيم البيروقراطية كاملساواة والشفافية وغيرها من املبادئ  

 االيجابية  للبيروقراطية اإلدارية .

وال  - القديمة  العقلية  في  فقط  تغيير  على  يتوقف  اإلدارية  الخدمات  في  االيجابي  التطورات  العمل  التغييرات  مع  تكيف 

الحاصلة بتبني أسس جديدة  تحسن من نوعية الخدمات وتعيد الثقة املفقودة من املواطن دون املساس بالقيم االيجابية  

للبيروقراطية   وهو ما ظهر من خالل اإلصالحات التي قامت بها الجزائر والتي خففت من بعض هذه التعقيدات من خالل  

 دارة االلكترونية والرقمنة في العمليات اإلدارية. اعتماد مقاربة اإل 

عملية التحول إلى إدارة الكترونية أصبحت ضرورة حتمية تفرضها عليها التغيرات املحيطة والعاملية، وهو ما يحدث في   -

 ريب. . الجزائر لكن بوتيرة بطيئة جدا خاصة أن معظم القطاعات التي تبنت التغيير مازالت في مراحل التصميم والتج 

 التوصيات  

القيام بتطبيق اإلدارة االلكترونية يجب األخذ بعين االعتبار فلسفة وثقافة التنظيم البيروقراطي باإلدارة العمومية    عند   -

 والعمل على إيجاد تناغم وتناسق بين اإلدارة االلكترونية والثقافة البيروقراطية السائدة ولكن في شقها االيجابي.

اوز العقبات التي تعترض تطبيقها، وهذا يتطلب وجود إرادة سياسية تعمل  يجب الدعم املتواصل للمشروع من أجل تج   -

 على صياغة مشروع وطني استراتيجي من أجل دفع املشروع ونقله نقلة نوعية.

العمل على خلق الرغبة في التغيير خاصة من طرف املسؤولين بضرورة تبني فلسفة اإلدارة الحديثة والتخلي عن اإلدارة    -

 هومها السلبي. التقليدية بمف 

العمل على وضع تشريعات قانونية تنظم وتحمي طريقة  عمل اإلدارة االلكترونية، إلى جانب تطوير األمن املعلوماتي من    -

أجل املحافظة على خصوصية وسرية املعلومات وسالمتها من التزوير  والتخريب وهما إجراءان في صالح املوظف واملواطن  

 معا.

 قائمة املراجع: 

مجلة القانون العام الجزائري  (. جودة املرفق العام في الجزائر من خالل عصرنة الخدمة العمومية.  2019ابراهيم تاج. ) 

 .132-146، الصفحات  01واملقارن جامعة جيالني ليابس سيدي بلعباس، املجلد الخامس العدد 

(  . باي  االدارة  (.  2017أحمد  الجزائر.دورة  في  العمومية  الخدمة  ترشيد  في  شهادة    االلكترونية  لنيل  مقدمة  أطروحة 

 ، الجزائر.01الدكتوراه في العلوم السياسية تخصص االإدارة العامة والتنمية املحلية، جامعة باتنة 

رقم   )    03-15القانون  العدالة.  بعصرنة  الد(.  2015املتعلق  الجزائرية  للجمهورية  الرسمية  الشعبية  الجريدة  يمقراطية 

 . 06العدد 

( الشيكر.  تطبيقات وتحديات.  2019أيوب  الجزائر  في  اإللكترونية  اإلدارة  والدراسات  (.  لللبحوث  والتنمية  اإلدارة  مجلة 

 . 308-281، الصفحات  01العدد  08املجلد 

رية للدراسات السياسية الجزائر  املجلة الجزائ(. العالقة بين البيروقراطية واإلدارة اإللكترونية.  2018حفص ي عميروش. )

 .20-1، الصفحات  1العدد  5املجلد 
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مجلة االستاذ الباحث  (. اإلدارة اإللكترونية ودورها في عصرنة قطاع العدالة بالجزائر.  2020حمزة عشاش حمزة خضري. )

 .  280-267، الصفحات 01العدد  05للدراسات القانونية والسياسية املجلد 

 الرياض: مركز البحوث.  اإلدارة اإللكترونية وأفاق تطبيقها العربية.(. 2005سعد غالب ياسين. )

.  (. إ2014سليم العايب. ) مجلة الحكمة للدراسات اإلجتماعية مركز الحكمة  عادة فهم العقالنية البيرقراطية عند فيير 

 . 156-141، الصفحات  04العدد  04للبحوث والدراسات الجزائر املجلد 

 األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع. .01السلوك التنظيمي الطبعة (. 2008عامر عوض. )

 االسكندرية : دار الجامعة الجديدة.  الحكومة االلكترونية بين النظرية والتطبيق .(. 2008عصام عبد الفتاح مطر. )

 لنشر.االردن: دار وائل ل  االدارة االلكترونية.(. 2008عالء عبد الرزاق السلمي. )

مجلة العلوم (. اصالح الخدمة العمومية من خالل الغدارة اإللكترونية وأفاق ترشيدها .  2016علي غريب رينوبة االخضر. )

 .  438-403، الصفحات 03االسالمية والحضارة مركز البحوث للعلوم اإلسالمية والحضارة االغواط العدد 

مجلة الحقوق والعلوم االنسانية جامعة  (. معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجامعات الجزائرية.  2008علي مكيد. )

 .243-223، الصفحات  01العدد  02زيان عاشور الجلفة املجلد 

 .73-82لصفحات ، ا 01العدد  01حوليات حامعة الجزائر (. البيروقراطية في النظرية والتطبيق. 1987عمار بوحوش. )

أطروحة مقدمة      دور االدارة االلكترونية في تفعيل أداء الجماعات االقليمية في الجزائر.(.  2017محمد األخضر بن عمران. )

 . الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية. -01-جامعة باتنة لنيل شهادة الدكتوراه ،

 : دار الفكر الجامعي. مصر  االدارة اإللكترونية.(.  د.ت. نمحمد الصيرفي. )

( أعراب.  بن  واشكالية  2014محمد  الخدمة  وتجويد  الشفافية  مقتضيات  بين  الجزائر  في  االلكترونية  االدارة  تجربة   .)

التقليدي.   املنطق  من  سطيف  التخلص  دباغين  ملين  محمد  جامعة  االجتماعية  العلوم  العدد    2مجلة  ،    19  الجزائر 

 . 81-58الصفحات 

 عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع. االدارة االلكترونية.(. 2009محمد سمير. )

س )ليمانيمصطفي   .2020  . واملأمول  الواقع  بين  اإللكترونية  اإلدارة  تحديات  القانونية  (.  للدراسات  املستقبل  مجلة 

 . 02العدد   04والسياسية املركز الجامعي أفلو الجزائر املجلد 

( .  (. بيروقراطية  2019هجيرة أوبعيش.  الجزائرية للدراسات  الجهاز اإلداري في الجزائراسة في بنية وواقع التطبيق  املجلة 

 . 51-25، الصفحات 01العدد  06السياسية املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية الجزائر املجلد 

•  Jain, A. (2004). using the lens of max weber's theory of bureaucracy examine e gov recherche 

proceeding of the 37 hawaiti interntional conference on systeme science temple university. 
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 اإلدارة اإللكترونية وعالقتها بالنموذج البيروقراطي

Electronic management and its relationship to bureaucratic model 

 ط.د/ الياس بوسهوة

 لجزائر، املدية/ اتخصص علم االجتماع:تنظيم وعمل ،جامعة الدكتور يحي فارس، السنة الثانية

 lyesboussahoua@gmail.comالبريد االلكتروني:

 د. جميلة صغير 

 أستاذة محاضرة أ،جامعة الدكتور يحي فارس ،املدية/الجزائر

 djamil.soc@gmail.comالبريد االلكتروني:

 امللخص: 

التطورات التي شهدها العالم في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال  والتي أدت إلى إحداث ثورة كبيرة في مختلف املجاالت في ظل  

وعصرنتها في مختلف القطاعات تم استحداث اإلدارة اإللكترونية    ،ومجال اإلدارة على وجه الخصوص، والتي تم استغاللها من أجل تحديثها

من التسيير التقليدي إلى التسيير الحديث القائم على الرقمة  واملتسم بالسرعة في إنجاز املهام  ،والجزائر كغيرها من الدول    التي تسمح باالنتقال

الورقية    انتهجت سياسة وطنية من أجل التحول واالنتقال من اإلدارة التقليدية التي تتميز بالبطء في تسيير املعامالت  واالعتماد على املستندات

ن  ها ، إلى اإلدارة اإللكترونية وتبنيها كمشروع استراتيجي تهدف من خالله الى تحقيق قفزة نوعية في مستوى الخدمات املقدمة لألفراد ، موغير 

 خالل السرعة في انجاز األعمال وتقديم الخدمات بأقل جهد ووقت ،وتخفيض التكاليف املترتبة عن تلك االجراءات الكالسيكية . 

حال يظهر أن عملية التحول في املوارد املادية والوسائل واألجهزة التكنولوجية لم تواكبها تحوالت مماثلة على مستوى إال أن واقع ال 

القائمين  البيئة التنظيمية  وما تضمه من موارد بشرية، فاإلدارة االلكترونية تحتاج الى بيئة محفزة ومشجعة على وجودها أحد متطلباتها األفراد  

البشري ومواكبة التغيرات   واالستثمار في تنمية رأسمالهم  يصاحب ذلك تغير في ثقافة األفراد وذهنياتهم  مالم  صعب تحقيق أهدافهاعليها ، كما ي

ملبنية  الحاصلة،واإلبتعاد عن التعسف في استغالل املراكزفي السلم الهرمي لتكريس املظاهر واملمارسات السلبية املرتبطة بالبيروقراطية ،تلك ا

التخلص من السلوكيات املوروثة عن   قيد االجراءات وعرقلة تسريع انجاز معامالت االفراد ومصالحهم ، باإلضافة الى عدم قدرتهم علىعلى تع

 اإلدارة التقليدية املرتبطة بمظاهر الفساد . 

 من جهة أخرى،  لذلك وتحديات البيئة االالزمة  االدارة ومواكبة التحديات من جهة،  ما سبق وأمام حتمية االنتقال الى رقمنة  على  بناء

 معرفة العالقة بين االدارة االلكترونية والنموذج البيروقراطي ،وكيف يمكن تطبيقها وفق مبادئ هذا النموذج؟ -من خالل هذه الدراسة :  حاولنا

   بيئة االدارة االلكترونية  البيروقراطية، النموذج البيروقراطي الفيبيري، تقليدية،اإلدارة االلكترونية، االدارة ال الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

In light of the developments witnessed by the world in the field of information  and communication technology, which 

led  to  a major  revolution in various  fields, and the field of administration  in particular ,which was exploited  in  order  to  

modernize it in various  sectors, electronic management has  been introduced that allows the transition from traditional 

management to modern  management  based on digitization and which is characterized by speed in completing tasks  : Algeria, 

like other countries, has adapted  a  national policy for transformation and  transition  from  the  traditional  administration  , 

which  is characterized  by  slow  conduct of  transactions  and  reliance  on paper documents  and  others, to electronic 

management  and adoption as a strategic project through which it aims to achieve a qualitative leap in the level of services 

provided to individuals, by speeding up the completion of work and providing services with minimal effort and time, and 

reducing costs resulting from those are classic procedures. 
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   However, the reality of the situation shows that the process of transformation in material resources, means and 

technological devises has not been accompanied by similar transformations at the level of  the regulatory environment and it 

includes from human resources. electronic management needs a stimulating and encouraging environment for its existence. 

And investing in the development of their human capital, keeping pace with the changes taking place, and avoiding abuse in 

the exploitation of positions in the hierarchical ladder to perpetuate the negative manifestations and practices associated with 

bureaucracy, those based on the complexity of procedures and impeding the acceleration of achievement Individual` 

transactions and interests, in addition to their inability to get rid of behaviors inherited from traditional management 

associated with manifestations of corruption. 

Based on the foregoing, and in front of the inevitability of moving to the digitization of management and keeping pace 

with the challenges on the one  hand, and the challenges of the environment necessary for that on the other hand, though this 

study, we tried to find out the relationship between electronic management and the bureaucratic model, and how it can be 

applied according to the principles of this model? 

Key words: Electronic management, traditional management, bureaucracy,  Weberian  bureaucracy model, electronic 

management environment  
 

 : مقدمة

لم              كبيرا  وعلميا  تكنولوجيا  تقدما  العصر  هذا  السابقةشهده  تيشهد  ثورة    العصور  اليوم  العالم  يعيش  حيث   ،

الحياة ، إذ بدأت في القرن العشرين باختراع الحاسب اآللي    مجاالتعلى  جميع    هاتأثير   انعكستكنولوجية وعلمية  كبيرة  

االختراعات  في مجال االتصاالت فقد  ت  الحالي ،واستمر   ت الى ما  هي عليه في وقتنا،الذي تطور في أشكال مختلفة  حتى وصل

حيث سارعت الدول    في جميع املجاالت،  ااالنترنت  في العقدين األخيرين  من القرن العشرين وتم تعميم استخدامه  ظهرت

، وهو ما انعكس ايجابا   الحكوميةالقطاعاتفي مختلف    ي اإلدار العمل    إلى تبني هذه التكنولوجيا و استغاللها من أجل تحديث

ساعد على تحقيق جملة من املكاسب   ي تنفيذ املهام اإلدارية سهل من عملها و فعلى أدائها ونشاطها ، فإدخال التكنولوجيا  

  البيئة االنتقال من    ساعد على  ، وهو ما  وغيرها  تخفيض التكلفة    والوقت والجهد ،  اقتصادالسرعة في انجاز األعمال و ك،  

تي تعتمد على  التكنولوجيا كأساس لتنفيذ  ال، وظهور مفهوم االدارة االلكترونية  الحديثةالى البيئة االلكترونية  التقليدية  

وأصبح  استخدام هذه التقنيات يشكل ضرورة  لتجاوز مختلف العقبات   ،  أعمالها وتقديم خدماتها ملختلف املتعاملين معها

 واملعيقات  الناتجة عن التصرفات السلبية واملحسوبية ، وتقليص الفجوة املوجودة بين اإلدارة واملواطن . 

إال إن عملية االنتقال  من تنفيذ األعمال االدارية بالطريقة التقليدية إلى  الطريقة االلكترونية ، باستخدام مختلف                 

الوسائل والتقنيات الحديثة  تفرض  على القائمين على هذا املشروع  توفير متطلبات البيئة الرقمية املناسبة ،والتي من  

متخصصين   أفراد  جود  و  الذهنيات  بينها ضرورة  تلك  عن   بعيدا  متجدد،   وتفكير  بثقافة  املهمة  بهذه  للقيام  ومؤهلين 

واملمارسات  التي تكرس مفهوم البيروقراطية اإلدارية ،أو ما يمكن تسميته بالبيروقراطية االلكترونية بمفهومها  السلبي  

،ومن بين مظاهرها تكريس نفس االجراءات    الشائع ، والعمل على تطوير املمارسات السلبية ونقلها الى الفضاء االلكتروني

من   فيها  بما  التقنية  بعض خصوصيات  واستغالل   ، التعامل  في  واملحسوبية  واملحاباة  العراقيل   باختالق  والتعقيدات 

غموض لإلجراءات  والتشريعات التي تنظمها، وتحويلها من أداة لتسهيل وتطوير  األداء االداري إلى وسيلة لعرقلته وممارسة   

املتبع    االداري  التنظيم  خصوصيات  بعض  استغالل  في  تتجسد   فقد    ، والزبائن  املواطنين  مصالح  وتعطيل  التسلط 

واملستمدة من مبادئ النموذج البيروقراطي املطبقة في التنظيمات االدارية بشكل أو بآخر ، كاستغالل املنصب  في السلم  

القانونية وغيرها ، لتعطيل تنفيذ املعامالت  االدارية ،كما أنها تساهم في  تأخير وتيرة    الهرمي  ،أو االجراءات والنصوص 
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عملية التحول الحقيقية  ونقلها من مجرد قرارات  وتجارب ضيقة  الى واقع ملموس يمكن أن يعمم ليشمل مجاالت أوسع  

 في حياة املواطنين ومصالحهم  . 

ة االلكترونية في البيئة التنظيمية الحالية بكل عناصرها اال أن عملية  اال أنه ورغم كل التعقيدات التي تواجهها االدار         

االنتقال من املعامالت الكالسيكية الورقية إلى املعامالت الرقمية لم يعد خيارا على الحكومة واملؤسسات يمكن تبنيه  أو   

الدولية التي نتواجد فيها ، حيث أصبحت  رفضه، بل أصبح ضرورة  فرضتها التغيرات املختلفة التي عرفتها البيئة الداخلية و 

 جل املعامالت الدولية في مختلف املجاالت تتم الكترونيا . 

  : ماهية االدارة االلكترونية وما هي متطلبات البيئة  -ومن خالل هذه الدراسة حاولنا االجابة عن التساؤل الرئيس ي التالي 

 الفيبيري ؟ املناسبة لنجاحها ،وما عالقتها بالنموذج البيروقراطي 

 ولالجابة على هذا التساؤل الرئيس ي قمنا بتقسيم هذه الدراسة الى املحاور  التالية : 

 ماهية االدارة االلكترونية ومتطلبات نجاحها.  -

 ماهيةالنموذج البيروقراطي الفيبيري.  -

 عالقة النموذج البيروقراطي باالدارة االلكترونية.  -

 الدراسة إلى :  تهدف أهداف الدراسة :

  ،وأهم التعريف بمفهوم االدارة االلكترونية  الذي يعد أحد املواضيع  الحديثة ،وإبراز مختلف  خصائصها وأهدافها    -

 .   لنجاحها تطلبات التنظيمية الواجب توفرها  امل

 التعريف بالنموذج البيروقراطي الفيبري  .  -

،وكيفية تطبيقها في ظل تطبيق مبادئ  هذا النموذج   ة االلكترونية  االدار بالبيروقراطي    النموذج   عالقة  معرفة  تهدف الى   -

 . في االدارة

 تمكن أهمية البحث فيما يلي: : أهمية الدراسة  

 هم املواضيع  الحديثة  ارة االلكترونية الذي يعتبر أحد  أ تناول موضوع  االدت -

 .  وتدعيم االدارة االلكترونية تبني  توجيه أنظار صانعي القرار في املؤسسات والهيئات الحكوميةالى  ضرورة -

 مبادئ النموذج البيروقراطي.   واالدارة االلكترونية  العالقة املتداخلة بين ابراز   -

 : ماهية االدارة االلكترونية.أوال

الحديثة املتطورة ، وقلما نرى جانبا من جوانب الحياة االنسانية    املجتمعاتحياة  االدارة سمة من سمات  تعتبر             

الحياة اليومية ، كالزراعة والصناعة والتجارة واالقتصاد  مظاهر مهما كان نوعه يستطيع التخلي عنها ، فهي تظهر في جميع 

هي تحتاج الى إدارة ، واالدارة تالزم كل جهد  والجيش ......الخ .سواء أكانت هذه املجاالت عامة أم خاصة ، كبيرة أو صغيرة  ف

وقبل التطرق الى مفهوم االدارة االلكترونية سوف  جماعي ، وهي ضرورة له وان اختلفت االهداف املتعلقة بهذا  الجهد،  

 نستعرض بعض التعاريف املختلفة ملفهوم االدارة عموما لدى بعض املفكرين الذين تناولوه  كل من زاويته.

اختلفت العديد من التعاريف التي تناولت املفهوم ،اال أنها تصب كلها في معنى واحد  ومن بينها    التقليدية :االدارةمفهوم    -1

 نجد : 

ها "إن تحقيق االدارة يتطلب التنبؤ والتخطيط والتنظيم والقيادة والتنسيق  بأن يعرفها هنري فايول رائد االدارة الحديثة    -

 (25، صفحة 2009)محمد سمير، والرقابة "

" املعرفة الدقيقة ملا تريده من الرجال أن ثم التأكد من أن يقوموا بعمله بأفضل وأرخص  فيعرفها بأنها أما فريدريك تايلور  

 .(25، صفحة 2009)محمد سمير، طريقة "
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فقد عرف االدارة بقوله " إن وظيفة االدارة هي التوصل الى الهدف بأفضل الوسائل وأقل التكاليف في    أما ليفنجيستون -

 ( 16، صفحة 2011)كامل، حدود املوارد املتحة وبحسن استخدامها "

 االدارة هي عملية تحقيق  

االهداف  هوم يمكن تعريفها على انها  ذلك النشاط الذي يعمل على تحقيق   ومن خالل مختلف التعاريف التي تناولت املف      

 ظروف خارجية محيطة.  املرسومة باالستخدام االمثل للموارد املتاحة  وفق منهج محدد وضمن بيئة و

 أسس االنتقال من االدارة التقليدية الى االدارة االلكترونية :-2

اذا كان تطبيق االدارة االلكترونية دفعة واحدة يؤدي الى  خلل في استراتيجية التطبيق كون االنتقال نحو واقع معين يرتبط  

دائما بتهيئة الظروف واملناخ املالئم ، فان افضل سيناريو للوصول الى تطبيق سليم وآمن لالدارة االلكترونية  هو العمل  

 . النهائية ، بما يتماش ى وتهيئة الظروف املناسبة لهذه العملية  على رسم خطة للوصول الى املرحلة

دون حدوث تطبيق االدارة االلكترونية   التي يمكن من خاللها الوصول الى  انتقال سلس وناجح لى  وهذه بعض الخطوات 

 ( 75، صفحة 2010/ 2009)عاشور، واملتمثلة فيما يلي :خلل ،

احداث تحول نوعي ليس بمكننة  الوظائف الحكومية ، بل بالتاسيس ملجتمع معلومات  له القدرة على التعامل مع   -

 املستجدات التقنية . 

خلق شراكة بين كل القطاعات واملؤسسات  ، بما فيها املؤسات العامة والخاصة  التي يجب أن تتقاسم عملية التحضير   -

 دارة االلكترونية.واالعداد ملرحلة التحول  نحو اال 

 ضرورة خلق وتهيئة البنية التحتية املالئمة لعملية التحول ، ومع مراعاة كل ما يتعلق بها. -

التأسيس لنظامي قانوني وتشريعي كفيل بتنظيم  كيفيات عمل االدارة االلكترونية  وحمايتها من كل املخاطر كالقرصنة   -

 املخاوف أمام مختلف األطراف املتعاملين .  والتجسس االلكتروني ، حتى تهيأ الظروف  وتزال كل

و تمثل هذه النقاط أهم األسس التي يجب وضعها وتحضيرها مسبقا من طرف قادة ومهندس ي التحول نحو  االدارة               

 االلكترونية ،بهدف الوصول الى األهداف املسطرة لها.

 نشأة االدارة االلكترونية :-3

إن نشأة االدارة االلكترونية كمفهوم حديث هي نتاج تطور نوعي أفرزته تقنيات االتصال الحديثة ، في ظل ثورة                  

العامة   االدارات  وربط  واملؤسسات  املواطن  عالقات  ادارة  في  الحديثة  التكنولوجيات  توظيف  الى  والحاجة  املعلومات  

 التالي التحول الجذري في مفاهيم االدارة  التقليدية وتطويرها .والوزارات عبر آليات التكنولوجيا  وب

كما تعودنشأةاإلدارة االلكترونية الى التحول للعمل بإشكالوأساليب مختلفة ،اذ كانت تقتصر على بعض برامج الحاسوب  

ازنات الدول وغيرها  غراضاإلحصاء،ويستخدم بعضها األخرللمساعدة في إظهاربعض النتائج املختلفة في مو التي تستخدم أل 

من النشاطات املختلفة .ولم يكن تطبيق االدارة االلكترونية بصورة واضحة ورسمية  اال مؤخرا حيث بدأت بالظهور في  

مبوالية فلوريدا األمريكية في هيئة البريد املركزي ،ومفهوم هذا النوع من اإلدارة يدل على ان كل شخص يستطيع  1995عام  

 ن خالل الحاسوب دون الذهاب الى املؤسسة . الحصول على الخدمات م

 مفهوم االدارة االلكترونية :   -3-1

املفهوم من خالل اآلراء املختلفة  للباحثين حول تعريف اإلدارة  س             التعاريف التي تناولت  نحاول استعراض بعض 

 االلكترونية ، ومن بينها نجد : 
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"أسلو - أنها  على  االلكترونية  اإلدارة  املعلومات  تعرف  تكنولوجيا  استخدام  على  تعمل  الحديثة  اإلدارة  أساليب  من  ب 

واالتصال للقيام باألعماالإلدارية املختلفة ،من تخطيط ،تنظيم وتنفيذ ، رقابة وتقويم  ووسائل اتصال من أجل تطوير  

 ( 3، صفحة 2019)برنار و بلجياللي، العمل اإلداري  ورفع كفايته وتحقيق األهداف املخطط لها "

املعلومات  - تقنيات  على جميع   باالعتماد   ، اإلدارية  املؤسسة  وأنشطة  مهام  مكننة  جميع  "عملية  بأنها  تعريفها  تم  كما 

الضرورية  للوصول إلى تحقيق جميع أهدافاإلدارة الجديدة  في تقيل استخدام الورق وتبسيط اإلجراءات والقضاء على  

)بن عروس  الروتين  واالنجاز السريع والدقيق للمهام واملعامالت لتكوين إدارة جاهزة  لربطها مع الحكومة االلكترونية الحقا "

 ( 3، صفحة 2022و علوطي، 

مصطلح حديث يشير الى اكتشاف طرق ووسائل جديدة من خالل  "عرفت اإلدارة االلكترونية من خالل البنك الدولي بأنها  -

الحكومة فيما تقدمه من   زيادة كفاءة وفاعلية وشفافية ومساءلة  املعلومات واالتصاالت من أجل  استخدام تكنولوجيا 

 .  (3، صفحة 2022روس و علوطي، )بن ع"خدمات للمواطن

تحويل كافة االعمال والخدمات  اإلدارية التقليدية إلى أعمال وخدمات إلكترونية بسرعة     كما يمكن أن تعرف اجرائيا  بأنها 

 في التنفيذ  ودقة في االنجاز  وبدون استخدام الورق . 

 خصائص اإلدارةااللكترونية :  -3-2

إلعالم واالتصال  مما  ان مسار التغير من األسلوب التقليدي لإلدارةإلى األسلوب الحديث اعتمد على استخدام تكنولوجيا ا

 ( 5، صفحة 2020)وصيف و زهواني، ميز اإلدارة االلكترونية بعدة خصائص نذكر ها فيما يلي :

آلية عصرية في عملية التطور اإلداري وذلك باحتوائها على  مزايا املعالجة الفورية  للطلبات والدقة    تمثل زيادة اإلتقان :-

 والوضوح التام في االنجاز . 

أمام الحاجة للعصرنة اإلدارية عملت معظم اإلدارات على إدخال تكنولوجيا املعلومات إلى مصالحها  تبسيط اإلجراءات : -

 لبية حاجات املواطنين . في ت ، ملا لها من إمكانيات 

 أي ربح الوقت عوض الطابور الذي يميز اإلدارة التقليدية وطول فترة معالجة امللفات .سرعة أداء الخدمات :-

اذا كانت االدارة االلكترونية تحتاج في البداية الى إمكانيات مادية كبيرة بهدف دفع عملية التحول ،    تخفيض التكاليف : -

نظمات االلكترونية بعد ذلك سيوفر ميزانية مالية ضخمة ،بحيث لم تعد الضرورة  في تلك املراحل  فان انتهاج نموذج امل

 لليد العاملة ذات العدد الكبير . 

تعرف بأنها إتاحة    حيثحصلة لوجود الرقابة االلكترونية ،الشفافية داخل املنظمات االلكترونية هي متحقيق الشفافية:  -

كل املعلومات وسهولة تبادلها لكافة املؤسسات ولجميع األطراف، وان تكون الحسابات العامة متاحة بصورة مباشرة وأن  

 تتوفر معلومات كافية وشاملة ومنظمة من عمل املؤسسة لكي تسهل رقابتها ومتابعتها . 

 أهداف اإلدارةااللكترونية :  -3-3

ه االلكترونية  التقليدية  اإلدارة  األساليب  من  االنتقال  طريق  عن  ،وذلك  املنظمات  وفعالية  كفاءة  زيادة  في  الرغبة  في  ي 

تعتمد على تكنولوجيا املعلومات واالتصال  قصد تحقيق جملة من األهداف نذكر    ،إلى أساليب حديثة ومعاصرة  تسييرها  

 ( 287، صفحة 2019ارة االلكترونية تطبيقات وتحديات، )الشيكر، االد منها :

من حيث خفض فرص الفساد اإلداري والتقليل من  ، البيروقراطية   العراقيل  تكريس الشفافية في األداء والقضاء على   -

 التعقيدات اإلدارية . 

الدقة والتكلفة والوقت والجودة ،الى جانب املساواة في املعاملة والتقدير    تحقيق مبدأ العدالة في تقديم الخدمة  بنفس -

 واالحترام . 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 تقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها .  -

 التأكيد على مبدأ الجودة الشاملة . -

 مدار الساعة . على  املناسبين وقت والكان  في املأ، سهولة الوصول الى الخدمة من خالل شبكات االتصال  -

مع  ،  اليدوية والتعامل بالنماذج االلكترونية    املعامالت  رفع كفاءة األداءبالجهازاإلداري ،ويكون ذلك من خالل تقليل   -

وفير السرية واألمان للمعلومات بما يؤدي الى تطوير وتحسين مستوى الكفاءة اإلنتاجية في الخدمات املقدمة  تضمان 

 للجمهور . 

 ادر على التعامل مع معطيات العصر التقني .قحديث مجتمع  بناء -

 معيقات تطبيق اإلدارة االلكترونية:-4

ونظرا لسرعة تطور   ات التي ترتكز عليها أعمال اإلدارات في الوقت الحالي ، رتكز تعتبر التكنولوجيا من أهم امل             

تطبيق اإلدارة  بتواجه العديد من املعوقات في مختلف املراحل املتعلقة  اليوم التكنولوجيا وعدم ثباتها فان اإلدارات  

ـــذه املعيقات نجـد: واملرتبط  بالبيئة الداخلية والخارجية  ، االلكترونية ،    ومن بين هــ

 تتمثل فيما يلي : و الناتجة عن البيئة الداخلية للمؤسسة أو االدارة  ويقصد بها تلك املعيقات  معيقات داخلية : -4-1

 معيقات بشرية وإدارية : -4-1-1

لتغيير من قبل املوظفين الحكوميين الذين يخشون على عملهم املستقبلي بعد تبسيط اإلجراءات  عملية امقاومة  -

 .  (5، صفحة 2019)مكيد و بوزكري، وتنظيم العمليات الحكومية 

 تخصصين بأعداد كافية في مختلف املواقع. مدربين ومأفراد وجود  عدم  -

باجراء تعديالت على العصر الرقمي  واالكتفاء  متطلباتالهياكل التنظيمية في اإلدارات تتماش ى مع  بناء عدم إعادة  -

 ( 123، صفحة 2015/2016)بوزكري، لهياكل التقليدية .ا

بعة من قبل االدارة العليا النجاز املشروع ،سواء تعلق ذلك بتحديد املوارد الالزمة أو الوقت  اضعف التخطيط واملت -

ت  املطلوب أو متابعة مراحل التنفيذلتقديم الحلول املناسبة ، إضافة الى ضعف التنسيق بين اإلدارة  واألجهزة األخرى ذا

 (40، صفحة 2018/2019)بن عبيد،  الصلة بنشاط املؤسسة مما يشكل عامال لفشل عملية التنفيذ

 ضعف الوعي الثقافي املجتمعي بفوائد استخدام تكنولوجيا املعلومات في تسهيل الحياة اليومية .  -

يعتبر الجانب املالي والتقني أهم عنصرين في نجاح أي مشروع ، لذلك تواجه العديد من    معيقات تقنية ومالية : -4-1-2

مشاكل في توفير الدعم املالي الكافي لعملية التحول لالدارة االلكترونية ، حيث ال يمكن فصل  واالدارات املؤسسات   

الجانب املالي عن الجانب التقني الرتباطه بتوفير مختلف االجهزة التقنية الضرورية ، ومن أهم املعيقات التي تشكل  

 صعوبات نجد :  

إحدى محاوالت االختراق لإلدارة التي يتعاملون معها ، وأن يمس  مخاوف  كبيرة لدى املتعاملين مع اإلدارات من نجاح   -

)مكيد و بوزكري،  ذلك االختراق البيانات الخاصة بهم سواء بالحذف أو التدمير ،أو استغاللها في أعمال غير مشروعة

 (7، صفحة 2019

زمة لتطبيق االدارة االلكترونية ، خاصة انشاء الشبكات وربط املواقع  قلة املوارد املالية املخصصة للبنية التحتية اال  -

 ( 129، صفحة 2015/2016)بوزكري، وتطوير األجهزة والبرامج .

من  ، املخاطر األمنية التي تتعرض لها الشبكات وتحد من  يهامتطورة تحكم الرقابة علىحماية عدم توافر برامج  -

أو تحويلها وسرقة املعلومات ، مما يجعل املؤسسة  للبيانات ، االختراق والقرصنة وما ينتج عنها من تخريب محاوالت  

 مطالبة بتوفير الحماية التي قد تكون مكلفة جدا. 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 تدريب وتأهيل العاملين ومكافئة املتدربين . متخصصة لعدم القدرة على تمويل دورات  -

تلعب البيئة الخارجية دورا هاما في نجاح  مشروع االدارة االلكترونية ، حيث تعتبر إدارة العالقات   معيقات خارجية :-4-2

ا الناتجة عن  الصعوبات  من  العديد  االلكترونية، وهناك  االدارة  تطبيقات  أهم وظائف  والزبائن من  املواطنين  لبيئة  مع 

الخارجية  التي لها تأثير ، ترتبط بالجوانب  )السياسية ،القانونية ،االجتماعية ،االقتصادية ،التكنولوجية(،ويمكن إيجازها  

 فيما يلي : 

 تتمثل فيما يلي .  معيقات سياسية وقانونية :-4-2-1

 (8، صفحة 2019)مكيد و بوزكري، غياب اإلرادة السياسية الداعمة للتحول نحو اإلدارة االلكترونية . -

يجعل   عدم صالحية األنظمة واللوائح القانونية التقليدية املعمول بها لتطبيقها علة اإلدارة واملعامالت االلكترونية ،مما  -

 هذا البديل ال يفي بالحاجة في ظل غياب األنظمة واللوائح التي تضبط عالقات العمل والتعاون داخل اإلدارة االلكترونية . 

التأخر في وضع التشريعات القانونية التي تضمن اعتماد التوقيع االلكتروني والتعامل مع البريد االلكتروني والتحقق من   -

 (8، صفحة 2019)مكيد و بوزكري، يعرقل كثيرا من املعامالت االلكترونية .شخصية طالب الخدمة ، مما 

نقص التشريعات والنصوص القانونية التي تحكم التعامالت االلكترونية وتنظمها ،خاصة وأن تعامالت البيئة   -

لدولي ، كما أن الفراع القانوني في هذا املجال يجعل األفراد  االلكترونية ال تقتصر على بلد معين ، بل تكون على املستوى ا

،  2019/ 2018)بن عبيد،  واملؤسسات تتخوف من وجود ما يثبت الحق ويحمي التعامالت ويضمن حجية الوثائق االلكترونية.

 (42صفحة 

 وتتمثل فيما يلي .  معيقات اجتماعية : -4-2-2

، والتجاوب  األخرى نضج املجتمعي لتقبل فكرة اإلدارة االلكترونية والتعامالت االلكترونية  والضعف االستعداد  -

 السريع خصوصا  إذا كانت هذه لعملية  مكلفة ماديا. 

امية التي تعاني الدول الن بعض انتشار األمية االلكترونية كعائق في وجه التحول االلكتروني لإلدارات خصوصا في  -

 برامجها التعليمية من القصور في مجال تكنولوجيا املعلومات . 

عدم الثقة في التعامالت االكترونية  وخوف األفراد من فقدان الخصوصية ، حيث أن قواعد املعلومات املرتبطة   -

عتبره البعض أسرارا خاصة  ببعضها تحتوي على البيانات التعريفية  كاألسماء ، الحالة االجتماعية ،العناوين ،مما ي

 (43، صفحة 2019/ 2018)بن عبيد،  وال يرغبون في االطالع عليها أو نشرها.

 وتتمثل فيما يلي : معيقات تكنولوجية :-4-2-3

في مجال    السريعصعوبة مسايرة التقدم االنترنت   وضعفها  في مناطق أخرى ، و   عدم تغطية كل املناطق  بشبكات -

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال . 

وعجزها عن الوفاء بالتزامات توفير   ، في بعض الدول جاهزيتها ألداء وظيفتها ضعف البنية التحتية لالتصاالت وعدم  -

، مما يعرقل تطبيق  رعة الالزمة لتنفيذ املعامالت االلكترونية بالس خدمات شبكات االنترنت واالتصاالت املختلفة  

 خدمات االدارة االلكترونية في مؤسساتها. 

 متطلبات البيئة التنظيميةلإلدارةااللكترونية : -5

  ، و األهداف املرجوةمتكامل حتى يصل الى  عدة متطلبات بشكل  توفر  مشروع اإلدارة االلكترونية يجب أن يراعي  نجاح  إن  

 : يمكن تلخيصها فيما يلي 

 

 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 وتتمثل في ضرورة توفير ما يلي : املتطلبات التقنية :-5-1

إذ أن اإلدارة االلكترونية تتطلب وجود مستوى مناسب  إن لم نقل عال من البنية التحتية التي  البنية التحتية الصلبة : -

والالسلك السلكية  واالتصاالت   ، والبيانات  لالتصاالت  حديثة  شبكة  ونقل  تتضمن  التواصل  تأمين  على  قادرة  تكون  ية 

، صفحة  2019)شليحي و قرينعي، املعلومات بين املؤسسات اإلدارية نفسها من جهة ،وبين املؤسسات واملواطن من جهة أخرى .

6) 

وهي مجموعة من امللفات التي ترتبط ببعضها  ، مثل قاعدة البيانات الخاصة بدائرة    متطلب قاعدة البيانات واملعلومات :  -

 حكومية معينة ، 

يعتبر العنصر البشري من أهم العناصر التي يمكن االستثمار فيها  لتحقيق النجاح، في أي مشروع   املتطلبات البشرية :-5-2

رونية ،حيث يعتبر املنشأ لها وهو الذي  اكتشفها وطورها ثم سخرها   وفي أي مؤسسة وله أهمية كبيرة في تطبيق االدارة االلكت 

لتحقيق أهدافه التي يصبوا اليها  ، والعنصر البشري  يمثل الخبراء واملختصون العاملون في حقل املعرفة  الذين يمثلون  

 ( 8، صفحة 2020)وصيف و زهواني، البنية االنسانية  ورأس املال الفكري في املؤسسة .

5-3-  : التكيف مع العصر   املتطلبات االدارية واالمنية  هو احداث تغييرات جوهرية داخل  االدارات الحكومية ،بقصد 

 ومسايرة التغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا ، وال يتحقق ذلك إال من خالل :

لتي تعول عليها  الحكومة الحداث التغيير النوعي في الخدمات التي تقدم  إعادة رسكلة و تأهيل القيادات االدارية ا -

 للمواطنين . 

تنظيم الجوانب واملحددات   تطوير التنظيم االداري والخدمات واملعامالت الحكومية  وفق تحول تدريجي :باعادة -

الهيكلية ، ومختلف الوظائف الحكومية ، بما يجعلها تنسجم ومبادئ االدارة االلكترونية  مثل الغاء ادارات واستحداث  

دراسة سوسيولوجية لبلدية الكاليتوس،  -ئر)عبان ع.، تحديات االدارة االلكترونية في الجزا ادارات أخرى تساير التطور التكنولوجي .

 (75، صفحة 2015/2016أطروحة دكتوراه، 

وادارة الشبكات وقواعد   ،جهزة الكومبيوترأ على طرق استعمال  هم وتأهيلهم التدريب كافة املوظفين وبناء قدرات  -

نية بشكل سليم ، ويفضل أن يتم ذلك  االدارة االلكترومهام   املعلومات والبيانات الالزمة للعمل على ادارة وتوجيه 

 (6، صفحة 2019)شليحي و قرينعي، هد متخصصة تابعة للحكومة .عابواسطة م

 وتتضمن هذة املتطلبات ما يلي : املتطلبات التشريعية والقانونية :  -5-4

املواقع  مختلف تحدد رسوم استخدام و االلكترونية واملحافظة على األسرار  الدارةلوضع التشريعات القانونية الالزمة -

 االلكترونية . 

 تشريعات خاصة بتجريم انتهاك سر التوقيع االلكتروني .  -

وضع التشريعات القانونية الالزمة لتطبيق  اإلدارة االلكترونية قبل التطبيق عن طريق تحديد االطار القانوني الذي   -

كن أن يظهر في أي  فراغ القانوني الالزم ، والذي يمكتروني وأثناء التطبيق ،أي تكملة النقائص واليقر بالتحول االل

وضع قواعد قانونية ضامنة ألمن املعامالت االلكترونية  وتحديد االجراءات العقابية  و مرحلة من مراحل التحول ، 

دراسة سوسيولوجية  -)عبان ع.، تحديات االدارة االلكترونية في الجزائر  الخاصة بفئة املتورطين في جرائم االدارة االلكترونية .

 ( 73، صفحة 2016/ 2015لبلدية الكاليتوس، أطروحة دكتوراه، 

 النموذج البيروقراطي ملاكس فيبر. ماهية  :  ثانيا

 مفهوم اللبيروقراطية:  -1

ويتكون هذا املصطلح من جزئين ،  "تعود جذور كلمة بيروقراطية حسب العديد من الباحثين الى األصل الالتيني ،                

بيرو األول  قراطيةbureauالجزء  الثاني  الجزء  ،أما  املكتب  القديمة  الفرنسية  اللغة  في  ،kratos  ويعني    craieباليونانية 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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بالفرنسية وتعني السلطة أو الحكم ،  ووفقا لهذا فان مصطلح البيروقراطية في معناه اللغوي يعني حكم املكتب أو سلطة  

 . ممارسة العمل اإلداري من خالل سلطة املكتب ،أي(5)عمروش، د ت، صفحة "  املكتب 

الباحثين   العديد من  أولقد أجمع  است  "نوالدارسين على  الفرنس ي  خدم  أول من  الوزير  املصطلح هو   Vincent deهذا 

Gournay    م ، حيث استعمله للداللة على فئة العاملين في املكاتب الحكومية ، ثم شاع استعمالها في األدب  1745في عام

 .  (5)عمروش، د ت، صفحة "حكم املوظفين اإلداريينفي الحياة االجتماعيةاالقتصادي واالجتماعي  تعبيرا عن حكم املكاتب وت

العامي للبيروقراطية الربط بينها وبين تعقيد إجراءات العمل  املعنى تشير إلى معنيين أحدهما عامي واآلخر علمي ، يتضمن 

النظامية   العمل  إجراءات  بيروقراطية شعار الزدراء  عبارة  أصبحت  الشأن  هذا  وفي   ، العام  القطاع  في  يتعلق  و ،  خاصة 

والروتين ، الفساد،  كالبطء ،باالستعمال الشائع  لدى أغلبية املواطنين  للتعبير عن مختلف املمارسات السلبية واملساوئ  

، املحسوبية  وغيرها   أما املالرشوة  ، وما  ا  عنى،  الباحثين واملفكرين املتخصصين  لعلمي للبيروقراطية يتمثل فيما تناوله 

بأنها  أشار  إلى فعل اجتماعي عقالني منظم  "إليه ماكس فيبر  عندما أوضح  )ابن مسفر، "  وسائل تحويل الفعل االجتماعي 

 رشيدة . والبيروقراطية الحديثة في تصوره  تتضمن  تقسيم العمل بطريقة عقالنية ،  (6، صفحة 2018

 النموذج البيروقراطي: نشأة-2

   ة واالجتماعي  ةاالقتصادي  تتعتبر نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، نقطة تحول كبيرة في املجاال                    

وأهمهاالثورة الصناعية التي ظهرت بأوروبا ،وظهور  ،  وهو ما تترجمه العديد من األحداث والثورات    ،للعالم  ةوالسياسي 

الحديثة والتنظيماتا  الحديثة،  لصناعيةاملجتمعات  الدولة  لتطلعات  استجابة  من أحداث ومشاكل  الكبرى   وما صاحبها 

والتي  ، الكبير  التحول  هذا  اإلدارة  نتيجة  ميدان  في  األبحاث والدراسات  معها  النموذج  من  و والسوسيولوجاظهرت  أهمها 

بفضل إسهاماتهفي ميدان السوسيولوجيا بطرحه ملجموعة من األدوات التحليلية    الذي شاعالبيروقراطي ملاكس فيبر ،

خالق البروتستنتية والروح الرأسمالية  عماله )االقتصاد واملجتمع ، األ أملجتمع الحديث،يتميز بالحتمية املهنية في  ا   وتمثل

و العمل بالتنظيم البيروقراطي بدأ يظهر مع  وجود النظام الرأسمالي القائم على  مجموعة من  املبادئ كالربح وتقديس (.

العمل وصاحب العمل ،وامللكية الخاصة لوسائل االنتاج وتراكم رأس املال والعمل املأجور والتنافس على  السيطرة على  

 ألسواق وغيرها ، دون مراعاة الجوانب التي تضمن للعامل حقه وانسانيته .   ا

البيروقراطي يعتبر  و                      األسس    النموذج  وضع  مجهوداته  بفضل  فيبر،الذيتم  ملاكس  املعرفية   االنجازات  أهم 

صبحت هذه النظرية تشكل التأطير النظري  أ  ،كمامن حيث بنائها وهياكلها التنظيمية  الكبرى   النظرية للمنظمات اإلدارية

وصف نموذجه باملثالية التي تتميز بالرشد التام ، وقد    فيما بعد ،فقد   والتاريخي ملختلف أبحاث ودراسات الفكر اإلداري 

كنظام عقالني يتناسب مع املجتمع  ، واعتبرت  عرفها بأنها ذلك النمط من التسيير الذي يقوم على مجموعة من املبادئ  

 ( 73، صفحة 2002)مؤيد،  :التي يرتكز عليها هذا النموذجاالساسية   املبادئ اأهمهذه و صناعي في العالم الغربي ،ال

 تقسيم العمل على أساس وظيفي يعتمد على مبدأالتخصص .  -

 التدرج الهرمي حيث تنظم العالقات على أساس التدرج الهرمي املستند الى السلطة الرسمية وذلك انطالقا من :  -

املستوى   - وتوجيه  إلشراف  األدنى  االداري  املستوى  )هرمية(، وخضوع  هيرارشية  مستويات  عدة  الى  املنظمة  تقسيم 

 األعلى. 

 ين والقرارات املختلفة في الوظائف. جراءات رسمية مكتوبة توجه سلوك العاملإوجود قواعد و  -

التام بين ممتلكات   - الوظائف ،الخاصة  والشؤون  املمتلكات  بين  املنظمة و وشؤون  الفصل  اذ ال يعمل هذا    لشاغلي 

 ( 8، صفحة 2019)أوبعيش، الفصل على منع املطالب الشخصية من التدخل في االداء العقالني العمال املنظمة .

 والقدرة    على أساس األقدمية  واالداءفي املنصب على الجدارة واالختبار املنهي والترقية يعتمد الوظائف التدرج في  -
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الكبيرة سيحقق فوائد متعددة            املنظمات  في  النموذج  لراي فيبر فان تطبيق هذا  العمل والوضوح  ،وفقا  في  كالدقة 

ومنه احتساب العديد من املشاكل الخاصة بالعمل ، ومن أهم املفاهيم التي  ،والسرعة ،وانخفاض التكلفة املادية للعمل  

للتنظيما ما يظهر من خالطغت على دراسات فيبر  الرشادة والعقالنية ،وهو  الحديثة مفهومي  ل كتاباته حول هذين  ت 

الذي هو عبارة عن تصور عقلي لسمات وخصائص  ، الى غاية توصله الى صياغته لنموذجه املثالي للبيروقراطية املفهومين ،

، فالبيروقراطية حسبه هي التصنيف    يستخدمه الباحث كآلية تصلح ملقاربة الواقع ،فقد ال نجد له مثيل على أرض الواقع

الدقيق للوظائف على أساس التسلسل الهرمي ، كما نجده قد استعمل مفهومي القوة والسلطة باعتبار أن القوة تمارس  

بين طرفين في عالقة اجتماعية ما ، والسلطة اضافة  عنصر واحد للقوة تصبح السلطة الشرعية تساوي الطوعية ، أي  

 عنى قبول ورضا الناس بالقوة أكسبها الشرعية .الرضا والقبول بم

كما اعتمد فيبر على تقسيم السلطة الى ثالثة أنواع : سلطة روحية ، سلطة تقليدية ، سلطة قانونية ، واهتم بالسلطة  

 ،  القانونية للبيروقراطية والتي تعني سلطة املكتب 

 االنواع الثالثة بش يء من الشرح :وسوف نتطرق الى هذه أنواع السلطات في النموذج الفيبيري: -3

ينطلق ماكس فيبر في تحليله لها ومدى مشروعيتها من السمات الشخصية أو امليزة الخارقة التي    السلطة الكارزمية:-3-1

املنظمات   فارتباط   ، ودائم  مستقر  غير  أنه  السلطات  من  النوع  هذا  في  املشكلة  أن  غير   ، الزعيم  أو  القائد  بها  يتمتع 

ة املختلفة بالقائد امللهم عادة ما تحدث قطيعة بعد هذا القائد وبالتالي يؤدي الى دخول املنظمات االجتماعية في االجتماعي

 مرحلة البحث عن قائد جديد . 

حسب هذا النوع فأن السلطة تقوم على اساس التقاليد واألعراف ، وبالتالي فأن واجب الطاعة  السلطة التقليدية :  -3-2

 الحقوق والواجبات تخضع ملعيار العادات والتقاليد ، والتي أخذت صفة االلزام بعد توارثها عبر األجيال . و مسألة  

وحسب هذا النمط من السلطات تصبح القيادة االدارية في مختلف املنظمات االدارية تستند الى االعراف ، وبالتالي يوضح    

 :  ماكس فيبر شكلين من التنظيم االداري في هذا النوع

اثي :  -3-2-1 في هذا الشكل يصبح املوظف تابعا لقائده تبعا للسلطة التي يتوارثها عنه وعن  التنظيم االداري ذو الشكل الور

 آبائه.

3-2-2-  : الحاكم أو السلطة الكنسية  التنظيم االداري ذو الشكل االقطاعي  التنظيم عن لعالقة بين  نتج هذا النوع من 

 ين عملوا على استئجار العبيد أو الرق . ورجال االقطاع بأروبا ، والذ

و هذا النوع من السلطات يماثل السلطة الكارزمية من حيث معايير التعيين والتوجيه التي تخضع الى صلة الوراثة والقرابة  

 . 

  لقد شكلت كثيرا من االهتمام في دراسات ماكس فيبر ،فالسلطة عنده  توجد داخل السلطة القانونية الرشيدة :    -3-3

التنظيمات والوحدات االدارية من خالل الشكل البيروقراطي للتنظيم ، وهذه السلطة تتماش ى والتطور الذي وصلت اليه  

مختلف املؤسسات في املجتمعات املعاصرة والحديثة ، حيث أن الشرعية أو قانونية السلطة  يمارسها القائد من خالل  

لتي تمارس من خالل املراكز التي تشغلها املستويات االدارية املختلفة في  مجموعة من القواعد واالجراءات وهذه املجموعة ا

 التنظيمات الضخمة هي التي أطلق عليها فيبر كلمة بيروقراطية . 

ويؤكد في إطاره أن هناك مجموعة من القواعد التي يلتزم كل أعضاء    يرى فيبر تمثيال لهذا النموذج يتمثل في البيروقراطية ،

 .(5، صفحة 2021)زواتيني و صالي، التنظيم أو الجماعة بتطبيقها قانونيا وإراديا وفقا ملجموعة من املبادئ الثابتة 
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أن النموذج البيروقراطي ملاكس فيبر من بين ابرز االسهامات في مجال    رغمايجابيات وسلبيات النموذج البيروقراطي: -4

الفكر االداري ، اال ان لهذا النموذج ايجابياته التي يرى مؤيدوه انها قدمت اضافة في هذا املجال ،وعلى العكس من ذلك  

 ي هذا العنصر . يرى البعض من منتقديه ان له العديد من جوانب القصور والسلبيات، وسوف نتطرق ألهمها ف

 هذه أهم النقاط االيجابية التي يرتكز عليها هذا النموذج والتي تتمثل فيما يلي : ايجابيات النموذج البيروقراطي : -4-1

 يرى فيبر أن نموذجه قابل للتطبيق على كافة التنظيمات .  -

 ستبدادية.نموذج يتجاوز مختلف املمارسات االدارية التي كانت موجودة في النظم االقطاعية اال  -

 نموذج قائم على مبدأ الشرعية القانونية والعقالنية واملوضوعية والرسمية.  -

 فكرة الحقوق والواجبات عنده تستند  إلى القانون ،ال إلى  رغبات األشخاص واالساليب االرتجالية . -

يرى ستيفن ان "القوة الرئيسية للبيروقراطية هي قدرتها على أداء األنشطة املعيارية بكفاءة عالية ، وأن التأكيد على   -

وضع التخصصات املتشابهة بأقسام وظيفية نتج عنه اإلستفادة من اقتصاديات الحجم والتقليل من اإلزدواجية في  

 األفراد العاملين واملعدات ".  

 ذج البيروقراطي: سلبيات النمو -4-2

إال أن التطورات التي يعرفها العالم في البيئة املعاصرة ، أو مختلف    رغم االيجابيات التي جاء بها النموذج البيروقراطي ،         

النماذج النظرية الحديثة  التي تناولت االدارة كموضوع ألبحاث ودراسات ،خاصة تلك التي انطلقت من الواقع تؤكد أن  

 (3، صفحة 2021)زواتيني و صالي، التطبيق امليداني ملحتوى النموذج  يبرز وجود جملة من السلبيات تمثلت فيما يلي :

 اهماله ملشكلة الديمقراطية في التنظيم .   -

 اهماله للعالقات الشخصية والجماعات غير الرسمية .   -

 اهماله لتأثير الروح املعنوية والرضا الوظيفي في العمل .   -

 نفذين والجمهور . حدوث النزاعات بين الرؤساء واملرؤوسين ،و بين امل  -

معالجة التنظيم على أنه مغلق وأن االدوار الواجب القيام بها من طرف األفراد واضحة ، وفي هذا الشأن أهمل البيئة     -

 الخارجية ومتغيراتها املؤثرة . 

اطي بالدراسة والتحليل  باالضافة الى االنتقادات التي توصل اليها العديد من الباحثين الذين تناولوا النموذج البيروقر          

من أمثال روبرت ميرتون ، شستر برنارد ، فيليب سيلزنك ، ميشال كروزيه  والذين توصلوا الى وجود خلل في هذا النموذج   

 في بعض جوانبه  تتمثل فيما يلي :

 يمتاز النموذج بالجمود وعدم املرونة والروتين .  -

 ان الوسائل تصبح غايات .  -

 باإلضافة الى مقاومة التغيير. املظاهر والرموز  -

 عزل املوظف في عمله عن حياته الخاصة وعدم فتح مجال للتداخل بينهما. -

 : الفيبري :عالقة اإلدارة االلكترونية بالنموذج البيروقراطي  ثالثا

القائم على            املثالي  أنموذجه  التسيير    حاول ماكس فيبر من خالل  في  االعقالنية والرشادة  الحسن  ان يضمن  لسير 

التي صادفتهاللمنظمات   األعمالفي  الذاتية  ، بصفة موضوعية بعيدا عن  والقضاء على املشكالت   حيث استمد  ،  تنفيذ 

على تطوير   املذهب البروتستانتي املقدس  للعمل والباحثوانتمائه الديني املستمد من قيم  التي وجد فيها  بيئته  مبادئه من

في انجاز االعمال ،واالنضباط والتخصص والتحكم في العمل ، مما أعطى لهذا النموذج رواجا  الدقة  االعتماد على  املجتمع .و 

واالستفادة  منها ، فكلمة البيروقراطية  تعني حسبه هذه القيم وتوظيفها في العمل  ،  خرج  في التطبيق والنجاح في بيئته التي  
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لدول التي تبنته كتصور لتسيير إداراتها خاصة في دول العالم  اال  أن انحراف النموذج عن مساره في امن كل ما هو ايجابي ،  

في  التعبير  من قبل السياسيين  فهوم يوظف  هذا املالثالث ، التي ال تحمل تلك القيم وفي حقبة زمنية مختلفة ، حيث اصبح  

ملجتمع للتعبير عن  في التعامل ومختلف مظاهر الفساد ، كما أصبح يستخدم من قبل عامة أفراد ا   عن املظاهر السلبية  

املعامالت   في  ما سلبي  الخدمات  االدارية   كل  تقديم  وتعيق سرعة  الى عرقلة مصالحهم  تؤدي  التي  املعقدة  ، واالجراءات 

 ،ومظاهر املحسوبية واملحاباة في التعامل والتعقيد في االنجاز ....وغيرها.

 املفكرين  والباحثين ، وسوق نحاول أن نستعرض كل اتجاه على حدى :  وفي هذا املجال ظهر هناك اتجاهين  من  

1-  : املستعملة  التكنولوجيا  البيروقراطية من خالل  النماذج  أداة ال صالح  املبادئ    االدارة االلكترونية  بأن  وهو يرى 

ة هي التي أدت لجمود االدارة  االساسية للنموذج الفيبيري  كالتدرج في السلطات وتقسيم العمل والقواعد القانونية الجامد

العمومية في تعاملها مع املواطنين ،وما يجعلها غير مرنة في تعاملها مع مختلف املتعاملين معها ، وفي هذا الصدد يعتبرون  

 ان التكنولوجيا تدعم قيم املشاركة في املعلومات والتعاون مما يجعلها أكثر تفتحا  . 

النظرة من خالل ما تتيحه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من تدفق للمعلومات  هذه     Taylor &Bellamy"ويفسر كل من  

أنه يمكن لإلدارة     Allen –A1، مما يسهل في عملية فحص الطلبات والخدمات االدارية للمواطنين ، ويرى كذلك كل من  

أن  Cordela...... ومن جهته يرى الباحث   االلكترونية ان تتجاوز املشاكل التي يتسبب فيها التنظيم الهرمي لإلدارة العمومية

 .(14)عمروش، د ت، صفحة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي عبارة عن  وسائل تدعم البيروقراطية وال تقض ي عليها "

يرى أصحاب هذا االتجاه أن البيروقراطية من بين االسباب  البيروقراطية كسبب فشل  مشروع االدارة االلكترونية:  - 2

الرئيسية لفشل مشروع االدارة االلكترونية ،إذ ان البيروقراطية تعتبر السمة الغالبة واملسيطرة على مفاصل االدارة بشكل  

االلكترونية في حل مشاكل التنظيم البيروقراطي ، تكون ضحية لها ، بسبب بعض املبادئ  كلي ، فبدل أن تساهم االدارة  

التي يبنى عليها هذا التنظيم  كالتخصص الوظيفي وتقسيم العمل واالجراءات والتشريعات التي تحكم سير  االدارة  ، وحسب  

ل تكون  فاألولوية  االتجاه  هذا  اصحاب  البدءإل رأي  قبل  البيروقراطي  ال    صالح  حتى  االلكترونية  االدارة  مشروع  وضع  في 

 تصطدم بهذه التعقيدات . 

البيروقراطية للموظفين العموميين   Van Wert"يرى   الثقافة  ،أن نجاح االدارة االلكترونية غالبا ما يكون صعبا بسبب  

الحفا في  النجاح يكمن  ، ففي نظرهم  املعلومات وليس ملشاركتها  الغالب لجمع  في  يميلون  املعلومات  دون  ،حيث  ظ على 

 (15)عمروش، د ت، صفحة مشاركتها ، في حين أن تطبيق االدارة االلكترونية يحتاج  لثقافة املشاركة وتبادل املعلومات" 

عالقة    االلكترونية  واالدارة  البيروقراطي  التنظيم  بين  العالقة  أن  يتضح   االتجاهين   نظر  وجهة  استعراض  خالل  من 

االدارة االلكترونية  قصد   لتطبيق  مشروع  الدول تسعى  أن معظم  ، حيث  في  نفس لوقت  الغموض  متداخلة ويشوبها 

لرفع من مستوى خدماتها املقدمة ملواطنيها ، في حين أن هذه الدول  مواكبة التطورات الحاصلة ، وتحديث أجهزتها االدارية ل

تعتمد على النموذج البيروقراطي  في تسيير إدارات مختلف قطاعاتها ، وهو ما يستدعي منها ادخال تعديالت وتحديثات في  

ا االدارة  يد  في  السلطة  ،وتركيز  املطبقة  القانونية  واللوائح  ،كالنصوص  التسيير  قواعد  تتماش ى  بعض   ،وجعلها  لعليا 

 ومتطلبات االدارة االلكترونية التي تتطلب املرونة والسرعة في التنفيذ .  

 خاتمة:

مما ال شك فيه أن العصر الحالي هو عصر التكنولوجيات بامتياز ، واستخدامها كوسيلة لعصرنة الحياة العامة                   

د خيارا بل أصبح ضرورة تفرضها مقتضيات املرحلة املعاصرة ، وليس أمام  للمجتمعات والنهوض بالتنمية املستدامة ،لم يع

الدول اال العمل على عصرنة أجهزتها االدارية ، بالتحول الى االدارة االلكترونية  ملسايرة التغيرات الحاصلة في البيئة الدولية  

يومية للمواطنين، واستحداث التوليفة املناسبة  ، ورقمنة املعامالت في مختلف القطاعات التي لها عالقة مباشرة بالحياة ال
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للمزاوجة بين حتمية هذا التحول من جهة ، وقواعد النموذج البيروقراطي الذي تنتهجه  لتسيير إداراتها من جهة أخرى ،  

 أي بشكل يضمن عملية االنتقال ويحافظ على ثقافة النموذج . 

ي الى االدارة االلكترونية الحديثة يستلزم معه توفر عناصر البيئة الرقمية  كم ان التحول من النمط االداري التقليد           

 الالزمة واملتمثلة فيما يلي : 

العمل على تطوير مهارات مواردها البشرية لضمان التخلص من مظاهر التعقيدات واالجراءات البيروقراطية السلبية ،    - 

الذين يستغلون هذه االجراءات ، وان لم يحدث ذلك فان االمر  لى االدارات واملدراء واملوظفين  خاصة في اوساط القائمين ع

 وذج البيروقراطي مع تطور االدارة االلكترونية . ال يعدو كونه اكثر من تزامن  تطور للنم

العمل على توفير البنية التحتية الالزمة وتطوير شبكات االنترنت وجعلها في مستوى هذه العملية التي تتطلب السرعة في -

 التنفيذ . 

لتي تواجهها البيئة  إعادة تحديث النصوص التشريعية والقانونية الخاصة بهذه العملية ،وجعلها في مستوى التحديات ا  -

 املواطنين نحو هذه املعامالت .ثقة   وكسباالفتراضية بمختلف أشكالها ، 

 نشر الوعي املجتمعي بأهمية املعامالت الرقمية في تسهيل املعامالت  املختلفة .  -

 اعطاء األولوية من قبل السلطات العليا لتطوير وعصرنة االدارة وفقا للمعايير الدولية.  -
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 اإلدارة اإللكترونية والبيروقراطية: قراءة في املفهوم والعالقة.

Electronic management and bureaucracy: reading in concept and relationship 

 يحي عائشة 

 طالبة في السنة الثانية دكتوراه، جامعة ابن خلدون، تيارت/الجزائر 

 

 امللخص: 

وبروز  الشعوب،  مختلف  مع  والتواصل  االتصاالت  ثورة  وظهور  العالم،  شهده  الذي  الهائل  والتكنولوجي  املعرفي  االنفجار  بعد 

شبح  الوسائل   فبعد  أساس ي،  بشكل  اإلدارية  منها  املجاالت  مختلف  على  تغييرات  وجود  فرضت  يوم  بعد  يوما  تتطور  التي  التكنولوجية 

ب من البيروقراطية الذي طال جميع املعامالت اإلدارية بمفهومها الشائع الذي يدل على اإلهمال والتقصير والتمسك باملفاهيم البالية، والتهر 

طيل مصالح املواطنين، قّدمت هذه التكنولوجيا الحل الناجع ملثل هذه املعامالت، والذي تجّسد في ظهور مشروع اإلدارة  اتخاذ القرارات وتع

ختلف األزمات اإللكترونية الذي كان لهدورا كبيرا في بروز النزعة نحو التخلي عن اإلدارة التقليدية واالنتقال الى االدارة اإللكترونية كحل جذري مل

 ت التي أحدثتها البيروقراطية. واملشكال 

وفي ظل النجاح الذي وصلت إليه اإلدارة اإللكترونية في مختلف املنظمات اإلدارية واملؤسسات املختلفة من تطوير في اإلدارات من   

...، نجد عودة ظهور    خالل التقليل من املعامالت الورقية، وتحسين الخدمات عن طريق سرعة ودقة تقديم الخدمة، والتركيز على جودة األداء،

ا املظاهر السلبية التي كان يمارسها املوظف من قبل، لكن بأساليب جديدة تجّسدت في عرقلة تنفيذ املهام االلكترونية بالشكل املطلوب، هذ

 ما فتح بابا لدخول البيروقراطية بشكلها السلبي مرة أخرى فرض وجود مشكلة البيروقراطية اإللكترونية. 

 اإلدارة، التكنولوجيا، اإلدارة اإللكترونية، البيروقراطية، البيروقراطية اإللكترونية. حية: الكلمات املفتا

Abstract: 

 The world has witnessed a tremendous explosion in knowledge and technology that played a massive role in the 

emergence of communication revolutions that imposed changes in various fields, including the administrative ones. 

Technology provided practical solutions to the spectre of bureaucracy that affected all administrative transactions in its 

ordinary sense, which indicates neglect, negligence, adherence to outdated concepts, evasion of decision-making and 

obstruction of citizens' interests. This technology provided an effective solution to such transactions, which was embodied in 

the emergence of the electronic management project, which had a significant role in the emergence of the tendency towards 

abandoning traditional management and moving to electronic management as a radical solution to the various crises and 

problems caused by bureaucracy . 

 Despite the success that electronic management has achieved in various administrative organizations and various 

institutions from developing in the departments by reducing paper transactions, improving services through speed and 

accuracy of service delivery, and focusing on performance quality..., there was a re-emergence of the negative manifestations 

that were practised by the employee before. However, with new methods embodied in obstructing the implementation of 

electronic tasks as required, this opened the door to enter the bureaucracy in its negative form, once again imposing the 

existence of the problem of electronic bureaucracy. 

Key words: management, technology, electronic management, bureaucracy, electronic bureaucracy 
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 مقدمة:

الى   األخيرة  العقود  في  الهائل  التكنولوجي  التطور  ساهم  امليادين  لقد  مختلف  في  األوضاع  من  الكثير  تغيير 

السياسية، العلمية، االقتصادية، اإلدارية...، واختالف في الظروف التي كانت سائدة من قبل، فقد لجأت كل شعوب ودول 

مكن  والعمل بها داخل مختلف القطاعات وامليادين، بل وأصبحت من الضروريات التي ال ي العالم إلى تبني هذه التكنولوجيا

 االستغناء عنها. 

التقنيات   لتجسيد هذه  االخرى  هي  العالم سارعت  بقاع  في مختلف  االدارات  أن  نجد  املجريات  وأمام كل هذه 

املرونة  التغيرات من جهة، وخلق جو من  النموذج األصلح ملواكبه هذه  اإللكترونية هي  التكنولوجيا فيها، فكانت اإلدارة 

طاملا كانت تعاني من إجراءات البيروقراطية السلبية التي أثقلت كاهل كل     أخرى والتيمن جهة     داراتوالتفاعل داخل اإل 

من الدول واإلدارات والشعوب، فبالرغم من أن البيروقراطية التي جاء بها ماكس فيبر تحمل مفاهيم أساسية وقواعد البد  

ى، ما أّدى في ما بعد الى اصطدام املفاهيم  من تواجدها في املنظمات، إال أنها مع مرور الوقت أصبحت تحمل معاني أخر 

 خصوصا بين اإلدارة اإللكترونية والبيروقراطية، لنجد أنفسنا أمام مصطلح جديد هو البيروقراطية اإللكترونية. 

 تتمثل إشكالية البحث في التساؤل التالي: 

 ا؟ ما مفهوم كل من اإلدارة اإللكترونية والبيروقراطية؟، وما العالقة التي تربطهم

 ما هي اإلدارة اإللكترونية؟ وتندرج ضمن هذه اإلشكالية جمله من التساؤالت الفرعية محددة فيما يلي:

 ا أصل البيروقراطية وما هي املعاني التي تحملها؟ م -

 ما هي العالقة بين اإلدارة اإللكترونية والبيروقراطية؟  -

األساس ي واألهمية التي تمتاز بها كل من اإلدارة اإللكترونية  تتمثل أهمية البحث في تحديد الدور    أهمية البحث: 

 والبيروقراطية، إضافة إلى تبيان تأثير اإلدارة اإللكترونية على البيروقراطية. 

البحث: اإللكترونية    أهداف  اإلدارة  من  كل  تحملها  التي  املعاني  أصل  على  التعّرف  في  البحث  اهداف  تتجلى 

 قة التي تجمع بينهما. والبيروقراطية، واكتشاف العال

   حتويات البحث:م

 املحور األول: اإلطار املفاهيمي لإلدارة اإللكترونية: 

 مفهوم اإلدارة.  -1

 مفهوم اإلدارة اإللكترونية.  -2

 خصائص اإلدارة اإللكترونية. -3

 أهداف اإلدارة اإللكترونية. -4

 املحور الثاني: مدخل نظري في البيروقراطية: 

 البيروقراطية.مفهوم   -1

 نشأة النموذج البيروقراطي. -2

 خصائص النظرية البيروقراطية.  -3

 املحور الثالث: العالقة بين اإلدارة اإللكترونية والبيروقراطية: 

 اإلدارة اإللكترونية كآلية إلصالح املنظومة البيروقراطية.  -1

 مشكلة البيروقراطية كعامل في إخفاق اإلدارة اإللكترونية. -2

 البيروقراطية اإللكترونية.ظاهرة  -3
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 املحور األول: اإلطار املفاهيمي لإلدارة اإللكترونية: 

 managementمفهوم اإلدارة:  -1

اإلدارة هي تنظيم بدأ منذ بدء الخليقة على وجه األرض وتطورت مع ظهور نظام األسرة ونظام القبيلة ثم نظام  

نشاط اإلنسان من جهة   اهتمام املجتمعات والدول اليوم كونها تنظمالدولة الحديثة، حيث كانت والزالت اإلدارة محور  

 وتنفذ سياسات الحكومة من جهة أخرى. 

تعتبر اإلدارة أنها: "مهمة لكل فرد وكل مجموعة في أي مجتمع من املجتمعات، حيث تعالج وظيفة مهمة من وظائف  

 . (2014)املغربي م.،  د وكل مجتمع"املجتمع اإلنساني، وهي تحقيق األهداف التي يسعى لتحقيقها كل فر 

إطار   في  وذلك  للمواطن،  الضرورية  الخدمات  وتقديم  القوانين  بتطبيق  املكلف  التنفيذي  الجهاز  هي  و"اإلدارة 

 .(2018)وآخرون،  القوانين املرسومة واألهداف التي وضعتها القيادة السياسية في خططها"

بها من تغيرات، فإن هناك أوجه وأشكال جديدة لها،   وبما أن اإلدارة هي بنت بيئتها، تتأثر وتؤثر بكل ما يحيط 

واإلدارة اإللكترونية هي شكل يبرز تطور اإلدارة والتي مرت بمراحل عديدة فظهور النظريات واملدارس ما هو إال دليل على  

 التقدم والتطور الدائم لها. 

أكثر   اليوم  أصبحت  والتي  التكنولوجيا،  مجال  في  هائلة  موجة  ظهور  والعشرين  الواحد  القرن  في  العالم  شهد 

بل   استثناء،  دون  والقطاعات  املجاالت  جميع  التكنولوجيا  هذه  اكتسحت  حيث  األفراد،  مختلف  بين  وتداوال  انتشارا 

لتق األساسية  الضروريات  من  املتقدمة  أصبحت  والتواصل  االتصال  شبكات  وظهور  واملؤسسات  اإلدارات  مختلف  دم 

  كاإلنترنت والتعامل االلكتروني قد غير الكثير من املفاهيم والسياسات.

 Electronic Managementمفهوم اإلدارة اإللكترونية:  -2

خالل   من  الشركاء  من  مجموعة  بين  العمليات  "أداء  هي:  اإللكترونية  معلومات  اإلدارة  تكنولوجيا  استخدام 

 .(2007)عامر،  متطورة بغية زيادة كفاءة وفعالية األداء"

أي أنها عبارة عن عملية تتم بمشاركة مجموعة من الجهات، وذلك من خالل استغالل تكنولوجيا املعلومات قصد  

 تحسين جودة وكفاءة األداء داخل اإلدارة. 

"تقوم اإلدارة اإللكترونية بإنجاز الوظائف اإلدارية من تخطيط وتنظيم ورقابة واتخاذ القرارات    يمكن أن:   كما 

من خالل استخدام نظم تكنولوجيا املعلومات داخل املنظمة من ناحية، كما تقوم بعمليات ربط املنظمة بفئة املؤثرين من  

ناحية   كومية وذلك بهدف تطوير عالقات املنظمة مع بيئتها من موردين، ومشترين، عمالء ومنافسين، وأجهزة وهيئات ح 

 . (2016)ياسين،  أخرى"

يمكن تعريف اإلدارة اإللكترونية كاآلتي: "من وجهة نظر شاملة يقسم املصطلح إلى قسمين أساسيين، أحدهما  

ن خالل جهود اآلخرين لتحقيق األهداف املرجوة، بينما يقصد  "اإلدارة" وهو يعبر عن نشاط إنجاز األعمال واملعامالت م

باملقطع الثاني " اإللكترونية " بأنه نوع من التوصيف كمجال ألداء النشاط في املقطع األول، حيث يتم أداء هذا النشاط  

 .(2007)عامر،  من خالل استخدام الوسائل والوسائط اإللكترونية املختلفة"

ألداء وتنفيذ مختلف األعمال قصد تحقيق   وبهذا فاإلدارة اإللكترونية تشمل على معنيين، أولهما اإلدارة كجهاز

أهداف كل من املنظمة واألفراد، بينما مصطلح اإللكترونية يدل على توظيف مختلف التقنيات اإللكترونية داخل أنشطة  

 املنظمة. 

اإلدارة اإللكترونية هي عبارة عن نسق أو هيكل إلكتروني، تقني وتكاملي وشامل يستهدف  وعليه يمكن القول أّن  

االنتقال من ذلك النمط اإلداري التقليدي الكالسيكي املعتمد على اإلدارة اليدوية والورقية )القلم والورق(، إلى نمط إداري  
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املتجددة وذلك بتجنيد اآلليات التكنولوجية الكفيلة    متطور يستند على االستعانة بنظم املعلومات اإللكترونية العصرية

 بإنجاح هذه العملية االنتقالية كالحواسيب وشبكات االنترنت.

 خصائص اإلدارة اإللكترونية -3

مع سرعة انتشار الوسائل التكنولوجية والتقنية، تزايد اهتمام املنظمات باإلدارة اإللكترونية كونها تتميز بجملة  

 ئص منها: من املزايا والخصا

: حيث يتم تحويل الوثائق املستخدمة في إنجاز األعمال من الشكل الورقي إلى ومضات إلكترونية  إدارة بال ورق - أ

والرسائل  ، حيث تعتمد على البريد اإللكتروني واألرشيف اإللكتروني  (2018)الجيزاوي،    والتي تمثل لغة الحاسوب

 . (2012)رضوان،  الصوتية واألدلة واملفكرات اإللكترونية ونظم املتابعة اإللكترونية

: ال يقتصر العمل اإلداري اليوم على املؤسسات واإلدارات فقط، بل أصبح من املمكن  مكان وبال زمان  إدارة بال -ب

امللتقيات واالجتماعات اإللكترونية بالفيديو أو استعمال الهواتف املحمولة والتعامل  العمل عن بعد من خالل  

االفتراضية  املؤسسات  مدار     ،(2012)رضوان،    مع  على  تعمل  اليوم  املؤسسات  أن  فإن    24كما  وبهذا  ساعة، 

 التواصل بين مختلف املؤسسات إلنجاز األعمال املختلفة. الحاجة لإلدارة اإللكترونية ضروري لضمان عملية 

: حيث يتم تأدية األعمال واملعامالت من خالل توظيف  االستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - ج

الالزمة  وهذا لضمان مرونة وسهولة أكبر في تقد   ،(2014)خليل،    شبكات االتصاالت اإللكترونية يم الخدمات 

 وبسرعة أكبر. 

)خليل،    : بمعنى أن املنظمات واملؤسسات الذكية تعتمد على صناعة املعرفة والعمل بهاإدارة بال تنظيمات جامدة -د

2014) . 

  (2012)رضوان،  خصائص اإلدارة اإللكترونية نجد أيضا: ومن بين 

 إدارة امللفات والوثائق بدال من الحفظ والكتابة.  -ه

 استخدام البريد اإللكتروني والصوتي بدال من الصادر والوارد. -و

 تتميز اإلدارة اإللكترونية باالبتكارية والعاملية واالعتماد على املعرفة كأساس للتنفيذ.   - ز

 تهتم باكتشاف املشاكل والعمل على حلها.   - ح

 التركيز على اإلجراءات التنفيذية واإلنجازات.   - ط

 أهداف االدارة اإللكترونية: -4

 (2010)هاللي،  لإلدارة االلكترونية العديد من األهداف التي تسعى إلى بلوغها في املنظمات الحالية:

 املختلفة، والدقة والوضوح في العمليات اإلدارية داخل املنظمة.اختصار وقت تنفيذ املعامالت اإلدارية   •

األصلية    • مصادرها  من  واملعلومات  البيانات  وتجميع  فورية  بصورة  للمستفيدين  واملعلومات  البيانات  توفير 

 بصورة موحدة، وتقليص معوقات اتخاذ القرار. 

 واملنظمات األخرى، وزيادة الترابط بين العاملين واإلدارة العليا. تسهيل إجراءات االتصال بين إدارات املنظمة   •

 تقليل استخدام األوراق وبالتالي تجنب املعاناة املترتبة على عمليات حفظ وتخزين الوثائق.  •

بين    • الترابط  العاملين كافة، وزيادة  التنظيمية لدى  الثقافة  في دعم  املعلومات واالتصاالت  توظيف تكنولوجيا 

 ة العليا والعاملين من أجل دعم ثقافة إيجابية للمنظمة لدى كافة العاملين. اإلدار 

  كل هذه االهداف تؤدي الى تحرر اإلدارة من القيود البيروقراطية واملعامالت الروتينية التي تعيشها املنظمات.
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 املحور الثاني: مدخل نظري في البيروقراطية: 

  bureaucracyThe concept ofفهوم البيروقراطية: م -1

" وتعني  cracy"التي تعني مكتب، والثانية "bureauمتكونة من كلمتين هما "  bureaucracyإن كلمه البيروقراطية  

 . (1982)بوحوش،  القوة أو السلطة، وعلى هذا فكلمة البيروقراطية عبارة عن اصطالح يعني سلطه املكتب

" بيروقراطيين  كلمة  التنفيذية  bureaucratsأما  الوظائف  يتولون  الذين  املوظفين  من  الجهاز  ذلك  تعني   "

 . (1982)بوحوش،  واالستشارية في األجهزة الحكومية

" أن البيروقراطية لها على األقل ثالث   Ali Farasmandجاء في كتاب البيروقراطية واإلدارة للكاتب "علي فرازمند  

 ( دالالت أو معاني رئيسية. 03)

)نموذج ويبيري( في إشارة إلى أنها   Weberالبيروقراطية كما حّدده ويبر : "هو الرأي التقليدي ملصطلح  املعنى األول 

الهرمي الواضح، وتقسيم العمل    سلسل أي منظمة في املجتمع الحديث متمّيزة بخصائص مثالية مثل وحدة القيادة، خط الت

 ,Farasmand)  والتخصص، ونظام الجدارة للتوظيف والترقية وأخيرا القواعد واللوائح التي تحكم العالقة واألداء التنظيمي

2009) ." 

الثاني أو  املعنى  كبيرة  منظمة  أي  إلى  للبيروقراطية  الثاني  املعنى  "يشير  والوظائف  :  املهام  مع  مهيكلة  مؤسسة 

 ".(Farasmand, 2009) والعمليات ومع التأثير الكبير على بيئاتها الداخلية والخارجية

الثالث في املعنى  والحكم  للحكومة  واألمنية  العسكرية  البيروقراطية  املؤسسات  إلى  يمتد  املفهوم  أن  "هو   :

والخاصالقطاعين   بمختلف  (Farasmand, 2009)  العام  الدولة  مؤسسات  لجميع  واملطلقة  التامة  السيطرة  أن  أي   ،"

 مجاالتها. 

 نشأة النموذج البيروقراطي:  -2

" مؤسس الدراسة املنهجية البيروقراطية والذي تناول عدة مفاهيم مرجعية في   Max Weber"   فيبريعتبر ماكس  

كالعقالنية التنظيم  اجتماع  علم  في  وخاصة  االجتماع  والشكل    ، علم  التنظيمية  والشرعية  البيروقراطية،  وتدعيم 

" بتصميم نموذج متكامل لفهم   Max Weberلإلدارة البيروقراطية، حيث قام عالم االجتماع ماكس فيبر "  *املونوقراطي

نظرية علمية في دراسة ظاهرة التنظيم والبحث في السبل األكثر فعالية،  عمل املؤسسات والذي يمثل نقطة االنطالق لبروز  

إلى بناء مؤسسات صناعية كبيرة  الزراعي  النشاط  انتقال املجتمعات من  التحوالت في  الفترة مجموعة من  وشهدت تلك 

املنظمات هذه  على  وأطلق  الكبير،  اإلنتاج  أسلوب  على  وتعتمد  العمال  من  كبير  عدد  تستخدم  "البيروقراطية"    الحجم 

 .(2019)احمد،  اإلداري وكيفية تأثيره على سلوك وأداء العمال   ليصف به عمل الجهاز 

" فيبر  ماكس  تطبيق   Max Weberحسب  خالل  من  التنظيم  مجال  في  الفعالية  تحقيق  إلى  الوصول  يمكن   "

أن يكون عليه سلوك الفرد داخل املؤسسة، ويتحقق    للتنظيم، حيث تصف ما يجبالبيروقراطية التي تعني النموذج املثالي  

 .(2019)احمد،  ذلك من خالل تقسيم العمل لتحقيق الفعالية التنظيمية وتوزيع السلطة

 ( 2014)الصيرفي، االحتراف اإلداري الحكومي،  :خصائص النظرية البيروقراطية -3

 يتميز النموذج البيروقراطي بجملة من الخصائص أهمها:  

 تسلسل سلطوي دقيق التعريف. -

 تقسيم العمل على أساس التخصص الوظيفي. -

 نظام من اإلجراءات التي تتعلق بأوضاع العمل.  -

 الالشخصية في العالقات بين األفراد داخل التنظيمات.  -
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 نظام من القواعد يغطي حقوق شاغل الوظيفة وواجباته.  -

 اختيار املوظفين وترقيتهم على أساس املؤهالت الفنية.  -

لكن مع التطورات التي حصلت في العالم أصبحت البيروقراطية تجسيدا للفساد اإلداري فكلما ظهرت مشكله في  

وسوء   دمات أو عرقلتها او البطء في ادائها الن االمراض البيروقراطية عديده فكلما رأينا روتين في اإلدارة او اهمال تقديم الخ

 .معاملة الجمهور ووجود وساطة واخذ رشوة وتبذير للمال العام نقول انها البيروقراطية

 والبيروقراطية املحور الثالث: العالقة بين االدارة اإللكترونية 

”، الذي يضمن تنظيم مثالي للهيكل اإلداري   Max Weberالنموذج العقالني ملاكس فبيبر "البيروقراطية هي ذلك 

من خالل تحديد املسؤوليات، واختيار الكفاءات، وتنفيذ الرقابة عليهم وهذا في سبيل ضمان األداء الجيد للمنظمات، لكن  

السلبية للنموذج البيروقراطي، فقد أصبح مصطلح البيروقراطية هو تعبير عن تخلف  مع مرور الوقت بدأت تظهر املالمح  

في جميع اإلدارات جعلها منبوذة لدى   البيروقراطية من أمراض وجوانب سلبية توغلت  به  اإلدارة وفسادها، فما جاءت 

 الجميع.

نحو  البوصلة  توجهت  اإللكترونية  االدارة  نموذج  وتبني  التكنولوجيا  ظهور  أمراض    ومع  من  اإلدارة  إصالح 

البيروقراطية، وتسخير وتجنيد التكنولوجيا فيها، بمعنى االنتقال من اإلدارة التقليدية املعروفة ببطئها وثقلها في أداء املهام  

يا  تمتاز بالسرعة ودقة باستعمال التكنولوج  اإلدارية التي تعتمد على وسائل تقليدية )الورقة والقلم(، الى إدارة إلكترونية

 املتطورة ما يضمن أداء أكبر بأقل تكلفة، مع تسهيل عملية الحصول على البيانات بكل دقة وأمان وسهولة. 

 لية إلصالح املنظومة البيروقراطية: آاإلدارة اإللكترونية ك -1

هامة إلصالح  "   aby jain"يرى   وسيلة  تكون  أن  يمكن  السائدة  املعلومات  تكنولوجيا    ,Jain)البيروقراطيةأن 

فته البيروقراطية من ثقل في اإلجراءات، وتراكم في أداء املهام، ستصلحه اإلدارة اإللكترونية،  (2012
ّ
، وهذا يعني أن ما خل

وسرعتها واتقانها، وبالتالي  والتي ستعوض أو ستحل محل اإلجراءات البيروقراطية، لتكون هناك مرونة أكبر في أداء املهام  

 اإلدارة اإللكترونية هي عبارة عن نظام إنعاش ملختلف املهام البيروقراطية في االدارات اليوم.

اإلدارة اإللكترونية هي أداة فعالة إلصالح املشاكل التي خلفتها البيروقراطية في املنظمات، وبالتالي فهي حافز قوي  

 ير مهام اإلدارة بما يتناسب مع احتياجات املواطنين وتطلعاتهم. للتغيير وإحداث نقل نوعية في تسي

طبيعة  "  aby jain"وحسب   بسبب  تفشل  أن  املحتمل  من  أو  فشلت  قد  اإللكترونية  الحكومة  "مبادرات  فإن: 

إصالح  املنظمات الحكومية البيروقراطية، مشككا في قدرة التكنولوجيا املعلومات في حل املشاكل البيروقراطية، وبدال من 

هذه املشاكل يمكن أن تقع مبادرات الحكومة اإللكترونية نفسها فريسة هذه املشاكل...، فالسمات الرئيسية للبيروقراطية  

العمل، وجمود القواعد...، يكون هنا اإلصالح هو إصالح املنظومة البيروقراطية    الفيبيبرية وهي التسلسل الهرمي، وتقسيم 

 . (Jain, 2012)قبل تبني الحكومة االلكترونية"

وهنا يشير إلى ضرورة األخذ بعين االعتبار إصالح النظام البيروقراطي قبل إدخال أو تجسيد اإلدارة اإللكترونية  

داخل اإلدارات، وهذا من شأنه أن يعمل على إنجاح مشرع الحكومة االلكترونية، فوجود البيروقراطية يعرقل بشكل أو  

خلل كبير في منظومة اإلدارة ككل وبالتالي وجود حالة من الالتوازن في    بآخر تطبيق نظام اإلدارة االلكترونية، وهذا ُيحدث

 املهام داخلها. 
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 مشكلة البيروقراطية كعامل في إخفاق اإلدارة اإللكترونية: -2

د جملة من املشاكل في   تبين لقد
ّ
أن البيروقراطية كانت عائقا لنجاح الكثير من األعمال، فهذا النموذج خلق وول

واملنظمات، بحيث نجد مشاكل في تقديم الخدمات، مشاكل في التسيير والتنظيم، ووجود صعوبة في االصالحات اإلدارات  

 اإلدارية، دون أن ننس ى معضلة تطبيق االدارة االلكترونية في ظل وجود هذا النموذج البيروقراطي.

م فغالبا  البيروقراطيين،  بسبب  تحديات  واجهه  اإللكترونية  اإلدارة  نجاح  املعلومات  "إن  جمع  إلى  يميلون  ا 

املنظمة في مشاركتها"  واكتنازها دون اشراك اآلخرين، ظنا منهم أن قوة وتقدم  في التحفظ على املعلومة ال    ,Jain)يكمن 

2012) . 

التصال بين مختلف  واإلدارة اإللكترونية عكس هذا فهي ترتكز على مبدأ تبادل املعلومات، وعمليتي التواصل وا 

االدارة   وتطبيق  نجاح  أمام  وعائقا  حاجزا  تشكل  البيروقراطية  املنشآت  في  السائدة  املفرطة  السرية  وهذه  الجهات، 

 االلكترونية في املنظمة. 

مقارنة   العام  القطاع  في  االلكترونية  االدارة  اعتماد  نجاح  أمام  حاجزا  تشكل  واإلجراءات  القوانين  جمود  إن 

الخاص اإللكترونية بالقطاع  اإلدارة  مشاريع  تطبيق  عملية  في  يسهل  مما  والقوانين  القواعد  في  أكثر  مرونة  هناك  أين   ،  

، فالصرامة في (2018، ،  05، املجلد  01)عميروش، العالقة بين البيروقراطية واإلدارة اإللكترونية دراسة نظرية،، العدد  

األنظمة البيروقراطية تنعكس بالسلب على األداء الجيد لإلدارة االلكترونية ما يجعل هذه األخيرة تفقد سماتها وأهدافها  

 التي وجدت من أجلها. 

تمس   وبالتالي  للسلطة  الهرمي  بالتنظيم  تمس  كونها  العامة  االدارة  اإللكترونية داخل  االدارة  يعود سبب فشل 

يين، مما يجعلهم يقاومون التغيير عموما واإلدارة اإللكترونية خصوصا كونها تعمل على التنظيم  بمصالح األفراد البيروقراط

، بحيث  (2018، ،  05، املجلد  01)عميروش، العالقة بين البيروقراطية واإلدارة اإللكترونية دراسة نظرية،، العدد    األفقي

البيروقراطي أن  فاإلدارة  نجد  وبالتالي  لهم،  سلطة  مصدر  كونه  البيروقراطي،  بالتنظيم  والتعلق  التمسك  شديدي  ين 

 اإللكترونية تشكل عنصر تهديد لهم فنجدهم يقاومون اإلدارة االلكترونية.

ومن بين أسباب فشل مشروع اإلدارة اإللكترونية يعود الى أن التنظيم البيروقراطي يضمن لصناع القرار القوة  

تهدد هذه املصالح إذ تجعل   فوذ من خالل سيطرتهم على املعلومات والبيانات املتعلقة بقطاعاتهم، واإلدارة اإللكترونيةوالن

، 01)عميروش، العالقة بين البيروقراطية واإلدارة اإللكترونية دراسة نظرية،، العدد    املعلومات والبيانات متاحة للجميع

 . (2018، ، 05املجلد 

تشكل البيروقراطية واإلجراءات الروتينية لدى عدد كبير من املنظمات عائقا رئيسا عند تطبيق مفهوم اإلدارة  

اإللكترونية، والتي تقوم باعتبارها منهجا إداريا حديثا على تبسيط اإلجراءات وكافة املعامالت اإلدارية والعمل على أساس  

 . (2016)بالعربي،  واملساواةالشفافية 

ومن خالل ما تم التطرق اليه عن طريق العالقة بين اإلدارة اإللكترونية والبيروقراطية، نجد أن العالقة هي عالقة 

النموذج البيروقراطي  معقدة ومتناقضة في نفس الوقت، معقدة ألن االدارة اإللكترونية نجدها تساهم في محاولة مواكبة  

لخلق نظام أكثر تطورا، فهي اآللية التي يمكن من خاللها حل املشاكل اإلدارية املعقدة التي خلفتها البيروقراطية وجعلها  

أكثر مرونة وتكيفا مع متطلبات العصر، لكن في نفس الوقت نجدها متناقضة ألن النظام البيروقراطي يشكل عائقا أمام  

لكترونية على أرض الواقع وحال دون نجاحها. وكل هذه العوامل شكلت لنا اليوم ما يسمى بالبيروقراطية  تجسيد اإلدارة اإل

 اإللكترونية.
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 ظاهرة البيروقراطية اإللكترونية:  -3

البيروقراطية اإللكترونية هي نظام إداري يمزج بين ظاهرتين في نفس الوقت؛ وجود نظام بيروقراطي وهو النظام  

نظمة، واملعروف بالنظام القيادي الشديد املعتمد على سلطة القانون ونظام من السرية الصارمة، يهدف  املتواجد داخل امل

إلى الحفاظ على نظام اإلدارة وأداء األعمال فيها واقترانه بنموذج جديد ومعاصر أال وهو اإلدارة االلكترونية، املعروفة أنها:  

الحكوم والعالقات  األعمال  هندسة  إعادة  صيغة  "عملية  إلى  وتحويلها  واالتصال  املعلومات  تقنية  بتفعيل  وذلك  ية، 

)كافي م.، اإلدارة اإللكترونية،   إلكترونية، كما أنها تهدف إلى جعل الحصول على الخدمات بأكثر شفافية وسرعة مسؤولية"

 البيروقراطية اإللكترونية. ، مشكلة بذلك مفهوم (2011

يقول الكاتب "أحمد همام" في مقاله البيروقراطية اإللكترونية: "يحاول الكثير من املدراء البيروقراطيين التشبث  

بالنموذج البيروقراطي وإحيائه في ظل تطور أنظمة اإلدارة اإللكترونية الحديثة، غافلين أو غير مدركين للتغيرات البيئية  

البيروقراطي حتى في ظل استخدام اإلدارة اإللكترونية، وكأن  من حولهم، فن جدهم ولألسف الشديد يرسخون النموذج 

األمر ال يعدو التحول من استخدام اإلجراءات التقليدية وعشرات املعامالت الورقية، إلى استخدام األنظمة اإللكترونية  

بد ولكن  الكترونيا  والتعقيدات  اإلجراءات  نفس  فتظل  اإلدارة  الحديثة،  إلى  التحول  فيجعلون  ورقية  معامالت  أي  ون 

 . (2020)همام أ.، البيروقراطية اإللكترونية،  االلكترونية مجرد مفهوم للتوفير والتخلي عن استخدام املزيد من األوراق"

إلى أن: التحول من النظام التقليدي البيروقراطي إلى اإلدارة اإللكترونية    الكاتب "أحمد همام" في مقالهوخلص  

التعقيدات   مظاهر  من  التخلص  لضمان  اإللكترونية  اإلدارة  مع  يتعاملون  من  مهارات  في  تطويرا  معه  يستلزم  الحديثة 

ن لم يحدث ذلك فإن األمر ال  واإلجراءات البيروقراطية خاصة املدراء واملوظفين الذين يتخذون البيروقراطية منهجا، وإ 

مفرغة   حلقة  في  التطور  ويستمر  اإللكترونية  اإلدارة  تطور  مع  البيروقراطي  النموذج  تطور  تزامن  من  أكثر  كونه  يعدو 

 وتجاذب بين البيروقراطية التقليدية وبيروقراطية اإلدارة اإللكترونية.

 :الخاتمة

القطاعات   ركيزة  اإللكترونية  اإلدارة  اإلدارية  تعتبر  املهام  ملختلف  املحرك  فهي  اليوم،  عصرنا  في  واملنظمات 

وأصبحت مطلبا أساسيا ترنو إليه مختلف دول العالم كأداة لتحقيق الرفاهية لشعوبها وتسهيل االجراءات عليهم، ورغم  

الكثير من املنظمات  ما للبيروقراطية من أهميه بالغه في تنظيم االدارات وتسييرها بالشكل الذي الق استحسانا من طرف  

 أنها اليوم ومع  
ّ

واملسيرين خصوصا مع ظهور الثورة الصناعية، ونجاحها في ضمان سير أفضل ملختلف املهام اإلدارية، إال

الغالبية كونها   البيروقراطية منبوذة لدى  العاملية أصبحت  التقنيات مجال  ظهور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واكتساح 

 العجز اإلداري.تجسد مظاهر التخلف و 

إن بقاء النموذج البيروقراطي في اإلدارات وخصوصا العمومية منها، وظهور اإلدارة اإللكترونية وتبنيها داخل هذه  

التقليدية،   باإلجراءات  املتشبثين  بالبيروقراطيين  الجديدة  الرقمية والتكنولوجية  البيئة  إلى اصطدام هذه  اإلدارات أدى 

 بالبيروقراطية اإللكترونية.  وهذا ما نتج عنه بما يسّمى

 نتائج الدراسة: 

 تتمثل أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذا البحث في النقاط التالية: 

 تعتبر اإلدارة اإللكترونية آلية فّعالة لتطور وتقدم مختلف املنظمات. -

 تؤثر اإلدارة اإللكترونية على شكل املهام اإلدارية، وبذلك تجعلها أكثر سهوله ومرونة مما كانت عليه.   -

 الشعوب واملنظمات.  أصبحت البيروقراطية اليوم عبئا على -

 اإلدارة اإللكترونية هي امتداد للتطور التكنولوجي في اإلدارات، وهي بذلك بديل ناجح لإلدارة البيروقراطية اليوم.  -
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دته البيئة التكنولوجية.  -
ّ
 البيروقراطية اإللكترونية هي نتاج ملا خلفته اإلدارة التقليدية وما ول
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 و كارل ماركس  البيروقراطية بين ماكس فيبر 
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 امللخص: 

  من  كبير اهتمام محل، وأهميتها ودورها الوظيفي وتوجهها  وجوهرها طبيعتها وفهم،  البيروقراطية ظاهرة دراسة زالت وال كانت

 ."ماركس وكارل   فيبر ماكس" هما الظاهرة بهذه اهتموا الذين العلماء هؤالء أبرز  ولعل، والعلماء الفالسفة من العديد طرف

  هي البيروقراطية أن  معتقدا، األبوي  التنظيم محل حل الذي، الحديث للنوع كأساس العقالني البيروقراطي النموذج من فيبر ماكس انطلق

  تبسيط يمكنها متقدمة تقنية إنها، (عام بشكل. والسلطوية والشمولية الديمقراطية)، األخرى  األشكال عن يختلف الحكم أشكال من شكل

 حقوق  لهم رسميين كأشخاص التصرف املوظفين  على يجب أنه  البيروقراطي النموذج يعني . املنظمة  كفاءة وزيادة كبير بشكل اإلدارة عملية

 .معينة  ومسؤوليات

ا، للبيروقراطية  فائدة أي أنكر حيث ؛ بحتة سلبية نظر وجهة من إياها متناوال، معاكسة نظر وجهة ماركس اتخذ
ً
 بأنها إياها معّرف

،  خاصة اجتماعية كطبقة  البيروقراطية مصالح عداء وأظهر، للبيروقراطيين  األنانية والنوايا الغطرسة انتقد املبكرة أعماله في، "مطلق شر"

 .معين  وموظف  للسلطة الخاصة باملصالح العامة املصلحة استبدال خصص ومنها، للبيروقراطية السلبية السمات ماركس.ك حدد

  البيروقراطية   ؛واجتماعًيا،  وتاريخًيا،  فلسفًيا،  تماًما  متناقضتين   زاويتين   من  البيروقراطية  املقال  هذا  يتناول   السابقين   الطرحين   من  انطالقا

 . العقالنية البيروقراطية، والدولة

 فيبر  ماكس-ماركس كارل -البيروقراطية الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The study of the phenomenon of bureaucracy, and the understanding of its nature, essence, functional orientation, role and 

importance, was and still is of great interest by many philosophers and scientists, and perhaps the most prominent of those 

scientists who paid attention to this phenomenon are "Max Weber and Karl Marx". 

Max Weber proceeded from the rational bureaucratic model as the basis of the modern type, which replaced patriarchy, 

believing that bureaucracy is a form of government different from other forms, (democracy, totalitarianism, authoritarianism. 

In general), it is an advanced technique that can greatly simplify the management process and increase the efficiency of the 

organization. The bureaucratic model means that employees must act as official persons with certain rights and 

responsibilities. 

Marx took the opposite view, approaching it from a purely negative point of view; Denying any benefit to bureaucracy, 

defining it as "absolute evil", in his early works he criticized the arrogance and selfish intentions of bureaucrats, and showed 

the hostility of the interests of the bureaucracy as a special social class, K. Marx identified the negative features of bureaucracy, 

among which he devoted the substitution of the public interest with the private interests of power and a particular 

functionary. 

Starting from the two previous propositions, this article deals with bureaucracy from two completely opposite angles, 

philosophically, historically, and socially bureaucracy and the state: bureaucracy and anarchism. 

Key words: Bureaucracy - Karl Marx - Max Weber 
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 مقدمة:

بأشكالها الكالسيكية في أوروبا الغربية بالتوازي مع تعزيز سلطة الدولة. "في عملية املواجهة  ظهرت البيروقراطية  

احتاجت الحكومة املركزية املتحالفة مع البرجوازية إلى طبقة إدارية منفصلة من  ،  السياسية مع األرستقراطية اإلقطاعية

املوالين الحكوميين  أصلهم ،  املسؤولين  أو  النظر عن طبقتهم  تنفصل عن  ،  اإلقليمي  بغض  ال  البيروقراطية  فإن  وبالتالي 

إلى البيروقراطية مع تطورها،  الدولة أثناء تشكيل  ،  تزداد الحاجة  وهذا هو سبب ازدهار البيروقراطية على نطاق واسع 

عم فكرة  وهذا يد،  والتي تطلبت إنشاء بيروقراطية مساعدة قوية،  الدول امللكية الكبيرة )بداية من القرن السادس عشر(

البيروقراطية أما  استحالة تجنب  السياسية.  البيروقراطية موضوًعا مركزًيا منذ  ،  في مجال علم االجتماع والعلوم  كانت 

في إطار اإلصالحات النيوليبرالية  ، انتقلت الدراسات إلى مستويات أكثر تحديًدا من التحليل حين، نشأتها حتى السبعينيات

إلى،  للدولة التوجه  تم  اعتبارات    حيث  املعنية بشكل أساس ي من خالل  العامة  العامة وتحليل اإلدارة  السياسات  دراسة 

الجديدة( العامة  اإلدارة  )نموذج  غاية،  الكفاءة  بعد    الثمانينيات  إلى  ما  حقبة  ندخل  بأننا  القائلة  الفرضية  اكتسبت 

إدراج قضية البيروقراطية في املناقشات حول    معتزامن ذلك  ..(،  البيروقراطية )األشكال الالمركزية وغير الهرمية للتنظيم

 (. Peters, Murillo, 2005, P98) املرتبط جزئًيا بأطروحات حقبة ما بعد البيروقراطية.،  ما يسمى "الحكم "

اتجاهان    - بشكل أساس ي في مجال علم االجتماع    - كان لنظرية البيروقراطية  ،  ولكن فيما يتعلق بالتطور املفاهيمي

،  صور البيروقراطية كنوع من الهيمنة وتقنية التنظيم يفيبر والذي  الذي يشير إلى عمل ماكس  ،  تاريخيان عظيمان األول 

املصلحة   ذات  االجتماعية  الطبقات  لتشكيل  الرسمية  غير  العمليات  على  اهتمامه  الثاني  ركز  الرسمي  جانبها  على  ركز 

التي تم من،  الذاتية للنهاية  الفيبري   واملصلحة املستقلة  باملعنى  البيروقراطية  املنظمات  إنشاء  إعادة  ،  أجلها  والتي يصبح 

  .ماركس كارل . أما االتجاه الثاني فأصحابه رواد املدرسة الكالسيكية وباألخص تي وزيادة قوتها الدافع الرئيس يإنتاجها الذا

واملصالح العامة يتم  قراطية شريرة تماما،  ووفقا له البيرو،  تعامل ماركس مع مشكلة البيروقراطية بطريقة متشائمة تماًما

معين،  استبد  ومسؤول  الحكومة  بمصالح  الخاصةالها  ملصالحهم  مشوهة  في  ،  والحقيقة  لالرتقاء  التعسف  ُيستخدم 

البيروقراطي هدف الدولة إلى هدفه، ويسعى إلى مهنة،  "يحول  ،  وتصبح املهنة أسلوب حياة. وفًقا ملاركس،  التسلسل الهرمي

 كمحتوى ويمنح الب
ً
ومضمون كشكل. إنه يحول موضع الحالة إلى موضع القرطاسية أو موضع القرطاسية  ،  يروقراطي شكال

،  ماركس  علية في البلدان الرأسمالية. كما فانتقد بشدة الخدمة البيروقراط،  بقبول لينين تعاليم ماركس  .إلى موضع الحالة

إياها  أيدي    معتبرا  في  السلطة  الفاسدون  "البيروقراطية هي طبقة ركز فيها املسؤولون    أشخاص معينين، ظاهرة معقدة: 

بالبرجو   هؤالء األشخاص  في روسيا  .  ازيةعلى اتصال مباشر ووثيق  البيروقراطية  التالييحلل  النحو  يرى    ؛القيصرية على 

ن البيروقراطية تعيق بشكل خاص التطور السريع للعالقات لذا فإ،  البيروقراطية على أنها عقبة أمام التقدم االجتماعي

  سوى  أمامها ،غير املنتخبة من قبل الشعب و ليست مسؤولة، وتحافظ على أشكال مالك األرض اإلقطاعيين، الرأسمالية 

،  كم املطلقجزًءا ال يتجزأ من الح كما يعتبرها ، جيش من الضباط يسمى هؤالء املسؤولون الكاملون باإلدارة البيروقراطية 

 .أداة لقمع واضطهاد الشعب بأكمله في أيدي الطبقة السائدة الروسيةو 

  من   االعتبار  في  يؤخذا   أن   عند الحديث عن كارل ماركس وماكس فيبر يجب أن نقول بكل جرأة أنهما يستحقان  

بغض النظر عن االختالفات  ،  االجتماعية  العلوم  وكل متخصص في،  املجتمع  عمل  بكيفية  اهتمام  أدنى  لديه  شخص  أي  قبل

الفكري  مسارهما  تشوب    موضوع   عناصر   نفس   أخذوا  تماًما  مختلفة   نظر  وجهات   من   أنهم  حقيقة   إلى   يرجع  هذا ،  التي 

  املبكرة "  االجتماعية  النظرية"  من  مفاهيمفيبر    ماكس  طبق ناحية  من.  والدولة والرأسمالية البورجوازي   املجتمع:  الدراسة

  من   أكثر   ليس  نقدك.  عصره  في  املجتمع  أداء(    فهم  إعادة)    وفهم  لوصف"  شامل  اجتماع  علم "  طور   فقد:  االجتماع  علم  أو

 .  ومنهجيتها  بمنظورها  االجتماعية  الظواهر  لوصف  كطريقة  انتقاد
ً
  للمجتمع   تحليله  ماركس  كارل   يركز،  ذلك  من  بدال
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  املجتمع   تجلب  التي  والثورية  التحويلية  املمارسة  هو  الهدف:  لتغييره  أدوات  توليد  أجل  من   أدائه   فهم   على  البرجوازي 

  لتفسير  أنفسهم الفالسفة كرس: "قال فيورباخ عن عشرة الحادية الشهيرة األطروحة في. العاملة  الطبقة وتحرر  االشتراكي

 ". تحويلها هو اآلن   عليه هو  ما. العالم

،  لست مهتًما بالتاريخ العام للبيروقراطية، بإعادة تعريف موضوع مناقشتي هذه املرة بشكل أكثر صرامة سأقوم  

إسهامات  وال أريد أن أصف جميع أنواع وأنماط البيروقراطية التي يمكن العثور عليها في التاريخ. يركز موضوعي على هذا: 

كل من كارل ماركس وماكس فيبر في النظرية البيروقراطية. أو باألحرى أوجه التشابه واالختالف في تناول كالهما  

ال يمكنني إال أن أوجز الخطوط العريضة للنقاط التي يجب  ، أدرك تماًما أنه بسبب شهامة املوضوع إننيللبيروقراطية. 

في حين أن هذا له   ،ث عن االشتراكية اإلصالحية فيما يتعلق بالبيروقراطية التوسع فيها بمزيد من التفصيل. لن أتحد

البيروقراطية بين كارل  فهو جزء من املوضوع األكبر " ، ذو أهمية نظرية قليلة. حسب رأيي، إال أنه  في رأيي  معتبرةأهمية 

 ماركس وماكس فيبر.  

 الكلمة وأصل  األصل  البيروقراطية:

كل اليوميةمة  عندما نسمع  في حياتنا  نبيروقراطية  في طوابير ال  الجلوس  نتخيل  لها للحصول على شهادة  ،  هاية 

هو ،  صغيرة أعلى  أو  من  لألوامر  وفًقا  تتصرف  التي  السلطات  من  س يء  إنتاجي  املفهوم    .عمل  هذا  نعني    من خالل  فإننا 

أكثر صعوبة من   م م إنشاؤه مجموعة من األفراد األكفاء الذين ت الوثائق والتعاميم غير    لجعل حياتنا  البحث عن  خالل 

يذ قواعد عمل العديد  ولكن أوجه القصور في تنف،  فإن سبب مثل هذه املشاكل ليس البيروقراطية   ومع ذلك،  الضرورية

املنظمات للكلمة: مكتب  .  من  باملعنى الحرفي  اإلدارةنستخرجقوة.    -سطح مكتب    -لنفكر  أو املكتب. هذه  املكتب  ،  : قوة 

 .هي بيروقراطية. هذا يعني أن جميع العناصر تخضع للعنصر املركزي ،  على اختيار املسؤولينالقائمة 

  مهمة  املنتخبين  غير لألشخاص يكون  حيث اإلداري   أو التنظيمي النظام لوصف  يستخدم مصطلح  البيروقراطية

،  إنساني   غير   حكم  نظام  أنه   على  إليه   وُينظر  سلبية  بنتائج  املصطلح   هذا  يرتبط  ما  غالًبا،  الحديث  العصر  في.  املؤسسة  إدارة

  األنظمة   أن  حقيقة  إلى  املصطلح  لهذا  السلبية  الدالالت  تعود .  ومربك  بل  فعال  غير  النظام  أن  العلماء  بعض  يرى   حيث

  البيروقراطية   مصطلح فإن    " العالق"حسب    .البيروقراطية  على  أمثلة  تعتبر ،  املطلقة  امللكيات  مثل،  للحكومة  القمعية

  نها أ   ي، أحكم  وتعني  باليونانية ( Cracy قراطية  (واالخر،  املكتب   ويعني  بالفرنسية (Bureau بيرو)  هما  مقطعين  من  اشتق

  ويمنع   الجوهر  عن  االبتعاد  الى  يؤدي  قد  بما   سسواأل   والتعليمات  القواعد   بحرفية  التمسك  نها إو   .لذلك  وفقا  املكتب  حكم

 ( 90، ص 1993)العالق، لها الحلول   ايجاد  ومهمة للمشاكل  التصدي

  دي   فينسينت  ماري   كلود  جاك  الفرنس ي  االقتصادي  بدأ مع  املصطلح  هذابالعودة إلى الكثير من املراجع نجد أن  

 من  1818  عام  كان في  اإلنجليزية  باللغة  مرة  ألول   املصطلح  هذا  استخدام  وهناك من يقول أن،  عشر  الثامن  القرن   جورن في

سبت،  عاملي  استخدام  للمصطلح  كان،  العشرين  القرن   حتى.  الشهيرة  األيرلندية  الكاتبة ،  مورغان  الليدي  قبل
ُ
  إلى   شعبيته  ون

،  " مكتب"  الفرنسية   الكلمة  من"  بيروقراطية"  كلمة  تأتي.  العشرين  القرن   في  األملاني  االجتماع   عالم فيبر،    ماكس  منشورات

 . "" أو حكم املكتبمكتب" تعني والتي 

 :من ثالث زوايا مختلفة  البيروقراطية إلى  نظرخالل جملة التعاريف التي تناولت مصطلح البيروقراطية يمكن أن نمن 

 .الحكومة  أشكال  من  كشكل البيروقراطية الواقع، في •

 .أمدها ويطيل الكتابية  اإلجراءات  مصطنع بشكل يعقد كنظام  البيروقراطية،  •

  الناس   باحتياجات  مبالين   وغير  متميًزا  منصًبا  املدنية  الخدمة  في  البيروقراطيون   يشغل  املسؤولين،  كبار  من  كفئة •

 .العاديين
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 فيبر   ماكسأوال: 

 قانوني  أساس   على  فيه السلطة  تبنى  العقالنية  –  الشرعية  الهيمنة   من   نموذج: ةةبأنه  البيروقراطي  التنظيم ةة  فيبرةة  يعرف

  لصالحية   ممارسة   السلطة  ويجعل   الشخصية  تلغي الوالءات   بطريقة  ممارستها   أساليب  وعلمي  وموضوعي  مجرد   بشكل   يحدد

  إليها   تستند  التي  القانونية  اللوائح   إلى  تعود  إنما   اإلداري   الرئيس  إلى شخص   تعود  ال  األوامر  وتنفيذ  والطاعة ،  قانونا  مثبتة 

ةةبأنه  عرفه  كما   (.6، ص2008)دهام،  ةةسلطاته وأداء    سلوك  على  وتأثيره  املنظمة  في  اإلداري   للجهاز   العقالني  التنظيم   ذلك: 

التنظيم   يحتوي   التي  والتعليمات   القوانين   مجموع   من   تستمد   التي   املكتب   سلطة  عن  عبارة  وهي،  العاملين   الرسمي   عليها 

،  1996،  وعلي  )زويلفةةذاتي  هو   ما   عن كل   بعيد  وذلك،  الوظيفي  والتخصص،  العمل  كتقسيم  املبادئ   من  مجموعة   على  القائم

ةةهو  البيروقراطية  هدف   أن   على  كتاباته  فيةة  فيبر ةة    أكد كما    . (29- 28ص   وأقصر   أفضل   أي استخدام،  الرشيدة  الفعالية: 

  تحديد   وحاول ،  خالص  أو بحت  كنمط مثالي  منهجيا  البيروقراطية   بتحليل  قام  وقد،  املحددة األهداف  إلى  للوصول   طريقة

 في   به  توجد  الذي  الوضع  خالف  على  وهذا،  والفاعلية  الكفاءة  من  درجة  بأقص ى  بها  تعمل  أن  يجب  التي  الكيفية

  االجتماعي   التنظيم  أشكال  من  شكال  باعتباره  البيروقراطي  التنظيم  بتحليلةة  فيبرةة  قام  لقد  (.101، ص2000)مرس ي،  ةةالواقع

  أن املؤسسات   بمعنى،  التصاعدي  التدرج  أساس  على  القائم  اإلدارة  من  نوع  وهو،  الرسمي  وغير  الرسمي  نظام الدولة  في

  محل   تحل  التي  التدرجية  هي  ''فيبرةة  حسب  البيروقراطية  أن  حيث،  الهرمي  بالتسلسل  وظائفها  تتصف  باألخص  الحكومية

  أية   أو   العسكرية   أو   والتعليم  التربية  أو  أو الحكومة  االقتصاد  يصبح   عندما   وذلك،  التقليدي  السلطان  أو  امللهم   السلطان

  في  متبعا  كان عما تختلف، الصورة  بهذه، البيروقراطية  السلطة  أن  ''فيبر ةة يعتقد كما. بنية ذات املجتمع في أخرى  مؤسسة

والجرمانية  القديمة   اإلمبراطوريات   شؤون   يدير  الذي   هو   اإلمبراطور   أو  الحاكم   كان  فقد،  وغيرهما (  األملانية)   الشرقية 

   .(270-269، ص ص2013")عواضة، واجباتهم لهم  ويحدد املخلصين بواسطة أعوانه الدولة

فإن السمات املميزة للبيروقراطية تميزها بشكل حاد عن األنواع األخرى من املنظمات القائمة على  ،  Weberوفًقا لـ  

نًيا، وتتمتع بخبرة  كفاءة تقأشكال غير قانونية من السلطة. الحظ ويبر أن ميزة البيروقراطية هي أنها أكثر أشكال التنظيم  

. حدث ظهور البيروقراطية كشكل مهيمن للتنظيم مع ظهور االقتصاد القائم على النقود )مما أدى إلى تطور  وثقة خاصتين

إلى تقديم عمليات غير شخصية وعقالنية وقانونية الفرد  املنظمات اآللية )على    ،الرأسمالية( وحاجة  سرعان ما ظهرت 

كات املساهمة( ألن التنظيم البيروقراطي جهزها لحل املطالب املختلفة لإلنتاج الرأسمالي بشكل أكثر  الشر ،  سبيل املثال

تميل الصور النمطية الحديثة إلى جعل البيروقراطية غير مستجيبة وخاملة وغير ديمقراطية    فعالية من املنتجين الصغار. 

بل تربط أيًضا هيمنتها كشكل  ،  التقنية واملختصة املقارنة فحسب  وغير كفؤة. ال تؤكد نظرية ويبر للبيروقراطية على مزاياها 

الوضع   القائمة على  املتكافئة  غير  االجتماعية  والعالقات  اإلقطاع(  )مثل  الطبقية  األنظمة  بانحدار  التنظيم  من أشكال 

يجعل الوضع الفردي أو    مما ،  تسود القواعد واإلجراءات املعممة،  اإلنساني. في أنقى شكل من أشكال التنظيم البيروقراطي

تتميز البيروقراطية بمعايير عامة يتم فيها التعامل مع حاالت مماثلة بنفس الطريقة  ،  العالقات غير ذات صلة. في هذا الشكل

قواعد العملية    وحيث تكون األذواق واألحكام الفردية للمسؤول محدودة.،  التي يتم بها ترميزها بموجب القانون واللوائح

 .تتطلب الصور النمطية للبيروقراطية املهينة نظاًما بيروقراطًيا قائًما على سيادة القانون ،  على الرغم من انتشارها الالزمة .  

إنها تنقل صور التسويف  والقواعد    ،فإن الكلمات البيروقراطية عادة ما يتم التفكير فيها واستخدامها بازدراء،  ومع ذلك

بعيًدا عن أن يتم تخيلها    ،، واالفتقار إلى الرقابة املركزية واملساءلةالحكم الفرديواللوائح املفرطة، ونقص الخيال، ونقص  

غالًبا ما تصور الصور املعاصرة الشعبية البيروقراطيات على أنها غير فعالة وغير كفؤة. يمكن أن  ، على أنها من ذوي الخبرة

السارة للبيروقراطية دقيقة غرية وغير 
ُ
امل التنظيمية للبيروقراطية تشمل  ألن السم،  تكون األوصاف  التي تحدد املزايا  ات 
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فإن السمات التي تواجه البيروقراطيات بشكل متناقض يمكن أيًضا أن تخلق    وبالتالي  ،احتمال حدوث خلل تنظيمي داخلها

 .أمراًضا تنظيمية

البحت  وبالتالي البيروقراطي  التنظيم  عناصر  أهم  فإن  اإلجرائية،  الشرعية  على  تأكيده  الهرمي  هو  والنظام   ،

واملحافظة األساسية القانونية والعقالنية واألساسية. أدى ظهور الرأسمالية    وتخصص الوظائف، واالستدامة   للمساءلة  

يضة إلى خلق حاجة ألشكال تنظيمية بيروقراطية في كل والتركيز على معامالت الصرف األجنبي القياسية على أنظمة املقا

ومع ذلك فإن العناصر الحاسمة للشكل البيروقراطي للتنظيم يمكن أن تتعارض أيًضا مع  ،  من القطاعين العام والخاص

وقراطية  أي ش يء يعمل لصالح البير  باختصار   ، يروقراطيات تعتبر مختلةبعضها البعض وغالًبا ما تكون أساًسا للنقد بأن الب

 يمكن أن يعمل ضدها. 

 – فيبر البيروقراطي  ماكس نموذج -1

 : االتية الخصائص  و  االفتراضات  على فيبر  ماكس رأي في البيروقراطي  النموذج يقوم

  .مستقر ثابت وبأسلوب رسمية بصورة املوظفين   على االعمال وتوزيع الوظيفي والتخصص   العمل  تقسيم •

 هرميا   شكال  تتخذ   مستويات  الى  التنظيم  وتقسيم  الرئاس ي  التسلسل  طريق  عن   السلطة   خطوط   وضوح •

Hierarchy الدنيا  املستويات نشطةأ على فيه العليا املستويات تشرف.  

  واعتبار ،  النهاية  حتى   املنظمة  في  الوظيفي مسلكهم  العاملون   ويتابع  العاملين  وترقية  تعيين  في  الجدارة  نظام  اتباع •

  .والتحيز  العواطف عن  بعيدا  الرسمية العالقات  سيادة مع ، والتدريب للتأهيل  تحتاج  مهنة دارةاإل 

  .والعمومية بالشمول  تتصف، العمل لسير  محددة وتعليمات قواعد وجود •

  .املستندات وحفظ السجالت  وتنظيم بالتوثيق االهتمام •

  .للعاملين عادلة وتعويضات مرتبات دفع •

 (. Stephen, 1990, P310)الوظيفي االداء على  وتأثير تداخل  ألي  منعا  الشخصية والحياة  العمل  بين تام فصل •

  محددة  قيادة  سلسلة  ووجود،  ثابت  مجال   في  للعمل  صارًما تقسيًما  تتضمن   البيروقراطية حسب فيبر   خصائص 

  على ،  هرمية   منظمات  ووجود  الترقية   في  مستخدمة   معلمات   -   تقنية   ومؤهالت،  محدودة  وقرارات  بسلطات  مسبًقا 

  الشكل   هي   البيروقراطية   أن   يعتقد  العالم   أن  إال ،  البيروقراطية  إنشاء   واضح   بشكل   يدعم  لم   فيبر   ماكس  أن   من  الرغم 

  يشكل   النظام  هذا  أن  ، معتقداالبيروقراطية  في  القصور   أوجه  فيبر   أوضح  كما .  البشري   النشاط  لتنظيم  فعالية  األكثر

 
ً
   تهديدا

ً
َدة لديه، كانت التركيز على العالقة املتبادله  ".  الناس  بها  يتمتع  التي   الشخصية  للحريات  حقيقيا َوحَّ

ُ
الفكرة امل

فاملشروع   اآلخر،  الجانب  في  االقتصادي  والنشاط  جانب،  في  والثقافيه  والسياسية  القانونية  التشكيالت  بين 

ْضَبط الدولة بواسطة البيروقراطي
ُ
 عندما ت

ً
 يكون رشيدا

ً
ة، بل إن املجتمع بكامله يتجه نحو التنظيم  االقتصادي مثال

الحديث املجتمع  تميز  التي  العقلية  العملية  فيبر مظهر  نظر  يعد من وجهة  نفسه  العلم  غازي )"البيروقراطي، وحتى 

 (.2021، الصوراني

 وجهت للنموذج املثالي البيروقراطي ملاكس فيبر العديد من االنتقادات نلخص أهمها في ما يلي: وقد

 .  والقوانين القواعد  املفرط على تركيزه ✓

 . القرار صنع في لها داعي ال  ثغرات هناك الهرمية ستكون  املنظمة  واللوائح  الشكلية اإلجراءات بسبب ✓

   . واالتصال التنظيم  إعاقة تم  والقوانين الشكلية اإلجراءات  من  الكثير  بسبب ✓

  الكثير   إهدار  إلى  يؤدي  مما،  السلطة  من  واسع  مستوى   ولديها  الورقية  األعمال  من   الكثير   البيروقراطية   تتطلب ✓

 . واملوارد والجهد  الوقت  من
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 .الضرورية غير شكليته  بسبب األعمال ملنظمات مثالًيا ليس الهرمي  النهج ✓

 . العامل  والتزام تفاني االعتبار في يؤخذ ال ✓

  من   قريب"  أو   األمثل   الحل  يكن  لم   لكنه ،  التقليدية  اإلدارية  الهياكل   لقضايا  فيبر كحل   ملاكس   الهرمي   النهج   خدم ✓

 .  السلطة ودرجات القواعد   من الكثير  وهناك. والتحكم األهمية كل  العليا اإلدارة  البيروقراطي النظام  يمنح". الكمال

 للبيروقراطية   املاركس ي  النهجثانيا: 

يمكن العثور على األصول التاريخية للبيروقراطية في أربعة مصادر:  ،  في نظرية كارل ماركس عن املادية التاريخية

الدولة،  الدين والتكنولوجيا،  وإنشاء  ماركس  .والتجارة  لتحليل  دين  وفًقا  رجال  من  تتألف  األولى  البيروقراطيات  كانت   ،

يؤدون طقوًسا مختلفة وموظفين مسلحين مكلفين خصيًصا للحفاظ على النظام. في االنتقال التاريخي    ومسؤولين وكتبة

البدائية  املساواة  قبل حوالي  من مجتمعات  التي ظهرت  وممتلكات  عام  10000،  طبقات  إلى  املقسم  املدني  املجتمع  إلى   ،

تصوغ هذه الدولة  ،  از دولة منفصل عن املجتمعفي جه  أصبحت السلطة مركزية بشكل متزايد ويتم تطبيقها ،  اجتماعية

فإن نمو التجارة يضيف بعًدا جديًدا    هذه الوظائف. ومع ذلكالقوانين وتنفذها وتجمع الضرائب وتؤدي إلى دولة رسمية  

الحسابات تسجيل   / ومعالجة  صيانة  تطلبت  إذا  للبيروقراطية  تحكم  ،  مختلًفا  التي  القانونية  القواعد  تطبيق  وكذلك 

تسمى    ،ارة. املصدر الرابع للبيروقراطية. لديها تقنيات اإلنتاج الضخم التي تتطلب تنفيذ العديد من اإلجراءات املوحدةالتج

 .، والتي تدين بقوتها للسيطرة على املعرفة التقنية املتخصصةالبيروقراطية اآلن بالتكنوقراطيةهذه 

لكنها تدير وتنسق وتدير إنتاج الثروة  ،  البيروقراطية ثروة جديدة من تلقاء نفسهانادًرا ما تخلق  ،  في نظرية ماركس

واستهالكها  اجتماعية  وتوزيعها  للعمل  كطبقة  االجتماعي  الفائض  من  جزء  اختالس  من  دخلها  البيروقراطية  تستمد   ،

 الترخيص وما إلى ذلكالبشري. يسمح قانون الثروة للبيروقراطية بفرض الرسوم والضرائب والجبايات والرسوم و 

  حول   الرئيس ي  اهتمامه  ركز، لكنه عمل على نقدها، و للبيروقراطية  شاملة  نظرية  ببناءفيبر،    مثل ،  ماركس  يقم  لم

 ،  العاملة  للطبقة  استغاللها  مدى   أو   وحجم،  الرأسمالية   تطور   هي   أساسية  مفاهيم   ثالثة
ً
 في   ،العاملة  الطبقة  تحرير  وأخيرا

 لالقتصاد   الرئيسية  القضايا  جميع  تقريبا(  مقتضب  شكل  في  كان  وإن)  ناقش  الثالث  األساسية  القضايا  هذه  تحليل  سياق

  الرأسمالية  البلدان  بعض  في الرأسمالية  تطور  درس، القضايا هذه  من   واحدة هي البيروقراطية  ، االجتماع وعلم  والسياسة 

،  الرأسمالية  الدول  إدارة   فضح  وحاول   ، أوروبا في الرأسمالية  الدول  تدار  كيف  الحظ  بحثه  وأثناء، الغربية أوروبا  في الكبرى 

  الطبقة   الستغالل  أداة  أيًضا  هي  بل  العامة  لإلدارة  أسلوب  مجرد  ليست  للرأسماليين  بالنسبة  البيروقراطية  أنألنه كان يرى  

 الرأسمالية. نهجه أو ما وقف عليه من دراسته، وقراءته للدول  جوهر هو  هذا ،العاملة

ماركس"" فكر"  في  بارزة  مكانة  يشغل  لم  البيروقراطي  املفهوم  أن  من  الرغم  حول  ،  على  نظره  وجهات  فإن 

وعالقتها ببناء القوة في املجتمع تحظى بأهمية خاصة فال شك أن موقفه كان يمثل إطارا مرجعيا لدراسات "  ،  البيروقراطية

ولقد استخدم " ماركس " البيروقراطية في  ،  من أكثر من وجهوا إليه النقد  ماكس فيبر" و " ميشيلز" برغم من أنهما كانا

الدولة في دراسته لجهاز  تمثل  أفكاره عنها حينما كان بصدد نقد فلسفة "هيجل" عن  ،  نطاق محدود  وإداراتها كما طور 

املنظمات التي تحقق أهدافا  و ،  والشركات،  واملجتمع؛ الذي يضم فئات متباينة مثل أصحاب املهن الفنية العالية،  الدولة

املصلحة  ،  متنوعة بين  تربط  التي  القنطرة  البيروقراطي  التنظيم  يعتبر  لذلك  العامة  املصلحة  عن  تعبر  فهي  الدولة  أما 

 (. 20، ص2007/ 2006صباح أسباع،  )"الخاصة واملصلحة ، العامة

،  األيديولوجية األملانية،  فة هيجل للحقنقد فلس،  عبر ماركس عن آرائه حول البيروقراطية في كتاباته العديدة مثل

إلخ. وشرح البيروقراطية ودورها في النظام الرأسمالي. واعتبر البيروقراطية جزء من آلية الدولة.  ،  الحرب األهلية في فرنسا

الفائقة املعرفة  البيروقراطية مثل  الجدارة،  هاجم خصائص  القاعدة،  ومبادئ  إلى ذلك.والحياد ،  وعقل  وما  أ   ،  ن  يقول 
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وهي  ،  إنها روحانية الدولة. البيروقراطية لها الوجود الروحي للمجتمع،  البيروقراطية هي الحالة الوهمية للدولة الحقيقية"

"الروح العامة للبيروقراطية  ،  وفًقا ملاركس  .( Kane Dane, 2017 ) ملكه الخاص. إنها تعمل كملكية خاصة لسلطة الدولة.

