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 الواجب هذا أداء على وأعانني والمعرفة، العلم درب لي أنار الذي هلل الحمد
 العمل... هذا إنجاز في ووفقني

 بعيد من أو قريب من ساعدني من كل إلى واالمتنان الشكر بجزيل أتوجه
 بالذكر: خصأو  صعوبات من واجهني ما تذليل وفي العمل، هذا إنجاز على
 وتوجيهاته المتميزة جهوده وعلى وتفهمه صبره على باي" "أحمد المشرف األستاذ

 لي. عونا كانت التي
تحملهم عناء قراءة هذه األطروحة  على المناقشة لجنة اعضاء اشكر كما

 ومناقشتها.
 في ساهموا الذين السياسية العلوم قسم أساتذة لجميع موصول والشكر

 .سعيد" بن "مراد الدكتور األستاذ رأسهم وعلى تأطيري،
 من طيبة بكلمة ولو ساعدني من كل إلى والعرفان الشكر بجزيل أتقدم كما
 وليد"، "عبدلي الدكتور بلقاسم"، "بوقرة الدكتور األستاذ خاصة بعيد من أو قريب

 .ختاش" "محمد والدكتور

 
 

  



 

 II 

 

 داءــــــــــــــإه
 الكلمات. هذه تمت وبعونه بفضله الذي هلل الحمد

 إلى: العمل هذا أهدي
 -أبي– الحياة في قدوتي إلى دربي، لتضيء تحترق التي الشمعة

 - أمي- والحنان الحب منبع إلى وأتفتح، أنمو لتجعلني الزمن مع تذبل التي الزهرة
 -وسهى منال -أختاي- حياتي ريحان إلى البريئة، والنفوس الرقيقة الطاهرة القلوب

 في سندي إلى والصعاب، المتاعب كل معي وتحمل حياتي لحظات كل معي تقاسم من
 -زوجي– قلبي ونبض الحياة

 -االء ريتال– ابنتيقتها قبل أن أراها........روح عشإلى 
 سمونة" و"بعزيز مبروك" "أمزيان الثانية عائلتي لي وكانا لهما بنتا جعالني منإلى 

 إلى اخوتي: أمين وأمينة
 -حدودة جدتي -فينا وأثرت فارقتنا التي الطاهرة الروحإلى 

 رمز واالحترام... والتقدير الحب كل يستحق من إلى جميله، أرد نأ استطيع ال من إلى
 .-دواجي عادل – والوفاء التضحية

 سجود اليان، صالح، علي، روفياء، محمود،الطفولة  ذكريات عيني فيلهم  احمل من
 وحنين.

 بوهنتالة. ومنال عبلة فضيلة، دليلة، الهام، العبارات...، كل ثنائهم عن عجزت من
 وهاجر... سعاد الطفولة منذ دربي رافقتا اللتان صديقتاي

 نورة، وهيبة، عبلة، صديقة، سعيدة، خزار، ىليل :بجانبي دائما كن الالتي زميالتي إلى
 ، وجميع طاقم مدرسة حدة فرحي مديرا واساتذة....يمينة سمية، إيمان،

 "أمزيان" زوجي عائلة دواجي"،" و العزيز "عبد .-عائلتي- رباها في عشت من
 الرفيع. والخلق والفكر العلم روح قلبي في زرعوا من

 .السنوات مر على أساتذتي إلى
 .سهوا قلمي من سقط من كل إلى
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   الملخص:
 فععي أساسععيا مطلبععا أصععبح الجامعععات فيهععا بمععا العامععة المنظمععات فععي األداء تميععز لتحقيععق السعععي إن

 إداريعععة معععداخل تبنعععي المنظمعععات تلعععك علعععى يحعععتم والعععذي اليعععوم، الععععالم يشعععهدها التعععي البيئيعععة التغيعععرات ظعععل
حععدا  الصعععوبات وتخطععي النهععوض، علععى تسععاعدها  علععى القععدرة إلععى للوصععول األداء فععي وتطععوير تفععوق وا 

 بسرعة. العمليات فيها وتتغير التكنولوجيا وتتطور واالستراتيجيات األساليب فيها تتحول بيئة في البقاء
 العامعة بعاإلدارة االنتقعال فعي االلكترونية اإلدارة دور على للتعرف كمحاولة الدراسة هذه جاءت وعليه

 تبنعععي علععى الباحثعععة عمععدت حيعع  ،1باتنعععة جامعععة تجربععة خعععالل مععن األداء تميععز إلعععى التقليععدي األداء مععن
 ثم الدراسة، بمتغيري المرتبطة والمعرفية المنهجية الحقائق باستنارة ا  بدء العمل في ومحددة واضحة منهجية

 خالل من أدائها على التميز سمة إضفاء إلى الرامية ومساراتها الجزائرية العامة اإلدارة أداء واقع استقصاء
 واقععع تشععخيص إلععى وصععوال االلكترونععي، اإلداري نمععوذ األ إلععى البيروقراطععي اإلداري نمععوذ األ مععن انتقالهععا
 معتمعدة ،1باتنعة جامععة مسعتوى علعى التميز محددات إيجاد على إسهامها ومدى االلكترونية اإلدارة تطبيق
 التالية: النتائج إلى خاللها من توصلت التي األدوات من العديد ذلك في
 أن إال األداء، تميعز إلعى للوصعول متكعامال معدخال تشعكل التصعوري النظري شقها في االلكترونية اإلدارة -

 شعاملة ومنظومعة واضعحة، منهجيعة خطعة وجعود بمعدى امرهونع يبقعى ذلعك إلعى الوصعول فعي الواقعي نجاحها
 الضرورية. المتطلبات توافر تراعي

 لهعا يضعمن العذي الكامعل االلكترونعي البنعاء تحقيعق إلعى بععد تتوصعل لعم عمومعا الجزائريعة العامة اإلدارة  -
 األداء. تميز إلى الوصول

 (.6.12) حسابي بمتوسط ونية،االلكتر  اإلدارة لتطبيق متوسط مستوى 1باتنة جامعة تعرف -
 بمتوسعععط ،1باتنعععة جامععععة أداء فعععي التميعععز تحقيعععق علعععى متوسعععط بمسعععتوى االلكترونيعععة اإلدارة سعععاهمت -

 (.1..1) حسابي
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Résumé : 
   La quête pour la réalisation d’excellente performance dans les organisations publics y 
compris les universités est devenu une exigence de base à la lumière des changements 
environnementaux que connait le monde aujourd’hui et ce qui oblige ces organisations a 
adopter des approches administratives pour les aider à dépasser les difficultés, et faire 
évoluer leurs présentations pour arriver à rester dans un environnement dont les stratégies 
et la technologie se développent à grande vitesse. 
   Cette étude a pour but d’essayer de connaitre le rôle du management électronique dans 
la transition de l’administration publique de la performance traditionnelle à l’excellence à 
travers l’expérience de l’université de Batna1 de façon à ce que le chercheur adopte une 
méthodologie claire et spécifique dans le travail, en commençant par clarifier les faits 
méthodologique cognitifs liés aux variables de l’étude, puis en examinant la réalités de la 
performance de l’administration publique algérienne et ses trajectoires visant à : 
- Le management électronique sans son cadre théorique et conceptuel ; constitue une 
approche intégrée visant à atteindre l’excellence des performance, mais son succès dépend 
de l’existence d’un plan systématique et claire et d’un système complet en prenant en 
considération la disponibilité des exigences requise. 
-  L’administration publique algérienne n’a pas encore réalisé la construction électronique 
complète ce qui garantirait l’accès à l’excellence. 
- L’université de Batna1 a un niveau moyen de l’application du management électronique 
avec une moyenne de (2.16). 
- La gestion électronique que a contribué au niveau moyen de l’excellence de la 
performance de l’université de Batna1 avec une moyenne (1.83). 
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 توطئة
 *التوبعععة، والمؤمنعععون( ورسعععوله عملكعععم اهلل فسعععيرى اعملعععوا )قعععل وجعععل ععععز قولعععه معععن الدراسعععة تنطلعععق

 علععى محفععزة بمنهجهععا جععاءت التععي اإلسععالمية الشععريعة فععي والعمععل األداء أهميععة علععى للتأكيععد *110يععةاآل
 يؤكعده معا وهعو التميعز، فعي المحعدد األسعمى وضععه إلعى للوصعول أدائعه حسعن ضرورة على ومؤكدة اإلتقان
 ال )إنعا أيضعا وقولعه *،16االيعة *الملعك، عمعال( أحسعن أيكعم ليبلوكم والحياة الموت خلق )الذي تعالى قوله

 *.11االية *الكهف، عمال( أحسن من جرأ نضيع
 النصععف فععي الععالم عرفهععا التعي اإليقععا  سعريعة والتغيععرات العميقععة العالميعة التحععوالت موجعة ظععل ففعي

 مععا سععواء األصعععدة كافععة وكععذا والدوليععة، المحليععة المسععتويات جميععع مسععت والتععي العشععرين القععرن مععن الثععاني
 واإلداري...، والمعرفععي التكنولععوجي الصعععيد علععى أو الثقععافي، السياسععي، دي،قتصععااال بالصعععيد منهععا تعلععق
 للبقعاء حتميعة كضعرورة منعه بعد ال أمعرا أضعحى األداء فعي التميعز تحقيق نحو التوجه أن الواضح من أصبح

 ونشعاطات مجعاالت ولكافعة القطاععات لكعل األخيعر ذلعك شعمولية ضعرورة إلعى االنتبعاه لفعت كمعا واالستمرار،
 ععن البحع  فعي اهتمامهعا تركيعز ضعرورة عليهعا وفعرض وأنواعهعا، أحجامها بمختلف والمنظمات المؤسسات
 ميعزة إضعفاء علعى وتسعاعدها جهعة، معن بيئتهعا تفرضعه معا معع التكيعف لهعا تضعمن التعي والمداخل األساليب
  أخرى. جهة من أدائها مستوى على التميز

 شعكل حيع  مذهال، تطورا سجلت واالتصال لإلعالم الحديثة التكنولوجيات أن نجد ذاته السياق وفي
 التكنولوجيععات تلععك خاللععه مععن وأضععحت آنفععا، إليهععا شععرناأ التععي التغيععرات لتلععك منطلقععا بععدوره التطععور ذلععك

يعععرف  اإلداري الفكععر أصععبح ذلععك مععع وبععالموازاة أدائهععا، ورفععع المؤسسععات وعصععرنة لتطععوير أساسععية دعامععة
 عكسعت التي االلكترونية اإلدارة ميالد عن أسفرت فكرية ونماذ  نظريات شكل في ظهرت جديدة اتجاهات
 يعكعععس حعععدي  مفهعععوم إلعععى بيروقراطيععا، نموذجعععاأ يعكعععس العععذي التقليعععدي المفهععوم معععن لعععإلدارة وانتقعععاال تحععوال

 ومعامالتهععا وهياكلهععا ووظائفهععا شععكلها علععى مباشععر بشععكل أثععرت ونوعيععة فكريععة نقلععة حقععق مبتكععرا نموذجععاأ
 مععن بععه همتسعع مععا خععالل مععن نفسععه الوقععت فععي األداء تميععز لتحقيععق متكععامال مععدخال شععكلت أدائهععا، ومعععايير
 واقعيا. وتفعيلها األخير ذلك محددات إيجاد

 غعرار على "الجزائر"في  العامة اإلدارة نإف المعاصرة والمؤسسات للمنظمات بالنسبة الحال هو وكما
 لوظائفهعععا وأدائهعععا الحعععالي محيطهعععا فعععي التواجعععد يمكنهعععا ال األخعععرى العععدول فعععي العامعععة اإلدارات معععن غيرهعععا
 ولععم والمسعتجدات التطعورات تلعك كععل ععن بمععزل تكعن لعم أنهععا حيع  ذكعره، سعبق مععا كعل ععن بعيعدا المحعددة
 اإلدارة تبنعي نحعو نفسعها دفععت لعذا للمتميعز، بعل لألقعوى يعد لم البقاء أن يستوجب الذي المنطق عن تخر 
 معا وهعذا أدائهعا، مستوى على التميز ميزة إلضفاء حلول من توفره ما ذلك في مستغلة وتطبيقها لكترونيةاإل

 المصعععالح ومجمعععو  الدولعععة تحعععدي  فلسعععفة تبنعععى العععذي "كترونيعععةلإ الجزائعععر" مشعععرو  خعععالل معععن فعليعععا تجسعععد
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 الجامعععات فيهععا بمععا التقليديععة اإلداريععة المؤسسععات وكععذا ومؤسسععاتها، هيئاتهععا كععل علععى بععالتركيز العموميععة
 لمعا نظعرا للدولعة واإلداري المؤسسي النسيج ضمن المنظمات أهم ىدإح باعتبارها العالي التعليم ومؤسسات

 فععي هميسعع الععذي بالشععكل المختلفععة نشععاطاته ودعععم عامععة بصععفة المجتمععع تطععوير فععي فعععال دور مععن تقدمععه
 المجتمعععات فععي التقععدم حركععات مععن الكثيععر أن أكععدت العالميععة التجععارب أن خاصععة الشععاملة، التنميععة تحقيععق
 م ختلععف فعي األمريكعي المجتمعع صعورة إلععى المثعال سعبيل علعى نظرنعا فلععو جامعاتهعا، أداء تميعز بفععل كانعت
 الجامعات. تلك نتا  نجده نظمه

 اآلليعات رصد في الجدي التفكير األمر استلزم الدور بهذا القيام على قادرة غير جامعاتنا كانت ولما
 وحيويعا، أساسيا مطلبا الجزائرية الجامعة تطوير بذلك ليصبح متميز أداء ذات جامعات وخلق ببناء الكفيلة
 عرفتهعععا التعععي اإلصعععالح مسعععيرة خعععالل معععن كبعععرى تغيعععرات شعععهدت "1 باتنعععة" جامععععة نجعععد السعععياق هعععذا وفعععي

 تعدريجيا والتوجعه دارتهعاإ نمعوذ أ تطعوير علعى العمعل خعالل من التميز إلى أدائها بمستوى للوصول والرامية
 والفشل النجاح ميزان كفتي على األخيرة تلك تجربة يضع ما وهذا االلكترونية، اإلدارة بتطبيقات األخذ نحو
 التميز. إلى بأدائها الوصول في لكترونيةاإل اإلدارة تطبيق من االستفادة على قدرتها مدى عن للحكم
 وأهدافها: الدراسة أهمية .1

 تععوفير علعى المعاصعر الواقععع يفرضعها التعي الماسعة الحاجععة معن الدراسعة أهميعة تنبثععق الدراسـة: أهميـة أوال:
 محعور شعكلت التي القضية وهي التميز، نحو اإلدارية المنظمات أداء لتوجيه حديثة إدارية ومناهج أساليب
 أهميعة الدراسعة يزيعد ومعا الراهنعة، الفتعرة فعي العامة اإلدارة مجال في والمختصين الباحثين من العديد اهتمام
 تطعوير فعي نجاعتهعا أثبتعت التي الحديثة المداخل ىحدإ باعتبارها لكترونيةاإل اإلدارة دور على تركيزها هو
 بين المختلفة التأثير عالقات توضيح خالل من وهذا ذلك، تحقيق في المختلقة والمنظمات المؤسسات أداء
 ذلك. إلى للوصول والمنهجية الموضوعية الحقائق واستيضاح األداء وتميز االلكترونية اإلدارة من كل

 مععن هتعانيععنظععرا لمععا  "الجزائععر"فععي  العامععة اإلدارة علععى التركيععز فععي أهميتهععا الدراسععة هععذه تسععتمد كمععا
 فعي أدائهعا تتبعع خعالل معن وهذا والواقعية الجدية للدراسات افتقارهاو  أدائها، مستوى على اختالالتو  مشاكل
 األداء ذلعك بمسعتوى االنتقعال نحعو الراميعة جهودهعا ورصد تطورها، مسارات وتقصي التقليدي نموذ األ ظل
 التركيعز معع المنتهجعة والميكانيزمعات واآلليعات االستراتيجيات مختلف توضيح خالل من التميز مستوى إلى
 نموذ .أك الجامعة واعتماد استراتيجيا خيارا باعتباره لكترونياإل النهج على

 والتحليعل للدراسعة أساسعية كوحعدة "1باتنعة" جامععة علعى التركيعز فعي الدراسعة هعذه أهميعة تتجلعى كعذلك
 والتنميعة المجتمعيعة التنشعئة تحقيعق فعي محوريعا دورا تلعب التي والمؤسسات المنظمات أهم ىحدإ باعتبارها
 علعى التميعز سعمة إضعفاء فعي دوره وتحديعد فيهعا لكترونعياإل العمعل واقعع تشعخيص خعالل من وهذا الشاملة،
 ومعا نظري هو ما كل بين الموجودة الفجوة وكشف الحالي الواقع فهم في هميس الذي بالشكل أدائها مستوى
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 البحعععو  انععععدام ظععل فعععي خاصععة معالجتهعععا قصععد الموجعععودة االخعععتالالت تحديععد علعععى ويسععاعد واقععععي، هععو
 النحو. نفس وعلى الطرح هذا تناولت التي التطبيقية والدراسات

 يلي: فيما الدراسة أهداف تتحدد الدراسة: أهداف ثانيا:
 المسعتحدثة المواضعيع أهعم احعد باعتبعاره األداء بتميعز المرتبطعة والمعرفيعة العلميعة الفجعوة تقليص محاولة -
 ومنهجيععة ومحدداتععه مقوماتععه بدراسععة يعنعى مععنظم وفكععري نظععري إطععار تقعديم خععالل مععن اإلداري، الحقععل فعي

 تطبيقه.
 كعل إسعقاط خعالل معن العواقعي التطبيقعي ومسعارها التجريعدي النظعري بعدها في االلكترونية اإلدارة دراسة -
 فيهعا لكترونيعةاإل اإلدارة واقععوالوقعوف علعى  ،الجزائريعة العامعة اإلدارة علعى النظعري الشعق فعي تناولعه يتم ما

 التميز. تحقيق في دورها ذلك من واألكثر األخيرة تلك أداء على انعكاسها وتوضيح
 سعبيل فعي تعتمعدها التعي واآلليعات البعرامج أهعم على والتعرف الجزائرية العامة اإلدارة أداء واقع تشخيص -

 اإلصعععالحية المقاربعععات رصعععد خعععالل معععن الجزائريعععة الجامععععة علعععى التركيعععز ثعععم ومعععن أدائهعععا، تميعععز تحقيعععق
 ذلك. في المعتمدة والتطويرية

 أدائهعا تميعز مسعتوى علعى والتععرف ،"1باتنعة" جامععة فعي االلكترونية اإلدارة لتطبيق الفعلي الواقع تحليل -
 الجامععة فعي لكترونيعةاإل اإلدارة إسعهام على التركيز خالل من وهذا لكترونيةاإل اإلدارة توظيف من المحقق
 متميعزة، بشعرية موارد متميزة، تنظيمية بيئة متميزة، قيادة متميز، استراتيجي )بناء تحقيق على الدراسة محل

 متميزة( وخدمات اإلبدا 
سععهامو  دور وجعععود يفتععرض والععذي الدراسعععة نمععوذ أ اختبععار -  الجامععععة أداء تميععز فععي االلكترونيعععة لععإلدارة ا 

 ."1باتنة" جامعة الدراسة محل
  :الموضوع اختيار مبررات .8

 جملعة تضافر إلى الحقيقة في راجع خرآ دون معين موضو  معالجة في ورغبته الباح  اهتمام لعل
 بمواصعفات تعرتبط موضوعية وأخرى واهتماماته، وميوالته الباح  بشخص ترتبط التي الذاتية المبررات من

 في: الموضو  هذا تناول مبررات أهم تلخيص يمكن وعليه، الدراسة موضو 
 الذاتية: المبررات أوال:

 للباحثعععععععة العلمعععععععي بالتوجعععععععه ارتباطهمعععععععا بحكعععععععم األداء وتميعععععععز االلكترونيعععععععة اإلدارة بموضعععععععو  االهتمعععععععام -
 واختصاصها.

 معدى علعى جامعتهعا واقعع عايشعت أنهعا حيع  أفرادهعا حعدأ الباحثة تكون التي المواضيع بإحدى االهتمام -
 ايجعابي بنحعو فيعه وأثعرت أداءهعا مسعت التعي والتطعورات التغيرات مرة كل في مدركة سنوات، تسع من أكثر
 وهو االلكترونية، اإلدارة في المجسد لكترونياإل نموذ األ إلى التقليدي اإلداري نموذ األ من انتقالها نتيجة
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 لمحدداتعه وفقعا األداء وتميعز االلكترونيعة اإلدارة تطبيعق بعين الميدانيعة العالقعة توضعيح محاولة إلى دفعها ما
 األساسية.

 الموضعو  هعذا أن خاصعة المسعتقبلية البحعو  معن المزيد إلجراء والباحثين للدارسين المجال فتح محاولة -
 فععي بلورتهععا يمكععن التععي النقععاط مععن العديععد يطععرح ممععا مؤشععراته، لتعععدد نظععرا المتشعععبة المواضععيع مععن يعتبععر
 لها. االنطالق أرضية بمثابة الدراسة هذه تكون جديدة بحثية مواضيع شكل
  الموضوعية: المبررات ثانيا:

 علعى الجزائرية العامة اإلدارة أداء تميز بموضو  اهتمت الدراسات التي وقلة جهة، من الموضو  حداثة -
 لكترونية.اإل اإلدارة خالل من تحديدا 1"باتنة" وجامعة العموم وجه

 العديعد فعي ونجاعتهعا نجاحهعا أثبتعت حديثعة إداريعة كفلسعفة االلكترونيعة بعاإلدارة المتعلقة المواضيع أهمية -
 إدارتها. وبأنظمة الدول من
 التقليععدي المسعتوى معن المصعطلح هعذا وانتقعال النظريععة، الناحيعة معن اإلداريعة الدراسعات فعي األداء أهميعة -

 للبقععاء وشععرطا البيئيععة التطععورات تقتضععيها حتميععة ضععرورة أضععحى مععا سععرعان الععذي المتميععز المسععتوى إلععى
 واالستمرارية.

 شعامل منظعا وضعع علعى فيهعا القعرار أصعحاب تسعاعد واقعيعة دراسعات إلعى الجزائرية العامة اإلدارة حاجة -
 الحديثة. التوجهات ومواكبة بها المحيطة والمتغيرات التطورات مواجهة في قدراتها بتفعيل يسمح

 يسعتلزم ممعا والتقعدم التنميعة حركعة قيعادة فعي ومحعوري أساسعي دور معن بعه تضطلع وما الجامعات مكانة -
 مهامها. تحقيق على تساعدها التي اآلليات استشراف ضرورة

  :الدراسة مرجعية .5
 تبحعع  واالدبيععات التععي الدراسععات غيععاب إلععى الباحثععة الععذي قامععت بععه المكتبععي المسععح نتععائج توصععلت

 العامععة واإلدارة العمععوم وجععه علععى العامععة، اإلدارة أداء تميععز فععي لكترونيععةاإل اإلدارة "دور فععي مباشععر بشععكل
 بشعكل لدراسعةواحعدا ل متغيعرا ععالج منهعا بعض وجود ينفي ال هذا أن إال" الخصوص وجه على الجزائر في

 اإلدارة موضعععو  تناولعععت التعععي الدراسعععات ثعععراء اإلطعععار هعععذا فعععي جلناسععع حيععع  مختلفعععة، بيئعععات وفعععي منفصعععل
 وتركيعععز العععوطني المسعععتوى علعععى خاصعععة األداء تميعععز تناولعععت التعععي للدراسعععات نعععدرة مقابعععل فعععي االلكترونيعععة
اذ ال يمكععععن انكععععار أهميععععة تلععععك الدراسععععات فععععي بنععععاء هععععذه  األعمععععال، منظمععععات فععععي دراسععععته علععععى غالبيتهععععا

العلميعة والفكريعة للباحثعة وبلعورت  ساهمت كثيرا في اثراء الخلفية فكرية مرجعية شكلتاألطروحة حي  أنها 
ابععل لععم تععدرس العالقعععة ال أنهععا فععي المقة وتميععز األداء، إوتععدعيم الشععق النظععري المتعلععق بععاإلدارة االلكترونيعع

متغيععرا الدراسععة ممععا يجعلهععا قاصععرة عععن االجابععة علععى بعععض المسععائل ذات الصععلة بالعالقععة ن بععي التأثيريععة
خاصعععة علعععى صععععيد بيئعععة التطبيعععق  "الجزائعععر"التفاعليعععة بعععين تطبيعععق االدارة االلكترونيعععة واالدارة العامعععة فعععي 
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ي اعتمععدت فيهععا " وهععذا مععا يخلععق الفععارق الجععوهري بععين تلععك الدراسععات والدراسععة الحاليععة التعع1"جامعععة باتنععة
الباحثععة علععى وضععع وتصععميم انمععوذ  تصععوري مبتكععر قععائم علععى جملععة مععن المحععددات والمؤشععرات لتحديععد 

 وفيمار المستقل على المتغير التابع، تأثيرية الناتجة عن تطبيق المتغياألطر التصورية للعالقة التفاعلية وال
 : األدبياتتلك  لبعض عرض يلي
 الكتب: :أوال
  الذي سعى من خالله الى تغطية الجوانعب ، 1اإلدارة اإللكترونية"ياسين غالب بعنوان: "كتاب سعد

لكترونية ومنهجية تطبيق نظمها وأدواتها في المنظمات العامة والخاصة ية والتقنية والعلمية لإلدارة اإلالنظر 
 على حد سواء، حي  يمكن تلخيص أهم النتائج المتوصل إليها فيما يلي:

اإلدارة اإللكترونية هو بناء القدرة على تكوين شعراكة ديناميكيعة بعين األصعول المعرفيعة جوهر عمل  -
المتاحة والمعرفة الجديدة التي يتم توليدها من خالل عملية لولبية تفاعلية بين المعرفة الضعمنية والصعريحة 

 وباستخدام نظم إدارة المعرفة.
ععة لتحسععين الخععدمات الموجهعة للمسععتفيدين تقععف اسعتراتيجية الحكومععة اإللكترونيعة تععوفر قععدرات متنو  -

في مقدمتها تعزيز االتصاالت مع المستفيدين وتوفير القدرة على قياس األداء اإلداري بصورة منفردة وعلى 
 أساس جماعي.

امتالك العالم العربي فرصة ثمينة لمواكبة عصر المعرفة في ظل امتالكعه للمقومعات الالزمعة لعذلك  -
عمليععات اإلصععالح والتنميععة والتععاون التععي تؤهلععه لتععولي مكانععة رياديععة ومععؤثرة بععين  خاصعة فععي ظععل اسععتمرار

التكععتالت الدوليععة مععن أجععل النمععو والتقععدم ومواكبععة التطععورات االقتصععادية والتكنولوجيععة المتسععارعة فععي القععرن 
 الحادي والعشرين.

  ــةاإل  االدارة" المعنععون بععع: غنععيم محمععد أحمععدكتععاب ــاقآ: لكتروني  2"المســتقبل وتطلعــات الحاضــر ف
ها كترونية من خالل التمييز بينين النظري والتطبيقي لإلدارة اإللطار والذي هدف من خالله الى توضيح اإل

االدارة التقليديععة، والتطععرق الععى أهميتهععا ووظائفهععا ومجمععل التحععديات المعععارة التععي تواجههععا وتحععد مععن  وبععين
 نتائج التي يمكن ايجازها فيما يلي:فعاليتها حي  توصل في النهاية الى جملة من ال

اإلدارة اإللكترونيععة هععي تنفيععذ كععل األعمععال والمعععامالت بععين مجموعععة مععن اإلفععراد والمنظمععات مععن  -
 خالل استخدام شبكة االتصال والمعلومات اإللكترونية من أجل زيادة فاعلية األداء.

بمختلف الجوانب وبصور وأشكال لكترونية ينتج عنه تحول جذري للعمل اإلداري تطبيق االدارة اإل -
 مختلفة.

                                                           
1
 .1002 والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار: األردن) .االلكترونية اإلدارة غالب، سعد ياسين   

2
 (.1002 للنشر، العصرية المكتبة: المنصورة). المستقبل وتطلعات الحاضر افاق: لكترونيةاإل دارةاإل غنيم، محمد أحمد  
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منهعععععا: التشعععععفير اإللكترونعععععي، التوقيعععععع وجعععععود ععععععدة نظعععععم لتعععععأمين وحمايعععععة المععععععامالت اإللكترونيعععععة  -
 اإللكتروني...

 " :والذي هدف من خالله لمعرفة المتطلبعات التعي 1"لكترونيةاالدارة اإل كتاب رأفت رضوان بعنوان ،
و  فعي تطبيعق اإلدارة اإللكترونيععة فعي المنظمعات اإلداريعة بجمهوريععة ينبغعي توافرهعا فعي المنظمعات قبععل الشعر 

سععتبيان، وقععد توصععلت فيععه علععى أداة اإلمصععر العربيععة مسععتخدما فععي ذلععك مععنهج المسععح االجتمععاعي معتمععدا 
 الدراسة إلى النتائج التالية:

الحكوميعة إععادة هندسعة لكترونية في المنظمات تطلبات الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإلمن أهم الم -
الوظععائف االداريععة التقليديععة وتحويلهععا إلععى وظععائف الكترونيععة، وتععوفير أجهععزة االتصععال اإللكترونيععة الحديثععة 

 وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في نظم المعلومات.
حسعاس  لكترونية افتقار القيادات االداريعة ألهميعة اإلهم المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإلمن أ -

المكانيعععععات الماليعععععة ابالتقنيعععععة وانخفعععععاض الحمعععععاس لتطعععععوير التقنيعععععات والبرمجيعععععات، علعععععى غعععععرار انخفعععععاض 
 المخصصة لذلك.

 الدكتوراه: أطروحات ثانيا:
 األجهـزة أداء في التميز لتحقيق نموذج بناء" بعنوان: "مزرو  أل اهلل عبد بن سليمان بن بدر" دراسة 

 التحعديات لمواجهعة األمنيعة لألجهعزة التميعز لتحقيعق نمعوذ أ إيجعاد إلعى هعدفت التعي الدراسعة وهعي 2":األمنية
 توزيعهعا تعم التعي االسعتبانة علعى والمعلومعات البيانعات جمعع فعي معتمعدة التميعز، آليعات تبعا ا عبعر المختلفة
 حيعع  "السعععودية العربيععة المملكععة" فععي األمنيععة األجهععزة فععي المركزيععة بععاإلدارات وعععامال ضععابطا 01. علععى

 اآلتية: النتائج إلى الدراسة هذه خلصت
 اسعتراتيجيات القيعادة، التميز، )ثقافة في محددا ارئيس معيارا 11 من يتكون األداء لتميز نموذ أ تصميم -

دارة المعلومععات نظععم العمليععات، إدارة البشععرية، المععوارد إدارة والشععراكات، المععوارد إدارة المنظمععة،  المعرفععة، وا 
 األمنيععة، الخععدمات تميععز المنظمععة، وخععدمات أداء تحسععين المجتمععع، مععع األمنيععة المنظمععة وتفاعععل تواصععل
 مناسبا. البح  لمجتمع الممثلة األمنية القيادات رأته ما ضوء على األمنية( المنظمة أداء تميز نتائج

 الدراسععة ألغععراض المصععمم نمععوذ األ لمعععايير ووفقععا الدراسععة محععل األمنيععة األجهععزة تميععز درجععة تحديععد -
 تلعععك توجعععه فعععي جيعععدا مؤشعععرا تعكعععس عاليعععة درجعععة أنهعععا علعععى تصعععنف التعععي وهعععي ،1111 معععن درجعععة 206

 التميز. نجو األجهزة

                                                           
1
 (.1002صر: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، م) اإلدارة اإللكترونية.رأفت رضوان،   

أطروحعة دكتعوراه غيعر منشعورة فعي العلعوم األمنيعة، ). "لتحقيعق التميعز فعي أداء األجهعزة األمنيعةبنعاء نمعوذ  "بدر بن سعليمان بعن عبعد اهلل أل معزرو ،  2
 .(6111جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية، 
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 معععايير وفععق المدروسععة األمنيععة لألجهععزة تميععزا أكثععر نتععائج لتحقيععق والتفصععيلية ةالرئيسعع الخطععوات تحديععد -
 المقترح. الدراسة نموذ أ
 هعدفت 1:"فـاقآو  واقع الجزائرية: المؤسسات في اإللكترونية اإلدارة" بعنوان: "بوزكري جياللي" دراسة 
 ،"الجزائعر" في كترونيةلاإل اإلدارة إلى التقليدية اإلدارة من التحول عملية واقع وتقييم دراسة إلى الدراسة هذه
 00 علعى موزععة اسعتبانة 100 توزيعع علعى الالزمعة والبيانات المعلومات على الحصول في اعتمدت حي 

 اآلتية: النتائج إلى أفضت التي وهي "المدية" مدينة مستوى على ديةاقتصاو  عمومية مؤسسة
 وهععي فعاليتهععا، مععن وتحعد الجزائععر فععي االلكترونيعة اإلدارة تواجععه التععي والعقبععات العوائعق مععن جملععة وجعود -

 ضععععف وكععذا واالتصعععاالت، للمعلومععات التحتيعععة البنيععة ضععععف لكترونيععة،اإل األميعععة فععي: تحديعععدها تععم التععي
 الخدمات. جودة لتحسين كأداة لكترونيةاإل اإلدارة تطبيق بأهمية الوعي

 تحفيزية. عوامل غياب ظل في العالمية المعلومات شبكة إلى الوصول درجة ضعف -
 المتعاملين. وحماية االلكترونية المعامالت بتامين المرتبط القانوني اإلطار ضعف -
 اإلدارة تطبيععق ومتابعععة وتقيععيم األداء لقيععاس العلميععة واألسععاليب الطععرق كععل تطبيععق ضععرورة علععى التأكيععد -
 لكترونية.اإل
 العـالي التعلـيم مؤسسـات أداء تطـوير فـي االلكترونية اإلدارة "دور بعنوان: :عماري سمير: دراسة – 

 تطبيقعات إسعهام معدى معرفعة إلعى الدراسعة هعذه هعدفت 2:"-الجزائريـة الجامعـات مـن مجموعـة حالـة دراسة
 العععالي التعلععيم مؤسسععات أداء تطععوير فععي والمكتبيععة" التعليميععة "اإلداريععة، الثالثععة بأبعععدها االلكترونيععة اإلدارة

 حيعع  العوطن، عبععر جامععات عشععر علعى توزيعهععا تعم أساسععية كعأداة االسععتبيان ذلعك فععي مسعتخدمة الجزائريعة
  في: تتلخص التي النتائج من جملة إلى الدراسة توصلت

 نفسععه والشععيء الدراسععة، محععل الجزائريععة بالجامعععات لكترونيععةاإل اإلدارة لتطبيععق مععنخفض مسععتوى وجععود -
 األخيرة. تلك أداء لمستوى

 تمععت التععي الثالثععة بأبعادهععا لكترونيععةاإل اإلدارة تطبيقععات إسععهام تبععرز إحصععائية داللععة ذات عالقععة وجععود -
 الدراسة. محل الجزائرية الجامعات أداء تطوير في سابقا إليها اإلشارة

 فعععي لكترونيعععةاإل اإلدارة تطبيعععق مسعععتوى حعععول المبحعععوثين إلجابعععات إحصعععائية داللعععة ذات فروقعععات وجععود -
 الجامعة. اسم باستثناء الوظيفية للمتغيرات تعزى الدراسة محل الجزائرية الجامعات
 

                                                           

، 1جامعععة الجزائععر)أطروحععة دكتععوراه غيععر منشععورة فععي علععوم التسععيير، . "اإلدارة االلكترونيععة فععي المؤسسععات الجزائريععة: واقععع وأفععاق"جياللععي بععوزكري،  1
 .(6112الجزائر، 

)أطروحعععة  ."دراسعععة حالعععة مجموععععة معععن الجامععععات الجزائريعععة –دور اإلدارة االلكترونيعععة فعععي تطعععوير أداء مؤسسعععات التعلعععيم الععععالي  "عمعععاري، سعععمير 2
 (..611ر منشورة في علوم التسيير، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، غيدكتوراه 
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 المقاالت: :ثالثا
 دراسعة "KANJI" :بعنعوان "An Integrated Approach Business Excellence:"1 إلعى هعدفت والتعي 

 الدراسعععة هعععذه اسعععتخدمت حيععع  التقليديعععة، األداء قيعععاس نظعععم فاعليعععة وتحديعععد التميعععز نمعععوذ أ مععععايير تحديعععد
 اآلتية: النتائج إلى خاللها من توصلت "بريطانيا" في عامة منظمات أربع على توزيعها تم استبانة

 األداء. تميز لتحقيق المنظمة توجه تدعم ال التقليدية األداء قياس نظم أن -
 تععؤدي والتععي المعععايير مععن مهمععة م جموعععة يتضععمنان بعععدين علععى يشععتمل األعمععال لتميععز نمععوذ أ بنععاء -

 إلدارة العمععالء، رضععا القيععادة، فععي تتحععدد التععي هععي عليهععا التركيععز تععم إذا للمنظمععة متميععز أداء إلععى بالنتيجععة
 المستمر. والتحسين البشرية الموارد إدارة بالحقائق،

 العمععل تطععوير فععي اإللكترونيععة اإلدارة "مسععاهمة بعنععوان: "قريشععي محمععد"و "الناصععر عبععد موسععى" دراسععة 
 هعدفت 2الجزائعر": – بسعكرة بجامععة والتكنولوجيعا العلعوم كلية حالة دراسة العالي، التعليم بمؤسسات اإلداري

 وتسليط المعلومات تكنولوجيا خداماست خالل من فعاليته وزيادة اإلداري العمل أهمية إبراز إلى الدراسة هذه
 فعيإسعهامها  معدى على التعرف باإلضافة الدراسة، محل المؤسسة في اإللكترونية اإلدارة واقع على الضوء
داريععا موظفععا 01شععملت  بحثيععة كععأداة االسععتبيان الباحثععان اسععتخدم حيعع  اإلداري، العمععل تطععوير  كليععة فععي وا 
 إليها: توصلت التي للنتائج عرض يلي وفيما بسكرة، بجامعة والتكنولوجيا العلوم

 صعنا  الشبكات، البرمجيات، والمعدات، )األجهزة العناصر من مجموعة على تتوفر اإللكترونية اإلدارة -
 اإلدارية. وظائفها مختلف وأداء بأعمالها القيام في المؤسسة تساعد التي المعرفة(

 العمعل مسعيرة تعيعق كانعت التعي المشعاكل معن العديعد علعى التغلعب إلعى يؤدي اإللكترونية اإلدارة استخدام -
 وغيرها. والزمان المكان حواجز المعلومات، أمن الوقت، عامل :مثل
 خعععالل معععن كبيعععرة بدرجعععة الععععاملين أداء وكفعععاءة فعاليعععة زيعععادة علعععى يعمعععل اإللكترونيعععة اإلدارة تطبيعععق أن -

 .الخ...التكاليف تقليل العاملين، وجهد وقت توفير العاملين، إنتاجية رفع :في الجادةإسهاماتها 
 :الدراسة إشكالية .5

 أضعحى بعل المنظمعات أمعام المطروحة الخيارات من يعد لم األداء تميز أن إلى اإلداري الواقع يشير
 إنمععا الصععدفة بمحععض يكععون أن هيمكنعع ال ذلععك تحقيععق أن والبععديهي للبقععاء، أساسععيا ومطلبععا حتميععة ضععرورة
 الداخليعععة البيئعععة تشعععهدها التععي السعععريعة المتغيعععرات مععع ومتعععزامن معععرن شعععامل، مخطععط، توجعععه تعععوافر يتطلععب

 أبعرز معن لكترونيعةاإل اإلدارة كانعت ولمعا ذلعك، تحقيعق معن تمكنهعا التعي اآلليعات رصعد ويسعتوجب والخارجية
                                                           

1 Kanji, G.K, An Integrated Approach Business Excellence. Vol12, No.2,UK: Routleddge Tayor &Francis 
GROUP, 2002. 

 العلعوم كليعة حالعة دراسعة الععالي، التعلعيم بمؤسسعات اإلداري العمعل تطعوير فعي اإللكترونيعةمسعاهمة اإلدارة "، محمعد قريشعي، رموسعى عبعد الناصع 2
 (.6111) ،0، العدد مجلة الباح  ."الجزائر – بسكرة بجامعة والتكنولوجيا
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 التكنولوجيععات السععتخدام المتزايععد التقععدم ظععل فععي الحععالي الوقععت فععي ظهععرت التععي الحديثععة اإلداريععة التقنيععات
 بصعفة المجتمععات نمعو علعى تسعاعد التعي المسعلمات ومعن المنظمعات، فعي المعلومعات تكنولوجيعا وتطبيقات

 بأداء االنتقال في فعاال مدخال واستثمارها توظيفها أضحى الخصوص وجه على اإلدارية والمنظمات عامة
 المتميز. المستوى إلى التقليدي المستوى من اإلدارية المنظمات تلك

 مسعايرة علعى مجبعرة ومؤسسعاتها منظماتهعا بمختلف الجزائرية العامة اإلدارة أضحت اإلطار هذا وفي
 بمسععتوى االرتقععاء نحععو السعععي عاتقهععا علععى" 1باتنععة" جامعععة أخععذت حيعع  معهععا، واالنسععياق التطععورات كععل

 تتناسععب التععي والتطويريععة اإلصععالحية والميكانيزمععات البععرامج مععن جملععة تبنععي خععالل مععن التميععز إلععى أدائهععا
تبععا  ومحدداتععه، لععألداء الجديععد المفهععوم ومتطلبععات  إلععى الوصععول علععى تسععاعدها التععي المععداخل مععن جملععة وا 

 طععرح يتسععنى هنععا مععن االلكترونيععة، بععاإلدارة عنععه المعبععر االلكترونععي المععدخل فيهععا بمععا األخيععر ذلععك تجسععيد
هـذه ب االنتقـال فـيلكتروني لإلدارة العامـة فـي الجزائـر اإل  نموذجاأل  أسهم مدى اي إلى" اآلتية: اإلشكالية
 ؟"1باتنة جامعة لتجربة دراسة خطل من األداء تميز إلى التقليدي األداء من األخيرة

  يلي: فيما المحددة الفرعية التساؤالت من جملة اإلشكالية هذه ضمن وتندر 
 إلعى تعؤدي أن لهعا وكيعف العامعة  اإلدارة أداء تميعز علعى لكترونيعةاإل اإلدارة تعأثير مؤشعرات تتضعح فيمعا -

 ذلك  تحقيق
 وفيمعا ،لكترونعيواإل البيروقراطعي يننمعوذجاأل ظعل فعي الجزائريعة العامعة اإلدارة أداء محعددات تتضعح فيم -

 الثاني  نموذ ألا إلى األول نموذ األ من نتقالاال عن الناتجة والتميز التغيير مالمح تبرز
 الخصعوص وجعه علعى الجزائريعة والجامععة عمومعا، الجزائريعة العامعة اإلدارة ومسعاعي جهعود تتضعح فيمعا -

  ذلك  إلى الوصول في لكترونيةاإل اإلدارة أثرت وكيف أدائها  مستوى على التميز لتحقيق
 معن عليعه تتعوفر معا ضعوء علعى "1باتنعة" جامععة فعي لكترونيةاإل اإلدارة تطبيق ومستوى واقع يتمثل فيما -

 ذلك  لتحقيق ةرئيس متطلبات
 األداء  تميز ومحددات متطلبات تحقيق على "1باتنة" جامعة في كترونيةلاإل اإلدارة تطبيق أسهم هل -
  الدراسة: فرضيات .1

 اآلتية: الفرضيات صياغة تم أهدافها لتحقيق واستجابة الفرعية وأسئلتها الدراسة إشكالية إلى استنادا
 لكترونيةاإل اإلدارة تطبيق بين ممنهجة موضوعية أسس على قائمة ارتباطيه عالقة هناك األولى: الفرضية
 العامة. اإلدارة أداء وتميز

  لكترونية.اإل اإلدارة لتطبيق مرتفع مستوى 1"باتنة" جامعة تعرف الثانية: الفرضية
 الفرضية: هذه الختبار اآلتية المؤشرات اعتماد تم وقد

 والتنظيمية اإلدارية المتطلبات توفر مستوى -
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 الالزمة. البشرية المتطلبات توفر مستوى -
 الالزمة. التقنية المتطلبات توفر مستوى -
 األمنية. المتطلبات توفر مستوى -
 المالية. المتطلبات توفر مستوى -

 ".1باتنة" جامعة أداء في التميز تحقيق على مرتفع بمستوى االلكترونية اإلدارة ساهمت :الثالثة الفرضية
 الفرضية: هذه الختبار اآلتية المؤشرات اعتماد تم وقد

 ".1باتنة" لجامعة متميز استراتيجي بناء تحقيق في كترونيةلاإل اإلدارةإسهام  مستوى -
 ".1باتنة" لجامعة متميزة قيادة خلق في كترونيةلاإل اإلدارة إسهام مستوى -
 ".1باتنة" لجامعة متميزة تنظيمية بيئة خلق في كترونيةلاإل اإلدارة إسهام مستوى -
 ".1باتنة" لجامعة متميزة بشرية موارد خلق في كترونيةلاإل اإلدارة إسهام مستوى -
 ".1باتنة" لجامعة اإلبدا  تحقيق في لكترونيةاإل اإلدارة إسهام مستوى -
 ".1باتنة" لجامعة متميزة مخرجات تحقيق في لكترونيةاإل اإلدارة إسهام مستوى -
 الدراسة: أنموذج .1

 خععالل مععن الجزائريععة العامععة اإلدارة أداء تميععز فععي لكترونيععةاإل اإلدارة دور بمعرفععة الدراسععة هععده تهععتم
 والتعأثير االرتبعاط عالقعات توضعيح إلعى يهعدف نموذ أ بناء تم الغرض ولهدا ،"1باتنة" جامعة على التركيز

 يلي: لما وفقا الدراسة متغيري بين
 الدراسة. أنموذج (:11) رقم الشكل

 

 
 ة.طالبال إعداد نالمصدر: م 

 "التنظيمية" اإلدارية المتطلبات-
 البشرية المتطلبات-
 التقنية المتطلبات-
 األمنية المتطلبات-
 المالية المتطلبات-

 اإلدارة االلكترونية تميز األداء

 المتغير التابع المتغير المستقل

 متميز استراتيجي بناء-
 متميزة قيادة-
 متميزة تنظيمية بيئة-
 متميزة  بشرية موارد-
 إبدا -
 متميزة خدمات-
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 في: يتحددان الرئيسيان الدراسة متغيرا أن نموذ األ خالل من يتضح
 بنعاء الدراسعة محل الجامعة في تطبيقها مستوى قياس يتم والتي لكترونية":اإل  اإلدارة" المستقل المتغير 

 التقنيععععة، المتطلبععععات التشععععريعية، المتطلبععععات البشععععرية، المتطلبععععات والتنظيميععععة، اإلداريععععة المتطلبععععات علععععى:
 المالية. المتطلبات األمنية، المتطلبات

 ــز التععابع المتغيععر  فععي األداء تميععز قيععاس ومؤشععرات معععايير أهععم بتصععنيف الباحثععة قامععت األداء": "تمي
 البشعرية المعوارد المتميعزة، التنظيميعة البيئعة المتميعزة، القيعادة المتميعز، االسعتراتيجي البنعاء يلعي: فيمعا الجامعة
 متميزة.ال خدماتال اإلبدا ، المتميزة،

 الدراسة: منهجية .1
 ضعبط للباحع  يتسعنى بواسطته أن إذ دراسة أي في أساسيا عنصرا العلمي المنهج يعد :الدراسة منهج أوال:

 تععنظم التععي القواعععد مجموعععة يمثععل ألنععه دراسععته إنجععاز فععي ينتهجععه الععذي الطريععق ويحععدد وفرضععياته أسععئلته
ة، ولمعالجععععة موضععععو  الدراسععععة وسععععليم صععععحيحة دراسععععة إقامععععة وبالتععععالي منهجيععععة بطريقععععة البحعععع  إجععععراءات

دراســة ميدانيــة  –دور اإلدارة االلكترونيــة فــي تميــز أداء اإلدارة العامــة فــي الجزائــر  "المتمحععور حععول 
 :اآلتيينظيف المنهجين تم تو   "-1بجامعة باتنة

 لبيئععة الععراهن الوضععع وتفسععير وتحليععل لتقريععر منظمععا أسععلوبا يمثععل الععذي :االجتمــاعي المســ  مععنهج 
حيع  يبعرز  1،"منهعا لالسعتفادة وذلعك وتصعميمها وتفسيرها تصنيفها يمكن بيانات إلى الوصول بهدف معينة

مثلعة فعي المبحعوثين معن الضرورية من عينة الدراسة الميدانيعة المتالمعلومات  استخدام هذا المنهج في جمع
 "1باتنة"األساتذة االداريين بجامعة االداريين و 

  :العتمعععاد عليعععه معععن خعععالل األسعععاليب اإلحصعععائية ايتضعععح وهعععو المعععنهج العععذي المـــنهال االحصـــائي
المستخدمة في مختلف مراحل الدراسة الميدانية من اختيار العينعة العى غايعة ععرض النتعائج وتفسعيرها علعى 

 المجمعة من االستبانات ومعالجتها وتحليلها احصائيا.ضوء فرضياتها، مرورا بتفريغ البيانات والمعلومات 
 يعربط أنعه خاصعة والتشعابك التعقيعد معن بعالكثير يتميعز العذي الموضعو  لطبيععة نظرا :الدراسة مقتربات ثانيا:
 علعى ذلعك كعل ومعالجعة مؤشعراته، لتععدد نتيجعة الضعبط وصعوبة بالتشعب يتميز بمتغير لكترونيةاإل اإلدارة
 معععن بالعديعععد االسعععتعانة تعععم فقعععد ،1باتنعععة جامععععة علعععى التركيعععز خعععالل معععن الجزائريعععة العامعععة اإلدارة مسعععتوى

 في: تحديدها يمكن التي المقتربات
ــرب - ــاريخي المقت  وتسعععى لألحععدا ، "تععراكم أنهععا علععى والتجععارب التحععوالت إلععى بقتععر مال هععذا ينظععر :الت

 الخصععائص عععن الكشععف ثععم موضععوعية، أو زمنيععة مرحلععة إلععى تصععنيفها خععالل مععن دالئلهععا وتحليععل لفهمهععا

                                                           

 ..0، ص (6112عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، ) .مناهج البح  العلميداوود عزيز،  1
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 األحعدا  بمسعار للتنبعؤ سععيا المراحعل تلعك بعين المحتملعة العالقعة في البح  ومحاولة مرحلة كل تميز التي
 .1المستقبل" في

 العامععة اإلدارة تطععور مسععارات رصععد خععالل مععن التععاريخي المقتععرب اسععتخدام يتضععح المنظععور هععذا معن
سععهاماتها األخيععرة هععذه وتععأثيرات واألحععدا  التطععورات مععن جملععة محصععلة كانععت والتععي "الجزائععر" فععي  فععي وا 

 إلععى التقليععدي المسععتوى مععن أدائهععا انتقععال وكععذا االلكترونععي، نمععوذ األ إلععى التقليععدي نمععوذ األ مععن االنتقععال
 المتراكمة. األحدا  من العديد نتا  كذلك كان والذي المتميز المستوى

ـــرب - ـــانوني: المقت  توجعععه فعععي يتحعععدد العععذي اإلداري والتطعععور اإلصعععالح أن يعععرى العععذي المقتعععرب وهعععو الق
 بعاألطر يبعدأ لكترونيعةاإل اإلدارة باعتماد أدائها تميز لتحقيق والسعي العامة، إداراتها عصرنة نحو "الجزائر"

 األطعر علعى التركيعز خعالل معن الدراسعة هعذه فعيه اسعتخدام يبعرز حي  عندها، وينتهي والتنظيمية القانونية
 لمساراته. المؤطرة المختلفة والهيئات التنظيمية والنصوص القانونية

 دراسععة مععن انطالقععا الععوظيفي التفسععير فكععرة علععى يعتمععد الععذي المقتععرب وهععو الــوظيفي: البنــائي المقتــرب -
 اإلدارة أن فكعرة معن انطالقعا المقتعرب هعذا علعى االعتمعاد تم حي  الدراسة، موضو  يستلزمها التي األنشطة
 معن ذلعك توظيعف ومحاولعة والمخرجعات، بالمعدخالت المرتبطعة الوظائف من عددا يؤدي نظاما تمثل العامة
 فعععي المجتمعععع وهعععو كلعععي نسعععق ضعععمن يعمعععل افرعيععع انسعععق باعتبارهعععا لكترونيعععةاإل اإلدارة أداء توضعععيح خعععالل
 األداء. تميز لتحقيق وتكامل انسجام
 معععن بمجموعععة االسعععتعانة يسععتدعي دراسعععة أي فععي مععنهج ألي الباحععع  اسععتخدام إن الدراســـة: أدوات ثالثــا:
 والمعععنهج جهععة معععن الموضععو  وطبيععععة وتتماشععى  الالزمعععة للمعلومععات الوصعععول علععى تسعععاعد التععي األدوات
باإلضعافة إلعى  االجتماعي المسح منهج هو الدراسة في المعتمد المنهج أن وبما أخرى، جهة من المستخدم

 من المعلومات على للحصول ثانويتين كأداتين والمقابلة المالحظة على االعتماد تم فقد المنهج اإلحصائي
سععقاط تقريععب إلععى تسعععى ةرئيسعع كععأداة االسععتبيان وعلععى الدراسععة، مجتمععع  الدراسععة فععي إليععه التوصععل تععم مععا وا 
 اسعتمارة 161 توزيعع تعم حيع  البح ، مجتمع من البيانات جمع ومنها الدراسة محل الجامعة على النظرية
 ذلعك وشعمل أساسعيين محعورين ضعمن مصعنفا مجعاال 11 علعى موزععة فقعرة 00 على منها واحدة كل تتكون

 وكليعة واالجتماعية، اإلنسانية العلوم كلية السياسية، والعلوم الحقوق )كلية الدراسة محل بالجامعة كليات 1
 وتحليعل لتبويعب بسيط إحصائي أسلوب على االعتماد تم كما التسيير(، وعلوم والتجارية ديةقتصااال العلوم

 فعي الحسعابي والمتوسعط المئويعة والنسعب التكعرارات واسعتخدام إحصعائية جعداول في بعرضها وذلك البيانات،
 إليها. خلصنا التي النتائج وعرض وتحليلها ينستجوبالم إجابات بإحصاء الدراسة، متغيرات عن الكشف

 

                                                           

 .602ص  (،1000القاهرة: المكتبة األنجلو مصرية، ) .أصول البح  العلميعبد الباسط محمد حسنين،  1
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  الدراسة: تقسيمات .2
 األنجلوساكسععونية الطريقعة اعتمععاد تعم أهععدافها مهعا وتماشععيا وتسعاؤالتها، الدراسععة إشعكالية إلععى بعالرجو 

 مقدمععة جانععب إلععى فصععول، ثالثععة إلععى تقسععيمها تععم حيعع  ووضععوحها، لسععهولتها نظععرا الفصععول علععى القائمععة
 :كاآلتي تم ذلكو  عنها االستغناء يمكن ال التي المنهجية والضوابط الشروط أهم من باعتبارهما وخاتمة

 الفرعيععة، وتسععاؤالتها الدراسععة إشععكالية تضععمنت حيعع  للموضععو  والمنهجععي العععام الطععرح تناولععت مقدمــة: -
 كما المعتمدة، المنهجية اإلجراءات ووضحت وأهدافها، أهميتها تبيان على ركزت كما نموذجهاأ فرضياتها،

 ومرجعياتها. الدراسة أدبيات على الضوء سلطت
 المسعععتقل المتغيعععر معععن لكعععل والمفاهيميعععة النظريعععة للمعالجعععة خصعععص العععذي الفصعععل وهعععو األول: الفصـــل -

 لكعل التقليديعة المفعاهيم معن والتحعول االنتقال حالة بإبراز عني كما مباح ، ثالثة خالل من التابع والمتغير
 األخيععر فعي ليععتم األداء، وتميعز لكترونيععةاإل اإلدارة فعي تتععرجم التعي الحديثععة المفعاهيم إلععى واألداء اإلدارة معن

 تميز محددات إيجاد في ودورها لكترونيةاإل اإلدارة تأثير إبراز خالل من األخيرين هذين بين النظري الربط
 األداء.

شعععكالية لكترونيعععةاإل "اإلدارة بعععع: المعنعععون الفصعععل هعععذا ركعععز الثـــاني: الفصـــل -  العامعععة اإلدارة أداء تميعععز وا 
 ظععل فععي العامععة إدارتهععا أداء واقععع وتشععخيص الجزائععر حالععة دراسععة علععى األول مبحثععه خععالل مععن الجزائريععة"

 االخععتالالت مختلععف عععن والكشععف والمحطععات المراحععل مععن العديععد عبععر ذلععك وتوضععيح التقليععدي نمععوذ األ
 الثعاني المبحع  فعي التركيعز ليعتم لتقويمهعا، راميعة إصعالحية مسعاعي بعروز إلعى أدت والتعي منها عانت التي
 خععالل مععن أدائهععا علععى ذلععك وتععأثير لكترونععياإل الععنهج تبنععي نحععو الجزائريععة العامععة اإلدارة توجععه رصععد علععى

 العامععة اإلدارة وجهععود مسععاعي إبععراز علععى الثالعع  الفصععل ركععز فيمععا القطاعيععة، النمععاذ  بعععض اسععتعراض
 المعتمعدة واألسعاليب والبعرامج اآلليعات ععن الكشعف خعالل معن التميعز مسعتوى إلعى بأدائها للوصول الجزائرية
 معن التحليعل بمسعتويات االنتقعال إلعى منعه األخيعرين المطلبعين فعي االنتقعال ليعتم الجزائري، نموذ األ وعرض
 المقاربعععات علعععى التركيعععز خعععالل معععن الجامععععة فعععي المحعععدد الجعععزء إلعععى العامعععة بعععاإلدارة عنعععه المعبعععر الكعععل

 األداء تميعععز تحقيعععق فعععي المعتمعععدة لكترونيعععةاإل اإلدارة فعععي المجسعععدة التطويريعععة المعععداخل وكعععذا اإلصعععالحية،
  التطبيقية. للدراسة حيزا "1باتنة" جامعة من يتخذ الذي الميداني للفصل مدخال ذلك ليشكل

 فععي تناولععه تععم مععا إسععقاط خععالل مععن الدراسععة مععن الميععداني للجانععب خصععص الععذي وهععو الثالــث: الفصــل -
 اإلدارة تطبيععععق ومسععععتوى واقععععع معرفععععة إلععععى التوصععععل بغيععععة وهععععذا "،1باتنععععة" جامعععععة علععععى النظععععري الفصععععل

 تصعميمها تعم أساسعية مؤشعرات سعتة علعى بنعاء   التميز تحقيق في ذلك دور قياس ومحاولة فيها، لكترونيةاإل
 المععوارد المتميععزة، القيععادة المتميععز، االسععتراتيجي )البنععاء فععي تحديععدها تععم التععي وهععي الغايععة، لتلععك واعتمادهععا
 ذلععك فععي الباحثعة اسععتعانت حيعع  المتميعزة( والمخرجععات اإلبعدا  المتميععزة، التنظيميععة البيئعة المتميععزة، البشعرية
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 المنهجيعععة الجوانعععب بعععإبراز األول عنعععي حيععع  ،مباحععع  أربععععة إلعععى الفصعععل هعععذا تقسعععيم تعععم وقعععد باالسعععتبيان،
 االسعععتبيان معععن األول بععالمحور المرتبطعععة الميدانيعععة النتععائج ععععرض الثعععاني اسععتهدف بينمعععا الميدانيعععة للدراسععة
 فرضععيته، ضععوء علععى ومناقشععته 1"باتنععة" بجامعععة كترونيععةلاإل اإلدارة تطبيععق ومسععتوى واقععع بقيععاس والمتعلععق
 االلكترونيعععة اإلدارة تعععأثير بقيعععاس المتعلعععق الثعععاني المحعععور نتعععائج ععععرض علعععى ثالععع ال المبحععع  كعععزفيمعععا ر 

سهامهاو  المبحع  األخيعر  ليعنعى ،هفرضعيت ضعوء علعى اآلخعر هعو ومناقشعته" 1باتنعة" جامععة أداء تميز في ا 
ميدانيععة المتعلقععة بجامعععة بععالرجو  الفكععري والمنهجععي إلععى الحالععة العامععة مععن خععالل تعمععيم نتععائج الدراسععة ال

 " على اإلدارة العامة الجزائرية كل.1"باتنة
                   إليها. المتوصل واالستنتاجات النتائج وعرض الدراسة حصيلة عرض على ركزت التي وهي خاتمة: -
 الدراسة: عوباتص .2

 فعي همتسع أنهعا إال السعتكمالها، عوائعق تمثعل كانت وان حتى التي الصعوبات من دراسة أي تخلو ال
 بالشكل تجاوزها على الباح  لدى واإلرادة الرغبة من المزيد خلق خالل من الكافي بالشكل الموضو  بلورة
 يمكععن العمععوم وعلععى العلمععي، المنتععو  فععي والتميععز اإلبععدا  تحقيععق إلععى األحيععان مععن الكثيععر فععي يععؤدي الععذي
  يلي: فيمي الدراسة هذه اعترضت التي الصعوبات أهم رصد

 حيع  العامعة اإلداريعة المنظمعات مسعتوى على األداء تميز موضو  عالجت التي والدراسات المراجع قلة -
 األعمال. بمنظمات االهتمام إلى أكثر موجهة كانت المنجزة األبحا  معظم أن
 بالباحثعة أدى معا هعذا ومتشععبا، معقعدا مفهومعا يعتبعر العذي األداء تميعز مؤشعرات وتحديد حصر صعوبة -
 بنععاء إلععى توصععلها وهععو الدراسععة هععذه يميععز مععا )وهععذا الخصوصععية مععن بععالكثير تتميععز مؤشععرات وضععع إلععى

 (،الجعاهزة النمعاذ  اسعتيراد إلعى اللجعوء دون األداء لتميعز محلعي نمعوذ أ وضع يف اعتمادها يمكن مؤشرات
 السنتين(. يقارب )ما الوقت من الكثير الباحثة كلف ما وهذا

 لكترونيعععة،اإل والحكومعععة لكترونيعععةاإل اإلدارة مصعععطلحي بعععين خاصعععة المصعععطلحات بعععين والتعععداخل الخلعععط -
 المعتمعععدة والمراجعععع الدراسعععات معععن الكثيعععر فعععي المصعععطلح نفعععس واسعععتخدام األداء، وتميعععز األداء جعععودة وكعععذا
 مختلفة. معاني على للداللة

 السععتكمال الباحثعة معع التعععاون فعي المبحعوثين رغبعة عععدم خعالل معن الميدانيععة بالدراسعة تتعلعق صععوبات -
 وجمعهعا موضعوعية بطريقعة وملئهعا االسعتمارات توزيعع فعي صعوبة ولد الذي األمر بها، واستخفافهم الدراسة

 المطاف. نهاية في
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 تمهيد:
 تقعععديم أسعععلوب نحعععو موجهعععا وعمعععال العامعععة اإلدارة مفهعععوم فعععي كبيعععرا تغيعععرا اإلداري الحقعععل شعععهد لقعععد
 الحديثعة التقنيعات علعى كبيعرة بدرجعة فيعه ويعتمعد والتميز، الجودة مبادئ تطبيق على محوره يرتكز الخدمات
 لعم المنظمعات بقعاء أن يفتعرض أصعبح الحعدي  اإلداري المنطعق أن خاصة المعلومات وتكنولوجيا لالتصال

 واألكثعر األداء ذلعك مسعتوى علعى التميز تحقيق على قدرتها بمدى بل فقط، األداء تحقيق على يقتصر بعد
 أنمععاط تبنععي علععى مجبععرة المعاصععرة المنظمععات تصععبح هنععا مععن اسععتدامته، علععى والحفععاظ تطبيقععه ذلععك مععن

 علععى وتسععاعدها الجديععدة المعطيععات هععذه مععع التكيععف مععن وتمكنهععا بالمرونععة تتميععز حديثععة إداريععة وأسععاليب
  ذلك. تحقيق على يساعدها ومتكامل فعال كمدخل االلكترونية اإلدارة بذلك تبرزل البقاء تحقيق

 والمحعددات الدراسعة بمتغيعرات الخعاص النظعري اإلطعار الفصعل اذهع فعي اولنسعنت األسعاس هعذا وعلى
 التععابع المتغيععر علععى االلكترونيععة" "اإلدارة المسععتقل المتغيععر تععأثير مسععتوى وقيععاس تحديععد بموجبهععا يععتم التععي
 اآلتية: العناصر إلى التطرق خالل من األداء" "تميز

 العامة. لإلدارة مبتكر نموذجأ لكترونية:اإل  اإلدارة األول: المبحث
 األداء. تميز مقاربة إلى األداء مقاربة من العامة: اإلدارة الثاني: المبحث
 لمســتلزمات والتأســيس العامــة اإلدارة منظمــات أداء تميــز لتحقيــق أنمــوذج بنــاء نحــو الثالــث: المبحــث
 .التجسيد
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 العامة. لإلدارة مبتكر نموذجأ لكترونية:اإل  اإلدارة األول: المبحث
 األداء مفهعععوم فعععي جذريعععة تغييعععرات إحعععدا  فعععي واالبتكعععار اإلبعععدا  معععنهج الحعععدي  اإلدارة علعععم يتبنعععى

 علععععى باالعتمععععاد ومرونععععة ديناميكيععععة أكثععععر أخععععرى إلععععى التقليديععععة األنمععععاط مععععن واالنتقععععال اإلداري، والعمععععل
 والمؤسسعععات المنظمعععات قعععدرات تعزيعععز علعععى - شعععك دون - تسعععاعد التعععي الحديثعععة والتقنيعععات التكنولوجيعععات

 اإلدارية األعمال سير على األساسية التحسينات من جملة إدخال عبر والتميز الجودة تحقيق على اإلدارية
 .فيها

 اإلدارة منهعا تنطلعق التعي الركعائز أهعم ىحعدإ واالتصعاالت المعلومعات تقنية على االعتماد أصبح فقد
 الحعادي القعرن "منظمعات عليهعا يطلعق والتعي المعاصعرة المنظمات بها تتميز سمة أصبحت أنها إذ الحديثة،

 التععي لكترونيععة"اإل بععع"اإلدارة يعععرف مععا إطععار فععي المعلوماتيععة المعرفععة إلععى أنشععطتها اسععتناد نتيجععة والعشععرين"
 مععن كثيععر سععقوط فععي همظععاهر  تجلععت التقليديععة اإلداريععة واألسععس المبععادئ ينععاهض جديععد إداري لواقععع أسسععت
 جعلت نوعية فكرية نقلة وحققت سابقا، اإلدارية الدراسات عليها اعتمدت التي والمنظومات الفكرية المفاهيم
 العقععد خععالل وتطبيقاتععه اإلداري الفكععر واقععع عليععة كععان لمععا بصععلة تمععت ال تكععاد الحديثععة اإلداريععة األسععاليب
 نحعو علعى أدائهعا ومععايير ومعامالتهعا هياكلهعا وتغيعرت المعاصرة المنظمات تأثرت فقد ذلك وبفعل الفائت،
 .التميز تحقيق على يساعدها

 نعتج ممعا العامعة لإلدارة مبتكر نموذ أو  حدي  تصور بناء في جديدة حلقة مثلت لكترونيةاإل فاإلدارة
 أضعحى الذي والتميز الجودة مساقات على الذي أثر شكلالب األداء ومعايير أساليب في جوهريا تحوال عنه
 االستمرارية. لتحقيق األساسية الرهانات أهم أحد يمثل

 لكترونية.اإل  اإلدارة إلى التقليدية اإلدارة من األول: المطلب
 للثععورة كععان حيعع  الحيععاة جوانععب مختلععف فععي كبيععرة تحععوالت الثالثععة األلفيععة ظععل فععي العععالم شععهد لقععد
فرازاتها المعلوماتية  فعي لكترونيعةاإل الشعبكات اسعتخدام فعي الهائعل والتوسعع االنترنيعت انتشعار معن المختلفة وا 

 ومعامالت هياكل على مباشرة وبطريقة أثر مما اإلداري، بالجانب النهوض في ارئيس دورا المجاالت جميع
 معععن اإلداري العمعععل انتقعععل التعععأثيرات وهعععذه التغييعععر لهعععذا ونتيجعععة أدائهعععا، مععععايير وكعععذا اإلداريعععة المنظمعععات
 مععا سععياق فععي الحديثععة األسععاليب إلععى التقليديععة العموميععة الخدمععة أشععكال معععه وتراجعععت الجامععدة األسععاليب
  لكترونية.اإل باإلدارة يعرف

 شععهد قععد ذاتععه حععد فععي اإلدارة مفهععوم أن إال التأسععيس طععور فععي يععزال ال اإلدارة علععم أن مععن فبععالرغم
 وهعذا لكترونعي،اإل الوصعف اكتسعب أن إلعى التقليعدي المفهعوم معن ابتعداء الفكعري الصععيد علعى نوعية قفزات

 وليعععدة ليسعععت لكترونيعععةاإل اإلدارة أن بمعنعععى، المتسعععارعة والتطعععورات البيئيعععة المتغيعععرات جملعععة معععع انسعععجاما
نما الساعة  ععن عبعرت مراحعل ععدة عبعر تراكميعة تتابعيعة إداريعة وممارسعات تطبيقعات ونتا  محصلة هي وا 
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 العععالم شععهدها التععي والمعلوماتيععة التكنولوجيععة والتطععورات التحععوالت بنائهععا فععي تحكمععت مختلفععة إداريععة أنمععاط
 .واستمراريتها بقائها في تتحكم أساسية كمفاهيم واإلبدا  والتميز والجودة األداء على ترتكز أصبحت والتي
 الفكرية. واالمتدادات المفهوم في دراسة اإلدارة: األول: الفر 

 معععن يسعععتوجب العامعععة اإلدارة أداء تميعععز فعععي لكترونيعععةاإل اإلدارة بعععدور المرتبطعععة اإلشعععكالية دراسعععة إن
 ومبعععدئي أساسعععي كمنطلعععق وتطورهععا اإلدارة مفهعععوم غعععرار علعععى األساسععية، المفعععاهيم ضعععبط المبدئيعععة الناحيععة
 لهعععا امتعععدادا تكعععون أن دوععععت ال التعععي االلكترونيعععة اإلدارة ععععن البحععع  فعععي االنطعععالق وقواععععد أسعععس لوضعععع
 لمضامينها. وتطويرا

 محعدد  بهعدف الوفعاء أو مععين غرض تحقيق أداة إلى اللغوي مدلولها في اإلدارة تشير :اإلدارة تعريف .1
 وتعنعي "Ministrare " و "Adé " مقطععين معن المتكونة الالتينية الكلمة إلى فتعود االشتقاقية الناحية من أما
 للداللعة "management" كلمة استخدام والحديثة المتخصصة األدبيات في يسود بينما لآلخرين، خدمة أداء
 1التنظيم. أو المؤسسة في اإلنساني الجانب وأهمية   لإلدارة االجتماعي البعد على

 معن العديعد بعين وتجاذبات جدل نقطة العامة اإلدارة مصطلح شكل فقد االصطالحية الناحية من أما
 كل للدارسين العلمية الرؤى اختلفت حي  لإلدارة، عليه متفق تعريف إيجاد سبيل في واألكاديميين الباحثين
 :اختصاصه حسب

 علعى التركيعز فعي تقاربهعا هعو التعاريف هده يميز ما أهم إن :نظمية( )الغير لإلدارة التقليدية التعاريف .أ 
 إغفععال ظععل فععي مسععبقا، محععدد هععدف لتحقيععق األفععراد بهععا يقععوم التععي المختلفععة والوظععائف اإلنسععانية األنشععطة
 التوجععععه بععععين ألصعععحابها البحثيععععة االختالفععععات معععن الععععرغم علعععى بهععععا المحيطععععة البيئيعععة االعتبععععارات وتجاهعععل

 واإلنسانية. االجتماعية والنظرة واإلنتاجي ديقتصااال
 :بأنهععا "Henry Fayol" فععايول" "هنععري غععرار علععى الععوظيفي المعيععار علععى اسععتنادا الععبعض عرفهععا حيعع  -

 "عمليععة أنهععا: علععى John Ray""جععونز "راى يعرفهععا فيمععا ورقابععة، وتوجيععه وتنسععيق وتنظععيم تخطععيط "عمليععة
يجاد السياسات، ورسم األهداف، وضع  وتقييم وتنفيذها الخطة ووضع استمراريته، على والحفاظ التنظيم، وا 

 والمراحعععل الخطعععوات معععن مجموععععة ععععن عبعععارة  - التعريعععف لهعععذا ووفقعععا -  بعععذلك اإلدارة لتصعععبح 2النتعععائج"،
 بخلعق العمليعة هعذه تبعدأ حيع  مشعترك هعدف تحقيعق إلعى النهايعة فعي تعؤدي والتي البعض يبعضها المرتبطة
 .النتائج تقييم وأخيرا تنفيذها على والسهر الخطط وضع ثم ،التنظيم

 "تشعمل أنهعا: علعى Kimbal"" "كامبل" غرار على اإلنتاجي ديقتصااال للمعيار استنادا عرفها من وهناك -
ععععداد مععععدات معععن يلزمعععه معععا وتعععوفير جهعععاز بإنشعععاء تتعلعععق أو تخعععتص التعععي والوظعععائف الواجبعععات جميعععع  وا 
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 1الرئيسععية"، سياسععته ووضععع فيععه، الرئيسععيين األفععراد اختيععار فيععه، يعمععل الععذي التنظيمععي اإلطععار أو التكععوين،
 اتخععاذ وحععدود ومخرجاتععه ومدخالتععه عناصععره تبيععان خععالل مععن للتنظععيم البنيععوي البعععد علععى ذلععك فععي مركععزا

 فيه. القرارات
 البيئعععي البععععد علعععى التأكيعععد فعععي لعععإلدارة المقدمعععة الحديثعععة التععععاريف تشعععترك: لعععإلدارة الحديثعععة التععععاريف .ب 

 ن"يوآخععر  غربععي "علععي نجععد السععياق هععذا وفععي والخارجيععة، الداخليععة البيئععة ومحععددات عناصععر علععى والتركيععز
 مرغوبععة، نتيجععة إلععى الوصععول أجععل مععن اإلنسععانية الجهععود تكامععل تشععمل التععي "العمليععة أنهععا: علععى يعرفونهععا
 وذلعك دقعة، وأكثر ممكنة تكلفة وأقل ممكن جهد بأقل اآلخرين جهود بتكاثف المرجوة النتيجة إلى والوصول

 منعزلعة، جزيعرة لعيس التنظعيم أن اعتبعار علعى ديةقتصعاواال واالجتماعيعة السياسية البيئية ظروف مراعاة مع
نما  اإلدارة إلعى ينظعر انعه التعريف هذا على فالمالحظ 2فيه"، يوجد الذي األكبر المجتمع في ويؤثر يتأثر وا 

 والتغييععر بالديناميكيععة تتصععف اإلدارة أن أي واالسععتمرارية الديناميكيععة إلععى تشععير والعمليععة عمليععة  باعتبارهععا
 يتبعهععا التععي الطريقععة تحديععد أساسععه علععى يععتم والععذي تحقيقععه المرغععوب بالهععدف االرتبععاط أشععد مرتبطععة وهععي

 جانععب إلععى جهععد، أقععل ببععذل مسععبقا محععددة خطععة وفععق ويعملععون جهععودهم يوحععدون الععذين التنظععيم أعضععاء
 مفتوحا. نظاما باعتبارها الخارجية وبيئتها اإلدارة بين التأثير عالقات على التأكيد

 المنظمععات تمارسععها التععي المتكاملععة اإلداريععة والعمليععات الوظععائف مععن "مجموعععة تمثععل فععاإلدارة وعليععه
 العوامعععل مراععععاة معععع للمجتمعععع الععععام الصعععالح تحقيعععق إلعععى والهعععادف والمعععنظم الجمعععاعي الجهعععد خعععالل معععن

  3البيئية". والمتغيرات
 العامعة" اإلدارة دراسعة" بعنعوان 1887 سعنة فعي ولسون" وودرو" مقالة كانت لقد :العامة اإلدارة تعريف .6

 متسعععع دراسعععي حقعععل إلعععى ذلعععك بععععد لتتحعععول تحليليعععة علميعععة دراسعععة العامعععة اإلدارة لدراسعععة االنطالقعععة بمثابعععة
 الدولة. عليه تشرف الذي اإلداري بالنشاط العامة اإلدارة مفهوم ارتبط حي  األبعاد،

 إلعععى يشعععير االنجليزيععة اللغعععة فعععي "public administration" مصعععطلح أن نجعععد اللغويععة الناحيعععة فمععن
 نفسعها الداللعة وهعي الععام القطعا  إلعى "public" كلمعة بعذلك لتشعير الععام، الرسعمي بالشعأن تعنعى التي اإلدارة
 الشعب. وأفراد العموم بذلك لتعني "عم" فعل من والمشتقة العربية باللغة "عام" لكلمة

 مفهعوم عالجعت والتعي العامة لإلدارة المقدمة التعريفات من العديد فنجد االصطالحية الناحية من أما
 :مختلفتين وجهتين وفق العامة اإلدارة

 طبيععة ععن النظعر بصعرف ذاتعه حعد فعي النشعاط بطبيععة تهعتم التعي الوظيفيعة: أو الماديعة النظعر وجهه .أ 
 لعععل اإلطععار هععذا فععي المقدمععة التعععاريف مععن العديععد نجععد حيعع  النشععاط  بععذلك تقععوم التععي المنظمععة وماهيععة
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 كعلعععم العامعععة اإلدارة دراسعععة فعععي العععرواد أول باعتبعععاره "Woodrow Wilson" ويلسعععن" "وودرو تعريعععف أهمهعععا
 األعمعال تحقيعق إلعى تهعدف والتعي الحكومة، بهدف المرتبطة "األعمال :أنها على إليها ينظر والذي مستقل

رادته الشعب رغبات وفق الكفاءة من بقدر الحكومية  1".وا 
 العامععة" اإلدارة دراسععة إلععى "مقدمععة كتابععه فععي يعرفهععا " Leaunard D.White" هوايععت ليونععارد " نجععد كمععا -

 السياسععة تنفيععذ تسععتهدف التععي العمليععات "كععل أنهععا: علععى العامععة اإلدارة عععن مععنظم كتععاب أول يعتبععر والععذي
 2العامة".