يقول  ،  ويتم الحفاظ عليها داخلًيا عن طريق التسلسل الهرمي وخارجًيا كشركة وثيقة. مرة أخرى ،  هي السرية والغموض

ه للبيروقراطية  الهرمي  التسلسل  إن  ملاركسماركس  وفقا  للمعرفة.  هرمي  تسلسل  الدولة  ،  و  تشكيل  هي  البيروقراطية 

،  سلطة الدولة كشركة. عقل البيروقراطية هو العقل الرسمي للدولة. لذلك،  إرادة الدولة،  للمجتمع املدني. إنه وعي الدولة

أنها النهاية النهائية   البيروقراطية نفسها على  السابقة ملاركس  فهو يصنع العقل الرسمي للدولة. تؤكد  للدولة. املالحظات 

أداة سلبية في   البيروقراطية أن البيروقراطية تحمي مصلحة الدولة واملصالح الطبقية للدولة. تعتبر البيروقراطية  حول 

بالنسبة ملاركس التحول االجتماعي.  البيروقراطي.،  عملية  الجهاز   من خالل تدمير 
ً
الدولة مؤسسيا إلغاء  وهو    سيتحقق 

أن كل عضو أو مجموعة في منظمة تسعى إلى تعظيم أرباحها على حساب اآلخرين. تتعارض نظرية الصراع  عتقد  بذلك ي

الذي ينص على أن كل جزء من املنظمة له دور محدد جيًدا دون الحاجة إلى  ،  بشكل مباشر مع وظيفية تالكوت بارسونز

املنافسة وعدم املساواة  تغيير هذا املوقف. يدعي منظرو الصراع أن البيروقراطية ال يم  أبًدا بسبب  كن أن تكون مثالية 

 الهيكلية واالنقسامات الناتجة بينهم. 

 :التالي  النحو على البيروقراطية مفهوم  عام  بشكل  ولينين ماركس يصف

 ؛  خاصة سياسية مجموعة  •

 ؛  لإلدارة خاص نظام •

 ؛  املخصخص الوعي  أشكال أحد •

 .االستبداد مظاهر   من  مظهر •

 آخرون   علماءثالثا: 

  نظريات   وطرحوا،  والسلطة  الحكم   في  دورها  وتحليل،  البيروقراطية  قضية  املعروفين  العلماء  من   العديد  تناول 

  هيجل  فلسفة منتقدا، 1843 عام كتابه في املجتمع في البيروقراطية  دور  بعمق ماركس كارل  ناقشفي حين  ؛لالهتمام مثيرة

 ،  للقانون 
ً
  أعرب ،  عشر  التاسع  القرن   ستينيات  في،  الحق  وقت  في،  مدني  مجتمع  إلى  الحكومات  ستحول   البيروقراطية  إن  قائال

،  معينة  مزايا   للبيروقراطية  أن  حين   في  أنه   وذكر  املسألة   هذه  حول   آرائه   عن،  مشهور   سياس ي   عالم  وهو   هيل   ستيوارت   جون 

  جون   ذكر،  السلطات-باملمثل النظام  مقارنة  ضعيًفا  كان  النظام  بأن  جادل  فقد،  الكافية  الخبرة  ذوي   األشخاص  تعيين  مثل

  التاسع   القرن   في  الروسية  واإلمبراطورية  الصينية  اإلمبراطورية  مثل   الوقت  ذلك  في  الرئيسيين  امللوك  أن  أيًضا  هيل  ستيوارت

ا  ويلسون   وودرو   كان   ، للبيروقراطية  مثالية   أمثلة  كانوا ،  عشر
ً
ا  آخر   عامل

ً
  األكاديمي   ناقش،  البيروقراطية  إلى  تطرق   معروف

،  "اإلدارة  دراسة"  بعنوان  مقالته  في  الحديث  املجتمع  على  وتأثيرها   البيروقراطية  موور  برين  السابق   الجامعي  واألستاذ  الشهير

  اقتصادي   وهو  ميزس  فون   لودفيج  ناقش  العشرين  القرن   منتصف  في  ،محترف  عمل  طاقم   أنها  على  البيروقراطية  عّرف   حيث

  عنها  غنى  ال   طريقة " بأنها 1944 عام  الصادر  البيروقراطية   كتابه   في لودفيج وصف ، األرباح بإدارة  اإلدارة فيه  قارن ، نمساوي 

  لكنه ،  والخاص  العام  املجالين  من   كل   في  البيروقراطية   بوجود  مقرا ،  ((Ludwig Von Mises, 1944, P35 "االجتماعي  للتنظيم

 روبرت  ناقش،  1957  عام  في  . الحكومة  تدخل  خالل  من   الخاص   املجال  في  إال   تنجح   أن  يمكن  ال   البيروقراطية   أن   إلى  أشار 

  وسع ،  االجتماعية  والبنية  االجتماعية  النظرية  في  طويلة  لفترة  البيروقراطية ،  املعروف  األمريكي  االجتماع  عالم،  ميرتون .  ك

  مصالحهم   على  يركزوا  أن  املرجح  من  البيروقراطيين  أن  بحجة،  اإلدارة  نظام  ورفض  للبيروقراطية فيبر    ماكس   نظرية   ميرتون 

 ".املفرط الرد" بسبب " مهيأ عجز"  بأنها  البيروقراطية   ميرتون  ووصف، املنظمات  من أكثر  الخاصة

 

https://www.owlgen.in/author/kane-dane/
https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ludwig+Von+Mises%22
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  استمرارية؟ أم تمزق : فيبر  وماكس ماركس رابعا: كارل 

  إرساء   تم .  والثقافة  الدولة   وتطور   االجتماعي  النظام  تطور   تأثير   تحت  أشكالها  تتغير   تاريخية   ظاهرة   البيروقراطية 

  منتصف   في  وأوروبا  الشمالية  أمريكا  في  وشهد تطورا  ،الرومانية  واإلمبراطورية  القديم  الشرق   بالد  في  البيروقراطية  أسس

  وتقسيم   للمناصب  الصارم  الهرمي   والتسلسل،  اإلداري   الهيكل  تحسين   إلى  الحاجة ، مع زيادة  والعشرين  عشر  التاسع   القرنين 

  أعمال في البيروقراطية  نظرية أسس  على  العثور   يمكن، ذلك إلى وما  التنفيذي  واالنضباط   اإلدارة   إعالم  وقواعد، الوظائف

  العامة   اإلدارة  دور   تحدد  التي،  وآخرون  هيجل .  ج،  مونتسكيو.س،  روسو،  هوبز.  ت،  مكيافيلي.  ن  -  الدولة  منظري 

   موضوًعا  البيروقراطية  كانت  .تنظيمها  وخصائص
ً

  القالئل   من  كان،  فيبر  األملاني  االجتماع  عالم  أعمال  في  للدراسة  كامال

  ميزة   أهم  املعرفة  على  القائمة   الكفاءة  اعتبر،  مثالية  جعلها  أنه  حتى،  البيروقراطية  عن  طيبة  كلمة  قالوا  الذين

  االجتماعي   للواقع  العقالني  للتنظيم   ضروري   شرط  للدولة  اإلداري   للجهاز  الفعال  النشاط   لفيبر فإن   وفًقا ،  للبيروقراطية 

  على   القائمة  الكفاءة  اعتبر ،  للبيروقراطية  املستقلة  املفاهيم   لتطوير  االنطالق   نقطة  هو  عمله  كان،  عام  بشكل   واالقتصادي 

 العقالني   للتنظيم  ضروري   شرط   للدولة   اإلداري   للجهاز   الفعال   النشاط   فإن  لفيبر   وفًقا.  للبيروقراطية  ميزة  أهم   املعرفة

 .عام بشكل  واالقتصادي  االجتماعي للواقع

  واملاركسية  الفيبيرية  املفاهيم  تبلورت.  للبيروقراطية  الغربية  النظريات  في  بالتساوي   ممثلة  املفاهيم  هذه  كل  ليست

 واقعي  مفهوم  إلى  الحديثة  النظريات  معظم  تستند  ،البيروقراطية  ظاهرة  لدراسة  متطرفة  مناهج  توضح  منفصلة  نظريات  في

ومنها  منعها  وطرق   البيروقراطية  اإلخفاقات   أسباب  تحديد   على  وتركز  للبيروقراطية    على   البيروقراطية   انتقاد  يتشكل، 

  لالتجاه   األساسية  األفكار  بتلخيص  قمنا  إذا".  الدولة  -  البيروقراطية   -  املجتمع"  العالقات  ميزان  انتهاك  وقائع  أساس

   يكون   أن  على   قادر   غير  طفيلي،   كائن  هي   البيروقراطية  فإن  النقدي، 
ً

  غالًبا   ألنه  العامة،  املصالح  عن   والتعبير   للعقل  حامال

 وفعالية  االستثنائي   االحتراف   على   تؤكد   العكس   على   -  املثالية   -   املعاكسة   املقاربة.  الدولة  على  املسؤول"  يستولي"  ما

  مبرًرا   ظهورهما  كان  ما   وقت  في  ولكن   النقي،   بشكلها  الحديثة  الظروف   في  تطبيقهما   يمكن  ال   النهجين  كال ،  البيروقراطية

  رأى   لقد  فيبر، .  م  األملاني  االجتماع   عالم  أعاله،  ذكر   كما  ، (املثالية)   العقالنية  البيروقراطية  نظرية  سلف   يعتبر.  تماًما

  الشخص ي   غير   األداء  على  بناءً   املجتمع،  في  اإلدارية  املشكالت  لحل  عقالنية  األكثر   املؤسسة  أنها   على   البيروقراطية 

  الدولة،   لسلطة  أداة   تظل أن  ويجب  يمكنها   لذا   الدولة،   تعسف  من  للحماية  ضمان   هذه   الشخصية  عدم  إن.  للبيروقراطية

 
ً
 (.السلطة تغتصب التي املهيمنة   القوة) أحادية بيروقراطية إلى تتحول  أن من بدال

  دولة   في  خيالية  حالة  الدولة، وهي  شكلية  هي  البيروقراطية  أن  إلىأشار ماركس    للقانون   هيجل  فلسفة  نقد  حول "  عمله  في

  في   البروسية  الديمقراطية  تحليل   على  النقدي  ماركس  تقييم   الخاصة، يعتمد   للمصلحة   الخيالية  العمومية   حقيقية، تحمي

  منفصلة   حالة  أنها   على  إليها  ُينظر  أن  يجب   العالم، ولكن   بقية  على  تلقائًيا   إسقاطها   يمكن  ال   عشر، لذلك  التاسع   القرن 

 مطلق.  شر  البيروقراطية  املاركس ي املفهوم في. املجتمع في معينة تاريخية  مرحلة أو  معينة دولة في متأصلة

البيروقراطية،    حول   النظر  وجهات   في  الرئيسية   االختالفات  فقط  ليس   إلظهار   فرصة   البيروقراطية  مفاهيم  دراسة   توفر

  املفاهيم   بين  لذلك من  املختلفة،  للثقافات  العقلية  والخصائص  التاريخي  التطور   من   محددة  فترات   بين  العالقة  أيًضا  ولكن

الخاصة،    خصائصها  لها  ، التي (السوفييتية)   الشمولية  على  الضوء  تسليط  أيًضا  الضروري   للبيروقراطية، من  األساسية

  .الغربي  املفهوم عن واملختلفة

  وراء   السعي  في  للبيروقراطية، ورغبتها  النقابية   الذاتية، والتحيز، والنزعة   أفكار   تكمن   البيروقراطية   نقد  قلب  في

  كان   ذلك إذا  ومع  وميرتون،  وميزس  ماركس  أعمال  في  للبيروقراطية  قوي   نقد  تقديم  تم.  ش يء   كل  قبل  الخاصة  مصالحها 

  أسباب   إيجاد  على  تركز،  ،R.Merton و L.Mises آراء  النحو، فإن  هذا  على  البيروقراطية  مالءمة  عموًما  ينكر  املاركس ي  النقد
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دون   وإمكانية  البيروقراطية  اإلخفاقات   النظريات   في  التطور   من  مزيًدا  وجدوا  نفسها،  الظاهرة  موضوعية  إنكار  منعها 

  من   ميرتون، أول . آر  االجتماع  لعلم  األمريكية  الجمعية   األمريكي، رئيس  االجتماع  عالم  وهكذا، كان.  للبيروقراطية  الحديثة

  إلى  املنظمة  أهداف   من البيروقراطية  تركيز  نقل يقصد  كان" وظيفي خلل" خالل  البيروقراطي، من   الخلل " مفهوم  استخدم

  الثابت   الصارم، وااللتزام  التنفيذي   باالنضباط   للسلطة، وااللتزام  الهرمي  الوسائل، أي، التسلسل  هذه  إلى  أدى  وسائلها، مما 

  الشكلية   انتشار  سبب  هو  الوظيفي   الخلل   ذاتها. تطور   حد  في  غاية  ذلك، وهنا تصبح  إلى  الداخلية، وما   واللوائح  بالقواعد

  ينفي   ال  النطاق  واسع  وظيفي  خلل  حدوث  خطر  ذلك، فإن  ومع.  البيروقراطية  مسؤولية  وعدم   املبادرة  ونقص  واملحافظة

  والواقعية   العقالنية   املفاهيم   بين  الجسر   من   نوع   هي  ميرتون   نظر   وجهات  إلنكارها،   أساًسا  وليس   البيروقراطية   موضوعية 

  نفسه، يمكن   الوقت  في  املجتمع، ولكن  مصالح  ضد  تتصرف  أن  يمكن  البيروقراطية  أن  من   تحذير  للبيروقراطية، وهو

 .  البيروقراطية لنواقص السلبي   التأثير على التغلب

  وتطوير   االحتكار  إلغاء  عصر  اآلن في  أصبح  احتكاري، والذي   إدارة  دور   الهرمي   والتسلسل  املهيكلة  الدولة  فيبر، ُمنحت  أيام  في

  توزيع   أن  على  التأكيد  هي  فيبر  مفهوم  في  أخرى   ضعف  نقطة.  املراقب  دور   إلى  متزايد  بشكل  الكبيرة يتقلص   التجارية  األعمال

وأن  لتفويض  مطابًقا  يكون   أن  يمكن  الرسمي  الهرمي  التسلسل  في  السلطة   للمسؤولين   الشخصية  الدوافع  السلطات، 

  ألن ) املعلومات  امتالك على القوة االستبدادية تعتمد األنظمة ذات البلدان في ذلك حتى الرسمية، ومع  أدوارهم مع تتوافق

للمعلومات    لسريع ا  النشر  عصر  في  استخدامها  على  والدوافع والقدرة  الحوافز  في  ، والتحكم(معلوماتي  الحديث  املجتمع

بالعكس،    والعكس(  عملها  حول   املعلومات  شفافية   ضمان   خالل   من )  فعالة  بيروقراطية   تطوير  صالح   في  هذا   يكون   أن   يمكن

  ينكر   لم فيبر  أن   من الرغم   على. التناسق  عدم في  سيما   باملعلومات ال الناجح   التالعب  خالل  من البيروقراطية  فشل  لتعزيز

  طريق   عن  هذه  القصور   أوجه   على   القضاء  سيتم   املستقبل   في  أنه  يعتقد  كان   أنه  البيروقراطية، إال  في  القصور   أوجه   أيًضا

وكفاءتهم،    ومهنيتهم   تعليمهم  أساس  على   فقط   اإلدارة  في  تجنيدهم   يتم   املسؤولين   ألن  ممكن  ، هذا Weber لـ  وفًقا .  التطور 

  جودة وتعليمها، وزيادة احترافها  هو العقالنية  البيروقراطية مفتاح  أن  باستمرار، أي سلطتهم تدعم نفسها الصفات وهذه

  من  البيروقراطية  اإلخفاقات انتشار  لتعزيز.  عيوبها  على  والتغلب  للبيروقراطية   املستمر   التطور  سيضمن  الخصائص  هذه

 تناسقها،   عدم ظروف  في باملعلومات، خاصة الناجح  التالعب خالل

  والخدمات   السلع  لتوريد  احتكار   أنها  يرون  االقتصاديين، الذين  قبل  من   واسعة  اداتالنتق  للبيروقراطية   فيبر  مفهوم  تعرض

  للبيروقراطية   االحتكاري   املوقف   يكون   أن   كذلك، يمكن .  العامة   السلع  تكلفة   لخفض   الحوافز  تدمر  املنافسة   قلة .  العامة

الذي  الريع  لظهور   األساس  هو ولها  نفسها  البيروقراطية  تولده  البيروقراطي،    القطاع   في  شخصية  مصلحة  وتستهلكه، 

  ضمان   إلى  الحاجة  إلى  فقط  يشير   للبيروقراطية، ولكنه  املوضوعية  الحاجة  ينفي   ال  يبرره فهو  ما  له  النقد  هذا  الخاص، مثل 

للبيروقراطية،    املتطرفة  النظريات  بين  الصراع  من  نوع  أساس  على  والحكومة،  والبيروقراطية   املجتمع  مصالح  بين  التوازن 

 .لألسئلة  إجابات على العثور  خاللها من  الباحثون  يحاول  املفاهيمية، والتي التفسيرات  تشكيل تم

  في   الداخلية  للصراعات  النظري   االفتراض  يرجع  املصالح،  تضارب  نظرية  الواقعي  للمفهوم  املقاربات  أهم  من

  االجتماع   لعالم "  البيروقراطية  ظاهرة"   دراسة  إلى  كبير   حد إلى السلطات  وتقسيم   املصالح اختالف   حول   العامة املؤسسات

يتكون   وفًقا(.  1963)  كروزير  ميشيل   الفرنس ي متعارضة  مهنية  ومجموعات   طبقات   من   املجتمع  لكروزير،    مع   مترابطة، 

  على   السياس ي   الضغط  خالل   من  اآلخرين   على   ميزة  على  الحصول   إلى  الجمعيات  هذه  من   كل   تسعى.  البعض  بعضها

  من   أفضل  البيروقراطية   تفهمها  التي  التعقيدات   بينهما، في  للعالقات  منظمة  غير   مجاالت  لذلك، هناك   نتيجة   .السلطات

  املصالح   لتضارب  أساس  إنشاء  منع   الحديثة   الغربية  البيروقراطية  املمارسات   الوسيط، تحاول   دورها   من  غيرها، مستفيدة

 . الصلة  ذات للمناصب للمرشحين  املسبق االختيار  خالل من  العامة  املؤسسات في
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  كارل   أعمال   حول   اليوم   حتى   استمر   حاد   نقاش  ظهور   شهدت  العشرين  القرن   ما يمكن الوقوف عليه هنا أن بداية

  في   املؤلفين  لهذين  النظرية  باملنظورات   يتعلق  فيما   كبيرة  اختالفات  هناك   كانت،  املناقشة  هذه   في.    فيبر  وماكس   ماركس

  والبنية   االقتصادية  القاعدة  بين   العالقة  حول   املعروفة  واملسألة،  التاريخية  املادية  منهج:  املختلفة  للقضايا  مقاربتهما

.  الدولة  ودور   االجتماعية   والطبقات   املادي   العالم   تحول   حول   -   البروتستانتية   وخاصة   -  والدين.    األفكار   ودور ،  الفوقية

   تقليًدا   عرف   كنظام  االجتماع   علم  مؤسس ي   بين   القطيعة   النظرية  رؤية   املختلفون   املفكرون   يحب
ً

.  الخالفات  من   طويال

 ،  ذلك  بإدامة  التجريبية   األدلة  بعض  تسمح
ً
  هذين   فكر  جوهر  بين  استمرارية  خطوط  توجد،  العميقة  الثغرات   من   بدال

 . املفكرين

 خاتمة

  كارل   أعمال   حول   اليوم   حتى   استمر  حاد  نقاش   ظهور   شهدت  العشرين   القرن   بداية  أن   هنا  عليه   الوقوف  يمكن  ما

  في  املؤلفين   لهذين  النظرية  باملنظورات   يتعلق  فيما   كبيرة  اختالفات  هناك   كانت  املناقشة،  هذه  في.  فيبر  وماكس  ماركس

  والبنية   االقتصادية  القاعدة  بين   العالقة  حول   املعروفة  واملسألة  التاريخية،   املادية  منهج:  املختلفة  للقضايا  مقاربتهما

  يحب .  الدولة  ودور   االجتماعية  والطبقات  املادي  العالم  تحول   حول   -  البروتستانتية  وخاصة  -  والدين.  األفكار  ودور   الفوقية،

   تقليًدا  عرف  كنظام  االجتماع  علم  مؤسس ي  بين  القطيعة  النظرية  رؤية  املختلفون   املفكرون
ً

  تسمح .  الخالفات  من  طويال

  ذلك، بإدامة  التجريبية  األدلة بعض
ً
 . املفكرين هذين  فكر جوهر بين استمرارية  خطوط توجد العميقة،   الثغرات  من  بدال

  بداية   العشرين، وشكلت   القرن   في  االجتماع   علم  تطور   على  كبير   بشكل  أثرت   للبيروقراطية  فيبر   ماكس   فنظرية

  الرسمية   املنظمات  دراسة   في  بدؤوا  الذين  العلماء  من   العديد  املنظمات، اعتمد   اجتماع  علم  -  االجتماع  علم  من   كامل  قسم

  يعتبر  املنظمات   اجتماع  علم  كان إذا.  الخاصة  أبحاثهم إجراء في للبيروقراطية  فيبر نموذج  على العشرين  القرن  منتصف في

فإن  الحياة  مجاالت  جميع  في  اإلدارية  الهياكل    املنظمات   هو   السياس ي   االجتماع   علم  في  الدراسة  أهداف  أحد  العامة، 

  يركز   املنظمات  هذه   وأنشطة  هيكل   دراسة   خالل   من   السياسية؛  واألحزاب  ش يء، اإلدارة  كل  قبل   تشمل   البيروقراطية، والتي 

  لجأ   .املختلفة  املجتمعات  في  السلطة  لهذه  االجتماعية  واألسس  البيروقراطية  قوة  مشكلة  على  السياس ي  االجتماع  علماء

  استثماره ،  هيجل  عند  القانون   لفلسفة   ماركس  نقد   في  مالحظته  يمكن   للقانون، ما   هيجل   فلسفة   ونقد  تحليل   إلى  ماركس

، يمكن  املختلف"  الذكية  الدولة"  لـ  هيجل  مفهوم  في
ً
  وصف   أنه  على  والبيروقراطية  الدولة  عن  هيجل  مفهوم  إلى  النظر  نوعيا

  ألهداف   الكامل   النطاق   لتحقيق  ضروري .  جهة  من  وظائف  الدولة   إدارة   تؤدي.  الدولة  في  البيروقراطية   ودور   ملكان   تجريبي 

 .الدولة  لسلطة األعلى واملثل   الدولة لفكرة تجسيًدا البيروقراطية هيجل   يعتبر  -  أخرى   ناحية من، الدولة

  قانون   -   والوعي   البيروقراطي  النشاط   ظواهر   كل   نظرية  كمواقف   ماركس  يكشف،  هيجل  عند  القانون   فلسفة  في

"  الراين   جريدة"  في  عمله  خالل  تسجيلها   تم  والتي ،  طبقتين  إلى  املواطنين   تقسيم  ونظرية،  الدولة   وعقل ،  الهرمي  التسلسل 

  مباشر   بشكل،  الدراسة  موضوعات  من  عدد  إلى  ماركس  يشير،  الدولة  شكليات  فئة  تجسيد  خالل  من  .املمارسة  في  قبله  من

  بسبب (  السياس ي  التمثيل   مؤسسات)  مباشر   غير   وبشكل(  للسلطة  البيروقراطية   استخدام   إساءة  ضد  الضمانات  نظام)

  من   خاص   كشكل  للبيروقراطية  ماركس   تعريفات  نظام  في   البحث  قضايا  تنوع   عن   التعبير   يتم   .البيروقراطية  العالقات

 من  جعلت  دولة.  والدولة  املدني  املجتمع  لتنظيم  جديد  مبدأ   البيروقراطية:  أهمها  يلي  وفيما.  والوعي  واألنشطة  العالقات

 .املدني للمجتمع  الدولة  شكلية ؛ الدولة في مغلق خاص مجتمع  ؛ مدنًيا مجتمًعا  نفسها

 يصبح   وبالتالي.  املدنية  الخدمة   موظفي   من   مجموعة   البيروقراطية على  ويطلق،  التعريفات  هذه   كل   ماركس  يلخص

  بالدولة   وروحانًيا  مادًيا  مرتبطين  املسؤولين   من  كل  كان   املدنية، إذا   الخدمة  موظفي  من   مجموعة  وإدارتها   الدولة  سلطة  جهاز 

لديه ويقوم  ذات  واالمتيازات   والسياسية  اإلدارية  للمعرفة  احتكار  كشكلية،    الدولة   التكريس  إلى  تهدف  بأعمال  الصلة، 
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   املنخرطين  األشخاص  فإن،  هيجل  عكس  على.  الدولة "  جسم"  كـ  والبيروقراطية
ً
  لديهم   ليس  الدولة  سلطة  مجال  في  مهنيا

 ."املحدود املجال   أفق" و" العمل روتين" ودعاة حاملو لكنهم، حقيقي عقل

  الدولة  سياسة  تحدد  التي هي  البيروقراطية  أن البال  عن   يغيب  أال  يجب،  للبيروقراطية  السياسية األهمية  لتحديد

  معقولة   سياسة   وتتبع  تنتج  أن  ملاركس   وفًقا   البيروقراطية  تستطيع  ال.  كجنرال  تعمل   بالذات  الدولة   هذه   ألن ،  كبير  حد  إلى

ولديها  املادية  باملصالح  مدفوعة  ألنها والخدمة   العقل   يعارض  خاص   عقل   واألنانية،    معياًرا   ليست   الحكومية   الحقيقي، 

واحدة،    نظر   وجهة   من  تقييمها  يمكن   ال   األوجه  متعددة  ظاهرة  البيروقراطية   .للدولة  السياسية  واألهمية   الحقيقية   للعاملية

  تعريفات   تقدمان  أساسيتين  نظريتين  بين  التمييز  البيروقراطية، يمكننا  دراسة  في  مختلفة  مفاهيم  وجود  يؤكده  ما  وهذا

  واملفهوم   العقالنية   للبيروقراطية   فيبر   ماكس  نظرية   هي  تماًما، هذه  مختلفة   بطرق   وتميزها  للبيروقراطية   مباشرة   معاكسة 

  فيبر   أعمال  بعض  على  التركيز  خالل  الدراسة، من  هذه  في  هاتين  النظر  لوجتهي  العمل  تكريس  ماركس، تم  لكارل   النقدي

 .املوضوع هذا  حول   النقدية  املواد وماركس، وبعض

  وكذلك   ووظائفها   البيروقراطية   جوهر  في  بالنظر  لنا  تسمح   ألنها   ضرورية  البيروقراطية   نظريات  دراسة   أن   أعتقد  

  ذلك  وينتقدونها، ومع للبيروقراطية السلبية السمات عن  الكثيرون  يتحدث الوقت هذا املجتمع، في في البيروقراطية  مكانة

  أحادي   تقييم  إجراء  املستحيل  من  لذلك.  مسؤولياتها  مع  بنجاح  وتتعامل  تماًما  الحديثة  البيروقراطيات  تطوير  تم   أشرت  كما

  ورقة   في  فيه   النظر   املستحيل   من  أنه   لي  جًدا، ويبدو   واسع  البيروقراطية   نظريات  موضوع   أن   الظاهرة، كما   لهذه   الجانب 

  عن   الكشف  -  الهدف   أن  يعني  اللبس، مما  بعض  ويكشف  املعنى  يوصل  أن   يمكن  بما  نحيط  أن  حاولنا  ذلك  واحدة، ومع

 . تحقق قد  - البيروقراطية  حول  وماركس فيبر من  كل فكر  بين الفرق  جوهر

تؤدي إلى رأيين متناقضين ومتعارضين  ،  في الفلسفة والتاريخ وعلم االجتماع  بالطبع  التناقضات البيروقراطية  هذه  

، كان هناك تقليدًيا نهجان أساسيان لدراسة  ن الفروق الدقيقة العديدة بينهماوبغض النظر ع ، للغاية حول هذا املوضوع

: أولئك الذين  من الناس  فئتينوهو ما يضعنا أمام  والنهج الفوضوي.    يروقراطيوالبيروقراطية: النهج البمشاكل الدولة  

هذه بالطبع  صياغة    ،، وأولئك الذين يتبنون وجهة نظر فوضويةالسياسية من وجهة نظر بيروقراطيةيقّيمون القضايا  

عظام   ومفكرين البيروقراطي له بالفعل فالسفة عظماء  هذا الجانب من األسلوب، على أي حال لها مزاياها ولكن ، مبسطة

 هو  وأعظم مدافع ع ،  ماركسربما يكون أعظم مدافع عن الدولة فلسفًيا    ، وعلماء اجتماع مشهورون 
ً
ن الدولة اجتماعيا

  س ماركوالبيروقراطية من بروسيا. يمتلك    لة، لذا فليس من قبيل الصدفة أن يأتي أعظم املدافعين عن الدو ماكس ويبر

 كالهما ميتافيزيقيان للبيروقراطية البروسية . ، وفي الواقع، يبر أساليب مختلفة في التفكير النظري ومستويات مختلفة فو 
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 امللخص: 

التي يقوم عليها تنظيم السلطات اإلدارية، و التي من خاللها يتّم تحديد الصالحيات و تسمية    تعتبر البيروقراطية تلك البنى و الهياكل 

الو  نظرا الرتباطه  باهتمام كبير  البيروقراطية  القوانين و سلطة معينة. حظي مفهوم  املنظم وفق  في هذا اإلطار  و  تراتيبهم،  و  ثيق  املسؤولين 

ل الدولة املسؤولية األولى في تلبيتها بوضع أدوات و أساليب تنظيمية لتلبيتها وفق منطق عقالني و  بمصالح الناس و شؤونهم اليومية التي تتحمّ 

حديث، و على إثر االنفجار العلمي الذي يشهده العالم و في ظل سياسات االصالحات االدارية وجدت املؤسسات نفسها على إختالف أنشطتها 

اإلدارة اإللكترونية لتحسين نوعية خدماتها من جهة، و من جهة أخرى مواكبة كل ما هو حديث  أمام حتمية خوض غمار هته األخيرة باستخدام  

تحسين املعامالت و كذا األداء الوظيفي ملستخدميها و الرفع من كفاءتهم املهنية، لكن     و جديد في عالم التكنولوجيا و التي من خاللها سوف يتم

تراوح مكانها بين عراقيل و أخطاء تنظيمية، لهذا وجب على الفاعلين في امليدان البحث على السبل و  و رغم ذلك الزالت البيروقراطية اإلدارية  

القانونية لإلدارة اإللكترونية، و كذا تسيير املوارد البشري  الحاسوبية لتسهيل املعمالت    األطر  التطبيقات  التكنولوجيا و  وفق استخدامات 

لتنظيم العمل و تدبير الشأن العام، بحكم أن الدولة نفسها ليست إال إطار للعيش ناتج عن تنازل    اإلدارية سواء داخل املؤسسة أو خارجها

 جماعي عن بعض الحقوق و الصالحيات من أجل إطار عيش يسع الجميع. 

 . الرقمية البيئة ، التقليدية البيئة ، اإللكترونية املعامالتاإلدارة اإللكترونية، البيرؤقراطية اإللكترونية،   الكلمات املفتاحية: 

Résumée: 

La bureaucratie est lةensemble des structures et des structures sur lesquelles repose lةorganisation des autorités 

administratives, et à travers lesquelles les pouvoirs sont déterminés, et les fonctionnaires sont nommés et leurs grades et leurs 

grades, et dans ce cadre organisés selon des lois et une autorité spécifiques. Le concept de bureaucratie a fait l'objet d'une 

grande attention en raison de son lien étroit avec les intérêts du peuple et ses affaires quotidiennes, pour lesquelles lةÉtat porte 

la responsabilité première de les satisfaire en développant des outils et des méthodes dةorganisation pour les satisfaire selon 

une approche rationnelle et moderne. Cette dernière est impliquée dans lةutilisation de la gestion électronique pour améliorer 

la qualité de ses services dةune part, et dةautre part, elle suit le rythme de tout ce qui est moderne et nouveau dans le monde 

de la technologie, à travers lequel les transactions seront améliorées ainsi que la fonctionnalité de ses utilisateurs et accroître 

leur efficacité professionnelle.  Mais malgré cela, la bureaucratie administrative oscille encore entre obstacles et erreurs. Par 

conséquent, les acteurs de la recherche doivent trouver des voies et des cadres juridiques pour la gestion électronique, ainsi 

que la gestion des ressources humaines selon les usages de la technologie et des applications informatiques pour faciliter les 

transactions administratives, que ce soit à lةintérieur ou à lةextérieur de lةinstitution, pour organiser le travail et gérer les affaires 
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publiques, étant donné que l’État lui-même nةest quةun cadre de vie résultant d'une renonciation collective  à certains droits 

et  pouvoirs pour les souci d'un cadre de vie qui accueille tous. 

Les mots clés: Gestion éléctronique, bureautique électronique, transactions électroniques, environnement traditionnel, 

environnement numérique.  

Abstract:  

Bureaucracy is the set of structures and structures on which the organization of administrative authorities is based, and 

through which powers are determined, and officials are appointed and their grades and ranks, and within this framework 

organized according to laws and specific authority. The concept of bureaucracy has received great attention because of its 

close connection with the interests of the people and their daily affairs, for which the state bears the primary responsibility of 

satisfying them by developing tools and methods of organization to satisfy them. with a rational and modern approach.  The 

latter is involved in the use of electronic management to improve the quality of its services on the one hand, and on the other 

hand, it keeps pace with everything that is modern and new in the world of technology, through which transactions will be 

improved as well as the work performance of its users and increase their professional efficiency, but despite this, the 

administrative bureaucracy still oscillates between obstacles and errors. Consequently, research actors must find ways and 

legal frameworks for electronic management, as well as the management of human resources according to the uses of 

technology and computer applications to facilitate administrative transactions, within or outside outside the institution, to 

organize work and manage public affairs, given that the State itself is only a living environment resulting from a collective 

renunciation of certain rights and powers in favor of a living environment that suits everyone. 

Key words: Electronic management, electronic bureaucracy,, electronic transactions, traditional environment, digital 

environment. 
 

 مقدمة:

االستخدام اآللي في إنجاز األنشطة املختلفة سواء في الحياة    لقد أصبح االتجاه املستمر و املتدفق للمورد البشري نحو

التقليدية يمّهد لقيام   بالبيئة  أو مخطوط أو بما يسمى  ر بمجتمع يعيش بال ورق مطبوع 
ّ
أو عبر املؤسسات يبش اليومية 

( في ظل  ons SocietyDigitati( أو املجتمع الرقمي ) Paperless Societyمفهوم جديد للمجتمعات، و هو املجتمع الالورقي )

أنشطتها   إختالف  املعلومات و االتصاالت، فرض على املؤسسات على  التغيير و ثورة  نتيجة  العالم  الذي يشهده  التطور 

استخدام   من خالل  العامة  املرافق  لتطوير  االداري  اإلصالح  سياسات  في خضم  الرقمي  العالم  إلى  التكنولوجيا  الولوج 

الفعلي من  البيئة التقليدية إلى البيئة الرقمية لتطبيق مفهوم استخدام االدارة    لالنتقالية  الحديثة و التطبيقات الحاسوب

االلكترونية التي أصبحت مطلبا ضروريا في تسيير املؤسسات لتحسين أداء املورد البشري و الرفع من كفاءته املهنية من  

لتطور الحاصل عامليا  لت سهلة وسريعة مواكبة  عبر الحصول على خدما  الخدمات املقدمة للمتعاملين   تحسينجهة، و  

   .من جهة أخرى   بأكثر دقة وبتكاليف ومجهود أقل لتسخيرها في خدمة املستفيد

التسيير املؤسساتي عبر االحتكاك بنماذج الدول    تسعى الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث إلى تطوير و تحسين

التسيير اإلداري  في  التي  ،املتقدمة  الحديثة و  العديد من سياسات اإلصالح االداري  بتبني  تحسين   شانها من   حيث تقوم 

 رضاه.  وتحقيق املواطن حاجيات واملهنية لتلبية اإلدارية  الكفاءة من الرفع بهدف  الخدمة نوعية
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تواجه مؤسستنا    اإلداري و االقتصادي العمل في واالتصاالت املعلومات قنيةاملتنامي لتوظيف ت  و في ضوء اإلدراك

الصعوبات والعراقيل التي تصّدها للوصول إلى مستوى اإلدارة الكترونية راقية التي تواكب التطورات العاملية ،   من العديد

من خالل هذه الورقة البحثية نحاول تسليط الضوء على بعض الصعوبات و التحديات التي تعيق تطبيق اإلدارة إلكترونية  

 اء و املهارة ،و ذلك من خالل معالجة اإلشكالية اآلتية:نحو تحسين األد فلعل معرفة الصعوبات هي أول خطوة

ما هي صعوبات و تحديات استخدام اإلدارة التكنولوجيا في إدارة املؤسسات املالية، و هل هناك مخاطر في  " 

 "  ستخدامها؟إ

 دراستنا : فرعية و التي سنحاول اإلجابة عنها في  األسئلة من من هاته األخيرة مجموعة  و تتفرع

ل أهميتها؟  −
ّ
 ما مفهوم اإلدارة االلكترونية و فيما تتمث

 بالجزائر؟  اإللكترونية اإلدارة ما مدى تطبيق  −

 ما هي املعوقات التي تحول دون استخدام اإلدارة اإللكترونية في املؤسسات ؟  −

 لبيئة الرقمية ؟ هل التكوين والتدريب عوامل أساسية  لنجاح عملية االنتقال من البيئة التقليدية إلى ا −

 : البحث أهمیة

  أهمية املوضوع إن
ّ
 الخوض يتطلب مما أهمية عالية ه ذوفي  البحث فميدان  متعددة الجوانب تكون  وتكاد بةمرك

تواجه والتحليل البحث  تقتض ي ،والتي والدراسة التي  املخاطر  و  التحديات  يمكن   في  وبمقابل كيف  االلكترونية  اإلدارة 

فيللمؤسسات   التقليدية  البيئة  غرار  على  الرقمية  البيئة  ضمن  ما   الكبيرة  التحديات ظل تطبقيها  وهذا  املتسارعة،  و 

 .سنحاول التطرق له من خالل هاته الدراسة امليدانية

 أهداف البحث: 

 :التالية األهداف  تحقيق إلى في بحثنا هذا نسعى

 بالجزائر. املؤسسات في اإللكترونية اإلدارة  تطبيق  مدى   على التعرف -

 اإللكترونية.  اإلدارة تطبيق دون  تحول  التي  الصعوبات أهم على الضوء تسليط -

 معرفة واقع املؤسسات في ظل اإلصالحات اإلدارية بما في ذلك املورد البشري الفاعل بها .  -

 .نيةقتراح بعض التوصيات التي من شأنها زيادة مستوى االسـتفادة مـن تطبيـق اإلدارة اإللكتروإ -

 :  فرضية الدراسة

  وتتجلى في: البحث إلشكالية املقترحة اإلجابة تعكس رئيسية فرضية على لدراسةه اهذ تنطوي 

 " الجزائر في  اإللكترونية اإلدارة  تواجه تحديات و مخاطر عّدة  هناك"

 ثالث إلى بتقسيم البحث قمنا البحثية الورقة هذه هدف إلى الوصول  و املطروحة اإلشكالية على اإلجابة أجل من

 :في تتمثل رئيسية محاور 

 عموميات حول مفهوم اإلدارة االلكترونية. .1

 دراسة نظرية لبعض املعوقات التي تواجه استخدام االدارة االلكترونية بالجزائر.  .2

  بمؤسسة على مجريات تطبيق االدارة االلكترونية    تحليل لدراسة ميدانية أين تّم النزول الى امليدان و الوقوف .3

 . مديرية الوحدة البريدية لوالية بشار
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 :مفهوم اإلدارة اإللكترونية املحور األول:
 عدة عبر اإلدارة في فتناوله الباحثون  ،اإلدارة علم في الحديثة املفاهيم من واحًدا اإللكترونية  اإلدارةيعتبر مفهوم  

 :يلي ما الشائعة التعريفات ومن بين  ،تعريفات

  : اإللكترونية اإلدارة

 من واملعلومات اإلتصال  تكنولوجيا على  تعتمد  أنها  ذلك أوراق  بال اإلدارة  فلسفتها مفهوم  في تحمل  معاصر  إداري  مدخل  هي

 العمل ملجريات  ومتابعة وتنظيم وتخطيط  رقابة من املختلفة اإلدارية العمليات في وهاتف وفاكس إنترنتشبكات    آلي و حاسب

 للمواطن.  اإلدارية الخدمات وتحسين  اإلداري 

  االستخدام  طريق عن  اإللكتروني املكتب  إحالل و الورقية  املعامالت عن االستغناء أنها على اإللكترونية اإلدارةف أيضا و تعرّ 

 مسًبقا. منفذة متسلسلة خطوات حسب  معالجتها ثم  مكتبية إجراءات إلى العامة الخدمات تحويل و املعلومات لتكنولوجيا  الواسع

 من  24/7". األعمال " قطاعات أو للمواطن املقدمة الحكومية الخدمات  و املعامالت  كافة  تنفيذ"  أنها    كما تعّرف أيضا على

 األداء فعالية  و كفاءة يدعم  بما  الهواتفاإلنترنت و  الحديثة  باستخدام وسائل االتصال البيانات قواعد و  املعلومات شبكات  خالل

 مقدمها. و الخدمة  طالب  بين التفاعل من إطار في الحكومي

 الذي  املكان  وفي يرغبونه الذي والوقت بالشكل للعمالء الخدمات  تقديم  إلى وصوال الشاملة اإلدارية الجودة تحقيق يضمن

دارة.  إلى يأتي الذي هو العميل وليس العميل  إلى تأتي التي هي اإلدارة أن  أي فيه يتواجدون 
ٌ
 اإل

 و والتوجيه التخطيط  في األعمال وشبكات لإلنترنت املتميزة اإلمكانات  ىهناك من يعرفها على أنها العملية االدارية القائمة عل

 املؤسسات.تحقيق أهداف   أجل من حدود بدون  واآلخرين للشركة الجوهرية والقدرات املوارد على الرقابة

  أهمية اإلدارة االلكترونية:

 بحث تّم ال  األمر هذا  وإلصالح ومؤسساتها  املجتمعات في واملالي اإلداري  الفساد صور  ظهرت  أنجاءت االدارة ا الكترونية بعد  

األخيرة   فكانت  للمعالجة،  سبل  عن آخر  جانب من  منعه  على  العمل   و جانب  ن م  الفساد  انتشار  من  الواقية  العالجات حد أهذه 

 االجتماعي  للواقع ظهورها  في سببا  التي كان  املعلوماتية الثورة بروز مع  ولدت  التي  الحديثة   اإلدارة ف اإلدارة اإللكترونية بأنهاوتعرّ 

 العالم أن  حقيقة  إدراك خالل  من اإلدارة االلكترونية أهمية املجتمع، و تبرز متطلبات  زيادة خالل من  واضح  بشكل  فيها أثر  الذي

 اإلدارة و  ا،  تطبيقاته  لتطورات التكنولوجيا ومتقدم من خالل مدى مسايرته ل بأنه على مجتمع ما   يحكم أصبح   اليوم و بمستجداته

 خالل من وذلك الخدمات ، تحسين  في دورا كبيرا تلعب فإنها اليوم العالم يشهده الذي  التطور  و الحداثة متطلبات كأحد اإللكترونية

 من غيرها و أدائها دقة و استجابتها  سرعة  و باملواطن   اتصالها  تسهيل  خالل من  كيفما كانت  الحكومية املؤسسات  فعالية على تأثيرها

 بطريقة تقديمها  حيث من  الخدمات  ترشيد في  واضح  بشكل يساهم  اإللكترونية  اإلدارة  اعتماد  أخرى  جهة من  الفعالية،  مظاهر 

 .ذلك في والكفاءة املساواة على  الحرص مع التكاليف وبأقل ودائمة شفافة

 أهداف اإلدارة االلكترونية:

 تظهر  تسميتها من التي اإللكترونية اإلدارة بروز  في رلقد كان لظهور الحواسيب و تطور تقنيات و وسائل االتصال دور كبي

إدارة  ،  نشوئها  وأسباب  أهدافها  فمفهوم ورقي منه  أكثر رقمي إلكتروني عملها  أن إال  التنظيمية اإلدارات  باقي  مثل فهي  دارة  ، 
ٌ
 اإل

اإلداري  حدود ال  أي ، املهنية الالمحدودية فلسفة يبرز اإللكترونية أّن مفهومي   ، له  زمان ال  كما ، للعمل   واملكان الزمان حيث 

 فلسفة في هي متجلية كما القاتمة أو املغلقة واملكاتب الوظيفي الدوام مفهوم يتنافى و كذا ، اإلدارة اإللكترونية مفهوم مع يتنافيان

 يريدون. وأينما يشاءون  للعمالء وقتما خدماتها  توفر اإللكترونية اإلدارة فعلى العكس ، البيروقراطية 

 مزايا اإلدارة اإللكترونية:

 تتميز اإلدارة اإللكترونية بعّدة  مزايا منها: 
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وتحقيق   املحاسبة والشفافية مع إمكانية السرعة تحقيق في تتمثل املؤسسات أعمال البيئة الرقمية على انعكاس -

 الكفاءة املهنية لدى العاملين بها. 

 مرضية.  بطريقة وتوقعاته املجتمع حاجات تحقيق نحو التوجه  على تعمل -

 االتصال.  وسائل على املتاحة  العديدة الخدمات مع والتعامل  التفاعل تبسيط -

اإللكترونية في االستثمار توفير   - اإلدارة  عائدات تطبيق   في حقيقي   خفض شكل  في كانت  سواء ملموسة ينتج 

 .وأعماله بمواطنيه للمجتمع املقدمة الخدمات تحسين  أو واإلنتاجية الكفاءة رفع أو التكلفة

فرص - تعزيز  و   وقدرات إمكانيات  لتطوير فرصا تقدم أنها أي واالقتصادي، اإلداري  واإلصالح التنمية دعم 

 اإلنتاجية  من أعلى  مستويات تحقيق  من يمكنهم بما  معها املتعاملين واملواطنين بل األعمال  مؤسسات ومهارات

 .األحسن األداء ومساندة

 خصائص اإلدارة االلكترونية:

 عّدة خصائص يمكن ذكر البعض منها: لإلدارة االلكترونية 

 من ندرتها في املؤسسات التقليديـة، مّما أصبح يتجاوز قواعـد البيانـات  توفر املعلومات الغزيرة للمؤسسات   -
ً
بدال

 إلى مستـودع البيانات. 

 توفر إمكانية هائلة لالتصاالت الشبكة وتبادل املعلومات اإللكترونية . -

ؤسسات  جعل املؤسسة في كل مستوياتها التنظيمية  تتجاوز النقـص وضـعف االتصاالت وبطئها كما هو الحال بامل  -

 التقليدية.

 تحقيق مستوى عالي في االتصاالت داخل املؤسسة وخارجها يعني كسر الحواجز الجغرافية و الزمانية . -

 البيئة التقليدية ) اإلدارة التقليدية(:

غير  ويتم تنفيذ هذا املبدأ وفًقا ملعايير وأهداف    رة التقليدية على مبدأ عام أال وهو مبدأ »تقسيم العمل«اإلدا تعتمد

سسة تسير وفق نظام اإلدارة التقليدية يكون نظام الترقي أو التدرج الهرمي فيها قائًما على  ، وأي مؤ   محددة بشكل دقيق 

معايير إنسانية وعاطفية مثل العالقات الشخصية واملرحلة العمرية والقرابة وغير ذلك من األمور العاطفية التي ال تؤتي  

ى إلى   تعطي النتائج املطلوبة، وإن دخول العاطفة في العمل في إطار اإلدارة التقليدية أدّ الثمار املرجوة من اإلدارة وقد ال 

)البيئة الرقمية    حياة العمل وتظهر سلبيات اإلدارة التقليدية في نظام سير العمل بين املوظفيناالجتماعية بخلط الحياة  

 .(07، صفحة 2005أمال املستقبل، بين السلبيات الواقع و 

 :البيئة الرقمية

أما البيئة الرقمية فهي بيئة يكون اتصال املستفيد بها من أي مكان ومن أي حاسوب وال تكون املعلومات واملراجع فيها  

منظمة بل يحتاج الباحث فيها إلى استخدام استراتيجيات وطرق معينة السترجاع املراجع واملصادر التي يبحث عنها ، ومن  

الباحث سوى شبكة وحاسوب لالتصال بها  إذن يمكن إن نطلق على شبكة االنترنت    هنا نالحظ أنها بيئة االنترنت فال يحتاج 

 . مسمى البيئة الرقمية

 :املكونات األساسية للبيئة الرقمية

 :أن املكونات األساسية التي يجب توفرها في البيئة الرقمية هي (Tellier, 1993) تيليي يرى 

 املعلومة على الشكل الرقمي.  -

 التكنولوجيات الحديثة لنقل املعلومات واالتصال.  -

 . (113، صفحة 2015)بوخملة ،  الوسائل التقنية املستعملة من قبل املستعمل للوصول إلى املعلومة -
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 الصعوبات والعقبات التي تواجه تطبيق اإلدارة االلكترونية: املحور الثاني:
يتطلبها للتعامل معها ، هو    التي ضف إلى ذلك املهارات   الحديث بشكلها  واالتصاالت املعلومات  تكنولوجيا   إن امتالك

امليزة   هذه تعني يثاألمر الذي يمنح التميز االجتماعي و االقتصادي للحائزين عليها ، سواء كانوا مؤسسات أو أفراد ، ح

الفرق  بالنسبة النجاح أو للدول  وبالنسبةوالرفاهية   الفقر بين لهم  أوتّ لل االنضمام في املجتمعات  الحاصل عامليا   طور 

لعالم  و الولوج    االنترنت مستخدمي بعدد تقاس النامية  والدول  ،  املتقدمة الدول  بين الرقمية الفجوة إن ،  عنه االنعزال

 مكان، كل في ومع إنتشارها  تطوير الخدمات املقدمة، ل  و اإلنتاج زيادة فيلل أصبحت وسيلة أو طريقة  التي  ،   البيئة الرقمية

 إن ،   النامية  الدول  أمام  عائقا  يشكل  ما  الحاسوب، وهو خالل  من  أساسا إليها  الوصول  مازال ذلك مع ف ،   متعددة وبأشكال 

 جانب والسياس ي،إلى املالي بالدعم  املختلفة  مراحلها  تغطية يتم  ،   واضحة  استراتيجيات  يتطلب املعلومات مجتمع بناء

ل االهتمام  ضرورة  ، املؤسسات وظائف لتطوير الحاصلة التطورات  ومواكبة  ،  املعلومات عصر في دخول لبتوجهات 

البيئة   نحو  التحول  بغية ،  التقليدية وظائفها على التغييرات  من سلسلة تبني حاولت التي ،  العمومية الخدمة ومنظمات

 وتسهيل الخدمة.  ترشيد  سبيل في الرقمية ، 

  :اإلدارية الصعوبات

  اآلتية:  األسباب إلى ة ترجعاإلداريمن خالل دراسات سابقة و بعض األوضاع التي نعيشها، نجد أن الصعوبات 

 و التنسيق على مستوى اإلدارة العليا لبرامج اإلدارة الرقمية.  ضعف التخطيط  -

إلدخال - التنظيمية  بالتغييرات  القيام  أو   اإلدارات، بعض إضافة أو دمج خالل من ،الرقمية اإلدارة  عدم 

 .بينها العمل وتدفق  ، اإلدارات بين والعالقات السلطات وتحديد  ، التقسيمات

  نحو  التحول  يخدم بما ، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام بشأن  الواضحة  اإلستراتيجية غياب الرؤية -

 .اإللكترونية املستقبل منظمات

 .التقليدية اإلدارة مبادئ على لإلبقاء محاولة في ،  ةاملستويات االدارية و التنظيمية على أساليب تقليدي  اعتماد -

في املنظمات و اإلدارات العمومية من طرف العاملين التي تبرز ضّد تطبيق التقنيات الحديثة خوفا   انعدام الوعي -

 .(2017)بوادي،  الوظيفي ومستقبلهم م، على مناصبه

  :والتقنية الفنية الصعوبات

 من التعقيد بالغ نظاما تمثل   أنها  اعتبار  على ذاتها حد في التكنولوجيا  طبيعة عن ناتج  املعوقات من  النوع إن هذا  

 :مايلي نذكر وتوظيفها  املعلومات تكنولوجيا تواجه التي  والتقنية الفنية  املعوقات بين  ومن .الفنية الناحية

رسكلة البشرية، للموارد  التدريبية  البرامج  قلة -  ميدان  في معلوماتية بخبرات واالستعانة اإلدارة، موظفي و 

 .عالية كفاءة ذات املعلومات تكنولوجيا

  اإلدارة  لبرامج التقنية الصيانة تكاليف ارتفاع إلى إضافة الرقمية، اإلدارة ملشاريع املخصصة املالية املوارد ضعف -

 .اإللكترونية

 .الرقمي التحول  مشاريع تقدم من يحد الذي  األمر  الرقمية، لإلدارة التحتية للبنى تجهيز  تكاليف  ارتفاع -

 .عديدة مستويات على املعلومات بتكنولوجيا تتعلق فنية صعوبات -

 .الشبكة هذه ملستخدمي املتكافئ الوصول  إلى يحول  مما االنترنت، شبكة  خدمات من  االستفادة تكاليف  ارتفاع -

 البشرية:  الصعوبات

الصعوبات البشرية التي تعترض التطبيق األمثل لإلدارة اإللكترونية تتلخص في بعض النقاط التي تتمحور    قد تكون 

 الأساسا في التكوين و 
ّ
 منها:   ن من عالم املعلوماتية وتمك
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 .الحديثة اتالتقني عبر  التواصل وصعوبة املواطنين، من العديد لدى  األمية تفش ي -

 .اإللكترونية اإلدارة شبكات عبر التواصل صعوبة إلى ىدّ يؤ  مما الفردي، الدخل انخفاض -

 .يفتقدها من وبين حديثة، معدات يملك من بين املجتمع فئات بين االجتماعية الفوارق  تزايد -

  فقدان  من خوفا العامل  يرفضها  قد التي  التقنية هذه الرقمية،  اإلدارة تطبيق  عن تنجم قد التي  البطالة إشكاالت  -

 .منصبه عن  فضال امتيازاته

 األمنية:  الصعوبات

 
ّ
  :يلي فيما  الصعوبات هذه لتتمث

عن ما يمكن أن تؤّديه من مساس و تهديد لعنصري األمن و الخصوصية في    التخوف من تقنية البيئة الرقمية ، -

 الخدمات الحكومية. 

 ،االئتمان بطاقة طريق عن املالية كالتعامالت ، الرقمية املعامالت من الكثير تجاه باألمان إن فقدان اإلحساس -

 بقاء هو املعلومات أمن مظاهر من حيث الرقمية، اإلدارة تطبيق تواجه التي األمنية املعوقات أحد  يشكل

)املالك، األبعاد اإلدارية و األمنية لتطبيقات اإلدارة اإللكترونية في املصارف    تدميرها أو حذفها وعدم املعلومات

 .  (43، صفحة 2007السعودية )رسالة ماجستير(، 

 العنصرو  التقني   العنصر : املادي هي العنصر أساسية عناصر ثالث على يرتكز املعلوماتي األمن أن إلى البيان عن وغني

 .(13، صفحة 2008) القحطاني م.،  البشري 

    :النفسية الصعوبات

 بعض يرفض إذ  قطاعات في بعض الشأن هو كما الحديثة، التكنولوجيا لهذه البعض تقبل عدم في  تتمثل أساسا

 يمكن فال الرقمي املحتوى  الورقي أما  طريق  عن  املحتوى  في التحكم  يمكن  بأنه  ذلك مبررين التكنولوجيا،  استعمال هذه 

 أعباء من سيزيد التكنولوجيا  استخدام أن كما طويلة لسنوات استخدامه بعد إال عليه والحكم خصائصه، معرفة

 هذه  استخدام على القدرة امتالك عدم أو املصادر التقليدية، على اعتادوا  ألنهم إما  يرجع ذلك في السبب املستعمل ولعل

 .الحديثة بالتغيرات االهتمام عدم وبالتالي التكنولوجيا،

 اإلدارة  لتقنيات استخدامهم تواجه التي والعقبات الصعوبات عن البحث لقد أصبح من الواجب على املسؤوليين  

 . وتجاوزها تذليلها بهدف العقبات لهذه حلول  الدائم إليجاد والسعي اإللكترونية،

 اإللكترونية:  اإلدارة تطبيق مراحل

 اإلدارة اإللكترونية في املؤسسات يحتاج إلى أرضية ومراحل معينة لنجاح العملية وهذا ما يؤكده العلماء  تطبيق  لعّل 

 يمر  وأن بد ال اإللكترونية اإلدارة تطبيق أن اإلدارية املعلومات  تقنية في واملتخصصين اإلدارة بعلم املهتمين واملفكرين

 هي: مراحل  بأربعة

  متاحة  واألساسية العامة  البيانات جعل املنظمة  من  املرحلةو تتطلب هذه     :ل حوّ الت مرحلة 
ً
 ذلك  في بما الشبكة على  فورا

  يشكل ا مّم  والبيئية،  والثقافية  واإلدارية القانونية  املعلومات
ً
  تحديا

ً
 معين مستوى  توافر   يتطلب املعلومات  مشاركة  الن  فنيا

 .الثقة من

 املعلومات تحميل  يمكن بحيث وسرعة  فاعلية تكون أكثر  أن يجب  املنظمات  بين فالشبكة املترابطة     :التفاعل  مرحلة 

يمكنك  نفسها بالسرعة   أكثر  تكون  شبكات  شاء في والبدء بها، تنزيلها التي 
ً
 شبكات تقنيات  أحدث  واستخدام تطورا

 .املعلومات
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العمل الحقيقي       :التعامل مرحلة  من كثير وتوفير  العمل، إنجاز  في والدقة السرعة  على يعتمد اإللكترونية لإلدارةإن 

 .الشبكة  عبر الفورية  الخدمات  وتقديم اإللكترونية، األعمال  تكاليف في واالقتصاد  واملال، والجهد  الوقت

ل   :التكامل  مرحلة
ّ
 عبر الشبكة، وتفاعل   مرحلة الذروة لتطبيق اإلدارة و تمث

ً
اإللكترونية و يتّم فيها إتاحة املعلومات فورا

  املعامالت إكمال على  الّناس مع اإلدارة اإللكترونية و استجابتهم لها، و املقدرة
ً
  .(2004)رضوان ،  الشبكة عبر  فورا

   املحور الثالث: منهجية الدراسة امليدانية و إجراءاتها التطبيقية:

 : الدراسة منهج

الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، حيث وصفنا الظاهرة كما هي في أرض الواقع عن طريق جمع  في هذه اعتمدنا  

لهذا املعطيات للخروج بنتائج نحاول من خاللها    أرقام والقيام بالتحليل املناسببيانات من االستمارات املوزعة وتحويلها إلى  

املختارة   املسح  عينة  تمثيل  كيفية  على  أكيد  اعتماد  الوصفي  املنهج  قيمة  تعتمد  و  املطروحة  التساؤالت  على  اإلجابة 

ة....التي تقف دائما عند حدود وصف  للموضوع البحث و تعتمد طرق القياس فيه غالبا على االستبانة ، املقابلة،املالحظ

)كيران ،    ها وتأكيد درجة وجودها و مستوى االرتباط بين متغيراتهات ياثدراسة في تحليلها والوقوف على حي الظاهرة قيد ال

 .(47، صفحة 2016

 مصادر جمع البيانات: 

في دراستنا ملعالجة الجوانب التحليلية ملوضوع الدراسة فاعتمدنا على االستبانة لإلملام بجميع جوانب الدراسة    ارتكزنا

 لتعطينا دفعا وسند قويا في تحليالتنا وقراءتنا لنتائج املتحصل عليها من الواقع .  

 : الدراسة مجتمع

اإلحصائي على أنه مجموع الوحدات اإلحصائية املراد دراستها ومعرفة خصائصها  يعرف مجتمع الدراسة أو املجتمع  

وتبعا ملوضوع الدراسة وقع اختيارنا على مؤسسة عمومية وهي مديرية الوحدة    (18، صفحة  2013)السعدي ،    بشكل دقيق

ستبانة حاولنا من خالل محاورها اإلجابة على  إ وقمنا بإعداد    البريدية لوالية بشار، واخترنا عينة البحث بطريقة عشوائية 

 التساؤالت املطروحة. 

 :عينة الدراسة

سة الذي يجمع منه البيانات امليدانية وهي جزء من الكل بمعنى أنه تؤخذ  ر العينة جزء من مجتمع البحث أو الدراتعتب

نتائج  األصلي ثم تعمم  مجموعة من األفراد املجتمع على أن تكون ممثلة ملجتمع البحث، فالعينة هنا هي جزء من املجتمع  

عينة العشوائية وقمنا  وفي دراستنا هاته اعتمدنا ال .(240، صفحة  2017)بن عاشور و وأخرون،  الدراسة على املجتمع كله

 اإلجابة عليها من طرف أغلبية العمال.  أين تّم  ة ستبانإ 30بتوزيع 

 ملعالجة اإلحصائية لبيانات االستبيان: ا

 أداة الدراسة: 

ومات، وعلى ضوء ذلك تّم تصميم  املعلا في هذا البحث على االستبانة حيث وجدنا أنها أنسب وسيلة لجمع  اعتمدن

التحديات و املخاطر املتعلقة    تحتوي على مجموعة من األسئلة للتعرف على أهّم   ستبانة بما يتوافق مع أهداف الدراسة واإل 

  :   األول الجزء    محاور.  4عبارة موزعة على    16قياس متغيرات الدراسة من خالل    باستخدام االدارة االلكترونية. حيث تّم 

 (..…املستوى التعليمي، الخبرة، السن، اشتمل على البيانات الشخصية والوظيفية خاصة بأفراد عينة الدراسة )الجنس،

 محاور كما يلي:  4: اشتمل على الجزء الثانيأما ا

 (. 4-1املحور األول: فقد خص بالصعوبات املتعلقة بالجانب اإلداري، ضم املحور أربع عبارات من )      -

 (. 8- 5ثاني: فقد خص بالصعوبات املتعلقة بالجانب البشري، ضم املحور أربع عبارات  من )املحور ال -
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 (.12-9و التجهيزات املادية ، ضم املحور أربع عبارات من )   الصعوبات املتعلقة بالجانب التقني   املحور الثالث:  فقد خص  -

 ( .16-14املحور أربع عبارات من )املحور الرابع: فقد خص بالصعوبات املتعلقة بالبرمجيات، ضم   -

كما   اعتمدنا على برمجية إدخال  .إجابات حسب مقياس ليكرت الخماس ي   5وقـد كانـت اإلجابات على كل عبارة مكونة من  

، بأسلوب الفرز  )  v 22 ) SPSSالبيانات املتوافر حزمة األساليب اإلحصائية املخصصة للبحوث االجتماعية و املعروف بـ  

   الذي يقصد به تحليل املتغيرات كل واحدة على حدة.السطحي 

 ( الخماس ي وفقا للتدرج التالي:  Likertو قد تّم استخدام مقياس )

 
ً
 غير موافق بشدة  غير موافق   محايد  موافق  موافق بشدة

1 2 3 4 5 

و للحصول على طول الخلية نقوم بقسمة املدى    4=1- 5الخماس ي، تم حساب املدى    لتحديد طول خاليا مقياس ليكرت -

بإضافة هذه القيمة إلى الحد األدنى لدرجة املوافقة نحصل على الحد األعلى للمجال     0,8=  4/5العام على خمسة  

 الذي يمثل املوقف املشترك إلجمالي أفراد العينة و عليه: 

 بي املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة من عبارات اإلستبانة إذا تراوحت قيمة املتوسط الحسا

 ] 1–1,8]  .فإن هذا يعني أن درجة املوافقة تمثل موافق بشدة 

 ]1,8- 2,6]   .فهذا يعني أن درجة املوافقة تمثل موافق 

 ]2,6-3,4]    .مما يعني أن درجة املوافقة تمثل محايد 

 ]3,4-4,2]  .هذا يعني أن درجة املوافقة تمثل غير موافق 

  [5-4,2]  . في هذا املجال تكون درجة املوافقة تمثل غير موافق بشدة 

 قمنا بحساب:  ئي، و لإلجابة عن فرضيات الدراسة من أجل التحليل اإلحصا

كرونباخ   − ألفا  الثبات  استقرار    : ( (Cronbach’s Alphaمعامل  يعكس  االستبيان،  ثبات  و  مدى صدق  إلى  يشير  الذي  و 

 املقياس وعدم تناقضه مع نفسه.

وسط الحسابي: لقياس متوسط إجابات أفراد العينة على فقرات االستبيان وتوضيح تمركز البيانات حول قيمة معينة  تامل −

 من مقياس ليكارت الخماس ي لتحديد االتجاه العام.

 لقياس االنحرافات في إجابات أفراد العينة عن الوسط العام لإلجابة على فقرات االستبيان. االنحراف املعياري:  −

يعد من أكثر اختبارات شيوعا و    الختبار داللة الفروق، حيث :    T-Testإختبار الفروقات بين املتوسطات الحسابية  قيمة   −

 يهدف إلى معرفة الفروق بين املتوسطات.

 :متغيرات الدراسة

  .الجنس، العمر، املستوى التعليمي و الخبرة املهنية  املتغيرات املستقلة:

)اإلدارية،البشـرية،التقنية،البرمجية( التـي تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية في   درجة مستوى الصـعوبات املتغير التابع:

 .إدارة املؤسسة من وجهة نظر عينة الدراسة

 صدق االستبانة : 

الصدق من  ما وضعت    يعد  قياس  على  عباراتها  مـن  عبـارة  كـل  قدرة  مدى  لبيان  األداة  في  توافرها  املطلوب  األمور 

 ملعادلـة ألفـا كرونبـاخ لحسـاب الثبات، فكان على   لقياسه، وللتحقق من صدق األداة تمّ 
ً
حساب الثبات ألداة الدراسـة،وفقا

 :النحو التالي
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 صدق الثبات(  ( ) دراسة1الجدول رقم ) 

 مستوى االستبيان  معامل ألفا كرومباخ  

 جيد  0.726 عبارة(    16عبارات االسيبانة ) 

 spssمن إعداد الباحثتان باعتماد مخرجات برنامج  املصدر:

، و تعبر هذه القيمة عن درجة عالية من الثبات مما يعكس التناسق الداخلي  0.726  و بما أن قيمة معامل ألفا كرونباخ هو  

ما يشير إلى وجود عالقة قوية بين كل العبارات وبذلك يعتبر ثبات األداة محقق في هذه  العالي لجميع عبارات االستبانة،  

لقياسه. وضعت  ملا  صادقة  و  عبار   الحالة  على  االستجابات  حول  التفاصيل  من  للمزيد  حساب  و  تّم  الدراسة  أداة  ات 

 (: 9( إلى )6املتوسطات الحسابية و االنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة كما هو موضح في الجداول من ) 

  لقد تم تقسيم االستبيان كما سبق ذكره كالتالي:

املستوى التعليمي،   السن، ، الجنس  )   : اشتمل على البيانات الشخصية والوظيفية خاصة بأفراد عينة الدراسةالجزء األول 

 الخبرة املهنية(.  

 :الدراسة متغيرات  حسب توزيعهم تبين التالية والجداول 

 حسب الجنس  الدراسة عينة (: توزيع 2الجدول رقم ) 

 النسبة املئوية  التكرار  الجنس 

 % 53.3 16 ذكر

 % 46.7  14 أنثى 

 % 100 30 املجموع 

 spssاملصدر: من إعداد الباحثتان باعتماد مخرجات برنامج 

التي تمثل    %  46.7التي تمثل الذكور ونسبة  %53.3ويمثل الجدول السابق توزيع العينة حسب الجنس ويتضح من نسبة  

نسبة اإلناث أن هناك تقارب بين نسبتي الجنسين في املؤسسة وقد يعود ذلك إلى مبدأ تكافؤ الفرص وتولي املسؤوليات في  

ضف إلى هذا طبيعة النشاط املمارس في هاته املؤسسة    ،العمل لكال الجنسين في مختلف املؤسسات على اختالف أنشطتها 

 . وظف للقيام بجهد عضلي كبير نظرا لطبيعة العمل فيهااإلدارية التي ال يحتاج فيها امل

 حسب العمر  الدراسة عينة (: توزيع 3الجدول رقم ) 

 النسبة املئوية  التكرار  السن 

 % 6.7 2 سنة  30أقل من 

 % 30  9 سنة  40إلى  30من 

 % 63.3 19 سنة  40أكبر من 

 % 100 30 املجموع 

 spssاملصدر: من إعداد الباحثتان باعتماد مخرجات برنامج 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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  40تمثل فئة األكبر من  والتي    %63.3توزيع العينة حسب العمر و تظهر لنا أكبر نسبة هي     (3رقم )  يمثل الجدول 

سنة من مجموع العاملين أما النسبة األخيرة فتمثل نسبة    40إلى    30وهي فئة من    %30سنة ثم الفئة الثانية التي تمثل نسبة  

سنة من مجموع العاملين بها ويتضح من خالل النسب املذكورة أن معظم العاملين بهذه املؤسسة ينتمون    30أقل من    6.7%

ا بها بعد هيكلة  ها وفيما البعض التحقو لفئة الكهولة ربما لطبيعة العمل اإلداري بها أو لسبب خصوصية النشاط املمارس في

ال  ت االستقاللية  ات معظم املؤسسات الجزائرية بعد سياسالجزائرية ضمن اإلصالحات اإلدارية التي مّس   بريدمؤسسات 

 مؤخرا. 

 حسب املستوى التعليمي الدراسة عينة (: توزيع 4الجدول رقم ) 

 النسبة املئوية  التكرار  املستوى التعليمي 

 %  3.3 1 متوسط 

 % 43.3 13 ثانوي 

 % 33.3 10 جامعي

 % 20 6 شهادات أخرى 

 % 100 30 املجموع 

 spssاملصدر: من إعداد الباحثتان باعتماد مخرجات برنامج 

 عليمي والذي مثلته نسب مختلفة بدويمثل الجدول السابق توزيع العينة حسب املستوى الت
ً
املستوى الثانوي بنسبة  ب  ءا

أما نسبة املتوسط فمثلت    %20نسبة الثالثة لشهادات أخري بنسبة  الو   %33.3ثم يليه املستوى الجامعي بنسبة    43.3%

ومالحظ هنا أن املؤسسة جمعت بين مختلف الشهادات رغم أن مستوى ثانوي هو الغالب فمجمل    %3.3أضعف نسبة ب  

الجزائر  االتصاالت  مؤسسات  وتقسيم  هيكلة  بعد  بها  التحقوا  اإلدارية  الذين  اإلصالحات  التسعينات ضمن  أواخر  في  ية 

هيكلية التي عرفتها معظم املؤسسات الجزائرية بعد سياسات االستقاللية مؤخرا،وهذا لم يمنع التحاق ذوى شهادات  الو 

الجامعية وحاملي شهادات من معاهد مختلفة ضمن إطار املسابقات التوظيف املعمول بها على حسب الوظيفة املطلوبة  

 تطلباتها. وم

 حسب الخبرة املهنية  الدراسة عينة (: توزيع 5الجدول رقم ) 

 النسبة املئوية  التكرار  السن 

 % 10 3 سنوات  5أقل من 

 % 6.7  2 سنوات  10إلى   5من 

 % 83.3 25 سنوات  10أكثر من 

 % 100 30 املجموع 

 spssاملصدر: من إعداد الباحثتان باعتماد مخرجات برنامج 

من حيث سنوات الخبرة املهنية باملؤسسة محل  يتضح لنا من خالل الجدول السابق توزيع العينة حسب الخبرة املهنية  

وهي النسبة األكبر    %  83.3سنوات وصلت نسبتها إلى    10الدراسة على النحو التالي غالبية العينة الذين لهم خبرة أكثر من 

سنوات فلم تتعدى    5أما الفئة التي لم تتجاوز خبرتها    %6.7سنوات  والتي تمثل    10إلى     5إذا ما قارنها بالنسبة الثانية ما بين

الذي    10% و  الحديثة  الرقمية  البرامج  تطبيق  في  بالسلب  أو  باإليجاب  إما  ما سيؤثر  وهذا  املؤسسة  داخل  تسييرهم  في 

 تجاوب العمال معا هذه البيئة الجديدة. سيظهر جليا في



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 تحليل عبارات املحور األول: 

 

 

 

املتوسط الحسابي و االنحراف املعياري ، االتجاه العام لكل  : الصعوبات املتعلقة بالجانب اإلداري: ( 6الجدول رقم ) 

 : عبارة من عبارات املحور 

موافق   العبارة  

 بشدة

غير   محايد  موافق  

 موافق  

غير  

موافق  

 بشدة

املتوسط  

 الحسابي 

 

االنحراف  

 املعياري 

االتجاه  

 العام

 الترتيب 

 

1 

تستفيد املؤسسة من تجارب الدول 

املتقدمة في تطبيق اإلدارة  

 اإللكترونية.

 1 موافق   0.96 2.10 1 1 6 14 8

 

2 

تنظم املؤسسة دورات تدريبية و 

تكوينية في استخدام اإلدارة  

 اإللكترونية.)املعلوماتية(

 2 موافق  1.102 2.40 2 4 2 18 4

تضع املؤسسة خطط محددة   3

 الستخدام اإلدارة اإللكترونية 

 3 محايد  0.932 2.60 1 5 6 17 1

 

4 

تقديم حوافز للعمال مرتبطة بمدى  

اإلتقان و اإلبداع في تطبيق اإلدارة  

 اإللكترونية داخل املؤسسة.

 4 محايد  1.388 3.07 7 6 1 14 2

    ) موافقة( 2.542 املتوسط  املرجح للمحور  

  0.896 االنحراف املعياري  للمحور  

 spssاملصدر: من إعداد الباحثتان باعتماد مخرجات برنامج 

 2.10و  3.07( أن املتوسطات الحسابية لعبارات محور الصعوبات اإلدارية قد تراوحت ما بين 6يتضح من الجدول رقم )

ّدر ب:  ملتوسط الحسابي املرجح للمحور اأن  خالل النتائج اإلحصائية للجدول  من أيضا ويتضح 
ُ
مما يعني أن   2.543 ق

والتي تؤكد أن    0.896 قة، وهذا ما تؤكده  قيمة االنحراف املعياري للمحور االتجاه العام لإلجابات كانت إيجابية أي باملواف

  تستفيد املؤسسة من تجارب الدول املتقدمة في تطبيق اإلدارة اإللكترونية.، كما أن العبارة األولى " اإلجابات متقاربة جّل 

 .0.96و انحراف معياري قيمته  2.10وي  " جاءت باملرتبة األولى عند ترتيب العبارات حسب املوافقة بمتوسط حسابي يسا

  :املحور الثانيتحليل عبارات 

: املتوسط الحسابي و االنحراف املعياري  االتجاه العام لكل  الصعوبات املتعلقة بالجانب البشري (: 7الجدول رقم ) 

 عبارة من عبارات املحور: 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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موافق   العبارة  

 بشدة

غير   محايد  موافق  

 موافق  

غير  

موافق  

 بشدة

املتوسط  

 الحسابي 

 

االنحراف  

 املعياري 

االتجاه  

 العام

 الترتيب 

هل توافق كموظف االنتقال من   5

اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة الرقمية  

 )  اإلدارة اإللكترونية( 

موافق   0.504 1.57 0 0 0 17 13

 بشدة

2 

 

 

6 

ضرورة امتالك املوظف معرفة و 

في استخدام اإلدارة   مهارة

 اإللكترونية 

موافق   0.626 1.57 0 0 2 13 15

 بشدة

3 

ترى أن التخوف من اآلثار الصحية   7

املترتبة عن استعمال الحاسوب  

 سبب في بعد عن استعمال الرقمنة

 4 محايد  1.208 3.30 3 15 3 6 3

 

8 

املستمر    أنت مع تكوين و الـتأهيل

للموظفين ملواكبة كل ماهو حديث  

 وعصري في مجال التسيير 

موافق   0.568 1.43 0 0 1 11 18

 بشدة

1 

   ) موافقة( 1.967 املتوسط  املرجح للمحور  

  0.429 االنحراف املعياري  للمحور  

 spssاملصدر: من إعداد الباحثتان باعتماد مخرجات برنامج    

بالصعوبات البشرية تؤكد املوافقة و ذلك من خالل  اإلجابات عن العبارات املتعلقة    أن    إلى  (  7الجدول رقم )  يشير

ّدر ب  
ُ
( ، وقد قمنا بترتيب 3.30  و   1.43حت املتوسطات الحسابية بين )تراو   و كذا،    1.967املتوسط املرجح للمحور الذي ق

 هذه العبارات حسب أهميتها النسبية كاآلتي: 

➢   " بعنوان  العبارة  األولى  املرتبة  في  جاءت  ماهو حديث  فقد  كل  ملواكبة  للموظفين  املستمر  الـتأهيل  و  تكوين  مع  أنت 

و موافق    دة  وافق بشم نسب متفاوتة بين  ب  0.568وانحراف معياري    1.43بمتوسط حسابي  "    وعصري في مجال التسيير

 .  رغبة املوظفين في التكوين  ملواكبة العصرنة   مما يدل على  

➢ " بعنوان  العبارة  الثانية  املرتبة  اإلدارة    في  إلى  التقليدية  اإلدارة  االنتقال من  " بمتوسط  الرقمية  هل توافق كموظف 

 .   بشدة وافقم إتجاهب 0.504انحراف معياري   و  1.57ي حساب

بمتوسط  "     ضرورة امتالك املوظف معرفة و مهارة في استخدام اإلدارة اإللكترونية   بعنوان "   عبارةفي املرتبة الثالثة ال  أما  ➢

  ؤكد ، مما يموافق   %43.33بشدة  و   وافق  م  %50  نسبة. و لدينا هنا    0.626انحراف معياري قدر بــ    و  1.57حسابي  

 .املهارات في استخدام التكنولوجيارغبة املوظفين في امتالك املعارف و 

ترى أن التخوف من اآلثار الصحية املترتبة عن استعمال الحاسوب سبب في بعد و في املرتبة الرابعة جاءت العبارة "   ➢

 ، أي باتجاه محايد. 1.208و انحراف معياري   3.30" بمتوسط حسابي  مقداره   عن استعمال الرقمنة



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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  :الثالث املحور تحليل عبارات 

املعياري ،  و التجهيزات املادية : املتوسط الحسابي و االنحراف   الصعوبات املتعلقة بالجانب التقني(: 8الجدول رقم ) 

 االتجاه العام لكل عبارة من عبارات املحور: 

موافق   العبارة  

 بشدة

غير   محايد  موافق  

 موافق  

غير  

موافق  

 بشدة

املتوسط  

 الحسابي 

 

االنحراف  

 املعياري 

االتجاه  

 العام

 الترتيب 

 

9 

تكفي  املتوفرة  التجهيزات  أن  ترى 

في  العمل  متطلبات  وتواكب 

 املؤسسة )الحداثة(

موافق   1.165 2.43 1 7 2 14 6

 بشدة

3 

 

10 

في رأيك هل نوعية األجهزة والوسائل 

 املتوفرة تساعد على العمل 

 1 محايد  1.003 2.60 1 6 5 16 2

 

11 

أنت مع ضرورة وجود مختصين في 

 صيانة األجهزة 

موافق   0.49 1.63 0 0 0 19 11

 بشدة

4 

 

12 

الشبكة املتوفرة في تسيير العمل  

باملؤسسة تتناسب في رأيك مع  

 احتياجات املوظف والزبون 

 2 موافق   0.858 2.57 0 7 3 20 0

   2.308 املتوسط  املرجح للمحور  

  0.564 للمحور االنحراف املعياري   

 spssاملصدر: من إعداد الباحثتان باعتماد مخرجات برنامج 

و التجهيزات     ةالتقني  بالصعوباتاإلجابات عن العبارات املتعلقة    أن    إلى(   8الجدول رقم )للنتائج املتحصل عليها من    ربالنظ

ّدر ب     املادية
ُ
حت املتوسطات الحسابية  تراو   و كذا،    2.308تؤكد املوافقة و ذلك من خالل املتوسط املرجح للمحور الذي ق

ومنه يظهر من خالل النتائج املحصل عليها تشير إلى االتجاه العام لإلجابات يدل على مدى تركير على  (  2.60و1.63بين )

 االلكترونية. التجهيزات املادية ودورها في  نجاح اإلدارة 

 املحور الرابع: تحليل عبارات 

املتوسط الحسابي و االنحراف املعياري، االتجاه العام لكل عبارة   الصعوبات املتعلقة بالبرمجيات: (: 9الجدول رقم ) 

 من عبارات املحور: 

موافق   العبارة  

 بشدة

غير   محايد  موافق  

 موافق  

غير  

موافق  

 بشدة

املتوسط  

 الحسابي 

 

االنحراف  

 املعياري 

االتجاه  

 العام

 الترتيب 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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13 

حاليا  املتوفرة  البرمجيات  أن  ترى 

العاملية   التطبيقات  ملستوى  ترقى 

 الحديثة 

 1 محايد  0.868 2.93 0 10 8 12 0

يوجد باملؤسسة مصّممو البرامج  14

اإلدارية حسب املتطلبات )مختص  

 برمجة خاص بنظام التسيير( 

 2 محايد  1.147 2.83 3 7 3 16 1

مناسبة   15 حماية  برامج  استعمال 

في  العمل  وتيرة  على  يحافظ 

 املؤسسة 

 3 موافق  0.847 2.20 1 1 5 19 4

نظام  16 إلى  الولوج  حق  أن  ترى 

املؤسسة   في  اإللكتروني  التسيير 

 يجب أن يتاح لكل موظفين 

 4 موافق  0.765 1.97 0 2 2 19 7

   2.483 املتوسط  املرجح للمحور  

  0.629 االنحراف املعياري  للمحور  

 spssاملصدر: من إعداد الباحثتان باعتماد مخرجات برنامج 

تؤكد املوافقة و   البرمجياتبجانب اإلجابات عن العبارات املتعلقة  جل أن   إلى( نالحظ أن 9من خالل الجدول رقم )

ّدر ب
ُ
ومنه  (  2.93و1.97حت املتوسطات الحسابية بين )تراو   و كذا،  2.483.  ذلك من خالل املتوسط املرجح للمحور الذي ق

يظهر من خالل النتائج املحصل عليها تشير إلى االتجاه العام لإلجابات يدل على مدى تركيز على البرمجيات والتطبيقات  

 الحديثة ودور الذي تلعبه في تحسين الخدمات وتسهيلها ودورها البارز  في  نجاح اإلدارة  االلكترونية.

 نتائج اختبارات اإلحصائية: 

 "  T-testاختبار  " 

 حيث أن الفرضيات هي كما يلي:  بين املتوسطاتاالحصائي  اختبار داللة الفروقغرض  لاستعنا بهذا اإلختبار 

 .بين متوسطات درجة الصعوبات(  0.05α=(: توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )  0Hالفرضية العديمة )  

( البديلة  )   1Hالفرضية  داللة  مستوى  عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   :  )=0.05α    )  درجة متوسطات  بين 

 الصعوبات. 

 اإلداري في الصعوبات املتعلقة بالجانب الفروق   لداللة "   T-test" نتائج اختبار  : ( 10الجدول رقم ) 

املتوسط   رقم العبارة 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

 مستوى الداللة  "  T-testقيمة "  درجة الحرية

 0.000 6.279 29 0.96 2.10 1العبارة رقم 

 0.000 6.960 29 1.102 2.40   2العبارة رقم 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 0.000 9.401 29 0.932 2.60 3العبارة رقم 

 0.000 8.156 29 1.388 3.07 4العبارة رقم 

 0.000 9.428 29 0.896 2.542 املحور األول 

 spssاملصدر: من إعداد الباحثتان باعتماد مخرجات برنامج 

متوسطات درجة    بين   α=0.05( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  10يتضح من الجدول رقم )  

و بالتالي     (  T=1.699)    الجد ولية" املحسوبة أكبر من القيمة    T-test، كما أن قيم  "  اإلداري الصعوبات املتعلقة بالجانب  

بين متوسطات درجة الصعوبات    α=0.05مستوى  عند    إحصائية نرفض الفرضية العديمة أي ال توجد فروق ذات داللة  

وهنا نبرز أن اإلدارة االلكترونية  في وقتنا الحالي أصبحت ضرورة ملحة في التسيير    في هذا املحور املتعلقة بالجانب اإلداري  

 . الحديث والسريع واملرن إلدارة التعامالت اليومية للمتعاملين

 جانب البشري لداللة الفروق في الصعوبات املتعلقة بال "   T-test" : نتائج اختبار  ( 11الجدول رقم ) 

املتوسط   رقم العبارة 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

 مستوى الداللة  "  T-testقيمة "  درجة الحرية

 0.000 6.158 29 0.504 1.57 5العبارة رقم 

 0.000 4.958 29 0.626 1.57   6العبارة رقم 

 0.000 10.431 29 1.208 3.30 7العبارة رقم 

 0.000 4.176 29 0.568 1.43 8العبارة رقم 

 0.000 12.337 29 0.429 1.967 املحور الثاني

 spssاملصدر: من إعداد الباحثتان باعتماد مخرجات برنامج 

بين متوسطات درجة الصعوبات   α=0.05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( أنه  ال توجد  11يبين الجدول رقم )

"   T-testلكل العبارات، كما أن قيم  "   0.05( أقل من Sigاملتعلقة بالجانب االداري حيث أن قيمة املستوى املعنوي ) 

و بالتالي نرفض الفرضية العديمة أي ال توجد فروق ذات داللة     ( T=1.699املحسوبة أكبر من القيمة الجدولية ) 

الذي هو محور العملية     بين متوسطات درجة الصعوبات املتعلقة بالجانب البشري   α=0.05مستوى د عن إحصائية

 .فالتكوين وتأهيل ومواكبة الحديث عملية ضرورية للمورد البشري 

 لداللة الفروق في الصعوبات املتعلقة بالجانب التقني و التجهيزات املادية  " T-test" : نتائج اختبار  ( 12الجدول رقم ) 

االنحراف   املتوسط الحسابي  رقم العبارة 

 املعياري 

درجة 

 الحرية 

 مستوى الداللة  "  T-testقيمة " 

 0.000 6.738 29 1.165 2.43 9العبارة رقم 

 0.000 8.733 29 1.003 2.60 10العبارة رقم 

 0.000 7.077 29 0.49 1.63 11العبارة رقم 

 0.000 9.997 29 0.858 2.57 12العبارة رقم 

 0.000 12.716 29 0.564 1.967 املحور الثالث 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 spssاملصدر: من إعداد الباحثتان باعتماد مخرجات برنامج 

بين متوسطات     α=0.05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى أنه  ال توجد  هو اآلخر يبّين ( 12الجدول رقم )

لكل   0.05( أقل من Sigحيث أن قيمة املستوى املعنوي )  تقني و التجهيزات املاديةعلقة بالجانب الدرجة الصعوبات املت

بين متوسطات    α=0.05مستوى  عند   إحصائية و بالتالي نرفض الفرضية العديمة أي ال توجد فروق ذات داللة  العبارات

التقنية  وهنا نشير إلى ضرورة التجهيز املادي الحديث لتسهيل التعامالت اإلدارية  وجعلها مرنة مع  درجة الصعوبات 

 . متعاميليها 

 لداللة الفروق في الصعوبات املتعلقة بالبرمجيات  "   T-test" : نتائج اختبار  ( 13الجدول رقم ) 

املتوسط   رقم العبارة 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

 مستوى الداللة  "  T-testقيمة "  درجة الحرية

 0.000 12.195 29 0.868 2.93 13العبارة رقم 

 0.000 8.753 29 1.147 2.83 14العبارة رقم 

 0.000 7.761 29 0.847 2.20 15العبارة رقم 

 0.000 6.922 29 0.765 1.97 16العبارة رقم 

 0.000 12.906 29 0.629 2.483 الرابعاملحور  

 spssاملصدر: من إعداد الباحثتان باعتماد مخرجات برنامج 

بين متوسطات درجة    α=0.05عند مستوى   إحصائية ذات داللة  توجد فروقال ( يتضح أن  13من الجدول )

و بالتالي  لكل العبارات  0.05( أقل من Sigحيث أن قيمة املستوى املعنوي )  بالبرمجياتعلقة بالجانب الصعوبات املت

 بين متوسطات درجة الصعوبات  α=0.05مستوى عند   إحصائيةنرفض الفرضية العديمة أي ال توجد فروق ذات داللة  

 .ة  املتعلقة بالبرمجيات وهذا ما يؤكد ضرورة  تطبيق برمجيات حديثة وتطبيقات لنجاح هاته اإلدار 

 التحليل العام لنتائج  اإلحصائية : 

نستنتج عبر النتائج السابقة أن اإلدارة االلكترونية يجب أن تقوم على أسس وتبنى على عدة   سبق ومن خالل ما         

عوامل منها البشرية واملادية على حد السواء لنصل بها إلى بر النجاح الذي هو بمثابة تعامالتها على أرض الواقع في ظل  

تسيير املؤسساتي في عموم بعدما غزت الرقمنة كل  الحداثة و العصرنة العاملية وهو الش يء الذي سينعكس مباشرة على 

التعامالت اإلدارية سواء الداخلية أو الخارجية والتي ستمكن هاته املؤسسات من تسهل عمليات التعامل الصحيح  

وسريع في تقديم خدماتها لزبائنها في عالم الحديث والرقمي وحتى تكون في مصاف العصرنة وتجديد اإلداري الذي يحمل  

   املادي و البشري .  شقين

 خاتمة:

 عدة معوقات، وتواجهه محدودا يزال ال الواقع أرض على وتجسيدها بالجزائر اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق نإ

مع   مقارنة بطيء وبشكل  تنمو  اإلدارية بذرتها والزالت مهدها في الزالت املؤسسات املالية بالجزائر في اإللكترونية فاإلدارة 

 الترقية بعملية يسمى ما  ضمن  اإللكترونية اإلدارة  مدخل تبني في اقة السبّ  كانت  التي واألجنبية العربية الدول  بعض

  بالتغير تتميز التي  حاجاته تتطلبه ما ووفق املواطن  طموحات مستوى  إلى يرقى بشكل الخدمات وتحسينها وتطوير اإلدارية

 التي والكيفية  بالشكل املواطن  لحاجات  املستمرة  التغيرات تلك مواكبة الجزائرية  اإلدارات على لزاما  كان  لذا ، املستمر

 معها.  تتماش ى



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 واالقتراحات:  التوصيات

اإللكترونية و تطبيقها  في     اإلدارة على ايجابي تأثير لها يكون  التي  التوصيات من مجموعة تقديم  ه من الواجبإن

 التوصيات نقترح  فإننا ،العاملية  التحديات ومواجهة الخارجية  البيئة في الحاصلة التطورات مواكبة أجل  من  ؤسسات امل

 : التالية

 التجهيز املادي لكل املؤسسات على اختالف نشاطها. -

تكوين املوارد البشرية املستمر واملوافق لتحديث ومواكبة كل تطور حاصل في مجال املعلوماتية وخاصة في الجانب   -

 اإلداري. 

محاكاة التجارب الناجحة في التسيير  من خالل التكوين والتأهيل وتحفيز املورد البشري محور العملية وأساسها   -

 لتسهيل تقديم الخدمات السريعة لزبائنها.
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 امللخص: 

ـــــت هـذه الورقـة في  ـــ ـــ ، الثـاني: مكونـات ومتطلبـات اإلدارة االلكترونيـة االلكترونيـة، املحور املحور األول: مفهوم اإلدارة  محـاور أين كـان  ثالثتلخصــ

ســــاهمت اإلدارة االلكترونية في   :منها وخرجت الورقة باســــتنتاجات نذكر. املحور الثالث: اســــهامات اإلدارة اإللكترونية في املؤســــســــات الجزائرية

ـــــتغ ـــ ـــ ــــــا من حيـث االســ ـــ ـــ ـــــين كفـاءة اإلدارة من حيـث تـأديـة املهـام بكفـاءة فـاعليـة عـاليين وأيضــ ـــ ـــ ـــــبح قطـاع هـا من خاللو   الل األمثـل للموارد.تحســ ـــ ـــ أصــ

ـــــا على الخدمات. ـــ ـــ ـــــبح هذا األخير أكثر رضــ ـــ ـــ   الخدمات العمومية على تقديم خدمات ذات جودة عالية وتوفير الوقت والعناء على املواطن اين أصــ

قدمت الورقة بعض    وفي األخير  .العامة وبشــــكل صــــحيح ةاإلدار رف  طمن  ةي تحقيق األهداف االقتصــــادية املســــطر ف  اإلدارة اإللكترونيةتســــاعد  

الحرص على توفير التدفق املناسـب  ، تحيين البنية التحتية من اجل ان تسـتغل املؤسـسـات اإلدارة االلكترونية بفعالية ضـرورة  :منهاالتوصـيات  

ـــــيرورة العمــل القــائم على التكنولوجيــا الرقميــة ـــ ـــ ـــــروريــة جــدا لســ ـــ ـــ رامج تــدريــب وتكوين للموظفين الــذين يتفــاعلون  توفير ب،  لألنترنــت حيــث انهــا ضــ

 .بشكل مباشر مع اإلدارة االلكترونية

 اإلدارة العمومية، جودة الخدمة العمومية.   .الرقمنة، االدارة االلكترونية، التحول الرقمي  الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

This paper was summarized in three axes, where was the first axis: the concept of electronic management, the second axis: 

the components and requirements of E-management, and the third axis: the contributions of E-management in Algerian 

institutions. The paper came out with conclusions, including E-management contributed to improving the efficiency of the 

administration in terms of performing tasks with high efficiency and effectiveness, as well as in terms of optimal utilization of 

resources. Through it, the public services sector has become to provide high quality services and save time and trouble for the 

citizen, where the latter has become more satisfied with the services. E-management helps in achieving the economic goals 

set correctly by the public administration. Finally, the paper made some recommendations, including:  The need to update the 

infrastructure for institutions to exploit E-management effectively, ensuring the appropriate flow of the Internet as it is very 

necessary for the process of work based on digital technology, providing training and training programs for employees who 

interact directly with E-management. 

Key words: Digitization, E-management, digital transformation. Public Management, public service quality. 

 مقدمة:
لرقمية، حيث ظهر هنا مصطلح  ايشهد العالم تطورا مذهال في شتى املجاالت خاصة منها املتعلق بالتكنولوجيا  

االنتقال من التكنولوجيا القديمة الى أخرى تعتمد كليا على الرقمنة، والتي أحدثت تغييرا جذريا    يعنيالتحول الرقمي والذي  

ت والقطاعات، بما في ذلك الطرق والوسائل واألدوات التي اعتمدت عليها  في حياة االنسان وعلى الصناعات في شتى املجاال 

عصرنا   في  الرقمي  التحول  مظاهر  أهم  أحد  اإللكترونية  اإلدارة  وتعد  أعمالهم،  وتسيير  مشاريعهم  إدارة  في  املنظمات 

التكلفة، وتختلف عن  الحديث، أين ساهمت في تطوير وتحسين العمليات اإلدارية من حيث السرعة والفعالية والدقة و 

  اإلدارة التقليدية في كونها تتميز بالروتين والتعقيد والبيروقراطية والبطء في أداء املهام وتحقيق األهداف.

mailto:belkhalfafatima@gmail.com
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ان اإلدارة االلكترونية غيرت شكل ومفهوم اإلدارة التقليدية كليا بشكل إيجابي اين تحسن مستوى األداء وجودة الخدمة،  

ية إلى اإلجابة على التساؤل العام التالي: ماهي اإلدارة االلكترونية وفيما تكمن إسهاماتها في تحسين  تسعى الورقة البحثوعليه  

 أداء املؤسسات الجزائرية؟ 

 وانطالقا من التساؤل العام نطرح االسئلة الفرعية التالية: 

 ماهي اإلدارة االلكترونية  •

 األسباب وراء التوجه الى هذا النوع من اإلدارة؟ فيما تكمن أهمية اإلدارة االلكترونية وماهي  •

 ما هي مكونات اإلدارة االلكترونية وفيما تكمن اهم متطلباتها؟  •

 دارة االلكترونية في تحسين أداء املؤسسات الجزائرية؟كيف ساهمت اإل  •

ومكوناتها  تتمثل أهمية الدراسة في كونها تحاول ان تسلط الضوء على اإلدارة االلكترونية : أهمية البحث 

  الخدمات ، وهذا قصد دفع أصحاب القرار الى ضرورة وحتمية تبني رقمنة وتطوير قطاع الجزائرية ؤسسات العموميةاملب

من جودة  من األداء وكذا الرفع  ك من أجل العمومية ومواكبة التغيير والتحول الرقمي الذي يجري في سائر العالم، وذل

 املقدمة. الخدمات 

 أهداف البحث 

  تسليط الضوء على اإلدارة االلكترونية وعلى أهم مكونتها  •

 الجزائرية.  ؤسسات العمومية املاإلدارة االلكترونية ب تطبيق متطلباتأهم  الوقوف على  •

 .الوقت والجهد والتكلفة لكل املستخدمينالتعريف بأهمية اإلدارة االلكترونية البالغة في توفير   •

وكذا املستخدمين لإلدارة االلكترونية من أجل لفت  الجزائرية.   ؤسسات العموميةاملتوعية األطراف الفاعلة في   •

 ماهية اإلدارة االلكترونية وفوائدها. الى انتباههم 

يف بمصطلحات الدراسة، باإلضافة الى ولإلحاطة الوافية بجوانب اإلشكالية قسمنا بحثنا إلى مقدمة ومن ثم التعر 

،  الثاني: مكونات ومتطلبات اإلدارة االلكترونية املحور   ،مدخل نظري لإلدارة االلكترونيةرئيسية املحور األول:    محاور   ثالث

 املحور الثالث: اسهامات اإلدارة اإللكترونية في املؤسسات الجزائرية

 االلكترونيةأوال: مدخل نظري لإلدارة  

واالستعمال         اإلدارية  اإلجراءات  تعقيد  وكذا  وتيرتها  ببطء  التقليدية  اإلدارية  املعامالت  تميزت 

  اإلدارة  املكثف للورق والوثائق، مما أدى إلى البحث عن طرق أفضل لتسهيل هذه املعامالت. حيث ظهرت

 املاض ي   القرن   من   والستينيات   الخمسينيات  في  الكمبيوتر  ألجهزة  الواسع   االستخدام  أعقاب  في  اإللكترونية 

  فمن. واملوارد ،وتوفير الوقت، والجهد ،الراحة يعني الكمبيوتر  أجهزة استخدام أن  املنظمات أدركت عندما

  ،  املستفيدين  بين  والرسائل  للمعلومات  اإللكتروني  التبادل  ظهور   واالتصاالت  الكمبيوتر   أجهزة  تطور   نتائج

  من   وتمكينها  املنظمات   أنشطة  تطوير  إلى  الحاجة  بدافع  كان  للمعلومات  اإللكتروني  التبادل  تطبيق  أن  أي 

 مع   منظمة  ربط  ثم  أولى  كمرحلة  االتصال  شبكات  خالل  من  فروعها  مع  مباشرة  روابط  على  الحصول 

وبالتالي فظهور اإلدارة   ،  (Ellatif and Abdulmutalib 2013)..واملوارد  املعلومات  ملشاركة  األخرى   املنظمات

التكنولوجي   تزامن مع االنفجار  لذلك سيتم من خالل هذا  االلكترونية  واالتصال،  وتطور وسائل اإلعالم 

 . املحور التعريف باإلدارة االلكترونية وبيان مبررات هذا التحول وتحديد خصائصها



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 مفهوم اإلدارة االلكترونية   . أ

للقارئ       األولى  الوهلة  نحو   ،من  الكتروني  كلمة  انتباهه  أنه سيلفت  إال  املفهوم  بهذا  كان جاهال  لو  حتى 

الحاسوب واالنترنت لذلك فاإلدارة االلكترونية هي ذلك النوع من اإلدارة التي تعتمد على الحواسيب وشبكة  

 االنترنت، أما عن التعاريف األكاديمية فقد وجدنا عدة تعاريف نذكر منها: 

من  املكتب  في  ما   تحول   التي  اآلليات   إلى  لكترونية اإل  اإلدارة  تشير       إلى  ورقية  عمليات  التقليدي 

  بهدف  واالتصاالت،  املعلومات  أدوات تكنولوجيا  خالل  نأوراق. م  بال  مكتب  إنشاء  بهدف  إلكترونية،  عمليات

 (igi-global -2022).املنظمات في واألداء  اإلنتاجية تحسين

رة اإللكترونية بأنها عملية أتمتة جميع مهام وأنشطة املؤسسة اإلدارية من  عادة ما يتم تعريف اإلدا

خالل االعتماد على جميع تقنيات املعلومات الالزمة لتحقيق أهداف اإلدارة الجديدة في تقليل استخدام  

للم الدقيق  اإلنجاز  وتحقيق  والفعالية.  السرعة،  وزيادة  الروتين،  وإزالة  اإلجراءات،  وتبسيط  هام  الورق، 

بعد. اإللكترونية فيما  الحكومة  للتنسيق والربط مع  يكون كل قسم جاهز   Alqudah)واملعامالت، بحيث 

and Muradkhanli 2021)  

 على أنها: نظام الكتروني متكامل يعتمد على تكنولوجيا املعلومات  Elsakarnahو  Hongكما عرفها 

واالتصاالت، لتحويل كافة األعمال اإلدارية التقليدية إلى أعمال إلكترونية تعتمد على التكنولوجيا الرقمية  

  (2021يزيد،  andموالي، )والحديثة.

 للعديد من وحدات    (Seresht, Fayyazi et al. 2008)حسب   تعد اإلدارة اإللكترونية
ً
اسًما شامال

األعمال اإللكترونية. يتضمن أدوات لتبادل املعلومات بشفافية والتعاون عبر اإلنترنت بين مختلف االطراف  

وتكنولوجيا   األعمال  أقسام  أن  ستضمن  التي  العمليات  اإللكترونية  اإلدارة  تشمل  التوريد.  سلسلة  في 

ا البعض وتكون قادرة على تقديم مستوى الخدمة والتوافر واألمان واألداء  املعلومات متوافقة مع بعضه

 املطلوب لنجاح األعمال اإللكترونية. 

وأيضا عرف مركز املعلومات بديوان الخدمة املدنية بدولة الكويت اإلدارة االلكترونية على أنها "كسر     

وذلك بربط تكنولوجيا املعلومات بمهام    حاجز الزمان واملكان من الداخل والخارج للحصول على الخدمات

ومسؤوليات الجهاز اإلداري، والتزام دائم من اإلدارة بتطوير وميكنة كافة النشاطات وتبسيط اإلجراءات  

 . وسرعة وكفاءة إنجاز املعامالت

 مبررات التحول نحو اإلدارة االلكترونية:  .ب

بل يتعداها    ،في شراء أجهزة وحواسيب وربطها باألنترنت  ة ال يمكن حصر التحول نحو اإلدارة اإللكتروني

إلى امتالك التقنية واملعرفة واإلملام بأساليب اإلدارة الحديثة عبر املنافذ الرقمية وكذلك ايجاد ثقافة ووعي  

لدى كل من يستخدم هذه التقنيات. ألننا في عصر يتعدى مجرد تحقيق قيم مالية. ويمكننا تبرير التوجه  

  من خالل ما يلي: (Alqudah and Muradkhanli 2021) حسب دارة االلكترونيةنحو اإل 

 اإلدارية وما ينجر عنه من ارتفاع للتكاليف.تعقد االجراءات  •



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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االستجابة للتطور التكنولوجي خاصة مع معرفة   التطور السريع في أساليب وتقنيات األعمال وضرورة •

 أثره في رفع أداء املؤسسات. 

 القرارات الفجائية واآلنية التي يمكن أن تؤدي إلى حالة من عدم التوازن في التنفيذ من طرف املوظفين. •

 عجز في توحيد البيانات على مستوى املؤسسة. ال •

 حتمية تحقيق االتصال املستمر بين العمال على اتساع نطاق العمل. •

 . زيادة التنافس بين املؤسسات وضرورة وجود آليات للتميز داخل كل مؤسسة تسعى للتنافس •

 ثانيا: مكونات ومتطلبات اإلدارة االلكترونية 

 االلكترونيةمكونات اإلدارة  . أ

 Alqudah and)اختلف الباحثين في كون العنصر البشري من مكونات اإلدارة االلكترونية حيث يعتبر  

Muradkhanli 2021)    العناصر إلى  باإلضافة  االلكترونية  اإلدارة  مكونات  أهم  من  البشري  العنصر  إن 

لقدرته واألدوات   بها،  املتعلقة  واألمور  الكمبيوتر  أجهزة  في  املتمثلة  اإلدارة    االتقنية  أدوات  تشغيل  على 

و  رقمًياكذا  اإللكترونية،  املعلومات  احتواء  على  نقله   مما   العمل  صياغته  ايسهل    اواستخدامه   ا وإعادة 

أساسية: أجهزة الحاسوب  حيث تتألف اإلدارة اإللكترونية من أربعة عناصر    .إلكترونًيا من مكان إلى آخر

واملكونات املادية وملحقاتها )األجهزة( والبرمجيات وشبكات االتصاالت )شبكة االتصاالت( وصناع املعرفة  

 من الخبراء ومتخصصون يمثلون الهيكل الوظيفي لنظام اإلدارة اإللكترونية. 

فإنه يمكن القول بأن مكونات اإلدارة اإللكترونية هي    (Ellatif and Abdulmutalib 2013)أما حسب  

وآليات   اإلدارة  والبرامج وشبكات االتصال ومفاهيم  تتكون من األجهزة  ذاتها. وهي  إلكترونية بحد  مكونات 

  اإللكترونية   اإلدارة  والدة  مهد   كان بمثابة   اإللكترونية   البيانات  مشاركة  وشبكات  أنظمة   ظهور   تطبيقها، وبأن

  واإلكسترانت   اإلنترانت  وخاصة   الحديثة،  الشبكات  استخدام  خالل   من  الجديدة  وأدوارها   ظائفها و   وتطوير

  تكنولوجيا   لذلك سنناقش .  املعلومات  لتكنولوجيا  التكنولوجية  التحتية  والبنية  واإلنترنت  الرقمي  والفضاء

 : إلى نشير سوف. اإللكترونية اإلدارة في عنها غنى ال  مكونات   باعتبارها الشبكة

  متفق   معايير   وجود  ظل   في  الرسائل   من   لحزمة   اإللكتروني  التبادل االلكتروني للمعلومات: وهو النقل  .1

 خصائصه:  نبشري. م تدخل إلى الحاجة دون  آخر إلى حاسوب  من عليها

 أن يتم تباد املعلومات دون التدخل البشري.  •

 أن تكون عملية التبادل عملية تتسم بالتنظيم.  •

 الرسائل املتبادلة موحدة.أن تكون  •

 إمكانية تبادل الرسائل واملعلومات بغض النظر عن التطبيقات املستعملة من قبل املرسل واملتلقي.  •



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  265

265 

  في  بما  االتصال،  قنوات   عبر   املرتبطة  املضيفة  الكمبيوتر  أجهزة  ماليين  اإلنترنت  شبكة االنترنت: يضم  .2

  الصناعية  األقمار  خالل  من  أيًضا  اإلنترنت  ربط  يتم.  األخرى   والوسائل  الضوئية  واأللياف  الكابالت  ذلك

 . عالية بكفاءة تعمل أن  للشبكة يمكن ال بدونها التي

خطا   .3 فقد  ظهورها  بعد  أما  بطيء،  تطور  في  كانت  االنترنت  ظهور  قبل  واالنترنت:  االلكترونية  اإلدارة 

املصرفية   العمليات  غرار  على  االلكترونية  األعمال  من  العديد  نشأت  قد  فبفضلها  مهمة،  خطوة 

مراحل تطور   االلكترونية والتجارة االلكترونية، والخدمات االلكترونية، وهذه األعمال بدورها سايرت

االنترنت وتطورت مع تطورها. وقد مكنت االنترنت األطراف املهتمة باستغالل فرص جديدة متاحة من  

 خالل البيئة االلكترونية، وساهمت بذلك في تطور االقتصاد الرقمي الجديد. 

 ملادية. وهكذا فقد تم إهمال الجهد البشري في هذا التصنيف، وتم اإلبقاء فقط على العناصر التقنية وا

التجسيد السليم والسلس لإلدارة االلكترونية على  و  يتم  الواقع وتجنب الفشل، يجب  أحتى  رض 

وفيما يلي   (Laidi and Laidi 2020)على اإلدارة ان تأخذ بعين االعتبار كل مكونات املشروع وتكون بتوفيرها،

 ذكر ألهم تلك مكونات:

ينبغي على اإلدارة قبل تعميم تطبيق التقنية في دوائرها أن تتأكد أن لديها القدرة  :  الحواسيب وملحقاتها

املالية على توفير العدد املطلوب من أجهزة الحاسوب الالزمة لتشغيل املوقع أو املواقع اإلدارية التابعة لها  

 واصفات معينة حسب م

  الحاسوبية، تختار كل إدارة إلى قائمة من البرامج التي تناسبها من بين آالف البرامج  :  (Softwareالبرامج )

 وربما تعتمد على بعض الجهات املختصة بتصميم برنامج خاص تحتاج إليه بحكم عملها. 

 ( اإللكترونية  املمتدة    (: Network-communicationالشبكة  اإللكترونية  الوصالت  الحزم من  تلك  هي 

مل  عبر نسيج اتصالي لشبكات اإلنترنت واإلنترانت واإلكسترانت وعلى شبكة االتصال الخاصة باإلدارة تح

ها عمل اإلدارة من قوانين، وقرارات، وبيانات أفراد ومشروعات،  ليقاعدة البيانات واملعلومات التي يقوم ع

وملفات شخصية ومعامالت وغيرها من البيانات واملعلومات التي يتعامل معها موظفو اإلدارة، فيدخل كل  

خاصة به، حتى يمكن تحديد جهة الخلل أو  منهم إلى املواقع التي يسمح له بالدخول إليها عبر كلمة املرور ال

التقصير واملسؤولية الخاصة بكل موظف، وأيضا قياس معدل أدائه كما يمكن للمدير مراسلة اإلدارة عبر  

بريدها اإللكتروني، وجميع تلك العمليات تدور من خالل شبكة االتصال التي تستقبل جميع األوامر التي 

جعيها، وتدور عبر ممارسات اإلدارة وتحتفظ الشبكة اإللكترونية في ذاكرتها  ترد إليها من منسوبي اإلدارة ومرا

بجميع تلك األوامر والعمليات والبيانات التي ترد إليها من جميع األطراف بتوقيت إجرائها بالدقيقة والثانية،  

 وإتاحتها وقت تلقي برنامج الشبكة الذي ينظم تلك العمليات كلها أمرا بذلك  الستدعائها

يرى بعض الباحثين أن العنصر البشري أصل ثابت من أصول املنظمة يجب االهتمام به  :  قوى البشريةال

وتنمية إبداعاته، من مديرين ومحللين للموارد املعرفية والكوادر اإلدارية من أصحاب التخصص الذين لهم  

 خبرتهم في تطبيقات التقنية في اإلدارة الحديثة.



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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ع في حسبانها تصنيفات املجتمع، حتى تصل إلى حالة من االتزان الذي يضمن  على اإلدارة أن تض   املجتمع:

الصغيرة    كسب لها   املجتمعات  إدارة  أن  كما  الجديدة.  اإلدارة  نظام  إلى  وجذبها  كلها،  املجتمع  فئات  ثقة 

 تختلف عن إدارة املجتمعات ذات الكثافة السكانية العالية من حيث املكونات اإلدارية وضمان الكفاءات 

تعد األنظمة والتشريعات التي تقوم عليها اإلدارة األساس الذي يقوم عليه عمل تلك   األنظمة والتشريعات:

اإلدارة ويتوقف عليه أيضا نجاحها وضبط ممارساتها اإلدارية واالحتراز من وقوع التجاوزات الغير مرغوبة  

 والسيطرة عليها.

األن  الداعمة:األنظمة   القاعدية،  األنظمة  واألنظمة  وتشمل  االجتماعية،  األنظمة  السياسية،  ظمة 

االقتصادية، وتعد بمثابة محددات النمط اإلدارة وطبيعتها وأساليب عملها وحجمها، وال يمكن لإلدارة أن  

 تبدأ عمال تؤمل فيه النجاح أو تراهن عليه قبل أن تستقر على تلك األنظمة 

 متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية   .ب

 اهأنو  املنظومة، اكهتمتل أن  يجب التي واملواصفات   ،لهعم للنظام نكيم ما جملةبأنها   اهعرف املتطلبات ون

   (2021محمد  andلعياض ي ).ائيهالن املستخدم اهيحتاج التي الخدمات مجموعة

االلكترونية   اإلدارة  إلى  التقليدية  اإلدارة  التحول من  االلكترونية واستكمال عملية  اإلدارة  إن تطبيق 

 :(2018الربيعي  andالعقابي )يتضمن جملة من املتطلبات نذكر منها

ألنها تبنى على استخدام األساليب   املتطلبات اإلدارية: تعد مطلبا جوهريا لتطبيق اإلدارة االلكترونية، .1

االلكترونية ال يتوقف على إيجاد نمط جديد لإلدارة واستحداث  اإلدارية الحديثة، كما أن اعتماد اإلدارة  

بل يتعداه إلى تغيير ذهنية األفراد، وطريقة توليهم ملسؤولياتهم، وكذا البحث عن أفضل    ،قوانين جديدة

 الطرق لتبادل املعلومات بين املوظفين.  

ة لتنفيذ برامج اإلدارة االلكترونية  املتطلبات التقنية: وتتمثل في مختلف األجهزة واملعدات التقنية الالزم .2

تقاسم   على  وقدرتها  املختلفة  اإلدارية  األجهزة  هذه  بين  الترابط  مدى  على  األخيرة  هذه  نجاح  ويعتمد 

 املعلومات والبيانات وتحقيق االتصال الدائم بين مختلف األطراف املستفيدة. 

ن االهتمام بالعنصر البشري كونه ركيزة  املتطلبات البشرية: لنجاح مشروع اإلدارة االلكترونية ال بد م .3

توفر   من  بد  ال  بنجاح  العملية  هذه  إلتمام  لذلك  واملطور،  املكتشف  هو  إنه  إدارية، حيث  عملية  أي 

أهمية   على  التأكيد  هنا  وينبغي  واإلداريين،  واملبرمجين  والقيادات  املعرفة،  وصناع  والتقنيين  الخبراء 

 لسريع لألجهزة والتطبيقات الرقمية وضرورة املواكبة الدائمة لها. التدريب والتكوين وذلك نظرا للتطور ا

املتطلبات املالية: جميع بقية متطلبات اإلدارة االلكترونية التقنية والبشرية واإلدارية تتوقف على هذا   .4

املطلب، وهو من بين أكبر معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية كون أن مشاريع اإلدارة االلكترونية هي  

 ارة عن مشاريع ضخمة تحتاج مبالغ طائلة. عب
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قواعد   .5 وسالمة  بأمن  تتعلق  التي  واألدوات  واإلجراءات  الوسائل  مختلف  في  تتمثل  األمنية:  املتطلبات 

املعلومات، وحماية خصوصية األطراف املستخدمة للشبكة أو الخدمة بحد ذاتها من مختلف املخاطر  

 والتهديدات.

بأن تطبيق اإلدارة االلكترونية يستلزم توافر جملة من املتطلبات ونذكر    (جوال  andلحول  )  كما يضيف 

منها: التكنولوجيا الرقمية الحديثة، العمليات االلكترونية، اإلستراتيجية االلكترونية، التسويق االلكتروني،  

 الهيكل االلكتروني، القيادة االلكترونية.  

 املؤسسات الجزائريةمظاهر إسهامات اإلدارة االلكترونية في ثالثا: 

الخدمات التي   أداء املؤسسات الجزائرية وكذا   حتما اإلدارة االلكترونية قد غيرت وطورت من مستوى 

وغيرها،   الجزائر  وبريد  االجتماعي  والضمان  الصحة  مثل  القطاعات  شتى  في  جليا  ذلك  ويظهر  تقدمها، 

 ( 2020خليفة  andحواش ) (2017فايزة ) (2017مريم    andخنفري ): سنحاول هنا ذكر اهم تلك املظاهر

سرعة أداء الخدمات مع الحفاظ على  تحسين وتطوير مستوى الخدمات املقدمة للمواطنين، اين يالحظ   •

املعلومات    .جودتها تكنولوجيا  مرضية    واالتصالتسمح  نتائج  على  القطاعات فبالحصول  الرئيسية    ي 

األمن    مة:و للحك االجتماعية،  الحماية  الصحة  املقدمة على  والتربية.مثل  الخدمات  ذلك  على  . وكمثال 

الطويلة.  الطوابير  في  االنتظار  عناء  دون  الوثائق  استخراج  املواطن  يستطيع  اين  البلديات  مستوى 

خدمات  و  نوعية  استخدامالع  ةاإلدار تحسين  خالل  من  املعلومات  امة  كانت    تكنولوجيات  واالتصال 

ي مواكبة  فخدماتها أمال    العامة إلى تحسين  ةاإلدار   قائمة منذ عقدين زمنيين ماضيين، حيث كانت تهدف

تكنولوجيات املعلومات واالتصال، وبالضبط على    الحديثة، التي تعتمد على   ةاإلدار   العوملة والتحول إلى

  مختلف الخدمات للعديد من قطاعات الدولة هذا من جهة  وتلبيةي تسهيل  ف ي أثبتت جدارتها  الت.  األنترنت

 ة مستعمليها من جهة أخرى فالزبائن وكا ءإرضا و 

اإللكترونية تساعد   • املسطر ف  اإلدارة  االقتصادية  األهداف  تحقيق  العامة وبشكل    ةاإلدار رف  ط من    ة ي 

مالمح   تظهر  أن  يمكن  اإللكترونيةصحيح  على  اإلدارة  املعلومات  و املؤسسات    إنتاجية  مباشرة  إنتاج 

ونشر   اإللكترونية.والتكنولوجيا  مباشر   التجارة  غير  الجبائيةتساعد    ة وبطريقة  تحصيل  ف  اإلدارة  ي 

 . تمويل االقتصاد الرئيس ي فيإيراداتها التي تعد املصدر 

)نظم املعلومات، قواعد    باستخدام األدوات الرقمية وذلك  اإلدارات العمومية  في  داء  األ ستوى  الرفع من م  •

ال    البيانات...( سياسة  انتهاج  في  مثال  ذلك  يالحظ  أين  بالتقليدية،  نظم    0باملقارنة  اعتماد  او  ورق، 

 .النترنتمن خالل الربط بشبكات ا  بين اإلداراتوالتعاون الذي يسهل التنسيق  و معلومات موحدة 

ق املعلومات واالتصاالت بينهم وبين  ف تسهيل تد  العامة وذلك من خالل  ةواإلدار  ءالرؤسا تعزيز الثقة بين   •

 .يناطناملو 

الجزائرية على    واالتصال  وزارة اإلعالمعملت    ، أينتساهم اإلدارة اإللكترونية في تحسين كفاءة اإلدارة •

اإلصالحات بغية استحداث املنظومة    العديد من  تبنتحيث    العامة،  ةاإلدار خدمات    وتحسينتطوير  
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ويكمن    .اإلدارات وبالضبط على وسيلة األنترنت  التكنولوجي في  العنصر بي ذلك  فاستعانت    أيناإلدارية،  

تطوير أنظمة التشغيل الداخلية لإلدارات العامة،    :يفيما يلتكنولوجيات املعلومات    الهدف من إدخال

خ املالية  األنظمة  املجالفاصة  تطوير  بين    ي  املعلومات  تبادل  تحسين    ء الرؤساالبنكي،  واإلداريون، 

األساليب السابقة قد تكون عامل للفاعلية    ولإلشارة أناالتصاالت الداخلية.    أساليب معالجة البرامج

 ء. ولتحسين األدا

مستحقاته بشكل آلي وبدون  اعتماد طرق دفع الكترونية التي تسهل على املواطن سحب امواله وكذا دفع   •

و  التقليدي،  شكلها  في  النقود  الى  التطور الحاجة  هذا  ملواكبة  القوانين  من  مجموعة  الجزائر    انتهجت 

الواجب   التكنولوجي ،حيث أصدرت قانون النقد و القرض الذي تناول أشكال و وسائل الد ع الحديثة

املتعلق بالنقد و    2003  أوت  26املؤرخ في    03-11من األمر رقم    69تطبيقها ي البنوك، إذ عرفت املادة  

أموال مهما يكن السند أو األسلوب    القرض وسائل الدفع بأنها" األدوات التي تمكن كل شخص من تحويل

 نذكر كمثال على ذلك البطاقة الذهبية.التقني املستعمل"، و 

 خاتمة

  الثاني   املحور و االلكترونية،  مفهوم اإلدارة    حول   املحور األول   اين كان   تلخصت الورقة البحثية في ثالث محاور 

اسهامات اإلدارة اإللكترونية في    حول اهم   املحور الثالث، في حين كان  مكونات ومتطلبات اإلدارة االلكترونية  يتكلم عن أهم

 املؤسسات الجزائرية

 وتوصلت الورقة الى عدة استنتاجات أهمها: 

 . الحاصلة فيه املتسارعة   لعصر والتغيراتامواكبة   قادرة على اهمت في جعل املؤسسات ان اإلدارة االلكترونية س •

املهام بكفاءة   • تأدية  في تحسين كفاءة اإلدارة من حيث  اإلدارة االلكترونية  فاعلية عاليين وأيضا من حيث  و ساهمت 

 االستغالل األمثل للموارد. 

اإلدارة   • املؤسسات من خالل  بكل  تستطيع  املرغوب  وبالشكل  املناسب  الوقت  في  املعلومات  الى  الوصول  االلكترونية 

 سهولة. 

االلكترونيةمن خالل   • الوقت   اإلدارة  العمومية على تقديم خدمات ذات جودة عالية وتوفير  الخدمات  أصبح قطاع 

 والعناء على املواطن اين أصبح هذا األخير أكثر رضا على الخدمات.