 ممارسعة أو العامعة السياسات لتنفيذ أسلوب ":أنه على العامة لإلدارة خرآ اتعريف نجد متصل سياق وفي -
 كفاءة". بأكبر الدولة إليها ترمي التي األهداف تحقيق بغرض الحكومية واألعمال األنشطة

 الحكوميععة والممارسععات النشععاطات مجمععو  إلععى تشععير -المنظععور لهععذا وفقععا - العامععة فععاإلدارة وعليععه
 الدولة. تصنعها عامة ومصالح أهداف تحقيق إلى تهدف التي

 بصععرف لهععا المكععونين واألشععخاص المنظمععة وتركيععب بطبيعععة تهععتم التععي وهععي العضععوية: النظععر وجهععة .ب 
 تكعرس التعي المعقدة الهياكل جملة العامة اإلدارة بذلك لتمثل المنظمة، تلك تمارسه الذي النشاط عن النظر
 المركزيعة السعلطة فعي المحعددة السياسعية السعلطة قيعادة تحعت األفعراد حيعاة فعي الحديثعة الدولعة تعدخالت جملة

 المرفقية. العامة األشخاص جانب إلى المحلية العامة واألشخاص
 فعي المحعددة االعتباريعة المعنويعة الذوات من مجموعة من تتشكل الهيكلية الناحية من العامة فاإلدارة

 إلعى ،اإلداريعة وكعذا والقضائية التشريعية الوظائف من العديد يمارس دستوريا هيكال كذلك تمثل التي الدولة
 التعي كالجامععة العموميعة والمؤسسعات الهيئعات وكعذا ،والبلديعة الوالية غرار على الالمركزية السلطات جانب
 الدراسة. حيز تمثل
 يصعطبغ التعي والمميعزات الخصعائص ضعوء وعلعى سعبق معا خعالل معن :العامـة لـإلدارة إجرائي تعريف نحو
 من العامة اإلدارة تعريف في المعتمدة المعايير على واستنادا جهة، من سابقا والمحددة اإلداري النشاط بها

 إجرائعععي تعريععف وضعععع يمكععن ،-العععوظيفي – والمعيععار -الموضعععوعي – المعيععار فعععي والمحععددة أخعععرى جهععة
 ىحعدإ أو الدولعة تمثلعه عمعومي هيكعل إطعار فعي ومخطعط هعادف إنسعاني، "نشعاط أنهعا: علعى العامعة لإلدارة

 للدولعععة العامعععة السياسعععات تنفيعععذ بغيعععة المتاحعععة للمعععوارد األمثعععل االسعععتغالل إلعععى يسععععى الحكوميعععة مؤسسعععاتها
 والخارجية". الداخلية البيئة معطيات مع والتأثر التأثير عالقات ظل في العامة، المصلحة وتحقيق

 فجر منذ بدأ الواقع في وممارستها اإلدارة تطبيق إن :الفكرية ومدارسها اإلدارية الفلسفة بروز بوادر .1
 نظرنععا فععإذا اإلنسععانية  الحضععارة قععدم التععاريخ أعمععاق فععي تمتععد جععذورها أن إذ المدنيععة ظهععور وبدايععة التععاريخ

                                                           

 ..ص. سابقمرجع فايز حسن،  -1
 .01، ص(6110دمشق: منشورات جامعة دمشق، ). اإلدارة العامةصالح هاشم، حيدر عفيف،  2
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دارة والمعابعد األهرامعات بناء في إدارية قدرات عندهم أن نجدفإننا  القدماء للمصريين  وهعذا دولعتهم شعؤون وا 
 قعععدم كمعععا والرومانيعععة...، الفارسعععية واإلمبراطوريعععة وبابعععل الصعععين مثعععل القديمعععة الحضعععارات علعععى ينطبعععق معععا

 ذات األطعراف متراميعة دولعة إلعى البعداوة حيعاة معن ينتقلعون جعلعتهم اإلدارة مجال في مبهرة نماذ  المسلمون
 اإلداري. الفكر في الحضارات إسهامات يلخص اآلتي الجدول فان وعليه 1عظيمة، حضارة

 اإلداري. الفكر في الحضارات مساهمة (:11) رقم الجدول
 اإلداري الفكر في إسهاماتها الوقت متطلبات األفكار التاريخ الحضارة
 قبعععععععل سعععععععنة01111 السومرية

 الميالد
 المدونععععععععععة المعلومععععععععععات أهميععععععععععة والتجارة الحكومات تكوين التدوين

 للتنظيمات.
 سعععنة0111-6111 المصرية

 ق.م
 فععععععي السععععععلطة تسلسععععععل أهميععععععة  األهرامات بناء عملية تنظيم والتنظيم التخطيط

 األهداف تحقيق
 1011-6111 البابلية

 ق.م
 والحقعوق األجور مستويات بناء والمسؤولية القوانين

 "حمورابي" قبل من والواجبات
 علعععععى للسعععععيطرة السعععععلوك تنظعععععيم
  األهداف. وتحقيق األفراد

 االتصععاالت أنظمععة وأهميععة دور األنظمة ق.م 011 الصينية
 التجاريععة المجععاالت فععي خاصععة

 والعسكرية.

 وأهميعععععععععععة دور علعععععععععععى التأكيعععععععععععد
 العمععععععععععععععععل فععععععععععععععععي اإلجععععععععععععععععراءات

 الجماعي.
 والطعععرق التخصعععص ق.م 101-011 اإلغريقية

 العلمية
 العلميعة للطريقعة األسعاس وضع

 والرياضيات( )المنطق
 داخععععععععععععل التخصععععععععععععص أهميععععععععععععة

 التنظيمات.
 إلعععععععى يعععععععؤدي العلمعععععععي التفكيعععععععر
 التطور.

 الععععى تحتععععا  كبيععععرة إمبراطوريععععة المركزي التنظيم م111 -ق.م 111 الرومانية
 معععععن وسعععععيطرة اتصعععععاالت نظعععععم
 روما

 االتصعاالت نظعم وفاعليعة أهمية
 علععععععععععععى للسععععععععععععيطرة واإلشععععععععععععراف
 الكبيرة. التنظيمات

 السياسععععة  التشععععريع، م1.11-م211 اإلسالمية
 واإلدارة

 ديةقتصعععععععععععااال الحيعععععععععععاة تنظعععععععععععيم
 واالجتماعية

 العدالععععععة مبععععععادئ علععععععى التأكيععععععد
  المسععععععععععععععععععععععاواة، االجتماعيععععععععععععععععععععععة،

 والكفاية. الكفاءة الشورى،
 القانونيعععععععة اإلشعععععععكال م1211 الفينيقية

 للتنظيم
 والوسععععائل األطععععر علععععى التأكيععععد الفينيقية التجارة تنظيم

 القانونية والقواعد
 Management of Essential ,Massie Joseph)Hall Prentiee Jersey, New : CLIFES Englewood . :المصدر

International,1987(,pp-13 
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 مبععادئ لععه كعلععم اإلدارة دراسععة أن إال الععذكر السععابقة الحضععارات قععدمتها التععي اإلسععهامات مععن الععرغم علععى  
 أدت التعي األسعباب معن نجعد حيع  عشعر، التاسعع القعرن أواخعر الصناعية للثورة نتيجة إال يبدأ لم ونظريات
 :يلي ما اإلدارة علم لظهور

 أدى العذي األمعر عديعدة، اختراعات ظهور من صاحبها وما الصناعية للثورة والعميقة الجذرية التحوالت -
 دي.قتصااال الفكر ونمو الفردي المذهب انبثاق إلى
 مععن األمععوال رؤوس أصععحاب مععن اكبيععر  اعععدد مكععن ممععا واسععع نطععاق علععى المسععاهمة الشععركات ظهععور -

 إدارة علعععيهم الصععععب معععن أصعععبح األسعععهم حعععاملي ععععدد ازديعععاد ومعععع األسعععهم، شعععراء طريعععق ععععن اسعععتثمارها
 المشععرو  ملكيععة عععن اإلدارة فصععل إلععى أدى ممععا المشععرو  تععدير فئععة وجععود الضععروري مععن فكععان المشععرو 
 المال. رأس أصحاب نحو مسئولياتها ألداء أفضل إدارية أساليب عن للبح  ودفعها

 والتخصعص العمعل تقسعيم ءمبعد تطبيق تم المشروعات كبر مع والتخصص: العمل تقسيم مبدأي تطبيق -
ن - الععذي تقععان العمععل أداء سععرعة علععى سععاعد وا   ظهععور إلععى أدى فقععد ،-المتخصصععة ألعمععالهم األفععراد وا 

 .الرقابة تفعيل وكذلك العمل أجزاء بين والتخطيط التنسيق ضرورة منها إدارية مشاكل
 امتعععدت يععع   حدراسعععي كنظعععام العامعععة اإلدارة نمعععو علعععى والثانيعععة األولعععى الععععاملين الحعععربين همتسعععأ كمععا -

 بععد حتعى أهميتهعا واسعتمرت السعلم، وقعت لها لتتطرق تكن لم مختلفة مجاالت لتشمل الحرب أثناء أنشطتها
 التنمية. أجل من المحدودة والمادية البشرية اإلمكانيات إدارة أجل من وازدادت بل الحرب انتهاء

 ظهععور وبالتععالي الفععردي المععذهب بقععاء علععى مباشععر بشععكل أثععر الععذي القديمععة الديموقراطيععة مفهععوم بععروز -
 السعلطة ممارسعة وفعي والحكومعات الحكعم فعي جديعدة نظريعات ظهرت لذلك ونتيجة الدولة، تدخل إلى الدعوة

 من لفترة السياسية العلوم مجموعة ضمن تدرس أصبحت التي العامة اإلدارة تطوير فيأسهم  مما وبواعثها
 شعععكال وأخعععذها السياسعععية العلعععوم نمعععو بععععد للدراسعععة مسعععتقال ميعععدانا وأصعععبحت عنهعععا انفصعععلت أن إلعععى العععزمن
 .مستقال

 والتجعارب الدراسعات معن بنعو  اإلداري الفكعر تناولعت التعي النظريعات معن العديعد هناك اإلدارة: نظريات .أ 
 :هامن باإلدارة تهتم نظريات شكل في تبلورت إدارية ومفاهيم أفكار إفراز إلى أدى الذي األمر العملية،

 تضععمو  العشععرين القععرن وبدايععة عشععر التاسععع القععرن أواخععر فععي المدرسععة هععذه ظهععرت :التقليديععة المدرسععة 
 :أهمها من السمات من بالعديد تتميزحي   الصناعية الثورة عقب ظهرت التي التنظيمات

 العمل. لمتطلبات وفقا وتكييفه فيه التحكم يمكن آلة اإلنسان نموذ أ أن حي  لإلنسان المزدوجة النظرة -
 النفسعععية العوامعععل وتجاهعععل اإلنتعععا  لزيعععادة يرئيسععع كمحعععدد الماديعععة والعوامعععل بعععالظروف االهتمعععام تركيعععز -

 واالجتماعية.
 المسؤولية. يتحمل ال وأنه اإلدارة مصلحة وضد وأناني، كسول أنه على لإلنسان السلبية النظرة -
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 للقيادة. السلطوية المفاهيم على التأكيد -
 رسمي.ال غير بالتنظيم االعتراف وعدم الرسمي التنظيمي الهيكل اعتماد -
 الهرمي التسلسل و المركزية على التركيز -
  :يلي ما المدرسة هده تحت تنطوي التي النظريات أهم من
 تعايلور" "فريعديرك لرائعدها نسعبة بالتايلوريعة أو العلمية اإلدارة بحركة أيضا وتعرف العلمية: اإلدارة مدرسة 
"FREDIRIK TAYLOR،" عام العلمية" اإلدارة "مبادئ كتابه في والتجارب األفكار من جملة ببلورة قام الذي 

 1في: تتمثل النتائج من مجموعة إلى خاللها من توصل والتي 1011
 وكيفيعة العلمعي االختيعار مفهعوم أوضح أين الصناعة، في لألفراد العلمي والتدريب االختيار مبدأ تطبيق -

 تطبيقه.
 المطلوبة. المهام لتنفيذ واألفراد اإلدارة بين التعاون روح تنمية -
 واألجور الموظفين وتعيين والوظائف التصميم بمهام األولى تختص إذ والعمال اإلدارة بين العمل تقسيم -

 لهم. الموكلة والمهام الوظائف بتنفيذ العمال ويضطلع واإلشراف،
 والتنظيميعة اإلداريعة العمليعات علعى فعايول" "هنري بزعامة المدرسة هذه ركزت اإلدارية: العمليات مدرسة 
 وهعي: أنشعطة خمسعة إلى اإلدارية العملية قسم حي  وشاملة، عامة مبادئ إلى الوصول بغرض اإلدارة في

 في: محددا مبدأ عشر أربعة وضع األنشطة هذه على وبناء الرقابة التوجيه، التنسيق، التنظيم، التخطيط،
 والمهارة. الدقة زيادة إلى يؤدي مما السلطات: بين والفصل والتخصص العمل تقسيم -
 التعي لالحتعرام الخارجيعة والمظعاهر الهيئعة، حسعن و والنشاط والمثابرة الطاعة ويعني والنظام: االنضباط -

 2وعماله. المشرو  بين المقصودة لالتفاقيات طبقا تتحدد
 يسععتلزم األولععى وجععود أن إذ والمسععؤولية السععلطة اقتععران علععى تأكيععد هععذا وفععي والمسععؤولية: السععلطة تععالزم -

 الثانية. وجود وبالضرورة
 .واحد رئيس من إال األوامر يتلقىال  العامل :األمر وحدة -
 نفس تستهدف العمليات من مجموعة لكل واحد وبرنامج واحد رئيس هناك يكون أن يجب :القيادة وحدة -

 .الغرض
 العامة. للمصلحة الخاصة المصلحة خضو  -
 والخبرة. التجربة من كثيرا اإلدارة سير حسن تتطلب :اإلنصاف -
 معا. والوقت الموارد ضيا  دون يحول أن شانه من الذي االجتماعي و المادي النظام به يعني النظام: -

                                                           

 ..0، ص(6110اإلسكندرية: الدار الجامعية للطباعة، ) .اإلدارة : المبادئ و األهدافماهر،  أحمد 1
 .10-12ص(، 6111مصر: دار الجامعة الجديدة، ) .اإلدارة العامةمصطفى أبو زيد فهمي، حسين عثمان،  2
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 وقتا. منه يتطلب مناسب بشكل بوظيفته العامل إلمام ألن العاملين: استقرار -
 اإلدارة مبععادئ نإفعع النقععيض علععى ولكععن اإلداريععة الشععؤون فععي مطلععق أو جامععد شععيء يوجععد ال المركزيععة: -

 المتغيرة. للظروف مناسبة مرنة تكون أن يجب
 تنفيذها و معينة خطة وضع على القدرة وهي المبادأة: -
 1العمل. أداء وسرعة الراسي التدر  احترام خالل من :القيادة تدر  -
 دراسعة فعي البيروقراطعي االتجعاه رائعد فيبعر" "معاكس األلماني جتما اال عالم يعتبر :البيروقراطية المدرسة 

 فعي االتسعاق وععدم لسعلطاتهم المعديرين اسعتخدام لسوء مالحظته من االتجاه هذا اتخذ حي  والتنظيم اإلدارة
 نحعو تقعدمي خطعي بشعكل يسعير البشعرية تعاريخ أن يعرى إذ للسلوك، حاكمة قاعدة وجود دون اإلدارة أسلوب
 تتحكم التي العوامل بمعرفة مهتما كان حي  مهما دورا البيروقراطية فيها تمارس التي التكنولوجية العقالنية

 وبشععكل البشععرية المجتمعععات بهععا تمععر مراحععل  الثعع حععدد للتععاريخ اسععتقرائه خععالل ومععن ،المجتمععع تقععدم فععي
 وهي: الحاكمة للسلطة الشرعية مبررات أساس على تصاعدي

 غيععر معععايير إلععى حكمهععا شععرعية فععي تسععتند تقليديععة فئععات السععلطة إلععى يصععل التقليديععة: السععلطة مرحلععة -
 .والوراثة كالنسب موضوعية

 لهعععا تنقعععاد جذابعععة شخصعععية خصعععائص ذات فرديعععة قيععادة السعععلطة إلعععى يصعععل الكاريزميعععة: السعععلطة مرحلععة -
 الجماهير.

 القعانون يحعددها التعي الفئعات يعد فعي فالسعلطة التنظيميعة، العقالنيعة مرحلعة وهي القانونية: السلطة مرحلة -
 2كاالنتخاب. موضوعية لمعايير وفقا

 :التالية والفرضيات المبادئ على نظريته "فيبر ماكس" بنى وقد
 والوظائف. لألعمال الناجح األداء أساس هو العمل وتقسيم التخصص -
 .والعاملين المديرين بين العالقات لتحديد ضروري الراسي التسلسل -
 .بالعمل للقيام الفنية الجدارة مبدأ أساس على يقوم العاملين وترقية اختيار نظام -
 .اإلجراءات وتقنين الرسمية -
 3دائمة. مهنة اإلدارة اعتبار -
 القععرن مععن توالخمسععيني اتالعشععرين بععين مععا الفتععرة فععي المدرسععة هععذه أفكععار ظهععرت السععلوكية: المدرسععة 

 واتجاهعععاتهم للععععاملين يعععةجتماعاال االحتياجعععات علعععى التركيعععز هعععو فيهعععا السعععائد االتجعععاه كعععانأيعععن  الماضعععي

                                                           

 .10،.1ص سابق.مرجع  عثمان، حسين فهمي، زيد أبو مصطفى 1
 .11ص سابق.المرجع ال 2
 .00. صرجع سابقمماهر،  أحمد 3
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 هععذه وتشععتمل ودوافعععه ورغباتععه ميوالتععه علععى بنععاء يتصععرف الفععرد أن المدرسععة هععذه تفتععرض حيعع  النفسععية،
 هي: النظريات من مجموعة على المدرسة

 معايو" التعون "جعون االسعترالي بالععالم اإلنسعانية العالقعات مصعطلح ارتعبط لقد :اإلنسانية العالقات نظرية 
 التجعارب معن بمجموععة قعام حيع  للفعرد، النفسعية واألحعوال اإلنتاجيعة الكفايعة بعين العالقعة بدراسعة اهتم الذي
 المقععابالت وتجربععة ،العمععل سععاعات رتغييعع تجربععة، اإلضععاءة تجربععة :منهععا إلكتريععك" "ويسععترن مصععنع داخععل
 1التالية: النتائج إلى خاللها من توصل والتي

 األفراد. من مجموعة بين تنشا التي العالقات من مجموعة عن عبارة التنظيم -
 الععرف معن مسعتمدة يعةاجتماع بضغوط يتأثرون الذين التنظيم أفراد لسلوك وفقا يتحدد التنظيمي السلوك -

 الجماعة. بها تؤمن التي والتقاليد
 أهعداف يناسعب بمعا تقاليعدها وتعديل الجماعة تكوين على التأثير في أساسيا دورا مارست اإلدارية القيادة -

 رسمي.ال غيرو  الرسمي التنظيم بين التعاون و التنظيم
 غير االتصاالت أيضا بل الرسمية االتصاالت شبكية على قاصرة ليست التنظيم أجزاء بين االتصاالت -

 2الرسمية.
 نظريععة Xوy : حيعع  وسععلوكه اإلنسععان مفهععوم حععول مثاليععة أنماطععا دوغععالس" جريجععور "مععاك وضععع لقععد 

 للعامل: االيجابية باالفتراضات والثاني ،السلبية باالفتراضات سلوكاته حدأ وصف
 في: تتمثل للعامل سلبية افتراضات وهي :X افتراضات -
 العمل. يحب ال سلبي بطبيعته العامل -
 يقوده. منع دائما ويبح  المسؤولية تحمل في يرغب ال كسول اإلنسان -
 العمل. في حبا وليس والحرمان العقاب من خوفا يعمل اإلنسان -
 ضرورية. اإلنسان على الشديدة الرقابة -

 وجعلععت ناحيععة مععن األفععراد جهععود إدارة فععي القععوة سياسععة اإلدارة اتخععذت االفتراضععات هععذه علععى وبنععاء  
 وسائلها. أهم من المحكم واإلشراف التهديد

 في: تتمثل التي االيجابية االفتراضات وهي :Y افتراضات -
 واكتشعاف تطعوير سعوى اإلدارة علعى ومعا الععاملين نفعوس فعي مغعروس المسعؤولية وتحمعل بالعمل االلتزام -

 اإلدارة أهعععداف تحقيعععق يعععؤمن فتوجيههعععا الخاصعععة، جهعععوده وتوجيعععه لرغباتعععه تحقيقعععا اإلنسعععانية الصعععفات تلعععك
 باألهداف. اإلدارة بمفهوم واإلكراه القوة إدارة بذلك وتستبدل العاملين وأهداف

                                                           

 .101، ص(1002مصر: دار المعرفة الجامعية، ) .السلوك اإلنساني في التنظيم دراسات في الفكر اإلداري الحدي محمد علي شهيوب،  1
 .01-01. صسابق مرجععلي غربي وآخرون،  2
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 اإلدارة. أهداف ضد يخلق لم بشر العامل -
 مععن يعمععل أو قائععدا يكععون أن يحععب فاإلنسععان ورقابتععه العامععل لتقيععيم كوسععيلة الععذاتي النقععد علععى االعتمععاد -
 1والحرمان. العقاب من خوفا وليس المكافآت لأج
 التععي العلميععة الجهععود جسععدت التععي النظريععات جملععة تمثععل التععي وهععي اإلدارة: فععي المعاصععرة المدرسععة 

 تحديععدها يمكععن التععي وهععي والسععلوكية الكالسععيكية السععابقة اإلداريععة النظريععات أفكععار بععين التوفيععق اسععتهدفت
يجازها  التالية: النظريات في وا 

 جعاءت إذ السعابقة  المعدارس فيعه وقععت العذي العنقص لسعد العنظم مدرسعة جاءت (:)النسقية النظم نظرية 
 Luduag النفععععي" جبيرتععععا "لععععودي يعتبععععر حيعععع  متكامععععل كععععل أنهععععا علععععى فيهععععا واإلدارة المنظمععععة لتععععدرس

Beertalanffy"" من تتكون كلية وحدة المنظمة باعتبار النظام مفهوم حول تتركز التي المدرسة هذه مؤسس 
 الصعععورة يعطعععي ال األخعععرى األجعععزاء ععععن بعيعععدا منهعععا جعععزء أي دراسعععة أن إذ متبادلعععة  عالقعععات ذات أجعععزاء

 : التالية األسس من جملة على المدرسة هذه وتقوم 2المتكاملة، الحقيقية
 البيئة. من يتجزأ ال جزء وهو مفتوح نظام المنظمة -
 طبقعا ببعضعها منهعا الفرعيعة تعرتبط بحي  الفرعية( )النظم األجزاء من مجموعة من الكلي النظام يتشكل -

 .معينة أهداف لتحقيق المستمر التفاعل لها يضمن محدد اتصال لنظام
 وخارجية. داخلية بيئة في موجودة المنظمة أن -
 هعذه تتحعدد حيع  ككل، تعمل التي العناصر من المتبادلة العالقات من مترابطة فئة على تقوم المنظمة -

 :في العناصر
 :للمنظمة. الواردة الموارد تمثل التي وهي المدخالت 
 :الخارجية. البيئة عن تعبر نواتج إلى المدخالت تحويل عملية تفاعل حاصل وتمثل المخرجات 
 إلعععى المعععدخالت تحويعععل بهعععدف المنظمعععة داخعععل تحعععد  التعععي العمليعععات تلعععك وهعععي التحويليعععة: العمليعععات 

 مخرجات.
 المنظمة. مخرجات على البيئة فعل رد وتمثل العكسية: التغذية  
 :أساسعيا دورا المحعيط هعذا ؤدييع حيع  الخعارجي المهعيمن معع النسعق تفاععل ععن تعبعر التعي وهعي البيئعة 
 التنظيمي. السلوك تحديد في

 
 

                                                           

 ..0، ص(1002مصر: دار الجامعة للنشر، ) اإلدارة: مدخل إلى أنظمة تحليل العملية اإلدارية.مبادئ علي الشريف،  1
 .20ص  .مرجع سابقماهر،  أحمد 2
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 النظمية للمدرسة وفقا العامة اإلدارة : (18) رقم الشكل

 
 بهععا جععاءت التععي األفكععار كععل بأهميععة االعتععراف ضععرورة علععى النظريععة هععذه أكععدت لقععد :الموقفيععة النظريععة 

 أمثل اإداري اأسلوب هناك بأن القول الخطأ من بأنه وترى ،اإلداري األداء لتحسين كمدخل السابقة النظريات
 اموقفع يناسعب معا أن بمعنعى الموقعف علعى يعتمعد المناسعب اإلداري فاألسلوب  اإلدارية األنظمة لكل يصلح
 نتيجععة وهععذا 1مغععايرة، مواقععف فععي مناسععبا يكععون أن بالضععرورة يسععتلزم ال امعينعع ازمنعع أو معينععة بيئععة أو مععين
 معين. إداري أسلوب أو نظرية على االعتماد قبل تفهمها من بد ال مؤثرات و عوامل وجود
 بكعععل تنظعععيم أي أن وتبعععين األهعععداف علعععى اهتمامهعععا كعععل المدرسعععة هعععذه تركعععز :باألهعععداف اإلدارة نظريعععة 

 أو بالمشععاركة اإلدارة علععى أساسععا ويعتمععد محععددة أهععداف تحقيععق إلععى يسعععى ومخرجاتععه ،عملياتععه مدخالتععه،
 ويلتعزم رغعوب التوصعل إليهعاالم والنتعائج األهعداف علعى الععاملين معع المعدير يتفق حي  الديمقراطية، اإلدارة
 التخطعيط،( اإلداريعة الوظعائف كل خالل من والعاملين المديرين اهتمام محور ذلك في مجسدة بها، الجميع
 2وهي: األفكار من عدد على المدرسة هذه وتقوم ،)والرقابة التوجيه التنظيم،

 السلطة. تفويض و المركزية عن االبتعاد -
 .عام بشكل فرصه و العمل نطاق زيادة -
شراك التنظيم بأهداف العاملين ربط لزيادة اإلدارة في والتشاور المشاركة -  فعي القعرار اتخاذ في العاملين وا 

 اإلدارية. المستويات مختلف

                                                           

 .01، ص(6111مصر: دار الجامعية، ) مبادئ اإلدارة.محمد فريد الصحن وآخرون،  1
 ، الرابط:11/6112/ 10. تم تفحص الموقع بتاريخ: نظرية اإلدارة باألهدافالسيد كردي،  أحمد 2
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 المدخطت
 احتياجات المواطنين -
 موارد -
 تأييد ومعاضة -
 القيم واالتجاهات. -

 عملية التحويل
 الهيكل التنظيمي. -
 أساليب اتخاذ القرار. -
 أساليب الرقابة. -

 المخرجات
 سلع. -
 خدمات. -
 معلومات. -
البيئة  سياسات -

 الخارجية

 التغذية العكسية

 البيئة الداخلية
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 نظرية Z :حي  الياباني، المجتمع طبيعة من مستمد مستمر إداري نمط عن النظرية هذه تعبر اليابانية 
 المنظمععات خدمععة فععي لتكععون السععائدة يععةجتماعاال لقععيما وتسععخير اليابانيععة الثقافععة مالمععح جوهرهععا فععي تعكععس

 التالية: النقاط في اليابانية اإلدارة عناصر أهم تحديد يمكن ثم ومن اإلدارية،
 الحياة. مدى للموظف الوظيفة ضمان -
 المشاركة. مبدأ على والتأكيد العمل عالقات في الفريق عمل على التركيز -
 الفرد. في والثقة المسؤولية وتحمل واالنضباط وااللتزام المؤسسي االنتماء تأكيد -
 والتنظيمية. الفردية وحاجاته البشري بالعنصر االهتمام -
 1وضمنية. واضحة رسمية مقاييس وفق سنويا مرتين أو مرة الموظفين تقييم -
 .الجامدة النماذ  و الهياكل عن االبتعاد و اإلدارة أسلوب في المرونة -
 العمل. في الخاصة المصلحة على العامة المصلحة تقديم -

 لإلدارة. الحديثة التوجهات الثاني: الفر 
 أن إذ المعلومععات، تقنيععة فععي الحديثععة التطععورات بواسععطة ملحوظ ععا تقععدم ا وممارسععة فكععرا اإلدارة شععهدت

 الماضعععي فعععي الحاصعععلة التراكمعععات نتعععائج إال هعععي معععا الحعععالي القعععرن فعععي شعععهدتها التعععي السعععريعة التحعععوالت
 لعذلك فعرا  معن تعمعل ال المجتمعع خاليا من خلية عن عبارة اإلدارة أن ذلك حديثة  بيئية تحوالت ومحصلة

 كمعا ،فيهعا وتعؤثر والتكنولوجيعة ،ديةقتصعاواال ،والسياسية ،الحضارية والتطورات التغيرات بمجمل تتأثر فهي
 فيهعا، ويعؤثر بهعا المحيطعة الخارجيعة بالبيئعة يتعأثر مفتوحعا نظامعا كونهعا حيع  معن عصعرنا في لإلدارة ينظر
 اإلدارة، علعى مباشعر غيعر أو مباشعر بشعكل سعواء ثعرأ له يكون أن بد ال البيئة هذه في تغيير أي نإف لذلك
 تلعك دراسة على مجيرة تصبح أدائها مستوى على للتميز تحقيقها سبيل وفي اإلدارة نإف األساس هذا وعلى

 المتغيرات.
 أنمععاط إلععى التقليديععة اإلدارة مععن االنتقععال ضععرورة علععى تؤكععد التععي الجوانععب أهععم تحديععد يمكععن إجمععاال

 فععي الحاصعلة التحعوالت مععع التكيعف تحقيعق علعى قععدرة وأكبعر، الراهنعة الفتعرة لمتطلبععات اسعتجابة أكثعر أخعرى
 2:في العشرين القرن نهاية مع خاصة البيئة

 ".Digital Ageالرقمي" العصر مرحلة إلى العالم ودخول المعرفة في والنوعي الكمي االنفجار -
 نظععرا وذلععك للكفععاءات، النععوعي التركيععب أو العععدد ناحيععة مععن سععواء العمالععة سععوق فععي المسععتمرة التغيععرات -

 التعليم. ونظم هيكل في المستمرة للتغيرات

                                                           

 ، الرابط:6112/ 0/16تفحص الموقع بتاريخ:  . تماليابانية في اإلدارة  zنظريةمحمد أحمد إسماعيل،  1
WWW.HRDISCUSSION.COM/HR56297.HTLT 

 .106-101ص -، ص(6116اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر، ). السلوك الفعال في المنظمات، صالح الدين عبد الباقي 2
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 يععدل ومععا العععالم دول بععين الحاصععل والتععداخل للتععرابط نظععرا األعمععال مشععاريع بععين والتععداخل التععرابط زيععادة -
 الجنسيات. المتعددة الشركات مشاريع تطور من اليوم نراه ما ذلكعلى 

 األفراد. سلوكات على الطارئة التغيرات نتيجة يةجتماعواال الشخصية بالنواحي المتزايد االهتمام -
 1يلي: فيما تلخيصها يمكن والتي العالمية البيئية المتغيرات من العديد توجد ذلك إلى افةإض  

 والمعرفة. بالمعلومات يهتم مجتمع إلى الصناعية مالمحه في المجتمع انتقال -
 العالمي. دقتصااال إلى المحلي دقتصااال من االنتقال -
 الرأسمالي. المد أمام االشتراكية الموجة انحسار -
 قديمة. لدول جديدة وحدود جديدة دول وظهور الدول لبعض السياسي االنهيار -
 الدول. بين ديةاقتصا تكتالت وظهور العالمية التجارة تحرير -

 شععكال تأخععذ لكععي اإلدارة علععى كبيععرة ضععغوطا فرضععت -ذكرهععا السععابق – المعاصععر العععالم فمميععزات
 فعي خاصعة العصعر، سعمات معع التكيعف ععن لعجزهعا بريقهعا تفقعد لإلدارة التقليدية المبادئ يجعل مما جديدا
 عبععر األداء علععى مباشععر بشععكل يععنعكس بمععا اإلداري للعمععل الحديثععة والتوجهععات والمبععادئ القععيم بععروز ظععل

 وبععين ،العمععل جماعععات بععين والعالقععات األفععراد وسععلوك المتغيععرات بععين المرغععوب والتناسععق التععوازن تحقيععق
 في: لإلدارة الحديثة التوجهات أهم إيجاز يمكن حي  األداء ونظم أساليب

 الفعاليععة مجععالي فععي جوهريععة تغيععرات الماضععي القععرن مععن األخيععر العقععد شععهد لقععد الشــاملة: الجــودة إدارة .1
 التععععي المعطيعععات مععععن لجملعععة اسععععتجابة جعععاءت التععععي الشعععاملة الجععععودة إدارة مبعععادئ اعتمععععاد نتيجعععة والتنظعععيم
 يلي: ما في نحصرها

 العمليعة مخرجعات علعى سعلبي بشعكل تعؤثر والتعي التقليديعة اإلدارة تطبيقعات عنهعا تكشف التي المشكالت -
غفعال الخدمعة، أداء فعي المعقدة الروتينية اإلجراءات حدة غرار على اإلدارية  علعى المعواطنين رضعا درجعة وا 
 واإلدارة. المواطن بين اتصال قنوات وجود وعدم المقدمة الخدمات

 العامة. اإلدارة تمارسها التي األنشطة كافة أداء في التكنولوجيا على المتزايد االعتماد -
دارة العامة اإلدارة بين المنافسة تزايد -  تقديمها. في يشتركان التي الخدمات خالل من األعمال وا 
 تبنعي نحعو التوجعه المعاصعرة المنظمات على الضروري من كان والمبررات العوامل هذه كل مع وللتعامل  

  2في: المحددة المبادئ من مجموعة على يقوم حديثا توجها باعتبارها الشاملة الجودة إدارة
 تسعهيل ثعم ومعن وأهعداف ورسعالة رؤيعة علعى تعتمد شاملة خطة وضع خالل من :االستراتيجي التخطيط -

 والخارجية. الداخلية للبيئة معمق تحليل ضوء في وبرامج سياسات وضع

                                                           

 216ص .مرجع سابقأحمد ماهر،  1
2  - Albert Porter, Operations Management  . ventus publishing, 2011, p21. 
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 األفععراد جععودة تحديععد علععى يسععاعد الععذي والخععارجي الععداخلي للجمهععور تمتععد فهععي العمععالء: علععى التركيععز -
 العمل. بيئة و والعمليات

 تعمعععيم علعععى التنظعععيم قعععدرة فعععي ذلعععك ويتجلعععى الجديعععد اإلبعععداعي نالتحسعععي فعععي يتمثعععل :المسعععتمر التحسعععين -
 للزبون. تام رضا باستمرار يحقق إبداعي نظام وتطبيق

 والمستمر. الدائم واالتصال الراجعة بالتغذية االهتمام -
 وتحقيعععق باألهميعععة تشععععرهم بطريقعععة الععععاملين دور تفعيعععل خعععالل معععن الصعععالحيات: وتفعععويض المشعععاركة -

 القرارات. اتخاذ في الفعلية المشاركة في إمكانياتهم من الفعلية االستفادة
 إدارة أن نجععد لععذا اإلداريععة المنظمععات نجععاح لقيععاس أساسععيا معيععارا المعرفععة أضععحت لقععد المعرفــة: إدارة .6

 أجعل معن تكامليعة تنظيميعة "عمليعة باعتبارهعا اإلدارة فعي الحديثعة واالسعتراتيجيات المفعاهيم أهعم تمثل المعرفة
 األفععراد قبععل مععن واسععتخدامها وتطويرهععا، ومشععاركتها وخزنهععا المعرفععة علععى للحصععول اإلدارة نشععاطات توجيععه

 إلععى والوصععول للعمليععات، والفعاليععة الكفععاءة وتحقيععق اإلداري التنظععيم أهععداف تحقيععق جععلأ مععن والجماعععات
 التعي المبعررات معن جملعة تضافر نتيجة جاء تطبيقها نإف سابقتها غرار وعلى 1األداء"، من أعلى مستويات
     2في: أساسا تتحدد

 .اإللكترونية واألجهزة الحواسيب صناعة في العالية والتقنيات الكبير التكنولوجي التطور -
 العالمية. الشبكة اكتشاف خاصة المعطيات وتراسل االتصاالت تكنولوجيا في الهائل التطور -
 .الصناعية واألقمار الخلوية كاألجهزة الالسلكية واالتصاالت اإلنترنت انتشار -
 بإبعادهععا العولمععة وظععاهرة المنافسععة، حععدة وتزايععد التجععارة، وعولمععة العععالمي السععوق علععى الكبيععر االنفتععاح -

  المختلفة.
 التغيرات. تلك لمواكبة مالئمة غير اإلدارية األنماط جعل مما العمالء اتجاهات في الواسع التغيير -
 المصععادر مععن وأهععم التنافسععية، الميععزة مصععدر هععي والمعرفععة المعلوماتيععة أن العالميععة المععال أسععواق إدراك -

 والعمل. المال رأس و األرض مثل التقليدية
ـــةاإل  اإلدارة .1  فعععي هائلعععة ثعععورة الثالثعععة األلفيعععة فعععي خاصعععة األخيعععرة العقعععود فعععي الععععالم ععععرف لقعععد :لكتروني

 هعاب المعمعول الجوهريعة الركعائز أهعم بعذلك وأضعحت كبيعرة طفعرة أحدثت التي والتكنولوجية العلمية المجاالت
 فععي التنميععة عجلععة تحععرك التععي اآلليععة تعتبععر التععي اإلدارة علععى انعكععس مععا هععذا ،الشععاملة التنميععة تحقيععق فععي

 مععن بععاإلدارة االنتقععال ذلععك بعععد ويععتم اإلدارة، عمععل نسععق داخععل المعلوماتيععة البرمجععة إدرا  بععذلك ليععتم الدولععة

                                                           

 .45،02ص (،6110عمان: الوراق للنشر، ). واالستراتيجيات والعملياتإدارة المعرفة المفاهيم نجم عبود نجم،  -1
2 - Prusak Larry, Knowledge Can it be Managed? . : New York : Presented at the IBM Academy of Technology 

Conference on Knowledge Management, 2000, p13. 
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 معن جملعة نتعا  جعاءت التعي كترونيعةلاإل بعاإلدارة يععرف معا إطعار فعي لكترونعياإل النمط إلى التقليدي النمط
 1في: إيجازها يمكن التي األسباب

 .به المرتبطة المعرفية والثروة التكنولوجي التقدم تسار  -
 . اإلنسانية الروابط تقوية نحو العولمة توجهات -
 إلعى االنضعمام فعي ترغعب دولعة كعل معن مطلوبعة إداريعة إصالحات من رافقها وما الديمقراطية: التحوالت -

 الدولية. و المحلية اإلنسان حقوق جمعيات مطالب تلبية أو العالمية التجارة منظمة
 العامة. الخدمات تقديم في الكفاءة وبلو  تحقيق على الرغبة -

 االلكترونية. واإلدارة التقليدية اإلدارة بين الثال : الفر 
 يمتععد موضععوعي تطععور نتيجععة جععاءت لكترونيععةاإل اإلدارة أن اسععتنتا  يمكععن ذكععره سععبق مععا علععى بنععاء

 التقليديععة لععإلدارة المباشععر امتععدادها ينفععي ال هععذا أن غيععر ،الماضععي القععرن مععن األخيععرة الخمسععة العقععود إلععى
عاقة القيمة إتالف في وسبب ثقيل عبء إلى مراحلها إحدى في تحولت التي  اإلدارة أن حين في تدفقها، وا 

 معععع التقليديععة اإلدارة فععي المتععوفرة الماديعععة األبعععاد تكامععل مصععدر تعععوفر العلمععي نموذجهععاأ عبععر االلكترونيععة
 هعو مسعتحد  علمعي كمعنهج -االلكترونيعة اإلدارة – األخيعرة تلعك بعروز فعإن آخر وبأسلوب الرقمية، األبعاد
 بععذلك لتصععبح ومرونععة تطععورا أكثععر آخععر إلععى بيروقراطععي تقليععدي إداري نمععوذ أ مععن انتقععال حالععة عععن تعبيععر
نمعا الرفاهيعة دروب معن دربعا لعيس كترونيعةلاإل اإلدارة تبني إلى االنتقال أو التحول مسألة  تفرضعها حتميعة وا 

 محععددات ىحععدإ أصععبحت المعلومععات وتوظيععف والمشععاركة التكامععل فكععرة أن إذ المتسععارعة، البيئيععة التغيععرات
 هعذا يعؤثر حيع  التقليديعة اإلدارة إليعه تفتقعد أمعر هعو لكترونيعةاإل اإلدارة يميعز فمعا 2إداريعة، منظمة أي نجاح

 النمطععين كععال بععين مقارنععة إجععراء مععن البععد كععان الصععدد هععذا وفععي دورهععا وفعاليععة أدائهععا علععى سععلبا االفتقععاد
 :يلي لما وفقا لكترونية(اإل اإلدارة، و التقليدية البيروقراطية )اإلدارة

 الوقععت فععي الوقععت، مععرور مععع للتلععف تتعععرض التقليععدي النظععام فععي المعتمععدة الورقيععة فالمعععامالت الحفععظ: -
 الموضععع فععي التقععادم مععن أكبععر تععأمين بإمكانيععة المعععامالت يضععم الععذي كترونععيلاإل الملععف فيععه يتمتععع الععذي

 اعتمعععاد إمكانيعععة جانعععب إلعععى 3الملعععف، لعععديها يوجعععد التعععي للمنظمعععة لكترونيعععةاإل الشعععبكة علعععى لعععه المخصعععص
 األم. للشبكة عارض أي لوقو  تجنبا لكترونيإ تخزين وسيط من أكثر المنظمة

 وهععذا المعععامالت نجععازإ فععي الععبطء هععو لععإلدارة التقليععدي الععنمط بهععا يتميععز خاصععية أهععم إن :االسععترجا  -
 المنظمعات فعي الموظفعون يععاني حيع  العمعل، أسعاليب وضععف التنظيمعي والهيكعل البنعاء طبيععة إلعى راجع

                                                           

 .1.0-1.1ص -ص (،6112اإلسالمي،  الغرب دار بيروت:) والعشرين. الواحد القرن في اإلدارة الحديثة نظريات بوحوش، عمار 1
 .16ص ،(6110 شمس، عين مكتبة:  القاهرة. )الخدمات في وتطبيقاتها االلكترونية اإلدارة ستار، علي رضوان. 6
 .01-01، ص،ص(6112الفكر الجامعي،  اإلسكندرية: دار). اإلدارة االلكترونيةمحمد الصيرفي،  3
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 المععامالت عكعس علعى المعلومعات واسترجا  الورقية والمعامالت الملفات عن البح  صعوبة من التقليدية
 استرجاعها. وسهولة بسرعتها تتميز التي لكترونيةاإل
 واعتمععاد تبنععي مععن كلفععة أقععل يكععون التقليععدي اإلداري المععنهج تبنععي أن األولععى للوهلععة يبععدو قععد التكععاليف: -

 ،ووسعععائط ،وبرمجيعععات ،أجهعععزة معععن التقنيعععة النيعععة تعععوفير يتطلعععب األخيعععر هعععذا أن ذلعععك كترونعععيلاإل المعععنهج
 والبنعاء اإلععداد مرحلعة تجعاوز وبمجعرد أنهعا إال كبيعرة، ماليعة نفقعات حتما المنظمة سيكلف ما وهذا وشبكات
 بشععرية مععوارد إلععى كبيععرة بحاجععة تبقععى التععي التقليديععة المنظمععات مععن كبيععرة وبدرجععة أقععل حتمععا نفقاتهععا سععتكون
 مكلفعا يكعون قعد لكترونيعةاإل اإلدارة تطبيعق أن بمعنعى اإلنفعاق، حجم تقليص إلى يؤدي ما وهذا كبيرة ومالية
 مكلفعة تععد التعي التقليديعة اإلدارة عكس على األولى مراحلها في يتحدد قصير زمني بمجال مرتبط هذا لكن
 البعيد. المدى على

 الشععبكات تععأمين التقليديععة لععإلدارات تتععوافر ال التععي اإللكترونيععة اإلدارات مميععزات فمععن والتوثيععق: الحمايععة -
 البرنععامج يمنحععه مععا نتيجععة وهععذا بملفاتهععا، والتالعععب إليهععا الععدخول عععدم تضععمن حمايععة ببععرامج اإللكترونيععة
 يععتم إجععراء أي تسععجيل جانعب إلععى البشععري، التععدخل معن بياناتععه حمايععة فرصععة معن للشععبكة الععدقيق الحاسعوبي

 لمعععدخالتها والتوثيعععق الدقعععة معععن أعلعععى مسعععتوى حتمعععا لهعععا سيضعععمن العععذي األمعععر االلكترونيعععة الشعععبكة علعععى
 ومعامالتها. ومخرجاتها

 علعى قائمعا معينعا تسعييرا نمطعا يسعتوجب التقليعدي اإلداري فعالنمط المعتمعدة: واإلجعراءات التسعيير أسلوب -
 اللقععاء لمفهععوم لكترونيععةاإل اإلدارة تؤسععس بينمععا مباشععرة، بكونهععا تتميععز إداريععة وممارسععات المشععددة الهرميععة

 يتعيح ممعا للخمعة( الحاسعوبي)كمقدم والبرنعامج الخدمعة طالعب بعين معاملعة إجعراء علعى يقوم الذي االفتراضي
 والمحسوبية. الوساطة غرار على السلبية والسلوكات الشخصية للمعامالت بعدا

 السعريع بالتفاععل لكترونيعةاإل المنظمعات تتميعز الخعدمات: وتقعديم المععامالت إجعراء فعي والسرعة التفاعل -
 التي الطابوهات عن بعيدا فائقة وبسرعة واحد وقت في عليها والرد الطلبات من العديد استقبال بإمكانها إذ

 التقليدية. اإلدارات في العميل منها يعاني
 فععي تطبيقهععا االسععتحالة مععن والتععي االلكترونيععة اإلدارة بهععا تتميععز التععي الخصععائص ىحععدإ الخدمععة: مععدة -

 وتقععععديم المعععععامالت اسععععتمرار وهععععي للعمععععل، الرسععععمي الععععدوام محدوديععععة مععععن تعععععاني التععععي التقليديععععة اإلدارات
  ساعة. 60 مدار على الخدمات

 كترونية.لاإل  واإلدارة التقليدية اإلدارة بين مقارنة (:18) رقم الجدول
 لكترونيةاإل  اإلدارة التقليدية اإلدارة الخصائص

نشعععععععاء االنترنيعععععععت شعععععععبكة وجعععععععود معقد هرمي بناء التنظيم  البنيعععععععة وا 
 التعاون من أساس على المؤسساتية
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 وأسعاليب الفكعري المال رأس على االعتماد المادية األصول على االعتماد الموارد
 المرنة. العمل

 قنععوات عبععر المقدمععة الخععدمات فععي التجديععد التقليدية. بالطرق تتسم الخدمات
 والمعلومات. للتكنولوجيا متعددة

 عالمي محلي العمل نطاق
 لضععععععععف طويلعععععععة معععععععدة تتطلعععععععب االستجابة سرعة

 واإلدارات. المصالح بين الترابط
 االجراءات سهولة نتيجة قصيرة مدة

 منخفض عال البيروقراطية مستوى
 األساس هو الزبون األساس هي اإلدارة االستراتيجية

 استشارية متسلطة القيادة
 .62-60ص -ص ،(6110 الجامعي، الفكر دار :مصر) االلكترونية. الحكومة ايفانز، جلوريا المصدر:
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 ومنطلقات. مفاهيم لكترونية:اإل  اإلدارة :الثاني المطلب
 اسععتجابة والتغييععر سععتقراراال بععين التععوازن علععى المحافظعة نحععو موجهععة تععزال ومععا اإلدارة وظيفععة كانعت
 هعععذه أصعععبحت حيععع  فيهعععا، تمعععارس التعععي البيئيعععة الظعععروف تعرضعععها التعععي والخارجيعععة الداخليعععة للمتطلبعععات
 المجععععاالت شععععتى فععععي المتسععععارعة والتقنيععععة المعرفيععععة التطععععورات خضععععم فععععي وأهميععععة إلحاحععععا أكثععععر الوظيفععععة

 ونظععععم االتصععععال وشععععبكات أنظمععععة فععععي السععععريع التطععععور أحععععد  إذ والسياسععععية، ،يععععةجتماعواال ،ديةقتصععععااال
 حيع  أدائها  وتحسين والخاصة العامة المنظمات في اإلدارية األنظمة لتطوير عريضة مساحة المعلومات

 تحععوال عنععه نععتج ممععا والتميععز األداء لمفععاهيم حععدي  تصععور بنععاء فععي جديععدة حلقععة اإللكترونيععة اإلدارة مثلععت
 بنهاية توحي مغايرة ومنطلقات معالم بتشكل اتسمت مرحلة في للمواطنين، الخدمات أداء طرق في جوهريا

 إلعععى - محالعععة ال- سعععيحيلنا معععا وهعععذا عامعععة، بصعععفة اإلداريعععة العمليعععة تعتعععرض التعععي والمعوقعععات التعقيعععدات
 لكترونية.اإل باإلدارة المرتبطة النظرية الجوانب تقصي
 بها. األخذ ومبررات لكترونيةاإل اإلدارة نشأة األول: الفر 

 ظل في اإلدارة من جديد ونمط نموذ أ بروز إلى واالتصاالت المعلومات لتقنية السريع التطور أدى
 ما وهو خدماتها وجودة أعمالها مستوى من تحسن كي البيروقراطية اإلدارات أمام المتزايد والتحدي التنافس
 بعععض تععرى حععين فععي سععريع، معرفععي تطععور وليععدة جععاءت التععي لكترونيععةاإل بععاإلدارة تسععميته علععى أصععطلح
 شععفافية تحقيععق نحعو وتوجههععا الحكومععات اهتمعام بدايععة معع ظهععر كترونيععةلاإل بعاإلدارة االهتمععام أن الدراسعات
 ،يععععععةجتماعواال ،ديةقتصعععععااال التنميععععععة أهعععععداف لخدمععععععة الرقميعععععة التكنولوجيععععععات اسعععععتخدام وتعميععععععق التعامعععععل

 المعرفععة عصععر إلععى تقودنععا التععي الرقميععة الثععورة مفععاهيم أحععد هععي لكترونيععةاإل فععاإلدارة وبالتععالي 1والسياسععية،
 التععي الطريقععة علععى وعميععق مباشععر تععأثير لهععا أصععبح التكنولوجيععا لهععذه القويععة التحويليععة الطبيعععة أن خاصععة
 2ية.جتماعاال العالقات ويتبادلون ويعملون الناس بها يتعامل

 علععى تقتصععر كانععت إذ مختلفععة، وأسععاليب بأشععكال للعمععل التحععول إلععى تعععود االلكترونيععة اإلدارة فنشععأة
 فععي للمسععاعدة خععراآل بعضععها ويسععتخدم اإلحصععاء ألغععراض تسععتخدم التععي الحاسععوب بععرامج بعععض اسععتخدام
 بصععورة هععاتطبيق كععان أيععن بنودهععا توزيععع طريقععة وكععذلك الععدول، موازنععات فععي المختلفععة النتععائج بعععض إظهععار
 أواخعر فعي بعالظهور بعدأت إذ  معؤخرا إال الرسمية الصورة إلى تصل لمحي  أنها  بسيطة وبأساليب مصغرة
 إلعى لكترونيعةاإل اإلدارة مفهعوم بعذلك ليشير المركزي، البريد هيئة في األمريكية "فلوريدا" بوالية 1000 عام

 المؤسسة. إلى الذهاب دون الحاسوب خالل من الخدمة على الحصول إمكانية

                                                           

 .20ص (، 2013دار المناهج، األردن:)، 1ط .الجديدة التعليمية اإلدارة إلى االلكترونية: مدخل اإلدارة ،هاشم وآخرون أبو ،أحمد عمر 1
 .20ص  .سابقمرجع   2
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 جعععل مععا وهععو والمعلوماتيععة التقنيععة المجععاالت فععي للتقععدم محصععلة هععي لكترونيععةاإل فععاإلدارة ثععم ومععن
 مهامهععا، إنجععاز علععى تسععاعدهم متطععورة تقنيععة وسععائل علععى تعتمععد القععرار صععنع ودوائععر الحكوميععة اإلدارات
 ذلعك بععد لتليهعا أولى عالمية كتجربة الحكومية لكترونيةاإل اإلدارة مجال في األمريكية المبادرة جاءت حي 
 معن جملعة لظهورهعا مهعد ، والتعيالماضعي القرن من األخير العقد خالل "المتحدة المملكة"و "النمسا" من كل

 أساسععي بشععكل تتحععدد لكترونععياإل للععنمط اإلداريععة المنظمععات لتبنععي تقععود مبععررات بمثابععة تعععد التععي التطعورات
  يلي: فيما
 تكععن لععم مزايععا ظهععور إلععى والتكنولوجيععا العلميععة الثععورة أدت: التكنولــوجي والتطــور العلمــي التقــدم تســارع .1

 وخصوصعا المنظمعة، أداء تحسعين علعى هميس الذي بالشكل اإللكترونية التعامالت كيفية في مسبقا موجودة
 معا وهعذا العشرين القرن منتصف منذ سريعا   تطورا   التقنية هذه تطورت حي  اآللي الحاسب تقنية مجال في

 اإلدارية. واألعمال التطبيقات من كثير على انعكس
 نحعععو المتزايعععدة العالميعععة التوجهعععات همتأسععع :العولمـــة توجهـــات ظـــل فـــي اإلنســـانية المجتمعـــات تـــرابط .8

 التي العولمة بظاهرة اليوم يعرف ما نشوء في المختلفة اإلنسانية المجتمعات بين والتكامل والترابط االنفتاح
 ،يعةجتماعواال ،السياسعية المجعاالت مختلعف فعي العدول بين الترابط وتحقيق الجغرافية الحدود كسر تستهدف

 لالرتقعاء أدائهعا وتطعوير خعدماتها تحسعين علعى للمنظمعات قويعا دفععا شعكل معا وهعذا واإلدارية، ،ديةقتصاواال
 اإلداريعة المنظمعات بعين المقارنعة إمكانيعة تتعيح عالميعة مععايير وجعود ظعل فعي خاصعة العليعا المسعتويات إلى
 المنافسة. حدة اشتداد ظل في خاصة العالم دول جميع في
 التحعععرر حركعععات همتأسععع فقعععد :يـــةاجتماع وتوقعـــات متغيـــرات مـــن رافقهـــا ومـــا الديمقراطيـــة التحـــوالت .5

 السياسععععية األنظمععععة وطبيعععععة عمومععععا ، المجتمعععععي البنععععاء فععععي االنفتععععاح مععععن بمزيععععد تطالععععب التععععي العالميععععة
 ظل في خاصة مرونة أكثر إدارية أنماط على البح  نحو التوجه بداية الخصوص وجه على واالجتماعية

 جديععدة رؤى نشععوء ذلععك فععي بمععا الشعععبية والتوقعععات الععوعي مسععتوى فععي ارتفععا  مععن التغيععرات تلععك رافععق مععا
 أفضعل لخعدمات والتطلعع الععام القطعا  أداء تحسين ضرورة الرؤى تلك بين ومن أبعاده  بكافة العام للقطا 
 لععذلك وغيرهععا...، والمسععاءلة الشععفافية مبععدأ وترسععيخ الحكومععة، أعمععال علععى الشعععبية الرقابععة وتفعيععل وأسععر ،
 1العام. القطا  في باألداء لالرتقاء متميزة فرصة اإللكترونية اإلدارة تمثل
 العمل. وقيم التعليم قيم مثل االجتماعية القيم هياكل في التغيرات .5
 اإللكترونية. الثقافة انتشار .1
 العدخل وتحسعين ،األخطعاء تخفعيض منهعا أشعكال عدة تأخذ فالكفاءة :العامة الخدمات تقديم في الكفاءة .1

 إلععى يععؤدي وهععذا اإلجععراءات، هندسععة إعععادة خععالل مععن البيروقراطيععة مععن والتقليععل ،التكععاليف تخفععيض وأيضععا

                                                           

 .06 ، ص()مرجع سابق .اإلدارة االلكترونية ياسين سعد غالب، 1
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عطععاء األهععداف لتحقيععق المحععدد الوقععت تقليععل  وتطععوير جديععدة مهععارات علععى للحصععول للمععوظفين الفرصععة وا 
 أنفسهم.

 الرقابععة مضععاعفة علععى تسععاعد اإللكترونيععة اإلدارة مشععرو  فععي المسععتخدمة التقنيععة إن :اإلداريــة الســيطرة .1
 جانععب إلعى البيروقراطيعة معن والتقليععل المعواطنين مععامالت وتتبعع الخلععل، وتوقعع والمباشعرة المسعتمرة اإلداريعة

 1القرار. اتخاذ في للمشاركة كبرأ فاقآ فتح إلى يؤدي مما االحتكار منع
 العام. القطاع أزمات .2

 والمترادفات. المفهوم كترونية:لاإل اإلدارة الثاني: الفر 
 المنظمعععات مختلعععف فععي الموسععععة واسععتخداماتها لكترونيعععةاإل اإلدارة تطبيقععات تعمعععيم مععن العععرغم علععى
 حععول خالفععات مععن الفكععر قضععايا تعانيععه مععا تعععاني فكريععة قضععية النظععري بعععدها فععي بقيععت أنهععا إال اإلداريععة،
 ما عادة إذ األخرى المصطلحات بعض مع تداخلها إلى راجع وهذا وفلسفتها، وتعريفاتها النظرية منطلقاتها

 -e) لكترونيعةاإل األعمعال مثعل أخعرى مصعطلحات معع مترادفعة بصعورة االلكترونيعة اإلدارة مصعطلح يطعرح
Business)، لكترونيعععةاإل والتجعععارة (e-Commerce) ، لكترونيعععةاإل والحكومعععة (e-Govemrment)،... إلعععى 

 معععن كعععان لعععذا الرقمعععي، الععععالم فعععي واالتصعععاالت اإلداريعععة األنشعععطة بعععين تعععربط التعععي المفعععاهيم معععن ذلعععك غيعععر
 دون األخيععرة اآلونععة فععي اسععتخدامها شععا  التععي األربعععة األساسععية المفععاهيم هععذه ومقاربععة مقارنععة الضععروري

 واضح. وتمييز تدقيق
 بالغععا اهتمامععا شععهد كمصععطلح لكترونيععةاإل اإلدارة نإفعع سععابقا إليععه اإلشععارة تمععت كمععا لكترونيــة:اإل  اإلدارة .1
 طريقعة بعاختالف تختلعف والتعي لهعا المقدمعة التععاريف معن العديعد نجد حي  ،نواألكاديميي الباحثين قبل من

 أخرى. جهة من التحليل وزوايا المنطلقات في واالختالف جهة  من مفهومها مع التعاطي
 أنهعا إذ التقنيعات معن وغيرهعا وبرمجيعات حواسيب مجرد كونه من وأشمل أوسع لكترونيةاإل اإلدارة فمفهوم  

 وععععرض العامعععة، والعالقعععات كترونيعععةإاال واألعمعععال اللوجسعععتية العمليعععات أوجعععه لمختلعععف شعععاملة إدارة تمثعععل
 وعلعى عمالئهعا حاجيعات وتلبية عليها الحصول طلبات وضبط العامة الخدمة بتقديم الخاصة التكنولوجيات

 يلي: لما وفقا لكترونيةاإل لإلدارة المقدمة التعاريف تصنيف يمكن العموم
 السعععتخدام واقععععي تجسعععيد "هعععي :"سعععتار علعععي رضعععوان" تعريعععف نجعععد السعععياق هعععذا وفعععي تقنيعععة: تععععاريف .أ 

جراءات سياسات توجيه في والمعلومات البيانات  2أهدافها". تحقيق اجل من المنظمة عمل وا 
 والمعلومات االتصال تقنيات على تعتمد متكاملة "منظومة أنها: على فيعرفها "حسون علي الطائي" أما -

  3الرقمية". التقنيات بواسطة تنفذ أعمال إلى اليدوي اإلداري العمل لتحويل
                                                           

1-  Murru, Maria Elena, E- government : from real to virtual . Brussels, 11 April 2003, p 25. 

 .12ص، سابق،مرجع رضوان علي ستار،  2
 .11ص(، 6110ن(،  م. )د. ن (، د. )د.). مشرو  التحول إلى اإلدارة االلكترونيةعلي حسون الطائي،  3
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 باسععتخدام العمليععات لمعلومععات ورقععي غيععر "تبععادل أنهععا: علععى "الععرؤوف عبععد طععارق عععامر" عرفهععا كععذلك -
 مثعل المنظمعة ومععامالت أعمال كل نجازإ في االلكترونية الوسائل كل استخدام هي أو االلكتروني التبادل

 والفعععاكس للمشعععتريات لكترونعععياإل والتبعععادل ،لألمعععوال لكترونيعععةاإل والتحعععويالت ،لكترونعععياإل البريعععد اسعععتخدام
 1".أخرى لكترونيةإ وسائل وأية لكترونيةإلا والنشرات

 فعي المتمثلعة الحديثعة التقنيعة باسعتخدام للعمل جديد "أسلوب أنها: على السياق هذا في عرفها من وهناك -
 2العمل". أداء في والفعالية الكفاءة تحقيق جلأ من للمعلومات)االنترنيت( الدولية والشبكة الذكي الحاسب

 المعوارد معن مجموععة معز  علعى أساسعا تعتمعد لكترونيعةاإل اإلدارة أن التععاريف هعذه خالل من يتضح
 هندسعة إععادة يتطلعب معا وهذا األداء في والتميز والجودة والفعالية الكفاءة يضمن بشكل واآللية التكنولوجية

 عمليعة كترونيعةلاإل اإلدارة وبعرامج مشعروعات أن القعول يمكعن حيع  لكتروني،إ بشكل اإلدارة ألعمال جذرية
 المعلومععععععات وتكنولوجيععععععات تقنيععععععات باسععععععتخدام واألعمععععععال العمليععععععات هندسععععععة إلعععععععادة وممنهجععععععة نظاميععععععة

 واالتصاالت.
 األعمعععال إنجعععاز "وظيفعععة أنهعععا: علعععى المنظعععور لهعععذا وفقعععا لكترونيعععةاإل اإلدارة عرفعععت إجرائيعععة: تععععاريف .ب 

 واتخاذ ورقابة، وتنظيم، تخطيط، من اإلدارية الوظائف بإنجاز وتقوم اإللكترونية، والوسائل النظم باستخدام
 ربععط بعمليععة تقععوم كمععا ،ةناحيعع مععن المنظمععة داخععل المعلومععات تكنولوجيععا نظععم اسععتخدام خععالل مععن القععرارات
 بهععدف وذلععك حكوميععة، وهيئععات أجهععزة منافسععين، عمععالء، مشععترين، مععوردين، مععن المععؤثرين بفئععة المنظمععة
 3أخرى". ناحية من بيئتها مع المنظمة عالقات تطوير

 بوظعائف التقليديعة اإلداريعة الوظعائف بإبعدال تقوم اإللكترونية اإلدارة بأن التعريف هذا خالل من لنا يتبين  
 المستوى على اإلدارية واإلجراءات العمليات ورقابة ،ومتابعة ،وتنظيم، تخطيط يتم أنه ذلك ومن إلكترونية،
 المنظمععععة ربععععط عمليععععة يععععتم فإنععععه الخععععارجي المسععععتوى يخععععص فيمععععا أمععععا إلكترونيععععة، نظععععم وفععععق لهععععا الععععداخلي

 . ومنافسين وموردين عمالء من بالمنظمة المحيطة البيئة في ديينقتصااال بالمتعاملين
 وتقعديم المعلومعات، تبعادل تتضعمن التعي اإلداريعة "الجهعود أنهعا: على لكترونيةاإل اإلدارة عرفت كذلك
 وشعععبكات الحاسعععوب أجهعععزة عبعععر منخفضعععة، وتكلفعععة عاليعععة بسعععرعة األعمعععال وقطعععا  للمعععواطنين الخعععدمات
  4المتناقلة". المعلومات أمن سرية ضمان مع اإلنترنت

                                                           

 .60ص  (،6110القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزيع، ) ،1ط. اإلدارة االلكترونية: نماذ  معاصرةطارق عبد الرؤوف عامر،  1
مسعععتوى تطبيعععق اإلدارة االلكترونيعععة فعععي جامععععة اليرمعععوك معععن وجهعععة نظعععر الهيئعععة التدريسعععية "خليفعععة مصعععطفى أبعععو عاشعععور، ديانعععا جميعععل النمعععري،  2

 .611، ص(6111) ،1، العددالمجلة األردنية في العلوم التربوية ."اإلداريين
 ...6ص (،6111) ،0، العددالباح  مجلة ،"األعمال مؤسسات على اإللكترونية الحكومة تطبيق أثر "، عيشاوي بن أحمد 3
 .60، ص(6111) ،0العدد ،إفريقيا شمال اقتصاديات مجلة ."تطبيقها وسبل اإللكترونية الحكومة"الرفاعي،  قدوري سحر  4
 



 التأصيل النظري والمفاهيمي للدراسة. الفصل األول:

 

 39 

 

 اإلدارة تطبيعق خعالل معن تناقلهعا يعتم التعي المعلومات وأمن سرية وهو آخر مفهوم التعريف هذا أبرز
 أجهعععزة علعععى المسعععجلة اإللكترونيعععة البيانعععات علعععى تعامالتهعععا فعععي تعتمعععد األخيعععرة هعععذه أن ذلعععك اإللكترونيعععة،
 المعلومععات أمععن عنصععر تطبيععق اإللكترونيععة اإلدارات مععدير علععى يفععرض الععذي األمععر واإلنترنععت، الحاسععوب

 اإللكتروني. لالختراق البيانات تلك تتعرض ال حتى
 عرضعته معا خعالل معن اإللكترونية اإلدارة تعريف ينطلق االلكترونية: والحكومة االلكترونية اإلدارة بين .8

 اإلدارة مفهعوم تنعاول يععد إذ اإلدارة، فعي اإللكترونيعة التقنيعات بتطعور الصعلة ذات الحديثعة اإلداريعة األدبيات
 راجععع وهععذا لكترونيععةاإل الحكومععة غععرار علععى لهععا المرادفععة المفععاهيم وفععق لتعريفهععا مهمععا مععدخال اإللكترونيععة

 الععذي والغمععوض اللععبس توضععيح الضععروري مععن كععان لععذا همععا،يكل بععين والمفععاهيمي اللفظععي والتععداخل للتععرابط
 الحكومــة مصــطل  اســتعمال يمكــن هــل اآلتععي: التسععاؤل طععرح خععالل مععن وهععذا المصععطلحين كععال يكتنععف

 ن؟يمختلف نيشيئ عن يعبران أنهما أم االلكترونية؟ اإلدارة على والداللة للتعبير االلكترونية
 بمعناهعا الحقيقيعة الحكومعة تسعتخدمها التعي الحديثعة الوسعائل ىحعدإ" إلعى: كترونيعةلاإل الحكومة تشير
 اإلنترنيعععت شعععبكة عبععر منهعععا للمسعععتفيدين السععلع وتسعععويق والخعععدمات المعلومععات لتوصعععيل واإلداري القععانوني

نما الحقيقي، الحكومة دور يلغي ال بشكل والحاسوب  ععن البععد طريعق ععن وفعاليته كفاءته ويدعم يساند وا 
 ذلععك وعلععى 1المسععتفيدين" ومععال وجهععد وقععت وتععوفير المسععافات واختصععار البيروقراطيععة والتعقيععدات الععروتين
 "الحكومععة" لمصععطلح العضععوي المفهععوم أو بععالمعنى اإللكترونيععة للحكومععة والشععائع الحععالي المعنععى وبمقارنععة
 التشعععريعية الدولعععة فعععي العامعععة السعععلطات أي للدولعععة المسعععيرة أو الحاكمعععة الهيئعععات مجمعععو  بهعععا يقصعععد العععذي

 الحكعم ممارسعة طريقعة أو" الدولة في الحكم نظام" به يقصد الذي الوظيفي المفهوم أو ،والقضائية والتنفيذية
 الثانيعة فعي المقصعود يكعون أن إال األمعرين فعي الحكومعة"" معنعى بعين تطعابق ععدم نجد ،2السلطة" واستخدام

 بانتظعام، للنعاس العامعة خعدماتها تقعدم والتعي العامعة للمرافعق إدارتهعا فعي المتمثعل للحكومة اإلداري الوجه هو
 بععععالمعنى العامععععة اإلدارة أو اإلداريععععة السععععلطة نشععععاط هععععو اإللكترونيععععة" "بالحكومععععة المقصععععود بععععذلك ليصععععبح
 .العضوي

 السععلطة تقععديم أي – اإللكترونيععة للحكومععة الحععالي المعنععى هععذا نطلععق أن يمكععن ال نفسععه الوقععت وفععي
 معنعععى توسعععيع يمكعععن ال أولعععى بعععاب فمعععن ،-إلكترونيعععة بطعععرق العامعععة لخعععدماتها العامعععة اإلدارة أو اإلداريعععة
 ذلعك والتنفيذيعة(، )التشريعية العامتين السلطتين واختصاصات أنشطة ليشمل اإللكترونية الحكومة مصطلح

 منهععا الثالعع  العععالم دول خاصععة الععدول مععن العديععد يتعععدى ال الحديثععة للتقنيععات الهيئتععين هتععين اسععتخدام أن
 وفهرسعععة أرشعععفة أو التشعععريعية  بالنصعععوص وتزويعععدها إلكترونيعععة مواقعععع واتخعععاذ المعلومعععات تخعععزين عمليعععات

                                                           

 .0.، ص(6110عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، ). اإلدارة االلكترونيةعالء عبد الرازق السالمي، خالد إبراهيم السليطي،   1
 .21، ص(1000المعارف،  منشأة :اإلسكندرية) السياسية. واألنظمة الدستوري القانون الحميد متولي، عبد 2
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 بالنسععبة المععؤثرة غيععر االسععتخدامات بعععض إلععى إضععافة عليهععا االطععال  وتيسععير القضععائية والمبععادئ األحكعام
 مباشععععرة إلععععى – حالي ععععا – ذلععععك يتعععععدى ال األمععععر أن أي السياسععععية، األحععععزاب داخععععل التمهيديععععة لالنتخابععععات
 مسععععمى تحععععت – األخععععرى هععععي – تععععدخل حتععععى إلكترونيععععة، بطريقععععة أعمالهععععا لجععععوهر والمحععععاكم البرلمانععععات

 1المستعمل. كترونية"لاإل الحكومة"
 تقععديم تيسعير هععو اإللكترونيعة الحكومعة مصععطلح فعي – حالي ععا – بعه يقصعد مععا نفعإ األمععر حقيقعة وفعي
 حلقععة عععن بععذلك لتعبععر وسععائل مععن الحديثععة التقنيععات لهععا تععوفره مععا علععى اعتمععاد ا لخععدماتها اإلداريععة الجهععات
 بعععين جديعععد وتقعععارب للجهعععور، خعععدماتها الجهعععات تلعععك بهعععا تقعععدم التعععي والطعععرق" "األشعععكال حلقعععات معععن جديععدة

 الدولععة دور تطععور وحتمععه اسععتدعاه مععا وهععذا الخدمععة لتلععك المقدمععة واإلدارة الخدمععة طالبععا باعتبععاره الجمهععور
 إذ أدوارها مستوى على مستمرا تغيرا عرفت واستفاليا اتفاقية بموجب تأسيسها ومنذ الدولة أن ذلك الحديثة 

 بعععد فيمعا هععادور  ليتطعور والعععدل، األمعن وتععوفير إقليمهعا ععن الععدفا  تتجعاوز الحارسععة"" الدولعة مهمععة تكعن لعم
 أو اإلداريعععة السعععلطة وكانعععت ،"الخعععدمات دولعععة" وتصعععبح وظائفهعععا وتتععععدد كثيعععرة أعبعععاء عاتقهعععا علعععى لتحمعععل
 .العامة الخدمات بمسؤولية القائمة هي العامة المنظمات أو العامة اإلدارات

 فععي مسععتثمرة العامععة الخععدمات تلععك تقععديم فععي أداءهععا تحسععن أن اإلداريععة السععلطات تلععك حاولععت ولقععد
 إلعى انقلبعت قعد "العامعة اإلدارة" أن إلعى بالضعرورة يشعير ال هعذا أن إال الحعالي، العلمعي التقعدم معطيات ذلك

 الوسعععععائل – قبعععععل معععععن إليهععععا أشعععععرنا التعععععي معانيهعععععا بمختلععععف – الحكومعععععة اسعععععتخدمت إذا وحتعععععى ،""حكومععععة
 إلكترونية" "حكومة بين افرق هناك أن بمعنى ،"لكترونيةإ حكومة" عليها نطلق أن ذلك يعني فال اإللكترونية

 .اإللكترونية للمعطيات استخدامها أي "الحكومة إلكترونية"و
 نتبنععى الدولععة إدارات تقععدمها التععي والخععدمات لكترونيععةإلا الحكومععة مفهععوم بععين التوافععق سععبيل فععي لكععن

 أسعاس علعى التوافعق لتحقيعق األقعرب المصعطلح هعو لكترونية"اإل  العامة اإلدارة" تعبير أن مفاده الذي الرأي
نما الكترونية، بطريقة الحكم سلطة ممارسة ليس المراد أن  علعى لكترونيعةإ بطريقعة األمعور إدارة المقصعود وا 

 2الحكومي. المستوى
 "مععدخل إلععى: معانيهععا أبسععط فععي لكترونيععةاإل األعمععال تشععير لكترونيــة:اإل  واألعمــال االلكترونيــة اإلدارة .1

 أنشعطة خاللهعا معن تنفعذ التعي بالعمليعات العنظم ربعط خعالل معن المميعزة األعمعال قيمعة لتوزيعع ومرن متكامل
 "توليفععة عععن عبععارة بععذلك فهععي ،3االنترنيععت" تكنولوجيععا وباسععتخدام ومرنععة مبسععطة بطريقععة الجوهريععة األعمععال

                                                           

 ،غيعر منشعورة فعي العلعوم السياسعية )رسعالة ماجسعتير ."إدارة المرفعق الععام وتطبيقاتهعا فعي العدول العربيعةتأثير اإلدارة االلكترونية على "، مختار حماد 1
 .11ص ،(6110جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

 ، الرابط:66/16/6112. تم التصفح بتاريخ: اإلدارة االلكترونية"" منتدى التمويل اإلسالمي،  2
http://islamfin.go.forum.net/mondata-f14/topic-t1630.html 

 .10، ص (6116عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع، ). األعمال االلكترونية التكريتي وآخرون، 3
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 تقنيات، االنترنيت تكنولوجيا ،البرمجية التطبيقات، المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنى من إلكترونية شبكية
 األعمععال اسععتراتيجية وتطبيععق وصععنع والعمليععات األنشععطة وتنفيععذ المعلومععات تبععادل يتععيح بمععا وغيرهععا الويععب
 مسعععععتوى علعععععى لكترونيعععععاإ األعمعععععال إدارة تعنعععععي كترونيعععععةإاال األعمعععععال أن بمعنعععععى ،1وفععععععال" كعععععفء بشعععععكل

 غيعععر األعمعععال وكعععذا لكترونيعععة(إ )تجعععارة التجاريعععة األعمعععال بعععذلك لتشعععمل الخاصعععة والمنظمعععات المشعععروعات
 التجارية.

ــــةاإل  اإلدارة .0  توصععععيل "وسععععيلة أنهععععا: علععععى كترونيععععةإاال التجععععارة تعععععرف لكترونيــــة:اإل  والتجــــارة لكتروني
 2الخاص". القطا  في التجارية المبادالت في للمستفيدين المنتجات وتسويق والخدمات المعلومات

 مععععع بالتعامعععل المتعلقعععة لكترونيعععةاإل األعمعععال "جانعععب أنهععععا: علعععى لكترونيعععةاإل التجعععارة تععععرف كعععذلك
 لكترونيععةاإل التجعارة تصعبح السعياق هععذا وفعي 3االنترنيعت"، عبعر والمنتجععات للخعدمات والشعراء البيعع عمليعات

 كترونية.لاإل اإلدارة أبعاد وأبرز أهم أحد بدورها تعد التي لكترونيةاإل األعمال من جزء هي
 :أنهعا علعى لكترونيعةاإل لعإلدارة "غالـب ياسـين سـعد" الدكتور تعريف على واستنادا تقدم ما على بناء

 علعى للداللعة لكترونيعةاإل األعمعال معن كعال يشعمل إطعار هعي مفتوحة وتقنية وظيفية وبنية متكاملة منظومة"
 اإلدارة أو العامعععععة لكترونيعععععةاإل اإلدارة علعععععى للداللعععععة لكترونيعععععةاإل والحكومعععععة لألعمعععععال، لكترونيعععععةاإل اإلدارة

 ودوائعععر لمؤسسعععات الموجهعععة أو لألعمعععال، الموجهعععة أو للمعععواطنين الموجهعععة الحكومعععة ألعمعععال لكترونيعععةاإل
  أن: نستنتج 4 "المختلفة الحكومة

 المنظمععععات أو المشععععروعات مسععععتوى علععععى لكترونيععععاإ األعمععععال إدارة يعنععععي كترونيععععةلاإل األعمععععال مفهععععوم -
 التجهيز. مثل تجاريةال غير االلكترونية واألعمال االلكترونية التجارة هما: فئتين إلى ينقسم وهو الخاصة

 نفسععها هععي بينهمععا العالقععة تكععون وبالتععالي لكترونيععةاإل األعمععال أبعععاد مععن بعععد هععي كترونيععةلاإل التجععارة -
 بالكل. الجزء عالقة

 اال بالوسائل تنفيذها يجري التي الحكومية الخدمات أو العامة الوظائف تعنى كترونيةإاال الحكومة -
 العامة. الخدمة تقديم بهدف العام الجمهور إلى لكترونيةاإل
 الشبكات. عبر إلكترونيا تنفيذها يتم التي واألنشطة األعمال منظومة هي لكترونيةاإل اإلدارة -

                                                           

 .10ص سابق.ارجع   1
 .0.. صمرجع سابقعالء عبد الرازق السالمي، خالد إبراهيم السليطي،  2

3Laudon Kenneth and Laudon Jane, " Management Information Systems: Managing The Digital Firms ."USA : 

New Jersey, 2010, P376. 
 .62. ص مرجع سابقياسين سعد غالب،  4
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 الحكوميعة( للمؤسسعات لكترونيعةإ )إدارة لكترونيعةاإل الحكومعة يشعمل شامل مفهوم هي االلكترونية اإلدارة -
 األعمععال مععن كععال أن بمعنععى الحكوميععة(، غيععر للمؤسسععات لكترونيععةاإل )اإلدارة لكترونيععةاإل األعمععال وكععذا
 لكترونية.اإل لإلدارة رئيسيان بعدان هما لكترونيةاإل والحكومة كترونيةلاإل
 ضعمنها ومعن واالتصال، اإلعالم تكنولوجيا لوسائل استخدامها هو السابقة المفاهيم بين المشترك القاسم -

 الممكعععن غيعععر معععن يصعععبح وبعععدونها لهعععا التكنولعععوجي الخيعععار باعتبارهعععا كسعععترانيت،واإل واألنترنيعععت االنترنيعععت
 وواقعية. تفاعلية معلوماتية بيئة تطبيق
  لكترونية.اإل لإلدارة إجرائي تعريف نحو الثال : الفر 

 بععع"الحكومة منهععا تعلععق مععا خاصععة معهععا تتععداخل التععي والمصععطلحات لكترونيععةاإل لععإلدارة التطععرق إن
 ومحاولعة متعداخلين مصعطلحين  -األدبيعات من كثير وفي األحيان من كثير في - واعتبارهما لكترونية"اإل

 وتبنيعه اعتمعاده سعيتم العذي المفهعوم أن ذلعك البحع  مسعار توضيح على كبير وبشكل ساهم بينهما، التفريق
 األخيعر ذلعك كعون إلى راجع وهذا كترونية"،لاإل "اإلدارة من بدال "لكترونيةاإل  العامة اإلدارة" هو الدراسة في

 مفهومععا يعتبععر الععذي كترونيععةلاإل اإلدارة مفهععوم مععن ومضععمونه البحعع  ومسععارات متطلبععات مععع توافقععا أكثععر
 أنها: على لكترونيةاإل  العامة اإلدارة تعريف يمكن وعموما فضفاضا

 لخععدماتها الحكوميععة اإلدارات أداء سععبل تيسععير فععي والمعلومععات التكنولوجيععة االتصععال وسععائل اسععتخدام" -
 بمزيعد الععام المرفعق خعدمات معن االنتفعا  طعالبي مع والتواصل القيمة، ذات teleservice اإللكترونية العامة
 1واحدة". بوابة عبر اإللكترونية االتصال وسائل استخدام من تمكينهم خالل من الديمقراطية من

 لهذا وتبع ا التكنولوجي، االتصال لوسائل والحكومية العامة اإلدارات استخدام إلى التعريف هذا يشير
 االنترنعت طريعق ععن للمعواطنين الخعدمات توفير على مقصورة ليست كترونيةلاإل اإلدارة فإن الواسع المعنى
 الداخليععععة العالقععععات فععععي حكوميععععةال الخععععدمات أجععععود علععععى للحصععععول الدائمععععة المحاولععععة تشععععمل بععععل فحسععععب

 2الفرص. بتكافؤ إخالل أو تمييز دون وزمان مكان أي في اإللكترونية الطرق خالل من والخارجية
 علعععى تعتمعععد التعععي الحكوميعععة األنشعععطة "مجموععععة بأنهعععا: اإللكترونيعععة العامعععة اإلدارة يععععرف معععن وهنعععاك -

 الخععععدمات جميععععع لتقععععديم الحكومععععة، ومسععععتويات طبقععععات جميععععع عبععععر اإللكترونيععععة واالتصععععاالت اإلنترنيععععت
 3وسهولة". بيسر المجاالت شتى في المعلومات على والحصول لألفراد والمعامالت

 أسعلوب أنهعا علعى الدراسعة إليعه تهعدف ما ضوء على لكترونيةاإل العامة اإلدارة تعريف يمكن وعموما
 عمليععات جميععع ممارسععة فععي الحديثععة واالتصععاالت المعلومععات تكنولوجيععات اسععتخدام يتضععمن لععإلدارة حععدي 

                                                           

 .116ص(، 6116)، 10العدد ،"الكويتي الوطني الحرس مجلة. "االلكترونية الحكومة"الفيلكاوي،  هيم 1
 .2ص مرجع سابق.، مختار حماد 2
األول المعنظم  العلمعي مداخلة مقدمعة ضعمن فعاليعات المعؤتمر) ."العربية الدول في اإللكترونية الحكومة لتطبيق البشرية الموارد إدارة "المتولي، محمد 3

 ..1، ص (6111افريل  62-60من طرف شرطة دبي، دبي، 
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 معن نحعو علعى أدائهعا وتحسين وفعاليتها وتعزيز كفاءتها رفع بهدف العام للقطا  اإلدارية األجهزة ووظائف
 الوظيفععة مفهععوم فععي أساسععيا تحععوال مثلععت أنهععا حيعع ، والتميععز الجععودة مفععاهيم علععى التأكيععد خععالل مععن التميععز
 االستثمار عن باألساس تمخضت العامة اإلدارة مجال في حديثة استراتيجية من تمثله ما خالل من العامة

 بالشعكل الحكوميعة لألجهعزة اإلداريعة العمليعة وظعائف جميع في واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا االيجابي
 تبسعيط علعى مبنيعة متكاملعة خعدمات تقعديم فعي والمرونعة أدائهعا وتطعوير كفاءتهعا معن الرفعع علعى هميس الذي

تاحععة الزمكانيعععة، القيععود وتجععاوز الععععامالت وسععرعة اإلجععراءات  علعععى والتأكيععد العععالمي والوصعععول التفاعععل وا 
 الجودة. مفاهيم

 العامعة اإلدارة خصعائص فسهان هي االلكترونية اإلدارة خصائص أن نكتشف عرضه تم مما انطالقا
 لكترونيعةاإل اإلدارة أن ذلعك كالهمعا تطبيعق وحيعز مجعال فعي فقعط يكمعن االخعتالف وجه أن إال لكترونية،اإل
 يقتصعر بينمعا الحديثعة، التكنولوجيعات علعى تعتمعد التعي اإلداريعة الممارسعات مختلعف يضعم واسعع مفهوم هي

 العامععععة اإلداريععععة األجهععععزة تعتمععععدها التععععي لكترونيععععةاإل التطبيقععععات علععععى االلكترونيععععة العامععععة اإلدارة مفهععععوم
 خصائص تحديد يمكن عليه، و العمومية الخدمات بتقديم المتعلقة ومهامها وظائفها ممارسة في )الحكومية(

 في: كترونيةلاإل العامة اإلدارة
 اإلداريععة للمعععامالت لكترونيععةاإل العامععة اإلدارة تكنولوجيععا تتععيح إذ :(Global Reach) العععالمي الوصععول -

 العامععة اإلدارة مععع مقارنععة جععدا فاعلععة وبطريقععة يكععون مععا أبعععد إلععى والدوليععة الثقافيععة الحععدود تجععاوز إمكانيععة
 1والمكان. الزمان قيود من التخلص جانب إلى ،التقليدية

 لكترونيععةاإل العامععة لععإلدارة التقنيععة المعععايير عالميععة أن إذ :(Universal Standard) العالميععة المعععايير -
 إذ المنتجععات، عععن البحعع  تكلفععة وتقلععيص األسععواق إلععى الععدخول تكععاليف تقلععيص فععي كبيععر بشععكل أسععهمت
 جدا. ودقيقة سريعة وبطريقة بسهولة األسعار معرفة الزبون بإمكان أصبح

 المنظمععة بععين باتجععاهين باالتصععال تسععمح التععي التكنولوجيععا اعتمععاد إلععى تشععير :(Interactivity) التفاعليععة -
 2واسع. وبشكل عالمي نطاق على ولكن لوجه" "وجها بأسلوب لتتعامل مشابهة بطريقة والعميل

 المعلومعات ونوعيعة كميعة إلعى المعلومعات كثافعة تشعير :(Information Density) المعلومعات وجعود كثافة -
 المتاحعععة المعلومعععات كثافعععة زيعععادة فععي كبيعععر بشعععكل االنترنيعععت تسعععهم حيعع  السعععوق، فعععي للمشعععاركين المتاحععة
 3جودة. وأعلى تكلفة بأقل العالقة ذات الجهات من وغيرهم للزبائن

 التسعويق رسالة استهداف تعني الفردية :(Personalisation and Customisation) والزبونية الشخصانية -
 مععا إطععار فععي الماضععي فععي ومشععترياته ورغباتععه الشععخص السععم الرسععالة تكييععف خععالل مععن مجععردين ألفععراد

                                                           

1 Laudon Kenneth and Laudon Jane ,Ibid .P 376. 

2 Ibid . P 376. 
 .21. صمرجع سابق حسون الطائي،علي   3



 التأصيل النظري والمفاهيمي للدراسة. الفصل األول:

 

 44 

 

 المنععتج وتكييععف تغييععر إمكانيععة إلععى الزبععون نحععو التوجععه يشععير بينمععا فععرد"، إلععى فععرد "عالقععة عليععه يصععطلح
 1السابق. سلوكه أو المستخدم لتفضيالت تبعا المقدم

 إمكاناتهعععععا وبفععععععل التقنيعععععة بفععععععل يمكنهعععععا مرنعععععة إدارة اإللكترونيعععععة العامعععععة اإلدارة (:Flexibility) المرونعععععة -
 ممععا االتصععال وصعععوبة والمكعان الزمععان حععدود بعذلك متعديععة معهععا، والتجعاوب لألحععدا  السععريعة االسعتجابة

 سائدة. كانت التي المعيقات بفعل أبدا   متاحة تكن لم التي الخدمات من كثير تقديم على اإلدارة يعين
 نتععائج إلععى األفكععار تحويععل علععى االلكترونيععة العامععة اإلدارة اهتمععام ينصععب إذ المخرجععات: علععى التركيععز -

 حيع  معن المعواطنين ععن الععبء تخفيعف فعي تتمثعل للجمهعور فوائد تحقيق وكذا الواقع، أرض على مجسدة
 ساعة. 60 مدار على مستمرة خدمة وتوفير والمال والوقت الجهد،

تاحععة االسععتعمال فععي السععهولة تحقيععق خععالل مععن العمععالء( للمععواطنين) الخععدمات أحسععن تقععديم -  فععرص وا 
 المستمرين. والتفاعل التواصل
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 .التطبيق ومنهجية البنية في دراسة العامة: اإلدارية المنظمات في لكترونيةاإل  اإلدارة الثالث: المطلب
 تنميعة لتحقيعق والمعلومعات التكنولوجيعا فعي اسعتثمارا تمثعل الصعحيح سعياقها في رونيةلكتاإل اإلدارة إن

 ويسعتوجب يحعتم معا وهعذا ،اإلدارية المخرجات في وجودة متميز وأداء  اإلدارة ألهداف ومحققة فعالة إدارية
 مععن التحععول أن ذلععك ،لكترونععياإل للععنمط للتحععول وشععامل متكامععل اسععتراتيجي برنععامج وضععع المنظمععة علععى
 وأساليب نظم تطوير وعلى التكنولوجي الجانب على فقط يقتصر ال لكترونيةاإل اإلدارة إلى التقليدية اإلدارة
 اإلداري العنمط في األهمية بالغة عناصر كونها رغم االنترنيت وشبكات الحاسبات اعتماد خالل من العمل

 معععن توليفعععة علعععى قعععائم متطعععور إداري فكعععر علعععى تعتمعععد األولعععى بالدرجعععة إداريعععة قضعععية ولكنهعععا لكترونعععي،إلا
 التعي المنهجية الخطوات من مجموعة وعلى والخارجية، الداخلية البيئة صعيد على واألساسيات المتطلبات

 للتحول. الصحيح المسار تحدد
 فعععاقآو  االلكترونيعععة "اإلدارة كتابعععه: فعععي يقعععول "غالـــب ياســـين ســـعد "العععدكتور نجعععد السعععياق هعععذا وفعععي
 أنشععطة ومكونععات معمععار فععي اسععتراتيجيا تغييععرا يتطلععب لكترونيععةاإل بععاإلدارة "العمععل أن: العربيععة" تطبيقاتهععا
 أسععععاس علععععى تعمععععل رقميععععة وصععععالت إلععععى للمنظمععععة الماديععععة االرتباطععععات نقععععل وبخاصععععة المنظمععععة، أعمععععال

 التحعععععول فعععععي والنجعععععاح لكترونيعععععةاإل اإلدارة إلعععععى الوصعععععول لكعععععن (TIC) واالتصعععععال المعلومعععععات تكنولوجيعععععا
 وغيعععر صععععبة اسعععتراتيجية قعععرارات اتخعععاذ دون معععن اجتيعععازه يصععععب مسعععار طبيعتعععه بحكعععم هعععو لكترونعععي،اإل

 المنظمععة فععي يحصععل أن يجععب الععذي الشععامل الجععوهري التغييععر مععن األولععى المراحععل فععي وبخاصععة مألوفععة،
 1النجاح". هذا لضمان

 أو الشامل التغيير هو حقا المقصود كعان إذا ما حول التساؤل إلى يحيلنا الدكتور لقول المتمعن إن
يجععاد و  سععابق وضععع إلغععاء تسعتهدف التععي الخطععوات مجموعععة إلعى يشععير التغييععر مفهععوم أن ذلعك ر التطــوي ا 
 تستهدف التي والخطوات اإلجراءات مجموعة إلى يشير التطوير أن إال لسابقه، بصلة يمت ال جديد وضع
 مععععع التكيععععف مععععن وتمكينهععععا المنظمععععة وأداء قععععدرة تحسععععين بهععععدف سععععابقا الموجععععودة والثغععععرات النقععععائص سععععد

 بقدر سيكون وما كائن هو ما بين قطيعة إحدا  إلى يؤدي ال التطوير مفهوم أن بمعنى، البيئية المتغيرات
 مبعالغ مصعطلح هعو الشعامل" "التغييعر مصعطلح أن يتضعح األسعاس هعذا وعلعى وهيكلعة هندسعة إعادة يعد ما
ععععادة تطعععويرا يسعععتلزم لكترونيعععةاإل اإلدارة تطبيعععق أن ذلعععك معععا، نوععععا فيعععه  اإلداريعععة العععنظم لمختلعععف هندسعععة وا 

 الحدي . المنهج ومتطلبات ومقتضيات يتماشى ما وفق للمنظمة والتنظيمية والهيكلية والوظيفية
 المنظمععات تطععوير علععى تسععاعد التععي المسععلمات مععن صععار وتطبيقاتهععا لكترونيععةاإل اإلدارة أن فبمععا  
 واسععتنارة منهجيععة وتصععورات مبععادئ وفععق بنائهععا عمليععة نإفعع تميزهععا، ذلععك مععن واألكثععر بععل أشععكالها بمختلععف

                                                           

 .611، ص(6110: مركز بحو  معهد اإلدارة العامة، الرياض) اإلدارة االلكترونية وأفاق تطبيقاتها العربية.ياسين سعد غالب،  1
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 ضعرورة يشعكل بعات الوقعع أرض علعى التطبيعق ومنهجيعة البنيعة ودراسة التحول لياتآو  الموضوعية الحقائق
 حتمية.
 لكترونيةاإل اإلدارة تطبيق متطلبات األول: الفر 

 والهياكععععل واإلجععععراءات واألسععععاليب والنظريععععات المفععععاهيم فععععي شععععامال تطععععورا لكترونيععععةاإل اإلدارة تمثععععل
 فقعط وتطبيقهعا نقلهعا يمكعن مسعتورة خبعرة أو جعاهزة وصعفة ليسعت فهعي اإلدارة، عليهعا تقعوم التي والتشريعات

 وبالتعالي ،...وغيرها منها البشرية جانب إلى والتشريعية والمعلوماتية التقنية المكونات من متكامل نظام بل
 مععن الكثيععر أن نجععد السععياق هععذا وفععي وتجسععيد مفهومهععا لتطبيععق ومتكاملععة عديععدة متطلبععات تععوفر مععن البععد

 يمكعن والتعي لكترونيعةاإل اإلدارة مشعرو  تطبيعق لنجعاح الالزمعة المتطلبات إلى أشاروا قد اإلداريين المفكرين
 يلي: لما وفقا وتبويبها تصنيفها

 المبتغععاة األهععداف للمنظمععات تحقععق لكععي لكترونيععةاإل اإلدارة تحتععا  :-التنظيميــة -اإلداريــة المتطلبــات .1
 التنظيميععة اإلداريععة األطععر مسععتوياتها كافععة خععالل مععن وتععوفر وتدعمععه، التطععوير تسععاند جيععدة إدارة إلععى منهععا

 :في تحديدها يمكن التي وهي الستخدامها
 حعول وواضعحة مشعتركة مسعتقبلية رؤيعة وضعع يسعتهدف معا وهعذا التأسيس: واستراتيجيات خطط وضع . أ

 أنشعطة تنفيعذ صعيد على جذرية تعديالت إجراء ضرورة في أساسا تتمثل اإللكتروني للعمل التحول مشرو 
عادة األعمال هندسة إعادة خالل من المنظمة في العاملين قبل من العمل وأسلوب األعمال  المسؤوليات وا 

 الخطوات من عددا لكترونيةاإل لإلدارة التأسيس وخطط استراتيجيات وضع يتطلب إذ لألفراد، والصالحيات
 :1منها الهامة والمحاور

 لكترونية(.اإل لإلدارة )مشرو  االستراتيجية وضع تتولى عليا( )لجنة جهة تشكيل -
 لكترونية.اإل اإلدارة لمشرو  الفرعية الخطط وضع -
 الخطط. ووضع الدراسة في للمشاركة والبحثية االستشارية بالجهات االستعانة -
 حكومية. جهة من بأكثر المرتبطة المعلومات بين والتوافق التكامل -
 بعضها. في المشاركة أو المشرو  مراحل بعض لتنفيذ الخاص بالقطا  االستعانة -
   .الخدمات نظم ترابط وكذا المستفيدين حاجيات دراسة على التركيز -
  األداء. ومعدالت لإلجراءات المتكاملة الدراسة -
 كترونية.لاإل اإلدارة خدمات تقديم على القائمين بالعاملين االهتمام -

                                                           

 ."وعالقتهععا بجععودة الخعدمات المقدمععة للطلبععةرجععة توظيعف اإلدارة االلكترونيععة فععي الجامععات الفلسععطينية بمحافظععات غعزة "ععودة األغععا،  أحمععدمحمععد  1
 ..1ص  (،6116، غزة ،الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير منشورة في أصول التربية)
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 هندسة إعادة خالل من ذلك ويتم :تدريجيا والمعامالت والخدمات لكترونياإل )التنظيم( الهيكل تطوير .ب 
 للمنظمعة التقليعدي الهرمعي النمعوذ  أن إذ المنظمعات، فعي واألقسعام لعإلدارات واإلجعراءات والعمليات الهياكل
 لععذا المعلومععات تكنولوجيععا عصععر فععي الجديععدة األعمععال لنمعاذ  مالئمععا يعععد لععم الصععناعة عصععر واكععب العذي

 واألسععاليب واإلجععراءات والتنظيميععة الهيكليععة الجوانععب فععي تغييععرات إجععراء لكترونيععةاإل اإلدارة تطبيععق يتطلععب
  1خالل: من هذاها و مبادئ مع تتناسب بحي 

 الهعععرم مسعععتويات معععن أن يقلعععل شعععأنه معععن وهعععذا قائمعععة، إدارات ودمعععج إلغعععاء أو جديعععدة إدارات اسعععتحدا  -
 باتصاالتها. وعمودية أفقية ومرنة حديثة تنظيمية لبنية والتأسيس التنظيمي

 جانععب إلععى متطععورة ومعلوماتيععة تقنيععة قاعععدة إلععى تسععتند شععبكية بنيععة وفععق التنظيمععي الهععرم تشععكيل إعععادة -
 والحععد اإلداريعة الالمركزيعة لكترونيعةاإل اإلدارة تتطلعب حيعع  والواجبعات، والمسعؤوليات السعلطات حعدود تبيعان
عطعاء التنظيميعة، المسعتويات معن جعراءات أسعاليب نمذجعة جانعب إلعى للمنفعذين الكافيعة السعلطات وا   العمععل وا 

 إلكترونيا. لتطبيقها
 الرقميععة، التقنيععة إدخععال بعععد خصوصععا كترونيععةلاإل اإلدارة مبععادئ مععع لتتناسععب اإلجععراءات هندسععة إعععادة -

 لمختلعععف التنفيعععذ وتوضعععيح ودقيعععق شعععامل نحعععو علعععى ومهامهعععا لكترونيعععةاإل اإلدارة عمعععل تحديعععد جانعععب إلعععى
 .2مراحله

 عاملععة يععد وجععود ضععرورة يتطلععب لكترونيععةاإل اإلدارة فتطبيععق :المتخصصععة والمهععارات الكفععاءات تععوفير .  
 بشعريا معوردا تصعبح أن معن يمكنهعا معا الخبعرة معن ولها التقني التقدم بمبادئ يحيط معرفيا زادا تمتلك مؤهلة
 بالتدريب. واالهتمام التعليم نظم في النظر إعادة يستلزم ما وهذا المعلومات، تقنيات الستخدام مؤهال

 بيئعععة وسعععط فعععي إال يتحقعععق أن يمكعععن ال لكترونيعععةاإل اإلدارة مشعععرو  فنجعععاح البيئيعععة: المتطلبعععات تعععوفير .د 
 يعؤثر مفتوحعا نسعقا تمثل اإلدارة أن خاصة الجديدة، والتكنولوجيا للمعرفة وحاضنة مالئمة وثقافية اجتماعية
 تمثعععل حيععع  "،ديةقتصعععاواال السياسعععية الثقافيعععة، ،االجتماعيعععة" البيئيعععة والمتغيعععرات المعطيعععات بجملعععة ويتعععأثر

 الععذي للمجتمععع السععكانية والخصععائص والتقاليععد والعععادات األعععراف مجمععو  والثقافيععة االجتماعيععة المتطلبععات
 لضرورة ومستوعبة مساعدة اجتماعية تعبئة خلق على العمل الواجب من أصبح أنه إذ، المنظمة فيه تعمل

 معععع اإلداريعععة األجهعععزة فعععي التقنيعععة الوسعععائل تطبيعععق بمزايعععا كاملعععة درايعععة وعلعععى لكترونيعععةاإل لعععإلدارة التحعععول
 التحسيسععية والتجمعععات والنععدوات اللقععاءات دعععم فععي المععدني المجتمععع وجمعيععات اإلعععالم بوسععائل االسععتعانة

                                                           

 ..0. صمرجع سابقياسين سعد غالب،  1
-11ص(، 6110، للتنميعة اإلداريعةالقعاهرة: المنظمعة العربيعة ). الحكومة االلكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربعي حمد الطعامنة ، طارق العلوش، 2
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 المستويات مختلف في التقنية اآلالت استعمال على تدريبية حصص وبرمجة ،هاتطبيق فوائد بنشر الخاصة
  1 تكنولوجية. ثقافة التعليمية

 وبعععين بينهعععا العالقعععة حعععدود أن نجعععد ديةقتصعععاواال السياسعععية المتطلبعععات ععععن الحعععدي  إلعععى وباالنتقعععال
 يسعتند وفلسعفة حكعم أسعلوب معن تمثلعه بمعا السياسعية والقعوى المنظمعة بعين المتبعادل التعأثير في تتحدد اإلدارة
 المتغيعرات معع وكعذلك ،الععالمي الصععيد علعى حتعى أو المحيطعة العدول فعي أو الدولعة فعي الحكعم نظعام إليها

 أو مععن خععالل فععتح فععرص النجععاح والنمععو لمشععرو  اإلدارة اإللكترونيععة بالمنظمععة المحععيط ديقتصععااال والنظععام
 علععى تععؤثر التععي ديةقتصععاواال السياسععية المتطلبععات أهععم تتحععدد حيعع  تعيقععه، جملععة مععن القيععود التععي ضعععو 

 يلي: فيما االلكترونية اإلدارة تطبيق

 المسعاعدة الفعالعة السياسعية واإلدارة اإلرادة وتوفر لكترونيةاإل لإلدارة لعاف بتطبيق السياسية البيئة سماح -
 اإلداري. اإلصالح على

 المخصصععات تععوفير ضععرورة وكععذا لكترونيععةاإل الوسععائل باسععتخدام للجمهععور ديةقتصععااال الظععروف سععماح -
 ميعععععدان فعععععي االسعععععتثمار إهمعععععال دون لكترونيعععععة،اإل اإلدارة مشعععععاريع علعععععى اإلنفعععععاق لتغطيعععععة الكافيعععععة الماليعععععة

يجاد التكنولوجيا  بالديمومة. تمتاز لها تمويل مصدر وا 
 معع مالئعم تشعريعي منعا  تعوفير لكترونيعةاإل اإلدارة تتطلعب المطئمة: والقانونية التشريعية األطر توفير .6

 بعععالتحول يقعععر العععذي القعععانوني اإلطعععار تحديعععد طريعععق ععععن التطبيعععق قبعععل المالئمعععة التشعععريعية األطعععر وضعععع
 أي فعي يظهعر أن يمكعن العذي العالزم القانوني والفرا  النقائص تكملة خالل من التطبيق وأثناء، لكترونياإل

 وتحديعد اإللكترونيعة المععامالت أمعن تضعمن قانونيعة قواععد بوضع التطبيق وبعد ،التحول مراحل من مرحلة
 القعععععوانين أن بمعنعععععى 2لكترونيعععععة،اإل اإلدارة جعععععرائم فعععععي المتعععععورطين بجعععععرائم الخاصعععععة العقابيعععععة اإلجعععععراءات
 وحتعى كفكعرة بدايتعه منعذ كترونيعةلاإل اإلدارة مشعرو  تسعاير أن يجعب لكترونياإل للعمل المنظمة والتشريعات

 فعاليتهعا تبقعى حيع  عنهعا المترتبعة النتعائج كافعة على والمصداقية الشرعية إضفاء شأنه من ما وهذا تطبيقه
 3 اآلتية: للضوابط مراعاتها بمدى مرهونة

 المنظمة. عمل ومجاالت أنشطة لجميع األنظمة شمولية -
 كترونية.لاإل التطبيقات يدعم مما ووضوحها هااستقرار  -
 اعتمادها. قبل وتحليلها لدراستها الكافي الوقت إعطاء -
 والتطوير. التحدي  ويعزز يدعم مما الكافي بالقدر مرنة تكون أن -

                                                           

 .62. صمرجع سابق، رأفت رضوان 1
 .61ص سابق.مرجع  2
 .00ص .مرجع سابقا علي حسون لطائي،  3
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 تطبيعق فعي بالغعة أهميعة اذ البشعري بالرأسعمال يععرف معا أو البشعري العنصعر يعتبر البشرية: المتطلبات .1
 أهدافععه، لتحقيععق وسععخرها طورهععا ثععم اكتشععفها الععذي فهععو لهععا المؤسععس هععو يعتبععر حيعع  كترونيععةلاإل اإلدارة

 يعنععي وهععذا لهععا المالئمععة البشععرية العناصععر نوعيععة فععي جذريععة تغييععرات يتطلععب لكترونيععةاإل اإلدارة وتطبيععق
 والبعرامج الخطعط ذلعك فعي بمعا الجديعد التحعول متطلبعات لمواكبعة والتعدريب التعليم بنظم النظر إعادة ضرورة

 عععدة إتبعا  مععن البعد المطلعب هععذا لتحقيعقو المسعتويات كافععة علعى والتدريبيعة التعليميععة والمصعادر واألسعاليب
  1:منها خطوات

 التعامععل علعى والقعادرة والمعلومععات المعرفعة مجعال فعي والمهععارة الخبعرة تمتلعك التععي البشعرية المعوارد تعوفير -
 المعتمدة. التعليم نظم في النظر إعادة يستوجب ما وهذا االستراتيجية هذه مع
 عقععد خععالل مععن وذلععك المهععارة مععن عاليععة مسععتويات علععى للحفععاظ الحاليععة البشععرية الكععوادر تأهيععل إعععادة -

 المختلفة. التدريبية البرامج
 لالتصاالت. تنظيمية كقاعدة الجماعي العمل أنماط إيجاد -
 وصحتها. ودقتها لكترونيةاإل المخرجات بقانونية األفراد لدى القناعة تحقيقل المالئمة الثقافة إيجاد -
 تتمثعل والتعي اإللكترونيعة اإلدارة لمشعرو  الملموس الطبيعي المكون تعتبر التي وهي التقنية: المتطلبات .0
 لالسععتخدام وجععاهزة متكاملععة تكععون بحيعع  االنترنيععت شععبكة وتحسععين تطععوير تشععمل التععي التحتيععة البنيععة فععي

 مععن المالئمععة الرقميععة التكنولوجيععا تععوفير جانععب إلععى واحععد، آن فععي االتصععاالت مععن الهائععل الكععم واسععتيعاب
 الرقمععي، البريععد خععدمات وكععذا والبععرامج البيانععات وقواعععد وأنظمععة ومعععدات وأجهععزة آليععة وحاسععبات تجهيععزات
  2ممكن. نطاق أوسع على المؤسسي أو الفردي باالستخدام ذلك كل وتوفير

  اآلتية: النقاط في االلكترونية لإلدارة )التقنية( التحتية البنية متطلبات تقسيم يمكن وعموما،
 تشعغل التي والركائز القواعد الصلبة التقنية التحتية البنية تمثل الصلبة: التقنية التحتية البنية متطلبات .أ 

 شععععععبكات أو وملحقاتععععععه وتجهيزاتععععععه الحاسععععععوب عتععععععاد تشععععععمل والتععععععي لكترونيععععععةاإل اإلدارة وعمليععععععات أنظمععععععة
 يعتبعر حيع  السعلكية أو سعلكية بشعبكات كانعت سواء وتجهيزات تمديدات من كذلك يتبعها وما ،االتصاالت

  3مكوناتها. وتشغيل اختيار في القرارات التخاذ اأساسي امتطلب البنية هذه فهم
 يعتم التعي والخبعرات والمعلومعات البرمجيعات جميعع تشمل والتي الناعمة: التقنية التحتية البنية متطلبات .ب 

 التعي التعليمات كافة تشمل التي التطبيقية البرامج جانب إلى لكترونية،اإل اإلدارة وظائف إنجاز خاللها من
 فععي تتمثععل التععي البيانععات وقاعععدة تنفيععذها وكيفيععة للبيانععات الالزمععة المعالجععة عمليععات تسلسععلية بصععورة تحععدد
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 بطريقعة المسعتخدم متطلبعات يلبعي بشكل المرتبة و أجهزة عدة أو واحد جهاز في المخزنة البيانات مجموعة
 وفعالة. سهلة

 والصيانة. المعلومات أمن متطلبات تشمل والتي مشتركة: تقنية متطلبات .  
 أهعم بعين معن تععد االختعراق معن البيانعات حمايعة وكذا المعلومات وسرية أمن فمسألة األمنية: المتطلبات .0

 المعلومععات سععرية تتضععمن بحيعع  منظمععة، أي فععي لكترونيععةاإل اإلدارة مشععرو  نجععاح فععي الفعالععة المتطلبععات
 علععى شععخص أي حصععول تععاريخ ومعرفععة المعلومععات تععوفير التكامععل، السععرية، منهععا: متنوعععة محععاور علععى

 وتقلععععيص المعلومععععات أمعععن لتحقيععععق لكترونيعععةاإل اإلدارة تتطلبهععععا التعععي اإلجععععراءات أهعععم مععععن...  المعلومعععات
 وضععع ثععم ومععن االنترنيععت خدمععة فيهععا بمععا المعلومععات لتقنيععات األمنيععة السياسععات وضععع 1عليهععا، التععأثيرات
 خصوصعععية وانتهاكعععات لكترونعععياإل السعععطو معععن تحعععد التعععي األمنيعععة والعقوبعععات التنظيميعععة واللعععوائح القعععوانين

 والتنظيم. التشفير أدوات تطوير إلى إضافة المعلومات
 لكعي طائلة أمواال تحتا  التي الضخمة المشاريع من لكترونيةاإل اإلدارة مشرو  يعد المالية: المتطلبات .2

 معن األخيعر ذلعك يفرضعه معا ظعل فعي خاصعة المنشعودة األهعداف وبلعو  والنجعاح االسعتمرار للمشرو  تضمن
 تكعاليف فعي تتمثعل التعي وهعي كترونيعةلاإل لعإلدارة توظيفهعا جعراء معن المنظمعة أو المؤسسعة تتحملهعا تكاليف
 علعععى يحعععتم معععا وهعععذا 2وغيرهعععا، المععععدات وصعععيانة الععععاملين تعععدريب تكعععاليف وكعععذا والمععععدات األجهعععزة شعععراء

 المعراد الفجعوة وتحديعد الالزمعة الماليعة بعالموارد التنبعؤ معن يمكن الذي المالي التخطيط تبني ضرورة المنظمة
 مصععادر مععن سععواء هععاتوظيف موازنععات بتمويععل االهتمععام جانععب إلععى مععالي، عجععز وجععود حالععة فععي اسععتيفاؤها
 المنظمة. مال رأس تشمل التي الداخلية المصادر أو المالية، والمنح االستدانة في أساسا تتحدد خارجية
 لكترونية.اإل لإلدارة التحول منهجية الثاني: الفر 

 يتطلعب أنعه كمعا السعابقة، المتطلبعات تعوفير بمعدى أساسعا معرتبط لكترونيعةاإل اإلدارة مشعرو  نجاح إن
 فعععي خلعععل إلعععى يععؤدي واحعععدة دفععععة لكترونيععةاإل اإلدارة تطبيعععق أن اعتبعععار علعععى ذلععك لتجسعععيد منهجيعععة خطععة

 أفضعل نإفع لعذا ،المالئعم والمنعا  الظروف بتهيئة دائما يرتبط معين واقع نحو االنتقال أن التنفيذ استراتيجية
 تقسعيم خعالل معن وهعذا مرحلعي بشعكل يكعون كترونيعةلاإل اإلدارة لمشعرو  سعليم تطبيعق إلعى للوصول سيناريو
 مراحل. إلى الخطة

 ثعم ،التحعول فكعرة تبنعي معن بدايعة مراحعل بععدة يمر منظمة أي في لكترونيةاإل اإلدارة مشرو  فترجمة
 وأعمعععال أجهعععزة لمختلعععف اإلداري الواقعععع قيعععاس ثعععم، تحقيقهعععا المعععراد األهعععداف وتحديعععد الخطعععط وضعععع إلعععى

 الفعلععي التنفيععذ فععي االنطععالق ذلععك بعععد واالنتقععال النقععائص معالجععة مععع للتحععول جاهزيتهععا وقيععاس المنظمععة
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 التطعوير وميكانيزمعات لالسعتراتيجيات المنظمعة وتبني اعتماد يتطلب ما وهذا المدروس، المرحلي بالتحدي 
 واالنععدما  التكامعل مععن نعو  تحقيععق بهعدف لكترونععياإل اإلداري العمعل ومقتضععيات يتناسعب لمععا وفقعا اإلداري

 أن يجب وما كائن هو ما بين توافق خرآ بمعنى ،السائد اإلداري والوضع اإللكترونية اإلدارة متطلبات بين
 وعلعى الكامعل، لكترونعياإل التحعول تحقيعق خعالل معن والتفاععل التعزيعز مرحلعة إلعى بعذلك لنصعل فععال يكون

 مراحععععل عبعععر كترونيععععةلاإل لعععإلدارة النهائيعععة المرحلععععة إلعععى الوصعععول خطععععة تقسعععيم الممكعععن مععععن فإنعععه العمعععوم
 في: أساسا تلخيصها يمكن ومحطات

ــة .1  ومحاولععة التقليديععة اإلدارة بتفعيععل المنظمععة تقععوم المرحلععة هععذه فععي للتحــول: والتخطــيط التهيئــة مرحل
 هاتعه تقسعيم يمكعن حيع  ،لكترونيعةاإل اإلدارة مشعرو  تنفيعذ في الشرو  عملية مع بالتوازي وتطويرها تنميتها
 أساسيتين: خطوتين إلى المرحلة

 وتقييمعععه المنظمعععة لواقعععع معمقعععة دراسعععة إجعععراء المرحلعععة هعععذه وتشعععمل اإلداري: التوثيعععق مرحلعععة األولعععى
 ومسععارات التنظيمععي الهيكععل توثيععق الخطععوة هععذه تشععمل كمععا للتحععول، واسععتعدادها قععدرتها مععدى قيععاس بهععدف

 بهععدف وهععذا المنظمععة تقععدمها التععي والخععدمات والصععالحيات الوظيفيععة والمهععام اإلداريععة واإلجععراءات األعمععال
 التطوير. عملية في منها االستفادة

 التعي الحديثعة اإلداريعة األنمعاط أهم كأحد لكترونيةاإل اإلدارة تبني إن اإلداري: التطوير مرحلة الثانية
 علععى تركععز التععي التطويريععة االسععتراتيجيات تبنععي إلععى يحتععا  األداء فععي والتميععز الفاعليععة تحقيععق فععي مهتسعع

 أنعه علعى اإلداري التطعوير يععرف حيع  ،اإلداريعة للعمليعة والبشعرية والوظيفيعة واإلجرائيعة التنظيميعة الجوانب
 معن نعو  تحقيعق خعالل معن أدائهعا تحسعين معن المنظمعة تمكعين إلعى تهعدف التي المخططة المنهجية العملية
 علعى تغييرات بإحدا  وذلك مشكالتها حل على قدرتها تحسين وكذلك البيئية المتغيرات وبين بينها التكيف
  اإلدارية. العملية مدخالت

 اإلداري العمعععل مجعععال فعععي حعععديثا تطبيقيعععا نموذجعععاأ باعتبارهعععا وأشعععرنا سعععبق كمعععا اإللكترونيعععة واإلدارة
 أنشععطة فععي كثيععرة تحسععينات إجععراء يقتضععي الععذي األمععر التقليديععة، اإلدارة مفععاهيم فععي جععذريا تحععوال تسععتوجب
 محتواهععا فععي ترصععد التععي اإلداري التطععوير مععداخل اعتمععاد خععالل مععن وبنيتهععا وعملياتهععا اإلداريععة المنظمععة
 ذلك فعالة لكترونيةإ لمنظمة وفعال فعلي تطبيق على تساعد التي واإلجراءات واألساليب اآلليات من جملة
 تحديععد ويمكععن ،األساسععية المتطلبععات تهيئععة خععالل مععن السععليمة األرضععية تععوفير علععى خاللععه مععن تعمععد أنهععا

 :في اإلداري التطوير مداخل
 والتعي للمنظمة التنظيمي بالجانب تتعلق التي اإلجراءات جميع المدخل هذا يتناول :التنظيمي المدخل .أ 

 اآلتية: للمؤشرات وفقا وهذا اإلدارية الهندسة إعادة عملية سياق في تناولها يمكن
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 مععع انسععجامها ومععدى المؤسسععة ثقافععة علععى أساسععا يتوقععف لكترونيععةاإل اإلدارة فتطبيععق التنظيميععة: الثقافععة -
 المعتقعدات معن "مجموععة أنهعا: علعى التنظيمية الثقافة تعريف يمكن إذ منها، التقليدية وتجاوز الجديدة القيم

 بكيفيععة تتعلععق التععي األطععراف جميععع بععين المشععتركة المعتقععدات مععن األطععراف جميععع بععين المشععتركة العميقععة
 وبالتالي 1بأعمالهم"، القيام في وانضباطهم أدائهم ومراقبة العاملين ومكافأة السلطة وممارسة العمال، تنظيم

 والتقاليد القيم وهي اإلداري، العمل أداء في معتمدةال واألسس والمنهجية الطريقة تمثل التنظيمية الثقافة نإف
 أدائهم. أساليب على والمنعكسة المؤسسة أعضاء كل فيها يشترك التي مكتوبةال غير السلوكية واألنماط

 خععالل مععن توجههععا تععدعم جديععدة تنظيميععة ثقافععة بنععاء المنظمععة علععى يحععتم لكترونيععةاإل اإلدارة فتطبيععق
 نجععاح علععى تسععاعد التععي المفععاهيم مععن الكثيععر وتسعتوعب واالبتكععار بالتجديععد تععؤمن ثقافععة إيجععاد علععى السععي
 الثقافيععة الجوانععب أهععم تحديععد يمكععنحيعع    مقاومععة، حععاالت حععدو  إمكانيععة مععن يحععد ممععا التطبيععق عمليععة
 بالثقافعة يععرف معا بنعاء باتجعاه تعؤدي التعي اإلجراءات من مجموعة في لكترونيةاإل األعمال لتطبيق الالزمة

 :2يلي ما خالل من وهذا ة،لكترونياإل
 الحديثة. التقنية استخدام بأهمية التوعية نشر 
 لكترونية.اإل بالتعامالت الثقة نشر 
 البريعععععععد-اإلكسعععععععترانت-االنترنيعععععععت-الداخليعععععععة )الشعععععععبكة كترونعععععععيلاإل العمعععععععل بمعنعععععععى الععععععععاملين تثقيعععععععف 
 لكتروني...(اإل
 والبيانات. المعلومات عن واإلفصاح واالنفتاح الشفافية تدعيم 
 التطورات. مواكبة على والعمل كترونيلاإل التعليم آليات على التدريب ميكانيزمات تفعيل 
 والتوجععه الخععدمات جععودة تحسععين علععى القععائم الخععارجي والتركيععز التشععاركي التسععيير نمععط علععى االعتمععاد 

 تقديمها. عن المسؤولة والمنظمة الخدمة طالب بين التفاعل مفهوم على والتأكيد العميل نحو
 من يعد التنظيمي فالهيكل لكترونية:اإل اإلدارة وتطبيقات يتالءم لما وفقا التنظيمي الهيكل تصميم إعادة 

 اإلدارات تحديد بموجبه يتم الذي اإلطار يمثل أنه ذلك أهدافها، تحقيق على العمل في المنظمة وسائل أهم
 الوظعععائف بعععين وانسععيابها والمسعععؤولية للسعععلطة العريضععة الخطعععوط وضعععع وكععذا للمنظمعععة، المختلفعععة واألقسععام
 نقععاط توضععيح جانععب إلععى واختصاصععاتها المنظمععة فععي اإلداريععة المسععتويات توضععيح فععي هميسعع أنععه بمعنععى
 لهذا بينها، والتنسيق الوظائف وترتيب االزدواجية تقليل إلى يؤدي الذي بالشكل االتصال وخطوط اإلشراف

                                                           

(، 6110اإلسعكندرية: العدار الجامعيعة، ) التنظعيم: العدليل العملعي لتصعميم الهياكعل والممارسعات التنظيميعة.ماهر، حسين عبعد العرازق السعالمي،  أحمد 1
 .000ص

 .00. صمرجع سابق، عبد اهلل بن سعيد أل دحوان 2
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 عنععد االعتبععار بعععين أهععدافها تحقيععق ووسععائل وفلسععفتها المنظمععة أهععداف تؤخععذ أن بمكععان األهميععة مععن كععان
 الصعوبات. بأقل ونجاحها تحقيقها على قادرا ليكون التنظيمي الهيكل تصميم

 قععادر هيكعل وجعود ضععرورة يحعتم لكترونعياإل المسععتوى إلعى التقليعدي المسععتوى معن بالمنظمعة فاالنتقعال
 تنصعب اإلطعار هعذا فعي اإلداري التطعوير عمليعة معن اجعزء   نإفع لعذلك للمنظمعة، الجديعد الشعكل احتعواء على
 ومعا التنظيمعي الهيكعل مسعتوى علعى تطويرات أو تحسينات إحدا  خالل من التنظيمي البناء عناصر على
 العالقععات وكععذا ،والمسععؤوليات المهععام ،المعلومععات تبععادل ،االتصععاالت :مثععل أخععرى عناصععر مععن بهععا يععرتبط
 التنظيمععي الهيكععل مسععتوى علععى إحععداثها مععن البععد التععي التحسععينات هععذه حصععر ويمكععن 1،...الرأسععية األفقيععة

 في: كترونيةلاإل اإلدارة تطبيق لمتطلبات استجابة أكثر ليصبح منظمة ةألي
 جيععد بشععكل المشععاكل معالجععة فععي السععرعة ألن نظععرا الرسععمية درجععة وانخفععاض اإلشععراف نطععاق تضععييق 

 والعمعل مهعامهم، تأدية أثناء أكثر استقاللية العاملين األفراد إعطاء خالل من وهذا المرونة من لنو  تحتا 
 2واالبتكار. لإلبدا  المؤدية المبادرات أخذ على القادرين العاملين استقدام على
 أداء فععي متخصصععة فععرق تكععوين بعععد مركبععةال األعمععال إلععى البسععيطة المهععام مععن الوظععائف فععي التحععول 

 3التنظيمية. الصراعات تقليل شانه من ما وهو األعمال
 هععي العمعل فععرق أن ذلعك الشععبكي التنظعيم إلععى الهرمعي التنظععيم معن والتحععول المركزيعة حععدة معن التقلعيص 

 الععذي األمععر عديععدة، اجتماعععات عقععد إلععى تحتععا  التععي اإلدارات مععن بععدال القععرارات اتخععاذ مهععام تتععولى التععي
 عديدة. إدارية مستويات ودمج إلغاء عليه يترتب

 فعالة. اتصاالت وشبكة خطوط تدعيم ضرورة 
مععرن يععتم التوصععل إليععه مععن خععالل  إداري تنظععيم إلععى بحاجععة يبقععى لكترونيععةاإلدارة اإل تطبيععق أن بمعنععى  

 تبيعان جانعب إلعى متطورة، ومعلوماتية تقنية قاعدة إلى تستند شبكية بنية وفق التنظيمي الهرم تشكيل إعادة
 مععن والحععد ،اإلداريععة الالمركزيععة لكترونيععةاإل اإلدارة تتطلععب حيعع  والواجبععات والمسععؤوليات السععلطات حععدود

عطعععاء، التنظيميعععة المسعععتويات جعععراءات أسعععاليب ونمذجعععة ،للمنفعععذين الكافيعععة السعععلطات وا   لتطبيقهعععا العمعععل وا 
 لكترونيا.إ
 مععععن سلسععععلة غيعععاب ظععععل فععععي أهعععدافها تحقيععععق عععععن ععععاجزة تبقععععى فالمنظمععععات العمعععل: إجععععراءات تبسعععيط 

 الخطععوات مععن "مجموعععة إلععى: تشععير التععي العمععل بععإجراءات يعععرف مععا إطععار فععي واالسععتراتيجيات السياسععات
 بلعو  هعو اإلجعراءات هعذه وجعود معن األساسعي الهعدف أن إذ ،4والمعامالت" األعمال بها تنفذ التي والمراحل
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 وجععود أن إالتلععك المنظمععات،  أهععداف تحقيععق إلععى يععؤدي الععذي بالشععكل األعمععال تنفيععذ فععي والدقععة السععرعة
 حديثعة اسعتراتيجية تبنعي ظعل فعي خاصعة تبسعيطها يسعتدعي العذي األمعر ذلك دون تحول قد معقدة إجراءات

 لها. عنوانا الوقت توفير و نجازاإل في بالسرعة يتميز الذي لكترونياإل النمط من تتخذ
 األساسعي المحعرك تمثعل أنهعا ذلعك التنظيم بيئة في األهم الجزء البشرية الموارد تعتبر :البشري المدخل .ب 

 المبالغععة مععن لععيس نععهإف لععذلك ييععروالتغ التطععوير علععى القععدرة تملععك ال سععلبية لكونهععا األخععرى المععوارد لبععاقي
 معن بالمنظمعة االنتقعال أن إذ ككعل، المنظمعة إفشعال أو إنجعاح ععن المسعؤول هو البشري المورد بأن اإلقرار
 خععالل معن البشعري المعورد أداء بمسعتوى االرتقععاء بضعرورة التفكيعر إلعى يعدفع تطععورا أكثعر خعرآل تقليعدي نمعط
 المتعلقعة تلعك خاصعة جديعدة مهعارات تتطلب التي لكترونيةاإل اإلدارة تطبيق على كفاءة أكثر ليصبح تنميته
 المختلفعة الحواسعيب أنظمعة وكعذا االنترنيعت شعبكة معع التعامعل غرار على الرقمية بالتطبيقات المعرفة بزيادة

 البشععرية المععوارد تنميععة لععىإ تسعععى التععي األسععاليب مععن مجموعععة نجععد ذلععك إطععار وفععي المتنوعععة، وبرامجهععا
 في: تتحدد والتي لكترونيةاإل دارةاإل لتطبيق

حيع   اإلبعدا  علعى القعادرة التعليميعة العمليعة مخرجعات تطعوير بهعدف وهعذا المختلفعة: مراحلعه فعي التعليم -
 ألنهعا المنظمعة حعدود تتعدى البشرية الموارد لتنمية الموجهة اإلداري التطوير آليات أن السياق هذا فينجد 
 الحعدي  أن هعو هنعا بالعذكر والجعدير التعليميعة، السياسعات فعي أساسعا محعددة عامة بسياسات متعلقة تصبح
 العصععر ظععل فععي خاصععة والتلقععين الحفععظ علععى تقععوم التععي التقليديععة األسععاليب علععى يقتصععر ال التعلععيم علععى
 تتمتععع أن لهععا بععد ال التععي البشععرية المععوارد تعلععيم فععي الجديععدة التوجهععات علععى التركيععز جععبي لععذا لكترونععيغال

 وكعذا والتجديعد االبتكار التميز، إلى السعي نجاز،اإل في "الرغبة في: أساسا المحددة الخصائص من بجملة
 1الجودة". بفكرة التمتع

 الجامعيععة المرحلعة خاصععة المختلفعة مراحلععه فعي يعتم أن لععه بعد ال التعلععيم فعي واالبتكععار فاإلبعدا  كعذلك
 مجعال وفعي المتكاملعة اإلدارة مجعاالت فعي المتقدمعة بمعارفه فقط ليس المسلح الخريج بتهيئة االهتمام حي 

 أسعلوب يكون أن وتستلزم واالنترنيت اآللي الحاسب استخدام مهارات تتضمن علمية بقدرات بل ،تخصصه
 المعلومات. حشد من بدال السائد هو واالبتكار لاوالخي والتحليل الفهم

 المتعلقعة العنظم تطعوير ضعرورة علعى الحعدي  إلعى مباشعرة يقودنعا التعليمية النظم بتطوير االهتمام إن
 وعدم الالزمة المهارات جميع توافر ضرورة على التركيز خالل من وهذا العاملة، القوى واختيار باستقطاب
 النظرية. الحدود تتجاوز ال التي العلمية المؤهالت حيازة بضرورة االكتفاء

 :ومععععارف مهعععارات بعععين فجعععوة وجعععود ععععن يكشعععف خعععرآل إداري نمعععط معععن والتحعععول االنتقعععال إن التعععدريب 
 تبنعي إلعى الحاجعة تبعرز هنعا معن الجيعد، األداء لتحقيعق مهعارات معن الجديعد العنمط يتطلبعه معا وبعين العاملين
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 التطوير أن وبما 1المنظمة، أهداف تخدم جديدة وسلوكات بمهارات العاملين تزويد شأنها من تدريبية برامج
 تعتمعد حداثعة أكثعر اسعتراتيجيات تبنعي يحعتم هعذا نإفع إلكترونيعة اسعتراتيجية تجسعيد إلى يسعى هنا التنظيمي
 إلععى يشععير الععذي كترونععيإاال التععدريب باعتمععاد وهععذا الحديثععة، والتكنولوجيععات المتعععددة الوسععائط علععى أساسععا
 كععان سعواء المتععدربين معع التفاععل أو لكترونيععة،اإل الحقائعب وتقععديم لععرض االنترنعت تسععتخدم تدريبيعة عمليعة
 يسعععمح حيععع  كلعععه، ذلعععك بعععين معععزيج أو معععدرب دون أو المعععدرب بقيعععادة أو متعععزامن غيعععر أو متعععزامن بشعععكل

 للتعدريب لديعه والمتعاح المناسعب والتعدريب عملعه ظعروف مع يتفق بما التدريبي برنامجه اختيار من للمتدرب
 2يلي: فيما لكترونياإل التدريب أهمية تحديد ويمكن، العمل عن االنقطا  إلى الحاجة دون

 .المتدرب بتوجيه فيكتفي المدرب أما التعليمية العملية في المتحكم هو المتدرب -
 .له المناسبين والزمان الوقت في التدريبية للحقيبة المتدرب وصول إمكانية -
 .والمدربين المتدربين بين تفاعلية عالقة إنشاء -
 .مختلفة تدريب أنماط واستخدام مساعدة وسائل من متاح هو ما كل استخدام -
 .المتدربين كفاءة ورفع التدرب تكلفة تقليل -
 معلومععات إلععى للوصععول التشعععبية الععروابط اسععتخدام خععالل مععن االنترنععت تصععفح علععى المتععدربين تشععجيع -

 .الدرس موضو  حول إضافية
 المستقبلية مهنته في يساعده مما االنترنت من واالستفادة الحاسب استخدام على المتدرب قدرة تطوير -
 .ذاتيا المعرفة بناء مرحلة إلى والوصول النفس على االعتماد على المتدرب تشجيع -
 .واالنترنت كترونيةلاإل المصادر باستخدام التدريبية المادة بتطوير للمدربين السماح -
 .مكان أي فيو  وقت أي في لها والعودة المتدربين بسجالت باالحتفاظ للمدربين السماح -
 فالمتعدرب المجموععة مععدل علعى ولعيس المتعدرب ومهعارات مسعتوى علعى تعتمد والتمارين والمنهج الوقت -

 اآلخرين. المتدربين انتظار دون التقدم يستطيع المتميز والمتدرب مستواه، لرفع وقت لديه مستوى األقل
 التععي لكترونيعةاإل للمنظومععة التحتيعة البنيععة تعوفير المرحلععة هعذه فععي يعتم حيعع  والتعزيعز: االنطععالق مرحلعة .6

 وقواععععد وأنظمععة ومعععدات وأجهععزة آليعععة وحاسععبات تجهيععزات مععن المالئمعععة الرقميععة التكنولوجيععا تععوفير تشععمل
 لالسععتخدام وجععاهزة متكاملععة تكععون بحيعع  االنترنيععت شععبكة وتحسععين تطععوير جانععب إلععى والبععرامج، البيانععات
 باالسعتخدام ذلعك كعل وتوفير الرقمي البريد خدمات وكذا واحد آن في االتصاالت من الهائل الكم واستيعاب
 وضعع خالل من بالظهور كترونيةلاإل اإلدارية المنظمة لتبدأ ممكن، نطاق أوسع على المؤسسي أو الفردي

 التفاععل إمكانيعة يتيح مما العمالء استفسارات واستقبال االنترنت، شبكة على نفسها عن الكاملة المعلومات

                                                           

 .111ص ،(6111، عمان: دار الراية للنشر والتوزيع) .تنمية وبناء نظم الموارد البشرية، حمديهاشم رضا 1
 .001ص  مرجع سابق.بالل خلف السكارنة،  2
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 صعممت نمعاذ  خعالل معن تعتم لتعيا الراجععة التغذيعة خالل من المستمر التواصل عبر اإلدارية األجهزة مع
 .لكترونياإل البريد رسائل وعبر الغرض لهذا
 معن واالسعتفادة االنترنيعت شعبكة علعى الخعدمات وتقعديم المععامالت بتنفيذ وذلك والتكامل: التفاعل مرحلة .1

 عالقعععة لعععديهم العععذين المسعععتفيدين مخاطبعععة تعععتم حيععع  ،السعععابقة المرحلعععة معععن عمقعععا أكثعععرا بشعععكل المعلومعععات
 كامععل كترونعيإل ربععط تحقيعق إلعى المرحلععة هعذه تهععدف الشعبكة علعى مباشععرة المنظمعة مععن المقدمعة بالخعدمات

 والثقعة والمععامالت المعلومعات نقعل فعي واألمانعة والسرية السرعة يضمن بما ستقراراال من درجة أعلى على
 1الحكومية. الخدمات في

 االلكترونية. اإلدارة وظائف الثال : الفر 
 لكافعة الحسعن السعير ضعمان إلعى تنفيعذها يعؤدي محعددة ونشعاطات وظعائف معن اإلداري العمعل يتكون

 البقعاء فعي والمتمثلة للمؤسسة المنشودة األهداف يحقق سوف بدوره األمر هذا فإن وبالتالي المنظمة أعمال
 فعي نعوعي انتقعال إحعدا  إلعى أدت اإلدارة فعي األحعد  المدرسة باعتبارها كترونيةلاإل واإلدارة واالستمرارية،

 اإللكترونععي، التنظععيم اإللكترونععي، )التخطععيط إلععى ورقابععة( قيععادة، تنظععيم، )تخطععيط، مععن ووظائفهععا مفاهيمهععا
 اإللكترونية(. والرقابة اإللكترونية  القيادة

 أهعداف تحعدد التعي اإلداريعة "الوظيفعة أنه: على التقليدي بمفهومه التخطيط يعرف :االلكتروني التخطيط .1
 التخطععيط يشععير بينمععا 1لتحقيقهععا"، المناسععبة الوسععائل إيجععاد ثععم لععإلدارة التفصععيلية واألهععداف العامععة المنشععأة

 تعععدفق باعتمعععاد ومسعععتقبال آنيعععا عملعععه يعععراد معععا تحديعععد تسعععتهدف التعععي الديناميكيعععة "العمليعععة إلعععى: اإللكترونعععي
 الشععبكة مععن باإلفععادة والقاعععدة القمععة بععين مشععترك وبتعععاون وخارجهععا، المؤسسععة داخععل مععن هائععل معلومععاتي
 طويلعععة لخطعععط وفقعععا المحتملععة، وتفضعععيالتهم المسعععتفيدين، وحاجعععات التغييععر متطلبعععات لمواجهعععة االلكترونيععة

  2األمد". وقصيرة آنية لخطط واضحة، وتجزئة عالية مرونة ذات األمد
 كععال أن حيع  الععام التحديعد حيع  معن التخطعيط وظيفعة علعى لكترونيعةاإل اإلدارة تعأثير يتضعح ال فقعد

 التععأثيرات أن إال تحقيقهععا، وسععائل وتحديععد األهععداف وضععع إلععى يهععدف واإللكترونععي التقليععدي التخطععيط مععن
 3في: تتحدد أساسية مجاالت ثالثة إلى ترد أن يمكن األساسية

 للتجديعععد والقابلعععة والمرنعععة الواسععععة األهعععداف اتجعععاه فعععي ديناميكيعععة عمليعععة هعععو كترونعععيلاإل التخطعععيط أن -
ممعا  قادمعة سعنوات فعي تنفيعذها أجعل معن األهعداف يحعدد العذي التقليعدي للتخطعيط خالفعا المستمر، والتطوير

 يؤثر سلبا على كفاءة التخطيط نتيجة تغيير األهداف.