 . العامة وبشكل صحيح ةاإلدار رف طمن  ةي تحقيق األهداف االقتصادية املسطر ف كترونيةاإلدارة اإللتساعد  •

 وفي األخير يمكن ان تقدم هذه الورقة بعض التوصيات: 

 ضرورة تحيين البنية التحتية من اجل ان تستغل املؤسسات اإلدارة االلكترونية بفعالية  •

حيث   • لألنترنت  املناسب  التدفق  توفير  على  على الحرص  القائم  العمل  لسيرورة  جدا  ضرورية  انها 

 التكنولوجيا الرقمية 

 توفير برامج تدريب وتكوين للموظفين الذين يتفاعلون بشكل مباشر مع اإلدارة االلكترونية.  •

اال  • توفرها  التي  للميزات  واملستمر  الدائم  الترويج  على  وكذا الحرص  املوظفين  لكل  االلكترونية  دارة 

 املواطنين.
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 العمومية بالجزائراإلطار القانوني للتعامالت االلكترونية في املؤسسات 
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 مللخص: ا

في ضوء التطورات السريعة لإلدارة االلكترونية، تغيرت أساليب تقديم الخدمات للمستفيدين منها، وقد أدى االرتفاع في التعامالت  

ظل توسع التعامالت اليومية االلكترونية وبذلك ظهرت الحاجة الى تطور  االلكترونية الى ظهور جملة من املشاكل والتعقيدات وخصوصا في  

لوجي  القوانين والتشريعات التي تؤطر وتسير تلك التعامالت في شتى امليادين وبين مختلف الجهات املحلية والدولية. وقد ارتبط التقدم التكنو 

الرابطة منبثق تكنولوجيا امل لها شان كبير في عصرنة الخدمات وتبسيطها باالتصال واملعلوماتية واعتبرت هذه  علومات واالتصال والتي كان 

في تقديم الخدمات م  التكنولوجي  التقدم  بين  الى تحديد العالقة  التجارية والبنكية وغيرها. وعليه يسعى البحث الحالي  التعامالت  ن  وسهولة 

الد الجزائرية، ولضبط  والقوانين  التشريعات  وتطور  العمومية  التعامالت  املؤسسات  واقع  لطرح  تحليلي وصفي  منهج  باستخدام  قمنا  راسة 

 االلكترونية في مجاالت مختلفة باملؤسسات العمومية الجزائرية. وقد توصلت دراستنا بشكل عام إلى وجود قوانين وتشريعات تؤطر التعامالت

ض الواقع باإلضافة الى عدم ومالءمتها للتطور املتسارع في  االلكترونية باملؤسسات العمومية لكن البعض منها يبقى غير ساري املفعول على ار 

عد  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وعليه قدمنا جملة من التوصيات كان أهمها التحديث املستمر واملتزامن في القوانين التشريعية والقوا

الع املؤسسات  في  بالتعامالت  الخاصة  واالتصال  املعلومات  لتكنولوجيا  املحلية التنظيمية  البيئة  مع  وتناسبا  الدولية  للمعايير  وفقا  مومية 

 للجزائر.

 ، تكنولوجيا املعلومات واالتصال، الجزائر.، التعامالت االلكترونية، اإلطار القانوني املؤسسات العمومية الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

As a result of the rapid developments of electronic administration, the methods of providing services to its beneficiaries 

have changed, and the rise in electronic transactions has led to the emergence of a number of problems and complications, 

especially the expansion of electronic daily transactions. . Technological progress has been linked to communication and 

informatics, and this association was considered the emergence of information and communication technology, which had a 

great importance in modernizing and simplifying services and facilitating commercial and banking transactions, among 

others. Accordingly, the current research seeks to determine the relationship between technological progress in the provision 

of services from public institutions and the development of Algerian legislation and laws. In general, our study found that 

there are laws and legislation that frame electronic transactions in public institutions, but some of them remain ineffective on 

the ground, in addition to their unsuitability for the rapid development of information and communication technology. 

Accordingly, we made a number of recommendations, the most important of which was the continuous and simultaneous 

update in legislative laws and regulations for information and communication technology related to transactions in public 

institutions in accordance with international standards and in proportion to the local environment in Algeria. 

Key words: public institutions, electronic transactions, legal framework, information and communication technology, 

Algeria. 
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 مقدمة:

التط إليها  إن  التي وصلت  املعرفية  الثروة  في  مجال  األخيرة   الحقبة  في  العالم خاصة  التي يشهدها  املتسارعة  ورات 

مما جعلت العالم  كأنه    تشعوب العالم ومجتمعاتها في العديد من املجاالت  وما أفرزته تكنولوجيا املعلومات و االتصاال 

واالتصال  كمدخل أساس ي للولوج  إلى عصر املعلومات من خالل    قرية صغيرة ، كل ذلك جعل من تكنولوجيا املعلومات

سرعة تدفقها وزيادة الحصول على املعلومات مما يسمح للعديد من الحكومات واملؤسسات في دول العالم بتحسين وتطوير  

تماما كبيرا خاصة في جودة الخدمة املقدمة ملواطنيها، ويعد موضوع اإلدارة االلكترونية من املواضيع الهامة التي القت اه 

السنوات األخيرة مع التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه تكنولوجيات املعلومات واالتصال ،إذ أصبحت مطلبا أساسيا   

 لدى حكومات الشعوب وتحولت الدول بذلك إلى مجتمعات إلكترونية .

في      املتقدمة  الدول  للحاق بمصاف  التغيرات  لزاما عليها مسايرة ومواكبة هذه  العالم كان  والجزائر على غرار دول 

مجال اإلدارة االلكترونية من أجل اعتمادها في مؤسساتها على اختالف تخصصاتها وتسهيل وصول املعلومات بها وتقديم  

 التخلي التدريجي عن اإلدارة التقليدية ومشاكلها.  خدمات لزبائنها بسرعة فائقة وبتكلفة أقل، ومنه 

غير أن واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجزائر وبالخصوص في املؤسسات العمومية الذي هو موضوع دراستنا     

العديد   تعترضه  إذ  األولى،  مراحله  في  مازال  العمومية  املؤسسات  في  االلكترونية  للتعامالت  القانوني  اإلطار  من  حول 

من   بداية  االلكترونية  الجزائر  مشروع  الجزائر  تبنت  ولقد  والعراقيل،  اهتمام  2009الصعوبات  لنا   يعكس  ما  وهو   ،

الظروف    تمليه  ما   وفق  هذا  و  بها  املقدمة   والخدمات  اإلدارة  تطوير  قصد  اإلدارة   قطاع  بعصرنة  الجزائرية  الحكومة 

 ست العديد من الدول املتقدمة.  والحاجة ملسايرة التطورات التكنولوجيا التي م 

من خالل ما سبق تم طرح اإلشكالية التالية: ما مدى تطبيق اإلدارة اإللكترونية باعتبارها أهم إطار قانوني للتعامالت 

 االلكترونية في املؤسسات العمومية الجزائرية؟

الوصفي   املنهج  على  االعتماد  تم  املطروحة  اإلشكالية  على  محورين  لإلجابة  إلى  الدراسة  تقسيم  تم  كما  التحليلي، 

 رئيسين كما يلي: 

 الخدمة العمومية؛ اإلدارة العمومية واملؤسسات العمومية الجزائرية.:  أوال

 : الخدمة العمومية  مفهوم -1

يوحي مصطلح الخدمة العامة أو الخدمة املدنية بتلك الرابطة التي تجمع بين اإلدارة العامة الحكومية، واملواطنين   

على مستوى تلبية الرغبات، وإشباع الحاجات املختلفة لألفراد من طرف الجهات اإلدارية واملنظمات العامة، ولذلك يمكن  

 رين:  التركيز في تعريف الخدمة العمومية على محو 

مفهوم الخدمة العامة كعملية: حيث اعتبار الخدمة التي تقدمها املنظمات الحكومية أو العامة على أنها تمثل عمليات  

فإن هناك ثالثة أنواع يمكن أن تجري    تذات طابع تكاملي، تنطوي على مدخالت وتشغيل ومخرجات، وبالنسبة للمدخال 

 بة وهي: األفراد؛ املوارد؛ املعلومات.عليها عمليات التشغيل إلنتاج الخدمة املطلو 

مفهوم الخدمة العامة كنظام: انطالقا من مفهوم النظم يمكن النظر إلى الهدمة التي تقدمها املنظمات العامة كنظام  

 يتكون من أجزاء مختلفة، وتتضمن شكلين:  

 خدمة عامة مرئية أو منظورة ملستقبل الخدمة )املواطن(؛  -

، الصفحات  2019)شليحي و قرينعي،  غير منظورة، ويطلق عليها جوهر الخدمة الفني.خدمة عامة غير مرئية أو   -

191-192) . 
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 نبذة عن تاريخ اإلدارة العمومية الجزائرية:  -2

االشتراكي واملركزي والتوازن  إن الدعامات األساسية في بناء الدولة الجزائرية ملا بعد االستقالل تمثلت في التوجه  

اإلدارية   للمنظومة  تابعة  بقيت  إداريا، حيث  تحققه  لم  أنها  إال  السياس ي  استقاللها  الجزائر حققت  أن  ورغم  الجهوي، 

فيما سبب خروج   البالد،  تسيير  القادرة على  الالزمة  اإلطارات  انعدام  منها  كثيرة  اإلدارة مشاكل  الفرنسية، فورثت هذه 

ن كانوا يشغلون الوظائف اإلدارية فراغ في مختلف اإلدارات. ولم تتمكن الجزائر من تشريع دستور خاص لها،  املعمرين الذي

لذا اعتمدت على التشريع الفرنس ي، إال بعض املواد التي تتنافى مع مبادئ الثورة. ولقد تمحورت أولى نشاطات الجزائر،  

تط على  يقوم  وطني  اقتصاد  إنشاء  حول  االستقالل،  من  غداة  شمولية،  ذات  ثقيلة  تابعة 1985إلى  1962وير صناعة   ،

للقطاع العام وممولة من عائدات النفط، بينما ينشط القطاع الخاص في مجال الصناعة التقليدية. ومن خالل استرجاع  

موي،  ، أمنت الدولة مصادر لتمويل مسارها التن 1971، واملحروقات سنة  1966الثروات الوطنية املنجمية والبنوك سنة  

 1986فضال عن اللجوء إلى املديونية الخارجية القائمة أيضا على املوارد النفطية، وبعد األزمة االقتصادية العاملية سنة  

وتسريح   التقشف  انتهاج سياسة  إلى  الجزائر  اضطرت  البالد،  مديونية  أزمة  تفاقم  إلى  أدى  مما  البترول  أسعار  وهبوط 

تباطأ التسعينات،  ومع مطلع  )ارتفاع    تالعمال.  الكلية  االقتصادية  االختالالت  نطاق  واتسع  الهيكلية  اإلصالحات  خطى 

التضخم، البطالة، تدهور ميزان املدفوعات....(، نتيجة لتطورات سياسية خطيرة، أدت إلى انعدام اليقين السياس ي وتدهور  

ادة. وعلى خلفية االختالالت السابقة تم  الوضع األمني وحرق الكثير من املؤسسات اإلدارية، مما أدخل االقتصاد في أزمة ح

، مست كل امليادين املتعلقة بإنعاش ودعم استقرار االقتصاد  1994الشروع في دفعة جديدة من اإلصالحات االقتصادية في  

خلف  الوطني، من خالل برامج إعادة الهيكلة، إال أن أزمة التسعينات وبرنامج التقويم الهيكلي املوالي لها، زاد من خطورة ت

البالد وانخفاض مستوى املعيشة،  وكذا تأخرها في مجال اكتساب املعرفة واستعمالها ونشرها، فعلى اثر إعادة الهيكلة  

الصناعية واملخططات االجتماعية التي واكبتها، تم تسريح عشرات اآلالف من التقنيين والعمال املؤهلين، بحيث ترتب عنه  

ود املاضية، وانعكست هذه اآلثار بشكل مباشر على الرقي االجتماعي وتحقيق حياة  هدر ملهارات كبيرة تراكمت خالل العق

في تحسين خدمة    األفضل. االلكترونية ودورها  اإلدارة  تطبيق  الجزائر من خالل  في  العمومية  اإلدارة  )فرطاس، عصرنة 

 ( 310-309، الصفحات 2016املواطنين، 

 املؤسسة العمومية الجزائرية:  -3

فيه أن املؤسسات العمومية لها وزنها في املجال االقتصادي واالجتماعي مما دفع العديد من الباحثين    كمما ال ش

واملنظمات إلى إعطاء تعريفا لها، وقد أدى ذلك إلى تعدد وتنوع املفاهيم والتعريفات املسندة للمؤسسة العمومية، وفي هذا  

  OCDEر التعاريف التالية: عرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  املقام ال يسع ذكر غالبيتها، لذا سيتم االكتفاء بذك

على أنها: "املؤسسات التي تمارس الدولة عليها رقابة فعالة سواء كانت املساهم الوحيد، أو تمتلك أغلبية رأس املال أو تمتلك  

أنها "كيان اقتصادي واجتماعي يتولى إدار   اأقلية لكن فعالة". كم ة مرفق عام يتمتع بشخصية معنوية  عرفت أيضا على 

، 2018)حمزة و بلقاسم، متخصصة واستقاللية نسبية، تهدف إلى تلبية حاجات من خالل تنفيذ السياسة العامة للدولة.

تشهد املؤسسة االقتصادية الجزائرية منذ االستقالل    ومازالتاملؤسسة العمومية الجزائريةوقد شهدت    (209صفحة  

إلى يومنا هذا عدة تطورات وتحوالت وإصالحات جذرية كان الهدف األساس ي منها كل مرة هو إخراجها من وضعيتها الصعبة 

عرض  التي كانت تتخبط فيها، وذلك من خالل محاولة تحسين أدائها االقتصادي. ونظرا ألهمية هذه األحداث يمكن أن ن

 التطور التاريخي لتسيير املؤسسة العمومية االقتصادية الجزائرية من خالل الجدول التالي:  
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 املؤسسة العمومية االقتصادية الجزائرية.ل التاريخي لتسيير  (: التطور 01الجدول رقم ) 

 أهم ما جاء فيها املرحلة

التسيير   مرحلة 

-L’Autoالذاتي  

Gestion(1962

-1965 ) 

نظام التسيير الذاتي كان يهدف إلى رفع املردودية االجتماعية على حساب املردودية االقتصادية، فبينت انتهجت الدولة  

نتائج تلك التجربة وجود عراقيل ساهمت في تدني األداء للمؤسسة االقتصادية العمومية، والتي سببتها سياسة التدعيم 

ة للمجتمع، وانعكس ذلك سلبا على وضعيتها االقتصادية  غطاء تلبية الحاجيات االجتماعيالقائم من قبل الدولة تحت  

واملالية، كما أن االهتمام بالجانب االجتماعي على حساب الجانب االقتصادي نتج عنه تحريفا من وظيفتها األصلية التي 

رزت  وجدت من أجلها. أصبحت هذه املؤسسة االقتصادية العمومية تضيع من قيمتها املضافة عوض من أن تنشئها، فأف

آنذاك حيث   إلى املناخ االقتصادي السائد  النتائج  تلك  نتائج سلبية على املستويين االقتصادي واالجتماعي. يرجع سبب 

كانت هذه املؤسسة االقتصادية عمومية كانت أو خاصة، على شكل محمية اقتصادية ذات نظام مغلق ال يعبأ بما يحدث 

أيدولوجي واضح املعالم بقدر ما هو أمرا واقعيا مفروضا عليه أملته مجموعة  في محيطه. لم تكن تجربة هذا التسيير تطبيقا  

من العوامل والظروف، خاصة ظاهرة األمالك الشاغرة، التي هي انعكاس للوضعية التي كانت سائدة عبر مجمل الحياة 

إن املعطيات التي أدت إلى   السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فكان البد من إيجاد أسلوب آخر لتسيير هذه املؤسسات.

امليدان   في  التدخل  كثافة  إن  العام،  القطاع  على  الدولة  هيمنة  نحو  الشير  فرضت  الوطني  االقتصاد  تنظيم  إعادة 

الذاتي  التسيير  مع  البداية  كانت  للوجود،  جزائري  مشروع  أظهرت  التأميم  عملية  صاحبت  التي  والسرعة  االقتصادي 

 م هذا القطاع وسمي بقطاع املؤسسات العامة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية. كمرحلة أولى بعد االستقالل نظ

مرحلة 

املؤسسة  

 الوطنية 

L’entreprise 

Nationale 

(1965-1971 ) 

إن الصعوبات التي واجهتها املؤسسات خالل التسيير الذاتي والتي تسمح لها بالتوسع جعل الدولة تفكر في تأسيس الشركات 

  1966الوطنية وذلك للحد من نفوذ الرأسمال األجنبي وتحقيق االستقالل االقتصادي، فشرعت السلطة انطالقا من سنة  

مين والعديد من الصناعات األخرى ولتسيير هذا أنشأت الدول العديد منها: بإجراء تأميمات مكثفة للمناجم والبنوك والتأ

"سوناريم"   للمناجم  الوطنية  البناء  1966الشركة  ملواد  الوطنية  الشركة  والحافالت  1967،  للعربات  الوطنية  الشركة   ،

التسيير في هذ1966، الشركة الوطنية للمصبرات "1967"سوناكوم"   ....وغيرها، أما بخصوص  ه املؤسسات فإن األمر  ، 

ويتمتع   الوصية  الوزارة  تحت سلطة  املؤسسة  تسيير  يتولى  وزاري،  قرار  بموجب  تعيينه  يتم  عام  مدير  وجود  في  يتمثل 

بعض  عن  ممثلين  من  تتألف  املؤسسة،  تسيير شؤون  في  تساعده  استشارية  هيئة  توجد  جانبه  وإلى  واسعة،  بسلطات 

سلطة املطلقة في التسيير دون مشاركة العمال، هذا ما أدى إلى بروز املشاكل  الوزارات والحزب، حيث منحت للمسير ال

البيروقراطيةـ مما أدى إلى إثارة العديد من الصراعات داخل املؤسسات بيت اإلدارة والعمال واملشرفين، وإلزالة التناقضات 

 .املوجودة في عالقات العمل أصدرت السلطات ميثاق التسيير االشتراكي للمؤسسات

التسيير   مرحلة 

 االشتراكي 

La Gestion 

Socialiste 

(1971-1980 ) 

أسلوب التسيير االشتراكي للمؤسسات، هي فترة االنتقال من شكل املؤسسة العمومية أو املشروع العام إلى شكل املؤسسة  

باعثا على ضرورة   الذاتي بكل ايجابياتها وسلبياتها  التسيير  بتأثير عوامل عدة أهمها اعتبار تجربة  االشتراكية، وكان هذا 

الفعالة   املشاركة  لتجسيد  صيغة  األسلوب إيجاد  من  العمومية  الوطنية  املؤسسة  تسيير  تحول  وكذلك  التسيير،  في 

التقليدي إلى أسلوب جديد يتخذ من العاملين عناصر نشطة تضلع بمهام التسيير والرقابة من خالل مساهمتهم الفعلية 

مليثاق التسيير االشتراكي في ذلك، إضافة إلى ذلك تتجسد املشاركة العمالية في تسيير املؤسسة الوطنية العمومية، وفقا  

للمؤسسات، من خالل املجلس املنتخب الذي يسهر على حسن تسيير املؤسسة، وعلى زيادة اإلنتاج وعلى التحسين املستمر  

للجودة وعل القضاء على التبذير، ومراعاة النظام في العمل وتحقيق أهداف املخطط. باختصار، إن هذا ا أسلوب أيضا  

، وازداد العبء املالي تك صراع دائم بين اإلدارة ومجلس العمال حول مسألة التسيير واتخاذ القراراباء بالفشل وأصبح هنا

 على الخزينة العامة، وغيرها من األمور السلبية التي دفعت الدولة إلى إيجاد أسلوب جديد إلدارة هذه املؤسسات.

إعادة   مرحلة 

 الهيكلة

La 

Restructurati

on 

(1980-1988 ) 

تقيي )عند  العشرية  خالل  خاضته  الذي  التنموي  ملسارها  الجزائر  النقائص،  1977-1967م  من  العديد  لظهور  ونظرا   )

( مضمونها الذي كان من أهدافه: 1984- 1980املشاكل في تلك املراحل ظهرت إعادة الهيكلة بعد ما حدد املخطط لخماس ي ) 

التي تدعيم الالمركزية وتوزيع السلطة لتشمل مختلف املستويات دو  بين األنشطة اإلنتاجية؛ تشجيع املبادرة  التمييز  ن 

املالئمة   عقالنيا؛مراعاة  استعماال  البشرية  الكفاءات  استعمال  بهدف  اإلنتاجية  ووحداتها  املؤسسة  هيئات  بها  تقوم 

و نمط القصوى بين حجج املؤسسة، ومستوى عملها واختصاصها  اإلقليمي، فلقد كانت إعادة الهيكلة انتقالة نوعية نح



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  274

274 

، وتجدر اإلشارة  1980جديد يختلف  عما كان سائدا في السابق، حيث شرعت الجزائر في إصالحات اقتصادية ابتداء من  

 أن إعادة الهيكلة عرفت شكلين هما: إعادة الهيكلة العضوية وإعادة الهيكلة املالية. 

مرحلة 

إستقاللية  

املؤسسات 

L’Indépenda

nce 

(1988 -1995 ) 

لم تكن عملية إعادة الهيكلة في الثمانينيات إال استعدادا لعملية االستقاللية التي دخلتها املؤسسات في بداية التسعينات 

أو  برنامج مسطر مسبقا،  على  مبنية  تكن  لم  واإلصالحات  التطورات  أن  إال  السوق،  اقتصاد  في  للدخول  وذلك  تقريبا، 

فال إستراتيجية محددة،  ووفق  متأتية  أخرى،  بدراسة  في إصالحات  لتدخل  تتوقف  حتى  املؤسسات  بعض  في  تبدأ  تكاد   

وللخروج من هذه الوضعية الحرجة، وفي محاولة منها إلى التخلي عن الطرق السابقة املسيرة لالقتصاد الوطني، عمدت 

، وعندها تم الفصل  1988الدولة إلى اتخاذ إجراءات أخرى، تمثلت فيما يسمى باالستقاللية، التي أعلن عنها في بداية سنة 

بين حق ملكية رأس املال من طرف املؤسسة وصالحية اإلدارة والتسيير فيها، فأصبحت املؤسسة ذات شخصية معنوية  

مستقلة عن الدولة وانطلق البرنامج الخاص بتطبيق هذه اإلصالحات مع صدور القوانين األولى  الخاصة بإنشاء صناديق  

القيام   تتولى  التي  املؤسسات املساهمة،  رأسمال  في  املساهمة  طريق  عن  الدولة السيما  لحساب  اقتصادية  باستثمارات 

العمومية االقتصادية بهدف تحقيق أرباح مالية بجعله مؤسسة استثمارية مالية، ومن ثم دخلت املؤسسات في اإلصالح 

 . 1989بشكل حقيقي، وأنشئت وسائل تنظيم وتوجيه وتأطير لالقتصاد وذلك ابتداء من سنة 

مرحلة  

الخصخصة  

La 

Privatisation 

إلى   1995)من  

 يومنا هذا( 

الخصخصة أكثر الظواهر االقتصادية أهمية التي عرفت في أواخر القرن العشرين جراء انهيار املعسكر االشتراكي، وتبنى  

ات املالية العاملية  اقتصاد السوق كنظام االقتصادي املوجه إلى نظام االقتصادي الحر في الجزائر، وتحت تأثير املؤسس

التي كانت الجزائر مجبرة للتعامل معها للتخفيف من املدبونية الخارجية   BMوالبنك الدولي    FMIصندوق النقد الدولي  

إلى  للجوء  بالجزائر  أدى  ما  هذا  العمومية  املؤسسات  أداء  تحسين  إلى  تهدف  كانت  التي  االقتصادية  اإلصالحات  وفشل 

(، وعرف الخصخصة بما يلي: "كل صفقة تتجسد في نقل امللكية إلى أشخاص 04- 01مر رقم ) الخصخصة، والذي جاء في األ 

بعملية   القيام  األمر  هذا  حدد  كما  العمومية"،  املؤسسات  غير  من  الخاص  للقانون  خاضعين  معنويين  أو  طبيعيين 

همات؛ لجنة الخصخصة  الخصخصة من طرف مجموعة من األجهزة وهي: مجلس مساهمات الدولة؛ الوزير املكلف باملسا

جاء بوضع الخطوات العملية لخصخصة مؤسسات القطاع   1995/ 26/08( املؤرخ في  22/95ولجنة املراقبة، أما األمر )

النقل   التجارة والتوزيع؛  الفندقة والسياحة؛  في:  بالخصخصة والتي تمثلت  العمومي والقطاعات االقتصادية ، املتعلقة 

 ميائية؛ الصناعات النسيجية والصناعات الزراعية والغذائية. البري للمسافرين والبضائع الكي

 ( 213-210، الصفحات 2018)حمزة و بلقاسم،  من إعداد الباحثتين باالعتماد على: املصدر: 

 :تطور اإلصالح اإلداري في الجزائر -4

الجزائرية في مختلف مراحلها منذ االستقالل أصبح اإلصالح اإلداري    العمومية  التي واجهت اإلدارة  بعد املشاكل 

املشاكل من  الدوامة  هذه  من  للخروج  مقصود إلحداث  حتمية  املنظمة وبشكل  "الجهود  بأنه  اإلداري  اإلصالح  ويعرف  ؛ 

زيادة   أجل  من  بها،  العاملين  اإلداريين  وسلوك  اتجاهات  وفي  وإجراءاتها  العامة  البيروقراطية  بنية  في  جوهرية  تغييرات 

املنظ الجزائر بصدد إصالح  الوطنية. ولقد قامت  التنمية  أهداف  التنظيمية وتحقيق  ومة اإلدارية، والتي كانت  الفاعلية 

تعاني من أوضاع متدهورة، بعدة مشاريع وكذا إنشاء هيئات متخصصة في اإلصالح اإلداري، ونذكر منها وحسب الترتيب  

 الزمني في الجدول املوالي:  

 (: تطور اإلصالح اإلداري في الجزائر02الجدول رقم ) 

 الحدث  السنة 

 ح اإلداري وهذا في إطار تنظيم املركزية لوزارة الداخلية. إنشاء مديرية عامة للتنظيم واإلصال  1966

 تحولت املديرية السابقة إلى مديرية عامة للتنظيم واإلصالح اإلداري والعالقات العامة.  1968

إدارة وزارة الداخلية، تم إنشاء مديرية عامة للتكوين والتعاون واإلصالح اإلداري تضم ثالث  1976 إعادة تنظيم 

 يرية: مديرية خاصة بالتنظيم، الهياكل اإلدارية، والبحث اإلداري. نيابات مد
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دراسة   1982 مهامها  ومن  األول،  الوزير  لدى  اإلداري  واإلصالح  العمومي  بالوظيف  املكلفة  الدولة  كتابة  أنشئت 

 وتحضير الشروط العامة للتسيير وكذلك طرق عقلنة اإلجراءات وتبسيط املهام اإلدارية. 

إنشاء لجنة وطنية لإلصالح اإلداري لدى كتابة الدولة للوظيف العمومي، يرأسها كاتب الدولة وتتكون من   1983

تحسين   وظائفها:  ومن  للحكومة  العامة  األمانة  وممثل  العدل،  املالية،  الداخلية  لوزارات  العامين  األمناء 

واملناه  الهياكل  عقلنة  الدولة،  مصالح  وتسيير  للتنظيم  العامة  اإلدارية،  الشروط  اإلجراءات  وتبسيط  ج 

 وتحسين شروط عمل املوظفين العموميين.... 

تأسيس محافظة اإلصالح والتجديد اإلدراي، والتي حلت محل كتابة الدولة للوظيف العمومي، ومن مهامها   1984

في   تساهم  كما  التنمية،  تحديات  مواجهة  في  اإلدارية  الهياكل  وتكيف  املتعامل،  من  اإلدارة  دراسة  تقريب 

العمومية، وكذا اقتراح كل   التنظيم وسير املصالح في املنظمات  واقتراح كل السبل التي تساهم في تحسين 

 إجراء يعمل على تقريب اإلدارة من املتعاملين. 

 والذي يتضمن تنظيم العالقة بين اإلدارة واملواطن.  88-131صدور مرسوم رقم  1988

 اخلية مكلف بالجماعات املحلية واإلصالح اإلداري. تعيين وزير منتدب لدى وزير الد  1994

عوض بوزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف باإلصالح اإلداري والوظيف العمومي، وفي نفس السنة جرت   1996

 تجربة لتحديث اإلدارة اهتمت بثالثة إدارات أخذت كعينات: البلدية، مركز البريد ومصالح الضرائب.

 ن األساس ي للوظيفة العمومية. طرح مشروع القانو  1999

  والتي تتولىمهمة   22/11/2000املؤرخ في    372إنشاء لجنة إصالح هياكل الدولة بموجب املرسوم الرئاس ي رقم   2000

 إعادة النظر في أنماط إصالح هياكل الدولة واقتراح حلول ناجحة للمنظومة اإلدارية والقانونية.

إنشاء املديرية العامة لإلصالح اإلداري، والتي تعتبر بمثابة جهاز دائم لقيادة خطط اإلصالح اإلداري في كل   2003

 املستويات وكل القطاعات. 

 من الفساد ومكافحته. إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية  2006

)فرطاس، عصرنة اإلدارة العمومية في الجزائر من خالل تطبيق   من إعداد الباحثتين باالعتماد على: املصدر:

 ( 311-310، الصفحات 2016اإلدارة االلكترونية ودورها في تحسين خدمة املواطنين، 

 اإلدارة االلكترونية كتجسيد لإلصالح اإلداري بالجزائر. ثانيا: 

 اإلطار التشريعي للتعامالت االلكترونية بالجزائر:   -1

بعد تطرقنا ملختلف املراحل التي مرت بها املؤسسة العموميةالجزائرية، التي كانت عبارة عن إصالحات هيكلية وسياسات  

العمومي   بالقطاع  النهوض  بغرض  النمو  تصحيحية  واستعادة  اختصاصها  االقتصادية  العمومية  للمؤسسة  وإعادة 

القتصادي لها، إال أن هذه ا إصالحات اتصفت بالغموض وعدم الثبات ولم تحقق النتائج املتوقعة وعليه، فإن الحكومة  

ا أصبحت عبئا  الجزائرية مطالبة أكثر من أي وقت مض ى بتبني مفهوم حوكمة املؤسسات داخل املؤسسات العمومية، ألنه

على ميزانية الدولة، نظرا للخلل املوجود في إدارتها وتسييرها وبالتالي فإن الدولة تجد نفسها أمام حتمية تسديد فواتير هذا  

 ( 214-213، الصفحات 2018)حمزة و بلقاسم، الخلل، وسببا في إعاقة عملية التنمية االقتصادية.

االلكترونية من خالل اإلدارة االلكترونية وذلك   التعامالت  اعتماد تطبيق  إلى  العربية  الدول  الجزائر كغيرها من  وسعت 

التطورات الحاصلة   الدولة الجزائرية في مواكبة تسارع  الجهاز اإلداري وهشاشته، وهذا إضافة إلى رغبة  نتيجة لضعف 

من أصبح  والتي  العاملية  الرقمية  الثورة  وضعف    بفعل  اإلداري  النظام  هشاشة  ظل  في  معها  التكيف  جدا  الصعب 

 : التالية نصوص قانونية تشريعية وتنظيميةوذلك من خالل  (1054، صفحة 2021)بورزقة و ميلود، أدائه.
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                                                                                                                          النصوص األساسية: -1-1

    املتعلق بالقواعد العامة بالبريد واملواصالت السلكية والالسلكية. 2000أوت  05املؤرخ في  03 -2000القانون رقم  -

الجرائم    للوقاية من املتضمن القواعد الخاصة    2009أوت    05املوافق    1430شعبان    14املؤرخ في    04  –   09  القانون رقم  -

  ومكافحتها. املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

 القطاعات واالتصال حسبالنصوص القانونية والتنظيمية الستخدام تكنولوجيات اإلعالم  -1-2

إقامة    الذي يضبطشروط وكيفيات 1998أوت  25جمادي األول املوافق  03في املؤرخ  257 – 98املرسوم تنفيذي رقم  -

 واستغاللها." ألنترنتخدمات "ا 

الذي يحدد قواعد األمن املطبقة على النشاطات املتصلة   2009ديسمبر  10املؤرخ في  410 – 09املرسوم تنفيذي رقم  -

 بالتجهيزات الحساسة. 

                                   التوقيع اإللكتروني النصوص القانونية املتضمنة-1-3

االعتراف   -القانون املدني.  املتضمن  58  –  75املعدل واملتمم لألمر رقم    2005جوان    20املؤرخ في    10-  05القانون رقم   -

  –كترونية كوسيلة إثبات بالكتابة اإلل

التأكد  :" يعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكل اإللكتروني كاإلثبات بالكتابة على الورق، شرط إمكانية  1مكرر    323املادة   -

 من هوية الشخص الذي أصدرها، وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها". 

 املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم.  1975سبتمبر  26املؤرخ في  58 -75األمر رقم  -

سبتمبر    26في    املؤرخ  58  –  75من األمر رقم    327مكرر إلى    323يكرس األساس القانوني للتوقيع اإللكتروني في مواده من   -

 اإلثبات( املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم )الجزء املتعلق بطرق  1975

املادتين    التجاري املعدلواملتمم،القانون    املتضمن  59  –  75األمر رقم   - املتعلق باألوراق    )القسم502و  414يعترف في 

 الة الصرف )السفتجة( أو التقديم املادي للشيك . رس بأية وسيلة تبادل إلكترونية بالنسبة لحامل   التجارية( بالتعامل

 املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية املعدل واملتمم  1966جوان  08املؤرخ في  155 - 66األمر رقم  -

 للمعطيات.املاسة بأنظمة املعالجة اآللية   واملعاينة في الجرائمعلى كيفيات املتابعة والبحث  47و 16نص في املادتين  -

ال - رقم  املرسوم  في    123  –  01تنفيذي  البريد    2001ماي    09املؤرخ  يعطي صالحيات لسلطة ضبط  واملتمم،  املعدل 

خدمات   واستغالل  بإنشاء  املتعلقة  الرخصة  بمنح  الالسلكية  السلكية  اإللكترونيواملواصالت  بدفتر    التصديق  مرفقا 

    الشروط.

املؤرخ في    123  - 01عدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  امل  2007ماي    30املؤرخ في    162  –  07املرسوم التنفيذي رقم   -

نوع من أنواع الشبكات بما فيها الالسلكية الكهربائية وعلى مختلف    على كلاملتعلق بنظام االستغالل املطبق    2001ماي    09

 الرخصة.التصديق اإللكتروني لنظام    والالسلكية، أخضع خدماتخدمات املواصالت السلكية و 

   اإلدارة اإللكترونية قوانين  -1-4

     ايلي:مهناك العديد من القوانين التي تحكم تسيير اإلدارة االلكترونية من بينها نجد       

املتضمن    1975سبتمبر    26املؤرخ في    59  –  75لألمر رقم   واملتمم املعدل    2005فيفري    16املؤرخ في    02-  05القانون رقم  -

           التجارية.كتروني في التعامالت التبادل اإلل 502و 414يدرج هذا القانون في مادتيه   القانون التجاري. 

جراءات الجزائية  املتضمن قانون اإل   155  –  66املعدل واملتمم لألمر رقم    2004  نوفمبر  10املؤرخ في    14  –  04القانون رقم  -

. تنشأ لدى وزارة العدل مصلحة لنظام آلي وطني لصحيفة السوابق  (2004نوفمبر    10بتاريخ    71)الجريدة الرسمية عدد  

                                                                                             القضائية.القضائية مرتبطة بالجهات  

https://www.caci.dz/fr/Nos%20Services/Information%20juridique/Documents/Loi%202000-03%20du%2005.8.2000%20R%c3%a8gles%20g%c3%a9n%c3%a9rales%20relatives%20%c3%a0%20la%20poste%20et%20aux%20t%c3%a9l%c3%a9communications.pdf
https://www.caci.dz/fr/Nos%20Services/Information%20juridique/Pages/R%c3%a9glementation-TIC.aspx
https://www.caci.dz/fr/Nos%20Services/Information%20juridique/Pages/R%c3%a9glementation-TIC.aspx
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يشير هذا القانون في مادتيه    الوطنية. املتضمن القانون التوجيهي للتربية    2008جانفي    23املؤرخ في    04  –  08رقم  القانون  -

 .مجتمع املعرفةصال وإدماجه في املحيط التربوي و إلى التكوين واكتساب املعارف في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالت 04و 02

رقم  - في    04  -   15القانون  والتصديق    2015  فيفري   01املؤرخ  بالتوقيع  املتعلقة  العامة  القواعد  تحديد  املتضمن 

      (.2015فيفري 10بتاريخ  06اإللكترونيين. )الجريدة الرسمية العدد 

 مفهوم اإلدارة االلكترونية:   -2

عقد   إلى  االلكترونية  اإلدارة  فكرة  اإلدارة    السبعينات ترجع  مفهوم  وتداول  ظهور  تزامن  وقد  املنصرم  القرن  من 

االلكترونية مع التوسع باستخدام الشبكة العاملية )االنترنت(، التي سمحت للمهتمين بإدارة بعض األنشطة وأداء بعض  

ا الواليات  في  اإلدارة االلكترونية بدأت  في  التجارب  العاملية، وأفضل  الشبكة  ثم  املمارسات عبر ومن خالل  ملتحدة، ومن 

 (469، صفحة 2019)شيلي، الدول األوروبية.

اإلدارة االلكترونية هي بديل جديد يعيد النظر في طبيعة العالقة بين الدولة واملواطن، انطالقا من التغير الحاصل في  

للتحول   كمحصلة  العامة،  الخدمة  ومضامين  العامة،  اإلدارة  من  مفاهيم  الحكومية  واملؤسسات  أجهزة  ا  عمل  في 

الشكل التقليدي، إلى شكل يرتكز أساسا على تقنيات االنترنت، واالنترنت واالكسترانت والبرمجيات، لتلبية حاجات  

 املواطنين بشكل يزيد من رضا األفراد على عمل الحكومات، ولعل هذا ما يمكن توضيحه في الشكل املوالي:  

 أبعاد مفهوم اإلدارة االلكترونية. : 1الشكل رقم 
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 (14، صفحة 2010)عشور ع.، املصدر: 
 

على أنها وسيلة لرفع أداء وكفاءة الحكومة وليست بديال عنها، وال تهدف إلى إنهاء دورها، وهي  تعرف اإلدارة االلكترونية  و 

إدارة بال ورق ألنها تستخدم ا أرشيف االلكتروني واألدلة واملفكرات االلكترونية والرسائل الصوتية، وهي إدارة بال مكان وبال 

ت جامدة، فاملؤسسات الذكية تعتمد على عمال املعرفة وصناعات  زمان حيث تعمل على مدار الوقت، وهي إدارة بال تنظيما

املعرفة، فهي رقمنة جل األعمال واملهام اإلدارية ومعالجتها الكترونيا باستخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال/ كأجهزة  

 (167، صفحة 2021)بوغازي، اإلعالم اآللي واالنترنت وغيرها. 
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 مراحل تحول الجزائر إلى اإلدارة االلكترونية:   -3

 مراحل نوضحها من خالل الجدول التالي:  3يمكن تقسم املراحل إلى 

 : مراحل تحول الجزائر إلى اإلدارة االلكترونية. 03الجدول رقم 

األولى:   املرحلة 

 1980قبل 

تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال  هي نقطة البداية بالنسبة للجزائر في مجال    1970تعتبر سنة  

سنة   لإلعالم  الوطنية  املحافظة  بإنشاء  مبادرة  أول  تمت  تسيير  1968حيث  في  بإدخالها  والبدء   ،

سوناطراك   مستوى  على  املعلوماتية  التسيير  شبكات  اعتماد  لذلك  خطوة  أول  لتكون  املؤسسات 

 والخطوط الجزائرية. 

الثانية:   املرحلة 

1980-1990 

هذ بالتجارب عرفت  ذلك  وتزامن  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  لتطبيق  تطور  بداية  املرحلة  ه 

الدولية للحكومة االلكترونية على املستوى العاملي وقد أطلق عليها اسم القرى االلكترونية، وقد قامت  

م العلمي الجزائر بإنشاء حظائر أجهزة  الكمبيوتر إضافة إلى إنشاء مركز الدراسات والبحوث في اإلعال 

 ( سنة  CERIST  )1986والتقني  في  ليليها  تعاون   1994،  مشروع  إلقامة    إقامة  اليونسكو  منظمة  مع 

 ( تضمن هذا املشروع ارتباط الجزائر باالنترنت عن طريق ايطاليا. RINAFشبكة معلوماتية في إفريقيا )

الثالثة:   املرحلة 

نهاية  

إلى   التسعينات 

 يومنا هذا. 

املرحلة تتويجا للمراحل السابقة حيث عرفت الجزائر تطورات سريعة في عملية التحول  مثلت هذه  

في خطوات الحقة   ليتم  التقني  في مجال اإلعالم  لتوفير خدمات  إنشاء مؤسسات  الرقمي من خالل 

تطور في مجال شبكة االنترنت والهاتف املحمول هذا مع إنشاء عدة مؤسسات تدعم عملية التحول  

 تماد تكنولوجيا املعلومات واالتصال والتي أهمها: الرقمي واع

 ؛2002إنشاء وكالة فضائية وإطالق األقمار الصناعية -

 ؛2004إنشاء الوكالة الوطنية للحظائر التكنولوجية  -

 ؛2009( FAUDTICصندوق دعم استخدام وتطوير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال )  -

والذي وضعته الجزائر كإستراتيجية    1013-2008الجزائر االلكترونية  لتتوج هذه املبادرات بمشروع    -

تهدف لبروز مجتمع املعرفة الجزائري، حيث تضمن املشروع عدة خطط وبرامج لتعزيز كفاءة الجهاز  

إلى تحسين الخدمة    رباإلداري وتحسين قدراته وجعله أق الرامية  إلى املواطن من خالل اإلجراءات 

وقد تضمنت إستراتيجية الجزائر االلكترونية عدة محاور رئيسية   أ الشفافية.العمومية وترسيخ مبد

على   تمتد  والتي  املشروع  في  املحددة  الزمنية  املدة  في  لبلوغها  تسعى  أهداف  لها  سنوات   5رئيسية 

 متتالية مع وضع كل اإلجراءات  والضوابط واآلليات لتنفيذها. 

 (1055، صفحة 2021)بورزقة و ميلود، ى: : من إعداد الباحثتين باالعتماد علاملصدر

اقع الجاهزية االلكترونية في الجزائر:   -4  و

تم تحديد مجموعة من املشاريع املهمة قصد انجازها من الحكومة الجزائرية في هذا اإلطار، وبالفعل تم أنجاز بعضها مع  

البوابة االلكترونية للصفقات العمومية التي بإمكانها تعزيز إجراءات الطلبات العمومية  ، من ضمنها إنشاء  2010نهاية سنة  

باالستثمار،   املتعلقة  كتلك  املهمة،  األخرى  البوابات  بعض  إنشاء  ُسجل  كما  شفافيتها.  وتعزيز  بها  املتصلة  واإلجراءات 

تدعو إلى التفاؤل، فبخصوص    2010في هذا اإلطار سنة  والبوابة املتعلقة بعدة وزارات...إضافة إلى أن األرقام املعلن عنها  

من اإلدارات    %80على األقل من الصيغ اإلدارية على الخط، كما أصبحت    %50الربط البيني الكامل لإلدارات فقد تم وضع  

 من الوثائق اإلدارية.  %50تتوفر على بوابة االنترنت، كما تمت رقمنة 
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العمومية        الطلبات  نظام  من    ويتميز  كبير  عدد  بيانات  معالجة  من  العمومية  املؤسسات  يمكن  بكونه  االلكترونية 

وتؤكد   واسع.  نطاق  على  املنافسة  من خالل  العامة  لألموال  األمثل  االستخدام  وبالتالي ضمان  كبيرة،  بسهولة  الشركات 

بع  يتطلب  االلكتروني  الحكومي  الشراء  لعمليات  الفعال  التنفيذ  أن  األوروبية  القانونية  املفوضية  اإلصالحات  ض 

واملؤسساتية والتنظيمية، وفي هذا الصدد تم اقتراح برنامج شامل إلدخال التوجيهات الجديدة في التشريعات الوطنية. على  

املعلوماتي في سنة   الجزائر املجتمع  وكان ذلك من خالل إجراء إصالح تشريعي بتعديل    2004غرار الدول األخرى دخلت 

، 20/06/2005الصادر في    05/10نون اإلجراءات الجزائية والقانون املدني، حيث تم إصدار القانون  قانون العقوبات وقا

رقم   األمر  ويتم  في    58-75يعدل  بالتوقيع   1975سبتمبر    26املؤرخ  والخاص  واملتمم  املعدل  املدني  القانون  واملتضمن 

 االلكتروني.

في تشييد حكومة   املحرز  التقدم  التكنولوجيا واالتصاالت من خالل  كما يمكننا قياس  إلكترونية وتطوير وضعية قطاع 

 االعتماد على جملة من املؤشرات والتي تحدد مكانة بلدنا على الساحة الدولية:

 مؤشر الجدوى الرقمية؛  -

 مؤشر النقد الرقمي؛ -

 مؤشر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال؛ -

 مؤشر التحضير االلكتروني. -

ان هذه املؤشرات في الجزائر ما زالت تعاني من بعض التأخر إذ تندرج ضمن البلدان ذات النتائج  غير أن الواقع يثبت لنا  

املتوسطة، ولتحسين هذا الوضع فإن بلدنا بحاجة لتنفيذ إستراتيجية ذات أهداف نوعية وكمية محددة بوضوح. وبالتالي 

مة لبروز مجتمع العلم واملعرفة الجزائري مع األخذ  فإن إستراتيجية الجزائر االلكترونية، تندرج ضمن هذه الرؤية الداع

بعين االعتبار التحوالت العميقة والسريعة التي يعيشها العالم. وتهدف هذه اإلستراتيجية التي تتضمن خطة عمل متماسكة  

االبتكار وإنشاء  وقوية إلى تعزيز أداء االقتصاد الوطني والشركات وكذا اإلدارة، وكما تسعى لتحسين قدرات التعلم والبحث و 

كوكبة صناعية في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ورفع جاذبية البلد وتحسين حياة املواطنين من خالل تشجيع نشر  

 . (75-73، الصفحات 2022)جليل، واستخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.

اإل  منها  تعاني  التي  املشاكل  ظل  عملت  وفي  فقد  اإلدارة  بقطاع  والنهوض  العاملية  التطورات  مسايرة  وكذا  الجزائرية  دارة 

من خالل عصرنة  القطاع الحكومي واإلدارة العمومية     2009الحكومة الجزائرية على تبني مشروع الجزائر االلكترونية منذ  

 محور أساس ي، نوجزها فيما يلي:   13على وتسهيل  تقديم خدماتها للمواطنين  ويعتمد  مشروع  الجزائر االلكترونية 

 تسريع استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في اإلدارات العمومية.  •

 تسريع استخدام تكنولوجيا ت اإلعالم واالتصال في الشركات  •

اإلعالم   • تكنولوجيات  وشبكات  تجهيزات  من  االستفادة  من  املواطنين  بتمكين  الكفيلة  واإلجراءات  اآلليات  تطوير 

 االتصال و 

 دفع تطوير االقتصاد الرقمي  •

 تعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع والفائق السرعة. •

 تطوير الكفاءات البشرية عن طريق التكوين والتعليم  •

 تدعيم البحث والتطوير واالبتكار •

 مجتمع املعلومات.ضبط مستوى اإلطار القانوني الوطني تماشيا مع املمارسات الدولية ومتطلبات  •

 اإلعالم واالتصال من خالل إعداد وتنفيذ مخطط اتصال حول مجتمع املعلومات في الجزائر.  •
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 تثمين التعاون الدولي وهذا من خالل العمل على إقامة شراكات استراتيجية تهدف إلى تملك التكنولوجيات واملهارات. •

 لنظام مؤشرات نوعية ومالئمة.  أليات التقييم واملتابعة من خالل إعداد اإلطار التصوري •

 إجراءات تنظيمية قائمة على تدعيم االنسجام والتنسيق وطنيا وبين القطاعات.  •

معتبرة. • جد  موارد  االلكترونية  الجزائر  استراتيجية  تنفيذ  يستلزم  إذ  املالية  في   املوارد  االلكترونية  اإلدارة  )الشيكر، 

 (300، صفحة 2019زائر تطبيقات وتحديات، الج

 :خاتمة

اإلطار القانوني للتعامالت االلكترونية في املؤسسات العمومية، فقد توصلنا إلى أنه   من خالل دراستنا هذه حول    

العديد من القوانين والتشريعات التي تؤطر التعامالت االلكترونية باملؤسسات العمومية   ويمكن ابراز اهم النتائج    توجد

 التي توصلت إليها هذه الدراسة في النقاط التالية: 

  إن مختلف املراحل التي مرت بها املؤسسة العمومية الجزائرية، هي عبارة عن إصالحات هيكلية وسياسات تصحيحية  -

الخلل   وبسبب  املتوقعة  النتائج  تحقق  ولم  الثبات  وعدم  بالغموض  اتصفت  العمومي،فقد  بالقطاع  النهوض  بغرض 

 املوجود في إدارتها وتسييرها. 

تم تحديد مجموعة من املشاريع املهمة  من أجل معرفة واقع الجاهزية االلكترونية في الجزائر لعصرنة قطاع اإلدارة فقد  -

، من ضمنها إنشاء  2010قصد انجازها من الحكومة الجزائرية في هذا اإلطار، وبالفعل تم أنجاز بعضها مع نهاية سنة  

 . البوابة االلكترونية للصفقات العمومية

عملت  في ظ - فقد  اإلدارة  بقطاع  والنهوض  العاملية  التطورات  مسايرة  وكذا  الجزائرية  اإلدارة  منها  تعاني  التي  املشاكل  ل 

منذ   االلكترونية  الجزائر  مشروع  تبني  على  الجزائرية  واإلدارة    2009الحكومة  الحكومي  القطاع  عصرنة   خالل  من 

 محور أساس ي. 13مشروع  الجزائر االلكترونية على   العمومية  وتسهيل  تقديم خدماتها للمواطنين  ويعتمد 

قوانين وتشريعات تؤطر التعامالت االلكترونية باملؤسسات العمومية لكن البعض منها يبقى غير ساري املفعول    يوجد -

 على ارض الواقع باإلضافة الى عدم مالءمتها للتطور املتسارع في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 تقديم التوصيات واالقتراحات التالية: وعليه يمكننا 

 يجب أن تكون هناك إرادة سياسية من طرف السلطات العليا في البلد لتجسيد وتفعيل تطبيق اإلدارة االلكترونية  في  ➢

 املؤسسات العمومية وتعميمها و كذا مراقبة تسيير اإلطار القانوني الذي يحكم التعامالت االلكترونية فيها.

هذه   ➢ وضبط  االلكترونية  اإلدارة  استخدام  بتفعيل  تسمح  التي  التشريعات  وكذا  القوانين  مختلف  ضبط  ضرورة 

 التعامالت االلكترونية. 

ة في مجال تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصال خاصة في مجال الرقمنة و  العمل على تنمية قدرات الكفاءات العمالي ➢

 تسهيل تدفق األنترنت . 

 العمل على تسهيل وصول املعلومات في وقتها لإلدارات العمومية من خالل تسهيل تدفق شبكة األنترنت بسرعة فائقة.  ➢

 ي املؤسسات العمومية. العمل على وضع تشريعات وقوانين تحمي هذه التعامالت االلكترونية ف ➢

الخاصة   ➢ واالتصال  املعلومات  لتكنولوجيا  التنظيمية  والقواعد  التشريعية  القوانين  في  واملتزامن  املستمر  التحديث 

 بالتعامالت في املؤسسات العمومية وذلك وفقا للمعايير الدولية املتعامل بها وتناسبا مع البيئة املحلية للجزائر.
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 قائمة املراجع: 

بالبلديات  2019الطاهر شليحي، و ربحية قرينعي. )- (. اإلدارة االلكترونية ومدى مساهمتها في تحسين الخدمة العمومية 

 .  مجلة آفاق علوم اإلدارة واالقتصاد"عرض ملشروع البلدية االلكترونية في الجزائر". 

 تطبيقات وتحديات. مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات. (. اإلدارة االلكترونية في الجزائر 2019الشيكر أيوب.)-

- دراسة ميدانية املينانية سكيكدة-(. واقع تطبيق وظائف اإلدارة االلكترونية في املؤسسات االقتصادية  2019إلهام شيلي. )-

 . مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية  .

مجلة  (. نحو حوكمة املؤسسات العمومية الجزائرية: املبادئ واآلليات. 2018زكرياء محي الدين حمزة، و أمحمد بلقاسم. )-

 .  املالية واألسواق

املجلة  (. البوابة االلكترونية للصفقات العمومية في الجزائر بين متغيرات الواقع وآفاق املستقبل.  2021سماعين بوغازي. )-

 .  راسات القانونية والسياسيةاالفريقية للد

مجلة العلوم  .  -دراسة مقارنة-(. االدارة االلكترونية في النظامين املغربي والجزائري  2021صفاء بورزقة، و قاسم ميلود. )-

 .القانونية والسياسية 

دة األمركية والجزائر.  (. دور اإلدارة االلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات املتح2010عبد الكريم عشور. )-

 . كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسنطينة : جامعة منتوري.  رسالة ماجيستير 

-( في تحسين 2016فتيحة فرطاس.  االلكترونية ودورها  اإلدارة  تطبيق  الجزائر من خالل  في  العمومية  اإلدارة  (. عصرنة 

 .  مجلة االقتصاد الجديدخدمة املواطنين. 

حوليات جامعة  (. إدارة البوابة االلكترونية للصفقات العمومية وآفاق تحسين الخدمة العمومية .  2022مونية جليل. )-

 .  1ائر الجز 

 .دار صفاء للنشر والتوزيع :االردن.القيادة االدارية في القرن الواحد والعشرين  .(2011) .ع .ن ,نجم-
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اقع   االدارة االلكترونية في الجزائر بين النظري  والو
Electronic management in Algeria between theory and reality 

 سارة حليمي   -    كماشحفصة  

Sara Helimie – Hafsa Kemache 

 لجزائر       استاذة محاضرة أ، جامعة العربي التبسة، تبسة/الجزائرا  / ط د، جامعة العربي التبس ي، تبسة

Larbi  Tebessi University Tebessa / Algeria 
 

 امللخص: 

مجتمعات   إلىوتحولت الدول    اإلدارةخلق ثورة كبيرة في مجال    إلىالتطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال    أفرزت        

حيث تهدف هذه الدراسة إلى اإلملام بالجوانب النظرية لإلدارة االلكترونية  الذي حتم على الجزائر مواكبة هذه التطورات،    األمر الكترونية،  

ترونية  ومعالجة اإلشكالية التي تتبلور حول واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجزائر وذلك من خالل التعرف على مضمون مشروع اإلدارة االلك

اللكترونية باإلضافة إلى إبراز التحديات التي تواجهها، ومن اجل الوصول إلى الهدف من  في الجزائر وأهداف   واملجاالت التي تجسد فيها اإلدارة ا

الجزائر  الدراسة تم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي وكذا دراسة الحالة، ولقد خلصت الدراسة إلى أن التحول إلى اإلدارة االلكترونية في  

عدى كونه تطبيقات جزئية حول رقمنة بعض اإلدارات والخدمات فقط، وذلك نتيجة لعدة صعوبات  مزال في مراحله األولى، وما تم انجازه ال يت

 وعراقيل تحول دون تحقيق ذلك. 

 

 االدارة االلكترونية  تكنولوجيا املعلومات واالتصال  الحوكمة االلكترونية   االدارة االلكترونية  النشر االلكتروني  الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

 The developments in the field of information and communication technology have resulted in the creation of great 

wealth in the field of management and countries have turned info electronic societies., Which made it imperative for Algeria 

to keep pace with these developments, Algeria, by identifying the content of the e-management project in Algeria and the 

objectives and areas in which e-management is embodied in addition to highlighting the challenges it faces, in Algeria it is still 

in its early stages, and what has been accomplished is no more than partial applications on the digitization of some 

departments and services only, as a result of several difficulties and obstacles that prevent this from being achieved. 

Key words: Electronic management –Information and communication technology – Electronic government- 

Traditional management- Electronic publishing. 

 

 مقدمة: 

تصال  االلكترونية من بين املفاهيم اإلدارية الحديثة التي أفرزتها التطورات الحاصلة في تقنية املعلومات واال  اإلدارة  تعتبر

تهدف إلى السرعة في انجاز األعمال وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، فالدول املتقدمة سارعت لتبني هذه   في العصر الحالي،

التكنولوجيا والعمل على استغاللها من اجل تحديث وتطوير اإلدارة في مختلف املجاالت، والجزائر كغيرها من الدول تحاول  

فالكثير  التطورات  هذه  إدخال    مسايرة  من خالل  االلكترونية  اإلدارة  تبني  تحاول  الجزائرية  واملؤسسات  القطاعات  من 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال على مختلف أنشطتها من اجل عصرنة وتطور إدارتها    

 مما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية:

 الفرعية التالية:    األسئلةيمكن طرح   ةاإلشكاليااللكترونية في الجزائر؟من خالل   اإلدارةما مدى واقع تطبيق  

 االلكترونية؟ باإلدارةما املقصود  -

 االلكترونية في الجزائر؟   اإلدارةما مضمون مشروع  -
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 االلكترونية في للجزائر؟  اإلدارةهي التحديات التي تواجه   ما

نتناوله، حيث أن عصرنه اإلدارة عن طريق تبني  تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوع الذي  :  أهمية الدراسة

 اإلدارة االلكترونية له آثار ايجابية تسمح بتحسين كفاءة وفعالية األداء وهذا ما لم تتميز به اإلدارة التقليدية 

النظري لإلدارة االلكترونية والتعرف على الجوانب األساسية  :  أهداف الدراسة إلى تقديم التأصيل  تهدف هذه الدراسة 

 ملشروع اإلدارة االلكترونية في الجزائر والتحديات الني تحول دون تطبيق ذلك.  

 هيكل الدراسة 

 أوال: ماهية اإلدارة االلكترونية

 ثانيا: سيرورة عمل اإلدارة االلكترونية

 اقع اإلدارة االلكترونية في الجزائر ثالثا: و 

 أوال: ماهية اإلدارة االلكترونية

 مفهوم اإلدارة االلكترونية -1

 اللكترونية العديد من التعريفات يمكن ذكر بعضها في:دارة  لإل 

تعرف اإلدارة االلكترونية بأنها عملية تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في كافة هياكل اإلدارة باملنظمة بتنفيذ             

االلكتروني،   البريد  االلكتروني،  األرشيف  االلكترونية،)مثل:  التقنيات  مختلف  باستخدام  الكترونيا،  فيها  األعمال  كافة 

 رسائل الصوتي...(. واألدلة واملفكرات االلكترونية، وال

عبارة عن عملية إعادة هندسة األعمال والعالقات الحكومية، وذلك بتفعيل تقنية املعلومات  وتعرف أيضا  بأنها               

واالتصال لتحويلها إلى صيغة الكترونية، لتقديم الخدمات الحكومية إلى اإلفراد وقطاع األعمال بكفاءة عالية، كما أنها  

إلى   جعل الحصول على الخدمات أكثر شفافية وسرعة ومسؤولية لتوفير احتياجات املجتمع وتحقيق طموحاته،  تهدف 

 . وذلك من خالل تقديم خدمات عامة فاعلة ومتقنة، وخلق تفاعل رقمي بين األفراد وقطاع األعمال والوحدات الحكومية

بأنها    تعرفو            االستيعا  أيضا  على  يقوم  جديد  إداري  املعلومات  منهج  تكنولوجيا  لتقنيات  الواعي  واالستخدام  ب 

 واالتصاالت في ممارسة الوظائف األساسية لإلدارة وتقديم الخدمات واألنشطة في منظمات عصر العوملة والتغيير املستمر  

 من خالل ما سبق يمكن إبراز الخصائص التي تتميز بها اإلدارة االلكترونية وهي كالتالي:

 
 رة االلكترونية أنماط اإلدا -2

 لإلدارة االلكترونية حمسه أنماط يمكن إبرازها كالتالي: 

 التجارة االلكترونية -

 الحكومة االلكترونية  -

إدارة تبسيط 
اإلجراءات

إدارة الشفافية 
ومحاربة الفساد

إدارة التغيير 
المستمر

إدارة تخفيض 
التكاليف

إدارة دقة 
وموضوعية

إدارة سرعة بال أوراقإدارة

إدارة بال مكان

إدارة بال زمان



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  284

284 

 النشر االلكتروني  -

 الصحة االلكترونية  -

 التعليم االلكتروني  -

 االلكترونية   اإلدارة إشكال -3

 النحو التالي:تقتصر اإلدارة في ثالثة إشكال يمكن إبرازها على  

  : التسجيل املدني، الخدمات الصحية، التعليم، الخدمات االجتماعية وذلك من خاللعالقة الحكومة باملواطن: 

بالحكومة الحكومة  الوزارات واملؤسسات والهيئات  :  عالقة  في  العاملين  بين  االلكتروني  البريد  من خالل استخدام 

  اإلداري العمل  إنتاجيةلتحسين  االنترنت والوكاالت العامة، استخدام تقنيات 

اإلعمال بقطاع  الحكومة  تبسيط  :  عالقة  وتصدير،  استيراد  عمليات  تسهيل  خالل:  على    إجراءاتمن  املوافقة 

  .اإلعمالديم خدمات الكترونية فورية لقطاع  الترخيص، تق

 ثانيا: سيرورة عمل اإلدارة االلكترونية

 مراحل تطبيق اإلدارة االلكترونية-1

 للتطبيق الفعال لإلدارة االلكترونية هناك مراحل  تتمثل في:

 املرحلة التمهيدية: :اإلصالح اإلداري 

 املرحلة األولى: نشر املعلومات

 الثانية:التفاعل املرحلة 

 املرحلة الثالثة:التفاعل)التنفيذ( 

 املرحلة الرابعة: التكامل 

 االلكترونية اإلدارةمتطلبات بناء  -2

 تتطلب اإلدارة االلكترونية مجموعة من العناصر التي تكمن في:

تطوير الخدمات    -توفير البنية التحتية لإلدارة االلكترونية  -استراتيجيات وخطط التأسيس  وضعمتطلبات إدارية:   

 واملعامالت االلكترونية

  التمكين اإلداري لإلفراد   -استقراب األفراد املؤهلين في مجاالت  نظم املعلومات والبرمجيات متطلبات بشرية:  

مالية:   تقنيمتطلبات  عن  والندوات  محاضرات  عقد  املجتمعيتم  أفراد  لجميع  املعلومات  إعالمية    -ة  برامج  إطالق 

 لتثقيف أفراد املجتمع 

  وجود ارادة سياسية داعمة إلستراتيجية التحول االلكتروني ومساندة مشاريع اإلدارة االلكترونية متطلبات سياسية:  

  رامج املضادة للفيروساتالتحديث املستمر ألنشطة التشغيل املحاسبات اآللية والبمتطلبات أمنية وقانونية: 

اقع االدارة االلكترونية في الجزائر   ثالث: و

 االلكترونية في الجزائر  اإلدارةتقديم عام ملشروع  -1

يعد مشروع اإلدارة االلكترونية في الجزائر من املشاريع الكبرى التي أعدتها وزارة البريد والتكنولوجيا بداية من عام  

في إطار تشاورات شملت مؤسسات واإلدارات العمومية إضافة إلى متعاملين اقتصاديين وخواص، كما شملت    2009

ط في مجال العلوم والتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، حيث يهدف  الجامعات ومراكز البحث والجمعيات املهنية التي تنش
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إلى اإلسراع في مجتمع املعلومات واالقتصاد الرقمي في الجزائر، من خالل تعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة في  

  كافة القطاعات

  نماذج تطبيقات االدارة االلكترونية في الجزائر -2

 والبحث العلمي قطاع التعليم العالي 

 قاع التربية الوطنية 

 قطاع العدالة

 قطاع الداخلية والجماعات املحلية

 النظام املصرفي الجزائري 

 مؤشر الحكومة االلكترونية في الجزائر  --3

 2020مؤشر الحكومة االلكترونية في الجزائر سنة 

 
 

 التحديات التي تواجه اإلدارة االلكترونية في الجزائر  -4

 في ظل تبني الجزائر مشروع اإلدارة االلكترونية ظهرت بعض الصعوبات             

 والعراقيل التي تحد من نجاح اإلدارة االلكترونية يمكن توضيحها في:

  أمية املواطن للتقنيات االلكترونية وصعوبة التواصل عبر التقنية   الحديثة 

 ونية، ارتفاع تكاليف تجهيز البنى التحتية لإلدارة االلكترونية عدم وجود بيئة عمل الكترونية محمية وفق اطر قان 

 عدم اقتناع القيادات اإلدارية بفكر وفلسفة اإلدارة االلكترونية وعدم قدرتهم على التخلي عن نمط اإلدارة التقليدية 

   أملعلوماتياملخاوف املتعلقة باألمن  

 خاتمة

ارة االلكترونية في اإلدارات واملؤسسات الجزائرية مزال في مراحله األولى،  عملية االنتقال إلى اإلد  أنمما سبق يمكن القول  

بعض اإلدارات والخدمات فقط وهذا  للصعوبات التي تحول    رقمنةوما تم انجازه ال يتعدى كونه تطبيقات صغيرة حول  

 دون تحقيق ذلك 

0

0,1

0,2
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0,7

مؤشر تنمية 
الحكومة 
االلكترونية

مؤشر الخدمات 
عبر االنترنت

مؤشر البنية 
االتالتحتية لالتص

مؤشر راس المال 
البشري

القيمة
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 النتائج 

 : وقد خلصت هذه الدراسة إلى 

 مح باالنتقال من اإلدارة التقليدية الورقية إلى إدارة عصرية تهدف إلى تقديم  اإلدارة االلكترونية أسلوب حديث يس

 أحسن الخدمات والتخلص من حدة البيروقراطية والفساد اإلداري 

   ال يزال مشروع اإلدارة االلكترونية في الجزائر في مراحله األولى وذلك نتيجة للصعوبات والعراقيل 

   االلكترونية أصبحت ضرورة حتمية تفرضها عليها التغيرات املحيطة والعامليةعملية التحول إلى اإلدارة 

   حول الحكومة االلكترونية يعكس الصعوبات التي تعاني   2020عامليا حسب تقرير األمم املتحدة سنة    120املرتبة

 منها الجزائر من اجل تبني اإلدارة االلكترونية 

 التوصيات

  املتواصل للموظفين في املؤسسات واإلدارات العمومية في مجال التقنيات الحديثة ضرورة التأهيل والتكوين 

  ضرورة الرفع من الدعم املالي املوجه ملشروع اإلدارة االلكترونية في الجزائر 

  العمل على الترويج ونشر ثقافة أهمية اإلدارة االلكترونية لدى إفراد املجتمع الجزائري 

 تية لالتصاالت عن طريق تطوير خدمة االنترنت وتعميمها على أرجاء الوطن والعمل  العمل على تطوير البنية التح

 . على تخفيض أسعارها

 قائمة املراجع 

 (  الحكومة االلكترونية، املجموعة العربية للتدريب و للنشر ، عمان،  2016محمد مدحت محمد :) 

 ( الحكومة االلكترونية  2010محمد صادق اسماعيل :)الغربي للنشر والتوزيع،  1وتطبيقاتها في الدول العربية، ط ،

 القاهرة. 

 ( اإلدارة االلكترونية، ط2009محمد سمير احمد :)دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان. 1 ، 

 ( االدارة االلكترونية االسس النظري والتطبيقية،ط2015فداء حامد :)دار الكندي للنشر والتوزيع، االردن. 1  ، 

 (: دور االدارة االلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الجزائر، اطروحة دكتوراه،  2018دار)رانية ه

 . 01كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 

 ( الكريم  عبد  املتحدة  2010عشور  الواليات  في  العمومية  الخدمة  ترشيد  في  االلكترونية  اإلدارة  دور   :)

 جستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة. االملريكية والجزائر، مذكرو ما

 ( اإلدارة االلكترونية في الجزائر تطبيقات وتحديات، مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث 2019الشيكر ايوب :)

 ، 01العدد   08والدراسات، املجلد 

 ة املفهوم وتحديات التفعيل، (: اإلدارة االلكترونية بين إشكالي2021ليتيم )  محمد نجيب بنابي وفتيحة

 ، 03، العدد 10املجلة الجزائرية لالمن والتنمية، املجلد 
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 اإلطار املفاهيمي لإلدارة اإللكترونية و صلتها ببيروقراطية .

Conceptual framework of electronic management and its link to bureaucracy. 

 لعريبي فاطمة الزهراء 

LARIBI FATIMA ZOHRA 

 جزائرال  /والية تندوف،  املركز الجامعي علي كافي تندوف متعاقدة ،أستاذة 

Professor, Contractor, University Center Ali Kafi Tindouf, Tindouf Province/ Algeria 

 

 امللخص: 

إن موضوع اإلدارة اإللكترونية من مواضيع اإلدارة الحديثة األكثر شيوعا كمفهوم أفرزه التحول نحو العصر الرقمي يضفي شكل جديد على  

عمل طبيعة و نوع الخدمات اإلدارية بزيادة الفعالية و النزاهة و الشفافية؛ و يؤدي إلى سرعة االستجابة للمطالب اإلدارة الحديثة، و يسهل  

ت ،  هزة و املنظمات اإلدارية : إال أن نموذج اإلدارة االلكترونية يوفر شروط النجاح و الوضوح و الدقة في تقديم الخدمات و إنجاز املعامال األج

حيث أصبح يمثل  ثورة تحول مفاهيمي و قفزة نوعية  في نموذج الخدمة العمومية و حتى الخاصة ، و لذا سنحاول في هاته الورقة البحثية  

 يط الضوء على مفهوم اإلدارة االلكترونية من جهة و نتطرق إلى نماذج البيروقراطية من جهة أخرى  تسل

   معامالت االلكترونية، املعوقات ،البيروقراطية اإلدارة االلكترونية ، الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The subject of electronic management is one of the most common modern management topics as a concept produced by the 

shift towards the digital age that gives a new shape to the nature and type of administrative services by increasing efficiency, 

integrity and transparency; It leads to a rapid response to the demands of modern management, and facilitates the work of 

administrative devices and organizations: However, the electronic management model provides the conditions for success, 

clarity and accuracy in providing services and completing transactions, as it represents a conceptual transformation revolution 

and a qualitative leap in the public service model and Even private, and so we will try in this research paper to shed light on 

the concept of electronic management on the one hand, and address bureaucracy models on the other hand.… 

Key words: : electronic management, electronic transactions, obstacles, bureaucracy. 

 

  مقدمة:

مجال    في  التقني  التطور  ثمار  إحدى  اإللكترونية  اإلدارة  وثورة  االتصاالتتعد  املعلومات  ثورة  بروز  فبعد   ،

واقعي    االتصاالت فعل  كرد  اإللكترونية  اإلدارة  جاءت  وتقنياته،  اآللي  الحاسب  أجهزة  تطور  عليها  ساعد  التي 

تطبيقات الحاسب اآللي في مجاالت مختلفة لتطوير طرق العمل التقليدية التي اعتمدت على املعامالت الورقية،    الستخدام

مرونة وفعالية من  واإلجراءات أكثر  إلى طرق  الوقت    واالستفادةة،  حينا  الروتينية  توفير  في  التقنية  الثورة  منجزات  من 

، غير أن اإلدارة اإللكترونية مجال شاسع و طويل و سوف نعمد من خالل هاته الدراسة الى تبيان أهم    والجهد والتكلفة

نقوم   سوف  املحاور  لهاته  معالجتنا  خالل  من  لكن  االدارة  هاته  تتضمنها  التي  علىاملحاور  الضوء  نماذج    بتسليط 

و التطور    ةالتي تعد احدى املعوقات اإلدارية الكبيرة التي تمنع اإلدارة و مؤسساتها من الديناميكي البيروقراطية اإلدارية  

،حيث انه توجد عالقة قوية جدا بين اإلدارة االلكترونية و البيروقراطية ؛ و كان لهاته العالقة سببا وجيها لدراسة العديد  

الى وجتهي نظر مختلفتين ففي اإلدارة األولى   الخبراء و املختصين في املجال لدراستها و فهم مضامينها و خلص هؤالء  من 

اإل اإلدارة  أن  فتعتبر  مفادها  الثانية  النظر  وجهة  من  أما   ، البيروقراطية  اصالح  و  لتطوير  كوسيلة  تعتبر  لكترونية 
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البيروقراطية كسبب رئيس ي لفشل اإلدارة اإللكترونية ،و الحل األنجع لهاته املعضلة  هو إيجاد أدوات لتناغم و تناسق بين  

نظيم ، و أخذ بعين االعتبار الثقافة البيروقراطية السائدة  كل من تطبيق اإلدارة االلكترونية و الفلسفة البيروقراطية للت

في اإلدارة العمومية و من هنا سوف نطرح التساؤول الرئيس ي اآلتي : ما مضامين اإلدارة االلكترونية األمثل لتسيير نماذج  

 و ما العالقة الرابطة بينهما ؟   البيروقراطية ؟ و ماهي نماذج البيروقراطية؟

ؤول املطروح الذي يشمل الورقة البحثية سوف نقسم الدراسة الى محورين: األول سوف يتضمن  وملعالجة التسا

االلكترونية  املبحث األول إلى أهم تعريفات اإلدارة  مباحث    03اإلدارة االلكترونية و منهجية تطبيقها و الذي يقسم بدوره إلى  

واألهداف ثم جاء املبحث الثالث بعنوان متطلبات وبينية  ، أما فيما يخص املبحث الثاني تناولنا فيه الخصائص  ومبادئها

، أما املحور الثاني فسوف نعالج نماذج البيروقراطية و أنواعها و عالقة التي تربط اإلدارة  االلكترونيةوأساسيات اإلدارة  

 االلكترونية و نماذج البيروقراطية . 

I.  : مفهوم و مبادئ اإلدارة االلكترونية   املبحث األول 

شك أن مسألة تحديد تعريفات دقيقة ملصطلحات الدراسة تعتبر أحد املداخل الضرورية املعقدة إلعداد أي    ال

التخصصات   تفرضها طبيعة  التي  االختالفات  نتيجة  والنقاش،  الجدل  إلى  تؤدي  ما  كثيرا  التي  العملية  وهي  علمي،  بحث 

جهة أخرى بسبب اختالف الرؤى الفكرية بين املفكرين والباحثين وهي اختالفات ساهمت في حقيقة    وتعددها من جهة، ومن

 األمر في إثراء املفاهيم وتوسيع دائرتها. 

نقوم      أن  قبل  أنه  غير  التعريفات  من  العديد  لها  قدمت  التي  املفاهيم  من  االلكترونية  اإلدارة  ويعتبر مصطلح 

 أن نقدم تعريفات لكل من مصطلح اإلدارة وااللكترونية على حدا. بتحديد بعضها فإنه جدير بنا 

أي مهام اإلدارة في مستويات التنفيذ، وهي    management     هي من أصل التيني ويطلق عليها باإلنجليزية  مفهوم اإلدارة:  -

 الوظيفة أو النشاط الذي يقوم به املديرون وليست املنظمة التي تدير.

 . (2008)الصيرفي، االدارة االلكترونية،  باالعتماد على األفراد اآلخرينهي القيام باألعمال  -

)أحمد م.،    اإلدارة هي أن تريد وأن تتنبأ وأن تخطط وتنظم وتصدر األوامر والتنسيق وأن تراقب  فايول:   هنري تعريف    -

 . (2009االدارة االلكترونية ، 

 هي عملية االلتقاء بين الحاسوب وشبكات االتصال والكترونيات املستهلك.  تعريف االلكترونية:  -

 املفاهيم املرتبطة باإلدارة االلكترونية:  -

هي مدخل متكامل ومرن لتوزيع قيمة األعمال املميزة من خالل ربط النظم بالعمليات التي  األعمال االلكترونية:  

 مبسطة ومرنة وباستخدام تكنولوجيا.  تنفذ من خاللها أنشطة األعمال الجوهرية بطريقة

هي استخدام الوسائل االلكترونية أي اتصاالت الكترونية لتمكين عمليات التبادل بما في ذلك   التجارة االلكترونية:

 بيع وشراء املنتجات والخدمات التي تتطلب وسائل نقل بصورة مختلفة من مكان إلى آخر. 

القول      االلكترونية  إنويمكن  البريد    التجارة  مثال  االلكترونية  األعمال  أوجه  من  رئيس ي  وجه  أو  بعد  مجرد  هي 

 االلكتروني، التسويق االلكتروني والهندسة. 

هي أيضا اإلدارة العامة االلكترونية لألعمال والوظائف الحكومية املوجهة للمواطنين أو لقطاع    الحكومة االلكترونية:   -

 وأجهزتها عبر استخدام نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصال.األعمال أوبين مؤسسات الدولة ووكيالتها 

 .(2010)ياسين،  لهي إنتاج املعلومات وتوزيعها بطريقة تركز على تلبية احتياجات املواطنين واألعما -

 مفهوم اإلدارة االلكترونية:  1-1
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الوسائل والتقنيات    - أو اإلعالن  هي استخدام  التجارة  أو  أو اإلجراءات  التنظيم  أو  املمارسة  ما تقضيه  االلكترونية بكل 

 ويطال هذا املعنى حتى األمور الغير إدارية.

)أحمد    هي مدخل تكاملي الستثمار الجهد والوقت والحيز والكينونة االقتصادية وتعزيز الخدمة وتحقيق الرضا للجميع   -

 .(2010م.، االدارة االلكترونية، 

املعلومات    - لتكنولوجيا  الواسع  االستخدام  طريق  عن  االلكتروني  املكتب  وإحالل  الورقية  املعامالت  عن  االستغناء  هي 

)الساملي ع.، االدارة    وتحويل الخدمات العامة إلى إجراءات مكتبية تم معالجتها حسب خطوات متسلسلة منفذة مسبقا

 . (2008االلكترونية، 

انجاز املعامالت اإلدارية وتقديم الخدمات العامة عبر شبكة االنترنت دون أن يضطر العمالء إلى االنتقال إلى اإلدارات    -

 . (2004)العلوش،  شخصيا إلنجاز معامالتهم مع ما يترافق من إهدار للوقت والجهد والطاقات

مثل    - لها،  املرادفة  املصطلحات  بعض  وبين  بينها  التمييز  محاولة  من  انطالقا  يعرفها:  إبراهيم  غالب  سعد  الدكتور  أما 

ة  الحكومة االلكترونية واألعمال االلكترونية، ويعرف اإلدارة االلكترونية باعتبارها منظومة متكاملة وبنية وظيفية وتقني

مفتوحة هي إطار يشمل كل من األعمال االلكترونية للداللة على اإلدارة االلكترونية والحكومة االلكترونية للداللة على  

املوجهة   أو  لألعمال،  املوجهة  أو  للمواطنين  املوجهة  الحكومة  االلكترونية ألعمال  اإلدارة  أو  العامة،  االلكترونية  اإلدارة 

 . (2010)ياسين،  (2010)ياسين،  لفةملؤسسات ودوائر الحكومة املخت

تسيير  - في  واملعلومات  املتنوعة  تكنولوجية  اتصال  وسائل  استخدام  العامة    هي  لخدماتها  الحكمية  اإلدارات  أداء  سبل 

طالبي االنتفاع من خدمات املرفق العام بمزيد من الديمقراطية من  ذات القيمة والتواصل مع   (  teleservicesااللكترونية )

)مختار ح.، تأثير االدارة االلكترونية على إدارة    خالل تمكينهم من استخدام وسائل االتصال االلكترونية عبر بوابة واحدة

 . (2007-2006العربية، املرفق العام و تطبيقاتهافي الدول 

املشاريع      مصادر  في  والتحكم  والتوجيه  للتخطيط  املعلوماتية  والشبكة  االنترنت  تسخير  على  يعتمد  إداري  إجراء  هو 

 .  (Rawash, 2014)واألعمال لتحقيق أهداف املنظمة

واستخدام    األوراق  استعمال  عن  االبتعاد  تعني  اإللكترونية  اإلدارة  بأن  نستنتج   السابقة  املفاهيم  من خالل 

الخدمات   تقديم  إلى  تؤدي  وهي  التقليدية  اإلدارة  في  تستعمل  كانت  التي  األساليب  من  بدال  متطورة  تكنولوجية  وسائل 

تالي سوف يؤدي إلى استثمار الوقت والجهد املبذول وتحقيق رضا  للمواطنين دون الرجوع  واالنتقال لإلدارات شخصيا وبال

 الجميع.  

 هناك مجموعة من املبادئ التي ينبغي التعرف عليها عندما يراد تطبيق اإلدارة االلكترونيةاملبادئ: .2.1

وصياغة تشريعات    خلق مناخ تشريعي قانوني مالئم الذي يؤمن تأسيس منظومة اإلدارة االلكترونية ويستلزم ذلك تطوير  -1

تقترن بالتوضيح االلكتروني والوثيقة االلكترونية ودورهما في إثبات واتخاذ القرارات وحل النزاعات مما يسهل إتمام األعمال  

 االلكترونية.

واملعدات    -2 األجهزة  توفير  خالل  من  املادية  البنية  سواء  املختلفة  جوانبها  من  االلكترونية  التحتية  بالبنية  االرتقاء 

املستخدمة من حواسيب، أو البنية البشرية عبر االرتقاء بالكفاءات البشرية الالزمة لعملية القيادة االلكترونية أو البنية  

 التنظيمية التي تشمل وضع معايير قياس النظم الفنية. 

 اإلعداد لعملية إصالح األساليب اإلجرائية في مختلف قطاعات الدولة وال سيما الخدماتية.  -3

احة الفرص املتكافئة أمام الجميع لالستفادة من اإلمكانيات التي توفرها الخدمات االلكترونية في مختلف قطاعات  إت  -4

 األعمال. 
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 توفير التسهيالت املمكنة للمواطنين بشكل يسمح لها بالتعامل مع املواقع املختلفة والوصول إليها بسهولة.  -5

املالئمة من حيث    -6 الثقافية  البيئة  لدى  تأسيس  القناعة  لخلق  املجتمع وقيمه،  مبادئ  على  واملحافظة  اللغة  تحديات 

االلكترونية املخرجات  بقانونية  العلمية،    األفراد  تأسيس  متطلبات  و  فكرية  مرتكزات  االلكترونية  االدارة  ع.،  )الفرجي 

2010) . 

 كما يرى الدكتور عمار بوحوش أن مبادئ اإلدارة االلكترونية تنحصر فيما يلي:      

مهنيا    -1 املهيأة  والكفاءات،  املهارات  من  تنوع  فيها  عمل  بيئة  خلق  يتطلب  بحيث  للمواطنين  الخدمات  أحسن  تقديم 

 ديد نقاط القوة والضعف.الستخدام التكنولوجيا الحديثة مع انتقاء املعلومات والقيام بتحليالت دقيقة مع تح

الخدمة    -2 وتوفير  للجمهور  تحقيق فوائد  مع  الواقع،  أرض  في  نتائج مجسدة  إلى  األفكار  تحويل  أي  النتائج:  على  التركيز 

 املستمرة على مدار الساعة. 

ملدارس واملكتبات  سهولة االستعمال واإلتاحة للجميع أي إتاحة تقنيات الحكومة االلكترونية للجميع في املنازل والعمل وا  -3

 لكي يتمكن كل مواطن من التواصل. 

تخفيض التكاليف ويعني أن االستثمار في تكنولوجيا املعلومات وتعدد املتنافسين على تقديم الخدمات بأسعار زهيدة    -4

 يؤدي إلى تخفيض التكاليف.

انتظام لتحسين وإثراء ما هو موجود، ورفع  التغيير املستمر: وهو مبدأ أساس ي في اإلدارة االلكترونية، بحكم أنها تسعى ب -5

 . (2010)بوحوش،  مستوى األداء بقصد كسب رضا الزبائن، والتفوق في التنافس

فهي تتم بشكل إلكتروني بحيث    ، توجيه تنفيذ األعمال اإللكترونيةويمكن القول بأن اإلدارة اإللكترونية ما هي إال إدارة      

املؤسسات   مستوى  على  دور  فلها  اإللكترونية  الحكومة  أما  املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  تنجز  املهام  كل  تصبح 

واملنظمات العامة للداللة على إدارة اإللكترونية، وهذه األخيرة ترتكز على مجوعة من املبادئ البد من توفرها في اإلدارة  

مواكبة التغيير املستمر    ، ومواصلة التقدم وحقيقها على مستوى املنظمةطلوب تاإللكترونية لتحقيق كافة األهداف امل

 للبيئة الخارجية والداخلية. 

 العام: دور اإلدارة اإللكترونية في سير املرفق .3.1

بين  - النظام أصبح يعتمد على الربط  املعلوماتية وهذا  النظام الشبكة  إلى  املعلوماتي  الحاسوبي  النظام  االستقاللية من 

 اإلنتاج والتسويق واملحاسبة واملالية واملوارد وذلك من خالل مراكز األبحاث والتطوير . 

التي    Saftwareد على مصادر املعلومات مثل قاعدة البيانات  التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية التي تعتم  -

 تبحث عن املعلومات. 

 التحول من اإلجراءات التدريجية التي تتطلب وقت إلى اإلجراءات اللحظية.  -

 تعمل اإلدارة اإللكترونية عبر الشبكة املعلوماتية لربط قاعدة البيانات باإلنترنت لتوفير معلومة محددة وبشكل دقيق.  -

 تعمل على ربط اإلدارة باملواطن في تلقي الخدمات.  -

 . (Ahmed, 2006)تحويل اإلجراءات من مركزية اإلدارة إلى الالمركزية -

II.  املبحث الثاني: الخصائص وأهداف اإلدارة االلكترونية 

اإلدارة        في  واالتصال  للمعلومات  الحديثة  التقنيات  من  إن  بمجموعة  تتميز  جعلها  تنوعها  اختالف  على  االلكترونية 

 الخصائص واألهداف، وهذا ما سنتطرق له في هذا املبحث من خالل:
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 خصائص اإلدارة االلكترونية:.1.2

تقنيات      استخدام  على  أساسا  مبني  االلكترونية  اإلدارة  نموذج  إلى  التقليدي  الشكل  من  اإلدارة  نمط  اختالف  لعل 

 واالتصال، مما يجعل هذه األخيرة تتسم بجملة من الخصائص يمكن إجمالها فيما يلي: املعلومات

 إدارة ومتابعة اإلدارات املختلفة للمؤسسة وكأـنها وحدة مركزية. -1

 تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها مع إعطاء دعم أكبر في مراقبتها.  -2

 صلية بصورة موحدة وتقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها. تجميع البيانات من مصادرها األ  -3

 تكنولوجيا املعلومات من أجل دعم وبناء ثقة مؤسسية إيجابية لدى كافة العاملين.  توفير -4

املين واإلدارة العليا التعلم املستمر وبناء املعرفة، وتوفير املعلومات للمستفيدين بصورة فورية مع زيادة الترابط بين الع  -5

 .)ذكره( واملتابعة وإدارة كافة املوارد

ساعة متواصلة األمر الذي ينهي معاناة األفراد في طابور االنتظار،    24صفة التواصل الدائم فهي إدارة بال زمان إذ تستمر    -6

 ويرفع من جودة الخدمات املقدمة للمواطنين. 

 مرونة تنظيمية يعكسها طابع املؤسسات الشبكية، واملؤسسات الذكية، باعتبارها تعتمد على صناعة املعرفة. -7

 باإلضافة إلى هذه الخصائص تتميز اإلدارة االلكترونية بخصائص جوهرية نذكرها كالتالي:    

داري والتغيير التنظيمي تمثل منعرجا حاسما  زيادة اإلتقان: إن اإلدارة االلكترونية كآلية عصرية في عمليات التطوير اإل   -1

في شكل املهام، واالنشطة اإلدارية التقليدية وتنطوي على مزايا أهمها املعالجة الفورية للطلبات، والدقة والوضوح التام في  

 إنجاز املعامالت. 

رة بهدف دفع عملية التحول، فإن  تخفيض التكاليف: إذا كانت اإلدارة االلكتروني في البداية تحتاج ملشاريع مالية معتب  -2

انتهاج نموذج املنظمات االلكترونية سوف يوفر ميزانيات مالية ضخمة حيث لم تعد الحاجة في تلك املراحل لليد العاملة  

 ذات العدد الكبير. 

مصالحها، وحرصت  تبسيط اإلجراءات: أمام الحاجة للتحديث، والعصرنة عملت جل اإلدارات على إدخال املعلومات إلى    -3

على االستخدام األمثل ملا لها من إمكانيات، وقدرات في تلبية حاجات املواطنين بشكل مبسط وسريع خاصة في ظل تنوع  

 )ذكره( الفئات التي تستهدفها أنشطة املنظمات العامة.

رونية هي محصلة لوجود الرقابة االلكترونية، التي تضمن  تحقيق الشفافية: فالشفافية الكاملة داخل املنظمات االلكت  -4

املحاسبة الدورية على كل ما يقدم من خدمات، إذ تعتبر بأنها الجسر الذي يربط بين املواطن ومؤسسات املجتمع املدني  

 . والسلطات املسؤولة عن مهام الخدمة العامة

 أهداف اإلدارة االلكترونية: .2.2

ساعة في اليوم ،وطيلة أيام األسبوع بما في ذلك اإلجازة    24تقديم الخدمات لدى املستفيدين بصورة مرضية وفي خالل    -1

 األسبوعية . 

 صغر املكان املجهز لحفظ املعلومات اإللكترونية. -2

 مناسبة أي إحداث تحويل في اإلجراءات الحكومية.  تحقيق السرعة املطلوبة إلنجاز إجراءات العمل وبتكلفة مالية  -3

 إيجاد مجتمع قادر على التعامل مع معطيات العصر التقني.  -4

 تعميق مفهوم الشفافية والبعد عن املحسوبية.  -5

 الحفاظ على حقوق املوظفين من حيث اإلبداع واالبتكار.  -6

 زيادة حجم االستثمارات التجارية. -7



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  292

292 

 ملعلومات وتقليل مخاطر فقدها. الحفاظ على سرية ا -8

 إدارة امللفات بدال من حفظها.  -9

 استعراض املحتويات بدال من القراءة . -10

 مراجعة محتوى الوثيقة بدال من كتابتها.  -11

 . )ذكره ع.( البريد اإللكتروني بدال من الصادر والوارد -12

 باإلضافة إلى األهداف السابقة نجد بأن اإلدارة االلكترونية تتميز بجملة من األهداف وهي كاآلتي:    

 تطوير نظام الحكم والشؤون العامة وإيجاد عالقة جديدة بين املواطنين والدولة. -

 خلق الفاعلية في اإلدارة وتحسين مستوى العمليات اإلدارية باستعمال تقنيات حديثة.  -

 ليص االزدواجية في اإلجراءات املعقدة.تق -

  .)ذكره م.( تخفيف القيود البيروقراطية والتقليل من عدد األوراق املطلوبة إلنجاز املعامالت -

للمستفيدين      املعلومات  توفير  نتيجة  التقليدية  اإلدارة  تميزها عن  الخصائص  من  بمجموعة  االلكترونية  اإلدارة  تتميز 

بصورة فورية مع زيادة الترابط بين العاملين واإلدارة العليا والثقة فيما بينها، كما أنها تتميز بمجموعة من األهداف تسعى 

     ة املقدمة من طرف إدارة املرفق العام.من خاللها إلى تحسين نوعية الخدم

III.  املبحث الثالث: متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية 

مع بروز مفهوم اإلدارة االلكترونية وتطبيقاتها في املؤسسة فقد أدى هذا إلى تحول جذري في األساليب واإلجراءات  

ملكونات املعلوماتية واملالية والتقنية، وبالتالي البد من  والهياكل والتشريعات التي تقوم بها، فهي تعتبر نظام متكامل من ا

 توفر متطلبات عديدة ومتكاملة لتطبيقها وهي كالتالي:

يمكن القول بأن معظم املشروعات التجارية التي تعتمد على شبكة الويب تتطلب بنية    متطلبات األدوات واملعدات:1  .1.3

تحتية أقل بكثير من تلك التي تتطلبها املشروعات التجارية التقليدية، ويمكن تلخيص هذه األدوات الالزمة إلنشاء وتشغيل  

 موقع الويب إلى ما يلي:

التصال باإلنترنت وهو عبارة عن اتصال مباشر بين نقطتين يتم  اتصال مخصص وسريع باإلنترنت أي استئجار خط ل  -

 استئجاره من شركة متخصصة.

 جهاز كومبيوتر ذو إمكانيات قوية لتشغيل البرامج الخاصة بوحدة الخدمة.  -

كون  كومبيوتر مكتبي مخصص لعمليات التطوير واالختبار بحيث يتم االستعانة بها للقيام بعمليات التطوير ال يجب أن ت   -

 بفاعلية نفسها التي تمتاز بها وحدة الخدمة. 

 مصدر طاقة مستمرة وغير متقطع . -

 ساعة . 24خدمة عمالء متوفرة على مدار   -

 .)ذكره ح.( سرعة التحميل أي كلما كان موقع الويب قريب من قنوات اإلنترنت الرئيسية زادت سرعة التحميل -

 ملتطلبات الخاصة ببرامج الكمبيوتر : .ا2 .1.3

خيارات برامج الكمبيوتر التي يتم توفيرها داخليا وخارجيا تشمل حزمة البرامج الخاصة بوحدة خدمة الويب وبرتوكول    -

وعناصر عملية السداد وقاعدة البيانات ، بحيث نجد برامج الكمبيوتر الخاصة بوحدة خدمة الويب شهادة    Telnetوخدم   

،وحدة خدمة الدليل ، البنية األساسية لعملية السداد ، بيئة التطوير وأخيرا برامج الكمبيوتر الخاصة باالختبار  األمان  

 والتحليل . 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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على الرغم من أن عدد املوظفين الالزم لدعم وخدمة مشروعات التجارة    املتطلبات املتعلقة  بعمليات التوظيف :3  .1.3

 في مجاالت التجارة التقليدية إال أن الرواتب واألجور الفئة األولى تكون مرتفعة للغاية  اإللكترونية غالبا ما يكون أقل منه

 .)ذكره م.(

هنا البد من تحديد العمليات الالزمة للتطبيق األعمال اإللكترونية عن طريق تحليل العمليات    املتطلبات التنظيمية:  4.1.3

 أو الوظائف الحالية بش يء من التفصيل . 

 تحديد درجة األهمية النسبية أو درجة مساهمة كل وظيفة في تحقيق األهداف املطلوبة . -

   .وجعله متماشيا مع متطلبات التحول لألعمال اإللكترونيةاستيعاب العمليات غير الضرورية بهدف تبسيط النظام    -

 توفير القدر الكافي من املرونة للنظام وتحديد مدى قدرته على تحقيق األهداف املرجوة  -

نجد بأن هنالك مجموعة من التحديات التي تواجه البيئة القانونية والنظم القانونية بحيث    املتطلبات القانونية :.5.1.3

 تتمحور هذه التحديات حول أثار استخدام الوسائل اإللكترونية في تنفيذ األنشطة التجارية . 

مرارها وتطورها ، وعليه  باإلضافة إلى هذه املتطلبات وجدنا بأن هنالك مجموعة أخرى البد من تطبيقها وهدا لضمان است   -

 فإن هذه املتطلبات تتركز في مايلي :

  Computer Networkاملتطلبات الفنية املتعلقة بالجانب املادي ، بحيث يتضمن هذا الجانب تصميم الشبكات وأنواعها    -

ة على عمل الشبكة  وهي أكثر الشبكات انتشارا ، إذ ال يوجد فيها حاسوب مركزي للسيطر  Bus بحيث نجد به الشبكة الخطية

هو   الثاني  النوع  ،أما  البعض  يبعضها  الشبكة  عناصر  كل  لتوصيل  يستخدم  رئيس ي  كابل  على وجود سلك  تعتمد  وإنما 

فيها   الحلقية فهي تتصل  أما فيما يخص الشبكة   ، في هذا املجال  التي ظهرت  أوائل الشبكات  النجمية وهي من  الشبكة 

 الحلقي بحيث يكون اتصال في اتجاه واحد .   الحواسيب معا بحلقة مغلقة تأخذ الشكل

، محطات  Main Serverمكونات الشبكات : لكي تقوم املنظمات ببناء الشبكات وتصميمها ونجد بها جهاز الخدمة الرئيس    -

 . )الفرجي( ، األجهزة امللحقة ووسائط التوصيل  Workstationالعمل

 املتطلبات اإلدارية :  .6.1.3

الجهاز الوظيفي املطلوب أي توفر املوارد البشرية التي تمتلك الخبرة واملهارة في مجال املعرفة واملعلومات والقادرة على    -

التعامل مع هذه االستراتيجية، الحاجة إلى تكوين قيادات إدارية قادرة على التغيير وخلق أنماط العمل الجماعي كقاعدة  

 لالتصاالت اإللكترونية. تنظيمية 

التنظيم الداخلي أي ضرورة إجراء تعديالت جذرية على الصعيد تنفيد أنشطة األعمال وأسلوب العمل املتبع ، إضافة إلى    -

 تحسين اإلجراءات وقواعد العمل وضرورة تكوين هياكل المركزية ، شبكة مرنة. 

ل في تكلفة شراء األجهزة واملعدات والتسهيالت األخرى وتكلفة  هيكلة التكاليف بحيث نجد تكاليف املباشرة والتي تتمث  -

)ذكره  برمجيات النظام أما التكاليف غير املباشرة فهي املتمثلة في تدريب العاملين وتكلفة صيانة املعدات وتأمين املباني  

متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية فإنها تستطيع أن توفر بيئة  ومن خالل ما سبق ذكره يمكن القول بأنه إذا توفرت  ع.(

تعاونية جديدة يستطيع فيها العاملون العمل سوية، باإلضافة إلى جعلها وسيلة فعالة في نظم املعلومات وهذا راجع إلى  

 تطبيق كافة متطلباتها دون اإلخالل أو التخلي عن أي متطلب من متطلباتها. 

 :  ساسيات اإلدارة اإللكترونية البنية واأل  .1.2.3

بلوغ       من  تمكنها  إلكترونية  ألنظمة  وفقا  املختلفة  وظائفها  أداء  في  متماسك  شبكي  بناء  على  اإللكترونية  اإلدارة  ترتكز 

األهداف املسطرة في نظام اإلدارة اإللكترونية ،ويقتض ي باألساس ضرورة توفير البني التحتية ومختلف الدعامات الرئيسية  

 والتي يمكن تناولها بشكل التالي : 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 :  البناء الشبكي لإلدارة اإللكترونية .1.1.2.3.

البناء   في  مجسدة  تكون  جاهزيتها  ومستوى  اإلدارة  طبيعة  ومتنوعة حسب  مختلفة  أشكاال  اإللكترونية  الشبكات  تأخذ 

 الشبكي لإلدارة اإللكترونية والتي غالبا ما تشمل الشبكات  التالية :

االنترنت:    - معلوما  Internetشبكة  اآللية  وهي شبكة  الحاسبات  للعديد من شبكات  تعاونية  ،تمثل توصيالت  تية عاملية 

ألية مختلفة تم توصيلها بطريقة مبسطة وسهلة ،بحيث تبدو وكأنها قطعة واحدة أو نظام   ،مكونة بذلك من حواسيب 

 واحد ، ومن أهم الخدمات التي تقدمها االنترنت لإلدارة اإللكترونية يمكن  أن نذكر ما يلي :

والتي تشمل خدمة تدعم كثيرا املتحاورون الذين يتواصلون حول موضوع معين    News Groupدمة املنتديات الحوارخ  -

 عبر شبكة االنترنت. 

 .File Transfer protocolخدمة   -

تقدم تبادل امللفات ، خدمة التخاطب    و)الساملي(إذ تمثل وسيلة التخاطب بين شعوب العالم   Chating خدمة املحادثات  -

أنماط   وفق  بواسطة  3مجانا  املسموعة  املحادثات  وخدمة  الشاشة  على  الطباعة  بواسطة  املقروءة  املحادثات  خدمة   :

 الصوت الالقط وتستخدم غالبا مع الطباعة وأخيرا املحادثات املرئية عن طريق الكاميرات 

الويب..  - شبكة  عدد    www .world .wide .weleخدمة  يفوق  إذ  االنترنت  شبكة  في  باملعلومات  الغني  الجزء  تشمل  إذ 

 حاسوب مزود تتقاسم ملكيتها الجامعات. 12000الحواسيب املزودة لشبكة الويب حاليا 

حيث تمثل برنامج تبادل املعلومات وفق نموذج مختلف ،فقد    teleconmuniction networkخدمة االتصال عن بعد    -

 يكون االتصال بواسطة الهواتف ، امليكروويف  أو األقمار. 

ال    - اإللكتروني  البريد  عبر  املنقولة  اإللكترونية  فالرسالة  االنترنت  استخدام  أوجه  أحد  فهو  اإللكتروني:  البريد  خدمة 

من العالم وتأخذ أشكال متعددة بحيث تكون في صورة بيانية ، بحوث ، كتب أو  يستغرق  وصولها سوى ثواني إلى أي رقعة 

 ملفات فيديو.

وتعتمد على تقنية االنترانت وتقوم   privateهي شبكة الشركة الخاصة    Intranetالشبكة الداخلية للمنظمة )االنترنت(    -2

الع كل  يحتاجها  التي  املعلومات  كل  بتقديم  للمنظمة  الداخلية  داخلية ،فهي  الشبكة  معلومات  املنظمة من  داخل  املين 

 تقتصر على العمال الذين ينتمون للمؤسسة. 

: هي عبارة عن شبكات انترانت داخلية ،توسعت وامتدت    Extranetالشبكة الداخلية للمنظمة والعمالء)اإلكسترانت(    -3

كسترانت تمثل شبكة محمية دورها الربط  خدماتها إلى املستخدمين خارجيين ، مخولين من داخل املنظمة الداخلية واإل

ألنها منظمة خدماتها    pass wordبين املنظمة أو الشركات إذ ينبغي على املستخدمين لشبكة اإلكسترانت تقديم كلمة املرور  

 . )الذكر(  ال توجد إلى كل الناس.

مما سبق يمكن القول بأن الشبكات الثالث هي شبكات تعمل بالتوازي وتتوفر على عنصر التكامل ، فعنصر االنترنت لها    -

لالنتقال   املعلومات  تكنولوجيا  على  االعتماد  يتم  واالكسترانت  االنترنت  شبكتي  ومن  الخارجية  املنظمة  بشبكة  ارتباط 

   .رونية سواء في البيئة الداخلية أو وفي عالقاتها مع بيئتها الخارجيةباملنظمة إلى مستوى العمل  باإلدارة اإللكت 

 عناصر اإلدارة اإللكترونية:.2.1.2.3

اإلدارة اإللكترونية منظومة تفاعلية وتكاملية وعلى هذا األساس كانت املنظومة تتكون من مجموعة من عناصر وهي  تحدد  

 كما يلي : 

املعلوماتية: تعد عنصر مستحدث ساد مختلف املجاالت بكل قوة ، فتقاس املعرفة املتجددة بما توفره من صيغ مبرمجة    -1

إلى وترجمتها  البيانات  الذي    ملعالجة  بالزمن  ترتبط  أنها  بحيث  التوقيت  مثال  الخصائص  من  بجملة  تتميز  وهي  معلومات 
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تستغرقه دورة املعالجة للمستفيد ، أما الدقة فهي درجة خلو املعلومات من األخطاء بنوعيها الصريحة والضمنية ، املالئمة  

بين اإلتقان  أي درجة  املراجعة  الوضوح وقابلية  إلى  ،باإلضافة  وقابلية    واملرونة  التحيز  وأخيرا عدم  املستفيدين  مختلف 

 القياس مع الشمول وإمكانية الوصول إلى املعلومات .

بين    -2 واملعلومات  البيانات  تناقل  في  السرعة  توفر  التي  الحاسوب  بشبكات  ممثلة  هائلة  تنفيذية  أداة  هي  االتصاالتية: 

اإلدارية داخل أي منظمة وأجهزتها إلى نوعين  مختلف األجهزة والوحدات     : الفرعية واملديريات املختلفة ويمكن تصنيفها 

املعلومات والبيانات وتتكون من األسالك املحورية   السلكية وهي تستخدم في نقل  واألسالك    Coascial Gableالوسائط 

ي تستخدم موجات  ، أما الوسائط الالسلكية فهFiber opticsأخيرا األسالك األلياف الضوئية    turisted pair wireاملزدوجة  

 .)ذكر( األثير في نقل البيانات

 وهو هدف ينبغي أن تقدمه املنظمات التي تسيطر على تطبيق اإللكترونيات في أداء أعمالها بأسرع وقت الخدماتية :  -3

 باإلضافة إلى هذه العناصر البد من توفر أربع عناصر أخرى في اإلدارة اإللكترونية وهي كالتالي : 

ا  - برامج  لتطوير  ونظرا  وملحقاتها  الحاسوب  أجهزة  بها  ويقصد   : الحاسوب  عدد  عتاد   في  املستمرة  والزيادة  لحاسوب 

مستخدمي األجهزة في املؤسسات فإنه من األفضل للمؤسسة السعي وراء امتالك أحدث ما توصل إليه صانعو العتاد في 

الحاسوب   عتاد  مالئمة  الصيانة،  وتكاليف  املستمر  التطوير  تكاليف  توفير  هما:  أساسيتين  ميزتين  تحقق  حيث  العالم 

 وبرمجيات نظم املعلومات . للتطورات البرمجية 

البرمجيات والشبكات : هي مجموعة البرامج املستخدمة لتشغيل جهاز الحاسوب اآللي واالستفادة من إمكانيات املختلفة   -

، أما الشبكات فهي الوصالت اإللكترونية املمتدة عبر نسيج اتصالي لشبكات االنترانت واالكسترانت وشبكة االنترنت التي  

 لقيمة للمؤسسة وإلدارتها اإللكترونية . يمثل شبكة ا

، املديرون   Leaderships pigitalصناع املعرفة : وهو العنصر األهم في منظومة اإلدارة اإللكترونية من القيادات الرقمية -

التعاضد   إدارة  املعرفة  ، ويتولى صناع  املؤسسة  في  الفكري  املال  املعرفية ورأس  للموارد  لعناصر  واملحللون  االستراتيجي 

 . (2011)القريش ي،  اإلدارة اإللكترونية من جهة وتغيير طرق التفكير السائدة للوصول إلى ثقافة املعرفة

 وظائف اإلدارة االلكترونية:.2.3.

لإلدارة االلكترونية مجموعة من الوظائف وهي ذات قيمة عالية وأساسية بحيث أنها تمثل مرتكزات هامة في اإلصالح      

 اإلداري والتغيير جذريا على مستوى اإلدارة وتشمل هذه الوظائف ما يلي: 

سمات، فهو عملية دينامية  بحيث أنه يختلف عن التخطيط التقليدي ويتميز بثالث   E-Planing التخطيط االلكتروني    -1

الرقمية   املعلومات  التجديد والتطوير، فهو عملية مستمرة بفضل  قابلية  مع  األمد  الواسعة وقصيرة  األهداف  اتجاه  في 

 دائمة التفوق باإلضافة إلى أنه يتميز بقدرته على تجاوز فكرة تقسيم العمل التقليدي بين اإلدارة وأعمال التنفيذ. 

االلكترو  -2 فإن    E-Organizingني  التنظيم  االلكترونية،  أي  الذكية  اإلدارة  إلى  التقليدية  اإلدارة  من  التحول  ظل  فهي 

الدكتور نجم عبود يرى بأن مكونات التنظيم قد حدث فيها تغيير من خالل بروز هيكل تنظيمي القائم على بعض الوحدات  

 الثابتة  

شكل تنظيم يعرف بالتنظيم املصفوفي ، يقوم أساسا على الوحدات  والكبيرة والتنظيم العمودي من األعلى إلى األسفل إلى  

 الصغيرة والشركات دون هيكل تنظيمي  

 وبالتالي فإن التقسيم اإلداري يصبح على أساس الفرق وليس الوحدات واألقسام . 

ي  E- Controllingالرقابة اإللكترونية    -3 ؤدي إلى تقليص من  فهي تسمح باملراقبة األنية من خالل شبكة املؤسسة ،مما 

 الوقت املستغرق ،باإلضافة إلى أنها عملية مستمرة ومتجددة تكشف األخطاء واألعمال الغير املرغوب فيها.
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 القيادة اإللكترونية : وهي تنقسم إلى ثالثة أنواع نذكرها كالتالي : -4

نترنت وهي تتميز بتوفير املعلومات وتحسين  حيث ترتكز في نشاطاتها على استخدام تكنولوجيا اال   العملية:القيادة التقنية    -

مما يؤدي إلى امتالك القائد اإللكتروني قدرات في تحسين    Technology  Senseجودتها وهي تعرف بقيادة اإلحساس بالثقة  

 مختلف أبعاد التطور التقني في األجهزة والبرمجيات . 

 )ذكره ع.( ى القدرة على تحفيز النفس وإنجاز املهماتالبد من أن يتصف القائد بها مما يؤدي إل  الذاتية:القيادة   -

وبناء على ما سبق يمكن القول بأن اإلدارة اإللكترونية تعتمد أو ترتكز في بنائها على الشبكات الثالث املذكورة سابقا        

والتي البد من تواجدها في اإلدارة اإللكترونية، وإضافة إلى هذا نجدها تتميز بجملة من العناصر والوظائف التي تتماش ى مع  

كما أنها تملك فائدة كبيرة على مستوى اإلدارات من خالل تغيير طرق تفكيرها للوصول إلى ثقافة متغيرات البيئة الخارجية،  

 وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ذات الجودة العالية|.  متطورة،عالية وتكنولوجيا 

 :  البيروقراطية والتنظيم البيروقراطي ونماذجهاملحور الثاني:  

يشكل الجهاز البيروقراطي للدولة أحد املتغيرات األساسية في النظام السياس ي وجوهر  عملية بناء الحكم الراشد؛ حيث  

أصبحت تقاس درجة رشاد الحكم بمدى قدرة األجهزة البيروقراطية على تنفيذ السياسات العامة بكفاءة و فعالية، و كذا  

و   املجتمع  الدولة و  إدارة شؤون  للمواطنين  قدرتها على  الخدمات األساسية  إلى جانب تقديم  اإلنمائية  تحقيق األهداف 

بأحسن جودة و نوعية، فالبيروقراطية إذا جهاز في يد السلطة، غير أن لهاته البيروقراطية مفهوم نماذج سوف نحاول  

 مباحث.  03التعرض لها من خالل املحور الثاني الذي يتضمن 

IV.  : بيروقراطيةاالطار النظري لل  املبحث األول   

للبيروقراطية اإلدارية معنيين ، األول و هو  املعنى الشائع للمصطلح ، و اآلخر  هو املعنى األكاديمي    :  .مفهوم البيروقراطية1

العلمي فيما يتعلق باملعنى األول ، فإنه من الشائع ربط مصطلح البيروقراطية بعدة مساوئ تعرف بها هاته األخيرة كالبطء  

.......إلخ ؛ هذا هو املفهوم الشائع لدى أغلبية املواطنين و في الكثير  ؛ية  و التأخير و الروتين و الفساد و الرشوة و املحسوب

من الخطابات العمومية خصوصا السياسية منها كداللة على عجز اإلدارة العامة على تلبية رغبات  املتعاملين  معها . هذه  

أنما حتى في الدول الغربية ، أما فيما يتعلق  النظرة البيروقراطية ليست شائعة فقط في الثقافة الجزائرية أو شمال فريقيا و  

باملعنى األكاديمي للبيروقراطية فتعود جذور كلمة البيروقراطية حسب العديد من الباحثين الى األصل الالتيني ، و يتكون  

أما الجزء    " و تعني في اللغة الفرنسية القديمة املكتب ،     Bureau " هذا املصطلح من جزئين و هما ؛ فالجزء األول بيرو  

" و باالنجليزية تعني السلطة أو الحكم ، و وفقا لهذا   Cracy" و بالفرنسية "   Cratieو باليونانية "   "Kratosالثاني قراطية "

 (2014)ليلى،  فإن مصطلح البيروقراطية في معناه اللغوي يعني حكم املكتب أو سلطة املكتب

و من فإن كلمة بيروقراطية تعني في شقها اللغوي ممارسة العمل اإلداري من خالل سلطة املكتب ، و لقد أجمع عديد  

)كمال،   1975في عام   "Gournay Vincent Deالباحثين أن أول من إستعمل مصطلح البيروقراطية هو الوزير الفرنس ي "  

حيث  (2008 و  ،  االقتصادي  األدب  في  استعمالها  شاع  ثم   ، الحكومية  املكاتب  في  العاملين   فئة  على  للداللة  استعمله 

  . (2007)صباح،  االجتماعي تعبيرا عن حكم املكاتب و تحكم املوظفين اإلداريين في الحياة االجتماعية

V.   املبحث الثاني: نماذج البيروقراطية 

 Max Weberالنموذج املثالي عند ماكس ويبر :  1.2

القرن   العشرين نقطة تحول كبيرة في املجال السياس ي، االجتماعي، واالقتصادي  19تعتبر نهاية  ما    العالم، و هو  وبداية 

، و التي أدت إلى ظهور املجتمعات  19تترجمه العديد من الثورات خصوصا منها الثورة الصناعية التي عرفتها أوروبا في القرن  



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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املهام   نمو  املالي و كذا  االقتصاد  الحديثة و تقوية  الكبيرة و كاستجابة لتطلعات الدولة  االقتصادية  الهياكل  و  الحديثة 

 وقراطي ملاكس ويبر. اإلدارية ظهر النموذج البير

يعتبر ماكس ويبر من أبرز علماء االجتماع الذين اهتموا بدراسة التنظيمات حيث تمحورت دراساته حول مفهوم أساس ي  

في التنظيمات و هو السلطة و بعض املفاهيم املرتبطة بها ، كمفهوم القوة السياسية الخ...، فهو يعرف السياسة على أنها  

النفوذ ، أو محاولة تقسيمها بين الدول ، أو بين الجماعات داخل الدولة ، و يعرف القوة بأنها احتمال  محاولة توزيع القوة أو  

قيام أحد األفراد ، و فرض سلوكه على اآلخرين ، اما تعريفه للسلطة فهي احتمال أن تطيع جماعة معينة أوامر تصدر  

،و قد حاول ماكس ويبر أن يسقط هذه املفاهيم على دراساته    (2007)مفتاح،    اليهم من قبل جماعة أخرى من األشخاص  

 : هي  و  السلطة  أنماط لشرعية  ثالثة  مؤلفاته  في  إذ طرح   ، املنظمة  داخل  اعتبرها موضوعات محورية  و  التنظيمات  في 

ر يملك السلطة  التي تقوم على العالقات الشخصية و التقاليد و األعراف االجتماعية السائدة ، و املسي  السلطة التقليدية 

و تقوم على السمات  اإلنسانية و الخصائص الفردية للفرد الحاكم ،   السلطة الكارزماتية باملكانة االجتماعية التي ورثها ، 

التي تعتبر بالنسبة لويبر السلطة املهمة للدولة الحديثة ، هذا    السلطة العقالنيةو التي ال يمكن نقلها فهي خاصة باملسير و  

القواعد و  النوع من ال ، تلك  املنظمة  الرفع من مستوى الفعالية في  سلطة يرتكز على وضع قواعد و إجراءات من أجل 

ترتكز   السلطة  من  النوع  هذا  على   ، الفرد  ليس  و  للوظيفة  يخضع  الحالة  هذه  في  الفرد  و  رسمية  تعتبر  اإلجراءات 

ر فعالية ألنها ال تأخذ الصفات الشخصية للفرد و إنما  البيروقراطية املثالية لدى ماكس ويبر التي يعتبرها التنظيم األكث

 تهتم أكثر بالقواعد و اإلجراءات الرسمية في التنظيم . 

بعض   في  بيروقراطية  تنظيمات  وجدو  من  بالرغم  أنه  أوضح  حيث  الحديث،  التنظيمي  النمو  بدراسة  كذلك  فيبر  اهتم 

 وقد أكد أن التنظيمات الكبيرة الحجم  ،ور الدولة الحديثةاملجتمعات القديمة، إال أنها لم تحقق نمو ملحوظا إال بظه

ت  ال التسلس  قمة  فيعن ذلك من ظهور املركزية    قتصادية بشكل سافر، وما ترتب االت الدينية والتربوية و اال قد غزت املج

ل البيروقراطي  الشكل  وتبني  التنظيمات  لهذه  التنظيما الرئاسية  هذه  أصبحت  بحيث  قواعد  ت  لتنظيم،  بواسطة  تحكم 

سس رشيدة  أل التنظيمية وفقا  البناءات رشيدة تهدف إلى تحقيق أقص ى درجات الفعالية، وقد اقتض ى ذلك تحديد أشكال  

من بين املفاهيم التي طغت  ؛ و   .نتاجيةاإل درجات  أقص ىتسعى في النهاية إلى تكييف العامل في وضعه التنظيمي لكي يحقق  

لذا نجده خصص له حيزا هاما من كتاباته إلى أن توصل  ،  يةالنللتنظيمات الحديثة مفهوم الرشد والعق   فيبر   على دراسات

يعتبر فيبر     يعتقد ر ،  ماكس فيب  لبيروقراطية عنداماكس فيبر  بالنموذج املثالي    إلى وضع نموذج للبيروقراطية سمي فيما بعد

واملتمثلة في البيروقراطية هي الشكل املثالي للتنظيم إذا ما قورنت      دارية املتصلة بهاال أن السيطرة القانونية والطريقة ا

ل الكاريزمية والتقليدية،  شكا األ إذا قورن ب  البيروقراطيواعتبر أن الشكل القانوني  ؛    وليتين من طرق التسييرأل ابالطريقتين  

االشكل عق املوضوعية حلت محل  القواعد  إن  تحقيق  عمى والحكم  أل اعتقاد  ال ني، حيث  من  يمكن  ما  الشخص ي، وهو 

األولوية    وجود إدارة موحدة لها إمكانية التنبؤ بالعمليات والروتينيات، وتعطي  لاملهام من خالفي تنفيذ     الكفاءة و الفعالية 

 بالوظائف داخله  النظام بدال من تغير هيكل املوظفين وهو ما يعني أن النظام يشتغل بغض النظر عن من يقوم  ستقرارال 

 . (2014)محمد، 

وفق القواعد، تنظيم    دارةاال كل إداري رسمي،  أشار فيبر في نموذجه املثالي للبيروقراطية إلى املبادئ األساسية التالية: بش 

وكذا الوظائف الغير شخصية،   ت التقنية والفنيةال وتقسيم املهام وفق التخصص الوظيفي، التوظيف القائم على املؤه

للفصل التام بين ممتلكات وشؤون املنظمة    فيبر  يهم من يشغل الوظيفة وإنما املهم هي الوظيفة نفسها، كما أشار ال  أي  

يعمل  الوظائف،  لشاغلي  الشخصية  والشؤون  املمتلكات  من     وبين  الشخصية  والرغبات  املطالب  منع  على  الفصل  هذا 
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)مختار، تأثير االدارة االلكترونية على إدارة املرفق العام و تطبيقاتها في الدول العربية    ني باملنظمةالداء العقاأل التدخل في  

 ،2007) . 

إلى ذلك  الل  من خ البيروقراطية من منظور فيبر تشير  القول أن  إليه سابقا، يمكن  االجتماعي الذي   التنظيم ما تطرقنا 

املهام   تنفيذ  إلى  و اال يهدف  القواعد  املحكمة عن طريق  مااال دارية  وهو  الرسمية  من    جراءات  ممكن  قدر  أقص ى  يحقق 

التنظيم املتواجد في املجتمع السياس ي املعقد   ذلك " ية على أنها البيروقراط فيبر داء. ولقد عرفاال الكفاءة والفعالية في  

طيون  ا لى حيز الواقع ووضعها موضع التنفيذ، والبيروقر إ  السياسة العامة   خراج إل و هداف القومية،  اال واملتحضر لتحقيق  

أولئك   أو انتخابية  األيعنون  الهيئات الحكومية والذين تم اختيارهم للعمل بأساليب ليست وراثية  العاملين في  شخاص 

)عوض ع.،   معينة و تتحدد فيها االختصاصات و الواجبات و املسؤوليات "  قواعد تحكمهيشكلون فيما بينهم تنظيما هرميا  

 ( 2008السلوك التنظيمي، 

 روقراطي عند ماكس ويبر :ي .إيجابيات و سلبيات النموذج الب2.2

هذا التنظيم   كثر اعتمادا عليه في العالم لتسيير شؤون الدولة، ورغم ذلك هناك من ينتقداألطي ا ر يعتبر التنظيم البيروق

ية  النويرون فيه الوسيلة العق  طيا ر هناك من يؤيدون التنظيم البيروق  ويرون فيه العديد من املشاكل والسلبيات، كما أنه 

 كما يلي:   جابيات وسلبيات التنظيم البيروقراطيلى اي جهزة الحكومية، نتطرق فيما يلي بإيجاز إاأل والفعالة لتسيير 

سمح بوجود ي  ي السلطات،طي أن وجود التدرج فا يرى املؤيدون للتنظيم البيروقر  :إيجابيات التنظيم البيروقراطي.1.2.2

أداء املوظفين في الدرجات    فراد املوظفين في كل درجة من السلطة أو القيادة، وهو ما يسمح برصدأل أدوار ومهام محددة ل

مها يكون هناك احتمال  ا التي يجب احتر   جراءات الصارمة ال السفلى للهرم التنظيمي؛ إضافة إلى هذا فبواسطة القواعد وا 

بأن   املناسب، كما أنكبير  الوقت  وا   تنفذ املهام بطريقة منهجية وفي  القواعد  القرارات يضمن  ال إتباع  اتخاذ  في  جراءات 

ءات الواجب إتباعها للحصول  ار االج  اللوائح والل ، أنه من خ راطية يرى كذلك املؤيدون للبيروق؛ و  اختيار القرار املناسب 

هناك    ل شخص على شخص أخر ضئيلة، حيث أن في كل عملية إدارية على النتائج تكون مخاطر ظهور املحاباة وتفضي

ملتطلبات يوقف  ا خطوات يجب إتباعها وكذا لكل خطوة متطلبات يجب تقديمها فتخطي خطوة من هذه الخطوات أو هذه 

االجراءات و    فراد لنفساال    وتخضع  فراد معاملة متساويةاال دارية، وبهذا فإن البيروقراطية تعمل على معاملة  ال العملية ا

 القواعد املتبعة . 

ا التي  ال من  البيروقر ير يجابيات كذلك  للتنظيم  املؤيدون  السياساتااها  في صنع  الفعال  لعامة،  ا  طي، هو دورها 

جمع املعلومات    الل أنهم يشاركون فيها من خ  إال اريين ليس من مهامهم صنع السياسات العامة  الدفبالرغم أن املوظفين ا

مع تحديد مزايا وعيوب كل منها   بديلةمة لذلك، كما أن البيروقراطية مسئولة عن صياغة عدة سياسات  الالز والبيانات  

جراءات الرسمية في ال أن اعتماد القواعد وا  لتقوم السلطة املكلفة بصنع السياسات العامة باختيار البديل املناسب. كما

عالية  الت  للوظيفة، يضمن توظيف أفراد بكفاءة ومؤه للمرشحالتقنية    الت ختبارات واملؤهال عملية التوظيف والترقية كا 

 Jain, using)  التوظيف أخرى يضمن ذلك تحقيق مبدأ املساواة في    داء الفعال ملهامهم من جهة، ومن جهةاأل تسمح لهم ب

theory of bureaucracy examine e.gov recherche, 2004)the lens of Max Webers . 

 :(bal, 2005)للبيروقراطية نذكر منها  كذلك  يجابياتإل ا  من

 الءات الشخصية؛ية واملوضوعية وذلك ملنع التأثيرات والو النتدعو املنظمة البيروقراطية إلى الشرعية والعق*

 و تحقيق التوازن ؛ جتهادات الشخصيةاملركزية في اتخاذ القرار من أجل القضاء على املحاباة واال  *

 للغاية؛  التنظيم البيروقراطي يستوفي شرط تجزئة التنظيم العام إلى مجموعة من الوحدات الفرعية املتخصصة *

 ؛   والرقابة على العمل السيطرة   اللوامر واملعلومات من خأل لوامر والتدفق العمودي األ وحدة   *
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وظيفية ينتج    نشطة املتشابهة بأقسامألنشطة املعيارية بكفاءة عالية والتأكيد على وضع ااألقدرة البيروقراطية على أداء    *

 ؛ فراد العاملين واملعداتاأل ستفادة من اقتصاديات الحجم والتقليل من ازدواجية  اال عنها 

 ؛  )-(Rezaul, 2011 فرد داخل املنظمةوضوح املسؤولية التي تقع على كل  *

ملفرط  ا  تزاملالاسباب فشل التنظيم البيروقراطي  أنه من أ     Merton  يرى مارتون   :سلبيات التنظيم البيروقراطي  .2.2.2

أن تكون وسيلة    ال بد  تصبح غاية في حد ذاتها االجراءات  و جراءات الرسمية، حيث أن هذه القواعد  ال ا بالقواعد واللوائح و 

الرسمية للبيروقراطية التنظيم   حيان تمنع هذه الصفةلتقديم الخدمات، ويضيف الباحث في هذا الصدد أنه في بعض األ 

تسمح    ال   ت غير مناسبة وال الرسمية في حا  ليماتطيون بتطبيق التعرا من تحقيق أهدافه. كما انه غالبا ما يقوم البيروق

 .النتائجبذلك مما يؤدي إلى خلل وظيفي في 

بيئة  Stalker   Burns &  ظ كل من الح في  أنه  إذ  للتغيير،  مقاومة  البيروقراطية جد  التنظيمات  يسودها    تنظيمية   أن 

بالتخوف والقلق من    ، كما يشعرون  رارستقاال التسلسل الهرمي للسلطة والرقابة عادة ما يميل املوظفون فيها لتفضيل  

 . (Cordella, 2015)االبتكار لدى األفراد  طي في اعتناق أفكار جديدة وخلقار ر، مما يسبب ضعف التنظيم البيروقالتغيي

أكثر فأكثر يؤدي إلى حلقات مفرغة ، حيث يرتبط    أن التخصص الوظيفي داخل التنظيم البيروقراطي   اعتبر  Selzickما  أ

الباحث    ناقش  االتجاه  نفس  في  و   ، له  العامة  األهداف  من  التنظيم عوضا  داخل  الجزئية  األهداف  بتحقيق  املوظفون 

Bindex  خذ بعين األ تحقيق الفعالية دون     أنه من الصعب  نظيم واعتبرلقواعد الرسمية التي تحقق الكفاءة داخل التا

 (sowagh, 2012-)األداء  وقيمهم في مستوى  دار ألفعتبار الجوانب الغير رسمية كتأثير سلوك اال ا

 :  نتقادات املقدمة كذلك للتنظيم البيروقراطي نجد النقاط التاليةاال من بين 

العاملين بمعنى    فراداأل التحديد املسبق والرسمي غير املرن لسلوكيات    اللا النموذج بطريقة ميكانيكية من خيتعامل هذ   *

 النفسية .  جتماعية والدوافعال سانية وا االنات القإهمال الع

الواقع و مع الفكر    داري كنظام مغلق بعيدا عن تأثير ات البيئة الخارجية و بهذا يتعارض معإل والجهاز ا النظر إلى املنظمة    *

 اإلداري الحديث . 

للعمل والسلوك وذلك من خ   * افتراضه لطريقة واحدة مثلى  البيروقراطي  التنظيم  و    عمومية   اللمن مساوئ  القواعد 

 االجراءات التنظيمية. 

هداف  أل ا داف الفرعية طاغية على االهلتأكيد الزائد على التخصص مما يؤدي إلى خلق وحدات متصارعة تكو ن فيها  ا  *

 . القانونيةالعامة و هذا ر اجع إلى صعوبة تغيير القواعد 

ن  أل الة،  لرس ا  سفل و هذا ما يؤدي إلى عدم جدوى أل بين السلطة املركزية واملستويات املختلفة يكو ن باتجاه ا   تصالاال  *

 .Amant, 2005)-(ST هفكار التي تتعارض مع آرائه وأفكار األ الفرد يميل إلى عدم التعامل مع  

تناولت وانتقدت عدة جوانباال على غرار هذه   التي  الدراسات  العديد من  للبيروقراطية، هناك  في   نتقادات  أخرى 

دل  مع، انخفاض    ات ار ر داري، عدم الكفاءة، سوء استخدام السلطة، سوء اتخاذ القإل اطية مثل الفساد  را البيروق

أن  إل ا الباحثون  يجد  ذلك  رغم  التنظيم،  في  الحساسة  النقاط  من  وغيرها  التنظيمي  والصراع  لنموذج  ابداع 

 .  جتماعيإل ا البيروقراطي يبقى يشكل حيزا هاما في فهم وتحليل التنظيم 

VI. الثالث: العالقة بين البيروقراطية و اإلدارة االلكترونية :  املبحث 

   إذا كانت البيروقراطية في نموذجها املثالي لدى weber maxالطريقة  وأنهانية والرشادة في التسيير ال تعني العق 

أيامنا   العمومية،  األمثل لإلدارة و تطويرها، فإنها في  السلبية لإلدارة  للتعبير عن الجوانب  الغالب  في  هذه تستعمل 

 فكلمة البيروقراطية لدى غالبية املواطنين تعني الروتين ،البطء في تقديم الخدمات ، اإلجراءات املعقدة ....إلخ  
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ا  للعمل  واملمارسين  املفكرين  من  الكثير  ينظر  املجال  هذا  أن  إل وفي  خ   كترونية لإلا دارة  إل اداري  تكنولوجيا    اللمن 

دارة العامة، إذ أنها تدعم  اإل    عادة اختراع إل نترنيت تعتبر كأداة ووسيلة فعالة  األ خصوصا منها    تال تصاالوااملعلومات  

على الهرمية والتدرج في السلطات،     حات في النماذج البيروقراطية، هذه النماذج التي ترتكز أساساال صإل التحول وا

ءات الرسمية التي تتحول إلى نموذج اإلدارة اإللكترونية التي تتركز  جراالتخصص، وكذا القوانين واإل تقسيم العمل و 

  الل ظهر للباحث من خعلى إنشاء شبكات املعلومات و االتصاالت ، التعاون ، و التركيز على املتلقي للخدمة العمومية ي

أنه هناك اتجاهين يطغيان على  راطي  البيروق   تنظيمبال  قتهااللكترونية وعاإلدارة  اإل الدراسات التي تناولت موضوع  

تجاه الثاني  اال  طية، أماراح البيروقال صإل كترونية هي عبارة عن أداة  لإلادارة إل ول يرى أن ا األ  تجاهاالهذه الدارسات،  

لكترونية. سنحاول فيما  اإلدارة إل من أهم أسباب فشل مشاريع ا  طية تعتبررا ألول حيث يرى أن البيروقل فهو مناقض 

 :  تجاهينااليلي مناقشة كل من 

اإلاإل   -1 كأداة  دارة  البيروقراطيال صإل لكترونية  هذا  :  ةح  أصحاب  املعلومات   تجاه االيرى  لتكنولوجيا  يمكن    أنه 

كوسيلة    تال االتصاو  تستعمل  البيروقر ال صإل أن  لعملية  ا ح  ومسهل  محرك  تمثل  وهي  لزيادة    داري إل اح  ال ص اال طية، 

ساسية للبيروقراطية الفيبرية  اال ، أن املبادئ  تجاهااليعتبر أصحاب هذا  ؛    دارة العمومية لخدمة املواطنينإل فعالية ا

، و تقسيم العمل ، القوانين و اإلجراءات الجامدة التي أدت لجمود اإلدارة العمومية  التخصص كالتدرج في السلطات،

لحاجيات   تستجيب  ال  و  مرنة  غير  يجعلها  ما  هذا  و  املعلومات  تشارك  لعدم  أدت  كما   ، املواطنين  مع  تعاملها  في 

امل في  املشاركة  قيم  تدعم  التكنولوجيا  أن  يعتبرون  الصدد  هذا  وفي  معها،  علومات                 املتعاملين 

Bellamy&Taylor و التعاون مما يجعلها أكثر تفتحا ومرونة ؛ يفسر كال من   

        تدفق للمعلومات، مما يسهل في عملية    من تال تصااإلو ل ما تتيحه تكنولوجيا املعلومات  الهذه النظرة من خ

Al&Allen  كذلك كل من دارية للمواطنين، ويرى اإل فحص الطلبات والخدمات 

-Umaة العمومية، كما يرى        إلدار لكترونية أن تتجاوز املشاكل التي يتسبب فيها التنظيم الهرمي  اإلل  لإلدارة   أنه يمكن

Okto " 

والتفتح أكثر على املتعاملين مما يزيد من ثقة    داريةاإل ح أجهزتها  ال صإل كترونية تعتبر فرصة للحكومة  لإلا  دارةاإل ن  أ

 . électronique, 2004( 39(املواطنين بالحكومة والنظام السياس ي عموما

    يرى من جهته الباحث Cordellaأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي عبارة عن وسائل تدعم   

البيروقراطية و ال تقض ي عليها .ذلك من خالل استعمال تكنولوجيا املعلومات إلتمام االجراءات اإلدارية املوجودة مما  

يرفع من كفاءة وفعالية التنظيم البيروقراطي دون تغير في فلسفته ، فاإلدارة اإللكترونية تفعل من أجل إيجاد حلول  

 العمومية أكثر فعالية و قوة لخدمة املتعاملين معها .مالئمة لجعل التنظيم البيروقراطي لإلدارة 

في هذا املجال أنه غالبا ما هناك نظرة ضيقة حول دور تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة العمومية  الباحث نفس و يرى 

قدرة    ، من  مستفيدة  و  لها  مدعمة  أنها  على  لها  ينظر  ما  عوض  البيروقراطية  بديل  أنها  على  إليها  ينظر  بحيث 

البيروقراطية على تحقيق األهداف املثالية لها " املساواة ، العدالة ، النزاهة " ، يرى الباحث أن من إفرازات اإلدارة  

 التنظيم البيروقراطي و دعم قيمه . االلكترونية التي تعمل على زيادة فعالية و كفاءة 

و خالصة يمكن القول أن اإلدارة اإللكترونية تلعب دورا هاما في عصرنة و تطوير عمل االدارة العامة رغم طابعها  

البيروقراطي ، و ذلك من خالل الخصائص التي تتميز بها تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و التي نلخصها في : السرعة  

سائل التكنولوجية تتميز بالسرعة العالية في اتمام عمليات معالجة املعلومات و الطلبات االدارية ، إذ ال  حيث أن الو 

يمكن مقارنتها بطريقة العمل التقليدية ، تتخطى الحدود الزمانية و املكانية  فاألنترنت تسمح بالقيام بتعامالت فورية  
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االنترنت في مكان وجود املقدم و املتلقي للخدمة ، الحفظ أين  أيام و في أي مكان بشرط وجود شبكة  7/7سا    24/24

يسمح التطور السريع في وسائط التخزين االلكترونية بحفظ و أرشفة كمية كبيرة من املعلومات ، التواصل املستمر  

املتعاملي و  اإلدارة  من  كل  بين  املستمر  التواصل  بإمكانية  االتصاالت  و  املعلومات  تكنولوجيا  تسمح  بين  حيث  و  ن 

تتميز هذه  حيث  مرونة استعمال الوسائل االلكترونية :  فيما بينها و كذا بين اإلدارة و موظفيها ، و أخيرا    تاإلدارا

 األخيرة بتعدد مجاالتها . 

سباب  األ طية تعتبر من  اأن البيروقر   تجاه الا يرى أصحاب هذا  ارة االلكترونية :  د.البيروقراطية كسبب في فشل اإل 2

أن البيروقراطية تعتبر طبيعة تنظيم اإلدارة العامة و الدولة عموما ،    كترونية، إذإللدارة ا اإل الرئيسية لفشل مشاريع  

فبدل أن تكون اإلدارة اإللكترونية كأداة لحل مشاكل التنظيم البيروقراطي تكون كفريسة لها ، وذلك بسبب املبادئ  

ية ، التخصص و تقسيم العمل و االجراءات و القوانين الرسمية ، حسب وجهة  التي تبنى عليها البيروقراطية كالهرم

لتمكين هذه   االلكترونية  االدارة  في وضع مشروع  البدء  قبل  البيروقراطي  مباشرة اإلصالح  ،فإنه يجب  النظر هذه 

 األخيرة من النجاح . 

 يرى  Wert Vanن نجاح اإلدارة اإللكترونية غالبا ما يكون صعبا بسبب الثقافة البيروقراطية للموظفين     أ 

نظرهم      ففي  ملشاركتها،  وليس  املعلومات  لجمع  الغالب  في  يميلون  أنهم  حيث  الحفاظ                    العموميين  في  يكمن         النجاح 

و في نفس    املعلوماتين أن تطبيق االدارة االلكترونية تحتاج لثقافة املشاركة وتبادل  على املعلومات دون مشاركتها في ح

قراطي تحكمها قواعد  وأن قنوات االتصال و نقل املعلومات في التنظيم البير   Marche & Mc Niverالنهج يرى كل من 

مختلف هذه االجهزة الحكومية و هو ما يعرقل  و عدم مشاركة املعلومات بين  و إجراءات جامدة مما يخلق ثقافة سرية  

لخدمة   االدارية  األجهزة  بين مختلف  اإلدارية  العمليات  توحيد  إلى  أساسا  تهدف  التي  االلكترونية  االدارة  تطبيق مشاريع 

 . (Nurdin, 2011)املواطن

العام و الخاص    القطاع  كترونية فيااللدارة  اال   يبها ملقارنة مدى تبن ل الدراسة التي قام  الن خم  Lazeيالحظ كذلك الباحث   

أن جمود القوانين و االجراءات هي الحاجز األساس ي لنجاح اعتماد االدارة االلكترونية في القطاع العام و الخاص اين هناك  

االل االدارة  في عملية تطبيق مشاريع  ، مما يسهل  القوانين  و  القواعد  في  أكثر  الباحث  مرونة  ، ومن جهته يرجع  كترونية 

Friedlander     سبب فشل اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة لكون أنها تمس بالتنظيم  الهرمي للسلطة و بالتالي تمس

بمصالح األفراد البيروقراطيين ، مما يجعلهم يقاومون التغيير عموما و اإلدارة االلكترونية خصوصا لكونها تنادي للتنظيم  

سبب فشل مشاريع اإلدارة اإللكترونية في كون أن التنظيم     Bannister & Walshألفقي و في نفس السياق يفسر الباحثين  ا

بقطاعاتهم،   املتعلقة  البيانات  و  املعلومات  على  من خالل سيطرتهم  النفوذ  و  القوة  القرار  لصناع  يضمن  البيروقراطي 

سر ربما عدم  أو  نقص  واإلدارة اإللكترونية تهدد هذه املصالح إذ تجعل املعلومات و البيانات تلك املتاحة للعامة و هو ما يف

 الرغبة السياسية  لدى الحكام في تفعيل مثل هذه املشاريع . 

عدم وجود     هو    كترونيةإللدارة ا إل أنه من املعوقات البيروقراطية املسببة في صعوبة تطبيق ا،  Jellinek يرى الباحث   

املعلومات في ظل  و تشارك تبادل     للعمل معا  (املديريات، املصالح...الوزارات،  )دارية للدولة  إل جهزة ا األ اتفاق بين مختلف  

القطاعات اإلدارة  اإل  أن  بحيث  للمواطن،  أحسن خدمة  لتقديم  العمل    لكترونية  مع طريقة  تأقلمت  املختلفة  الحكومية 

افة لقوانين حفظ  وتفصلها خطوط قانونية واضحة إض ) الوزير ( ؛    كوحدات منفصلة ومسئولة فقط أمام رئيسها املباشر

 .   (library)ة املهنية املعلومات والسري
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 :  لكترونيةإلدارة ااإل ضرورة التنسيق بين التنظيم البيروقراطي و -  -3

متناقضة في    معقدة قةعالرونية والتنظيم البيروقراطي هي  لكتاإل  دارةاإل قة بين  الما تقدم، يمكن القول أن الع  الل من خ

الوقت، لكن مما ال شك ف البيروقراطي في تسيير    التنظيم تزال تعتمد على   ال يه هو أن معظم دول العالم كانت و نفس 

ونية، وهذا  شؤونها وخدمة مجتمعاتها، كما ال يختلف االثنين على أن معظم دول العالم تتجه نحو مشاريع اإلدارة االلكتر

تلك    Max weberمفهوم  إذا ما كانت البيروقراطية مطبقة بمفهومها املثالي، حيث أن الثقافة البيروقراطية تعني حسب  

وكذا تقسيم فعال للمهام، هذه السمات تعطي    املنظمة التي لها خطوط مسئولية واضحة ونطاق سلطة واضح املعالم،

جراءات والقوانين الواضحة إضافة  إل لكترونية. فااإلدارة  اإل   وهو ما يمكن أن يدعم ويعزز تبني   ،42ستقرارال ا  دارة القوة وإل ا

و  للمهام  الواضح  داخلادوار  األ للتقسيم  الجيد   ألفراد  التنسيق  خلق  على  يساعد  البيروقراطي  املهام،  إل التنظيم  نجاز 

للموظفين  يمكن  الجيد  التنسيق  وهو   وبفضل  مستمر  تناغم  في  ا العمل  ملشروع  الفعال  التطبيق  في  يساهم  دارة  إل ما 

    .لكترونيةاإل

الفعال ملشاريع    وجود ثقافة تنظيمية قوية مبنية على أساس مبادئ النموذج املثالي ملاكس فيبر يعتبر كفرصة للتطبيق 

الكترونية، وذلك من خاإلدارة  اإل  القواعد  ستفادةال الل  تلك  تفرزها  التي  التأقلم  ثقافة  الرسمية وكذا  إل او   من  جراءات 

خطاء، أل يخفض من مخاطر الوقوع في ا  التنظيم الهرمي للسلطة بحيث أن ذلك يدعم املتابعة الفعالة لتلك املشاريع مما

 .  نطرف املوظفين العموميي   همال وعدم التماثل ألوامر منإل ا تسلوكيا إضافة إلى تجنب ظهور  

مع املواطنين    دارة العمومية قيم العدالة والنزاهة واملساواة في تعاملهاإل كذلك الثقافة البيروقراطية القوية لكما تضمن  

حساس  اإل خلق  و املهام ي  دارة العامة الواضح املسؤوليات لإل التنظيم الهرمي    اللوكذا املؤسسات الخاصة، كما أنه من خ

 . امةدارة العاال املستويات من    لدى املوظفين في كل االلكترونية  دارةاال باملسؤولية في إنجاح تطبيق مشروع  

في   البيروقراطي  التنظيم  غياب  منإل اإن  املهام  أداء  في  التنسيق  ضعف  إلى  يؤدي  قد  العمومية  املوظفين    طرف  دارة 

املعنية بتطبيق مشروع الجهات  االلكترونية مما يؤدي    دارةاال    العموميين، وكذا عدم وضوح مهام ومسؤوليات مختلف 

لبيروقراطي في صورته  امكن القول أن التنظيم  يلفشله و االستفادة الكاملة منه .؛ و من خالل ما تعرضنا له مما سبق ذكره  

أداة   املثالية ملاكس السليم ملشروع  فيبر يعتبر  التطبيق  في  ته على خلق  الل  لكترونية، وذلك من خاإلدارة  اإل فعالة  قدر 

الوقوع    دارية، تجنباال والتناغم في أداء املهام، خلق روح املسؤولية لدى املوظفين العموميين في كل املستويات    التنسيق

تجنب  الل  من خ  ات املوظفين العموميين ي طير سلوكخطاء أو التخفيض منها عند القيام بتطبيق املشروع وأخيرا تأأل افي  

   .لكترونيةاالدارة  ال جراءات أثناء تطبيق مشروع اإل تزام بالقواعد وا اللهمال وعدم ا اال ات  يسلوك

 : اتمةخ

البيروقراطي،    اقتهالوعبشقه املفاهيمي ومضمونه   كترونية  االلدارة  اال تناولنا في هذه الدراسة موضوع   بالتنظيم 

؛ و هذا من خالل االبحاث و الدراسات التي اجريت من طرف العديد من الباحثين    دارة العموميةاال في    وكيفية تأثرها وتأثيرها

اتجاهين األول منهم يرى اال  إلى  أكثر  ال صإل كأداة ووسيلة     لكترونيةاإلدارة  في هذا ، و قد انشقوا  البيروقراطية وجعلها  ح 

ساسية  األ املبادئ   الحصإل ت ال تصااالتكنولوجيا املعلومات و    استعمال اللية وكفاءة في خدمة املواطنين، وذلك من خفعال

تجاه الثاني فيرى أن  االالتي يبنى عليها التنظيم البيروقراطي كالهرمية التخصص وتقسيم العمل والقواعد الرسمية. أما  

تكون ا ر البيروق أن  يمكن  مشروع   املباشر  السبب    طية  تطبيق  من  اإلدارة  اال فشل  وذلك  املبادئ  لكترونية  تلك  خالل 

لكترونية تعتبر سمة العصر  دارة اإلإل اليس هناك شك بأن  ،  التنظيم البيروقراطي املذكورة سابقا   األساسية التي يبنى عليها 

نية تؤثر وبشكل  لكتروالدارة ا ال وجود للشك بأن ا   ال تحقيق التنمية، كما  ل  إتباعه  الحديث، وتطويرها هو السبيل الواجب

يسود طرق الحكم والتسيير في أغلب دول العالم    و ليزال طي ساد  را وبطرق مع ذلك التنظيم البيروقطية  را كبير على البيروق
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  عتبار اال عين  خذ بأل لكترونية يجب ااالدارة  اال هائل، ولهذا يرى الباحث أنه عند القيام بتطبيق  الالتكنولوجي    رغم التقدم 

والثقافة    لكترونيةاالدارة  اإل دارة العمومية، والعمل على إيجاد تناغم وتناسق بين  فلسفة وثقافة التنظيم البيروقراطي باإل 

لكترونية على تغيير طرق تقديم الخدمة العمومية من طرف  االدارة  اال مشاريع    ‘ ضف إلى ذلك عمل    البيروقراطية السائدة

فهي  دارة العمومية،  إل الكترونية ينظر لها كسياسة دعم طرق التسيير والتنظيم الحديثين في  اإلدارة  إل ا  دارة، وملا تكون اال 

هة  از لناو   املساواةكتحسن فقط في سرعة وفعالية وكفاءة تقديم الخدمة العمومية، وإنما تدعم كذلك القيم البيروقراطية  

كترونية إذا هي عبارة عن أداة وحل ضروري للدول والحكومات لدعم الفعالية والكفاءة في تقديم  اإللدارة  اإل والشفافية، ف

مثل  األ ستعمال  الل اال من خجابية املذكورة سابقا بل وتدعمها اليا راطيةالبيروق الخدمات العمومية، دون املساس بالقيم

 .تال تصاالوا لوسائل تكنولوجيا املعلومات 
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 : امللخص

تعتبر املحور االساس ي  التي  البشرية، و هذه األخيرة  املادية و  التفاعل املتبادل و املتكامل بين مختلف املوارد  لتحقيق   تعتبر املنظمة هي ذلك 

مختلف االهداف املسطرة، بحيث يتم ذلك من خالل االستثمار األمثل للموارد البشرية و ذلك انطالقا من عدة برامج تسمح بتحقيق و ضمان  

النجاح لكل منظمة، و تبعا للتطور التكنولوجي و الذي شمل مختلف املنظمات باختالف نشاطاتها و غير ذلك ما يميزها عن بعضها، أين تحقق  

اخل ماعي دما يسمى باالدارة االلكترونية و التي سنحاول دراستها من خالل احد املواضيع التي نرى ان لها اهمية بالغة في التسيير و البناء االجت

املنظمة، و لذلك سنتناول هذا املوضوع من خالل دراسة ميدانية بإحدى الشركات االقتصادية الجزائرية الكبرى و ذلك تحت عنوان : تسيير  

ث بئرالعاتر ، بحي  -املوارد البشرية و دوره في تفعيل اإلدارة االلكترونية باملؤسسات اإلقتصادية الجزائرية دراسة ميدانية بشركة سوميفوس  

سيتم اجراء هذه الدراسة امليدانية في ظل املنهج الوصفي من أجل وصف و نقل الحقائق كما هي من ارض الواقع و ذلك من خالل العينة  

موضوعية املعلومات   بمقر إدارة الشركة سالفة الذكر ، و ذلك من خالل تقنية املقابلة للتأكد من دقة و  القصدية و التي تتمثل في املوظفين

 ا.ل عليهاملتحص

 دارة االلكترونية، التحفيز، األداء، التنظيم. اإل  التدريب، تسيير املوارد البشرية، الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The organization is that mutual and integrated interaction between the various material and human resources, which is the 

main axis for achieving the various goals set, this is done through the optimal investment of human resources, and based on 

several programs that allow achieving and ensuring success for each organization, and according to the technological 

development, which included various organizations with different activities, and other things that distinguish them from each 

other, from this, the so-called electronic management is achieved, which we will try to study through one of the topics that 

we see as having great importance in the management and social construction in the organization, therefore, we will address 

this topic through a field study in one of the major Algerian economic companies, under the title: the management of human 

resources and its role in activating the electronic management in the Algerian economic institutions, a field study at the 

company of Somiphos - Bir Al Ater -, so, this field study will be done with the descriptive method in order to describe and 

transfer the facts as they are in reality. And that is through the intentional sample, which is represented by the employees at 

the company previously mentioned through the interview technique to ensure the accuracy and objectivity of the information 

obtained. 

mailto:dr.atikaherairia@gmail.com
mailto:nacereddine.chergui@univ-alger2.dz
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 املقّدمــة: 

تعد اإلدارة اإللكترونية من أهم البرامج الحديثة التي باتت تعتمدها كافة املنظمات و ذلك من أجل تسيير شؤون  

النظ مع  يتماش ى  ما  إعتمادة  وفق  أو  تفعيل  يمكن  ال  أنه  بحيث  رة، 
ّ
املسط أهدافها  يحقق  و  املنظمات  لهذه  الداخلي  ام 

التقنيات اإللكترونية التي تحقق البنية التحتية لإلدارة اإللكترونية إال من خالل اإلستثمار األمثل للموارد البشرية باملؤسة،  

و فعالية هذه املوارد البشرية كالبرامج التدريبية و غيرها ما    و ذلك من خالل عّدة برامج و أساليب تعمل على رفع كفاءة

يمكن من خالله أن يجعل املوظف باملؤسسة يشعر بالثقة بقدراته و إمكانياته الشخصّية، باإلضافة إلى التحفيز بمختلف  

العناصر و ذلك تحت عنوان:    أنواع و أساليبه التي يمكن أن تحقق النتائج املنتظرة، و تبعا ملا ذكر تطّرقنا للعديد من هذه

تسيير املوارد البشرية و دوره في تفعيل اإلدارة االلكترونية باملؤسسات اإلقتصادية الجزائرية دراسة ميدانية بشركة  "

رصد ومتابعة لظاهرة أو حدث معين  و هذا األخير ، بحيث تخضع هذه الدراسة للمنهج الوصفي،"بئرالعاتر –سوميفوس 

نوعية في فترة زمنية معينة أو عدة فترات، من أجل التعرف على الظاهرة أو الحدث من حيث املحتوى  بطريقة كمية أو  

و كذلك اعتمادا    ،(48، صفحة  2015)علي املحمودي،    واملضمون، والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد في فهم الواقع وتطويره

تقنية  في    املقابلة  على  تتمثل  التي  باملقابلة واملستجوبو  القائم  بين  ذلك بغرض الحصول على معلومات من    و   ،محادثة 

إليها الوصول  الباحث  يحتاج  مواقف محددة  أو  تعكس حقائق  معلومات  إلى  الوصول  بهدف  )محمد سليمان،   املستجوب 

،  و التي تتمثل في مجموعة من املوظفين بإدارة الشركة سالفة الذكر  إنطالقا من العينة القصدية   هذا و  ،  (163، صفحة  2010

و من خالل مختلف هذه اإلجراءات املنهجية سنحاول التعرف على بعض البرامج املعتمدة في تسيير املوارد البشرية و كذلك  

يندرج السؤال الرئيس ي : ما  اإللكترونية من طرف العاملين بالشركة، و من هنا  مدى عالقتها أو تأثيرها على فعاليةاإلدارة  

 هو دور تسيير املوارد البشرية في تفعيل االدارة االلكترونية؟. 

 و لالجابة على هذا التساؤل وجب التطرق الى األسئلة الفرعية التالية: 

 ؟. بئرالعاتر -بشركة سوميفوس  اإلدارة االلكترونية هل يساهم تدريب العاملين في تفعيل -

 ؟.  بئرالعاتر - بشركة سوميفوس  اإلدارة االلكترونيةهل يحقق تحفيز العاملين فعالية أدائهم ب -

 / املفاهيم األساسية: 01

 تسيير املواد البشرية:  -01/01

شرية هو تسيير جد خاص، كونه يتعامل مع املوارد البشرية، أي مع مجموع األفراد الذين يكونون  تسيير املوارد الب 

الديناميكية،   بالتعقيد،  تتميز  أنشطة  من  البشرية  املوارد  تسيير  يتشكل  عام  وبشكل  تعمل  بجعلها  واملكلفون  املؤسسة 

راتجية املؤسسة كما تغطي هذه األنشطة الجوانب  واالرتباط ببعضها، والتي تهدف إلى وضع املوارد البشرية على خط إست 

املرتبطة بديناميكية املوارد البشرية من خالل البحث عن ديمومة التطابق بين الحاجات من األفراد واملوارد املتاحة، وذلك  

للمؤ  والعملية  اإلستراتجية  األهداف  وتحقيق  تحديد  في  تساهم  التي  األنشطة  أنها  إلى  إضافة  اإلنصاف  سسة،  لتحقيق 

ونتيجة ملا سبق فنظام اتخاذ القرار في تسيير املوارد البشرية هو اقل ارتباطا بالقيود التشريعية،   .(وإشباع حاجات األفراده

 .وهو ما يشكل نقطة االختالف األساسية بين تسيير املوارد البشرية وإدارة األفراد

ي: هي مجموعة العمليات املطبقة في املؤسسات من  وكتعريف لتسيير املوارد البشرية يمكن أن نورد التعريف التال

،  2013)حجازي و معاليم، الطبعة األولى    أجل التعرف، الحصول، اإلدماج، التنظيم، التطوير والتعبئة للمهارات إلنجاز أهدافها

 .(29صفحة 
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 التدريب:  -01/02

من األنشطة التي ترفع القدرات واملهارات الحالية واملقبلة للعاملين، و يختلف التدريب عن التعليم،   ويعتبر التدريب 

عن زيادة في املعارف   و ذلك في أن التدريب يركز على زيادة القدرات و املهارات التي لها عالقة بعمل محدد، بينما يعبر التعليم  

إلى زيادة مهارات األفراد ألداء عمل محدد، ومجموعة  واملعارك التي ال ترتبط بالضرورة عمل محدد،   كما يسعى التدريب 

األنشطة التي تسعى إلى هذا الغرض تمثل في مجموعها أنشطة التدريب،كما يمكن اعتبار التدريب على أنه تأقلم مع العمل،  

 رفع مهارات الفرد في أداء العمل  أو أنه تغيير في االتجاهات النفسية و الذهنية للفرد تجاه عمله، تمهيدا لتقديم معارف

 . (319، صفحة 2004ماهر، )

 اإلدارة اإللكترونية: -01/03

إلى تجريد وإخفاء   إدارة موارد معلوماتية تعتمد على اإلنترنت وشبكات األعمال تميل أكثر من أي وقت مض ى  هي 

املعرفي. الفكري هو العامل األكثر فاعلية في تحقيق أهدافها  -األشياء وما يرتبط بها إلى الحد الذي أصبح رأس املال املعلوماتي

شكل رقم يوضح هذا الفرق األكثر أهمية والبد من التمييز بين اإلدارة اإللكترونية  واألكثر كفاية في استخدام مواردها. وال

في الشركات الرقمية أو اإللكترونية املجردة التي تستخدم اإلنترنت ومنتجاته الرقمية كقدرة جوهرية في إنشاء القيمة في  

الرقمية( التي تستخدم اإلنترنت    -ات املزيجة )املادية  العمل واإلنتاج والتوزيع واإلدارة، وبين اإلدارة اإللكترونية في الشرك

 .(119، صفحة 2017)نجم،  كاحدى القنوات أو الوسائل لتصريف اإلدارة وتعزيزها من خالل الخصائص املتميزة لإلنترنت

 التنظيم -01/04

يتم إنشاؤها من أجل تحقيق هدف معين"، و يرى "إتزيوني" أن التنظيم    يعرفه "أميتاي إتزيوني" : وحدة إجتماعية 

 عندما ينشأ تكون له أهداف و احتياجات تتعارض أحيانا مع أهداف و احتياجات أعضاء هذا التنظيم. 

و يتشابه التعريف السابق مع تعريف "تالكوت بارسونز" للتنظيمات على اعتبار أنها "وحدات اجتماعية تقام وفقا  

نموذج بنائي معين لكي تحقق أهدافا محددة"، و قد انطلق "بارسونز" من تصور التنظيم بوصفه نسقا اجتماعيا يتألف  ل

من أنساق فرعية مختلفة كالجماعات و األقسام و اإلدارات، و أن هذا التنظيم يعد بدوره نسقا فرعيا يدخل في إطار نسق  

بارسون أن  على  كاملجتمع،  أشمل  و  أكبر  أن  اجتماعي  أوضح  فلقد  املجتمع،  و  التنظيم  بين  املطابقة  حد  إلى  يذهب  ال  ز 

تحقيق هذه   أن  و  تحقيقها،  إلى  تسعى  نسبيا  واضحة  و  محددة  أهداف  لديها  اجتماعية  بأنها وحدات  تتميز  التنظيمات 

 .(23، صفحة 2007)لطفي،  األهداف و توافر اإلجراءات يمنحان التنظيم طابعا يميزه إلى حد ما عن املجتمع

يعملون معا لتحقيق أهداف متفق عليها، و بمعنى    التنظيم هو هيكل لنظام اجتماعي يتكون من جماعات و أفراد

آخر فإن املنظمات تتكون من هياكل لوحدات اجتماعية تضم أشخاصا أو جماعات عمل يتعاونون معا لتحقيق هدف  

 .(05)الضابط، صفحة  مشترك مثل إنتاج سلعة أو خدمة و بيعها من أجل الربح

افز:   -01/05  الحو

الحوافز ش يء خارجي يوجد في محيط العمل أو املجتمع يجذب إليه الفرد باعتباره وسيلة إلشباع رغبة يشعر بها، و  

للفرد بالنسبة  الحافز مهما  الحصول على  اإلنساني وتساعد على توجيه األداء حينما يصبح  مثيرات تحرك السلوك   هي 

 . ( 327فحة السلمي، ص)

أنها   على  تعرف  للعامليكما  لتوفيرها  املنظمة  تسعى  التي  والوسائل  األدوات  أو مجموعة  مادية  كانت  سواء  بها  ن 

الفعالية    ، فردية أو جماعية إيجابية أو سلبية ،معنوية بهدف إشباع الحاجات والرغبات اإلنسانية من ناحية وتحقيق 

 . (235، صفحة 2004)عبدالفتاح املغربي،  املنشودة من ناحية أخرى، و ذلك بمراعاة الظروف البيئية املحيطة
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 :  األداء الوظيفي -01/06

منظمة   بأي  العاملون  وفقا  يقوم  محددة  أهداف  أو  هدف  لتحقيق  وظيفية  ومسئوليات  وواجبات  أعباء  بأداء 

ألساليب إجراءات عمل معروفة، وفي إطار أخالقيات استقرت سياسات املنظمة عليها، ويحدد أداء هؤالء العاملين مستوي  

األهداف املوضوعة لها، ومن ثم  الكفاءة العامة للمنظمة، وقدرتهم على القيام باألنشطة واألعمال املخطط لها أو تحقيق  

وملا كان األداء   .فإن أداء العاملين وتقييمه يعتبر من املوضوعات التي توليها اإلدارة قدرة كبيرة من االهتمام في كافة املنظمات

جميع   في  املديرين  كافة  واعتناء  اهتمام  ضرورة  يتطلب  فإنه  للمنظمة،  الكلي  األداء  فاعلية  محاور  أهم  من  الوظيفي 

أداء فريق  ا بالضرورة علي  الكم والكيف، وينعكس ذلك  املرؤوسين وتنميته من حيث  أداء  التنظيمية بتطوير  ملستويات 

 . (12، صفحة 2015)عبدالحميد و بشير محمد،  العمل، و املحصلة النهائية في ذلك هي فاعلية أداء املنظمة ككل

يعرفه "عاشور" على أنه : " قيام الفرد باألنشطة و املهام املختلفة التي يتكون منها عمله، و يمكننا أن نميز بين  

ثالثة أبعاد جزئية يمكن أن يقاس أداء الفرد عليها و هذه األبعاد هي كمية الجهد املبذول، نوعية الجهاد و نمط األداء " :  

لفرد في عمله خالل فترة زمنية معينة، أما نوعية الجهاد فتعني درجة تطیق ذلت  تعبر كمية الجهد الطاقة الدولة من ا

جهاد در صفات تتسم بالدقة و الجودة . أما نمط األد، ه هو الطريقة التي يزدي ها الفرد عمله، نالحظ من خالل هذا  

فاعل بين كل من الكمية الجهد  التعريف أن األداء الوظيفي يرتبط بطبيعة العمل الذي يقوم به الفرد، و هو محصلة ت

 .(256)أونيس، ) د ت (، صفحة  املبذول 

تشير   و  الكفاءة،  و  الفاعلية  من  يتضمن كال  ما  إلى  يشير  الذي  اإلنتاجية  باألداء مفهوم  املرتبطة  املفاهيم  من  و 

ض النظر عن التكاليف املترتبة على هذه األهداف، أما الكفاءة  الفاعلية إلى تحقيق األهداف املحددة من قبل املنظمة بغ

فتشير إلى نسبة املدخالت املستهلكة إلى املخرجات، حيث كلما كانت املخرجات أكثر من املدخالت فإن الكفاءة تكون أعلى،  

أداءه في تقليل املشاكل    و اإلنتاجية تقاس بمعياري الكفاءة و الفاعلية، فالعامل الجيد تكون إنتاجيته عالية، و يساهم 

 .(43، صفحة 2010)الفروخ،  املرتبطة بالعمل

ويتحدد    ، العمل  موقع  في  نشاطه  ممارسة  الفرد من جراء  يحققه  الذي  اإلنجاز  تعبيرا عن  الوظيفي  األداء  يمثل 

 . (21، صفحة 1996)عشوش،  مستوى هذا األداء بتفاعل صفات الفرد مع خصائصه الوظيفية مع خصائص املنظمة 

 : املوارد البشرية على مستوى املنظمة/ أهداف ادارة 02

 تتجلی أهداف ادارة املوارد البشرية على مستوى املنظمة في:  

 تساعد املنظمة في الوصول الى اهدافها.  -

 . الحصول على األفراد األكفاء -

 .اإلستفادة القصوى من جهود العاملين -

 تحقيق املشاركة والوالء لالفراد في املنظمة.  -

 قدرات العاملين بتدريبهم وتطويرهم.تنمية  -

 . .سياسات موضوعية تمنع سوء استخدام العاملين وتعرضهم لألخطار -

، صفحة  2014)حسون الطائي و سالم الجنابي،    إتاحة فرص العمل الجيدة للمؤهلين من العاملين للترقية والتقدم في املنظمة  -

248 ) . 
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 همية وضرورة التدريب:/ أ03

 :  ترجع أهمية التدريب وضرورته إلى عددا من العوامل منها

أن األفراد الذين يلتحقون بالعمل ألول مرة يحتاجون إلى تدريب للقيام بأعباء الوظيفة التي يشغلونها ألن التدريب  - 

 سليمة. سيكسبهم املعارف والخبرات واملهارات الالزمة ألداء العمل بطريقة 

أن الوظائف نفسها تتغير ، كما أن األفراد ال يقومون بعمل واحد فقط بل ينتقلون بين عدة وظائف خالل فترة عملهم ،   -

وعلى ذلك يتطلب األمر اعادة تدريبهم يتولون أو يرقون الى وظائف أخرى غير وظائفهم الحالية حتى يكتسبوا من خالل  

 .  يدالتدريب ما يلزمهم ألداء عملهم الجد

أن القيادة اإلدارية لم تعد موهبة فطرية كما كان االعتقاد السائد وإما أصبحت سمة يمكن اكتسابا وبالتالي صار أمرا   -

مستطاعا القادة واعدادهم ، ومن ثم ظهرت أهمية التدريب العداد املشرفين والرؤساء واملدرين على مختلف املستويات  

 النجاح في برنامج تدريب القادة هو من الشروط األساسية للترقية.   اإلدارية املتدرجة ، بل ونجد أن شرط

الثورة العلمية واالنفجار التكنولوجي الذي يميز العمر وما يستتبع ذلك ضرورة التطوير املستمر الساليب االنتاج   -

ي أساليب األداء  وأساليب االدارة وبالتالي أصبح التدريب ضرورة العادة تأهيل العامل ليسایر مستحدثات العصر ف

 الخاصة بمجاالت عمله. 

 :/ أهداف التدريب04

 إعداد أجيال متزايدة لشغل املراكز القيادية على جميع مستويات العمل في الدالت.  -

 والذين يشغلون مواقع عمل جديدة بالنقل أو الترقي للعمل بكفاءة وفاعلية. تيئة األفراد امللتحقين حديثا بالعمل ، -

 استمرارية تزويد العاملين باملعارف واملهارات األساسية واالتجاهات الحديثة التي تتطلبها مهامهم.  -

 . عمالهمتمكين العاملين من مواكبة التغيرات التي تحدث على املستوى املحلي والعاملي واملرتبطة بأداء أ -

 يساهم في الحد من األخطاء وتوفير الوقت والجهد والتكاليف.  -

 يساعد التدريب في رفع الروح املعنوية للعاملين حيث أفم يشعرون أفم يعملون وفق أحداث املعارف واألساليب.  -

خالل ما اكتسبه من معارف  توفير احتياجات املنظمة القوى العاملة املدربة القادرة على أداء العمل بكفاءة وفاعلية من    -

)خزام خليل، ) د ت (، الصفحات   اکساب العاملين بعض االتجاهات النفسية الالزمة لداء مايوكل إليهم من أعمال  -وخبرات  

164-165) . 

 / أهمية اإلدراة اإللكترونية:05

االلكترونية هي نظرتها إلى اإلدارة كمصدر للخدمات، واملواطن والشركات كزبائن أو  إن الفلسفة الرئيسية لإلدارة  

إلى تحقيقها في إطار   عمالء يرغبون في االستفادة من هذه الخدمات، لذلك فان لإلدارة االلكترونية أهداف كثيرة تسعى 

 :تعاملها مع العميل نذكر منها بغض النظر عن األهمية واألولوية

كلف  - من عملياتتقليل  بها  يتعلق  وما  اإلدارية  اإلجراءات  املواطنين   .ة  مع  تعاملها  اإلدارة من خالل  كفاءة عمل  زيادة  و 

 .والشركات واملؤسسات

استيعاب عدد أكبر من العمالء في وقت واحد إذ أن قدرة اإلدارة التقليدية بالنسبة إلى تخليص معامالت العمالء تبقى    -

 األحيان إلى االنتظار في صفوف طويلة.  محدودة وتضطرهم في كثير من 

إلغاء عامل العالقة املباشرة بين طرفي املعاملة أو التخفيف منه إلى أقص ى حد ممكن مما يؤدي إلى الحد من تأثير العالقات  - 

 الشخصية والنفوذ في إنهاء املعامالت املتعلقة بأحد العمالء.
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واستبداله    - الورقي  الوطني  األرشيف  نظام  الوثائق إلغاء  مع  التعامل  في  ليونة  من  يحمله  ما  مع  الكتروني  أرشفة  بنظام 

واملقدرة على تصحيح األخطاء الحاصلة بسرعة ونشر الوثائق ألكثر من جهة في أقل وقت ممكن واالستفادة منها في أي وقت  

 كان.

 القضاء على البيروقراطية بمفهومها الجامد وتسهيل تقسيم العمل والتخصص به. -

اء عامل املكان، إذ أنها تطمح إلى تحقيق تعيينات املوظفين والتخاطب معهم وإرسال األوامر والتعليمات واإلشراف على  إلغ  -

 .األداء وإقامة الندوات واملؤتمرات من خالل الفيديو كونفرانس ومن خالل الشبكة االلكترونية لإلدارة

د موجودة وفكرة أخذ العطل أو األجازات إلنجاز بعض املعامالت  إلغاء تأثير عامل الزمان، ففكرة الصيف والشتاء لم تع -

 اإلدارية تم الحد منها إلى أقص ى حد ممكن.

وليس آخرا من أهداف اإلدارة االلكترونية التأكيد على مبدأ الجودة الشاملة بمفهومها الحديث فالجودة كما هي    و أخيرا   -

بأنها   ..في قاموس اكسفورد تعني الدرجة العالية من النوعية أو القيمة وعرفتها مؤسسة أو دي أي األمريكية املتخصصة

تأتي اإلدارة االلكترونية لتأكيد على أهمية تلبية احتياجات العمل    هناإتمام األعمال الصحيحة في األوقات الصحيحة ومن  

)حامد ف.، اإلدارة اإللكترونية األسس النظرّية    في الوقت والزمان الذي يكون فيه العميل محتاجأ إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن

 .(229- 228ت  ، الصفحا2015و التطبقّية، 

 / خصائص اإلدارة اإللكترونية:06

إدارة بال ورق : حيث تعتمد على آليات إدارية جديدة في إجراءات وتنفيذ املعامالت، مثل الحاسب اآللى، وتقنيات املعلومات    -

، األرشيف اإللكتروني، والبريد اإللكتروني، واألدلة واملفكـرات اإللكترونية ، والرسائل الصوتية، ونظم تطبيقات  واإلتصاالت

 . املتابعة اآللية ......الخ 

إدارة بـال زمـان وال مكان : حيث أنها تتعامل في كل وقت ومن أي مكان وتتخذ القرارات في مختلف مجاالت النشاط متحررة    -

د الـوقت واملسافة، وعدم وجود عالقة مباشرة بين طرفي املعاملة والتفاعل الجماعي أو املتوازي، حيث يتم التالقي مـن قـيـو 

 . بين الطرفين من خالل شبكة اإلتصاالت، و إمكانية التفاعل مع اكتر من مصدر في الوقت ذاته

الت أساسية في أنمـاط تنظيم  ل تيسيرها لتحوّ إدارة بال تنظيمات جامدة : حيث تسهم في خلق التميز التنظيمي من خال  -

واإلنعزالية    ءجزياكل التنظيمية املبنية على أساس وظيفي تتصف بالتهالعمـل وتنفيذ العمليات باملنظمة، والتحول من ال

هياكل مصممة  واإلندماجية  إلى  بالتواصل  تتمتع  املعلوماتية  التدفقات  األولى    على أساس  الطبعة  آخرون،  و  هاللي  )مصطفى 

 . (84، صفحة 2010

 / مستلزمات تطبيق اإلدارة اإللكترونية: 07

 : توفير املستلزمات األساسية التالية لتطبيق و إعتماد اإلدارة اإللكترونية باملنظمات يجب 

  .اإللكترونيةتوفير مكونات البنية التحتية التقنية واملعلوماتية للحكومة   -

بصورة خاصة تطوير نظم املعلومات املحوسبة في املنظمات    ستثمار الواسع في نظم وأدوات تكنولوجيا املعلومات، واإل - 

  .واملؤسسات العامة

 .تحديث وتطوير البنية التحتية لالتصاالت واستقطاب االستثمارات األجنبية في هذا القطاع الحيوي - 

إستراتيجية إلدخال خدمات اإلنترنت إلى جميع الوزارات واملؤسسات والهيئات والوكاالت الحكومية وتشجيع  وضع وتطبيق     -

 . استخدام تقنيات اإلنترنت في العمل اإلداري 

 . دراسة وتقييم الجاهزية اإللكترونية لوزارات ومؤسسات ووكاالت الحكومة -

 . األعمال اإللكترونية  ترونية، التجارة اإللكترونية وستكمال الهيكل القانوني والتشريعي للحكومة اإللكإ -
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الدولة  - مؤسسات  في  والعاملين  املديرين،  اإلدارية،  للقيادات  الحياة  مدى  املستمر  والتدريب  (،    التعليم  ت  د   ( )ياسين، 

 .(41-40الصفحات 

 / الجانب التطبيقي: 08

: تتمثل مجاالت الدراسة في كل من املجال املكاني و الذي أشرنا له سابقة و هو إحدى الشركات  مجاالت الدراسة -08/01

الجزائرية اإلقتصادية و املتمثلة في شركة سوميفوس بئرالعاتر و الكائن مقّرها بـ بلدية بئرالعاتر التابعة إقليميا لوالية تبسة  

ل في املوظفين بإدارة  و املتواجدة بالضيط في الشرق الجزائ
ّ
ري مع الحدود التونسية، أما بخصوص املجال البشري فقد تمث

الشركة بمختلف رتبهم و مهامهم، بجيث استغرق املجال الزمني للدراسة ملا يقارب شهر و ذلك تمشيا مع ظروف املبحوثين  

 خاّصة من جانب الوقت املناسب للمقابلة

 نات:البيا -08/02

من خالل الدراسة التي تطرقنا إليها و في ظل التقيد بكافة اإلجراءات و الضوابط العلمية و من خالل استجواب املبحوثين  

 تحصلنا على مجموعة من البيانات التي تخدم بحثنا و املبّينة من خالل الجدول التالي:

 (: بيانات متحصل عليها من خالل استجواب املبحوثين01الجدول)

 اإلجابة بياناتال الرقم

 ال نعم

اقع مساهمة تدريب العاملين في تفعيل اإلدارة االلكترونية بشركة سوميفوس   بئرالعاتر –و

 00 10 هل تعتمد الشركة دورات تدريبية للموظفين في كيفية استخدام أجهزة اإلعالم اآللي؟.  01

 03 07 بئرالعاتر في تحسين الخدمات اإللكترونية؟. -هل تساهم البرامج التدريبية بشركة سوميفوس  02

 04 06 هل طبيعة وظيفتك تفرض عليك العمل وفق التقنيات اإللكترونية؟. 03

سوميفوس 04 بشركة  يتوفر  تلبية    بئرالعاتر- هل  من  يمكن  البشرية  املوارد  معلومات  نظام 

 احتياجات املستخدمين؟. 

08 02 

 03 07 هل تسهم تقنيات اإلدارة اإللكترونية في تحسين جودة أداء املورد البشري؟.  05

 بئرالعاتر –تحقيقه فعالية أدائهم باإلدارة االلكترونية بشركة سوميفوس   تحفيز العاملين و مدى

 04 06 هل تستخدم املؤسسة أنظمة إلكترونية في تحفيز مواردها البشرية؟. 06

 03 07 هل يساهم التحفيز على تشجيع العاملين بأهمية استخدام التقنيات الحديثة؟.  07

 02 08 هل توفر البنية التحتية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يساعد على تسهيل مهامك باملؤسسة؟.  08

 06 04 هل مؤسستك تعمل على استقطاب دائم لخبراء ومختصين في مجال اإلدارة اإللكترونية؟. 09

 05 05 تساهم تقنيات اإلدارة اإللكترونية في إشباع الحاجات الوظيفية للعاملين؟. هل  10

 03 07 هل توفر مؤسستك مجموعة من التحفيزات من أجل تحسين الخدمات اإللكترونية؟.  11

 00 10 هل من الضروري توفير مختلف األجهزة االلكترونية لضمان أداء أفضل لإلدارة االلكترونية؟.  12

 املصدر: عتيقة حرايرية / نصرالدين شرقي 
 البيانات:  تحليل -08/03

( مبحوثين صّرحوا أن شركة سوميفوس  10من خالل الجدول تبّين أن كافة أفراد عينة الدراسة و البالغ عددهم عشرة )  -01

 تعتمد الشركة دورات تدريبية للموظفين في كيفية استخدام أجهزة اإلعالم اآللي. 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  312

312 

( 07ترونية و هذا ما صّرح به سبعة )بئرالعاتر في تحسين الخدمات اإللك-تساهم البرامج التدريبية بشركة سوميفوس  -02

 مبحوثين من مجموع عينة الدراسة، في أنه ثالثة مبحوثين فقط صّرحوا عكس ذلك. 

( مبحوثين أجابوا أن طبيعة وظائفهم تفرض عليهم العمل وفق التقنيات  06من خالل بيانات الجدول تبين أن سّتة )  -03

أن طبيعة وظائفهم ال تفرض عليهم العمل وفق التقنيات اإللكترونية، و هذا    ( مبحوثين أجابوا04اإللكترونية، بينما أربعة )

 ما يفسر تنوع و اختالف املهام اإلدارية بالشركة. 

بئرالعاتر تتوفر على نظام معلومات املوارد البشرية  -( مبحوثين أن شركة سوميفوس08تبين من خالل إجابات ثمانية )  -04

 مين، في حين بقية املبحوثين صّرحوا عكس ذلك. يمكن من تلبية احتياجات املستخد

(  07تسهم تقنيات اإلدارة اإللكترونية في تحسين جودة أداء املورد البشري و هذا ما تبين من خالل إجابات سبعة )  -05

( ثالثة  أن  حين  في  امل03مبحوثين،  أداء  تحسين جودة  في  تسهم  ال  اإللكترونية  اإلدارة  تقنيات  أن  أجابوا  مبحوثين  ورد  ( 

 البشري، و هذا ما يمكن تفسيره أن أداء املورد البشري يتعلق بعّدة عوامل. 

تستخدم أنظمة إلكترونية في    بئرالعاتر  –شركة سوميفوس  ( مبحوثين من مجموع عينة الدراسة أن  06أجاب ستة )  -06

 ( أفراد.04تحفيز مواردها البشرية، بينما أجاب عكس ذلك بقية املبحوثين و البالغ عددهم أربعة )

( أفراد أن التحفيز يساهم في تشجيع  07تبين من خالل إجابات مجموعة من عينة الدراسة و البالغ عددهم سبعة)  -07

 ( مبحوثين عكس ذلك.03ديثة، في حين أجاب ثالثة )العاملين بأهمية استخدام التقنيات الح

بئرالعاتر، و هذا حسب    –توفر البنية التحتية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يساعد على تسهيل املهام بشركة سوميفوس    -08

هام العاملين  ( اآلخرين أجابوا عكس ذلك، و هذا ما قد يوفسر اختالف م 02( مبحوثين، بينما املبحوثين )08اجابات ثمانية )

 بالجانب الداري بالشركة. 

تو انطالقا من إجابة ستة)  -09 املتحّصل عليها  البيانات  أن شركة سوميفوس06من خالل  تبين  بئرالعاتر ال  -( مبحوثين 

  تعمل على استقطاب دائم لخبراء ومختصين في مجال اإلدارة اإللكترونية، بينما الذين أجابوا بـ نعم لم يتجاوز عددهم أربعة

 ( مبحوثين فقط. 04)

( مبحوثين و هو ما يعني نصف مجموع عينة الدراسة أن تقنيات اإلدارة اإللكترونية تساهم في إشباع  05أجاب خمسة )  -10

( 05الحاجات الوظيفية للعاملين، بينما صرح النصف الثاني من مجموع عينة الدراسة و الباغل عددهم أيضا خمسة )

 ت اإلدارة اإللكترونية تساهم في إشباع الحاجات الوظيفية للعاملين. مبحوثين أجاوبوا أن أن تقنيا

بئرالعاتر مجموعة من التحفيزات من أجل تحسين الخدمات اإللكترونية و هذا ما تبين من  -توفر شركة سوميفوس  -11

و صرح عكس    ( من مجموع عينة الدراسة، في حين أن أجاب07خالل البيانات املتحصل عليها من طرف سبعة مبحوثين )

 ( مبحوثين. 03ذلك بقية أفراد العينة و البالغ عددهم ثالثة )

ة أفراد عينة الّدراسة و البالغ عددهم عشرة )  -12
ّ
( 10تبين من خالل البيانات املوضحة في الجدول أعاله و بإجماع كاف

 لإلدارة االلكترونية.مبحوثين أجابوا أنه من الضروري توفير مختلف األجهزة االلكترونية لضمان أداء أفضل 

 إستخالص نتائج الّدراسة: /09

 تعتمد الشركة دورات تدريبية للموظفين في كيفية استخدام أجهزة اإلعالم اآللي. -

 بئرالعاتر في تحسين الخدمات اإللكترونية. -تساهم البرامج التدريبية بشركة سوميفوس  -

 التقنيات اإللكترونية.طبيعة وظيفتك تفرض عليك العمل وفق  -

 بئرالعاتر نظام معلومات املوارد البشرية يمكن من تلبية احتياجات املستخدمين. -يتوفر بشركة سوميفوس -

 تسهم تقنيات اإلدارة اإللكترونية في تحسين جودة أداء املورد البشري.  -
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 يساهم التحفيز على تشجيع العاملين بأهمية استخدام التقنيات الحديثة.  -

 بئرالعاتر أنظمة إلكترونية في تحفيز مواردها البشرية. -تستخدم شركة سوميفوس -

 توفر البنية التحتية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يساعد على تسهيل مهامك باملؤسسة.  -

 بئرالعاترعلى استقطاب دائم لخبراء ومختصين في مجال اإلدارة اإللكترونية. -ال تعمل شركة سوميفوس  -

 قنيات اإلدارة اإللكترونية في إشباع الحاجات الوظيفية للعاملين.تساهم ت -

 بئرالعاتر مجموعة من التحفيزات من أجل تحسين الخدمات اإللكترونية.-توفر شركة سوميفوس   -

 يرتبط أداء املوارد البشرية بتزفر مختلف األجهزرة و التقنيات اإللكترونية.  -

 خاتمة:

من خالل ما تطرقنا إليه بواسطة موضوعنا الذي تناول أحد أهم الجوانب األساسية و التي لها أهمية جد بالغة  

مات اإلنتاجية، التجارية و اإلقتصادية، و هذه األخيرة التي كانت محل دراستنا و ذلك من خالل املوضوع  
ّ
بمختلف املنظ

ي تفعيل اإلدارة االلكترونية باملؤسسات اإلقتصادية الجزائرية دراسة  "تسيير املوارد البشرية و دوره ف  الذي كان بعنوان 

بحيث توصلنا بواسطة هذه الدراسة إلى أهم البرامج املعتمدة من خالل تسيير  بئرالعاتر"،  –ميدانية بشركة سوميفوس 

التدريب و أهدافه و أهميته بشركة سومي إدارة املوارد البشرية، أين تطرقنا لواقع برنامج  بئرالعاتر، و كذلك    –فوس  و 

التحفيز و مدى إنعكاسه على األداء البشري بالشركة، و من خالل مختلف هذه البرامج أين توصلنا إلى مدى أهمية تسيير  

املوارد البشرية و انعكاساته اإليجابية بخصوص فعالية اإلدارة اإللكترونية بالشركة، بحيث تبين لنا أن برامج تسيير املوارد  

خاّصة كل من التدريب و التحفيز املعتمدان من طرف شركة سوميفوس، يعمالن على رفع أداء العاملين من خالل    البشرية

تحقيق نتائج إيجابية باإلدارة اإللكترونية، و التي بدورها تعمل على ضمان نجاح و تحقيق أهداف املنزمة من جهة و تحقيق  

طريقة مباشرة أو غير ذلك، كما تبين لنا أنه من الصعب جدا إن لم  أهداف و متطلبات العاملين بالشركة و ذلك سواء ب

نقل أنه من املستحيل أن تحقق الشركة كافة أهدافها دون إدارة إلكترونية أو دون فعالية املوارد البشرية، و بالرغم مما  

الدراسة، إال أننا نوص ي باإلهتمام    توّصلنا إليه من عدة نتائج و حقائق و التطرق إلى عّدة عوامل متداخلة في ارتبط متغّيرات 

أو حتى   إلى عّدة بحوث و دراسات سابقة  العلمي و كإضافة  البالغة األهمية سواء من جانب اإلثراء  بمثل هذه املواضيع 

مستقبلية، و كذلك من جهة أخرى األهمية العلمية التي يمكن أن تقّدمها مثل هذه الدراسات و التي يمكن أن تستفيد و  

 يها مختلف املنظمات. تعتمد عل

 قائمة املصادر و املراجع: 

 الدار الجامعية للنشر و التوزيع.  إدارة املوارد البشرية.(. 2004أحمد ماهر. ) -

 عمان، األردن: )د ن(.   تسيير املوارد البشرية من خالل املهارات.(.  2013اسماعيل حجازي، و سعاد معاليم. )الطبعة األولى    -

. القاهرة، جمهورية مصر العربية: دار  84(. اإلدارة اإللكترونية.  2010حسين مصطفى هاللي، و آخرون. )الطبعة األولى    -

 السحاب للنشر و التوزيع. 
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 امللخص 

مل تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور اإلدارة االلكترونية في تحسين األداء بالجماعات املحلية والقضاء على البيروقراطية اإلدارية. إذ تع             

بتبني أساليب العمل الحديثة واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتص في إدارة املنظمات على التحسين املستمر ألدائها، ويكون ذلك  ال 

في   التقنيات الحديثة  في املنظمات الجزائرية تطبيق هذه  إلى اإلدارة االلكترونية  التقليدية  تقديم  املنظمة. ومن متطلبات التحول من اإلدارة 

 خدمة عمومية بجودة عالية وأداء متقن ملختلف املواطنين. 

تطبيق         يؤدي  هل  التالي:  السؤال  في  الدراسة  إشكالية  على تتمثل  والقضاء  األداء  تحسين  إلى  املحلية  الجماعات  في  االليكترونية  اإلدارة 

 البيروقراطية اإلدارية؟ 

تحسين وبإتباع املنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة تم التوصل إلى أن تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجماعات املحلية ساهم بفعالية في        

 راطية اإلدارية. وأوصت الدراسة بضرورة توفير بيئة عمل مناسبة لنجاح اإلدارة االلكترونية بالجماعات املحلية. األداء والقضاء على البيروق

 الفعالية، الكفاءة.  اإلدارة االلكترونية، البيروقراطية اإلدارية، اإلدارة اإلقليمية، األداء التنظيمي،الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

This study aims to know the role of electronic management in improving performance in local communities and 

eliminating administrative bureaucracy. Organizations work to continuously improve their performance by adopting modern 

work methods and making use of information and communication technology in managing the organization. 

Among the requirements of the transition from traditional management to electronic management in Algerian 

organizations is the application of these modern technologies in providing a public service with high quality and perfect 

performance for different citizens. 

The problem of the study is the following question: Does the application of electronic management in local 

communities improve performance and eliminate administrative bureaucracy? 

By following the descriptive analytical approach in this study, it was concluded that the application of electronic 

management in local communities effectively contributed to improving performance  

For the success of the application of electronic management in local communities, the study recommended 

improving the work environment. 

Keywords: electronic management, administrative bureaucracy, regional management, organizational performance, 

effectiveness, efficiency.   
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 مقدمة:

الحاصل في أساليب العمل  التطور    باالستفادة من ها  ئن أدا سيوتحر  طويعلى ت  بصفة دائمة ومستمرة املنظمات    تعمل

والعلوم اإلدارية الحديثة ومواكبة التطورات الهائلة في مجال تكنولوجيا املعلومات واستفادة منها بإدخال هذه التقنيات  

لتقديم خدمات ذات جودة ونوعية    الحديثة في انجاز األعمال اإلدارية والتحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة االلكترونية 

وتطبيقات االلكترونية  توفير املعلومات    على  تعملمن أهم النظم التي  اإلدارة االلكترونية  تعتبر  و ترض ي العمالء وبتكلفة اقل  

وجيه،  الرقابة والت  ،التخطيط التنظيم  وظائف اإلدارة ،  وبثها في مجال  ة البياناتمعالج   والتي بفضلها يتم  املفيدةاملختلفة و 

من خالل    ، وهذاوذات جودة ونوعيةفي الوقت املناسب    تقديم الخدمات  من تطبيق هذا األسلوب اإلداري ومن أهم الفوائد  

التي أصبح لزاما    والبرمجيات املختلفةاإللكترونية    من خالل استخدام الوسائل الحديثة من األجهزة  تطوير األداء التنظيمي

نشاطاتها اإلدارية، خاصة وأن نجاح األداء اإلداري أصبح    لتحسينه التقنيات الحديثة  الحديثة استخدام هذ  على اإلدارة

 و اختزال الوقت. املعلومات    وتوفير السرعة والدقة  من    للخصائص التي تتميز بها    نظرا  على هذه الوسائل  بشكل كبير     يعتمد

 التالية:  اإلشكالية من خالل ما تقدم نقوم بطرح         

 ؟ اإلدارة االلكترونية في تحسين األداء بالجماعات املحلية بالجزائر ةساهم م  ما مدى

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية تتبادر في أذهاننا التساؤالت التالية: 

 ؟ الجماعات اإلقليميةعلى األداء التنظيمي في  االلكترونيةدارة  اإل ما أثر  -

 ؟ الوظائف اإلدارية   علىتطبيق اإلدارة االلكترونية يؤثر  هل -

 من أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة يمكن اقتراح الفرضيات التالية:   الفرضيات:

الجماعات اإلقليمية من خالل التطبيقيات  التنظيمي في  األداءوتساهم في تحسين  االلكترونيةدارة اإل   تساعد -

 . ظيمية الجديدةووسائل الحديثة واملناهج التن

  ويمنحهاإضفاء طابع إلكتروني على الوظائف اإلدارية )التخطيط ، التنظيم ، القيادة و التوجيه ، الرقابة (  -

تقليص في حجم الوظائف وكذلك املستويات اإلدارية و  وخاصة أن اإلدارة االلكترونية  تعمل على ديناميكية كبيرة 

 . الشكل الشبكيالتحول من الشكل الهرمي إلى 

 واألداء التنظيمي.  اإلدارة االلكترونيةمحاولة توضيح نوع العالقة املوجودة بين  -  أهداف الدراسة:

 واقتراح حلول لها. اإلدارة اإلقليمية في تبني اإلدارة االلكترونيةالتعرف على املشاكل التي تواجهها  -

 . واهم مرتكزاتها  وظائفهاوالتعرف على  اإلدارة االلكترونيةمدى فاعلية   معرفة -

الدراسة: من خالل    أهمية  أهميتها  الدراسة  هذه  زيادة  تكتسب  في  اإلداري  األسلوب  هذا  مساهمة  مدى  معرفة 

التنظيمية، تساعد    وتقديم   الفاعلية  واقتراحات  اجلتوصيات  من  العمومية  الهيئات  هذه  على  فاعلية    القائمين  زيادة 

 . تحسين األداء التنظيم

لدراسة املشكلة موضوع البحث وتحليل جوانبها ونتائجها ولإلجابة على إشكالية البحث وإثبات صحة    البحث:منهج  

 باعتباره األنسب ملثل هذه الدراسات.الفرضيات تمت الدراسة باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي 

 األداء التنظيمي في ظل املنظمات واإلدارات البيروقراطية  :  أوال

األساسية   الخدمات  وتوفير  املشكالت  حل  على  قدرتها  بمدى  مرهون  فشلها  أو  الحكومات  نجاح  مدى  معرفة  إن 

تمد  ملواطنيها هده الخدمات مقرونة بجهاز إداري بيروقراطي فتنفيذ السياسات العامة وبعث التنمية املستدامة الشاملة يع

 م الخدمات ذات جودة ونوعية.ي على مدى قدرة هذا التنظيم في تطوير أدائه لتقد

 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  317

317 

 األداء التنظيمي -2

 آنذاك  يعرف  وكان الفرنسية  اللغة إلى  األصلية  جذوره تعود عشر إذ التاسع  القرن  في "األداء " مصطلح ظهر    نتيجة 

ثم    ثم ،"السباق ذلك في يحصده الذي  ( Performance ) والنجاح  السباقات حصان قبل من املحصلة النتيجة  "أنه:  على

 .القصوى  اآللة استطاعة  يبين رقمي مؤشرك  ليكون  فأصبح يعتمد تطور مع الزمن وعلى مدى قرون 

أي     نتيجة إلى يؤديأو سلوك  نشاط    تم تعريفه على انه ،حيث األداء مفهوم تناولت التي التعاريف منوهناك العديد      

نشاط  فاألداء عن  هو    عبارة    ذاته  من بها قام أو اآلخرون عليه فرضها سواء معينة ملهمة استجابة الفرد يفعله ماأو 

 أهدافأن   أي تنجز أن يجب كما األعمال  إنجاز: فه العاملية املوسوعة قاموس في األداءتعريف   وأما،  )الخزامي، بدون سنة(

 يضمن  بماها من خالل انجاز األعمال املوكلة له عن التعبير  و وظيفته  هامبم  ملاماإل فيالفرد  إسهاماتمقترنة بمدى    املنظمة

 . التدريب والتكوين خالل من إدارة املنظمة قبل من  ويعزز  يدعم  أن  على والجودة النوعية

 والجماعات  األفراد فعالية على للحكم األساس ي املقياس "يمثلعلى انه    األداءعرفا   واالس جي ومارك سيزالقي أندرو  أما  

 .(27، صفحة 2017)شريف محمد،  ويتم تطويره بتوسيع املهارات والجدارات العامة املتعلقة باملستقبل " واملنظمات

 أو  إدارته ، في العمل أو    طرف رؤسائه من  بها كلفما    مهمة  نجازإل  الفرد به يقوم سلوك كل  عبارة عن األداء وعليه فإن 

إرادته   القيام املنظمة    نتيجة إلى يؤديو   بإرادته بسلوكبهذا السلوك بمحض  السلوك من خالل تحفيز  ويتم تعزيز هذا 

منها الكفاءة ، الفعالية،  ويمكن الحكم على أداء الفرد من خالل عدة معايير و   للسلوك االيجابي وتدريب وتكوين العمال 

   الجودة، الكمية، الوقت واملالءمة.  

 األداء  مفهوم في املتداخلة الجوانب 1-2

  نوجزهاوالتي  بالعمل   يتعلق ما منهاو بالعامل   يتعلق ما منها  هذا املفهوم بلورة في املتداخلة الجوانب من العديد هناك

 (47-46، الصفحات 2006)بن سالم،  على النحو التالي
 يؤديه الذي بالعمل العامل معرفة عن يعبر فهو األداء، أركان من أساسيا ركنا بالعمل اإلملام يعد :بالعمل إلملاما

 .املنظمة له تحددها التي العمل  لطريقة إتباعه  ومدى منه املطلوبة للتوقعات وإدراكه ومهمته فهمه لدوره ومدى

 النموذجية  للمعايير مقابلتها ومدى العامل، يحققها التي اإلنجازات مستوى  عن العمل ناتج يعبر  :العمل ناتج

 عنه ببصمات ويعبر  العمل ناتج  عن تعبر مضافة  قيمة  من عمله يميز  ما  وكل  التكاليف وضغط والزمنية الكمية والنوعية

   . العمل في العامل

 وتجهيزات  وأدوات معدات على وحرصه محافظته مدى من وظيفته أداء في العامل سلوك يشير  :العامل سلوك

 يضمن عائدا الذي  بالشكل  تفعيلها  ومدى اإلتالف وتجنب وصيانتها بها االعتناء حيث  من العمل  في اإلنتاج املستخدمة

 .معتبرا

 ومرؤوسيه ورؤسائه زمالئه  مع  العامل  تعاون  مدى في  العمل في االجتماعي  السلوك يتمثل   :االجتماعي السلوك

 .العمل أثناء املشكالت حل في ومشاركته لألوامر وتنفيذه الجماعة أعمال إنجاز مساهمته في ومدى

 خاللها  من يكون  معين بمزاج التصرف من تمكنه والتي للعامل النفسية الحالة إن  :للعامل النفسية الحالة

 .العمل مع بالتجاوب له تسمح ال نفسية حالة في يكون  أوقد إلتقانه  ومستعدا العمل في وراغبا  متحمسا

 طريق البرامج عن ومعلومات مهارات  اكتساب خالل من  والتقدم  التحسين طريق العامل يسلك  :فرص التقدم

 .أدائه فعالية و إنتاجيته  كفاءة زيادة بغية امليدانية أو املمارسة  التدريبية

 

 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 :  التنظيميألداء اعناصر  1-3

  تحديد   فيفهذه العناصر مهمة   فعال،  أداء وجود عن  تحدث أن ن  بدونهاومتداخلة ال يمكن    أساسية عناصر لألداء

 للتعرف  مكونات األداء  أو  عناصر على بالبحث     الباحثون  اهتم  وقدنظمات  امل في التنظيم   األداء  مستوى  وتحديد قياسو 

 والتي وفق مدخل كل باحث    العناصر هذه  تعددت تصنيفات و  اختلفت   وقد   األداء فاعلية تنميةعلى هذه العناصر بغية  

 :ها كما يلي حصر يمكن

 التي  األساسية الركائزتمثل   هيف اتجاهات ودوافع،،  قيم،  مهاراتن  م  عاملال ايمتلكه ما ي املعارف التيوه:  ةكفاءال

و  إلى باإلضافة  فعال، أداء تنتج إلى   ات املسؤولي تحمل على املقدرةالعمل   في التفانيالجدية  باإلضافة  القرارات،  واتخاذ 

من خالل عمليات   مواقيتها املحددة، ان هذه املعارف يجب تحيينها بصفة دورية في األعمال نجازالجيد ال   والتوجيه لإلشراف

 .التكوين والتدريب
 والخبرات املهارات وكذا  وظيفة   عمل أوال يتطلبها التي  املهامو   املسؤوليات وتشمل  :أو الوظيفة  متطلبات العمل

  تحدياتالو  تطلباتامل وماهي وهذا من خالل التوصيف الجيد للوظائف   ،الواجب توفرها ألداء وظيفة أو قيام بأعمال معينة

والتقليل من األخطاء   اإلنجاز وسرعة تنظيمال على والقدرة األعمال تنفيذلالفني   والتمكن براعةمن ال في شغل هذه الوظيفة

 قدر اإلمكان.

فالعوامل   األداء في تؤثر التي خارجية،ال عواملالو  داخليةال عواملال تلك وهي  :ومركباتها التنظيمية البيئة

وكذا الثقافة التنظيمية    املستخدمة، اإلدارية    واإلجراءاتالتي يسعى إليها    هدافاأل و  وهيكله التنظيم الداخلية تتمثل في نوع

 في تؤثرو  وتعيق فهي مختلف العوامل التي تؤثر في األداء بصفة غير مباشرة  الخارجية العوامل أما  ونوع القيادة اإلدارية،

  ....الخلحضارية، القانونية، التكنولوجيا واالتكنولوجية، السياسية االجتماعية، االقتصادية، العوامل  هيو   الفعال األداء
وهي نوع التكنولوجيا املستعملة في العمل من تطبيقيات وبرمجيات ووسائل    املتطلبات الفنية أو التكنولوجية:

اتصال حديثة فهذه العناصر أو املتطلبات الفنية تؤثر بشكل فعال ومباشر على األداء التنظيمي فاستخدام التكنولوجيات  

اكبر للعمل  الحديثة يسهل من أداء العمل واإل العامل كما تعطي مرونة  تقان ويقلص وقت اإلجراءات ويزيد في مردودية 

وتحليلها   البيانات  توفير  على  تعمل  التي  املختلفة  املعلوماتية  األنظمة  بفضل  اإلدارية  القرارات  اتخاذ  في  ويسهم  اإلداري 

 وبالتالي توفر ملتخذي القرار كل البدائل املتاحة.   

افز:   وهي الوسائل التي تستعملها اإلدارة لدفع العمال للعمل وتشجيعهم للقيام باألعمال املسندة إليهم بشكل  الحو

أفضل فهذه الحوافز سواء كانت ايجابية أو سلبية لها تأثير مباشر وكبير على األداء التنظيمي ويعتبر انعدام التحفيز في 

األفراد وبالتالي انخفاض األداء وقلة املرودية واإلنتاجية بشكل   املنظمات من األسباب األساسية في خفض مستوى معنوية

   عام.
 أهمية األداء الوظيفي 1-4

املنافسة   متزايد  باهتمام  األداء يحظى والعوملة وشدة  املوارد  لندرة  أكثر  ، نظرا  تهتم  أصبحت  املنظمات   على كل 

فمثال    املستويات جميع وعلى  ، املجاالت مختلف في تقدم ألي  معيارا فقد أصبح األداء التنظيمي  معدالته ورفع األداء تحسين

 عن  ترجمة وتعبير  إال  هو الدولة ما  أداء ألن  وذلك موقعه، كان  أيا  على املستوى الكلي فان تقدم الدول مرهون بأداء العامل 

 .للعاملينو  لمنظمةل بالنسبة داءاأل  أهمية سنبين يلي وفيما ، املتواجدة بها املؤسسات أداء

 

 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 للمنظمة بالنسبةأهمية األداء 

 قومت التي  األنشطة جميع ل ة ملحصلة النهائيا  فهو والتقدم  النجاح  تحقيق  تبتغي منظمة  أي  في كبيرة أهمية  ألداءل

املحصلة   ناتج كان  فإذا  بها، و مؤشرا  يعتبر   ذلك فإن مرتفعاهذه  استمراريتها  املنظمة لنجاح واضحا صريحا   وبالتالي 

العاملين يكون  حين  استقرارا أكثر  تكون مات  فاملنظ  واستقرارها، و   أداء  كبيرا    متميزا،فعاال  مؤشرا  يعتبر  األداء  أن  كما 

 .والقادة الرؤساء العمال وكذلك ودوافع لقدرات انعكاس هو كان  تنظيمي مستوى  أي في األداءلتنافسية املنظمات، ف

 للعمال بالنسبةأهمية األداء 

 الرئيسية  لعوامل من بين االفردي   األداء وتحمل املسؤولية كما أن عمله  داءاأل  على الفرد لقدرة مقياسا  األداءيعتبر    -

املهمة ببعض  واملتعلقة اإلدارية،  القرارات  من  الكثير  عملية اتخاذ   عليه  تبنى  التي  و   الترقية مثل  فرد، كل  حياة  في األمور 

 عليا ملناصب  والترقية التكوين و  النقل

 مهما كان موضعه داخل التنظيم.  ألدائه خاصا اهتماما لييو  أن فرد كل على  يجبارتباط األداء الجيد بمستقبل العامل لذا    -

  أهداف  تحقيق يمكنه من سوف وتطوير مهاراته  تنميته،الجيد والفعال من خالل العمل على    بأدائه الفرد اهتمام إن  -

 .فسيةنو  واجتماعية اقتصادية

 املنظمات البيروقراطية -3

سنحاول من خالل هذا العنصر الحديث عن اإلدارة ووظائفها ثم التعريف بالبيروقراطية كمدرسة إدارية ومن روادها  

 النظرية. ماكس فيبر صاحب هذه النظرية وفي األخير سنتحدث عن الخصائص التي تميز املنظمات التي طبقت هذه  

 تعريف اإلدارة :    1 -2

إن دور اإلدارة في املجتمع هو دور جوهري و حاسم لتقدم اإلنسان سيما في العصر الحالي بعد نقص املوارد و كثرة  

املنافسة بما يتطلب تضافر الجهود داخل أي تنظيم من خالل عملية اإلدارية املختلفة لتحقيق األهداف املسطرة و قد  

أنها عملية حل مشكلة تحقيق األهداف  التنظيمية بكفاءة عن طريق االستخدام الفعال للموارد النادرة    على  عرفت  كينز 

 : و لإلدارة عدة وظائف و التي تبينها كما يلي في بيئة دائمة  التغيير

الخطط ووضع املعايير و اإلجراءات و القواعد    وهو الوظيفة التي تختص بتحديد األهداف و صياغةالتخطيط:  

 . التي تضمن سالمة تنفيذها مع وضع الخطط البديلة في حالة احتمال وقوع تغييرات في بيئة األعمال

العناصر    التنظيم: ترتيب  و  تنسيق  تم  بواسطتها  التي  العملية  املنظمات فهو  في  التنظيم عملية جوهرية  يعد  و 

املو  ذلك  في  بما  و  الضرورية  الصالحيات  توزيع  و  اإلدارية  الوحدات  مختلف  بين  الربط  محاولة  و  البشرية  و  املالية  ارد 

 املسؤوليات و سير اإلجراءات و الهياكل التنظيمية و توحيد النشاطات لتحقيق األهداف و الغايات 

بواجباتهم من خالل تنمية  هي الوظيفة اإلدارية التي تهدف إلى حث و دفع األفراد نحو العمل  و القيام  والقيادة :  

الروح املعنوية و التحفيز لتحقيق أهداف النظام و يعتمد نجاح املنظمات املعاصرة على مدى قدرة القيادة على توجيه  

 األفراد نحو تحقيق األهداف . 

هي الوظيفة التي من خاللها يمكن التعرف على مدى تطابق األداء الفعلي مع ما هو مخطط له و هذا    و    الرقابة:

بعد وضع معايير الرقابية املتمثلة في مستويات اإلنتاج الحصة السوقية ...الخ ملعرفة االنحرافات و بالتالي اتخاذ اإلجراءات  

 التصحيحية  بين األداء الفعلي و تلك املعايير . 

 تعريف البيروقراطية : 2-2

لفظين        يتضمن  اللغوية  ناحية  من  الكلمة  أصل  املكتب    BUREAUإن  العربية  باللغة  تعني  وهي   CRACYوالتي 

 ومن هذا املنظور فان كلمة البيروقراطية تعني ممارسة الحكم عن طريق املكاتب 
ً
،  باالنجليزية وتعني بالعربية أن تكون قويا
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في األوساط الشعبية فان البيروقراطية معروفة بالسلبية والبطء اإلداري  فان البيروقراطية مقرونة    إال أن الشائع املتداول 

)طاشمة، البيروقراطية    العجز اإلداري  بمدلول   بالسلبية والبطء اإلداري والروتين و الجمود ، وبهذا تصبح الكلمة مقرونة

   : ادى بها ماكس فيير فهي كالتالي نأما عن خصائص البيروقراطية التي ،  (32، صفحة 2015سياسية في الجزائر،  والتنمية ال

بها من    ويجب التقيدتعليمات  النظمة و األ لقوانين و الألهداف وإجراءات العمل عبر    و  لسياساتلالتحديد الدقيق    -

   ،يقوم بأداء العمل

   .الرسمي في العمل وبين عالقته ومصالحه الشخصية   العامل  التفريق بين دور  -

 . لتشجيع التخصص العملتطبيق مبدأ تقسيم   -

 .مستويات السلطةو تدرج الوظائف  -

 .رات للوظيفة ب تسخير املؤهالت والخ -

 . مع تبيان الحقوق والواجباتوضع نظام للعاملين في املنظمة منذ لحظة اختيارهم للعمل إلى حين تركهم له نهائيا   -

 خصائص املنظمات البيروقراطية:2-3

إن التطبيق الفعلي لهذا األسلوب اإلداري الذي تأسس على أساس الرشد والعقالنية لم يعطي ثماره ونتائجه على  

العملي خا  وتقديم  امليدان  األداء  كفاءة وفعالية  في رفع  منها  كان متوقع  تسلم كما  فلم  الحكومية  البيروقراطيات  في  صة 

لخ  
ً
نظرا العامة  السلوك  ص الخدمات  جانب  من  وحتى  اإلجراءات  أو  التنظيم  مستوى  على  سواء  املنظمات  هذه  ائص 

 التنظيمي والتي نحددها كما يلي : 

 في مجال التنظيم : 

 بحجمهــا مع وجود توســـــــــــــع أفقي في الهيــاكــل التنظيميــة وتعــدد    -
ً
وجود تضـــــــــــــخم كبير في الهيــاكــل اإلداريــة قيــاســـــــــــــيــا

 بين مختلف األنشـــــطة وصـــــعوبة عمليات االتصـــــال  
ً
 وتضـــــاربا

ً
املســـــتويات اإلدارية مما يعيق عمليات اإلشـــــراف ويحدث خلال

 والتنسيق بين مختلف الوحدات اإلدارية .

ـــــديد  - ــتويات اإلدارية الدنيا ويتم تركيز جميع املركزية الشـــــ ــلطات الصــــــــــالحيات إلى املســــــــ ة حيث ال يتم تفويض الســــــــ

 إلى املســـــــتويات العليا مما  
ً
الســـــــلطات عند مســـــــتويات تنظيمية محددة مما يصـــــــعب من عمليات اتخاذ القرار بالرجوع دوما

ــائبـ  في الوقـت والتكلفـة كمـا أن القرارات تكون في الغـالـب غير صـــــــــــ
ً
 لبعـد متخـذي القرار عن واقع التنفيـذ  يحـدث هـدرا

ً
ة نظرا

فاملســـــتويات الدنيا ادري بالعمليات اإلدارية باعتبارها فئة تنفيذية لذا يجب إشـــــراكها في عمليات انجاز القرارات فيحفزها  

 على التنفيذ .

خــل في املهــام  التــداخــل في الصـــــــــــــالحيــات فــالحجم الكبير للهيكــل التنظيمي وكثرة الوحــدات اإلداريــة قــد يحــدث تــدا  -

 اإلدارية مما يزيد من كثرة اإلجراءات اإلدارية وتقل املسؤولية . 

تعدد املســــــتويات اإلدارية يؤدي إلى صــــــعوبة االتصــــــاالت وكبر الفجوة بين القاعدة والقمة ويبطئ من عملية اتخاذ   -

 القرار وتعريف السياسات العامة .

 نتاجية وزيادة اإلنفاق غير الضروري .كثرة التكاليف نظرا لتضخم العمالة مع قلة اإل  -

غيــاب التعــاون والتنســـــــــــــيق بين مختلف الوحــدات اإلداريــة وطغيــان االتصــــــــــــــاالت الرســـــــــــــميــة في املعــامالت اإلداريـة    -

 وإهمال جانب غير الرسمي .

ــــنف  إن اإلجراءات اإلدارية املعمول بها على مســـــتوى الهياكل البيروقراطية الحكومية تعلى مســـــتوى اإلجراءات :  صـ

 بالخصائص التالية : 
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تنميط اإلجراءات سمة تتصف بها التنظيمات البيروقراطية حيث يطغى الروتين والعمل املتكرر بغض النظر تعدد   -

 املهام .

التمســــــــــــــك الحر في بـالقوانين واللوائح وعـدم إعطـاء املوظف حق املنـاورة ، إن  هـذا التقيـد قـد يســـــــــــــتخـدمـه املوظف   -

 وخدمة مصالحه الشخصية وخلق الفساد اإلداري .لغرض السيطرة والتجبر 

 كثرة وتشعب القوانين والتنظيمات اإلدارية مما يصعب من عملية التنفيذ . -

  على مستوى السلوك التنظيمي :

إن اعتماد املركزية الشـديدة وعدم االهتمام بالعامل سـيؤدي إلى إضـعاف روحه املعنوية وبالتالي إضـعاف الكفاءات    -

 والقيادة املستقبلية واألداء .اإلدارية 

 من املخرجات أي االهتمام بالقشور بدل اللب . -
ً
 االهتمام باإلجراءات بدال

 لكثرة وشعب الوحدات اإلدارية  ، وخلق لوبيات داخل اإلدارة  -
ً
 كثرة الصراعات والنزاعات في أوساط العمل نظرا

 إهمال الجانب اإلبداعي في املوظف واعتباره مثل اآللة لتنفيذ فقط مما يقلل من إنتاجيته . -

انتشــــار الفســــاد اإلداري والرشــــوة واملحســــوبية بســــبب جمود اإلجراءات التي يســــتغلها بعض العمال لتكســــب الثروة    -

 والرفاه على حساب العمالء  وخدمة أهل عشيرته .

م االهتمام بالعنصـــــــر البشـــــــري مما ينجز عنه اإلهمال والتســـــــيب والتقصـــــــير في أداء املهام  غياب برامج التكوين وعد  -

 اإلدارية وضعف األداء الجماعي.

 الحفاظ القيم الداعية للعمل وانتشار الفوض ى داخل بيئة العمل . -

ــانهـا التـأثير على األداء التنظيمي وبـالتـالي تقـديم منتجـات أو  خـدمـات رديئـة ال ترقى إلى هـذه التعقيـدات اإلداريـة من شـــــــــــ

تطلعات ورغبات العمالء خاصــــة على مســــتوى املنظمات الحكومية التي طاملا الجمهور ناقم عليها بســــبب الخدمات الرديئة 

 واإلجراءات الطويلة للحصول على الخدمات. 

 اإلدارة االلكترونية:  : ثانيا

  ي لقد عرفت اآلونة األخيرة تطورات سريعة و غير مسبوقة في املجال التكنولوجي خاصة ما تعلق بالتقنيات والبرامج الت 

بتكنولوجيا   تعرف  أصبحت  التي  الديناميكية  هذه  الحالي  وقتنا  ميزت  والتي  و  واملعلومات،  البيانات  معالجة  على  تعمل 

ف نحو استعمالها وتوظيفها بقوة داخل اإلدارة وهو استخدام موارد بشرية ذات  املعلومات، فأصبح االعتماد املتزايد و املكث

يعرف باإلدارة االلكترونية أصبح يحظي باهتمام الكثيرين من الباحثين    كفاءات عالية، أن إدخال التقنية في اإلدارة أو ما

 . والعلماء واملنظمات الرتباطه الوثيق مع مصطلح الكفاءة

 ترونية.تعريف اإلدارة االلك -1

 اإلطار املفاهيمي لإلدارة االلكترونية  تعددت تعاريف اإلدارة االلكترونية ومن أهمها نجد:        

املفهوم الشائع لإلدارة االلكترونية هو أنها االستغناء عن املعامالت اإلدارية وإحالل املكتب االلكتروني عن طريق  ان  

لتكنولوجيا   الواسع  خطوات  االستخدام  حسب  معالجتها  ثم  مكتبية  إجراءات  إلي  العامة  الخدمات  وتحويل  املعلومات 

 ( 32، صفحة  2008)الصيرفي، االدارة اإللكترونية،    " ساملي  عالء عبد الرزاق, "اإلدارة االلكترونية  متسلسلة منفذة مسبقا 

بأنها   والتوجيه  كما عرفت  التخطيط  في  األعمال  لالنترنت وشبكات  املتميزة  اإلمكانيات  علي  القائمة  اإلدارية  العملية 

، 2011)موس ى،    .والرقابة على املوارد والقدرات الجوهرية للمؤسسة واآلخرين بدون حدود من أجل تحقيق أهداف املؤسسة

  (89صفحة 
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منظومة الكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل اإلداري  أسلوب إداري جديد وهو  اإلدارة االلكترونية هي  فمما سبق  

املستخدمة  العادي   التقنيات  الكترونية  بفضل  إدارة  إلي  يدوية  إدارة  معلوماتية    وب  و الحاس  باعتماد علىمن  على نظم 

 كاليف. بأسرع وقت وبأقل الت اتتساعد في اتخاذ القرار 

 .أهمية اإلدارة االلكترونية -2

اإلدارية  اال إن     املعلومات  بتقنيات  املتزايد  بالخصوص   هتمام  االلكترونية  يأتي من فراغ بل بسبب  واإلدارة  فوائد  اللم 

 تطبيق اإلدارة االلكترونية هي: أهم الفوائد في نجد كبيرة، ولذلك ال

م  يتقد  وبالتالي  األداء التنظيميوهذا ينعكس إيجابيا على مستوي    واإلدارات  املؤسساتب  اإلداريةتبسيط اإلجراءات    -

 أكثر جودة. خدمات

 اإلدارية. والعمليات  انجاز املعامالت في  تنفيذ الاختصار وقت  -

 الدقة واملوضوعية.  -

الجمهور  ذلك مع  وكاملتداخلة في العملية  املختلفة    الوحدات التنظيمية واملؤسساتتسهيل إجراءات االتصال بين    -

 متلفي الخدمة. 

  استخدام اإلدارة االلكترونية مما يؤثر إيجابيا علي عمل املؤسسة عند من استخدام األوراق بشكل ملحوظ    التقليل  -

 وتوفير املال. 

حيث باستخدام األقراص املضغوطة يمكن تخزين  الحفظ والتوثيق مما يؤدي إلي عدم الحاجة الماكن تخزين    سهولة  -

 ر من املعلومات في قرص صغير.  حجم كبي

ما  ع   وزيادة األداء التنظيمي بشكل كبير   ،   ية اإلدار   العملياتتحويل األيدي العاملة إلي أيدي لها دور أساس ي في تنفيذ    -

   اإلدارة االلكترونية  كانت عليه قبل تطبيق

 إعطاء مرونة أكثر للعمليات اإلدارية   -

 أهداف اإلدارة االلكترونية -3

 يمكن تلخيص أهم أهداف اإلدارة االلكترونية كاألتي :             

 ساعة وطيلة أيام األسبوع.  24تقديم الخدمات للمستفيدين بصورة مرضية خالل  -

 إلنجاز وبتكلفة مالية مناسبة.ا  فيتحقيق السرعة   -

 إيجاد مجتمع قادر علي التعامل مع متغيرات العصر التكنولوجي. -

 الشفافية والبعد عن املحسوبية.   تعميق مفهوم -

 . وبالتالي الرفع من األداء التنظيمي تنمية روح اإلبداع واالبتكار والحفاظ على حقوق املوظفين  -

 الحفاظ علي امن وسرية املعلومات وتقليل مخاطر فقدانها.  -

 تأثيرات اإلدارة االلكترونية على الوظائف التقليدية لإلدارة -4

في أساليب اإلدارة التقليدية، وتشمل هذه الوظائف ما يلي:  ة وعميقة جذري تتغييراإلى  تؤدي اإلدارة االلكترونية      

 التخطيط االلكتروني  4-1

 (30فحة ، ص2010-2009)عاشور ع.، يختلف التخطيط االلكتروني علي التخطيط التقليدي في ثالث سمات:  

إن التخطيط االلكتروني يمثل عملية ديناميكية في اتجاه األهداف الواسعة، واملرنة واآلنية، وقصيرة األمد والقابلة   -

 للتجديد، وتطوير املستمر واملتواصل. 

إنه عملية مستمرة بفضل املعلومات الرقمية دائمة التدفق.  -  
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التقليدية بين اإلدارة وأعمال التنفيذ، فجميع العاملين يمكنهم املساهمة في التخطيط  إنه يتجاوز فكرة التقسيم العمل  -

 االلكتروني في كل مكان وزمان. 

   :التنظيم االلكتروني 4-2

  ة جديد  ة كل تنظيمياهي  وبروزفيها انتقال من النموذج التقليدي إلي التنظيم االلكتروني،    مكونات التنظيم قد حد 

، يقوم  أو أفقي  التنظيم العمودي من األعلى إلي األسفل ،إال شكل تنظيم يعرف بالتنظيم املصفوفىواالنتقال من  ،    مرنة

  بخالف الهيكل الهرمي القائم على أساسا على الوحدات الصغيرة بالتالي يصبح التقسيم اإلداري قائم علي أساس الفرق  

اللوائح   ومن  واألقسام،  مراكز  التفصيليالتنظيمية  الوحدات  تعدد  إلي  السلطة  مركزية  ومن  ذاتيا،  املدارة  الفرق  إلى  ة 

 .السلطة 

 الرقابة االلكترونية:  4-3

الرقابة االلكترونية تسمح باملراقبة اآلنية  من خالل مختلف الشبكات مما يمكن من تقليص الفجوات الزمنية في  

ددة تكشف عن انحراف أوال بأول، فالجميع يعمل  ه مستمرة ومتجياكتشاف االنحرافات أو الخطاء، والعملية التصحيح 

في نفس الوقت ، ومما يؤدي إلى زيادة الثقة االلكترونية بين العاملين واإلدارة أو بين املستفيدين واإلدارة، كما أن القيادة  

    .االلكترونية تعتمد على املراقبة الذاتية

ملفاهيم اإلدارية حيث أعطى بعد الكتروني لجميع الوظائف  من الواضح أن تطبيق أسلوب اإلدارة االلكترونية غير في ا

اإلدارية التقليدية مما أصبحت أكثر ديناميكية وقضت على الجمود الذي كان يالزمها كما غير الهياكل الهرمية بهياكل أفقية  

 وشبكية تسهل العمل وترفع من األداء. 

 اإلدارة املحلية في ظل تطبيق اإلدارة االلكترونية. في تطوير األداء التنظيمي : رابعا

ـــــبحتبني اإلدارة االلكترونيـة   إن ـــ ـــــرعـة  حتميـا  أمرا  في الجمـاعـات املحليـة بـالجزائر أصـــــ ـــ   ملـا توفره من مزايـا عـديـدة منهـا ســـــ

إلى أقص ى حد املعامالت الورقية  وتخيف من اإلجراءات اإلدارية وإنقاص  املعلومات ومصداقيتها وتخفيض التكاليف   ودقة

 الخدمات.تقديم  و تسهم في تحسين األداءنها أوربح الوقت...االخ، كما 

 التعريف بالجماعات املحلية. -1

بمقتضاه تقسيم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي    م يمكن تعريف الجماعات املحلية على إنها أسلوب إداري، يت

وتعمل على االستغالل األمثل ملواردها الذاتية وترتبط في   يشرف على إدارة كل وحدة منها هيئة تمثل اإلدارة العامة ألهلها، 

والق  الدستور  في  املحددة  والعالقات  للدولة  العامة  السياسة  املركزية من خالل  بالحكومة  ،  2010)بلجياللي،    انون ــــذلك 

 (17صفحة 

املحلية    و ا  هيلإلدارة  اإلداري  التنظيم  أساليب  من  الالمركزية،    لهادفأسلوب  إنشاء وحداتإلى  ة  ي إدار   من خالل 

املعنوية   الشخصية  ذات  وإداري محلية  مالي   استقاللي  لكل   ولها  أن  باعتبار  الوحدات  هذه  تنظيمها    وتختلف  منها 

 واختصاصاتها ومواردها وإمكانياتها  

 خصائص الجماعات املحلية:  -2

 تتميز الجماعات املحلية بجملة من الخصائص أهمها االستقالل اإلداري واملالي.

وهو ما   لشخصية املعنوية،وهي من أهم املميزات التي تنتج بشكل عادي من االعتراف با :االستقاللية اإلدارية

القانون البلدي في الجزائر، فاالستقالل اإلداري يعني أن تنشا أجهزة تتمتع بكل السلطات الالزمة    من أكدته املادة األولى  

بحيث يتم توزيع الوظائف اإلدارية بين الحكومة املركزية والهيئات املحلية املستقلة، وفقا لنظام رقابي يعتمد من طرف  

 ايا نذكر منها: السلطات املركزية للدولة وتتمتع هذه االستقاللية بعدة مز 
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 تخفيض العبء عن اإلدارة املركزية نظرا لكثرة وتعدد وظائفها؛  -

 تحقيق مبدأ الديمقراطية، عن طريق املشاركة املباشرة للمواطن في تسيير شؤونه العمومية املحلية؛ -

 تجنب التباطؤ وتحقيق األسرع في إصدار القرارات املتعلقة باملصالح املحلية. -

االستقاللية املالية للهيئات املحلية يصاحب االعتراف بالشخصية املعنوية واالعتراف    إن  االستقاللية املالية:

باالختصاصات التي تقوم بها الهيئات املحلية في إطار مبدأ الالمركزية اإلدارية، فاالستقاللية املالية تمكن الوحدات املحلية  

 من تمويل وتأدية اختصاصاتها على أكمل وجه. 

االستقاللية املالية للجماعات املحلية على أن لهذه األخيرة موارد مالية خاصة بها وهي التي تتحكم في  ويمكن تعريف    

مصدرها وكيفية جمعها، كما تتمتع بحرية تامة في استعمال هذه املوارد وتخصيصها حسب ما تراه مناسبا لتحقيق املصالح  

 املحلية. 

دارة املحلية يقتض ي بان يصاحبه استقالل مالي يؤكد املسؤولية املالية  ومن البديهي القول أن االستقالل اإلداري لإل   

 للمواطنين وإسهامهم في ميزانية إداراتهم املحلية وتمويلها بما تحتاجه من أموال بالقدر الذي تقدمه من خدمات. 

 املحلية بالجزائر  بالجماعاتتطبيق اإلدارة االلكترونية  -3

تبنت الجزائر في مجال عصرنة إدارتها املحلية برنامج حكومي خاص بالتحول نحو اإللكترونية لتحقيق التنمية اإلدارية  

الشاملة   التنمية  وتحقيق  مجاالت  مختلف  في  الحاصلة  التغييرات  مواكبة  و  الحيوي  العصب  إليها  باعتبارها  يتطلع  التي 

 (294، صفحة 2019)الشيكر ا.،  التاليةفي النقاط    ا املشروع املواطن الجزائري وقد حددت الحكومة أهداف هذ 

ب  تحسين  -  يتعلق  فيما  الدولة  تدخل  بافعالية  العم   تنشغاال التكفل  قيد  ووضع  الوطنية  املواطنين،  السياسة  ل 

 .زماتأل من أجل مواجهة ا جتماعيةقتصادية و اال الا للتنمية 

 الخدمات املقدمة للمواطنين في مختلف مجاالت الحياة نوعية تحسين دارية و إل جراءات ا إل يف ا وتخف تبسيط و  -

 املواطن.  دارة من إل تقريب او  واةواملساجتماعية ال العدالة ا وتحقيق  تشكل كبحا للتنمية  تيوقراطية اليرمكافحة البَ  -

 الجريمة املنظمة ) التزوير، اإلرهاب، الجريمة املنظمة العابرة للحدود( .تمع من آفة  جمل اية احم -

 بدأت أول خطوات تطبيق هذا البرنامج بالجماعات املحلية الجزائرية بإطالق عدة خدمات رقمية ومنها: 

الوطني اآللي للحالة املدنية: الكتروني يتضمن كل املعلومات الخاص  إنشاء السجل  ة باملواطن  وهو نظام 

الجزائري من شهادة ميالده ،زواجه ، ووفاته وكل ما يتعلق بإثبات هويته. هذا البرنامج أعطى مرونة اكبر للعملية اإلدارية  

فأصبح بإمكان املواطن الجزائري استخراج وثائق هويته من أي بلدية من بلديات الجزائر الشاسعة دون التنقل إلى بلدية 

سهل على املواطنين استخراج  هذه الوثائق بمجرد نقرة على الحاسوب بعدما كانت تتطلب جهدا    مكان ميالده األصلي كما

 يدويا، كما بإمكان املواطن استخراجها من املنزل عن طريق االنترنيت  

هو تحويل وثائق الهوية من وثائق ورقية إلى وثائق بيومترية يتم استخراجها آليا من    باك املصلحة البيومترية:ش

 ع بلديات الجزائر باإلضافة إلى استخراج رخصة السياقة البيومترية.جمي

الجزائرية وعلى مستوى مختلف   العامة  التطبيقيات والبرامج املعلوماتية على مستوى اإلدارة  كما تم إدخال بعض 

ملخرجات اكبر  مرونة  وأعطت  الجهد  ووفرت  كبير  بشكل  األداء  تطوير  في  ساهمت  التطبيقات  هذه  العملية    املستويات 

 اإلدارية.   
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 :خاتمة

تطور  و  جديدة  تنظيمية  مناهج  ظهور  إلى  أدى  املعاصرة  املنظمات  في  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  حركة    إن  في 

املعلومات و ظهور اإلبداع املعرفي كعملية جديدة داخلها و خارجها وأدخل تحديات كبيرة في مختلف املجاالت، خاصة من  

 الناحية التنظيمية مما أثر بشكل كبير على األداء التنظيمي و هذا من خالل املرتكزات املبنية عليها وهي كالتالي:  

 املستويات اإلدارية و التحول من الشكل الهرمي إلى الشكل الشبكي . التقليص في حجم الوظائف وكذلك  -

 إعطاء مرونة أكبر للعملية اإلدارية من خالل الجمع بين الالمركزية و املركزية اإلدارية .  -

  إضفاء طابع إلكتروني على الوظائف اإلدارية )التخطيط ، التنظيم ، القيادة و التوجيه ، الرقابة ( مما سمح بخلق  -

 ديناميكية كبيرة على مستوى هذه الوظائف . 

 تصويب القرارات اإلدارية من خالل مختلف التطبيقات اإللكترونية و الدقة في املعلومة .  -

إن التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية بالجماعات املحلية بالجزائر ال زال لم يرقى إلى ما هو مأمول    -

 بيقها على مصالح الحالة املدنية بشكل كبير دون باقي املجاالت األخرى. منه ، حيث شمل تط

الفعال بعدما كان يعد    - التي أصبحت املحرك  املوارد البشرية  تحويل األرشيف إلى شكل إلكتروني واالستثمار في 

 الحلقة الضعيفة داخل املنظومة اإلدارية . 

 : التوصيات
نتائج الدراسة أملين في االستفادة منها في تعزيز التوجه نحو اإلدارة    ىعلفي ما يلي جملة من التوصيات باالعتماد  

 االلكترونية في الجماعات املحلية :

والعمل على االستفادة منها    على الدولة الجزائرية مسايرة التطورات الحاصلة في ميدان التكنولوجيات الحديثة ، -

ألنها مست حتى األمور البسيطة في الحياة ووضع خطة إستراتيجية للتحكم في تكنولوجيا املعلومات واالتصال االستفادة  

 واالعتناء بالكفاءات املتحكمة في هذه التقنية. 

 توسيع دائرة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال في اإلدارة املحلية.  -

التكنولوجيا  اال   - ميدان  في  التكوين  وتكثيف  بتشجيع  بنجاح  مهامه  ألداء  سليم  بشكل  البشري  باملورد  هتمام 

 الحديثة. 

اعتماد املراسالت اإللكترونية بدال من الورقية، مما يساهم بشكل كبير في تقليل النفقات املالية اإلدارية وسرعة   -
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 تلمسان.
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 امللخص: 

إلى سد الفجوة الرقمية في الوقت الذي تحتاج فيه املؤسسات املصرفية إلى بناء صورة شاملة عن السوق  تسعى الحكومات االلكترونية 

ظائف والتفكير في كيفية االستعداد للتأثير الذي أحدثته التكنولوجيا الرقمية على العمليات املصرفية، بما يؤدي إلى إجراء تحويالت على الو 

اليرادات، الربحية والزيادة في رأس مال املساهمين من خالل تمكين البنوك من تقديم منتجات وخدمات  التقليدية وتحقيق مكاسب كبيرة في ا 

األقل ربحية، بما في ذلك    الزبائنأفضل للعمالء. ولقد أدت التكلفة العالية لتشغيل شبكات الفروع التقليدية إلى منع البنوك من خدمة شرائح  

على الشمول املالي. وبذلك كانت البنوك بطيئة في تكييف ابتكاراتها الرقمية التي تساعد بعض الوافدين    الفئات ذات الدخل املنخفض التي تركز

 الجدد على الوصول إلى هذه القطاعات بتكلفة أقل.  

التكنولوجيا الرقمية للوصول  باالستفادة من    املحليةعلى كيفية قيام البنك الجزائري للتنمية    مقنع  مثال  إلى تقديم دراسة  ال  تهدف هذه

مجموعة املنتجات األساسية التي تلبي االحتياجات املالية األساسية،   من خالل إلى شرائح العمالء املستبعدة بمنتجات مفيدة وبأسعار معقولة

للعمالء و تحسن حياتهم. توى املساهمة لقياس مسسنستخدم منهج دراسة الحالة  ومن أجل تحقيق هدف الدراسة    وتضيف قيمة مقنعة 

 . املحليةالبنك الجزائري للتنمية  لزبائن تحسين الخدمات املصرفيةالفعلية لبرنامج الحكومة االلكترونية في الجزائر في 

املفتاحية:  االلكترونية  الكلمات  للتنمية  الحكومة  الجزائري  البنك  االلكترونية،  املصرفية  الخدمات  الرقمية،  الفجوة  االداري،  اإلصالح   ،

 .املحلية

Abstract: 
E-governments seek to bridge the digital divide at a time when banking institutions need to build a comprehensive picture of the 

market and think about how to prepare for the impact that digital technology has had on banking operations, leading to transfers to 

traditional jobs and significant gains in revenues. The high cost of operating traditional branch networks has prevented banks from 

serving less profitable customer segments, including lower income groups focused on financial inclusion. As such, banks have been slow 

to adapt their digital innovations that are helping some new entrants access these sectors at lower cost. 

This study aims to provide a convincing example of how the Algerian Bank for Local  Development is leveraging digital 

technology to reach excluded customer segments with useful and affordable products through its core product range that meets basic 

financial needs, adds convincing value to customers and improves their lives. In order to achieve the goal of the study, we will use the 

case study method to measure the level of actual contribution of the e-government program in Algeria to improving banking services for 

the clients of the Algerian Bank for Local Development. 

Key words: e-government, administrative reform, digital divide, electronic banking services, Algerian Bank for Local Development. 
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 مقدمة:

تقديم مجموعة محسنة من الخدمات العامة بطريقة    فيلحكومة اإللكترونية  ا  األساس ي من أعمالالهدف  يكمن  

على ما    االطالع من الشفافية ألنها تمكن الجمهور من    املزيدر  يتوف  من خاللها يمكن  ، كما  فعالة من حيث التكلفة للمواطنين

ر الكثير  ي وفت بالنظام اإللكترونياستبدال النظام الورقي ، بحيث يترتب عن  الحكومة والسياسات التي يتم تنفيذها به تقوم

 تعزيز االتصاالت بين الحكومة وقطاع األعمال ناهيك عن ، البيئة املحافظة على من الوقت واملال وكذلك

 ال سيما املصرفية منها  لمواطنين  املقدمة ل، وتحسين الخدمات  تحقيق املزيد من الكفاءة، فإن وباختصار

إلى  البرامج واملعلومات  كذا  و   ارقمي  هاتوفير   من خالل  اإللكترونية بشكل كافسيؤدي  الحكومة  تكنولوجيا    ، دمج 

من املواد التعليمية عبر اإلنترنت املتاحة من خالل    بدء حول محو األمية املالية الزبائن لتدخل وتثقيف ضرورة ا كذلك إلىو 

همية التحول الرقمي على مستوى البنوك  إلى تنظيم أيام تحسيسية بأ  الخدمات املصرفية عبر الهاتف املحمول   اتتطبيق

  الوطنية ملواكبة التطور الحاصل وتغطية حاجات ورغبات املتعاملين. 
تحسين  في   ةالحكومة االلكترونيكيف تساهم  بالتركيز على مضمون ما سبق عرضه يمكننا طرح االشكالية التالية:  

 ؟املحلية  على مستوى البنك الجزائري للتنمية الخدمات املصرفية 
رج  ات األعمال املصرفية االلكترونية والتي تنديتجلى هدف دراستنا في تسليط الضوء على مكتسب  هدف البحث:  

، وزيادة كفاءة البنوك الوطنية في عملية استقطاب رؤوس األموال وتوجيهها  بين املواطن والحكومة  في إطار توثيق العالقة

    لتنمية االقتصاد وخلق القيمة املالية. االستغاللو  تمويل االستثمارلعمليات 

البحث: القيام      منهجية  لتعذر  فقط نظرا  اكتفينا  املحلية  للتنمية  الجزائري  البنك  مستوى  على  االحصائية    بالدراسة 

   بالدراسة التحليلية والتي تعكس واقع الخدمات املقدمة ومستوى جودتها باإلسقاط على املعايير الدولية املتعارف عليها؛

  تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة محاور رئيسية وهي:    هيكلة البحث:

 الحكومة االلكترونيةأوال: 

 تحسين الخدمات املصرفية االلكترونية في الجزائر: ثانيا

   دراسة حالة البنك الجزائري للتنمية املحلية: ثالثا

 الحكومة االلكترونيةأوال:   

 : الحكومة االلكترونيةتعريف . 1

بأنها:" استخدام اإلنترنيت والشبكة العاملية العريضة إلرسال املعلومات وخدمات    2002املتحدة سنة  رفتها األمم ع

بأنها:" استخدام تكنولوجيا    2002الحكومة للمواطنين"، كما عرفتها منظمة التعاون والتنمية في املجال االقتصادي سنة  

وبوصفها ثورة في التفكير والتنفيذ فهي تتطلب    أفضل"  املعلومات واالتصاالت وخصوصا اإلنترنيت للوصول إلى حكومات

 ( 265،  263، ص،ص  2011)مصطفى:    التالية: إقامة وتعميم البنية املعلوماتية واالتصالية التي من خاللها تتحدد املميزات  

في   - تهمل  ال  كانت  وإن  الحكومية خاصة  وباألجهزة  العامة  باإلدارة  االلكترونية  الحكومة  القطاع  ترتبط  األساس 

 الخاص أو القطاعات األخرى؛ 

 بوصفها نظام معلوماتي افتراض ي يقاس من خالل نتائجه وآثاره املترتبة عن تشغيله العملياتي؛ -

 االعتماد على البناء االلكتروني ذو التقنية الرقمية؛ -

رونية من منظمات حكومية،  تتسم باالعتمادية والتأثير املتبادلين واملتكاملين بين مختلف أطراف الحكومة االلكت -

 اجتماعية، خيرية، مهنية، وجمهور املستفيدين بالتركيز على املورد املعلوماتي.

 (268، ص 2011وهناك ثالثة أبعاد أساسية تعكس وظائف الحكومة االلكترونية وهي: )مصطفى: 

http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/exploitation.html
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االلكترونية:    -1-1 للمعلوماتالخدمات  االلكتروني  التوصيل  في  االنترنيت  وبرامجها    باستخدام  الحكومية 

 وخدماتها؛

بتوظيف التقنيات املعلوماتية في تحسين اإلدارة الحكومية، من تسهيل تنفيذ األعمال إلى اإلدارة االلكترونية:    -1-2

 ضمان انسيابية املعلومات في الدوائر الحكومية؛ 

االفتراض ي للسلع والخدمات بين الحكومة  باالنتقال من التبادل التقليدي إلى التبادل  االلكترونية:    التجارة  -1-3

 واملؤسسات، الحكومة واملواطنين، وبين مختلف املؤسسات الحكومية ووكاالتها أو أجهزتها. 

    أقسام الحكومة االلكترونية:. 2

 ( 281- 279ص  -، ص2011)مصطفى:  قسم الحكومة االلكترونية إلى:ت

تلك    الخدمات اإللكترونية:  -2-1 امكانية  وتشتمل على  الحكومة لجمهورها مع  التي تقدمها  العمومية  الخدمات 

السياقة، التصريح    ساعة، وعلى مدار السنة على حسب طبيعتها مثل: إصدار شهادة امليالد، رخص  24توفيرها على مدى  

بات اإللكترونية  عن الدخل، الصحة االلكترونية، التعليم االلكتروني وغيرها، بحيث تستعين في ذلك على اإلنترنيت والبوا

املوحدة للدخول ضمن باقات خدمية تعكس حاجات املواطنين ومؤسسات األعمال، باإلضافة إلى االستعانة بقنوات أخرى  

 كالهاتف النقال، وأكشاك املعلومات العامة أو املكاتب املعتمدة في حالة املواطنين الذين ال يملكون ثقافة التكنولوجيا؛   

االل  -2-2 الصلة    كترونية:الديمقراطية  ذات  القضايا  مختلف  معالجة  في  الديمقراطية  البالد  صورة  وتعكس 

باملشاركة الحقيقية للمواطن في محاسبة ومساءلة املسؤولين عن حصيلة أعمالهم عبر عرض املعلومات الكافية و الكفيلة  

ديات النقاش اإللكترونية إلبداء اآلراء،  لتقييم أدائهم الحكومي عبر األنترنيت، والوسائل التكنولوجية املختلفة مثل: منت

الجلسات   وفيديوهات  محاضر  وتوثيق  ونشر  عامة،  لقضايا  االلكتروني  االستطالع  االلكترونية،  السياسية  الحمالت 

الحكومية والبرملانية، كما يمكن تجسيد الديمقراطية االلكترونية في املشاركة الرقمية للمواطنين في االنتخابات، وما يترتب  

ن ذلك من تسريع للعملية االنتخابية وكذا اإلدارة الرشيدة ملوارد االقتراع والتصويت. وفي سياق ذلك حددت الحكومة  ع

 (  281-279ص -، ص2011)مصطفى:  السويدية خمسة أبعاد للعملية الديمقراطية اإللكترونية تتمثل في:

االقتراع  ➢ للعملية    اإللكترونية:   أنظمة  العادية  السيرورة  لضمان  األمنية،  املوثوقية  على  فيها  يعتمد 

 االنتخابية)االنتخاب مرة واحدة مثال(، والسهولة في االستخدام والوصول من طرف املواطن؛ 
باألحزاب، ومستوى العالقات   والتي تشير إلى عملية نشر األجندات الخاصة  النشاطات السياسية عبر اإلنترنيت: ➢

 بين الشعب ودولته في إشارة إلى تطوير التجمعات الشعبية االلكترونية من خالل املجموعات االلكترونية؛  السياسية 

والتي من شأنها محاربة    عبر نشر الوثائق الحكومية املرخص بها قانونيا وأخالقيا،  الشفافية والثقة اإللكترونية: ➢

 مختلف أشكال الفساد؛

الكترونيا خاصة فيما يتعلق بقرارات حكومية  وتتم من    الديمقراطية:  املشاركة ➢ خالل استطالع رأي املواطنين 

 قبل تجسيدها ميدانيا لألخذ بآرائهم الواعية؛

الرقمية: ➢ نسبة    الفجوة  أن  ذلك  االلكترونية،  الديمقراطية  معالم  تجسيد  في  خطورة  األكثر  البعد  وتشكل 

ثر سلبا في نجاح توسيع وتنشيط العملية الديمقراطية في بلدانهم  املواطنين غير املثقفين تكنولوجيا عندما تكون عالية تؤ 

 . (Webcracy)بسبب الوقوع في فخ الويقراطية  

 تعريف البنوك االلكترونية )البنوك عن بعد/ البنوك املنزلية/ بنوك الخدمة الذاتية(:   -3

:"قيام العميل بإدارة حساباته أو انجاز    على اختالف املصطلحات املتعلقة بها غير أنها تشير في نهاية املطاف إلى  

أعماله املتصلة بالبنك عبر شبكة االنترنيت سواء كان في املنزل أو املكتب وفي أي مكان ووقت يرغبه ويعبر عنها بالخدمة  
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تحقق عدة ميزات تتعلق أساس بالنقاط    أنها   ن مزايا هذا النوع من البنوك وم  (،90  ، ص2016)محمد:    املالية عن بعد"

 (  239-238ص -، ص2011)سامر:  التالية:

الزبائن:    -3-1 من  أوسع  قاعدة  إلى  الوصول  إلى  إمكانية  الوصول  امكانية  االلكترونية  البنكية  الخدمات  تتيح 

دون التقيد بالحواجز املكانية أو الزمانية، ذلك أن التجارة  شريحة أوسع من الزبائن طالبي الخدمات املصرفية السريعة  

 االلكترونية ألغت الحدود الجغرافية وسهلت امكانية تلبية احتياجات الزبون في مختلف أنحاء العالم؛ 

وجديدة:    -3-2 كاملة  مصرفية  خدمات  للبنوك  تقديم  التقليدي  العمل  مع  باملوازاة  االلكترونية  البنوك  تعمل 

ذلك أن لها القدرة على توفير الخدمات املصرفية العروفة، إضافة إلى تلك الخدمات املصرفية الجديدة التي تعجز  العادية  

 عن تقديمها البنوك التقليدية؛ 

تعتبر تكاليف التشغيل بالنسبة للبنوك االلكترونية جد متدنية مقارنة بالبنوك  خفض تكاليف التشغيل:    -3-3

وغيرها   كالتأثيث  أخرى  تكاليف  من  بذلك  يرتبط  وما  الجغرافية  واملساحات  العقارات  إلى  حاجتها  لعدم  نظرا  التقليدية 

 االنتشار وتحقيق الربحية؛      وبالتالي فهي تعتبر من أهم امليزات التشغيلية التي تساعد البنوك االلكترونية على

تمتاز  البنوك االلكترونية بالسرعة في اإلنجاز  ومعالجة طلبات العديد من الزبائن  زيادة كفاءة األداء البنكي:    -3-4

نظرا مليزة تمثيلها افتراضيا في مواقعها االلكترونية التي تعرض فيها منتجاتها وخدماتها عليهم ما يؤدي إلى اختصار الجهد  

 لوقت.وا

 الحكومة االلكترونية وعالقتها باإلصالح اإلداري:  -4

يقصد باإلصالح اإلداري بأنه:" إدخال تغييرات أساسية في أنظمة اإلدارة العامة، بما يؤدي إلى تحسين مستوى أداء  

التنظيم والقيم والبيئة  واالتجاهات  املعتقدات  تغيير  كفاءتها، من خالل  القائمة، ورفع  اإلدارية  أكثر  النظم  ية، وجعلها 

مالءمة مع التطور التكنولوجي الحديث وتحديات السوق، وتخفيض نسبة قلق املواطنين، وإحداث نقلة نوعية في تقديم 

أو   التجاري  األسلوب  إلى  البيروقراطية  أسلوب  من  الخدمات  إدارة  وتحويل  التكاليف،  تقليص  مع  للمواطنين  الخدمات 

التشغيل الذاتي لخدماتها، بإيجاد  االقتصادي )القضاء على البيروقراطي التخصيص، أو عن طريق  ة(، سواء عن طريق 

بصفتها   االلكترونية  الحكومة  منظومة  في  اإلداري  اإلصالح  جوانب  ومن  مرونة"،  واألكثر  والحديثة،  املناسبة،  األساليب 

 ( 152-146ص -، ص2013عملية شاملة نذكر ما يلي: )صدام: 

في تعتبر    املوظفون:  -4-1 السيما  االلكترونية  الحكومة  مشروع  نجاح  معوقات  أبرز  من  التغيير  مقاومة  مشكلة 

العام   القطاع  موظفو  يتسم  أن  يجب  وعليه  ثبات،  األقل  االقتصاد  وكذا  مهارة  األقل  البشرية  املوارد  انتشار  حاالت 

 بالخصائص التالية: 

بتقبل التحول إلى منظومة الحكومة االلكترونية، مع التغلب  أن يتمتع جميع املوظفين بخالف مستوياتهم اإلدارية   ✓

 على مشكلة الصدمة الفنية في التحكم الجيد في التكنولوجيات والبرامج العملية؛

تجاوز الخوف الناتج عن تطبيق منظومة الحكومة االلكترونية والذي يربطه بعض املوظفين بفقدان وظائفهم أو   ✓

 سلطتهم التي ألفوها سابقا؛

الرد  الق ✓ التقليدية وسرعة  األرشفة  من  كالتخلص  االلكترونية  اإلدارة  ممارسة  املترتبة عن  باملنفعة  التامة  ناعة 

 االلكتروني على مختلف االنشغاالت؛

االستعداد النفس ي للموظفين للبرامج التدريبية لحضورها حقيقيا وليس صوريا،  وتجاوز اشكالية االستغناء عن   ✓

 باملزايا املهنية من تطبيق التكنولوجيا الجديدة؛ صغار املوظفين، وربط ذلك
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تشكيل مجالس الحكومة االلكترونية أو اإلدارة االلكترونية سواء كانت منتخبة أو معينة بناء على الخبرة، الكفاءة   ✓

 التخصص والوفاء بالواجبات.     

اإلدارية:  -4-2 واملفاهيم  واألنظمة  ع   القيادات  ينسحب  املوظفين  على  ينطبق  الوسطى،  ما  العليا،  القيادات  لى 

والدنيا بنسبة أقل داخل املنظمات العامة االلكترونية بحكم مناصبهم التي تؤهلهم على قيادة مشروع التحول الجديد،  

 ويتضح ذلك جليا في النقاط التالية:  

سات وعملية اتخاذ  اختيار القائد املناسب لقيادة املشروع اإللكتروني لتجاوز مرحلة التحول التقليدي في املمار  ✓

 القرار التي تركز على دمقرطته ذلك أن رقمنة النظام تؤدي إلى مشاركة العاملين في القرار؛

ترشيد القرارات اإلدارية من خالل توزيع السلطات أفقيا وعموديا بحكم الشفافية التي يكفلها النظام التكنولوجي  ✓

 واالتصاالت اآلنية مع مختلف املتعاملين؛ 

اإل  ✓ املركزيتين  استقالل  والرقابة  االشراف  مع  باملوازاة  القرار   اتخاذ  المركزية  على  والتشجيع  املحلية  دارات 

 للمحافظة على سياسة الدولة العامة وهيبتها من جهة، وضمان التزام اإلدارة املحلية بواجباتها ومسؤولياتها.  

املتعاملين:  -4-3 وجمهور  مع  املواطنون  في  مهم  طرف  املواطنون  يجب  يعتبر  لذا  االلكترونية،  الحكومة  ادلة 

 تشجيعهم وجمهور املتعاملين على استيعاب املعرفة االلكترونية ويتضح ذلك من خالل: 

الحكومة   ✓ برامج  للتغيير وانجاح  املستوعب  الوعاء  واملجتمع بصفته  االلكتروني  النظام  بين  املتبادلة  الثقة  بناء 

ركاء ومختلف األعوان املتعاونين لبناء استراتيجية ذات خطوط اتصال  االلكترونية، وذلك بتحديد، تحليل وتشخيص الش

مختلف   من  الثقة  دعم  على  تساعد  مبكرة  نتائج  وتحقيق  جدواها  مدى  لقياس  األجل  قصيرة  املشاريع  تثمن  مفتوحة 

 مداخلها؛ 

نية املعتمدة  حماية املعلومات الشخصية وضمان الخصوصية املعلوماتية، لتأكيد قوة ومتانة األدوات اإللكترو ✓

 وكذلك كسب والء املواطن تجاه حكومته؛ 

تدعيم شفافية املعلومات من خالل اإلعالن على الخط في الحصول على الخدمات االلكترونية املختلفة، وتحويل   ✓

 املكاتب الرسمية إلى مواقع ايجابية مفتوحة النسيابية املعلومات وتنفيذ العمل؛

إلنجاح خطط   ✓ البشرية  املوارد  مقاومة  تنمية  على  للتغلب  الحكومية  الهيآت  كل  مستوى  على  االداري  اإلصالح 

 التغيير بناء على البرامج الضرورية لذلك. 

 تحسين الخدمات املصرفية االلكترونية في الجزائر: ثانيا

 تعريف الصيرفة االلكترونية:   -1

الكترونية أي   العمليات املصرفية بطرق  أنها: "اجراء  استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الجديدة  تعرف على 

سواء تعلق األمر باألعمال املصرفية التقليدية أو الجديدة وفي ظل هذا النمط لن يكون العميل مضطرا للتنقل إلى البنك  

ها ما  ( ومن أسباب ظهور 213، ص  2016)محمد:    إذا أمكنه القيم باألعمال التي يريدها من بنكه من أي مكان وفي أي زمان"

 ( 215-214ص -، ص2016يلي: )محمد: 

ثورة املعلومات واالتصاالت وتأثيرها على طبيعة العمل املصرفي و املالي الذي تحول إلى التركيز على تقديم خدمات   -

 مصرفية ومالية متنوعة تواكب التطور الحاصل؛ 

 ستراتيجيات وأساليب بنكية حديثة؛ انتشار  التجارة االلكترونية وما ترتب عليه من ضرورة التطوير الهادف ال  -

 تحرير التجارة العاملية وتزايد املنافسة الدولية الشديدة بين مختلف املؤسسات املالية والبنكية؛  -

 االنتشار الواسع للمؤسسات املالية غير املصرفية مثل: شركات التأمين ومنافستها للعمل التقليدي للبنوك؛ -
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في ظل املنافسة الشديدة بين البنوك واملؤسسات املالية وبالتالي ضرورة إعادة النظر    تزايد حاجات ورغبات الزبائن  -

 في تحسين أدائها وطرق رفع كفاءتها التشغيلية لتحسين عروضها التنافسية وبأقل تكاليف ممكنة؛

دخول العديد من املؤسسات التجارية واالقتصادية سوق األعمال املصرفية ومنافستها للبنوك من خالل امكانية     -

 تقديمها لخدمات بديلة مثل: كوبون التسوق املعروض من طرف بعض املحالت الكبيرة.  

ملتعلقة باالتصال  من أساسيات فن الخدمة إدراك موظفي البنك خط املواجهة ا خصائص الخدمة املصرفية:  -2

السياق الخدمات املصرفية خاصة، وفي هذا  للطبيعة املتميزة للخدمة عامة، وخصائص  بالزبائن وذلك  يمكننا    املباشر 

 ( 22-20ص -، ص2014)عبد الرحمن:  تلخيص هذه األخيرة فيما يلي:

ة آنيا بمجرد طلبها من طرف  ويعني ذلك أن املوظف يصنع الخدمعدم قابلية انتاج الخدمة مسبقا أو تخزينها:    -2-1

الزبون، ما يجعله في موضع خط املواجهة للتعامل مع الزبون بمجرد وصوله في حدود املهارة املطلوبة وبنفس الجودة في كل 

 مرة يتكرر طلب نفس الخدمة أو خدمة أخرى؛ 

الخدمة:    -2-2 عينات من  انتاج  امكانية  بدلعدم  واملعايشة  بالخبرة  الخدمة  تقديم  انتاجها    يرتبط  في  التفكير 

وارسالها إلى املستهلك للحصول على املوافقة املسبقة عن جودتها أو عددها، كما أنها غير قابلة للتحويل شفهيا، ذلك أن  

 لكل مستهلك خصوصياته تصعب من مهمة توفير نموذج موحد للخدمات من طرف البنك لكل الزبائن؛  

ظرا ألن الخدمة غير ملموسة فإنه يستحيل الحكم على مواصفاتها بشكل  نالتأكد من تقديم ما يطلبه الزبون:    -2-3

مطلق وثابت بين كل الزبائن، وعليه يجب أن يرتبط ما يقدمه البنك بالخدمة املتوقعة واملطلوبة التي تتوافق مع تجربة  

 الزبون أثناء معايشته للخدمات التي يحصل عليها؛

من خصائص الخدمة املصرفية أنها تنتج وتستهلك في ي نفس الوقت: انتاج واستهالك الخدمات املصرفية ف  -2-4

امكانية وصفها وتقييمها   آنها، وهو ما يعني عدم قدرة الزبون على تداول نفس الخدمة مع طرف ثالث، في حين تبقى له 

 لآلخرين؛ 

ع كونها غير قابلة  تختلف الخدمات املصرفية عن غيرها من السل الخدمة غير قابلة لالستدعاء مرة أخرى:    -2-5

لالستدعاء مرة أخرى بعد تقديمها، وهو ما يؤكد ضرورة تميزها وخلوها من األخطاء حتى ال يقع منتجها في احراج االعتذار  

 والترضية في حاالت عدم االلتزام بما هو مطلوب لتوقعات الزبون؛

صرفية ذات جودة بالضمانات التي  ترتبط مسؤولية انتاج خدمة مالخدمة غير قابلة للفحص بعد اإلنتاج:    -2-6

ما ال يتيح له مجال الفحص والتأكد   "الفوارغ الخارجية"يقدمها املوظف انطالقا من مؤهالته وقدراته الداخلية وكذا من  

   بعد عملية االنتاج.  