                                                           

 .الرابط: 10/6112/ 16تم تفحص الموقع بتاريخ: . المفهوم الشامل لتطبيق اإلدارة االلكترونية، حمزة محمد خالد ناجي 1
saud.a.com/vb/showthread.php?p=97383-http://www.dr 

 .601. صمرجع سابقعبود نجم،  نجم 2
 .611ص مرجع سابق.خليفة مصطفى أبو عاشور، ديانا جميل النمري،  3



 التأصيل النظري والمفاهيمي للدراسة. الفصل األول:

 

 57 

 

 ظل في تجاوزهما يتم التنفيذ بأعمال والقائمين التخطيط إدارة بين التقليدي اإلداري العمل تقسيم فكرة أن -
 فعي تنشعأ فكعرة كعل ععن لكترونعياإل بعالتخطيط يسعاهمون الععاملين جميعععلى اعتبار أن  كترونيةلاإل اإلدارة
 فععي أسععفل إلععى أعلععى مععن تخطععيط جععوهره فععي التقليععدي التخطععيطإلععى جانععب أن   وقععت، كععل وفععي موقععع كععل

 اإلدارة بععععين كبيععععر بشععععكل ومتععععداخل العععععام إطععععاره فععععي أفقععععي تخطععععيط هععععو كترونععععيلاإل التخطععععيط أن حععععين
 1والعاملين.

 معن التخطعيط فيتحعول المنظمة في شيء كل على استمرارية تضفي التدفق دائمة الرقمية المعلومات نأ -
 2.المستمر التخطيط إلى ( الفصلية التقارير وضع ) المنقطع الزمني التخطيط

 لكتروني.اإل والتخطيط التقليدي التخطيط بين الفروق وأهم أبرز يوضح اآلتي والجدول
 لكترونياإل  والتخطيط التقليدي التخطيط بين مقارنة (:15) رقم الجدول
 لكترونياإل  التخطيط التقليدي التخطيط

 المختلفة. للظروف لالستجابة متعددة خطط- المنظمة. واتجاه أعمال توجه واحدة خطة-
 معععدتها تقعععل ال األمعععر متوسعععطة أو طويلعععة خطعععة-

 واحدة. سنة عن
 وآنية قصيرة خطة-

 يرشععععد واحععععد عععععام مبععععدأ أو بسععععيطة قواعععععد الخطععععة - تنفيذها. ووسائل ومراحل األهداف تحدد الخطة -
 يقيده وال االتجاه

 المسعععععتويات لجميعععععع ضعععععروري بالخطعععععة االلتعععععزام-
 االتجاه. ووحدة التنسيق لغرض

 باالستجابة االلتزام أجل من جدا مرنة الخطة-
  للتغيرات. الديناميكية

 المنفذون هم والعاملون المخططون هم المديرون-
 والعععاملين المععديرين مععن المبععادرون هععم المخططععون-
 االتجاهععععات كععععل فععععي-الجميععععع )مععععدخل المنفععععذون هععععم

 الشبكية(
 واحتمالية عامة األهداف - للقياس. وقابلة وواضحة، محددة األهداف -

 وحسعب السوق في الفرصة حسب مفتوحة الوسائل - النجاح. لضمان بدقة محددة الوسائل -
 المتعاملين

 .601 ص السابق. المرجع نجم، عبود نجم :لمصدرا

 يمثعععل التنظععيم فعععإن اإلدارة وظععائف بعععين األولععى الوظيفعععة يمثععل التخطعععيط كععان إذا :كترونـــيلاإل  التنظــيم .8
 وجعودا فكعرة أليعة يجععل العذي هعو والتنظعيم المرسعومة، الخطعط تنفيعذ في مهمتها تتركز التي الثانية الوظيفة

                                                           

 ..0-00(، ص ص 6110المنصورة: المكتبة العصرية للنشر، )االدارة االلكترونية: افاق الحاضر وتطلعات المستقبل. أحمد محمد غنيم،  1
 .611ص سابق.مرجع خليفة مصطفى أبو عاشور، ديانا جميل النمري،  2
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 التعي العقالنيعة "العمليعة إلعى: التقليعدي معنعاه في يشير حي  تنفيذها يضمن عمليا ومسارا عنها يعبر واقعيا
 فعي ووضععها العناصعر هذه وتوفير المنظمة أهداف تحقيق على والقادرة الالزمة العناصر تحديد في تتمثل
 الفضفاض "اإلطار يمثل: فهو كترونيلاإل التنظيم أما ،1بفعالية" للعمل ومستعد وموحد متكامل نسق صورة
 مكان كل وفي اآلني التنسيق تحقيق شأنه من والذي األفقية الشبكية والعالقات للمهام للسلطة واسع لتوزيع
 ومسععتود  وقاعععدة كترونععيلاإل البريععد علععى يعتمععد فهععو التنظععيم، ألطععراف المشععترك الهععدف نجععازإ أجععل مععن

دارة المشتركة البيانات دارة المنظمة داخل شبكي أساس على العاملين عالقات وا   2لكترونيا".إ العالقات وا 
 حيع  ،التقليعدي اإلداري التنظعيم ععن مختلفعا يكعون يكعاد كترونيةلاإل اإلدارة ظل في اإلداري فالتنظيم

 مراكععز خععالل ومععن ديناميكيععة بطريقععة باألعمععال القيععام وتقنياتهععا لكترونيععةاإل لععإلدارة الفعلععي التطبيععق يتطلععب
 والهرميعععة الصعععلب التنظيمعععي الهيكعععل علعععى القعععائم التقليعععدي التنظعععيم خصعععائص معععع تعععتالءم ال متععععددة قعععرار

 الفائق. التشبيك مع تترافق التي الفائقة االستجابة على والقدرة المرونة من يحد ما وغيرها الرسمية
 التنظععععيم ومععععع للمنظمععععات التنظععععيم إعععععادة مععععع تترافععععق التععععي العميقععععة التغيععععرات تحديععععد يمكععععن عمومععععا

   أدناه: الجدول في كما كترونيلاإل
 التنظيم. وظيفة على كترونيةاإلل لإلدارة األساسية التأثيرات (:15) رقم الجدول

 إلى من المكونات

ــــــــــــل  الهيك
 التنظيمي

 العمودي. التنظيم -
 الثابتة. الوحدات على قائم هيكل -
 الواحدة. التنظيمية الوحدة تنظيم -
 أسفل. -أعلى من التنظيم -
 محدد تنظيمي هيكل ذات منظمة -

 المشروعي. أو المصفوفي التنظيم -
 الفرق. على القائمة الهياكل -
 المصغرة. الوحدات تنظيم -
 اليسار. إلى اليمين من مخطط -
  محدد. تنظيمي هيكل بدون منظمة -

 التقســـــــــيم
 اإلداري

 األقسعععععععععام أسعععععععععاس علعععععععععى اإلداري التقسعععععععععيم -
 والوحدات.

 التقليدي اإلداري التقسيم -

 الفرق. على القائم التنظيم -
 
 تحالفات. على القائم الخلوي التنظيم -

 سلســـــــــــلة
 األوامر

 خطية. اإلدارية األوامر سلسلة -
 
  المباشر. الرئيس أحادي التنظيم -

 االستشارية. الوحدات -
 ذاتيا. مدرة المستقلة الوحدات -
 الرؤسععععععععاء تعععععععععدد أو الععععععععرئيس ثنععععععععائي التنظععععععععيم -

  المباشرين.

                                                           

 .11ص مرجع سابق.محمود اآلغا،  أحمدمحمد  1
 600ص. .مرجع سابقأحمد محمد سمير،  2
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 الرسمية
 التفصيلية. والسياسات اللوائح -
 واإلجراءات. القواعد -
  مسبقا. والمجدولة القياسية العمل جداول -

 المرنة. السياسات -
 الذات. إدارة -
 والمتغيرة المرنة العمل جداول -

 المركزيـــــــة
والطمركـــزي

 ة

 القمة. في السلطة المركزية: -
 موزعة. السلطة الالمركزية: -

 السلطة. مراكز تعدد -
 ذاتيا. المدارة والفرق المستقلة الوحدات -

 المعيارية
 كثيف. عمل تقسيم -
جراءات قواعد -  محددة. عمل وا 
 المهام أداء في موحدة سلوكيات -

 المهام. في التنو  -
ثرائه. العمل توسيع -  وا 
 اإلداري. التمكين -

 .111 ص سابق. مرجع نجم، عبود نجم :المصدر

ــادة .5 ــة: القي  التععي اإللكترونيععة القيععادات وجععود علععى المنظمععات فععي اإللكترونععي التوجيععه يعتمععد اإللكتروني
 يمثععل اإلداري القععرار أن نععدرك كنععا فععإذا تحقيقهععا، علععى والعمععل الديناميكيععة األهععداف دور تفعيععل إلععى تسعععى
 علععى اإلداري القععرار يتشععكل التععي األولععى األساسععية القععوة تمثععل اإلداريععة القيععادة فععإن اإلداريععة العمليععة محععور
 نجاحهععا تحقيععق فععي المؤسسععات عليععه تعتمععد الععذي األسععاس تعتبععر فإنهععا وبالتععالي يئتهاومشعع إرادتهععا أسععاس

 التوجيعععه علعععى تعتمعععد باألسعععاس فكريعععة "عمليعععة أنهعععا: علعععى اإلداريعععة القيعععادة تعريعععف يمكعععن حيععع 1وفعاليتهعععا،
 لهعععا المتاحعععة الفعععرص باسعععتثمار المؤسسعععة أهعععداف تحقيعععق معععن وتمكيعععنهم اآلخعععرين حفعععز أجعععل معععن والععععتأثير
          2بها". المحيطة والمهددات المخاطر مع جابيياإل والتعامل

 المؤسسعة أعمعال تأديعة طريقعة فعي ذلعك يعؤثر أن البعد إلكترونيعة منظمعة لتصعبح المنظمعة انتقعال ومع
دارة  تغيعععر وبالتعععالي اإلداريعععة أعمالهعععا تغييعععر إلعععى إضعععافة والمسعععتفيدين، الععععاملين معععع وعالقاتهعععا عملياتهعععا وا 
 3يلي: فيما تتحدد أساسية أبعاد ثالثة تشمل كترونيةإل قيادة إلى القيادة

 أجععل مععن اإلنترنيععت تكنولوجيععا اسععتخدام علععى تقععوم التععي القيععادة وهععي "الصععلبة": العمليععة التقنيععة القيععادة .أ 
 :ما يليب تتسم والتي المختلفة وعالقاتها أعمالها إدارة

 المتسار . التكنولوجي التطور أبعاد تحسس على قدرة ذو لكترونياإل فالقائد التكنولوجيا: حس قيادة أنها -
 والمبادرة. واالستجابة الحركة سريع زمني قائد هو لكترونياإل القائد أن إذ االنترنيت: على الوقت حس -
 االضطرابات. معالجة مثل مختلفة أدوارا هنا لكترونياإل القائد ؤديي الطوارئ: حس -

                                                           

 .10ص سابق. مرجعا، محمود اآلغ أحمدمحمد  1
 .101ص مرجع سابق.علي السالمي،  2
 .21ص. سابقمرجع  3
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 علعععععى تعويلهعععععا رغعععععم - كبيعععععر إنسعععععاني محتعععععوى ذات كترونيعععععةلاإل فالقيعععععادة الناعمعععععة: البشعععععرية القيعععععادة .ب 
             :ما يليب يتسم البشري البعد على واعتمادها ،-التكنولوجيا

 إيجعععاد علعععى العمعععل خعععالل معععن الزبعععون علعععى مركعععزا يكعععون أن كترونعععيلاإل للقائعععد البعععد إذ الزبعععوني: القائعععد -
 للمشاركة. ومجاالت قنوات عن البح  جانب إلى له ومزايا تسهيالت

 بعععد أو قععرب علععى وظععائفهم يععؤدون كعانوا سععواء العععاملين مععع متميععزة عالقعة يوجععد الععذي هععو معرفععي: قائعد -
 والءهم. فيكتسب والمزايا والمنافع التسهيالت لهم ويوجد

 األسعععر  كونعععه خعععالل معععن التنافسععي األداء علعععى بقعععدرة يتسعععم أن لكترونععياإل للقائعععد البعععد إذ تنافسعععي: قائععد -
 الجديدة. والمنتجات للخدمات وابتكارا إبداعا واألكثر المنافسين شركائه خدمة في واألفضل

 وهعو بها االتصاف القائد على البد التي المواصفات من جملة على األخيرة هذه ترتكز الذاتية: القيادة .ج 
 المبادرة. في والرغبة النفس تحفيز على بالقدرة تتصف الذات قيادة يجعل ما

 واألشعخاص واألعمعال األنشعطة متابعة تستهدف إدارية "عملية الرقابة عملية تعتبر :اإللكترونية الرقابة .5
 هععذه ضععوء علععى المناسععبة القععرارات واتخععاذ المرسععومة األهععداف تحقيععق فععي اإلدارة نجععاح مععدى مععن للتحقععق
 النظععام اعتمععاد" إلععى لكترونيععةاإل الرقابععة تشععير بينمععا ،"األهععداف تلععك إلععى الوصععول مهمععة لتسععهيل المتابعععة
 الجهعد فعي دقتصعااال تحقيعق شعأنه من ما وهذا الرقابية العملية ممارسة في الحواسيب استخدام على الرقابي
      1أكبر". وبدقة المخاطر من يمكن ما بأقل المطلوبة النتائج إلى الوصول في والتكلفة والوقت

 الرقابعععة فعععإن والتنفيعععذ، التخطعععيط بععععد تعععأتي ألنهعععا الماضعععي علعععى تركعععز التقليديعععة الرقابعععة كانعععت فعععإذا
 بعين الزمنيعة الفجعوة تقلعيص إمكانيعة يعطعي مما المؤسسة شبكة خالل من اآلنية بالمراقبة تسمح كترونيةلاإل

 مععن بععأول أوال االنحععراف عععن تكشععف متجععددة مسععتمرة عمليععة أنهععا كمععا وتصععحيحه، الخطععأ اكتشععاف عمليععة
 الثقععة تحقيععق زيععادة إلععى يععؤدي مععا وهععو والمتعععاملين والعععاملين المععديرين بععين والععربط المعلومععات تععدفق خععالل
 2واإلدارة. المستفيدين بين أو واإلدارة العاملين بين سواء لكترونياإل والوالء لكترونيةاإل

 تقنيععععة اسععععتخدام أن علععععى التأكيععععد نسععععتطيع لكترونيععععةاإل اإلدارة لوظععععائف العععععرض هععععذا خععععالل ومععععن
لى أسهم قد واالتصاالت المعلومات  يلي: لما وفقا التقليدية اإلدارة وظائف مضامين تغيير في بعيد حد وا 

 
 
 
 

                                                           

 .10ص. مرجع سابقعودة األغا،  أحمدمحمد  1
 .10. صسابقمرحع  2
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 لكترونية.اإل  اإلدارة وظائف وسلبيات مميزات (:11) رقم الجدول
 وجه
 السلبيات المميزات المقارنة

1- 
 التخطـــــــــــيط

 لكترونياإل 

 علععى باعتمادهععا القععرار واتخععاذ التخطععيط فعاليععة زيععادة -
 وبسعععععبب المطلوبعععععة، وبالكميعععععات وأسعععععر  أدق معلومعععععات
 عمليعة فعي آنعي بشعكل اإلداريعة المسعتويات كافة مشاركة
 التقليععدي األسععلوب مععن التخطععيط تحععول حيعع  التخطععيط

 األفقي التخطيط أسلوب إلى أسفل إلى أعلى من

 للسعععوق والمتقلبعععة السعععريعة الطبيععععة -
 التخطععيط فعاليععة مععن تقلععل االفتراضععية

 ألن المنظمععععععععات، فععععععععي االسععععععععتراتيجي
 على واحتياجاتهم الزبائن بحجم التنبؤ

 بالعمليععععععة لععععععيس االسععععععتراتيجي المععععععدى
 السهلة.

 التنظــيم -8
 لكترونياإل 

 أفقية اتصاالت ذات ومرنة شبكية هياكل نحو التوجه -
  المستويات. المتعددة الهرمية الهياكل من بدال وعمودية

  السلطة. مراكز وتعد ذاتيا المدارة الفرق نحو التوجه -

 لكترونيععععععععععةاإل اإلدارة تتسععععععععععبب قععععععععععد -
 بعععععععض عععععععن االسععععععتغناء فععععععي أحيانععععععا

 مععععععن اسععععععتبدالها يععععععتم التععععععي الوظععععععائف
  الحاسوب. نظام خالل

 القيــــادة -5
 لكترونيةاإل 

 المهعام علعى التركيعز بعين تعوازن ذكية القيادة أصبحت -
 فعععي والععععاملين الزبعععون علعععى التركيعععز وبعععين والتكنولوجيعععا

 وأهدافها. يتناسب بما المنظمة
 خععالل مععن التوجيععه عمليععة فععي العليععا اإلدارة مسععاعدة -

 االجتماعات وعقد الموظفين مع والمباشر اآلني التفاعل
 جغرافيا. المتباعدة اإلدارات بين

 معععععن كبيعععععر تواكعععععل إلعععععى تعععععؤدي قعععععد -
 علععى التوجيععه عمليععة فععي العليععا اإلدارة

 فععععي يتسعععبب ممعععا المحوسعععبة األنظمعععة
 األخطاء. بعض

 علعى المنظمعة تركيعز إلعى تؤدي قد -
غفععععال لكترونععععياإل الجانععععب  الجانععععب وا 
  أحيانا. اإلنساني

 الرقابــــة -0
 لكترونيةاإل 

 حععول فوريععة عكسععية تغذيععة علععى الحصععول إمكانيععة تزايععد
 بشععععكل بتصععععحيحها للقيععععام والمتوقعععععة اآلنيععععة االنحرافععععات

 اإلدارة توفرهعا التعي المعلومعات تحليعل على بناء لحظي،
 االلكترونية.

 المساءلة. على والقدرة الشفافية زيادة -

 وانحرافعععععععات بيانعععععععات تتععععععععرض قعععععععد -
 أحكععام عععدم حععال فععي للقرصععنة األداء
 كترونية.لاإل اإلدارة برمجة
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 األداء. تميز مقاربة إلى األداء مقاربة من العامة: اإلدارة الثاني: المبحث
 أنشععئت التععي واألهععداف الغايععات تحقيععق علععى نجاحهععا فععي محوريععا دورا للمنظمععات العععام األداءيععؤدي 

 وجميعععع األكععاديميين قبعععل مععن بععالغ باهتمعععام حظيععت التععي المفعععاهيم أهععم أحععد شعععكل أنععه نجععد لعععذا أجلهععا مععن
 ععاجزا أضعحى المصعطلح هذا أن غير ذاتها، حد في المنظمات ذلك من واألكثر اإلداري بالشأن المهتمين
 بدرجعة تتسعم والتعي المنظمعات بيئعة تشعهدها التعي والتغيعرات التطعورات مجمعل واسعتيعاب احتواء على بمفرده
 علععى تسععاعدها وميكانيزمععات آليععات عععن البحعع  هععامن اسععتلزم الععذي األمععر والديناميكيععة، التعقيععد مععن كبيععرة
 للمفهعععوم وفقعععا بعععه ولصعععيقة مالزمعععة صعععفة أصعععبح معععا سعععرعان العععذي التميعععز مفهعععوم بعععذلك ليبعععرز ذلعععك تحقيعععق
 الفكريعععة الطروحعععات تطعععور ععععن تمخضعععت حديثعععة إداريعععة فلسعععفة ععععن يعبعععر العععذي -األداء تميعععز– الحعععدي 
 علعى قعدرتها بمعدى امرهونع للمنظمة كهدف والنمو البقاء بذلك ليصبح المنظمة حالة استشراف في والنظرية
 اإلدارة النتقعال والنظريعة العلميعة الخلفيعة بتوضعيح المبحع  هعذا اهعتم المسعى هذا إدراك سبيل وفي تحقيقه،
 علععى الضععوء بتسععليط وذلععك األداء، تميععز ضععوابط إلععى األداء وتحسععين رفععع ضععوابط عععن البحعع  مععن العامععة
 الدراسة. وتوجهات ومقتضيات يتناسب لما وفقا والتميز األداء مفهومي
 .العامة المنظمات ألداء التصورية المفاهيمية األطر األول: المطلب

 نظريععات فععي ارئيسعع وموضععوعا التسععييري األدب فععي األساسععية المفععاهيم أهععم أحععد األداء مفهععوم يمثععل
 لجميع المشترك القاسم يشكل أنه كما الخصوص، وجه على اإلداري والسلوك عامة بصفة اإلداري التنظيم
 مخرجععات يمثععل أنععه اعتبععار علععى اإلداريععة المنظمععات جميععع نقععل لععم إن معظععم طععرف مععن المبذولععة الجهععود
 لبقائهععا الععرئيس الضععامن وكععذا والخارجيععة، الداخليععة بيئتهععا عناصععر مععع تفاعلهععا ضععوء فععي "اإلدارة" المنظمععة

 يشعععهدها التعععي التكنولوجيعععة،....." المعرفيعععة، "الثقافيعععة، والتغيعععرات: التطعععورات ظعععل فعععي خاصعععة واسعععتمرارها
 فععي نواألكععاديميي البععاحثين جهععود تركيععز باتجععاه دفععع مععا هععذا خصوصععا، اإلداري والواقععع الحاضععر العصععر
 معن التعي التطويريعة والنمعاذ  اآلليعات ععن البحع  ومنعه بعه، المتعلقعة المشعكالت تقصعي علعى اإلدارة مجال
 وتطويره. تحسينه شأنها
 التحليلية. األطر وتعدد المفهوم جدلية األداء: األول: الفر 

 ضععروريا ومطلبععا ،دراسععة ألي السععليمة العلميععة الصععياغة أسععاس المصععطلحات بتعريععف االهتمععام يعععد
ذا البحعع ، مسععار تحععدد التععي العريضععة الخطععوط وضععع فععي همايسعع ألنععه لنجاحهععا  اإلنسععانية العلععوم كانععت وا 

 فإنها عليها واالتفاق للمصطلحات دقيقة ومفاهيم تعاريف تحديد في صعوبة من تعاني عموما واالجتماعية
 المصعطلحات معن غيره مع تداخله إلى راجع وهذا -األداء– بمفهوم األمر تعلق ما إذا مستحيلة تكون تكاد

 فععي التطععرق سععيتم لععذا البععاحثين قبعل مععن دراسععته فععي المعتمععدة المععاير وتبععاين اخععتالف جانععب إلععى األخعرى،
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 مععه تتعداخل قعد التعي المصعطلحات مختلعف دراسعة خالل من وهذا األداء مفهوم إلى الدراسة من الجزء هذا
  تعالجه. التي التصورات مختلف وكذا والفعالية ،الكفاءة :مفهومي غرار على
 كليععة إعطععاء تعنععي التععي "performar" الالتينيععة الكلمععة إلععى األداء كلمععة أصععل يعععود :اللغــوي التعريــف .1

 التععي "toperforme" ومحععددا اواضععح معنععى لععه أعطععت التععي هععي االنجليزيععة اللغععة لكععن 1مععا، لشععيء الشععكل
 العمعل "إنجعاز تعني التي "performan" كلمة منه اشتقت ثم ما، نشاط أو ملع إتمام أو تأدية ،انجاز تعني
 :أنععه علعى Larousse الفرنسعي القعاموس فععي األداء يععرف كمعا 2أهدافعه"، التنظععيم بهعا يبلعغ التعي الكيفيعة أو

 نجعازاإل وتعنعي مععين جهعد بعذل بععد ععاملين أفعراد مجموععة أو عامعل طعرف معن المحصعلة الكمية "النتيجة
 3والكفء". الجيد األمثل،

 شععكلت التععي هععي األداء مفهععوم يكتسععيها التععي المتغيععرة الطبيعععة إن لــاداء: المختلفــة المفاهيميــة األطــر .6
 فععي المفهععوم هععذا لوضععع محععاوالت عععدة ظهععرت لععذا دقيععق، تعريععف إلععى الوصععول دون حععال وعائقععا صعععوبة
 :يلي لما وفقا تصنيفها يمكن تصورية مفاهيمية أطر عدة وفق واضح إطار

 علععى المنظمعة لقععدرة انعكاسعا السععياق هعذا فعي األداء يعتبععر حيع  :أهععدافها تحقيعق فععي المنظمعة نجعاح  .أ 
 تحقيعق فعي لقعدرتها المنظمعة "انعكعاس أنعه: علعى "Robins" تعريعف خعالل من يتضح ما وهذا أهدافها، تحقيق

 4أهدافها".
 عععن البحعع  أنععه علععى التوجععه لهععذا وفقععا األداء عععن يعبععر إذ :المععوارد إلععى المسععتندة النظععرة منطلقععات  .ب 

 "Bronilly"و "Milter" عرفها حي  المنظمة، توجهات تعكس محددة أهداف وفق والموارد النتائج بين العالقة
 وبصععورة عاليععة بكفععاءة واسععتغاللها والبشععرية الماليععة للمععوارد المؤسسععة اسععتخدام لكيفيععة "انعكععاس أنهععا: علععى

 علععى المنظمععة قعدرة عععنصععبح بعذلك األداء وفقععا لهعذا التعععرف معبعرا يل 5،أهعدافها" تحقيععق علعى قععادرة تجعلهعا
  المنشودة. األهداف تحقيق نحو وتوجيهها مواردها استغالل

 األداء موضعو  حعول واالستراتيجية اإلدارية فالدراسات :لتحقيقها المنظمة تسعى التي المرغوبة النتائج .  
 طبيععة حعول اختالفعا هنعاك نإفع واختالفهعا المحعاور تعدد إلى إضافة أنه ذلك الصعوبات، من العديد تواجه

 إلععى المنظمععة تسعععى التععي المرغوبععة "النتععائج صععوره أبسععط فععي يمثععل فععاألداء ومصععدرها، المعتمععدة البيانععات
 6أهدافها". تحقيق على المنظمة قدرة ومدى فيه المؤثرة للعوامل نتيجة مستواه درجة وتتحدد تحقيقها،

                                                           

 .2. ص )د. س.ن(، ،1العدد ،اإلنسانية العلوم مجلة ."وتقييم مفهوم-والفعالية الكفاءة بين األداء"،  المليك مزهودة عبد 1
 .2.ص. سابقمرجع  2

3 Dictionnaires Larousse .Bordas, 1997, p32 
 ..1ص ،(6110، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع) .أساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازن، طاهر منصور الغالبي ،وائل إدريس صبحي 4

5 Alain FERNANDEZ, Les nouveaux tableaux de bord des décideurs. Paris: Editions d’organisation, 2000, p40. 

 ..1ص .مرجع سابق، طاهر منصور الغالبي ،وائل إدريس صبحي.  6
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 "النععاتج :أنععه علععى المنظععور لهععذا وفقععا األداء يعععرف حيعع  :للمنظمععة والخععارجي الععداخلي البيئععي البعععد .د 
 قبعععل معععن واسعععتغاللها الخارجيعععة والتعععأثيرات أنواعهعععا، اختالفعععه علعععى الداخليعععة العوامعععل تفاععععل نتيجعععة المحقعععق
 1أهدافها". تحقيق في المنظمة

 بعد المنظمة مخرجات به تتمتع الذي "المستوى إلى: المدخل لهذا وفقا األداء يشير :النظمي المدخل  .ه 
 المنظمة". داخل تتشكل التي واألحدا  األنشطة مخرجات هو فاألداء مداخالتها، على العمليات إجراء

 تقابعل أن يتوقعع التعي األنشعطة بنتعائج يتمثعل هأنع علعى ويعرفعه لعألداء ينظعر "والذي :الشمولي المفهوم  .و 
 2الموضوعية". األهداف

ععا بكونععه يتصععف األداء أن سععبق مععا خععالل مععن يتضععح  إشععكالية يطععرح مععا وهععذا ومتطععورا واسععع ا مفهوم 
 بهعا تتميعز التعي الديناميكيعة ظعل فعي خاصعة الفعاعلين جميعع طعرف معن معتمعدة لمعايير وفقا وقبوله ضبطه

 المععدخل علععى واسععتنادا الشععمولية المعالجععة منطععق مععن مفهومععه معالجععة إلععى يععدفعنا الععذي األمععر ،محتوياتععه
 والتعي وتقييمهعا وقياسعها مالحظتهعا يمكعن التعي المحققعة والنتعائج جعازناإل محصلة أنه أساس على النظمي،
 الداخليععة البيئيععة المعطيععات مععع التفاعععل ظععل فععي اختالفهععا علععى والمععدخالت المععوارد جميععع تفاعععل تتطلععب

 والخارجية.
 "درجععة :أنعه علعى األداء مصعطفى" "سعيد يععرف :والفعاليـة الكفـاءة األداء، ثطثيـة: بـين العطقـة دراسـة .5

 أن نجععد التعريععف هععذا علععى بنععاءو  ،3وفعاليععة" بكفععاءة المخططععة األهععداف المنظمععة أو الفريععق أو الفععرد بلععو 
 كلمعا أنعه إذ والمخطعط، الفعلي الهدف بين الفجوة بحجم ومرهون األهداف تحقيق على بالقدرة مرتبط األداء
 صحيح. والعكس األداء مستوى انخفض يحقق أن يجب ما وبين فعال محقق هو ما بين الهوة ازدادت

 ويرتبطان األداء مفهوم مع وثيق بشكل يتداخالن والفعالية الكفاءة مفهومي أن نجد تقدم مما انطالقا
 علعى والقعدرة المنظمعة حققتهعا التعي النتعائج مؤشعرات عن للتعبير يستخدمان ما عادة ألنهما به بعيد حد إلى

 معرفعة ضعرورة اسعتلزم العذي األمعر المتاحعة، المعدخالت خعالل معن المخرجعات من قدر اكبر على الحصول
 األداء. مفهوم وبين بينهم العالقة وتوضيح المفهومين هذين

 البعاحثين بعاختالف وذلعك الصدد بهذا التعاريف من العديد وردت لقد :"L’effectivnes" الفعالية تعريف . أ
 إلعى ضعافةإ المسعطرة لألهداف المنظمة "تحقيق :أنها على "Peter Drucker" يعرفها حي  المجال، هذا في

 األهداف تحقيق في المتاحة الموارد استخدام إلى تشير الفعالية أن بمعنى 4األهداف"، تهاله الجيد االختيار
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 فععال محقعق هعو معا بعين الموجود الفارق حجم إلى وتشير النتائج ببلو  تختص أنها أي والمخططة المحددة
 اآلتية: المعادلة في اختصاره يمكن ما وهذا ،يكون أن يجب وما

 المخططة. األهداف المحققة/ األهداف الفعالية=
 تحجععيم علععى "القععدرة :أنهععا علععى الكفععاءة مصععطفى" سععيد "أحمععد يعععرف :"L’efficience" الكفععاءة تعريععف . ب

 ،1محعددة" مععايير وفعق المناسعب بالقدر الموارد استخدام خالل من وذلك للمنظمة المتاحة واردمال في الفاقد
 مقابعععل فعععي المخرجعععات تعظعععيم علعععى القعععدرة وأنهعععا ،2صعععحيح" بشعععكل األشعععياء عمعععل ":أنهعععا علعععى تععععرف كمعععا
 الموارد. استخدام في دقتصااال

 كميععة وبععين كمععدخالت المنظمععة فععي المسععتخدمة المععوارد بععين التععوازن إحععدا  فععي يتحععدد الكفععاءة فمفهععوم
 أقعل المعدخالت كانعت كلمعا أنعه إذ ،العمعل دياتاقتصعاب معرتبط أنعه أي كمخرجات المحققة واألهداف النتائج

 :اآلتيعة المعادلعة في األخرى هي اختزالها يمكن والتي الكفاءة عنصر عن معبرا ذلك كان أكبر والمخرجات
 المستعملة)المدخطت( الموارد المحققة)المخرجات(/ األهداف الكفاءة=     

 والفعالية. الكفاءة بين العطقة (:15) رقم الشكل

 
 وضع ومحاولة كالهما بين الروابط لدراسة -محالة ال- يحيلنا والفعالية الكفاءة لمفهومي التطرق إن

 الفعاليعة أن يعرى العبعض أن نجعد والفعاليعة الكفعاءة لمفهعوم السعابق الطعرح خعالل فمعن األداء، لمعادلعة أسس
 :أنهععا علععى عرفهععا الععذي "Kalika" قدمععه الععذي للتعريععف وفقععا تتضععمنها أنهععا بععل :الكفععاءة مععن وأوسععع أشععمل
 3تتضمنها". بل الكفاءة من أوسع الفعالية نإف المفهوم وبهذا المسطرة األهداف تحقق "درجة
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 .66ص ،(6116 الجزائر،

 الفعاليةعدم  الفعالية

 الكفاءة

 عدم الكفاءة

 األداء جيدة منظمة
 التكاليف ضعيفة

 التكاليف. جيدة منظمة
 التكاليف مرتفعة

 األداء. ضعيفة منظمة
 التكاليف. ضعيفة

 األداء. ضعيفة منظمة
 التكاليف. مرتفعة
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 المخطعط األهعداف إلعى الوصعول أن ذلعك الفعاليعة معن يتجعزأ ال جعزء الكفعاءة أن التعريعف هعذا من يظهر
 المفهعومين بعين الشعديد التقعارب رؤيعة الزاويعة هعذه معن ويتسنى الموارد، استخدام ترشيد خالل من يتم قد لها
  يلي: ما خالل من

 الفعالية. ×الكفاءة األداء= 
 تطبيقهعا الواجعب المععايير معن مجموعة أنها على الكفاءة إلى نظرنا ما إذا نيمتباعد أنهما نجد لكننا

 لتحقيععق كسععبيل لوحععدها الفكععرة هععذه تبنععي يمكععن ال وقععد 1فقععط، التكععاليف تخفععيض أجععل مععن عليهععا والعمععل
 غيعر منهعا يجععل األهعداف وتحديعد الخطعط وضعع ضعرورة علعى المؤسعس المعنهج ععن عزلها إن بل النجاح
 ضععروري عنصععر والفعاليععة الكفععاءة مععن كععل نأل معععا العنصععرين وجععود يسععتلزم فععاألداء لععذلك تمامععا، عمليععة
 ألداء السعليمة الطريقعة فهعي الكفعاءةأمعا  الصحيحة، األشياء فعل هي الفعالية أن اعتبار على الثاني لوجود
 :اآلتية المعادلة وفق األداء عن التعبير بذلك ليتم السليمة األشياء تلك

 والفعالية. الكفاءة منظور من األداء (:15) رقم الشكل

 
 .. ص سابق. مرجع مزهودة، المليك عبد المصدر: 
 باألداء. المحيطة الجوانب الثاني: الفر 

 مععن المركعب الكعل أنهعا علعى إليعه اإلشعارة سععبقت وكمعا النسعقية للنظريعة وفقعا اإلداريعة المنظمعة تععرف
 أهععدافها لتحقيععق الخارجيععة البيئععة معطيععات وبععين بينهععا وتتععداخل تفععاعالت بينهععا تععدور فرعيععة وأنظمععة أجععزاء

 لالسععتجابة النظععام أجععزاء بععين والتوحععد المنظمععة خصععائص بععين الععربط تحقيععق يسععتلزم الععذي األمععر المحععددة،
 الجوانعب كعل لعالقعة ععرض يلعي وفيمعا بيئتهعا، وبعين بينهعا تحعد  التعي والتعأثر التأثير عالقات مع والتكيف
 وضععغوط الصععرا  ،التنظيمععي والتغيععر التععععنظيمي التععععطوير ،المنظمععة وثقافععة ،بيئععة مععن بالمنظمععة المحيطععة
 أدائها. على تأثيرها ومدى والمعلومات االتععصال ،العمل
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 اإلنتا 
 الربح

 القيمة المضافة
 رقم األعمال

 المكانة في السوق

 رأس المال
 العمل

 المواد األولية
 المعلومات
 التكنولوجيا

 الكفاءة األداء الفعالية
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 خعارجي والثاني ،داخلي األول :بعدين ذات أنها البيئة مفهوم يوضح كما المنظمة: بأداء البيئععة عالقة .1
 ،منظمعععععات ،)أفعععععراد المنظمعععععة خعععععار  معععععن تعععععأتي التعععععي المعععععؤثرات كعععععل إلعععععى الخعععععارجي البععععععد يشعععععير بحيععععع 

 تظهععر وعليععه 1وهياكلهععا، وأنظمتهععا وعملياتهععا المنظمععة أداء فععي الععداخلي البعععد ينحصععر فيمععا وجماعععات..(،
 البيئعة معن معدخالتها تسعتمد فالمنظمعة اتجاهعات، ععدة فعي المنظمات على التأثير في البيئيعة العوامل أهمية

 ،معععواد ،طاقعععة شعععكل فعععي المختلفعععة واإلمكانيعععات بعععالموارد المؤسسعععة يمعععد العععذي األساسعععي المصعععدر باعتبارهعععا
 بمبادئعه وقيمهعا مبادئهعا وتتعأثر الشامل النسق من أهدافها تشتق كما بيانات...، ،وماتمعل ،بشرية عناصر
 واألعمال األنشطة اختيار في بها تسترشد التي المعايير منه تستمد كما سياستعه، مع سياستها وتتفق وقيمه
دارتهععا المؤسسععة سععلوك فععي البيئععة تععتحكم كمععا تمارسععها، التععي  مععا رفععض أو قبععول علععى قععدرتها خععالل مععن وا 
 فعي المنظمعة ونجعاح بقعاء تعأمين صععوبة تتضعح هنا ومن عملياتها، لنتائج النهائي المتلقي باعتبارها تنتجه
 فرصعا تشعكل قعد والتعي بهعا المحيطعة المختلفعة وظروفها البيئية العوامل ومكونات خصائص فهم غياب ظل
 البقععاء ضععمان جععلأ مععن ومواجهتهععا لهععا االسععتعداد يجععب تهديععدات أو واسععتغاللها منهععا االسععتفادة مععن بععد ال

 واالستمرار.
 بالبيئععة وتتععأثر وتععؤثر قراراتععععه تتععععفاعل مفتععوح نظععام أنهععا علععى المنظمععععة إلععى النععععظر الضععروري فمععن
 بمععزل وتعمعل توجعد التعي األنظمعة تلعك أي- المعزولعة باألنظمعة يسعمى معا وجود ال إذ المحيطة، الخارجية

 تبعادل علعى تسعتند ال األخعرى باألنظمعة المنظمعة عالقعة أن غيعر ،-العنظم هعذه وبيئعة األخعرى األنظمعة عن
نمعععا فقعععط والمنتجعععات والمعلومعععات المعععوارد  العععذي الطبيععععي الوجعععود نطعععاق تسعععميه أن يمكعععن معععا إلعععى تسعععتند وا 
 والمعععوارد ،الطبيععععي وجودهعععا نطعععاق حعععدود توسعععيع علعععى المنظمعععة تعمعععل أن -العععنظم معععدخل- وفعععق يقتضعععي
 قواعععد وفععق بالعمععل وذلععك البيئيععة بالمكونععات الضععرر إلحععاق دون واسععتغاللها النطععاق هععذا بععداخل والفععرص
 والفعرص المعوارد معن جديععدة آفعاق وتطعوير باكتشعاف كفيلعة ومرشعدة حاكمة مقصودة وغير مقصودة وخطط
نما فحسب المنظمة على ليس فائدتها تعود  البيئة. مكونات بقية على وا 
 العامعل هعو الضعغط بعأن أجزمعت التعي الدراسعات معن العديعد هنعاك األداء: على العمل ضغوط تأثيرات .6

 يسعيران أنهمعا ناهيعك المعنخفض األداء مشعكلة بينهعا ومعن التنظيمية المشكالت من كثير حدو  في الرئيس
 مسعتويات علعى الععاملون يحعافظ منععدما أو منخفضعا الضغط يكون حينما أنه بمعنى منحن، خط شكل في

 يكععون عنععدما أنععه حععين فععي أكثععر، ألداء الدافعيععة أو النشععاط بععذلك لينعععدم العمععوم وجععه علععى الحاليععة أدائهععم
 حينمععا فإنععه وبالمقابععل أدائهععم، مسععتوى لتحسععين ينشععطون األفععراد فععإن متوسععط إلععى منخفضععا الضععغط مسععتوى
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 كنتيجعة وذلك ملحوظة بصورة ينخفض أن الممكن من األداء فإن عالية درجة إلى الضغط مستويات ترتفع
 1األداء. نحو توجيهه من أكثر الضغط لتخفيف وطاقته جهده من كبير جزء الشخص لتكريس

 المنظمعة بها تتميز التي للثقافة الخام المادة المجتمع في السائدة الثقافة تشكل األداء: على الثقافة أثر .1
 تعععؤكد حيعع  كبيععر، بشععكل المنظمععة أداء مسععتويات فععي تععتحكم التععي التنظيميععة بالثقافععة يعععرف مععا سععياق فععي

 معن أفضعل بعأداء فقعط تتميعز ال القرارات اتخاذ في المشاركة بثقافة تمتاز التي المنظمة أن الدراسات مجمل
 عالقععة يظهععر ممععا الوقععت مضععي مععع وينمععو يتطععور أيععععضا هععاؤ أدا ولكععععن الثقععععافة هععذه إلععى تفتقععر التععي تلععك

 إذا جععدا ضععروري التنظيميعة الثقافععة تفهععم فعإن أخععرى جهعة ومعن جهععة، معن هعذا الثقافععة(و  )األداء بعين سببيععة
 ،االسعتراتيجيات ،األهعداف ،المهمععة فعي تغييعر أي يعنجح أن يمكعن ال إذ اسعتراتيجيا، ستسعير المنظمة كانت
 علمعا أعضعائها طعرف معن والمقبولة المنظمة في السائدة للثقافة مععارضا التغيير هذا كان إذا السياسات أو
 للتغيير. عائقا أو مدعما عامال تكون قد التنظيمية الثقافة أن
 أن لوجعدنا أهميتهعا حيع  معن للمنظمعة العداخلي التكعوين عناصعر تأملنعا إذا باألداء: عالقته و الصرا  .0
 خعالل معن المنظمعة كفعاءة علعى تعأثيره يتحعدد حيع  البشعري، العنصعر هعو اإلطعالق على العناصر تلك أهم

 الحقيقيععة السععلطة منحععه عععدمذلععك أن  للحاجععات، مشععبعة داخليععة بيئععة خلععق علععى اإلداري الجهععازمععدى قععدرة 
 ذلك ويظهر ألعمالهم إهمالهم إلى منهم بالكثير يؤدي مما عمله في استقراربالال العامل شعور عنه يترتب
 يحعول كمعا جهععة، معن...  العنف ى،الشكاو  ،االستقالة ،والتأخر كالغياب المشينة تصرفاتهم خالل من جليا
 2أخرى. جهة من المنظمة ونضج رشد دون

 األطعراف أحععد يعدرك خاللهعا من التي "العملية هععو الصرا  أن ذكره سلف لما اعتبارا اإلشععارة وتجدر
 روح إلععى تععؤدي االعتقععادات هعععذه الخاصععة، معععصالحه علععى سعععلبية تععأثيرات لهععا اآلخععر الطععرف تصرفعععات أن

 3.الطرفين" من كل مصالح على سلبا تؤثر عدائية
 ،الميعوالت فعي االختالف والفطرية الطبيعية مميزاتهم أهم ومن أفراد من تتكون المنظمة أن وباعتبار

 باعتبععارهم التنظععيم أجععزاء وبععين بيععنهم قائمععة تفععاعالت إنشععاء إلععى سععيؤدي مععا هععذا فععإن والتطلعععات والرغبععات
 أطّععر مععا إذالهععا  ومععدعما منتجععا يكععون أنالععذي يمكععن  الصععرا  وتحععتم تفععرض التفععاعالت هععذه .منععه اجععزء
 ممعا ككعل المنظمعة طاقعات وبهعذا األفعراد طاقعات يهدر ال حتى إبادته يجب كابحا يكون قد أو جيدا، تأطيرا  
 العقيم. الصرا  هذا جراء من منظمته إلى االنتماء و الوالء بعدم الفرد يشعر

 حيعع  متكععامال شععموليا مفهومععا التنظيمععي التطععوير يعععد األداء: فععي التنظيمععي التغييععر و التطععوير دور .0
 لتغييعععر مخعععععططا مجهعععودا، كمعععا يعتبعععر الرسعععمي وغيعععر الرسعععععمي المسعععتوى علعععى القصعععور لمعععععواجهة يعتمعععد

                                                           

 .600، ص(.100الرياض: معهد اإلدارة العامة ، ) ضغوط العمل.بن محمد هيجان،  أحمدعبد الرحمان بن   1
 .620ص (،6111القاهرة: مكتبة عين شمس، )، 0ط .61لمدير الفعالي القرن ا، الهواري سيد 2
 .112 - 111، ص(6111إلسكندرية: دار الجامعة الجديدة، )ا .السلوك التنظيميأنور سلطان محمد سعيد،  3
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 كنظعام المؤسسعة مفهعوم علعى يقعوم أسعلوب القعرارات وترشعيد والجماعي الفععردي العمععل وقيععم وثقععافة سلوكات
 التكيععف، علععى القععدرة إلكسععابها بيئتهععا لتغيععرات المنظمععة اسععتجابة التنظيمععي التغييععر يعتبععر حععين فععي كامععل،
 والمنظمات. األفراد حياة في طبيعية حالة وهو
 أدائهعا مسعتوى علعى التميعز تحقيعق إلى تسعى التي اإلدارة إن األداء: في والمعلومات االتصاالت دور .1

 التنظيميععة والتغيععرات بععالقرارات الخاصععة المعلومععات بنقععل يعنععى فعععال اتصععاالت نظععام امععتالك مععن لهععا البععد
 اإلدارية. الممارسة مستوى على تحد  التي االنزالقات من الحد من يمكنها الذي بالشكل
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 التطور. وخطية المضامين في دراسة األداء: تميز الثاني: المطلب
 علععى اإلداريععة والدراسععات األدبيععات تناولتهععا التععي والحديثععة الهامععة الموضععوعات مععن األداء تميععز يعععد
 التغيععععرات ظععععل فععععي خاصععععة ونجاحهععععا المنظمععععة بهععععدف الوثيععععق الرتباطععععه والمنظمععععي ،الفععععردي :المسععععتويين
 التكيعف علعى األخيعرة هعذه قعدرة ذاتعه الوقعت في فاقت والتي المنظمات بيئة عرفتها التي السريعة والتطورات

 فعي التفكيعر إععادة النظرية الناحية من واستلزم أدائها مواصلة على عجزها إلى أدى الذي األمر ،الواقع مع
 ،آنعذاك القعائم العصعر أحعوال معع تتناسب كانت والتي المنظمات تلك عليها تأسست التي والمبادئ المفاهيم
 ومواجهتهعا اسعتيعابها علعى قعدرتها يععزز العذي بالشعكل التغيرات هذه مع تتناسب حديثة مناهج عن والبح 
  بفعالية.
 األداء. لتميز التصورية المفاهيمية األطر األول: الفر 

 واألكعععاديميين البعععاحثين اهتمعععام جعععذبت التعععي األساسعععية والظعععواهر الهامعععة المفعععاهيم معععن التميعععز يعتبعععر
 لقيععاس هامععا ومؤشععرا، جهععة مععن أدائهععا مععن والرفععع المنظمععات لتطععوير تسعععى حديثععة إداريععة فلسععفة باعتبععاره
 التعي الفكريعة الطروحعات تعددت حي  أخرى، جهة من واالستمرار البقاء على وقدرتها المنظمات إمكانيات
 مفهومه. في البح  ضرورة استلزم الذي األمر اإلدارية المنظمات مستوى على تناولته

 والقعدرة القديم عن المنظم التخلي بمعنى 1والعزل"، "الفصل إلى اللغوية الناحية من التميز يشير :التميز .1
 الفالسععفة كتابعات فععي بعارز أخالقععي مفهعوم لعه التميععز لفعظ نإفعع كعذلك ،ومختلعف جديععد هعو بمععا اإلتيعان علعى

 ،للتفعوق معرادف أنعه علعى إليعه ينظعر معن فمعنهم والعلماء المفكرين أراء في مختلفة معاني ويحمل اليونانيين
 2االنفراد. على للداللة يستعمله من ومنهم، والنجاح االمتياز عن تعبير أنه يرى من ومنهم

 المبنععي األداء فععي الجععودة مععن متقدمععة مرحلععة أنععه علععى التميععز يعععرف االصععطالحية الناحيععة مععن أمععا
 إيجابيعة لصعفات المنظمعة امعتالك يعني كما مسبوقة، غير نتائج نجازإ إلى تهدف رائدة إدارية مفاهيم على
 نجعد حيع  األعمعال نجعازا  و  األداء فعي التفوق يعني اإلدارة في والتميز المجال، نفس في اآلخرين من أكثر

 عاديعة غيعر مسعتويات تحقعق التنظيمعي والتفعوق اإلداري اإلبعدا  معن "حالعة :أنعه علعى يعرفه السلمي" على"
 تتفععوق نجععازاتإ عنععه ينععتج بمععا للمنظمععة، وغيرهععا والماليععة والتسععويقية اإلنتاجيععة للعمليععات والتنفيععذ األداء مععن
 3المنظمة". في المصلحة أصحاب وكافة العمالء عنها ويرضي المنافسون، يحققه ما على

 4:يلي لما وفقا تحديدهما يمكن الحديثة اإلدارة في ومتكاملين أساسيين محورين إلى التميز ويشير

                                                           

 .10ص (،6110دار الراية للنشر والتوزيع،  :عمان). التنظيميالتميز أسامة خيري،  1
 2ص سابق.مرجع  2
 .111ص (،6116دار غريب للنشر والتوزيع،  :القاهرة). إدارة األداء المتميزعلي السلمي،  3
 .116ص سابق.مرجع  4
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 مسععبوقة غيععر نتععائج إنجععاز بمعنععى التميععز تحقيععق إلععى السعععي هععي الحقيقععة اإلدارة غايععة أن :األول البعععد -
 التعلم. منطلق من نفسها على بها وتتفوق منافسيها كل على بها تتفوق

 أن يجعب وفعاليعات نظعم معن تعتمعده ومعا وقعرارات أعمعال من اإلدارة عن يصدر ما كل أن الثاني: البعد -
 كعي الحقيقيعة الفعرص ويهيع  ،واالنحراف للخطأ مجاال تترك ال التي الكاملة الفائقة الجودة أي بالتميز يتسم
 مرة. أول من وتاما سليما تنفيذا الصحيحة األعمال تنفيذ يتحقق

ــز .6  وفععق تصععنيفها يمكععن أنععه إال األداء تميععز مفهععوم تناولععت التععي األدبيععات تعععدد مععن بععالرغم :األداء تمي
    :يلي لما وفقا وذلك الدراسة محل للمفهوم تفسيرها في أساسية ومضامين محاور ثالثة

 لسععنة "EFQM" للجععودة بيععةو األور  الهيئععة إرشععادات فحسععب :المنظمععة ممارسععات علععى بنععاء التميععز تفسععير -
 المنظمععة إدارة فععي هععرةالمبو  المتأصععلة الممارسععات مجمععو  إلععى يشععير األداء فععي التميععز مفهععوم فععان 1000
  ،النتائج على التركيز في تتمثل جوهرية مفاهيم من تتكون مجموعة على جميعا تتركز التي النتائج وتحقيق
 وتضعععمين تطعععوير ،العمليعععات إدارة ،والحقعععائق العمليعععات خعععالل معععن الهعععدف وثبعععات القيعععادة ،للعميعععل التوجعععه

 المنفععة وتحقيعق ،المشعتركة االجتماعيعة المسعؤولية ،واالبتكعار اإلبعدا ، المسعتمرين والتحسعين العتعلم ،فراداأل
 1والمجتمع. لألفراد متوازن بشكل المصلحة ألصحاب

 لهذا وفقا التميز مفهوم يشير :األخرى المنظمات من غيرها على المنظمة تفوق على بناء التميز تفسير -
 الداخليعععة البيئعععة عناصعععر معععع تفاعلهعععا ضعععوء فعععي المنظمعععة أعمعععال لنتعععائج متكاملعععة منظومعععة :إلعععى المنظعععور
 وهععو أهععدافها، إلععى الوصععول فععي المنظمععات مععن غيرهععا علععى االيجععابي التفععوق إلععى تقودهععا التععي والخارجيععة

 وظهعوره العمعل مجعال في المماثلة المنظمات من غيرها أداء على المنظمة تفوق خالل من التفرد من حالة
 علعى األداء تميعز يععرف "Heizer & Render" نجعد السعياق هعذا وفعي وتبرزهعا، المنظمة تميز التي بالصورة

 وخصععائص وبمواصععفات تقععدمها التععي والخععدمات المنتوجععات فععي االخععتالف خلععق علععى المنظمععة "قععدرة :أنععه
  2المنافسين". عن مختلفة

 إلععى المفهععوم هعذا يشععير :والعمععالء الزبعائن وحاجععات توقعععات يفعوق أداء تحقيععق خععالل معن التميععز تفسعير -
 تحسعين أجعل معن تؤديهعا التعي الخعدمات ععن العمعالء توقععات لتحديعد منظمعةال تبعذلها التي الجهود محصلة
 نموذجععاأ المنظمععة مععن يجعععل ممععا للعمععالء والوحيععد األفضععل االختيععار بععذلك لتكععون الخععدمات هععذه وتطععوير

                                                           

مداخلعة مقدمعة ضعمن فعاليععات الملتقعى العدولي الثععاني ) ."التميعز فعي األداء: ماهيتعه وكيععف يمكعن تحقيقعه فعي المنظمععات"جميعل، محمعد سععفير،  أحمعد 1
 .101ص(، 6111نوفمير  61-66لألداء المتميز للمنظمات والحكومات، جامعة ورقة ، 

2 Lumpkin & Dess & Eisner, Strategic Management creating competitive advantages.3th ed, new York : 

McGraw-Hill Irwin, Companies, 2007, p168. 
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 تقعععديم فعععي واإلبعععدا  "الريعععادة :أنعععه علعععى األداء تميعععز يععععرف النصعععر" أبعععو "معععدحت نجعععد حيععع  بعععه، يحتعععذي
 1والعاملين". للمساهمين نفسه الوقت في ومرضية للعمالء مبهرة نتائج وتحقيق والخدمات المنتجات

 "نتعا  باعتبعاره الثالثعة المحاور تلك يتضمن األداء لتميز شامل تعريف تقديم يمكن تقدم مما انطالقا
 اإلتقعان معن بدرجعة المطلوبعة األعمعال أداء علعى خاللهعا معن تسععى والتعي للمنظمعة التنظيمية الجهود جملة

 معع تفاعلهعا ضعوء فعي للعمعالء المسعتقبلية التوقععات لتخطعي الممارسعات أفضل وتقديم ،والجودة واالنضباط
 والمجتمعع والمتععاملين الععاملين األفعراد علعى ترتكعز التعي واالسعتراتيجيات السياسعات وضعع خعالل من بيئتها
 األخعرى"، المنظمعات معن غيرهعا علعى االيجعابي والتفرد التفوق فرصة لها يتيح الذي بالشكلو  متوازن بشكل
 2:في تتحدد أساسية أبعاد أربعة على أساسا يشتملبحي  

 األداء. ومستويات المنظمة استراتيجية وتحديد القيادة بعمليات تقوم حي  :اإلدارة -
 واالبتكار. اإلبدا  على والقادر المؤهل البشري المورد بوجود وتتعلق :البشري المال رأس -
 المنظمة. مهام ألداء التشغيلية والعمليات بالموارد المرتبطة النظم وتشمل :النظم -
 المستهدفة المالية المكاسب إلى إضافة والمجتمع العمالء رضا تحقيق في وتتمثل :النتائج -
 المنظمـــة فـــي اإلداريـــة الممارســـات مجمـــل هعععو: الدراسعععة هعععذه فعععي األداء بتميعععز المقصعععود يكعععون وعليعععه 

 ،واالسـتراتيجية والبشرية والتنظيمية التشغيلية والمحددات المعطيات من مجموعة تظافر عن المتمخضة
 وبمستويات للقياس قابلة معايير وفق الجهات لمختلف فريدة وخدمات مخرجات لتقديم إلى تهدف والتي
 ممـا المسـتمرين، واالبتكـار التجديـد مـنهال ووفـق واإلتقـان الجـودة مـن أسـاس وعلـى العميل رضا تحقق
 .*المثيل حتى أو األفضل تحقيق عن األخرى المنظمات عجز نتيجة لمنظمةل العميل والء يحقق

 والمتطلبعات واألسعس العناصعر معن توليفعة وجعود التميعز مفهعوم يتضعمن :األداء لتميز ةالرئيس المفاهيم .1
 شعاملة وغيعر ثابتعة غيعر بكونهعا تتميعز األسعس هعذه أن حيع  التميعز، لنمعاذ  دعامعة مجملها في تمثل التي
 تسععليط يععتم والتععي األسععس تلععك أهععم تحديععد ويمكععن ألخععر نمععوذ أ ومععن ،أخععرى إلععى منظمععة مععن تتغيععر ألنهععا
 في: الدراسة هذه في عليها الضوء

 األداء وتوقععات قيم تحديد على قدرتها ومدى التنظيمية القيادات سلوك عن األساس هذا ويعبر :القيادة -
 ومععدى والطويععل القصععير :األجلععين فععي المسععتقبلية االتجاهععات تحديععد علععى تهاقععدر  مععدى وكععذلك ،التنظيمععي
  العاملين. بين واالبتكار التجديد تشجيع

 علععى قععدرتها وكععذا المسععتقبلية ونظرتهععا المنظمععة توجهععات يعكععس حيعع  ن:ااالسععتراتيجي والتخطععيط البنععاء -
 اعتمادهعا الواجب العناصر من مجموعة يتضمن ما وهذا التنفيذ، محل ووضعها استراتيجية خطط صياغة

                                                           

 ،.2ص(، 6112القاهرة: المجموعة العربية للنشر، )، 1ط األداء اإلداري المتميز.مدحت محمد أبو النصر،  1
2 KAI KRISTENSEN, Benchmarking Excellence. V5, . Denmark: (s.l.e), 2001, P19-23, 

 الطالبة.من إعداد  *
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 وضععع خععالل مععن الشععراكات تطععوير علععى السععي جانععب إلععى االسععتراتيجية األهععداف ،الرؤيععة ،الرسععالة وهعي:
 وخارجيا. داخليا تكوينها يمكن التي العالقات من شبكة نسج إلى تهدف متبادلة استراتيجية

 جانععب إلععى ،المنظمععة عمععل وتععنظم تحكععم التععي السياسععات مععن سلسععلة علععى قععائم متكامععل تنظيمععي بنععاء -
 الداخليعة المتغيعرات معع والتكيعف التععديل وقابليعة األداء متطلبعات مع ومتناسبة مرنة تنظيمية هياكل اعتماد

 المعلومعععات تعععدفق معععع التركيعععز علعععى العمليعععات أسعععاس علعععى التنظعععيم المتميعععز األداء يتخعععذكمعععا  والخارجيعععة،
 نتيجعةالتي ال بد لها أن تتميز بالالمركزية  التنظيمية الهياكل تعديل وأ تشكيل عند العمل عالقات وتشابك
 لتقنيعات اسعتخدامها عمعق ععن فضعال ه،مجالع في كل الصالحيات وتخويلهم العاملين تمكين على اعتمادها

 والمعلومات. االتصاالت
 المترابطعة العمليعات من مجموعة أنها على المنظمة النظرة هو متميزة إلدارة األساس أن ذلك العمليات: -

 تكعون أن يجعب المنظمعة أعمعال بهعا تعتم التعي الطريقعة ععن اتعبيعر  باعتبارهعا والعمليعة بينهعا، فيما والمتداخلة
 المستمر. والتحسين للرقابة خاضعةو  واضحة، محددة

 التميععز، تحقيععق سععياق فععي هامععا عنصععرا المععوظفين مسععتوى يعتبععر حيعع  :البشععرية المععوارد علععى التركيععز -
 وكععذا موظفيهععا لععدى واإلبععدا  والمهععارات المعرفععة مسععتوى تنميععة علععى كبيععرا اعتمععادا يعتمععد المنظمععة فنجععاح
 المنظمة. في والتمكين الثقة ثقافة تدفعها التي المشتركة القيم خالل من فصلأ تكون الموظفين هؤالء مقدرة

 التميز، منهجيات في حاسمين عنصرين المستمر والتحسين التعليم يعد حي  المستمر: والتحسين التعلم -
 الفعالععة المشععاركة تحقيععق خععالل مععن لإلبععدا  مناسععبة بيئععة تععوفير فععي هميسعع المنظمععة فععي تحفيزهمععا أن ذلععك

 .للمعرفة
 سعبب هعي واحتياجاتعه ،المنظمعة ألنشعطة العرئيس المحرك هو فالزبون والمتعاملين: الزبائن على التركيز -

 التوجعه فعان وعليعه زوالهعا، وأ بقائهعا ومنعه المنظمعة فشعل أو لنجعاح المحددة هي فعله ردود أن كما وجودها
 والممثلععة لععه المقدمععة للخععدمات والتميععز الجععودة مفععاهيم علععى التأكيععد علععى الحععرص خععالل مععن العميععل نحععو

 لتحقيععق وسععيلة فصععلأ يعععد والمسععتقبلية الحاليععة الحتياجععاتهم دقيقععا فهمععا تتطلععب والتععي المنظمععة لمخرجععات
 المنظمة. أداء تميز ومنه الوالء

 تجاه والمسؤولية األخالقي البعد على التميز ونماذ  مناهج جميع تحرص حي  االجتماعية: المسؤولية -
 العامة.