)صناعة البنوك( يجب اعتماد أحد االتجاهات الحديثة التالية: )سامر:    الخدمات املصرفية  تحسين وبخصوص  

 ( 159-149ص -، ص2011

بالنظر إلى تطور البنوك انتشر تعدد األنشطة التي تقوم بها وظهر مفهوم  التنويع في األنشطة والخدمات املصرفية:   ✓

ممارسة مهام جديدة كاالنخراط في صناعة    البنوك الحديثة كما هو الشأن في اململكة املتحدة التي تتجه معظمها إلى

التأمين، خدمات السفر والسياحة، التعامل في كافة أنواع األوراق املالية وتقديم تسهيالت اصدار بطاقات الضمان  

لعمالئها كوسيلة لترويج مبيعاتها، االتجار في السلع املختلفة بما في ذلك املواد الخالم، وكذلك شراء أو انشاء وإدارة  

 كات صناعية، تجارية، زراعية، وخدمية أو املساهمة فيها وغيرها من الخدمات؛   شر 
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الخدمات املصرفية من خالل توسع البنو ك في    أدت رقمنةالتوسع في استخدام تكنولوجيا الخدمات املصرفية:   ✓

أماكن   في  للزبائن  الخدمات  تقديم  في  والجودة  السرعة  إلى  املتطورة  التطبيقات  وتوظيف  الكمبيوتر  استخدام 

 ؛On Line Systemجغرافية مختلفة و كذا استيعاب الحجم الكبير للمعامالت املالية بتوظيف الشبابيك بطريقة  

االن ✓ لعرض     دماج:النمو عن طريق  البنكي  االندماج  إلى  الكبيرة  البنوك  بعض  تلجأ  والنمو  التوسع  هدفي  لتحقيق 

 سلسلة متكاملة من الخدمات املصرفية قادرة على التغطية الشاملة داخل البلد وحتى في بعض املناطق خارجه؛

العاملية بدخولها أسواق مصرفية  التدويل:   ✓ البنوك مصف  بلوغ  االتجاه على  تنويع يقوم هذا  بهدف  أجنبية وذلك 

الحوافز   من  االستفادة  وكذلك  املتعلقة،  الوطنية  التكاليف  لتخفيض  أو  التنافسية،  املخاطر  لتجنب  األسواق 

األجنبية التي تقدمها الدول املضيفة أو التي تقدمها الدولة األم لتحقيق هدف التوسع أو النمو بانتهاج استراتيجيات  

    سوق؛ االستثمار والرباح ودراسة ال

يعتبر البناء التنظيمي واإلداري ضرورة ملحة للبنوك ملواكبة التغيرات الحاصلة السيما  التطوير التنظيمي واالداري:   ✓

  : املهمة نذكر  العمليات املصرفية ومن بين املداخل  العليا )مجلس  فيما يتعلق بإدارة  تطوير اختصاصات اإلدارة 

سواء ما تعلق منها بزيادة رأس املال،    لتنفيذيين، االستشاريون والخبراء( اإلدارة، رئيس مجلس اإلدارة، املديرين ا 

توزيع األرباح، تنويع الخدمات املقدمة، إدارة املخاطر املالية، كيفية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة، طرق الرقابة على  

نظام أسلوب اإلدارة  والبرامج، و  األنشطة واملهام املوكلة للمسؤولين، نوع الخبراء أو طرق االشراف على تنفيذ الخطط 

والذي يتلخص باألساس في التدريب املستمر ألعضاء اإلدارة، إنشاء وحدات للخدمة املركزية للتنسيق بين  والتنظيم 

غير   بالخدمات  املرتبطة  والنفقات  االيرادات  التنظيمية، وفصل  الهياكل  ومرونة  الالمركزية  مبدأ  انتهاج  اإلدارات، 

   لخدمات االستشارية وخدمات النظم املعلوماتية( عن الخدمات املصرفية؛املصرفية )مثل: ا

حيز معتبر في املنافسة العاملية بالنظر للعدد   تحتل  أصبحت املنتجات املالية االسالميةالعمل املصرفي االسالمي:   ✓

  (32، ص 2016: )محمد: املتزايد لعدد املسلمين في العالم وهو ما انعكس على نشاط العديد من البنوك العاملية مثل

هتش أس بي س ي، سيتي بنك، باركليز، و يوبي أس الذي أصبح يدير الكثير من األصول العقارية نيابة عن مستثمرين  

 مسلمين في لندن.   

 تسويق الخدمات املصرفية:   -3

تتمثل الوظائف األساسية للبنك في وظيفتي حفظ الودائع وإقراض األموال بحيث يجب أن يكون الدور التسويقي  

لجذب   وكذلك  األموال  لجذب  املصمم  التسويقي  البرنامج  خلق  على  العمل  وبالتالي  الناحيتين،  في  بالسوق  موجه  للبنك 

نك هدفه بيع مجموعة كبيرة من الخدمات املصرفية تستهدف  الزبائن، بناء على تصميم أكثر من مزيج تسويقي ذلك أن الب

 ( 25-23ص -، ص2014شرائح مختلفة من الزبائن والتي يمكن تقسيمها إلى خمسة فئات تشمل: )عبد الرحمن: 

 سوق الزبون الفرد؛ -

 سوق الزبون التجاري؛  -

 السوق الصناعي؛ -

 السوق الحكومي )القطاع العام(؛  -

 الدولي. السوق   -
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 البرنامج التسويقي للخدمات املصرفية  :01شكل رقم 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (25، ص 2014)عبد الرحمن: املصدر: 

 الخدمات املصرفية االلكترونية في البنوك الجزائرية:   -4

 ( 162-148ص -، ص2016)عبد الهادي:  يلي: كماالوطنية   البنوكيمكننا عرض هذه الخدمات في 

عبارة عن: "نظام تسوية املبالغ االجمالية في وقت حقيقي، يتم  :   (RTGS)نظام التسوية االجمالية الفورية  -4-1

مركزي   "نظام  أنه:  على  يعرف  كما  إجمالي"،  أساس  وعلى  تأجيل  بدون  الفور  وعلى  مستمرة  بصفة  التحويالت  سير  فيه 

ظمة التصفية  إلكتروني يعمل على أساس فوري إجمالي نهائي ومستمر لتنفيذ أوامر التحويل الدائنة ويوفر نقطة تسوية ألن

العاملة في البلد من خالل الحسابات املركزية للمصارف"، يعالج هذا النظام املبالغ املدينة والدائنة املترتبة عن املقاصة  

االلكترونية في آن واحد وفي حسابات املشاركين وفق مبدأ" الكل أو ال ش يء"، ويشرف بنك الجزائر على إدارة هذا النظام  

عن طريق    PTGSجارية للمشاركين تضبطها املحاسبة العامة للبنك، ويتم ربط كل املشاركين بجهاز  من خالل فتح حسابات  

مقراتهم باستعمال قاعدة متمركزة ببنك الجزائر، ويقوم هذا الجهاز بإرسال وتلقي أوامر التحويل وكل املعلومات الضرورية  

 املتعلقة بالعمليات املعالجة؛ 

يعرف بأنه:" نظام الدفع الشامل للمبالغ  لغ الصغيرة )نظام املقاصة االلكترونية(:  نظام الدفع الشامل للمبا  -4-2

الصغيرة، بحيث تتم عملية املقاصة بصورة آلية بين البنوك باالعتماد على الربط الشبكي فيما بينها وهذا تحت إشراف  

مالت فيما بين املؤسسات واملؤسسات املالية،  وإدارة البنك املركزي"، ويقوم هذا النظام على املعالجة عن بعد لتسوية املعا

، وقد عمل نظام املقاصة االلكترونية  RTGSكنظام مكمل لنظام    ACTIوقد عرف نظام الدفع تطورا من خالل إنشاء نظام  

 : على

 ربح الوقت بالنسبة آلجال التحصيل مقارنة بالعمليات التي تقوم بها البنوك؛ -

 

تحديد 

االحتياجات 

 املالية للزبائن

تصميم الخدمات البنكية 

الالزمة الحتياجات ومطالب 

 الزبائن

البحوث والتنبؤ باالحتياجات 

 املالية املستمرة للزبائن

التسعير: تحديد األسعار 

 املصرفيةللخدمات البنكية 

التوزيع: تصميم منافذ التوزيع 

 املالئمة واختيار الفروع

الترويج واإلعالن عن الخدمات 

املصرفية إلى الزبائن الحاليين 

 واملتوقعين
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 رصيد واحد صافي يتابع مركزيا من خالل البنوك؛توحيد أرصدة التسوية في  -

 تأمين املراقبة الجيدة للمبادالت وتحسين السيولة علة مستوى البنوك املركزية؛ -

   التحكم في الكتلة النقدية ومراقبتها بشكل أفضل من طرف البنك املركزي.  -

حو تبني مشروع الصيرفة اإللكترونية،  ظهرت هذه الخدمة في الجزائر في سياق السعي ن  الصيرفة على الخط:  -4-3

غير أن عدم قدرة املصارف الجزائرية على استيعاب ذلك ظهرت الشركة الجزائرية الفرنسية املختلطة "الجزائر لخدمات  

والتي تهتم بعرض خدمات الصيرفة اإللكترونية عن بعد وتسيير وأمن تبادل البيانات    2004الصيرفة اإللكترونية" في جانفي  

قسمين  املا إلى  تقدمها  التي  الخدمات  وتقسم  االلكترونية،  املبادالت  وتأمين  تبسيط  بالحلول،  زبائنها  تزويد  وتضمن  لية 

 : تضمن من خاللهما تزويد الزبائن بالتطورات التكنولوجية والوظيفية ويتمثالن فيأساسيين 

 ؛DIAGRAM. E-BANKINGخدمات الصنف الخاص بالبنك  -

 ؛  DIAGRAM. E-FILES    متعدد الوجهات واألقسام EDIتروني للبيانات خدمات التبادل اإللك -

لتعلب دور ،  1995الشركة الفرعية سنة    ه أنشئت هذالشركة الجزائرية للوساطة في املعامالت البنكية:    -4-4

دعم وتطوير البرامج وتحديث املصارف الجزائرية بالتركيز على تعزيز بطاقات الدفع، تنفيذ املعامالت النقدية بين البنوك  

القريب،   األجل  في  الدولي  املستوى  على  نطاقها  وتوسيع  الوطني  املستوى  على  املحلية  هذه  للبطاقة  مهام  تتمثل  وعموما 

ائل الدفع االلكترونية وإدارة املنصة التقنية وتوفير قابلية التشغيل البيني الكامل لجميع  الشركة في تطوير واستخدام وس 

، الدفع عن طريق بطاقة  La Carte CIBاملتعاملين وفق ثالثة محاور أساسية هي: الشيكات، السحب ببطاقة ما بين البنوك 

 ؛  CIBبين البنوكما 

 إلجراء املخالصات والتسليم الشخص ي ملعظم البنوك؛  كية  يتم من خاللها إجراء التحويالت البنالشيكات:  •

البنوك   • بين  ما  ببطاقة  أLa Carte CIBالسحب  اآللي  :  الصراف  أجهزة  من  النقدي  السحب  خدمة  طلقت 

(SATIM)  عن طريق الخدمات املصرفية بين البنوك  1996سنة(RMI) بحيث تعمل ،(SATIM)   على إدارة االتصال

بين البنوك وسحب بطاقة البنوك لضمان التحويل ألعضاء النظام، وفي سياق ذلك    (ATM)ألجهزة الصراف اآللي  

 تعتمد عديد البنوك بخدمة السحب النقدي من خالل تثبيت أجهزة الصراف اآللي؛

ولية كجزء من مشروع تحديث نظام  وتخضع هذه الطريقة في الدفع للمعايير الد  بين البنوك:   CIBالدفع ببطاقة   •

في   للتجار  التابعة  الشبكة  املشتريات مع بطاقة  امكانية دفع  تتيح لحاملها  الشامل، بحيث  الدفع الدفع    محطات 

 .  (TPE)االلكترونية بين البنوك 

 : ونذكر منهااملنتجات البنكية االلكترونية:  -4-5

السحب   • باستخدام شعار    CIBبطاقة  تعامل  بطاقة  عن  عبارة  البنك    CIBوهي  وشعار  واسم  البنوك،  بين  ما 

املطاعم،   كالفنادق،  التجزئة  تجار  من  الدفع  امكانية  لحاملها  تتيح  محلية  دفع  تعتبر وسيلة  أنها  املصدر، حيث 

قين عبر الشبكة البنكية،  الصيدليات، واملحالت التجارية وغيرها، كما أنها تمثل وسيلة سحب بين البنوك، واملسو 

الكالسيكية،   البطاقة  نوعان:  وهي  اآللي  الصراف  وأجهزة  االلكترونية  والصيرفة  االلكترونية،  الخدمات  حلول  و 

 والبطاقة الذهبية؛ 

  SATIMتقوم على أساس تثبيت وإدارة الخدمات االلكترونية وفق البنية التحتية    حلول الخدمات االلكترونية: •

ة متصلة بمواقع أجهزة الكمبيوتر، و/أو البنوك و النقود االلكترونية بحيث تلبي املعايير الدولية  ومعدات تقنية آمن 

 لدعم خدمات املدفوعات والسحوبات املحلية.  
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وهي عبارة عن تجهيزات مخصصة للبيع وأجهزة الصراف اآللي توظف لسحب    : DABاملوزع اآللي لألوراق النقدية   •

عملية السحب  ساعة، وترتبط    24لبطاقة االئتمانية للمتعامل خالل األسبوع على مدار  املبالغ النقدية باستخدام ا

 ؛املمنوحة نص عليه شروط البنك وامتيازات البطاقةبسقف معين وفق ما ت

الدفع االلكترونية   • الخدمة إلجراء    :TPEمحطات  في هذه  املتعاقدين  التجار  مثبتة لدى  أجهزة دفع  عبارة عن 

 معامالت: الشراء، دفع الفواتير وغيرها، حيث توفر املعالجة اآلمنة، السريعة والفعالة.  

اقع االلكترونية للبنوك االلكترونية:    -4-6 لكترونية  اال  هامواقع  تعتمد معظم البنوك الجزائرية على تصميماملو

البيانات والتقارير  ومختلف    ، وعرض بياناتها النقدية واملاليةوبمنتجاتها  على شبكة االنترنيت للتعريف بها  واعداد محتوياتها  

أتمتة  والخدمات  االحصائيات    وكذا املحاسبية   موقع مؤسسة  املواقع من خالل  إلى هذه  الوصول  يمكن  إذ  بها،  املتعلقة 

والتي تساهم في عصرنة النظام البنكي الجزائري، أو    www.satim-dz.comوني بين البنوك التالي:  التعامالت والدفع االلكتر

بنك  بكل  الخاص  األساس ي  املوقع  زيارة  عند  من خالل  فهي  االلكترونية  املواقع  على  التبادلية  بالخدمات  يتعلق  وفيما   ،

إذ تتوفر على خدمة الرسائل، االطالع على    لكترونية،املستوى األساس ي دون مستوى التفاعل املتقدم باستخدام النقود اال

الرصيد، الوصول إلى الخدمات املقدمة من طرف البنك كطلب بعض املنتجات، أما فيما يخص تفاعل املواقع فال يزال  

اشتراكات   التشاور،  االنشغاالت،  بعض  على  لإلجابة  االتصال  على  اقتصاره  في  يلخص  واضح  نقص  من  يعاني  بدوره 

ل، وبالنسبة لبساطة املواقع وسهولة استخدامها فإن األغلبية توظف اللغة الفرنسية فقط ما عدى بعض البنوك  التسجي

التي تتيح حرية االختيار  بين اللغة العربية والفرنسية، أما فيما يتعلق بتخصيص التحميل فهو يقتصر بدوره على تحميل  

 بعض النماذج وكشوفات الحسابات.  

 لة البنك الجزائري للتنمية املحلية  دراسة حا: ثالثا

  :تعريف ببنك التنمية املحليةال -1

  .مليون دينار جزائري   36  800 000 000  هو بنك عمومي برأس مال يصل إلى (BDL) بنك التنمية املحلية باختصار 

وكالة   147وكالة منتشرة بإحكام على مستوى التراب الوطني ، بما في ذلك    155يملك بنك التنمية املحلية شبكة متكونة من  

وكاالت مختصة في منح قروض على الرهن، وهو نشاط    06مكلفة بتسيير العمليات البنكية التي وضعت تحت مسؤوليتها و  

 .عن باقي البنوك الذي ينفرد به بنك التنمية املحلية و يميزه

بنك التنمية املحلية هو أوال بنك املؤسسات الصغيرة واملتوسطة / الصناعات الصغيرة واملتوسطة والتجارة في أوسع  

بنك التنمية املحلية الى املشاركة الفعالة في تطوير االقتصاد الوطني    ىيسع    .معانيها، ثم بنك املهن الحرة واألفراد والعائالت

ص تعزيز االستثمار بتشجيع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة / الصناعات الصغيرة واملتوسطة في جميع  وعلى وجه الخصو 

،  ANSEJ  ،CNAC   ،ANGEM القطاعات بتنوعها من خالل املشاركة في جميع اإلجراءات التي وضعتها السلطات العمومية 

ية لألفراد. من جهة أخرى لبنك التنمية املحلية دور  بحيث أن بنك التنمية املحلية على استعداد لتلبية االحتياجات التمويل

رئيس ي في تمويل املشاريع السكنية وذلك عن طريق دعم و مرافقة أصحاب مشاريع الترقية العقارية، وكذا أيضا األشخاص  

مسكن شراء  يريدون  بتاريخ:  ) . الذين  عليه  االطالع  تم  الكتروني  التالي:    28/04/2022موقع  الرابط   على 

http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/index.html) 

   (172-168ص -، ص2016)عبد الهادي: أما بالنسبة للمنتجات البنكية االلكترونية التي يقدمها فتتمثل فيما يلي: 

على مستوى املوزعات اآللية   عبارة عن وسيلة سحب ودفع الكتروني بالعملة الصعبة وهيبطاقة الدفع فيزا:  -1-1

، وعلى شبكة األنترنيت في جميع الدول، إذ تصدر ألي زبون بحوزته العملة  (DAB/TPE)لألموال ونقاط البيع االلكترونية  
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ن: بطاقة فيزا الدولية )الدفع املسبق(،  الصعبة ويطلبها حتى ولو ال يملك حساب جاري في بنك التنمية املحلية وهي نوعا

 بطاقة فيزا الدولية الذهبية؛

لدى مختلف البنوك من   دفعالسحب و في عملية البطاقة  ال وظف هذه وت: (CIB)بطاقة السحب بين البنوك   -1-2

خالل الرمز الخاص ببنك التنمية املحلية بصفه البنك املودع، وتتم معالجة املعامالت البنكية بأمان نظرا لوحدة املعالجة  

 البنكية املوجودة على البطاقة، وتصنف هذه البطاقة إلى البطاقة الكالسيكية، والبطاقة الذهبية؛

النظا  -1-3 في  البنكي  )الصك  الجديد  الشيك  على    (:ATCIم  يستند  الذي  اإللكتروني  التعويض  نظام  وتسمى 

التبادل االلكتروني للبيانات الرقمية والصور عوض التبادل املادي للمعطيات والقيم البنكية، حيث يساعد هذا النظام  

م أقص ى  أيام كحد  إلى خمسة  زمن وجيز  يصل  في  والكمبياالت(  )الشيكات  البنكية  القيم  ع ضمان سالمة  على تحصيل 

 املدفوعات بالجملة؛ 

إلى توسيع    2004لقد أدى تحديث دفتر حساب التوفير  املعالج بالطرق املعلوماتية سنة    : دفتر حساب التوفير  -1-4

الفوري كمدخل   السحب والدفع  بإجراء عمليات  االدخار واالستعمال كونه يتصف بمسار ممغنط يسمح للزبون  دائرة 

 والتي تندرج ضمن استراتيجية تنمية البنك؛ لتحسين الخدمات املقدمة

بدأ هذا النظام حيز    :( ARTS )الجزائرية للتسوية في الوقت الحقيقيتحويل مبالغ مالية كبيرة عبر نظام    -1-5

، إذ يقوم على شبكة البنك املحلية لتشغيل عمليات التحويل بالعملة الوطنية في فترة ال تتجاوز ثالثة 2006التنفيذ سنة  

  أيام.

    : العروض املقدمة من طرف بنك التنمية املحلية -2

املهنيين،   املؤسسات،  إلى  توجه  والتي  منها  البنكية  ذلك  في  بما  الخدمات  من  مجموعة  في  العروض  هذه  تتمثل 

التالية: النقاط  في  تلخيصها  ويمكننا  املقيمين،  غير  والخواص  بتاريخ:    الخواص،  عليه  االطالع  تم  الكتروني  )موقع 

 ( http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/index.html على الرابط التالي:  28/04/2022

 الخدمات املقدمة للمؤسسات:   -2-1

   ؛تمويل االستغالل، تمويل االستثمار :تمويلعملية ال  •

   ؛التوطين البنكي،  عمليات التجارة الدولية :التجارة الدولية •

   ؛إيداع األموال، حساب املؤسسات :الحساب و اإليداع •

 ؛ VISA) (بطاقة الدفع الدولية، ( CIB)البطاقة البيبنكية :البطاقات •

 . E-banking بنك عن بعد  •

 الخدمات املقدمة للمهنيين:  -2-2

   ؛تمويل االستغالل، تمويل االستثمار :تمويلعملية ال  •

   .إيداع األموال،  الحساب للخواص  :الحساب و اإليداع •

 ؛ VISA) (بطاقة الدفع الدولية، ( CIB)البطاقة البيبنكية :البطاقات •

 ؛ E-bankingبنك عن بعد  •

  SNAPO للصيادلة الخواص BDL عرض  •

 الخدمات املقدمة للخواص: -2-3

 ؛القرض على الرهن  ،القرض العقاري ، القرض االستهالكي : القروض للخواص •

http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/exploitation.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/predomiciliation.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/Comptes-entreprises.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/placement.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/Carte-VISA.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/Carte-VISA.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/Carte-VISA.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/e-banking.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/exploitation.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/Comptes-entreprises.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/Comptes-entreprises.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/Comptes-entreprises.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/Carte-VISA.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/Carte-VISA.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/Carte-VISA.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/Comptes-entreprises.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/Comptes-entreprises.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/Comptes-entreprises.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/snapo.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/Credit-consommation.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/Credit-Immobilier.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/pret-sur-gage.html
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   "،دفتر التوفير دون فوائد "البديل،  دخار  حساب اال   ، حساب الخواص  : الحساب، االدخار و اإليداع •

   ؛وصل الصندوق 

ني، قائمة موزعات الدفع االلكترو  (؛VISA) بطاقة الدفع الدولية  (،  CIBالبطاقة البيبنكية) البطاقات:   •

 ؛ (VISA) التأمين الخاص بالبطاقات 

 ؛ E-bankingبنك عن بعد  •

 خدمة املونغرام.استقبال األموال من الخارج:  •

 الخدمات املقدمة للخواص غير املقيمين:  -2-4

 القرض العقاري؛ القروض:  •

   "،دفتر التوفير دون فوائد "البديل،  حساب االدخار    ،حساب الخواص:  الحساب، االدخار و اإليداع •

   ؛وصل الصندوق 

 ؛ E-bankingبنك عن بعد  •

 خدمة املونغرام.استقبال األموال من الخارج:  •

 : (CIB)الدفع عن طريق البطاقة البيبنكية   -3

االنترنت   للمشتري عن طريق  البيبنكية يسمح  البطاقة  االنترنت عن طريق  عبر  أو  باالدفع  الدفع  بعمليات  لقيام 

،  الشراء أو تخليص فاتورة أو حجز فندق أو شراء تذكرة رحلة في الطائرة عن طريق االنترنت عن طريق البطاقة البيبنكية

  :نذكر ما يلي امتيازات الدفع االلكتروني عبر االنترنت بالنسبة للزبون ومن 

 ؛ قل إلى الوكالة األصليةالقيام بكل العمليات دون التن تمكن من  :ربح الوقت  -3-1

، و يمكن لزبائن  م وسيلة الدفع االلكتروني عن بعد يستعمل كل سكان العالم املتقد   : عصرية  وسيلة دفع   -3-2

 ؛ه الخدمة العصرية و الحديثةذبنك التنمية املحلية االستفادة من ه

  .دون انقطاع أيام طول السنة 7على  7ساعة و  24على  24الخدمة متوفرة  هذه   :الوفرة -3-3

 البطاقة البيبنكية آلية عمل  :02شكل رقم 

 
 على الرابط التالي:  28/04/2022موقع الكتروني تم االطالع عليه بتاريخ: املصدر: 

http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/index.html# 

http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/Comptes-particuliers.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/epargne.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/epargne.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/epargne.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/El-BADIL.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/El-BADIL.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/placement.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/Carte-VISA.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/e-banking.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/Comptes-particuliers.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/epargne.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/El-BADIL.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/El-BADIL.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/placement.html
http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/e-banking.html
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 :خاتمة

النتائج التحليلية التي تم التوصل إليها من خالل تشريح واقع عمل البنك الجزائري للتنمية املحلية،  انطالقا من   

الخدمة العامة الرقمية كعوامل  تم التأكد من وجود خيارات النظام األساس ي الرقمي وخيارات األمان والوصول وتصنيف  

يًدا من منظور نوع املستخدم. وتعتبر أدوات التواصل الرقمية على  مهمة لتوفير نظام بوابة الحكومة اإللكترونية املصمم ج

   والتعريف باملنتجات البنكية، ذلك أن   وجه التحديد من العوامل الفعالة عند إعالم املواطنين

ربحية   أكثر  يكونون  ماليا  املتعلمين  بغيرهم ألنالزبائن  و االئتمان  طبيعة    مقارنة  في سلوكياتهم    على يحركهم  يؤثر 

اإليداع  أعلى ملنتجات  إلى  استخدام  أن تؤدي  التي يمكن  العملية  ، وفي سياق ذلك يمكننا طرح مجموعة من االقتراحات 

 كما يلي: هاز املصرفي وتطوير الج  تحسين جودة الخدمات املصرفية املقدمة

على    - األجنبية  ادراج  العمل  اللغات  جانب  إلى  العربية  للمواقعمها  تعمي  واللغة  ومختلف    االلكترونية  بالنسبة 

 املعامالت البنكية؛

لتوزيع املخاطر والتفكير املستقبلي في االستقاللية الذاتية    الصيرفة على الخطتنويع الشركاء األجانب في تطوير    -

 من خالل بناء قاعدة مصرفية تستند إلى قاعدة معلوماتية وبشرية متينة؛

 تنظيم البرامج املجانية ملحور األمية املالية بغية التثقيف وجذب متعاملين أكبر؛ -

 دة في حتمية تحسين الخدمات املصرفية االلكترونية؛تنشيط األعمال االلكترونية وتوسيع نطاقها كوسيلة معتم -

 ربط عمل البنوك التجارية بشبكة عمل رقمية متكاملة لالندماج املصرفي وتحسين رقابة البنك املركزي.    -

 قائمة املراجع: 

 (: اإلدارة اإللكترونية، دار  رسالن، سوريا.2011مصطفى، يوسف كافي ) •

 مليات املصرفية العادية، غير العادية، االلكترونية، دار الفجر، مصر. (: إدارة الع2016محمد، الصيرفي ) •

 (: البنوك التجارية والتسويق املصرفي، دار أسامة، األردن. 2011سامر، جلدة ) •

 (: الحكومة اإللكترونية الطريق نحو اإلصالح اإلداري، عالم الكتاب الحديث، األردن.2013صدام، الخمايسة ) •

 (: املفاهيم الحديثة إلدارة البنوك، مصر.2014عبد الرحمن، توفيق ) •

 (: األعمال املصرفية االلكترونية، دار اليازوري، األردن. 2016عبد الهادي، مسعودي ) •

 على الرابط التالي:   28/04/2022موقع الكتروني تم االطالع عليه بتاريخ:  •

http://bdl.projets.laticode.com/Algerie/arabe/index.html 
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اقع والتحديات )بلدية ورقلة أنموذجا (  رقمنة الجماعات املحلية بين الو

Digitizing local associations: between reality and challenges. The case of Ouargla 

municipality 
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 امللخص : 

لتقديم   تعتبر رقمنه   بذلك  املحلية ساعية  الوحدات  بهذه  للنهوض  الدولة  اتخذتها  التي  االليات  اهم  املحلية  من  الجماعات  قطاع  

من خدمات ترقى ملستوى تطلعات املواطن من جهة وتماشيا مع املتغيرات الدولية في شقها التكنولوجي خاصة فيما يتعلق برقمنة القطاع العام   

بهدف تسهيل      لة كغيرها  من بلديات الوطن  عملت على  رقمنه مصالحها  مسخرة بذلك اليات بشرية واخرى مادية  اخرى ، وبلدية ورق   جهة  

كان انطالق العمل بالرقمنة  سنة     املعامالت االدارية التي كانت تتميز بالتعقيد والتشابك  وتقديم خدمة عمومية ذات جودة عالية ، حيث

رقمنه مصل  2014 تمت  مترية سنة  من خاللها  البيو  املصلحة  ذلك  بعد  ثم  املدنية  الحالة  والصفقات 2017 حة  امليزانية  رقمنه  بعدها  ليتم 

.  إال أن واقع رقمنه الجماعات املحلية في بلدية ورقلة ورغم الجهود  املبذولة اليزال  يواجه جملة     2020العمومية وكذا رخص السياقة  سنة  

 قي بين متطلبات املواطن وبين معيقات تحيله دون ذلك  . من التحديات جعلته امام رهان حقي

 الرقمنة ، الجماعات املحلية ، البلديات ، الواقع ، التحديات ، املعيقات .  الكلمات املفتاحية :

Abstract : 

One of the most important strategies that the Algerian government has implemented recently is the digitization of the 

local government sectors. This was done in order to provide services that are up to date and that serve the needs of the 

Algerian citizen. The province of Ouargla, like other provinces in the country, has worked on digitizing its governmental 

sectors in order to facilitate administrative dealings, which were characterized by complexity and intertwining. The 

digitization changes have begun in 2014 with the digitization of the department of civil status. In 2017, the department of the 

biometrics was digitized followed by the departments of budgeting and deals in 2020. However, the digitization of the local 

government sectors in Ouargla is still facing a number of challenges which have made its progress difficult, especially with 

serving the needs of the citizen.  

Keywords: digitization, local government, provinces, reality, challenges 
 

 املقدمة : 

 ويمثل خدماتية ثورة  يشكل والخاصة العامة الخدمات قطاعات مستوى  على االلكترونية اإلدارة تطبيق صبحأ

 من العديد وعصرنة تطوير عن ذلك   وترتب الحياة،  مجاالت كافة  ورقمنة  التكنولوجيا  عصر في  عنه غنى  حتميا ال  توجها

 باعتبارها الدولة في اإلدارية الهيئات  أهم  من  اإلقليمية  الجماعات كانت  وملا سواء، حد على والخاصة    العامة القطاعات

 اهتمت لذا  للمواطنين  الخدمات تقديم عن األول  ، واملسؤول املحلي  املستوى  على  واملواطن  الحكومة  بين  الوصل  همزة

  ملواكبة عصر  التكنولوجيا  كبيرة خطوات هذه األخيرة واتخذت الحكومية، الخدمات برقمنه عليها يطلق بما مؤخرا  الحكومة

الرقمنة، ببلدية ورقلة على غرار باقي بلديات  عملية مواجهة في تقف   التحديات بعض هناك أن إال تم تحقيقه   ما كل ورغم

 كيف ساهمت الرقمنة في كسر العراقيل االدارية ببلدية ورقلة ؟: . من هذا املنطلق نطرح اإلشكال التالي الوطن
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يكتس ى املوضوع أهمية في كونه يسلط الضوء على موضوع  الرقمنة  في قطاع الجماعات املحلية    أهمية املوضوع:

وعالقة هذا بتخفيف اإلجراءات اإلدارية وتقديم أحسن خدمة للمواطن ، حيث أن موضوع الرقمنة     بلدية ورقلة أنموجا

يعد من املواضيع التى تالمس املواطن بشكل كبير جدا  خاصة في قطاع الجماعات املحلية  حيث تعد هذه األخيرة  همزة  

 الوصل بين املواطن والحكومة  

 لة من النقاط أهمها :يهدف املوضوع إلى جمأهداف املوضوع: 

 التعرف على الرقمنة   ➢

 التعرف على واقع  الرقمنة في بلدية ورقلة  ➢

 تقديم مجموعة من التوصيات  تتضمن على جملة من الحلول بإمكانها اإلسهام في تحسين عملية التحول الرقمي   ➢

 املحور األول: مقاربة مفاهيمية للرقمنة والجماعات املحلية 

تعد الهيئات املحلية إحدى الركائز األساسية للوصول إلى التنمية ، كونها األكثر قربا ومالمسة الحتياجات املواطنين،  

بحيث تقع عليها مسؤوليات وأعباء إدارية وخدماتية تطال مختلف مجاالت الحياة املجتمعية ، لذا فان دعم فعالية هذه  

رقمنة عمل تعزيز  من خالل  املحلية  وفقا    الهيئات  العمومية  الخدمة  تحسين  الى  من خاللها  تهدف  ا  ألية  هى  مصالحها 

ملتطلبات مواطنيها املحليين  من جهة ومن جهة اخرى لتقليل من اخطاء االدارة التقليدية وتخفيف عبئ االجراءات االدارية  

 وتسريع املعامالت ومواكبة تكنولوجيا االعالم واالتصال. 

 الرقمنة    أوال :

 األوراق،  على اليدوية بالطريقة املكتوبة البيانات استبدال خاللها يتم من   عملية الرقمي التحول  أو منةالرق تعد

 الحفظ  نظم  إلى بها املعهود التقليدية األساليب من التحول  تعني  فهي اإلنترنت، عبر  اإللكتروني الرقمي إلى النظام وتحويلها

على   القضاء رأسها  على يأتي والتي املعاصرة  املشكالت من كثير  لحل  ضروريا أمرا  حاليا  الرقمي التحول  اإللكترونية، و يعد

التكدس وصعوبة االسترجاع   مشاكل على القضاء عن فضال اإللكترونية، الحكومات إلى التوجه ظل  في اإلجراءات التعقيد

، وقد وردت العديد من التعاريف حول الرقمنة نذكر منها  الرقمنة هي" عملية استنساخ تمكن من تحويل ش يء مادى إلى  

سلسلة من األرقام بغرض تمثيله في ملفات مقروءة بواسطة الحاسب ، وهي كل عملية يتم بموجبها تحويل املعطيات إلى  

طرف الحاسب باستخدام أالت املسح ، وعموما يمكن القول أن الرقمنة هي عملية تحويل أي ش يء  رموز ثنائية مفهوم من  

 (2016)نجوى، من الشكل املادي التناظري إلى شكل ال مادي " 

 مراحل عملية الرقمنة :  .1

 من املراحل كالتالي :  تتم عملية الرقمنة تبعا  ملجموعة

: كخطوة أولية في عملية الرقمنة يتم تحديد الهدف ويكون ذلك  من خالل    تحديد الهدف من عملية الرقمنة ✓

جملة من التساؤالت أهمها :  ملاذا نرقمن هذه امللفات أو الوثائق ؟ هل ذلك لغاية البث ضمن نظام الشبكة أو  

لحماية هذه الوثائق من التلف أو لغير ذلك من األسباب ، إن اإلجابة  الحماية وحفظ هذه الوثائق من التلف  أو 

 التى تتم من خاللها   االنطالقةعلى هذه األسئلة مهمة جدا ألنها تحدد مسار العملية ككل وتعتبر 

لفات،  ، هل هي سالسل ، م  رقمتنهاتتم    التي: يتم في هذه املرحلة تحديد الوثائق    رقمتنهاإختيار الوثائق التي سيتم   ✓

 وثائق منفردة  

: في هذه املرحلة يتم جرد جميع الوسائل املادية املوجودة ) ماسح ضوئي،   والوسائل املتاحة  االحتياجاتتحديد  ✓

أجهزة إعالم ألى ، برامج ، وسائط تخزين ، شبكة وموزع وقاعات للقيام بعملية الرقمنة  ... الخ ( وكذا يتم تحديد  

تحتاج إلى تحديث ، إضافة إلى الوسائل املادية البد من تحديد املوارد البشرية الالزمة  إذا ما إذا كانت هذه األجهزة  
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ومعرفة إذا ماكانت هذه املوارد قادرة على تجسيد املشروع ، وإن كان غير ذلك هل يلزم القيام بتكوين أو رسكلة  

  (2016)نجوى،  لهذه العناصر

 مبادئ عملية الرقمنة :   .2

مصالح   توجيه  أجل  من   ، مبدأ  عشر  إثنى  من  مكونة  مجموعة  لألرشيف  الكندى  باملجلس  الحفظ  لجنة  أقرت 

 األرشيف  التى تعتمد وتطور نظام الرقمنة تتمثل هذه املبادئ في مايلي :  

 الرقمنة تساعد على الحفظ من خالل الحد من إستعمال الوثائق األصلية   ✓

 قمنة قبل كل ش ئ هي عملية بث للمعلومات  عملية الر  ✓

 يجب أن ال تتعارض عملية الرقمنة ونظام الرقمنة ككل مع حقوق امللكية املادية  والفكرية   ✓

 يجب أن يضمن مشروع الرقمنة أكبر قدر من املصداقية والتكاملية للوثائق واملعلومات   ✓

 يجب على مصالح األرشيف أن تحدد بدقة ووضوح الهدف من عملية الرقمنة   ✓

 يجب إختيار الوثائق التي تخضع لعملية الرقمنة بما يتناسب والهدف املحدد  ✓

 ( 2016)نجوى،  يجب تطابق الوسائل التكنولوجية املستخدمة مع خصائص الوثائق التي تم إختيارها للرقمنة ✓

 خصائص الرقمنة :  .3

 يتميز العمل الرقمي بالتالي : 

 القرار  صنع عملية تحسين في يساعد مما ومرؤوسيهم املوظفين بين التعاون  تسهيل ذلك في بما :العمل كفاءة تحسين-

 من أسرع بشكل  والعمالء الجمهور  مطالب  كافة  وتلبية تنفيذ  سرعة  خالل  من وذلك : الجمهور  مع  التعامل  تحسين  -

 .قبل ذي

 مكتب  إلى  الذهاب  إلى الحاجة  من  بدال مكان،  أي  من املهام  نفس  تأدية إمكانية خالل من  :الخدمات  نطاق توسيع   -

 .بعينها أو هيئة  بعينه

 انتشار مع خاصة  األدوات من العديد عبر إليها،  الوصول  سهولة خالل من  وذلك وقت: أي  في  البيانات  علي  الحصول   -

 اإلنترنت  شبكات

 :التحول الرقمي  متطلبات .4

العملية  بل وفي  املعايير واملقتضيات  لعلها تعد األساس في إنطالق  الرقمي  تتطلب جملة من  إن عملية التحول 

 نجاحها ، سنحاول ذكر أهمها : 

 هيئة أو إدارة تشكيل يتطلب حيث التأسيس خطط و استراتيجيات ضع و خالل  من  :السياسية  املتطلبات ✓

تنفيذ  متابعة و لتخطيط  والبحثية  االستشارية بالجهات  االستعانة و االلكترونية  اإلدارة  ملشروع  الخطط و 

 املرتبطة املعلومات بين  التوافق  و التكامل  و االلكترونية  اإلدارة العامة ومقاييس املواصفات  ووضع  للدراسة

االلكترونية منافذ تحديد و جهة من بأكثر اإلدارة   اإلدارة  لتطبيق  اليشرية  التنمية  متطلبات  خ.،  )املير 

 (25، صفحة ص 2007اإللكترونية ، 

 نقل و التواصل تأمين  على  قادرة  تكون  الالسلكية و السلكية لالتصاالت تحتية  بنية  توفر  :التقنية املتطلبات  ✓

 والتي  (2017)باي،    أخرى  جهة  من املواطن و املؤسسات بين و جهة من نفسها اإلدارية بين املؤسسات املعلومات

 ومعالجة وإخراج إدخال  في واملستخدمين  النظام في امللموسة  األجزاء  من املادية املكونات  مختلف في تتمثل 

  واملعلومات البيانات
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  التقني  التقدم مبادئ على تدريبا و معرفية خلفية تمتلك مؤهلة عاملة يد وجود ضرورة  :البشرية املتطلبات ✓

، صفحة ص  2007)مختار ح.، تأثير اإلدارة اإللكترونية على إدارة املرفق العام وتطبيقاتها في الدول العربية ،  

20 ) 

 و القوانين إصدار تتضمن قانونية تحتية بنية بمثابة يعتبر أن يمكن ما وضع خالل من  :القانونية املتطلبات ✓

 قواعد  استنباط  واقعا  يستلزم  التي التقليدية، اإلدارة لنظام االلكتروني التحول  تسهل التي   اإلجراءات و األنظمة 

 اإلداري  العمل على املصداقية  و املشروعية  إلضفاء الكترونية مستحدثة مفاهيم  استخدام و جديدة قانونية

الرقمي  وا إلدارة اإللكترونية   استراتيجية تطبيق نجاح يتطلب:  واألمنية  اإلدارية  املتطلبات ✓  عموما التحول 

 اإلدارة  أساليب أن باعتبار  الحكومية  املؤسسات داخل  اإلدارية  الهياكل  على جوهرية  تنظيمية  تغييرات إجراء

 ( 2015)سامية،  االلكترونية التطبيقات مع  تتناسب ال  التقليدية

 تعريف الجماعات املحلية : ثانيا :  

كما أن الهدف من وجودها هو إشباع     تعتبر الجماعات اإلقليمية بمثابة الهيئات األساسية للتنظيم اإلداري للدولة ، 

املنظور   هذا  من    ، أجالها  طول  أو  مردوديتها  لقلة  تلبيتها  عن  الخاص  القطاع  الغالب  في  يعجز   التي  العامة  الحاجات 

فالجماعات املحلية هي حيز  جغرافي محددا إقليما و  تجمع سكاني محدد عدديا ووحدة إدارية مصغرة عن الدولة أوكلت  

جملة   حجم  لها  وتزايد  جهة  من  املحلي  املستوى  على  املركزية  املهام  واتساع  امتداد  الحسبان  في  تأخذ  الصالحيات  من 

 الحاجات املحلية لإلقليم من جهة أخرى .  

 وتتمثل الجماعات املحلية في الجزائر )البلدية ، الوالية ( 

   11/10من قانون  البلدية   03 إلى ال 01: تعرف البلدية حسب ما نصت عليه املواد من    تعريف البلدية (1

على أنها الجماعة اإلقليمية القاعدية للدولة تتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة ، وتحدث بموجب القانون،  

وهي القاعدة اإلقليمية الالمركزية ومكان ملمارسة املواطنة وتشكل إطار مشاركة املواطن في تسيير الشؤون العمومية ،  

وكذا  وت واألمن  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية  اإلقليم  وتهيئة  إدارة  في  خاصة  بصفة  الدولة  مع  ساهم 

 ( 2011، 11/10)الرسمية، قانون البلدية الحفاظ على اإلطار املعيش ي للمواطنين وتحسينه 

هي الجماعة اإلقليمية للدولة ، تتمتع بالشخصية املعنوية  12/07من قانون الوالية  01حسب املادة   : تعريف الوالية (2

والذمة املالية املستقلة ، وهي الدائرة اإلدارية غير املمركزة ، وتشكل بهذه الصفة ، فضاء لتنفيذ السياسات العمومية  

وتساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة اإلقليم والتنمية االقتصادية التضامنية والتشاورية بين الجماعات اإلقليمية والدولة  

للمواطنين. املعيش ي  اإلطار  وتحسين  وترقية  حماية  وكذا   ، البيئة  وحماية  والثقافية  قانون    واالجتماعية  )الرسمية، 

 ( 2012، 12/07الوالية 

 املحلية :   مرتكزات  الجماعات (3

 من خالل التعاريف السابقة نستخلص بان  الجماعات املحلية  تتميز بالعديد من خصائص أهمها :

أهم ما يميز الجماعات املحلية هو الالمركزية بكل أنواعها ) الالمركزية اإلدارية الالمركزية الوظيفية(     الالمركزية : ✓

لرقابة   دوما  خضوعها  ومع  والوالية  البلدية  الالمركزية  واملرافق  املركزية  السلطات  بين  املهام  توزيع  تعني  وهي 

 السلطات املركزية .  

املعنوية ✓ اكتسا  الشخصية  بها  يقصد  وتقوم :   : مالية  ذمة  لها  فهي  القانونية  الصفة  املؤسسة  أو  املنظمة  ب 

 بمختلف الوظائف املخول لها من طرف القانون .



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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تتمتع الجماعات املحلية باستقاللية مالية بهدف تسيير وتجهيز مختلف مرافقها املحلية من    االستقاللية املالية :  ✓

 امج والخطط التنموية والنهوض بمختلف األوضاع . اجل تلبية مختلف متطلبات املواطنين وتجسيد البر 

اإلدارية  ✓ الوظائف    االستقاللية  بمختلف  القيام  في  واالستقاللية  الحق  والوالية  البلدية  اكتساب  بها   يقض   :

اإلدارية التي تنهض بأعبائها اإلدارات املحلية التي وجدت من اجلها في األصل ، وهي تعني بذلك توزيع املهام اإلدارية  

 ين الحكومة املركزية واإلدارات الالمركزية .ب

 اقع رقمنة بلدية  ورقلة و :   ياملحور الثان

في إطار مواكبة تكنولوجيا االعالم واالتصال خاصة فيما يتعلق بجانب رقمنه االدارات العمومية من أجل تحسين  

االلكترونية سنة    بالجزائر  استراتيجية وطنية سميت  الجزائر  واملحلي،  وضعت  الوطني  الصعيدين  على  العامة  الخدمة 

علومات واالتصال في اإلدارة العمومية واملؤسسات االقتصادية  تهدف من خاللها إلى تسريع استعمال تكنولوجيا امل  2013

 وتطوير البنية التحتية باالتصاالت ذات التدفق العالي و سيتم التطرق  في هذا املحور إلى واقع الرقمنة في بلدية ورقلة 

الجماعات املحلية رقمنة الحالة املدنية باعتبارها    كغيرها من بلديات  الوطن وفي إطار السياسة الوطنية لرقمنةف

  2014مصلحة تخدم املواطن وتسعى جاهدة لتحقيق خدمته وفق تطلعاته وبدات رقمنة الحالة املدنية في بلدية ورقلة سنة  

 : دراسة ميدانية لواقع الرقمنة في بلدية ورقلة

 : ذلك عبر املراحل االتية بدأت عملية رقمنة بلدية ورقلة بمصلحة الحالة املدنية وتم

  طلب حصر التعداد االجمالي لعدد سجالت الحالة املدنية 

الذين تم تكوينهم   الوالية  املدنية تحت إشراف مهندس ي  الحالة  الوالية حول رقمنة   تنظيم يوم دراس ى من طرف 

ن االمناء العامون للبلديات ،  الذي شارك فيه كل م    05/01/2012بمصالح وزارة الداخلية والجماعات املحلية وذلك يوم  

، حيث   29/12/2011بتاريخ    645رؤساء مصالح الحالة املدنية ، مهندس ي اإلعالم األلي وكان ذلك طبقا إلرسالية الوالئية  

  تم االتفاق على ما تحتاجه املصلحة من عتاد وتدريب األعوان املكلفين بالعملية

وذلك طبقا للبرقية  2012جانفي   12نطالق في مسح عقود امليالد بتاريخ كمرحلة أولية لرقمنة الحالة املدنية  تم اإل 

وذلك نظرا للعدد الكبير للعقود   30/04/2012، وتمت هذه العملية إلى غاية    01/2012/ 11املؤرخة في    19الوالئية  رقم  

لتفقد من قبل املصالح الوالئية تم  والسجالت  وقد تمت هذه العملية بنجاح في اآلجال املطلوبة  ، وبعد   عملية املراقبة وا

والتي حدد أخر أجل    18/12/2012بتاريخ    1058االنتقال  للمرحلة الثانية  بحجز  عقود امليالد طبقا للبرقية  الوالئية رقم :  

مع     31/08/2013لبلدية ورقلة ،وبعدها عقود الوفيات  وبعدها عقود الزواج املحددة  بأخر أجل     10/03/2013لها يم  

  وفير كل املستلزمات املادية والبشرية ألجل نجاح العمليةت

وبعد اإلنتهاء من عملية املسح الضوئي للسجالت وحجز البيانات بدأت   االنطالقة  الرسمية في استخراج  وثائق  

بعدها تم ، و    03/10/2013املؤرخة في    1133طبقا لإلرسالية رقم :    06/10/2013الحالة املدنية باستعمال الحاسوب يوم  

فروع بالبلدية  متصلة بالبلدية األم بواسطة    10التحضير لالنطالق بعملية ربط مختلف فروع بلدية ورقلة والبالغ عددهم  

املؤرخة في    407األلياف البصرية من أجل تقديم أفضل  خدمة عمومية  للمواطن وهو ما تضمنته البرقية الوالئية رقم  

من اجل تحسين مميزاته وطرق العمل به وكلل هذا التحديث بالسجل   ى ثالث مراتوتم تحديث العملية عل  04/11/2013

، والجدير بالذكر ان حفظ  13/02/2014املؤرخة في    1435الوطني األتوماتيكي للحالة املدنية رسالة وزير الداخلية رقم  

فق شروط محددة من قبل وزارة  البيانات يتم اليا داخل قاعدة للبيانات  في قاعة مخصصة موجودة في بلدية ورقلة  و 

الداخلية ويتم تحويل نسخ عن قواعد البيانات للحالة املدنية نسخة للحفظ على مستوى الوالية ونسخة لجميع بلديات 

رقم    الوالية  للبرقية  طبقا  ودلك  املدنية  للحالة  االوتوماتيكي  الوطني  السجل  في  للوضع  ترسل  في    176الوالية  املؤرخة 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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تم تحويل استخراج جواز السفر الى بلدية ورقلة وبعده    2015اصة بتحويل قاعدة البيانات ، في اكتوبرالخ   09/02/2014

اصدار بطاقة التعريف البيو متري كمرحلة اولية لطلبة املقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا ثم املواطنين الحائزين على  

بالوثائق البيومترية يقلص االجراءات من خالل إلغاء شهادة  تم تحديث خاص    2018جوازالسفر البيومتري   ، وفي سنة  

امليالد املؤمنة وكذلك إستمارة املعلومات وكذلك إلغاء تقديم أي وثيقة ملن هم مقبلون على تجديد جواز سفرهم البيومتري،  

إجراءات وصل البطاقة  ، ويتم مؤخرا    2019وبذلك تم إصدار أول رخصة سياقة بيومترية على مستوى بلدية ورقلة في أفريل  

 الرمادية على مستوى شبكة وطنية وكذا التحضير لعملية التوقيع اإللكتروني . 

 هذا بالنسبة ألهم الجهود الوطنية في سبيل تحقيق الرقمنة  

اقيل تجسيد الرقمنة   في بلدية ورقلة : بالرغم من املجهودات الجبارة املبذولة من طرف الدولة لرقمنة قطاع   عر

 كاآلتي ت املحلية في سبيل تحسين الخدمة العمومية إال أن تطبيقها يجابه مجموعة من التحديات  املتباينة  نذكرها  الجماعا

اقيل التنظيمية واإلدارية :   العر

 ضعف التخطيط والتنسيق على مستوى االدارة العليا لبرامج الرقمنة   ✓

 عدم القيام بالتغييرات املطلوبة الدخال الرقمنة   ✓

 التخوف من التغيير االلكتروني من قبل املوظفيين واملسؤولين   ✓

 مركزية املعامالت االلكترونية   ✓

 الرؤية الضبابية  للرقمنة وعدم إستعاب أهدافها    ✓

 : املعوقات السياسية والقانونية

 ي كغياب تشريعات قانونية للضبط االختراقات و التعامالت  ضعف التاطير القانوني لحماية العمل االلكترون ✓

 عدم وجود ارادة سياسية فعلية تحفز عملية الرقمنة   ✓

 صعوبة ايجاد بيئة تشريعية وقانونية تتناسب والعمل الرقمي مما يستدعي جهد ووقت طويل   ✓

 املعوقات املالية والتقنية : 

 ضعف املوارد املالية لرقمنة قطاع الجماعات املحلية بسبب محدودية مواردها الذاتية   ✓

 ها  ارتفاع تكاليف البنى التحتية لالدارة  االلكترونية وهو ما يحول من تقدم  ✓

 ارتفاع تكاليف الصيانة االجهزة االلكترونية   ✓

 صعوبة الوصول املتكافئ لخدمات شبكة االنترنت   ✓

 املعوقات البشرية املتمثلة في :  

 االمية االلكترونية للمواطنيين وصعوبة التواصل عبر التقنيات الحديثة   ✓

 ظل التحول الرقمي    قلة الدورات التكوينية ورسكلة موظفي االدارة و االجهزة التنظيمية في  ✓

 التخوف من التقنية وعدم االقتناع بمعامالتها من قبل املواطنيين  بسبب عدم الثقة ونقص ثقافتهم االلكترونية   ✓

 النتائج املتوصل لها 

عملية ✓ االلكترونية   املحلية  االدارة  الى  التحول  اساليب    ان  واعتماد  املعنية  الجهات  بين  وتنسيق  تخطيط  يسبقها 

 وتقنيات تكنولوجية حديثة وتقنيين متخصصين وامكانيات مادية معتبرة      

رقمنة الجماعات املحلية كانت نتيجة حتمية لتطور ات تكنولوجيا االعالم واالتصال بهدف تحسين الخدمة العمومية   ✓

 لالفراد املحليين 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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الوقت وتسريع  تعمل عملية رق ✓ الجهد وربح  البيروقراطية واختصار  التخلص من حدة  املحلية على  منة الجماعات 

 املعامالت وتبسيط االجراءات االدارية وربط دوائر البلدية وباقي البلديات عبر الوطن  

 ية  حققت رقمنة الحالة املدنية في بلدية محل الدراسة قفزة نوعية بالنسبة الداء تحسين الخدمة العموم ✓

 يجابه عملية رقمنة الحالة املدنية ببلدية ورقلة جملة من العراقيل والتحديات    ✓

 لخاتمة :  ا

الجماعات املحلية بين الواقع والتحديات بلدية ورقلة   اخيرا لقدر حاولنا من خالل هذه الدراسة املوسومة برقمنة 

أنموذجا ، التطرق إلى الجانب املفاهيمي لكل من الرقمنة والجماعات املحلية ، حيث توصنا إلى أن الرقمنة على مستوى  

واطن وكان  الجماعات املحلية ككل وبلدية ورقلة تحديدا  قد ساهمت  في كسر العراقيل اإلدارية وتخفيف العبء على امل

ذلك من خالل استراتيجية وطنية ، إال أن مشروع رقمنة قطاع الجماعات املحلية اليزال ينتظر منه الكثير  ليرقى بمستوى  

 : الخدمة العامة املقدمة التي يتطلع لها املواطن وبذلك نقترح التوصيات التالية 

كونها الركيزة االساسية التي تضبط عملية االنتقال   الجماعات املحلية  اعادة النظر في االطار التشريعي الخاص برقمنة •

 الرقمي  

 تحديث البرامج الخاصة بالرقمنة على املستوى املحلي والوطني   •

التقليدية   • البيروقراطية  لتجاوز  االلكترونية  االدارة  متطلبات  وفق  بالعملية  املكلفين  االعوان  رسكلة  على  العمل 

 وااللكترونية  

الرقمي سهال خاصة اذا ما تعلق االمر بتعميم استعمال شبكة  التركي • ز على تطوير البنى التحتية حتى يكون االنتقال 

 انترنت وزيادة التدفق  

 الحرص على نشر الثقافة االلكترونية سواءا بالنسبة للموظفين واملواطنين كونهم شريك فعال في العملية   •

 وانب التشريعية والتقنية والبشرية واملادية  حكومة عملية االنتقال الرقمي من جميع الج  •

العمل مستقبليا على ادراج جميع البيانات الشخصية املتعلقة باملواطن في شريحة بطاقة التعريف البيومترية لتسهيل   •

املعامالت والتنقل بين مختلف االدارات وتخفيف من عبئ االجراءات االدارية لتقديم خدمة عمومية في اعلى مستويات  

 دارة االلكترونية  اال 

اعطاء فضاء للجماعات املحلية خاصة البلدية للمساهمة في تطوير وتسريع رقمنة مصالحها وذلك من خالل تخفيف   •

 مركزية السلطات الوصية عليها      

   قائمة املراجع :

•  ، املير  ،)  خمس أحمد  لتطبيق اإلدارة اإللكترونية  دراسة تطبيقية على  2007إيهاب  البشرية  املوارد  تنمية  (: متطلبات 

 عاملين اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية في مملكة البحرين ، رسالة ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية .

إدارة املرفق العام وتطبيقاتها في الدول العربية ، مذكرة ماجستير ،  (:تأثير اإلدارة اإللكترونية على  2007حماد، مختار ) •

 كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة يوسف بن خدة ، الجزائر

: دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الجزائر ،مجلة الباحث للدراسات    )2017أحمد باي ، رانية ،) •

 حقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة  ،كلية ال11األكاديمية ، ع 

• (  ، العلوم 2015يتوجي سامية  ، قسم  املعارف  مجلة   ، اإللكترونية  الجزائر  في مشروع  العمومية  اإلدارة  رقمنة  :أطر   )

 ، الجزائر . 18القانونية ،ع
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• (  ، إيمان   ، البابلي  أبراهيم  .. 2021لطفي  التطبيق  مصر  في  الحكومية  الخدمات  على  الرقمنة  أثر  التصالح    (:  قانون 

 . 6اإلنشائي .. تصميم نموذج تقييم قانونية املباني ،مجلة التراث والتصميم ، ع

• (، نجوى   ، علم  2016حسيان  ،مجلة  بومرداس  والية  منايل  برج  أرشيف  بمصلحة  األرشفية  الوثائق  رقمنة  مشروع   :)

 ، جامعة الجزائر .  7املكتبات ،ع 

  37املتضمن قانون البلدية ، الجريدة الرسمية عدد  2011جوان  22املؤرخ في    11/10من القانون    03،    02،  01املواد    •

 03/07/2011املؤرخة في 

املؤرخة    12املتضمن قانون الوالية ، الجريدة الرسمية عدد    2012فيفيري  21املؤرخ في    12/07من قانون الوالية    01املادة   •

  29/02/2012في 
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 الجزائر واإلصالحات املقدمة لتقليصهاالفجوة الرقمية في 

Algeria's Digital Divide and The Reforms Submitted to Reduce It 

 ميلودي محمد 

 أستاذ محاضر أ، جامعة عمار ثليجي األغواط/ الجزائر 

m.miloudi@lagh-univ.dz 
 

 امللخص: 

اإللكترونية )مشروع الجزائر اإللكترونية(، واجهة الجزائر مجموعة من  في إطار املسعى الذي تهدف إليه الجزائر وهو تطبيق اإلدارة  

التحديات والعراقيل، حالت دون تطبيقه ونجاح هذا املشروع، ومن بين هذه العراقيل الفجوة الرقمية الذي يمكن اعتبارها الحاجز واملانع  

ملجموعات السكانية في مستويات التعليم واملهارات الالزمة الستخدام  دون تطبيقها في أرض الواقع، والتي نشأت نتيجة التباين بين األفراد وا

استخدام   انتشار  نتيجة  أيضا  الواحد، وظهرت  الوطن  داخل  السكانية  املناطق  بين  وما  األشخاص  بين  ما  الرقمية  الفجوة  وتكون  التقنية، 

ناطق الوطن والتفاوت في ما بينها خاصة ما بين املدن واألرياف  اإلنترنت والحاسوب الشخص ي على نحو متفاوت بين شرائح املجتمع الواحد وبين م

والشمال والجنوب، ومن أجل تخطي هذا املشكل قدمت الجزائر مجموعة من الوسائل واإلصالحات قصد تقليص الفجوة الرقمية وهي متنوعة  

لتطورات العاملية، وضع مواقع تسمح للمواطن بامتالك نذكر منها االستفادة من اإلنترنت، تطوير شبكة الهاتف النقال والثابت ليتماش ى مع ا

معلومات عن األنشطة التي تقدمها الوزارات، تطوير وتدريب الكفاءات البشرية، اعتماد على قوانين وتشريعات ملواكبة التطور التكنولوجي  

 وغيرها من اإلصالحات. 

 يق اإللكتروني؛ التعليم والطب عن بعد. تكنولوجيا املعلومات؛ الفجوة الرقمية؛ التصدالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

As part of Algeria's effort to implement e-management (The E-Algeria Project), Algeria's has a range of challenges and 

obstacles, which have prevented its implementation and success, including the digital divide that can be considered the 

barrier and barrier to its application on the ground, which arose as a result of the disparity between individuals and population 

groups in the levels of education and skills needed to use technology, and the digital divide between people and population 

areas within the same country, and also emerged as a result of the widespread The use of the Internet and personal computers 

varies between segments of the same society and regions of the country and disparities among them, especially between 

cities, rural areas, north and south, and in order to overcome this problem Algeria has provided a range of means and reforms 

in order to reduce the digital divide, a variety of examples, including the use of the Internet, the development of a mobile and 

fixed network to keep pace with global developments, the development of sites that allow citizens to have information about 

the activities provided by ministries, the development and training of human competencies, based on laws and legislation To 

keep up with the development. 

Key words: E-Algeria, IT, Digital Divide, Electronic Certification, Education and Telemedicine 

 

 مقدمة:

املجاالت،   في جميع  تقنية  ثورة  أحدث  املعلومات،  تكنولوجيا  في مجال  العالم  التي شهدها  السريعة  التغيرات  إن 

أنه قدم تسهيالت أكثر وقرب ما هو بعيد وسهل في انتشار املعرفة، كما أن هذه التكنولوجيا استعانة بها الدول  باإلضافة إلى  

من أجل تقريب اإلدارة من املواطن فنتج عنها اإلدارة اإللكترونية، فهي تدل على استغالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

يدية إلى أعمال وخدمات إلكترونية، تنفذ بسرعة عالية ودقة متناهية عن طريق  في تحويل األعمال والخدمات اإلدارية التقل
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ميكنة كافة األنشطة اإلدارية، وتبسيط اإلجراءات، وتيسير تبادل املعلومات، وتقديم الخدمات للمواطنين وقطاع األعمال،  

 بهدف تحقيق أهداف املنظمات اإلدارية في أقصر وقت وأقل تكلفة وجهد ممكن. 

كان لزاما االستعانة بهذه التقنية الحديثة من أجل تحقيق األهداف العامة، حيث باستطاعتها فرض التغيير    وعليه

في   املواطنين  إشراك  إمكانية  توفر  كما  والجهد،  واملال  الوقت  األداء وكسب  كفاءة  وتقوم برفع  واإلدارة  العمل  أنماط  في 

اتخ ودعم  املباشر  الحوار  خالل  من  السياسات،  للمواطنين  مناقشة  املناسبة  السياسات  وصياغة  القرارات،  اذ 

واحتياجاتهم، ولهذا كان لزاما على الدول تطبيق اإلدارة اإللكترونية في أرض الواقع والجزائر من بين هذه الدول التي قدم  

ها مشاكل وعراقيل  مشروع )الجزائر اإللكترونية( قصد تطبيقه في أرض الواقع مثلها مثل باقي دول العالم، إال أنها واجهت

من   جملت  الجزائر  قدمت  ولهذا  الواقع،  أرض  في  تجسيدها  نجاح  دون  حالت  التي  الرقمية  الفجوة  أهمها  وتحديات 

 اإلصالحات من تقليص وردم الفجوة الرقمية ومن أجل إنجاح مشروع الجزائر اإللكترونية.

أهم  اإلشكالية: هي  الفجوة  ما  لتقليص  املقدمة  والوسائل  الجزائر؟  اإلصالحات  في  هي و   الرقمية  ما 

    الفجوة الرقمية؟

 املبحث األول: مفهوم الفجوة الرقمية  

 أوال: تعريف الفجوة الرقمية: 

ظهر مصطلح الفجوة الرقمية في بداية تسعينيات القرن املاض ي في الواليات املتحدة األمريكية، حيث ظهر قانون  

( والذي أثار نقاشا بين الحكومة والقطاع الخاص حول التأثير  US Telecommunication Act 1991االتصاالت األمريكي)

إلى زيادة االهتمام بالفجوة الرقمية بمستوى ال يقل عن األمية، )أبو شنب:   االجتماعي والسياس ي للتكنولوجيا، مما أدى 

بعنوان )السقوط من فتحات الشبكة  1995ية  ( وفي تلك الفترة كذلك صدر تقرير وزارة التجارة األمريك191، ص2012

Falling Through The Net  الكمبيوتر واإلنترنت في استخدام  األمريكي  املجتمع  بين فئات  الكبيرة  الفروق  أظهر  ( والذي 

ا  بخاصة، بالنسبة إلى السود والنازحين إليها من آسيا واملكسيك وأمريكا الالتينية، ولكن سرعان ما اتسع املفهوم متجاوز 

النطاق املحلي لينتشر استخدامه عامليا، ويصبح بديال جامعا من منظور معلوماتي، حيث تناول الفوارق بين العالم املتقدم  

 (29، ص 2005)نبيل وحجازي: والعالم النامي وبين أقاليم العالم املختلفة.

التي   الفئات  بين  الظاهرة  الفجوة  بأنها:  الرقمية  الفجوة  اعتبار  من  ويمكن  حرمت  التي  وتلك  الحواسيب  تمتلك 

اقتنائها، ثم توسعت بعد انتشار البيئة الشبكية للمعلومات واالتصاالت، فأصبحت الفجوة الرقمية فيصال بين األفراد  

واملجتمعات القادرة على الوصول إلى أدوات املعلومات واالتصاالت واملتمتعة باملهارات الالزمة لتوظيفها على أرض الواقع،  

أو من بعض جوانبها.وت منها  التي حرمت  الدول  (  534، ص  2012)الرزو:    لك  بين  الفاصلة  الهوة  تلك  بها كذلك  ويقصد 

(  7، ص  2005)نبيل وحجازي:    املتقدمة والدول النامية في النفاذ إلى مصادر املعلومات واملعرفة والقدرة على استغاللها. 

)صفوان:  يمتلكون الوصول إلى اإلنترنت واآلخرين غير القادرين على ذلك. وعليه يمكن اعتبارها الفجوة التي تفصل بين من 

 ( 84، ص 2011

 Skillوفجوة املهارات )   (Access Divide)فجوة الوصول  كما أن الفجوة الرقمية صنفت على أنها نوعان هما:  

Divide  ،)  أن الوصول وقد تم االتفاق على  اإلنتر   فجوة  إلى  للوصول  القدرات  في  نت، وهي محور أساس ي من  تعني نقص 

، 2012)أبو شنب،  النقص في املهارات الخاصة بالتدريب والحوسبة.    فجوة املهارات محاور الفجوة الرقمية، في حين تعني  

 ( 192ص 

وتبرز الفجوة الرقمية كفجوة مركبة تطفو فوق طبقات متراكمة من فجوات عدم املساواة تصب فيها بصورة أو  

 بأخرى والتي تشمل:
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 ة العلمية والتكنولوجية. الفجو  -

 الفجوة التنظيمية والتشريعية.  -

 فجوة الفقر: فجوة الدخل والغداء واملأوى والرعاية الصحية والتعليم. -

 فجوة البنى التحتية بسبب غياب السياسات وعدم توافر شبكات االتصاالت، والقصور في تأهيل القوى البشرية.  -

هي       الرقمية  الفجوة  بأن  القول  يمكن  الفجوات،  ومنه  التخلف  فجوة  بذور  كل  رحمها  في  تحمل  التي  األم  الفجوة  أو 

املجتمعي، وكل ما نجم عن فشل مشاريع إنمائية سابقة، ومن شبه املؤكد أن الفجوة بين األغنياء والفقراء ستزداد اتساعا  

 ( 13، ص 2005)نبيل و حجازي،  .وبمعدالت متصاعدة بفعل املتغير املعلوماتي
 

 

 الشكل التالي يبين لنا الفجوة الرقمية فجوة الفجوات 

      

 

وهناك أشكال عدة للفجوة الرقمية لعل الشائع منها الفجوة املرتبطة بفئات املستخدمين للتكنولوجيا )مثل الدول،  

وغيرها من فئات الشعب(، في حين هناك فجوة رقمية مرتبطة  أو قاطني املناطق الجغرافية املختلفة، أو الجنس والعمر  

الهاتف وأنواعه، االتصاالت والحواسب( وهناك فجوة رقمية مرتبطة   اإلنترنت،  التكنولوجيا )مثل  باألنواع املختلفة من 

واقتصادية، وعر  اجتماعية  الرقمية من حيث رسمها لخطوط  الفجوة  أشكال  والتبني، وهناك  قية،  بمراحل االستخدام 

 وجنسية. 

 ثانيا: مستويات الفجوة الرقمية 

 (  75-73، ص  2008)هند،    كما رأينا سابقا فإن الفجوة الرقمية تختلف من حيث تحليها إلى عدة مستويات نذكر منها: 

 الفجوة الرقمية بين الدول:   -1

تضافر الجهود من أجل تحقيق نمو  بين الدول املتقدمة والدول النامية فهي في تزايد واتساع ولتجاوز ذلك البد من 

 لقطاع االتصاالت واملعلومات يشمل كافة دول العالم، وهو مرهون بالنمو االقتصادي لهذه البلدان. 

تنتج في البلد الواحد بين املدن واألرياف واملناطق فهي داخلية)داخل البلد الواحد(،   الفجوة الرقمية بين الجهات:

ا في  الفرص  تكافؤ  )األمية( وعدد سنوات  وينتج من عدم  التعليمي  املستوى  إلى  باإلضافة  االقتصادي،  الرخاء  أو  لتعليم 

الدراسة، واألصل العرقي، والعناصر الديمغرافية، مثل السن والجنس، وعدد سكان املناطق الحضرية، والدخل ودرجة  

نولوجيا، وعدد خطوط الهاتف بالنسبة  استخدام اإلنترنت، كما ال ننس ى دور الدخل الوطني واإلنتاج املحلي، وتكلفة التك
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والهجرة حيث  (  195، ص  2012)أبو شنب،  للسكان، والحركة التجارية ونوعية التكنولوجيا املستعملة وتغيرها وتطورها،

أن املهاجرين ال يمتلكون نفس مستويات املهارات الرقمية للسكان في بلدهم الجديد، وإذا فعلوا ذلك فقد يخضعون لفجوة  

 ( 36، ص UNDESA  ،2018) وى واللغة.في املحت 

 الفجوة الرقمية بين األجيال:  -2

تعتبر املدرسة فضاءات اإلنترنت اليوم أحد أبرز مواطن اكتساب الثقافة الرقمية، وذلك في ظل تدني نسبة تجهيز   

لالستفادة من الثورة  املنازل بالحواسيب وارتباطها باإلنترنت في عدد من الدول، ويعني هذا إقصاء شريحة الكهول والشيوخ  

الرقمية واالندماج فيه، باستثناء أولئك الذين تسمح لهم ظروفهم املادية أو طبيعة عملهم النفاذ إلى اإلنترنت ومن شأن  

هذه الوضعية أن تعمق ما كان يعرف قديما بالصراع بين األجيال وهو صراع يمكن أن يتحول اليوم إلى قطيعة تامة تكون  

 ( 74، ص  2008)هند،  ة والحضارية ما يتجاوز مجرد النفاذ إلى التكنولوجيا الحديثة.لها اآلثار التربوي

   الفجوة بين الجنسين:  -3

وتتجلى بشكل أكبر في املناطق النائية والريفية، كما تعني الفروق في الحصول على مهارات التكنولوجيا الحديثة،  

، باإلضافة إلى (209،ص  2012)أبو شنب،  مهارات التكنولوجية  وكذلك وجود فروق بنظرة املجتمع واألفراد لحاجة املرأة لل

أن املرأة أكثر عرضة لألمية من الرجال، وعليه فإن الهوة التعليمية يمكن أن تتعمق بفعل الهوة الرقمية فتزيد من عزلة  

ملرأة من الوقوع في مخاطر  املرأة عن واقعها، وقد دفعت هذه املعطيات العديد من الدول إلى إيجاد اآلليات الكفيلة بوقاية ا

 األمية بنوعيها األمية التعليمية واألمية الرقمية.  

 فجوة مهارات تقنية املعلومات واالتصاالت وعوائق اللغة واملحتوى:   -4

يعد التباين التعليمي عامال مساهما في الفجوة الرقمية، وهناك ارتباط قوي بين التعليم واملعرفة بالقراءة والكتابة،  

ناحية االندماج    من  باملعلومات، وسهولة  الوعي  من  الحاسوب ومستوى محدد  توفر  التقنية)أي  استخدام  والقدرة على 

الرقمي( من ناحية أخرى، والتعليم هو املحدد األكثر أهمية لكثافة استخدام اإلنترنت، كما أن الحواجز اللغوية لديها تأثير  

جه الفرد هو عدم قدرته على الوصول إلى املحتوى بلغته، بالرغم من  وتساهم في توسيع الفجوة الرقمية ألن أهم عائق يوا

من محتوى اإلنترنت باللغة اإلنجليزية، إال أن ربع إجمالي املستخدمين فقط يمكنهم فهم املحتوى، وبينما أحرز    %56أن  

حتوى السائد باللغة  وال يزال امل(145، ص  UNDESA  :2014)   بعض التقدم في توفير اللغات األخرى خالل العقد األخير،

 اإلنجليزية كما هو مبين في الشكل التالي: 
 

 (stats, 2019)   الشكل التالي يبين لنا أفضل عشر لغات مستخدمة في الويب  
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 :  فجوة املعلومات -5

كما رأينا آنفا فمستويات الفجوة الرقمية تتفاوت من مجتمع آلخر، وممن فرد آلخر داخل املجتمع ذاته، ويمكن  

فجوة في    -،  فجوة في النفاذ إلى املعلومات  -  التفريق بين ثالث مستويات رئيسية للفجوة الرقمية وذلك على النحو التالي:

 فجوة في قبول املعلومات.-، استغالل املعلومات.

أكثر بالحالة االقتصادية التي قد تسمح بالنفاذ إلى تكنولوجيا املعلومات    الفجوة في النفاذ إلى املعلوماتوترتبط  

أكثر بالبيئة االجتماعية التي تسمح بالحصول على املعلومات ومعالجتها    فجوة استغالل املعلوماتمن عدمه، بينما ترتبط  

لهذا   املعلومات  تكنولوجيا  تطرحها  التي  باألدوات  باالستعانة  مضافة  بقيمة  ترتبط  للخروج  بينما  قبول  الغرض،  فجوة 

فكريا    املعلومات إثرائه  بواسطة  حياتهم  نمط  تحسين  في  املضافة  وقيمتها  املعلومات  استغالل  على  األفراد  قدرة  بمدى 

وثقافيا، غير أن الفجوة الرقمية سواء على املستوى األفراد أو املؤسسات تنحدر بين ستة مستويات متباينة، وذلك حسب  

 عدي التالي:النموذج التصا
 

 الشكل التالي يبين لنا مستويات الفجوة الرقمية وصوال إلى مجتمع املعلومات 

 
 وهو القصور الذي يأتي بدوره على مستويين فرعيين هما: قصور الوعي بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  .1

أو عدم   -أ  املعلومات  الفرعي األول مرتبط بعدم املعرفة بوجود تكنولوجيا  الهام في مسيرة  املستوى  إدراك هذا التحول 

املجتمع اإلنساني وانتقاله إلى مرحلة جديدة قائمة على مقاومات أخرى تختلف عن تلك املقومات الصناعية والزراعية  

ذات التأثير الكبير على املجتمع اإلنساني في السابق، وهي الحالة التي تبدو أكثر وضوحا في العديد من املجتمعات النائية  

 همشة والبدائية. وامل

أما املستوى الفرعي الثاني للوعي بتكنولوجيا املعلومات فهو مرتبط بإدراك أهمية تلك التكنولوجيا ودورها في إحداث   -ب

تلك   الستخدام  والجماعي  الفردي  االستعداد  وكذلك  املجتمع،  مستوى  على  والتنمية  الفردي،  املستوى  على  التغيير 

 التكنولوجيا. 

: امتداد خطوط الهاتف األرض ي، وشبكات الهواتف النقالة،  على مستوى املجتمع من حيث  ضعف البنية التحتية .2

 وشبكات االتصال باإلنترنت، وغير ذلك من التجهيزات املرتبطة بالبنى التحتية، ومدى جودة تلك التجهيزات وكفاءتها. 

 ت األفراد داخل املجتمع في الوقت ذاته. ، في حال توافرها بما يشبع احتياجانقص املحتوى الالزم لدعم البنية التحتية .3

على حد سواء من جانب األفراد، مما    عدم القدرة على تحمل التكلفة املادية الستخدام البنية التحتية واملحتوى  .4

 يعوقهم عن النفاذ إلى املعلومات، وبالتالي يقلل من فرص النمو والتطور املتاحة لهم وتحسين أنماط حياتهم. 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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، وهي املهارات التي تمكن األفراد الذين يمتلكون  مل مع البنية التحتية واملحتوى في الوقت ذاتهعدم امتالك التعا .5

األفراد   مستوى  على  واالجتماعي  االقتصادي  بالنمو  ينعكس  بما  األمثل  االستغالل  تحقيق  من  الالزمين  واملحتوى  البنية 

 واملجتمع. 

على حد سواء من حيث استغاللهما في توليد املعرفة الالزمة   ى قصور التوجهات املتعلقة بالتعامل مع البنية واملحتو  .6

 (41-39، ص 2013)عبود،  لتحقيق النمو وترسيخ أسس مجتمع املعلومات.

 مؤشرات الفجوة الرقمية ثالثا: 

هناك العديد من املؤشرات التي من شانها التعرف على حجم الفجوة الرقمية في املجاالت املختلفة والتي من بينها ما  

ذات الصلة بالفجوة الرقمية، والتي يتم استخدامها ملعرفة وقياس حجم واتساع   تمت اإلشارة إليه وتعتبر املؤشرات الرقمية 

الصورة لوضعية ومستوى التقدم والتطور التكنولوجي سواء للفرد أو املجتمع  تلك الفحوة، وبهذه املؤشرات يتم إيضاح  

 (2018)ليبيا، أو الدولة ككل ومن بين هذه املؤشرات اآلتي: 

 خدمات اإلنترنت وخاصة السريعة ذات النطاق العريض، وأدوات املشاركة اإللكترونية.  .1

 فاض تكاليفها.انتظام خدمات اإلنترنت وانخ  .2

 تأثير تكنولوجيا املعلومات على كفاءة الخدمات الحكومية، ومنح فرص الحصول على تلك الخدمات إلكترونيا.  .3

 وعدد من براءات االختراع للفرد الواحد.  بيئة االبتكارات واالختراعات والتطوير والتحديث،  .4

 ة(، ويعملون في وظائف كثيفة املعرفة.القوى العاملة في املجاالت ذات التطبيقات الرقمية )عمال املعرف  .5

 استخدام الرقمية على نطاق واسع جدا.  .6

 االشتراكات في خدمات الهواتف املحمولة ذات الربط باإلنترنت. .7

 الكم من الهواتف الذكية.  .8

 مستوى البنية التحتية الرقمية.  .9

 صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. .10

 صناعة التكنولوجيا الرقمية.  .11

 البيئة السياسية والتجارية املتوافقة مع أنواع التكنولوجيا الحديثة. .12

 األطر السياسية والتنظيمية، وبيئة األعمال واالبتكار.  .13

 الشركات املبتكرة والساعية لخلق منتجات وخدمات جديدة. .14

 الوصول إلى األنواع املختلفة من أجهزة الحاسوب عن طريق النطاق العريض.  .15

اإل  .16 استخدام  األعمال  مستويات  ورجال  األعمال،  ورجال  الشركات  بين  اإللكترونية  التجارة  مجاالت  في  نترنت 

 واملستهلك. 

 استخدام الرقمنة في التعليم والتعلم. .17

 استخدام الرقمية لتحسين الوصول إلى الخدمات األساسية.  .18

املوج .19 تلك  وكذلك  التجارية،  األعمال  مجاالت  في  للشركات  املعلومات  تكنولوجيا  الصناعات  استخدام  إلى  ودة 

 الرئيسية، والخدمات املصرفية. 

 ثبات اشتراكات اإلنترنت ذات النطاق العريض للفرد الواحد.  .20

 استخدام النقود الرقمية في املعامالت ولخلق األعمال والفرص الجديدة. .21

 درجة االستعداد بين السكان لكل جديد وحديث في الرقمنة، واملشاركة اإللكترونية.  .22



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 الرقمية على اقتصاد الدولة.تأثير  .23

 ثقافة الرقمنة وتطبيقات أنواع التكنولوجيا الحديثة بالشركات واملؤسسات والهيئات واملصالح العامة والخاصة.  .24

 رابعا: أسباب الفجوة الرقمية في الجزائر:

 إن تفش ي ظاهرة الفجوة الرقمية يعود إلى أسباب عديدة نذكر منها: 

أدوات   - أ النقال  مازالت  الهاتف  قطاع  ما  نوعا  باستثناء  ألسواقها  الحكومة  احتكار  حبيسة  واالتصاالت  املعلومات 

قطاعات   على  حكرا  السوق  امتيازات  فتبقى  التنافسية،  على  القدرة  يفقدها  الذي  األمر  موبيليس(،  أوريدو،  )جيزي، 

 يق الفجوة الرقمية في أكثر من قطاع. محددة، نتيجة ارتفاع تكاليف اقتنائها واستخدامها وهذا ما يساهم في تعم

التطبيقات   -ب أو  الوطنية،  السياسات  مستوى  على  معدوما  نقل  لم  إن  بداياته  في  الجزائر  في  املعرفة  اقتصاد  مازال 

 امليدانية وهو ما باعد بين املؤسسات واألفراد بشأن املنافع التي يمكن الظفر بها من جراء استخدام االقتصاد الرقمي. 

توظ - ج زال  باتجاه  ما  التطبيقات  تراجعت  بحيث  محددة،  تطبيقات  في  محصورا  واالتصاالت  املعلومات  أدوات  يف 

 الوصول إلى معلومات بدال من استثمارها في تحقيق قيمة مضافة.

 تزايد تسّرب العقول والخبرات إلى الخارج، مما أثر كثيرا في أنشطة البحث والتطوير. -د

ملعالم ترسخ أركان مجتمع املعلومات، وعدم توافر بيئة قانونية متماسكة  غياب سياسات معلوماتية وطنية واضحة ا -ه

 تدعمه، أو توفر حماية كافية للجهات التي تعمل في هذا القطاع. 

حاجز اللغة خاصة اتجاه اللغة اإلنجليزية، التي يمكن اعتبارها أنها اللغة السيدة في مجال تكنولوجيا املعلومات، وهو   -و

 ن املجتمع للمشاركة الفاعلة فتفصلها فجوة رقمية عن فئات أخرى من املجتمع.ما يحرم فئات كثيرة م

 غياب البرامج التدريبية املتكافئة لجميع شرائح املجتمع. - ز

 ( 537-535، ص 2012)الرزو،  وجود فوارق ثقافية وأخرى ذات صلة بالجنس. - ح

وعدمتكنولوجيا   وبفلسفة بفكر اإلدارية القيادات اقتناع عدم - ط اإلدارة   نمط عن التخلي  على قدرتها املعلومات 

 البيروقراطية، واالعتقاد بعدم الحاجة إلى تطبيق هذه التكنولوجيا، العتقادهم أنها تقلل من سلطاتهم اإلدارية. 

 غياب التنسيق وإهدار املال والجهد.   -ي

 بكثرة. اإللكترونية األمية  انتشار بسبب املضمون، فهم صعوبة استخدامها،  كيفية  للشبكة، الدخول  مشكلة - ك

األساسية   الحاجات إشباع  على  املحلية املناطق في التنمية  جهود وتركيز املخصصة، املالية  املوارد قلة أو نقص - ل

 أولوياتها.  ضمن التكنولوجي التطور  إدخال  واستبعاد للمواطنين

 يساعده على ال قد مما املعيشة، مستوى  وانخفاض والبطالة بالفقر املتعلقة املشاكل وانتشار اإلمكانيات نقص -م

 املعلومات. مجتمع في االندماج

الرتفاع  للمعلومات التحتية  البنية  ضعف -ن راجع  وهذا  اكتمالها،  وعدم   والبرمجيات األجهزة أسعار واالتصاالت 

باإلضافة إلى ذلك وجود   املعلومات،  لتقنية  املستمر بالتطور  اللحاق صعوبة وكذا  تكلفة االتصاالت، وارتفاع  الحديثة، 

 فجوة رقمية بين املناطق خاصة بين مناطق الشمال والجنوب وبين املدن واألرياف. 

فقدان   من عليه يترتب  وما املعلوماتية،  املنظومة اختراق إمكانية  بسبب  املعلوماتي، باألمن  املتعلقة  املخاوف -س

 للشبكات. وغيرها. املقصود والتخريب باملعلومات،والتالعب  التزوير وسالمتها، املعلومات وسرية خصوصية

 املبحث الثاني: اإلصالحات والوسائل املقدمة لتقليص الفجوة الرقمية 

في إطار تنفيذ مشروع الجزائر اإللكترونية ومن أجل تقليص وتجسير الفجوة الرقمية قدمت جملة من اإلصالحات  

 واإلجراءات نذكر منها:



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 البنية التحتية أوال: اإلجراءات التقنية و 

  تمثل اللبنة األساسية والعنصر املهم الذي ترتكز عليه اإلدارة اإللكترونية، وتشمل األجهزة والتقنيات التي يتم من خاللها نقل وتداول      

 البيانات واملعلومات، ونذكر منها: 

 : االستفادة من اإلنترنت/ 1

في مارس  باإلنترنت  الجزائر  في   1994ارتبطت  البحث  العلمي والتقنيعن طريق مركز  ومن مهامه    CERISTاإلعالم 

باإلنترنت سنة   إقليمية ودولية، ومنذ االرتباط  إقامة شبكة وطنية وربطها بشبكات  الجزائر    1994األساسية هو  عرفت 

 130 بحوالي 1996 سنة اإلنترنت في املشتركة الهيئات عدد تزايدا هاما في مجال االشتراك والتعامل باإلنترنت، حيث قدر

القطاع 500الطبي، و القطاع في 50الجامعي، و القطاع في 100 منها هيئة 800 إلى 1999سنة   عددها ليصل ئةهي  في 

 األخرى، والجدول التالي يبين لنا تطور مستخدمي اإلنترنت في الجزائر.  القطاعات في 150االقتصادي، و
 

 (Stats ،2022) 2021إلى سنة  2000الجدول التالي يبين لنا تطور مستخدمي اإلنترنت في الجزائر من سنة 

               

   (2021)وزارة البريد واملواصالت،   الجدول التالي يبين لنا مؤشرات البنية التحتية لإلنترنت بالجزائر

 
 

 طوير شبكة الهاتف الثابت والنقال: / ت2

السلكي في الجزائر في السنوات األخيرة نحو زيادة مستمرة حيث فاق الخمس  ي الثابت  الهاتف  تجه عدد مشتركي 

سنة   مشترك  الالسلكي2021ماليين  الثابت  الهاتف  مشتركي  عدد  عرف  كما   ،(WLL)    الريفية للمناطق  خصص  الذي 

انخفاضا مستمرا وذلك راجع إلى استراتيجية الدولة بتزويد هذه املناطق ببنية تحتية لالتصاالت أكثر نجاعة وفعالية مثل  

4G LTE  نسبة     2018وفي سنة  % 11,53نسبة  2022، كما نجد أن كثافة الهاتف الثابت عرفت تطور حيث بلغت في سنة

نسمة تقسيم عدد السكان، وعدد سكان    100، )الكثافة الهاتفية هي عدد املشتركين في  %1,79درة بـ  أي بزيادة مق% 09,74

 مليون نسمة.( 44هو  2022الجزائر لسنة 

( 2021)وزارة البريد واملواصالت، الجدول التالي يبين لنا تطور عدد املشتركين في شبكة الهاتف الثابت بالجزائر 

 ( 2021)سلطة الضبط، و
 املؤشر  2010 2012 2013 2014 2016 2018 2020 2021

 عدد املشتركين في شبكة الهاتف الثابت  2.922.731 3.289.363 3.138.914 3.098.787 3.404.709 4.158.518 4.784.306 5.097.059
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-2000فقد تم فتح سوق الهاتف النقال للمنافسة بالجزائر إثر إصدار القانون رقم    الهاتف النقالأما فيما يخص  

متعاملين للهاتف النقال داخل السوق الجزائرية،    03املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالبريد واملواصالت، وينشط حاليا    03

لهاتف النقال ارتفاعا طفيفا تبلغ نسبته  وشهدت خدمات الهاتف النقال في الجزائر تحسنا ملحوظا، حيث سجلت حظيرة ا

، كما  2021مشترك في نهاية  مليون  47.015.730إلى   2020مليون مشترك في سنة  45.555.673، حيث انتقلت من 3,21%

مع نسبة زيادة   2021سنة    %  106,71إلى    2020في عام    %103,58أن نسبة الولوج إلى شبكة الهاتف النقال قد ارتفعت من  

 ( 2021)سلطة الضبط، ( و 2021وزارة البريد واملواصالت، . )%03,13قدرت ب 
 

 الجدول التالي يبين لنا كثافة الهاتف النقال في الجزائر )نسبة الولوج إلى الهاتف النقال( 

 
 

 والجدول التالي يبين لنا عدد املشتركين لكل متعامل 

 
 

 
 

 2021توزيع حصص السوق حسب عدد املشتركين لسنة 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

موبيليس 16885490 18365148 19106401 18633371 18974678 19829935

جازي 16360904 14947870 15848104 14707625 14363102 14593618

أوريدو 12571452 12532647 12499759 12084537 12217893 12592204

المجموع 45817846 45845665 47154264 45425533 45555673 47015757
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 وذلك من خالل تحسين نوعية الخدمات وعصرنة وتكثيف شبكات االتصاالت: / 3

من بين  FHNوصلة هرتيزية رقمية   58، وكذلك إنجاز 2021كم املبرمجة بعنوان سنة 11.000كم من بين  246101بسط  -

 وصلة مبرمجة؛  250

 منفذا مبرمجا؛  339.749من بين   FTTHمنفذ للتقنية الجديدة لأللياف البصرية   125.952إنجاز  -

موقعا حيز الخدمة من    321هوائيا ووضع    24من خالل  4GLTEمنفذا لتقنية الجيل ارابع للهاتف الثابت    14.400إنجاز   -

 موقع مبرمج؛ 1012ع من بين أجل تكثيف تغطية شبكة الولوج الراديوية لألجيال الثاني والثالث والراب

الولوج لعرض   - إلى االنتقال من    4إلى    FIBRE, ADSL, IDOOMرفع سعة تدفق  ميغا/ثا مع    10إلى    8ميغا/ثا، باإلضافة 

 مراجعة التسعيرات نحو االنخفاض؛

 (2021)وزارة البريد واملواصالت، مبرمجة.  19نسمة بشبكة االتصاالت من بين  1000بلدية ومناطق بأقل من   10ربط  -

 تأطير الفضاءات املشتركة وتطوير املضامين والخدمات عبر االنترنت: / 4

الرامية إلى تعميم استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، فقد   اعتمدت الجزائر على تشجع تطوير  في إطار السياسة 

 من أجل:  dz املحتويات وخدمات االنترنت الوطنية، وفي هذا الصدد، فقد تقرر إعادة تنظيم تسيير املجال

 احترام املعايير والتوصيات الدولية في هذا املجال.  •

 .edu.dzوالتربوية  com.dzوالتجارية  gov.dzالتمكن من التمييز السريع بين مختلف فئات املواقع: الحكومية  •

 . dzتسهيل إجراءات التحصل على أسماء املجال في  •

مجال   في  الناشطة  املؤسسات  فإن  والالسلكية،  السلكية  واملواصالت  للبريد  الضبط  لسلطة  ووفقا  السياق  نفس  وفي 

 من الناتج املحلي اإلجمالي. % 02,8 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال تساهم بنحو

وزارة البريد وتكنولوجيا  نا إجمالي عدد املؤسسات في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت ) الجدول التالي يبين ل

 (2016اإلعالم واالتصال: 

 
، كان  2010ففي عام  عرف عدد الشركات العاملة في قطاع البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت تزايدا ملحوظا،  

نحو   ليصبح    200930هناك  عام    266301شركة  الدولة  2016خالل  سياسة  إلى  راجع  إنشاء    وهذا  وتشجيع  دعم  في 

املعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  والصغيرة  املتوسطة  و املؤسسات  التص ،  هذا  في  العاملة  الشركات  خمسة    إلىمجال  نف 

االستيراد إلعادة البيع، القطاع   :3القطاع   التوزيع بالجملة، :2القطاع   : إنتاج السلع،1القطاع  قطاعات رئيسية هي:  

 الخدمات.  :5القطاع  : توزيع بالتجزئة،4
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واالتصال   اإلعالم  تكنولوجيات  منتجات  واردات  فإن  ذلك  على  تظهر  عالوة  للجزائر  الخارجية  بالتجارة  املتعلق 

املنتجات الصناعية املستور  املرتبة األولى من تصنيف عائلة  الكهربائية للهاتف النقال في   2020خالل سنة  ة  داملنتجات 

،  ANDI)  والسنوات التي كانت قبلها وتعكس هذه املرتبة أهمية منتجات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في االقتصاد الوطني

للجمارك،  و  (2016 العامة  واالتصال  (2016)املديرية  اإلعالم  تكنولوجيات  منتجات  الستيراد  واضح  تطور  يبدو  حيث   ،

املنتجات    100بنسبة تفوق   الظاهر أن نسبة استيراد  ناحية أخرى  بكثير نسبة استيراد  باملائة، من  التامة الصنع تفوق 

املنتجات النصف مصنعة أو قطع الغيار، ومن الظاهر أيضا أن استيراد اآلالت املعالجة للبيانات كمنتج نهائي هي األهم في  

ور  ، عالوة على ذلك يبدو أن تطور واردات أجهزة معدات اإلعالم اآللي تتبع تط2014سنة  فئتها بما أنها قد تضاعفت خالل  

واردات آالت معالجة البيانات حيث أنه قد تضاعف حجمها هي كذلك، نفس الش يء فيما يتعلق بواردات الهوائيات، وأجهزة  

 .2013باملائة سنة  100املالحة واأللياف البصرية التي سجلت تطورا يفوق 

 تعميم استعمال الحاسوب: / 5

لالس  استعمال  تعميم  إطار في املواطنين  وتحفيز  اإلعالم الحاسوب،  تكنولوجيا  وشبكات  تجهيزات  من  تفادة 

 الحصول  من  جزائرية أسرة كل  لتمكين يهدف الذي 1 أسرتي منها برنامج برامج عدة تنفيذ في الجزائر  واالتصال، شرعت

 العاملية املعلومات لشبكة تمعملجا  معدل وصول  لرفع وسيلة البرنامج  هذا  يعد كما  2010 أفاق  في وذلك آلي، حاسب   على

 كل املؤسسات  ربط إلى يهدف والذي ،2 أسرتي برنامج إلى باإلضافة وهذا بشبكة االنترنت التوصيل على العرض توفر بحكم

، ص  2016)بن يوسف ونوري،    باإلنترنت، وربطها محمولة كمبيوتر بأجهزة األساتذة وتزويد الحديثة بالتكنولوجيا التربوية

مليار    150تم تخصيص ميزانية قدرها    2014-2010وفي إطار البرنامج العمومي للتنمية االقتصادية واالجتماعية  (  214

دينار من قبل الدولة لتكنولوجيات االتصال الجديدة واالنتهاء من مقتنيات املخططات السابقة، لهذا الغرض، خصص  

جز   100مبلغ   دينار  »مليار  اإللكترونية  الحكومة  برنامج  لتنفيذ  منه  جزائري    50 ومبلغ   «  E-Algérieائري  دينار  مليار 

منظومة  لتعميم في  اآللي  اإلعالم  اإلعالم   تعليم  بتكنولوجيات  املرتبطة  األولية  الصناعات  وتطوير  الوطني  التعليم 

 (ANDI :2017واالتصال.)

 الخدمات عبر االنترنت للوزارات الجزائرية: تطوير ووضع قاعدة بيانات وتقديم  / 6

يتمثل هذا املشروع في تطوير ووضع عبر االنترنت مواقع خاصة بعشرة قطاعات وزارية، ال سيما وزارة الشؤون  

الخارجية ووزارة التجارة ووزارة الشؤون الدينية واألوقاف....، بحيث يهدف هذا املشروع للسماح للمواطن بامتالك واجهة  

ت عن األنشطة التي تضطلع بها الوزارات والخدمات العمومية واإلجراءات اإلدارية املتعلقة بها من جهة، وتشجيع  معلوما

كما أنها أضيفت استراتيجيات أخرى مكملة  العمل التعاوني وإدراج الخدمات عن بعد واإلجراءات عن بعد من جهة أخرى، 

 لها وهي:  

 تصميم وتطوير بوابة املواطن:  - أ     

"، من أجل السماح للمواطن بامتالك نفاذ مباشر  el Mouwatineعلى االنترنت بوابة املواطن " أطلق،  2011سنةفي  

وواضح إلى مجمل اإلجراءات اإلدارية وقائمة الخدمات التي تقدمها اإلدارة وإلى كل املعلومات التي من شأنها أن تكون مفيدة  

املعلومات الواردة في هذه البوابة، فقد أصبح من الضروري إعادة النظر في طريقة عرض هذه  له، ونظرا للعدد الكبير من 

املعلومات، وفي هذا الصدد فقد تقرر إعادة التفكير في تقديم البوابة وهذا بعرض املعلومات بالنظر إلى وجهة نظر املواطن  

 ال اإلدارة، وعليه ستعرض اإلجراءات على النحو التالي:

 فعل ذلك؟ متى يجب   -

 إلى من نتوجه؟   -
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 ما الذي يجب تقديمه؟   -

 كم يستغرقه من وقت؟   -

 ما النتيجة التي يمكن التحصل عليها؟  -

والهدف من هذه البوابة تسريع استخدام تكنولوجيا االتصال بين اإلدارة العامة واملواطن وهي عبارة عن نافذة لتسهيل       

االستعالم عن املعلومات والبيانات اإلدارية عبر خدمة اإلنترنت، وتتضمن هذه البوابة خدمات إخبارية، القوانين السارية  

  روابط، كما تتضمن أخبار ذات أهمية بالنسبة للمواطن من استفسارات أسئلة وأجوبة. املفعول، الدالئل واالستمارات وال

 ( 31، ص 2015)بوقاسم، 

 تطوير ووضع موقع انترنت مخصص لإلجراءات اإلدارية املتعلقة بإنشاء مؤسسة في الجزائر:  -ب     

القطاعات الوزار   بالتعاون   2015يهدف هذا املشروع الذي تم إطالقه في عام   ية املعنية، إلى تسهيل إجراءات  مع 

إنشاء مؤسسة في الجزائر وتحسينها وجعلها أكثر ليونة، وذلك لتحسين مناخ األعمال وجعل االقتصاد الوطني أكثر جاذبية،  

يتمثل هذا املشروع في وضع بوابة انترنت تحتوي على مخطط إنشاء مؤسسة منذ أول خطوة إلى آخرها، مرحلة بمرحلة،  

نظر املقاول، كما يلعب دور الشباك الوحيد الذي يسمح بمركزية إجراءات إنشاء مؤسسة وجعلها أكثر  وكذا من وجهة  

 ليونة.

تتمثل هذه الخطة في مأل استمارة واحدة عبر االنترنت، والتي ستستعمل فيما بعد من قبل األطراف املعنية ) املوثقين،      

الجبائية، اإلدارة  التجاري،  للسجل  الوطني  السجل    املركز  منح  من  للتمكن  األجراء(  لغير  االجتماعي  الضمان  وصندوق 

  التجاري ورقم التعريف الضريبي واالنخراط في الضمان االجتماعي.

 ثانيا: اإلجراءات البشرية 

يعتبر املورد البشري ضروري ألي عمل مهما كانت طبيعته فهو املخطط واملنفذ واملراقب، وبطبيعة الحال فإن له دور مهم  

 في تقليص الفجوة الرقمية ولهذا اعتمدت الجزائر على: 

 تطوير الكفاءات البشرية عن طريق التدريب:  -1

 تم املجال، هذا في املواطنين ولتدريب واالتصال، اإلعالم  تكنولوجيا في التحكم إلى للدولة العامة السياسة تهدف

 برمجة  خالل ، من 2009سبتمبر    13بتاريخ   واالتصال اإلعالم وتكنولوجيا البريد ووزارة التكوين املنهي وزارتي بين شراكة عقد

 أساسيات خاللها  من   يدرسون  االلكترونية، الحكومة  حول  إعدادي برنامج إلى املتربصون  فيها  يخضع دراسية أيام

 بمراكز يوما 15 ملدة املجتمع فئات لكل متاحة العاملية، وهي الواب واالنترنت، وشبكة الرقمية، الحياة وأنماط الكومبيوتر

وهذه شهادة على املتربص  ويحصل  الوطن، مستوى  على املنهي التكوين   الحكومة فكرة بلورة إلى تهدف املبادرة  كفاءة، 

 (2017)وزارة التعليم والتكوين،  الجزائري. للمواطن  االلكترونية

في برنامج يتضمن والذي عامل 4600 لفائدة 2009 سنة انطلق الذي التكوين برنامج     التكنولوجيات  مجال تكوين 

 املناجمنت، وتقنيات مجال  في البشرية القدرات تنمية  التسويق، مجال في املتخصص، والتكوين  التقني  والتكوين  الجديدة، 

 (26، ص 2010)رشيدة،  املشاريع. تسيير 

 نشر مشروع الطب والتعليم عن بعد:  -2

 جزئية  أتمتة  خالل من الجانب  بهذا الجزائر اهتمت  الطبي، املجال في الحديثة التكنولوجيات نظرا ألهمية استعمال

 بهدف  وأساسية هامة مشاريع عدة وقد وضعت الطبية، للخدمة وطنية معطيات قواعد إنشاء وكذا الصحية، ملؤسساتها

 منها: الصحي ونذكر املجال في عصرية منظمة  إقامة

 الوبائية.  الوقاية على يسهر نظام -
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 املختصين. األطباء من املحرومة املناطق  عن  العزلة فك بهدف  ملحة ضرورة أصبح الذي بعد عن الطب -

 بعد.  عن املتواصل  التكوين -

 والرسائل.  امللفات كتحويل أشكاله بمختلف االتصال  -

 وابتداء حيث  ايجابية خطوة  عرف أنه إال  الجزائري  الصحة قطاع منها  يعاني التي  السلبيات  من وبالرغم ثمة،  ومن

 املعلومات تكنولوجيا واستعمال إدراج على عمل  ANDS "الصحة   لترقية الوطنية الوكالة وبإشراف"   2000سنة من

 معلوماتية شبكة إنشاء تم حيث ،" Algeria Health صحة الجزائر" شبكة وإنشاء مؤسساته وهياكله، في واالتصاالت

في جويلية و ،  2008ماي  في الوطني  التراب مستوى  على استشفائية  مؤسسة 220 تربط بعد  الطب عن  إنهاء مشروع  تم 

مؤسسة عمومية استشفائية من أجل التمكين من الوصول    12، وذلك بربط خمسة مراكز استشفائية جامعية و2015

إلى الفحص عن بعد، كما سيسمح  إلى خدمات العالج والتداوي عن بعد، بدءا من مجرد تحويل امللفات الطبية، ووصوال  

مستشفى آلخر ملجرد   هذا املشروع بتقديم خدمات اإلعانة والخبرة والتكوين عن بعد، وهذا ما سيجنب تنقل املرض ى من  

 (532، ص 2014)بوقالش ي، والعمري: فحص أو استشارة طبيب مختص.

لمي بإطالق املشروع الوطني للتعليم عن  أما مشروع التعليم عن بعد فقد قامت وزارة التعليم العالي والبحث الع

بعد، قصد تخفيف نقائص التأطير من جهة وأيضا من أجل تحسين نوعية التكوين، تماشيا مع متطلبات ضمان النوعية،  

والتعليم،   للتكوين  إدماج طرائق جديدة  إطار  في  املشروع  هذا  بعد حاليا على شبكة منصة  ويندرج  التعليم عن  ويرتكز 

للمحاضرات املرئية والتعليم اإللكتروني موزعة على غالبية مؤسسات التعليم العالي، والدخول إلى هذه الشبكة ممكن عن  

مؤسسة للتعليم العالي موقعا لإلرسال واالستقبال في آن واحد، في    13حيث ستكون    ،»ARN«طريق الشبكة الوطنية للبحث

وبهذا سيغطي مشروع التعليم عن بعد كل مؤسسات التعليم العالي مؤسسة أخرى ستكون موقع استقبال،    64حين أن  

 ، والخريطة التالية تبين ذلك الترابط بين الجامعات. (2017)الدراسة الجزائرية، املنتشرة عبر التراب الوطني،
 

أجل  الخريطة التالية تبين لنا خطوط ترابط الجامعات الجزائرية مع بعضها من خالل األلياف الضوئية من  

 (ARN ،2018) التعليم عن بعد
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في قطاع التربية والتعليم بتكوين مجموعة من املدرسين على استعمال املعلوماتية، وهو   تربية "نت"كما تم إنشاء مشروع 

ثانوية بقاعات إعالم آلي    180م تجهيز أكثر من  أمر واقع اليوم حيث تم إدخال مادة اإلعالم اآللي في برامج الطور الثاني كما ت

 .بحاسوب مخصص لعمليات التسيير ثانوية 1000 باإلنترنت، وتجهيز

 ثالثا: اإلجراءات القانونية

القوانين هي التي تبين لنا طريقة العمل واالجراءات املتبعة كما أن نتيجة اعتماد اإلدارة اإللكترونية ظهرت مفاهيم  

 جديدة كالعقود اإللكترونية والتجارة اإللكترونية وغيرها، لهذا الجزائر قدمت:

 اإللكترونيتطبيق التصديق والتوقيع / 1

قانون   على  الجزائري  املشرع  صادق  الغرض  لهذا  بعد،  عن  املعلومات  لتبادل  الثقة  أساس  يمثل   15-04لكونه 

املحدد للقواعد العامة املتعلقة    04-15)قانون رقم    ،واملحدد للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكتروني

مارس    13كما تم االطالق الرسمي لخدمات التوقيع والتصديق االلكترونيين يوم     (2015اإللكترونيين،    بالتوقيع والتصديق

، وتتم التبادالت على شبكة اإلنترنت من خالل شبكة مفتوحة خالية من أي حضور مجسد، لذا فال يمكننا التعرف  2021

طر مثل سرقة الهوية، واعتراض  على هوية األشخاص الذين نتواصل معهم، ومنه فالعالم االفتراض ي يعرضنا لعدد من املخا 

الغير لرسائلنا أو حتى التنصل من عملية بيع أو دفع أو تبادل، وعليه فإن وضع أجهزة أمنية مثل التصديق اإللكتروني بات  

 ضروريا. 

وهي:   اإلنترنت  على شبكة  املعلومات  لتبادل  أمنية  أربعة جوانب  تضمن  عملية  هو  االلكتروني  التصديق  أن  كما 

وال االستنكارالسرية  وعدم  والنزاهة  ثقة،توثيق  مناخ  إرساء  في  تسمح  الجوانب  هذه  كون  فالتصديق    ،  أخرى،  بعبارة 

اإللكتروني هو عبارة عن عملية تسمح بإثبات هوية من يتحاور معنا عبر اإلنترنت بفضل توقيعه االلكتروني، بحيث يتم  

ن سلطة التصديق، ويمكن تشبيه هذه الشهادة اإللكترونية  إثبات هذا التوقيع اإللكتروني عن طريق شهادة رقمية صادرة ع 

ببطاقة التعريف، وتعد سلطة التصديق طرف الثقة الثالث والذي يمكن لها من إثبات هوية املرسل، بحيث تقوم بإصدار  

في    وتوفر وسائل التحقق من الشهادات التي أصدرتها، وتستخدم خدمات سلطات التصديق شهادات الهوية اإللكترونية، 

 إطار تأمين االتصاالت واملعامالت اإللكترونية الرقمية وكذا تأمين الوثائق الرقمية. 

املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالتصديق والتوثيق على النموذج التنظيمي الهرمي    04-15كما ينص القانون رقم  

 بصفته نموذج الثقة الذي اعتمدته الجزائر. ويتكون هذا النموذج من: 

 وطنية تم إنشاءها من طرف الوزير األول. سلطة   -

 سلطة حكومية على مستوى وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.  -

 سلطة اقتصادية أوكلت إلى سلطة الضبط للبريد واملواصالت السلكية والالسلكية.  -

 ( 2020)وزارة البريد واملواصالت،  الشكل التالي يبين لنا املخطط التنظيمي للتصديق اإللكتروني في الجزائر
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 رابعا: اإلجراءات املالية 

إن ما يعترض تطبيق مشروع اإلدارة اإللكترونية هي الصعوبات املالية التي ال تسمح بالتطبيق نهائيا، أو ال تحققه بالطريقة األفضل       

 فقد أنش ئ: ، أو عدم فاعليته، لهذا  أو قد تعترض الطريق إلى تحقيقه مما يؤدي إلى توقف املشروع أو عدم اكتماله 

أسس بموجب القانون    (2017)املواطن،    :FAUDTICصندوق دعم استخدام وتطوير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال    -     

لسنة    21-08رقم   املالية  بقانون  تمويل    2009املتعلق  إطار  في  الجزائرية،  الحكومة  طرف  من  التطبيق  حيز  ووضع 

"، هو صندوق موجه لتقديم التمويل الكامل أو    الجزائر اإللكترونيةالنشاطات الهادفة لتطبيق البرنامج االستراتيجي "  

ولوجيات اإلعالم  الجزئي للمشاريع التي يعدها كل شخص معنوي، عمومي أو خاص، ويهدف إلى ترقية استخدام وتطوير تكن

واالتصال، والهيئات املعنية بالتمويل من طرف هذا الصندوق هي: اإلدارات، واملؤسسات العمومية أو الخاصة، والجمعيات  

 املهنية في مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، ومستخدمي تكنولوجيات اإلعالم واالتصال. 

 وطبيعة املشاريع التي يمولها هذا الصندوق هي:      

 اقتناء تجهيزات اإلعالم اآللي والبرمجيات.  .1

 اقتناء تجهيزات الشبكة.  .2

 إعانات للمواطنين من أجل اقتناء حاسوب شخص ي والنفاذ إلى االنترنت ذي الدفع السريع. .3

 تكوين الكفاءات في مجال تطوير املضمون.  .4

 عالم واالتصال.استثمار مادية وغير مادية موجه لدعم النهوض بمؤسسات مختصة في تكنولوجيات اإل  .5

 إطالق خدمات على االنترنت.  .6

 تطوير وتسيير بوابات الدخول للخدمات.  .7

 دعم تقني والخبرة.  .8

 تعريب املحتوى.  .9

 تطوير املحتوى التربوي وامليلتيمديا. .10

 قاعدة تطوير البرمجيات. .11

 قاعدة تطوير محتوى امليلتيمديا ورقمنة الدروس.  .12

 تطوير املواقع االلكترونية.  .13

 (2009)قرار وزاري مشترك، تعميم تعليم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال على جميع فئات املجتمع. .14

 خالصة واستنتاجات: 

وتملك   اكتساب  في  الدول  وبين  الجماعات  وبين  األشخاص  بين  الفاصلة  الهوة  هي  التي  الرقمية،  الفجوة  تعتبر 

حاولت   األساس  هذا  وعلى  املعلومات،  من  تكنولوجيا  جملة  طريق  عن  الرقمية  الفجوة  أو  الهوة  هذه  تقليص  الجزائر 

اإلجراءات املعتمدة ويمكن تقسيم هذه اإلجراءات إلى قانونية كاعتماد التصديق والتوقيع اإللكتروني، املالي كإنشاء صندوق  

وتطوي االنترنت،  من  كاالستفادة  التقني  واالتصال،  اإلعالم  تكنولوجيات  وتطوير  استخدام  الثابت  دعم  الهاتف  ر شبكة 

والنقال، تقديم الخدمات باإلنترنت، والبشري عن طريق التعليم والصحة عن بعد، تدريب وتطوير الكفاءات، وغيرها من  

 اإلجراءات. 

وبالرغم من االهتمام املتزايد الذي أولته الحكومة للنهوض بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال وتقليص الفجوة  

ه غير كافي، وهذا يرجع باألساس إلى عدم قناعة القيادة العليا بأهمية هذا التكنولوجيا، أيضا إهمال املتابعة الرقمية إال أن

والرقابة وإهدار املال والجهد، باإلضافة إلى أن البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات ذات تكلفة عالية مما يكلف املال أكثر،  
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دة لتوفيرها، كما أنها لم تفتح املجال أكثر لالستثمار في مجال تكنولوجيا املعلومات  خاصة وأن الحكومة هي املسؤولة الوحي

 والسعي إلى توطينها وتصنيعها، باإلضافة إلى بطئ تطوير القوانين وتجديدها مع التطورات التكنولوجية املتسارعة. 

 قائمة املراجع: 

• ( نوري،  ومنير  يوسف،  بن  املؤسسات    (.2016أحمد  في  واالتصال  لإلعالم  الحديثة  التكنولوجيات  توظيف  معوقات 

 . 14اإلدارية العمومية الجزائرية. مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد 

•  ( واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  إدارة  املتحدة  )UNDESAاألمم  اإللكترونية  2014(.  الحكومة  دراسات   .)2014 ،

أجل   من  إلكترونية  املترجمون(  حكومة  البحرين،  بمملكة  اإللكترونية  الحكومة  )هيئة  إليه.  نتطلع  الذي  املستقبل 

 نيويورك: منظمة األمم املتحدة. 

، تجهيز  2018(. دراسات الحكومة اإللكترونية  UNDESA( .)2018األمم املتحدة إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية )  •

اإلمارات، املترجمون( نيويورك: منظمة  –عات مرنة ومستدامة. )إنترمد  الحكومة اإللكترونية لدعم التحول نحو مجتم

 األمم املتحدة. 

(. إطالق مشروع التعليم عن بعد عبر مؤسسات التعليم العالي. تم االسترداد من  2017جويلية,    24الدراسة الجزائرية. ) •

  http://bit.ly/2kwPa95الدراسة الجزائرية: 

   ARN: http://www.arn.dz/arn.html(. تم االسترداد من الشبكة الوطنية للبحث  2018. ) ARNالشبكة الوطنية للبحث   •

 (. الحكومة اإللكترونية النماذج والتطبيقات والتجارب. األردن: دار اليازوري للنشر والتوزيع.2011املبيضين صفوان. ) •

• ( للجمارك.  العامة  للجمارك.2016املديرية  العامة  املديرية  إحصائيات  للجمارك:    (.  العامة  املديرية  من  االسترداد  تم 

http://bit.ly/2lAYPvz   

• ( املواطن:  2017املواطن.  من  االسترداد  تم  واالتصال.  اإلعالم  تكنولوجيا  وتطوير  واستخدام  دعم  صندوق   .)

http://bit.ly/2ku8rYH   

• ( االستثمار  لتطوير  الوطنية  )ANDIالوكالة  الوطني2016(.  الوكالة  إحصائيات   .)( االستثمار  لتطوير  تم  ANDIة   .)

  http://bit.ly/2lyvB0mاالسترداد من 

)أكتوبر,   • بوقاسم.  الجزائرية  2015أمال  املجلة  الجزائرية.  اإلدارة  إلصالح  وضرورة  إستراتيجية  اإللكتروني  التحول   .)

 .8للسياسات العامة، العدد 

في الجزائر: الوضعية واآلفاق. اليوم البرملاني حول التدفق    (. البنية التحتية للتدفق السريع2010جوان    3بوحدة رشيدة. ) •

 السريع واالقتصاد الرقمي ودورهما في التنمية. الجزائر. 

(. الجاهزية اإللكترونية للبلدان العربية وانعكاساتها املحتملة على فرص تفعيل بيئة اقتصاد  2012حسن مظفر الرزو. ) •

 ربية.املعرفة. لبنان: مركز دراسات الوحدة الع

(. املحتوى الرقمي العربي على اإلنترنت، نظرة على التخطيط االستراتيجي العربي والعالم. مصر: العربي 2013رامي عبود. ) •

 للنشر والتوزيع.

. تم االسترداد  2021(. مرصد سوق الهاتف الثابت بالجزائر لسنة  2021سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية. ) •

 https://b.link/awuydhواالتصاالت اإللكترونية:  من سلطة ضبط البريد

(. مرصد سوق الهاتف النقال. تم االسترداد من سلطة ضبط البريد  2021سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية. ) •

 https://b.link/vbh3q6واالتصاالت اإللكترونية: 
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• ( هند.  واالت2008علوي  املعلومات  تكنولوجيا  إلى  النفاذ  قياس  أطروحة  (.  الجزائري.  بالشرق  التعليم  بقطاع  صاالت 

 دكتوراه العلوم في علم املكتبات: جامعة قسنطينة. 

 (. الفجوة الرقمية، رؤية عربية ملجتمع املعرفة. الكويت: عالم املعرفة.2005علي نبيل، و نادية حجازي. ) •

• ( أبو شنب.  أحمد  وا2012عماد  الديمقراطية  أداة  اإللكترونية،  الحوكمة  العربية  (.  املنظمة  املجتمعية. مصر:  لتنمية 

 للتنمية اإلدارية.

(. نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في الحد من ظاهرة  2014ديسمبر    9-8عماد بوقالش ي، والحاج العمري. ) •

 ملة، جامعة الجزائر. الفقر بالجزائر. امللتقى الدولي حول: تقييم سياسات اإلقالل من الفقر في الدول العربية في ظل العو 

 (. 2015فبراير,  1املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين ) 04-15قانون رقم  •

الذي    302  -128(. يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم  2009سبتمبر ,    30قرار وزاري مشترك. ) •

تك وتطوير  االستعمال  تملك  صندوق   " في  عنوانه  املؤرخ  واالتصال"،  اإلعالم  الجريدة  2009يوليو    26نولوجيات   ،

 .56الرسمية، العدد 

, ديسمبر(. صندوق دعم واستخدام وتطوير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال. تم االسترداد من موقع  2015موقع املواطن. ) •

   http://bit.ly/2ku8rYHاملواطن: 

• ( ليبيا.  عين  ا2018,  01  18موقع  مؤشرات  ليبيا:  (.  عين  موقع  من  االسترداد  تم  جسرها؟  يتولى  ومن  الرقمية  لفجوة 

http://bit.ly/2qTY82Q 

• ( السلكية.  البريد واملواصالت  السلكية والالسلكية خالل  2021وزارة  البريد واملواصالت  إنجازات قطاع  أهم  (. حوصلة 

من   غاية    2021جانفي    1الفترة  وزار 2021ماي    31إلى  من  االسترداد  تم  السلكية:  .  واملواصالت  البريد  ة 

https://b.link/qn4qtp 

(. التصديق اإللكتروني. تم االسترداد من وزارة البريد واملواصالت  2020وزارة البريد واملواصالت السلكية والالسلكية. ) •

 http://bit.ly/2QpgGToالسلكية والالسلكية: 

والتكنول • والالسلكية  السلكية  واملواصالت  البريد  )وزارة  والرقمنة.  بتكنولوجيا  2021,  10  20وجيات  الخاص  التقرير   .)

املعلومات واالتصال في الجزائر. تم االسترداد من وزارة البريد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة:  

http://bit.ly/2ObyIpD 

• ( املهنيين.  والتكوين  التعليم  الرقمي  2017وزارة  املواطن  والتكوين  E- Citoyen(. جهاز  التعليم  وزارة  من  االسترداد  تم   .

 http://bit.ly/2lzxNEKاملهنيين: 

•  internet world stats ( .30  april, 2019  .)Top Ten Languages Used in the Web  تم االسترداد من .internet world 

stats :https://www.internetworldstats.com/stats7.htm 

• Internet World Stats (  .09  01  ,2022  .) Algerian Internet Usage and Population Growth  من االسترداد  تم   .

Internet World Stats: http://bit.ly/2lR3OIo 
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The Future of E- governance and bureaucracy: 

A Comparative Study between Developed and Developing Countries 

 مستقبل الحوكمة اإللكترونية والبيروقراطية: 

 دراسة مقارنة بين البلدان املتقدمة والبلدان النامية 
Dina Taman 

 دينا طمان

Faculty of Economic and political Science, Cairo University / Egypt 
 

Abstract: 

Nowadays, the countries are keen to invest in the information and communication Technology (ICTs) 

for reducing the public bureaucracy. Therefore, the e-governance is considered as a revolutionary change 

in bureaucratic processes. It presents daily benefits for citizens to increase productivity and to improve the 

quality and speed of procedures. Therefore, the countries around the world, whether developed countries 

or developing countries, place at the top of their priorities the development of e-government at the regional 

and local levels. the paper discusses the main question “what is the future of e governance and bureaucracy? 

By presenting a comparative study between the application of e-governance in the developed countries in 

the European Union and the developing countries in Latin America. 

Key words: E-governance – e-government – Bureaucracy – ICTs – developing countries – developed 

countries - the EU – Latin America (LAC). 

 امللخص 

،    اتحرص الدول على االستثمار في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للحد من البيروقراطية. لذ   الحاضر، في الوقت  

البيروقراطية.    دتع العمليات  في  ثوري  تغيير  بمثابة  اإللكترونية  لزيادة حيث  الحكومة  للمواطنين  يومية  فوائد  يقدم 

 متقدمة أو نامية ، على رأس    ، تضع دول العالم  ومن ثماإلنتاجية وتحسين جودة وسرعة اإلجراءات.  
ً
، سواء كانت دوال

السؤال الرئيس ي "ما هو  البحثية  الورقة    هذه  أولوياتها تطوير الحكومة اإللكترونية على املستويين اإلقليمي واملحلي. تناقش

اإللكترونية   الحوكمة  تطبيق  بين  مقارنة  دراسة  تقديم  من خالل  والبيروقراطية؟  اإللكتروني  الحكم  الدول  مستقبل  في 

 ..في أمريكا الالتينية وكمثال لها  في االتحاد األوروبي والدول النامية كمثال لها املتقدمة 

البلدان    -تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    -البيروقراطية    -الحكومة اإللكترونية    -الحوكمة اإللكترونية  :  دالةالكلمات ال 

 أمريكا الالتينية  -األوروبي االتحاد  -البلدان املتقدمة    -النامية 

 

Introduction. 

It’s quite clear that the e-governance is considered as a revolutionary change in bureaucratic 

processes. The e-government is a tool to achieve e-gavernance. It’s considered as the main core of e-

governance. The e- Government and the e-Governance are seem like two faces of the same coin. 
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That’s why the two terms are used interchangeably in many studies.  the existence of an electronic 

government allows that all government services, or the greater part of them, be done electronically, 

which lead to administrative system reform by eliminating the bureaucracy and by encouraging and 

attracting the foreign investments inside the countries. Therefore, the countries around the world, 

whether developed countries or developing countries, place at the top of their priorities the 

development of e-government at the regional and local levels to invest in the information and 

communication Technology (ICTs) for reducing the public bureaucracy and for improving the good 

governance significantly and relatively quickly. It presents daily benefits for citizens to increase 

productivity and to improve the quality and speed of procedures. There is no doubt that e-

government reduces corruption rates in the administrative apparatus of the State. Not only does the 

e-government represent the use of information and communication technology (ICT) to provide 

good public services, but it is affected by many factors, including social, technical, economic, 

political and public administrative factors. Hence, e-governments face many challenges that differ 

according to the environment in which it is applied, so this research discusses the difference 

between developing and developed countries in dealing with these challenges. Therefore,  the main 

question in this research paper  is “what is the future of e-governance and bureaucracy ? we are going 

to search the answer by comparing between developed countries and the developing countries and 

how they deal with the e-governance in their countries. The European Union has been taken as an 

example for developed countries in dealing with the challenges of developed countries with e-

government and Latin American countries as a model for developing countries with emerging 

economies in dealing with e-government. Finally, after studying the different ways of dealing with 

the challenges and problems of e-government at the level of many countries, the paper provide the 

main points that any country needs to  apply the e governance successfully  especially in our Arab 

region. 

1. E-government and Bureaucracy in the EU . 

The European Union is considered as the largest group of democracies in the world. It is based 

on a commitment to the rule of law including transparency, integrity, and accountability to achieve 

the good governance inside its member countries.  The use of e-government has been growing in 

many parts of Europe during the past ten years, but it varies from one country to another. There are 

very successful models such as Norway, Sweden, Malta, and Estonia. While countries such as Italy 
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hasn’t reached the same rank. According to the eGovernment Benchmark Reports 2021 conducted 

by the European commission Malta was considered as the first European country in the e-

governement services with 97%, followed by Estonia 92%,  then Austria (87%) and Latvia (87%), 

Denmark (84%), Lithuania (83%) and Finland (83%). (EuropeanCommision, 2021) 

According to the report of the European commission, Malta invested €200m for technological 

renewal. Also, the reports described the Maltese e-government by being “ the most user-centric, 

transparent, technologically enabled and open to users from other European countries” 

(MaltaTimes, 2021). Malta received 99%, by 11% more than the European standard, for having a 

great quality of services in addition to easy way to use its services even by mobile. Then it obtains 

98% for transparency, 90% for cross-border usability, and 98% for key enablers. (Aldane, 2021)   

By studying the Estonian model, we find that Estonia, which is a member in the EU since 1 May 

2004, is considered as one of the leader countries  in the EU in applying the e-government and 

achieving the e- governance in a high rate estimated by 92%. There are many factors that led to the 

position of Estonia including : 

a) The size of the country: Estonia is one of smallest country in European continent, it is only 

45 227 km2. So, the size of the country counts an advantage of the success of applying the e-

government  . 

b) Young rate of populations is considered as a main factor in presenting a successful model for 

e-government  . 

c) The confidence in public institutions:  the studies have shown that there is a great trust in 

the public institutions from citizens. For example, in a survey conducted by the e-Residency 

team about the trust of Estonian residents in their e-government, the results were 82% of 

the Estonians confirmed that they trust their e-government and they are proud of it. 

(Marcus, 2020). 

d) The importance of  technological renewal: In 2017, The New Yorker described Estonia, in one 

of its article, by being a digital republic that enjoys a virtual, borderless, blockchaned and 

secure e-government )Rainer Kattel & Ines Mergel, 2018(. In the UN’s 2020 E-Government 

Development Index, Estonia was estimated as the third state out of 193 states in the 

effectiveness of the e-government around the world. 99% of the public services are provided 

by e-government. (FintechnewsBaltic, 2021) 
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2.  E-Governance and Bureaucracy in Latin America. 

Recently, the importance of reform and the transition toward democracy, development and 

digitization of public administration have become the main issue in Latin America. Therefore, the 

local institutions are interested in supporting the modernization of Latin American countries by 

providing the e-government in the public services. The digital divide is considered as a real obstacle 

to the successful establishment and implementation of e-government. As providing services and 

public information over the Internet will not be of any use to those who do not have access to 

technology. In addition to the digital divide, Latin American countries suffer from many obstacles 

that hinder e-government, including corruption, bureaucracy, coordination problems and selection 

bias. Moreover, the mechanisms of Public participation are absent from policy-making processes in 

Latin America, Or in other words, there is no real and serious political will to impose e-government. 

Also, Latin American and Caribbean countries suffer from a lack of funding, which is a matter of 

concern because e-governance needs a huge budget for its success. (Warf, 2014) 

In Mexico: one of the successful models in Latin America is the Mexican model, where the 

Mexican government well understood the importance of working to reduce the digital divide, and 

then the e-Mexico initiative helped to increase  the ability of citizens to use information and 

communication technology, especially in rural areas. The government exerted great efforts to 

reduce the digital divide by establishing additional digital community centres across the country. 

The main work of these digital community centres is to help those people, who do not have access 

to information and communication technology, whether due to their financial or technical 

inabilities. Then they connected them to the Internet as well as information about education, health, 

and all the level of governmental services. Among the services provided by these centres are 

information about government transactions, job vacancies, and general information from federal 

agencies. (OECD) 

3. Main Points to achieve E-governance in the Arab Region . 

 After studying the two models of the EU and LAC and how they deal with the e-government 

despite their different environments and cultures. It’s time to summarize the main points to achieve 

the e-governance in any country in the world, especially in the Arab region, which represents a new 

field a new field of e-government application. the most important results will be mentioned below  : 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  369

369 

a) Tool for reforms. Considering the e-government as a modernization tool to achieve 

public administration reform and achieve many governmental goals by raising the 

efficiency and effectiveness of government, facilitating the access to online 

information, and augmenting the service quality provided to citizens and companies . 

b) External challenges: Reducing the external challenges that hinder and affect the 

work of e-government including the Legislative, financial, technological, or regulatory 

challenges . 

c) Internal Challenges: Facing internal challenges by creating a spirit of coordination, 

cooperation and partnership between the public sector, the private sector and civil 

society. 

d) Training programs: providing training programs in the field of business and 

information and communication technology. for public servants working in the field of 

electronic services in all government departments and institutions in line with different 

public projects to avoid the lack of specialized skills in the field of technology and 

communications . 

e) Computer availability:  working seriously to increase the rate of Internet and 

computer penetration and making them available to all segments and levels of society. 

f) Legal framework: Developing an appropriate legal framework to work within the 

framework of e-government and removing all legislative obstacles that hinder the 

development of e-government . 

g) Convenient Budget: Providing the convenient budget for the success of e-

government. There are many experiments, such as the central financing in Canada in 

Budget 2021, the Canadian government established Canada Digital Adoption Program 

(CDAP) that offer $4 billion for small and medium-sized enterprises (SMEs) to make 

their business online, in addition to providing technical training courses and job 

vacancies for young generations.  Further, there is the coordinating financing resources 

in Italy, which allows to  many  Italian  municipalities to participate  to achieve the 

initiatives of spreading the e-government  with  the  only goal  of  accessing  financial  

resources. (Massimo Simonetta &Walter Castelnovo, 2008)  
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h) Clarity of the strategy: The transition towards an effective, efficient, and successful 

e-government requires a clear vision and mission and specific and precise priorities in 

the light of well-defined standards and specifications that are consistent with recent 

developments in information and communication technology. Strategic investment 

requires the availability of clear investment plans and specific objectives linked to the 

human and material resources available at the time specified for them. Accordingly, e-

government projects are selected depending on achieving the maximum possible 

return related to the return on investment or the optimal utilization of human and 

material resources. From this standpoint, the necessity of qualitative and quantitative 

standards to measure productivity and acceptable good performance emerges . 

i) Other Considerable factors: many factors must be taken into consideration to achieve 

a successful e-government including:  Level of trust in the government and its 

transactions, the importance of the formal form of government (central or 

decentralized), the Economic structure (education, agriculture, industry, services), the 

modesty of investment infrastructure, the administrative corruption, the technical 

dimension . 

Conclusion 

The e-government is one of the most important features of the modern era that leads to e-

governance. Countries differ regarding their problems and the difficulties they face to achieve e-

governance. In developed countries such as the European Union, huge budgets are available and 

play the space of the state, the age of users, trust between residents and the government, and the 

permanent renewal of technology are the most important reasons that work on the success of the e-

government system. While in developing countries such as Latin America, we find that the 

difficulties are almost material and lack of cooperation from the state. Hence, to benefit from these 

models in our Arab countries, the political will must be available, and the government should 

cooperate with the civil society in introducing  the importance of e-government to the citizens and 

by providing the e-government tools . 
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 ( املفهوم والتطور )اإلدارة اإللكترونية 

Electronic management (concept and development) 

 زروقي عاسية د. 

 جامعة غرداية/ الجزائر أستاذ محاضر "ب"، 

 د. معزوز ربيع  

 أستاذ محاضر "أ"، املركز الجامعي علي كافي تندوف/ الجزائر 
 

 امللخص: 

إن اإلدارة اإللكترونية باعتبارها أحدث مدرسة في اإلدارة قد أفرزت تأثيرات عديدة على نموذج اإلدارة التقليدية،وبالتالي على شكلها 

العامة االلكترونية،حيث تقلصت بفضلها   إلى نموذج الخدمة  التقليدي مباشر  انتقلت من شكل  بما فيها الخدمة العمومية،والتي  ووظائفها 

 واختزل عن طريقها الزمن وتطور بفضلها نوع ومستوى الخدمة العامة. املسافات 

 اإلدارة االلكترونية،الخدمة التطور التكنولوجي،الخدمات العمومية االلكترونية.  الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

 The electronic management as the latest school in management has produced many effects on the traditional 

management model, and therefore on its form and functions, including the public service, which moved from the traditional 

form directly to the electronic public service model, where distances have been reduced and time has been reduced and 

developed thanks to it. type and level of public service. 

Key words: electronic management, service, technological development, electronic public services. 
 

 مقدمة:

 املستمر التطوير أجل من العمل  إلى تدعوها متزايدة   تحديات نشاطها  مجاالت اختالف على املنظمات تواجه

 من  وتصل املنافسين على بها تتفوق  تنافسية متعالية  قدرات   وتحديد واإلنتاجية الكفاءة من  أعلى مستويات إلى للوصول 

التقنية وبذلك التميز، إدارة مستوى  إلى خاللها التطورات   تقنيات مقدمتها وفي الحديث العصر في املتسارعة تعتبر 

التي املعلومات والتي   اإللكترونية، باإلدارة وتعرف املعاصرة املنظمات تعيشها  تماما جديدة حالة أوجدت واالتصاالت 

 .املحققة ومستويات العوائد األداء وتقنيات وأساليب اإلداري  التطوير مجاالت في مسبقة  انجازات غير حققت

الثورة    كما مفاهيم  أحد  االلكترونية  اإلدارة  الحديثة،  تعتبر  االتصال  تقنيات  أفرزته  نوعي  تطور  ونتاج  الرقمية 

وازدياد الحاجة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة العالقة بين املواطن واملؤسسات وربط اإلدارة العامة والوزارات  

ومية أمر حتمي على الحكومة  أصبح إدخال مفهوم اإلدارة اإللكترونية كآلية لتقديم الخدمة العم  عبر آليات التكنولوجيا. إذ

الجزائرية لتتوافق مع التطورات العاملية السريعة، وذلك ملا لها من دور في تحسين األداء وسرعة اإلنجاز وفعالية التنفيذ،  

لتتمكن بذلك من ترقية املهام واألنشطة املقدمة من طرف الهيئات اإلدارية لتلبية حاجيات املواطنين وذلك بهدف تحقيق  

 تمثل في مضامينها مرتكزات الحكم الراشد .   مفاهيم

العمومية   باملرافق  خاصة  االلكترونية،  العامة  الخدمات  تطبيق  إلى  الجزائرية  الحكومة  عمدت  ذلك  أجل  ومن 

املحلية  األقرب إلى املواطن، فاستخدام هذه املرافق للتكنولوجيا الحديثة سيؤدي إلى تحسين الجودة  وتلبية أكثر لحاجيات  

 اطن. املو 

 ومن هنا نطرح االشكالية التالية: ما هو مفهوم اإلدارة االلكترونية وماهي متطلبات تطبيقها؟ 
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 ماهية اإلدارة االلكترونيةأوال: 

 والتحدي  التنافس ظل  في اإلدارة من جديد ونمط نموذج بروز إلى واالتصاالت املعلومات لتقنية السريع التطور  أدى

 باإلدارة تسميته على اصطلح ما وهو ،تهاخدما  جودة و أعماله، مستوى  من تحسن ،كي البيروقراطية اإلدارات أمام املتزايد

 النوعي التطور  بعد جاء االلكترونية  اإلدارة ظهور  فإن بذلك االلكترونية.  اإلدارة أو االلكترونية، الحكومة إدارة أو الرقمية،

 ( 3، صفحة 2005)ياسين،  االنترنت. شبكة وانتشار االلكترونية واألعمال االلكترونية، للتجارة  السريع

 . نشأة وتطور اإلدارة االلكترونية: 1

 تحقيق نحو  وتوجهها   الحكومات  اهتمام  بداية  مع ظهر  االلكترونية،  باإلدارة االهتمام أن  الدراسات بعض ترى 

  . والسياسية واالجتماعية االقتصادية  التنمية أهداف لخدمة الرقمية التكنولوجيا استخدام وتعميق التعامل، شفافية

 ( 14، صفحة 2003)سعيد، 

 الطبيعة أن   كما املعرفة  عصر  إلى تقودنا التي  الرقمية  الثورة مفاهيم  أحد  هي االلكترونية  فاإلدارة وبالتالي 

 العالقات ويتبادلون  الناس ويعملون  بها يتعامل  التي على الطريقة عميق  تأثير لها أصبح  التكنولوجيا، هذله القوية التحويلية

  (41، صفحة 2003)سعيد،  العالم. بقاع شتى في ويتواصلون  االجتماعية، 

 العمومية  ةااللكترونية وتمييزها عن الخدم. تعريف اإلدارة 2

العنصر    الجاهل بمفهومها ولذلك سيتم من خالل هذا  أو  اإلدارة اإللكترونية مصطلح  يولد غموضا لدى قارئه 

تسليط الضوء على تعريف اإلدارة اإللكترونية و التطرق إلى أهم ما يميزها عن الخدمة العمومية لقد حظي موضوع اإلدارة  

اإلدارة اإللكترونية   نية باالهتمام الواسع والذي انعكس إيجابا في تعدد التعريفات املقدمة لهذا املفهوم من بينها:اإللكترو

تعزيز   و  لدعم  املختلفة  اإللكترونية  املواقع  توفر  التي  االنترنت  وشبكات  الحواسيب  استخدام  عمادها  التي  اإلدارة  هي 

  للمواطنين واملؤسسات واألعمال في املجتمع بشفافية وكفاءة وبعدالة عالية. الحصول على املعلومات والخدمات وتوصيلها  

 (2006)علي حسن، 

  خصائص وعناصر اإلدارة االلكترونية .3

 في تغيير رئيس ي عن  يعبر مدخال العمومية املؤسسات في االلكترونية الخدمات تطبيق  نحو الجزائر  توجه يمثل

 تنفيذ  من تمكينها وبالتالي كفاءة ملواردها، أكثر إدارة تأمين من الحكومة لتمكين كوسيلة الحكومية األعمال وممارسة ثقافة

واالرتقاء الخدمات مؤسسات وإصالح  لتطوير عالية بجودة  فأصبح  للمواطنين،  املقدمة الخدمات  بمستوى  العمومية 

 خدمات  كقناة اإللكترونية اإلدارة تطبيق خالل من الجزائرية تبنتها الحكومة إستراتيجية سياسة  يمثل االلكتروني التحول 

 تقدمها  مؤسسات التي الخدمات  تلك في تضاهي يجعلها متميز بشكل  مكان أي وفي وقت أي  الجميع  في يستخدمها  عامة

التقليدية.   العمومية اإلدارة والجذري عن هري الجو  وباختالفها اإللكترونية العمومية اإلدارة أن في شك وال الخاص، القطاع

كما تمتلك اإلدارة اإللكترونية مجموعة من الخصائص والتي تميزها عن اإلدارة التقليدية، وهي امليزة األساسية والجوهرية  

)عبد الرحمن،    الخصائص.التي تجعل الدول تسعى إلى تطبيق اإلدارة اإللكترونية في منظماتها وفيما يأتي سيتم بيان هذه  

 (41، صفحة 2014

: وهذا التشبيك يعمل في إطار تعظيم إمكانيات الشبكة وفق قانون متكالف الذي يقوم على أن القيمة  أ ـ التشبيك الفائق

 ـ    اركين فيهاالحقيقية لكل شبكة ذات اتصال باتجاهين تعادل مربع إمكانات عدد املش

: هذا من خالل التفاعل الحي املباشر بين املتعاملين كما أنه يعمل  التفاعل اآلني على مدار الساعة  هنا وفي كل مكانب ـ  

مما يوفر إمكانية التعامل والعمل في الوقت الحقيقي مع العاملين واملوجودين   . أيام في األسبوع  7سا/اليوم و    24وفق قاعدة  

 (8، صفحة 2014)صفاء،  مكان في العالم بيسر وسهولة وبتكلفة اتصال محدودة.في أي 
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ـ   سرعة التوصيل الكهربائي التي تقرب من سرعة الضوء حيث    السرعة الفائقة املوارد، العمل عن بعد وبال حدود: ج 

ثا، فالسمة األساسية لألعمال أو العمل اإللكتروني  15يستغرق إرسال رسالة من قارة ألخرى عبر البريد اإللكتروني حوالي  

لى تطوير نظرة اإلدارة  هي إمكانية العمل بال حدود وهذه السمة تؤدي بنا إلى قدراتها الجوهرية باتجاه املزيد من بدون شك إ

 (160، صفحة 2009)نجم عبود،  إلى نفسها والتنظيم الهائل واملرن.

التي تقيم بها أنشطتها وتتابع بها مواقعها باطمئنان بعيدا عن أسلوب املتابعة باملذكرات والتقارير التي يرفعها األفراد في  د ـ  

اإلدارة التقليدية، بما يعرف عنها من مشكالت يأتي في مقدمتها انعدام الشفافية في كثير من الحاالت فضال عن بطء هذا  

األسلوب، ويمكن بوضوح كشف هذا الفارق حين نتصور إدارتين، إحداهما تجلس في انتظار مراقب أو مجموعة مراقبين  

عوا سير العمل فيه وأخرى تجلس في مكانها تشاهد حركة العمل في هذا املوقع أرسلتهم ليكتبوا لها تقريرا عن موقع ما، ويتاب

 ( 19، صفحة  2004)يوسف،  مباشرة، وتسمع أيضا كل ما يدور فيه.

ه تلك اإلدارة  من خصائص اإلدارة اإللكترونية السرية والخصوصية للمعلومات املهمة بما تملك  السرية والخصوصية:ه ـ 

 من برامج تمكنها من حجب املعلومات والبيانات املهمة، وعدم إتاحتها إال لذوي الصالحية الذين يملكون كلمة املرور. 

إن اإلدارة اإللكترونية كآلية عصرية في عمليات التطوير اإلداري، والتغيير التنظيمي تمثل منعرجا حاسما    زيادة اإلتقان:وـ  

املهام واأل للطلبات.في شكل  الفورية  املعالجة  أهمها  مزايا  وتنطوي على  التقليدية،  اإلدارية  الرحمن،    نشطة  )ناصر عبد 

 (2، صفحة 2005

 مستلزمات اإلدارة االلكترونية:ثانيا: 

الحاسوب   هي  أساسية  عناصر  أربعة  من  اإللكترونية  اإلدارة  واملعلومات،  تتكون  البيانات  وقواعد  وبرمجياته، 

 .واملوارد البشرية، وشبكات االتصال

   ماهية الحاسوب:. ـ  1

الجانب     فـي  دوره  يقتصر  ولم  اآللة،  مع  اإلنسان  تفاعل  زيادة  في  التي ساهمت  الركائز  أهم  من  الحاسوب  يعد 

مباشر ألداء عمل معين، بل تعدى ذلك إلى استخدام تقنياتـه في الكثير من املخترعات     املتعارف عليه من التعامل معه بشكل

في مختلف جوانب حي  اإلنسان  التي تخدم  اإلدارة  واألجهزة  في استخدام وتطبيق  املحوري  العنصر  اته. كما يمثل كذلك 

 اإللكترونية.  

مصطلح الكلمة Computer جاء  األجهزة   Compute من  مـن  مجموعة  عن  عبارة  والحاسوب  حساب  بمعنى 

)البرمجيـات التعليمـات   بشكل متناسق من خالل مجموعة من 
ً
معا تعمل  )املعدات(  تحقيق  ( وذلك لغرض   اإللكترونية 

: هو عبارة عن آلة إلكترونية ذات   أهداف معينة. باإلضافة إلى هذا التعريف توجد تعاريف أخـرى للحاسـوب، مـن أهمها

 ( 2004)يوسف،  وتخزينها للوصول إلى النتائج املطلوبة. سرعة عالية جدا ودقة متناهيـة يمكنهـا قبـول البيانـات

 بواسطة برامج أو  فهناك من عرفها 
ً
هو عبارة عن جهاز إلكتروني له القدرة على استقبال البيانات وتخزينهـا ومعالجتهـا ذاتيـا

 (2005)ناصر عبد الرحمن،  تطبيقات تشتمل على تعليمات إلنجاز مهمة معينة.

   كم هو عبارة عن جهاز يستطيع أو قادر على تنفيذ
ً
هائل مـن األوامـر والطلبـات بموجـب تعليمات خاصة مستخدما

. من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن 
ً
 على بيانات مخزنة مسبقا

ً
املهمة الرئيسية للحاسوب تتمثل في  بذلك أو معتمدا

ت مفيدة يمكن استخدامها عند  إمكانية تحويلها إلى نتائج ومعلوما استقبال البيانات ومعالجتها وتخزينها بشكل آلي، ومن ثم 

 الحاجة. 

  ــ املكونات املادية لجهاز الحاسوب : 2

  :تنقسم املكونات املادية ألي جهاز حاسوب إلى أربعة أقسام يمكن توضيحها فيما يلي
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لوحة  تستخدم هذه الوحدات لتغذية الحاسوب بالبيانات على اختالف صورها ومنها: : Units Input وحدات إدخال. 1.2

ــ    2.2    .وغيرها Mouse والفأرة Digital Camera والكاميرات الرقمية Scanners ،واملاسحات الضوئية Keyboard املفاتيح

بمعالجة األوامر   1تعتبر أهم شريحة داخل الحاسوب لكونها تقوم  : Unit Processing Central وحدة املعالجة املركزية

  :ن األجزاء التاليةالصادرة إليه، وتتكون هذه الوحدة م

أين يتم تخزين   وهي تتكون من مجموعة من املسارات اإللكترونية  : Unit Memory Central أ.وحدة الذاكرة املركزية

الذاكرة املرنـة املعالجة، وهناك نوعان من الذاكرة هما:  ، األولى تستخدم   ROM  الثابتة  والـذاكرة   RAM  البيانات قيد 

املؤقت بالبيانات أثناء تشغيل الجهاز أو أثناء العمـل عليـه، وتفقد محتوياتها بمجرد إيقاف تشغيل الجهاز أو  لالحتفاظ  

انقطاع التيار الكهربائي عنه، لذلك يتم حفظ البيانـات فـي وحدات تسمى وحدات التخزين قبل إيقاف تشغيل الجهاز. أما  

تفظ بالبيانات الضرورية لتشغيل الجهاز والتي ال يمكن تغيير محتواها،  الثانية فتسمى أيضا بذاكرة القـراءة فقـط، وتح

كما تحتفظ باملعلومـات عـن املؤسسة املصنعة، وال تفقد محتواها بمجرد إيقاف تشغيل الجهاز أو انقطاع التيار الكهربائي  

 ــ   عنه

راء العمليـات الحسـابية املطلوبة مثل  هذه الوحدة تقوم بإج: Unit Logical Arithmertic ب. وحدة الحساب واملنطق  

 الجمع، الطرح، القسمة...الخ، وكذلك إجراء بعض العمليات املنطقية مثل املسـاواة، أكبـر من، أصغر من ...الخ.

تقوم هذه الوحدة بالسيطرة على عمل كل األجزاء املختلفـة للحاسوب،  : Unit Control ت. وحدة التحكم أو السيطرة

تنسيق والسير الحسن لوحدة املعالجة املركزية، وتتضمن تبـادل املعلومـات والتعليمات من وإلى أجهزة  وكذلك تضمن ال

  .اإلدخال واإلخراج والذاكرة وتنفيذها حسب البرنامج املطلوب

الثانوية. 3.2 التخزين  األقراص    :وحدة  مثـل  للبيانـات  الـدائم  التخزين  أجهزة  من  أنواع  عدة  على  الحاسوب  أو  يحتوي 

  :يلي ، مـن أهمهـا مـا  CDاألسطوانات املمغنطة والضوئية والتي تعرف باألسطوانات املدمجة

هذا الجهاز لقراءة وكتابة البيانات من وعلى القرص الصلب والذي    يستخدم: Drive Disk Hard أ. محرك القرص الصلب

 لتخزين كميات كبيرة من البيانات بصفة شبه دائمة
ً
  .يعتبر مكانا

 يستخدم هذا الجهاز لقراءة املعلومات املوجودة على قرص ليزر : Drive Rom- CD ب. محرك القرص املدمج 

  .ة وكتابة املعلومات من وعلى القرص املرن هو جهاز يستخدم لقراء ت. محرك القرص املرن:

إخراج. 4.2 أمثلتها  : Units Output وحدات  ومن  للمستخدمين  واملعلومات  البيانات  إلظهار  الوحدات  هذه  تستخدم 

العرض أنواعها  Monitors شاشات  بمختلف  الصوتية   Printers ،والطابعات  العرض   Speakers،والسماعات  ،وأجهزة 

 الرقمية 

ا :  برمجيات  فـي هـذا  لحاسوب  املعدات، سـيتم  الحاسوب وهي  تكنولوجيا  من  امللموس  املادي  الجانب  إلى  التعرض  بعد 

املطلب عرض الجانب املكمل للمعدات واملتمثل في البرمجيات، هذه األخيرة تعتبر أكثـر أهميـة حيـث بدونها ال تعمل املكونات  

 (20، صفحة 2006)عالء،  أو األجزاء املادية لهذا الجهاز.

 .البرمجيات:  3

البرمجيات  
ُ
" بأنها   Software)) تعرف املتعددة من طرف  :  والتعليمات  األوامر  من  املشكلة  النماذج  من  مجموعة 

وفق تعليمات    العمل بطريقة معينة اإلنسان في شكل برامج، والتي توجه املكونات املادية للحاسوب لغرض أداء مهمة ما أو  

بأنها عبارة عن      (2006)عالء،    دقيقة خطوة بخطوة للحصول على نتائج مطلوبة بشكل معين. البرمجيات  كذلك عرفت 

الشق الذهني من نظم وشبكات الحاسوب، وهـي مجموعـة البرامج التي تستخدم لتشغيل جهاز الحاسوب واالستفادة من  

البيانات وتخزينهـا إدخال  في  املختلفة  منها، إمكاناته  هيثم،    واالستفادة  ، محمد  أما   (146، صفحة  2004)إيمان فاضل 
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ه قد يتوفر لدى املنظمة أنظمة برمجية جزئية قديمة أو حديثة، وفي الغالب  
ّ
بالنسبة ملصادر الحصول على البرمجيات فإن

ه توجد لدى املنظمة أنظمة برمجية، حيث أن
ّ
أن مثل أنظمة: إدارة  األنظمة البرمجية لوظائف املنظمة املختلفة   يفترض 

فـي موجـودة  وغيرهـا  األجـور  املالية،   ،
ً
إلكترونيا البشرية  أمام   املوارد  املنظمة  ستكون  فلذلك  بعيد،  زمن  منذ  املنظمات 

  :الخيارات التالية

 تطوير املنظومة الحالية؛  -  

 البدء في إنشاء منظومة برمجية جديدة يقوم بتصميمها املوظفون في املنظمة؛   -

 اء املنظومة من موردين محليين أو عامليين.اقتن-

وفي الغالب تقوم املنظمة إما باقتناء منظومة جاهزة كاملة تحتوي   .تأجير املنظومة في حال عدم تمكن املنظمة من اقتنائها - 

اع املعرفة لديها،  أنظمـة شـاملة للمنظمـة بهـدف التحول لإلدارة اإللكترونية، أو تقوم ببرمجة تلك املنظومة في حال توفر صن

مثلما تقـوم به بعض مؤسسات التعليم العالي التي سيتم اإلشارة إليها في الفصل الرابع، حيث يتوفر لديها طاقم معرفـة في 

مراكز تكنولوجيا املعلومات واالتصال يقوم بتطوير وتجهيز أنظمة حاسوبية متكاملة بهـدف التحـول إلى اإلدارة اإللكترونية  

 .بصفة شاملة

 .املوارد البشرية:4

والذين    إن املقصود باملوارد البشرية في نظام اإلدارة االلكترونية هم الخبراء املختصون العاملون في حقل املعرفة،

االلكترونية، اإلدارة  ملنظومة  والوظيفية  اإلنسانية  البنية  الرقمية    يمثلون  القيادات  ويمثلون  فيها  األهم  العنصر  وهم 

 والرأسمال الفكري نذكر منهم:  واملحللون للموارد املعرفية،واملديرون  

ويجب أن تتوفر   ،هم الذين يقومون بوظائف اإلدارة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة املديرون والوكالء املساعدون: -

 فيهم املؤهالت التقنية 

املبرمجون:   يمكن التي  البرمجة    لغات إحدى  إلى العادية اللغة من  اإلدارة  رغبات  ينقلون  الذين  املترجمين  بمثابة  وهم ــ 

 معها  يتعامل  أن للحاسوب

ضابط  البيانات، وتعريف حفظ ووظيفته  املنظمة؛  أجزاء بكل االتصال  على القدرة  لديه تكون  أن يجب :البيانات ــ 

ل وتزويد الناقصة، البيانات وتحديد املعلومات ملفات وتصميم ِ
ّ
 بها. واإلدارة  املشغ

 إدخال  ووظيفته واملبرمج، اإلدارة مع مباشر اتصال على ويكون  الحاسوب باستخدام يقوم الذي هو :املحرر  أو املشغلــ  

 (2000)صباح رحيمة ، محمد حسن،  واملعلومات. البيانات وإخراج

 اإللكترونية اإلدارة لتطبيق البشري  العنصر  رابعا ــ أهمية

  البشري  العنصر يؤدي
ً
  دورا

ً
  هاما

ً
 كما مستوى  املنظمات، على اإللكترونية اإلدارة تطبيق مشروع إنجاح في وبرزا

ا  واملعدات،  أحدث  األجهزة  امتلكت  وإن حتى أهدافها  تحقيق من  تتمكن  لن  العنصر هذا  بدون  األخيرة  هذه  أن 
ّ
 من بد  ال  لذ

  البشرية املوارد تأهيل
ً
  تأهيال

ً
 االرتباط  ذات املتخصصة البشرية املوارد إعداد الكفاءة، ويمكن من عالي مستوى  وعلى جيدا

 والتي  التدريبية البرامج من مجموعة تنفيذ  خالل من اإللكترونية، شبكات االتصاالت على العمل  ونظم  املعلوماتية بالبنية

 اإلدارة  تطبيقات تنفيذ عند الكفاءة ولتحقيق التكنولوجي التطور  ملواكبة املطلوبة البشرية   املوارد إعداد في تساعد

 عمله  وتقديم أداء في البشري  العنصر على يستغني أن يمكنه ال اإللكترونية اإلدارة مشروع أن يتضح اإللكترونية، وعليه

  مدربة  بشرية عناصر  إلى حاجة في املشروع فهذا  خدماته،
ً
  تدريبا

ً
 ومستوعبة  العلمية  والتقنية، املهارات  حيث من جيدا

 العنصر تطوير املنظمات على  مختلف يستوجب التاليوب اإللكترونية، اإلدارة أعمال بإنجاز الخاصة  التطبيقات لكافة

وما  بشكل  املشروع  إدارة  من  يتمكن  حتى بها،  العامل  البشري   املوظفين من  العديد أن هو الشأن هذا  في يالحظ فعال 
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  الجديدة، املعلومات تقنيات  من عليه ينطوي  وما  اإلدارة اإللكترونية مشروع تجاهل يحاولون  التقليديين
ً
 محاولة من  بدال

  املشروع،  هذا تطبيق بضرورة  إقناعهم لذلك ينبغي معه، والتجاوب مواكبته
ّ
نهم  وإال

ّ
 التطور  طريق في عقبة سيكونون  فإ

 التقنية أسهل  على الحصول  ن فا معلوم هو  وكما واالتصال، املعلومات  ولوجياتكن ثورة نتائج  من والحداثة واالستفادة

  البشري  العنصر كون  من  بكثير 
ً
يتمثل  جانب  على  التركيز  يجب  وعليه  معها،  التعامل على  قادرا  وتثقيف تدريب  في مهم 

 من تحقق  ما  ومراقبة  متابعتها بذلك، مع  الخاصة  واإلستراتيجيات  الخطط مختلف  إعداد خالل  من  البشري،  العنصر

 اإللكترونية .  اإلدارة مشروع لتطبيق  اإلعداد فيه يتم الذي الوقت في وهذا انجازات،

 أساس ي إليها، عنصر املنظمات وحاجة  واستخدامها واالتصال املعلومات تكنولوجيا في االستثمار خطوة تعتبر كما

 أداء وفعالية كفاءة رفع عوامل  من بين اإللكتروني العمل ويعد .الحالي العصر في املنظمات هذه عمل وتطور  نجاح لضمان

 سير  مراقبة   وحسن سريتها وحماية الوثائق إدارة على حسن تطبيقاتها  خالل من  االلكترونية اإلدارة تعمل حيث املنظمات،

  املنظمة  في املختصة الجهة إلى لحظة وصولها  منذ   االعتماد   مرحلة    خالل  املعامالت  
ً
 وإنهائها  العالقة ذات بالجهات مرورا

   واضح استراتجيات لها عمالقة  كبيرة منظمات  هناك أن إلى العاملية اإلحصائيات وتشير واسترجاعها وأرشفتها، وتخزينها

، معامالتها إلدارة
ً
 ضرورة على يؤكد ما  أدائها، وهذا نتائج وعلى أعمالها إنجاز وسهولة سرعة على هذا وانعكس إلكترونيا

  مهم كعنصر البشري  بالعنصر االهتمام
ً
 (15، صفحة 2014)زهية،   الرقمي.  إلى النظام التحول  عملية  نجاح في جدا

 االلكترونية:  اإلدارة تطبيق في البشرية املوارد نجاح عواملـ  5

 إلى مباشر تؤدي بشكل والتي املنظمة في البشرية املوارد منظومة في توافرها يجب التي  العوامل من مجموعة هناك

 (2013)محمد مطر،  وهي. اإللكترونية اإلدارة تطبيقات مع التعامل في البشرية املوارد نجاح

 اإللكترونية؛ اإلدارة  لتطبيق واضحة إستراتيجية  رؤية ضمن ــ العمل

 اإلدارة تطبيق  باإليجاب على ينعكس مما البشرية واملوارد باملنظمة خاصة وبرامج وممارسات سياسات وجود ضرورة -

 اإللكترونية 

 للموارد واضحة ووضع استراتيجيات وتحفيزه، وتدريبه وتطويره باختياره االهتمام حيث من  البشري  بالعنصر االهتمام -

 اإللكترونية؛ اإلدارة مع تعاملها آلية توضح البشرية

 العمل والبرامج وإجراءات السياسات  تطبيق عند  املنظمة واستراتيجيات وأهداف العاملين حاجات  بين التوازن  تحقيق   -

 اإللكترونية .  باإلدارة الخاصة

 .وقدرتهم ومعرفتهم مهاراتهم من واالستفادة العاملين وتطوير تنمية على تعمل عمل بيئة توفير   -

 
ً
 البشرية املوارد على تهيئة مستمر  بشكل  العمل ضرورة يتطلب اإللكترونية اإلدارة  تطبيق أن  يتضح سبق  ما على ـ تأسيسا

وتكنولوجيا وسائل في واملتالحقة  السريعة التغيرات  مع للتعامل  باملنظمة العاملة  خالل من  وذلك املعلومات، االتصال 

)عالء عبد   املتقادمة واملعارف املهارات في التغيير الوقت الستيعاب مع والتطوير للتعديل قابلة  مرنة تدريبية برامج تصميم

 ( 22، صفحة 2005الرزاق ، حسين عالء عبد الرزاق، 

 خاتمة:

والتحول من االتصال املباشر للمواطنين    العامة، تمثل اإلدارة االلكترونية مرحلة حاسمة في االنتقال نحو الخدمات  

وتنطلق من االستخدام األمثل    مع مؤسسات الخدمة العامة إلى التواصل االفتراض ي عبر الشبكات االلكترونية املختلفة، 

ة التي  لتقدم حلوال للتعقيدات واملشاكل البيروقراطي  وبرامج تكنولوجيا املعلومات واالتصال،  ملختلف األجهزة واملعدات،

 تعترض اإلدارة في شكلها التقليدي.
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وبالتالي يتيح تطبيق اإلدارة االلكترونية فرصة القضاء على صفوف االنتظار والذهاب إلى املؤسسات العمومية طلبا  

فكل اإلمكانيات سوف تكون مفتوحة من خالل    ولكن تكون هناك حاجة ملراعاة أوقات عمل تلك املؤسسات،  للخدمات،

 وعن طريق إدخال تعديالت تركيبية على اإلدارة العمومية تدعيما للتواصل االجتماعي.  ي، العمل الشبك

 أما فيما يتعلق بالنتائج :نذكر ما يلي:  

ـ تؤثر اإلدارة االلكترونية على شكل الخدمة العمومية،من خالل آلياتها املتمثلة في شبكة األنترنات ومختلف املعدات التقنية  

 الي التوجه نحو عالم الرقمنة لتقديمها للمستفدين في الوقت املناسب. والتكنولوجية وبالت

سرعة   من  يحسن  الحكومية،بما  باملؤسسات  الفرد  عالقة  في  النظر  يعيد  جديد  بديل  هي  االلكترونية  اإلدارة  ــ 

 االستجابة،ويزيد من مستوى فعالية تقديم الخدمة. 

 بيق آلية اإلدارة االلكترونية.    ــ تظهر محددات الخدمة العمومية الرشيدة أثناء تط

 قائمة املراجع: 
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 عمان: دار املناهج للنشر والتوزيع. أساسيات نظم املعلومات اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات.(. 2006الساملي عالء. ) •
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 البيروقراطي واإلدارة اإللكترونية في إصالح إدارة املؤسسات دور التنظيم 

The role of bureaucratic regulation and electronic management in the reform of 

enterprise management 

 إعداد الباحثة: د. سامية إسماعيل سكيك 

العالي الفلسطينية مدير تنفيذي بوزارة التربية والتعليم  ، غزة، فلسطين   

 

 امللخص: 

تعتبر اإلدارة اإللكترونية أحد سمات تطبيقات األعمال اإللكترونية، خاصة بعد االنفجار املعرفي، وانتشار اإلنترنت واستخداماته في 

 عديدة وبال حدود للدخول املستمر في مجاالت جديدة،  
ً
واملحافظة على امليزة تغيير وتطوير أسس إدارة األعمال ومبادئها، حيث فتحت أبوابا

 .التنافسية، والتعامل مع العوملة، وإضافة أنشطة جديدة في األسواق الحالية واملرتقبة

ورغم ما للبيروقراطية من فوائد جّمة باعتبارها سمة من سمات املجتمع الحديث املعقد، إال أنه ينظر إليها على أنها من أمراض التنظيم  

 له مكانته في اإلدارة الحديثة حيث إنها بآلياتها وأشكالها املختلفة وما يرافقها من الذي يعرقل اإلدارة السليمة، و 
ً
يجمد نشاطها، ولم تعد نظاما

 في وجه اإلبداع واالبتكار، وفي الوقت  
ً
الذي  جمود وتعقيدات، واتباع حرفي للوائح والقوانين، إضافة إلى عدم وضوح األهداف، حيث تشكل عائقا

    تعتمد  نظم اإلدارة 
ً
الحديثة على اإلدارة اإللكترونية وعلى الشفافية ونظم االتصال والتواصل الحديثة، واالهتمام بالعنصر البشري، فضال

املساواة والنزاهة والشفافية، ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة البيروقراطي يؤكد مبادئ  التنظيم  بالبيئة املحيطة، نجد أن   عن االهتمام 

ال البيروقراطية بمفهومها  لتوضح مفهوم كل من  في إصالح إدارة املؤسسات على أن تطبق  البيروقراطي واإلدارة اإللكترونية ودورهما  تنظيم 

التعقيدات   التخلص  من مظاهر  التنظيمين، ولضمان  بين  وتناغم  انسجام  لتحقيق  العاملين،  مهارات  في   
ً
تطويرا يستلزم ذلك  املثالي، حيث 

 واإلجراءات البيروقراطية.  

 الكلمات املفتاحية:  

 البيروقراطية، التنظيم البيروقراطي، اإلدارة اإللكترونية، إدارة املؤسسات، الثقافة التنظيمية البيروقراطية. 

Abstract: 

The role of bureaucratic regulation and electronic management in the reform of enterprise management  E-

management is one of the features of e-business applications, as it has opened many portals to enter into new fields, maintain 

bids, deal with globalization, and learn new activities in current and prospective markets.                                                                   

Despite the many benefits of bureaucracy as a feature of the complex modern society, it is seen as one of the diseases 

of the organization that hinders proper management and freezes its activity. And a literal follow-up to regulations and laws, 

in addition to the lack of clarity of goals, which constitutes an obstacle in the face of creativity and innovation, and at a time 

when modern management systems depend on electronic management, transparency, modern communication and 

communication systems, and attention to the human element, as well as attention to the surrounding environment, we find 

that bureaucratic regulation affirms the principles of equality, integrity and transparency,  

Hence the idea of this study came to clarify the concept of both bureaucratic regulation and the electronic 

management and their role in reforming the management of institutions, provided that bureaucracy regulation is applied in 

its ideal sense, as this requires a development in the skills of workers, to achieve harmony between the two regulations, and 

to ensure the elimination of manifestations of complications and bureaucratic procedures.  

Key words:  Bureaucracy, bureaucratic regulation, electronic management, enterprise management, bureaucratic 

organizational culture. 

  



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  380

380 

 مقدمة:

في        للمنظمة،  القياسية  أو  املعيارية  الحالة  يعني  الذي  البيروقراطي  للتنظيم  املثالي  النموذج  نظرية  فيبر  ماكس  وضع 

محاولة لتعديل األشكال التنظيمية التي كانت سائدة في املجتمع اإلقطاعي واألنظمة االستبدادية للحكم، وقد اتسم هذا  

 اإلدارة اإللكترونية كنظام حديث أسهم في تغيير    النموذج بالكفاءة والعقالنية مقارنة
ً
باألنظمة السائدة، كما ظهرت حديثا

إلى إنجاز الوظائف اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة واتخاذ   الكثير من األفكار حول النظم السائدة، إضافة 

طها بفئة املؤثرين  لتطوير عالقاتها مع  القرارات، من خالل استخدام نظم تكنولوجيا املعلومات داخل املؤسسات ، ورب

البيئة الداخلية والخارجية، ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة لتوضيح دور التنظيم البيروقراطي املثالي ل " فيبر " ودور  

التوافق واالنسجام  منهما، وتحقيق  كل  مميزات  من  املؤسسات من خالل االستفادة  إدارة  إصالح  في  اإللكترونية    اإلدارة 

 لتحقيق األهداف املطلوبة.  

 أهمية البحث: 

التنظيم    .1 من  كل  دور  حول  يتمحور  والذي  تعالجه،  الذي  املوضوع  أهمية  من  أهميتها  الدراسة  هذه  تستمد 

 البيروقراطي واإلدارة اإللكترونية بما لهما وما عليهما في تحسين إدارة املؤسسات. 

الدراسة األولى   .2 الباحثة    - تعتبر  التنظيم البيروقراطي  ا  -في حدود علم  لتي تناولت هذا املوضوع في محاولة لربط 

  
ً
واالستفادة من مزاياه، مع اإلدارة اإللكترونية التي توفر الوقت والجهد والتكلفة، وتساعد في سرعة اإلنجاز بعيدا

 عن الروتين.   

 أهداف البحث: 

 تتمثل أهداف البحث فيما يلي:

 الي لدى " ماكس فيبر " بما له وما عليه. التعرف إلى التنظيم البيروقراطي املث .1

 التعرف إلى اإلدارة اإللكترونية بمزاياها وقدرتها على إنجاز األعمال في أقل وقت وجهد.  .2

 التعرف إلى دور كل من التنظيم البيروقراطي املثالي واإلدارة اإللكترونية في إصالح إدارة املؤسسات. .3

 منهج وخطة البحث: 

، لذا اعتمدت الباحثة على تقديم إطار نظري يشمل التنظيم البيروقراطي املثالي بمزاياه  إن البحث ذو مهمة نظرية

واالنتقادات املوجهة إليه، ، وكذلك تقديم إطار نظري حول اإلدارة اإللكترونية بمزاياها وما آلت إليه، في محاولة لالستفادة  

 لبحث املكونة من:من مزايا كل منهما في إصالح إدارة املؤسسات، وذلك حسب خطة ا

 البيروقراطية والتنظيم البيروقراطي: املفهوم والخصائص واإليجابيات.    املحور األول: .1

 اإلدارة اإللكترونية: مفهومها ومراحلها وخصائصها ومتطلباتها ومبادئها ومعوقاتها.  املحور الثاني: .2

 دور التنظيم البيروقراطي واإلدارة اإللكترونية في إصالح إدارة املؤسسات.  املحور الثالث: .3

 االستنتاجات والتوصيات والخاتمة.  املحور الرابع: .4

 املحور األول: البيروقراطية:

إن مفهوم البيروقراطية عند " فيبر " يعبر عن العقالنية في النظام الرأسمالي، بل والخاصية الجوهرية لها، واألداة  

 من أشكال اإلدارة تقوم على شكل خاص من الشرعية    2008الحيوية فيها ) سليمان،  
ً
(، كما أنه يعتبر البيروقراطية شكال

املركز   على  والسلطة  القوة  ) كعباش،  التي تضفي صفة  األفراد  على  (، ومن خالل    52: ص  2006والوظيفة وال تضفيها 

خاصة   فيها  السلطة  تكون  بحيث  اإلدارة،  عقلنة  عن  عبارة  البيروقراطية  أن  يتضح  للبيروقراطية،  الفيبري  التعريف 
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ال القانونية  للسلطة   
ً
األكثر تقدما الشكل  القانونية، فالبيرقراطية هي  بالشرعية  ) دوفرجيه، بالوظيفة وتتصف  عقالنية 

 (.   188: ص 1991

( فيعرف البيروقراطية بأنها: " ذلك الهيكل التنظيمي الذي تنجز فيه مهام تشغيلية   Robbins,2001: p 423 أما ) 

السلطة   طريق  عن  تدار  وظيفية  وأقسام  القانونية،  والقواعد  العالية،  والرسمية  التخصص،  من خالل  الروتين  عالية 

يق السيطرة والرقابة وسلسلة أوامر عمودية التخاذ القرار "، وللبيروقراطية معنيان، األول وهو املعنى  املركزية ونطاق ض

الشائع للمصطلح، واآلخر هو املعنى األكاديمي العلمي، حيث يرتبط املعنى األول بعدة مساوئ كالبطء والروتين والفساد،  

 عاملين معها.وهو يدل على عجز اإلدارة العامة على تلبية رغبة املت

( بأن جذور كلمة البيروقراطية يعود إلى    18: ص  2014أما عن املصطلح األكاديمي للبيروقراطية فتوضح )  حسين،  

"، ويعني بالفرنسية القديمة " املكتب "، والجزء    " Bureauاألصل الالتيني، حيث يتكون املصطلح من جزأين، األول بيرو:  

" باإلنجليزية، وتعني السلطة أو الحكم، وبهذا يعني    cracy" بالفرنسية، و "   Cratieونانية و "  " بالي  Kratosالثاني قراطية: "  

 مصطلح البيروقراطية " حكم املكتب " أو " سلطة املكتب ".  

( أن البيروقراطية في الشق اللغوي تعني: "  ممارسة العمل اإلداري من خالل سلطة    35: ص  2008ويوضح ) عوض،  

 املكتب". 

عرف " روبنز " البيروقراطية بأنها: " ذلك الهيكل التنظيمي الذي تنجز فيه مهام تشغيلية عالية الروتين من خالل  وي

للسيطرة   ضيق  ونطاق  املركزية،  السلطة  تديرها  وظيفية  وأقسام  القانونية،  والقواعد  العالية،  والرسمية  التخصص، 

 (. 6: ص2008هام، والرقابة، وسلسلة أوامر عمودية التخاذ القرار " ) د

كما عرف " ميشال كروسبي " البيروقراطية من خالل املدخل اإلنساني، حيث ربط بين تطورها وتضاؤل الحرية  

الفردية، فهي بالنسبة إليه مكونة من دوائر الدولة، يعمل بها املوظفون، وهي منظمة بشكل تسلسلي، وتعتمد على سلطة  

أنها تنظيم ال يستطيع تصحيح التي تعتمد عليها    حاكمة كما  القواعد  إن  إذ  السابقة،  سلوكه عن طريق إدراك أخطائه 

 ما يستخدمها األفراد لتحقيق أغراضهم الشخصية ) علي، 
ً
 (. 2006البيروقراطية غالبا

الطرق   وأقصر  أفضل  استخدام  بمعنى  الرشيدة،  الفعالية   " هو:  البيروقراطية  هدف  أن  على   " فيبر   " أكد  كما 

بها  للوصول للهدف امل التي يجب أن تعمل  الكيفية   كنمط مثالي بحت، وحاول تحديد 
ً
البيروقراطية منهجيا حدد، وحلل 

 (.  101 -100: ص ص 2000بأقص ى درجة من الكفاءة والفاعلية، على خالف الواقع " )بدر، 

 التنظيم البيروقراطي: 

بنا الذي يحقق  اكتساب نمط معين من السلوك  يعني:"  التنظيم  أن  السلطة، وهو يضم مجموعة  يوضح فيبر  ء 

عالقات اجتماعية، وتفاعالت بين األعضاء املشكلين له، بحيث يكون ذلك وفق األسس والقواعد التي تحكم سلوكهم، ويتم  

 (. 9: ص  2004ذلك على أساس نظام التسلسل اإلداري، وتقسيم العمل، وتحقيق الهدف " ) رشوان، 

ود " بأنه: " الوسيلة التي يرتبط بها أعداد كبيرة من البشر، أكثر من أن  كما يعرفه " جون فيفنر " و " فرانك شيرو 

لتحقيق   منظمة  محاولة  في   
ً
معا ويرتبطون  معقدة،  بأعمال  ينهضون  املباشرة،  املواجهة  لقاء  من  لوحده  فرد  كل  يتمكن 

 (.  33: ص 1965أغراض متفق عليه " ) فيفنر وشيروود، 

لطفي،    ( ص  1981ويعرفه  بأنه:    26:   )  
ً
معا تفاعلها  في  والعادات  واالفكار  املستخدمة  الوسائل  من  مجموعة   "

 الستغالل البيئة، بقصد إرضاء حاجات أساسية ". 

( التنظيم البيروقراطي بأنه: " ذلك التنظيم العقالني للجهاز   29 – 28: ص 1996كما يعرف ) زويلف، والعضايلة، 

ال املنظمة، وتأثيره على سلوك وأداء  القوانين  اإلداري في  التي تستمد من مجموعة  عاملين، وهي عبارة عن سلطة املكتب 
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الوظيفي،   القائم على مجموعة من املبادئ كتقسيم العمل، والتخصص  الرسمي  التنظيم  التي يحتوي عليها  والتعليمات 

 عن كل ما هو ذاتي " .
ً
 وذلك بعيدا

 بأنه: "مجموعة من العاملين  ومن خالل عرض بعض التعريفات حول التنظيم البيروقراطي يمكن   
ً
تعريفه إجرائيا

الوظيفية،   التخصصات  للمهام حسب  وتقسيم  قواعد  وفق  رسمي،  إداري  لهيكل   
ً
وفقا يعملون  منظمة،  أو  مؤسسة  في 

واملؤهالت التقنية والفنية، وفصل تام بين ممتلكات وشؤون املؤسسة، واملمتلكات والشؤون الشخصية لشاغلي الوظائف،  

 للرغب
ً
 ات الشخصية في التدخل في األداء العقالني للمؤسسة ". منعا

 الثقافة التنظيمية البيروقراطية:

واهتمام   هرمي،  وتسلسل  ورسمية،  ومعيارية  كثيرة  وإجراءات  قواعد  البيروقراطية  التنظيمية  الثقافة  تمثل 

تمثل أهمية البيروقراطية في قدرتها  بالقواعد واملعايير املكتوبة، واملهام واملسؤوليات والسلطات محددة بشكل واضح، وت

 على تحقيق أقص ى درجات الكفاءة والفعالية، بسبب دقة وسرعة األداء والقوانين واإلجراءات الرسمية. 

 السمات األساسية لنموذج التنظيم البيروقراطي:  

 حدد " فيبر" السمات األساسية لنموذج التنظيم البيروقراطي في ست سمات هي: 

 للعمل مع تحديد الصالحيات والحقوق والواجبات. تقسيم مطلق  .1

تسلسل هرمي للوظائف تحدد فيه آليات الهيمنة والخضوع بحيث يجد كل مستوى نفسه تحت سيطرة مستوى أعلى   .2

 منه. 

ال  .3  ( وعمومية  موضوعة  وفنية  قانونية  تطبيقها    قواعد  يتطلب  حيث  اتباعه،  الواجب  السلوك  تحدد   ) شخصية 

 تشكيالت متخصصة، يتمتع موظفوها بمؤهالت محددة، ويتم تعيينهم مع اجتياز اختبارات معينة.

الفصل بين الواقع اإلداري وشاغله، إللغاء التملك للمركز اإلداري وأدواته من قبل شاغله، بمعنى الفصل بين الحياة   .4

 وظيفة ملنع توريث الوظائف. الشخصية وال

 احتساب رواتب نقدية للموظفين تندرج بحسب املرتبة، واملوقع في السلم اإلداري وحسب طبيعة املهنة.  .5

 (. 6:  2008الترقية التدريجية حسب األقدمية على أساس معايير موضوعية ) دهام،  .6

على   الحتوائه  البيروقراطي  التنظيم  على  الدول  من  الكثير  اعتمد  سلوك  وقد  تنظيم  خاللها  من  يمكن  قواعد 

العاملين، واستثمار قدراتهم على الوجه األكمل، وذلك لتميزه بالدقة والوضوح، واعتماده على اللوائح والقوانين والقواعد  

الواضحة للموظفين، الذين يعتمدون على اإلجراءات املكتوبة في التعامل مع مختلف املستويات، باعتبار االنتقاء لهؤالء  

حاجاتهم  ا إشباع  يمكن  حيث  ومهاراتهم،  قدراتهم  حسب  بجدارة  املناصب  الستحقاق  سليمة،  معايير  ضمن  ملوظفين 

النفسية واالجتماعية، وتحقيق رغباتهم املادية، ورغبة وأهداف املؤسسة التي يعملون بها، مع مراعاة تدريبهم من خالل  

 هاراتهم. الندوات واملؤتمرات وورش العمل فيما يحتاجون لتنمية م

كما يعتبر التنظيم البيروقراطي سمة من سمات املجتمع الحديث املعقد الذي أدى إلى ظهور البيروقراطية كرغبة  

في التنظيم، إال أنه أفرز فئة أو طبقة اجتماعية شكلت قوة تسيطر على زمام األمور، حيث اعتبرها البعض بأنها أحد أمراض  

، ويجمد نشاطها، والذي أصبح الجانب السلبي لكلمة بيروقراطية في الدول النامية،  التنظيم الذي يعرقل اإلدارة السليمة

أنظار الجمهور ألنه يعبر عما يالقيه الناس من متاعب في معامالتهم مع األجهزة اإلدارية، فأصبح يعني   الذي يجذب  هو 

 (. 8-7: ص ص 2007التبذير، والفساد وعدم التنفيذ ) أسابع، 
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 نموذج التنظيم البيروقراطي عند " ماكس فيبر ":الطابع املثالي ل

 بعينه ) دهام،  
ً
 إداريا

ً
 للتنظيم البيروقراطي، وليس نموذجا

ً
 تجريديا

ً
(، وهو بناء نظري    5:  2008قدم " فيبر " نموذجا

تنشأ بربط  يوجه الدراسة السوسيولوجية ويقارن مع وضع الفعل االجتماعي الحالي،، ويوضح " فيبر " أن النماذج املثالية  

فكري   إطار  إلعداد  واحد  من طرف  اختيارها  تم  سابقة  نظر  لوجهة   
ً
وفقا بينها  والتنسيق  واملشتتة،  املنفصلة  الظواهر 

 (.   8-7متناسق ومتجانس )بركات، د. ت: ص ص 

ة، ال  ( أن النموذج املثالي من وجهة نظر " فيبر " يعني أنه بناء عقلي من مفاهيم مجرد 2018كما يوضح ) القريش ي، 

يوجد نظيره في الواقع التجريبي، ومصمم ألي ظاهرة اجتماعية، ويساعد في فهم الواقع التجريبي لتلك الظاهرة أو لعدة  

الواقعية،   التاريخية  األحداث  لتحليل  وسيلة  أو  أداة  بذلك  يعتبر  فيها،  املؤثرة  الفردية  العوامل  عزل  من خالل  ظواهر، 

ا يمكن  وبالتالي  املحددة،  محكمين  واملواقف  هناك  أن  كما  املثالي،  النموذج  عناصر  بين  سببية  عالقات  على  لحصول 

املثالي مع   النموذج  تناقض  املوضوعية بعدم  اإلمكانية  النموذج، األول وهو  ينبغي مراعاتهما عند صياغة هذا  أساسيين 

بية بالنسبة للنتيجة، للعنصر الذي  املعرفة العلمية القائمة وامليسرة، والثاني وهو الكفاية السببية بمعنى الداللة السب

 يدخل في بناء النموذج. 

في جميع   النموذج  أنه يمكن تطبيق هذا   " " فيبر  املؤسسات يؤكد  في  البيروقراطي  النموذج  إمكانية تطبيق  وعن 

اصة ) عبد  التنظيمات باختالف أنواعها، واالسترشاد به في دراسة العديد من املجاالت الكبرى، والتنظيمات املعقدة أو الخ 

 (. 150: ص 1999الرحمن، 

 إيجابيات النموذج البيروقراطي املثالي: 

    219  –  218: ص ص  2000( و ) القريوتي،    Chevallier.1986: p 313يرى كل من )  
ً
( أن هذا النموذج يعتبر مثاليا

 لألسباب التالية: 

 دية.يمثل النموذج البديل الرافض للممارسات اإلدارية في ظل النظم االستبدا .1

يدعو إلى الشرعية والعقالنية واملوضوعية، ملنع التأثيرات والوالءات ومنع احتكار السلطة واستغاللها من   .2

 قبل أصحاب النفوذ ألغراضهم الشخصية.

 يستند فيه العمل اإلداري إلى القانون واألسلوب العقالني وليس إلى األهواء وامليول الشخصية واالرتجالية. .3

 الدقة والكفاءة املهنية. يضمن الحقوق ويحقق  .4

 مركزية القرار تؤدي للقضاء على املحاباة واالجتهادات الشخصية وتحقيق التوازن والتكامل.  .5

 وحدة األوامر والتدفق العمودي لألوامر واملعلومات يؤدي إلى تأمين السيطرة والرقابة على سير العمل. .6

يتميز بالريادة في تركيز االهتمام على ظاهرة التنظيم، وأنه  ( أن هذا النموذج    57: ص  2000كما يرى ) صالح،   .7

 يعد استجابة للتطلعات الرافضة لألنظمة االجتماعية السائدة في ذلك الوقت.

 انتقادات املفكرين املوجهة للنموذج البيروقراطي لدى ماكس فيبر: 

إلى انتقادات مركزة خاصة من قبل " بارسونز " و " غولدنر " و " إتزيوني " حيث أشاروا إلى    تعرض النموذج الفيبري 

 أن " فيبر" أهمل جملة من املتغيرات التي تتحكم في الجهاز التنظيمي ككل، ومنها: 

 إهماله ملشكلة الديمقراطية في التنظيم.  -

 إهماله للعالقات الشخصية والجماعات غير الرسمية.  -
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 أثير الروح املعنوية والرضا الوظيفي على األداء األمثل للعمل.إهماله لت -

 (. 118: ص 2005إهماله ملشكلة املسؤولية ) بن نوار،  -

 التنظيم البيروقراطي وتحسين األداء: 

يتمثل نجاح املسؤولين في قيادة املؤسسات على قدرتهم على خلق مناخ تنظيمي من خالل إيجاد تنظيم إداري فعال،   

 س العاملون أعمالهم بارتياح وإقبال على العمل في جو محفز على اإلبداع واإلنتاج. حيث يمار 

وتؤكد الشواهد على أن الفروق الجوهرية بين املنظمات الناجحة، واملنظمات املتعثرة، ال تتمثل في مدى وفرة املوارد  

ملمارسات اإلدارية في هذه املنظمة ) أبو بكر، واإلمكانيات، أو ندرتها، بقدر ما تتمثل في مالءمة النظام اإلداري، وجودة ا

 (.  69: ص 2004

اإلدارة،   رجال  قدرات  تحسين  إلى  الهادفة  اإلدارية  التنمية  إلى  الحاجة  ظهرت  فقد  املدير  دور  ألهمية   
ً
ونظرا

املشروعات    واستعداداتهم، ومواهبهم، وقدراتهم، وسماتهم الشخصية، وكذا توفير الكوادر، أو الروافد املستمرة، إلمداد

برجال اإلدارة باستمرار حتى ال تحدث فجوة من جراء انقراض املديرين األكفاء، لذلك تعنى برامج التنمية اإلدارية بتحسين  

الناس،   في  والتأثير  الجيد،  والتأثير  الجيد،  واالتصال  املشكالت،  وحل   ، القرارات  اتخاذ  وفي  تبدو،  كما  اإلداري  القدرة 

ل، وتحديد املسؤوليات، وفرض الثواب، والعقاب، وفض املنازعات، وتحقيق األهداف، وإشباع  وإقناعهم، وتقسيم العم 

أو   املناسب، توفر قدرة املدير في تشخيص املوقف،  الوقت  القرار السليم في  املثمر، ويلزم التخاذ  الحاجات، واالتصال 

ر املواقف وتبعاته، الختيار أفضل البدائل،  تقويمه، أو الحكم عليه، ومعرفة واكتشاف البدائل املتاحة، وتحليل عناص 

 (. 81: ص 2007وأحسنها وفاًء بالغرض املنشود ) أسابع، 

( أن القوة الرئيسية للبيروقراطية هي قدرتها على أداء األنشطة املعيارية بكفاءة   Robbins,2001: p 423ويرى )  

ينتج عنه االستفادة من اقتصاديات الحجم والتقليل  عالية، وأن التأكيد على وضع التخصصات املتشابهة بأقسام وظيفية  

من االزدواجية في األفراد العاملين واملعدات، كما أنه يرى أن البيروقراطية ال تحتاج إلى املديرين األقل موهبة وبالتالي األقل 

خ وتفكير  ثاقبة،  بصيرة  لديه  مدير  إلى  يحتاج  ال  العمومية  والقوانين  القواعد  تطبيق  ألن  معيارية  تكلفة،  أن  كما  الق، 

 العمليات والرسمية العالية ومركزية اتخاذ القرار، تجعل الحاجة أقل إلى مديرين مبدعين، وذوي خبرة في املستويات الدنيا. 

كما يرى " روبنز " أن املعيارية هي املفهوم الرئيس للبيروقراطية، وهي تعني وضع قواعد وإجراءات محددة لتوجيه  

 (.  6: ص 2008جاز نشاط محدد أو وظيفة معينة ) دهام، سلوك األفراد في إن

 املحور الثاني: اإلدارة اإللكترونية:

تعد اإلدارة اإللكترونية إحدى املفاهيم التي خلفتها الثورة الرقمية في عصر االنفجار املعرفي والتكنولوجي، واملفهوم   

لتكنولوجية في تحسين مستويات أداء األجهزة الحكومية ورفع  الحقيقي لإلدارة اإللكترونية يتمثل في استخدام نتاج الثورة ا

كفاءتها وفعاليتها في تحقيق األهداف املرجوة منها، وعلى الرغم من أن شبكة اإلنترنت هي األداة  الفعالة التي تشكل مفهوم  

لعمل والتكنولوجيا والعنصر  اإلدارة اإللكترونية في الواقع العملي، إال أنها تشمل جوانب عديدة متكاملة، منها أساليب ا

 (. 36: ص 2014البشري، والتنظيم البشري، والتنظيم اإلداري، وتطوير التشريعات ) بوعمامة وحليمة، 

 مفهوم اإلدارة اإللكترونية: 

الوظائف   بإنجاز  الشبكات، حيث تقوم   وعبر 
ً
إلكترونيا تنفيذها  يتم  التي  األعمال واألنشطة  بأنها منظومة  عرف 

ُ
ت

اإلدارية من تخطيط وتنظيم ورقابة واتخاذ القرارات، من خالل استخدام نظم تكنولوجيا املعلومات في داخل املنظمة من  

املؤث بفئة  املنظمة  )  ناحية، كما تقوم بعمليات ربط  أخرى  ناحية  بيئتها من  املنظمة مع  بهدف تطوير عالقات  رين وذلك 

 (. 12: ص 2017ياسين، 
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 مراحل التحول لإلدارة اإللكترونية:

 (  2015تتمثل أهم مراحل تطبيق منظومة اإلدارة اإللكترونية في: ) عليان، 

إذ ينبغي على املسؤولين في املؤسسة أو املنظمة، واملقصود هنا اإلدارة العليا )    إقرار اإلدارة العليا بحتمية التغيير:  .1

رأس الهرم التنظيمي (، واإلقرار بضرورة التقدم والتغير، وأن يكون لديهم القناعة التامة والرؤية الواضحة لتحويل  

 جميع املعامالت الورقية اإللكترونية،.

بشري ضمن عمليات التحول نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية، لذا ال بد من    املوظف كمورد  تدريب وتأهيل املوظفين:  .2

اإلدارة   وسائل  تعتمد  التي  الحديثة،  اإللكترونية  واملهام  األنشطة  مختلف  على  البشرية،  املوارد  وتأهيل  تدريب 

 اإللكترونية وأساليبها. 

العمل:  .3 إجراءات  وتطوير  العمل  توثيق  من  مجموعة  منظمة،  أو  مؤسسة  بإجراءات  لكل  يسمى  ما  أو  اإلدارية  يات 

العمل، وبعض اإلجراءات غير مدونة على األوراق، أو ، بعضها مدون منذ سنوات طويلة، ولم يطرأ عليها أي تطوير،  

.
ً
 لذا ال بد من التطوير إلكترونيا

التحتية لإلدارة اإللكترونية:  .4 البنية  الجانب املحسوس من اإلدارة اإللكترون  توفير  بها  ية واملتمثل في تأمين  ويقصد 

 أجهزة الحاسب اآللي، وربط الشبكات الحاسوبية السريعة، واألجهزة املرفقة معها، وتأمين وسائل االتصال الحديثة. 

5. :
ً
ينبغي توثيق جميع املعامالت الورقية القديمة واملحفوظة في   البدء بتوثيق املعامالت الورقية القديمة إلكترونيا

 حفظها إلكترونيا ً بواسطة املاسحات الضوئية، مع ضرورة تصنيفها لسهولة الرجوع إليها. امللفات الورقية، وذلك ب

6. :
ً
انتشارا األكثر  املعامالت  ببرمجة  إلى    البدء  وبرمجتها  األقسام،  جميع  في   

ً
انتشارا األكثر  الورقية  املعامالت  خاصة 

 (. 37 -35ص : ص2015معامالت إلكترونية، لتقليل اإلسراف في استخدام الورق )عليان، 

 متطلبات اإلدارة اإللكترونية: 

التكنولوجيا   واستثمار  استيعاب  حسن  إلى  تحتاج  كما  واملعرفي،  التكنولوجي  التطور  مواكبة  املؤسسات  تحتاج 

الحديثة، ولكن ذلك يعتمد على وجود اإلدارة الجيدة التي تحسن التعامل مع تلك التقنيات، وتسخيرها لصالح مطلوب،  

البشرية بكفاءة عالية، مع الحرص منظماتها، وعمل خطط استراتيجية للتحول املطلوب، وتأهيل الكوادر    وتأهيل الكوادر 

البشرية بكفاءة عالية، مع الحرص على ضرورة نشر وتعميم الثقافة بين العاملين بتلك املؤسسات، فالتحول إلى اإلدارة  

ق األهداف املرجوة، وحتى تتمكن املؤسسات من االستفادة  اإللكترونية يحتاج إلى عدة مراحل كي تتم العملية بشكل يحق

 القصوى من التقنية الحديثة، إضافة إلى اكتمال العناصر التي تبنى عليها اإلدارة اإللكترونية من: 

من   املعرفة  وصناع  االتصاالت،  وشبكة  والبرمجيات،  وملحقاته،  وشبكاته  ونظمه  للحاسوب  املادية  املكونات 

 (. 151: ص 2005واملديرين واملحللين للموارد املعرفية، ورأس املال الفكري في املؤسسة ) غالب،   القيادات الرقمية، 

 مبادئ اإلدارة اإللكترونية: 

 ( 189: ص 2006تتلخص مبادئ اإلدارة اإللكترونية فيما يلي: ) بوحوش، 

 . تقديم أفضل الخدمات للمواطنين: بخلق بيئة عمل تتنوع فيها املهارات والكفاءات .1

2.  .
ً
 التركيز على النتائج: حيث يتم تحويل األفكار إلى واقع مجسد، مع توفير الخدمة دائما

 سهولة االستعمال واإلتاحة للجميع: للتواصل في أي مكان وزمان بيسر.   .3

 خفض التكاليف: بمعنى التنافس على تقديم الخدمات بأسعار زهيدة. .4

(،    143: ص  2006ضا الزبائن، والتفوق في التنافس )علي،  التغير املستمر: مبدأ أساس ي لتحسين األداء وكسب ر  .5

 (.  41: ص 2014كما يضيف ) بوعمامة وحليمة،  
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6. .
ً
 تقليص اإلجراءات اإلدارية واملعامالت الورقية وتعبئة البيانات يدويا

 زيادة دقة البيانات: وغياب عنصر الخطأ والقلق أو تدنيه ألقص ى حد. .7

 إلى 
ً
( فإن تكنولوجيا املعلومات تتطور بمعدالت سريعة، مما يسمح بتطبيقات  et. al, 2015: p 554 )    Turbanواستنادا

 تكنولوجية جديدة وشاملة تؤدي إلى تطوير كفاءة املؤسسات وزيادة فعاليتها.

 أهداف اإلدارة اإللكترونية: 

تقوم اإلدارة اإللكترونية على األساس أن اإلدارة هي مصدر الخدمات، وان املواطنين والشركات واملؤسسات يعتبرون   

 ( أهداف اإلدارة اإللكترونية فيما يلي:  2018عمالء لديهم الرغبة في االستفادة من الخدمات، وقد ذكر ) أبو النصر،  

 تقليل التكلفة املادية لإلجراءات اإلدارية. •

 زيادة كفاءة عمل اإلدارة من خالل تعاملها مع األفراد واملؤسسات. •

استيعاب عدد أكبر من العمالء في وقت واحد، إذ إن قدرة اإلدارة التقليدية بالنسبة إلى تخليص معامالت العمالء   •

 تبقى محدودة، ويضطرون لالنتظار في صفوف طويلة إلنهاء معامالتهم. 

بين طرفي املعاملة ) املوظف وطالب الخدمة ( إلى أقص ى حد ممكن، مما يؤدي إلى    إلغاء عامل العالقة املباشرة •

 الحد من تأثير العالقات الشخصية واملزاج والنفوذ. 

الوثائق   • مع  التعامل  في  ليونة  من  يحمله  ما  مع  اإللكتروني  باألرشيف  واستبداله  الورقي،  األرشيف  نظام  إلغاء 

ونشر الوثائق ألكثر من جهة في أقل وقت ممكن، واالستفادة منها في أي  واملقدرة على تصحيح األخطاء بسرعة،  

 وقت كان.

األوامر والتعليمات،   • تعيينات املوظفين والتخاطب معهم، وإرسال  إلى تحقيق  إنها تطمح  إذ  املكان؛  إلغاء عامل 

الشبكة العنكبوتية    واإلشراف على األداء، وإقامة الندوات واملؤتمرات من خالل الفيديو كونفرانس، ومن خالل

 (. 178: ص   2018لإلدارة ) أبو النصر،

 مميزات اإلدارة اإللكترونية: 

 ( أن اإلدارة اإللكترونية تتميز بما يلي:    2014يذكر ) كردي، 

 إزالة الفجوة بين اإلدارة والعاملين. -

املو  - أصبح  حيث  واملستشارين،  والعاملين  اإلدارة  في  املتمثل  التقليدي  التقسيم  واملدير  إلغاء  العمل  هو  ظف 

 واالستشاري في نفس الوقت. 

 إعادة بناء األدوار والوظائف بما يحول اإلدارة صانعة القرار إلى إدارة استشارية.  -

 ( املميزات التالية:   Turban et. al, 2008ويضيف ) 

 تبسيط اإلجراءات وتقليل تكلفتها وإعطاء خدمة أكثر جودة.   -

 ت اإلدارية.اختصار وقت تنفيذ إنجاز املعامال  -

 الدقة واملوضوعية في املعامالت املنجزة.  -

 تسهيل إجراء االتصال بين دوائر املؤسسة املختلفة، واملؤسسات املختلفة في الداخل والخارج.  -

 االستغناء عن املعامالت الورقية وإحالل املكتب اإللكتروني عبر الشبكات الداخلية وشبكة اإلنترنت. -
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 اإلدارة اإللكترونية:معوقات تطبيق 

 ( فيما يلي:384: ص 2012تتمثل أهم معوقات اإلدارة اإللكترونية في املؤسسات حسب ما أوردها ) إبراهيم، 

 الرؤية الضبابية لإلدارة اإللكترونية، وعدم استيعاب أهدافها.  •

 عدم وجود أنظمة وتشريعات أمنية، أو التساهل في تطبيقها.  •

 املالية، وصعوبة توفير السيولة النقدية.قلة املوارد   •

 التمسك باملركزية، وعدم الرضا بالتغيير اإلداري.  •

 النظرة السلبية لإلدارة اإللكترونية، من حيث تقزيمها لدور العنصر البشري.   •

 من إيجابياتها.  •
ً
 وجود الفجوة الرقمية بين أفراد متخصصين في التقنية، وآخرين ال يفقهون شيئا

املعلو  • األنظمة، وسن قوانين  أمن  تهدد املعلومات واألجهزة، وتشريع  التي  الحماية من املخاطر  تأمين  مات، وهو 

 السالمة لوصول املعلومات للمستفيدين.  

 املحور الثالث: دور التنظيم البيروقراطي املثالي واإلدارة اإللكترونية في إصالح إدارة املؤسسات: 

قراطية في نموذجها املثالي لدى " فيبر" تعني العقالنية والرشادة في تسيير  ( أن البيرو  13:  2018يوضح ) عميروش،  

الروتين، والبطء في   عن الجوانب السبية لإلدارة، حيث تعني 
ً
الكثيرين لها تعبيرا األعمال اإلدارية وتطويرها، رغم اعتبار 

من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبخاصة  تقديم الخدمات، واإلجراءات املعقدة، إال أن اإلدارة اإللكترونية بأدواتها  

 على الهرمية والتدرج في السلطات،  
ً
اإلنترنت، تدعم عمليات التحول واإلصالح في التنظيم البيروقراطي الذي يعتمد أساسا

تمد  وتقسيم العمل والتخصص، وكذلك القوانين واإلجراءات، حيث يمكن أن تتحول إلى نموذج اإلدارة اإللكترونية التي تع

 ,Cordellaعلى إنشاء شبكة املعلومات واالتصاالت، والتركيز على خدمة العمالء، فهي تدعم البيروقراطية وال تقض ي عليها )  

2015: p 5 .) 

والهرمية   الجامدة  واإلجراءات  القوانين  هو  املؤسسات  في  العمالء  مع  تعاملها  في  اإلدارة  جمود  سبب  إن  وحيث 

تشارك املعلومات، كل ذلك يؤدي إلى أن تصبح غير مرنة، ال تستجيب لحاجات العمالء، والتخصص وتقسيم العمل، وعدم  

 في عملية اإلصالح اإلداري، ألنها تسهل تدفق املعلومات الذي يساعد  
ً
 أساسيا

ً
ومن هنا فإن اإلدارة اإللكترونية تمثل محورا

ال اإلدارية، كما أنها تتخطى حدود الزمان واملكان من  على إنجاز املعامالت بسرعة ودقة في أتمتة ومعالجة املعلومات واألعم

وأرشفة   تخزين  على  والقدرة  التواصل،  ومواقع  التكنولوجية  الوسائل  استخدام  ملرونة وسهولة  إضافة  األنترنت،  خالل 

 وحفظ كم هائل من املعلومات، وإمكانية االتصال والتواصل بسالسة مع العمالء والعاملين. 

البي  التنظيم  ان  اإلدارة  كما  ملشروع  السليم  التطبيق  في  فعالة  أداة  يعتبر  فيبر"   " ل  املثالية  في صورته  روقراطي 

 (.   16:  2018اإللكترونية لقدرته خلق التنسيق بين املهام، وخلق روح املسؤولية بين العاملين وتأطير سلوكاتهم ) عميروش،  

نية على أساس مبادئ النموذج املثالي ل " فيبر"  ( أن وجود ثقافة تنظيمية قوية مب  16:  2018و يرى ) عميروش،  

يعتبر فرصة للتطبيق الفعال ملشاريع اإلدارة اإللكترونية، وذلك من خالل االستفادة من ثقافة التأقلم التي تفرزها تلك  

مما يقلل    القواعد واإلجراءات الرسمية، ولذلك التنظيم الهرمي للسلطة، حيث يدعم ذلك املتابعة الفعالة لتلك املشاريع

 من مخاطر الوقوع في األخطاء، إضافة إلى تجنب ظهور سلوكات اإلهمال، وعدم االمتثال لألوامر من قبل العاملين. 

يتضح مما سبق أنه في ظل البيئة غير املستقرة واملضطربة على املؤسسات أن تتبنى النموذج اإلداري الذي تتوفر  

 عنه والتعديل  فيه مرونة االتصال والتواصل، كما أنه يمكن  
ً
تبني التنظيم البيروقراطي املثالي بإيجابياته، مع التحول جزئيا

بمزاياها وقدرتها على توفير   اإلدارة اإللكترونية  املختلفة، كما يمكن تبني نظام  البيئية  للمتطلبات  استجابة  في ضوابطه 

 الوقت والجهد، وسرعة إنجاز املعامالت، وإرضاء العمالء. 
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 االستنتاجات والتوصيات: املحور الرابع:  

: االستنتاجات: 
ً
 أوال

 وفي ضوء ما سبق من إطار نظري ومفاهيم تتعلق بموضوع البحث، يمكن استخالص االستنتاجات التالية: 

يمثل النموذج البيروقراطي املثالي الذي طرحه " فيبر " حالة متقدمة ورائدة في إحالل املنطق القانوني والعقالني محله   .1

 تنظيم وإدارة الجهاز اإلداري للمؤسسات، والقضاء على املنطق اإلقطاعي واالستبدادي واالرتجالي.في 

املوضوعية   .2 اإلمكانية  أولهما وهو  املثالي،  البيروقراطي  النموذج  يتم مراعاتهما عند صياغة  أساسيين  هناك محكمين 

وامليسرة، والثاني وهو الكفاية السببية بمعنى الداللة السببية  بعدم تناقض النموذج املثالي مع املعرفة العلمية القائمة  

 بالنسبة للنتائج. 

غير   .3 البيئة  ظل  في  العمل  ملتطلبات  مالءمته  عدم  رغم  اإلدارية،  مؤسسات  معظم  في  البيروقراطي  النموذج  انتشار 

 املستقرة، حيث أدى إلى العديد من املشاكل التي تواجه عملية التقدم والتنمية.

 للتغيرات املتالحقة واملتسارعة في البيئة العاملية    إدراك  .4
ً
ضرورة عدم التمسك باألطر والنماذج اإلدارية التقليدية، نظرا

 واملحلية، مع التأكيد على نشر الثقافة التكيفية املتعلقة باألنماط اإلدارية الحديثة، وخاصة اإلدارة اإللكترونية.  

لى تحسين مستويات أداء األجهزة الحكومية واملؤسسات ورفع كفاءتها وفعاليتها يؤدي اتباع نظام اإلدارة اإللكترونية إ .5

في تحقيق األهداف املرجوة من إرضاء للعمالء، وتوفير الوقت والجهد، والسرعة في إنجاز املهمات، وخدمة قطاع عريض  

والقدرة على تخزين كميات  من املؤسسات واألفراد في نفس التوقيت، والدقة في النتائج، وانخفاض معدالت الخطأ،  

 هائلة من املعلومات، وسرعة االتصال والتواصل مع مختلف مؤسسات العالم. 

: التوصيات: 
ً
 ثانيا

تقديم   يمكن  اإللكترونية،  واإلدارة  البيروقراطي  التنظيم  استنتاجات ومفاهيم حول  من  تم عرضه  ما  وفي ضوء 

 التوصيات التالية: 

ارية املعاصرة في أوساط الباحثين واملمارسين في املؤسسات املختلفة من خالل ورش  ضرورة نشر املفاهيم والنماذج اإلد .1

 العمل والندوات واملؤتمرات العلمية. 

ضرورة مواكبة التغيرات املتسارعة في املجاالت املعرفية والتكنولوجية حول املفاهيم اإلدارية الحديثة مع األخذ بعين   .2

 ستفادة منها. االعتبار إيجابيات النظم القديمة واال 

، بمعنى التحول إلى  .3
ً
اعتماد هياكل مرنة ومتغايرة وقادرة على التكيف، وعدم االعتماد على أطر مقولبة ومحددة مسبقا

 .
ً
 النماذج الحديثة تدريجيا

قدرات   .4 امتالك  من  املؤسسات  تمكن  والتي  الحديثة،  اإلدارية  للنماذج  التنظيمية  الثقافة  بنشر  االهتمام  ضرورة 

 ؤسسة املتعلمة، بما يؤدي إلى أفضل أداء وقدرة على التكيف مع متطلبات البيئة املتجددة.وخصائص امل

املثلى لإلدارة    .5 الواحدة   اعتماد نموذج تنظيمي واحد وتعميمه على جميع املؤسسات بوصفه الطريقة 
ً
لم يعد مقبوال

لتعددية    
ً
تبعا التنظيمية،  النماذج  بتعددية  األخذ  ينبغي  إنما  بحيث  والتنظيم،  املؤسسات، واختالف ظروفها  بيئات 

 مع النظرية املوقفية.
ً
 تختار كل مؤسسة ما يناسبها، وذلك تماشيا

 من ثقافة الجمود واالنغالق.  .6
ً
 التأكيد على نشر الثقافة التكيفية املرنة وثقافة االنفتاح بدال

اإلدارة اإللكترونية، وتعميق الوعي   العمل على إكساب العاملين في املؤسسات الحكومية مهارات وخبرات التعامل مع  .7

 بمفهومها من خالل الندوات وورش العمل واملؤتمرات.  
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إعادة بناء الهياكل التنظيمية واإلجراءات اإلدارية بما يتوافق مع متطلبات اإلدارة اإللكترونية، وما ينسجم مع التنظيم   .8

 البيروقراطي. 

 التشريعات في املؤسسات بما يتالءم مع تطبيق اإلدارة اإللكترونية.. مواءمة البيئة القانونية وإصدار  10

حوافز   .11 جملة  إقرار  ضرورة  مع  اإللكترونية،  لإلدارة  للتحول  والفنية،  التقنية  املتطلبات  لتوفير  ميزانية  تخصيص 

 للعاملين املبدعين في مجال اإلدارة اإللكترونية في املؤسسات. 

 خاتمة:

سمة من سمات العصر الحديث، فهي تختصر الوقت والجهد والتكلفة املادية، كما أنها    تعتبر اإلدارة اإللكترونية 

 على التنظيم البيروقراطي الذي ال زال يسود طرق الحكم والتسيير في أغلب دول العالم  رغم التطور التكنولوجي  
ً
تؤثر إيجابا

االعتبار فلسفة ونظام التنظيم البيروقراطي في إدارة  الهائل ، لذلك فإنه عند تطبيق اإلدارة اإللكترونية يجب األخذ بعين  

إن اإلدارة   السائدة، حيث  البيروقراطية  اإللكترونية والثقافة  اإلدارة  بين  إيجاد تناغم وتناسق  املؤسسات، والعمل على 

ؤسسات، إلى جانب  اإللكترونية بوسائلها التكنولوجية الحديثة، تعمل على زيادة الكفاءة والسرعة في تقديم الخدمات في امل

إدارة   إصالح  في  األثر  له  سيكون  مما  والشفافية،  والنزاهة  كاملساواة  اإلنسانية  للقيم  املثالي  البيروقراطي  التنظيم  دعم 

 املؤسسات وزيادة كفاءتها وفعالياتها في خدمة األفراد. 

 قائمة املراجع: 

، املجموعة العربية للتدريب  2(: إدارة املكتبات الجامعية في ضوء اتجاهات  اإلدارة املعاصرة، ط  2012إبراهيم، سعيد مبروك )   •
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 .(: التدريب عن بعد بوابتك ملستقبل أفضل، املجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، مصر  2017أبو النصر، مدحت محمد )   •

 .: التنظيم اإلداري في املنظمات املعاصرة، الدار الجامعية، االسكندرية، مصر(  2004أبو بكر، مصطفى محمود )  •

دراسة ميدانية بمقر والية جيجيل، رسالة ماجستير، جامعة    –(: التنظيم البيروقراطي والكفاءة اإلدارية    2007أسابع، صباح )   •

 .الجتماع والديموغرافيا، الجزائرمنتوري قسنطينة، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، معهد علم ا
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 امللخص: 

يهدد أمن الدول واملجتمعات على الرغم من كونه ظاهرة وليدة بزغ فجرها إثر التطور العلمي   في سياق غدى فيه اإلرهاب السيبراني 

ة، كذلك واإللكتروني، لتتخذ بعدا مفاهيميا تجدر دراسته وتأطيره بنسق معرفي، إذ أن القرصنة وتدمير املواقع اإللكترونية لشتى املرافق الحيوي

ة مستهدفة من خاللها االمن السيبراني، غدت موجبة على وجه الضرورة اتخاذ التدابير الالزمة ملكافحتها الجرائم التي تمارسها املنظمات اإلرهابي

قانونية امليدان االقتصادي وإيجاد صيغ  في  السيبراني  األمن  في مجال  املنتهجة  الدولية  السياسات  لنمذجة  في محاولة  الدولي،  الصعيد    على 

 الحكومات والتشريعات للخروج من مأزق غدى ينتهك شرعية الدول جمعاء دون استثناء. لتعزيز التعاون الدولي وتضافر جهود 

 السيبراني، القرصنة، السياسات الدولية، املنظمات اإلرهابية.  اإلرهاب الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

In a context in which cyber-terrorism threatens the security of states and societies, despite being a nascent 

phenomenon that emerged as a result of scientific and electronic development, to take a conceptual dimension that should 

be studied and framed in a cognitive format, as piracy and the destruction of websites for various vital facilities, as well as 

crimes practiced by terrorist organizations are targeted by During which cyber security, it became imperative to take the 

necessary measures to combat it at the international level, in an attempt to model the international policies adopted in the 

field of cyber security in the economic field and to find legal formulas to enhance international cooperation and concerted 

efforts of governments and legislation to get out of a dead situation that violates the legitimacy of all countries without 

exception . 

Key words: Cyber, hacking, international politics, terrorist organizations. 

 

 مقدمة:

في خضم تحولت فيه العوملة إلى بيئة تحفيزية للجهادية املعاصرة من خالل تكريس ملفهوم توغل في مزالقة للداللة  

 لسياسة وما اعتراها من مغالطات إيديولوجية في العالم السيبراني.ا

ورغم أن االستعمال املسهب ملصطلح اإلرهاب في عديد السياقات قد جعل العبارة مجردة من معناها إال أن تأثيراته  

قدة ترمي في مجملها  وأعبائه طالت شتى املجاالت سيما ما تعلق باقتصاديات الدول واملؤسسات مما يجعلنا أمام مسألة مع

 إلى تقييم قدرة القواعد اإلجرائية في ضبط الجريمة اإللكترونية.

ويذهب عديد املختصين إلى أن اإلرهاب السيبراني مظهر جديد من مظاهر السلوك اإلجرامي ال يمكن تصورها إال من  

رونية أو معلوماتية أو في شكل استهداف  خالل عدة مظاهر، إما أن تتجسد في شكل جريمة تقليدية يتم اقترافها بوسائل إلكت 

للوسائل املعلوماتية ذاتها وعلى رأسها قاعدة املعطيات والبيانات أو البرامج املعلوماتية وهذا صلب املمارسات اإلرهابية في  

 الحقل السيبراني.

mailto:Brahime.brahime@univalger2.dz
mailto:Ranimetinasisi@gmail.com
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لكشف عن اآلليات  مما يجعلنا بصدد طرح إشكالية تتمحور حول تحديد ماهية اإلرهاب السيبراني في مقام أول ثم ا 

 اإلجرائية الدولية ملكافحته ثانيا مع سبر إرهاصات لنمذجة السياسات العاملية. 

وأية إرهاصات للنمذجة وبلوغ مستوى  مكافحة االرهاب السيبرانيإذا كيف يمكن للسياسات والقوانين الدولية  

 األمن السيبراني.

: أيديولوجيا    لقد أسهمت اإلكراهات السياسية في توغل  أهمية املوضوع  الذي غدى مغنما  السيبراني  اإلرهاب 

 يوفر للماسكين بزمامه منافع جمة. 

 مما جعل من اإلملام بمعناه وتبني إجراءات ورؤى ملحاربته ضرورة ال خيارا. 

في ظل إجماع دولي على أنه غدى حالة عاملية تغزو كل املجاالت والفضاءات. وأنه تحول إلى قوة مؤثرة ألن املجتمع  

 يتخبط في أعمال العنف التي تشكل إعادة تدوير لإلرهاب السياس ي. اصبح تراض ي االف

 وملعالجة ما سبق ذكره نرى أن نقارب موضوعنا وفق الخطة: 

 املحور األول: اإلرهاب السيبراني والتباسات املفهوم 

 املحور الثاني: اآلليات اإلجرائية وإرهاصات نمذجة السياسات الدولية

 رهاب السيبراني والتباسات املفهوم املحور األول: اإل 

اإللكترونيات   على  قائمة  ومعلوماتية  اتصالية  بنية  احتضنتها  االقتصادية  التبادالت  من  مستجدة  أنماط  نشأة  إن 

املرونة والسرعة والديمومة السيبراني كمفهوم  (184، ص2015)فجاج،      الدقيقة حملت سمات  إلى ظهور اإلرهاب  أدت 

 استدعت ضرورة اإلملام باإلطار املفاهيمي لتبيان ماهيتها على حد السواء. مضاد لألمن السيبراني 

 . مفهوم اإلرهاب السيبراني1

املختص في   B, Collinتعود جذور مصطلح اإلرهاب السيبراني أو اإللكتروني إلى الثمانينات وتحديدا إلى الباحث کولن 

عندما قدم نماذج افتراضية لسيناريوهات    1997شؤون األمن والوقاية املعلوماتية، وقد أعاد النظر في املصطلح في سنة  

املجال العاملي وقع مست ويذهب كثير من املحللين إلى ارتباط املفهوم بتحوالت بنبوية  (,Cristina Arebetti)هجمات سيبرانية  

انهيار االتحاد السوفياتي ومنظومته االشتراكية، فقد أدى ذلك إلى ظهور أنواع جديدة من املخاطر  حصرها في عاملين: األول  

السيبرانية والتجسس اإللكتروني والجريمة السيبرانية وبالطبع اإلرهاب    السيبراني مثل الحرب  ترتبط به تهديدات األمن 

ي فيتصل باإلنترنت نفسها التي عمقت حشدا من املخاوف بين الخبراء  أما الثان (Lee Jarvis, Lella Nouri, 2014, p27)السيبراني  

األمنيين والنخب السياسية مما جعل البعض يستخلص أن إرهابي الغد قد يكون قادرا على إلحاق ضرر أكبر بلوحة مفاتيح  

أو إعالمي حتى إن إحدى  أكثر من قنبلة. لذا تحول اإلرهاب اإللكتروني إلى مصطلح شائع ورائج ال يخلو منه خطاب سياس ي  

 .2012نوفمبر  غايةفي املوضوع إلى   صدرمقال صحفي وعلمي  31300الدراسات أحصت 

الفيدرالية األمريكي   التحقيقات  إلى ما قدمه مكتب  التعريفات  اإلرهاب  عرف  عندما    1997سنة    FBIوتعود أقدم 

وأنظمة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر والبيانات الذي    السيبراني بأنه الهجوم املتعمد أو الدوافع السياسية ضد املعلومات

لكن التعريف يفتقر إلى نظرة شمولية إلى عالم  (Eric Luiijf, 2014, p12)ينتج عنه العنف املسلط على أهداف غير قتالية.  

إلى إعادة    2004  فع مكتب التحقيقات مجددا فيد االتصاالت وآثار اإلرهاب السيبراني على االقتصاد والبيئة مثال، وهو ما  

من   شابه  ما  وتدارك  املفهوم  في  التاليقد ، فخلطالنظر  التعريف  الحواسيب    :مت  باستخدام  يحضر  إجرامي  عمل  هو 

والقدرات االتصالية السلكية والالسلكية مما يؤدي إلى العنف والتدمير و/أو تعطيل الخدمات حيث يكون الغرض املقصود 

وعدم اليقين داخل مجموعة سكانية معينة بهدف التأثير على الحكومة أو املكان  االرتباك    بالتسبب فيف  لخوهو خلق ا

 لالستجابة ألجندة سياسية أو اجتماعية أو أيديولوجية معينة.  
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لكن حالة التخبط وتقلب املفهوم لم تشمل مؤسسات اإلدارة األمريكية املعنية أكثر باإلرهاب السيبراني فحسب، بل  

عندما    2000راجع مفهومه الذي اقترحه في سنة    D. Derningنفسهم فباحث مثل دوروئي دينينغ  الباحثين املختصين أعنت 

عرف اإلرهاب اإللكتروني أول مرة بأنه "هجوم ينجم عنه عنف ضد أشخاص أو ممتلكات أو على األقل يسيب ما يكفي من  

الخوف"،   لتوليد  مرةالضرر  في  ليعرفه  مش  2001ثانية  غير  "هجمات  اعتبره  أجهزة  بان  على  بالهجوم  وتهديدات  روعة 

الكمبيوتر والشبكات واملعلومات املخزنة فيها عن القيام بها لتخويف الحكومة أو شعبها أو إجبارها لتحقيق أهداف سياسية  

  أو اجتماعية. وهو تقلب مفهومي له ما يبرره، ألن جدة املوضوع أوال وتنوع املنظورات ثانيا خلقا هنا االرتباك النظري.

 ( 26، ص2019)سويلمي،

 . األمن السيبراني 2

ويعني مجموع اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل األجهزة األمنية أو أخرى غيرها ذات العالقة، للمحافظة على سرية  

املعلومات اإللكترونية، ومنع االختراقات الفيروسية من أجل ضمان وصول املعلومات الحاسوبية إلى الجهات املختصة في  

الوقت املناسب، وضمان عدم وقوعها في أيدي األعداء أو األصدقاء على حد سواء خصوصا بعد الثورة الهائلة في عالم  

االتصاالت والتداوالت اإللكترونية، حيث شكل هذا النوع من األمن هاجسا استراتيجيا للقوى العاملية | واملتمثلة في الواليات  

إ األمريكية والصين وروسيا،  املعلومات  املتحدة  أجل اختراق  القوى من  بين هذه  إلكترونية  الحالي حرب  في وقتنا  ذ تدور 

 ( 164، ص2021)الشمري،  والتأثير على أسعار البورصة والعمالت وغيرها من املنشآت.

وتعتمد املجتمعات الحديثة بشكل متنامي على تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات املتصلة بالشبكة العاملية، غير أن  

وبشكل أساس ي الشبكات وأمن املعلومات    يد هذا االعتماد املطرد ترافقه مجموعة من املخاطر الناشئة واملحتملة الي تحد

واملجتمع املعلوماتي وأعضاءه، حيث أن سوء االستغالل اليومي للشبكات اإللكترونية األهداف إجرامية يؤثر سلبا على 

ال الوطنية  للمعلومات  التحتية  البنى   األمن السيبراني  سالمة  ما جعل  الشخصية، وهو  املعلومات  حساسة ال سيما على 

األمريكية، دول    يشكل املتحدة  الواليات  في  القرار  أن صناع  املعلوم  أمنية وطنية، وأصبح من  أساسيا من سياسة  جزء 

لوية في سياساتهم الدفاعية  االتحاد األوروبي، روسيا، الصين والهند وغيرها من الدول، يصنفون مسائل األمن السيبراني كأو 

أكثر من   إلى إعالن  السيبرانية    130الوطنية، إضافة  بالحرب  أقسام وسياسات خاصة  العالم عن تخصيص  دولة حول 

ضمن فرق األمن الوطني، إذ تضاف جميع هذه الجهود إلى الجهود األمنية التقليدية ملحاربة الجرائم اإللكترونية واالحتيال  

 األخرى للمخاطر السيبرانية.   اإللكتروني واألوجه

والتطبيقات   البرامج  حماية  منه  والهدف  املمارسة،  والتقنيات  العمليات  من  مزيج  هو  السيبراني  األمن  فإن  وعليه 

والشبكات وأجهزة الكمبيوتر والبيانات من الهجوم، ويشمل األمن السيبراني األمن املادي للبرامج والتطبيقات والشبكات  

، وأمن غير مادي أو معنوي يتعلق بالبيانات واملعلومات من أي هجوم وأضرار متعمدة وسرقة املعلومات وأجهزة الكمبيوتر

والتحكم في الوصول الصحيح لألجهزة والتطبيقات والشبكات لحمايتها من الضرر الذي قد يحدث عبر الشبكات في الفضاء 

 ين.السيبراني سواء من طرف الدول أو الفاعلين السيبرانيون اآلخر 

ومن ثم يحظى األمن السيبراني بأهمية بالغة ذلك أن الحكومات واملؤسسات العسكرية والشركات واملؤسسات املالية  

والطبية وغيرها تقوم بجمع ومعالجة وتخزين كميات كبيرة جدا من البيانات على أجهزة الكمبيوتر واألجهزة األخرى، وإن  

تتعلق بامللكية الفكرية أو معلومات أمنية أو شخصية أو بيانات مالية، إذ    كثير من هذه البيانات معلومات حساسة كونها 

بين   تنتقل  املعلومات  هذه  وأن  والسيما  وخيمة،  عواقب  له  والبيانات  املعلومات  هذه  إلى  به  املصرح  غير  الدخول  أن 

ن الدول واملؤسسات والشركات  املؤسسات والشركات غير الشيكات إلى أجهزة أخرى، ونظرا الرتفاع الهجمات اإللكترونية فإ
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تجد نفسها مضطرة لحماية بياناتها ومعلوماتها، بل أصبحت الهجمات واالختراقات اإللكترونية والتجسس الرقمي يمثالن  

 لألمن الوطني ألي دولة في النظام الدولي.  تهديد أكبر ق 

 املحور الثاني: اآلليات اإلجرائية وإرهاصات نمذجة السياسات الدولية 

تبيان  ملا   أول  مقام  في  وجب  العاملي  الصعيد  على  ووزنها  مكانتها  ومبعث  كينونتها  عصب  الدول  اقتصاديات  كانت 

الرهانات والتحديات التي تواجهها الحكومات في القضاء السيبراني ثم املجهودات التي تبذلها من أجل كسب رهان النجاعة  

 وتحقيق األمن السيبراني.

 كسبها في الفضاء السيبراني على الصعيد الدولي . املقاربة األمنية وتحدي 1

ميدان املعركة الخامس بين القوى الدولية، وذلك بعد األرض، البحر، الجو والفضاء،    لقد شكل الفضاء السيبراني

إلحاق الضرر   أو يمكنه  البلدان،  بلد من  املعلوماتية يمكن أن يشكل ضربة قاضية القتصاد  للبنية  الهجوم  فاستهداف 

دنية، فمن خالل االعتبارات السابقة  الفادح في كل القطاعات التي يمكن التسلل لها إلكترونيا سواء كانت عسكرية أو م

الذكر حول طبيعة الفضاء السيبراني، يمكن أن تظهر توابع أخرى قابلة للنقاش، فال تستطيع الدول أن تعبر عن سيادها  

في الفضاء السيبراني، ألن اعتماد الناس على هذا البعد التكنولوجي يجعله عرضة بشكل خاص لألعمال العدائية، فال يزال  

جمون السيبرانيون يتمتعون بمميزات تفوق إمكانات املدافعين بسبب التأثير املفاجئ الذي ال يمكن أن يقلل من قوته  املها

أي أسلوب أمني أو دفاعي سلبي أو حتى إيجابي بشكل تام، كما أن هؤالء املهاجمين يمتلكون القدرة على إخفاء آثارهم، وال  

لعمليات الهجومية التي تحدث في الفضاء السيبراني، األمر الذي يجعلنا في  تسمح الحالة املعرفية بوضع توصيف دقيق ل

 ( 81، ص2020، بونيفاس)مواجهة جميع االحتماالت. 

إمكانية بروز حروب   الدول، ومن ثم  السيبرانية ملصالح  التهديدات  الواقع لقد ساعدت عدة عوامل على تنامي  وفي 

 (71، ص2019، ن وآخرون هيثروتي)سيبرانية، من هذه العوامل ما يلي: 

تزايد ارتباط العالم بالفضاء اإللكتروني )السيبراني(، األمر الذي اتسع معه خطر تعرض البنية التحتية الكونية    -1

 للمعلومات لهجمات إلكترونية في الفضاء السيبراني. 

ار الشركات متعددة  و عد أدتراجع دور الدولة في ظل العوملة وانسحابها من بعض القطاعات االستراتيجية مع تصا  -  2

 السيبراني. فضاء الجنسيات، خاصة العاملة في مجال التكنولوجيا كفاعل مؤثر في ال

اإلضرار    -3 املمكن  من  الذي جعل  األمر  الحيوية،  منشأها  في جميع  اإللكترونية  األنظمة  على  الدول  اعتماد  تزايد 

 بمصالحها من خالل الهجمات اإللكترونية في حاالت العداء. 

قلة تكلفة الحروب السيبرانية مقارنة بنظيراتها التقليدية، مع إمكانية شن الهجوم في أي وقت، بحيث ال يتطلب    -4

 تنفيذه سوى وقت محدود.  

تحول الحروب السيبرانية إلى إحدى أدوات التأثير في املعلومات املستخدمة في مستويات ومراحل القتال اإللكتروني    -5

اء على الصعيد االستراتيجي أو التكتيكي العملياتي هدف التأثير بشكل سلبي على هذه املعلومات  والصراع املختلفة، سو 

 ونظم عملها. 

توظيف الفضاء السيبراني في تعظيم قوة الدول، من خالل إيجاد ميزة أو تفوق أو تأثير في البيئات املختلفة، وبالتالي   -  6

 ظهر ما يسمى االستراتيجية السيبرانية للدول.  

الحروب    -7 في  الدول  أو من غير  الدول  الفاعلون، سواء من  يمارسها  التي  العدائية  األنشطة  اتساع نطاق مخاطر 

السيبرانية، فقد تشن الهجمات اإللكترونية عبر أجهزتها األمنية الدفاعية، كما قد تلجأ إلى تجنيد قراصنة أو موالين لشن  

 هجمات ضد الخصوم دون أي ارتباط رسمي. 
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جعل مختلف دول العالم تتعرض إلى عمليات اختراق إلكترونية وجوسسة في الفضاء السيبراني للحصول على    وهو ما

الدول   ونظرا ألن  املنشآت،  وتدمير  للبيانات  إتالف  لعمليات  بالتعرض  القيام  وحتى  مدنية،  أو  كانت  عسكرية  معلومات 

وتبيان قدرات الدول الكبرى في مجال التحكم في الفضاء   تختلف فيما بينها من حيث أنظمة الحماية والدفاع اإللكتروني،

السيبراني ومحاوالت الهيمنة والسيطرة عليه، ما خلق تحديات أمنية تتعرض لها الدول دونما استثناء، وفيما يلي أهم ما  

 (. 56، ص2017، خليفة)  تواجهه الدول على املستوى االقتصادي خاصة:

ويتحقق عن طريق اختراق قواعد البيانات املالية واملصرفية وقواعد بيانات    : جمع معلومات اقتصادية استخباراتية

وكذلك من خالل التجسس    (.57، ص2017،  خليفة)الشركات والبنوك وجمع املعلومات التي قد تؤثر على األمن الوطني للدول،  

"باراك   السابق  األمريكي  الرئيس  أصدر  الصدد  هذا  وفي  الكبرى،  الشركات  املالية ورؤساء  املاليين ووزراء  املسؤولين  على 

أوباما" أثناء فترة إدارته الثانية أوامره بوقف التنصت على مقري صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك في إطار مراجعة  

جم األمن  أنشطة  وكالة  مع  السابق  املتعاقد  عنها  كشف  التي  التسريبات  أعقاب  في  وذلك  االستخباراتية  املعلومات  ع 

"إدوارد سنودن" بشأن برامج لجمع كميات كبيرة من البيانات عن حلفاء و أعداء    (175-174، ص2021)الشمري،  القومي

هجوما    2014كما أجرت كوريا الشمالية سنة  (.57، ص2017،  خليفة )الواليات املتحدة األمريكية واملواطنين األمريكيين  

(  Sony"، مما جعل اآلالف من أجهزة كمبيوتر تلك الشركة )سوني Sony Pictures Entertainmentإلكترونيا ضد شركة " 

قت كوريا  غير صالحة للعمل، وثم اختراق املعلومات التجارية السرية للشركة، باإلضافة إلى الطبيعة املدمرة للهجمات؛ سر 

الشمالية نسخا رقمية العدد من األفالم التي لم يتم إطالقها، باإلضافة إلى آالف املستندات التي تحتوي على بيانات حساسة  

(، ولقد كان هذا الهجوم السيبراني من أكثر الهجمات اإللكترونية  Sonyتتعلق بالشخصيات الشهيرة وموظفي شركة سوني  

األمريكية، وقد أدى هذا الهجوم إلى مزيد من النقاش حول طبيعة التهديد السيبراني والحاجة    تأثيرا على الواليات املتحدة 

 إلى تحسين األمن السيبراني. 
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إلى حماية املجتمع ضد الجريمة اإللك ترونية،  في إطار تأكيد االقتناع بضرورة إتباع سياسة جنائية مشتركة تهدف 

التشريعية الدولية والوطنية في هذا الصدد السيما فيما يخص دعم األبحاث واإلجراءات الجنائية   واستكمال املبادرات 

لجنة   اإللكترونية من طرف  بالجريمة  املتعلقة  االتفاقية  اعتماد  تم  فاعلية،  أكثر  اإللكترونية وجعلها  بالجرائم  املتعلقة 

والتي رأت في إقرارها تحقيق التعاون الدولي وكبح  (  74، ص2009،  مكاري  )،   2001نوفمبر    8يخ  الوزراء باملجلس األوروبي بتار 

غير مشروعة.   الكمبيوتر ألغراض  مجرمي  السياسة  (Enderlin, 2010-2011,p79)  جماح  توحيد  إلى  تهدف  االتفاقية  فهذه 

فتراض ي وإلى التنسيق بين التشريعات الوطنية لتسهيل  الواجب اتباعها في مكافحة الجرائم املعلوماتية املرتكبة في الفضاء اال 

مكافحة اإلجرام املعلوماتي، وتطبيق إجراءات تحقيق ومالحقة تتالءم مع الفضاء االفتراض ي ووضع نظام تعاون دولي يتميز  

 (Bertrand,p5)بالسرعة والفعالية في التنفيذ. 

هذا، وقد اتخذت املقتضيات املتعلقة بالقواعد اإلجرائية حيزا هاما ضمن أحكام اتفاقية بوداپست، وذلك من خالل  

مادة مكونة لالتفاقية املذكورة للقواعد اإلجرائية، حيث تم التأكيد عند تحديد نطاقها    48مادة من أصل    22تخصيص  

تشريعية وتدابير أخرى إلقرار القواعد اإلجرائية الواردة في االتفاقية    على ضرورة اعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير

 ألغراض األبحاث واإلجراءات الجنائية.  

إلى    16وقد تضمنت االتفاقية املذكورة مجموعة من القواعد اإلجرائية الخاصة بالبحث والتحري من خالل املواد من  

 (Jean- François, 2006-2007,p58)حيث يمكن إجمالها فيما يلي:  21

 سرعة التحفظ على بيانات الكمبيوتر املخزنة؛   -
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 إجبار مقدمي الخدمات على التزويد باملعلومات املطلوبة؛ -

 تفتيش وحجز بيانات الكمبيوتر املخزنة؛  -

 التجميع الفوري لبيانات الكمبيوتر وإمكانية اعتراض هذه البيانات.  -

منها ضوابط سريان االختصاص    22علقة باالختصاص القضائي في املادة  كما تضمنت االتفاقية قواعد إجرائية مت

يلزم من تدابير تشريعية وتدابير   ما  الدول األطراف على  اعتماد  القضائي على الجريمة اإللكترونية، مؤكدة على ضرورة 

فاملادة   االتفاقية،  في  الواردة  الجرائم  على  القضائي  االختصاص  إلقرار  مجموعة    22أخرى  والتي  وضعت  املعايير  من 

بمقتضاها تنسق األطراف املتعاقدة حدود صالحياتها املتعلقة بالجرائم الواردة في االتفاقية، وذلك عندما ترتكب الجريمة  

في إقليم الدولة أو على متن إحدى السفن التي ترفع علمها أو على متن إحدى الطائرات املسجلة بموجب قوانينها و كذا على  

ة من جانب أحد مواطنيها إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب القانون الجنائي مكان ارتكابها أو في حالة  كل جريمة مرتكب

القضائي ألية دولة ، كما نصت تم االتفاقية على عدم استبعاد االختصاص الجنائي   ارتكاب الجريمة خارج االختصاص 

و مطالبة الوطني  لقانونه  أحد األطراف وفقا  ينص عليه  بالتشاور حول االختصاص    الذي  االتفاقية  في  األطراف  الدول 

باختصاصه   األطراف  طرف  من  املطالبة  تعدد  حالة  في  اإللكترونية  الجرائم  مرتكبي  محاكمة  مالءمة  األكثر  القضائي 

 القضائي حول واقعة معينة. 

ات، حيث يمكن إلحدى الجهات  كما أن ما تضمنته هذه االتفاقية من آليات في مجال التعاون بين الدول في جل اإلجراء

أن تطلب من جهة أخرى من أن تأمر أو تفرض حماية سريعة وبطريقة مختلفة البيانات مخزنة في نظم معلوماتية داخل  

حدود هذه الجهة الثانية لتسهيل عملية البحث عنها والوصول إليها، فبهذه األلية يصبح الوصول إلى البيانات املخزنة خارج  

 ( 103، صجان فرانسوا)سهال ألي جهة تود أو تطلب ذلك. الحدود ممكنا و 

وعليه فإنه يظهر من خالل كل هذه التدابير اإلجرائية التي تضمنتها اتفاقية بوداپست، أن الهدف منها إجراء تحقيقات  

تخدامها في مواجهة  أكثر فعالية فيما يتعلق بالجرائم اإللكترونية، كما يجب التأكيد على أن هذه التدابير اإلجرائية يمكن اس

 ( 63، ص 2007، كريستينا)أي جريمة تستخدم فيها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

 خاتمة 

ولم يرض التطلعات التي تصبو في   إن ما وصلت إليه الجهود الدولية في مكافحة اإلرهاب السيبراني لم يلب االنتظارات

 منحى متزايد إلى احتواء اإلرهاب ومفاعليه ومضاعفاته. 

ولعل بلوغ سبل الخالص من مضاعفاته وبلوغ بر أمان األمن السيبراني يستدعي نمذجة السياسات الدولية وتحصين  

ذها في هذا الصدد الجالء من الصمت  اقتصادياتها من خالل تعزيز مناويل األمن وتعميق املجهود وأول خطوة يجب أن تتخ

 إلى اإلفصاح عن حقيقة اإلرهاب السيبراني الجوهرية من أجل احتواء اإلرهاب السيبراني. 

في سعي نحو خلق منظومة اقتصادية تدخل في الضمانات األمنية التي توفر االستقرار وتجذب االستثمارات وتشكل  

 مناخا خصبا لالزدهار. 
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 امللخص: 

وانتشار والتكنلوجيا   الحديث  العلمي  للتطور  اإلدارة      كان  مصطلح  وجود  في  البالغ  األثر  االلكترونية  واملواقع  التطبيقات  ثقافة  

ر  االلكترونية  حيث سارعت حكومات دول العالم  الى ادخال هذه التقنية  على اإلدارة العامة  بهدف التخلص منها شيئا فشيئا مواكبة للتطو 

 الرقمي  بهدف إيصال املعلومات  والخدمات  الكترونيا في كافة املجاالت .العلمي والتكنلوجي  فبات من الضروري الولوج الى العالم 

جه غير ان هناك عوائق تحول د التطبيق السلس  لإلدارة اإللكترونية تتمثل أساسا في البيروقراطية اإللكترونية التي تعتبر حجرة عثرة في و 

بيروقراطية االلكترونية عندنا ، هاتف اإلدارات ال يرّد ، فهناك عبارة مسجلة  التقدم التكنلوجي  لتطبيق اإلدارة االلكترونية ،  وكنموذج  لل

روح  تخاطبك على الطرف اآلخر وتقول لك سجل صوتيا طلبك ...  وحتى البريد االلكتروني ال ُيرد عليه  كما تسجل  الردود آليا ،وهي ردود دون  

 ودون حراك وتقّدم لك روابط مّيتة وغير مفّعلة. 

 ملفتاحية: البيروقراطية االلكترونية، االدارة االلكترونية،  الكلمات ا

Abstract: 

The modern scientific development and technology and the spread of the culture of applications and websites had 

a great impact on the existence of the term electronic management, as the governments of the countries of the 

world rushed to introduce this technology to the public administration with the aim of getting rid of it little by 

little, keeping pace with the scientific and technological development. It became necessary to access the digital 

world in order to deliver information and services electronically. In all areas. 

However, there are obstacles that prevent the smooth application of electronic management, which are mainly 

represented in the electronic bureaucracy, which is considered a stumbling block in the face of technological 

progress for the application of electronic management. ...and even e-mail is not answered, as the responses are 

automatically recorded, and they are responses without spirit and motion and provide you with dead and inactive 

links. 

Keywords: electronic bureaucracy, electronic management 

 

 مقدمة:

الهائل في عصرنا، تسعى جل املؤسسات اإلدارية والعمومية ، بشكل تدريجي  التكنولوجي  التطور  في إطار مواكبة 

لكترونية  بهدف تطوير العمل اإلداري و  تحسين أداء املوظفين  إلى جانب تقديم  ومدروس ،  إلى تطبيق أنظمة اإلدارة اإل

خدمات  متكاملة للمواطنين .  كل ذلك عبر بوابات ومنصات إلكترونية  تتيح القيام باإلجراءات اإلدارية  التي كانت  تتم  

 .بالطرق التقليدية ، البطيئة و املرهقة ، بأسلوب أكثر حداثة وسرعة



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  399

399 

اليسر  و    إن هذا إدارية امتازت بالكفاءة  و  التزاوج بين القطاع التكنولوجي واإلداري قد  نتجت عنه بيئة رقمية 

والبيروقراطية   املحسوبية  عن  بعيدا   واالقتصادية.   االجتماعية  والتنمية  العام  القطاع  خدمات  تطوير  في  ساهمت 

الجامعات في  التسجيل  أصبح  إذ  الورقية.  املعامالت  املدنية    وتعقيدات  البطاقة  استخراج  وكذا  الوطنية  املسابقات  و 

ومختلف الوثائق اإلدارية يتم عن طريق اإلنترنت  مسجال انتهاء عصر االنتظار الطويل في الطوابير  والتسويف والتأخير .ما  

 .دقع باملؤسسات اإلدارية  إلى مزيد من الشفافية و بالتالي نحو تطبيق اإلدارة الرشيدة

بثون بالتشكيالت الهرمية اإلدارية وقوة سلطة املكتب  التي تحول دون وصول املواطنين إلى املسؤول  حاول املتش

بشكل مباشر  وتحصنهم ضد  املساءة  وفرض الرقابة عليهم ، رفض هذا التحول اإللكتروني في اإلدارات  ، لكن  تكنولوجيا  

مقاومة  التغيير إلى تطبيق النظم اإلدارية  اإللكترونية.    املعلومات  واالتصاالت  كانت قد انتشرت بشكل  يستحيل معه 

 . فعمد هؤالء البيروقراطيون إلى نقل البيروقراطية التقليدية للمكاتب إلى بيروقراطية إدارية إلكترونية

كثير من القطاعات  إال  ان البيروقراطية    رغم السعي الحثيث  للحكومات والسلطات العليا  في الدول  إلى رقمنة  

اإلدارية قد عششت في طريقة تفكير  هؤالء املسؤولين فعمدوا إلى تعقيد النظم اإللكترونية اإلدارية  بممارسات  تحبط  

عليه    األهداف األساسية من  رقمنة القطاع اإلداري  وترجعنا لتخلف أكبر من اإلجراءات  اإلدارية الكالسيكية وهو ما أطلق

 . " مصطلح  " البيروقراطية اإللكترونية

تمثل البيروقراطية اإللكترونية امتدادا  لذهنية البيروقراطي التقليدي وأفكاره  ألن طريقة التفكير ليست مرهونة  

  بوسيلة معينة ، إذ يفترض بتغيير الوسائل الكالسيكية من أوراق ومكاتب إلى  إجراءات و منصات إلكترونية ، أن يقض ي 

 على البيروقراطية  ال أن  يرسخها.

البيئة   في  اإللكترونية  البيروقراطية  أحدثتها  التي  التأثيرات  هي  ما   : التالية  اإلشكالية  نطرح   يجعلنا  ما  هذا  

 الرقمية  على األداء اإلداري؟ 

كلها اإللكتروني  يرمي هذا البحث إلى تسليط الضوء على اآلثار املترتبة عن عودة البيروقراطية في ش: أهمية البحث

إلى القطاع اإلداري بعد رقمنته، وكيف خفضت من فاعلية تطبيق النظم اإللكترونية في اإلدارات واملؤسسات العمومية في  

تهيئة بنية تحتية رقمية   أمام ضرورة  الرقمي للقطاع اإلداري ما يضعنا  التحول  التي استلزمت  املتغيرات العصرية   ضوء 

 دارية اإللكترونية بعيدا عن البيروقراطية وتعقيداتها. مستعدة لتطبيق النسق اإل 

 وال : ماهية اإلدارة الرقمية  أ

، فهي أحد أهم تطبيقات تكنولوجيا املعلومات وهو مصطلح    E-goverment تتعدد مفاهيم اإلدارة اإللكترونية

نها " أنظمة تكنولوجيا املعلومات  عصري نتج عن دمج التطور التكنولوجي بالقطاع اإلداري. وتعرف حسب البنك العاملي أ

واالتصال التي تزيل العوائق بين املواطنين واألجهزة الحكومية املختلفة، قصد تحسين الخدمات، زيادة الكفاءة والشفافية  

 ." وتعزيز املساءلة

بها هي  بالطريقة الحرفية التي  تعني الحكومة اإللكترونية وإنما يقص    E- goverment  كما ال  يترجم مصطلح د 

اإلدارة التي تستخدم التقنيات اإللكترونية  الحديثة و  املختلفة في املؤسسات، لتنفيذ وظائف اإلدارة  من رقابة ومتابعة  

)سمية،    .وتنفيذ الكتروني بشكل أسرع و اقل تكلفة لتسهيل اإلجراءات اإلدارية واالستغناء عن اإلدارة الكالسيكية الورقية

2020 ) 

إدارية جديدة قائمة على االستخدام الواعي    وتعرف بعض التشريعات العربية اإلدارة اإللكترونية بأنها"  منهجية

 . (2018)وآخرون،    لتقنيات االتصال واملعلومات في ممارسة الوظائف األساسية لإلدارة في منظمات عصر العوملة و التغيير.
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أداء العمليات بين مجموعة من الشركاء عن طريق استعمال تكنولوجيا معلومات مت طورة بغية زيادة كفاءة  هي 

  ( للبيانات  اإللكتروني  التبادل  باستخدام   ، العمليـات  ملعلومـات  ورقي  غير  تبادل  عن  عبارة  وهي   ، األداء    ( EDIوفعالية 

 . (2007)الرؤوف، 

إذن فحسب التعريفات يمكننا القول ان اإلدارة اإللكترونية هي نظام تقني متكامل يهدف إلى تغيير اإلدارة اليدوية 

والعمل املكتبي العادي إلى إدارة تعتمد على نظم معلوماتية وتكنولوجية متطورة تساعد في القيام بالعمليات اإلدارية وإتخاذ  

 اليف. القرارات اإلدارية بسرعة وبأقل التك

  : / مزايا تطبيق اإلدارة اإللكترونية1

إن تطبيق اإلدارة اإللكترونية ليس رفاهية وإنما حتمية فرضتها املتغيرات العاملية من أجل تحسين األداء الوظيفي  

سلطات  فهي تتضمن تغيير مستويات الهياكل التنظيمية و أشكالها ، فيتم تحويلهـا من الشكل الهرمي إلى األفقي، وتفويض الـ

إلى أن تفعيل اإلدارة   أنظمة وإجراءات العمل، إضافة  البيروقراطية التقليدية، وتبسيط  واملـسؤوليات، وتقلـيص ظاهرة 

التقنيات الحديثة في مجـال املعلومـات واالتصاالت سيساهم بشكل كبير في تسهيل االتـصاالت   القائمة على  اإللكترونية 

 .(2013)الحسيني،  اإلداريـة الداخليـة والخارجية.

  الفعالية : استفادة املواطنين من خدمات نوعية وذات جودة •

للمعلومات   • الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  طريق  عن  املوظفين  وفعالية  كفاءة  مستوى  رفع   : والوضوح  السرعة 

 . ملفات املستفيدين في ظرف وجيزواالتصاالت والتي تسمح بفحص وتصنيف ومعالجة  عدد كبير من 

إدارة املعلومات : تأمين بيئة تحتية لجمع البيانات  و ربط جميع مؤسسات الحكومية بشبكة معلومات واحدة تسهل   •

عبرها تبادل املعلومات والبيانات بين مختلف الجهات ورفع مستوى التنسيق بينها. كما وتسمح بحفظها وتخزينها عبر  

 .في هيئة الكترونية بدل الهيئة الورقية سهلة الضياع واالتالف (DRS )لكوارث الطبيعيةنظام التحوط من ا

اإلصالح اإلداري ومحاربة الفساد : اإلسهام في اإلصالح اإلداري عبر دعم الشفافية وتسهيل عملية تبادل املعلومات كما   •

 .تقديم الخدماتتسهم في خفض معدل الفساد اإلداري خاصة تقديم الرشاوي التي ترتبط ب

  .توفير املال العام : من خالل خفض التكاليف واملصاريف املكتبية والنفقات العمومية وزيادة العوائد •

املساءلة وفرض الرقابة : صعوبة التالعب بالبيانات نسبيا وتقليص الثغرة الزمنية بين التنفيذ والرقابة ما يمكن من   •

 .لدوريةفرض الرقابة املستمرة بدل الرقابة ا

اإلدارة الرشيدة : سهولة عملية اتخاذ القرارات اإلدارية، والقدرة على تشخيص املشكالت وتقـويم أداء املوظفين من   •

 . خالل شمولية املعلومات التي يمكن الحصول عليهـا  ودقتهـا وسرعة توفيرها

وامك • فالشفافية   ، املوظفين  لدى  للمؤسسات  والوالء  واالنتماء  املسؤولية  روح  املعلومات  ترسيخ  على  االطالع  انية 

 .والبيانات عززت من مشاركتهم في صناعة القرار

تعزيز الثقة : يتيح تقديم الخدمات العامة اإللكترونية مد جسور الثقة بين املؤسسات الحكومية واملواطنين وبالتالي  •

 .(2021)حميداني،  زامات اإلدارية. الوصول إلى السرعة في انجاز الخدمات مع كل ما يرافقه من ايجابيات وانجاز لاللت

  مفهوم البيروقراطية  /2

  اللغتين، اليونانية والفرنسية ، فهي تتكون من شقين : الكلمة الفرنسية   يعود األصل اللغوي لكلمة بيروقراطية  إلى 

bureau    والتي تعني املكتب ، والكلمة اليونانية Kratos  ومعناها السلطة أو الحكم ، فتترجم الكلمة كاملة إلى  سلطة املكتب. 
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عرفها بأنها " جميع النظم الهيكلية  انتشر مفهوم البيروقراطية بفضل عالم االجتماع األملاني ماكس فيبر، الذي  

الفوقية التي تخضع لسلطة مركزية عليا تمتلك كل الصالحيات على عكس باقي املستويات من الهرم البيروقراطي حيث ال  

  "تتمتع هذه األخيرة بأي صالحيات إال من خالل  التفويض

مية من تدبير الشأن العام وضمان مصالح  وقد رأى فيبر  في البيروقراطية ضرورة حيوية لتمكين املصالح الحكو  

  : املواطنين ومسؤولياتهم مما يحتم منحها صالحيات واسعة لتحقيق ذلك اعتمادا على عدة ركائز منها

التفريق بين الصفة أو املنصب والشخص املسند إليه: ويعني ذلك أن املنصب والصالحيات املتعلقة به باقية بقاء   •

 .غير الشخص الذي يشغل املنصب بشكل مستمر ما يجعله عابرا ال دائماالدولة نفسها ، بينما يت

 .إخضاع كل طالبي الخدمة لنفس اإلجراءات دون تمييز أي توحيد هذه اإلجراءات •

التراتبية أو التسلسل الهرمي : وهي تناسب الصالحيات بشكل طردي مع املسؤولية، وتعد نقطة ضعف البيروقراطية،   •

 .املوظف البسيط ال يتحمل مسؤولية الخدمات املتردية ألنه ال يمتلك صالحياتإذ أن 

أولى فيبر  لدراسة النمو التنظيمي الحديث والنظريات التنظيمية اهتماما كبيرا ، حيث بين أن  املجتمعات القديمة،  

ظهور   معتبرا  حتى  نمو  تحقق  لم  لكنها    ، منها  بعض  في  بيروقراطية  تنظيمات  أن  رغم وجود  أكد  وقد  الحديثة،  الدولة 

التنظيمات الكبيرة الحجم قد غزت مختلف  املجاالت االجتماعية، الدينية، التربوية واالقتصادية ، وما ترتب عنه من ظهور  

املركزية في قمة التسلسالت الرئاسية لهذه التنظيمات وتبني الشكل البيروقراطي للتنظيم، إذ صارت هذه التنظيمات تحكم  

التنظيمية وفقا  بواسطة   البناءات  الفعالية القصوى، وقد اقتض ى ذلك تحديد أشكال  إلى تحقيق  قواعد رشيدة تسعى 

)عميروش، العالقة  ألسس رشيدة تهدف إلى تكييف العامل في وضعه التنظيمي لضمان أقص ى درجات الكفاءة واإلنتاجية.

 . (2018البيروقراطية واإلدارة االلكترونية دراسة نظرية، بين 

الحاكمة    الطبقة  أو وسيلة تستخدمها   أداة  بالدولة واعتبرها  البيروقراطية ضمن عالقته  مفهوم   ماركس  عالج 

وتساعد على      والبرجوازية في استغالل  الطبقات العاملة مانحة  الدولة الرأسمالية الشرعية ومعقلنة  لهذا  االستغالل،

 .استمراره فهي تسوغ االنقسام  الطبقي وتكرسه من خالل فرض النظام جاعلة  الطبقة الحاكمة تبدو ممثلة للصالح العام

فوظيفة البيروقراطية هي املحافظة على املكانات واالمتيازات وتكرس مبدأ الطبقات االجتماعية على نحو يرسخ   

حيث يفقد الفرد اإلحساس بالقوة ألن ما ينتجه يصبح ملكا لآلخرين. كما تصبح القيم  التسلط الطبقي ويقود الى االغتراب 

واملعايير االجتماعية عديمة املعنى وبذلك يصبح  الفرد غريبا على ثقافته ومجتمعه وقد ينعزل اخيرا عن ذاته فالبيروقراطية  

س الى الغاء الطبقات االجتماعية وبذلك ينتهي  تنظيم يقض ي على كفاءة الفرد وتعيق قدرات اإلبداع فيه لذا يدعو مارك

اإلدارة   بذلك   وتتحقق  الدولة  ادارة  املجتمع  افراد  تولي   نتيجة  بيروقراطيتها  الدولة  فتفقد  الطبقي  والتسلط  الصراع 

 .الديمقراطية

الدراسا في  للتحليل  يمثل محاولة الستعمالها كوحدة  أصبح  العامة  باإلدارة  البيروقراطية  اقتران   املقارنة،  إن  ت 

ومعظم الدراسات التي اعتمدت على ذلك صنفت البيروقراطية انطالقا من مدى استغراقها في العملية السياسية. وهذا  

املفهوم تأثر بماكس فيبر أيضا، ويعتبر البيروقراطية إدارة املوظفين، لذلك اهتموا بفحص كفاءة النموذج املثالي وقدرته  

، مركزا  على فعالية الجهاز اإلداري، ما أدى إلى  انتشار هذا املفهوم في علم اإلدارة أكثر  على ادراك كافة خصائص اإلدارة

 .(2016)عامر،  من علم السياسة

يتسم بتسلسل هرمي للسلطة ومنح السلطة في    من خالل ما سبق يمكننا القول أن البيروقراطية هي نظام  إداري 

اعلى الهرم صالحيات واسعة  مع اعتماد تخصيص املهام وعدم تداخلها باإلضافة إلى وجود قوانين وأحكام صارمة تنظم  

 العمل وتضمن املساواة وعدم التحيز في تقديم الخدمات للمواطنين. وهذا ما يمثله النموذج املثالي للبيروقراطية.