 والمععععايير األسعععس بعععين والتععوازن واالنسعععجام المواءمعععة مععن قعععدر تحقيعععق خعععالل مععن وهعععذا النتعععائج: توجيععه -
 الرئيسيين. المصلحة أصحاب جميع وبين جهة، من السابقة
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 خالل من لتحقيقها المنظمات تسعى التي والفوائد األهداف أهم إبراز يمكن األداء: تميز تحقيق أهداف .0
 1يلي: فيما أدائها تميز على العمل

 للمنظمة. مستدامة تنمية تحقيق -
 الثقة. وتحسين العمالء على بقوة ترتكز ثقافة إيجاد -
 االجتماعية. والمسؤولية المشاركة تحسين -
 المستمر. التحسين على وتحافظ تدعم بيئة خلق -
 المخرجات. نوعية وتحسين الكفاءة زيادة -
 األداء. قياس أدوات وتطوير ومتابعة للمنظمة، ةالرئيس األهداف على التركيز -
 عليها. للسيطرة المشاكل وتحليل وترتيب الحقائق على استنادا القرارات اتخاذ تعلم -

 الظهور. ومبررات النشأة :اإلداري الفكر في األداء تميز الثاني: الفر 
 إلعععى تعععود الفكريععة امتداداتععه أن إال اإلداري الفكععر فععي األداء تميعععز موضععو  حداثععة مععن الععرغم علععى

 لععذا اإلداري األداء تميععز سععبل عععن البحعع  اسععتهدفت بععداياتها منععذ العلميععة الدراسععة أن حيعع  ،ةسععابق مراحععل
 معا وهعذا... وغيرها العلمية والمؤتمرات والمحاضرات والدراسات الكتب من العديد في التميز كلمة نجد فإننا

 بينمععا ،اإلداري للتميععز "الكفععاءة" مفهععوم العلميععة اإلدارة مععدخل حععدد حيعع  ،معععا والمعنععى اللفععظ أهميععة يعكععس
 العلميععة الجهعود ذلعك بععد لتسعتمر 2اإلداري، التميعز لعمليععة البشعري البععد اإلنسعانية العالقعات معدخل أضعاف

 بيئعة أهميعة إلعى الحديثعة اإلداريعة المعداخل توصعلت حتعى اإلداري التميعز وأسعس مفعاهيم تقعديم محعاوالت في
 أهععداف تحقيععق أهميععة علععى مؤكععدة "الفعاليععة" مفهععوم وظهععور المنظمععة أداء علععى المباشععر وتأثيرهععا األعمععال
 لتميعز أمثعل نمعوذ أ لتحديعد المحعاوالت لتتواصعل، فيهعا المؤثرة البيئية المتغيرات االعتبار في خذةآ المنظمة
 الكبيعر اإلنتعا  متطلبعات لمواجهعة اإلنتعا  لزيعادة أسعلوب اقتراح على البداية في التركيز كان فبعدما ،األداء
 بمعا "الكفعاءة التنظيميعة للمعوارد األمثعل االسعتخدام تحقيق في الرغبة هو األداء لتميز األساسي الهدف وكان
 البيئيعععة والتغيعععرات المتسعععارعة التطعععورات ظعععل فعععي قاصعععرا الطعععرح ذلعععك أصعععبح 3،"ديقتصعععااال العائعععد يعظعععم

 التميعز معادلعة علعى تععديالت إدخعال اسعتلزم الذي األمر نو العشر  القرن شهدها التي تلك خاصة المتالحقة
 األدبيعات معظعم أن نجعد السعياق هعذا وفعي بلورتهعا، فعي البعارز العدور الجودة أدب لبروز كان والتي اإلداري

                                                           

مداخلعة مقدمعة  )."بالنسعبة للمؤسسعات الصعغيرة والمتوسعطة المتميعز لعألداء كمعدخل الحديثعة التقنيعات" ،ر، ناصعر عبعد القعاددحمعاني محمعد درويعش 1
، (6112افريععل  .1-10، العربيعة العدول فعي المتوسعطة و الصعغيرة المؤسسعات تأهيعل متطلبعاتضعمن فعاليعات الملتقعى العدولي األول حعول 

 .010ص
 
 .0، ص(6112القاهرة: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ) منظمة المستقبل.داء التنظيمي المتميز: الطريق إلى األعادل زايد ،  2
 .2ص ابق.مرجع س 3
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 األداء ععن البحع  حركعة منهعا انطلقت التي األساس قاعدة هي كانت الشاملة الجودة إدارة مفاهيم أن تؤكد
 مراحععل فععي تطععور الععذي الجععودة أدب هععو األداء فععي التميععز لمفهععوم النظععري األسععاس بععذلك ليصععبح المتميععز
 الشاملة. الجودة إدارة مفهوم ليشكل متتالية

 بصعورة يعأت ولعم تراكمعي بشعكل حعد  أنعه التميعز أدب تطعورات على المالحظ من :التميز مفهوم نشأة .1
 انعكاسعا التطور هذا كان حي  وثابت مستقر تطور خالل من كان بل األخرى، المفاهيم من كغيره مفاجئة
 1:إلى التطور هذا مراحل تقسم األدبيات كافة نإف وبالتحديد والمتغيرات العوامل من لسلسة

  مراحل: ثال  بدورها تشمل والتي :الجودة إلدارة التقليدي المنهج مرحلة . أ
 والتفتععععيش الفحععععص مرحلععععة "Inspection": المنععععتج أو الخدمععععة بععععين والتطععععابق التوافععععق ضععععمان وتعنععععي 

 الوحعدات اكتشعاف إلعى يعؤدي الفحعص نإفع وعليعه ،المنظمعة خعار  إلعى تنقعل التعي الموضوعية والمواصفات
 واستبعادها. العمالء رغبات تلبي ال التي
 الجععودة مراقبععة مرحلععة "Quality Control": قععدم أن منععذ العشععرين القععرن أوائععل فععي المرحلععة هععذه بععدأت 
"Shewart" الجودة. مراقبة في اإلحصائية األساليب  
 الجودة تأكيد مرحلة "Quality Assurance": واعتبارها الجودة أهمية على بالتركيز المرحلة هذه تسمتا 
 على التركيز حي  من للنوعية الشامل البعد ظاهرة لبروز إضافة ،والخدمية السلعية للمنتجات تنافسية ميزة

 تعم التعي المععايير أهعم معن للجعودة ديقتصعااال البععد واعتبار بالجودة، المرتبطة والتكاليف الصفرية المرحلة
 :هي اعتبارات ةثالث ضوء على المرحلة هذه في للجودة ينظر أصبح حي  الشأن بهذا اعتمادها

 التصميم. دقة -
 األداء. دقة -
 المطابقة. دقة -
 مععن وتتكععون 1011 سععنة المرحلععة هععذه انطلقععت حيعع  :الشععاملة الجععودة إلدارة المعععدل المععنهج مرحلععة . ب

 في: تتحدد أساسية محطات ثال 
 األمريكعععي قعععدم حيععع  :اليابعععانيين إلعععى الجعععودة رسعععائل أخعععذوا العععذين األوائعععل األمريكعععان فتعععرة "Edward 

Deming" والقعائم ابتكعره العذي نمعوذ األ خعالل معن األخعرى، المنظمعات على للتميز أساسي كمعيار الجودة 
 بدايعععة فعععي األمريكيعععة الصعععناعة قعععادة طعععرف معععن تجاهلعععه تعععم والعععذي الجعععودة علعععى اإلحصعععائية الرقابعععة علعععى

 لالسععتفادة ديةقتصععااال للمؤسسععات اليابععاني االتحععاد رئععيس طععرف مععن "Deming" اسععتدعاء ليععتم ات،األربعينعع
 لتصعبح كبيعر نجعاح تحقيعق خاللهعا معن اسعتطاعت التعي الشعركات قبعل معن خاصعة مبادئعه وتبنعي قدمعه مما

 للجودة. رمزا اليابانية الصناعة

                                                           

 .101ص سابقمرجع أحمد جميل، محمد سفير،  1
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 كععان لقععد :األوائععل األمريكععان لرسععائل الحديثععة األساسععية المفععاهيم طععوروا الععذين اليابععانيين اسععتجابة فتععرة 
 لوليام اليابانية اإلدارة فلسفة دراسة في بالغ أثر األمريكية الصناعة عن وتميزها اليابانية الصناعية للنهضة
 المنظمععات مععن كثيععر لتععدرك الغربععي اإلداري الفكععر انتقععدت والتععي ،م10.1 سععنة " William Ouchi" اوشععي
 هعاتميز  إلعى الخعدمات جعودة معن التركيز ذلك بعد لينتقل للتميز استراتيجي خيار هو الجودة واقع أن الغربية

 In Searchالتميز" عن البح  بعنوان كتابهما 10.6 سنة "Peters and Weterman" االمريكيان طرح مع
Of Excellence ." 

 بالجودة. للوعي الحدي  الغربي االتجاه فترة 
 لفتععرة امتععدادا المرحلععة هععذه تعتبععر حيعع  :التميععز( )مععنهج الشععاملة الجععودة إلدارة الحععدي  المععنهج مرحلععة .  

 تتضعمن حديثعة إداريعة فلسعفة إلعى تشعير التعي الشعاملة الجعودة إدارة بمفهوم الوعي إدراك نحو الغربي التوجه
 الفيعدرالي الجعودة معهعد يعرفهعا حيع  المنظمعات، ألداء المسعتمر التحسين قواعد تمثل المبادئ من مجموعة
 مشععاركة تطبيقهععا يسععتلزم بحيعع  العميععل، رضععا لتحقيععق يسعععى متكامععل إداري "نظععام أنهععا: علععى األمريكععي

 مععن وهععذا 1،مسععتمر" بشععكل اإلداريععة العمليععة لتحسععين الكميععة الطععرق واسععتخدام والمععوظفين المععديرين جميععع
 األمثعل نموذ األ إلى للوصول األداء ومعايير مفاهيم تحديد إلى اإلدارة علماء لجهود المتزايد التوجه خالل
 التحسعععين منعععاهج إتبعععا  طريعععق ععععن الجهعععات مختلعععف بعععين الرضعععا فعععي التعععوازن يحقعععق العععذي األداء لتميعععز

 لتطعوير المععايير معن مجموععة إلعى يسعتند للتميز نموذجاأ 10.0 سنة األمريكية الحكومة لتنش  المستمر،
 سعنة الياباني ديمينج" نموذ أ" غرار على وذلك بالدريج"، "مالكولم نموذ أب عرف األمريكية المنظمات أداء

 سعععنة "EFQM" للجعععودة يعععةوباألور  المنظمعععة وضععععته العععذي للتميعععز األوروبعععي النمعععوذ  جانعععب إلعععى ،1001
دارة الجودة من واالنتقال التغيير إبراز في البارز وقعه له كان الذي النموذ  وهو 1001  الشاملة الجودة وا 

 بنعاء نحعو الجهعود تنامعت الععام قطاعهعا أداء تطعوير نحعو والحكومعات الدول معظم توجه ومع 2التميز، إلى
 استخداماتها. وتوسعت التميز نماذ 

دارة التميععز امفهومعع يتميععز االخــتطف: وأوجــه العطقــة فــي دراســة :الشــاملة والجــودة التميــز مفهــومي .8  وا 
 غعرار علعى ةالرئيسع المفاهيم من عدد في يشتركان حي  بينهما، وثيق وترابط تداخل بوجود الشاملة الجودة
بعض بععع دفععع الععذي األمععر والمرونععة المشععاركة ،المسععتمر التحسععين ،الزبععون أو العميععل نحععو التوجععه ،القيععادة

 هعذا أن إال الشعاملة، الجعودة إدارة عليهعا تقعوم التي والنظم الفلسفات كأحد التميز اعتبار والباحثين المفكرين
 بععرامج مععن الكثيععر عععن مختلفععا تجعلععه التععي الخصععائص مععن بجملععة التميععز مفهععوم انفععراد بالضععرورة ينفععي ال

 أداء تحقيعق فعي األصعلي مداها من أبعد مدى إلى األفكار بنقل يتسم أنه ذلك منها، وأشمل الشاملة الجودة
                                                           

1 Kanji, G.K, IBID, p81. 
ضعمن فعاليعات المعؤتمر العدولي  مداخلعة مقدمعة). "دور جوائز الجودة والتميز في قياس وتطوير األداء في القطا  الحكعومي" ،ثاني أحمدعبود علي  2

 .160، ص(6110نوفمير  0-1للتنمية اإلدارية: نحو أداء متميز في القطا  الحكومي، معهد اإلدارة العامة بالرياض، 
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 والتخطعععععيط التطعععععوير أهميعععععة علعععععى والتأكيعععععد االسعععععتراتيجي البععععععد علعععععى التركيعععععز خعععععالل معععععن وهعععععذا أفضعععععل
 النمععاذ  معن شعمولية أكثعر طبيعتهعا فعي التميعز نمعاذ  يجععل ومعا المتكامعل، التنسعيق لتحقيعق االسعتراتيجيين

 في يساعد مما المنظمة، نشاطات لكل وشمولها بالتكامل عنايتها هو أيضا الشاملة الجودة إلدارة المعروفة
 كعال حعدود توضعيح ويمكعن 1المنظمعة، أعمعال فعي توجعد التعي السعببية والعالقعات العروابط مفتاح وتحديد فهم

 :اآلتي الجدول في بينهما واالختالف التشابه وأوجه المفهومين
دارة التميز مفهومي بين مقارنة (:11) رقم الجدول  الشاملة. الجودة وا 
 االختطف أوجه التشابه أوجه

 الموظفين. مشاركة على الكبير االعتماد -
 منهما. يتجزأ ال جزء الجودة فلسفة -
 المستمر. التحسين على المنهجين تركيز -
 الزبون. أو العميل على التركيز -
 البعيد. المدى على المزايا تحقيق -

 والحوافز. االتصال نظم حيوية -
 

 مفهععوم أن حععين فععي داخليععا، تركيزهععا يكععون الشععاملة الجععودة إدارة -
 المصلحة أصحاب من مجموعة ليشمل وخارجيا داخليا يركز التميز

 والمجتمع.
 والتفويض. التمكين خالل من تقييدا اقل يكون التميز مفهوم  -
 المنظمة. ومداخل مناحي جميع يغطي التميز مفهوم -
 األداء. لتقويم متطورة أساليب يتطلب التميز مفهوم -
 ودعععععم المنظمعععة، باسعععتراتيجية مباشعععر ارتبعععاط لعععه التميعععز مفهعععوم -

 .االستراتيجية األهداف تحقيق
 معععن األخععرى المنظمععات مععع مباشععرة مقارنععة إجععراء فععرص إتاحععة -

 التميز. نماذ  في الذاتي التقويم خالل
Porter L.j &Tarnner S.J, Assesing Business Excellence, 2nd Edition, Oxford : Publishing Elsevier :المصـدر 
Butterworth Heinemann, 2004, p373. 

ـــزات .5 ـــزة المنظمـــات وخصـــائص ممي  شعععكلها اخعععتالف علعععى والمؤسسعععات المنظمعععات تتميعععز األداء: متمي
 أدائهععا فععي التميععز تحقيععق إلععى تسعععى والتععي صععناعية..."، أو خدميععة خاصععة، أو كانععت "عموميععة ونمطهععا

 عوامعل فيهعا تتوفر أن يجب والتي التقليدي، األداء ذات والمؤسسات للمنظمات مغايرة ومميزات بخصائص
 2في: إجماال تحديدها يمكن التي وهي األداء من النو  لهدا مفاتيح بوصفها

 يطلععق إدارة أسععلوب المتميععز األداء ذات المنظمععات فععي اإلدارة تتبععع حيعع  والنشععاط: الحركععة إلععى النزعععة -
 بالواقع المنظمة في اإلدارة ربط في همتس أساليب وهي المرئية اإلدارة مفهوم وكذلك ،بالتجوال اإلدارة عليها
 تسعععى إدارة منهععا يجعععل ممععا المفتععوح البععاب سياسععة إتبععا  طريععق عععن وحركععة مرونععة أكثععر وجعلهععا العملععي
 المناسبة. القرارات اتخاذ ومحاولة وتحليلها معلومات على الحصول إلى دائما

                                                           

 .160ص سابق.مرجع  1
ضععمن فعاليععات المععؤتمر الععدولي مداخلععة مقدمععة ) ."دور رأس المععال الفكععري فععي تحقيععق األداء التنظيمععي المتميععز للمنظمععات"الحععا  عرابععة وآخععرون،  2

 .11-11ص (،.611ماي  10-11إلدارة وقياس رأس المال الفكري في المنظمات العربية، جامعة البليدة، 
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 المحعرك العميعل باعتبعار التميعز تحقيعق في األساس حجر النقطة هده تعتبر حي  العميل: من االقتراب -
 معن األكبعر الوقعت قضعاء علعى القيعادات تكعوين طريعق ععن يتعأتى معا وذلعك المنظمعة، فعي للنشعاط األساسي
 حلها. على والعمل منهم المقدمة ىالشكاو ومعالجة  ومقترحاتهم، توجهاتهم على للتعرف العمالء بين العمل

 ومحاولععة العععاملين، بععين المباشععرة اللقععاءات طريععق عععن وذلععك والتطععوير: االبتكععار علععى العععاملين تحفيععز -
 والتحسعين التطعوير تحقيعق شعانها معن ومقترحعات أفكعار تقعديم علعى والمقعدرة الحوافز نظام بين الربط تحقيق

 المختلفة. العمليات مستوى على المستمرين

 :عن طريق المنظمة في الجوهرية القيم بعض على التأكيد خالل من األساسية القيم على السيطرة -
 للجميع. المشتركة المسؤولية وتأكيد األداء في والتميز التفوق بتحقيق الشعور تعظيم 
 واالبتكار. اإلبدا  على والتشجيع الجودة، مفاهيم ترسيخ 
 المشتركة. والثقافة القيم تدعيم في النجاح عوامل أهم باعتباره التنظيمي المنا  تدعيم 
 قععدرة لهععا وبسععيطة مرنععة تنظيميععة هياكععل علععى المتميععز األداء ذات المنظمععات تعتمععد التنظيميععة: المرونععة -

 التغيرات. مواكبة على كبيرة

 كمعا وهعو المتميز، األداء تحقيق في الفاعلة القيادة أثر الدراسات من العديد أثبتت حي  الفاعلة: القيادة -
 تحقيق في وجوهريا حاسما يعتبر القيادة سلوك أن إلى خاللها من أشار الذي "Gordon" دراسة عليه أكدت
دارة ،والثقافة ،الحوافز ديناميكية مع القيادة تعامل كيفية في خاصة وبصفة اءاألد في التميز  ..التغيير. وا 

 االتصعال نظم ذلك ومن الفعالة الداخلية االتصال نظم توفر يعتبر الفعالة: الداخلية االتصال نظم توفر -
 رؤيعععة وضعععوح فعععي فععععاال تععأثيرا تعععؤثر حيععع  المتميعععز، األداء تحقيعععق فععي المهمعععة العناصعععر معععن العمعععالء مععع

 ععنهم واضحة صورة تكوين العمالء مع االتصال نظم وتتيح اإلدارية، المستويات كافة إلى ونقلها المنظمة
 لحاجياتهم. وتوقع

 واالبتكعععار اإلبعععدا  علعععى القعععادرة العاليعععة والمهعععارات الكفعععاءات ذوي معععن البشعععرية المعععوارد بتعيعععين االلتعععزام -
 والتفوق. لنجاحا مفتاح باعتبارهم مهاراتهم وتنمية تكوينهم في واالستثمار

 األداء فععي التميععز نمععوذ أل الشععاملة الجععودة نظععم مبععادئ تععتلخص حيعع  الشععاملة: الجععودة بععنظم االهتمععام -
 :في
 للعمالء. الكلي الرضا وتحقيق ،وااللتزام القيادة 
 للعميل. الكامل واالندما  ن،االمستمر  والتحسين التطوير 
 للعاملين. الفعال التقييم وأشكال والحوافز والتعليم، التكوين 
 مواقعهعععا معععن التقيعععيم فعععي المشعععاركة األطعععراف بعععين الكلعععي والتععععاون األخطعععاء، لمنعععع المتبععععة اإلجعععراءات 

 األداء. لتعزيز المختلفة



 التأصيل النظري والمفاهيمي للدراسة. الفصل األول:

 

 79 

 

 األداء. تميز قياس مؤشرات إلى األداء قياس مؤشرات من االنتقال الثالث: المطلب
 كبيععر بشععكل العالميععة والتطععورات البيئيععة التغيععرات أسععهمت حيعع  المراحععل مععن بعععدد األداء مفهععوم مععر

 ديقتصعااال الفكعر معن أساسا ومرتكزاته خصائصه استمد حي  ومداخله، مقاييسه وتطوير فلسفته بلورة في
 ثعم ،)المدخالت من المخرجات أعلى تحقيق( الكفاءة مفهوم إلى تطور ثم ،)التكاليف بأقل األعمال نجازإ(

 المقععاييس اسععتخدام ذلععك بعععد ثععم ،)األهععداف تحقيععق إلععى والوصععول الصععحيحة األشععياء عمععل( الفعاليععة إلععى
 العععاملين ورضععا ماليععة مؤشععرات لتحقيععق كتعبيععر االسععتراتيجي األداء ثععم ومععن األداء، عععن للتعبيععر المركبععة

 التركيعز يقتضعي العذي المتميز األداء وأخيرا البيئية، المتغيرات مع والتكيف والتفاعل والمالءمة والمستفيدين
 للتقيععيم محععورا تكععون والتععي األخععرى المنظمععات مععن غيرهععا عععن المنظمععة تميععز التععي الفريععدة العناصععر علععى

 ملموسععةال غيععرو  الملموسععة الموجععودات جععودة قيععاستعنععى بو  الماليععة، وغيععر الماليععة المؤشععرات تشععمل التععيو 
 علععى وترتكععز والععنظم البشععرية المععوارد عمليععات وأداء االسععتراتيجي األداء جوانععبعلععى غععرار تركيزهععا علععى 

 سواء. حد على للمنظمة والخارجية الداخلية الجوانب
 العامة. اإلدارة أداء قياس نظام األول: الفر 

 وتحسـينه فيـه الـتحكم يمكـن قياسـه، يمكـن مـا" أن مفادهعا التعي الفكرة من األداء قياس أهمية تأتي
 بقيعاس االهتمعام نحعو واتجهعت المقولعة هعذه أدركعت التعي تلعك هعي الناجحعة المنظمات نإف وعليه ،وتطويره"
 مععن يتجععزأ ال اجععزء األداء قيععاس يعتبععر إذ ،حععدي  علمععي مععنهج أو أسععلوب بانتهععا  وذلععك أدائهععا مسععتويات
 والتقني. اإلداري النجاح منظومة

 إلعى يهعدف أساسعيا معدخال القيعاس كعون معن العامعة اإلدارات فعي األداء قياس نظام بناء أهمية وتنبع
يجععاد جهععة، مععن واقعععه تشععخيص فععي إسععهاماته خععالل مععن وهععذا وتميععزه وتجويععده األداء تحسععين  مؤشععرات وا 

 ترقيتعه علعى ميسعا العذي بالشعكل أخرى جهة من اإلداري التطوير بجهود المرتبطة القرارات تدعم موضوعية
 1التالية: لألسباب األداء قياس إلى المنظمات تحتا  هذا وعلى وتطويره،

 العمل. أثناء تحد  التي االنحرافات تقليل في األداء قياس يساعد :Control الرقابة -
 المطلععوب التحسععينات وتحديععد العمليععات أداء لتقيععيم القيععاس يسععتخدم : Self-Assessmentالععذاتي التقيععيم -

 تنفيذها.
 اتجاهعات و العيعوب، مصعادر لتحديعد القيعاس يسعتخدم :Continuous Improvement المسعتمر التحسعين -

 التحسين. فرص أيضا العمليات، وفعالية كفاءة وتحديد األخطاء، منع و العمليات،

                                                           
1Joel Anderson and Others, How To Measure Performance- AHandbook of Techniques and Tools, consulté 

le :13/05/2017, sur le lien : 

www.orau.gov/ pbm/handbook/ preface.html 
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 معن للتأكعد أخعرى طريقعة توجعد ال القيعاس ذلعك أنعه وبانععدام :Management Assessment اإلدارة تقيعيم -
 وفعالية. بكفاءة تعمل المنظمة أن أو ألهدافها المضافة القيمة تحقق المنظمة أن
 معن مجموععة فيهعا تستخدم التي اإلدارية العملية من جزء بأنه األداء قياس يعرف األداء: قياس تعريف .1

 اسعتخدام خعالل معن لها التابعة والمنظمات اإلدارية األجهزة كفاءة مستوى لتحديد والنوعية الكمية المؤشرات
 ومعدى محعددة، زمنيعة فتعرة خعالل مسعبقا المحعددة األهعداف تحقيعق فعي النجعاح درجعة وقيعاس المتاحة الموارد
 فعي معالجتهعا علعى والعمعل الضععف معواطن ععن الكشف ثم ومن الخدمات تقديم جودة مستوى في التحسن
 االستفادة وتعظيم األداء في اإليجابية الجوانب على الوقوف وكذلك المستقبل، في تكرارها وتجنب الحاضر

 المقدمعة التععاريف اختلفعت وقعد الععام، اإلداري الجهعاز أداء وتحسعين تطعوير إلعى النهاية في يؤدي بما منها
 نه:أ على األداء قياس يعرف من نجد حي  الشأن هذا في
 الموظععف مسععتوى علععى تطععوره لمسععتوى المسععتمر والتتبععع األداء تحديععد خاللهععا مععن يععتم مسععتمرة "عمليععة -

عطاء التنفيذ وكفاءة فاعلية من والتأكد والجهاز، اإلدارية والوحدات  باألهعداف ذلعك وربط مرتدة معلومات وا 
 يهعدف األداء مراقبعة تستهدف عملية نهأ على للقياس ينظر التعريف فهذا ،1الحكومي" للجهاز االستراتيجية

 )المنظمعة المؤسسعي التنظيميعة(، )الوحعدات التشعغيلي )الموظعف(، الفعردي الثالثعة: للمسعتويات وفقا تحسينه
 ككل(.

 األداء أن عععن فضععال   والمنتجععات العمليععات مععن عليهععا الحصععول يععتم التععي المخرجععات نتععائج عععن "تعبيععر -
عا والمقارنعة السعابقة، والنتائج والمعايير الغايات إلى نسبة والمقارنة التقييم عملية إلجراء الفرصة يعطي  أيض 
 2مالية". وغير مالية بمؤشرات عنه التعبير ويمكن األخرى المماثلة المنظمات مع
 معن وذلعك مشعتركة أهعداف لتحقيعق والمخرجعات والعمليات للمدخالت تنظيمي إطار في مشترك تفاعل " -

 3.للقياس" عملية آلية وتحديد مؤشرات، ووضع نماذ  بناء خالل،
 مسعتويات ةثالثع وفعق العامعة اإلدارات فعي األداء قيعاس عمليعة تعتم العامـة: اإلدارة أداء قياس مستويات .8

 4 في: المحددة وهي األداء لقياس األول التعريف في إليها اإلشارة تمت أساسية،
 بمهامعععه للقيعععام الفعععرد يمارسعععها التعععي األنشعععطة جملعععة معععن الفعععردي األداء يتكعععون الفعععردي: األداء قيعععاس . أ

 بمجموعععة البشععري المععورد أداء يقععاس حيعع  أهععدافها، تحقيعق فععي سععهاملإل التنظيميععة الوحععدة فععي بهععا المكلعف
 حيعع  مععن وظيفتععه مععن المسععتهدف الهععدف تحقعق ومععدى أداء تعكععس التععي والمؤشععرات المقععاييس مععن متنوععة

                                                           

دارة قيعاس"، القحطعاني ععايض بعن مشعبب 1, مداخلعة مقدمعة ضعمن فعاليعات المعؤتمر ) ."السععودية العربيعة المملكعة فعي الحكعومي القطعا  فعي األداء وا 
 .01، ص(العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في اإلدارية والتنمية العامة اإلدارة لمعاهد الثاني

مقدمعععة ضعععمن فعاليعععات نعععدوة  مداخلعععة). "(األسعععاليب -األهعععداف -المبعععررات -قيعععاس وتقيعععيم األداء الحكعععومي ) الضعععرورة"، اسعععماعيل نبيعععل رسعععالن 2
 .62ص  (،.611 ،، المنظمة العربية للتنمية اإلداريةاألساليب الحديثة في قياس األداء الحكومي

 .00ص. سابقمرجع ، القحطاني عايض بن مشبب 3
 .0-1ص  -، ص(6111ن(،  د. : )د.الرياض) المعاصرة. والمؤسسات المنظمات في األداء قياسحمزاوي،  سيد محمد 4
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 هعذه أحعد  معن ولععل األخيعرة اآلونعة فعي الفعردي األداء قيعاس اتجاهعات تععددت حيع  الخدمعة، وجعودة الكم
 كععان إذا مععا ومعرفععة عليهععا، والمتفععق الفععرد مععن تحقيقهععا المتوقععع باألهععداف الفععردي األداء مقارنععة االتجاهععات

 األهداف. هذه من أنجزه ما لتحديد وصوال ال أو هدفه مع يتطابق سلوكه
 الجهععد :أنععه علععى التنظيميععة الوحععدات ألداء ينظععر التنظيميععة(: الوحععدات )أداء التشععغيلي األداء قيععاس . ب

 لهععا المحععددة األهععداف لتحقيععق المنظمععة فععي لهععا يحععدد الععذي بععدورها للقيععام التنظيميععة الوحععدة بععه تقععوم الععذي
 فععي العليععا اإلدارة تتععولى مععا عععادة إذ العامععة وسياسععاتها للمنظمععة االسععتراتيجية األهععداف مععن عععادة والمنبثقععة
 مقععاييس اسععتخدام التقععويم هععذا فععي ويغلععب التنظيميععة، الوحععدات أداء تقععويم الداخليععة الرقابععة وأجهععزة المنظمععة
 معععع وترابطهعععا للوحعععدة التشعععغيلية األهعععداف ووضعععوح بلعععورة معععدى :مثعععل اإلداريعععة والكفعععاءة الفعاليعععة مؤشعععرات
 والتضعععارب، االزدواجيعععة لمنعععع العمعععل تقسعععيم ووضعععوح التخصعععص ودرجعععة للمنظمعععة، االسعععتراتيجية األهعععداف
 عامة. بصفة العمل وفي االتصاالت في الحديثة التقنيات استخدام ودرجة

 المنظمعععة أداء اسعععتجابة معععدى المؤسسعععي األداء يعكعععس ككعععل(: المنظمعععة )أداء المؤسسعععي األداء قيعععاس . ت
 البيئعة، هعذه فعي العالقعة ذات األطعراف لتوقعات وكذلك والداخلية الخارجية البيئة ومتغيرات لظروف بفعالية

 سياسعاتها تحديعد فعي وتؤثر المنظمة وأهداف ورسالة رؤية تحديد في تؤثر التي الفواعل من العديد هناك إذ
 أجهعزة تتعولى معا وععادة األهعداف، هعذه لتحقيعق األداء أسعاليب فعي المقبعول غيعر أو المقبعول هعو ومعا العامة
 الحكوميععة المنظمععات أداء علععى الرقابععة بمهععام – تشععريعية أو مركزيععة أجهععزة كانععت سععواء – خارجيععة رقابععة

 رضععععا ومععععدى المنظمععععات، هععععذه ألداء واالجتمععععاعي السياسععععي القبععععول درجععععة تعكععععس مقععععاييس علععععى اعتمععععادا  
 االستراتيجية المنظمة خطة عليها تقوم التي الرسالة إطار في األداء هذا عن العمالء( )الزبائن/ المواطنين
 .والتكنولوجية والعالمية المهنية واالتجاهات المؤشرات مع المنظمة وجهود أداء تجاوب مدى إلى إضافة

 العامة. اإلدارة أداء قياس مستويات (:11) رقم الجدول
 المؤسسي األداء التشغيلي األداء الفردي األداء 

 معنععععععععععععععععععععععععى
 المصطلح

 مععععن الممارسععععة األعمععععال
 فععععععععي الموظععععععععف طععععععععرف
 التنظيميععة، الوحععدة إطعار
 األهعداف لتحقيق وصوال
 له. وضعت التي

 قبعععععععل معععععععن الممارسعععععععة األعمعععععععال
 إطعععععععار فعععععععي التنظيميعععععععة الوحعععععععدة
 وصععععععوال لهععععععا، المحععععععددة أدوارهععععععا
 ضعععععععوء علعععععععى أهعععععععدافها لتحقيعععععععق
 للمنظمة. االستراتيجية األهداف

 لنتعععععععععا  المتكاملعععععععععة المنظومعععععععععة
 ضعععععععوء فعععععععي المنظمعععععععة أعمعععععععال
 بيئتهععععععا عناصععععععر مععععععع تفاعلهععععععا
 والخارجية. الداخلية

 المسعععععععععععؤول
 ععععععععععععععععععععععععععععععععععن

 القياس

 العليا. اإلدارة - المباشر الرئيس -
 الداخلية. الرقابة أجهزة -

 المركزية. الرقابة أجهزة -
 التشريعية. السلطة أجهزة -
 الشعبية. الرقابة أجهزة -
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 محعععععععععععععععععععاور
 القياس

 المستنفذ. الوقت -
 التكلفة. -
 الجودة. -

 دية.قتصااال الفعالية -
 اإلدارية. الفعالية -

 البيئية. الفعالية -
 السياسة. الفعالية

 مؤشععععععععععععرات
 القياس

 المعياري. الوقت -
 المعيارية. التكلفة -
 المعيارية. األهداف -

 العمل. تقسيم درجة -
 التخصص. درجة -
 المركزية. درجة -
 االتصاالت. نظم فعالية -
 المخرجات. إنتا  نظم -

 االجتمعععععععاعي القبععععععول درجععععععة -
 المنظمة. لقرارات

 عمععل فععي االسععتقاللية درجععة -
 المنظمة.

 االجتمعععععاعي التمثيعععععل درجعععععة -
 المنظمة. في
 إيديولوجيععععععععععة تععععععععععوفر مععععععععععدى -

 للعمل. محددة
 .0 ص .سابق مرجع حمزاوي، سيد محمد :المصدر

  التميز: مرحلة إلى القياس مرحلة من العامة اإلدارة أداء مؤشرات الثاني: الفر 
 مععن لالسععتفادة والمتالحقععة السععريعة التطععورات مواكبععة إلععى اختالفهععا علععى اإلداريععة المنظمععات تسعععى

 العععذي بالشععكل نفسععه الوقععت فعععي تواجههععا التععي والتحععديات الضععغوط ومواجهعععة لهععا المتاحععة التطععوير فععرص
 حعد إلى تتوقف اإلدارة فعاليةذلك أن  ،أدائها إدارة خالل من وهذا واالستمرارية البقاء تحقيق على يساعدها

 تقعدمها التي والخدمات المخرجات عن المهمة المعلومات معرفة على يساعدها ألنه أدائها قياس على بعيد
 بهععدف تععداركها الواجععب والنقععائص معالجتهععا يجععب التععي السععلبيات وتحديععد بهععا، تقععوم التععي العمليععات وكععذا
 المنظمعة كانعت وكلمعا انعه إذ أدائهعا، مستوى على التميز تحقيق ذلك من واألكثر والتطوير التحسين تحقيق
 بالفعالية. أداؤها اتصف كلما للقياس جيدا نظاما تمتلك

 بصعفة "معلومعة أنعه: علعى "Le Dictionnaire de Gestion" فعي المؤشعر يععرف األداء: مؤشـرات تعريف .1
 مؤشعر نإفع وعليعه 1المؤسسعة"، تسعيير ععن تنعتج التعي التوقعات بمتابعة تسمح رقمي، شكل في تكون عامة
 ألهدافها. المنظمة تحقيق مدى لتحديد المخرجات لقياس تستخدم مميزة صفة أو قيمة إلى يشير األداء

 أداء يعتبععر مععا بتوصععيف تسععمح حيعع  والقيععاس للمالحظععة القابلععة الععدالئل عععن األداء مؤشععرات وتعبععر
 اإلداري الجهععاز قععدرة مععدى مععن للكشععف تسععتخدم مقععاييس اعتبارهععا يمكععن إذ ذلععك عكععس هععو مععا أو مناسععبا
 كميعة "ترجمعة عن تعبر والتي األساسية األداء مؤشرات أحيانا عليها يطلق كما أهدافه، تحقيق في ونجاحه
 الالزمععة الكميععة المقععاييس مععن مجموعععة تمثععل إذ والنتيجععة، السععبب عالقععات تعكسععها التععي الوصععفية للععروابط
 الجوانععب علععى للحكععم وأيضععا الفرعيععة، االسععتراتيجية األهععداف تحقيععق نحععو التقععدم مععن مسععتوى علععى للحكععم

                                                           
1 A. Bur Laud et Autres , dictionnaire de gestion. paris: Fourcher, 1995, p271. 
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 وعليععه 1العالقععة"، ذات لألطععراف القيمععة خلععق عمليععة اسععتمرار فععي تععأثيرا األكثععر التنظيمععي لععألداء المختلفععة
 المنظمعععة معععن المتوقعععع األداء مسعععتوى تصعععف محعععددة "عبعععارات أنهعععا: علعععى األداء مؤشعععرات تعريعععف يمكعععن
 لتحقيعق اإلدارية المنظمة إليها تصل أن يجب والتي والمالحظة، للقياس قابلة ومهارات أنشطة من اإلدارية
 2المنشود" المعياري المستوى وبالتالي المطلوبة الخدمات

 التقيععععيم ومنععععه القيععععاس لعمليععععة وضععععروري اهامعععع اأمععععر  المؤشععععرات تحديععععد يعتبععععر :األداء مؤشععععرات اختيععععار .6
 في: والمحددة عليها المتفق والمميزات الخصائص من مجموعة فيها يشترط حي  والتحسين،

 ويعكععس لقياسععه، وضععع مععا بالفعععل يقععيس المؤشععر كععان إذا مععا إلععى هنععا الصععدق مفهععوم يشععير الصععدق: .أ 
 فعلي قياس تحقيق وقدرته على إمكانيته بمعنى مالحظتها،في  يرغب التي النتيجة أو الظاهرة دقيقة بكيفية
 معدى علعى متوقعف المؤشعر فصعدق األداء، فعاليعة تحقيعق معن يمكعن مما والتشويه القصور من خال ودقيق
 لالعتبععارات واهتمامععه ومراعاتععه اسععتيعابه مععدى وكععذا إليهععا اإلشععارة سععيتم التععي والخصععائص الشععروط تععوفر
  3فيها. والمؤثرة باألداء المحيطة والجوانب البيئية

 العوظيفي األداء تمييعز أو اسعتنباط المنظمعة فيعه تسعتطيع العذي المعدى به ويقصد :االستراتيجي التوافق .ب 
 كانعت إذا المثعال سعبيل فعلعى وثقافتهعا، وأهداف وغايات االستراتيجيات مع االنسجام أو بالتوافق يتسم الذي

 يظهعر أن يجعب لعديها األداء تقيعيم نظعام فعإن العمالء خدمة على استراتيجيتها أو ثقافتها في تركز المنظمة
 اإلرشعاد لتعوفير األداء تقيعيم أنظمعة حاجعة علعى ويؤكعد العمعالء، بخدمعة الععاملين قيعام جعودة ومسعتوى كيفيعة

  التنظيمي. النجاح تحقيق في سهاماإل العاملون يستطيع حتى والتوجيه
 بعاألداء العالقعة ذات األبععاد كافعة تقيعيم األداء معيعار فيعه يسعتطيع العذي المعدى بهعا يقصعد الصالحية: .  

 أن يجععب ال فإنععه بالصععالحية األداء معيععار يتمتععع وحتععى المحتععوى، بصععالحية عععادة ذلععك إلععى ويشععار الجيععد
 النجاح. أبعاد كافة يتضمن والذي الحقيقي األداء ترجمة على قادرا ويكون ،معيبا أو فاسدا يكون

 الخاصعععة تلعععك االعتماديعععة أشعععكال أهعععم تتحعععدد حيععع  األداء معيعععار اتسعععاق بمعععدى وتتعلعععق االعتماديعععة: .د 
 من المقيمين من أكثر أو ناثنا تمكن إذا لبذل لتتحقق التقييم، بمهمة إليهم يعهد الذين األفراد بين باالتساق
 أمعرا يععد باالعتمادية للقيام العناصر كافة وتوافر واحد شخص ألداء منه قريبا أو التقييم نفس إلى التوصل

 الصالحية. له تتحقق لن فإنه االعتمادية للمعيار تتحقق لم إذا عامة، وبصفة المعيار هذا في هاما
 واقتنعاعهم لعه التقيعيم أداة أو المؤشعر يسعتخدمون العذين األفعراد قبعول بمدى المعيار هذا ويتعلق القبول: .ه 

 عنععد العععاملين و المععديرين مععن كععل إلشععراك حاجععة هنععاك أن هععي هنععا التأكيععد إلععى تحتععا  التععي والنقطععة بععه،
 استخدامها. في التعاون و قبولها احتماالت من يزيد مما األداء مؤشرات تطوير

                                                           

 ..6. ص سابقمرجع اسماعيل نبيل رسالن،  1
 .1.. ص سابقمرجع ، القحطاني عايض بن مشبب 2
 .106ص (،6112، للنشر وائل دار: عمان )،6. طاستراتيجي مدخل – البشرية الموارد إدارة عباس، محمد سهيلة 3
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 للعععاملين محععددة وتوجيهععات إرشععادات المسععتخدم المؤشععر فيععه يععوفر الععذي المععدى بععه ويقصععد التحديععد: .و 
 العذي معا تحديعد معن المعيعار يعتمكن لعم فعإذا التوقععات، هعذه تحقيعق يمكعنهم وكيعف منهم متوقع هو ما بشأن
 مثعل تحقيعق عليعه الصععب معن يصعبح فإنعه ،االسعتراتيجية أهدافها تحقيق في المنظمة لمساعدة عمله يجب
 المنظمعععة أداء يواجههعععا التعععي المشعععكالت تشعععخيص فعععي المعيعععار فشعععل إذا ذلعععك علعععى ععععالوة األهعععداف، هعععذه

 1وتصحيحه. تقويمه الممكن غير من يصبح فإنه العامل
 سعتقراراال بالثبعات يقصعد فيمعا الجميعع، قبعل من فهمه سهولة المؤشر بوضوح بقصد والثبات: الوضوح .ز 

 أشععخاص قبععل مععن أو مختلفععة أوقععات فععي األداء قيععاس عنععد عليهععا الحصععول يععتم التععي النتععائج فععي والتوافععق
 2 الزمني. بالمعيار األخذ عند تطرأ قد التي التغيرات االعتبار بعين األخذ مع متباينين

مكانيتععه المنظمععة جوانععب لكافععة تغطيتععه أي الشععمولية: .ح   يمععا واضععح بشععكل واألداء الجهععود تمييععز علععى وا 
 بتطععويره الخاصععة واالسععتراتيجيات الميكانيزمععات وتحديععد القععرارات إصععدار فععي فرصععة القععرار لمتخععذي يتععيح

 وتحسينه.
 المناسب. الوقت في بالتصحيحات القيام لضمان االستخدام: سهولة .ط 

 مجعال فعي تنفيعذها تعم التي الدراسات ركزت :العامة اإلدارية المنظمات في األداء قياس مؤشرات أنواع .1
 باسعتراتيجية المقعاييس هعذه ترتبط وحينما الوحدة، أو للمنظمة في تستخدم التي المؤشرات على األداء قياس

 توافرهعا المطلعوب والشعروط ونوعيتها القياس عملية في المنظمة تساعد المؤشرات هذه فإن مفهومة وعوامل
 3وهى: أساسية مجموعات أربع إلى األداء قياس مؤشرات تقسيم يمكن وهنا

 اإلدارية األجهزة تعمل التي األهداف بتحقيق ترتبط التي وهي :Effectiveness بفعالية تتعلق مؤشرات .أ 
 وحدة. كل وأهداف نشاط طبيعة على المؤشرات من المجموعة تلك وتتوقف تطويرها، على

 حكععومي إداري جهععاز كععل فععي المععوارد باسععتخدام تتعلععق التععي وهععي :Efficiency بكفععاءة تتعلععق مؤشععرات .ب 
 الجهعاز، يقعدمها التي المحددة المخرجات بعض إلى اإلجمالية التكاليف نسبة المجموعة هذه تتضمن حي 
 الجهاز. هذا يقدمها يالت الخدمة تكلفة عن أساسي بشكل ذلك ويعبر

 طريعععق ععععن ذلعععك ويكعععون الحكعععومي: اإلداري الجهعععاز وحعععدات Productivityبإنتاجيعععة تتعلعععق مؤشعععرات .  
 والجزئية اإلجمالية اإلنتاجية من كل مع ذلك ويتفق الوحدات، تلك ومدخالت مخرجات بين النسبية العالقة

 للعناصر.

                                                           
 .011ص (،6111الدار الجامعية،: اإلسكندرية) اإلدارة اإلستراتجية للموارد البشرية. محمد مرسي جمال الدين، -1
 .106. ص المرجع السابق 2
 :.الرابط 10/6112/ 60تم التفحص بتاريخ:. قياس األداء المتوازن وفلسفة إدارة األداء في القطا  الحكوميعبد الرحيم محمد،  3

http://dr-ama.com/?p=332 
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 التعععي وهعععي العامعععة: اإلداريعععة األجهعععزة فعععي المعععؤداة الخعععدمات Quality جعععودة بمسعععتوى تتعلعععق مؤشعععرات .د 
 الحكوميععة الخععدمات وجععودة عامععه بصععفة الخدمععة جععودة منهععا تتكععون التععي األساسععية لألبعععاد تحلععيال تتضععمن
  خاص. بشكل
 والتغيعرات التطورات من العديد اإلدارة حقل شهد لقد العامة: المنظمات في األداء قياس تطور مسارات .5

 حعدثت التعي التطعورات أدت حيع  أدائعه، علعى وأثعرت الحكعومي الععام القطعا  أداء علعى اللهاظب ألقت التي
 باتجعاه سعمى معا وبعروز الراشعد الحكعم مفهعوم ظهعور غعرار علعى العشعرين للقعرن األخيعرة العشعر السنوات في

 العامعععة اإلدارة إلصعععالح جديعععد كبعععراديغم New Public Management" (NPM)" الجديعععدة العامعععة اإلدارة
 مفعاهيم واستنسعا  تبنعي ضعرورة علعى التأكيعد خعالل من الحكومية المنظمات وفعالية كفاءة وتعزيز التقليدية

 العالميعععة المنافسعععة نطعععاق ازديعععاد جانعععب إلعععى ،الحكوميعععة المنظمعععات إدارة فعععي األعمعععال إدارة وميكانيزمعععات
 تميعز تحقيعق إلعى األداء وتحسعين تطعوير معن االهتمعام انتقعال إلعى واالتصعال المعلومعات تكنولوجيا وانتشار
 يفتعرض حيع  المعتمعدة األداء قيعاس مؤشعرات مستوى على وتطور تغير إلى بالضرورة أدى ما وهذا األداء
 نععهأ علععى يعععرف الحععالي العصععر يجعععل مععا هععذا المتميععزة للمنظمععات إال بقععاء ال أنععه الحععدي  اإلداري الواقععع
 :أساسيتين مرحليتين إلى األداء قياس أدبيات تقسيم يمكن األساس هذا وعلى التميز، عصر

 النمععاذ  علععى منصععبا التركيععز كععان المرحلععة هععذه وفععي :األداء رفععع مؤشععرات قيععاس نحععو التوجععه مرحلععة .أ 
 والوحععدات الخععدمات عععدد غععرار علععى الماليععة المؤشععرات علععى التركيععز خععالل مععن األداء لقيععاس المحاسععبية
 الجانعب حسعاب علعى الكمعي بالجانعب االهتمعام بمعنعى الخعدمات، علعى حصعلوا العذين األفعراد وععدد المنتجة
 المنظمعات تحتاجهعا التعي والمهارات الكفاءات مع تتناسب ال التقليدية األداء مقاييس فإن هذا وعلى النوعي
 وتحسعين المقدمعة الخدمة مستوى يخص فيما الزبون رضا تحسين إلى كافية بدرجة تؤدي ال أنها ذلك اليوم

 علعى تركعز لعألداء مقعاييس إلعى بحاجعة فالمنظمعات وبالتعالي ععاجزة تبقى المؤشرات هذه نإف وعليه الجودة،
 حتمية. ضرورة أصبح الذي التميز تحقيق تكفل عمقا أكثر وتنظيمية استراتيجية أبعاد

 الهيئعععات إحعععدى نشعععرت عنعععدما .101 ععععام إلعععى األداء قيعععاس ععععن علميعععة كتابعععة أول تعععاريخ ويععععود
International City Management Association (ICMA) استقصاء المحليات: أنشطة "قياس بعنوان مقالة 

 أنشعطة معن ععدد لقيعاس المحتملعة الطعرق نعاقش العذي األول العمعل مثعل حي  اإلدارة" لتقييم أسلوب القتراح
 عنعدما وذلعك العشعرين، القعرن اتوسعتين اتخمسعين فعي كبيعر اهتمامعا األداء قيعاس موضعو  ليشهد المحليات
 إلععى أدى مععا وهعو بهععا الععدفا  قطعا  فععي الععنظم بتحليعل يعععرف مععا كاليفورنيعا بواليععة RAND شععركة اسعتخدمت
 ثععم العسعكرية النعواحي فعي البدايعة فعي القيعاس نظعام اسعتخدم حيع  ،والموازنعات البعرامج تخطعيط نظعم تطعوير
 1ات.الستين نهاية في الفيدرالية الوحدات في العسكرية غير األمور في ذلك بعد

                                                           
, “Comparative Performance Measurement:  Insights and Lessons Mary Kopczynski and Michael Lombardo 1
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 اتنععثماني بدايععة مععع اإلداريععة المنظمععات أدركععت لقععد : األداء تميععز مؤشععرات قيععاس نحععو التوجععه مرحلععة .ب 
 العامععة، اإلدارة بيئععة تشععهدها التععي التطععورات احتععواء علععى المحاسععبية الكميععة المعععايير عجععز العشععرين القععرن
 اسعتدعى ممعا المعاصعرة اإلداريعة المنظمعات تحتاجهعا التعي والمهارات الكفاءات مع تتناسب تعد لم أنها ذلك

 منهعا الماليعة جانعب إلعى النوعيعة المؤشرات نحو االهتمام توجيه خالل من األداء قياس نظم تطوير ضرورة
 مععن العمععالء رضععا علععى تركععز التععي المؤشععرات تلععك بلععورة علععى الشععاملة الجععودة إدارة حركععة أسععهمت حيعع 
 المختلفعة التنظيميعة باألبععاد االهتمعام غعرار علعى إليعه، المقدمعة والخدمات المخرجات بجودة االهتمام خالل

 هععذه وترجمععة االسععتراتيجي البعععد علععى التأكيععد مععع فيهععا البشععرية والمععوارد العمليععات علععى والتركيععز للمنظمععة
 عام في "George S. Odiorne" ذلك إلى أشار وقد قياسها، يمكن كمية عناصر إلى كميةال غير العناصر
 ارتبعاط وععدم الملموسعة غيعر النعواحي قيعاس إغفعال فعي المنظمعة تواجعه التعي المشكالت حدد عندما 10.0
 نظعرا الموجعودة القيعاس مععايير فعي النظعر إععادة يجعب وأنعه المنظمة، باستراتيجية األداء ومقاييس األهداف
 حركعة ظهعور شعهدت التعي الفتعرة في األداء تميز مؤشرات بتطوير االهتمام هذا زاد حي  الحالية للمتغيرات

 إبرازهععا يمكععن التععي والمبععررات العوامععل مععن جملععة إلععى هععدا ويعععود 1التسعععينيات، فععي الحكومععة اختععرا  إعععادة
 أدناه.
 اإلدارة بيئعة فعي المتسعارعة التغيعرات ظل في العامة: اإلدارة أداء في التميز عن البحث ودوافع مبررات .1

 علععى لزامععا بععات العالميععة المنافسععة حجععم تزايععد ظععل وفععي والمعلومععات االتصععاالت ثععورة وظهععور المعاصععرة
 إلععى الوصععول علععى يسععاعدها جديععد إداري فكععر تبنععي خععالل مععن المتغيععرات هععذه لكععل االسععتجابة المنظمععات
 كعععان بعععل فعععرا  معععن يعععأت لعععم الحديثعععة اإلداريعععة المفعععاهيم أهعععم أحعععد باعتبعععاره األداء تميعععز نإفععع وعليعععه التميعععز،
 إلععى مباشععر وبععدور أدت قععوى مجملهععا فععي شععكلت التععي البيئيععة العوامععل مععن جملععة تضععافر ونتععا  محصععلة
 تميعز ععن للبحع  المختلفعة اإلداريعة بالمنظمعات أدت التعي والعوامعل األسعباب أهعم تحديد يمكن حي  بلورته
 2 :في األداء

 المنظمعات معه تتعامل والذي اإلداري المجال في الوحيد الثابت هو فالتغيير السريعة: التغير معدالت .أ 
 اإلدارة إلعى المغلقعة اإلدارة منطلعق معن اإلدارة عمعل وظعروف مفهعوم مجعال فعي التحعول بعد خاصة اإلدارية
 حععتم مععا وهععذا والعالميعة"، الثقافيععة ،االجتماعيععة، السياسعية ،ديةقتصععا"اال مكوناتهععا بكعل البيئععة علععى المفتوحعة
 التغيععععرات حجعععم فعععي قوتهعععا تتحعععدد عميقععععة وتعععأثر تعععأثير عالقعععات فعععي بيئتهععععا معععع اإلداريعععة المنظمعععة دخعععول

 اإلدارة بيئعة عرفعت أيعن العشعرين، القعرن معن الثعاني النصعف منعذ خاصعة البيئعة تلعك تعرفهعا التعي والتطورات
 ظعل فعي خاصعة اإلداريعة المنظمعات وأداء فكعر علعى مباشعر وبشعكل أثعرت التي التغييرات من العديد العامة
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 اجتيعاح وكعذا الجديعد الععالمي بالنظعام يععرف بات ما وميالد الرأسمالية الدول وهيمنة الشيوعية القوى انهيار
 ظعل فعي المنافسعة حجعم وازديعاد ووظائفهعا الدولعة وحجم طبيعة مستوى على الطارئ والتغير العولمة، موجة
 المتواصلة. والتكنولوجية المعرفية التطورات خضم في والمكانية الزمانية القيود تالشي

 أسعس وضع عن القوى موازين وانقالب الثانية العالمية الحرب نهاية أسفرت فقد :المنافسة حدة اشتداد .ب 
 التوجعه تعدعم التعي الجديعدة األفكعار معن العديعد بعرزت حي  ،والمجاالت األصعدة جميع على جديدة معادلة

 داقتصععا آليععات تععدعم التععي واألفكععار المفععاهيم مععن العديععد بععذلك لتظهععر الحععر ديقتصععااال والفكععر الليبيرالععي
 التي والقيود الحواجز تخفيض على والعمل األسواق وفتح التجارية المبادالت تحرير ظل في خاصة السوق
 الععذي األمععر عولمتععه، ذلععك مععن واألكثععر المنافسععة حععدة اشععتداد إلععى أدى الععذي بالشععكل المبععادالت تلععك تعععوق
 ذلعك معن واألكثعر والتطوير االبتكار على والعمل ألدائها المستمر التحسين منهج تبني إلى بالمنظمات دفع

 واستمرارها. لبقائها الوحيد الضامن يمثل الذي التميز
 منظمعععة أي هعععدف فععان إليعععه اإلشعععارة سععبقت فكمعععا :هااسععتقرار و  المنظمعععة مكانعععة علععى للمحافظعععة السعععي .  

 النجعاح شعروط لهعا تحعدد التعي بيئتها مع تكيفها يتطلب الذي األمر مكانتها، على والحفاظ بقائها في يتحدد
 فعععال وأسععلوب كمععنهج التميععز يظهععر حيعع  ذلععك لتحقيععق معينععة اسععتراتيجية وضععع مععن لهععا بععد ال لععذا والنمععو،
 التنظيميعععة الجوانعععب كعععل جعععودة تكفعععل آليعععات معععن يحتويعععه معععا خعععالل معععن للمنظمعععة الذاتيعععة القعععدرات لتعزيعععز

 واإلجرائية.
 أداء تهعععذيب إلعععى تسعععى آليعععات عععن البحععع  ضععرورة حعععتم السععابقة المعطيعععات فتفاعععل الجعععودة: عولمععة .د 

 مفهععوم بععذلك ليبععرز األفضععل، تحقيععق ومنععه مخرجاتهععا بمسععتوى االرتقععاء بهععدف المختلفععة اإلداريععة المنظمععات
 أخذ والذي للمنظمة المستمر التحسين تحقيق إلى تسعى وآليات ومعايير أسس من يتضمنه ما وفق الجودة
 الجعودة بعد فيما لتشكل األداء، في التميز لمفهوم العشرين القرن نهاية في ليؤسس الحقة فترات في يتطور

 منظمة. ةألي التميز تحقيق مداخل أهم حدأ
 التطورات من أكبر مؤثرا تكنولوجيا تطورا تشهد لم الحديثة فالمنظمات :والمعلوماتية التكنولوجية الثورة .ه 

 ال المعلومعات تكنولوجيعا طفعرة أحدثتعه العذي التعأثير مقعدار أن إذ المعلومعات، تكنولوجيا مجال في الحاصلة
 أو الحعععالي تعععأثيره حسعععاب معهعععا يصععععب بمععععدالت تدفقعععه السعععتمرار نظعععرا الحعععالي الوقعععت فعععي تقعععديره يمكعععن

 سعائدة كانعت التعي اإلداريعة المفعاهيم معن العديعد غيعرت الرقميعة العنظم أن ذلعك علعى القعاطع والدليل المتوقع،
 فعي تعمعل كترونيعةإل منظمعات بعذلك لتصعبح المختلفعة التنظيمعي العمعل جوانعب علعى أثرت أنها كما قبل من
 1:يلي فيما تكمن الحديثة للمنظمات بالنسبة التكنولوجيا أهمية نإف وعموما بحت، كترونيإل واقع

 .والمسافات الوقت على السيطرة على المنظمة قدرة زيادة -
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 .الطاقة وتوزيع ونقل توليد على القدرة زيادة -
 .البشري الجهد توفير على المنظمة قدرة زيادة -
 .المنظمة في الجماعات وسلوك اإلنسان سلوك فهم على القدرة زيادة -

 للتميز. الداعمة األسباب (:11) رقم الشكل
 

 
  .10 ص .سابق رجعم زايد، عادل :المصدر

  

 األسباب الداعمة للتميز

المحافظة على االستقرار 
 والمكانة

 زيادة حدة المنافسة

 المعلوماتتكنولوجيا  معدالت تغيير سريعة

 تنامي مفهوم الجودة
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 والتأســيس العامــة اإلدارة منظمــات أداء تميــز لتحقيــق نمــوذجأ بنــاء نحــو الثالــث: المبحــث
 التجسيد. لمستلزمات
مكانية التميز موضو  يشكل  التعي المطروحعة اإلشعكاليات أهعم اإلداريعة المنظمعات قبعل معن تطبيقعه وا 

 طلبععات فرضععتها التععي الجديععدة العالميععة التحععديات ظععل فععي خاصععة الحععدي ، اإلداري الفكععر بهععا يعنععى بععات
 التغيععر سععرعة ازديععاد غععرار علععى منهععا توقعععاتهم وتعقععد المنظمععات، تلععك علععى المتزايععدة )المععواطنين( العمععالء

 االنسعععجام لتحقيعععق ععععدة جوانعععب فعععي معتبعععرة بمجهعععودات القيعععام عليهعععا فعععرض العععذي األمعععر التكنولعععوجي...،
 امرهونع يبقى نشاطها واستمرارية بقائها ضمان أن حي  اإلداري، الواقع متطلبات مع والتكيف فيها الداخلي
 تميععز تحقيععق لهععا يضععمن بمععا المجععاالت مختلععف فععي أدائهععا وتحسععين تطععوير علععى المنظمععات هععذه بسعععي
 أدائها.

 حيعع  جديععدة وسياسععات اسععتراتيجيات عععدة باعتمععاد يتحقععق الحكوميععة اإلداريععة المنظمععات أداء فتميععز
 الدراسعة معن الجعزء هعذا جعاء وعليعه ذلعك، فعي المعتمعدة الحديثعة المعداخل أهعم كأحعد لكترونيةاإل اإلدارة تبرز
 وكعذا للتميعز، العالمية النماذ  على الضوء وتسليط اإلدارية، للمنظمات التميز طريق خارطة بتحديد ىليعن

 المؤشعععرات وتحديعععد التميعععز تحقيعععق فعععي ودورهععا اإلداريعععة المنظمعععات علعععى لكترونيعععةاإل اإلدارة تعععأثيرات تحديععد
 ذلك. تحقيق في النجاح مستويات قياس بموجبها يتم التي الكمية
 األداء. تميز نحو اإلدارية المنظمات توجيه األول: المطلب

 تقععععديم أسععععلوب نحععععو موجهعععا وعمععععال العامععععة اإلدارة مفهعععوم فععععي كبيععععرا تغيعععرا اإلداري الواقععععع شععععهد لقعععد
 لالتصععال الحديثععة التقنيععات علععى فيععه ويعتمععد والتميععز الجععودة مبععادئ تطبيععق علععى محععوره يرتكععز الخععدمات
 علعى قعدرتها فعي يتجسعد العذي التميعز نحعو العامعة اإلدارة لتوجيعه وذلعك كبيعرة، بدرجعة المعلومات وتكنولوجيا

 األمثل. الوجه على وخدمتهم عمالئها ورضا أهدافها تحقيق
 مععا متميععزا أداء بععل ،جيععد أو عععال أداء بتحقيععق فقععط مطالبععة تعععد لععم المعاصععرة اإلداريععة فالمنظمععات

 أمععام خيععار مجععرد يعععد لععم اسععتدامته علععى الحفععاظ ذلععك مععن واألكثععر وتطبيقععه التميععز مععنهج تبنععي أن يعنععي
 ،خطععوات ،مراحععل تحديععد الدراسععة مععن الجععزء هععذا فععي سععيتم لععذا حتميععة، ضععرورة يمثععل أنععه مععا بقععدر المنظمععة
 تميععز ومقومععات لتوجهععات والسععليم الصععحيح اإلدراك خععالل مععن إال يتععأتى لععن وهععذا التميععز تحقيععق ومجععاالت

 األداء
 التميز. مقومات األول: الفر 

 التععي المتطلبععات مععن مجموعععة تععوفر يتطلععب اإلداريععة المنظمععات أداء مسععتوى علععى التميععز تحقيععق إن
  :في والمتطلبات المقومات هذه تحديد يمكن حي  والنجاح للتحقيق قابال مشروعا تطبيقه من تجعل

 :ويضم المستقبلية ونظرتها للمنظمة ةالرئيس التوجهات عن يعبر متكامل استراتيجي بناء .1
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 المستقبلي. موقعها عن اإلدارة وتصورات للمنظمة المستقبلية الرؤية -
 وجودها. من المبرر تمثل والتي المنظمة رسالة  -
 وتحديععد عملياتهععا تخطععيط فععي أساسععا وتتخععذها تحقيقهععا علععى اإلدارة تعمععل التععي االسععتراتيجية األهععداف -

 1تحتاجها. التي المختلفة والمدخالت الموارد
 جانعععب إلععى المنظمعععة عمععل وتععنظم تحكعععم التععي السياسعععات مععن سلسععلة علعععى قععائم متكامعععل تنظيمععي بنععاء .6

 المتغيعرات معع والتكيف للتعديل قابلة تكون األداء تميز متطلبات مع ومتناسبة مرنة تنظيمية هياكل اعتماد
 تععدفق االعتبععار فععي يأخععذ كمععا العمليععات أسععاس علععى التنظععيم المتميععز األداء يتخععذ إذ والخارجيععة، الداخليععة

 المركزيعة هياكعل يتضعمن كمعا التنظيميعة، الهياكعل تععديل أو تشكيل عند العمل عالقات وتشابك المعلومات
 الموظفين. تمكين على اعتماده نتيجة

 ووسعائل مصعادرها وتحديعد المطلوبعة المعلومعات لرصعد آليعات يحدد الشاملة: الجودة لتأكيد متطور نظام .1
 اتخععاذ لععدعم توظيفهععا وآليععات قواعععد عععن فضععال واسععترجاعها، وحفظهععا وتععداولها معالجتهععا لقواعععد تجميعهععا
 2القرار.

 ،المنظمعة عمليعات لتنفيذ المطلوبة الوظائف تحديد آليات يتضمن واألداء العمليات إلدارة متطور نظام  .0
 إلععى وتقويمععه ومتابعتععه توجيهععه وقواعععد ،ومسععتوياته معدالتععه وتحديععد فيهععا المسععتهدف األداء تخطععيط وأسععس
 وتنميتها وتكوينها واستقطابها لتخطيطها واآلليات القواعد ويبين البشرية الموارد يتضمن نظام اعتماد جانب
 األداء. نتائج وفق التعويض أسس تقويم لياتآو  قواعد يتضمن كما أدائها، وتوجيه

 والتميز. التفرد لتحقيق أساسية كركيزة واالبتكار اإلبدا  مبدأي على التأكيد .0
 الخدمات. جودة على الحرص خالل من العميل نحو والتوجه والمخرجات النتائج على التركيز .2

 فعي التميعز وفلسعفة التميعز نمعاذ  منعه انطلقعت العذي األسعاس أن لنا يتأكد المقومات هذه من انطالقا
األخيعرة    هعذه معن يجععل معا الشعاملة، الجعودة إدارة تطبيقعات وتعميعق تأكيعد علعى الرغبعة فعي يتحعدد ذاتهعا حد
 الخدمية. المنظمات في خاصة التميز تحقيق في اإلدارية المداخل أهم -االلكترونية اإلدارة جانب إلى-

 األداء. تميز تحقيق مراحل الثاني: الفر 
 التميز تحقيق على اإلدارية المنظمات مساعي أن (EFQM) للجودة بيةو األور  المنظمة أوضحت لقد
 نقطعة "611ئتي"م األولى السنوات في تحقق حي  سنوات، سبع إلى الخمس بين يتراوح كبيرا وقتا تستغرق
 زمنيععة مععدة مععرور بعععد تحقععق ثععم بععالبروز، المسععتمر التحسععن عالمععات وتبععدأ جيععدة منظمععة أنهععا علععى لتعععرف
 بععد لتحقعق ،واضح في آدائهعا تحسين لديها يكون جيدة منظمة بأنها لتوصف نقطة "011' ئةخمسم معينة
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 فعي يتضعح معا وهعذا بعالبروز، التميعز ومحعددات مالمح بذلك لتبدأ نقطة "011" ئةسبعم سنوات سبع حوالي
 :اآلتي الشكل

 التميز. لتحقيق الزمنية المدة (:11) رقم الشكل

 
     .01ص .سابق مرجع ،مزرو  ال اهلل عبد بن سليمان بن بدر :المصدر

 االرتكععاز قاعععدة أن إال ،للتميععز رحلتهععا فععي المنظمععات تتبعهععا التععي والخطععوات المراحععل تعععددت كمععا
 ينبغعي التعي المحعاور جملعة في تحديدها يمكن التي هي األداء تميز لحقيق التحول جهود منها تنطلق التي

 1:وهي التميز نحو العاملة اإلدارة لتوجيه عليها التركيز
 ورسعالة رويعة وضعع فعي العليعا القيعادة دور خعالل معن النتائج توجيه على القائمة التنظيمية بالثقافة البدء -

 للجميع. فةو معر  استراتيجية وأهداف واضحة
 ،بالعميععل واالهتمععام العنايععة فععي والمتمثععل العععام القطععا  منظمععات لتنافسععية المحععوري العنصععر فععي التفععوق -

 لمتععاملينل خعدماتها تقعديم فعي نوعهعا معن فريعدة المنظمعة لجععل تهعدف اسعتراتيجيات تطعوير يتطلب ما وهذا
 الخدمات. تلك تقديم في واالبتكار واإلبدا  التجديد على والعمل والمجتمع

 نجعازإ معدى لقيعاس ومععاير مؤشعرات إدخعال علعى العمعل خعالل معن المنظمعة أداء إدارة عمليعات تحسين -
 بالعمالء. واالهتمام األعمال

 تكعون أن جعلأ معن وبسعاطتها اإلجعراءات تناسق على التأكيد عبر المنظمة داخل العمليات إدارة تحسين -
 بالعميل. العناية تعزيز على قادرة

 خعععالل معععن البشعععري المعععورد وكفعععاءات قعععدرات بتعزيعععز االهتمعععام خعععالل معععن العاملعععة القعععوى كفعععاءة تحسعععين -
 والتأهيل. التدريب :عمليتي

 االستدامة. لتحقيق والتميز الجودة تحقيق في االستراتيجي البعد على والتأكيد المستمرة والمتابعة التقويم -
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 تحقيعق نحعو المنظمعات توجعه وخطعوات مراحعل تحديعد فعي اإلداريعة األدبيعات اختالف من الرغم على
 أساسعية مراحعل ثعال  فعي واختزالهعا تجميععه ةإمكانيع تتعيح جميععا دراسعتها أن إال أدائه، مستوى على التميز
 فعي المحعددة األخيعرة المرحلعة إلعى وصوال ،المناسب نموذ األ وتطبيق اختيار فمرحلة ،التهيئة بمرحلة بداية

 يلي: كما تحديدها يمكن والتي التميز استدامة
 االسعععتراتيجية وضعععوح علعععى المبنيعععة رؤيتهععا المنظمعععة فيهعععا تضعععع التععي المرحلعععة وهعععي التهيئـــة: مرحلـــة .1

 1خالل: من وهذا التميز لتحقيق
جعععراءات طعععرق تحديعععد -  العمعععل إجعععراءات وأسعععلوب طريقعععة تحديعععد المرحلعععة هعععذه فعععي يعععتم حيععع  العمعععل: وا 

 االسععتعانة المرحلععة هععذه فععي ويستحسعن والوضععوح، التكامععل تضععمن بطريقعة تحسععينها علععى والعمععل التشعغيلية
 العمل. إجراءات لتحسين االيزو بمواصفات

 لتحديعد المناسعبة التقنيات وضع يتم العمل عمليات إجراءات تحسين بعد الممارسات: أفضل على البناء -
جعراء منهععا لالسععتفادة األخععرى المنظمععات مععن الممارسععات أفضعل  هععذه فععي المناسععب مععن إذ، معهععا المقارنععة وا 
  الذاتي. والتقويم المرجعية المقارنات تطبيق المرحلة

 لمستوى األداء مستوى نقل نإف الممارسات أفضل أساس على األداء اعتماد بعد األداء: مستوى تطوير -
 األداء لتحقيععق التنظيمععي الععتعلم مععن لمزيععد ةيععحقيق فرصععة تععوفر التععي التميععز نمععاذ  اسععتخدام يتطلععب متميععز

 المتميز.
 حعددها والتعي التميعز نمعوذ أ لتطبيعق المتبععة الخطعوات وهعي التميـز: نمـوذجأ وتطبيـق اختيار مرحلة .6
 2خطوات: عشر في الكندي التميز موذ أن
 حععول المنظمععة فععي العععاملين جميععع ومناقشععة التميععز مفععاهيم اسععتعراض خععالل مععن التميععز: مفععاهيم نشععر -

 العمل. موقع في وتطبيقها استعمالها كيفية
 مضعععمونه وفهعععم نفسعععه التميعععز نمعععوذ أ فعععي للنظعععر عمعععل فريعععق تشعععكيل خعععالل معععن التميعععز: نمعععوذ أ فهعععم -

 ومحتوياته.
 بعععين التميعععز مفعععاهيم ونشعععر المسعععتمر التحسعععن لممارسعععة المنظمعععة التعععزام نشعععر ويتضعععمن الرسعععالة: نشعععر -

 التميز. ثقافة تكريس على العمل خالل من العاملين
 داخعل النشعاطات أداء مسعتوى تقعويم علعى العمعل فريعق سععي خعالل من للتقويم: التميز نموذ أ استخدام -

  الذاتي. التقويم يبرزها التي الفجوات واكتشاف التميز نموذ أ معايير باستخدام المنظمة
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 المواقعع وتحديعد التحسعين خطعة بإععداد المنظمعة تقعوم الخطعوة هذه وفي المستمر: التحسين خطط وضع -
 التقعويم نتعائج معن المحصعلة البيانات على اعتمادا التميز طريق في المنظمة لوضع للتحسين األولوية ذات

 العمعالء احتياجعات تحعدد التعي المعلومعات وكعذلك ،السعابقة المرحلعة فعي التميعز نموذ أ على المعتمد الذاتي
 والشركاء.

 على العاملين تدريب وكذلك ،التطوي خطة أهداف وضوح تتطلب والتي والتطوير: التحسين خطة تنفيذ -
 للتطوير. الالزمة األدوات استخدام

 أن علعى التطعوير خطعة أهعداف تحقيعق نحعو التقعدم مراقبعة بهعدف وذلك والتطوير: التحسين خطة مراقبة -
 العقبات. لتجاوز الالزمين والتحفيز الدعم المنظمة توفر

 وقيعاس ،المتحققعة واألهعداف المكاسعب لرصعد وذلك التميز: نموذ أ باستخدام الذاتي التقويم إجراء إعادة -
 الجديدة. التحسين لخطط قواعد وضع ثم ومن التميز طريق عن المنظمة تقدم

 علععى للمحافظعة الجوانعب كعل فعي التحسعين أدوات تطبيعق خعالل معن المحققعة: المكاسعب علعى المحافظعة -
 المتحقق. التطور

 نموذ أ وجعل المستمر التحسين نحو االلتزام خالل من وهذا المستمر: والتطوير التحسين على التركيز -
 المنظمة. ثقافة من اجزء التميز

ــة .1 ــز: اســتدامة مرحل  اسععتمرارية علععى تسععاعد التععي الخطععوات مجموعععة علععى المرحلععة هععذه تشععمل التمي
 في: تتحدد التي التميز

 التميز. نموذ أ تطبيق في االستمرار -
دارة قيادة -  المتحقق. التميز وتقويم مراجعة من المتوافرة البيانات خالل من التغيير: وا 
 للمخرجات. عليها المتفق واألولويات للمدخالت المشترك التفهم خالل من وهذا النظم: منهج فهم  -
 التحسين. فرص توضيح -
 التطوير. ومسؤوليات التحسين بأدوات اآلخذ خالل من وهذا التحسين: تقنيات إدخال -
 -كبيععرة وبدرجععة- يعتمععد التميععز مععن مسععتوى إلععى بأدائهععا المنظمععة وصععول أن يتضععح سععبق مععا خععالل مععن  

 1 في: أهمها تتحدد والتي لألداء المستمر التحسين ومداخل آليات على
 اإلداريعة العمليعات فعي الجعذري التغييعر علعى األسعلوب هعذا يركعز حيع  :(BRPالعمليـات) هندسة إعادة .1
 الحاسععمة األداء قيععاس معععايير فععي جوهريععة تحسععينات وتحقيععق وكيفععا، ونوعععا كمععا خععدماتها تطععوير أجععل مععن
 والسرعة. والخدمة والجودة التكلفة مثل

                                                           

وتحقيععق التكامععل بععين التكنولوجيععا الصععحيحة فععي توظيععف رأس المععال  ،تحسععين األداءا اسععتخدام جميععع المععوارد المتاحععة لتحسععين مخرجععات العمليععات 1
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 التأصيل النظري والمفاهيمي للدراسة. الفصل األول:

 

 94 

 

 مقارنعة فيهعا تعتم مستمرة ومقارنة قياس عملية عن تعبر والتي :(Benchmarking) المرجعية المقارنات .8
 تتيحه ما خالل من أدائها وتطوير تحسين بهدف المجال نفس في أخرى منظمات بأداء معينة منظمة أداء
 والمسععتوى الحععالي األداء مسععتوى إدراك علععى المنظمععات ومسععاعدة األداء، ثغععرات عععن البحعع  إمكانيععة عععن

 بها. القيام يمكن التي التحسينات من تحقيقه الممكن
 للبيانععععات المتزايععععد التحليععععل علععععى ويعتمععععد يقععععوم نظععععام إلععععى يشععععير حيعععع  (:Six-Sigmaســــيجما) ســــتة .5

 علعى للعمعل وذلعك والمنتجعات، اإلجعراءات فعي والعيعوب الخلعل معواطن على للتعرف المجمعة واإلحصاءات
  الجودة. ضبط مراحل أعلى إلى الوصول ومنه األخطاء نسبة تقليل ومحاولة دائم بشكل معالجتها

 األداء. تميز تحقيق مجاالت الثال : الفر  
  :في أهمها تتمثل إذ التميز خاللها من المنظمة تحقق أن يمكن التي المجاالت من العديد هناك

 غير نتائج إنجاز على المنظمة قدرة يعكس الذي التميز فمفهوم :البشري المال رأس خطل من التميز .1
 متميعععزين أفعععراد وجعععود تسعععتدعي العمعععالء توقععععات وتفعععوق بعععل تتماشعععى مخرجعععات إيجعععاد فعععي والتفعععرد مسعععبوقة
 جهععودال وتكععاثف تعععاظم يتطلععب متميععز بشععري مععورد خلععق أن ذلععك الهععين  بععاألمر يعععد ال مععا وهععذا ومتفععوقين

 يملكونه ما أقصى تقديم لىإ األفراد دفع في همتس التي والتطوير االستثمار طرق أنسب إلى الوصول قصد
 والتميز. التفرد مستويات نحو سلوكاتهم وتوجيه ومعارف مهارات من
 يثيععر أن البععد إليععه اإلشععارة سععبقت وكمععا األداء تميععز عععن الحععدي  أن ذلععك :القيــادة خــطل مــن التميــز .6

 ،التميعز مسعتويات إلعى للوصعول ودفعهعا المنظمعة ومعوارد طاقعات تفعيعل فعي المحوري العنصر عن التساؤل
 لجهعود والموجهعة المحركعة العناصعر أهعم المفكرين من الكثير يعتبره الذي القيادة عنصر في يتمثل ما وهذا

 التميز. نحو بالمنظمة الدفع في القائد قوم بهي الذي األساسي للدور نظرا التميز نحو المنظمة
 األصععول علععى كبيععر بشععكل يرتكععز المنظمععة مععال رأس بموجبهععا أصععبح التععي المعاصععرة للتطععورات ونظععرا
 التعععي األصعععول لهعععذه أكبعععر اهتمامعععا القائعععد يعطعععي أن سعععتوجبي هعععذا نإفععع ،البشعععري المعععال رأس و المعنويعععة
 المعرفة. عصر في الحاسمة تعتبر أصبحت

 مفهومعععان أنهمعععا علعععى واإلبععدا  باالبتكعععار المهتمعععين الكتععاب معظعععم يتفعععق :اإلبـــداع خـــطل مـــن التميـــز .1
 فعي العلمعي التطعور بحركعة يتصعل فهعو لعذا وتطويرهعا األفكعار بتوليعد يهعتم فاالبتكار ،متكامالن و مترابطان

عطا األفكععار تلععك بتفعيععل اإلبععدا  يتصععل حععين  يععربط اإذ فهععو وبععذلك منتجععات هيئععة علععى ماديععة أبعععادا ائهععوا 
 بعين للعالقعة نموذجعا قعدما "Coutler &Robbins" نجعد السياق هذا وفي التكنولوجي، بالتطور مباشر وبشكل
 نافععة، وخعدمات سلع شكل على وتقديمها المبتكرة األفكار "تبني بأنه: اإلبدا  عرفا حي  واإلبدا  االبتكار
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 نحو ابتكاراتها توجيه في تمتاز التي هي المبدعة المنظمات وأن العمليات، في جديد كأسلوب اعتمادها أو
 1ناجحة". مخرجات
 Nanoka" معن كعل أكعده معا وهعو فيهعا مقاومة ال فسيحة فضاءات المنظمة أمام يفتح االبتكار فإن عليه

&Kenny" اإلدارة تعامععل خععالل مععن يععتم الشععاملة المنافسععة تحععديات مواجهععة فععي النجععاح أن إلععى أشععارا حععين 
 هيئعععة علعععى وتقععديمها والمسعععتجدة الجديعععدة المعلومععات معالجعععة وفععي الفععععال، االبتكعععار حععاالت معععع المتفاعععل
 علعى التفعوق جانعب إلعى البقاء في واالستمرارية الثبات نإف ذلك عن فضال ، المجتمع حاجة تشبع منتجات
 2لتقديمها. مبتكرة أساليب عن فضال جديدة ومنتجات استراتيجيات إلى يستند أن يجب المنافسين

 فعي األسعاس حجعر يمثعل -سعابقا إليعه التطعرق تعم لمعا وفقعا- الجعودة فمفهعوم الجـودة: خطل من التميز .0
 أنهعا: على األمريكي الفيدرالي المعهد قدمه ما ضوء على تعرف حي  التميز، عن البح  مساعي انطالق
 مععدى معرفععة فععي المسععتفيد تقيععيم علععى االعتمععاد مععع األولععى، المععرة مععن صععحيح بشععكل الصععحيح العمععل "أداء
 3.األداء" تحسن

 المنظمعععة "المنهجيعععة إلعععى: "Crosby كروسعععبي" قدمعععه معععا حسعععب الشعععاملة الجعععودة مفهعععوم يشعععير بينمعععا
 علعى يسعاعد العذي األمثعل األسعلوب تشعكل أنهعا حيع  مسبقا، لها التخطيط تم التي النشاطات سير لضمان
 فععي األمثععل والتنظيمععي اإلداري السععلوك وتشععجيع تحفيععز علععى العمععل خععالل مععن المشععكالت حععدو  تجنععب
 الفلسعفي إطارهعا خعالل معن الشعاملة الجعودة فإدارة ،4عالية" بكفاءة والبشرية المادية الموارد واستخدام األداء،
 التحسين ،األخطاء من الرقابة، المستهلك على التركيز على تقوم ومقومات وأسس مبادئ من تتضمنه وما

 فعععاال مععدخال تعتبععر الراجعععة بالتغذيععة واالهتمععام والعمليععات النتععائج علععى التركيععز، الجععودة توكيععد ،المسععتمر
 فعي التميعز معنهج تنفيعذ فعي نجحعت التعي المنظمعات أن ذلعك علعى والعدليل للمنظمات المتميز األداء لتحقيق
 ترجمععة يمكععن إذ األداء، تميععز لطريععق مععتمم كجععزء الواسععع بمفهومهععا الجععودة حققععت التععي وحععدها هععي األداء
 5في: التميز تحقيق في الشاملة الجودة إدارة إسهامات أهم
 المنتجات. جودة في تؤثر التي العناصر كافة على للسيطرة متكامل نظام إقامة -
 النشاط. مجاالت كافة في والبشرية والفنية اإلدارية العناصر لكافة شاملة تغطية تحقيق -
 علعععى المحافظعععة تكعععاليف الجعععودة، بخفعععض تهعععدد التعععي الخطعععر مصعععادر معععن كعععال االعتبعععار بععععين األخعععذ -

 الجودة. انخفاض عن الناتجة الخسائر إلغاء عن النتائج أو الجودة دعم عن المترتب العائد الجودة،
                                                           

، 06العععدد ،اإلدارة واالقتصععادمجلععة  ."االبتكععار واالبتععدا  عنصععر القععوة فععي مواجهععة تحععديات المنظمععة"، سععالم سععليمان محمععد يحيععى الصععابر وآخععرون 1
 ..0ص (،.611)
 .00ص . سابقمرجع  2
 ..6ص (،6112عمان: دار جرير، ) إدارة الجودة الشاملة في القطاعين اإلنتاجي والخدمي.، محمد مهدي السامرائي 3
 .00، ص(6110: دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان). إدارة الجودة الشاملة، خضير كاظم محمود 4
 .100-100ص  . صسابقمرجع علي السلمي،  5
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 الجميعع بهعا يلتعزم التعي للجعودة الواضعحة السياسعات أهمهعا إداريعة مقومعات ععدة خالل من التميز تحقيق -
 ومواصعععفاتها مجاالتهعععا يحعععدد العععذي المتكامعععل ونظامهعععا وقياسعععها، متابعتهعععا يمكعععن والتعععي المحعععددة وأهعععدافها

 تحقيقها. عن والمسؤولية
 الناتجعة التكعاليف معن والتقليعل المالية الموارد على الحفاظ خالل من للمنظمة ديةقتصااال القيمة تحسين -
عادة الخطأ أو التأخر عن  لها. التنافسي المركز تحسين ومنه العمالء رضا زيادة التشغيل، وا 
 عليهععا يقعوم التععي االسعتراتيجية المععوارد حعدأ تمثععل التكنولوجيعا أصععبحت التكنولوجيـا: خــطل مــن التميـز .0

 ،فيهعا التميعز لتحقيعق فععاال معدخال منهعا يجععل العذي األمر واستمرارها بقاؤها كلذ من واألكثر المنظمة بناء

 ونظعم والتكنولوجيعات التقنيعات إدارة في مهمة توجهات يتبنى المعاصر اإلداري الفكر نجد اإلطار هذا وفي
 لكترونية.اإل اإلدارة رأسها وعلى المختلفة االتصال

 بمعنى التفرد، فيها يشترط التي الخدمات تقديم في التفوق على األولى بالدرجة يرتكز التميز فمنطق
 قععععدرات ذاتععععه الوقععععت فععععي وتتجععععاوز العمععععالء طموحععععات تتعععععدى ومواصععععفات خصوصععععيات علععععى اشععععتمالها
 والتقنيات الحديثة التكنولوجيات على االعتماد المنظمة على يستلزم ماوهذا  تطبيقها في األخرى المنظمات
 أداء أساسعها علعى يقعاس التعي المععايير أهعم تعتبعر التي والمرونة السرعة تحقيق على تساعد التي المتطورة
 أخرى. جهة من المخرجات وجودة جهة، من المنظمة

 جديعدة صعيغ ععن البحع  علعى مجبعرة بل مطالبة فقط تعد لم أنها اعتبار على المعاصرة فالمنظمات
 ومختلعععف اإلدارة وظعععائف وتنفيعععذ أداء فعععي متطعععورة تكنولوجيعععة أسعععس علعععى باالعتمعععاد مطالبعععة تكعععون للتميعععز
 علععى تقععوم والتععي الفريععدة الخععدمات مععن متدفقععة تيععارات خلععق فععي سععهاماإل شععانها مععن التععي التنظععيم عمليععات
 التععي اإليجابيععة والتعأثيرات العناصععر أهععم تحديعد يمكععن حيعع  التميعز، مؤشععرات علععى وتشعتمل الجععودة مععايير
 1في: المنظمات أداء تميز تحقيق على خاللها من همتس أن للتكنولوجيا يمكن

 المنظمة. في والشبكية الترابط تحقيق -
 التنظيم. وعمليات عناصر بين والتنسيق التكامل -
 والمكان. الزمان قيود من التحرر -
 األداء. في والسرعة الجودة من عالية درجات تحقيق -
 الدولية. المنافسة ومستوى التكنولوجي اإلبدا  -
 المباشرة. العمل تكاليف وكذا المتأخر والوقت التشغيل تقليل -
 فععي تحععد  التععي للمتغيععرات عاليععة بسععرعة واالسععتجابة العاليععة، المرونععة ذو ائنبععالز  طلبععات وفععق اإلنتععا  -

 2السوق.
                                                           

 .601. صسابقمرجع  1
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 األداء. تميز وجوائز نماذج الثاني: المطلب
شعبا  تحقيعق أجعل معن والتكامعل التعرابط يعتمعد ومنهجعي فكعري إطعار إلى األداء تميز مفهوم يستند  وا 
 سععبيل وفععي ،واالبتكععار والتفععوق الجععودة مععن عاليععة معععايير ووفععق فريععدة بطريقععة العمععالء ورغبععات حاجيععات
 لوضع محاوالت تمثل التي النماذ  من العديد ظهرت أدائها تميز تحقيق نحو المنظمات ودفع القوى توحيد
 والتقليعل النجعاح فعرص لزيعادة منهعا باالسعتفادة لعإلدارة تسعمح واضعحة وأطر مبادئ في )التميز( الفلسفة هذه
 التميعععز علعععى النمعععاذ  هعععذه تعبعععر إذ التميعععز، تحقيعععق فعععي المنظمعععة أداء كفعععاءة رفعععع ومنعععه الفشعععل فعععرص معععن

 عنعد للمنظمعات تسعمح والتعي بعه الخاصعة درجاتعه معيعار لكعل يكعون بحيع  المحعددة المععايير معن بمجموععة
 األداء. في والضعف القصور أوجه مختلف على الوقوف ومنه ذاتي تقييم بإجراء عليها االستناد
 الغربية. التميز وجوائز نماذ  األول: الفر 
 منعه اسعتلهمت العذي واألصعل األسعاس (Deming) ديمنج نموذ أ يعتبر (:Deming) الياباني نموذجاأل  .1

 الععدكتور لجهععود تخليععدا باليابععان 1001 سععنة إلععى نشععأته تعععود حيعع  ،أفكارهععا األخععرى التميععز نمععاذ  جميععع
 الجعودة إلدارة والتطبيقيعة العمليعة األسعس وضعع من أول يعتبر الذي (W.Deming) ديمنج" "وليام األمريكي
 يمكعععن عامعععا إطعععارا مجموعهعععا فعععي تشعععكل مبعععدأ عشعععر أربععععة علعععى نمعععوذ األ هعععذا يشعععتمل حيععع  ،الشعععاملة

 1:في تتحدد التي وهي بها خاص نموذ أ وضع أجل من به االستعانة للمنظمات
 والخدمات. المنتجات لتحسين ثابت هدف إيجاد -
 التحديات. لمواجهة والتحسين التطوير فلسفة تبني -
 الجودة. لتحقيق الشامل والفحص التفتيش أساليب عن االعتماد عن التوقف -
 التكاليف. في المستمر والتخفيض لألبد المستمر التحسين -
 التدريب. في الحديثة الطرق اعتماد -
 والقيادة. اإلشراف بين التنسيق تحقيق -
 . المالئم المنا  إيجاد على والعمل والعاملين المرؤوسين عن الخوف إبعاد -
 للمنظمة. المكونة واإلدارات األقسام بين الموجودة والعوائق التنظيمية العوائق إزالة على العمل -
 بالجودة. ذلك ربط دون لإلنتا  قياسية أرقام وضع عدم -
  السنوي. التقويم نظام من التخلص -
قامة تأسيس - عادة التعليم تقوية برامج وا   التقعدم لمواجهعة المنظمعة في فرد لكل الذاتي والتطوير التدريب وا 

 التكنولوجي.
 المستمر. التطوير جلأ من جهده يخصص أن على المناسب مكانه في فرد كل تشجيع -

                                                           

 .10، ص(6116القاهرة: مركز الخبرات المهنية لإلدارة، ). إدارة الجودة الشاملة، عبد الرحمان توفيق وآخرون 1
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 بحيعع  مجموعععات أربععع إلععى العشععرة التميععز معععايير تقسععيم علععى نمععوذ ألا هععذا عمععل آليععة تعتمععد كمععا
 علعى ،معيعار لكعل نقطعة (111) بمععدل المععايير تلعك علعى نقطعة (1111) توزيعع خعالل من تهجائز  تقاس
 ،%01 ععععن المنظمعععة قبعععل معععن المحققعععة اإلجماليعععة النتيجعععة تقعععل وال %01 ععععن معيعععار كعععل نتيجعععة قععلت أال

 1:في المجموعات هذه وتتحدد
 بعدوره يشعتمل العذي وهعو تتبعهعا التعي السياسعات معيار خالل من المنظمة توجه يتحدد بحي  التوجيه: .أ 

 وضععععوحها مععععدى،المنظمة  تتبعهععععا التععععي السياسععععات بشععععرح المتصععععلة الفرعيععععة المعععععايير مععععن مجموعععععة علعععى
 والبعيدة. القريبة باألهداف وارتباطها

 كمععا المحععددة الفرعيععة المعععايير مععن مجموعععة تتضععمن أساسععية معععايير بأربعععة التوجيععه دعععم يععتم الععدعم: .ب 
 يلي:

 لتطبيعععق مالءمتعععه ومعععدى التنظيمعععي الهيكعععل بمرونعععة المتصعععلة الفرعيعععة المععععايير علعععى ويشعععتمل التنظعععيم: -
شراك الجودة مراقبة  المعلومات. تنظيم ،السلطة توزيع أسس وتمكينهم، الموظفين وا 

 مععن المعلومععات ومعالجععة وتععداول اسععتقبال بطععرق المتصععلة الفرعيععة المعععايير علععى ويشععتمل المعلومععات: -
 تنظيمها. أساليب وكذا والخارجية الداخلية مصادرها

 حالععة مسععتوى ،والتدريبيععة التعليميععة بععالخطط المتصععلة الفرعيععة المعععايير ويتنععاول البشععرية: المععوارد تنميععة -
 اإلحصائية. الطرق أهمية إدراك مستوى وكذا لألفراد الذاتي التطوير دعم، بالجودة الوعي

لغعاء تأسيس بإجراءات المتصلة الفرعية المعايير ويتناول المقاييس: توحيد -  االلتعزام ومسعتوى ،المععايير وا 
 منظم. بشكل تطويرها ومدى بها
 اآلتية: األساسية المعايير عبر التنفيذ يتم التنفيذ: .  

 وتحسععين تحليععل ،الجععودة ضععمان نظععم بععإدارة المتصععلة الفرعيععة المعععايير علععى ويشععتمل الجععودة: ضععمان -
 فهعم علعى المنظمعة قعدرة القيعاس، أدوات اسعتخدام مسعتوى الجعودة، ومراجععة وتقيعيم مراقبة مستوى العمليات،
 البيئة. حماية وتأكيد منتجاتها في واألمان الموثوقية على الحفاظ على قدرتها وكذا الزبائن، حاجيات

 وعالقعة اإلدارية المستويات على الرقابة أساليب بتحديد المتصلة الفرعية المعاير على ويشتمل اإلدامة: -
 تشغيلية. إدارية بأنظمة الجودة ضمان نظام

 وأوليععة ،المنظمععة فععي الجععودة تواجععه التععي المشععكالت تحليععل أسععلوب إلععى المعيععار هععذا ويشععير التحسععين: -
 عالجها. خطط وكذا معها التعامل

 ناهعذ يتضعح حي  المستقبلية الخطط ويضع يحدد الذي التأثير معيار خالل من تقاس والتي النتائج: .د 
 يلي: كما ناالمعيار 

                                                           

1 Porter L.j &Tarnner S.J,ibid.p 611.  
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رضعععاء ،الملموسعععة وغيعععر الملموسعععة اآلثعععار قيعععاس المعيعععار هعععذا ويععععرض التعععأثير: -  والموظعععف، العميعععل وا 
 والدولية. المحلية المجتمعات على والتأثير

 بعالواقع العوعي معن انطالقعا المشعاكل لحعل المسعتقبلية الخطعط المعيعار هعذا ويتضعمن المسعتقبلية: الخطط -
 الجودة. سياقات ضمن وتجسيدها تطبيقها على والقدرة ،الراهن

 (.Deming) ديمنال نموذجأ (:11) رقم الشكل

 
  p201 .Ibid .S.J &Tarnner L.J Porter المصدر:

 باسعم يعرتبط العذي - نمعوذ األ هعذا يمثعل (:Malcolm Baldrige) بالـدريال مالكولم األمريكي نموذجاأل  .6
 بشعكل إقرارهعا تعم باسعمه جعائزة خصصعت والعذي األمريكيعة الشعاملة الجعودة إدارة رواد أحعد بالدريج" "مالكولم
 التعليميععععة المنظمععععات ،األعمععععال منظمععععات فيهععععا بمععععا األمريكيععععة للمنظمععععات تمععععنح 10.0 عععععام فععععي قععععانوني

 بشعكل أدائها لتحسين للمنظمة شامال إطارا 1،-نموذجهأ معايير تطبيق في تنجح التي الصحية والمنظمات
 وكعذا، والجعودة المسعتمر التحسعين متطلبعات علعى تركيعزه خعالل من وهذا الياباني نموذ األ من مستمدا عام
 الزبعائن احتياجعات تلبعي وخدمات سلع بتقديم الزبون ورضا المنظمة استراتيجية لتحقيق االبتكار على القدرة

 تحقيععق فععي المنظمععات منهععا تسععتفيد مهمععة أداة منععه جعععل ممععا المسععتقبل، فععي والمتععوقعين الحععاليين والعمععالء
 2:يلي فيما عليها يركز التي والتوجهات المفاهيم تتمحور حي  التميز مستويات

 القيم. وخلق الرؤية تحديد في القيادة دور على التركيز خالل من :الرؤية ذات القيادة -
 يجعلعه ممعا العميعل نحعو التوجعه علعى باألسعاس يقعوم التميعز أن ذلعك :العمعالء رغبعة معن المسعتمد التميز -

 .امؤثر  جد عنصرا
                                                           

 .11ص  سابق.مرجع ، يوسف بومدين 1
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 والتكيععف المرونععة تحقيععق علععى المنظمععة يسععاعد التنظيمععي الععتعلم أن ذلععك :والتشخيصععي التنظيمععي لععتعلما -
 للتغير. واالستجابة

 اإلبداعيععععة القععععدرات تععععوافر علععععى المنظمععععة نجععععاح اعتمععععاد منطلععععق مععععن وهععععذا :والشععععركاء العععععاملين قيمععععة -
 وشركائها. موظفيها جانب من واالبتكارية

 المسعاعدة التنظيميعة الحيعاة جعودة معدى علعى مباشعرة بصعفة يعرتبط معا وهعذا :التنظيميعة والمرونعة الرشاقة -
 المرونة. تحقيق على

 المنظمععة علععى المععؤثرة األجععل وقصععيرة ،األجععل طويععة العوامععل فهععم بهععدف وهععذا :المسععتقبل علععى يععزكالتر  -
 واستيعابها.

 المنظمة. وعمليات خدمات في والتحسين التغيير لتحقيق وذلك :اإلبدا  لتحقيق اإلدارة -
 والنتائج. العمليات أداء وقياس تحليل من المتوفرة المعلومات خالل من وذلك :بالواقع اإلدارة -
 المسؤولية. وتشديد األخالقي البعد على التأكيد خالل من وهذا :والمواطنة العامة المسؤولية -
 القيم. وخلق النتائج على التركيز -
 النظم. منهج انتها  -

 معايير على نقطة (1111) توزيع خالل من تقاس أساسية معايير سبعة على نموذ األ هذا ويستند
 وموضعوعي ذاتعي تقيعيم إجعراء فعي المنظمات تستعملها أن يمكن فرعيا معيارا عشر تسعة في محددة فرعية

 :اآلتي الشكل خالل من يتضح ما وهذا تميزها لمستويات
 (.Baldrige Malcolm) بالدريال مالكوم نموذجأ (:12) رقم الشكل
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فيمععا  نمععوذ األ لهععذا وفقععا التميععز لتحقيععق السععبعة ةالرئيسعع المعععايير تتضععح السععابق الشععكل خععالل مععن
 1:يلي
 نمععوذ األ نقععط إجمععالي مععن نقطععة (161) لععه خصععص الععذي المعيععار هععدا يقععيس حيعع  القيععادة: معيععار .أ 

 إلعى الععاملين، لعدى االبتكعار وتشعجيع التنظيم األداء وتوقعات قيم تحديد على التنظيمية القيادات قدرة مدى
 خععالل مععن وهععذا ،والقصععير الطويععل األجلععين فععي للمنظمععة المسععتقبلية االتجاهععات تحديععد علععى قععدرتها جانععب

 والقعيم الرؤيعة خعالل معن العليعا والقيعادة ،نقطعة (01بعع) االجتماعيعة المسعؤولية :في يتحددان فرعيين معيارين
 نقطة. (01بع) واالتصاالت

 المنظمعة قعدرة معدى نقطعة (0.) على يستحوذ الذي المعيار هذا ويقيس :االستراتيجي التخطيط معيار .ب 
 االسعتراتيجية إنمعاء فعي محعددين فرعيين معيارين وفق التنفيذ حيز ووضعها استراتيجية خطط صياغة على
 نقطة. (00) االستراتيجية ونشر ،نقطة (01)
 المنظمععة قععدرة مععدى نقطععة (0.) لععه خصععص الععذي المعيععار هععذا ويقععيس :الزبععون علععى التركيععز معيععار .  

 تقعععديم خعععالل معععن الزبعععون معععع االلتعععزام :معيعععاري باعتمعععاد وتحقيقعععه العمعععالء ورغبعععات احتياجعععات تحديعععد علعععى
 خععالل مععن بععالزبون واالهتمععام نقطععة، (01) المنظمععة داخععل الزبععون ثقافععة بنععاء وكععذلك المنععتج أو الخععدمات
 نقطة. (00) تنفيذية برامج إلى وترجمتها العمالء عن الراجعة التغذية عمليات بتحسين االهتمام

دارة التحليععل القيععاس، معيععار .د   تحليععل فععي نقطععة (01) لععه خصععص الععذي المعيععار هععدا يبحعع  :المعرفععة وا 
 حيع  معن متسعاويين فعرعيين معيعارين خعالل معن ةالرئيسع المنظمعة عمليعات تدعم التي والمعلومات البيانات
 إدارة ،األداء تطععوير ومراجعععة المنظمععة أداء قياسععات تحليععل فععي والمحععددان إليهمععا المسععندة العدديععة القيمععة
 المتميز. األداء تحقيق في التكنولوجي البعد أهمية على أخرى مرة يؤكد ما وهذا المعلومات وتقنية المعرفة

 اهتمععام مععدى نقطععة (1.) لععه خصععص الععذي المعيععار هععذا ويقععيس :العاملععة القععوة علععى التركيععز معيععار .ه 
 مععن نقطععة (00) العاملععة بععالقوة االلتععزام معيععاري خععالل مععن وهععذا البشععرية المععوارد وتطععوير بتنظععيم المنظمععة
 أسعععاليب تفعيعععل غعععرار علعععى والتعععدريب التطعععوير نظعععم وتطعععوير العععوظيفي الرضعععا بمحعععددات االهتمعععام خعععالل

 الثقافي. التنو  لبناء الموظفين اختيار بكيفية يهتم والذي العاملة القوة بيئة معيار وكذا  االتصال
 خصعص العذي وتطويرهعا العمليعات إلدارة المختلفعة الجوانعب المعيعار هعذا يقعيس :العمليعات إدارة معيار .و 

 يستمل والذي التشغيل عمليات معيار وكذا ،نقطة (10) العمل أنظمة معيار ذلك ويتضمن نقطة (0.) له
 فعاليتها. وتحقيق مراقبتها ،العمليات تصميم

                                                           

 ، على الرابط:6112/.11/1النموذ  األمريكي للتميز، تم تصفح الموقع بتاريخ: 1
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 وكيفيعة المحققة االنجازات نقطة (011) له خصص والذي األخير المعيار هذا ويقيس :النتائج معيار .ز 
 النقععاط وزعععت حيعع  ،الرئيسععة العمععل مجععاالت فععي نععهيوتحي المنظمععة أداء فععي البحعع  خععالل مععن تطويرهععا،
  :في والمحددة الفرعية مؤشراته على متساوية بطريقة

 ووالئه. الزبون رضا بمؤشرات وتتعلق المتعاملين: على التركيز مخرجات -
 بالمنتجععععات ومقارنتهععععا المقدمععععة المنتجععععات مسععععتوى بمؤشععععرات وتتعلععععق :والمنتجععععات الخععععدمات مخرجععععات -

 المنافسة.
 المالية. المؤشرات وتخص :المالية المخرجات -
 والتطوير. األداء مؤشرات وكذا للمنظمة البشرية الموارد رضا بمؤشرات وتتعلق :العمل قوى مخرجات -
 التكيف. على القدرة وكذا التشغيلية العمليات بكفاءة وترتبط :التنظيمية للعمليات التأثير نتائج -
 المناسبة الرؤية وخلق ،االستراتيجيات تطبيق بمؤشرات وتتعلق :االجتماعية والمسؤولية القيادة مخرجات -

 للمنظمة.
 فععي اسععتخداما األداء تميععز نمععاذ  أبععرز مععن األوروبععي نمععوذ األ يعتبععر (:EFQM) األوروبــي نمــوذجاأل  .1

 فععي ..10 سععنة تأسسععت التععي الجععودة" إلدارة األوروبيععة "المنظمععة جهععود وليععد كععان والععذي المعاصععر العععالم
 فعي المنظمعة هعذه قعدمت حيع  األوروبعي، دقتصعااال فعي العدائم التميعز ععن المسعتمر للبحع  مساعيها سياق
 على المنظمات مساعدة في فعاال إداريا نظاما مثل حي  1001،1 سنة نموذ األ هذا غايتها تحقيق سياق
 العمععالء خدمعة فعي يتحعدد ال األداء فعي التميعز أن علعى فلسعفته تقعوم إذ، أدائهعا مسعتوى علعى التميعز تحقيعق
 تقعععوم التعععي القيعععادة خعععالل معععن إنمعععا فقعععط، ككعععل والمجتمعععع والععععاملين المصعععلحة ألصعععحاب المنعععافع وتحقيعععق
 ذاتهعا حعد فعي العمليعات كفاءة أن اعتبار على البشرية والموارد واالستراتيجيات السياسيات وتوجيه بصياغة
 بععين وتنسععق والسياسععيات االسععتراتيجيات تضععع التععي القيععادة وفعاليععة المععوظفين مشععاركة درجععة علععى متوقععف
  للمنظمة. المتاحة الموارد مختلف

 مجموععة علعى متوقعف المتميعز األداء تحقيعق فعي المنظمات ونجاح قدرة أن إلى نموذ األ هذا يشير
 2في: تتحدد التي والمقومات األسس من
 كافة. المصلحة أصحاب احتياجات وتلبية المستهدفة األهداف تحقيق نحو التوجيه 
 بععوالئهم واالحتفععاظ العمععالء مععع التعامععل عالقععات تنميععة علععى العمععل خععالل مععن العميععل علععى التركيععز 

 للمنظمة.
 الواضحة. واألهداف الفعالة القيادة 
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 الحقائق. على واالعتماد المتكاملة العمليات بمنطق اإلدارة 
 الثقة. على قائمة تشاركيه ثقافة خلق على والعمل فراداأل تنمية 
 العمل. شركاء جميع مع والمشاركة والتكامل التعاون عالقات استثمار على العمل 
 المجتمع. ونظم قواعد واحترام للمنظمة االجتماعية المسؤولية إدراك 

 (10) تسعععة علععى السععابقة النمععاذ  مععن غيععره غععرار علععى لععه خصصععت الععذي نمععوذ األ هععذا يسععتندو 
 معععن مجموععععة بعععدورها تضعععم التعععي ،ةالرئيسععع همععععايير  علعععى نقطعععة (1111) توزيعععع خعععالل معععن تقعععاس مععععايير
 :اآلتي الشكل في توضيحه يمكن ما وهذا الفرعية المعايير

 (.EFQM) األداء لتميز األوروبي نموذجاأل  (:12) رقم الشكل

 
 www.EFQM.ORGالمصدر:

 فععي التسعععة مععاييره ترتيععب علعى تقييمععه فععي يسعتند نمععوذ األ هعذا أن يتضععح أعععاله الشعكل خععالل معن
 1:يلي لما وفقا والنتائج المكنات في نيمحدد أساسين محورين

 :اآلتية الفرعية المؤشرات على موزعة نقطة (011)) على ويشتمل المكنات: معيار .أ 
 والقععيم والرؤيععة لمهمععة وتسععهيل تععوفير نحععو القععادة سععلوك فععي البحعع  خععالل مععن نقطععة: (111) القيععادة 

 والتميز. لإلبدا  مشجعة بيئة وخلق ،التنظيمية
 إمكانععات كامععل وتحريععر التطععوير إدارة فععي بالبحعع  المعيععار هععذا ويهععتم :نقطععة (01) البشععرية المععوارد 

 قدراتهم. وتطوير األفراد
 مهعععام لتنفيععذ االسععتراتيجية النظععرة تطععوير فععي بالبحعع  المعيععار هععذا ويعنععى :نقطععة (1.) االسععتراتيجية 

 .االستراتيجية لتطبيق والعمليات والخطط السياسات وتطوير ،المنظمة
                                                           

 1 بدر بن سليمان بن عبد اهلل ال مزرو ، مرجع سابق. ص- ص.0- 00. 
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 معن الداخليعة والمعوارد الخارجيعة الشعركات إدارة تخطعيط في يبح  وهو :نقطة (01) الموارد و الشراكة 
 التشغيلية. والعمليات واالستراتيجية السياسة دعم أجل
 دارة تصميم في بالبح  المعيار هذا يعنى :نقطة (101) العمليات  دعم أجل من العمليات وتحسين وا 

 المصلحة. أصحاب من وغيرهم العمالء إلرضاء المنظمة واستراتيجيات سياسات
 إذ ت،نجعازاإ معن المنظمعة تحقعق ومعا حققتعه ما عن المعيار هذا ويعبر :)المخرجات( النتائج مجموعة .ب 

 :اآلتية الفرعية المعايير بدوره يضم
 معن العمالء نتائج لتحقيق الشاملة اإلجراءات في بالبح  المعيار هذا يعنى :نقطة (611الزبائن) نتائج -

 بالمتعاملين المتعلقة األداء ومؤشرات ،المتعاملين رأي مقاييس على االعتماد خالل
 مععن وذلععك العععاملين لألفععراد الراميععة النتععائج تحقيععق فععي يبحعع  وهععو :نقطععة (01) البشععرية المععوارد نتععائج -

 البشرية بالموارد المتعلقة األداء ومؤشرات ،البشرية الموارد رأي مقاييس على االعتماد خالل
 للمجتمعع والمتوقععة الحاليعة للحاجعات بالنسبة المنظمة تحققه ما إلى المعيار هذا ويشير :المجتمع نتائج -

 :اآلتيين المعيارين حسب تقويمه ويتم والعالمي والوطني المحلي
 المععععوارد وحمايعععة البيئعععة المعيشعععة جعععودة علعععى المنظمعععة لتعععأثير المجتمعععع إدراك تخعععص أساسعععية مقعععاييس 

 الكونية. الطبيعية
 المجتمع. في دورها عن تكشف نفسها المؤسسة تخص بالفعالية متعلقة داخلية إضافية مؤشرات 
 الععام السعلوك تفسعير علعى القعادرة األساسعية المؤشعرات جميع إلى العنصر هذا ويشير :األساسية النتائج -

 :التالية المقاييس وفق ويتم المستقبلية واتجاهاتها للمنظمة
 فععي الفاعلععة األطععراف جميععع رضععا وكععذلك لهععا المخطععط األهععداف تحقيععق مععدى توضععح أساسععية مؤشععرات 

 المحققة. النتائج عن المؤسسة
 األخرى. الجوانب أو المالي الجانب في المنظمة أداء تخص إضافية مؤشرات 

 ترصععد ومتفاعلععة متكاملععة منظومععة باعتبارهععا السععابقة النمععاذ  أن يتضععح السععابق العععرض خععالل مععن
 نظععام تأسععيس علععى وتسععاعدها ،التميععز مسععتويات عععن بعععدها أو اقترابهععا عععدم حيعع  مععن المنظمععات حركععة
 ثعم ومعن والنقعائص الفجعوات إدراك علعى مسعاعدتها وكذا التميز منظومة في موقعها تحديد خالل من إداري
 :فععي والمحعددة األساسعية المعععايير معن ععدد فعي بعضععها معع وتتفعق تتقعاطع لتععداركها المناسعبة الحلعول إيجعاد
 معععع األداء نتعععائج وكعععذا والزبععائن العمعععالء نحعععو التوجعععه ،البشععرية المعععوارد ،واالسعععتراتيجيات العمليعععات ،القيععادة
 الفرعية. المعايير وكذا معيار لكل المسندة العددية القيم في طفيف تباين وجود
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 العربية. التميز وجوائز نماذ  الثاني: الفر 
 اإلشعارة تمعت التعي تلعك خاصعة التميعز مجعال فعي الرائعدة الغربيعة النمعاذ  معن العربيعة الدول استفادت

 غعععرار علعععى األداء لتميععز عربيعععة نمععاذ  بنعععاء إلععى أدت التعععي الجهععود معععن العديععد بعععرزت حيعع  ،سعععابقا إليهععا
 عزيععز"،ال عبععد" الملععك نمععوذ أ "،المتحععدة العربيععة اإلمععارات" دولععة فععي المتميععز لععألداء ي"دبعع" برنععامج نمععوذ أ

 الثاني. الفصل في إليه التطرق سيتم الذي الجزائري نموذ واأل
 انطالقععه بدايععة فععي المتميععز الحكععومي لععألداء دبععي أنمععوذ  قععدم :المتميــز الحكــومي لــاداء دبــي أنمــوذج .1

 الحكععومي القطععا  فعي بالممارسععات واالرتقعاء الخععدمات وتحسعين األداء لتطععوير متكاملعة مبععادرة 1000 سعنة
 إداري تععرف مجععرد يعععد لععم التميععز أن مفادهععا مسععلمة مععن ينطلععق حيعع  مجاالتععه، جميععع فععي التميععز وتحقيععق
 مععن اسععتفاد حيعع  المؤسسععي، النجععاح لتحقيععق أساسععي متطلععب أنععه مععا بقععدر عنععه االسععتغناء يمكععن إضععافي
 التعي والفرعيعة األساسية معاييره منه اقتبس الذي "األوروبي" نموذ األ خاصة األداء لتميز العالمية النماذ 
 مععع ليععتالءم وتكييفععه فيهععا، طبععق التععي البيئيععة الخصوصععية مراعععاة مععع ترجمتععه وتمععت إليهععا اإلشععارة سععبقت

  1."دبي" بإمارة العمل متطلبات
 وكانعت 6111 سعنة للتميز "العزيز عبد" الملك جائزة إنشاء تم للتميز: العزيز عبد الملك جائزة نموذجأ .6

 (EFQM) األوروبعي نمعوذ األ مععايير علعى الجعائزة مععايير تسعتند حيع  م،6110سنة للجائزة األولى الدورة
 للمعععايير الكميععة والنسععب النقععاط توزيععع فععي واخععتالف والتحليععل، بالمعلومععات مععرتبط خععرآ مؤشععر إضععافة مععع
 2يلي: كما نموذ لأل والفرعية ةالرئيس المعايير على نقطة 1111 توزيع يتم حي  األخرى، النماذ  على

 نقطة. 101 له خصص القيادة: معيار -
 نقطة. 01 له خصص االستراتيجي: التخطيط معيار -
 نقطة. 111 له خصص البشرية: الموارد معيار -
 نقطة. 1.1 له خصص العمليات: إدارة معيار -
 نقطة. 01 له خص والشراكة: الموردين إدارة معيار -
 نقطة. 111 له خصص العميل: على التركيز معيار -
 نقطة. 01 له خصص والتحليل: المعلومات معيار -
 نقطة. 111 له خصص المجتمع: على التأثير معيار -
 نقطة 1.1 له خصص األعمال: نتائج معيار -

                                                           

 .160ص (، 6112الشارقة: مركز بحو  شرطة الشارقة، ). إدارة الجودة ونماذ  التميز، عبد الكريم ابو الفتوح درويش 1
دراسعة ميدانيعة علعى شعركة  – دور التمكين اإلداري في التميز التنظيمعي "دراسعة ميدانيعة علعى شعركة سعوناطراك البتروليعة الجزائريعة" ،أبو بكر بوسالم 2

 .116ص(، 6110جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  ،دكتوراه غير منشورة في إدارة األعمال أطروحة). "-سوناطراك لالنتا  بحاسي الرمل
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 العامة. اإلدارة أداء لتميز كمدخل لكترونيةاإل  اإلدارة الثالث: المطلب
 الوقععت فععي المعاصععرة اإلداريععة المنظمععات تعرفهععا باتععت التععي والخارجيععة الداخليععة التحععديات ظععل فععي

 القعدرة تكسبها التي المناسبة واالستراتيجيات المالئمة الطرق عن البح  عليها الضروري من أصبح الراهن
 مععن الكثيععر يتفععق حيعع  لبقائهععا حتميععة ضععرورة باعتبععاره أخععرى جهععة مععن والتميععز ،جهععة مععن التكيععف علععى

 تواجعه الخصعوص وجعه علعى العامعة اإلداريعة المنظمات أن على العامة اإلدارة مجال في والخبراء الباحثين
 ممععا تقليديععة، أسععاليب خععالل معن معهععا التعامععل أو مواجهتهععا يصعععب أدائهعا فععي التميععز لبلععو  كثيععرة تحعديات
 هععذه معع المرغععوب التوافعق تحقيعق يتسععنى حتعى الحاليععة والسياسعات والبعرامج الععنظم فعي النظععر إععادة يسعتلزم

 إرضعاء علعى المنظمعات قعدرة معدى فعي يتجسعد الحكعومي اإلداري الجهعاز أداء في التميز باعتبار التحديات
 وأسععاليب أنمععاط اعتمععاد خععالل مععن إال تحقيقععه يمكععن ال مععا وهععذا األمثععل، الوجععه علععى وخععدمتهم المتعععاملين

 وتحقيعق االسعتجابة علعى فعالية وأكثرها المداخل تلك أهم كأحد لكترونيةاإل اإلدارة بذلك لتبرز حديثة إدارية
 أدائها. تميز
 .االلكترونية اإلدارة لمدخل وفقا األداء تميز لتحقيق الكمية المؤشرات األول: الفر 

 "مجمععل :إلععى يشععير والععذي الدراسععة هععذه فععي المعتمععد األداء لتميععز اإلجرائععي التعريععف علععى اعتمععادا
 التشععغيلية والمحععددات المعطيععات مععن مجموعععة تضععافر عععن المتمخضععة المنظمععة فععي اإلداريععة الممارسععات
 وفعععق الجهععات لمختلعععف فريععدة وخعععدمات مخرجععات لتقعععديم تهععدف والتعععي، واالسععتراتيجية والبشعععرية والتنظيميععة

 التجديعد معنهج ووفعق واإلتقعان الجعودة معن أساس وعلى العميل رضا تحقق وبمستويات للقياس قابلة معايير
 األفضعل تحقيعق ععن األخعرى المنظمعات عجعز نتيجعة لمنظمعة العميل والء يحقق مما المستمرين، واالبتكار

 :اآلتية المعادلة في الرياضي للمنطق وفقا ترجمته يمكننا ،1المثيل" حتى أو
 متميــزة  بشــرية مــوارد متميــزة  تنظيميــة بيئــة متميــزة  قيــادة متميــز  اســتراتيجي بنــاء األداء= تميــز

 متميزة. "مخرجات" نتائال اإلبداع 
 الدراسة. في المعتمدة المراجع على باالعتماد الباحثة إعداد من المصدر:

 وتحقيقعه التميعز ععن المعاصعرة اإلداريعة المنظمعات بحع  مسعاعي ظعل فعي :المتميز االستراتيجي البناء .1
 حععدي  علمععي إداري كأسععلوب االسععتراتيجي البنععاء متطلبععات تععوفير األخيععرة تلععك علععى الضععروري مععن أصععبح
نمعا تفاديهعا، يجعب تهديعدات عليها يفرض مجال أنه على المستقبل إلى النظرة تجاوز من يمكنها  كفرصعة وا 
 يعتم التعي القعوة نقعاط إلعى الضععف نقعاط معن العديعد تحويعل خعالل معن وهعذا التطعور لتحقيق استثمارها يمكن

 المحيطة. البيئة وتحديات مستجدات مع للتعامل توظيفها
 المناسععبة والخطععوات المالئمععة والطريقععة "األسععلوب :أنععه علععى االسععتراتيجي البنععاء تعريععف يمكععن حيعع 

 والفعاليععة الكفععاءة مسععتويات بععأعلى أهععدافها تحقيععق نحععو توجععهلل اإلداريععة المنظمععة أو المؤسسععة تتخععذها التععي
                                                           

 باإلعتماد على المراجع المعتمدة في الدراسة. طالبة من إعداد ال 1



 التأصيل النظري والمفاهيمي للدراسة. الفصل األول:

 

 107 

 

 معن وهعذا ، اسعتثماره و اسعتباقه ذلعك معن واألكثر بالمستقبل التنبؤ إمكانية من يتيحه ما خالل من ،والجودة
 بيئتهعا ععن الناشعئة والتهديعدات المتاحعة والفعرص للمنظمعة الذاتيعة القعدرات بعين التوافعق معن نو  إتاحة خالل

 متطلبععات مئععيال بمععا للمنظمععة االسععتراتيجي الموضععع تحقيععق إلععى يععؤدي ممععا واالبتكععار اإلبععدا  نهععج باعتمععاد
 مععن يتحقععق االسععتراتيجي "البنععاء أن: يقععول "Porter" "بععورتر" نجععد السععياق هععذا وفععي 1تعايشععه"، التععي الفتععرة
 أنشععطة أداء ويتطلععب المنظمععة، يميععز مععا كععل علععى المحافظععة طريععق عععن تنععتج مسععتديمة ميععزة خلععق خععالل
 وفقا االستراتيجي البناء تعريف يمكن وعليه 2مختلفة"، بطريقها أدائها األقل على أو المنافسين، عن مختلفة
 :اآلتية للمعادلة
 سععيكون+ لمععا اسععتباقي ترصععد للمسععتقبل+ استشععراف +*اسععتراتيجي تشععخيص =المتميــز االســتراتيجي البنــاء
 .واالبتكار اإلبدا  والموارد+ الشراكات تطوير البيئية+ والمتطلبات المنظمة موارد بين توافق إحدا 

 تفعيعل فعي المحعوري العنصعر ععن التسعاؤل يثيعر أن بعد ال األداء تميز عن الحدي  إن المتميزة: القيادة .6
 العذي القيعادة عنصر في يتمثل والذي التميز، من مستويات إلى للوصول ودفعها ومواردها المنظمة طاقات

 المحععرك العنصععر باعتبععاره األخععرى للعناصععر إكسععابها مععن يععتمكن حتععى التميععز سععمة يكتسععب أن لععه بععد ال
 يمكعن حيع  ،األداء تميعز محعددات بعاقي علعى مباشعر تعأثير معن لعه معا خعالل معن المنظمعة لجهعود والموجه
 خعالل من القرارات اتخاذ في اإلداري القائد يمارسه الذي المتميز "النشاط أنها: على المتميزة القيادة تعريف
 الفععععرص وتععععوفير التنظيميععععة، الفععععرص اسععععتغالل مععععن تمكنععععه والتععععي يحوزهععععا التععععي والقععععدرات الصععععفات جملععععة

 واألزمععات المضععطربة العمليععات مواجهععة علععى المنظمععة تسععاعد بصععورة المتحديععة األعمععال وقبععول التطويريععة
 التميعز نحعو بالتوجعه لهعم وتشعجيعها األفعراد قعدرات تنميعة علعى تسعاعده التي المهارات جانب إلى ،3المتعدية
 وبععين بينهععا المباشععرة االتصععاالت دعععم خععالل مععن جديععدة أفكععار إلععى للتوصععل األفععراد بععين المنافسععة وتشععجيع

 4.التنظيمية" بالفعالية المتعلقة المعلومات انسيابية يتيح الذي بالشكل فراداأل
 البعاحثين آراء تباينعت التعي واألبععاد الخصعائص معن متناسعقا هعيكال تعكس المتميزة القيادة فإن وعليه

 يلي: فيما أبرزها تحديد يمكن والتي حولها
 والخارجين. الداخلين بالزبائن لالهتمام األولوية القائد إعطاء -
 تنميععة مععع بععأدائهم والثقععة علععيهم الرقابععة مععن بععدال المرؤوسععين مشععاركة خععالل مععن اآلخععرين علععى االنفتععاح -

 لديهم. بالمسؤولية الشعور
                                                           

 طالبة.من إعداد ال 1

2 MICHEL Porter, What is Strategy ?. Harvas*rd Business Review, Vol 47, N06, Oct- Dec,1996, pp 59-69. 

يقصععد بالتشععخيص االسععتراتيجي عمليععة تحليععل عناصععر البيئععة الداخليععة والخارجيععة وتحليععل خصائصععها، للكشععف عععن مععواطن القععوة والضعععف، وكععدا  *
 تخفيه من فرص وتهديدات.تحليل عناصر البيئة الخارجية وتحليل اتجاهاتها للكشف عن ما 

3 Frances Hesselbein , Rob Johnston, On mission and Leader shipK Aleader to Leader Guide. USA, 2002, p15. 

4 E. Borghini, Framework for the study of relashionships between organizatioal characteristics and 

organizational innovation. The journal of creative behavior, Vol31, N 01, p78. 
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 تعبئعة إلعى يعؤدي العذي الفريعق أسعلوب تجسعيد على والعمل والمجموعات األفراد بين التعاون مبدأ تحقيق -
 جهودهم.

 المرؤوسين. لدى غرسها خالل من للتميز مالئمة بيئة خلق على العمل -
 ومواجهتها. المشاكل مع التعامل على القدرة -
 المتعاملين. رضا تحقيق على القدرة -
 المستمرين. والتحسين التطوير تحقيق على السعي -
 عليهععا يتوقععف التععي والمتطلبععات المحععددات أهععم أحععد التنظيميععة البيئععة تمثععل :المتميــزة التنظيميــة البيئــة .1

 جعو تسعود التعي واالتجاهعات والمفعاهيم األفكعار مجموععة تمثعل أنهعا اعتبعار علعى المنظمعة أداء تميعز تحقيق
 سععمة لهععا معينععة خصععائص عععن "عبععارة أنهععا: علععى "الصععيرفي" عرفهععا حيعع  وتحععدده، المنظمععة فععي العمععل

 العليعععا اإلدارة لفلسعععفة كنتيجعععة الخصعععائص هعععذه وتتشعععكل المنظمعععة، فعععي العمعععل بيئعععة فعععي النسعععبي سعععتقراراال
جعراءات وسياسعات نظم إلى باإلضافة وممارستها  لتفسعير كأسعاس تسعتخدم أنهعا كمعا المنظمعة، فعي العمعل وا 
 البيئععة اشععتمال التعريعف هععذا خععالل معن مالحععظ هععو وكمعا ،1معدالتععه" وتحديععد األداء توجيعه بجانععب القعرارات
 نوعيتهععا حيعع  مععن تععؤثر التععي العناصععر مععن العديععد فععي تتحععدد التععي العمععل بيئععة خصععائص علععى التنظيميععة

 الثقافععععة ،التنظيمععععي الهيكععععل فععععي عناصععععرها أهععععم حصععععر يمكععععن إذ ،األداء تميععععز معععععدالت علععععى تهععععاايجابيا  و 
 وفقعا التنظيميعة البيئعة تميعز تعريعف يمكعن وعليه اإلدارية العمليات ،والمعلومات االتصاالت نظم ،التنظيمية
 اآلتية: للمعادلة
 ونظعععم االتصعععاالت تميعععز التنظيميعععة+ الثقافعععة تميعععز التنظيمعععي+ الهيكعععل تميعععز =المتميـــزة التنظيميـــة البيئـــة

 اإلدارية. العمليات تميز + المعلومات
 السابقة المراجع على باالعتماد الباحثة إعداد من المصدر:

 االسععععتراتيجي والمعععورد األساسععععية الدعامعععة يمثعععل أضععععحى البشعععري فععععالمورد :المتميـــزة البشــــرية المـــوارد .0
-البشععرية المعوارد- الموجعودات هعذه بقيمععة مرهونعا نجاحهعا بعات حيعع  ،اختالفهعا علعى للمنظمعات والمسعتدام
 فعععي تلعبعععه العععذي المحعععوري العععدور معععن انطالقعععا عليهعععا والمحافظعععة وتطويرهعععا إدارتهعععا واسعععتراتيجيات وأسعععاليب
 قععوة بظهععور يتميععز والععذي والعشععرين واحععدال القععرن خععالل خاصععة التميععز نحععو وتوجيههععا المنظمععة أداء تحديععد
 الكفعاءات حعول ععالمي صرا  حدو  إلى حتما سيقود الذي األمر المنظمة، في استخدامها وكيفية المعرفة
 المنظمعة داخعل الععاملين واألفراد الموظفين مجموعة أنها على تعريفها يمكن والتي المتميزة البشرية والموارد
 األداء معن مرتفععة معدالت تحقيق من تخولهم وأخالقية ومعرفية فكرية ومهارات بسلوكيات يتميزون والذين
 المععوارد أن بمعنععى واالبتكععار، األصععالة أو الكميععة أو الجععودة فععي ذلععك كععان سععواء النمطععي المعععدل تتجععاوز

                                                           

 .616ص (، 6110 حورس للنشر والتوزيع،: االسكندرية). السلوك التنظيميمحمد الصيرفي،  1
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 البشعععري للعنصعععر والمتفوقعععة الفعالعععة واألخالقيعععة واالبتكاريعععة اإلبداعيعععة قعععدراتال إلعععى تشعععير المتميعععزة البشعععرية
 للمنظمة.

 الذي "اإلبدا " األساسي موضوعها شديدة منافسة هذا يومنا إلى الثمانينات منذ العالم شهد فقد :اإلبداع .0
 الحقيقيعة فعالثروة لعذلك المنظمعات، واستمرار نجاح ثم ومن للتميز األساسية المقومات من أصبح ما سرعان
 العمليععةبععه  يقصععد حيعع  المنظمععة تنتجهععا التععي والمعععارف األفكععار مجمععو  فععي تكمععن المنظمععة تمتلكهععا التععي
 الحاجيععات إشععبا  إلععى تععؤدي حديثععة وطععرق بأسععاليب وجديععدة فريععدة مخرجععات خلععق أساسععها علععى يععتم التععي

 علعى لإلبعدا  فينظعر "كعوك بيتعر" أمعا للمنظمعة، والوالء الرضا تحقيق ومنه للزبائن المستقبلية وحتى الحالية
 رياديععة مكانععة المنظمععة احععتالل علععى تسععاعد قععد التععي التكنولوجيععة الوسععائل بعععض تحديععد علععى القععدرة " أنععه:

 1بالمنافسين". مقارنة
 المنظمععات بععين بمكانتهععا االحتفععاظ علععى المنظمععة قععدرة فععيا رئيسعع عععامال يعتبععر اإلبععدا  فععإن وعليععه

 هعذا متميعز أداء إلعى وصعلت كلمعا المنظمعة تقدمعه العذي اإلبعدا  وجعودة سعرعة زادت كلمعا أنه إذ ،المتنافسة
 وتوجيههعا البيئعة تحعديات مواجهعة فعي للمنظمعات أساسعية قعوة يمثعل اإلبعدا  نإفع أخرى جهة ومن جهة، من

 2التغيير. لمتطلبات االستجابة خالل من لمصلحتها
 إليعه الوصعول يتطلعب والعذي لعألداء الملموس العنصر األخير هذا ويعتبر :-المخرجات – النتائال تميز .2

 والسمات المحددات جملة عن المنظمة نتائج تميز يعبر حي  السابقة، والمقومات المتطلبات جميع تحقيق
 ،)العععععاملين احتياجععععات بععععين التععععوازن تحقيععععق ومععععدى المحققععععة، للنتععععائج نجععععازاإل تفععععوق مععععدى تظهععععر التععععي

 الحاليعة تطلععاتهم حجم يتجاوز بشكل منهم عنصر كل الحتياجات واالستجابة ككل( والمجتمع ،المتعاملين
 إلععى تقسععيمه خععالل مععن ضععبطه مععن بععد ال فضفاضععا ومعيععارا مؤشععرا منععه يجعععل مععا وهععذا المسععتقبلية، وحتععى
 أساسية: عناصر ثالثة

 هعمئأدا وتحسعين وفهعم ورصعد المنظمعة اتجعاه الععاملين رضا قياس على العمل خالل من العاملين: رضا -
 فيها.

 متميععزة وخععدمات نتععائج مععن المنظمععة تحققععه مععا ومعرفععة قيععاس علععى العمععل خععالل مععن المتعععاملين: رضععا -
 والخععدمات المقدمععة الخععدمات نوعيععة بععين الفجععوة تحديععد مععن انطالقععا الخدمععة وطععالبي العمععالء أو للجمهععور
 المتوقعة.