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  402

402 

 يروقراطية اإلدارية  في ظل تطبيق نظم اإلدارة اإللكترونية/ الب3

إن النموذج املثالي للبيروقراطية ملاكس فيبر  يهدف الى  العقالنية من أجل تحقيق اإلدارة الرشيدة ، خالف ما صارت  

العربية ، إذ أصبح لفظ  عليه البيروقراطية في وقتنا الحالي،  من تمثيل لكل الجوانب السلبية في اإلدارة  وخاصة في الدول 

 .البيروقراطية يستعمل جنبا إلى جنب مع املحسوبية والفساد والتعقيد

وقد ظن الكثيرون أن تطبيق النظم اإللكترونية في اإلدارة ستقض ي على البيروقراطية وتنهي عهدها، لكن ما حدث  

رغ  البيروقراطية  باألفكار  يتمسكون  يزالون  ال  الذين   البيروقراطيين  أن  البيروقراطية  هو  مفهوم  كرسوا  قد  فشلها  م 

 .التقليدية وطوروه إلى بيروقراطية الكترونية حديثة. فجعلوا من املعامالت اإلدارية أكثر صعوبة مما كانت عليه

أن تطبيق تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت في األنظمة     Uma-Oktoو     Cordellaورغم هذا يرى بعض الباحثين، كــ

بديال للبيروقراطية و إنما  مكمال يدعم الجانب االيجابي منها، الرامي إلى تحقيق أهداف البيروقراطية املثالية    اإلدارية ليس

)عميروش، العالقة بين   املتمثلة في النزاهة ، املساواة والعدالة  ويجعلها أكثر مرونة بخصوص تشارك املعلومات والتعاون.

 . (2018البيروقراطية واإلدارة االلكترونية دراسة نظرية، 

  ثانيا : آثار البيروقراطية اإللكترونية على األداء اإلداري 

كان لظهور البيروقراطية في شكلها الرقمي أثر بالغ على نتائج تطبيق النظم التكنولوجية الحديثة في اإلدارة ، بل إنها  

 : مله، نذكر بعض تلك التأثيرات التي مست القطاع اإلداري اصبحت التفافا على نجاحها بأك 

او كما يحلو للبعض أن يسميها  اإللكتروقراطية  • التقنية واستعمال    حجمت البيروقراطية اإللكترونية  ، دور اإلدارة 

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصال وجعلته ال يعدو عن كونه تخليا عن املعامالت الورقية و توفيرا ماليا محضا

تقويض نجاح اإلدارة االلكترونية في رفع الكفاءة املهنية بسبب تشبث بعض املوظفين العمومين بالثقافة البيروقراطية   •

ى جمع البيانات واملعلومات وعدم مشاركتها خالفا ملا ترمي إليه  أهداف تطبيق النظم التقنية في اإلدارة  التي تعتمد عل

من تبادل للمعلومات ومشاركتها مع مختلف املصالح  بكل شفافية مما يعرقل  توحيد العمليات اإلدارية بين األجهزة  

 .هاتالحكومية ومصالحها ، ويخفض من معدل التنسيق بين هذه الج 

املوظفين   • بعض  لدى  والتقني  الحاسوبي  الوعي  نقص  نتيجة  وترسخها  جديدة  بيروقراطية  الكترونية  ثقافة  تأسس 

ورفضهم للمتغيرات التي يفرضها التطور التكنولوجي السريع في مختلف املجاالت ، ناقلة الجمود الفكري الذي تميزت  

أكبر في اإلجراءات اإلدارية بدل تسهيل املعامالت ، مأثرا على نفسيته  به إلى البيئة الرقمية ما يجعل املواطن يبذل جهدا  

  .ودافعا إياه لحالة من عدم الرضا والسخط

الرقمية • مثاال،     progress البوابة  الجزائر  في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  الجامعية  بالتسجيالت  الخاصة 

ن طرف مختصين في اإلعالم اآللي ، يعاني من ثغرات و أعطال كثيرة تتسبب  والذي من املفترض أن تتم إدارته وتسييره م

في إقصاء بعض الطلبة الذين يجدون أنفسهم غير مسجلين رغم ملئهم لكافة بياناتهم و تقديمها للمسؤول عن النظام  

ة كشف نقاط ورقية  في الجامعة، دون أن ننس ى خلل املعدالت  الخاطئة التي يضطر بسببها الطلبة إلى استخراج شهاد

لتدارك الوضع والتي يجب أن تكون مطبوعة وموقعة من طرف رئيس القسم، ما يجعلهم يعودون إلى دوامة اإلجراءات  

الورقية باإلضافة الى اإلجراءات اإللكترونية وهو ما يتنافى مع مقاصد تطبيق اإلدارة اإللكترونية من تيسير في املعامالت  

 .واقتصاد للجهد والوقت

إن املعوقات التي تسببت بها البيروقراطية اإللكترونية قد أدت إلى فقدان املواطنين الثقة في قدرة املصالح الحكومية   •

على إدارة النظم التقنية ومواكبة التطور ، كما حصل مع الوكالة الوطنية للتشغيل عقب تسجيالت منحة البطالة التي  
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لتي كانت بادرة قيمة لدعم الشباب البطال و مرافقتهم لغاية حصولهم على  أقرها الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون وا

 .عمل

إذ تسببت األعطال التقنية  املتكررة في موقع الوكالة ثم توقفه بشكل كلي فيما بعد وتوجه املستفيدين إلى الوكالة مرفقين   

على املستفيدين، ما جعلهم يفقدون  بملفاتهم الورقية  للتسجيل بخلق حالة ضغط شديدة على العاملين بالوكالة و 

الثقة في قدرة الوكالة على تسيير األمور التقنية ، حتى بعد إعالمهم بان التجديد سيكون تلقائيا على املنصة، قام كثير  

من املستفيدين بالعودة إلى الوكالة  لتجديد طلب العمل بطريقة تقليدية بهدف الحصول على " الوثيقة الورقية " التي  

 .وتؤكد انهائهم لعملية التجديد والتسجيل تضمن

دفعت عودة البيروقراطية بشكلها االلكتروني إلى تغييب روح املسؤولية لدى املوظفين ، بل وتنامت مظاهر اإلهمال   •

والتملص من املسؤوليات باتخاذ حجة " النظام معطل " للتسويف والتهرب من العمل و اخالء مسؤوليتهم عن تأخير  

 .مصالح الناس وانشغاالتهم

تكلفة   • وارتفاع  كامل  بشكل  منها  اإلستفادة   وعدم  ركنها  ثم  تكنولوجية  ومعدات  تجهيزات  بشراء  العام  املال  إضاعة 

العاملين   التكنولوجية لدى  املعرفة والثقافة  عمليات صيانة الشبكة والتجهيزات نظرا الستخدامها الخاطئ  ونقص 

 . اء التقنية ،عدا الطابعات التي تقوم بدورها التقليديواملوظفين  وبسبب نقص خبر 

، إلى أن تأقلم القطاعات الحكومية املختلفة مع طريقة العمل كوحدات منفصلة ومسئولة    Jellinekيذهب  الباحث   •

  فقط أمام رئيسها املباشر)الوزير) ملدة طويلة ،  وكذا وجود خطوط قانونية واضحة تفصلها  إضافة لقوانين حفظ 

بين   اتفاق  غياب  في  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  صعوبة  في  تسبب  بيروقراطيا  عائقا  مثل  املهنية  والسرية  املعلومات 

مختلف األجهزة اإلدارية للدولة من مصالح، وزارات ومديريات للعمل معا ومشاركة البيانات وتبادل املعلومات من اجل  

 .(Antonio, 2015) تقديم خدمات افضل للمواطن. 

 خاتمة: 

ونوعية   االداري  العمل  أداء  على  ايجابي  بشكل  أثر  قد  اإلداري  القطاع  في  اإللكترونية  النظم  وتطبيق  اإلدارة  تفعيل  إن 

في   نفسها  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  اثبتت معه  نجاحا مبهرا  بذلك  واإلنتاجية محققا  املقدمة  القطاع  الخدمات 

العاملية   املتغيرات  بيئة  التكنولوجيا حتمية فرضتها  على  املبني  الحديثي  التنظيمي  النسق  اعتماد  العام وأصبح  الخدماتي 

 .السائرة نحو التطور املستمر

اخرى  ادت محاولة رقمنة القطاع االداري واالنتقال من االجراءات الكالسيكية البطيئة واملعتمدة على املعامالت الورقية إلى  

رقمية تواكب روح العصر الحديث باستعمال نظم االدارة االلكترونية وتطبيقاتها، إلى ظهور امتداد للعقلية البيروقراطية  

  .التقليدية بطريقة اكثر تطورا سميت بالبيروقراطية االلكترونية او اإللكتروقراطية

بمفهومها    ، انها  الى   ، سابقة  اوقات  في  البيروقراطية  محاسن  النجاحات  ورغم  على  االلتفاف  في  تسببت  قد  الجامد  

واالنجازات التي حققتها االدارة االلكترونية في القطاع االداري واصبحت عائقا يحول دون الوصول الى فعالية النظم االدارية  

 .االلكترونية

وت توعيتهم  عبر  املوظفين  بعض  عقول  في  املتجذرة  البيروقراطية  الثقافة  معالجة  أن  البعض  على  يرى  دريبهم 

استخدام التكنولوجيا، او حتى اقصاء العقليات املتحجرة التي ترفض االنفتاح ، ضرورة البد منها قبل التحول االلكتروني  

و رقمنة القطاعات موافقين في ذلك ما يراه الباحث ميشال كروزيه من أن البيروقراطية تنظيم ال يستطيع تصحيح سلوكه  

السابق أخطائه  إدراك  طريق  لتحقيق  عن  األفراد  يستخدمها  ما  غالبا  البيروقراطية  عليها  تعتمد  التي  القواعد  أن  إذ  ة، 
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البيروقراطية   اطار  في  اذا سيرت  مميزاتها  فاعليتها وكفائتها وجل  تفقد  االلكترونية  االدارة  . فنظم  الشخصية   أغراضهم 

 .التقليدية

لقطاع التكنولوجي لتغدو اكثر مرونة وتتوافق مع النظم  بينما يميل آخرون الى عملية تحيين للبيروقراطية ودمجها با

 . االلكترونية، بشكل يخلق تكامال بينهما ويحقق النموذج املثالي للبيروقراطية االيجابية في ظل عصرنة ورقمنة كاملة للقطاع

داء االداري و تجلت  هذه العالقة املعقدة واملتضادة بين االدارة االلكترونية والبيروقراطية قد القت بظاللها على اال 

تأثيراتها السلبية العديدة في العودة الى االنظمة التقليدية وزادت من تعقيد االجراءات االدارية وصعوبتها بدل تسهيلها ما  

باألنظمة   كامل  بشكل  واستبدالها  االداري  القطاع  من  البيروقراطية  العقلية  باجتثاث  اما  للمطالبة  بالكثيرين  دفع 

يثة من خالل تكوين املوظفين في مجال الرقمنة وتوظيف األشخاص املناسبين من الجيل الجديد املتشرب  االلكترونية الحد

التي تعد أهون   الورقية  الكالسيكية  املعامالت  الى  العودة  أو  القطاعات  في رقمنة  التفكير  التطور والحداثة. قبل  لثقافة 

 .تبع  باملؤسسات واإلدارات خاصة في الدول العربيةبالنسبة لهم من التضاد الصارخ في السياسات االدارية امل

 قائمة املراجع: 

إسماعيل بوقنور، سليم حميداني، اإلدارة اإللكترونية كمدخل لتفعيل الرشادة اإلدارية : البلدية اإللكترونية أنموذجا ،   

 . 2021وان ، ج20-01، ص 01، العدد15حوليات جامعة قاملة للعلوم اإلجتماعية واإلنسانية ، املجلد 

حفص ي عميروش،  العالقة بين البيروقراطية واإلدارة االلكترونية دراسة نظرية، املجلة الجزائرية للدراسات السياسية،  

 .2018، جوان 316-297، ص 01، العدد 5املجلد 

-  130، ص    02عـــدد:، ال20حومر سمية، التحول إلى اإلدارة اإللكترونية ـ رؤية تنظيمية، مجلة العلوم اإلنسانية، املجلد:  

 .2020الجزائر، ديسمبر  -، جامعة محمد خيضر، بسكرة143

خميس محمد خميس وآخرون،معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، مجلة العلوم 

 .28، ص 2018، جامعة سبها، ليبيا، 30اإلنسانية ، العدد 

و  اإلدارية  البيروقراطية  عامر،  االستراتيجية،  عادل  للدراسات  العربي  الديموقراطي  املركز  الحكومي،  األداء  على  أثرها 

 .2016االقتصادية والسياسية، 

 . 2007، 25عامر، طارق عبد الرؤوف،اإلدارة اإللكترونية : نماذج معاصرة، دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة، ص  

رونية على األداء الوظيفي )دراسة ميدانية على موظفات العمادات في  عائشة الحسيني ، أثر تطبيق أنظمة اإلدارة اإللكت 

 . 2013،  1-94، ص 01، العدد 10جامعة امللك عبدالعزيز بجدة(، املجلة العلمية لقطاع کليات التجارة، املجلد 

CORDELLA Antonio, TEMPININiccolòE‐government and organizational change:reappraising the role of ICT 

and bureaucracy in public service delivery. Government InformationQuarterly ,p4-5, 2015 . 

 

  



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  405

405 

 رقمنة الشباك املوحد كآلية لتحسين الخدمة العمومية في الجزائر 

Digitization of the Single Window as a Mechanism for Improving Algeria's Public 

Service 
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 امللخص: 

ركزت الدراسة على التطور الذي شهده قطاع االدارة املحلية في الجزائر ،خاصة منه القطاع الخدمي املتمثل في الشباك املوحد  الذي 

اري  شمله االصالح الخاص بالتوجه نحو الرقمنة ،والذي شهد تطورا بالغ األهمية  من خالل نوعية الخدمات املقدمة  ،وكذا فعالية االداء االد

 في مختلف الطلبات والفصل فيها في  أسرع االجال و بأقل التكاليف .  بالنظر

 االدارة املحلية ،الخدمة العمومية ،الشباك املوحد ،الرقمنة ،الجزائر.  الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The present study focused on the development of Algeria's local administration sector, particularly the service sector, 

which is represented by the single window covered by the reform of the direction towards digitization, which has witnessed 

a very important development through the quality of services provided, as well as the effectiveness of administrative 

performance by considering various requests and adjudicating them as soon as possible and at the lowest cost. 

Key words: local Administration; single window; digitization; public service. Algeria . 

 

 مقدمة:

يعتبر التطور العلمي و التكنولوجي أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على مختلف مجاالت الحياة لدى األفراد،     

لذلك كان لزاما على الدولة أن تكون دائما في مستوى هذا التطور من خالل مواكبة كل ُمستجد قد يشهده العالم ،خاصة  

لها احتكاك واسع مع املواطنين باعتبارها املرفق الذي يعمل على تلبية مختلف  و أن االدارة العامة تعتبر من أهم املرافق التي  

 احتياجاتهم. 

و ملا كان املرفق العام خاصة على املستوى املحلي يعمل باألساس على توفير مختلق متطلبات واحتياجات األفراد      

املواطن و تمكينه من الحصول على متطلباته    فقد سهرت الدولة دائما على االهتمام به و العمل على تقريب االدارة من 

العامة عدة نقائص اثرت على جودة الخدمة   التي تقدمها االدارة  املختلفة ،لكن بالرغم من ذلك فقد شهدت الخدمات 

 املقدمة خاصة ما تعلق بالبيروقراطية و كذا البطء االداري و كذا عامل اكتظاظ االدارات باملواطنين، وهي كلها أمور تؤثر

 سلبا على نشاط االدارة و املواطنين على حد سواء.

و نظرا لجملة الصعوبات التي تشهدها االدارة العامة في االستجابة ملختلف الطلبات فقد تم التوجه نحو آلية من      

االلكترونية    شأنها أن تكون أكثر فعالية من حيث سرعة االستجابة لهذه الطلبات والرد عليها و هذا من خالل اعتماد اإلدارة 

 التي تعتبر تحد رفعته الحكومات من أجل النهوض بالقطاع االداري و مواكبة مختلف التطورات. 
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و لذلك فقد كانت سياسة االنتقال الرقمي في الجزائر بداية بتبني االدارة االلكترونية ثم بعد ذلك تم التوجه نحو  

تلك التي تمت على مستوى االدارة املحلية )البلدية و الوالية(    رقمنة الخدمة العمومية في مختلف املجاالت ،و لعل أهمها

من خالل اعتماد رقمنة الشباك املوحد و تقديم خدمات الكترونية لطالبيها مما يسهل عملية الحصول عليها و كذا توفير  

رقمنة الشباك املوحد  الى أي مدى ساهم التوجه نحو    الجهد و الوقت،و لذلك كان التساؤل املحوري  للدراسة يدور حول :

 في تحسين الخدمة العمومية في الجزائر؟ 

 أوال: أهمية الدراسة  

تكمن أهمية الدراسة في كونها تسلط الضوء على التطور الذي شهده قطاع االدارة املحلية في الجزائر من خالل تبني  

طنين في االستفادة من الخدمات في أحسن  االدارة االلكترونية و محاولة الدولة تذليل كل الصعوبات التي قد تواجه املوا 

الظروف ،لذلك وجب البحث في هذا التقدم امللحوظ خاصة بعد انشاء الشباك املوحد االلكتروني و الخوض فيه بحثا عن  

 مزايا اعتماد هذا النمط من الخدمات الرقمية و معرفة مستوى الخدمة املقدمة ومدى فعاليته في الواقع العملي. 

 الدراسة   ثانيا :أهداف

كذا الوقوف على مدى جودة الخدمة    تهدف الدراسة الى ابراز املواطن اإليجابية إلنشاء الشباك املوحد االلكتروني ،و  

املقدمة و مدى تأثير هذا التوجه على تحسين اداء املرفق العام املحلي و كذا عرض واقع هذا النمط من الخدمة وافاق  

 تطوير و تحسين خدماته الرقمية .
  ملحور األول او من أجل الخوض في غمار هذا البحث دراسة وتحليال فقد تم تقسمه الى محورين أساسيين، تضمن  

 ملظاهر رقمنة الشباك املوحد .  املحور الثانياالطار العام للرقمنة ، في حين خصصنا 

 املحور األول : االطار العام للرقمنة

إن التطور املتسارع في مجال املعلومات واالتصاالت دفع الدول والحكومات إلى ضرورة مواكبة هذه القفزة النوعية    

األولويات    من  خاصة منها ما تعلق  بعصرنة إداراتها بما يتماش ى مع هذا التطور، لذلك اصبح   في التكنولوجيات الحديثة

املقدمة   الخدمات  رقمنة  و  اإللكترونية  االدارة  تبني  خالل  من  وذلك  االدارة،  رقمنة  بموضوع  االهتمام  نحو  التوجه 

 للمرتفقين. 

و لذلك سنحاول في هذا املحور التطرق بداية الى مفهوم االدارة االلكترونية و اسباب التحول نحو األخذ بها كمدخل     

 عام للدراسة ،ثم نتطرق بعد ذلك ملدلول الرقمنة و بيان أهميتها على النحو الذي سيأتي بيانه. 

 أوال :مفهوم االدارة االلكترونية

الدارة االلكترونية  عرض تعريفها  و بيان خصائصها و اهميتها  ،وهو ما يمكن القارئ  يقتض ي التطرق الى مفهوم ا    

 من اخذ صورة متكاملة على نوعية الخدمات املقدمة وآليات تطبيقها .

 تعريف االدارة االكترونية -أ

ى أنها "" إستخدام  ُوجدت مجموعة من التعريفات التي حاولت بيان ماهية االدارة االلكترونية ،و لذلك فقد عرفت عل

، صفحة  2008).،    الوسائل والتقنيات اإللكترونية بكل ما تقتضيه املمارسة أو التنظيم أو اإلجراءات أو التجارة أو اإلعالنةةةة 

11،10 ) 

وجدت   فقد  الخدمية  منها  وخاصة  البيروقراطية  األجهزة  على  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيقات  تضفيه  مما  وانطالقا 

تعريفات حاولت ربطها بالخدمة العامة املعقلنة حيث يرى الباحث سعيد بن معال العمري بأن اإلدارة اإللكترونية تمثل""  

قيم الخدمة العامة ويصبح جمهور املستفيدين من الخدمة محور    تحوال أساسيا في مفهوم الوظيفة العامة بحيث ترسخ 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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إهتمام مؤسسات الدولة كما يتعدى مفهومها هدف التميز في تقديم الخدمة الى التواصل مع الجمهور باملعلومات وتعزيز 

      .(15، صفحة 2003)، س.، سنةدوره في املشاركة والرقابة من خالل تطوير عالقات أفضل بين املواطن والدولة  

في حين عرفها األستاذ علي حسين باكير بأنها"" انجاز املعامالت اإلدارية وتقديم الخدمات العامة عبر شبكة األنترنيت  

 ر الوقت والجهد والطاقات  دون أن يضطر العمالء لالنتقال إلى اإلدارات شخصيا إلنجاز معامالتهم مع ما يترافق من إهدا

اإلدارة       على  للداللة  اإللكترونية  األعمال  من  كل  يشمل  إطار   " بأنها  فيعرفها  غالب  إبراهيم  سعد  الدكتور  أما 

اإللكترونية لألعمال والحكومة اإللكترونية للداللة على اإلدارة اإللكترونية العامة أو اإلدارة اإللكترونية ألعمال الحكومة  

 ( 21، صفحة  2005)غالب،، سنة لمواطنين أو املوجهة ملؤسسات ودوائر الحكومة املختلفة"املوجهة ل

 .(97، صفحة 2006)بوحوش،، سنة أهداف اإلدارة اإللكترونية و أهميتها:-ب

تعمل أغلب مبادرات اإلدارة اإللكترونية على تحقيق إنتقال وتحول جذري من األساليب اإلدارية التقليدية إلى        

 العمل اإللكتروني لتجسيد عدد من األهداف العامة نوجزها في اآلتي :

 ة بدال من كتابتها. العمل على ادارة امللفات واستعراض املحتويات بدال من حفضها و كذا مراجعة محتوى الوثيق  -1

 التحول نحو اإلعتماد على مراسالت البريد اإللكتروني بدال من البريد التقليدي أي الصادر والوارد . -2

 إختصار الوقت وسرعة إنجاز املعامالت حيث أن التعامل اإللكتروني يتم بشكل آني دون إنتظار.-3

 إلى تضخيم املستويات اإلدارية وتعددها تخفيض حدة الجهاز البيروقراطي وتعقيداته إذ ال حاجة -4

 التحول نحو الخدمة العامة املعقلنة عن طريق تطوير اإلدارات العامة باآلليات التقنية الحديثة  -5

 العمل اإلداري وشفافية املعلومات وعرضها أمام العمالء واملواطنين وغيرهم.  التوجه نحو شفلفية -6

 أهداف االدارة االلكترونية  -ج

مزايا االنترنت تقدمها والتي األداء في السرعة خاصية خالل من اإلدارية التعقيدات من التقليل-    اإلدارة كأحد 

 .االلكترونية

 .اإلعالم في والدقة اإلجراءات سهولة حيث من سواء املنظمة،  لعمالء القصوى  الخدمة  تحقيق  -

 .االلكترونية للموارد األمثل واالستغالل للمستفيدين الخدمات  تقديم في والفعالية الكفاءة تحقيق  -

 هذه الثقافة تقومحيث   العاملين،  كافة  لدى  إيجابية مؤسسة  ثقافة  وبناء دعم في املعلومات تكنولوجيا  توظيف  -

 وحتى  املنظمة في الجمهور  إبداء رأي إلى والذهاب االتصال، تكنولوجيات يفضل الوقت طوال املستمر التواصل  على أساسا

 .فيها القرار اتخاذ في املشاركة 

األوراق تعتمد  كانت التي التقليدية األعمال عصرنة إلى االنتقال خالل من  الخدمات، مستوى  تحسين-  وكذا على 

 .االنتظار طوابير على القضاء

 عديمة االلكترونية نظام اإلدارة  ظل  في تصبح التي  التجهيزات من  كثير  على القضاء إلى راجع وهذا التكاليف تخفيض  -

 .عن بعد والعمل املوظفين من الكثير إلى الحاجة من التقليل إلى باإلضافة الجدوى 

 .اإلداري  العمل في الورق استخدام من الحد -

 .االنترنت بالسرعة تميز خالل  من اإلجراءات مختلف تنفيذ زمن واختصار لألعمال  السريع اإلنجاز -

 للمستفيد  فورية  والبيانات بصورة املعلومات  توفير  و  اإلنساني بالعامل  املرتبطة  األخطاء من  التقليل  على املساعدة -

 كما القرار،  إتخاذ  معوقات من  يحد آلي مما وبشكل  مكان  أو زمان  أي  في خدمات  على الحصول  وتسهيل  القرار كمتخذي

 .وبأسلوب موحد األجنبية  مصادرها من البيانات تجميع على تساعد



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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العمل  املؤسسات تضطر التي الكثيرة الخطوات  واختصار  البيروقراطية حدة  من التخلص -  وجعل  بها الحكومية 

 .وتعقيدا جهدا وأقل  أبسط داخل املؤسسات اإلجراءات  جعل وأيضا بها،  العمل إلى الحكومية  املؤسسات داخل  اإلجراءات

 العمل  أجواء  التي تجعل وسرعته  بينها  فيما  التواصل سهولة تضمن  إلكترونية  اتصال بوسائل املؤسسة  دوائر  ربط  -

وتضمن  تلك تملكه بما  اإللكترونية اإلدارات داخل باألداء وترتقي إيجابية  أكثر  اإلدارية القرارات وصول  اإلدارات 

 بالجهات االتصال  من اإلدارة ستمكن اإلدارة االلكترونية  أن عن  فضال فعاليتها، في الزمن عنصر يؤثر التي والتوصيات 

 .األخرى  املؤسسات  في اإلدارية

 د: أهمية االدارة االلكترونية 

كزبائن واملواطن خدمات كمصدر لإلدارة نظرتها هي اإللكترونية لإلدارة الرئيسية الفلسفة إن  وعمالء والشركات 

 :في تتمثل والتي هذا من كبيرة تستمدها أهمية  االلكترونية لإلدارة فإن لذلك الخدمات، هذه من االستفادة في يرغبون 

 .عمليات من بها يتعلق وما اإلدارية واإلجراءات للمعامالت املنخفضة التكلفة -

 .واملؤسسات والشركات املواطنين مع التعامل  خالل من  اإلداري  العمل كفاءة زيادة -

 تبقى تخليص املعامالت إلى بالنسبة التقليدية اإلدارة قدرة أن إذ واحد، وقت في العمالء من عدد أكبر استيعاب -

 .طويلة صفوف في االنتظار  إلى األحيان من  كثير  في وتضطرهم محدودة

 تأثير من الحد  يؤدي إلى مما ممكن حد أقص ى  إلى منه التخفيف  أو املعاملة طرفي بين املباشرة  املعاملة عامل إلغاء -

 والنفوذ الشخصية العالقات الذي تفرضه التأثير من الحد إلى يؤدي مما املعامالت إنهاء في والنفوذ الشخصية العالقات

 .املعامالت إنهاء في

 ثانيا: مدلول الرقمنة و أهميتها 

بالرجوع الى مختلف الدراسات التي تناولت مواضيع االدارة االلكترونية و كذا  التطور التكنولوجي في مجاالت االدارة  

العامة   خاصة ما  تعلق منها بتقديم الخدمات بشكل رقمي نجد أن هذا املصلح يعتبر من املصطلحات الحديثة التي اقترن  

 املاسحات الضوئية و كذا مختلف الطابعات املتطورة.ظهورها بمختلف االكتشافات التكنولوجية ك

و يقصد بالرقمنة تلك العملية االستنساخية الراقية التي يتم بواسطتها تحويل الوثائق مهما كان نوعها ووعائها الى  

يواكب هذا العمل التقني عمل فكري و مكتبي لتنظيم ما بعد املعلومات من أجل فهرستها و جدولتها و    سلسلة رقمية ،و 

 ( 5، صفحة 2016)عبد، سنةتمثيل محتوى النص املرقمن 

ففي مجال الحاسب االلي مثال  و نجد أن مفهوم الرقمنة يختلف باختالف املجال أو السياق الذي يستخدم فيه ،

نظم   سياق  وفي   ، الحاسب  بواسطة  معالجتها  يمكن  بحيث  رقمي  شكل  الى  البيانات  تحويل  الى   تشير  الرقمنة  أن  نجد 

املعلومات فهي تعني تحويل النصوص املطبوعة مثل الكتب و الصور سواء كانت صورا فوتوغرافية أو خرائط وغيرها من  

لها التي يمكن ات تقرأ بواسطة االنسان أي تناضرية الى األشكال التي يقرأ فيها بواسطة الحاسب  املواد التقليدية من أشكا

 (147، صفحة 2010)عنكوش،  االلي عن طريق استخدام نوع من أجهزة املاسح الضوئي

انات و املعلومات من النظام التناظري الى النظام  كما يشير مدلول الرقمنة الى ذلك املنهج الذي يسمح بتحويل البي

من خالل اعتبارها  ذلك االجراء الذي يهدف الى تحويل املحتوى الفكري املتاح     و يقدم دوج  هودجز  تصورا للرقمنة   الرقمي،

   5الى وسيط تخزين فيزيائي تقليدي مثل: الكتب ،املقاالت واملجالت واملقاالت و الوثائق و الخرائط وغيرها الى شكل رقمي 

علومات النادرة و القيمة ،أو تلك املصادر  و تبرز أهمية الرقمنة  في كونها  أداة جد فعالة تستخدم لحماية مصادر امل

التي يعتبر وضعها املادي أو الخارجي هش و غير سليم مما جعل من أمر تسليمها لطالبي االطالع عليها أمرا غير ممكن، ولذلك  

 جرى العمل على توفير نسخة رقمية احتياطية كنسخ بديلة يمكن االطالع عليها دون الحاجة للمصادر الرسمية. 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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أن استخدام الرقمنة بهذا الشكل يتيح امكانية االطالع على نفس املصادر األصلية بنسختها الرقمية من طرف  كما  

  أكثر من مستفيد واحد ،أي انه يسمح لشريحة واسعة من الوصول الى مصادر املعلومات واستخدامها حسب الحاجة، 

مة والنادرة خاصة منها تلك الغير منشورة  لتصبح بفضل  لي فهي تتيح بهذا الشكل فرصة الوصول الى املعلومات القي تاوبال

 (1256(،، صفحة 2021)عطاب،،  الرقمنة متاحة على الشبكة العنكبوتية ويمكن الوصول اليها  بكل سهولة. 

مية  أمرا دفعت اليه  مجموعة من  وملا كانت الرقمنة بهذه األهمية فقد كان التوجه نحو اعتمادها في املرافق العمو 

املبررات، من بينها  سهولة البحث في املجموعة الرقمية مما يسهل عملية تقديم الخدمات ويوفر الجهد و الوقت و بالتالي  

انخفاض التكلفة  مقارنة بوسائل البحث التقليدية ، باالضافة الى أن اعتماد الرقمنة ساهم بشكل فعال  في حفظ املصادر  

 لية للمعلومات و حمايتها من التعرض للتلف . األص

 املحور الثاني : مظاهر رقمنة الشباك املوحد ودوره في تحسين الخدمة العمومية.

ان دور املرفق العمومي هو السهر على خدمة املرتفقين و الحرص على تحقيق املصلحة العامة ،و لذلك فإنه من    

أجل تحقيق هذا الهدف فقد وجب عليه تقديم مختلف الخدمات العمومية بغرض اشباع الحاجيات العامة للمواطنين  

خدمة العمومية بشكا أكثر فعالية مما يجعلها خدمة  ،ولذك سعت الدولة الى التحول نحو نمط جديد يسمع على تقديم ال

ذات جودة عالية و في متناول الجميع من خالل التوجه نحو رقمنة الخدمة العمومية بغرض تقريب االدارة من املواطن و  

 كذا تحسين االداء االداري. 

امل الجانب  في  العمومية خاصة  الخدمة  الى مظاهر رقمنة  املحور  في هذا  الشباك  ولذلك سنتطرق  تعلق بخدمات 

املوحد على مستوى االدارة املحلية في الجزائر وهذا من خالل التطرق بداية الى مدلول كل من الخدمة العمومية واالدارة  

 املحلية ثم التطرق الى مختلف الخدمات الرقمية التي يقدمها الشباك املوحد. 

 أوال : مفهوم الخدمة العمومية

بين أهم العوامل األساسية في تحقيق التنمية و النهوض بالدولة ة تطويرها، لذلك فقد حض ي   تعد الخدمة العمومية من    

سنحاول في هذه الجزئية    مفهوم الخدمة العمومية باهتمام كبير من طرف الكثير من الباحثين في مجال العلوم االدارية، 

 عرض مختلف التعاريف التي تطرقت لهذا املصطلح على النحو التالي:

 عريف الخدمة :  ت-أ

اشباع   أجل  من  آخر لطرف  طرف  يقدمه  ملموس غير  نشاط  بأنهاالخدمة      للتسويق األمريكية  الجمعية عرفت

 .(17، صفحة 2002)الضمور،،  ملموسة مللكية انتقال ذلك عن ينتج أن دون  املستهلك رغبات

 حصول  إلى  يؤدي وال ملموس  غير  بالعادة ويكون  آخر،  لطرف طرف  به يقوم إنجاز  أو فعل أي تشير الى     كما أنها

 عن عبارة بأنها  أيضا وتعرف ، (14، صفحة 2006)الترنوري،  مادي بمنتج مقرونا يكون  ال أو يكون  قد  إنتاجها وأن  امللكية،

 وال معينة،  ظروف  في )كالهما أو أو مؤسسة  فرد( مستفيد  إلى مقدم  شخص  من ملموسة غير منافع  يم فيه تبادل نشاط

 والتخزين، للنقل قابلة غير  فهي  واستهالكها،  يتالزم انتاجها  بأن  الخدمات  وتتصف .للملكية انتقال  التبادل  هذا  يصاحب

 .( 20، صفحة 2006)الرزاق،،  منها  االستفادة بمجرد وتفنى

يقصد بالخدمة اصطالحا مجموعة من النشاطات املوجهة للمصلحة العامة و تكون في متناول أكبر شريحة ممكنة  

بأسعار معقولة و في ظروف مماثلة، و هناك من يرى أنها تعني تلك الحاجات الضرورية لحفظ حياة االنسان وتأمين رفاهيته   

الغالبية من املجتمع هي املحرك لكل سياسة في شؤون والتي ينبغي  أن   تكون بالنسبة لغالبية الشعب  و أن تكون هذه 

عن ذلك الرابط الذي يجمع  بين االدارة    الخدمة العموميةالخدمات بهدف رفع مستوى املعيشة للمواطنين ، و لذك تعتر 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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لضرورية واملختلفة لالفراد   من طرف الوحدات االدارية  الحكومية  و املواطنين  وذلك عن طريق تلبية واشباع الحاجات ا

 .(40، صفحة 2010)، ع.،  و املنظمات العامة

أنها تلك تعد تقليديا خدمة فنية تزود بصورة عامة بواسطة منظمة كاستجابة    على   الخدمة العموميةوتعرف    

لحاجة عامة و يتطلب توفيرها أن يحترم القائمين  على ادارتها مبادئ املساواة و  االستمرارية والتكيف لتحقيق الصالح  

 .(14، صفحة 2015، 1االتجاهات الكالسيكية و االتجاهات الحديثة،ط)عدمان، التسيير العمومي بين   العام

أي أن الخدمة العمومية تشير الى تلك املهمة ذات الفائدة العامة  التي تقدم من طرف هيئة عمومية تملك عند  

 (124، صفحة 2017)،،،  االقتضاء سلطة ذات قوة عمومية خاضعة لنظام قانوني مكيف مع احتياجات الخدمة

 االلكترونية  العمومية الخدمة مبادئ ب

تخضع ملجموعة من املبادئ   والتي  العامة،  املرافق  على  االلكترونية العمومية  الخدمات  على الحصول  في راداألف يعتمد    

 :املبادئ نجد تلك أهم  ومن اإللكترونية نوع من التأثير عليها ،  لإلدارة و التي كان تحكماالتي 

 تأكيد مبدأ دوام سير املرفق العام بانتظام واطراد )االستمرارية(  -1

تتحقق من خالله االستفادة التي ترجوها من املرافق   إن تأكيد وتعزيز هذا املبدأ هو األهم بالنسبة للمواطن ،حيث

يريدها    التي  الخدمة  على  الحصول  و  فكرة (1246، صفحة  2008)عبد،  العامة  تطوير  على  العمل  من خالل  ذلك  ،و 

االلكترونية و اعداد خطة مناسبة من شانها أن تضمن تدريب فرق العمل  القيادات املرفقية بما يتالءم مع مفهوم االدارة  

 (25، صفحة 2013)بوفاسة،  التي يتم تكوينها بالتنسيق مع جميع الجهات االدارية

األفضل   إلى وتطويره املبدأ اهذ تأكيد العاملة يبرز من خالل املرافق سير دوام مبدأ على اإللكترونية اإلدارة تأثير إن

 اإللكترونية  أن الخدمة شك وال لخدماتها، ادائها و استمرارية املرافق بخدمة لالنتفاع الالزمة الرسوم أداء سهولة حيث من

الساعة،   مدار على يعمل العمومية وإنما  املرافق   غلق أو  فتح مواعيد تحدد ال حيث للتطبيق، يتجه املبدأ هذا تجعل

البوابات خالل من وكذلك  املوظفين اضراب خطورة  من سيقلل وبالتالي  الفرد سيستطيع حيث اإللكترونية، توفير 

 جهة  ومن ادر واط بانتظام العامة املرافق سير دوام ملبدأ تام ذلك تأكيد وفي شاء وقت أي في املرفقية  الخدمة على الحصول 

 .اإلدارية امللفات إيداع أو املعامالت إنجاز أو معلومات على للحصول  على الطوابير الخدمة هذه ستقض ي  أخرى 

 لكونه يقوم وذلك لالفراد   العامة الحاجات إلشباع منتظمة بصورة عمله أداء في العام املرفق استمرار يعنيما   وهو

 يؤدي املرافق   هذه  تعطيلفإن   تم ومن  حياتهم،  شؤون تنظيم  في واسع مجال  عليها يتوقف لهم و  أساسية خدمات بأداء

على الحكومة نظام ويساعد الجمهور،  حياة في واضطراب   اختالل إلى  النظام من أكبر بصورة املبدأ هذا االلكترونية 

 املوقع دخوله خالل  من األوقات من وقت أي  في وذلك .عليها يحصل  أن  الخدمة  صاحب الفرد يستطيع حيث  التقليدي، 

 الخدمة والقايم بطلبها من أي مكان وفي أي وقت يشاء.  بها املوجودة للجهة االلكتروني

 مبدأ املساواة   -2

 املرافق أمام املواطنين  جميع تساوي  املساواة  مبدأ  و يقصد به مساواة األفراد أمام املرافق العامة  ،حيث يقتض ي 

 العمومية  الخدمة تقديم في املساواة مبدأ  ويدعم يؤكد اإللكترونية الخدمة العمومية تطبيق أن فيه الشك فمما العمومية،

 حياد وكذا اإللكترونية باملعرفة الجميع إملام ضمان أي اإللكتروني، التخلف من مواجهة بدال الهدف ذلك تحقق وهي

 اإلدارية املظاهر  ومختلف والوساطة، الرشوة مشكلة على التغلب إلى تؤدي اإللكترونية أن الخدمة إذ العامة، املرافق

 أو التقليل  ملنع ،وذلك عملية بصورة املساواة مبدأ تحقيق في النظام هذا على كبيرة أماال املواطن سيعلق السلبية، بحيث

 شأنه من  الذي  متساويين األمر العامة املرافق  مع  املتعاملين يجعل اإللكترونية الخدمة فتطبيق األفراد بين التمييز من

 اإلدارية.  املعامالت في و النزاهة  الشفافية من املزيد تحقيق



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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تراها   التي  القانونية  الضوابط  في وضع  االدارة من حقها  تجريد  بالضرورة  يعني  املبدأ ال  هذا  بإعمال  القول  لكن 

،و لعل (213، صفحة  2006)سناء،،  والتي يقدمها املرفق بما يضمن التجسيد الواقعي لفكرة املصلحة العامة    ضرورية، 

أوضح املظاهر التي يمكن أن تبين لنا فرض االدارة لبعض الضوابط على املواطنين نجد مثال وضع شروط معينة من أجل  

  الرسوم ،أو قد تعمد االدارة الى فرض اتباع بعض االجراءات أو قد تقوم بطلب تقديم وثائق معينة القيام بعملية دفع  

 (126، صفحة 2016)سام، 

 مبدأ قابلية املرفق العام للكيف والتغير.  -3

دائما بمواكبة مختلف التطورات الحاصلة فيه  باعتبار االدارة العامة اكثر املرافق  احتكاكا باملجتمع فإنها مطالبة  

من أجل     تتدخل ، و لذك نجد أن اإلدارة ،و لذلك فهي تسعى دائما  على الرفع من كفاءة موظفيها و كذا  نوعية خدماتها 

سطالت    ذلك في و مستعملة العامة هذا ُبغية تحقيق املصلحة   وقت أي  في العام املرفق  تحكم التي  القواعد  تغير أو تعديل

 وامتيازات السلطة العامة التي قررها لها القانون . 

 للمرافق تنظيمها في تعمل اإلدارة أن و ذلك العام القانونية للمرفق الطبيعة تغيير في الحق لها يكون  ونتيجة لذلك

 املصلحة  تحقيق بغية ،وذلك  املرفق كفاءة لزيادة أفضل بطريقة كفاءة ممكنة بأكبر تشغيلها إلى الوصول  على العامة

 رغبات وليدة كونها متطورة اإلدارية الحياة دامت باملرفق، وما املنتفعين اعتراض تنظيمه دون  تعديالت بإحداث العامة

هذا املتعددة، األفراد ألجل السلطة من يستلزم فإن  بتحديثه أن املرفق بقاء اإلدارية  التطورات   بما تبادر  و  يتالءم 

و ضمان تطبيق هذا   اإللكترونية بتطبيق اإلدارة كفيلة تقنية  تدفقات وكذا توفير ما تتطلبه من   الحديثة التكنولوجية

املبدأ على أكمل وجه، خاصة و أن هذا املبدأ يعتبر مبدأ أساس ي في االدارة االلكترونية بحكم أنها تسعى دائما وبانتظام الى  

 (218، صفحة 2017)زادي،  الخدمة و االداءتحسين واثراء ما هو موجود و كذا الرفع من مستوى  

 ثانيا :مفهوم االدارة املحلية

ان تنظيم االدارة املحلية في الجزائر يسعى دائما الى تحقيق مجموعة من األهداف التي وجد أصال من اجل بلوغها  

 الى  اشباع الحاجيات املختلفة ألفراد املجتمع  . وتحقيقها خاصة وأن هذه ألهداف تنصرف بالدرجة األولى 

و يقصد باالدارة املحلية  حكم السكان املحليين ألنفسهم وذلك عن طريق اختيار ممثلين من بينهم يقومون على  

 ( 394)البطريق، صفحة  تسيير وادارة مصالحهم  و يرعون شؤونهم

أسلوب اداري يكفل توفير قدر من االستقالل للهيئات املحلية فيما تباشره    كما عرفها املستشار خالد ممدوح بأنها 

تنمية   بهدف  أساسا  الدولة  في  املركزية  السلطة  بها  تضطلع  التي  االدارية  الوظيفة  مجال  في  محددة   اختصاصات  من 

ةةة   مجتمعاتها و اشباع افرادها مع خضوع هذه الهيئات قدر  ، صفحة  2007)ممدوح،،،    من الرقابة من السلطة املركزية 

270 ) 

ضرورة وجود مصالح محلية  في  و نجد أن االدارة املحلية تقوم على ثالث أركان أساسية ، حيث يتمثل الركن األول  

الوطني ،أي االعتراف ألفراد املجتمع املحلي بأن لهم مصالح محلية خاصة  متميزة أساسا عن املصالح الوطنية أو ذات البعد  

 بهم و هو ما يقتض ي أن تسير محليا  على ان تتولى السلطة املركزية تسيير املرافق ذات البعد الوطني. 

الس محلية  أما الركن الثاني  فيعتبر من أهم املبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية و هو يشير الى ضرورة وجود مج

منتخبة  من أجل تسيير  و ادارة املصالح املحلية ،و لهذا نجد ان نظام االدارة املحلية يرتكز على وجود وحدات محلية تتمتع  

الوحدات لنظام   التي  تتواجد في هذه  بالشخصية املعنوية وكذا نوع من االستقاللية ، و لذلك أسند أمر تسيير املرافق 

ولى عملية االشراف عليها  بدال من الحكومة املركزية و الحرص تلبية  حاجيات األفراد امن طرف  التسيير املحلي  بحيث تت

املحلية   االدارية  الوحدات  لهذه  باالستقاللية  االعتراف  و   ، املجتمع  افراد  على خدمة  يسهرون  الذين  املحليين  املنتخبين 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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ب أن تبقى خاضعة للسلطة املركزية وهو ما اوجب خضوعها  )البلدية والوالية( ال يعني أخذ األمر على اطالقه و انما يج 

لرقابة و اشراف هذه األخيرة  من خالل الوصاية االدارية وهي امر جد ضروري من أجل الحفاظ على الوحدة السياسية  

 للدولة وكذا وحدة النشاط و االداري العام على مستوى الدولة ككل. 

ائر نجد البلدية و الوالية ،حيث تعرف البلدية على أنها جماعة اقليمية  و لعل أهم مظهر لالدارة املحلية في الجز  

اساسية، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي و تحدث بموجب قانون ، ونجد أن البلدية تسير من طرف هيئة  

و الثانية اللتان اشارتا الى ان  املتعلق بالبلدية  خاصة منه الفقرة االولى    11/10من القانون    15منتخبة نصت عليها املادة  

هيئتا البلدية هما رئيس املجلس الشعبي البلدي و كذا املجلس الشعبي البلدي ،في حين جاءت الفقرة الثالثة من نفس املادة  

البلدية ادارة  تنشيط  في  يتمثل  والذي  للبلدية  العام  األمين  دور  القانون    15)املادة    لتبين  في    11/10من   22املؤرخ 

 ( 2011،املتعلق بالبلدية ، سنة2011يونيو

بالشخصية تتمتع  للدولة  اقليمية  جماعة  تعتبر  التي  الوالية  فهو  املحلية  لالدارة  الثاني  املظهر  املعنوية    أما 

و تسير الوالية من طرف هيئتين    وباالستقالل املالي و تنشأ كذلك بموجب قانون ،و هي تمثل الدائرة غير املمركزة للدولة

هما الوالي والذي يعين من طرف السيد رئيس الجمهورية بواسطة مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، أما الهيئة الثانية فهي  

املحلية   الشؤون  في  التداول  على  تسهر  مداولة  هيئة  يعتبر  الذي  و  الوالئي  الشعبي  املجلس  في  املتمثل  املنتخب  املجلس 

 واطنين ويقوم الوالي بتنفيذ مضمون هذه املداوالت . الخاصة بامل

 ثالثا: الخدمات الرقمية للشباك املوحد  

حسين اداء مختلف املرافق    يمثل الشباك املوحد مظهر من مظاهر اهتمام الدولة بتطوير الخدمة العمومية وت

التي تتولى تقديم الخدمات و تلبية حاجيات جمهور املرتفقين ، و لذلك نجد ان هذا الشباك بعتبر صيغة جديدة لتقريب  

 االدارة من املواطن و جعله يتحصل على خدماته في احسن الظروف وفي اسرع االوقات .

انعكس على زيادة الطلبات على الخدمات املقدمة من طرف  و نظرا للتطور الذي شهدته مختلف املجتمعات والذي  

االدارة فقد حاولت الدولة الجزائرية مواكبة هذا التطور  من خالل التوجه نحو اعادة النظر في االعمال االدارية وتكييفها  

التقليدية   االدارة  خضم  من  بها  االنتقال  و  املحلية  االدارة  اصالح  بالتالي  و  التطور   متطلبات  ادراج  مع  الى  الورقية 

التكنولوجيات الحديثة و تجسيد االدارة االلكترونية في مجال التسيير و التنظيم و هذا بهدف تسهيل تقديم الخدمات و  

 تحسين اداء املرفق العمومي. 

و يقدم الشباك املوحد العديد من الخدمات املختلفة وفق مجاالت استفادة املرتفقين بها ، فنجد مثال الشباك  

الى الشباك املوحد  امل التعمير و كذا الشباك املوحد املتعلق بتسيير ممتلكات البلدية ،باالضافة  وحد الخاص بشهادات 

للصحة ، ونظرا لتشعب اعمال االدارة العامة وكثرتها سنحاول االكتفاء في هذه الدراسة بعرض بعض النماذج التي تبين  

وحد ونخص بالذكر تلك الخدمات التي تشهد طلبات كثيرة من طرف  الخدمات االلكترونية املقدمة من طرف الشباك امل

 املواطنين و هو ما دعا االدارة الى رقمنة خدماتها من أجل االستجابة لهذه الطلبات في اسرع وقت و بأقل جهد. 

 في مجال  تقديم الوثائق البيومترية  -أ

التوجه الذي سلكته وزارة  إن أهم تطور يمكن مالحظته في مجال رقمنة االدارة العمومية و    ترقية خدماتها هو 

الداخلية و الجماعات املحلية من خالل تجسيد االدارة االلكترونية في مختلف فروعها املختلفة ، و لهذا أصبح بإمكان  

بطا و  البيومتري  السفر  كجواز  الكترونيا   الوثائق  على  الحصول  بالتالي  و  االنترنيت  عبر  طلباتهم  تقديم   قة  املواطنين  

 التعريف  البيومترية باالضافة الى تمكين  املواطن من الحصول على البطاقة الرمادية . 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  413

413 

و بهدف تسهيل تقديم الخدمات فقد تم انشاء الشباك االلكتروني الخاص بالوثائق البيومترية  و الذي يعتبر حل  

في قاعدة املعطيات للوثائق البيومترية ،و   تقني يعمل على استقبال طلبات مختلف الوثائق البيومترية وتسجيلها بصفة آنية

يتم ذلك من خالل الربط املباشر مع قاعدة املعطيات البيومترية و كذا السجل الوطني للحالة املدنية ، ويرتكز في عمله على  

ة الية ما يتيح  مطابقة و مقارنة قاعد الوثائق البيومترية املنجزة سلفا مع معطيات الَسجل الوطني اآللي للحالة املدنية بصف

 ( 1267)الدراجي، املرجع السابق، صفحة  التأكد من صحة املعلومات الخاصة بطالب الوثيقة 

 بطاقة التعريف و جواز السفر البيومتريين  -1

الوطنية  تعتبر التعريف  البيومتري   بطاقة  السفر  للمواطنين    وجواز  متاحة  اصبحت  التي  الخدمات  أهم  من 

كخدمات رقمية يمكن طلبها في أي وقت ، و يقصد ببطاقة التعريف البيومترية تلك الوثيقة التي تثبت هوية صاحبها وهي  

 فردية تسلم لكل مواطن جزائري ،وال يمكن ألي مواطن أن يحوز على أكثر من بطاقة واحدة في نفس الوقت . 

طلب لحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية على مستوى بلدية االقامة للمواطن املعني اذا    و يتم ايداع

كان مقيما بالتراب الوطني،أو لدى املراكز الديبلوماسية والقنصلية بالنسبة للمواطنين املسجلين بالخارج ، و بناء على هذا  

 .(247، صفحة 2021)منية،،،  اقة البيومترية فور اعدادهاالطلب تقوم املصلحة املختصة بتسليم  صاحب الطلب البط

فهو عبارة عن وثيقة هوية بيومترية ورقية تحتوي على معلومات حيوية مخزنة الكترونيا     جواز السفر البيومتري أما  

الوثائق   هذه  في  يستخدم  و  األفراد  هوية  ملصادقة  استخدامها  يمكن  شريحة  و  تشمل  حيث  الذكية  البطاقات  تقنية 

   2012يناير    05الكترونية تخزن فيها جميع املعلومات الشخصية لصاحبها، و قد تم تداول جواز السفر البيومتري منذ تاريخ  

 لكن باملوازاة مع بقاء العمل بجواز السفر العادي الى أن يتم سحبها وتعميم استخدام جواز السفر البيومتري. 

 السياقة البيومترية   رخصة-2

في اطار تطبيق برنامج الحكومة في مجال عصرنة املرفق وترقية الخدمة العمومية  تم االتجاه نحو وضع نموذج  

خاص برخصة السياقة وهو نموذج جديد و بيومتري الكتروني و يكون حيز التداول بالتعاون مع وزارة األشغال العمومية  

لى معلومات خاصة بهوية السائق ومعطياته البيومترية  املرقمنة  بما فيها صورته وامضاءه  و النقل ،و تحتوي هذه الوثيقة ع

 (1271)الدراجي، ،املرجع السابق،، صفحة  و بصمات اصابعه اضافة الى املعلومات االدارية الخاصة برخصة السياقة 

 البطاقة الرمادية البيومترية  -3

تم انشاء قاعدة بيانات وطنية لسجالت املركبات التي تمكن املواطنين من الحصول على بطاقات الترقيم ملركباتهم  

بصفة انية ودون تكبد عناء التنقل من والية التسجيل الى و ذلك من خالل اصدار البطاقات الرمادية للمركبات من خارج  

م ذلك في موقع صفحة التأكيد يمكن الوصول اليها من خالل جميع البلديات ،باالضافة الى وضع رابط بين  الوالية حيث يت

أجل ضمان   من  الحقيقي.و  الوقت  في  الرمادية  البطاقة  ملف  بخصوص  للتشاور  الوالئية  األمن  محافظات  و  الواليات 

وزارة   وضعت  فقد  معوقات  دون  املواطن  مع  السهل  و  املباشر   تصرف  التواصل  تحت  املحلية  الجماعات  و  الداخلية 

املواطنين الذيم يهمهم األمر نموذج عقد بيع املركبات موحد يمكن استخراجه مباشرة من موقعها االلكتروني  و للحد من  

الصعوبات التي يواجهها املواطنون في ترقيم مركباتهم في اجال معقولة يتوجب على والية االستقبال طلب التأكد من صحة  

السلكية والالسلكية  ا الوالئية لالتصاالت  املديرية  البريد االلكتروني عن طريق مصالح  ملركبة من والية املصدر بواسطة 

الوطنية فور ايداع طلب الترقيم من قبل املواطن املعني ،ويجب أن تقوم والية املصدر بارسال رسالة التأكيد بنفس الطريقة  

 (250)منية،، صفحة  بدال من البريد العادي املعمول به
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 خاتمة :

ان توجه الدولة نحو تطوير وترقية املرافق العامة يعتبر أمر جد هام و ضروري خاصة مع موجة التطور اعلمي و  

باملهام   القيام  و  من وسائلها  التطوير  بصفة خاصة  العامة  االدارة  على  يفرض  ما  هو  ،و  العام  في  الحاصلة  التكنولوجي 

ام بهذا الدور يقتض ي منها رصد امكانيات مادية وطاقات بشرية  واالنشطة املنوطة بها على أكمل وجه ،خاصة و أن القي

مؤهلة من شأنها أن تقف على قدم وساق من أجل انجاح هذا التحدي املتمثل في رقمنة الخدمة العمومية و العمل على  

 تقديم خدمة نوعية ذات جودة عالية و في متناول الجميع. 

مومية هو القيام بتطوير الشباك املوحد ورقمنة ما يقدمه من  و لعل اهم مظاهر التحول نحو رقمنة الخدمة الع

خدمات الكترونية مختلفة ،ولذك فقد وجد هذا األمر استحسان كبير من قبل املرتفقين خاصة و أنه قد اغناهم عن مغبة  

الرقمنة من شأنه    االنتظار و كذا تكلف عناء الجهد و الوقت في الحصول على الوثائق التي هي محل طلباتهم ،كما أن تجسيد

 التقليل الى حد بعيد جدا من األخطاء بمختلف اسبابها و انواعها.

الفعلي ملبدأ تقريب االدارة من املواطن و تمكينه من   التكريس  الشباك املوحد من شأنه  لعَل رقمنة خدمات   و 

سر  وكذا  املقدمة  الخدمة  جانب جودة  من  خاصة  تطلعاته  ملستوى  ترقى  خدمات  من  الطالبات  االنتفاع  في  الفصل  عة 

املقدمة من طرفه ، و لذلك فقد كان االهتمام باالدارة  املحلية كونها تمثل وحدات محلية المركزية جد هامة للمواطن كونه  

الوالية   للدولة لكون  بالغة  لها أهمية  املواطنين و كذا  بإشباع احتياجات  املعني األول  بها و بخدماتها ألنها  املباشر  املعني 

دية تمثل امتداد جغرافي وساس ي للدولة وللسلطة السياسية التي دائما ما تسهر على تحقيق تنمية محلية فعلية و كذا  والبل

 تقديم اداء اداري فعال يسمح للمواطن بالحصول على خدمات جيدة و في املستوى. 

ع التحدي في رقمنة الخدمات  لكن بالرغم من قطع الدولة ألشواط جد هامة في مجال تطوير االدارة االلكترونية و رف

املقدمة من طرف املرافق العامة اال أن هذا األمر ال يزال يشهد العديد من النقائص من بينها نقص الكفاءة لدى املوظفين  

في الشبابيك املعنية مما أثر على نوعية الخدمة املقدمة ،باالضافة الى نقص الربط الشبكي الكافي باالنترنيت وضعف تدفقها  

 و كذا ضعف التنسيق بين الوحدات االدارية .   الفه من منطقة الى اخرى،واخت

لذلك يجب على الدولة أن تعمل على القضاء أو على األقل التقليل من هذه النقائص من خالل السهر على اعداد  

أجل الرفع من  برامج تكوينية دورية يؤطرها مختصين في مجال الرقمنة و التكنولوجيات الحديثة لصالح  املوظفين من  

كفاءتهم وتحسين اداءهم ، باالضافةالى توفير املوارد املادية الكافية من أجل تمكين الهيئتات املحلية من اقتناء العتاد الالزم  

و بالكميات الالزمة من أجل سد العجز في الشبابيك املعنية ، باالضافة الى ضرورة وضع تشريعات من شأنها حماية هاته  

 االخطار خاصة تللك املتعلقة بالقرصنة واالختراق.املعطيات من كل  
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 ول دراسة مقارنة لعينة من الد الرقابة الجبائية لبيئة األعمال االلكترونية

Fiscal control of the electronic business environment, a comparative study of a sample 

of countries 

 موري سمية 

الجزائر  بشار، دطاهري محمأستاذ محاضر أ، جامعة   

 د طاهري العي 

 الجزائر  بشار، دكتوراه، جامعة طاهري محم د أستاذ مؤقت و طالب 
 

 امللخص: 

راسة الى تسليط الضوء على الجانب الجبائي في املعامالت االلكترونية من الشق الخاص بالرقابة التي تمارس على بيئة  دف هاته الدته

من املؤسسات تمارس نشاطها في البيئة االلكترونية ، و   ديد ه العالم إذ اصبحت العدالتطور التكنولوجي الذي يشه االعمال االلكترونية في ظل 

منا املنهج   دمن أجل معالجة االشكالية املطروحة و التي تتمثل في البحث عن سبل تقعيل الرقابة الجبائية في بيئة االعمال االلكترونية استخ

من النتائج أهمها ان الجزائر ال زالت    ديدراسة إلى العدتوصلت ال  دمختلف املفاهيم النظرية و  و املفاهيمية و قالوصفي االستقرائي لعرض  

ة على تفعيل هذا  دتسجل فراغا قانونيا فيما يخص عمليات الرقابة الجبائية على املعامالت االلكترونية من جهة كما أنها تفتقر للوسائل املساع

 صا في ظل غياب العامل البشري املؤهل النوع من الرقابة خصو 

 رقابة جبائية، معامالت الكترونية، رقمنة، الجزائر الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

This study aims to shed light on the fiscal side of electronic transactions from the control part that is exercised over 

the electronic business environment in light of the technological development witnessed by the world, as many institutions 

have become active in the electronic environment, and in order to address the problem posed, which is represented in: 

Searching for ways to effect fiscal control in the electronic business environment, we used the descriptive and inductive 

approach to present various theoretical and conceptual concepts. The means to help activate this type of oversight, especially 

in the absence of a qualified human factor. 

Key words: Tax control, electronic transactions, digitization, Algeria 
 

 مقدمة:

مواجهة  أجل  من  واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  في  األساسية  الركائز  أهم  أحد  الضريبي  النظام  رقمنة    تعتبر 

  م وإستخدا  ، الضريبيةاإلقتصاد الوطني املغربي تحسين جودة الخدمات فرضت على   يوبالتال، املتسارعةالتحوالت الكونية  

الضريبي ساهمت    وبالتالي فرقمنة النظام   وأيضا دعم تطوير تطبيقات الذكاء اإلصطناعي  ،البيانات العامة والشخصية 

قل جهد وفي وقت أقل  ضافية بأاإل   خر في زيادة الفعالية والكفاءة عن طريق ضبط املصالح الضريبية للعائداتآبشكل أو ب

شكلت خيار إستراتيجي أساس ي يسعى لترسيخ    ممكن، وعليه فقد ساهمت رقمنة الضرائب باملغرب في إعطاء دفعة قوية

التقليدي من اإلجراءات الضريبية املعول بها وجعل الشكل    الشكل الجديد من اإلدارة اإللكترونية الحديثة وتجاوز الطابع

فسياسة التحديث والتجديد التي تنهجها الدولة للتغلب على العديد من    أكثر مرونة ودقة  ( نيةاإلدارة اإللكترو  )  الحديث 

ظل رقمنة اإلدارة الضريبية، واإلنخراط في التحول الرقمي الذي فرضته العوملة    املشاكل الضريبية أصبحت متجاوزة في

لضريبي الوضعية الوبائية التي عرفها املغرب لتحظى  وقد زاد من وتيرة تفعيل رقمنة النظام ا  واإلنفتاح على السوق الحرة،

كحل إجراءي للعمل على السير العادي لإلدارة الضريبية والزيادة من فعاليتها وكفاءتها ومواكبة    الرقمنة بأهمية قصوى 
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ى  عل  الرقمية،كما أن الرقمنة الضريبيية أتاحت فرصة للكشف عن التهرب الضريبي والتخفيف من حجم العبء  الثورة

 . املوظفين املكلفين

 :على ضوء ما سبق ذكره وللوقوف على هذه الظاهرة وتحليلها نطرح اإلشكالية الرئيسية التالية  إشكالية الدراسة:  

 االلكترونية؟  بيئة االعمالعلى الرقابة عملية  التي تثيرها ةما هي اإلشكالي •

 صياغة الفرضيات كالتالي:   يمكن   فرضيات الدراسة:

تأهيل البنى التحتية للدوائر الضريبية من تكوين وتكنولوجيا   على املعامالت االلكترونية يتطلب  رقابةإن فرض ال −

 ملواكبة للتطورات الحديثة. 

 على معامالت التجارة االلكترونية.  تفعيل الرقابة الجبائية هناك معيقات تقف امام  −

التجارة اإللكترونية من املواضيع   رقابةأهمية املوضوع الذي يعالجه فيستمد البحث أهميته من   أهمية الدراسة: 

وتعد مصدرا جديدا   واملنشآت لالستثمار  األفراد  أمام  أبواب واسعة  اإللكترونية فتحت  التجارة  والهامة، كون  الجديدة 

ل من خالل محاولة فرض ضرائب ورسوم على التجارة اإللكترونية، ناهيك عن تزايد سرعة املعامالت املالية  للدخل لعدة دو 

 عبر اإلنترنت سواء بين األفراد أو املنظمات والتي يكون لها حتما أثر على االقتصاد ككل 

 الرقابة الجبائية:  أوال

د من صحة التصريحات املقدمة من طرف املكلفين بالضريبة إلى اإلدارة الجبائية  
ّ
أسند املشرع الجبائي مهمة التأك

طرف   من  املمسوكة  املحاسبية  الدفاتر  ومطابقة  فحص  طريق  عن  وتكون  الضريبي  التهرب  حاالت  كشف  بهدف  وهذا 

ذلك عن طريق التحقيقات    للمؤسسة، ويتمن الوضعية املالية  كذلك من املداخيل املّصرح بها ع  بالضريبة، والتأكد املكلفين  

 (. LesVérifications Fiscalesالجبائية املختلفة )

 أن نقدم مجموعة من التعاريف للرقابة الجبائية:  ويمكن

كبة  تعتبر الرقابة الجبائية السلطة املمنوحة لإلدارة الجبائية بتصليح األخطاء والنقائص أو أخطاء اإلخفاء املرت"-

 .(Ahmed, 2001, p. 172) من طرف املكلفين"

"هي مجموعة العمليات الشكلية واملادية التي يقوم بها األفراد املعنيين )املحققين( بتفويض من اإلدارة الجبائية  -

د من صحة العمليات واملعلومات املقدمة من طرف األشخاص  
ّ
 Ministère(  الطبيعيين ومعنويين املكلفين بالضريبة"والتأك

de finance, 2010, p. 13). 

أنها على  الرقابة  فايول  الشهير  االقتصادي  املفكر  للخطة    :وكما عرف  يسير وفقا  كان كل ش يء  إذا  مما  "التحقق 

ما موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقويمها ومنع  املرسومة والتعليمات الصادرة والقواعد املقررة، أ

 .(13، صفحة 1998)سليان،  تكرارها"

عنها   القول  يمكن  الذي  الجبائية  للرقابة  مهم  تعريف  إلى  التوصل  يمكن  التعاريف  هذه  من    أّنها: من  "مجموعة 

ذها اإلدارة الجبائية من أجل التحقيق ومراجعة كل تصريح جبائي متعلق باملكلف بالضريبة  
ّ
اإلجراءات والعمليات التي تتخ

 االقتصاد الوطني".   كّل هذا للحد من ظاهرة التهرب الضريبي اللتي تهدد

 أهداف الرقابة الجبائية  -4

 تعمل اإلدارة الجبائية على تحقيق عدة أهداف باستعمالها للرقابة الجبائية ومن أهمها: 

التصرفات  ومسايرة مطابقة  مدى من  التأكد في ويتمثل القانوني:   الهدف -1-1  القوانين مع  للمكلفين  املالية مختلف 

وحرصا واألنظمة،  املكلفين ملعاقبة واملحاسبة  املسؤولية  مبدأ  على  الجبائية  الرقابة تركز األخيرة هذه سالمة على لذا 
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، صفحة  2005/2004)نجاة،    الجبائية مستحقاتهم دفع من للتهرب يمارسونها مخالفات أو انحرافات أية بالضريبة عن

36) . 

 أشكاله بمختلف الضياع من العامة األموال على املحافظة إلى الجبائية الرقابة تهدف:  واالقتصادي املالي  الهدف  -1-2

للمجتمع   االقتصادية الرفاهية إلى يؤدي مما  لإلنفاق املتاحة األموال  زيادة وبالتالي العمومية،  الخزينة زيادة إيرادات بغرض

 .( 3، صفحة 2009)عجالن،  ككل

 تقدمها التي املعلومات خالل من فعاليتها الجبائية بزيادة لإلدارة الجبائية دورا هاما الرقابة تلعب :اإلدارية األهداف -1-3

 :التالية النقاط في الدور  هذا ويمكن أن نجعل

 املناسبة  القرارات اتخاذ وبالتالي بأسبابها واإلملام  املعرفة في اإلدارة  يساعد األخطاء وكشف االنحرافات تحديد  1-

 ذلك. عن تنجم التي املشاكل ملواجهة

 الضريبي. التهرب اإلحصائيات، كنسب بإعداد الجبائية الرقابة تساعد -2

 . لها حلول  إيجاد ومحاولة الضريبة من التملص على تساعد التي  الثغرات القانونية كشف إمكانية 3-

 . (91، صفحة 2009/2008)سهام،  هما رئيسيين  هدفين  في تتمثل :االجتماعية األهداف -1-4

 املكلفين  جميع   وقوف في واملتمثل  لالقتطاعات أساس ي  مبدأ  بإرساء  وهذا بالضريبة املكلفين  بين  الجبائية  العدالة  تحقيق  -أ 

 الضريبة.  أمام املساواة قدم على

 .املجتمع تجاه   واجباته وتحمل  أداء في تقصيره أو واإلهمال  السرقة مثل صورها املمول بمختلف انحرافات ومحاربة منع - ب

 أشكال الرقابة الجبائية وإطارها القانوني  -5

، التي تكون بالتصريحات أو باإلقرارات التي يقدمها املكلف  والرسومحدد التشريع الضريبي طريقة تسديد الضرائب  

ألزم على اإلدارة الجبائية    الضريبة، مماملصلحة الضرائب هذا ما جعل هناك ثغرات، تسهل للمكلف من خاللها التهرب من  

حة اإلقرارات املقدمة  إلى فكرة املراقبة التي تجعلها تتأكد من ص  الظاهرة، وصوال البحث عن الوسائل تساعدها في الحد من  

  ورقابة من طرف املكلف ومقارنتها بالعناصر واملعطيات الخارجية، والرقابة الجبائية تنقسم إلى قسمين رقابة جبائية شاملة  

 .جبائية معمقة

 هناك عدة أشكال للرقابة الجبائية نوردها فيما يلي: : أشكال الرقابة الجبائية -2-1

الشكلية:-أ الرقابة    الرقابة  في  إن  عادة  املالحظة  املادية  األخطاء  لتصحيح  تهدف  التي  التدخالت  جميع  تغطي  الشكلية 

الجبائية   التصريحات  لها  تخضع  رقابية  عملية  أول  تعتبر  ،كما  املكلفين  هوية  من  التحقق  وكذا  املقدمة  التصريحات 

ي للمعلومات التي يجب أن يتضمنها  واملعتمدة على القراءة السطحية لها ،وتحدد بالخصوص في التحقق على املستوى الشكل

املجاميع   ترحيل  من  تأتي  التي  الحسابية  األخطاء  تصحيح  أو  املكلف...  وختم  ،إمضاء  الجبائية  الهوية  ،مثل  التصريح 

واألرصدة ،وعليه إن هذا النوع من الرقابة الجبائية يعتبر أساس ي بهدف ضمان صحة  وصدق التصريحات املقدمة دون  

 تها . التعمق في محتويا

أو ظهور معطيات تثير الشك في مصداقية التصريحات   املكلفين  املعلومات املقدمة من طرف  أما في حالة نقص 

يوم لتقديم    30يقوم املفتش بطلب املزيد من املعلومات والتوضيحات وذلك باالتصال املباشر مع املكلف في أجل ال يقل عن  

حيث  ع  الرد،  أولية  فكرة  الشكلية  الرقابة  مصداقية  تقدم  عن  مبدئي  قرار  إعطاء  خالله  من  ليتم  الجبائي  امللف  ن 

 املوالية. تعتبر تمهيدا للرقابة الجبائية  الرقابة األولىأن    الوثائق، أيالتصريحات سواء بقبوله أو بتحويله إلى الرقابة على  

بالفحص السطحي لتصريحات    :الوثائق الرقابة على  -ب تهتم  التي  الرقابة الشكلية  الرقابة على    املكلفين، على غرار  فإن 

الوثائق تهتم بإجراء فحص نقدي وشامل للتصريحات الجبائية املكتتبة من قبل املكلفين وهذا في مقر املفتشية أين يتواجد  
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من مكتب البحث عن املادة الخاضعة للضريبة ومكتب    مع مختلف املعلومات والوثائق املتوفرة  الجبائي، بمقارنتهاامللف  

والهيئات   كاإلدارات  أخرى  قنوات  من  املنتقاة  املتعاملينالبطاقيات  البنوك،  الجمارك،  األطراف    العمومية،  من  وغيرها 

 األخرى.

  ومنه نجد أن املفتش يقوم بتحليل وفحص كل النقاط املتضمنة في التصريحات مع دراسة مدى ترابط وتجانس

بهدف اكتشاف األخطاء والتالعبات املسجلة، وفي حالة بقاء    السابقة،األرقام املقدمة في سنة التصريح مقارنة بالسنوات  

 . بالضريبةالغموض يحق للمفتش أن يطلب معلومات وتوضيحات إضافية من طرف املكلف 

أن يطلب من املكلف بالضريبة إمداده    يمكنه الضرائب،  املخولة ملفتش    واالمتيازاتبموجب املهام    املعلومات: طلب   •

الكتابية،  يتخذ هذا الطلب الصيغة الشفوية أو    املقدمة، وقدببعض املعلومات حول النقاط التي احتوتها التصريحات  

 للطلب، فإنهحالة عدم استجابة املكلف  الطرفين، وفيهذا اإلجراء من شأنه أن يساهم في إرساء نوع من الحوار بين  ومثل

  يلزم بعقوبة بل على اإلدارة إرسال طلب كتابي تطلب فيه التوضيحات الالزمة. ال

يكون الجواب يمثل الرفض    الشفوي، أوملا عندما يفرض املكلف بالضريبة اإلجابة على الطلب    التوضيحات: طلب   •

طابع اإللزامية أكثر ليبين  على املفتش أن يعد طلبا كتابيا ألنه يضفي    تقديمها، يتعين عن كل أو جزء من النقاط املطلوب  

بشكل صريح النقاط التي يراها ضرورية للحصول على التبريرات والتوضيحات الالزمة بتقديم أدلة على صحة التصريحات  

( ثالثون  وهذا خالل  الطلب30املقدمة  تاريخ  من  يوما  اال   (  قانون  للضرائب،  العامة  الجبائية،  )املديرية  ، 2016جراءات 

 (45صفحة 

اإلدارة    املقدمة، فتلجأونظرا لكثافة امللفات الجبائية يصعب على املفتش التدقيق بشكل معمق في التصريحات  

نجد أن الهدف    املختصة، وعليهالجبائية إلى الرقابة املعمقة في عين املكان خارج عن نطاق املفتشية ليحول امللف إلى الهيئة  

تساعد في اختيار امللفات التي    املرتكبة، كمامن الرقابة على الوثائق هو اكتشاف املكلفين غير األمناء وتصحيح األخطاء  

 تطهيرها. املعمقة من أجل  تشكل موضوعا للرقابة

الرقابة الجبائية املعمقة في التدخالت املباشرة    الشاملة تتمثل بخالف الرقابة الجبائية    :الرقابة الجبائية املعمقة -ج

نشاطات   تواجد  بأماكن  املدققين  إذلألعوان  التصريحات    املكلفين،  ونزاهة  من صحة  التأكد  إلى  التدخالت  تهدف هذه 

نوات لم  ( س4)ألربعة  املكتتبة من طرفهم كما يتم الفحص امليداني للدفاتر والوثائق املحاسبية مع تبريراتها الالزمة وهذا  

 الضريبي. يمسها التقادم ملحاولة الكشف عن احتماالت التهرب  

كما يتناول هذا النوع من الرقابة الفحص الدقيق واملميز ملحتوى امللف الجبائي سواء على مستوى نيابة املديرية  

الجهوية لألبحاث واملراجعات حسب االختصاص ممثلة في عد املصالح  أو  الجبائية  للرقابة  أما ة فرق  الوالئية    مختصة، 

حين املعايير املعتمدة في    املسطرة، فيالتمييز بين أنواع الرقابة الجبائية يكمن في حجم اإلمكانيات املستعملة واألهداف  

الرقابة املعمقة فهي عديدة أهمها التصريح بالعجز   املحقق،  املستمر في الربح    املكرر، النقصإحالة امللف الجبائي على 

 ود تالعبات واضحة بوج إشارة 

تقل    أالاألعوان املكلفين بهذه املهمة يجب    فيها، أماوتجاوزات تم الكشف عنها عن طريق الرقابة الشاملة للفصل  

معاينة ميدانية للتأكد من صحة ونزاهة    املكلف، إلجراءكما يتم االنتقال إلى مكان مزاولة نشاط    مفتش ضرائبرتبهم عن  

 :بة الجبائية املعمقة فيالرقا املقدمة، وتتمثل التصريحات  

يعد التدقيق في املحاسبة أحد وسائل الرقابة الجبائية التي تقوم بفحص      :VCالتحقيق في محاسبة املكلف بالضريبة   ✓

دقيق ملختلف الدفاتر و الوثائق املحاسبية شكال ومضمونا الخاصة باملكلف بغية التأكد من مصداقية التصريحات  

تهدف منها مراقبة  املقدمة ،كما عرفت املديرية العامة للضرائب املراجعة املحاسبية " هي مجموعة العمليات التي يس
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التصريحات الجبائية املكتتبة من طرف املكلف بالضريبة وفحص محاسبته )مهما كانت طريقة حفظها حتى ولو كانت  

بطريقة معلوماتية إال الدفاتر التجارية املوجوبة قانونا ( والتأكد من مدى مطابقتها مع املعطيات املادية وغيرها حتى  

وعليه فالتدقيق في املحاسبة يهدف  ،  (13، صفحة  2014)املديرية العامة للضرائب،    يتسنى معرفة مدى مصداقيتها "

 إلى التأكد من صحة وصدق التصريحات املكتتبة بمقارنتها مع مختلف املعطيات املتاحة والوثائق الثبوتية. 

رائب والرسوم لكل املكلفين الخاضعين للنظام الحقيقي مع مسك محاسبة  إن التدقيق املحاسبي يهتم بمختلف الض 

قانونية منتظمة بغض النظر عن الطبيعة القانونية للمكلف وهذا من أجل تنقيح وتطهير امللفات الجبائية من مختلف  

 التجاوزات املستعملة من املكلفين سواء بقصد أودون قصد.

عرفته املديرية العامة للضرائب على أنه "مجموعة العمليات    :VASFEالتحقيق املعمق ملجمل الوضعية الجبائية   ✓

املصرح   والدخل  للمكلف  الحقيقي  الدخل  بين  فارق  كل  عن  الكشف  تستهدف  أيالتي  من    به،  التأكد  عامة  بصفة 

خارج   املحققة  )املداخيل  العام  الدخل  على  فواالتصريحات  عن    ئض الجزائر،  بمقابل  التنازل  عن  الناتجة  القيمة 

عرفه على أنه "مجموعة العمليات التي تهدف إلى    Thierry Lambertاالقتصادي    “، أماالعقارات املبنية والغير مبنية ...(  

للضريبة على   الخاضعة  اإلجمالية  الدخول  وبمقارنةمراقبة صحة تصريحات  إجمالي    الدخل،  مع  بها  املصرح  الدخول 

 ل املحققة أثناء مسيرة الحياة. الدخو 

بالتدقيق   القيام  إثر  الجبائية  الوضعية  ملجمل  املعمق  التدقيق  برمجة  سواءيمكن  املستغل    املحاسبي،  بإسم 

في الشركة أوكل شخص ملزم قانونا بتصريح مجمل دخله حتى ولو ال يملك ملف    الشخص ي صاحب املؤسسة أوالشركاء

العقارات   كامتالك  امللفت  للثراء  نظرا  وهذا  تجاري  وال سجل  أماجبائي  في    واملنقوالت،  تتمثل  فيها  املدقق  الضريبة  نوع 

 DGI, Bulletin d'information N° 64/2012 de la Direction Général des) فقط  IRGالضريبة على الدخل اإلجمالي  

impôts, 2012(. 

 24تم استحداث مؤخرا شكل آخر من أشكال الرقابة الجبائية طبقا للمادة  :  VPCالتحقيق املصوب في املحاسبة   ✓

لسنة   املالية  قانون  املحاسبة    واملسمى  2010من  في  املصوب  املادة    واملنصوصبالتدقيق  في  قانون    20عليه  من  مكرر 

 نجد: اإلجراءات الجبائية والذي يتميز بعدة خصائص عن سابقيه ومن بينها 

كل التحريات الضرورية لتأسيس وعاء    وإجراءتمكن ألعضاء اإلدارة الجبائية إجراء تدقيق في محاسبة املكلفين   ❖

 واحدة. الضريبة ومراقبتها ملدة تقل عن سنة جبائية 

 األقل. ال يمكن إجراء التدقيق في املحاسبة إلى من طرف أعوان اإلدارة الجبائية برتبة مفتش على  ❖

 يخضع التدقيق املصوب في املحاسبة لنفس قواعد التدقيق بشكل عام باستثناء بعض النصوص. ❖

املحاسبية أكثر من   والوثائقتستغرق مدة التدقيق في عين املكان للدفاتر  اإلجراء، أنال يمكن تحت طائلة بطالن  ❖

 (. 2شهرين )

 . اإلشعار بالتقويم( يوما إلرسال مالحظاته أو قبوله ابتداءا من تاريخ تسلم  30يمنح للمكلف أجل ثالثين ) ❖

  والرجوعإن ممارسة التدقيق املصوب ال تمنع اإلدارة الجبائية من إمكانية إجراء التدقيق املعمق في املحاسبة الحقا  

يجب أن تأخذ بعين االعتبار الحقوق املطالب بها نتيجة إعادة التقييم    التدقيق، ولكن فيها عملية  إلى الفترة التي تمت  

 . (DGI, 2013) املتمم عند التدقيق املصوب

من شأنها أن تسمح    وصالحياتلقد منح املشرع لإلدارة الجبائية حقوقا  :  الجبائيةاإلطار القانوني للرقابة    -2-2

لهذه األخيرة من التحقق من صحة التصريحات وصدقها وقانونيتها وصوال إلى تصحيح بتقويم األخطاء املرتكبة ومن بين  

 .داريةحق ٍاستدراك االخطاء اإل  – حق الرقابة –حق الزيارة)املعاينة(   – هذه الصالحيات حق ااٍلطالع 
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املشرع الجبائي ألعوان الضرائب حق الزيارة امليدانية ملقرات املكلفين في إطار مباشرة    خول   حق الزيارة )املعاينة(:   - أ

متابعة حركة البضائع عبر مختلف    وبالتاليفيمكنهم التحرك بحرية في املقرات املهنية   .الرقابة املتمثلة في: املعاينة املادية

التسويق   كون هذه املراقبة عندما توجد القرائن تدل على ممارسات  الصفقات التي تبرم بين املنتجين وت  ومراقبة مراحل 

تدليسية ويكون الترخيص بأمر من رئيس املحكمة املختصة إقليميا أو قاض ي يفوضه هذا األخير كما إن طلب الترخيص  

ة حاضرا فيها  املعاينة وحجز الوثائق واألمالك التي تشكل أدلة حيث تكون هذه الزيار   الجبائية، تتم يكون من مسؤول اإلدارة  

، 2016)املديرية العامة للضرائب،    ضابط من الشرطة القضائية يعينه وكيل الجمهورية معه عونان من اإلدارة الجبائية

 .(25صفحة 

صحة هذه اإلقرارات من بين  التحقيق يستوجب على اإلدارة الجبائية اإلحاطة بوسائل تقدير مدى   :حق الرقابة - ب

التحقق من صحة  من شأنها  التي  العمليات  في مجمل  يتمثل  الذي  الوسائل  املقدمة من طرف   هذه  التصريحات  ونزاهة 

 . (10، صفحة  2016)املديرية العامة للضرائب،  املكلف من خالل مقارنتها بعناصر ومعطيات خارجية

األخطاء - ت ٍاستدراك  املدة    :حق  لنفس  تقويمات  لإلدارة إلجراء  املمنوحة  الوسيلة  يقدم    ونفسهو  عندما  الضرائب 

املكلف لها عناصر غير كاملة أو خاطئة يتمثل هذا الحق في إعادة النظر في ااٍلقتطاع سواء في تعديله أو في إنشاء ٍاقتطاع 

في    والرسومجديد يجوز ٍاستدراك كل خطأ يترتب سواء من نوع الضريبة أو مكان فرضها بالنسبة ألي كان من الضرائب  

 جداول. املؤسسة عن طريق ال

من قانون   326" سنوات كما جاء في الفقرة األولى من املادة 4وقد حدد األجل القانوني اٍلستدراك األخطاء إلى أربع " 

 . (88، صفحة 2016)املديرية العامة للضرائب،  الضرائب املباشرة الرسوم املماثلة

طرف    االطالع: حق   - ث من  املستعملة  الوثائق  كل  بمعرفة  الجبائية  لإلدارة  تسمح  قانونية  إمكانية  هو  االطالع  حق 

 :همااملكلفين الخاضعين لالطالع على تصريحاتهم املكتوبة واملوجهة لإلدارة الجبائية وله شكلين 

  الواليات، البلديات، املؤسسات الدولة،    ال يمكن في أي حال من األحوال إلدارات  العمومية:حق ااٍلطالع لدى اإلدارة   ✓

األعوان لإلدارة املالية    الخاضعة ملراقبة الدولة وكذلك جميع املؤسسات أو الهيئات أيا كان نوعها أن تدفع بالسد املنهي أمام

)املديرية العامة للضرائب،   .الذين هم على األقل في رتبة مراقب يطلبون منها ااٍلطالع على وثائق الخدمة التي توجد في حوزتها

 (24، صفحة 2016

تسير املراقبة تصريحات الضرائب املكتوبة من قبل املعنيين أنفسهم و من   :حق ااٍلطالع لدى املؤسسات الخاصة ✓

غيرهم من التجار الذين تشمل مهنتهم في دفع إيرادات عن  قبل الغير، يتعين على جميع الحرفيين و املتصرفين في األموال و  

قيم منقولة أو الذين تشمل مهنتهم بصفة ثانوية القيام بمدفوع من هذا النوع ، كذا جميع التجار و جميع الشركات أيا كان  

مراقب الدفاتر  غرضها الخاضعة لحق ااٍلطالع أن يقدموا عند كل طلب من أعوان الضرائب الذين هم على األقل من رتبة 

والنفقات كما يجب على   التي ينص على مسكها قانون التجار و كذا جميع الدفاتر و الوثائق امللحقة و مستندات اإليرادات 

املباشرة  الضرائب  مفتش ي  من  كل طلب  عند  التصريح  لتدقيق  الضرورية  واإلثباتات  املحاسبية  الوثائق  تقديم    املكلفين 

 .(27، صفحة 2016)املديرية العامة للضرائب، 

اقعها في الجزائر  البيئة الرقمية: ثانيا  وو

بين االبتكار التكنولوجي والتغير القانوني يزيد من املشاكل التي تعاني منها أنظمة اإلخضاع    ان الفارق الزمني الواضح

املثال   األنترنت ألداء وظائفها، فعلى سبيل  تقنيات  تعزيز استخدام  إلى  بحاجة  لهذا فهي  اإللكترونية،  للتجارة  الضريبية 

عي السلع والخدمات بدقة، واستخدام شبكات خارجية عبر  شتري وبائاملمن    كلملوقع    القدرة على التحديد التدقيقتطوير  

 . األنترنت لتعزيز تبادل املعلومات بين السلطات الضريبية
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انه نمط اقتصادي متطور قائم على استخدام واسع    االقتصاد الرقمي  ويعرف  وشبكةالنطاق للمعلوماتية  على 

  والتطور   واملعرفةفي التجارة االلكترونية مرتكزا بقوة على االبداع    وخاصةاالنترنيت في مختلف اوجه النشاط االقتصادي  

 . واالتصالالتكنولوجي خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا االعالم 

 مؤشرات الولوج الى االقتصاد الرقمي في الجزائر  -1

من   وغيرهاأي بلد في مجال االقتصاد الرقمي قامت اللجان الفنية في االمم املتحدة   ومكانةمن أجل تحليل وضعية  

املنظمات ببلورة متواصلة ملؤشرات مشتركة تمكنهم من معرفة مدى الفجوة الرقمية في كل املجاالت مما يساعد الدول على  

املعلومات   التكنولوجيا  لقطاع  مناسبة  استراتيجيات  الجاهزية  بي  ومن   واالتصاالت،وضع  مؤشر  ننجد  املؤشرات  هذه  ن 

  أصبح   والذي بمؤشر االستعداد الشبكي الرقمي  أيضا  هذا املؤشر    ويسمى   Network Readiness Index(  NRI) الشبكية  

 . بالواليات املتحدة األمريكية Portulansيعد من طرف معهد 

محاور كل منها    أربعمن خالل    واالتصاالتلالستفادة من تكنولوجيا املعلومات    اقتصاديات الدول هذا املؤشر    ويقيم

 في: والفروع هاته املحاور   وتتمثلمؤشر  62املجمل يوجد  وفييقيم من خالل ثالث فروع خاصة به 

 املستقبل. وتكنولوجيا واملحتوى من خالل الولوج  واالتصاالتالبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات  -

 . واالفراداالعمال  وقطاعمن طرف الحكومات  واالتصاالتاستخدام تكنولوجيا املعلومات  -

 . والشمول  والثقة التنظيمي   اإلطاراألعمال من خالل  وبيئة الحوكمة  -

 املستدامة.   والتنمية  واالجتماعيعلى املستوى االقتصادي  وذلك واالتصاالتتأثيرات استخدام تكنولوجيا املعلومات  -

دولة يظهر ان الجزائر ال زالت   121يضم  والذي  2019لسنة  Portulansل التقرير السنوي الصادر عن معهد خال ومن

الشكل    ويوضحمرتبة متأخرة تعكس الفجوة الرقمية التي تعاني منها الجزائر    وهي  35،30بمجموع نقاط    98تحتل املرتبة  

 التالي النتائج الخاصة بالجزائر. 

 بالرقابة الجبائية عالقة الرقمنة -2

الشركة،  العامة،  )اإلدارة  لإلقتصاد  املكونة  الجهات  جميع  على  أتر  الذي  الرقمي  التحول  مواجهة  في 

إتخذ جانب األداء أبعاًدا جديدة تمثل عصًرا جديدا وهو عصر الرقمنة مما دفع املؤسسات إلكتساب (،  املواطنون 

ًصا حقيقية للبقاء وأن تكون قادرة على املنافسة وتحسين أدائها بإستخدام األدوات الرقمية التي توفر فر   املرونة

 . الوقت وتدبير 

العمومية   للمؤسسات  العام  الدولة وتحسين السير  للتقليل من نفقات  ا 
ً
 موثوق

ً
أيًضا حال الرقمنة  وتعتبر 

إستفاد  بشكل التي  لإلدارات  املثالي  النموذج  الضرائب  إدارة  أيضا  تعد  كما  عملها.  وتعزيز  هذه أسرع  من    ت 

والدفع التصريح  نظام  وعممت  الضخمة  البيانات  تقنيات  خاللها  من  إستخدمت  بحيث  الجديدة    التكنولوجيا 

 اإللكتروني. وعلى هذا األساس فقد إستفادت الرقابة الجبائية من دينامية اإلصالحات من خالل إعتماد أسلوب

ال    سع إمكانية التحقيق من قبل املدققين. وبالتاليجديد للتدخل وأدوات جديدة للتنقيب على البيانات، وهو ما يو 

إدارة  ثقافة رقمية داخل  إنشاء  أيًضا  بل تشمل  الجديدة فحسب  الرقمية  التقنيات  تنفيذ  الرقمنة على    تقتصر 

 . الضرائب يمكن أن تؤدي إلى تغيير جذري في ممارسات الرقابة الجبائية

للتشريعات الضريبية في نظام اإلسهام الذاتي تهدف الرقابة الجبائية إلى تحسين سلوك دافعي الض رائب 

ملصلحة الضرائب في تحسين اإلحترام العام للقوانين الضريبية وغرس ثقة الجمهور بأن النظام الضريبي  واإلمتثال
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تعد  وإدارته كما  الضرائب،  إنتهاكات  عادل  دافعي  جهل  أبرزها:  لعل  عديدة  ألسباب  حتمية  الضرائب   قوانين 

 . واإلهمال، والتهور، والتهرب الضريبي املتعمد، عدم نضج نظام اإلدارة الضريبية

 وليةد تجارب  الرقابة الجبائية في ظل التحول الرقمي: ثالثا

الدولية    تناولت لقد   االعمال  وضوع  ماملنظمات  للقانون  بيئة  املتحدة  األمم  لجنة  ذلك  ومن  اإللكترونية، 

وعقب   التي تسعى لوضع إطار قانوني من أجل تقنين هذا الجانب والقضاء على املشاكل سابقة الذكر، UNCITRAالتجاري 

وغيرها إلصدار قوانين    بادرت دول سنغافورة، ثم الواليات املتحدة األمريكية...  1996إصدارها للقانون النموذجي ألول سنة  

العاملية التجارة  منظمة  أما  اإللكترونية،  للمعامالت  فيها O.M.C وطنية  عرفت  دراسة  أجرت  اإللكترونية   فقد  التجارة 

 ( 2012)عبد الوهاب،  لوحددت بعض املمارسات ملواءمتها مع النظام القائم دون التطرق لتنظيمها بشكل مستق 

اإللكترونية تعريفا وتحديدا    بيئة االعمال فقد تطرقت ملوضوع  ،   OECD أما منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

، وقد حددت مبادئ فرض الضريبة على التجارة اإللكترونية في الحياد، الكفاءة، اليقين،  1998منذ تقريرها الصادر سنة  

... وفي سنة    2001الفعالية، البساطة، اإلنصاف واملرونة، كما حددت شروط متعلقة بدفع الضريبة واإلدارة الضريبية 

املنظمة   تقدمها  أصدرت  مدى  أعباء    بشانتوصيات    وتضمنتقريرا عن  وتخفيض  االستهالك  دفع ضريبة  مكان  تحديد 

في مجال   وإبراز  الدائمة،  واملنشاة  الدخل  املباشرة وتوضيح مفاهيم حول  الدولية  الضرائب  في مجال  تحديد  تحصيلها، 

 .(OECD, Electronic Commerce, 2022) ياإلدارة الضريبية ضرورة تحسين اإلدارات لتفعيل التنسيق الدول 

منذ   اإللكترونية  التجارة  مجال  في  ممارساتها  لتوحيد  األوروبية  الدول  جهتها، سعت  مجال    1994من  في  السيما 

 التجارة الدوليةالتوقيعات اإللكترونية وتنظيم املعامالت اإللكترونية وحماية املتعاملين واملستهلكين، كما تطرقت غرفة  

ICC  1990ملوضوع التجارة اإللكترونية منذ. 

 (OECD, 2022) :اإللكترونية  رقابة وجباية بيئة االعمالوفيما يلي بعض اإلجراءات الدولية فيما يخص  

%على املقـيمين مـن األفـراد    6أصدرت الحكومة الهندية إشعارا ينص بفرض ضريبة بنسبة    2016ماي    27  بتاريخ    الهند: -أ 

روبية هندية في    100.000مع إعفاء للمداخيل أقل من    ، B2B واملؤسسات التي تقوم بالتحويالت اإللكترونية من الشكل

 .السنة

معدل ضر   إيطاليا:  - ب تطبيق  إمكانية  بدراسة  إيطاليا  على    25يبة  تقوم  للمؤسسات  الرقمي  التواجد  أساس  على   %

 .أصدرت استفتاءا حول إنشاء آلية لجباية أنشطة التجارة اإللكترونية 2017أبريل  24األنترنت، وفي 

% من املشتريات عبر األنترنت،    5: في تايالند يتم مراجعة مشروع قانون تعمل بموجبه البنوك كوكالء القتطاع  تايالند - ت

 دار مقترحات ملشروع قانون من شأنها أن تفرض ضرائبا مباشرة على الشركات األجنبية التي تدير أعماال رقمية. كمـا تم إص 

التجارة االلكترونية    الواليات املتحدة األمريكية: - ث أكثر النظم الداعمة ألنشطة  التشريع الضريبي األمريكي يعد من 

با( وقاعدة )اعمال وتجارة الكترونية دون ضرائب(، من اجل ذلك  كونه يقوم على مقولة )كيف نذبح االوزة التي تبيض ذه 

الضريبية لألنترنت سنة   الحرية  بقانون  األمريكي ما يعرف  الكونغرس  النقاط  2018أصدر  الذي تضمن  )أحمد    التالية، 

 :(220، صفحة 2021خالد، 

 الضرائب الفيدرالية واملحلية؛ اعفاء التجارة االلكترونية من  ✓

 اعتبار االنترنت منطقة تجارة حرة؛ ✓

 تكوين لجنة استشارية مهمتها تحديد كيفية معالجة التجارة االلكترونية ضريبيا.  ✓

 (222، صفحة  2021)أحمد خالد،    :صدور قانون منع االحتكار املسمى بقانون املنافسة الذي يوص ي بما يلي  بريطانيا: -ج

 .حماية اإليرادات الضريبية السيادية من خطر االنخفاض ✓
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 .عدم التسرع بمعالجة التجارة االلكترونية ضريبيا ✓

 املعلومات  امجتمع يقوم على تكنولوجيالسعي الى التحول الى  ✓

تحسين    روسيا: -ح تم  وبالخصوص"  الروسية،  الضريبية  للسلطات  املعلومات  دعم  في  أساسية  تغييرات  حدثت 

لتقييم مخاطر    وتم إدخال نظام" حساب دافعي الضرائب اإللكتروني "، من أجلAIS "Tax-3”، TAX"AISالنظام اآللي،  

والتي تمنح  ASK VAT-3  و،ASK، VAT-2 وأنظمةClimate Control "،  “ دة برامج إختباروح   املقابلة،العمل مع األطراف  

وفًقا لنتائج أنشطة املراقبة  2018 عام، للمستندات. فيضريبي  الحق في إستخدام نهج قائم على املخاطر عند إجراء تدقيق 

نفس السياق، أصبح شكل من أشكال    في امليزانيةمليار روبل إضافية إلى  13إضافة    تمت  ASKNDS-2  بإستخدام،والتحليل  

الضريبي،  منذ  تمث  التدقيق  الفيدرالية  الضرائب  دائرة  تطبقه  الذي  الضرييبي،  اإلشراف  استخدام  يناير2ل  أداة  1526، 

قيق الضريبي الذي  الرقمي للرقابة الجبائية. اإلشراف الضرييبي هي شكل جديد من أشكال التد  املستقبلضمن  جديدة  

الضرائب واملحاسبة    التقليدية بالتفاعل عبر اإلنترنت بناًء على الوصول عن بنعد ألنظمة معلومات دافعي  يستبدل أشكال

 . به هذه الطريقة تمكن من توفير البيانات الضريبية وتساعد على التنسيق السريع مع هيئة التفتيش الخاصة

العديد من اإلصالحات لتعزيز عمل إدارة الضرائب فيما يتعلق بالرقابة الجبائية، وال  تم تنفيذ  :  نموذج املغرب -خ

  ظهور أدوات جديدة لتكنولوجيا   2016إستخدام تقنيات املعلومات الجديدة في املغرب، فقد شهد عام    سيما من خالل 

الرقابة   لعمليات  للتحضير  تحقيق   الجبائية، املعلومات  إلى  الضرائب  إدارة  دفع  يتعلق   مما  فيما  التطورات  من    العديد 

لتنفيذ    بضوابط البرمجة وإستخراج البيانات، ولهذه الغاية أترت الرقمنة على عملية الرقابة الجبائية ككل من البرمجة إلى

  نظام تحليل املخاطر   وإنتهاء بالرصد والتقييم. كما أنشأت إدارة الضرائب نظام إزالة الطابع املادي على البرمجة من خالل

التدخل   عن  مستقل  إجراء  لإلختيار   البشري، "هذا  املخاطر  بتحليل  النظام  هذا  الدرجات    يقوم  ذات  إلقرارات  لتلقائي 

 . معرفة نوع التدقيق الذي ستقوم بهب العالية من املخاطر تحصل من خاللها إدارة الضرائب على درجة تسمح لها

 :خاتمة

اإلقتصاد رقمنة  تقنيات   تساهم  إدخال  أصبح  حيث  ككل  والدولة  الناس  حياة  في  تغييرات  إحداث  في   الضريبي 

اإلستقبال بدوره  تطلب  الذي  األمر  السريعة.  اإلدارية  القرارات  إتخاذ  تضمن  التي  العوامل  أحد  الفوري    املعلومات 

اإلفتراض ي، باملساهمة    املستندات بنشاط في املجالللمعلومات وتحليلها من جميع املصادر املمكنة. كما أدى تطور تدفق  

للمؤسسات،  التجارية  األعمال والعمليات  من  نموذج  لكل من  التحول  املزيد من  أمر    في  الجبائية  الرقابة  تطوير  وأصبح 

من    لبلدان النامية واملتقدمة في السنوات األخيرة  ضروري. وهوما يفسر تحسن إدارة الضرائب بشكل كبير في العديد من 

مما يسمح للسلطات بتحسين األساليب الحالية لجمع    خالل تحسين آليات جمع املعلومات وزيادة قوة معالجة البيانات

 . املعلومات الضريبية ومحاربة الغش والتهرب الضريبي

 النتائج: 

 ضرورة إلى إقحام رقمنة النظام الضريبي لزيادة فعالية الرقابة الجبائية  ▪

ا ▪ للبتعزيز  اآلني  بها لتنقل  يقوم  التي  الضريبية  اإلجراءات  لتسهيل  وخارجها  الضرائب  مصالح  داخل  واملعلومات    يانات 

خاصة  الضرائب  ومصلحة  عامة  العمومية  اإلدارة  أداء  تحسين  أجل  من  بالضريبة  تزال    املكلفون  اإلدارة  ال  عصرنة 

معلومات   بشبكة  وتزويدها  البشرية  واملوارد  التقنية  الوسائل  حيت  من  الرقابة    واسعةالجبائية  مستخدمي  كل  بين 

 . خرة نوعا ماأمت الجبائية 

 .التحسين املستمر ألعوان الضريبة القائمين على الرقابة الجبائية▪ 
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 التوصيات: 

اإلدارة  ▪ موظفي  على  يسهل  حتى  املستمرة  التعديالت  وتفادي  تنفيذها  وإجراءات  الضرائب  قوانين   تبسيط 

 . الضريبية واملكلفين بالضريبة إستيعابها

لتبادل ▪ وثيق  تعاون  وإقامة  باألنترنيت  بعد  عن  الربط  بتقنية  الحكومية  اإلدارات  بمختلف  الضريبية  اإلدارة   ربط 

 . املعلومات للحد من ظاهرتي الغش والتهرب الضريبي

لإلدا ▪ الحسن  السير  يعرقل  أن  شأنه  من  الذي  البيروقراطي  السلوك  على  الخدمة لقضاء  نوعية  على  ويؤثر   رة 

 . املقدمة وهذا من خالل إصدار دليل خاص بأخالقيات املهنة

وذلك   تكييف التشريعات الضريبية لتواكب طبيعة املعامالت التجارية اإللكترونية وعصرنة وتطوير اإلدارة الضريبية ▪

 . ليدية إلى اإلدارة اإللكترونيةبتزويدها بكافة اإلمكانيات والوسائل التكنولوجية لإلنتقال من اإلدارة التق

األنترنت    نشر ثقافة ضريبية جديدة بين املكلفين بالضريبة من خالل تشجيعهم على التصريح الضريبي بإستخدام تقنية ▪

 . وإستخدام وسائل الدفع اإللكتروني في التعامالت التجارية وفي تسديد املستحقات الضريبية
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و أساليب تطبيق اإلدارة  االلكترونية و أثرها على تقديم الخدمات في الجزائر.  طرق   

Methods  and methods of applying electronic management and its impact on the 

provision of services in Algeria. 
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 امللخص: 

   تعتبر اإلدارة االلكترونية منظومة متكاملة ومتفاعلة تهدف إلى  تحويل العمل اإلداري العادي إلى عمل إداري حديث باستخدام نظم

و التقنية  تهدف هذه    معلوماتية قوية باالعتماد على عناصر أساسية عامة وعمليات معقدة ونظام متكامل من املكونات  ؛ كما  املعلوماتية  

محاولة التعرف على طرق و أساليب تطبيق اإلدارة االلكترونية وكيف يكون تأثيرها على الخدمات في الجزائر ؛ وزيادة على ذلك  الدراسة إلى  

 التعرف على  دور اإلدارة االلكترونية في تحديث أساليب وإجراءات األجهزة اإلدارية في ترشيدها للخدمات و تقديمها بجودة عالية. 

إل منظماتها يشكل   ى توضيح صورة شاملة على أن تطبيق أسلوب اإلدارة االلكترونية في مؤسسات الدولة ووتوصلت هذه الدراسة 

 أهمية كبرى لتنميتها و تطويرها في الجزائر. 

 .اإلدارة االلكترونية ؛ النظم املعلوماتية ؛ اإلدارة الحديثة؛ الخدمات:  الكلمات املفتاحية 

Abstract : 

Electronic management is an integrated and interactive system that aims to transform normal administrative work 

into modern administrative work using powerful information systems based on general basic elements, complex operations, 

and an integrated system of technical and informational components; This study also aims to try to identify the ways and 

methods of applying electronic management and how it affects services in Algeria; In addition to that, identifying the role of 

electronic administration in modernizing the methods and procedures of administrative agencies in rationalizing them for 

services and providing them with high quality. 

This study reached to clarify a comprehensive picture that the application of the electronic management method in 

state institutions and organizations is of great importance for their development and development in Algeria. 

Keywords : electronic management, information systems, modern management, Services. 
 

 : مقدمة

نهاية القرن العشرين تطورات سريعة في عدة قطاعات و كان لتكنولوجيا اإلعالم و االتصال   لقد شهد العالم في

الحظ األوفر فيها و التي أفرزت آليات جديدة إلدارة املجتمعات ، فقد أصبح العالم يعيش ثورة معلوماتية ساهمت بشكل  

تخدام الحاسوب وشبكات االتصال وهو ماساهم  كبير في إنجاز األعمال، وتقديم الخدمات للمواطن بطريقة إلكترونية باس

في كسر حاجز الزمن و املسافة و رفع درجة الشفافية و التقليل من الورقية في تعامالت اإلدارة مع املواطن ، على عكس  

 .األسلوب اإلداري التقليدي الذي يتميز بكثرة األوراق و التعقيدات البيروقراطية

دارة االلكترونية على إنها ركيزة مهمة لذلك التحول إلى ما    يسمى بالعصر  و أصبحت الحاجة ملحة إلى ظهور اإل 

املنظمات   ؟ بدأت  إدارة األعمال اإللكترونية  أنظمة  باعتماد  العالم  في  املنظمات  ، متى بدأت  املطروح  السؤال  الرقمي و 

وبخاص املاض ي،  القرن  من  الثمانينات  في  إلكترونيا  األعمال  إدارة  أنظمة  التشغيل  باعتماد  نظام  بيئة  استخدام  وقت  ة 

 "دوس".  
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وعلى غرار باقي دول العالم توجهت الجزائر نحو التحول إلى عصرنة املعلومات ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال  

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بهدف ترقية وتحسين نوعية الخدمات املقدمة لألفراد وفي هذا السياق شهدت اإلدارة املحلية  

ي الجزائر عدة إصالحات مست عصرنة نظم خدماتها املحلية حيث أصبحت تعتمد على أساليب وإجراءات متطورة تقوم  ف

بهدف عصرنة أجهزتها اإلدارية املحلية باالعتماد على   على استخدام التطبيقات اإللكترونية والتكنولوجيا الرقمية الحديثة

التقليدية إلى اإللكترونية ، حيث أخذت البلدية النصيب األكبر من هذا  شبكة االنترنت و التحول التدريجي من األنشطة  

 . التغير بعدما كانت تعتمد على املعامالت التقليدية في تقديمها ملختلف الخدمات  

؛ الدراسة فيما   انطالقا من تحديد إشكالية البحث  ماهي الطرق    يلي:  وعلى ضوء ما تقدم يمكن صياغة مشكلة 

في   الخدمات  تقديم  على  أثرها  يكون  وكيف  ؟  االلكترونية  اإلدارة  لتطبيق  عليها   االعتماد  يمكن  التي  واألساليب 

 الجزائر؟. 

 شكالية نقوم بطرح مجموعة من التساؤالت الفرعية تتمثل فيما يلي : إل و ملعالجة هذه ا

 ؛ وكيف يتم تطبيقها ؟.  اهو مفهوم اإلدارة االلكترونيةم •

 ماهو وضع اإلدارة االلكترونية في الجزائر؟.  •

 .ماهي مراحل تطبيق اإلدارة االلكترونية؟ •

تسعى هذه الدراسة إلى تحديد أساليب و مراحل تطبيق اإلدارة االلكترونية من اجل تحقيق التنمية  أهمية الدراسة :   ➢

الخدمات مما جعل من تطوير أساليبها بمثابة آلية جديدة ومتميزة في تقديم الخدمات وتحقيق الجاهزية و حسن  وتفعيل  

املتبعة في تطبيقها و كذلك   التعرف على تطبيقاتها و برامجها واإلجراءات  إلى  االستجابة و تكيف جميع الطرق إضافة 

 انعكاساتها املختلفة على تقديم الخدمات . 

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية :سة : أهداف الدرا  ➢

إزالة الغموض حول موضوع اإلدارة اإللكترونية ومحاولة اإلحاطة بكافة الجوانب النظرية املتعلقة به و التعرف على   ✓

 . مفهوم اإلدارة اإللكترونية و دورها في تقديم الخدمات

عن طريق استخدام الطرق و األساليب و مدى تأثيرها في تقديم  التعرف على اثر تطبيق اإلدارة االلكترونية و ذلك  ✓

 الخدمات.

 تسعى هذه الدراسة إلى تشخيص واقع اإلدارة االلكترونية في الجزائر.  ✓

علمية    بالوصف بطريقة  لدراسة الظواهر واملشكالت العلمية من خالل القيام   تم استخدام منهج الوصفيمنهج الدراسة :   ➢

للوصول إلى األدلة و البراهين التي تبين أهم الطرق  و األساليب التي يمكن استخدامها في اإلدارة االلكترونية و مدى تأثيرها  

 في تقديم الخدمات في الجزائر؛ وكذلك التطرق إلى أهم التطبيقات اإلدارة االلكترونية ومدى تأثيرها في الجزائر.  

    :الدراسة إلى ثالثة محاور رئيسية    تم تقسيمتقسيمات الدراسة :  ➢

 ملحة عن اإلدارة االلكترونية .   املحور األول :

 .  تطبيق اإلدارة االلكترونية عناصر ومتطلبات املحور الثاني : 

 .  تطبيقات اإلدارة االلكترونية في الجزائر و أثرها على تقديم الخدمات :   املحور الثالث

 : االلكترونيةملحة عن اإلدارة   -أوال

 :   مفهوم  اإلدارة  االلكترونية. 1.1

أجل   من  للمعلومات  الحديثـة  التكنولوجيـا  االستخدام  املتنامي  و  املهم  بالدور  اإللكترونية  اإلدارة  تعريف  يرتبط 

تيسير وفاعلية العمل اإلداري أو الخـدمات الحكوميـة ، و القـضاء علـى املشكالت اإلدارية العتيقة الناجمة عـن اسـتخدام  
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ـا بالدامغات ، و ما نشأ عنها من بيروقراطية ، و قبل البدء في عرض مختلف التعريفات  األوراق فـي التعامـل اإلداري ، و دمغه

الخاص باإلدارة الحكومة اإللكترونية بدال اإللكترونية ، هناك مـن يفـضل استعمال مصطلح من اإلدارة اإللكترونية و هو  

ن، أم متطابقين ؟ وما املقصود بالحكومة" من  يقصد هذا األخير ، فهل هذا صحيح ، أو بمعنى آخر هل هما شيئين مختلفي 

 (.04؛ ص1998)محمود السقا،  الناحية

والتنفيذية   التشريعية  الدولـة  فـي  العامـة  السلطات  أي  للدولة  املسيرة  أو  الحاكمة  الهيئات  بها مجموع  يقصد  أو 

لحكم و استخدام السلطة"، وقد يطلق  والقضائية، وقد يكون املقصود بها "نظام الحكـم فـي الدولـة" أو طريقـة ممارسة ا 

على السلطة التنفيذية مجلس الوزراء فقط كما فعـل الدستور املصري على األقل في بعض مواده و الدستور الكويتي املادة  

مثال ؛وقد ال يقصد بالحكومة مجلس الوزراء بأكمله؛بل رئيس الوزراء وبعض الوزارات فحسب و على ذلك ، و بمقارنة    150

ى الحالي والشائع للحكومة اإللكترونية، بـاملعنى أو املفهـوم الدستوري ملصطلح "الحكومة" فإننا قد نجد عدم تطابق املعن

من ً   –بين معنى "الحكومة" في األمرين، إال أن يكون املقصود في الثانية هو الوجه اإلداري للحكومة املتمثل في إدارتها حاليا  

خ تقدم  التـي  و  العامة  يقصدهللمرافق  الذي  أي   ، بانتظام  للناس  العامة  "الحكومة   – دماتها  مصطلح  يستعملون 

 (. 301؛ص : 1971)محمد كامل ليله ، اإللكترونية" هو نشاط السلطة اإلدارية، أو اإلدارة العامة باملعنى العضو

 فيمايلي : تتميز اإلدارة االلكترونية بمجموعة من الخصائص تتمثل   . خصائص اإلدارة االلكترونية :1.2

و هي محصلة لوجود الرقابة اإللكترونية ، تضمن من خاللها املحاسبة الدورية على كل ما يقدم من  تتسم بالشفافية :    -ا

خدمات ؛ إذ تعتبر الجسر الذي يربط بين املواطن ومؤسسات املجتمع املدني ؛ و السلطات املسؤولة عن مهام الخدمة  

 الوطنية. 

 في توفير املعلومات عبر الوسائل والتقنيات املتوفرة. ب. السرعة النسبية: 

حيث عملت جل اإلدارات على إدخال املعلومات إلى مصالحها  تبسيط اإلجراءات أمام الحاجة للتحديث و العصرنة :    -ج

 ي شكل مبسط وسريع . ، وحرصت على االستخدام األمثل ملا لها من إمكانيات وقدرات في تلبية حاجات املواطنين ف

فهي تتكون من شبكة التكنولوجيا و االتصاالت مثل : البريد اإللكتروني ، األرشيف اإللكتروني ، الرسائل  د. إدارة بال ورق :   

 . الصوتية ، ونظم تطبيقات املتابعة اآللية

ساعة( متواصلة ، ففكرة الليل والنهار ، و الصيف   24تستمر أربعة وعشرين ) ، ه. إدارة إلكترونية تتخطى حدود الزمان

 و الشتاء ، لم يعد لها مكان في العالم الجديد.

، فباإلمكان مواصلة العمل من أي مكان حول العالم من خالل تقنيات االتصاالت    و. إدارة إلكترونية تتخطى حدود املكان

   كل بقعة حيث أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة بحكم التطور التكنولوجي الهائل  الحديثة ، و التي أصبحت موجودة في

 . تخفيف القيود البيروقراطية و التقليل من عدد األوراق املطلوبة في إنجاز بعض املعامالت اإلدارية ز.

 توفير معلومة محددة، وبشكل دقيق تعمل اإلدارة اإللكترونية عبر الشبكة املعلوماتية لربط قاعدة البيانات باإلنترنت ل  ح.

اإلدارة اإللكترونية كآلية عصرية في عملية التطوير اإلداري من أهم مزاياها املعالجة الفورية للطلبات،    ط. زيادة اإلتقان :

 (189،  187، ص  2014) مزهر شعبان العاني و شوقي ناجي جواد ،    املعامالت  والدقة والوضوح التام في إنجاز

 تلخيص هذه الخصائص من خالل الشكل التالي : يمكن  و
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 : خصائص اإلدارة االلكترونية.  ( 01الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 .90، ص   2014مزهر شعبان العاني و شوقي ناجي جواد مرجع سابق ذكره  ، املصدر : 
 

على ما تقدم، يمكننا أن نقول بأن األهداف العامة لإلدارة اإللكترونية تـتلخص    بناءا  االلكترونية :    اإلدارة     أهداف  .1.3 

 :  فيمـا يلي

  .إحداث تحويل في اإلجراءات الحكومية مثل ذلك : توفير الخدمات الحكومية بصورة أسـرع وبكلفة أقل ✓

من   تكامـل قواعـد املعلومات للهيئات الحكومية   دمـج و   هذه املكاسب تعود إلى إعادة تنظيم اإلدارة الداخليـة واإلجراءات و ✓

، كما أنها تخدم   يستفيد املواطن كعميل وليس كطالب فضل أو معروف، إذ يزيد احتمال تلبية احتياجاته هذا املنطق 

  أيضا األعمال التجارية التي يتحول أصحابها إلى عمالء للخـدمات الحكومية وموردين لخدمات و سلع الحكومة في آن واحد 

 . خالل خفض الكلفة و اإلنفاق وتخدم الحكومة اإللكترونية نفسها من  

تطوير نظام الحكم و الشؤون العامة وإيجاد عالقة جديدة بين املواطنين و الدولة في إدارة الشؤون الدولة من خالل   ✓

 املكونات الثالثة التالية :  

 .عملية جمع املعلومات كأساس لتطور السياسات و نشرها بين املواطنين عن نتـائج املشاورات في السياسات  ✓

اإل ✓ املعلومات  نظم  األولويات استخدام  وتحديد  السياسات  إلعداد  والتحـاور  املـشاركة  عمليـة  لتسهيل  لكترونية 

 والتوجيهات اإلستراتيجية للدولة .

 في مرحلة متقدمة يتم استخدام نظم املعلومات اإللكترونية في عملية االنتخابات و التمثيل السياس ي .  ✓

 ية باستعمال التقنيات الحديثة . خلق الفاعلية في اإلدارة و تحسين مستوى العمليات اإلدار  ✓

 .إعادة تنظيم العمل اإلداري وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبهم على استعمال التقنيات الحديثة  ✓

  .ترشيد القرارات املتعلقة بالعمل الحكومي وتقليص االزدواجية في اإلجراءات املعقدة ✓

   .  غربلة املعلومات و انتقاء ما ينفع للقيام بمبادرات واعدة ✓

 تخفيف األعباء على املواطنين و تخفيض الجهد املطلوب إلنهاء املعامالت.  ✓

 .التقليل من عدد األوراق املطلوبة لإلنجاز املعامالت تخفيف القيود البيروقراطية، و ✓

 .تبسيط و اختصار اإلجراءات اإلدارية ✓

 (.2004ص ؛ 3.) محمد الطعامنة ، طارق العلوش ،  .تام تدعيم الشفافية و العمل في وضوح  ✓

 

 

اإلدارة  

 االلكترونية 

إدارة الكترونية  

 بدون روتين 

إدارة الكترونية  

 تتخطى الزمان

إدارة الكترونية  

 بدون روتين 
إدارة الكترونية  

 تتخطى الزمان
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    :تطبيق اإلدارة االلكترونية عناصر ومتطلبات  -انياث

 االلكترونية :   . مراحل تطبيق اإلدارة1.2

فإنه توجد عدة تصنيفات من املراحل تقدم بهـا الباحثين واملتخصصين    أما عن مراحل تطبيق اإلدارة اإللكترونية ،

 :في هذا املجال، إلى أنهم يشتركون في عدد من الم ارحل التي ال يمكـن لتنفيذ اإلدارة اإللكترونية االستغناء عنها وهي 

 املرحلة األولى : الظهور  

الحكومية بوضع املعلومات الكاملة عن نفسها على شبكة اإلنترنت، وذلك في هذه املرحلة تقوم الوزارات  و الدوائر  

؛ مكانية   من أجل أن يطلع عليها املواطنون ورجال األعمال وتسمى كذلك هذه املرحلة بمرحلة االتصال األحادي الجانب 

شر دون الحاجة إلى التنقل أو السفر  طباعتها وترتبط هذه املرحلة بإتاحة النماذج و إعادة إرسالها بالبريـد أو التـسليم املبا

ثاني يمكن نشر نفس الخدمات من   أسلوب  الطوابي، وفي  الحكوميـة والوقوف على  املؤسـسات  أو  الوزارات  إلى  للوصول 

خالل شبكات الهـاتف ولكن بصورة صوتية وباستخدام أرقام الهاتف، ويتطلب ذلك بناء قاعدة بيانات صوتية  إتاحتها  

من املشتركين في نفس الوقت، أو استخدام أكشاك خدمات يتم توصيلها إمـا بشبكة اإلنترنت أو من خالل  ألكبر عدد ممكن  

البيانات نفس  عليها  اسطوانات مسجل  النجاح"؛ مجلة  استخدام  " شروط  اإللكترونية  الحكومة  .) عوجان عرفات، 

 ( 20؛ ص2000،47الحاسوب ، العدد ، 

 املرحلة الثانية : التعزيز.  

هذه املرحلة أن تكون هذه املواقع بمثابة وسائل اتـصال ثنائيـة ، أي أن الـدوائر و املؤسسات الحكومية تقوم  وتشمل  

يستطيع   ، حيث  املواطنين  من  استفسارات  باستقبال  املواقـع  هـذه  تقوم  الوقت  نفس  وفي  نفسها  عن  املعلومات  بوضع 

الدوائر معلومات مثل تغير   إلى هذه  الهاتف إليصال هذه  عن املواطن أن يرسل  أو استعمال  الكتابة  الشخص بدل  وان 

املعلومة ، باإلضافة إلى تلقي اإلجابات عن أسئلة من قبل الدوائر املختصة مما يتيح لألفراد التفاعل مع الحكومـة ويـتم هذا  

خالل نماذج صممت    و التـي تتم من   Back feedالتفاعل عبر التواصل املستمر من خالل املعلومات التغذية العكسية ،

لهذا الغرض، و عبر رسائل البريد اإللكتروني ، و بهذا يتم التأكد من أن تلك املعلومات والنماذج املنشورة في املواقع هي قيد  

االستخدام وتلقى قبوال من املواطنين ألن الهدف هو تفاعل املواطنين مع الخدمات التي تقدم لهم عبر اإلنترنت التي تعتبـر  

واملعامالت    بمثابـة املهام  إنجـاز  تـأمين  عمليـة  الجديدة  التكنولوجيا  دفعت  إذ  اإللكترونية،  اإلدارة  ملفهوم  املشغلة  األداة 

 الخدمية والتجارية واملالية املختلفة عبر شبكة اإلنترنيت، كما أصبحت هذه الشبكة واضحا ريقا الدول الكترونيا. 

لهيئات و على الرغم من كون هذه الشبكة لم تخل من املخاطر، إذ جعل  لنقل البيانات واملعلومات بين األفراد وا 

هذا األمر بالعلمـاء إلـى بذل أقص ى الجهود لتهيئة بيئة آمنة تعمل في إطارها شبكة اإلنترنت وابتكـروا نظامـا اإلنترنيت مهما  

اإلنترن غدة  النحو  هذا  وعلى  عملياته،  و حماية  اإللكترونية  الحكومـة  أعمـال  العلم  في  في  املختلفة  ومؤسساتها  يت جزءا 

 . املتقدم، إذ ال يمكن انتشار اإلدارة اإللكترونية مـن دون اإلنترنت وال وجود لإلنترنت دون الحواسيب و االتصاالت 

 املرحلة الثالثة : التفاعل  

إنهاء امل عامالت أو جزء منها وذلك بتنفيذ املعامالت الحكومية على شبكة اإلنترنيت والهدف من هذه املرحلة هو 

ففي الحالة األولى يجب االتفاق أوال   مباشرة من خالل شبكة اإلنترنيت أو شبكة الهاتف أو أكشاك الخدمات الجماهيرية

مع جهات تأدية الخدمات على قبول تلك الطريقة فـي إنهاء املعامالت و استصدار القوانين التي تيسر ذلك ثم يتم اإلنفاق  

ة املطلوب لكل خدمة وتطوير النظم التي توفر تلك اإلمكانيات مع ضرورة التأكيد علـى إتاحـة القدر  على املستوى امليكن 

 (.3؛ ص2004. )محمد الطعامنة ،   املالئم للسرية والخصوصية  
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تعتبر عملية تطبيق اإلدارة اإللكترونية عملية معقدة تشمل نظاما  متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية :  .  2.2

وتتفاعل معها،   ال من املتطلبات اإلدارية و البشرية والتقنية ، واألمنية باعتبارها تتأثر بكافة عناصر البيئة املحيطةمتكام

 . يدفعنا إلى ضرورة التطرق إلى مختلف املتطلبات الضرورية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية وهذا ما

 : وتتمثل فيما يلي .املتطلبات اإلدارية :1

 : التأسيس  أو هيئة لتخطيط ومتابعة وتنفيذ ووضع الخطط ملشروع    وضع إستراتيجيات وخطط  إدارة  ويتطلب ذلك 

الخاصة باإلدارة   اإلدارة اإللكترونية مع ضرورة االستعانة بمختلف الجهات االستشارية لتجسيد املواصفات واملقاييس  

 اإللكترونية . 

العوامل املؤثرة في أي مشروع كان . وتعد القيادة املفتاح الرئيس ي لنجاح أو فشل    وتعتبر من أهم  القيادة والدعم اإلداري : 

أي منها ؛ إذ أن دعم اإلدارة وقدرتها على إيجاد بيئة مناسبة للعمل تلعب دورا رئيسيا في نجاح أي عمل أو فشله ، ويجب  

باإلضا املؤسسة  إستراتيجيات  نقاط  من  نقطة  كل  بدعم  االلتزام  القيادة  وتقديم  على  للمشروع  القيادة  متابعة  إلى  فة 

 .املعلومات الخاصة مما يضمن نجاح املشروع وتطويره

   : تتطلب اإلدارة اإللكترونية إعادة النظر بنظم التعليم و التدريب  تعليم وتدريب العاملين وتوعية وتثقيف املتعاملين 

و البرامج ، واألساليب التعليمية ، و التدريبية على كافة  الحالية ملواكبة متطلبات التحول الجديد بما في ذلك إعداد الخطط  

تهيئة االستعداد النفس ي و السلوكي والتقني واملادي، و غير ذلك من املتطلبات للتكيف مع متطلبات     املستويات باإلضافة إلى

 اإلدارة اإللكترونية.

تمتلك القدرة على تشغيل أدوات اإلدارة اإللكترونية،  تتطلب اإلدارة اإللكترونية وجود كوادر بشرية  .املتطلبات البشرية :  2

ويرتبط ذلك بوجود فريق عمل متكامل و مؤهل تتوافر فيه سمات وإمكانيات خاصة ، فضال عن وجود الشروط األساسية  

التقنية    في التعيين في الوظائف ، مثل الخبرة املعلوماتية التي تسهل وتكسب القدرة على العمل مع أحدث التطورات في مجال 

 . والتكنولوجيا املعلوماتية و الرقمية

يمكن تقسيم البنية التقنية إلى ثالثة أقسام رئيسية وهي : .املتطلبات التقنية :  3  

وتشمل مختلف التوصيالت األرضية والخلوية عن بعد وأجهزة الحاسوب،   البنية التحتية الصلبة لألعمال اإللكترونية :

البيانات   تبادل  تتيح  التي  اإللكترونية  األعمال  ملمارسة  الضرورية  املادية  الشبكات  و  املعلومات  تكنولوجيا  ومختلف 

   .إلكترونيا

النظم   لومات والخبرات ، وبرمجيات  وتشمل مجموعة الخدمات واملع  ب. البنية التحتية الناعمة لألعمال اإللكترونية :

 التشغيلية للشبكات وبرمجيات التطبيقات التي يتم من خاللها إنجاز وظائف األعمال اإللكترونية.