 وتقععديم نتععائج بتحقيععق االهتمععام مععن لهععا البععد متميععز أداء لتحقيععق تسعععى التععي فالمنظمععة المجتمععع: رضععا -
  ملموسة. مخرجات إلى وتحويلها احتياجاته لتحديد سعيها خالل من فيه المتواجدة للمجتمع متميزة خدمات

                                                           

 .2.ص(، .611القاهرة: دار الفاروق للنشر والتوزيع، ) إدارة اإلبدا .بيتر كوك، ترجمة: خالد العامري،  1
2 S.B Ahmad, A Mushar, The Relationship between intellectual capital and business performance. Iinternational 

conference on management and artificial intelligence ; Press Bali, Indonesian, 2011, p105. 
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 .اإلدارية المنظمات أداء مستوى على التميز ميزة بناء على كترونيةلاإل اإلدارة تأثير الثاني: الفر 
 بنائهعععععا حيععععع  معععععن المعاصعععععرة اإلداريعععععة المنظمعععععات فعععععي وحيويعععععا فععععععاال دورا لكترونيعععععةاإل اإلدارة معععععارست  

 المختلفععة أبععاده فعي تميععزه علعى فععال بشععكل هموتسع أدائهعا علععى كبيعر بشعكل تععؤثر أنهعا حيع  ،واسعتمراريتها
 يلي: فيما التأثير هذا إبراز يمكن حي  األساسية لمحدداته وفقا
ــةاإل  اإلدارة دور .1 ــي كتروني ــاء تحقيــق ف ــز اســتراتيجي بن  بنععاء تحقيععق إلععى الوصععول إن للمنظمــة: متمي

 وفععق تععتم التععي اإلجععراءات مععن سلسععلة علععى يقععوم منطقععي إطععار اسععتخدام يتطلععب المنظمععة داخععل اسععتراتيجي
 معععن تحملعععه بمعععا لكترونيعععةاإل اإلدارة تبعععرز حيععع  ومتطلباتعععه، مقوماتعععه إيجعععاد علعععى تسععععى منهجيعععة خطعععوات
 1يلي: ما خالل من وهذا ذلك على المساعدة األساليب كأحد يجابيةإ خصائص

 باسععتخدام متنوعععة أنشععطة يمععارس اجتماعيععا نظامععا باعتبارهععا فالمنظمععة المحيطععة: البيئععة وتقيععيم تحليععل .أ 
 يتميعععز منعععا  إطعععار وفعععي قيمعععة، ذات اجتماعيعععة حاجعععات تمثعععل أهعععداف إلعععى للوصعععول وماديعععة بشعععرية معععوارد

 والسياسععععية ديةقتصععععا"اال والعوامععععل المعطيععععات مععععن جملععععة تحكععععم نتيجععععة والديناميكيععععة التعقيععععد مععععن بععععالكثير
 تتطلععب التععي المحققععة والمخرجععات النتععائج "محصععلة وباعتبععاره هععاءأدا أن يعنععي هععذا نإفعع واالجتماعيععة..."،

 معن للعديعد تابععة دالعة يمثعل والخارجية" الداخلية البيئية المعطيات مع التفاعل ظل في الموارد جميع تفاعل
 مسععتوى علععى أو الفرعيععة األنظمععة مسععتوى علععى سععواء إيجابععا أو سععلبا فيععه تععؤثر التععي والعوامععل المتغيععرات
 ومنعه فيعه التأثير شأنها من عناصر عدة افرظوت وجود يتطلب الذي األمر خارجيا أو داخليا ككل المنظمة
 وفعي ومؤشراته، األداء تميز محددات بكونها العناصر هذه تعرف حي  الفشل أو بالنجاح إما مساره تحديد
 نعهإف للتحليل كإطارين البيئي والمقترب النظمي المدخل على واعتمادا التصور هذا ضوء وعلى السياق هذا
 والداخلية. الخارجية بيئتها تحليل في تميزها عوامل تحديد الممكن من
 يسعععتدعي العععذي األمعععر المسعععتمرين والتعقيعععد بعععالتغيير يتميعععز المنظمعععة فمحعععيط الخارجيعععة: البيئعععة تحليعععل 

 مصعادر معرفعة وكعذلك ،اتعهتوجيه فعي المحعيط يقعدمها قعد التي والفرص القيود حصر بهدف وتحليله دراسته
 فيمععا والتععأثر التععأثير عالقععات وفهععم فرعيععة أجععزاء إلععى تجزئتهععا خععالل مععن والتهديععدات الفععرص هععذه ومكونععات

 بدوره: يتطلب ما وهذا أخرى جهة من والمنظمة وبينهما جهة من بينها
  معقعد( أو بسعيط أنعه أو متغيعر، أم ثابعت هعو هعل ) بهعا يتميعز التعي الحالة وفهم المحيط طبيعة تحديد  -
 والثقافية...، والسياسية ،واالجتماعية ،ديةقتصااال العوامل إدراك جانب إلى
 توقعععات علععى تطععرأ قععد التععي بععالتطورات التنبععؤ علععى العمععل خععالل مععن للمنظمععة التنافسععية القععوى تحليععل -

 إشباعها. على والعمل المقدمة الخدمات من العمالء

                                                           

 .120 ص (،6110 وائل للنشر والتوزيع، دار: عمان) ،1ط والمنافسة. اإلستراتيجية العولمة إلدارةا الركابي، نزار كاظم 1
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 المنظمعععة تحقيعععق معععدى ععععن الدقيقعععة بالبيانعععات المنظمعععة تزويعععد خعععالل معععن وهعععذا المنظمعععة موقعععع تحديعععد -
 عنها. والجمهور العمالء لدى العامة االنطباعات خالل من وغاياتها ألهدافها

 المحتملععة، تأثيراتهعا لتحديعد مناقشعتها ثعم وتحليلهعا المعلومععات جمعع خعالل معن والتهديعدات الفعرص تحديعد -
 به. تتواجد الذي المحيط ومتغيرات سلوكل التوقع ومحاولة

 بنعاء إلعى للوصول أساسيا محكا الداخلية للبيئة االستراتيجي التحليل يمثل حي  الداخلية: البيئة تحليل 
 التنظيمعي، الهيكعل ) المختلفعة التنظيميعة بالجوانعب اهتمامعه نتيجعة متميعز أداء تحقيعق على قادر استراتيجي

 الموارد...(. التنظيمي، السلوك التنظيمية، الثقافة
 العععام اإلطععار مععن للتحععول األساسععية الخطععوة االسععتراتيجية صععياغة تمثععل االسععتراتيجي: البنععاء صععياغة .ب 

 القعععرارات اتخعععاذ علعععى اإلدارة تسعععاعد معنعععى ذات أدلعععة إلعععى المنظمعععي البيئعععي والتحليعععل االسعععتراتيجي لالتجعععاه
 إمكانيعة االعتبعار بععين تأخعذ مختلفعة وتركيبيعة تحليليعة مهعارات الخطعة هعذه صياغة تتطلب حي  المناسبة،

 احتياجععات عععن مسععتقبلية صععورة تكععوين فععي منظمععة لكععل ذاتيععة تجععارب توليععد بغيععة بالميععداني النظععري ربععط
 الجديعععدة المععععالم رسعععم إلعععى يعععؤدي العععذي بالشعععكل ...للتطعععوير القابلعععة والمهعععارات الفعععرص المخعععاطر، الزبعععائن،
 االسععتراتيجي االتجععاه مكونععات تحديععد يمكععن إذ فيععه المرغععوب التعامععل وأسععلوب الممكنععة التنفيذيععة للمقاربععات

 في:
 :المنظمة. وجود سبب الرسالة 
 :المنظمة. عمل تحكم التي المبادئ القيم 
 :اآلخرين. عن للتميز تحقيقا المستقبل في إليها الوصول إلى المنظمة تسعى التي الطموحات الرؤية 
 الرسالة. لتحقيق المرغوبة األهداف :االستراتيجية األهداف 
 واألهععداف الغايععات لتحقيععق الالزمععة اإلجععراءات جملععة إلععى التنفيععذ يشععير وتقييمععه: االسععتراتيجي التنفيععذ .ج 

 الفاعلعععة األطعععراف جميعععع إسعععهام ويتطلعععب واإلجعععراءات األعمعععال تخطعععيط يقتضعععي معععا وهعععذا واالسعععتراتيجيات
 االسعععتراتيجية الخطعععة تنفيعععذ يتضعععمن حيععع  ككعععل، اإلدارة مسعععتوى علعععى التكامعععل لتحقيعععق المعععوارد واسعععتقطاب

 ونظععم اإلداريععة، الرقابععة نظععام تفعيععل يسععتدعي الععذي األمععر العمليععة بهععذه العالقععة ذات المتغيععرات مععن العديععد
 التنظيمية. والثقافة المعلومات
 فعي مستمرة ومراقبة مرحلي تقييم إجراء هامن يتطلب وفعال كامل استراتيجي بناء نحو بالمنظمة فالتوجه

 التحعععول تنفيعععذ مرحلعععة أثنعععاء بهعععا القيعععام تعععم التعععي المختلفعععة والعمليعععات لألنشعععطة الفعلعععي األداء قيعععاس مسعععألة
 السعععريعة اإلجعععراءات اتخعععاذ ومنعععه الموجعععودة االنحرافعععات وكشعععف ،نجاحهعععا معععدى معععن للتحقعععق االسعععتراتيجي
 1وهي: االستراتيجية لتقييم اإلدارة تتبعها نشاطات ثالثة هناك فإن العموم وعلى ،لمعالجتها

                                                           
1 David Fred R, Strategic Management Concepts and Cases. New York : Prentice Hall, 2007, p32. 
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 الحالية. االستراتيجيات أساس تمثل والتي والخارجية الداخلية العوامل مراجعة 
 االنحرافات. وتشخيص المنجز الفعلي األداء قياس 
 التصحيحية. باإلجراءات القيام 

 للمنظمععة المتميععز االسععتراتيجي البنععاء تحقيععق فععي لكترونيععةاإل اإلدارة دور أن يتضععح سععبق مععا خععالل مععن
 على: قدرتها خالل من يتحدد

 المستقبلية. أهدافها وتوضيح للمنظمة الحالي الوضع تحديد -
 البيئية. للتطورات وفقا للمنظمة المستقبلية الخطط وضع -
 خالل: من المستقبلية بالتغيرات والتنبؤ الرصد -
 جوانععب وتوصععيف واسععتغاللها القعوة جوانععب علععى للتعععرف الداخليعة المنظمععة لبيئععة االسععتراتيجي التحليعل 

 ومعالجتها. الضعف
 والتهديععععدات منهععععا، واالسعععتفادة الفععععرص علعععى للتعععععرف الخارجيعععة المنظمععععة لبيئعععة االسععععتراتيجي التحليعععل 

 لمواجهتها.
 المنظمة. مصلحة يحقق لما وفقا المستجدات مع للتكيف التغيير أو لتحدي ا برنامج وضع -
 الجودة. من ىمستو  وعلى بكفاءة واستخدامها المتاحة الموارد تحديد  -
 نية.آو  سهلة بطريقة المناسبة القرارات وتنفيذ للصياغة األساسية المعلومات دعامة توفير  -
 تقليعععل علعععى تسعععاعد التعععي التصعععحيحية اإلجعععراءات أهعععم وتحديعععد التنفيعععذ مسعععتويات ععععن المعلومعععات جمعععع -

 األخطاء.
 مستقبلية. استراتيجية خطط وضع في الحقا منها واالستفادة بدقة وتقييمها التنفيذية الخطط مراجعة -
 عمالئها. وتوقعات احتياجات ضوء على استراتيجيات بناء  -
 المجتمعية. بمسؤولياتها المنظمة التزام تحقيق -
 تطورها. أن يجب التي والخدمات تلبيها أن يمكن التي االحتياجات بمختلف التنبؤ -
 أهدافها. تحقيق لدعم أخرى جامعات مع والدولية المحلية الشراكات دعم -
 وهعذا واسع بشكل المعنيين جميع تفاعل إمكانية من توفره ما جانب إلى والدولية الثقافية الحدود تجاوز  -
 المنظمية. الفرص نحو االستجابة سرعة على حتما سيساعد ما
 دفععع فععي ومحوريععا فعععاال دورا المتميععزة القيععادة تلعععب :متميــزة قيــادة تحقيــق فــي لكترونيــةاإل  اإلدارة دور .6

 يمكعععن والتعععي بهعععا تقعععوم أصعععبحت التعععي األدوار جملعععة خعععالل معععن ئهعععاأدا تميعععز تحقيعععق نحعععو المنظمعععة جهعععود
 1في: تحديدها

                                                           

 .62-60، ص سابقمرجع عادل زايد،  1
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 إلععى الوصععول قصععد الرؤيععة هععده لتحقيععق البشععري المععال أس لععدى الرغبععة وخلععق المسععتقبلية الرؤيععة تحديععد -
 األداء. تميز

 فعي التميعز لتحقيعق مسعبوقة غيعر نتعائج إلعى الوصعول علعى يسعاعد بمعا المعوظفين لدى التميز قيم ترسيخ -
 األداء.

 لعدى كقعدوة دائمعا الظهعور ومحاولعة األطعراف معع المتبادلة والثقة االحترام خالل من التميز سلوك تدعيم -
 اآلخرين.

 األربعاح  فعي المشعاركة السعلطة  وتفعويض التمكعين خعالل معن البشعري المعورد واستثمار الكفاءات تطوير -
 اإلبداعية. واألفكار المتميزة بالجهود واالعتراف

 علعى يساعد بما بينهم التعارض إدارة ومحاولة المنظمة في المختلفين المصالح أصحاب أهداف تحقيق -
 األداء. تميز نحو وتوجيهها الجميع أهداف تحقيق

 تحقيععق علععى تعمععل أهععدافها لتحقيععق سعععيها فععي المنظمععة بععأن واإلثبععات المجتمععع اتجععاه المسععؤولية تأكيععد -
 ككل. المجتمع ومصالح أهداف

 المنظمعات يمكعن لكترونيعةاإل اإلدارة فتطبيعق :متميـزة تنظيميـة بيئة تحقيق في لكترونيةاإل  اإلدارة دور .1
 التععأثير خععالل مععن وهععذا ،التميععز تحقيععق علععى هميسعع نحععو علععى التنظيميععة بيئتهععا وتصععميم تشععكيل إعععادة مععن
 يلي: لما وفقا محدداتها أبرز على

 فععي المنظمععة وسععائل أهععم يعععد التنظيمععي فالهيكععل :التنظيمععي الهيكععل تميععز فععي لكترونيععةاإل اإلدارة دور .أ 
 األهميععة معن كعان فقعد لعذا أدائهعا، علعى المعؤثرة التنظيميعة البيئعة أبععاد أهعم وكعذا أهعدافها تحقيعق علعى العمعل

 مكونعات جميعع بعين واالنسعجام التععاون تعزيعز خعالل معن أدائهعا تميعز تحقيعق علعى قعادرا ليكعون به االهتمام
داريعين مرؤوسعين من التنظيم تاحعة ،وا   طعرق وتسعهيل ،الفرديعة الطموحعات وتحقيعق والتطعور للنمعو الفعرص وا 
 أجعل معن بالمنظمعة المعوظفين جميعع لعدى الكامنعة والطاقات القدرات من االستفادة يكفل بما العمل وأساليب
 خالل: من ذلك تحقيق على لكترونيةاإل اإلدارة همتس حي  1معا، والمنظمة الفرد مصلحة تحقيق

 المحيطععة البيئععة نحععو ومتجهععة موسعععة بععذلك لتصععبح للمنظمععة الخارجيععة التنظيميععة الحععدود تعريععف إعععادة -
ــالتنظيم يسععمى مععا خععالل مععن وهععذا  والفواعععل العناصععر بععين التفاعععل إتاحععة إلععى يهععدف الععذي*االفتراضــي ب

 نفعععععس فعععععي مؤسسعععععات ،وممعععععولين مينهمسعععععا ،منافسعععععين ،وزبعععععائن )عمعععععالء للمنظمعععععات والخارجيعععععة الداخليعععععة

                                                           

1 James O-Kane, Simulation as an enabler for organozational excellence. Measuring Business Excellence, vol 7, 

N04, 2003, p16. 
، وفصعععل العمعععل ععععن الموقعععع الجغرافعععي باعتمعععاد الشعععبكات أحعععد أشعععكال التنظعععيم اإلداري الحعععدي  العععذي يقعععوم علعععى إلغعععاء الحعععدود التقليديعععة للمنظمعععة *

 واالنترنيت.
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 بعععين األخععذ دون مرنععة بطريقععة العمععل مععن تمكنهععا لكترونيععةإ بشععبكة بينهععا فيمععا جميعهععا تععرتبط المجععال...(
 الجغرافي. للعامل االعتبار

 إحعععدا  علعععى المنظمعععات تسعععاعد لكترونيعععةاإل اإلدارة فتطبيقعععات الداخليعععة التنظيميعععة للحعععدود بالنسعععبة أمعععا -
 اإلداريععة المسععتويات وتقلععيص العععاملين عععدد تخفععيض خععالل مععن المنظمععات حجععم وتقلععيص الععداخلي التنععاغم
 بصععفة تحععد  قععد التععي المشععكالت حععل فععي لسععرعةبلععو  او  القععرارات انسععياب إلععى يععؤدي الععذي بالشععكل فيهععا

 التعي البيئيعة والتطعورات واالنسعجام التكيعف معن قعدر تحقيعقو  ،عمعالءال لطلبعات المالئمعة االسعتجابةو  مفاجئة
 التنظيمية(. )المرونة المنظمة على تؤثر

 تبنععععي نحعععو اإلداريعععة المنظمعععات توجيعععه إن :متميعععزة تنظيميعععة ثقافعععة خلعععق فعععي لكترونيعععةاإل اإلدارة دور .ب 
 العوعي معن ععال مسعتوى علعى تنظيميعة ثقافعة وجعود ععدم حعال فعي جعدا صععب أمعر التميز مشرو  وتطبيق

 "Waterman & Peters" أجراهعا دراسعة كشعفت حيع  ،وأسسعه بعالتميز المتعلعق الجديعد الفهعم معع واالنسعجام
 أن إذ ،المنظمة وفعالية القوية الثقافة بين إيجابية عالقة هناك أن األداء متميزة المنظمات خصائص حول
 متطلبععات تصعبح ولكعي ،واإلنجعاز األداء متفوقععة المنظمعات فعي أساسعية صععفة هعي وتماسعكها الثقافعة هيمنعة
 كمقاربعة كترونيعةلاإل اإلدارة نموذ أبع األخعذ لزامعا كعان التنظيميعة الثقافعة مكونعات من اجزء ومعطياته التميز
 فعالة.

 والمعوظفين للقعادة المشعتركة الرؤيعة علعى تعتمعد التعي "الثقافعة أنها: على المتميزة التنظيمية الثقافة عرفت
 بهععم الخععاص المتميععز العمععل وممارسععات سياسععات فععي وتتععرجم بهععا، يلتزمععون التععي التميععز قععيم مععن لمجموعععة
 معععن مجموعععة علععى المنظمععة ثقافععة تععنعكس كمععا األخعععرى، المنظمععات بععاقي عععن يختلععف والععدي وبالمنظمععة
 ورؤيععتهم موظفيهععا، سععلوك علععى تأثيرهععا مسععتوى علععى التعععرف خاللهععا مععن يمكععن التععي والمؤشععرات الظععواهر
 داخعل وعالقعاتهم وتصعرفاتهم تفكيعرهم طريقعة علعى يعنعكس ذيال بالشكل لها وتفسيرهم والمواقف، لألحدا ،
 1المنظمة".
 تغييععر حتمععا عنععه ينععتج العامععة اإلدارة مسععتوى علععى لكترونععياإل الععنهج تبنععي أن نجععد متصععل سععياق فععي
 أصعبح لعذا التميز، مفاهيم ترسيخ على مباشرة وبطريقة همتس أنها حي  وأدائها التنظيمية ثقافتها في جذري
 حصععر يمكععنإذ  ،بنجععاح التميععز منهجيععة تطبيععق علععى دالتععي تسععاع لكترونيععةاإل الثقافععة نشععر الضععروري مععن

 :في لكترونيةاإل الثقافة عليها تشتمل التي الجوانب
 للمنظمة. والوالء الرضا وتحقيق العميل على التركيز -
 الخدمات. جودة على التأكيد -
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 المحسوبية. مظاهر لغاءوا   والمساءلة ،الشفافية ،المساواة مبادئ على التأكيد -
 التعامل. في الصدق -
 وتبادلها. المعلومات في المشاركة توسيع خالل من الترابط تحقيق -
 القرارات. اتخاذ في المشاركة اتسا  -
 واالبتكار. واإلبدا  المبادرات تشجيع -
 مععن جديععدا نمطععا باعتبارهععا لكترونيععةاإل فععاإلدارة اإلداريععة: العمليععات تميععز فععي لكترونيععةاإل اإلدارة دور .  
 اإلداريععة العمليععات كفععاءة علععى االيجععابي التععأثير إلععى وحتمععا تععؤدي التميععز تحقيععق فععي فعععاال ومععدخال ،إلدارةا

 1يلي: لما وفقا يتحدد ما وهذا والتميز الجودة من نحو على للمنظمة المختلفة
  يلي فيما التأثير مظاهر تتجلى :التخطيط عملية تميز تحقيق في كترونيةلاإل اإلدارةإسهام: 
 وهععذا التنفيععذي، للمسععتويات ممارسععة إلععى العليععا للمسععتويات احتكاريععة ممارسععة مععن التخطععيط عمليععة نقععل -
 الجماعية. المشاركة قاعدة توسيع في أخرى جهة ومن ،قدراتهم تنمية في جهة من هميس
 العميعل أساسعها علعى يقعدم تنافسعية كأسبقية العمالء لمتطلبات االستجابة سرعة بتحقيق المؤسسات إلزام -

 عدمه. من المؤسسة هذه مع استمراره مدى عن القرار اتخاذ
 مع التكيف في )المرونة لها الخارجية والمعطيات للمنظمة الداخلية البيئة بين واالنسجام التناغم إحدا  -

 المتغيرة(. البيئة
 المعلومات. تحصيل على اتهاقدر  نتيجة المشاكل تشخيص على المؤسسة قدرة زيادة -
 كترونية.لاإل المعلومات نظم باستخدام الواقعية والنمذجة الواقع محاكاة على المؤسسة قدرة زيادة -
 التعي المزايعا باسعتخدام المعلوماتيعة الثعورة عصعر في القرار لمتخذ المتاح الوقت قصر مجاراة على القدرة -
 الثورة. تلك اتهوفر 
 خالل: من وهذا :التوجيه عملية تميز تحقيق في كترونيةلاإل اإلدارة إسهام 
 .وأنشطتهم العاملين جهود توجيه بهدف للمعلومات والدائم السريع التوفير -
 والشععركاء المنظمععة وبععين الداخليععة، الشععبكة خععالل مععن والمرؤوسععين القععادة بععين المسععتمر االتصععال تععوفير -

 االكسترانت. شبكة عبر اآلخرين
 المشكالت. حل أجل من المبادرة في والرغبة االبتكار على القدرة زيادة -
 اسععتخداما تحقععق اإللكترونيععة الرقابععة أن شععك ال إذ الرقابععة: عمليععة تميععز فععي لكترونيععةاإل اإلدارة إسععهام 

 آنيععة ومتابعععة وتععدقيق فحععص مععن يعنيععه مععا بكععل اإلنترنععت علععى القائمععة المعلومععات وشععبكات ألنظمععة فعععاال
 1:كما يلي تحديدها يمكن كثيرة مزايا لها يحقق ما وهذا وشاملة
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 وقعت كعل فعي الرقابيعة للمعلومعات مسعتمرا تعدفقا يولعد بمعا الدوريعة الرقابة من بدال المستمرة الرقابة قيتحق -
 دوري. وبشكل متباعدة أوقات في إلجرائها المتقطعة الرقابة من بدال
 الرقابة. في المطلوب اإلداري الجهد تقليل إلى يؤدي الذي بالشكل الثقة على القائمة العالقات تحفيز -
 أجععل مععن كبيععر حععد إلععى المؤسسععة فععي يوجععد مععاذا معرفععة فععي الجميععع إدمععا  علععى والعمععل الرقابععة توسععيع -

 المفاجآت. من والحد الرقابة مستلزمات تحقيق
 علعى المتزايد التأكيد لصالح األنشطة أو العمليات أو المدخالت على القائمة الرقابة أهمية من التقليص -

 .بالنتائج الرقابة إلى أقرب إذن فهي النتائج
 خالل: من يتم ما وهذا القرار: اتخاذ عملية تميز في لكترونيةاإل اإلدارة إسهام 
  دقيقة بيانات على الحصول سرعة -
  المعلومات وتكامل صحة -
 اإلدارية. االتصاالت تحسين اإلحصائية  التقارير طريق عن القرارات اتخاذ في اإلدارة مساعدة -
 ععععن والبحععع  األداء تميعععز عععن الحعععدي  إن :متميـــزة بشـــرية مـــوارد خلـــق فـــي لكترونيـــةاإل  اإلدارة دور .5

 موردهععا خععالل مععن وهععذا للمنظمععة اإلنسععاني البعععد عععن الحععدي  إلععى محالععة ال تقودنععا تحقيقععه اسععتراتيجيات
 إلعى منظمعة من التميز عن البح  أساليب اختالف فان لذلك وتطورها، نشاطها أساس يعتبر الذي البشري
 ومصدر أهمية المنظمة موجودات أكثر باعتبارها البشرية مواردها على التركيز في اشتراكها ينفي ال أخرى
 األخرى. الملموسة الموجودات كل

 نإفعع عليععه، متفقععا أمععرا للبقععاء كأسععاس واسععتثماره البشععري المععورد أهميععة فيععه باتععت الععذي الوقععت وفععي
 أدائهععا، تميععز تحقيععق نحععو المنظمععات توجيععه علععى قععادر متميععز مععورد إيجععاد كيفيععة فععي نفسععه يفععرض التحععدي
 هععذا فععإن االلكترونيععة اإلدارة خععالل مععن األداء تميععز تحققععي فععي يلكترونععاإل المععدخل علععى العتمادنععا ونظععرا

يجاد خلق من األخيرة تلك دور تحديد محالة ال يستدعي  خالل من ذلك يتضح حي  متميز، بشري مورد وا 
 يلي: ما
 يعععتم التعععي اآلليعععة التوظيعععف عمليعععة باعتبعععار متميعععزة: بشعععرية معععوارد توظيعععف فعععي لكترونيععةاإل اإلدارة دور .أ 

 ال سععيؤدي لكترونيععةاإل اإلدارة تطبيقععات اعتمععاد نإفعع الضععرورية، البشععرية بععالموارد المنظمععة تزويععد بموجبهععا
 "الشخص مبدأ تحقيق ومنه وفعالية كفاءة األكثر البشرية العناصر إيجاد على المنظمة مساعدة إلى محالة

يجاد خلق على يساعد مما المناسب"، المكان في المناسب  علعى والقابليعة القعدرة لعديهم تتوفر بشرية موارد وا 
 .التنظيمي التميز

 يلي: فيما ذلك تحقيق في لكترونيةاإل اإلدارة دور تحديد يمكن إجماال 
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 على االطال  من المؤهلين األشخاص لجميع فرصة إعطاء خالل من وهذا الفرص: تكافؤ مبدأ تحقيق -
 أو- منععع جانععب إلععى ،لكترونععياإل موقعععال علععى متاحععة تكععون والتععي بالمنظمععة الخاصععة التوظيععف إعالنععات

 والتغلعب ،القرابعة عالقعات أو الشخصعية العالقعات أسعاس علعى األفعراد بعين التمييعز معن التقليعل -األقعل على
  والمحسوبية. الوساطة مشكلة على متدر  بشكل ولو
 حديثة علمية أساليب واعتماد الشخصانية عن االبتعاد خالل من وهذا والموضوعية: الحياد مبدأ تحقيق -

 االختيار. معايير أهم الكفاءة تكون حي  الوظيفة لشغل المترشحين أفضل الختيار
 السابقين. المبدأين لتحقيق حتمية نتيجة يعتبر ما وهذا الكفاءة: مبدأ تحقيق -
 اإلدارة أسععععهمت حيعععع  التميععععز: مععععن نحععععو علععععى البشععععرية المععععوارد تنميععععة فععععي لكترونيععععةاإل اإلدارة دور .ب 

 خالل: من وهذا البشرية المهارات تنمية في بعيد حد إلى لكترونيةاإل
 القعععوة، عناصعععر تحديعععد خاللهعععا معععن يمكعععن بصعععورة االسعععتراتيجي التحليعععل عناصعععر معرفعععة فرصعععة إتاحعععة 

 الجديدة. التوجهات يستوجب بما التدريب طريق عن الضعف عناصر ومواجهة
 البشعرية، المعوارد لهعا تتععرض التعي والتهديعدات الفعرص علعى والتععرف الخارجيعة التغيعرات تحديعد إمكانية 

 وتفعععادي الفعععرص معععن االسعععتفادة معععع التدريبيعععة االحتياجعععات معععن الجديعععد تحديعععد خاللهعععا معععن يمكعععن وبصعععورة
 المخاطر.

 والموارد الكفاءات أن اعتبار على المعرفة على قائمة تكون التدريبية العملية لمتطلبات جديد نمط إيجاد 
 يعمعععل بعععالعكس بعععل فقعععط، للعمعععل التقنيعععة األمعععور فعععي تعععتحكم التعععي تلعععك تععععد لعععم الحاضعععر وقتنعععا فعععي البشعععرية

 التقنية المهام غلبأ أن خاصة األفراد، لدى أكثر والذهنية الفكرية المهارات تطوير على التدريبي نموذ األ
 المحوسبة. لألجهزة كلية شبه بصفة إسنادها تم قد المنظمات داخل الروتينية

 بعد". عن "التدريب خالل من وهذا التدريبية العملية ممارسة في حديثة طرق إتاحة* 
 القواععد "مجموععة األخعالق تمثعل البشعرية: للمعوارد األخالقعي التميز تحقيق في لكترونيةاإل اإلدارة دور .ج 

 عععن والحععدي  1،سععلوكه" تقيععيم فععي إليهععا ويحععتكم تصععرفاته فععي اإلنسععان لهععا يخضععع التععي المجععردة والمبععادئ
 مععن الععرغم علععى ألخععرى مهنععة مععن أو ألخععرى وظيفععة مععن تختلععف األخيععرة تلععك أن يعنععي ال المهنععة أخععالق
 هعععذه أهعععم تتحععدد حيععع  الثانيععة، ععععن مختلفععة وضعععوابط ومععععايير ومبععادئ قعععيم علععى منهعععا واحععدة كعععل اسععتناد

 ..العامة. المصلحة واحترام االستغالل عدم، االلتزام، تيةالذا الرقابة ،اإلخالص ،العدل في األخالقيات
 مععن كععان لععذا بالمنظمععة، األداء تميععز مسععارات علععى يععؤثر مععا كثيععرا المهنيععة بععاألخالق االلتععزام فعععدم
 وغير للجميع ملزما ذلك ويكون عرفها في أخالقي غير هو وما أخالقي هو ما كل تحديد عليها الضروري
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 نسعلط واألداء األخالقيعة بالمععايير االلتعزام بعين العالقعة عن البح  سياق وفي الشخصية، للمقاييس خاضع
 Ethical Attitudes in:بعنعوان 6112 سعنة Baylor جامععة بهعا قامعت التعي الدراسعة نتعائج علعى الضعوء

Small Business and Large Corporation 1111 معن بعأكثر االسعتعانة خعالل معن توصعلت والتعي 
 فعي األخالقعي الجعو أن إلى األمريكية المتحدة بالواليات األعمال إدارة في ومختصين لخبراء موجه استبيان

 العمليعععات يحسعععن كمعععا األمثعععل  بالشععكل المعععوارد واسعععتغالل األخطعععاء تقليعععل ومنععه الكفعععاءة يععععزز منظمعععة ةأيعع
 واألخالقيعات الحسعنة الععادات بأن النتيجة فسرت حي  1،القيمة" لبناء مراكز تعتبر التي التشغيلية القاعدية
  نظامها. في الثقة تعزيز على تنعكس سلوكات لتصبح تتطور

 بمعععنح التمكعععين لمفهعععوم المعاصعععرة اإلدارة اتجهععت البشعععرية: المعععوارد تمكعععين فعععي لكترونيععةاإل اإلدارة دور .د 
 يعوفر تنظيمعي "نمعط علعى: يعدل العذي المفهعوم وهو ،ومسؤولياتهم خبراتهم معفراد الصالحيات المتناسبة األ

 المرونععة وخلععق المناسععبة، القعرارات واتخععاذ التصععرف وحريعة الصععالحية مععن واسعععا مجعاال بالعمععل القععائم للفعرد
 سععهم فععيي مععا وهععذا وفعاليععة بكفععاءة المهععام أداء سععبيل فععي الداخليععة التنظيميععة المتغيععرات مععع التجععاوب فععي

 2بالمنظمة". البشري المال رأس تحفيز
 علعى أساسعا ترتكعز كونهعا للمنظمة البشري العنصر وتطوير تنمية في تساعد التمكين عملية أن كما

 الجوانععب كععل فععي المسععتمرة والتنميععة القععرارات اتخععاذ فععي الفعليععة المشععاركة علععى قععدرتهم وزيععادة األفععراد تععدريب
 نجععاح ضععمان أجععل مععن اآلخععرين مععع التبادليععة العالقععات مجععال فععي التععدريب غععرار علععى بالوظيفععة، المتعلقععة
 بععذلك ليبععرز التمكععين، أشععكال مععن شععكال لمثعع والععذي المختلفععة العمععل فععرق تكععوين وصععور اإلداريععة المشععاركة

 خالل: من المنظمة أداء على والتأثير البشري العنصر تطوير في للتمكين الفعال الدور
 األفراد. بين وتبادلها المعلومات على للحصول الالزمة واإلدارية الفنية الجوانب توفير -
تاحععة اإلداريععة المسععتويات تقلععيص علععى تسععاعد التععي التنظيميععة المرونععة -  فععي والتععدخل المشععاركة فععرص وا 

 الالزم. الوقت
 بينهم. فيما العاملين بين االتصال تفعيل -
 القرارات. صنع في المشاركة فرص إتاحة -
 المنظمعات بهعا تقعوم التعي األنشعطة أهعم اإلبعدا  أصعبح لقعد :اإلبداع تحقيق في لكترونيةاإل  اإلدارة دور .0

 العععنهج تبنععي نحعععو المعاصععرة المنظمعععات توجععه ظعععل وفععي المتميعععز، األداء لتحقيععق المقومعععات أهععم باعتبارهععا
 مطالبعة األخيعرة هعذه فعإن لكترونية"اإل العامة "اإلدارات الدراسة هذه في عليه اصطلح ما وبروز لكترونياإل 
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 إسعهام تحديعد ويمكعن اسعتدامته، على المحافظة بل -اإلبدا  بتحقيق فقط ليس - مضى وقت أي من أكثر
 1خالل: من اإلبدا  تحقيق في لكترونيةاإل اإلدارة

 الروتيني. العمل من بالكثير القيام وتخطي االستجابة سرعة -
 اإلبدا . على قادرة بشرية موارد خلق في سهاماإل -
 فيهعا، والتشعاور تبادلهعا وسعهولة بالمعلومعات المشعاركة إتاحعة خعالل معن الخعالق التفكير عمليات تشجيع -
 اإلبدا . عملية تخدم قيمة معارف بناء يعزز بما
 المنظمعععة أنشعععطة بعععين التنسعععيق يضعععمن العععذي بالشعععكل المنظمعععة داخعععل للمعلومعععات العععدائم التعععدفق ضعععمان -

 تزويععععد بمعنععععى التهديععععدات، وتجنععععب الفععععرص مععععن لالسععععتفادة ومحيطهععععا المنظمععععة وبععععين والخارجيععععة الداخليععععة
 معن مفاجئعة حعواد  أي تفعادي وكعذا ،بهعا يفتعرض التعي اإلبداعيعة العمليعة لطبيععة ةاستشرافي بنظرة المنظمة
 إعاقتها. شانها

 حلقععة وباعتبارهععا لكترونيععةاإل اإلدارة إن :متميــزة "مخرجــات" نتــائال تحقيــق فــي لكترونيــةاإل  اإلدارة دور .2
 بعععأداء االرتقععاء إلععى مباشععر وبشعععكل تهععدف الحععدي  اإلداري التطععوير أسعععاليب ضععمن فعععاال ومععدخال جديععدة

 التعي والخصعائص تضعفيها التعي المزايعا خعالل معن وهذا التميز، تحقيق على ومساعدتها اإلدارية المنظمات
 مععا خعالل مععن ذلعك تحقيععق فعي دورهععا يتحعدد حيعع  الخعدمات، تقععديم فعي التقليععدي اإلداري العنمط عععن تميزهعا
 يلي:

 الخعععدمات جعععودة وتحسعععين سعععبيل فعععي االلكترونيعععة اإلدارة بعععه همتسععع معععا خعععالل معععن المتععععاملين: رضعععا .أ 
 خالل: من وهدا لعمالئها المقدمة العمومية

 المعلومععات علععى الحصععول مععن المنظمععة تمكععين خععالل مععن وهععذا االسععتجابة: وسععرعة االعتماديععة تحقيععق -
 بعين التواصل استمرارية على والتأكيد وخصاصها، تقديمها الواجب الخدمات طبيعة عن والكافية الضرورية
 التنبععععؤ بهععععدف وهععععذا للمنافسععععين المسععععتقبلية التغيععععرات وكععععذا احتياجاتععععه بتطععععور واالهتمععععام والمنظمععععة الزبععععون

 المقدمععة الخععدمات عععن الراجعععة بالتغذيععة االهتمععام جانععب إلععى الزبععائن، اتجععاه للمنظمععة المسععتقبلية بالوضعععية
 الزبعائن معع العالقعة بتنميعة واالهتمعام المخرجعات مسعتوى علعى مععين خلعل نتيجعة المقدمة ىالشكاو  ومعالجة

 اقتراحاته. من واالستفادة العميل يطلبها قد التي الخدمات على تطرأ قد التي التغيرات دراكإل
 على واعتمادها التقليديين الوسطاء لدور تقليصها خالل ومن لكترونيةاإل اإلدارة نإف ذلك جانب إلى
 إلععى حتمععا تععؤدي اإلداريععة للمسععتويات وتقليصععها لإلجععراءات تبسععيطها وكععدا جهععة، مععن لكترونيععةاإل القنععوات
 الخدمة. لطلبات والمستمرة السريعة االستجابة تحقيق
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 تحعد مضعبوطة مقعاييس وفعق الخدمعة وتقعديم األعمال نجازإ على لكترونيةاإل اإلدارة تساعد حي  الدقة: -
 وقوعها. حالة في تداركها إمكانية ليوتسه اإلدارية، األخطاء من
 هيكعععل مجعععال فعععي حقيقعععة ثعععورة إحعععدا  فعععي واالتصعععال المعلومعععات تكنولوجيعععا أسعععهمت حيععع  التسععععيرة: -

جراءاته وأساليبه األسعار  1:في إيجازه يمكن ما وهذا وا 
  فوريعة قعرارات اتخاذ و المفاجئة السعرية التغيرات في والتحكم الخدمة على الحصول تكاليف تخفيض 

 بشأنها.
 التععي سععاعدت علععى بععروز مفهععوم  اإلنترنععت خععالل مععن التسعععير فععي اإلبداعيععة الطععرق اسععتخدام تنععامي

 "التسعير المرن".
 إلغععاء فععي بعيععد حععد إلععى همتسعع لكترونيععةاإل اإلدارة أن اعتبععار علععى والمسععاءلة: الشععفافية مبععدأي تحقيععق -

 المقدمعة للخدمعة أخرى دون جهة احتكار دون يحول مما الخدمة، على الحصول في الشخصية االعتبارات
 الخدمععة تقععديم مراحععل علععى المسععتمرة الرقابععة كععون جانععب إلععى عليهععا، الحصععول فععي المسععاواة مبععدأ وتحقيععق
 حعال وفعي األخطعاء وقو  تجنب إلى محالة ال تؤدي كترونيلاإل النشر تقنية على االعتماد ظل في خاصة
 .والتدراك المحاسبة سهولة ومنه الخطأ موقع عن الكشف سهولة على تساعد وقوعها

 الجودة. من عال مستوى على خدمات لتقديم ومؤهلة قادرة بشرية كوادر إيجاد -
 تععدفق سععرعة إلععى اسععتنادا الوقععت ربععح إلععى لكترونيععةاإل اإلدارة نظععام اعتمععاد يععؤدي حيعع  الوقععت: تععوفير -

  منظمات. حتى أو أقسام عدة بين المطلوبة الخدمة بخصوص اآللي الحاسب من والمعلومات البيانات
 الخدمات. بمستوى لالرتقاء منها واالستفادة الراجعة التغذية تشجيع -
 في: إسهامها خالل من يتضح ما وهدا العاملين: رضا .ب 

 وتوجهاتها. وفلسفتها المنظمة على والموظفين العاملين رضا قياس -
 والتحسين. للتعلم المتوفرة الفرص على ايجابية مؤشرات توفير -
 والمشاركة. والتمكين الوظيفي التطوير عن ايجابية مؤشرات توفير -
 في: إسهامها خالل من وتحديده قياسه يمكن ما وهدا المجتمع: رضا .  

 المجتمع. في المنظمة وتأثير دور لدراسة المعلومات جمع -
 المجتمع. خدمة في إسهامها ومدى ،منظمةال ومخرجات خدمات اتجاه العام الرأي قياس -
 المنظمة. تطوير في منها واالستفادة الراجعة التغذية نتائج تحليل -
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 األول: الفصل خاتمة
 يلي: ما إلى نتوصل الفصل مضمون إلى التطرق خالل من

 تهدفو  عملها فيه تمارس مغايرا واقعا تفرض العامة لإلدارة مبتكرا نموذجاأ باعتبارها كترونيةلاإل اإلدارة -
 إدارة معن فيهعا اإلداري العمعل تحويعل خعالل معن أدائهعا بمستوى واالرتقاء المنظمات عصرنه إلى خالله من

 نظعم على باالعتماد وذلك التكنولوجية األجهزة من االستفادة إلى خاللها من تسعى حديثة إدارة إلى تقليدية
 مععن سلسععة علععى تقععوم ممنهجععة خطععة الواقععع أرض علععى وتجسععيدها تطبيقهععا يتطلععب حيعع  قويععة، معلوماتيععة
 والمالية. األمنية ،التقنية ،البشرية ،التنظيمية المتطلبات من جملة توفير جانب إلى المترابطة المراحل

 يمثعل ال أنعه إذ للبقعاء حتميعة ضعرورة أصعبح معا بقعدر المنظمعات أمعام مطروحا خيارا يعد لم األداء تميز -
 البععععد علعععى تأكيعععده التقليعععدي األداء ععععن يميعععزه ومعععا المنظمعععات، بعععاختالف يختلعععف أنعععه حيععع  ثابتعععا معيعععارا

 اعتمعاده جانعب إلعى المسعتمرين واالبتكعار اإلبعدا  علعى القعائم والتحسعين التطعوير علعى وتركيزه االستراتيجي
 جميعع رضعا تحقيق في تحديدها يمكن التي النتائج على والتركيز والمتشعب، الواسع بمفهومها الجودة على

 المقومعات معن جملعة وجعود يسعتلزم العذي األمعر ،بالمنظمعة مباشعرة غيعر أو مباشرة عالقة لهم الذين الفواعل
 البيئعة القيعادة، فعي والمحعددة ككعل للمنظمعة إكسعابها من تتمكن حتى التميز صفة تكتسب أن لها بد ال التي

 لذلك. أساسية مرجعيات تشكل التي النماذ  من مجموعة على باالعتماد وهذا البشرية، الموارد التنظيمية،
 علعععى تعتمعععد ناجحعععة اسعععتراتيجيات علعععى باالعتمعععاد إال يتحقعععق ال العامعععة اإلداريعععة المنظمعععات أداء تميعععز -

 علعععى والقعععدرة جهعععة، معععن المتاحعععة لمواردهعععا األمثعععل االسعععتغالل علعععى وتقعععوم أدائهعععا محعععددات جعععودة تحقيعععق
 مهعام لتتعولى لكترونيعةاإل اإلدارة تطبيقات إلى بحاجة يجعلها الذي األمر أخرى، جهة من واإلبدا  االبتكار
وتسعاعد علعى  وفعاليعة كفاءة بأكبر المنشودة الجديدة األهداف إلى وصوال وأنشطتها وظائفها مختلف تسيير

 خالل: منبلو  التميز في األداء 
 كبعرأ فرصعا للمنظمعة يتعيح العذي بالشعكل الخارجيعة أو الداخلية البيئة صعيد على سواء العالقات تطوير 

 احتوائها. أو لمواجهتها االستعداد دلك من واألكثر تغييرات من يحد  قد ما كل مع للتكيف
 األداء. تميز باتجاه قوي دفع خلق على قادرة ةأكف قيادات خلق 
  التميز. متطلبات مع تماما تتوافق تنظيمية تغييرات إحدا 
 فعععي اإليجابيعععة المشعععاركة فعععرص وتعععوفير لألفعععراد، اإلبداعيعععة والقعععدرات الفكريعععة الطاقعععات واسعععتثمار تنميعععة 

 وأدواته. التنفيذ مسالك واختيار أهدافه وتحديد للعمل عدادواإل التخطيط
 واحتياجاتهم تطلعاتهم مستوى في تكون خدمات تقديم خالل من )الزبائن( المواطنين لمطالب االستجابة 

 والفواعل. األطراف جميع رضا تحقيق على قادرة متميزة مخرجات إنتا  على والحرص ونوعا، كما



 

 

              

 
 

 
 
 
 

 الفصل الثاني

شكالية تميز أداء   اإلدارة اإللكترونية وا 
 .اإلدارة العامة الجزائرية
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 تمهيد
 مجتمعع صعاحبت التي التكنولوجية للثورة طبيعيا وامتدادا ملموسا واقعا لكترونيةاإل اإلدارة صارت لقد
 والمعوقعات المشعكالت علعى للتغلعب ومبتكعرة جيدة حلوال العالم دول من العديد فيها وجدت حي  المعلومات

 أدائهععا تطععوير خاللععه مععن يمكععن متكامععل مععدخل إلععى بسععرعة لتتحععول العموميععة إداراتهععا فعاليععة مععن تحععد التعي
 الحاصعلة التطعورات ومواكبعة لتغيعراتا تلعك مع التكيف نحو الجزائر سعي ظل وفي تميزه، ذلك من واألكثر
 معععن بهعععا واالنتقعععال إداراتهعععا تطعععوير خعععالل معععن التميعععز لتحقيعععق جهعععود لبعععذل واسعععتعدادها رغبتهعععا ععععن عبعععرت
 الجزائعععر مشعععرو  خعععالل معععن الرقمعععي المفهعععوم إلعععى عجعععزه الواقعععع أكعععد العععذي البيروقراطعععي التقليعععدي المفهعععوم

 التأسعععيس علعععى العمعععل خعععالل معععن التميعععز مؤشعععرات تحقيعععق ععععن بحثهعععا مسعععيرة لتواصعععل ،6111كترونيعععةاإل
  لذلك. الضرورية للمتطلبات

 فععي الدولععة عليععه تعتمععد الععذي المؤسسععي النسععيج ضععمن المنظمععات أهععم باعتبارهععا الجزائريععة والجامعععة
 بعيعدة تكعن لعم كمعا للمتميعز  البقعاء أن مفعاده والعذي السعائد المنطعق ععن تخعر  لعم واالستدامة التنمية تحقيق
 مسعاعدتها هأنشع معن معا كعل ععن البحع مجبرة علعى  أصبحت لذا اإلداري الحقل عرفها التي التطورات عن
 اإلدارة أداء لواقععع دراسععة يقععدم الععذي الفصععل هععذا تقسععيم تععم األسععاس هععذا وعلععى أدائهععا، تميععز تحقيععق علععى
 مععن األداء ذلععك علععى التميععز سععمة إلضععفاء الراميععة ومسععاعيها مسععاراتها لتشععخيص ويسعععى الجزائريععة العامععة
 يلي: كما الجامعة على التركيز خالل

 التقـلـيدي. نموذجاأل  ظل في الجـزائـريـة العـامة اإلدارة أداء األول: المبحث
 كترونيـةلاإل  العامـة اإلدارة – لكترونياإل  نموذجاأل  ظل في الجـزائـريـة العـامة اإلدارة أداء الثاني: المبحث

 .-األداء تميز إلى االنتقال وتطلعات الجزائر في
 الجامعــة -التجســيد ورهانــات التحقيــق مســاعي بــين الجزائريــة: المنظمــات أداء تميــز الثالــث: المبحــث

 -نموذجاأ
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 التقـلـيدي. نموذجاأل  ظل في الجـزائـريـة العـامة اإلدارة أداء األول: المبحث
 ععن بعيعدا األحعوال من حال بأي تتم أن يمكن ال الجعزائعريعة الععامة اإلدارة ألداء التحليلية الدراسة إن
 وكبيعر مباشعر وبشعكل أدت التي االختالالت مختلف عن للكشف تعيععععععععشه الذي للوضع الواقعي التشخيص

 وكرونولوجيععا سوسععيولوجيا تحلععيال يسعتوجب مععا وهععذا األداء"، "أزمعة بععع عليععه االصععطالح يمكعن مععا خلععق إلعى
 فيمععا الترابطيععة العالقععات مععن مجموعععة وتحليععل تفكيععك علععى يسععاعد الععذي بالشععكل ككععل اإلداريععة لمنظومتهععا

 أدت التعي والمسعببات المكونعات إلعى الوصعول ثعم ومعن أخعرى جهعة معن بيئتهعا وبعين وبينهعا ،جهعة معن بينها
 لتععدارك سعععت التععي اإلصععالحية المسععاعي إبععراز علععى التركيععز مععع أدائهععا وبععين بينهععا الفجععوة تلععك خلععق إلععى
 ذلك.

 المشععاكل مععن مجموعععة مععن تعععاني األخععرى الععدول فععي اإلدارات مععن كغيرهععا الجزائريععة العامععة فععاإلدارة
ن أدائهعا، معن مباشعر وبشعكل تحد التي  يزيعد ذلعك نإفع السعابق فعي خطعورة شعكلت قعد المشعاكل هعذه كانعت وا 
 التطعورات وكعذا ،جهعة معن بيئتهعا تعرفهعا التعي والمتسعارعة العديعدة للتطعورات نظعرا األخيعرة السنوات في حدة
 مفععاهيم بععروز ظععل فععي التعقيععد مععن كبععرأ باتجععاه ذاتهمععا حععد فععي واألداء اإلدارة مفهععومي علععى طععرأت التععي
 أخرى. جهة من التميز
 التطور. ومسارات النشأة محددات الجزائرية: العامة اإلدارة األول: المطلب

 مععن يععتم أداة باعتبارهععا الثالعع  العععالم دول سععائر فععي مثيالتهععا عععن تختلععف ال الجزائريععة العامععة اإلدارة
 بعععد الجزائععر اسععتقالل مععع نشععأت فتيععة إدارة أنهععا يميزهععا مععا أن إال للدولععة، العامععة السياسععات تنفيععذ خاللهععا
 أعمععال علععى وظيفيععا سععيطرته جانععب إلععى والتشععريعات القععوانين حيعع  مععن تنظيمهععا علععى المسععتعمر سععيطرة
نمععا الحاضععر فععل ليسععت أنهععا فيععه شععك ال وممععا العامععة، اإلدارة ونشعاط  يععةالزمن الحقبععات مععن العديععد وليععدة وا 
 معا وهعذا ...، االجتمعاعي النظام ،اإلدارية الطبيعة، السياسي الشكل في بينها فيما تختلف والتي مرت التي

 خاصة. بصبغة صبغها
 كانععت التععي الموروثععات مععن االنطععالق يقتضععي الجزائععر فععي العامععة اإلدارة ألوضععا  الواقعيععة فالدراسععة

 وأنمعاط توجهعات علعى التأثير في بعيد حد إلى أسهمت التي ديةقتصااال والعوامل التاريخية للتطورات نتاجا
 األطعر لعبتعه العذي العدور غعرار علعى االسعتقالل فعهعد ،الفرنسية ،العثمانية بالمرحلة ابدء   فيها العامة اإلدارة
 كعان ولما أنه إال أدائها، على التأثير في تطورها مراحل من مرحلة كل في المنتهجة واإليديولوجية الفلسفية
 لمراحعل تعاريخي سعرد منعه أكثعر األداء أزمعة لتغلغعل والمنطقعي الموضعوعي التحليعل الدراسعة هذه من الهدف
 لحساسية نظرا االستعمارية والفترة العثمانية الفترة خالل اإلدارة خصائص أهم إلى باإلشارة سنكتفي تطورها

 بالشكل صقلها في وساهمتا الجزائرية العامة اإلدارة مساقات على كبير وبشكل أثرتا نياللت نيالمرحلت نيهت
 االستقالل. بعد تطورها محطات إلى التركيز من بنو  التطرق ثم حاليا، به تعرف الذي
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 العثمانية. المرحلة في الجزائرية العامة اإلدارة األول: الفر 
 عسكريا نظاما بكونه يتميز المرحلة هذه خالل الجزائر في السائد والسياسي اإلداري التنظيم كان لقد
 إداريعة أجهعزة بواسطة البالد سكان دون وحدهم العثمانيين طرف من تدار المركزية السلطة كانت إذ مغلقا،
 السععلطات جميععع علععى يسععتحوذ الععذي الفعلععي والععرئيس الععبالد فععي سععلطة أعلععى يعتبععر الععذي *كالععداي للدولععة
 المقربععة الشخصعيات معن أساسععية بصعورة يتشعكل والعذي التشععريعية السعلطة يمثعل الععذي العديوان وكعذا العامعة،

 ععععدة معععن *العععديوان هعععذا ويتكعععون يشعععاء، كمعععا السعععتعمالها الحعععاكم يعععد فعععي أداة مجعععرد يجعلعععه ممعععا العععداي معععن
 1جانب: إلى سامين موظفين

 ،الدولعة أمعالك صيانة ،الضرائب جمع عن األول والمسؤول الدولة ألمالك العام المشرف خيل: الخوجة -
 الحكومة. مع تعاملها عند بالقبائل واالتصال العسكرية والفرق العثمانيين الموظفين تموين

 ومصاريفها. مداخيلها مراقبة خالل من الدولة خزينة على اإلشراف يتولى الخزناجي: -
 :منهععا الدولععة خزينععة نصععيب وتحديععد بالوراثععة المتعلقععة المسععائل عععن األول المسععؤول وهععو مععالجي: البيععت -

 الصدقات. توزيعو  ،الودائع حفظ
 والمكلعععف البحريعععة الترسعععانة أعمعععال علعععى البحعععري النشعععاط يراقعععب العععذي البحعععارة قائعععد وهعععو الخعععر : وكيعععل -

 األجنبية. الدول مع الخارجية بالشؤون
 فععي الععديوان مجلععس يتخععذها التعي القععرارات جميععع تسععجيل يتععولى العذي الحكومععة أمععين وهععو كاتععب: البعاش -

 اجتماعاته.
  وكان غربا ووهران ،وسطا التيطري ،شرقا قسنطينة هي: عماالت ثال  إلى آنذاك البالد قسمت كما

 حعععين فععي القبائععل شععيو  يسعععاعده قائععد يرأسععها أوطععان إلعععى منطقععة كععل قسععمت كمعععا بععاي، عمالععة كععل يععرأس
 العام. الجند قائد لألغا مباشر إشراف تحت وضواحيها "الجزائر" مدينة وضعت

 والرقابعة والتنظعيم التسعيير حيع  من بالضعف اتسم اإلداري التنظيم أن المرحلة هذه في  يالحظ مما
 الجزء خصص التي النفقات صرف في يتضح كبيرا عجزا عرفت التي المالية باإلدارة منها تعلق ما خاصة
 ععن انعزالهعا جانعب إلعى 2والتوزيعع التعوازن حيع  معن مصعداقيتها افقعدها معاوهو  السلطة لخدمة منها األكبر
 معن المحليعين للمعواطنين يسعمح لعم إذ واالسعتبداد التسلط من أسس على بينها العالقة طبعت حي  ،الشعب

                                                           

 علي سلطة في البالد، يجمع بين السلطتين العسكرية والمدنية، يتم تعيينه من طرف السلطان العثماني ويغادر الجزائر ينهاية فترة حكمه.أالدايا  *
ذي يتكعون إلعى جانعب أعضعاء العديوان الخعاص معن المشار إليها أعاله، والعام: اليتشكل الديوان من مجلسين: الخاص: وهو المتكون من األعضاء  *

 الكتاب المساعدين للبيت مالجي، كبار ضباط االنكشارية، القاضيان والمفتيان وحاشية الداي.
للكتعاب،  الجزائعر: المؤسسعة). واالجتمعاعي والثقعافي السياسعي والحعدي : القعديم الجزائعر تعاريخ مختصعرالميلعي،  المبعارك محمعد شعريط، اهلل عبعد 1

 .106ص  (،10.0
 .111ص ، 1001(، ن د. د.(: الجزائر). الجزائرية الجمهورية في اإلداري والتنظيم العامة، اإلدارةالسيد،  إسماعيل خميس 2
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 إدارة إلععى بععذلك لتتحععول المععواطن مصععلحة مععن كبيععر جععزء بتععر إلععى أدى الععذي األمععر اإلداريععة الوظععائف تقلععد
 الخاصة. المصلحة وتحقيق المال لجذب سلطتها موقع تكيف أن تحاول عسكرية

 بانتشعار اتسعمت التعي الثقافيعة األصعول بععض هيمنعة إبقعاء علعى السعلطة عملعت فقعد أخعرى جهعة من
 أساسععا الممارسععات هععذه جعععل إلععى تأد كمععا االجتماعيععة، األمععراض مععن وغيرهععا الحاجععات لقضععاء الوسععاطة
 الفسعععاد جعععذور أن يبعععرز معععا وهعععذا ككعععل، المجتمعععع داخعععل تقعععام التعععي والعالقعععات والمؤسسعععات األفعععراد لوجعععود

 1العثماني. العهد إلى تمتد عامة بصفة اإلدارة من السلبي والموقف البيروقراطي
 االستعمارية. المرحلة في الجزائرية العامة اإلدارة الثاني: الفر 

 مستوى على تطبيقاتها أن إال والقانونية اإلدارية النظم وتطور نشأة مهد تعتبر "فرنسا" أن من بالرغم
 الفلسععفة كانععت أيععن ذاتهععا، الدولععة داخععل عليهععا كانععت التععي بالطبيعععة تكععن لععم "الجزائععر" خاصععة مسععتعمراتها
 الخاصة. المصلحة لتحقيق تسعى ومحلية مركزية إدارية تنظيمات أساس على قائمة للسياسة االستراتيجية
 يربطهععا مععا كععل فيهععا ألغععت كولونياليععة إدارة ر"لجععزائ"ا إلععى دخولهععا بعععد مباشععرة "فرنسععا" أسسععت دفقعع
 عععن ،ديةقتصععاواال واالجتماعيععة الثقافيععة البنيععة تحطععيم قصععد العثمانيععة واإلدارة اإلسععالمية الحضععارة بمعععالم
 والقمععع الجماعيععة اإلبععادة علععى قععائم عسععكري تنظععيم علععى االعتمععاد خععالل مععن وهععذا واإلكععراه القهععر طريععق

 اإلداري.
 منصععب فععي تمثلععت بععالجزائر مركزيععة إداريععة مؤسسععة باسععتثناء الفرنسععية السععلطة قامععت 1.11 سععنة فمنععذ  

 مجععال وفععي الضععرائب مجععال فععي الجزائععريين علععى الفرنسععية القععوانين تطبيععق إلععى توجهععت كمععا العععام، الحععاكم
نشعاء اإلجبعاري التجنيعد  الععتحكم قصعد ومستشعارين بمتعرجمين فيهعا اسعتعانت التععي* العربيعة الشعؤون مكاتعب وا 

 إدمعا  طريق عن الوطن ربو  في األهالي من لها موالية طبقة لتكوين سعت كما العامة، الحياة شؤون في
 فكعععانوا الجزائعععريين بقيعععة أمعععا سياسعععتها، يخعععدم العععذي بالشعععكل السعععتغاللهم االسعععتعماري نظامهعععا فعععي بعضعععهم

 إال االسعتعماري اإلداري بالجهعاز االلتحعاق علعى حتعى قعادرين يكونعوا لعم إذ ،العنصري بالحاجز يصطدمون
 الحقععة فتععرات فععي لتحععاول وظيفععة علععى للحصععول شععرعية ال طععرق اسععتعمال إلععى الععبعض تععدفع قععد بصعععوبة
 قعد تغيعر كعل عرقلعة خعالل معن بقعاءهم ليضعمنوا أمعامهم إداريعة مناصب فتح خالل من سياستها من التغيير
 2الثالثة. بالقوة عرف ما وهذا يطرأ

                                                           

 .111ص  .سابقمرجع  1
ائب معن المكاتب العربيعةا جهعاز إداري خعاص أقامتعه اإلدارة الفرنسعية فعي الجزائعر ليتعولى مراقبعة اإلدارة المحليعة فعي كعل منطقعة ريفيعة، وجمعع الضعر  *

 دي واالجتماعي والتي تخدم اإلدارة الفرنسية.قتصااألهالي وتسليط العقوبات على المخالفين وجمع المعلومات ذات الطابع السياسي واال
2 Abdel- Latif Ben Achenhou, formation du sous développement en Algérie essai sur les limites du 

développement du capitalisme ( 1830- 1962). Alger :O.P.U, 1976 p 469. 
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 أبشععع قععواهم واسععتغالل بالضععرائب الجزائععريين المععواطنين إنهععاك علععى االسععتعمارية اإلدارة عملععت كمععا
 العناصععر باسععتثناء اليوميععة اإلداريععة شععؤونهم وتسععيير بععاإلدارة يععذكر اهتمععام هنععاك يكععون أن دون اسععتغالل
 أمعام والعراقيعل التعقيعدات معن العديعد خلق على العنصرية سياستها في واعتمدت الفرنسية، للسياسة الموالية

دارة القضعععاء إدارة فعععي ةواضعععح بصعععفة بعععرز معععا وهعععو الجزائعععريين  الجوانعععب معععن وغيرهعععا العسعععكرية الخدمعععة وا 
 إلعى عميقعة بصمات النهاية في لتترك القبلية، الخالفات تغذية وسياسة التجهيل سياسة إلى إضافة األخرى
 ذات قيميعععة مسععتويات وتكعععوين خلععق نتيجعععة اجتماعيععا مقبعععول كشععيء الفئعععات بعععض لعععدى تحولععت أن درجععة
 فئعععات تكععوين اسعععتطا  الععذي االسععتعماري المنظعععور مععن واإلداريعععة السياسععية العمليععة بممارسعععة وثيععق ارتبععاط
 1مورو . كل تجاوز قصد نمطه على نخبوية
 االستقالل. بعد الجزائرية العامة اإلدارة الثال : الفر 

 التععي راتيععالتغي إحععدا  فععي همتأسعع التاريخيععة التطععورات فععإن سععابقا إليععه التطععرق تععم مععا إلععى اسععتنادا
 التعععي الفلسعععفية األطعععر لتغيعععر كعععان البعععالغ األثعععر أن إال الجزائعععر، فعععي العامعععة اإلدارة هياكعععل مختلعععف شعععهدتها
 فععي األولععى تمثلععت ،تاريخهععا فععي وأساسععيتين هععامتين مععرحلتين شععهدت حيعع  اسععتقاللها منععذ الجزائععر عرفتهععا
 الحزبيععة التعدديععة نهععج تبنععي فععي الثانيععة تحععددت فيمععا الحزبيععة األحاديععة نظععام واعتمععاد االشععتراكية المرحلععة

 تطععور وتحليععل دراسععة بععذلك ليععتم آنععذاك، الحاصععلة والتغيععرات التطععورات لمختلععف حتميععة كنتيجععة والسياسععية
 محطتععععين وفععععق والفلسععععفي اإليععععديولوجي المعيععععار علععععى اسععععتنادا المرحلععععة هععععذه فععععي الجزائريععععة العامععععة اإلدارة

 أساسيتين:
 معن االنتهعاء عقعب أنعه "طعرابلس ميثعاق" فعي جعاء :الحزبيـة األحادية فترة خطل الجزائرية العامة اإلدارة .1

 البنيعات علعى والقضاء األمة بنية بتمتين وهذا الشعبية الديموقراطية تجسيد أجل من الكفاح من بد ال الثورة
 االسعتعمار سععى التعي القعيم واسعتعادت ،اإلقطاعيعة الذهنيعة علعى قائمة كانت التي واالجتماعية ديةقتصااال
 الطعابع علعى ودليعل العوطني التحريعر لجبهعة كخيعار -االشعتراكية -كلمة وثيقةال استعملت حي  طمسها إلى

 2المستقلة. الجزائر ظل في تحقيقها يجب التي االجتماعية والعدالة الجزائرية للثورة الشعبي
 علعى االشعتراكي االتجعاه وتعأثير الفتعرة هعذه فعي الجزائرية العامة لإلدارة والسياسي اإليديولوجي األساس . أ

 االسععتعمارية وبععاإلدارة آنععذاك الزمانيععة بالسععياقات متععأثرة المسععتقلة للجزائععر العامععة اإلدارة ظهععرت لقععد أدائهععا:
 حيع  إداريعا تحققه لم أنها إال السياسي استقاللها تحقيق على الجزائر قدرة من فبالرغم موجودة، كانت التي

                                                           

1 Abdel- Kader Ben Achenhou, la formation des intellectuels modernes ( 1880- 1930) .recueil des conférences 

aspects de la culture algérienne, problèmes et perspectives, publication du centre culturel algérien à paris, 

1986, p 51. 

جامععة بعن يوسعف بعن خعدة،  غير منشعورة فعي العلعوم السياسعية، رسالة ماجستير ) ."اإلدارة العامة واإلصالح اإلداري في الجزائر"، عبد القادر كاس 2
 .6.ص (،.611الجزائر،



 ية.ائرالعامة الجز اإلدارةتميز أداء  وإشكاليةلكترونية اإل اإلدارةالفصل الثاني: 

 

 128 

 

 أقامهعا التعي اإلدارية بالهياكل الحتفاظها وذلك الدولة لهياكل التنظيمية البنية في نوعيا تغييرا تحقق لم أنها
 سيطرتها أحكمت والتي ،*االستعمار لثقافة التابعة البيروقراطية للبورجوازية خاضعة كانت والتي االستعمار

 ميثععاق" إليععه أشععار الععذي األمععر وهععو السععلطة ممارسععة بفعععل القععرار اتخععاذ عمليععة واحتكععرت المعلومععات علععى
 فعي ديااقتصعا دورا لعبعت قعد ديةقتصعاواال اإلداريعة البيروقراطيعة "هعذه أن: على نص حينما 1020 "الجزائر
 فععي حاليععة أخععرى اجتماعيععة قععوة أيععة مععن بكثيععر أخطععر تظهععر قععد فإنهععا االسععتعمارية، اإلداريععة الهياكععل إطععار
 القععانوني المععورو  علععى الجزائععر حافظععت كععذلك 1الثوريععة"، والديمقراطيععة االشععتراكي للتطععور بالنسععبة الععبالد

والعدليل علعى  االسعتقالل معن كاملعة سعنوات أربع لمدة العمومية المؤسسات لسير المحدد الفرنسي والتشريعي
 الجزائعر فعي العامعة الوظيفعة حعدد العذي وهعو 1022 سعنة في إال يأت لم العامة للوظيفة قانون أول أن ذلك
  المغلق. نموذ األ أساس على

 إدارة االشعتراكي التوجعه فعي االسعتقالل بععد لمعا الجزائريعة الدولة بناء في األساسية الدعامة مثلت وقد
قامعة العوطني االسعتقالل ودععم التقعدم تحقيعق فعي المجتمعع وطموح حاجيات تلبية بهدف دااقتصاو   مجتمعع وا 

شعراك اإلداري العمعل وأهعداف نطاق توسيع محاولة في الطموح هذا تجسد حي  ،االستغاللية من متحرر  وا 
 التركيععز خعالل معن -الشععب والعى الشعععب معن – شععار تحعت والتسعيير العمععل فعي االجتماعيعة الشعرائح كعل
 فعععي المشعععاركة وكعععذا، للدولعععة العامعععة والسياسعععات األهعععداف تحديعععد فعععي الجماعيعععة المشعععاركة ديمقراطيعععة علعععى
 اإلدارية. الالمركزية تطبيق في لتوسيعا إلى أدى الذي األمر السياسة هذه تطبيق

 أعععععداد وازديععععاد اإلداريععععة األجهععععزة وتنععععو  تعععععدد إلععععى أدى االشععععتراكي للنظععععام الجزائريععععة الدولععععة فتبنععععي
 وبالتععالي المسععتحدثة والمهععام الوظععائف تنععو  وكععذا العامععة، اإلدارة وأهععداف نشععاط لتوسععع كنتيجععة المععوظفين

 مجملهععا فععي جسععدت مشعاكل عععدة ظهععور إلععى أدى ممعا مهععامهم وتحععدد تحكمهععم التعي القانونيععة الععنظم تطعور
 2في: المشاكل هذه تتحدد حي  البيروقراطية لمفهوم السلبي المعنى

 األجهعزة وتعداخل تنعو  ظعل فعي خاصعة والجزئيعة ةالرئيسع الوطنيعة الخطعط فعي واالنسجام التنسيق مشكلة -
 اإلدارية.

 جانععب إلععى موضععوعية، غيععر تضععامنية أسععس علععى لقيامهععا العموميععة لععإلدارات الداخليععة الععروابط هشاشععة -
 واالختصاصات. للصالحيات الدقيق التحديد

 الحععزب بععين رسععمية صععلة وجععود حتميععة فععي فيتمثععل الجزائريععة العامععة لععإلدارة السياسععي األسععاس أمععا
 باعتبعععاره الواحعععد الحعععزب نظعععام اعتمعععاد ضعععرورة يحعععتم العععذي االشعععتراكي للمعععذهب راجعععع وذلعععك العامعععة واإلدارة
 بعين العالقعة تتضعح إذ االجتمعاعي، للنظعام الدافعة المحركة والقوة والشامل الوحيد اإلداري السياسي التنظيم

                                                           

 المقصود هنا بالطبقة البورجوازية للبيروقراطية التابعة لثقافة االستعمار القوة الثالثة. *
 10. ص1020 ميثاق الجزائر. 1
 .00-02ص .مرجع سابقعبد القادر كاس،  2
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 فععي الممثععل السياسععي الجهععاز يضععطلع حيعع  العامععة السياسععة رسععم عمليععة خععالل مععن العامععة واإلدارة الحععزب
 تلععك تنفيععذ مسععؤولية اإلداري الجهععاز يتععولى فيمععا العامععة السياسععة ومراقبععة والتخطععيط القيععادة بعمليععة الحععزب

 العامة. السياسات
 مععن اإلداريععة األجهععزة جميععع علععى الطالئعععي الحععزب بسععيطرة تميععزت المرحلععة هععذه نإفعع العمععوم علععى

 الجماعععات اسععتقاللية علععى بععذلك مععؤثرا اإلداري النشععاط مسععتويات كافععة علععى السياسععية رقابتععه تركيععز خععالل
 طبقععععة مععععيالد عععععن أسععععفر الععععذي األمععععر اإلداري، النشععععاط وأنمععععاط لسععععبل ومحععععددا العامععععة واإلدارات المحليععععة

 الشخصعية أغراضعها لخدمة اإلداري للمنصب استخدامها نتيجة التنمية عملية أمام حاجزا وقفت بيروقراطية
 حليفا تكون أن من تدريجيا مكنها الذي نفسه وبالشكل ،نفسها عن الجماهير تعبير محاولة كل بذلك مبعدة
 التنفيععذي الجهععاز فععي للوصععي المععواالة بفعععل االمتيععاز صععفة التسععيير وظيفععة أعطععى مععا وهععذا للسععلطة حقيقيععا
  1األداء. في والجودة الكفاءة معايير حساب على للحزب

 وفقعا ومركزيعة محلية إدارة إلى بانقسامه المرحلة هذه في اإلداري التنظيم تميز السائد: اإلداري التنظيم . ب
 يلي: لما
 الدسعتوري للنظعام السياسعية األبععاد وصياغة مزاولة بعد المركزية: اإلدارة مستوى على اإلداري التنظيم 

 ةالرئيسعع المركزيععة المؤسسععة بكونهععا الجمهوريععة رئاسععة بععرزت الجزائريععة، مؤسسععات بنععاء فععي والبععدء الجزائععري
 لمعا وفقعا الحزبيعة األحاديعة علعى يقعوم سياسي نظام إطار في الجمهورية لرئيس الموكلة للصالحيات اعتبارا
 السععيادة صعاحب باعتبعاره الثععورة مجلعس تشعكيل تععم 1020 جعوان 10 تعاريخ وبعععد ،1021 دسعتور فعي جعاء
 جويليععة 11 فععي المععؤر  1.6-20 األمععر ألحكععام وطبقععا الثععوري بالتصععحيح سععمي مععا إطععار فععي الععبالد فععي

 الثعععورة مجلعععس معععن بتفعععويض تعمعععل والتعععي األساسعععي اإلداري الجهعععاز هعععي الحكومعععة كانعععت حيععع  م،1020
  2يلي: ما عليه ترتب ما وهو ومراسيم أوامر من رئيسها عن يصدر ما طريق عن ومراقبته سلطته وتحت

دارية. سياسية مؤسسات من تضمنه بما 1021 دستور إلغاء -  وا 
 والتنفيذية. التشريعية السلطتين: على مهيمن للثورة مجلس إقامة -
 والوزراء. الثورة ومجلسي للحكومة رئيسا باعتباره الدولة رئيس صالحيات توسيع -

 00-20 رقعم األمعر صعدور حعين علعى الثوريعة" "الشعرعية شععار تحعت النظام بهذا العمل استمر وقد
 ليععتم الدسععتورية، للشععرعية العععودة إلععى والسعععي الدسععتور إصععدار المتضععمن 1002 نععوفمبر 66 فععي المععؤر 

                                                           

، (6111) ،10 العععدد ،مجلععة دفععاتر السياسععة والقععانون ."ومحععاوالت اإلصععالحعالقععة اإلدارة والمععواطن فععي الجزائععر: بععين األزمععة " ميلععود قاسععم ، 1
 ..20-26ص

 .1.ص (، 6116الجزائر: دار العلوم للنشر والتوزيع،  ).-التنظيم اإلداري –القانون اإلداري ، محمد الصغير بعلي 2
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 الجمهوريعة رئعيس صعالحيات توسعيع إلعى يعؤدي الذي بالشكل م1002 دستور بموجب السلطة بوحدة األخذ
 1اإلداري. المجال في
 المحلية: اإلدارة مستوى على اإلداري التنظيم 
 إداريعا فراغعا االستقالل بعد األخرى الجزائرية المؤسسات من كغيرها البلدية شهدت البلدية: مستوى على -

 خاصععة منعدوبيات تعيعين إلعى أدى الععذي األمعر األوروبيعة، لإلطعارات الجماعيععة الهجعرة نتيجعة رهيبعا وقانونيعا
 إجععراء أهعم المرحلععة هعذه شعهدت كمععا جديعد، بلعدي قععانون إععداد انتظععار فعي تسعييرها مسععؤولية رئيسعها يتعولى
 202 ليبلعغ 1026 سعنة بلدية 1011 من عددها تراجع "حي  دمجها خالل من البلديات تقليص في تمثل
 إنشاء تم كما ،آنذاك الدولة منه تعاني كانت الذي التمويل إشكالية تفادي بهدف وهذا 2،م"1021 في بلدية
 خلععق نحععو الدولععة توجععه صعععيد وعلععى واالجتمععاعي، ديقتصععااال المجععال فععي البلععديات لتععدعيم أخععرى لجععان
يجاد  .1020 سنة لإلدارة الوطنية المدرسة إنشاء تم اإلدارة مسؤولية تتولى كفؤة بشرية موارد وا 

 عمعد اإلداري المجعال فعي الديموقراطيعة لبع  منه محاولة في م1021 دستور أن نجد متصل سياق وفي  
 ميثععاق أكععده الععذي نفسععه التوجععه وهععو دية،قتصععاواال اإلداريععة اإلقليميععة للمجموعععات أساسععا البلديععة جعععل لععىإ

 يععنظم والععذي البلديععة لقععانون المتضععمن 1020 جععانفي .1 فععي الصععادر 60-20 رقععم األمععر وكععذا الجزائععر
 3اآلتية: الهيئات وجود أساس على البلدية
 البلدية سكان عدد حسب أعضائها عدد ويختلف منتخبة هيئة وهي البلدي: الشعبي المجلس. 
 مععن عععددا سععهيرئ إلععى إضععافة ميضععو  البلععدي الشعععبي المجلععس طععرف مععن وينتخععب التنفيععذي: المجلععس 

 نوابه.
 االختصعاص بازدواجيعة تمتععيو  األعضعاء باقي قبل من منتخب وهو التنفيذي: الشعبي المجلس رئيس 

 .للشعب و للدولة كممثل
 الوالئي بالتنظيم المتعلقة اإلجراءات من مجموعة سابقتها غرار على الوالية شهدت :الوالية مستوى على -

 ليععالتمث مععن نيمععع قععدر وضععمان جهععة مععن "الععوالي" العمالععة عامععل وسععلطات مركععز فععي تمثلععت "العمععاالت"
 إنشعاء 1006 أوت 10 فعي المعؤر  16-26 األمعر وبموجعب البدايعة في تم حي  أخرى، جهة من الشعبي
 السععكان عععن وممثلععين اإلداريععة المصععالح عععن ممثلععين تضععم واالجتمععاعي ديقتصععااال للتععدخل عماليععة لجععان
 السعابقة اللجنعة تغييعر م1020 لسعنة البلديعة االنتخابعات عقب وتحديدا ذلك بعد ليتم 4العمالة، عامل يعينهم
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 جانعب إلعى بالعمالعة البلديعة الشععبية المجالس رؤساء جميع من يتشكل واجتماعي دياقتصا جهوي بمجلس
 1والنقابة. والجيش الحزب عن ممثل

 1020 مععععاي 61 فععععي المععععؤر  .1-20 األمععععر صععععدور غايععععة إلععععى سععععائدا الوضععععع هععععذا ظععععل وقععععد
 محعددة أجهعزة ثالثة على تقوم الوالية أن الثالثة مادته في جاء لما وفقا نص الذي الوالية لقانون والمتضمن

 ،الحكومعة طعرف معن معينة تنفيذية هيئة ،االقترا  طريق عن المنتخب الوالئي الشعبي المجلس :في أساسا
 2والوالي.