اقع     )   ل( ج . البنية الشبكية اإللكترونية ) شبكات اإلتصا عبد الفتاح بيومي حجازي ، الحكومة اإللكترونية بين الو

التنظيم    ( اإللكترونية  اإلدارة  شأن  في  متأصلة  دراسة  .    –املعوقات    – األهداف   – البناء  –والطموح   ) الحلول 

  ( 180، ص  2007اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي ، 

الجزائر:3.2 في  االلكترونية  اإلدارة  تطبيق  معوقات  اآلجال  ع  .  في  لغاياته  االلكترونية  اإلدارة  مشروع  تحقيق  دم 

 :املحددة يرجع إلى عدة معيقات ، و تتمثل في األتي

 يلي : تتمثل املعوقات اإلدارية فيما. املعوقات اإلدارية : 1

الباح األستاذ  يرى  كما  الجزائر  في  االلكترونية  الحكومة  مشروع  سير  تعرقل  التي  الرئيسية  املشاكل  بين  ث  من 

إسماعيل اولبصير هو مشكل التنسيق بين مختلف الفاعلين من هيئات عمومية و خاصة ، فمشروع بهذا الحجم يتطلب  

تنسيقا على مستوى عال لدى السلطات العمومية التي تكون هي مركز و موقع القرار و السلطة ، و يستحيل على وزار ة  
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القطاعات ، فاملشروع يتطلب إستراتيجية واضحة املعالم و    واحدة أن تأخذ على عاتقها مشروعا بهذا الحجم يمس كل

 اآلجال و إرادة سياسية على مستوى عال. 

2  : الهاتف  .املعوقات املادية  التحتية لتكنولوجيا اإلعالم و االتصال وعلى الخصوص شبكة االنترنت و  بالبنية  و تتعلق 

رغم الجهود املبذولة في الجانب إال أن مشروع اإلدارة االلكترونية  باعتبارها من املتطلبات األساسية لإلدارة االلكترونية ، و  

 -  :في الجزائر يعاني من التأخر املسجل في هذا امليدان بسبب

عجز قطاع البريد و تكنولوجيا و تكنولوجيا اإلعالم و االتصال على تلبية طلبات العمالء على إيصال الهاتف الذي يعد   •

 نت.أهم قنوات التواصل عبر االنتر 

كبير لسد الفجوة   تأخر في استكمال البنية التحتية لالتصاالت  و تباينها من منطقة إلى أخرى ، و عليه فان الفارق   •

 الرقمية مع دول العالم املتقدم في هذا املجال. 

•  ، البريدية  الصكوك  استخدام  في  الزبائن  عن    رغبة  ، فضال  االلكترونية  التعامالت  فائدة  بمدى  توعية  حملة  غياب 

ألف دينار ، و انعدام الثقة باملوزعات اآللية بعد حاالت ابتالع  األموال بسبب    21محدودية السحب الذي ال يتجاوز  

 .موزع 311أضرار تقنية لحقتها باإلضافة إلى قلة املوزعات اآللية و عددها 

من املعلوم أن أرس املال البشري عامل مهم في نجاح مشروع الحكومة االلكترونية في أي مكان من  :  .املعوقات البشرية  3

 % فقط من مشاريع نظم املعلومات الفاشلة . 11أن  Long) 1987العالم . ويرى الباحث) 

بات البشرية التي تعترض و من العق منها يعود إلى أسباب إدارية و إنسانية ؛  41يعود في الحقيقة إلى أسباب فنية و أن %

دولة في مؤشر رأس املال البشري حول   132من مجموع  111الجزائر تحتل  املرتبة    :مشروع اإلدارة االلكترونية في الجزائر

جاهزية الدول مشكل األمية  والذي يعد من ابرز العقبات التي تواجه مشروع اإلدارة االلكترونية ، حيث احتلت اإلدارة  

  . حسب مؤشرات األمم املتحدةااللكترونية 

 .انعدام و ضعف الوعي بأهمية التكنولوجيا خاصة و تبني مواقف سلبية منها في بعض األحيان •

)محمد بن   % من مواقعها مع ضعف اإلملام بها.   81اللغة االنجليزية على    ارتفاع كلفة استخدام االنترنت و استحواذ  •

 (. 24م، ص : 2114/2111عيشاوي ،

 تطبيقات اإلدارة االلكترونية في الجزائر و أثرها على تقديم الخدمات  -ثالثا

 .التخطيط لإلدارة االلكترونية : 1.3

يط الدقيق كما يتطلب توفير اإلمكانيات املادية و  يتطلب مشروع اإلدارة االلكترونية الرؤية الواضحة  و التخط

كل   فيها  يشارك  شاملة  وطنية  إستراتيجية  إطار  في  العليا  السياسية  القيادة  قبل  من  املتابعة  آليات  تفعيل  و  البشرية 

 القطاع الخاص و املجتمع املدني.  املنتفعين من املشروع كاملؤسسات العمومية و املواطنين و

اإلدارة يتناول قضية التغيير الجذري لبناء اإلدارة العامة الحكومية ، فان مخاطر الفشل كبيرة إذا لم  والن مشروع  

توضع عملية التطوير ضمن إطار استراتيجي يأخذ مداه و فعاليته من املراحل و الخطوات الجوهرية املتكاملة التي يجب  

ل إلى اإلدارة االلكترونية  و بالنسبة للدول النامية فان االنتقال  أن يقطعها املشروع خالل عملية صياغة إستراتيجية االنتقا

من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة االلكترونية هو بمثابة تحول صعب ، و بعيد كل البعد عن االنتقال الهادئ من محطة إلى  

، تتطلب النظر في الكثير من  أخرى ، أو من أسلوب عمل إلى أخر بدون عقبات و مقاومة و تحديات و تجارب فشل و تراجع

 املسلمات و التعلم من األخطاء املكلفة و املريرة. 

م ، ولم يحقق أهدافه في الوقت املرصود له ، و باعتبار أن أهدافه صالحة لكل زمان،    2011مشروع اإلدارة    انبما   و

نقائص املسجلة ، و تحديد أهداف  األمر الذي يتطلب تفعيله من جديد ، مع إجراء عملية تقييم شاملة وهذا لتدارك ال
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باعتبارها مدخال   منافع  من  االلكترونية  الحكومة  ما ستقدمه  الحسبان  في  األخذ  مع  القريب   املدى  للتحقيق على  قابلة 

املستدامة  التنمية  و  الصالح  الحكم  تحقيق  بهدف  االقتصادي  و  اإلداري  ،لإلصالح   الشريف  نعمان  عبده   (  .2111-

 (. 8م، ص 2113

على الرغم من تأخر تطبيقات اإلدارة االلكترونية في الجزائر باملقارنة    ثر التحول نحو الخدمة العامة االلكترونية :.ا2.3

مع التجارب العاملية و نظيراتها في الدول العربية ، إال أن الخدمات املقدمة على قلتها بدأت آثارها تنعكس على املواطنين و  

و الدولة  مؤسسات  و  األعمال  املجاالت    قطاع  في  بالجزائر  االلكترونية  اإلدارة  االستخدامات  النتائج  بعض  يلي  فيما 

 املستهدفة . 

من الركائز التي تقوم عليها اإلدارة االلكترونية إتاحة الخدمات املقدمة للمواطنين و قطاع األعمال  بالنسبة للمواطن :    -ا

الخدمة و تقريب الدارة من املواطن ومن اجل تحقيق    في موقع واحد هو موقع الحكومة الرسمي بهدف تبسيط إجراءات

 هذه األهداف تم إطالق البوابة الرسمية للمواطن . 

تحت اسم   2010الجزائر و على غرار العديد من دول العالم أطلقت بوابتها االلكترونية رسميا في أوت      :. بوابة املواطن1

أوضح السيد ح . حسيني مسؤول   جيات العالم و االتصال باإلشراف عليها؛والتي تقوم وزارة البريد وتكنولو  " بوابة املواطن"

بالوزارة خالل تقديمه ملوقع الواب أن " بوابة املواطن االلكترونية تهدف إلى تقريب اإلدارة من املواطن و إضفاء املزيد من  

بعتها العربية و الفرنسية من محتوى متنوع  و تتكون البوابة في ط " الشفافية و املرونة و التسهيالت على اإلدارة و املواطن

مثل الدالئل و النصوص القانونية و الخدمات ، كما تنشر دوريا معلومات متعلقة باإلجراءات املتخذة و املعلن عنها من  

  قبل السلطات العمومية . و يشمل املوقع املتشكل من أبواب القوانين السارية و روابط مفيدة تسمح باالطالع على موقع 

حيث سيجد املتصفح كل املعلومات الضرورية ، إضافة إلى إمكانية تحميل استمارات رسمية  و  " " elmouwatin.dz واحد

أشار وزير البريد و تكنولوجيات االتصال السيد موس ى بن حمادي إلى أن بوابة املواطن االلكترونية التي أطلقتها الوزارة  

االلكترون الجزائر  برنامج  إطار  في  اإلدارة  تندرج  في  االتصال  و  العالم  تكنولوجيات  استعمال  تعجيل  إلى  يهدف  الذي  ية 

 . العمومية

كل معلومة قبل نشرها ،   مراقبة و أوضح أن لجنة تضم ممثلين عن الوزارات تساهم في إثراء املحتوى ى إضافة إلى  

تعلقة باملواطن لتمكينه من الطالع  و أضاف الوزير أن بوابة املواطن تنشر معلومات مبسطة حول النصوص القانونية امل

 بشكل منتظم على األحكام التنظيمية التي تسمح له بالتعرف على حقوقه  

 :وواجباته ، و املتصفح لهذه البوابة يجد  

الجريدة الرسمية : تقدم هذه الخدمة الطالع     :تقدم بوابة املواطن مجموعة من الخدمات عن بعد منها  خدمات عن بعد :  

  .املنشورة في الجريدة الرسمية مع إمكانية تحميلها ) عن النصوص ) قوانين ، مراسيم ، تعليمات ، قرارات

( بنقل املتصفح إلى  3تقدم هذه الخدمة طلب صحيفة السوابق العدلية الكشف )رقم   صحيفة السوابق العدلية :  -

مراجعة  الحساب الجاري : توفر هذه الخدمة إمكانية الطالع رصيد الحساب الجاري عن طريق  – موقع وزارة العدل 

 تقديم الرقم السري. 

-  : الطالع على    مسابقات الوظيف العمومي  الخدمة املتصفح من  في تمكن هذه  العمومي  الوظيف  جميع مسابقات 

  .الجزائر و شروطها

 توفر هذه الخدمة للمتصفح إمكانية االطالع على فاتورة الهاتف الثابت و الهاتف النقال موبيليس  االنترنت و الهاتف :  -

ت و املراكز  كما توفر بوابة املواطن مجموعة من الخدمات كأخبار الفالحة و السفارات و املطارات و البنوك و التأمينا

االستشفائية  الجامعية و املؤسسات و الوزارات عن طريق تقديم املعلومات وروابط هامة للمؤسسات ؛ كما تتوفر  
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خدمة استطالع الرأي ، و يوجد حاليا سبر أراء حول   البوابة على شريط خاص بأحوال الطقس لبعض الواليات ، و  

 استخدام بطاقة الشفاء. 

 يبين الصفحة الرئيسية لبوابة املواطن الجزائرية . ( : 02الشكل رقم ) 

 
رضوان ، " العمال االلكترونية في الدول العربية ، واقع و أفاق "، ورقة مقدمة للملتقى الوطني حول   خثيري محمد ، انساعداملصدر :  

. 3االقتصاد الرقمي ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، ص  

م ، في حد ذاته انجازا مهما في مشروع اإلدارة االلكترونية ، لكن    2010يعتبر إطالق الجزائر لبوابة املواطن سنة  

 ملوقع مازال يحتاج إلى تطوير لكي يكون في مستوى تطلعات املواطن. هذا ا

الخاص   للموقع  بالنسبة  االلكترونية  لإلدارة  الدول  لجاهزية  املتحدة  األمم  ملؤشرات  بالنسبة  و  الصدد  هذا  وفي 

  0.0984و بمؤشر    2008عام    0.2241عربيا بمؤشر    15عامليا والرتبة    148باإلدارة االلكترونية جاءت الجزائر في املركز  

م ؛ ومن خالل املتوسطات اإلقليمية و القارية نجد أن الجزائر لم تحقق أي منها ؛ وقد بلغ املتوسط    2010بالنسبة للعام  

و املتوسط األمريكي   0.1565و املتوسط االقياني 0.1439و املتوسط اإلفريقي   0.2863و املتوسط العاملي  0.1635العربي  

 .0.4354و املتوسط األوروبي  0.3192سيوي واملتوسط األ  0.3143

تقييم الخدمات املقدمة للمواطن :   -ب  

بوالية   بريدية جارية  لحسابات  املالكين  الجزائر  بريد  من خالل دراسة شملت جميع مستعملي خدمات مؤسسة 

كين لحسابات بريدية  الجلفة ، و اعتمدت الدراسة على أسلوب االستقصاء من خالل استمارة أسئلة موجهة للزبائن املال

جارية ، و تهدف الدراسة إلى تقييم جودة الخدمات االلكترونية املقدمة من خالل املوقع االلكتروني ملؤسسة بريد الجزائر  

، و قد أظهرت نتائج الدراسة أن اغلب املستجوبين يرغبون في استعمال الخدمات االلكترونية إال أن عائق حصولهم على  

ن ذلك ، و عينة أخرى تجهل هذه الخدمات و هذا لضعف السياسة االتصالية للمؤسسة ، كما أن  الرقم السري حال دو 

تقييم مستعملي املوقع للخدمات املقدمة كانت اغلبها بدرجة متوسطة ، و هو ما يفسر غياب املنافسة في هذا امليدان ، أما  

 لزبون تجاه التعامالت االلكترونية بصفة عامة. البعد األمني فقد اظهر تقييما ضعيفا و هذا راجع إلى طبيعة ثقة ا 

و الخدمة التي يأمل   و توصلت الدراسة إلى أن أكثر الخدمات االلكترونية طلبا ملؤسسة بريد الجزائر هي معرفة الرصيد ،

اغلب املستفيدين الحصول عليها مستقبال هي التحويل االلكتروني و على الرغم من محدودية استعمال البطاقات عبر  

ألف دج فإنها خففت   21الصرافات اآللية بسبب األعطال التي تلحق بها و محدودية املبالغ املقدمة و التي ال تتعدى 
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) طواهير عبد  ساعة  24ساعة/ 24فع ، حيث تمكن املستفيدون من سحب األموال الضغط نوعا ما على مراكز الد

(.113 -111ص  12/2113الجليل ، الهواري جمال ،   

. السلبيات املحتملة بعد التطبيق اإلدارة االلكترونية : 33.  

اسراتيجية تطبيق  عند  أنه  يرى  من  اإلدارية    هناك  واملشاكل  املصاعب  كل  تزول  سوف  االلكترونية"  "اإلدارة 

والتقنية، لكن الواقع يثبت عكس ذلك بمعنى أن تطبيق اإلدارة االلكترونية سيحتاج إلى تدقيق مستمر ومتواصل لتأمين  

بعين   آخذين  والجهد  واملال  للوقت  األمثل  االستخدام  مع  بأفضل شكل ممكن  الخدمات  تقدمي  االعتبار وجود  استمرار 

ة طوارئ في حال تعثر  
ّ
خطط  اإلدارة االلكترونية  في عملها لسبب من األسباب أو لسلبية من السلبيات خطط بديلة أو خط

اإلدارة االلكترونية في عملها لسبب من األسباب أو لسلبية من السلبيات املحتملة لتطبيق اإلدارة االلكترونية وهي بشكل  

 :سية هيعام   ثالث سلبيات رئي

   .: التجسس اإللكتروني أوال

من الطبيعي أنه عندما تعتمد إحدى الدول على نظام "اإلدارة االلكترونية فإنها ستحول إلى أرشيفها إلى أرشيف  

أرشيف اإلدارة سواء   الكتروني كما سبق ورأينا وهو ما يعرضه ملخاطر كبيرة من الناحية األمنية على معلومات والوثائق و

 باألشخاص أو الشركات أو اإلدارات .  املتعلقة

 ثانيا: زيادة التبعية

التابعة للدول    الرسمية  الكلي على تقنيات أجنبية للحفاظ على أمن معلوماتنا وتطبيقها على الشبكات  االعتماد 

ا كانت  العربية هو تعريض لألمن الوطني  والقومي لهذه الدول للخطر ووضعه تحت سيطرة دول غربية بغض النظر عما إذ 

 .هذه الدول عدوة أم صديقة  فالدول تتجسس على بعضها البعض بغض النظر عن نوع العالقات بينها

 ثالثا: شلل اإلدارة. 

الصحيح   غير   التطبيق  نمط    إن  من  واحدة  دفعة  واالنتقال  االلكترونية"  "اإلدارة  وإستراتيجية  ملفهوم  والدقيق 

اإلدارة العادية إلى اإلدارة االلكترونية  دون اعتماد التسلسل والتدرج في االنتقال من شأنه أن يؤدي إلى  شلل في  وظائف 

.) احمد سعد  ننجز اإلدارة االلكترونية  بمفهومها الشامل  اإلدارة ألنه  عندها نكون قد تخلينا عن نمط اإلدارة العادية و لم  

 .( 20 - 10، ص ص  24/10/2012محمد طيب ومحمد مصطفى القصيمي، 

 خاتمة :

املفهوم   ما يمكن استنتاجه  في هذا الصدد أن اإلدارة االلكترونية نتيجة حتمية لثورة املعلومات فهي عبارة عن 

لط يتيح  تطبيقها  وأنشطة  التقليدي ويستلزم  وبنية وظائف  العام  املوظف  بدال من  االنترنت  مع  يتعامل  أن  الخدمة  الب 

اإلدارة   إلى  التحول  ؛فعملية  األداء  وطرق  املستخدمة  األجهزة  و  املتعاملين  نوعية  يشمل  واسع  جوهري  تغيير  إحداث 

تقديم بعض الخدمات عن  االلكترونية أصبحت حتمية تفرضها التغيرات العالية ؛حيث شهدت العديد  من القطاعات من  

بعد كقطاع البريد واملواصالت وقطاع الضمان االجتماعي إضافة إلى قطاع العدالة ومن خالل دراستنا لهذا املوضوع تطرقنا  

 إلى نتائج التالية: 

يجية  االلكترونية مشروع غير قابل لالستنساخ أو التقليد ملجرد مواكبة العصر ؛إنما هو نظام يقوم على إسترات    اإلدارة ✓

تكنولوجيا   على  يقوم  حديثا  منهجا  تمثل  وهي  النجاح  فرص  ولزيادة  املواطن  ومتطلبات  احتياجات  لتلبية  واضحة 

 .  االتصاالت حيث يتميز هذا املنهج الحديث بمميزات وخصائص تميزه عن غيره من املناهج املعلومات و

املعدات وغيرها ( التي تساعد املؤسسة في أداء مختلف  االلكترونية تتوفر على مجموعة من العناصر )األجهزة و    اإلدارة ✓

   وظائفها كما تقلل من وظائف العمل التي كانت تمارس في اإلدارة التقليدية.



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 

 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  436

436 

إن استخدام اإلدارة االلكترونية يؤدي إلى التغلب على العديد من املشاكل التي تعيق مسيرة العمل داخل املؤسسات مثل   ✓

 الوقت ؛حواجز املكان والزمان . 

القوانين التي تدعم مشروع تطبيق اإلدارة االلكترونية ؛مما يؤدي إلى عدم االستفادة من مزاياها   ✓ التشريعات و  غياب 

 وير العمل اإلداري بمختلف املؤسسات. لتحسين وتط

 ضرورية و املتمثلة فيمايلي :    يمكن تلخيص ابرز االقتراحات و التوصيات  التي نالحظ أنها مهمة و التوصيات : 

 بسيط اإلجراءات املعقدة التي تؤخر عملية التحول نحو اإلدارة االلكترونية.  ✓

 .واملعلومات على مستوى الدولةتأسيس بنية تحتية حديثة لالتصاالت  ✓

 نشر الثقافة االلكترونية بدءا من تدريس كيفية استعمال الحاسوب اآللي. ✓

 زيادة الدعم املالي املخصص إلقامة املحاضرات والبحوث وبرامج التكوين في جمال اإلدارة االلكترونية.  ✓

 املصادر و املراجع : 

 املصادر باللغة العربية : 

 .11؛النظم السياسية الدولة و الحكومة؛ القاهرة: دار الفكر العربي، ط  1971محمد كامل ليله ،  •

 . 01؛ دراسة في علم املنطق القانوني؛ القاهرة: دار النهضة العربية، ط  1998محمود السقا، •

 للنشر و التوزيع . . ؛ اإلدارة اإللكترونية ؛ عمان : دار الثقافة 2014مزهر شعبان العاني و شوقي ناجي جواد ، •

• ، العلوش  طارق   ، الطعامنة  منشورات  2004محمد   : القاهرة  العربي؛  الوطن  في  وتطبيقاتها  اإللكترونية  الحكومة  ؛ 

 املنظمة العربية للتنمية العربية.

•   ، حجازي  بيومي  الفتاح  اإلدارة  2007عبد  شأن  في  متأصلة  دراسة  والطموح  الواقع  بين  اإللكترونية  ؛الحكومة 

 : دار الفكر الجامعي الحلول ( . اإلسكندرية  –املعوقات  –األهداف  – البناء  –ترونية ) التنظيم اإللك

 ملجالت  و األطروحات :ا

 ، االلكترونية  ؛2111/2114محمد بن عيشاوي  اإلدارة  اثر تطبيق   "G E   ا ،  على مؤسسات  الباحث  "، مجلة  ألعمال 

 . 11العدد

 الهواري جمال ، "محاولة قياس رضا الزبون على جودة الخدمات االلكترونية باستعمال مقياس    طواهير عبد الجليل ،  

Net qual    العدد  ، بالجزائر  االقتصادية  املؤسسات  أداء  مجلة   ، الجزائر"  بريد  مؤسسة  ويب  موقع  حالة  دراسة 

12/2113 . 

نماذج اإلدارة االلكترونية في  تشخيص معوقات تطبيق    ؛2014، احمد سعد محمد طيب ومحمد مصطفى القصيمي 

 ،   35،املجلد  114املؤسسات التعليمية، تنمية الرافدين، ملحق العدد 

 ، الشريف  نعمان  ووظائف  م 2113-2111عبده  الدولة  دور  صياغة  إلعادة  كإستراتيجية  االلكترونية  الحكومة   "

دك رسالة   ، الخليجي"  التعاون  مجلس  دول  حالة  التحديات  و  الواقع  العلوم مؤسساتها  كلية   ، منشورة  غير  توراه 

 . االقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر 

 امللتقيات :

أفاق "، ورقة مقدمة للملتقى الوطني   خثيري محمد ، انساعد رضوان ، " العمال االلكترونية في الدول العربية ، واقع و •

 . -الشلف – حول االقتصاد الرقمي ، جامعة حسيبة بن بوعلي
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اقع وتحديات  التطبيق حتمية بين ما االلكترونية اإلدارة  الو

E-management between the imperative of application and challenges  Reality Name 
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 امللخص        

املجاالت  شهد العالم وال يزال يشهد العديد من التطورات التكنولوجية املتالحقة التي ألقت بظاللها على تطوير وعصرنة كل املجاالت   

فسعت   مما فرض على كل الدول والحكومات إعادة تقييم األداء الحكومي بالنظر في الخدمات التي تقدمها للواطن،، وباألخص في مجال اإلدارة

لى إدخال كل ما توصل له العلم في مجال التقنيات الحديثة املتعلقة بالبرمجيات واالتصال لزيادة فعالية وجودة الخدمات املقدمة جاهدة إ

وبدورها باشرت الجزائر إلى تنفيذ سياستها الرامية إلى إدخال    رغبة منها في ربط املواطن بمختلف األجهزة الحكومية بشكل مباشر،  وترقيتها،

بالعصرنة، واالنتقال شيئا فشيئا من إصالحات   يتميز  الوزارية املركزية وهيئاتها الالمركزية من أجل إصالح إداري  في عديد القطاعات  كبيرة 

وء  الوضع التقليدي لإلدارة الجزائرية إلى الوضع االلكتروني بتبني تطبيق نظام اإلدارة االلكترونية، وقد حاولت هذه الدراسة أن تسلط الض

بالتعرف على املكاسب الجديدة، وصعوبات الحفاظ عليها وتعميمها، وكيفية تجاوز تحديات   على واقع العدالة  في قطاع  اإلدارة االلكترونية 

لذا ارتاينا طرح االشكالية حول تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجزائر مابين حتمية وضرورة التطبيق في اليوم وما  تطبيقها بشكل عام وشامل،  

 ديات التي يفرضها الواقع؟بين التح

 اإلدارة الحديثة، الواقع والتحديات.  اإلدارة االلكترونية، حتمية الرقمنة، الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The world has witnessed and continues to experience many subsequent technological developments that have 

overshadowed the development and modernization of all areas, particularly in the area of management imposed on all States 

and Governments to reassess government performance by considering the services they provide to the citizen, Strived to 

introduce all science in modern software and communication technologies to increase the effectiveness and quality of 

services provided and upgraded in order to connect citizens directly with different government bodies, In turn, Algeria has 

embarked on its policy of major reforms in several central ministerial sectors and decentralized bodies for modern 

management reform. and gradually moving from the traditional status of the Algerian administration to the electronic 

situation by adopting the application of the electronic management system, This study tried to highlight the reality of e-

governance in the justice sector by identifying new gains and difficulties in maintaining and disseminating them, and how to 

overcome the challenges of their overall and comprehensive application What is the need to apply today and what are the 

challenges posed by reality? 

Key words: Electronic management, the imperative of digitization, modern management, reality and challenges   
 

 مقدمة:

شهد العالم في العقود األخيرة تطورات تقنية متسارعة أثرت على ميادين الحياة املتعددة وظهر في عالم االقتصاد  

الرقمي،  باالقتصاد  يسمى  جديدا    ما  عامليا  توجها  تعد  التي  اإللكترونية  اإلدارة  باسم  يعرف  ما  تقليص  فنشأ  إلى  يهدف 

اإلجراءات واختصارها والسرعة في تنفيذها مما يترتب عليها زيادة كفاءة األداء، حيث أصبح معيار التقدم والغنى هو قدرة  

اإلقليم على اللحاق بر كب الثورة املعلوماتية وفهم حقيقة حتميتها، وقد استجابت دول العالم لهذا التحول اعتمادا ً على  

mailto:mehria_kh@yahoo.fr
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ها وقدراتها، وتم التحول بسهولة في البلدان املتطورة، ولم يكن الحال في البلدان العربية حيث الحاجة  أوضاعها وخصوصيات 

 .إلى التغيير أكبر، بينما القدرة على التكيف والتأقلم هي األضعف

تعد القضية    وعلى غرار دول العالم فإن هذا الوضع يمثل تحديا ً أمام الدول العربية بما فيها دول الخليج العربي، ولم

هذا   مواجهة  كيفية  في  بل  عدمه،  من  التحدي  مواجهة  الواجب  من  كان  إذا  ما  هي  اتصال  املطروحة  وتحقيق  التحدي 

املواطنين باإلنترنت والحد من اتساع الفجوة الرقمية املعرفية على أقل تقدير كمرحلة أولى تمهيدا ً لعبورها تفاديا ً لخطر  

سبق ونظرا ألهمية هذا املوضوع واتساع مجاله ارتأينا أن نحدد بحثنا على مستوى دول    وانطالقا مما   .التهميش والتخلف

الخليج العربي ح اإلشكالية التالية:، ما أدى بنا إلى طرح ما هو واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية في دول الخليج العربي،وما هي 

املواضيع الحديثة والتي ظهرت نتيجة للثورة الهائلة في شبكة  التحديات التي تواجهها؟إن موضوع اإلدارة االلكترونية هو من  

أدائها   العامة بتحسين وسرعة  املرافق  في  الخدمات املقدمة السيما  في  املعلومات واالتصاالت،بحيث أحدثت تحوال هاما 

ودراسة تطبيق اإلدارة  وجودة خدماتها، وبالتالي فإن أهمية هذا البحث تكمن في طرح موضوع اإلدارة االلكترونية ومفهومها،  

إلى تقديم   اإللكترونية وحتميتها اليوموأهم الصعوبات والتحديات التي تعترضها، فمن خالل هذه الورقة البحثية نسعى 

عرض تعريفي ملفهوم اإلدارة االلكترونية في الواقع النظري، وتحديد متطلبات وإمكانيات تطبيقها، باإلضافة إلى التعرف  

املعيقات التي تحول دون إنجاحه، وهذا ما قمنا بالتطرق إليه من خالل تقييم أداء اإلدارة االلكترونية  على بعض العراقيل و 

 وعوائق تطبيقها. 

أدى التطور التكنولوجي في مجال نقل املعلومات وامللفات عبر شبكة االنترنات، إلى تطور العديد من مجاالت الحياة  

 عليها . االجتماعية نظرا ملا لها من أثر إيجابي 

األمر الذي جعل العديد من الدول تعمل على إدخال هذه التكنولوجيا ضمن خدمتها اإلدارية واملرفقية، من أجل  

 تطوير وإصالح الخدمة العمومية وهو ما يعرف باإلدارة االلكترونية.

دارة أو املرفق وكذا  لقد أدى تطبيق هذه اآللية إلى تراجع الخدمة العمومية التقليدية الذي نطاقه مكان تواجد اإل 

زمان تقديم هذه الخدمة وكذا توافر العنصر البشري أو العون الذي يقدم هذه الخدمة ، إذ صارت الخدمة تقدم للمواطن  

في مكان تواجده وفي وقت قياس ي وعلى مدار الساعة، مما رفع من فعالية وكفاءة اإلدارة العامة واملرفق العمومي في تسهيل  

واطنين، كتقليص اإلجراءات والسرعة في تنفيذه، وكذا تقليل التكلفة املصاحبة لتقديم الخدمة سواء  وتسيير مصالح امل

 املادية والبشرية. 

إن إدخال تقنية الشبكة االلكترونية وأنظمة األتمتة، يعد ثورة حقيقية في اإلدارة العامة وخدمات املرفق ملا يحدثه  

م  الخدمة،  تقديم  أسلوب وكيفية  في  تغير  األنظمة  من  في  العمومية  اإلدارة  أو  املرفق  تواجد  مكان  إلى  املواطنين  تنقل  ن 

 التقليدية إلى مفهوم حديث مناطه )اتصل وال تتنقل( إلى مفهوم آخر معاصر ) ادخل على الخط وال تدخل في الخط(. 

املعرفة كم إلى عصر  التي تقودنا  الرقمية  الثورة  اهم مفاهيم  االلكترونية أحد  التحويلية  تعد إلدارة  ا ان طبيعة 

االجتماعية   العالقات  ويتبادلون  الناس  بها  تعامل  التي  الطريقة  على  عميق  تأثير  لها  أصبح  التكنولوجيات  لهذه  القوبة 

 ويتواصلون في شتى بقاع العالم.

 مفهوم اإلدارة االلكترونية: 

طبيعي لوجود واستخدام الحاسب اآللي في فرضت اإلدارة االلكترونية نفسها على واقع العمل في املنظمات كر فعل  

العديد من األعمال، وذلك باتجاه تطوير نظم العمل التقليدية إلى نظم مرنة تستطيع التفاعل مع الواقع والحداثة والتطور  

تتسع    الحاصل، توفيرا للوقت والجهد املبذول في األعمال التقليدية، ومن ثم فمفهوم اإلدارة االلكترونية مفهوم واسع شامل

تطبيقاته لتشمل العديد من املجاالت واختالف الزاوية العلمية التي ينظر إليها، إذ تضم كل ما هو إداري ويتسع أداؤه عن  
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طريق الحاسوب، ويعتبر مصطلح اإلدارة اإللكترونية من املصطلحات العلمية املستحدثة وبالرغم من حداثة املصطلح  

ري املعاصر، إال أن هناك العديد من التعاريف التي قدمت لهذا املصطلح   نذكر من  وفق ما تشير إليه أدبيات الفكر اإلدا

 بينها:

اإلدارة االلكترونية هي استخدام البيانات واملعلومات املتكاملة في توجيه سياسات وإجراءات عمل املنظمة بهدف  

(، تبعا 226، ص2013ليا وخارجيا".  )محمد:  تحقيق أهدافها وتوفير املرونة الالزمة لالستجابات للتغيرات املتالحقة داخ

اإلنترنت   طريق  عن  للمواطنين  الخدمات  توفير  على  فقط  مقتصرة  ليست  االلكترونية  اإلدارة  فإن  الواسع  املعنى  لهذا 

فحسب، بل تتعداه لتشمل أيضا املحاولة الدائمة للحصول على أجود الخدمات الحكومية سواء منها الداخلية أو الخارجية  

 الل الطرق االلكترونية غير التقليدية في أي مكان وزمان دون تمييز وال تدخل في تكافؤ الفرصمن خ

واإلتصاالت   اإلنترنت  على  تعتمد  التي  الحكومية  األنشطة  مجموعة  أنها  على  االلكترونية  اإلدارة  عرفت  كما 

لألفراد والحصول على املعلومات في   اإللكترونية عبر جميع الطبقات ومستويات الحكومة، لتقديم الخدمات واملعامالت 

(إن هذا التعريف يبرز الجانب الخدماتي  حيث يقدمها على أنها مجمل  352، ص2022شتى املجاالت بيسر وسهولة.) فهيمة:  

 النشاطات التي تقدم  من اجل تسريع تقديم الخدمة وتسهيلها للمواطن. 

ت على  الحكومة  مقدرة  أنها  على  باختصار  عرفها  من  باستخدام  وهناك  للمواطن  تقدمها  التي  الخدمات  حسين 

التكنولوجيا، وآخر يرى فيها استخدام الوسائل والتقنيات االلكترونية بكل ما تقتضيه املمارسة أو التنظيم أو اإلجراءات  

المية::    ( اإلعالن.  أو  التجارة  اإل 191، ص2020أو  في   يرى  والذي  التناول  هذا  عن  بالبعيد  ليس  تعريف  وهناك  دارة  (، 

االلكترونية وظيفة انجاز األعمال باستخدام النظم والوسائل اإللكترونية حيث تقوم بإنجاز الوظائف اإلدارية من تخطيط  

ناحية، كما تقوم   املنظمة من  في داخل  املعلومات  القرارات من خالل استخدام نظم تكنولوجيا  وتنظيم ورقابة واتخاذ 

املؤثرين من   بفئة  املنظمة  أجهزة وهيئات حكومية وذلك بهدف تطوير  بعملية ربط  موردين، مشترين، عمالء، منافسين 

(، إن هذا التعريف يتناول اإلدارة االلكترونية   273، ص 2021عالقات املنظمة مع بيئتها من ناحية أخرى.) شهيناز وإلياس:

باستخدام  بأخرى حديثة ومتطورة  التقليدية  الخدمات والوظائف  استبدال  إلكترونيا،    تقوم على أساس  أي  الحاسوب 

وعليه يتم التخطيط للعمل ومتابعته ومراقبته وكل االجراءات فيه تتم بطريقة اإللكترونية تحددها اإلدارة االلكترونية،  

هذا فيما يخص الجانب الداخلي للمنظمة، اما فيما يتعلق بالجانب الخارجي فإنه من خالل اإلدارة اإللكترونية يتم عملية  

 باملتعاملين االقتصاديين في البيئة املحيطة باملنظمة من عمالء وموردين ومنافسين...... ربط املنظمة 

تقنيات   استخدام  إبى  التقليدي  اإلداري  العمل  من  االنتقال  هي  االلكترونية  اإلدارة  بأن  القول  يمكن  عموما 

بعضها البعض وتسهيل الحصول على    االلي لربط الوحدات التنظيمية مع   املعلوماتية الحديثة بما فيها شبكات الحاسب

البيانات واملعلومات إلتخاذ القرارات املناسبة وانجاز األعمال وتقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة وبأقل تكلفة وأسرع  

 وقت ممكن، لتتحول اإلدارة في األخير من إدارة تقليدية إل إدارة الكترونية.  

 مبادئ اإلدارة االلكترونية: 

 االلكترونية على العديد من املبادئ واألهداف والتي سيتم تناولها :   دارةيرتكز مفهوم اإل 

للمواطنين:   - الخدمات  أحسن  املهارات  تقديم  من  تنوع  فيها  عمل  بيئة  خلق  يتطلب  املواطن  بخدمة  االهتمام  وهذا 

والكفاءات املهيأة مهنيا الستخدام التكنولوجيا الحديثة، بشكل  يسمح بالتعرف على كل مشكلة يتم تشخيصها وضرورة  

املتوفرة للمعلومات  دقيقة وصادقة  بتحليالت  والقيام  املوضوع  املعلومات حول جوهر  القوة    انتقاء  نقاط  تحديد  مع 

 والضعف، واستخالص النتائج واقتراح الحلول املناسبة لكل مشكلة.
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حيث ينصب اهتمام اإلدارة االلكترونية على تحويل األفكار إلى نتائج مجسدة في أرض الواقع وأن    التركيز على النتائج:  -

  24لوقت وتوفير الخدمة الالزمة على مدار  تحقق فوائد للجمهور تتمثل في تخفيف العبء عنه من حيث الجهد واملال وا

 ساعة، كدفع الفواتير عن طريق بطاقة اإلئتمان.......

أي إتاحة تقنيات اإلدارة االلكترونية للجميع في املنازل واملدارس وداخل املؤسسات    سهولة االستعمال واإلتاحة للجميع: -

 حتى يكون هناك تواصل دائم. 

مار في تكنولوجيا املعلومات وتعدد املتنافسين على تقديم الخدمات بأسعار زهيدة  يعني أن االستث  تخفيض التكاليف: -

 يؤدي إلى خفض التكاليف. 

وهو مبدأ أساس ي في اإلدارة االلكترونية بحكم أنها تسعى بانتظام لتحسين وإثراء ما هو موجود، ورفع   التغير املستمر:  -

 في التنافس . مستوى األداء بقصد كسب رضا الزبائن، أو بقصد التفوق 

 ( 192، 2020 )المية:

 أهمية وأهداف اإلدارة االلكترونية:

من خالل مختلف التعريفات التي سبق ذكرها فإن أهمية اإلدارة اإللكترونية تكمن خاصة في محاولة تقريب اإلدارة  

باستخدا فعالة وبسيطة وذلك  الوثائق بطرق  الحصول على مختلف  إجراءات  بتفعيل  املواطن وهذا  تكنولوجيا  من  مها 

وضمان   واملواطن،  اإلدارة  بين  االتصال  سبل  تطوير  هو  األساس ي  اإللكترونية  اإلدارة  فدور  وعليه  واالتصال،  اإلعالم 

املساهمة في التقليل من املجهودات املبذولة من طرف اإلدارة التقليدية عن طريق تقنيات االتصال وبذلك تضمن النقص  

ة في األداء، وبالتالي يمكن القول بأن اإلدارة اإللكترونية ينظر إليها على أنها بديل عصري  في التكلفة مع السرعة والشفافي 

يواكب التطور الذي دخل حياة اإلنسان،  ويلي مطالبة اإلدارية ويرض ى طموحه في الحصول على قدرات أعلى وأيسر في  

 (   6، ص2010إدارة شؤون حياته وتفاصيله.)الحسن: 

لإل  الرئيس ي  الهدف  الخدمات  إن  تقدبم  في  يتمثل  واستخدامها  املتطورة  التكنولوجيا  مجال  في  االلكترونية  دارة 

للمستفيدين بشكل عام وبكل سهولة ويسر  وبكفاءة عالية، وبذلك يمكن تحديد أهم أهداف اإلدارة االلكترونية في النقاط  

 التالية: 

 رة واحدة.متابعة وغدارة وتنظيم اإلدارات املختلفة للمؤسسة وكأنها إدا -

 توفير البيانات واملعلومات للمستفيدين بصورة فورية.  -

 تخفيض معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها ببعضها. -

 إدخال التكنولوجيا املعلومات وتوظيفها من أجل بناء ودعم ثقافة مؤسسية يكون دورها إيجابي لدى كافة العاملين.  -

 صادر أصلية بصورة موحدة. جمع البيانات واملعلومات من م  -

 تقديم فرص مبسطة لتقديم الخدمات اإللكترونية لطالبها.  -

 تحسين الخدمات من خالل خفض التنقل، التوصيل في أي زمان ومكان، وسهولة وصول املعلومات. -

 التخفيف من مشاكل الناجمة عن طالب الخدمة مع املوظف املحدود الخبر  أو املضطرب املزاج.  -

 (2003، ص2021التقليل من األخطاء املترتبة عن العامل اإلنساني، والتوافق مع بقية الدول خصوصا املتقدمة.)أحمد: -

 متطلبات اإلدارة االلكتروني:

اقيل   -أوال  : والحلول املتطلبات اإلدارية بين العر

تحوي املتطلبات اإلدارية على عراقيل تقف في وجهها نحو الوصول إلى إدارة إلكترونية ناجحة ومتميزة، لذا هناك  

: عراقيل املتطلبات اإلدارية عملت معظم  .حلول ينبغي اعتمادها لتفادي هذه العراقيل وذهاب نحو إدارة إلكترونية ناجحة
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مبتكرة لتتماش ى مع تطورات في العصر الرقمي إال أن الغالبية العظمى منها مازالت    الدول على إعادة هيكلة نفسها بالطرق 

التقنيات الحديثة واالستفادة من معطياتها في تطوير  التقليدية والتي تقف عقبة في تطبيق  الهرمية  الهياكل  تعتمد على 

 . (99، ص2022منظمتها.) مطر:

وفي الغالب نجد أن هذه العقبة تتمثل في معوقات إدارية تتمثل في ضعف التخطيط والتنسيق على مستوى اإلدارة   

املطلوبة إلدخال اإلدارة اإللكترونية من إضافة أو دمج   العليا لبرامج اإلدارة اإللكترونية وعدم القيام بالتغيرات التنظيمية

التقسيمات، أو  اإلدارات،  ال  بعض  الرؤية  وتحديد  غياب  وكذا  بينها،  العمل  وتدفق  اإلدارات  بين  والعالقات  سلطات 

املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  بشأن  الواضحة  العمومية    اإلستراتيجية  اإلدارة  نحو  التحول  يخدم  بما  واالتصاالت 

أساليب تقليدية، ومحاولة  اإللكترونية املستقبلية، ومن بين املعوقات على املستويات اإلدارية والتنظيمية واعتمادها على  

التمسك باإلدارة التقليدية،كما نجد مقاومة التغيير في اإلدارات العمومية من طرف العاملين التي تبرز ضد تطبيق التقنيات  

 الحديثة خوفا على مناصبهم ومستقبلهم الوظيفي ومن أبرز املعوقات اإلدارية نتطرق إلى ما يلي:

مليات اإلدارية املهمة،فهو يساعد اإلدارة على إتخاذ القرارات وبالتالي إعطاء يعد التخطيط من الع:  التخطيط  -1

صورة واضحة للمستقبل والتخطيط الجيد له، مما يساعدها إحداث التغيرات اإليجابية،وذلك عن طريق تحديد األهداف  

امل  فالعمل  عمل،  كل  نجاح  أساس  يعد  فالتخطيط  ضوئها  في  والعمل  دقة  بكل  تحقيقها  العمل  املراد  يفوق  له  خطط 

 العشوائي ويستطيع أن يقود اإلدارة العمومية إلى التميز والنجاح ومسايرة كل جديد دون تردد أو خوف.

 ( 15، ص2012)قارطي: 

إذ أن مزال الكثير من القيادات اإلدارية يجهل موضوع الحكومة اإللكترونية وبعضهم  غموض املفهوم والفكرة: -2

)أمل:  املنظمات اإلدارية    ك فإن األمر يحتاج إلى توضيح املفهوم وتوفير األرضية الفكرية له فيال يعرف حتى املصطلح لذل

 . (62، ص2007

التغيير:   -3 التغييرات على صعيد    مقاومة  الكثير من  من البديهي أن فكرة الحكومة اإللكترونية تحمل في طياتها 

املنظمات واألقسام والشعب وإعادة توزيع املهام والصالحيات مما يستلزم تغييرا في القيادات اإلدارية واملراكز الوظيفية  

 .(19، ص2007سيولد رد فعل رافض للتغيير )أحمد:  وهو ما ترفضه ، وهذا التغيير إن كان سيطول جميع أركان التنظيم

حتمت التغيرات التكنولوجية السريعة على اإلدارة العمومية تدريب أفرادها وتأهيلهم    نقص الدورات التدريبية:   -  4

ضعت  للتعامل الفعال مع معطيات العصر التقني، حيث أن التطور التقني السريع في الحاسب اآللي، من أهم العوامل التي و 

 . (.02، ص2007الكثير من التحديات أمام العديد من اإلداريين الستيعاب التطور. )محمد:

اقيل اإلدارية األخرى:     -5 معارضة املوظفين الحكوميين لتطبيق نظام اإلدارة اإللكترونية يعود لعدم فهمهم  العر

العمليات الحكومية من جهة أخرى و ضعف  لها من جهة، وخوفهم على مستقبلهم الوظيفي بعد تبسيط اإلجراءات وتنظيم  

 . (62، ص2007)أمل:  اهتمام اإلدارة العليا بتقييم ومتابعة تطبيق اإلدارة اإللكترونية

كذلك نجد تعقيد اإلجراءات اإلدارية، وافتقار التشريعات واللوائح املنظمة لبرامج اإلدارة اإللكترونية، وما يتعلق 

للمعلوم والخصوصية  األمان  فحسب. بمستوى  األجهزة  مستوى  على  وليس  للدول  العام  املستوى  على   ات،وهذا 

انعدام التخطيط والتنسيق على مستوى اإلدارة العليا لبرامج اإلدارة اإللكترونية، وتحديد الوقت الذي يلزم فيه البدء في  و 

 تطبيق وتنفيذ الخدمات واملعلومات إلكترونيا

 املتطلبات البشرية  ثانيا :

التحول نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية ال يعني اإلستغناء عن العنصر البشري ولكن يجب توفير العناصر البشرية  

لكي   وأهدافها  أبعادها،ومتطلباتها  وتعي  اإللكترونية  اإلدارة  فكرة  وتتقبل  واإلدارية،  الفنية  والقدرات  املهارات  لديها  التي 
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اللكترونية واإلملام بأساليب التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة وذلك عن طريق  يستطع الوفاء بمتطلبات تطبيق اإلدارة ا 

 . (16، ص2012/2013العناية بعمليات االختيار للكفاءات، والتدريب املكثف على تقنية املعلومات. )شهيناز: 

 ثالثا: املتطلبات االقتصادية واالجتماعية: 

تشمل  العمل على خلق بيئة اجتماعية مساعدة لضرورة التحول لإلدارة االلكترونية وعلى دراية كافية بمزايا تطبيق  

الوسائل التقنية في األجهزة اإلدارية، مع االستعانة بوسائل اإلعالم وجمعيات املجتمع املدني في دعم اللقاءات والندوات  

تطبيق اإلدارة االلكترونية ، وبرمجة حصص تدريبية على استعمال اآلالت    والتجمعات التحسيسية الخاصة بنشر فوائد  

لتغطية   الكافية  املالية  التخصصات  توفير  مع ضرورة  التكنولوجية(   ثقافة   ( التعليمية  املستويات  مختلف  في  التقنية 

ومات واالتصال، وإيجاد مصادر  اإلنفاق على مشاريع اإلدارة االلكترونية دون إهمال االستثمار في ميدان تكنولوجيا املعل

 ( 277، 2021تمويل لها تمتاز بالديمومة على املستوى املركزي.) شهيناز وإلياس: 

 :  املتطلبات التقنية -رابعا

التي تبنى عليها تطبيقات اإلدارة االلكترونية، وخاصة في ظل تزايد   الدعائم األساسية والضرورية  والتي تعتبر من 

ت التقنية والتي تستدعي ضرورة تحسين شبكة االتصال بحيث تكون جاهزة الستيعاب الكم الهائل  حجم البيانات والتعامال 

من االتصاالت في آن واحد باإلضافة إلى توفير التكنولوجية الرقمية املالمة من تجهيزات وحاسبات آلية وأنظمة وقواعد  

   بيانات والبرامج والتدفق بقدر كبير يسمح بإجراء كل هذه التعامالت

 :تقييم أداء اإلدارة االلكترونية وعوائق تطبيقها

إن تعرض عدد من اإلدارات والشر اإللكترونية إلى هزات جعلت من وسائل اإلعالم تتحدث عن حاالت إخفاق وفشل  

من   أنه  التصدع.إال  أصابها  وقد  املجال،  هذا  في  تحققت  التـي  النجاحات  بكثير  تفوق  اإللكترونية  الخدمات  مضمار  في 

انتقاصا   التـي حققتها عدد اإللكترونية بحيث أصبت  الصعب تعميم هذه النظرة السوداوية، ألنفي ذلك  النجاحـات  من 

الناس واملتخصصين باعتبارها أعالما ً تكنولوجية وإبداعية   أسماء هذه اإلدارات تتداول د من اإلدارات والشر مـن قبل 

النجـا  اإللكترونية  الخدمات  تحقق  ملاذا  عن سؤال  ولإلجابة  إنجازاتها.  إنكـار  وعدم  بها  التفاخر  الـضرورة  ينبغي  فـإن  ح؟ 

تقتـض ي تشخيص بعض عوامل النجاح، والتي تتضمن عوامل مثل اإلصرار والقدرة على بنـاء نظـام تكنولوجيا مستقر، إلى  

أن واحد من أهم أسباب نجاح هذه اإلدارة في التفوق يعود إلى أن هـذه اإلدارات تصغي إلى املواطن والعميل فتصبح اإلدارة  

ل هذا املواطن أو العميل، بل نجد أكثر من ذلك هي أيضا مسيرة من قبله، من حيث أنها تصغي لـه واملؤسسة موجهة من قب 

وتتـابع احتياجاته ورغباته الحقيقية، وتفصل خدماتها وفقا ملقاساته وتحاول جاهـدة إشـباع رغباتـه وضمان أعلى مستويات  

 ( 104، ص2004رضاه. )بشير: 

 :عوامل نجاح اإلدارة اإللكترونية

الحكومية    - القطاعات  منسوبي  بين  اإللكترونية  الحكومة  تطبيق  مجال  في  والخبرات  التجارب  لنقل  مناسبة  بيئة  إيجاد 

 املختلفــة والشركات واملؤسسات العاملة في مجاالت تقنية املعلومات والشبكات 

بتقـديم الخدمات الحكومية إلكترونيا،    تقديم باقة من املعارف والخبرات في مجاالت متعددة مرتبطة بقضايا فنية وإداريـة  -

 .وذلك لتعميق املفاهيم والخبرات التي يحتاجها مدراء ومنسوبي نظم املعلومات في حياتهم العملية 

إيجاد قناة مثالية بين القطاعات الحكومية املختلفة واملستثمرين في أنظمة االتصاالت ونظم املعلومات، وذلك لنقاش   -

و  ومتطلباتهم  هذا مشاكلهم  لرعاية  والصناعية  التجارية  والغرف  املعلومات  وتقنيـة  االتـصاالت  وهيئـة  وزارة  دور    تفعيل 

 .الهام  لقطاعا
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املساهمة في تطوير نظم االتصاالت وتقنية املعلومـات الخاصـة بالخـدمات الحكوميـة اإللكترونية من خالل طرح  قضاياها    - 

 ية للمشاركة في وتقديم الحلول املناسبة للنقاش واستقطاب الخبرات املحلية واألجنب

إطالع املشاركين أحدث النظم املعلوماتية واإلدارية الحديثة وإثارة النقاش بينهم فـي سبيل تطبيق تلك النظم واالستفادة    - 

 منها،كذلك عرض لقصص النجاح والتجارب املحلية والعاملية في تطبيقات الحكومة اإللكترونية 

أمـن    - لـضمان  الالزمة  والقوانين  واألنظمة  التشريعات  األسس مناقشة  ووضع  واملعلومات  الوثـائق  تبـادل  وسـالمة 

 .واملواصفات واملعايير التي تحكم التوثيق اإلجرائـي للتعـامالت اإللكترونية

مناقشة توافق نظم املعلومات وتوجيه البروتوكوالت ووضع املعايير الالزمة لضمان بيئة إلكترونية  متوافقة بين مختلف   -

 القطاعات. 

إ  - الخـدمات اإللكترونيـة واالحتياجات لتدريب وتطوير مناقشة أهمية  عادة هندسة العمليات اإلجرائيـة الالزمـة لتقـديم 

 .القوى البشرية

إعادة هندسة البنية التحتية لإلدارات، والهياكل، والعمليات، واإلجراءات، بما يتناسـب مـع التكنولوجيا الحديثة، بحيث   -

التعديل على اإلجراءات، الحديثة والبرمجيات    ال يقتصر  املتطورة واملعدات  املعامالت، وإدخال األجهزة  إنجاز  وتسلسل 

وإعادة النظر في توزيع املهام على املوظفين،  الالزمة لتشغيلها بل ويـشتمل أيـضا على تغييرات في الهياكل والبنى التنظيمية،  

 .، أي أفضل جودةوتغيير طبيعة العمل نفسها لتكون أكثر فاعلية وإنتاجية وأقل جهدا

بناء الثقة لدى املواطن تجاه مشروع اإلدارة اإللكترونية، وذلك من خالل نشر توعية عامة عن اإلدارة اإللكترونية، من    -

مـساهمة   طريق  عن  كذلك  بدقة  به،  الخاصة  املعامالت  إتمام  في  متمثلة  ملموسة  فوائد  علـى  املواطن  حصول  خالل 

ب اإليجابية والنجاحات في استخدام اإلدارة وسرعة، و اإللكترونية، علـى أن يكون ذلك  الصحافة املحلية في نشر الجوان 

 .ضمن خطة تسويقية شاملة تحد التوقعات املطلوبة

وجود رؤية واضحة ملستخدمي اإلدارة اإللكترونية، وتحديد األهداف والنتائج املرجوة مـن اإلدارة اإللكترونية، وأن توافق    -

وع مع روح السياسيين القائمين وحشد الدعم املالي ملشروع اإلدارة كذلك رصد ميز اإللكترونية من  أهداف وقيم املشر 

اإلدارة   مشروع  لتمويل  ومستمرة  مستقلة  وانية  الدولة،  فـي  مهمة  سياسية  جهات  من  ودعمها  الفكرة  تبني  خالل 

 ( 286-285، ص ص 2021اإللكترونية.)شهيناز وإلياس:

 اإلدارة اإللكترونية:عوامل فشل  

يعتبر الفشل مشكلة رئيسية ذات تكلفة مادية ومعنوية عالية وتهدم املـصداقية والثقـة بـين املواطن واإلدارة، ويمنع من  

إيصال الفوائد املرجوة من اإلدارة اإللكترونية إلـى املـواطنين املستفيدين من الخدمة، ولكن في نفس الوقت يمكن أن يكون  

 دة بناء للتعلم واالستفادة واملساعدة في تحسين املشروع الحقا. الفشل قاع

  ومن عوامل الفشل والتي تعتبر معوقات تقف فـي وجـه املشروع نجد ما يلي:

عدم وجود ضغط خارجي من قبل هيئات املجتمع املدني، وقطـاع األعمـال واملـواطنين، لتقوم الحكومة بمبادرة قوية في    -

 اإلدارة اإللكترونية. مجال 

 .عدم وجود رغبة سياسية من قبل القادة السياسيين واملسؤولين الكبار بالتطوير وإنجاح مشروع اإلدارة اإللكترونية   -

اإلصالحات  - تحقيـق  فـي  املعلومـات  تكنولوجيا  أهمية  حول  املدى  بعيدة  إستراتيجية  رؤية  وجود     - عدم 

يم غير واقعي للوضع الحالي الـسياس ي واإلداري واملـالي واالجتماعي، بمعنى تحليل غير  قصور وعدم واقعية التقييم أي تقي  -

 .دقيق لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات
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 بنية تنظيمية ضعيفة أي ضعف الوضع التنظيمي، أنظمة متجزئة، بنية أساسية غير كافية لـدعم اإلدارة اإللكترونية   -

غ  -  أساسية  تكنولوجية  أجهزة  بنية  توفر  وعدم  الحاسـوب،  أجهـزة  عدد  في  قلة  اتصاالت ضعيفة،  شبكة  أي  كافية  ير 

 .حاسوب كافية للموظفين الحكوميين.

والبرامج - التصميم  حيـث  مـن  األنظمة  وضعف  الحاسوب،  أنظمة  بين  التواصل  عدم  أي  متجانسة  غير   .تكنولوجيا 

 .التكلفة للنفاذ في شبكة اإلنترنت مقارنةمع دخل األفراد ارتفاع   -

تشتت الجهود للوصول إلى تطبيق مشروع اإلدارة اإللكترونية بين عدة جهات تدعي كلهـا املسؤولية الكاملة عن    -

متخصصة غير  جهات  تحت  وأحيانا  واملعلومات  االتصاالت  وزارة  وصاية  تحت  فأحيانا  املهم،  املوضوع   .هذا 

القدرة على ترتيب أولويات اإلدارة اإللكترونية، فأحيانا تنفق أمـوال طائلـة علـى مشاريع ليست ذات أولوية، في حين  ضعف    -

املواطنين من  واسعة  شريحة  على  أكثر  بنفع  وتعود  كلفة  أقـل  وربما  أهمية  أكثر  إلكترونية  لخدمات  حاجة  هناك   .أن 

امية في اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتصاالت في أعمالهم وإلى عدم  وتعود أسباب الفشل عموما إلى تأخر البلدان الن

جاهزية التنظيم وعدم تحديث التكنولوجيا املستخدمة، لـذلك فإن النجاح أو الفشل مرهون بكمية ونوعية التغيير بين  

 (36، ص2007الوضع الحالي والوضع املطلوب. )مختار:

 :  اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية ما بين الحتمية والضرورة التحول من

تفرضها   حتمية  وإنما  الرفاهية  دروب  من  دربا  ليس  اإللكترونية  اإلدارة  إلى  التقليدية   اإلدارة   من  التحول  إن 

الداعية   األسباب  تلخيص  ويمكن  املؤسسات  بين  التنافسية  جارت  اهمم  أحد  الوقت  عامل  ويمثل  العاملية،  التطورات 

 (: 553، ص2022إللكتروني أو دوافع هذا التحول في النقاط التالية :)فهيمة:للتحول ا

 اإلجراءات والعمليات املعقدة وأثرها على زيادة تكلفة األعمال.  -

 القرارات والتوصيات الفورية والتي من شأنها إحداث عدم توازن في التطبيق. -

 ضرورة توحيد البيانات على مستوى املؤسسة.  -

 صعوبة الوقوف على معدل قياس األداء. -

 ضرورة توفير البيانات املتداولة للعاملين باملؤسسة.  -

 التوجه نحو توظيف استخدام التطور التكنولوجي واالعتماد على املعلومات في اتخاذ القرارات.  -

 س. ازدياد املنافسة بين املؤسسات وضرورة وجود آليات للتميز داخل كل مؤسسة تسعى للتناف -

 حتمية تحقيق االتصال املستمر بين العاملين على اتساع نطاق العمل.   -

 الخاتمة

يمكن القول بأن اإلدارة اإللكترونية تلعب دورا فعال في ترشيد املرفق العام من خالل تكريس مبادئ التي تحكم  

ي تتناولها مختلف الدراسات وتحقيق  سير املرفق العام تكريسا فعليا وتجعل لها وجود ملموس يتجاوز املعاني النظرية الت

 مطلب أساس ي هو رضا املواطن وإمانه بالقيادات مما يساهم في تشجيع التنمية وحفظ االستقرار.

كما أن تحول الجزائر التدريجي من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية، اجتاز مرحلة التجربة إلى مرحلة اإلنجاز  

والتطبيق ، وهذا ما نلمسه على ارض الواقع ، كمشروع  الوثائق البيومترية ، ما رجع بالفائدة على الحكومة وعلى املواطن  

رة بتطبيق تكنولوجيا االتصال واملعلومات وحتى تقريب املواطن من اإلدارة عبر إصالح  على حد سواء من خالل عصرنة اإلدا

 املنظومة اإلدارية وإرساء مفهوم الشفافية والبعد عن البيروقراطية.

 هذا ال ينفي من وجود جملة من العوائق التحديات التي يجب تجاوزها والعمل على تداركها. 

 :التوصيات بعضومن خالل ما سبق يمكننا الخروج ب
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أن يتم اإلعداد العلمي املسبق لعملية التحول إلى نظام اإلدارة العملية اإللكترونية، ويـشمل ذلك دراسة تفصيلية لألجهزة    -

 .
ً
 الحكومية وخدماتها، وما يمكن تنفيذه منها إلكترونيا

دعم الدولة لالنتقال من اإلدارة التقليدية إلى االلكترونية، بتوفير البنية التحتية لهذه اآللية لكي ال تكون عائق أمام تنفيذ    -

 هذا املشروع.

العمل على تطوير قطاع االتصال ّواإلعالم على مستوى عال، لتجنب االختالالت املتكّررة التي تحدث إثر نقل البيانات    -

وكذا أثناء أداء الخدمة مما يؤدي بالضّرورة إلى عرقلة العمليات اإلدارية ّوعدم دقة املعلومات ّوتدني جودة  ّواملعلومات،  

 الخدمة املقدمة، مما يوفر جو من التذمر وعدم الثقة لدى املواطن. 

 لشخصية للمواطنين. ا  وضع هيئات مختصة للرقابة اإللكترونية للحفاظ على سر العمل و على املعلومات -

 قائمة املراجع 

مصر،  الجامعي،  الفكري  دار  اإلدارة،  لجهة  القانونية  الوسائل  على  الحديثة  التكنولوجيا  هللا،أثر  جابر  لطفي   أمل 

2007 . 

الحديدي.)- عاشور  يوسف  الفكري  2007أحمد  دار  اإلدارة،  لجهة  القانونية  الوسائل  على  الحديثة  التكنولوجيا  أثر   .)

 الجامعي. 

(. معوقات تطبيق  اإلدارة اإللكترونية في جامعة الجبل الغربي كلية العلوم بالزنتان ليبيا، رسالة  2021أحمد، سالم سالم.)

 ماجستير غير منشورة، جامعة موالنا امللك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج. 

العناصر )دراسة وثائقية(. الجماهيرية  -سمات ال-(. اإلدارة اإللكترونية: املفاهيم2010الحسن، لعوض أحمد محمد. )جوان

 : املؤتمر العاملي األول لإلدارة اإللكترونية: تواصل خالق مع طفرة االتصال واملعلومات في عاملنا املعاصر. -طرابلس-العظمى

املنظمة العربية للتنمية  (. الخدمات اإللكترونية بين النظرية والتطبيق. القاهرة: منشورات  2004بشير، عباس العالق. )

 العربية

(: رؤية مستقبلية ملنظومة النشر بجامعة الطائف، مجلة  2018النحيف، مجدي حسين السيد،عزب، حامد سالم جمعة )

 ، الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية. 10العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية، ع

(. بلجيلح  اإلل2012/2013شهيناز،ا  إلدارة  العامة (.  اإلدارة  وترشيد  لنيل  _كترونية  مكملة  مذكرة  الجزائرية،  التجربة 

متطلبات شهادة املاستر في العلوم السياسية والعالقات الدولية، تخصص : إدارة وحكامة محلية، كلية الحقوق، جامعة  

 املسيلة، الجزائر،

اللكترونية : تجارب دول الخليج العربي خالل  (. واقع وتحديات تطبيق اإلدارة ا2021شهيناز، بدراوي وإلياس، بن سبع.)

 .  291-269(، ص ص،  01)20، مجلة اإلقتصاد واإلدارة األعمال، 2020سنة 

للدراسات  2022فهيمة، ذيب.) الرسالة  الجزائر، مجلة  في  املحلية  اإلدارة  في  اإلدارة اإللكترونية  (. واقع وتحديات تطبيق 

 . 363-350(. ص ص، 02)07والبحوث اإلنسانية، 

(دور اإلدارةاإللكترونية في تطوير الخدمة العمومية في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  2017/2018قارطي، محمد.)

ابن   الحميد  عبد  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  معمق،  عام  قانون   : تخصص  الحقوق،  في  املاستر 

 ،الجزائر. _مستغانم_باديس

دور اإلدارة اإللكترونية في تفعيل االتصال اإلداري من وجهة نظر العاملين في جامعة    (.2013محمد، عبد الشتوي )يونيو

املفتوحة   غزة-القدس  املتوحة  -فرع  القدس  جامعة  األعمال  إدارة  )سلسلة  -غزة-كلية  األقص ى  جامعة  مجلة  فلسطين: 

 العلوم اإلنسانية، املجلد السابع عشر، العدد الثاني.
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تأثير اإلدارة اإللكترونية على إدارة املرفق العام وتطبيقاتها في الدول العربية. جامعة بن يوسف بن (.  2007مختار، حمد. )

 خدة، الجزائر: مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية، فرع التنظيم السياس ي واإلداري. 

امل ادارة  في  االلكترونية  االدارة  تطبيق  معوقات  سميرة،  املسعودي  بمدينة مطر  الخاص  الصحي  بالقطاع  البشرية   وارد 

) املتحدة  )اململكة  الدولية  االفتراضية  الجامعة  البشرية،  املوارد  وموظفي  نظرمديري  وجهة  من  املكرمة    مكة 

اإلطالع  -http://www.abahe.uk/research-papers/obstacles-to-the-application  ،09/12/2121،02:09تاريخ 

of-e-governance-in-the-management-of-human-reso 

(. اإلدارة اإللكترونية في تحقيق التنمية اإلدارية بين حتمية التغيير ومعوقات التطبيق، مجلة اإلدارة  2020المية، طالة.)

 . 201-180(، 2)09والتنمية للبحوث والدراسات، 

Clarivate )2021(:  A researcher’s complete guide to open access papers , OCTOBER 21, 2020 , )sign in 

22/1/2021,1m), Available on , https://clarivate.com/webofsciencegroup/article/a-researchers-complete-

guide-to-open-access-papers/ 

 

  

https://clarivate.com/webofsciencegroup/article/a-researchers-complete-guide-to-open-access-papers/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/article/a-researchers-complete-guide-to-open-access-papers/
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مناصب الشغل  الوسائل الرقمية كأحد األليات الدولية املستحدثة للحفاظ علي  اعتماد

 . واستقرار سوق العمل في ظل تأثير جائحة كورونا

the adoption of digital means as one of the international mechanisms developed to  

maintain jobs and the stability of the labor market in light of the impact of the Corona 

pandemic. 

 محمد لعمري 

Mohammed  Lamri 

 الجزائر. ، / املركز الجامعي النعامة،  أستاذ 

Professor, University Center Naama, / Algeria. 
 

   امللخص: 
أن   األمنكما هو معلوم  العالم من حيث   فيروس كورونا زعزع  بمختلف قطاعاته   انتشار  العاملي  االقتصاد  للدول  وهدد  الداخلي 

ماد الحيوية ، مما توجب اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية تجنبا النتشار وتفش ي الوباء أهمها إقرار حالة الطوارئ الصحية و اللجوء العت

 الوسائل الرقمية، لضمان استمرار األنشطة والخدمات اليومية املعتادة عن بعد.

وملواجهة دلك استحدثت بوابات ومنصات رقمية من طرف املؤسسات والشركات في إطار اإلدارة اإللكترونية علي الرغم من التجاوب     

 الضعف لم تجد التجاوب من مواطنين في بداية األزمة لقلة التجربة والتخطيط املسبق.  

قمنة واعتمادها كإلية حديثة وخصبة لتطويره من جهة ومن  وكغيره من النشاطات نجد أن سوق العمل قد تأثر بسوء استعمال الر 

 جهة ثانية كدار واقي ملواجهة مثل هكدا أزمات.

من أجل ضمان استمرارية النشاط العمالي  لكن إجراء التباعد االجتماعي والحد من اللقاءات ، فرض ضرورة االعتماد على الرقمنة 

اد آليات وأساليب علمية رقمية تسهل من ضمان الحد األدنى من النشاط ولو عن بعد أو  واملؤسسات اإلنتاجية علي السواء من خالل اعتم

 رها . خالل فترات زمنية محدودة في انجاز العمل ، والعالج عن ُبعد، واإلدارة الرقمية، والتدريس عن بعد والتظاهرات العلمية األكاديمية وغي

 العمل، جائحة، رقمنة، إجراءات، إنتاجية.  سوق  الكلمات املفتاحية: 

Abstract:  

 As it is known that the spread of the Corona virus has shaken the world in terms of the internal security of countries 

and threatened the global economy in its various vital sectors, which necessitated taking a set of preventive measures to avoid 

the spread and spread of the epidemic, the most important of which is the adoption of a state of health emergency and the 

resort to adopting digital means, to ensure the continuation of the usual daily activities and services. distance. 

    In order to confront this, digital portals and platforms have been developed by institutions and companies within 

the framework of electronic management. Despite the weak response, citizens did not find the response at the beginning of 

the crisis due to the lack of experience and advance planning. 

 Like other activities, we find that the labor market has been affected by the misuse of digitization and its adoption as 

a modern and fertile mechanism for its development, on the one hand, and on the other hand, as a protective house to 

confront such crises . 

 However, conducting social distancing and limiting meetings, imposed the necessity of relying on digitization in order 

to ensure the continuity of labor activity and productive institutions alike by adopting scientific digital mechanisms and 

methods that facilitate the guarantee of a minimum level of activity, even remotely or during limited periods of time in the 

completion of work, and treatment Distance, digital management, distance teaching, academic scientific events and others. 

Key words: labor market, pandemic, digitization, measures, productivity. 
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 مقدمة:

لقد رافق تفش ي الوباء تدابير استعجاليه، تمثلت في الحجر الصحي والعزل املنزلي والتباعد االجتماعي هذا الخيار  

اإللكترونية واستعمالها  الحتمي أدى إلى انتعاش التجارة اإللكترونية واملعامالت والدفع مما جعل املواطن يتجاوب مع اآللية  

بال تردد وال مخاوف، ويتقبل تلقائيا حمالت التعبئة والتحسيس بشأن اقتحام هذه البوابات واملنصات وظهور اختراعات  

 وإبداعات سايرت الوضعيات االجتماعية واالقتصادية وكدا السياسية للدول. 

لعمومية والخاصة على إعادة اكتشاف نفسها من  وما يهمنا في هدا املقام هو إن جائحة كورونا أجبرت الشركات ا

مما لزم اعتماد الرقمنة وان كانت هناك    خالل إحداث تغييرات جذرية على سوق العمل لتساير الوضع الراهن واملستقبلي

 .  الكترونية. ة بعض العراقيل التي أدت إلي ظهور بيروقراطي

 
ُ
  القضايا و أحد  أهّمِ   اإلعنماد علي الرقمنة  يمثل   قضّية كوِن  من البحثّية الورقِة   أهمّية تأتي : الدراسة أهمّية

املة،   الّتنمية أساسيات  من تحقيقه ويعتبُر   ، األساسية ألي مجتمع   الدعائَم 
َ
  الّنمو بين  بحيث يضمن الّتوافِق  الش

ية علي الكل خاصة في مجال الشعل في ظل  فاللجوء إلي اإلدارة اإللكترونية ظل حتم وبالّتالي ،  بشريةال  واملوارِد   االقتصادي

العمل عبر اإلنترنت من املنزل أو إنجاز مهمة محددة يسبب اإلجهاد على املدى البعيد ويؤثر سلبا على  جائحة كورونا إل أن  

 . )موقع إكيبوس إي تالنتو اإلسباني( اإلنتاجية 

 
ّ
العوائق والقيود التي تزيد من البيروقراطية االلكترونية عند  التطرق ملختلف    إلى  الدراسةتهدف     :الدراسة   أهداف

هده   من  للحد  املقترحة  الحلول  هي  وما  كورونا،  جائحة  بسبب  املنزل  من  العمل  مجال  في  الرقمنة  استعمال  اللجوء 

ث أصبحت اليوم في ظل هدا الظرف عائقا  البيروقراطية التي كان من املنتظر أن تسهل ظروف أداء الخدمة واإلنتاجية حي 

 أمامه.

   تدوُر   :اإلشكالّية 
ُ
تي  األساسية  اإلشكالّية

ّ
نود اإلجابة عليها من خالل هده الورقة البحثية تتمثل في طرح التساؤل    ال

تأثيرات    االتالي:   العالم  في  نموا  الدول األقل  في ظل جائحة كورونا  كيف عالجت  علي مناصب  البيروقراطية االلكترونية 

 الشغل وعلي استقرار سوق العمل؟   

ة  وضيُح ت
ّ
  ركزِت  :الخط

ُ
املعتمدة في سوق العمل    رقمنة إجراءات ال استعرضت محوريُن ،حيث  على  البحثّية  الورقة

  الورقة   وانتهت والحلول املعتمدة ملواجهتها    استعمال الرقمنة بيروقراطية  وكدا    الدولية  للتأقلم مع وبعد جائحة كورونا.

 . والّتوصيات بالخاتمة البحثية 

 مع وبعد جائحة كورونا.  املعتمدة في سوق العمل الدولية  للتأقلم الرقمنة  إجراءاتأوال:  

إن التدابير التي فرضتها جائحة كورونا خالل األشهر األخيرة كان لها تأثيرات كبيرة على الشركات العمومية والخاصة  

مع   التكيف  نحو  بها  حدي  لتحسين  مما  بنجاح  معها  التعامل  ينبغي  والتي  الجديدة  التحديات  فرضتها  التي  التطورات 

 .(2020) تقرير ملوقع اكيبوس إي تالنتو ،  اإلنتاجية واالستمرار في تحقيق النمو

بحيث أن أغلب الشركات و املؤسسات واملوظفين أصبحوا يراهنون على العمل عن بعد حتى بعد فتح االقتصاد  

% من املوظفين الدين تمكنوا من تأدية مهامهم  68وتخفيف إجراءات اإلغالق.حيث بلغت نسبة القوى العاملة العاملية   

 .(2020)الجورمازي،  م يعد مرادفا لزيادة اإلنتاجية عن بعد بإنتاجية أفضل، وهو ما يعني أن العمل في املكاتب ل
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 العمل عن بعد -1

العودة إلى    بعد نجاح تجربة العمل عن بعد خالل أزمة كورونا اتضح جيدا أن العديد من املوظفين ال يرغبون  في

املكاتب و ورشات العمل، أو على األقل ال يرغبون في استئناف العمل بشكل دائم.مما استدعي اعتماد الية جديدة في الجمع  

بين العمل عن بعد والعمل في مقر الشركة أو املؤسسة تمكن املوظفون من التوفيق بشكل أكبر بين الحياة الشخصية  

    .( (Adecco)دراسة شركة أديكو ) املستمر إلى مكان العملوالحياة العملية، وتجنب التنقل  

 التقليص من فترات الدوام في األسبوع. -2 

أكبر ويقدمون   إلى أعمالهم بنشاط  العوامل التي تجعل املوظفين يعودون  إن الحصول على وقت فراغ أطول من 

% من  77تراهن على أسبوع العمل الذي يمتد أربعة أيام بدال من خمسة. يرى  إنتاجية أفضل. فرض على املؤسسات أن  

 .املوظفين أن حياتهم ستكون أفضل إذا عملوا أربعة أيام في األسبوع

 ويجب أن تتغير ثقافة العمل بشكل يعطي أولوية لتحقيق األهداف بدال من التركيز على عدد ساعات العمل. 

 االعتماد على الرقمنة:  -3

عبت التكنولوجيا دورا حاسما في إنقاذ املؤسسات املتعثرة خالل أزمة كورونا، بدليل اتجاه الشركات أكثر فأكثر  لقد ل

نحو اعتماد الرقمنة التي أحدثت تغييرات كبيرة على بيئة العمل، وساعد العمال واملوظفين علي اكتساب مهارات جديدة،  

 والتكيف سريعا مع األدوات الرقمية الحديثة. 

 تعزيز التواصل مع املوظفين:  -4 

في ظل الجمع بين العمل في املكاتب والعمل عن بعد، أصبح التواصل مع املوظفين أكثر أهمية بكثير من السابق  

لذلك أصبح من الضروري تبني إستراتيجية اتصالية داخلية ناجحة لتعزيز نمو الشركة وتحفيز اإلنتاجية باطالع العمال  

 .ستجدات عن طريق منصات التواصل  بغض النظر عن املكان الذي يؤدون فيه مهامهم.واملوظفون على آخر امل 

 االتصال بشبكة االنترنت:  -5  

تشير اإلحصائيات إلى أن العمال واملوظفين الدين يعملون بمعدل ساعتين إضافيتين يوميا عندما يؤدون العمل   

نترنت عند االنتهاء من الدوام أو إنجاز مهمة محددة ألن االتصال  عبر اإلنترنت من املنزل البد من قطع االتصال بشبكة اال 

 . (Henley Business School  ،2021) املستمر باإلنترنت يسبب اإلجهاد على املدى البعيد ويؤثر سلبا على اإلنتاجية 

 يوضح ضياع ساعات العمل وانخفاض دخل العمل.بسبب إجراءات إغالق.  (:01)الشكل 
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الي  تنستن املشدد شهدت نسبة عالية وصلت  التي طبقت اإلغالق  البلدان  باملائة من    97ج من خالل الجدول أن 

  2020باملائة خالل شهري ابريل ويوليو     94باملائة أي ما يعادل    03انخفاض ساعات العمل والعمال لتنخفض بنسبة ضئيلة  

النشاط ب العمال ضروري لسير املؤسسة او  القوي  ودلك لعتبار وجود  النسبة في  ارتفعت  ها  لكن مند شهر أوت وبعده 

 العاملة العاملية إلي ما يقارب النصف من عمال العالم باستثناء تلك املناطق التي عرفت تضرر كبير بسبب الجائحة.  

  معينة   كما نالحظ تزايد سريع في القوى العاملة العاملية في املناطق التي عرفت إغالق في بعض القطاعات أو لفئات  

(COVID-19 )مرصد منظمة العمل الدولية: وعالم العمل. 

مليون شخص عاطلون عن العمل    30وقد أثبتت الدراسة وفًقا للتقرير السنوي ملنظمة العمل الدولية أن حوالي  

سيكون التوظيف في العناية املركزة وقد   2021مليون سيغادرون القوى العاملة بسبب نقص فرص العمل. في عام    23و

 تتدهور املؤشرات. 

 : والحلول املعتمدة ملواجهتها  استعمال الرقمنةبيروقراطية  : اثاني

في   الثقة  وتآكل   ، كبير  بشكل  واالقتصادية  االجتماعية  املساواة  عدم  تكثيف  إلى  أدى  قد  الوباء  أن  رأينا  لقد 

متعددة األبعاد من خالل سد    COVID-19املؤسسات، مما زاد من احتماالت البطالة. مما تطلب معالجة سريعة لألزمة  

 ألبعاد تضع بناء الثقة في قلب عملية التعافي. صوامع الصحة والتوظيف والسالم وابتكار استجابة متعددة ا

عمل الئق، سبل العيش، مساعدات التنمية، إعادة بناء االقتصاد، كلها جوانب تساعد علي االنتعاش    كما أن توفير:

االقتصادي، وتضمن تحقيق نمو اقتصادي مصحوب بوظائف. ضرورية للحد من الفقر وكبح التفاوتات اآلخذة في االتساع  

 . يتركها هذا الوباء في أعقابه من انخفاض في اليد العاملة التي 

 نسبة انخفاض العمالة مدفوعة األجر والعمالة الذاتية في القوي العاملة العاملية.  (:02) الشكل رقم 

 
 

 املصدر : منظمة العمل الدولية.

العمالة مدفوعة األجر والعمالة الذاتية انخفض في عام     2020نستنتج من خالل املعطيات السابقة أن إجمالي 

٪( والخدمات  9.8-٪. كما لوحظ تأثير األزمة الصحية على الفئات املهنية األخرى ، مثل أرباب العمل )8.9-٪ و  6.8-بنسبة  

 ٪(. 19.4-املنزلية )

Ventes

ارباب العمل

الخدمات المنزلية

,القطاع الحدمات الفنادق مثال

,التجارة: القطاع الخدماتي

التوظيف في البناء

الصناعة



 

 البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      

 

 451 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية /  ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي 

 العلمي االفتراض ي 

2022 

 

٪(.  12.0-٪( والتجارة )17.6-قويا بشكل خاص في قطاعات الخدمات مثل الفنادق )كما كان االنكماش في التوظيف  

( البناء  في  التوظيف  على  بشدة  أثرت  الصحية  األزمة  أن  أيًضا  نالحظ   ، ذلك  إلى  )13.6-باإلضافة  والصناعة   )٪-8.9 .)٪

( الزراعة  في  العمالة  في  انخفاض  أقل  املائة(  2.7-ولوحظ  العمل    في  الدولية: وعالم  العمل  ،  COVID-19)مرصد منظمة 

2020) . 

مع مراعاة عوامل مثل    في املائة ،  11.2إلى    2021وقد أثبتت اإلحصائيات العاملية أن معدل البطالة قد يرتفع في سنة  

في املائة ، وهو ما ال يكفي الستعادة النسبة التي فقدها خالل األزمة. يحيط    3.5النمو االقتصادي املعتدل الذي يبلغ حوالي  

 ، بما في ذلك املخاوف بشأن الوباء وفعالية عمليات التطعيم.  COVID-19عدم اليقين أيًضا بمستقبل جائحة 

مل الدولية أنه قبل األزمة الصحية ، كان إشراك املرأة في سوق   العمل هو الذي دعم  ويضيف تقرير ملنظمة الع

 في املائة.  7.4-في املائة منه بين الرجال بنسبة  10.4-النشاط املنهي اإلقليمي. بسبب الوباء قد آخذت في االنخفاض بنسبة 

لي تحسين شبكات االنترنت  والتخفيف  ولتدارك هده املشكل نجد أن الحكومات قد استجابت بسرعة حيث لجأت إ

في عمليات اقتناء بطاقات التعبئة وتخفيض أسعار الخدمات من االنترنت بالنسبة ملستعملي الدفع املسبق والسماح لهم  

و   االنترانت  حزمات  حجم  زيادة  وكدا  االستهالك  بعد  الحكومة  بالدفع  خدمات  مختلف  إلى  الوصول  استمرارية  تأمين 

 (2020)الجورمازي،  ضل استثمارها املستمر في البنية التحتية الرقمية الحديثة ومنصات الحكومة الرقمية   االلكترونية بف

 في االقتصاديات الدول.وهدا ما ساعد علي ارتفاع 

 على أسواق العمل وسبل العيش في االقتصاديات الدول:  يوضح التأثير االيجابي للرقمنة  (:  03  )  الشكل 

 
 املصدر : منظمة العمل الدولية.                                                

على أسواق العمل وسبل العيش في االقتصاديات الدول.    أثرت    COVID-19نالحظ من خالل املعطيات ان جائحة 

في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي    1.3، والتي تمثل مجتمعة    L-D-C-sخاصة التأثير على أقل البلدان نموا في العالم ، أو  

 في املائة من فقراء العالم.  40في املائة من سكان العالم ، و  13العاملي ، و 
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 :خاتمةال

التنمية الرقمية تعتبر مشروع اقتصاد متكامل مبني على نظرة شاملة تهتم بالبني التحتية واملنصات واملهارات  إن  

الرقمية والتطبيقات في املجاالت الحيوية وقائمة على احترام البيانات الذاتية تمكن من إتاحة استغالل إمكانيات التحول  

 الرقمي.
ى خطى معتبرة ملواجهة ج  

ً
ائحة كورونا والحفاظ علي مناصب الشعل واستقرار سوق العمل علي الرغم  والعالم خط

 من قلة التربة لبعض الدول خاصة تلك التي تفتقر إلي استخدام الرقمنة  والتي ظلت حذرة نحو إعادة إطالق اقتصادها. 

في إطار اإلدارة االلكترونية أصبح ضرورة حتمية فرضت نفسها علي الدول     وعليه فإن اللجوء الستعمال الرقمنة  

من خالل تةفير جودة عالية للتدفق االنترنت  وتطوير الخدمات االلكترونية وللوصول إلي تحول رقمي يخدم سوق العمل  

 الوطني ألي دولة ارتأينا تقديم التوصيات التالية:  

 ضمان عدم االنقطاع. * العمل علي زيادة تدفق اإلنترنت و 

 * ضمان استمرارية الخدمات العامة لتمكين املواطنين من االستفادة من التكنولوجيا الرقمية إلنجاز معامالتهم. 

األفراد لدعم   إلى  الحكومات  النقدية من  الرقمية والتحويالت  اإللكترونية كاملدفوعات  املالية  الخدمات  * تطوير 

 الشركات والفئات الهشة. 

 مبادرات التعليم اإللكتروني لضمان استمرارية التعليم. * تعزيز 

 قائمة املصادر واملراجع 

 :علمية تمجال  ➢

 باللغة العربية.   - 1 ➢

في ظل جائحة كورونا ، مجلة اقتصاديات/   بثينة الجورمازي، رئيسة قطاع التقنية الرقمية بالبنك الدولي.الرقمنة*  

2020االردن،   

رئيس وحدة التوظيف والتحليالت االقتصادية في منظمة العمل الدولية ، رؤى من منشور    تقرير أوريليو باريوتو ،*

  معالجة أزمة الوظائف في البلدان  -جديد بعنوان "
ً
أقل نموا  COVID-19  - .  2020 

باللغة األجنبية: , -2  

* Jean. p , 2020 les travailleurs a domicile doivent être mieux protégé . , VOL 03 N 05 SPAIN  Revue 

ODECCO   

اقع االلكترونية  ➢  املو

https//com.equitalinto.com/noticies/2020/07/29/las-5claves-para-lanuava-welura-emprresail 

    مرصد منظمة العمل الدولية: وعالم العمل: 

*ilonews@sub.ilo.org.2020 

 استطالع أجرته كلية هينلي إلدارة األعمال: 

*https// Henley Business School.com/united state./2019. 
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 تأثير البيروقراطية على اإلدارة اإللكترونية 
 The impact of bureaucracy on electronic management 

 د.نبيلة عبد الفتاح قشطى

Dr. Nabila Abdel Fattah keshty 

 دكتوراه قانون دستورى ونظم سياسية 

 عضو االتحاد الدولى لألكاديميين العرب 

Noby.keshty2000@gmail.com 
 

 امللخص: 

تقوم على إنشاء شبكات املعلومات واالتصاالت والتعاون والتركيز  يرى كثير من املمارسين للعمل اإلداري أن اإلدارة اإللكترونية التي 

ج في  على املتلقي للخدمة العمومية تعتبر أداة ووسيلة فعالة لدعم التحول واإلصالح في النظم البيروقراطية، التي ترتكز على الهرمية والتدر 

 السلطات، وتقسيم العمل والتخصص، والقوانين واإلجراءات الرسمية. 

اإلدارة  وبالن أن  يرى  األول  االتجاه  اتجاهين،  هناك  اإللكترونية  اإلدارة  على  البيروقراطية  تأثير  فى  املتمثل  البحث  ملوضوع  سبة 

لكترونية,  اإللكترونية هي عبارة عن أداة إلصالح البيروقراطية، أما االتجاه الثاني فيرى أن البيروقراطية من أهم أسباب فشل مشاريع اإلدارة اإل

 . من خالل هذه الورقة البحثية عرض كل من االتجاهين سنحاول 

.استعمال السلطةاستخدام : البيروقراطية, اإلدارة اإللكترونية, الهرمية, سلطة املكتب, إساءة الكلمات املفتاحية  

Abstract: 

Many administrative practitioners believe that e-management based on creating networks of information and 

communication, as well as cooperation and focusing on the recipient of the public service can be an effective tool and means 

of supporting transformation and reform in bureaucratic systems, based on hierarchy and graded powers, division of labour 

and specialization, and formal laws and procedures. 

As for the point of research, which is the impact of bureaucracy on electronic management, there are two directions, 

the first direction regards e-management as a tool for reforming bureaucracy, and the second direction considers that 

bureaucracy is one of the most important reasons for the failure of e-management projects. We will try through this research 

paper to present both directions. 

Key words: bureaucracy, electronic management, hierarchy, office authority, abuse of power. 

 مقدمة:

البيروقراطية لدى غالبية   السلبية لإلدارة، فكلمة  الجوانب  للتعبير عن  في عصرنا هذا  البيروقراطية  تستعمل 

مات التوجه إلى اإلدارة  املواطنين تعني الروتين، والبطء في تقديم الخدمات، واإلجراءات املعقدة، مما جعل الكثير من الحكو 

عد أداة فعالة إلصالح ما أفسدته البيروقراطية، ومن خالل هذه الورقة البحثية سنتعرف على مميزات  
ُ
اإللكترونية التى ت

 .ومثالب كل من البيروقراطية واإلدارة اإللكترونية ومدى تأثير البيروقراطية على اإلدارة اإللكترونية

: إشكالية البحث 
ً
 أوال

القول أن املوضوع في حد ذاته اإلشكالية التي نرجوا اإلجابة عليها في ثنايا البحث, ويمكن تفكيك اإلشكالية    نستطيع

عبر طرح مجموعة من األسئلة التي يمكن من خاللها اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية التى تتمثل فى سؤال هام أال وهو: ما  

 نية؟ ويتفرع من هذه االشكالية مجموعة أسئلة هى: هو تأثير البيروقراطية على اإلدارة اإللكترو

 ما هى البيروقراطية.  -1

 ما املقصود باإلدارة اإللكترونية؟  -2

mailto:Noby.keshty2000@gmail.com
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 ما هى مزايا ومثالب كل من البيروقراطية واإلدارة اإللكترونية؟  -3

: أهمية البحث 
ً
 ثانيا

دراسة أو بحث يقوم به الباحث تتوقف على القيمة الظاهرة التي يدرسها, وجوهرها العلمي, وما يصبوا   أهمية أى 

 في توسيع دائرة معارفنا في مجال  
ً

إلى تحقيقه من نتائج يمكن االستفادة منها, فالهدف األساس ي من وراء بحثنا يتمثل أوال

من جهة، ومن جهة أخرى إثراء مكتباتنا بمثل هذه الدراسات؛ لكي يتسنى  البيروقراطية وتأثيرها على اإلدارة اإللكترونية هذا  

 للطلبة اإلطالع عليها, وأخذ فكرة بسيطة حول املوضوع, وتتمثل أهمية البحث فى:

 التعرف على مزايا ومثالب البيروقراطية واإلدارة اإللكترونية.  -1

 معرفة تاثير البيروقراطية على اإلدارة اإللكترونية.  -2

 :
ً
 أهداف البحث ثالثا

الهدف   نتائج متكاملة وصحيحة, ويتمثل  إلى  الوصول  فى سبيل  البحث من الخطوات األساسية  أهداف  ُيعد تحديد 

العام للبحث فى التعرف على مدى تأثر اإلدارة اإللكترونية بالبيروقراطية, ودراسة مدى االستفادة من اتباع نظام اإلدارة  

 ى لتحقيق مجموعة من األهداف وتحديًدا سوف نركز على النقاط التالية: اإللكترونية, لذا فإن هذا البحث يسع 

الهدف األساس ى لهذا البحث هو محاولة اإلجابة على اإلشكالية املحددة سابًقا من أجل تحقيق األهداف الخاصة   -

 بموضوع البحث. 

بالبيروقراطية    - اإللكترونية  اإلدارة  تأثر  مدى  تحليل  فى  للبحث  العام  الهدف  مفهوم  يتمثل  على  والتعرف 

 البيروقراطية واإلدارة اإللكترونية والتعرف على خصائص كل منهما، وتحديًدا سوف نركز على النقاط التالية: 

 ماهية البيروقراطية واإلدارة اإللكترونية.  -1

 مزايا ومثالب البيروقراطية واإلدارة اإللكترونية.  -2

 اإللكترونية. مدى تأثير البيروقراطية على اإلدارة   -3

 رابًعا: منهج البحث 

اعتمدت على املنهج الوصفى    - ونظرا لطبيعة املوضوع- لإلجابة على إشكالية البحث وتحقيق أهدافه السابقة الذكر  

بينهما,   العالقة  وتحليل  اإللكترونية،  واإلدارة  البيروقراطية  من  لكل  املفاهيمى  لإلطار  التطرق  خالل  من  التحليلى، 

الوصفى التحليلى لكونه من أنسب املناهج فى دراسة الظاهرة محل البحث, وقد قمت باستخدام املصادر    واستخدمت املنهج

 من الكتب واملجالت العلمية املتخصصة.

: خطة البحث 
ً
 خامسا

البحث إلى عدد من املحاور, املحور األول هو اإلطار املنهجي للبحث, بحيث تطرقنا فيه   بناًء عليه قمنا بتقسيم 

اإلشكالية وتساؤالت البحث, وأهمية البحث, وأهدافه, باإلضافة إلي منهج البحث, ثم املحور الثاني تناولنا اإلطار  لتحديد  

النظري والذى تم تقسيمه إلي ثالثة مباحث, املبحث األول بعنوان ماهية البيروقراطية تناولنا فيه تعريف البيروقراطية  

املبحث مثالبها,  وكذلك  مميزاتها  أهم  وخصائها    وبيان  تعريفها  عن  وتحدثنا  اإللكترونية  اإلدارة  ماهية  فيه  تناولنا  الثانى 

ومثالبها, أما املبحث الثالث فتناول عالقة البيروقراطية باإلدارة اإللكترونية سواء بالسلب أو باإليجاب وذلك على النحو  

 التالى:

 املبحث األول: ماهية البيروقراطية.

 ة اإللكترونية. املبحث الثانى: ماهية اإلدار 

 املبحث الثالث: العالقة بين البيروقراطية واإلدارة اإللكترونية. 
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 ثم أنهينا الورقة البحثية بخاتمة تضم النتائح والتوصيات.  

 ماهية البيروقراطية: املبحث األول 

: أصل كلمة البيروقراطية
ً
  أوال

اليونانية, وقد تم  ( cracy األملانية, وكلمة: )قراطية  ( büro البيروقراطية كلمة مكونة من مقطعين هما كلمة: )بيرو

( عام  Vincent de Gournayاستخدام كلمة البيروقراطية ألول مرة من ِقبل رجل فرنس ي ُيدعى "فنسنت دي جورناي" )

1745  . 

" في األصل إلى قطعة قماش تغطي مكاتب موظفي الحكومة الفرنسية  "Bureaucracyويشير مصطلح البيروقراطية 

( في اللغة اإلنجليزية في بداية الكلمة هو للداللة على حكم الحكومة، ويعود أصل  bureauفي القرن الثامن عشر، واملصطلح )

( األوربية، وهي كلمة أملانية األصل ومعناها الحرفي املكتب، وقد تم استخدام هذه  büroكلمة البيروقراطية إلى كلمة بيرو )

عشر ليس للتعبير عن كلمة مكتب للكتابة فقط بل للتعبير عن الشركة وأماكن العمل, ثم  الكلمة في بداية القرن الثامن  

( فهي  cracyمثل اللغة الفرنسية بنفس املعنى, أما كلمة "قراطية" ) اللغة األملانية إلى بعض اللغات األوروبية   انتقلت من 

س )
ُ
( في Bureaucracyالبيروقراطية ) ومعناها السلطة, وكلمة(  κράτοςكلمة يونانية مشتقة من األصل اإلغريقي كرات

 . (2008)دهام،  مجموعها اليوم تعني قوة املكتب أو سلطة املكتب أو حكم املكتب

وظهر هذا خالل النضال ضد الحكم املستبد الذي ظهر قبل الثورة الفرنسية، وانتشر االستخدام التحقيري لهذا  

طلح في العديد من الدول األوروبية خالل القرن التاسع عشر؛ حيث استخدمه الليبراليون النتقاد اإلجراءات امللتوية  املص 

 واألسلوب املستبد ملسئولي الحكومة االستبداديين. 

 ومن مفاهيم البيروقراطية في املعاجم ما يلي: 

البيروقراطية نظام الحكم القائم في أي دولة إذا كان ُيشرف عليها ويوجهها ويديرها نخبة من األشخاص الحريصين   -1

النظام جزًء   على استمرار وبقاء نظام الحكم الرتباطه بمصالحهم الشخصية؛ حتى يصبحوا جزًء منه ويصبح 

  
ً
البيروقراطية جملة من قواعد السلوك تتصف غالبا الحرفي بالقانون الذي تضعه هذه  منهم, ويرافق  بالتقيد 

إلدارة   والسياس ي  االقتصادي  النظام  ب 
ُ
ل البيروقراطية   

ً
جاعلة التشريعات  بظواهر  الشكلي  والتمسك  النخبة, 

 .(23, ص2017)إبراهيم،  شئون املجتمع، مما ينتج عنه الجمود والروتين واملحسوبية والزبونية

البيروقراِطيون تطبيق سلطة  البيرو -2 ِفيها املوظفون  َيتولى  التي  العمومية  قراطية هى مجموع املؤسسات اإلدارية 

لشئون   الطبيعي  السير  عرقلة  إلى  يؤدي  مما  التنفيذ  في  بالبطء  تتسم  والتي  اإلداري،  لم  السُّ حسب  القانون 

 املواطِنين ومن العقبات التي تعترض تطبيق املشاريع. 

 .( 4, ص 1970)ناشد،  عة البريطانية: )"تركيز السلطة اإلدارية في املكاتب واإلدارات"(عرفتها املوسو  -3

املواطنين"( -4 على  وتمارسها  وفروعها  الحكومية  لألقسام  تمنح  التي  والسلطة  )"القوم  األملاني:  القاموس    عرفها 

 .(98, ص2014)حسين، 

الهيئات   -5 وموظفو  الحكومة  رؤساء  يمارسهما  اللذان  والنفوذ  )"القوة  الفرنسية:  األكاديمية  قاموس  عرفها 

 . (65, ص 2006)الثقفى،  الحكومية"(

ال -6 الحكومية  "اإلجراءات  وأنها  الرسميين"  املوظفين  من  )"مجموعة  وبستر:  معجم  غير  عرفها  الروتين  أو  رسمية 

 .(2008, 150)طاحون، ص املرن"(

ألداء   -7 الحديثة  الحكومة  تستخدمه  الذي  التنظيمي  النمط  أو  "الشكل  بأنها  البيروقراطية  ماركس  فريتز  وعرف 

دنية بوضوح" وأنها  وظائفها العديدة املتخصصة واملتضمنة في النظام اإلداري والتي تتجسد في نظام الخدمة امل
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"اتجاه رسمي إلى تنفيذ الوظائف السابق ذكرها مع التزام التخلي عن اإلنسانية والتمسك بالشكليات دون أدنى 

 . (304ص ,2017 ,ميلود) اعتبار ملا قد ينجم عن هذا االتجاه من أثار ونتائج"

املختصين مفهوم   -8 بالتخلف  ويرى بعض  ويتسم  املوضوع  بالشكل دون  يتمسك  إداري  "نمط  بأنه  البيروقراطية 

 . (Graeber ،2005 ,p41) اإلداري وكثرة التعقيدات واإلهمال والتحيز"

إلى تحقيق التنظ إما أن يعبر عن الرشد واملوضوعية اللذان يهدفان  يم  البيروقراطية مفهوم سياس ي ذو وجهين؛ 

املثالي الذي من شأنه تسهيل شئون املواطنين، أو أن يكون في ضوء القوة والسلطة يعبر عن الروتين والبطء في اإلجراءات  

 والسيطرة على املجتمع. 

: خصائص البيروقراطية 
ً
 ثانيا

 تتمتع البيروقراطية بعدة خصائص منها: 

 االعتماد على املستندات والكتابات في كل ش يء. -1

االلتزام التام باألنظمة والقواعد والتعليمات املؤسسية، وتتصف بالشمولية والعمومية والثبات النسبي لتحقيق   -2

 املصلحة العامة. 

 فيها. -3
ً
 ما ُيصبح خبيرا

ً
 التخصص: كل شخص في البيروقراطية لديه وظيفة محددة للقيام بها، وغالبا

قوية؛ يكون لكل عامل مكانه الخاص في السلسلة، ويتم    تسلسل هرمي واضح: تتمتع البيروقراطية بسلسلة قيادة -4

 أو سلطة، حيث تبدأ السلطة  
ً
ستوى األعلى صالحية

ُ
ل شخص ما في امل اإلشراف والرقابة على عمل الجميع من ِقبَّ

 .(2016ية، )األملان من أعلى التسلسل الهرمي ومن ثم تبدأ بالتناقص عند اقترابها من قاع السلسلة

تقسيم العمل: يتم تقسيم كل مهمة في البيروقراطية إلى أجزاء، ويعمل أشخاص مختلفون على أجزاء مختلفة من   -5

 لتنفيذها بشكل كامل. 
ً
 املهمة معا

لكل وظيفة   -6 تعليمات مكتوبة  عبارة عن  املعيارية، وهي  العمل  إجراءات  سمى 
ُ
ت الرسمية:  القواعد  من  مجموعة 

أنهم على  متخصصة في كل   التسلسل الهرمي، ويمكن للعمال الذين يتبعونها التأكد من  مستوى من مستويات 

 نفس الوتيرة مثل زمالئهم، وهكذا يؤدون عملهم بشكل صحيح.

فإن  لذلك  البعض،  بعضها  مع  داخل 
ُ
وت البعض،  بعضها  دعم 

ُ
ت البيروقراطية  خصائص  أن  فيه  الشك  مما 

  البيروقراطية تلعب دور الشريك املتكا
ً
فئ واملهم في الدول وسلطاتها السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتؤدي أيضا

 إلى تعزيز دور الديموقراطية فيها 

 املبحث الثانى:  ماهية اإلدارة اإللكترونية 

: تعريف اإلدارة اإللكترونية 
ً
 أوال

1-   
ً
واالتصاالت, خصوصا املعلومات  تكنولوجيا  للحكومات الستعمال  "وسيلة  أنها:  على  اإللكترونية  اإلدارة  تعرف 

خدمات   وتقديم  واملؤسسات،  للمواطنين  املعلومات  على  الحصول  وتسهيل  تقديم  بغرض  االنترنت  تطبيقات 

واملؤسس  للمواطنين  فرصة  إعطاء  إلى   
ً
إضافة وكفاءة،  فعالية  بأكثر  القرارات  حكومية  اتخاذ  في  للمشاركة  ات 

 .  (56, ص2004)العلوش،  باألجهزة الحكومية وفي العملية الديمقراطية"

2- " منظمة  الراشد" OCDEترى  الحكم  مبادئ  لتحقيق  العامة  اإلدارة  "أداة إلصالح  هي:  اإللكترونية  اإلدارة  أن   "  

 .  (122, ص2018)سايح، 

يعرف البنك العاملي اإلدارة اإللكترونية على أنها: "نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي تحول العالقات بين   -3

تقديم   تحسين  املواطن،  تمكين  لتعزيز  وذلك  أجهزتها،  ومختلف  الحكومة  مع  الخاص  والقطاع  املواطنين 
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والشفاف املساءلة  تعزيز  العامة"الخدمات،  اإلدارة  كفاءة  وزيادة  ,  2014)أعراب،    (34, ص2003)حجازي،    ية 

 . (55ص

ويعرفها آخرون بأنها: "استخدام الوسائل والتقنيات اإللكترونية بكل ما تقتضيه املمارسة ،التنظيم، اإلجراءات،   -4

التجارة أو اإلعالن بما يتيح لجميع اإلداريين التعامل الفوري واآلني مع بعضهم البعض لتحقيق األهداف املشتركة  

الج  إلى  وضمان مصالح اإلدارة والعمالء، وذلك باستثمار  الحاجة  الرضا للجميع دون  هد والوقت واملال وتعزيز 

 . (55, ص2014)أعراب،  العودة في مهام كثيرة إلى املراكز القيادية العليا باعتبار ذلك من مقومات الالمركزية"

و  -5 املعلومات  تكنولوجيا  وسائل  "استخدام  أنها:  على  اإللكترونية  اإلدارة  اإلدارة  وتعرف  طرف  من  االتصاالت 

الشفافية   الديمقراطية من خالل  مبادئ  وتعزيز  واملؤسسات،  للمواطنين  املقدمة  الخدمة  لتحسين  العمومية 

واملحاسبة واملشاركة في اتخاذ القرارات، باإلضافة إلى استغناء اإلدارة عن الورق واللوازم املكتبية األخرى؛ مما  

ِني املواطن من وجوب تنقله لإلدارة  يساعد على اقتصاد التكاليف، كما
ْ
غ
ُ
        . (34, ص2003)يونس،  ت

في  تتفق  أنها  إال  واختالفها  تعددها  رغم  أنه  للباحثة  يظهر  اإللكترونية  لإلدارة  املقدمة  التعاريف  هذه  من خالل 

اإلدارة   لتطبيق  األسمى  الغاية  فهى  املواطن،  خدمة  هو  اإللكترونية  لإلدارة  واملحوري  الرئيس ي  الهدف  أن  على  مجملها 

ب تتعلق  أخرى  أهداف  لعدة  باإلضافة  والجانب  اإللكترونية،  العمومية،  باإلدارة  األداء  فعالية  وزيادة  التنظيمي  الجانب 

االقتصادي من خالل ترشيد النفقات العمومية, واقتصاد تكاليف اإلدارة العمومية من اللوازم املكتبية كالورق، والجانب  

 اءلة لدى املواطنين. السياس ي من خالل تعزيز ثقة املواطن بالدولة عن طريق دعم قيم املشاركة واملحاسبة واملس

تهيئة البيئة املناسبة واملؤاتية لطبيعة عملها؛   واإلدارة اإللكترونية شأنها شأن أى مشروع أو برنامج آخر؛ تحتاج إلى

 كى تتمكن من تنفيذ ما هو مطلوب منها, وبالتالى تحقق النجاح والتفوق وإال سيكون مصيرها الفشل؛ مع خسارة الوقت

عندها إلى نقطة الصفر, فاإلدارة هى إبنة بيئتها, تؤثر وتتأثر بكافة عناصر البيئة املحيطة بها, وتتفاعل    واملال والجهد, ونعود

 تكنولوجية. – ثقافية  -اجتماعية   -اقتصادية - مع كافة العناصر سياسية  

: أهمية اإلدارة اإللكترونية 
ً
 ثانيا

تواجه  حياتها مسيرة كانت  التي ديثةالح املدنية املجتمعات حياة عصب اإللكترونية اإلدارة تعد  أزمات اليومية 

 إلى التقنية، وُينظر بفعل األزمات  لتجاوز هذه الفتة خطوات تخطو أن  استطاعت حتى التقليدية إداراتها ظل في خانقة

حياة  الذى  التطور  يواكب  عصري  بديل أنها  على  اإللكترونية اإلدارة  مطالبه ويلبي  األرض، سطح على  اإلنسان  اعترى 

 . (72, ص2005)العطوي،  وتفاصيله حياته شئون  إدارة في وأيسر  قدرات أعلى على  الحصول  في طموحه ويرض ي اإلدارىة،

 :
ً
 أهداف اإلدارة اإللكترونية ثالثا

 من حفظها .  .1
ً
 إدارة امللفات بدال

 االستخدام األمثل للطاقات البشرية. .2

التقليدية بالنسبة إلى تخليص معامالت العمالء   من العمالء في وقت واحد إذ أن قدرة اإلدارة استيعاب عدد أكبر   .3

 .األحيان إلى االنتظار في صفوف طويلة تبقى محدودة و تضطرهم في كثير من

  ففكرة الصيف والشتاء لم تعد موجودة, وفكرة أخذ العطل أو األجازات إلنجاز  إلغاء تأثير عامل الزمان واملكان,  .4

املكان, إذ أنها تطمح إلى تحقيق تعيينات   وإلغاء عامل ,املعامالت اإلدارىة تم الحد منها إلى أقص ى حد ممكن  بعض

والتعليمات واإلشراف على األداء وإقامة الندوات واملؤتمرات من خالل   املوظفين والتخاطب معهم وإرسال األوامر 

 .إلدارةكونفرانس" من خالل الشبكة اإللكترونية ل "الفيديو

املعاملة أو التخفيف منه إلى أقص ى حد ممكن؛ مما يؤدي إلى الحد من تأثير   إلغاء عامل العالقة املباشرة بين طرفي .5

 .الشخصية والنفوذ في إنهاء املعامالت املتعلقة بأحد العمالء العالقات
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التعامل مع الوثائق, والقدرة   نة فياألرشيف الورقي واستبداله بنظام أرشفة إلكتروني مع ما يحمله من ليو  إلغاء نظام .6

من جهة في أقل وقت ممكن, واالستفادة منها في أي   على تصحيح األخطاء الحاصلة بسرعة, ونشر الوثائق ألكثر

 .وقت

 إيجاد البيئة واملناخ التنظيمي املالئم للبحث والتطوير اإلدارى الشامل.  .7

 األهداف املؤسسية.تطوير عمليات اإلدارة وتعزيز فعاليتها في خدمة   .8

 تقديم آليات فعالة وداعمة التخاذ القرارات.  .9

10. .
ً
 تقليص اإلجراءات اإلدارىة, فمع توفر املعلومات بشكلها الرقمي تتقلص األعمال الورقية وتعبئة البيانات يدويا

 عمليات. تقليل كلفة اإلجراءات )اإلدارىة( و ما يتعلق بها من .11

 ملعدالت اإلنتاجية. تقليل كلفة التشغيل وتحسين متواصل  .12

 تكامل أجزاء التنظيم وتوحيدها كنظام مترابط من خالل تكنولوجيا املعلومات.  .13

 .ممكن العمل في الوقت والزمان الذى يكون فيه العميل محتاج إلى الخدمة في أسرع وقت تلبية احتياجات  .14

 زيادة كفاءة عمل اإلدارة من خالل تعاملها مع املواطنين والشركات واملؤسسات.  .15

 ضمان تدفق املعلومات بدقة وكفاية وتوقيت مالئم وجاهزية مستمرة.  .16

 البيروقراطية بمفهومها الجامد, وتسهيل تقسيم العمل والتخصص فيه.  القضاء على .17

 من .18
ً
 وليس آخرا

ً
الرحمن،  )  أهداف اإلدارة اإللكترونية التأكيد على مبدأ الجودة الشاملة بمفهومها الحديث وأخيرا

2003).  

: عناصر اإلدارة اإللكترونية
ً
 رابعا

إدارة بال أوراق: حيث تتكون من األرشيف اإللكتروني والبريد اإللكتروني واألدلة واملفكرات اإللكترونية والرسائل   -1

 الصوتية ونظم تطبيقات املتابعة اآللية. 

 االتصال عن بعد.إدارة بال مكان: تتمثل في الهاتف املحمول وأجهزة  -2

 ساعة من العمل املتواصل.  24إدارة بال زمان: تستمر  -3

على صناعة   -4 تعتمد  التي  الذكية  واملؤسسات  الشبكية  املؤسسات  من خالل  تعمل  جامدة:  تنظيمات  بال  إدارة 

 . (76, ص2004)نجم،  املعرفة

: معوقات اإلدارة 
ً
 اإللكترونيةخامسا

 األمية اإللكترونية لدى قطاعات غير قليلة من املتعاملين مع الجهات الحكومية.  -1

 ضعف البنية التحتية لالتصاالت واملعلومات.  -2

 ضعف الوعي العام بأهمية ومزايا تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في القطاعات الحكومية. -3

 اإللكترونية الحكومية. ضعف برامج التوعية اإلعالمية باإلدارة   -4

 ضعف قناعة املسئولين باإلدارات العليا بأهمية اإلدارة اإللكترونية, واعتقادهم أنها تقلل من سلطاتهم اإلدارىة.  -5

 عدم قدرة التشريعات والنظم اإلدارىة على مواكبة املستجدات في هذا املضمار.   -6

 القطاعات الحكومية. عدم وجود هياكل تنظيمية واضحة ومحددة وشاملة لكافة أنشطة  -7

توافر تجهيزات على أعلى مستوى توفرها   -8 بالقطاعات الحكومية رغم  للعاملين  العلمي والتدريب  التأهيل  نقص 

 على وظائفهم ومصالحهم
ً
 .(56, ص2005)ياسين،  الدولة؛ مما يؤدي ملقاومتهم للتغيير في هذا االتجاه خوفا
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 الثالث: العالقة بين البيروقراطية واإلدارة اإللكترونيةاملبحث  

النموذج   عن  التخلي  مع  البشرية،  للمجتمعات  املستمر  التطور  مع  يتواكب  اإللكترونية  اإلدارة  نحو  اإلتجاه 

املفترض   ولكن يبقى السؤال دائًما ماذا لو تأقلمت البيروقراطية مع نظم اإلدارة اإللكترونية الحديثة؟ فمن  البيروقراطي, 

أنظمة اإلدارة اإللكترونية، ولكن ماذا يحدث لو طور البيروقراطي من نفسه لتكريس   أنه ال مكان للبيروقراطية في ظل 

 النموذج البيروقراطي في اإلدارة بما فيه من تعقيدات وغموض لإلجراءات وغياب للشفافية في نظم اإلدارة اإللكترونية؟

ا على م
ً
فهوم اإلدارة اإللكترونية، وينعكس سلًبا على اإلنتاجية قياًسا بمتغيرات مثل  إن حدث ذلك سُيعد التفاف

 الكم والجودة والوقت, وتقليل فرص تلك املؤسسات في البقاء واملنافسة وإنهيارها حتى وإن اتبعت نظم اإلدارة اإللكترونية. 

هذا   بإحياء  يحلمون  الذين  البيروقراطيين  املدراء  بعض  هناك  الشديد  اإلدارة  فلألسف  نظام  ظل  في  النموذج 

اإلدارة   استخدام  ظل  في  البيروقراطي  للنموذج  وُيرسخون  حولهم,  من  البيئية  للتغيرات  ُمدركين  غير  اإللكترونية، 

األنظمة   استخدام  إلى  الورقية  واملعامالت  التقليدية  اإلجراءات  استخدام  من  تحول  مجرد  األمر  وكأن  اإللكترونية، 

، ولكن بدون أي معامالت ورقية, فيجعلون التحول إلى  اإللكترونية الحديثة، ف
ً
تظل نفس اإلجراءات والتعقيدات إلكترونيا

 اإلدارة اإللكترونية مجرد مفهوم للتوفير والتخلي عن استخدام املزيد من األوراق فقط.

ولكن التحول من النظام التقليدي البيروقراطي إلى اإلدارة اإللكترونية يحتاج إلى تطوير في مهارات من يتعاملون مع  

الذين   املدراء واملوظفين   
ً
البيروقراطية, خاصة التعقيدات واإلجراءات  التخلص من مظاهر  اإللكترونية، لضمان  اإلدارة 

ذلك فإن األمر ال يعدو كونه أكثر من تزامن تطور النموذج البيروقراطي مع  يتخذون اليبروقراطية منهًجا، وإن لم يحدث  

اإلدارة   وبيروقراطية  التقليدية،  البيروقراطية  بين  وتجاذب  مفرغة  حلقة  في  التطور  ويستمر  اإللكترونية,  اإلدارة  تطور 

 اإللكترونية.

( أشار  1999  –داع في املنظمات السعودية  وفي دراسة قام بها "عبد الرحمن بن أحمد الهيجان بعنوان )معوقات اإلب

 إلى  
ً
إلى أن "البيروقراطية بآلياتها وأشكالها املختلفة وما يرافقها من جمود وتعقيدات واتباع حرفي للوائح والقوانين إضافة

 . (44, ص2007)حماد،  عدم وضوح األهداف تقف عائًقا في وجه اإلبداع واالبتكار الذى تتطلبه اإلدارة اإللكترونية"

يحاول هذا البحث تناول عالقة البيروقراطية في ظل تطبيق اإلدارة اإللكترونية الحديثة التي بات من الصعب معها  

االعتماد على البيروقراطية كنموذج من نماذج اإلدارة, وإن كان لها الفضل في مرحلة تاريخية معينة اهتمامها بالتخطيط  

 حتى في ظل نظم اإلدارة اإللكترونية الحديثة؟!  , فلماذا يصر البعض على اتباع أساليب البيروقرواطيةوالتنظيم

 السلبيات التي وجهت للنموذج البيروقراطي, والتي  
ً
ليس للبيروقراطية مكاًنا في كثير من املؤسسات الحديثة، نظرا

الحد التغيرات  ومواكبة  التكنولوجى  التقدم  أمام  عائًقا  تعتمد  كانت  التي  اإلدارية  األجهزة  تواجه  مشكلة  وأصبحت  يثة, 

 عن اعتبارها نموذج مغلق ال عالقة له بالبيئة الخارجية.  
ً

 النموذج البيروقراطي في إدارة مؤسساتها. فضال

الروتيني   املدير  وعدم  - نمط  والعمل،  باالنتاج  االهتمام  غياب  ظل  في  والتعليمات  واألنظمة  بالقوانين  يهتم  الذي 

  -هتمام بالعاملين ومبادراتهم, واالهتمام فقط بما هو ُمدون على الورق ومحاضر الجلسات واالجتماعات دفًعا للمسئوليةاال 

 أفرز الكثير من التحفظ والغموض والسرية في املؤسسة تجاه العاملين, وغياب للرؤية واألهداف والشفافية للمؤسسة. 

اإلدا موضوع  تناولت  التي  الدراسات  خالل  هناك  ومن  أن  اتضح  البيروقراطي  بالتنظيم  وعالقتها  اإللكترونية  رة 

أن   يرى  الثاني  االتجاه  أما  البيروقراطية،  إلصالح  أداة  عن  عبارة  اإللكترونية  اإلدارة  أن  يرى  األول  االتجاه  اتجاهين، 

 االتجاهين: البيروقراطية من أهم أسباب فشل مشاريع اإلدارة اإللكترونية, سنحاول فيما يلي مناقشة كل من 

 االتجاه األول: اإلدارة اإللكترونية أداة إلصالح البيروقراطية 

تمثل   البيروقراطية، حيث  ستعمل كوسيلة إلصالح 
ُ
ت أن  اإللكترونية  لإلدارة  يمكن  أنه  االتجاه  يرى أصحاب هذا 

 محرك لعملية اإلصالح اإلداري, وزيادة فعالية اإلدارة العمومية لخدمة املواطنين. 
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أ للبيروقراطية  ويعتبر  األساسية  املبادئ  أن  االتجاه  هذا  وتقسيم  -صحاب  والتخصص,  السلطات،  في  كالتدرج 

الجامدة واإلجراءات  والقوانين  وال    - العمل،  مرنة  وغير  املواطنين،  مع  تعاملها  في  العمومية  اإلدارة  لجمود  أدت  التي  هي 

دعم قيم املشاركة في املعلومات والتعاون مما يجعلها  تستجيب لحاجيات املتعاملين معها، كما يعتبرون اإلدارة اإللكت
ُ
رونية ت

 ومرونة.
ً
 أكثر تفتحا

كما يرى أنصار هذا االتجاه أنه يمكن لإلدارة اإللكترونية أن تتجاوز املشاكل التي يتسبب فيها التنظيم الهرمي لإلدارة  

ا اإلدارية والتفتح أكثر على املتعاملين مما يزيد من  العمومية، وأن اإلدارة اإللكترونية تعتبر فرصة للحكومة إلصالح أجهزته 

  .
ً
 ثقة املواطنين بالحكومة والنظام السياس ي عموما

البيروقراطية وال تقض ي عليها، من خالل استعمالها   إلى أن اإلدارة اإللكترونية عبارة عن وسائل تدعم  باإلضافة 

كفاءة   من  يرفع  مما  املوجودة,  اإلدارية  اإلجراءات  فاإلدارة  ألتمتة  فلسفته،  في  تغير  دون  البيروقراطي  التنظيم  وفعالية 

أكثر فعالية وقوة لخدمة   العمومية  البيروقراطي لإلدارة  التنظيم  إيجاد حلول مالئمة لجعل  فعل من أجل 
ُ
ت اإللكترونية 

 .(3, ص2012)طاشمة،  املتعاملين معها 

 في عصرنة وتطوير عمل اإلدارة العامة رغم  
ً
 هاما

ً
ويمكننا القول من خالل ما تقدم أن اإلدارة اإللكترونية تلعب دورا

 طابعها البيروقراطي، من خالل الخصائص التي تميزت بها وتناولناها فى املبحث الثانى.

 االتجاه الثانى: البيروقراطية سبب في فشل اإلدارة اإللكترونية 

اب هذا االتجاه أن البيروقراطية من األسباب الرئيسية لفشل اإلدارة اإللكترونية، بسبب املبادئ التي  يرى أصح 

تبنى عليها البيروقراطية كالهرمية، والتخصص وتقسيم العمل واإلجراءات والقوانين الرسمية, وحسب وجهة النظر هذه  

 اإللكترونية لتمكينها من النجاح.  يجب مباشرة اإلصالح البيروقراطي قبل البدء في عمل اإلدارة 

للموظفين   البيروقراطية  الثقافة   بسبب 
ً
 يكون صعبا

ً
أن نجاح اإلدارة اإللكترونية غالبا أنصار هذا االتجاه  ويرى 

تحتاج   اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  أن  في حين  املعلومات دون مشاركتها,  الحفاظ على  في  النجاح  يرون  العموميين، حيث 

املشا قواعد  لثقافة  تحكمه  البيروقراطي  التنظيم  في  املعلومات  ونقل  االتصال  قنوات  أن  كما  املعلومات,  وتبادل  ركة 

وإجراءات جامدة مما يخلق ثقافة السرية وعدم مشاركة املعلومات بين مختلف األجهزة الحكومية, وهو ما يعرقل تطبيق  

العمليات ا إلى توحيد   
ً
)عرفة،    إلدارية بين مختلف األجهزة اإلدارية لخدمة املواطناإلدارة اإللكترونية التي تهدف أساسا

2012)  . 

  
ً
باإلضافة إلى أن جمود القوانين واإلجراءات هي الحاجز األساس ي لنجاح اإلدارة اإللكترونية في القطاع العام مقارنة

يرجع فشل اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة التنظيم الهرمي للسلطة, الذى يمس مصالح األفراد   بالقطاع الخاص, كما

 ألنها تنادي بالتنظيم األفقي.  
ً
 واإلدارة اإللكترونية خصوصا

ً
 البيروقراطيين مما يجعلهم يقاومون التغيير عموما

ومتناقضة في نفس الوقت، فمعظم دول العالم الزالت  العالقة بين اإلدارة اإللكترونية والبيروقرطية عالقة معقدة  

تعتمد على التنظيم البيروقراطي في تسيير شئونها وخدمة مجتمعاتها، كما أن معظم دول العالم تتجه نحو تطبيق اإلدارة  

د تنسيق  اإللكترونية بقصد زيادة فعالية أجهزتها الحكومية والتماش ي مع التطور التكنولوجي السريع، وهذا يستدعي وجو 

 . (Bakkour ،2013.p 05) بين االنتقال لإلدارة اإللكترونية والبيروقراطية للتنظيم في اإلدارة العمومية 

وترى الباحثة أنه يمكن للبيروقراطية أن تكون أداة ووسيلة فعالة لنجاح تطبيق مشاريع اإلدارة اإللكترونية إذا  

بقت بمفهومها املث
ُ
 إلى التقسيم الواضح للمهام واألدوار لألفراد داخل التنظيم  ط

ً
الي, فاإلجراءات والقوانين الواضحة إضافة

تناغم   في  العمل  للموظفين  يمكن  الجيد  التنسيق  املهام، وبفضل  الجيد إلنجاز  التنسيق  البيروقراطي يساعد على خلق 

 ة.مستمر وهو ما يساهم في التطبيق الفعال لإلدارة اإللكتروني
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واملتابعة   للسلطة,  الهرمي  والتنظيم  الرسمية  واإلجراءات  القواعد  تفرزها  التي  التأقلم  ثقافة  من  االستفادة  مع 

الفعالة للمشاريع مما يخفض من مخاطر الوقوع في األخطاء، وتجنب ظهور سلوكات اإلهمال وعدم التماثل لألوامر من  

 ني اإلدارة اإللكترونية. طرف املوظفين العموميين, كل ذلك ُيدعم وُيعزز تب

كما تضمن الثقافة البيروقراطية القوية لإلدارة العمومية قيم العدالة والنزاهة واملساواة في تعاملها مع املواطنين  

واملؤسسات الخاصة، مما يخلق اإلحساس باملسئولية في إنجاح تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى املوظفين في كل املستويات  

 عامة. من اإلدارة ال

من خالل ما سبق يمكننا القول أن التنظيم البيروقراطي في صورته املثالية يعتبر أداة فعالة في التطبيق السليم  

املوظفين   لدى  املسئولية  روح  وخلق  املهام،  أداء  في  والتناغم  التنسيق  خلق  على  قدرته  خالل  من  اإللكترونية،  لإلدارة 

 تأطير  العموميين في كل املستويات اإلدارية، وت
ً
جنب الوقوع في األخطاء أو التقليل منها عند القيام بتطبيق املشروع وأخيرا

سلوكات املوظفين العموميين من خالل تجنب سلوكات اإلهمال وعدم االلتزام بالقواعد واإلجراءات أثناء تطبيق اإلدارة  

 اإللكترونية.

 الخاتمة:

الدراسة   بعض  خالل  من  وهذا  بالبيروقراطية،  وعالقتها  اإللكترونية  اإلدارة  موضوع  الدراسة  هذه  في  تناولنا 

 استنتجنا أن:  

 تعتبر اإلدارة اإللكترونية سمة العصر الحديث، وتطويرها هو السبيل الواجب اتباعه لتحقيق التنمية،   -1

 تؤثر اإلدارة اإللكترونية بشكل كبير على البيروقراطية بطرق مختلفة.  -2

ل يتناول  هناك اتجاهين متناقضين إلى حٍد ما في معالجة موضوع اإلدارة اإللكترونية والبيروقراطية، االتجاه األو  -3

اإلدارة اإللكترونية كأداة ووسيلة إلصالح البيروقراطية وجعلها أكثر فعالية وكفاءة في خدمة املواطنين، من خالل  

البيروقراطي   التنظيم  عليها  يبنى  التي  األساسية  املبادئ  إلصالح  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استعمال 

ال والقواعد  العمل  وتقسيم  والتخصص  السبب  كالهرمية،  البيروقراطية  أن  فيرى  الثاني  االتجاه  أما  رسمية, 

 املباشر في فشل تطبيق اإلدارة اإللكترونية, من خالل تلك املبادئ األساسية التي يبنى عليها التنظيم البيروقراطي. 

 في أغلب دول العالم بالرغم من التقدم التكنولوجي الهائل.  -4
ً
 اليزال التنظيم البيروقراطي سائدا

نو  التنظيم  لذا  وثقافة  فلسفة  االعتبار  بعين  األخذ  ضرورة  اإللكترونية  اإلدارة  بتطبيق  القيام  عند  ص ى 

البيروقراطية   والثقافة  اإللكترونية  اإلدارة  بين  وتناسق  تناغم  إيجاد  على  والعمل  العمومية،  باإلدارة  البيروقراطي 

 السائدة.
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