 بجانععب إقليميععة مجموعععة اعتبارهععا علععى نععص حينمععا اإلداريععة الوحععدة بهععذه 1976 دسععتور اهععتم كمععا
 أدى 1000 سعنة للحعزب الرابعع المعؤتمر بععد خاصعة ديةقتصعاواال السياسية اتيالمعط ريتغ أن إال ،البلدية
 3ن:يتيأساس نيتيناح من الوالئي القانون أحكام تعديل إلى
 ةيععالوال ميإقلعع مسععتوى علععى المراقبععة فععةيوظ ليتععولى الشعععبي المجلععس واختصاصععات اتيصععالح عيتوسعع 
 .ةيالشعب للرقابة لةيوس منه تجعل التي الدستور ألحكام دايتجس
 الحعزب، فعي ةيالعضعو  اشتراط خالل من التشكيل ناحية من الهيئة لهذه اسييالس الطابع ريوتأث ميتدع 
 والجهعاز الحعزب" "محافظعة اسعييالس الجهعاز نيبع مشعتركة هيئعة سيتأس خالل من التسيير: ناحية من وكذا

 الوالئي". قيالتنس "مجلس ةيالوال مستوى على اإلداري
 مباشعرة وبصعورة تعأثرت قعد العامعة اإلداريعة المؤسسات أن هو المرحلة هذه عن قوله يمكن ما عموما

 أدائهعا كعبح إلعى أدى معا وهعذا تعدخلها، ومجعال نشعاطاتها حيع  معن سيما متبعا كان الذي االشتراكي بالنهج
 في: تحديدها يمكن والتي واالختالالت المشاكل من العديد وجود نتيجة

 دون المباشعععر التوظيعععف سياسععة علعععى االعتمعععاد خععالل معععن نوعيتهععا حسعععاب علعععى العمالععة حجعععم تضععخم -
 المستمر. والتدريب التكوين شروط مراعاة

 كأسعلوب الالمركعزي رالتسعيي نمعط علعى المحليعة للمجموععات المسعتمرة اإلداريعة اإلصعالحات تركيز عدم -
 .التسيير في الشعبية اإلرادة يشرك ديموقراطي

 كانعععت حيععع  التنظيمعععي االتصعععال وسعععوء الوطنيعععة، واإلدارة المحليعععة المجموععععات بعععين التنسعععيق ضععععف -
 القمعععة بعععين التصعععورات مسعععتوى علعععى االنسعععجام غيعععاب إلعععى أدى ممعععا ومراقبعععة تبعيعععة عالقعععة بينهمعععا العالقعععة
  اإلدارية. والقاعدة
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 إعطعاء تعم عنعدما خاصعة مؤسسعةلل والخارجيعة الداخليعة البيئة قوى بين المصالح بصرا  يعرف ما بروز -
 توجهعات معارضعة إلعى يعؤدي العذي بالشعكل والحعزب الجيش دعم ظل في ،للمدير محدودة غير صالحيات

حباط العمال   األداء. مستويات على سلبا أثر مما معنوياتهم وا 
 تاالسعتثمارا ظعاهرة اختفاء خالل خاصة المنشأة اإلدارية الوحدات مع مقارنة ديةقتصااال التنمية انعدام -

  الثمانينات. بعد الصناعية
 علعى تحعول نقطعة ..10 سعنة خالل الجزائر عرفت الحزبية: التعددية ظل في الجزائرية العامة اإلدارة .6

 اإلدارة فععي التحععول مسععار مععن هامععا جععزءا مثلععت التععي ..10 أكتععوبر 10 أحععدا  وخاصععة األصعععدة جميععع
 مععن األحاديععة والممارسععات السععابقة الدسععتورية النصععوص مععع للقطيعععة 10.0 دسععتور كععرس حيعع  العامععة،
نهععاء السععابقة بععالفترة مقارنععة الدولععة دور تراجععع علععى يقععوم الععذي يالليبيرالعع النظععام اعتمععاد خععالل  احتكارهععا وا 
 أمععام البععاب فععتح الععذي األمععر عليهععا، الليبرالععي الطععابع إضععفاء مععع التقليديععة بالمهععام فقععط لتضععطلع دقتصععالال

 بمبعدأ األمعر ويتعلعق الععالم دقتصعااال في يحد  ماع بمعزل الحقيقة في يكن لم جديد دياقتصا توجه بروز
 ..10 فيفعري 16 فعي المعؤر  11-..رقعم للمؤسسعة التعوجيهي القعانون بموجعب وهذا المؤسسات استقاللية
 معععع ديةقتصعععااال عالقاتهعععا تنظعععيم فعععي والتصعععرف بأعمالهعععا المباشعععر التكفعععل مهمعععة للمؤسسعععة منحعععت حيععع 

 في البشرية إمكانياتها تحديد في الكاملة الحرية إعطائها إلى إضافة السوق، لنظام وفق ا األخرى المؤسسات
 عنهعا الوصعية السعلطة معع عالقاتهعا يعنظم األجعل متوسعط تخطعيط علعى بهعا تقعوم التعي اإلنتعا  خطط ضوء
 المحققة. النتائج عن الدولة أمام مسؤولة تكون سوف المؤسسة إدارة فإن ثمّ  ومن المركز في

 مععن التحسععين بهععدف كععان المؤسسععات اسععتقاللية نظععام العموميععة المؤسسععة دخععول أن مععن الععرغم علععى
 أدى معا تحكمعه، التعي الدقيقعة واآلليعات المتينعة لألسعس افتقعاره نتيجة ثماره يؤت لم التوجه اذه أن إال أدائها

 وانفتعععاح السعععوق داقتصعععا نظعععام اعتمعععاد خعععالل معععن التسعععيير أنمعععاط تغييعععر إلعععى الحقعععة مراحعععل فعععي بالدولعععة
 وأسععاليب تقنيععات تبنععي  الجزائريععة العموميععة المنظمععات علععى اسععتلزم الععذي األمععر المنافسععة، علععى مؤسسععاتها

 واقعها. يعكسه الذي والتخلف الضعف ظل في خاصة متميز أداء و عالية بكفاءة تتميز جديدة إدارية
 بتغييععععر مضععععى وقععععت أي مععععن أكثععععر مطالبععععة أصععععبحت الجزائريععععة العموميععععة المنظمععععات فععععإن وعليععععه
 التغييعرات معع التكيعف إمكانيعة لهعا يتعيح متميعز أداء تحقيعق علعى يسعاعدها نحعو على ورسالتها استراتيجيتها

 الخارجيعة البيئعة علعى والتعأثير أولعى، كمرحلة والتكنولوجية ،السياسية ،االجتماعيةع ،ديةقتصااال النواحي في
 تعلععق مععا خاصععة ذلععك علععى المسععاعدة اإلداريععة األسععاليب بتبنععي االهتمععام خععالل مععن وذلععك ثانيععة مرحلععة فععي
 لكترونية.اإل باإلدارة منها
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 السياسية التعددية نهج تبني خالل من السياسي االنفتاح نحو التوجه تم فقد السياسي الصعيد على أما
 العامعة اإلدارة عرفتعه العذي التغيير إبراز سنحاول يلي وفيما ،1002 دستور اعتمده الذي نفسه التوجه وهو

 1المرحلة: هذه في الجزائرية
 رئاسععة مؤسسععة إحععدا  خععالل مععن وهععذا التنفيذيععة السععلطة بازدواجيععة اإلقععرار المركععزي: المسععتوى علععى .أ 

 نشعاط فعي العمعل تتعولى التعي الفعليعة المركزيعة اإلدارة الوزارة واعتبار الجمهورية، رئاسة جانب إلى الحكومة
 الوالئية. المديريات في الممثلة الخارجية مصالحها مع ومنسق محدد

 مجمععععل فععععي المحليععععة الجماعععععات علععععى طععععرأت التععععي التغييععععر سععععمات تتضععععح المحلععععي: المسععععتوى علععععى .ب 
 رقعم والقعانون 10-01 رقعم بالقعانون بالواليعة يخعص فيمعا األمعر يتعلعق حيع  المسعتحدثة القانونية النصوص

 ممععثال باعتبععاره لرئيسععها بالنسععبة واسعععة صععالحيات المرحلععة هععده فععي منحهععا تععم فقععد البلديععة أمععا ،16-10
-11 رقعم القعانون وكعذا .1-01 رقعم القعانون هيعلإ أشعار معا وهعدا أخعرى، جهعة معن والبلدية جهة من للدولة
11. 

  

                                                           

 .110ص مرجع سابق. عمار بوضياف، 1
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 التقليدي. البيروقراطي نموذجاأل  ظل في الجزائرية العامة اإلدارة أداء واقع الثاني: المطلب
 واالجتماعيععة ديةقتصععااال ،السياسععية منظومتهععا تطععور سععياق فععي الجزائريععة العامععة اإلدارة عرفععت لقععد

 علعى مباشعر وبشعكل أثعر العذي التعاريخي بالعامعل بعيعد حعد إلعى تعأثرت التعي والتطعورات التغيعرات من العديد
 التغيععرات مراعععاة دون مسععبقا محععددة تكععون التععي المععواطن حاجععات إشععبا  فععي ينحصععر أصععبح الععذي ،أدائهععا
 بعرزت التعي االحتكاريعة الدولة مفهوم سيادة ظل في خاصة ونوعا، كما االحتياجات تلك على تطرأ قد التي
 للمنافسعة إرهاصعات أي معن اطمئنعان فعي العموميعة مؤسسعاتها جععل العذي األمعر الجزائعر استقالل بداية مع

 أداء تحقيععق ععن عجزهععا ومنعه واإلبععدا  الجعودة لمعععايير التسعييرية نظمهععا افتقعاد إلععى وأدى مخرجاتهعا، علعى
 بها. لصيقة وصفة بارزة سمة أصبحت التي المشاكل من جملة بروز وعليه وفعال، متميز
  الجزائرية. العامة اإلدارة عجز أسباب األول: الفر 

 نجعد حيع  أدائعه عجعز أثبتعت طالمعا التعي االخعتالالت معن العديعد الجزائعر فعي اإلداري الجهاز يعاني
 يلي: ما ذلك إلى أدت التي األسباب أهم من
  تدخل من تعاني مما أكثر الجزائرية اإلدارة تعاني حي  السياسي: والمستوى اإلداري المستوى تداخل 

 1:أساسيين جانبين من التدخل هذا ويتجلى اإلداري، العمل في السياسي المستوى
 اإلداريععين، المععوظفين تعيععين فععي المعتمععدة المعععايير عموميعة فععي واضععح بشععكل يتحععدد العضععوي: الجانعب -
 للقعانون تكون ما أكثر السياسي للنفوذ تكون ما غالبا آليات من ذلك يتبع وما السامية الوظائف في اصةخ

 .العمومية والخدمة
 يشعغل العذي بالشعكل سياسية أغراض خدمعة إلى اإلداري النشاط توجيه في يتحدد الوظيفي: الجانب من -

 وبشريا. ماديا ويرهقها العمومية الخدمة في المحدد األساسي هدفها عن اإلدارة
 اسعتقاللها منعذ الجزائعر عرفعت حي  وممنهجة: ثابتة مستقرة، تسييرية وخطط تصورات وضع في فشل 

 راجعع وهعذا تشريعاتها، مستوى على كبيرا وتسارعا تسييرها أنماط مستوى على النسبي استقرارالال من حالة
 التخطعععيط متطلبععاتم وانععععدا ،جهععة مععن السعععلطة علععى المتعاقبعععة السياسععية القيععادات تصعععورات اخععتالف إلععى

 يجععل ممعا الواقعع ععن وابتعادهعا انفصعالها جانعب إلعى ،بععد فيمعا سعيكون قعد لمعا االستشعرافية والنظعرة الفعال
 أخرى. جهة من اإلداري الجهاز وفاعلية كفاءة من تحد ظرفية اعتباطية إجراءات مجرد منها
 تلعبععه الععذي األساسععي والععدور الهامععة للمكانععة اعتبععارا تأطيرهععا: ونقععص البشععرية المععوارد اسععتخدام سععوء 

 أداء ضعععف أرجعععت الدراسععات مععن الكثيععر أن نجععد اإلداريععة المنظمععات بععأداء النهععوض فععي البشععرية المععوارد

                                                           

 ،مجلعة العلعوم اإلنسعانية ."-الوضعع فعي الجزائريعة –و الخادمعة أراءة في جدلية اإلدارة الحاكمعة العالقة بين اإلدارة والمواطن: ق"مولود علي العرنان،  1
 .101ص(، 6111) ،10العدد 
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 وفقعععا وهعععذا البشعععري بالعنصعععر المرتبطعععة االخعععتالالت معععن جملعععة وجعععود إلعععى الجزائريعععة اإلداريعععة المنظمعععات
  في: يتحددان أساسين لمحددين

 معععن األولعععى مراحلهعععا فعععي اعتمعععدت ر"الجزائععع" نإفععع سعععابقا إليعععه اإلشعععارة تمعععت لمعععا فوفقعععا الكفعععاءة: نقعععص -
 من واألكثر ،والعقالنية الموضوعية الشروط مراعاة دون والمفتوح المباشر التوظيف سياسة على االستقالل

 الترقيعة آلليعات ووفقعا الوقعت معع تقلعدهم إلعى حتما سيؤدي الذي األمر وتأهيلهم بتكوينهم االهتمام دون ذلك
 اإلدارات لعمعععععال النمععععوذجي القععععانون منحععععه مععععا ظععععل فععععي خاصععععة متدنيععععة بكفععععاءة هامععععة إداريععععة لمناصععععب

 حساب على الهامة الوظائف لتولي كمعيار لألقدمية أولوية من 10.0 سنة الصادر العمومية والمؤسسات
 إلعى الحقعة فتعرات فعي الجزائعر توجعه معن العرغم وعلعى 1أقدميعة، أقعل آخعر موظعف بها يتمتع قد التي الكفاءة
 للقععععانون المتضعععمن 11-12 رقعععم بعععاألمر األمعععر يتعلعععق حيعععع  - التوظيعععف فعععي موضعععوعية أسعععس اعتمعععاد

 العلمععي المؤهععل اشععتراط فععي أساسععا محععددة وضععوابط شععروط وضععع خععالل مععن -العامععة للوظيفععة األساسععي
 ضعععععف نتيجعععة البشعععرية المعععوارد كفعععاءة إشعععكالية علعععى يقععععض لعععم هعععذا أن إال األحيعععان، بععععض فعععي والخبعععرة

 العملي. اإلداري الواقع ومتطلبات لمقتضيات مواءمتها وعدم التعليمية السياسات
 القطاعات مختلف في الفعالية تحقيق على المساعدة العوامل أهم أحد باعتباره فالتحفيز التحفيز: نقص -
 سياسععات مسععتوى علععى اخععتالل أي أن حيعع  الموظععف ألداء ةوالرئيسعع الهامععة المحععددات أحععد يمثععل أنععه إذ

 سياسععات أن نجععد السععياق هععذا وفععي الكلععي، األداء مسععتوى علععى اخععتالل إحععدا  إلععى حتمععا سععتؤدي التحفيععز
 ديقتصععااال الوضععع وبععين بينهععا المواءمععة إحععدا  تقتضععي التععي الواقعيععة للنظععرة تفتقععر الجزائععر فععي األجععور
 محالعة ال بعالموظف يعدفع ممعا الشعرائية القعدرة وتراجعع التضعخم لمععدالت المسعتمر االرتفعا  ظعل فعي خاصة

 أو الرسعمي، العمعل أوقعات فعي أخعرى مواقعع فعي العمعل خعالل معن سعواء خعرآ معالي مصعدر عن البح  من
 إلعى به يؤدي ما جانب إلى واألخالقي، القيمي النسق هشاشة ظل في خاصة الرشوة إلى اللجوء خالل من

 الوطن. خار  إلى أو الخاص القطا  إلى والكفاءات اإلطارات هجرة
 بالشعكل ةمفعلع غيعر الجزائريعة اإلداريعة المنظمعات فعي المعوظفين مشعاركة أن نجعد متصعل سعياق وفي

 العذي األمعر بينهمعا، االتصعال فعرص وضعف والموظفين المسؤولين بين الثقة انعدام إلى راجع وهذا الكافي
 بعالتعرف تسعمح المعوظفين أداء لقيعاس فاعلة وسائل وغياب جهة، من اإلدارية المعلومات حصر في يترجم
 ومعععدى وسعععلوكاتهم األكفعععاء المعععوظفين اكتشعععاف علعععى يسعععاعد ممعععا األداء فعععي والضععععف القعععوة معععواطن علعععى

 2أخرى. جهة من والفعالة يجابيةاإل المشاركة على قدراتهم
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 القعععيم بعععين مناسعععبة عالقعععة وانععععدام االجتمعععاعي محيطهعععا علعععى الجزائريعععة العامعععة اإلدارة انفتعععاح ضععععف 
 العموميعععة اإلداريعععة المؤسسعععات تعرفهعععا التعععي التسعععييرية الممارسعععات أن ذلعععك االجتمعععاعي: والمحعععيط الثقافيعععة

 ومعن قعائمال التنظعيم ينتقعد فيها موظف كل نجد بحي  داخلها القيم بين حقيقي تناقض عن تعبر ومنظماتها
 الجزائععععععر " كتابععععععه فععععععي الظععععععاهرة هععععععذه عععععععن " "ETIENN إيتيععععععان"" عبععععععر ولقععععععد ، فيععععععه يشععععععارك ثانيععععععة جهععععععة

 أجهعزة علعى تسعيطر التعي الفئعة وهعي النخبة ثقافة ثقافتين يضم الجزائري "المجتمع أن بقوله "الثقافة، والثورة
 بعين الفعرا  فعإن وعليعه تقليديعة ثقافعة وهعي الهامشعي، المجتمع وثقافة غربية، ثقافة وهي والمؤسسات، الدولة

 إلععى راجععع وهععذا 1،الثقععافتين" فععي يععتحكم الععذي اإلطععار قبععل مععن يمععأل الهامشععية والعقالنيععة الحديثععة، العقالنيععة
 السعياق بعين معةءموا إحعدا  ضعرورة أهمعل اسعتقاللها منعذ الجزائريعة العامعة اإلدارة عرفتعه العذي التطور كون

 االجتماعي. والمحيط التنظيمي
 فععععي االيجابيععععة القععععيم تفعيععععل تناسععععي إلععععى أدى الععععذي الماديععععة األبعععععاد ذو الليبرالععععي ديقتصععععااال النظععععام 

غفال المجتمع،  المغيبة. القيم تلك وتكريس لنشر الممكنة الوسائل بتسخير المنتهجة العامة السياسات وا 
 تفعععويض وععععدم المركزيعععة إلعععى الجزائعععر فعععي نو اإلداريععع القعععادة يميعععل حيععع  والمتشعععددة: الشعععديدة المركزيعععة 

 بعععاإلجراءات االلتعععزام بعععين صععععوبة عنعععه ينعععتج ممعععا ،بأنفسعععهم األمعععور زمعععام علعععى السعععيطرة بهعععدف السعععلطة
 االجتماعية. واالحتياجات المسيطرة

 ما سواء عملية صنع واتخاذ القرارات تحتكر الجزائر في المركزية السلطات أن نجد ذلك غرار وعلى
 فععي والتنععو  الشععدة خععالل مععن المتصععلبة المركزيععة تتضععح كمععا البسععيطة، حتععى أو منهععا باالسععتراتيجية تعلععق

 معن نعو  وانتشعار الرقابعة ازدواجيعة إلعى األحيعان معن الكثيعر فعي يعؤدي العذي األمر الرقابية واألجهزة اآلليات
ضععاف اإلداريعة المؤسسات مرونة من والحد جهة، من أعمالها في االتكالية  فيهعا واالبتكعار اإلبعدا  روح وا 

 فععي سععواء عليهععا القبضععة إحكععام خععالل مععن المحليععة بالهيئععات األمععر تعلععق مععا إذا خاصععة أخععرى ،جهععة مععن
 والوسععائل أدائهععا مسععتويات ذلععك مععن واألكثععر فيهععا التصععرف لهععا المخولععة االختصاصععات أو تععدخلها مجععال

 خععالل مععن -الحصععر ال المثععال سععبيل علععى - ذلععك يتضععح حيعع  ومردوديتهععا، األداء هععذا فععي المسععتخدمة
 وبالتععععالي الوطنيععععة للتنميععععة قاعععععدة البلععععديات جعععععل إلععععى تهععععدف كانععععت والتععععي للبلديععععة التنمويععععة المخططععععات
 محتعوى تحديعد أن ذلعك وبشعدة الواقعع يفنعده معا وهعذا المركزيعة السعلطات ععن بشعؤونها التكفل في استقالليتها

 المركزي. المستوى على كلي شبه بشكل يتحدد المخططات هذه
 تععععود التعععي اإلداري التضعععخم ظعععاهرة الجزائعععر فعععي تتجسعععد حيععع  والعععوظيفي: التنظيمعععي التضعععخم زيعععادة 

 للقطا  يمكن التي تلك وحتى ديةقتصاواال السياسية والمهام األدوار جميع على الدولة هيمنة إلى باألساس

                                                           

1 Etienne. B , l’Algérie, culture et révolution . paris: édition du seuil, France, 1977, p 92 
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 الععذي بالشععكل اإلداري التنظععيم مسععتوى علععى أفقععي توسععع إحععدا  إلععى أدى ممععا 1بهععا، االضععطال  الخععاص
 هياكععل إلععى الوقععت مععرور مععع وتحولهععا والمسععتويات األجهععزة مختلععف بععين التنسععيق مشععكلة تفععاقم فععي هميسعع

 والمؤسسععععات الحكوميععععة والمصععععالح الععععوزارات عععععدد وتزايععععد تطععععور خععععالل مععععن ذلععععك مالحظععععة ويمكععععن هشععععة،
 والقيعععام العامعععة اإلدارة ألجهعععزة التنظيميعععة الهياكعععل تصعععميم كيفيعععة يحعععدد ععععام إطعععار انععععدام نتيجعععة العموميعععة
 2معه. والتكيف التغيير تقبل على قدرتها من للتأكد لها المستمرة بالمراجعة

 حتميعة نتيجعة يععد معا وهعذا العمالعة، حجعم تضعخم معن الجزائعر فعي العامة اإلدارية المنظمات تعاني كذلك  
 إلى يؤدي مما ةالبشري الموارد من االحتياجات تخطيط عملية إليها تستند وموضوعية واضحة أسس لغياب

 المنظمة. ومصلحة حاجة عن خارجة وظيفية مناصب استحدا 
 للمتطلبععات مراعاتهععا ومععدى الجزائريععة البيئيععة خصوصععية مراعععاة دون الغربيععة والبععرامج النمععاذ  اسععتيراد 

  اإلدارية.
  الجزائرية. العامة اإلدارة وضعية تشخيص الثاني: الفر 

 فععي تسععببت مشععاكل عععدة تطورهععا مراحععل مختلععف عبععر واجهععت الجزائريععة اإلدارة أن فيععه شععك ال ممععا
 مععا خعالل مععن يظهعر مععا وهعذا أدائهعا، منحنععى علعى مباشععر وبشعكل أثعرت التععي التناقضعات مععن العديعد بعروز
 تكشعفه تعاريخي "تناقض الجزائرية اإلدارة أداء في كبرى تناقضات من قرفي" الحميد "عبد األستاذ إليه أشار
 الوظيفية المقاربة أساس على يفسر وظيفي وتناقض نشأتها، منذ الجزائرية العامة اإلدارة تطور تتبع مقاربة
 وتنعاقض واسعتراتيجياتهم، فواعلهعا دوارأ إبعراز معع الداخل من والمؤسسات المنظمات سير آليات تفكك التي

 هعععذا وعلعععى 3مععععين" اعتقعععاد وفعععق اإلدارة إلعععى النظعععرة تقيعععد التعععي النظريعععة المرجعيعععة خعععالل معععن يبعععرز فلسعععفي
 :يلي فيما المحددة العجز مظاهر تحديد يمكن األساس

 المناسعب التجعاوب عدم من "حالة أنه: على اإلداري التخلف األعرجي" "عاصم يعرف اإلداري: التخلف .1
 الجهعععاز ومعععن المطلوبعععة العامعععة والخعععدمات السعععلع فعععي تحعععد  التعععي للتغيعععرات والكميعععة النوعيعععة األبععععاد بعععين

 والضعععوابط األنمعععاط فعععي تحعععد  التعععي للتغيعععرات والنوعيعععة الكميعععة األبععععاد وبعععين وتوزيعهعععا، إنتاجهعععا اإلداري
 الجزائر في العامة اإلدارة تعانيحي   ،4الزمنية" الفترة نفس خالل اإلداري الجهاز فيها يتسم التي السلوكية

 :وهذا ما يبرز في الوظائف تلك ممارسة وأساليب اوظائفه أداء في التخلف مظاهر من
 األمعععوال تسعععيير فعععي اإلداريعععة األجهعععزة رشعععادة ععععدم نتيجعععة والنتعععائج للخعععدمات ديةقتصعععااال التكلفعععة ارتفعععا  -

 اإلفعراط جانعب إلعى الخدمعة، تكلفعة فعي النسعبي االرتفا  ومنه اإلنفاق في التوسع إلى يؤدي مما والممتلكات
                                                           

 .101. ص مرجع سابق ،ميلود علي العرنان 1
 .0.-... ص مرجع سابق، عبد القادر كاس 2
 .11ص(، .611الجزائر: دار الفجر، ). اإلدارة الجزائرية: مقاربة سوسيولوجيةعبد الحميد قرفي،  3
 .62ص (،..10، العاليبغداد، وزارة التعليم ) .نظرية التطوير اإلداري ،عرجيعاصم األ 4



 ية.ائرالعامة الجز اإلدارةتميز أداء  وإشكاليةلكترونية اإل اإلدارةالفصل الثاني: 

 

 138 

 

 سياسععععة وأن خاصععععة الفعليععععة والمتطلبععععات الحاجععععات يتجععععاوز بقععععدر والبشععععرية الماليععععة المععععوارد اسععععتخدام فععععي
 االسعتعانة نحعو التوجعه أو البطالعة، مععدالت لتقلعيص االجتمعاعي الطعابع عليهعا يغلعب الجزائر في التوظيف
 مكلفة. تكون ما عادة والتي األداء ظروف تحتاجه مما كفاءة األعلى الموارد من أجنبية بنوعيات

 المواطنعون اهعيتوقع التعي للخعدمات الحاليعة المتطلبعات معع المتاحة والبشرية المادية الوسائل تناسب عدم -
 التعقيد. نحو فأكثر أكثر تتجه أخذت والتي

 االسعععتجابة معععن نعععو  لخلعععق إحعععداثها الواجعععب التغيعععرات مراععععاة دون التنظعععيم فعععي النمطيعععة ظعععاهرة شعععيو  -
 ،المحليععععة ،المركزيععععة المسععععتويات بععععين الصععععالحيات تععععداخل جانععععب إلععععى الراهنععععة، األوضععععا  مععععع والتكيععععف

 والقطاعية.
 اإلدارية. للتنمية والمتعددة المختلفة الجهود بين التنسيق غياب نتيجة التخطيط وظيفة ضعف -
 يتحقعق خعاص مكسعب أجعل معن السعلطة استخدام "سوء أنه: على اإلداري الفساد يعرف اإلداري: الفساد .6

 أو عامعععة، لمنافسعععة طعععرح إجعععراء أو عقعععد لتسعععهيل رشعععوة أو ،بتعععزازالا طلعععب أو بقبعععول موظعععف يقعععوم عنعععدما
 إلعى اللجعوء دون العامعة الوظيفعة اسعتغالل طريعق ععن أو واللعوائح، والقعوانين العامة السياسات على التحايل
 نعواحي بمختلعف ضعررا يلحق الفساد أن يتضح وعليه 1الدولة"، أموال سرقة أو األقارب بتعيين وذلك الرشوة
 اسعتقرار علعى سعلبا الفسعاد يعؤثر السياسعي الصععيد فعلعى واالجتماعيعة ،ديةقتصااال ،السياسية المجتمع حياة

 حقعععوق واحتعععرام العععديموقراطي والتوجعععه االنفتعععاح علعععى وقدرتعععه شعععفافيتة معععن ويحعععد وسعععمعته السياسعععي النظعععام
 دور إضععاف إلعى مباشعرة وبطريقعة يعؤدي أنعه كمعا ،الفعرص وتكعافؤ المسعاواة فعي حقهعم وبخاصعة المواطنين
 المععال إهععدار بسععبب التنمععوي المسععار عرقلععة فععي يتسععبب فنجععده ديقتصععااال الصعععيد علععى أمععا ، المؤسسععات

 2التعصب. من ويزيد األخالقية القيم زعزعة إلى اجتماعيا يؤدي نجده كما العام،
 التعي الجهعة بعاختالف ختلعفي إذ وكامعل دقيعق بشعكل حصعرها يمكعن ال إذ تتععدد الفسعاد مظعاهر أن كما  

 وقعععد عامعععة أو خاصعععة مؤسسعععة أو جماععععة أو فعععرد يمارسعععه فقعععد لتحقيقعععه، يسععععى التعععي المصعععلحة و تمارسعععه
 بمبعادرة الفعرد يمارسعه افرديع يكعون وقعد اجتمعاعي، مكسعب أو سياسعي مكسب أو مادية منفعة لتحقيق يهدف

 ويمكععن ،مجموعععة قبععل مععن مععنظم بشععكل يمععارس قععد كمععا أخععرى جهععات أو أفععراد مععع تنسععيق ودون شخصععية
 التالية: النقاط في الجزائرية العامة اإلدارة أداء تميز التي المظاهر أهم إجمال

 ممتلكعات بتبديعد عمعدا العمعومي الموظعف قيعام ويعنعي الععام: المعال ونهعب العموميعة الممتلكعات اختالس -
 هعذا وفي شخصية، أغراض نحو وتوجيهها موقعه بموجب إليه عهدت خصوصية أو عمومية مالية وأوراق

                                                           

 .66ص (،6111 ،عمان: دار وائل للنشر والتوزيع) اإلصالح اإلداري بين النظرية والتطبيق.محمد قاسم القريوتي،  1
 .10ص  (،ن( س. )د. بيروت: المركز اللبناني للدراسات،). نظام النزاهة العربي في مواجهة الفسادأبو دية وآخرون،  أحمد 2
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 هععذه لمثععل تفطععن قععد الحقععة فتععرات فععي التميععز لتحقيععق مسععاعيه ظععل فععي الجزائععري المشععر  أن نجععد السععياق
 1الفساد. من بالوقاية المتعلق 11-12 رقم للقانون سنه خالل من التجاوزات

 مععادي عائععد علععى الحصععول تعنععي والتععي شععيوعا اإلداري الفسععاد مظععاهر أكثععر مععن الرشععوة تعععد الرشععوة: -
 عهعد منعذ الجزائريعة اإلدارة فعي الرشعوة عرفعت حي  ما، بعمل القيام عن متناعها أو معين عمل تنفيذ مقابل

 ضعععف ظععل فععي خاصععة بالتنميععة وانشععغالها الدولععة أجهعزة بتوسععع بعععد فيمععا تفاقمععت لكنهععا الفرنسععي االحعتالل
 الععععواز  هشاشععععة مقابععععل فععععي ديةقتصععععااال األوضععععا  مععععع تتماشععععى تعععععد لععععم التععععي المععععوظفين وأجععععور مرتبععععات

 األخالقي.
 التشععريعات معظععم فععإن النفععوذ" و"اسععتغالل "الرشععوة" مفهععومي بععين الكبيععر للتععداخل نظععرا النفععوذ: اسععتغالل -

 بعه جعاء العذي الجديعد أن غيعر الجزائري، المشر  ذلك في بما الجريمتين بين تفصل لم القانونية والنصوص
 الفقعرة فعي جعاء لمعا وفقعا الرشعوة ععرف حيع  16 المعادة فعي الثانيعة الجريمعة تسعمية هو 11-12رقم القانون
 منحععه أو عليععه عرضععها أو مسععتحقة غيععر بمزيععة عمععومي موظععف "وعععد أنهععا: .6 المععادة نععص مععن الثانيععة
 أخعر، شعخص لصعالح أو نفسعه الموظعف لصالح ذلك كان سواء مباشر، غير أو مباشر بشكل سواء إياها،
 جعاء لمعا وفقعا النفعوذ اسعتغالل جريمعة ععرف فيمعا 2عنعه"، االمتنعا  أو بعمعل بالقيعام الموظعف ذلك يقوم لكي
 عرضععها أو مسعتحقة غيعر مزيعة بعأي العمععومي الموظعف "وععد بأنهعا: 16 المعادة مععن الثانيعة الفقعرة نعص فعي

 أو الحقيقعععي نفعععوذه اسعععتغالل علعععى لتحريضعععه مباشعععرة غيعععر أو مباشعععرة بطريقعععة سعععواء إيعععاه منحهعععا أو عليعععه
 لصعععالح تمعععنح مسعععتحقة، غيعععرة مزيعععة علعععى عموميعععة سعععلطة معععن أو اإلدارة معععن الحصعععول بهعععدف المفتعععرض
 أو مسعؤول علعى التعأثير فعي الوظيفعة اسعتغالل إلعى النفعوذ اسعتغالل مفهوم بذلك ليشير 3األصلي" المحرض
 محدد. مقابل نظير مستحقها لغير خدمة لتقديم درجة أعلى يكون ما عادة خرآ موظف

 والتشدد باالنغالق تتميز سابقا إليه اإلشارة تمت لما وفقا الجزائرية العامة فاإلدارة البيروقراطي: التسيب .1
 مسعتوى علعى عجعز إلعى أدت التعي االنحرافات بعض بروز إلى أدى الذي السلبي للمفهوم وفقا البيروقراطي

 يلي: ما العمل بيئة صعيد على المؤشر هذا مؤشرات أهم من نجد إذ أدائها 
 إلعى يهعدف العذي المتكعرر العمل إنجاز كونه عن بعيدا اإلداري الروتين أن حي  اإلداري: الروتين -
 المنظمة أداء وكبح تمييع إلى يؤدي فهو الفوضوي، العمل لتجنب ووسيلة للعامل الذهني الجهد من التقليل
 الفرديععععة المبععععادرات وخنععععق جهععععة، مععععن اإلدارة بهععععا تتسععععم التععععي التغييععععر حركععععاتل معععععرقال باعتبععععاره خاصععععة

 أخرى. جهة من اإلدارة جانب من المرنة واالتجاهات
                                                           

، الصعععادرة فعععي 10، الجريعععدة الرسعععمية، الععععددبالوقايعععة معععن الفسعععاد ومكافحتعععهالمتعلعععق  11-12الجمهوريعععة الجزائريعععة الديموقراطيعععة الشععععبية، أمعععر رقعععم 1
6112. 

 سابق.مرجع  2
 سابق.رجع م  3
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 معوظفي أن نجعد حيع  الجمهعور: معاملعة وسعوء الالمبعاالة روح وتفشعي اإلهمعال المهني، الضمير فقدان -
 خععالل مععن يوميععا ذلععك يبععرز حيعع  واالتكععال، والالمبععاالة باإلهمععال يتسععمون عمععومهم فععي الجزائريععة اإلدارات
 وبالطريقعة المحعدد العمل في الوقت نجازإ وعدم ،للملفات فقدان من المواطنون إليها يتعرض التي المشاكل
 إلعى العامعة، بالملكيعة واالسعتهانة عليهعا والحفعاظ بالمسعؤولية الحعس ضععف فعي ذلعك يتجسعد كما 1المناسبة،
 بالتعاون. الموظفين إحساس في كبير ضعف عنه نتج مما اإلدارية الوحدات داخل الصرا  انتشار جانب

 النظريعععة الناحيعععة معععن واإلدارة المعععواطن بعععين فالعالقعععة العموميعععة: واإلدارة المعععواطن بعععين العالقعععة اخعععتالل -
 بعاإلدارة األمعر تعلعق معا إذا يختلعف ما سرعان ذلك أن إال الطرفين، بين تعاون وحتى تفاعل وجود تتضمن
 تتسعم والمعواطن اإلدارة بعين العالقعة جعل إلى الذكر السابقة السلبية المحددات أسهمت أين الجزائرية العامة

 حقعععا تسععتجيب خععدمات تقععديم عععن المسععتمر عجزهععا جانععب إلععى األحيععان، مععن كثيععر فععي والسععلطة بالتباعععد
 الجودة. حي  من المواطنين واحتياجات لتطلعات

 في: تحديدها يمكن والتي الجزائرية العامة اإلدارة مالمح أهم استخالص يمكن وعليه
 الفرنسي. بالنمط اإلداري التنظيم تأثر -
 االشتراكي. بالنظام متأثرا اإلداري الهيكل واتسا  السلبي، بالمفهوم البيروقراطي التنظيم غلبة -
 التشاركي. الديمقراطي بالمفهوم الالمركزية مفهوم وغياب المركزية درجة ارتفا  -
 التوظيف. في بالكفاءات والتوجه ديةقتصااال الرؤية ابوغي التوظيف في االجتماعي االتجاه سيادة -
 فعي خاصعة واإلدارة المعواطن بعين متبادلعة ثقعة عدم حالة سيادة غرار على الفساد مظاهر وتفشي انتشار -
 المرتفقين. مواجهة في الجزائري الموظف تسلط ارتفا  ظل

  

                                                           

 .00 ص ،(10.1الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ). بيروقراطية اإلدارة الجزائرية ،علي سعيدان 1
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 التطبيق. وميكانيزمات أسس :في الجزائر اإلداري اإلصطح الثالث: المطلب
 مراحلهعععا مختلعععف فعععي الجزائريعععة العامعععة اإلدارة صعععبغت التعععي واالخعععتالالت المشعععاكل اسعععتعراض بععععد
 ضععرورة اإلداري اإلصععالح أصععبح فاعليتهععا، وعععدم عجزهععا وأثبتععت أدائهععا مسععاقات علععى أثععر الععذي بالشععكل
 لهععا يتععيح الععذي بالشععكل واقعهععا وتأهيععل فيهععا وقعععت التععي االنحرافععات تصععحيح إلععى ورائععه مععن تهععدف حتميععة
 االشعتراكي نمعوذ األ معن انتقالهعا ظعل فعي عرفتهعا التعي ديةقتصعاواال السياسية التحوالت مع التكيف إمكانية
 الععراهن وقتنععا إلععى اإلداري اإلصععالح أجنععدة ذلععك بعععد لتسععتمر الثمانينععات، نهايععة مععع الليبرالععي نمععوذ األ إلععى

 التسعيير أداء تحسعين علعى خاللهعا من سعت وتنظيمات وقوانين قرارات شكل في الواقع أرض على لتتجسد
 الحقة. فترات في التميز عن والبح  العمومي

 ومبرراته. الجزائر في اإلداري اإلصالح حتمية األول: الفر 
 حجعم حعول معمقعة نظعرة أعطعت الجزائريعة العامعة اإلدارة بعأداء المتعلقعة السعابقة المعطيعات تحليل إن
 األمعر وهعو يكون أن يحب وما فعال موجود هو ما بين الالتوازن وحالة واقعها، عنها عبر التي االنحرافات

 اإلداري اإلصعالح نهعج تبنعي علعى الجزائريعة اإلدارة عملعت لعذلك ومصعداقيتها بشعرعيتها يمعس أن كعاد الذي
 إليعه أشعار معا وهعذا ،والخارجيعة الداخليعة والعوامعل والمبعررات االعتبارات من جملة تظافر من نابعة كحتمية
 ومهامهعا الدولعة هياكعل إصعالح لجنة مهام لرسالة عرضه بمناسبة خطابه في بوتفليقة" العزيز "عبد الرئيس
 شعيء كعل أن حعين فعي تغيير دون تبقى أن يمكن ال والعصرنة للتحضر عامال باعتبارها الدولة "أن بقوله:
 العشععرية خععالل الجزائععر عرفتهععا التععي ديةقتصععااال والتحععوالت المؤسسععاتية التطععورات أن حيعع  حولهععا، يتغيععر

 المجتمعععع معععالآ أن كمعععا للعععبالد... واالجتماعيعععة ،دية،قتصعععااال ،ياسعععيةالس الرؤيعععة معععن كثيعععرا غيعععرت السعععوداء
 التقعدم فعان أخعرى جهعة من الدولة، مع مختلفة لعالقات يطمح أصبح انه حي  كانت، كما تعد لم الجزائري

 المعطيععات هععذه مععع تتكيععف أن اإذ الدولععة علععى هععذا لكععل ...، الخععارجي محيطنععا فععي غيععر قععد التكنولععوجي
 1الجديدة".

 الدولععة تطععور مسععارات تتبععع خععالل ومععن أعععاله المقععدم الخطععاب علععى اسععتنادا الــداخلي: الصــعيد علــى .1
 التطعععورات معععن العديعععد عرفعععت قعععد األخعععرى العععدول معععن غيرهعععا غعععرار وعلعععى األخيعععرة هعععذه أن نجعععد الجزائريعععة
 اإلصعالح ومبعادئ أسعس نحعو التوجعه علعى مجبرة جعلها الذي بالشكل ميادينها جميع مست التي والتغيرات
 يلي: لما وفقا أهميته تبرز الذي اإلداري

 تتععولى التععي األداة هععي العامععة اإلدارة كععون معن األهميععة هععذه تنبععع سياسععية: كحتميععة اإلداري اإلصعالح .أ 
 لمععا وفقععا اإلداري الجهععاز تأهيععل إعععادة يقتضععي مععا وهععذا المطلععوب الوجععه علععى للدولععة العامععة السياسععة تنفيععذ

                                                           
1 République Algérienne Démocratique et Populaire, Présidence de la république, Rapport générale du comité de 

la réforme des structure et des missions de l’état. ordre de mission, Novembre 2000, p 64-65. 
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 في اإلداري اإلصالح أن نجد اإلطار هذا وفي 1وأهدافه، وبرامجه السياسي للنظام السياسية والرؤية يتالءم
 علعى خاصعة السياسي الفضاء تطور بفعل البالد عرفتها التي السياسية التحوالت سياق في برز قد الجزائر

 بروز بوادر جانب إلى التعددية، إرساء بفعل سابقا مهمشين سياسيين فاعلين على المؤسساتي االنفتاح أثر
 فعان وعليعه 2مجرياتهعا، علعى والتعأثير السياسعية الحيعاة فعي للمشعاركة يطمعح نسعبيا منظم غير مدني، مجتمع

 اآلتية: المتغيرات على بناء كان سياسية كحتمية الجزائر في اإلداري اإلصالح
 المدني. المجتمع وجمعيات المنظمات دور وتعزيز الديموقراطي المسار تكريس -
 اإلداري. التسيير في الشفافية وتحقيق الدولة مؤسسات تعزيز -
 اإلنسان. وحقوق المدنية الحريات تعزيز -
 فرضتها كنتيجة المنطلق لهذا وفقا اإلداري اإلصالح يبرز حي  دية:اقتصا كحتمية اإلداري اإلصالح .ب 

 السعوق علعى واالنفتعاح ديقتصعااال بعالتحرير يععرف معا إطعار في الجزائر شهدتها التي ديةقتصااال التغيرات
 لععدور اتراجععع تتطلععب الليبراليععة أن خاصععة الدوليععة، الماليععة المؤسسععات مععع مفاوضععات مععن ذلععك يرافععق ومععا

 الحكوميععة اإلدارة فعي جوهريعا إصعالحا يتطلععب العذي األمعر ،االشعتراكي بالنظععام مقارنعة دقتصعااال فعي الدولعة
 3خالل: من وذلك السياسات هذه مع يتوافق بما
 التعي تلعك علعى فقعط اإلبقعاء خعالل معن والوظيفية اإلدارية هياكله وضبط الحكومي الجهاز حجم تقليص -

 للدولة. الجديد والدور تتناسب
عععادة الحكععومي الجهععاز دوارأ تشععكيل إعععادة -  فععي الحكومععة دوارأل تقليصععا يعنععي بمععا وظائفععه فععي النظععر وا 

 واالجتماعية. ديةقتصااال المجاالت
 الجعععودة إدارة نظعععم علعععى باالعتمعععاد العامعععة المنظمعععات فعععي والفعاليعععة الجعععودة مؤشعععرات بتحسعععين االهتمعععام -

 الحديثة. وتوجهاتها الشاملة
 فععي بععارزا دورا سععابقتها غععرار علععى االجتماعيععة التحععوالت تلعععب :اجتماعيععة كحتميععة اإلداري اإلصععالح .  

 معن العبالد عرفتهعا التعي والتحعوالت المعطياتمن  جملة خالل من وهذا الجزائر، في اإلصالح بعجلة الدفع
 بعروز نتيجعة عليهعا ضعغوطا تمعارس بعدأت حيع  واإلدارة، الدولة تجاه المواطنين بين العالقات تطور خالل

 المقدمة. الخدمات تحسين في والمشاركة االجتماعية العدالة تحقيق في الرغبة في تمثلت جديدة احتياجات

                                                           

 .12ص  (،1001ن(،  م. د. )بيروت: ). اإلصالح اإلداري في لبناناإلصالح اإلداري: مشرو  وثيقة زاهر الخطيب،  1
2 Mohamed cherrif Belmihoub, La réforme administrative en Algérie : Innovation proposée et contrainte de 

mises en œuvre. Forum Euro-méditerranéen sur les innovations et les bonne pratique dans l administration, 

Tunisie, 15-17 juin 2005, p6. 

3 République Algérienne Démocratique et Populaire, Présidence de la république, Rapport générale du coité de 

la reforme et des mission de l’état, juillet , 2001, p62. 
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 تقععديم علععى الجزائععري اإلداري الجهععاز قععدرة تجديععد إطععار فععي وذلععك إداريععة: كحتميععة اإلداري اإلصععالح .د 
 والوظيفيععة الهيكليععة الجوانععب مسععت اخععتالالت مععن يعانيععه مععا ظععل فععي خاصععة األداء مععن أفضععل مسععتويات
 يمكعععن معععا وبعععروز للدولعععة والمؤسسعععاتي اإلداري النشعععاط إضععععاف إلعععى الحعععال بطبيععععة أدت والتعععي ،والبشعععرية

 األداء. بأزمة عليه االصطالح
 بعيععد حععد إلععى تععأثرت قععد الجزائريععة اإلدارة أن نجععد السععابقة العوامععل جانععب إلععى الخــارجي: الصــعيد علــى .6

 للمنطعععق وفقعععا عالميعععة حركعععة اإلصعععالح معععن جعلعععت بعععارزا دورا العولمعععة فيهعععا لعبعععت التعععي الدوليعععة بعععالتحوالت
 التكنولوجيعة التطعورات ظعل فعي خاصعة للتنافسعية المجعال وتعرك الدولعة، دور تقلعيص إلى يرمي الذي الجديد
 والمتطورة. الحديثة
 الجزائر. في وآلياته اإلداري اإلصالح مسار تطور الثاني: الفر 

 اإلداريععة المنظومععة أجععزاء لمختلععف وشععاملة فعليععة إصععالحات إجععراء فععي السياسععة الرغبععة تبلععورت لقععد
 أثععرت متخصصععة وأجهعزة هيئععات وتنصعيب المشععاريع معن جملععة تسععطير خعالل مععن الجزائعر اسععتقالل بمجعرد

 مديريععة تأسععيس تععم حيعع  اإلصععالح، باسععتراتيجيات المتعلقععة والمبععادرات االختيععارات علععى مباشععرة وبطريقععة
 الالزمععة اإلجععراءات وبلععورة بدراسععة لتتكفععل 1026 سععنة العمععومي والوظيععف اإلداري باإلصععالح مكلفععة عامععة

 إال 1الفرنسعية، اإلدارة ععن الموروثعة التسعيير طعرق ععن التخلعي بغيعة العامعة المرافعق وتسيير تنظيم لتحسين
 الواسععة التوظيعف بعمليعة اهتمامهعا نتيجعة أجلها من أنشئت التي أهدافها تحقيق عن عجزت الهيئة هذه أن
 تعابع مركعزي مكتعب إنشعاء 1020 سنة وتحديدا ذلك بعد ليتم العمومية، اإلدارات مستوى على ورغالش لسد
 اإلداري لإلصعععالح الجديععدة الععوزارة إلععى المديريععة هععذه مهععام نقععل ثععم 2العمععل، وأسععاليب بععالتنظيم مكلععف لهععا

لحعععاق العععوزارة تلعععك إلغعععاء 1020 أوت فعععي وتحديعععدا ذلعععك بععععد ليعععتم السعععنة، نفعععس فعععي العمعععومي والوظيعععف  وا 
 الداخلية. بوزارة هياكلها

 تكععوين مهععام ليتععولى جديععد مععن العمععل وأسععاليب للتنظععيم المركععزي المكتععب بععع  تععم 1022 سععنة وفععي
 اإلجعراءات لتسعهيل الخاصعة الدراسعات كل وتنشيط العمومية، اإلدارات في التنظيم تقنيات وترقية الموظفين
 أن غيعر اإلداريعة، المصعالح مردوديعة تحسين بهدف اإلداري التسيير وطرق وسائل تطبيق ومتابعة اإلدارية

 عرقلععت التععي الكبيععرة للمشععاكل نظععرا أهدافععه تحقيععق عععن عععاجزا بقععي أهميتععه مععن الععرغم وعلععى المكتععب هععذا
 والتنظيمية. والبشرية المالية اإلمكانيات بضعف أساسا والمتعلقة نشاطه كبير وبشكل

 األول للععوزير تابعععة اإلداري واإلصععالح العمععومي للوظيععف الدولععة كتابععة إنشععاء تععم 10.6 سععنة وفععي
 العامععة الشعروط تحسعين مسعؤولية لتتعولى 10.1 سعنة اإلداري لإلصععالح الوطنيعة اللجنعة عنهعا التعي انبثقعت

 عمعععل شعععروط تحسعععين وكعععذا اإلداريعععة اإلجعععراءات وتبسعععيط الهياكعععل عقلنعععة ،الدولعععة مصعععالح وتسعععيير للتنظعععيم
                                                           

1 Misoum Sbih , L’administration Publique Algérienne .Paris : Edition Hachet, 1973, p 07. 

2 IBID. p83. 
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 بمحافظعة اإلداري واإلصعالح العمعومي للوظيعف الدولعة كتابعة اسعتبدال ذلعك بععد ليتم 1العموميين، الموظفين
 .10.0سنة  وهذا اإلداري اإلصالح

 التعدديعععة نهعععج تبنعععي نحعععو الجزائعععر توجعععه كعععرس العععذي 10.0 فيفعععري 61 دسعععتور صعععدور إثعععر وعلعععى
 فععي جععديا التفكيععر الجزائععر علععى لزامععا كععان ،السععوق داقتصععا آليععات واعتمععاد ديقتصععاواال السياسععي واالنفتععاح

 التععععي الجديععععدة والمعطيععععات لألوضععععا  االسععععتجابة معععن لهععععا البععععد التععععي اإلدارة إلصععععالح فعالععععة اسعععتراتيجيات
 هعععذا فعععي موجهعععة الجزائريعععة الدولعععة جهعععود جعععاءت هكعععذا وفعالعععة، فاعلعععة عامعععة إدارة وجعععود ضعععرورة تسعععتوجب
 السععلطة تحععت اإلداري لإلصععالح الوطنيععة اللجنععة إنشععاء تععم حيعع  العععام قطاعهععا أداء تحسععين نحععو السععياق
ععععادة العموميعععة لعععإلدارة جعععذري تغييعععر إحعععدا  إلعععى تهعععدف كانعععت والتعععي الحكومعععة لعععرئيس المباشعععرة  بنعععاء وا 
 لتسعععتبدل حكعععومي تععععديل أول معععع أشعععغالها وتوقيعععف تجميعععدها تميعععل والمعععواطن، اإلدارة بعععين العامعععة العالقععات
 اإلصعالح مهمعة بعذلك لتسعند 1000 سعنة كليعا إلغاؤهعا ثم اإلداريين، واإلصالح لإلبدا  الوطنية بالمحافظة
 2المحلية. والجماعات الداخلية لوزارة تابعة مديرية إلى اإلداري

 إسععنادها عععدم نتيجععة تتوالهععا هيئععة لوجععود افتقععدت اإلداري اإلصععالح مهمععة فععإن 1000 سععنة بعععد أمععا
 الععرئيس مععن بععأمر مؤقتععة طبيعععة ذات وطنيععة لجنععة تأسععيس تععم أيععن 6111 نععوفمبر غايععة إلععى جهععة أي إلععى
 المعوظفين كبعار معن عضعوا 01 تضعم ومهامهـا" الدولـة هياكـل إصـطح لجنة" تسمى بوتفليقة" العزيز "عبد

 ميعادين كافة عن مفصل تقرير إعداد عن أسفرت أشهر تسعة أشغالها دامت حي  والمنتخبين، والجامعيين
 التحعوالت إلعى بعالنظر تعقعده ودرجة اإلصالح مشرو  حجم إلى تعرض الذي التقرير وهو، العمومية اإلدارة
لععى جهععة مععن مجتمعععلل والخارجيععة الوطنيععة  إلععى أشععاد كمععا ،أخععرى جهععة مععن والمؤسسععاتي السياسععي النظععام وا 
 عقععد خلععق بإمكانهععا جديععدة، قععيم بظهععور مشععروطا نجععازاإ واعتبععره والمنظمععاتي المؤسسععاتي التغييععر مشععرو 

 3جديد. اجتماعي
 رقعم التنفيعذي المرسعوم بموجعب اإلداري لإلصعالح العامعة المديريعة بعع  إععادة تعم 6111 أفريعل وفي

 سعععنة إلحاقهعععا ليعععتم ،الحكومعععة لعععرئيس المباشعععرة الوصعععاية تحعععت م6111 أفريعععل .6 فعععي المعععؤر  106 -11
 وزارة إلعى المهمعة إسعناد تعم حيع  ،6111سعبتمبر 11 غاية إلى المحلية والجماعات الداخلية بوزارة 6112
 المهعععام إليهعععا أسعععندت والتعععي العموميعععة الخدمعععة بإصعععالح المكلعععف األول العععوزير لعععدى العععوزارة تسعععمى جديعععدة
 4اآلتية:

                                                           

 دالقتصععاامجلععة . "عصعرنة اإلدارة العموميععة فعي الجزائععر معن خععالل تطبيعق االدارة االلكترونيععة ودورهعا فععي تحسعين خدمععة المعواطنين"فتيحعة فرطععاس،  1
 .111 ، ص(6112) ،16، المجلد 10العدد  ،الجديد

2 Mohamed cherrif Belmihoub, IBID. p08. 

3 Ibid.p10. 
لصعالحيات العوزير لعدى العوزير االول المكلعف باصعالح الخدمعة المحدد  1.1-11ي رقم ذوقراطية الشعبية، المرسوم التنفيالجمهورية الجزائرية الديم 4

 .6111، الصادرة في 00، الجريدة الرسمية، العددالعمومية
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 وتسييرها. العمومية الخدمة تنظيم وتقييم دراسة -
 العمومية. الخدمة أداء تحسين إلى الرامية التدابير اقتراح -
 العمومية. الخدمة من االستفادة لتسهيل الالزمة التدابير واقتراح دراسة -
 العام. المرفق مردود وتحسين تثمين إلى تهدف التي التدابير كل واقتراح دراسة -
 العمومية. الخدمة نوعية لتحسين الموجهة األعمال ترقية -
 العمومية. الخدمة بعصرنة الخاصة البرامج إعداد في العمومية للهيئات المساعدة تقديم -
 وتعميمها. واالتصال لإلعالم الحديثة التكنولوجيات بإدخال االلكترونية اإلدارة تطوير على التشجيع -
 المرفععق أعععوان عمععل ظععروف تحسععين جانععب إلععى العععام، المرفععق وأخالقيععات المهنيععة تحقيععق علععى العمععل -

 وحرياتهم. حقوقهم حماية وضمان العام
جععراءات أنظمععة وضععع خععالل مععن الخدمععة مسععتعملي حقععوق ترقيععة -  إلعععالم االتصععال مجععال فععي فعالععة وا 

 العام. المرفق خدمات حول المواطنين
 العام. المرفق لخدمات الدوري والتقييم للمتابعة مالئمة آليات وضع -
 ومستعمليه. العام المرفق أعوان بين عليها والحفاظ الثقة ببع  الكفيلة التدابير اتخاذ -
 العام. المرفق أعوان بنشاطات المرتبطة األخالقية القيم ترقية -
 العام. المرفق ألعوان الشخصي واالستحقاق المردودية ثقافة يةترق -
 العمومية. الخدمة تحسين في المدني والمجتمع العام المرفق مستعملي مشاركة تحفيز -
 الخدمعععة إصعععالح بغيعععة بإصعععدارها قامعععت التعععي التعليمعععات حزمعععة معععن العععرغم وعلعععى العععوزارة هعععذه أن غيعععر  

 والجعدل لالنتبعاه المثيعر أن إال ،6110 معاي 10 فعي تحديعدا سعنة معن أقعل فعي عنها االستغناء تم العمومية
 العديعد خلعق إلعى أدى العذي األمعر ،6110 أفريعل 10 فعي المنظمعة الرئاسعية االنتخابات مع ذلك تزامن هو
 المديريععة إنشععاء 6110 جويليععة 11 بتععاريخ ليععتم إلنشععائها يالحقيقعع السععبب عععن تبحعع  التععي التسععاؤالت مععن

 اآلتية: المهام لتتولى اإلداري واإلصالح العمومية للوظيفة العامة
 بالتشعاور تنفيذها ومتابعة تنسيقها وضمان اإلداري اإلصالح مجال في الوطنية السياسة عناصر اقتراح -
 المعنية. اإلدارات مع
 العموميععة، والمؤسسععات اإلقليميععة، والجماعععات الدولععة إدارات بتنظععيم تتعلععق التععي العامععة القواعععد دراسععة -

عداد  المعنية. الوزارات مع باالتصال واقتراحه ذلك وا 
 العمومية. اإلدارة لتنظيم العصرية والتقنيات المناهج ترقية -
 والمواطن. اإلدارة بين العالقة تحسين إلى يرمي تدبير كل ترقية -



 ية.ائرالعامة الجز اإلدارةتميز أداء  وإشكاليةلكترونية اإل اإلدارةالفصل الثاني: 

 

 146 

 

 أمععا العامععة، اإلدارة أداء قععدرة مععن الرفععع سععبيل فععي الجزائععر اعتمععدتها التععي باآلليععات يتعلععق فيمععا هععذا
 إصععالحية مرامععي تحقيععق إلععى خاللهععا مععن عمععدت التععي البععرامج مععن العديععد تبنععت فقععد التطبيععق مسععتوى علععى
 اإلطالق. على أهمها اإللكترونية اإلدارة ، حي  تمثلهامة
 الجزائر. في المنتهجة اإلداري اإلصالح فلسفة الثال : الفر 

 المنتهجعة اإلداري اإلصعالح نظعرة خصائص على الضوء تسليط إلى الدراسة من الجزئية هذه تهدف
 أزمعة لتجعاوز حيعوي مسعار إطعار فعي سعجلت التعي الكبعرى األساسعية محعاوره تحديعد خعالل معن ر"الجزائ" في
 أسعهم العذي للمحعيط والخارجيعة الداخليعة التحعوالت معع ذاتعه الوقعت فعي متماشعية الععام القطا  منظمات أداء
  1يلي: ما إلى الديمقراطية والقيم الجمهورية المبادئ إطار في يهدف اإلصالح نإف وعليه تطويره، في
ــة تخــدم عامــة إدارة .1 ــانون: دول  والقععانون الحععق دولععة تلعبععه الععذي المحععوري الععدور مععن انطالقععا وهععذا الق

 بحيع  المواطنعة، ثقافعة وبعروز للمجتمعع التعددي السياسي بيرغالت لمرافقة منه بد ال أساسيا شرطا باعتبارها
 مهامهععا تنفيععذ فععي العامععة اإلرادة فععي متمثلععة الدولععة سععلطة منععه تنععدر  الععذي األوحععد اإلطععار القععانون يعتبععر

 تعنعي القعانون فدولعة المعواطنين، معع عالقاتعه وصعياغة هيكلعة خعالل معن يعتم العذي الوحيد والمجال المتعددة
 قبعل من ممارستها يحتمل التي االنحرافات كل من الحماية وتحقيق المحسوبية مكافحة األخير لهذا بالنسبة
 للمعواطنين المعروفعة والحريعات الحقوق ومنح تفعيل خالل من أيضا تترجم أن يجب كما ممثليها، أو الدولة
 العدالععة ودعععم تقويععة جانععب إلععى 2العامععة، اإلدارة تجععاه صواإلخععال الوفععاء قععيم ودعععم تعزيععز خععالل مععن وكععذا

 فعععي والتعسعععف االنحعععراف إشعععكال كافعععة معععن المعععواطن لحمايعععة الراميعععة التعععدابير باتخعععاذ تعنعععى التعععي اإلداريعععة
 الرقابة. وظيفة وتطوير السلطة استعمال

عععداد وضععع فععي األولويععة إن المجتمــع: خدمــة فــي عامــة إدارة .6  أن يجععب اإلصععالح ومسععارات خطععط وا 
 فععي المععدني المجتمععع إدمععا  علععى العمععل خععالل مععن وهععذا والمععواطن، اإلدارة بععين العالقععة بتععرميم حتمععا تعنعى

 المشعاركة علعى المعواطن قعدرات وتطعوير تنميعة إلعى يعؤدي الذي بالشكل للدولة واإلداري المؤسساتي التنظيم
 الثقععة مععن جديععد جععو خلععق إلععى يععؤدي ممععا والمسععاءلة المراقبععة فععرص لععه ويتععيح القععرارات، اتخععاذ مسععارات فععي

  الراشد. الحكم آليات تبني خالل من واقعيا يتجسد أن له ما وهذا الطرفين بين المتبادلة
 كعان لمعا وعصـرية: فعالـة دولـة أجـل مـن الـوطني والتضـامن االجتماعي للتجانس ضامنة عامة إدارة .1

 التغيعرات حركيعة معع واالسعتجابة التكيعف على العامة" "اإلدارة الدولة قدرات تدعيم هو اإلصالح من الهدف
 تجديععد فععي همتسعع جديععدة عمععل ومنععاهج وقواعععد ألسععس وفقععا تنظيمهععا إعععادة يسععتوجب هععذا نإفعع االجتماعيععة،
 مشروعيتها.

                                                           

1 Mohamed cherrif Belmihoub, IBID. p 51.  
 .00ص  سابق.مرجع عبد القادر كاس،  2
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ثمعة  حيع  وصعالبة تجعذرا أكثعر سعلطتها تكعون العمعومي تسعييرها ونظعم هياكلها في المتجددة فاإلدارة
 فعإن اإلطعار هعذا وفعي المعواطن، طعرف معن ثعم نفسعها اإلدارة طعرف معن أوال العدالعة وقرارات القوانين احترام
 الخطععوط يشععكل المهععام ممارسععة فععي واإلداري المؤسسععاتي التجععانس وكععذا القواعععد اسععتقرارو  النشععاط وضععوح
 وعليعه ،االنعدما  وتحقيعق سعلطتها لتعدعيم ومرجعيعات قواععد بمثابعة تعتبر التي اإلصالح ومحاور العريضة

 :1على ترتكز أن لها البد الجزائر في العامة اإلدارة إصالح فلسفة نإف
 بينها. فيما العالقات لتحديد العامة اإلدارة هياكل مختلف بين للتشارك قواعد إنشاء -
 االجتماعيين. للشركاء االستشارة مجال توسيع -
 خالل: من العمومية اإلدارة عصرنةب التسيير ووسائل نظم تجديد إعادة -
 اإلدارة تطيععععق خععععالل مععععن الحديثععععة والتكنولوجيععععات التقنيععععات اسععععتعمال وتعمععععيم العمععععل منععععاهج عصععععرنة -

 اإللكترونية.
 البشرية. الموارد وتطوير بتنمية االهتمام -
 وتبسيطها. الهمل إجراءات تخفيف -
 العمومية. والمرافق المنظمات في الشفافية وتعزيز تطوير -
 لعنظم المتطعورة التكنولوجيات بفضل العولمة طرحت العولمة: ورهانات تحديات مستوى في عامة إدارة .0

 القعيم نشعر إلى أدى الذي بالشكل العالقات وتكثيف لتعميق مسارا باعتبارها مشاكل عدة واالتصال اإلعالم
عادة ،الثقافات بشمول المتعلقة الجديدة  في: تحديدها يمكن والتي ومهامها الدولة مفهوم صياغة وا 

 العدالععة تحقيععق فععي المحععددة للدولععة والدائمععة التقليديععة المهععام فععي أساسععا وتتمثععل العموميععة: السععلطة مهععام -
 .ستقرارواال الضبط تحقيق إلى يؤدي الذي بالشكل واألمن

 أفرزتهعا التي التحوالت سياق في تغييرا عرف الذي للدولة الوظيفي الجانب وهو العمومية: الخدمة مهام -
 دورهعا بتكييعف القيعام هامن استلزم كبيرا تحوال العمومية الخدمة تقديم على الدولة التزام عرف حي  العولمة،

 خالل: من
 والمسعاءلة، الشعفافية المشعاركة، مفعاهيم ترسعيخ نحعو والتوجعه الخعاص القطعا  معع الشراكة قواعد إرساء 

 بالنسععبة وقسععال نحععو اإلنتععا  علععى القائمععة العموميععة للمرافععق الجديععدة التسععيير آليععات تطبيععق نحععو والتوجععه
 األخرى. للخدمات بالنسبة الجودة مفاهيم وعلى العمومية ديةقتصااال للخدمات

 اإلنفعععاق نتعععائج وتقيعععيم والفعاليعععة النجاععععة مفعععاهيم معععع تتوافعععق لجعلهعععا العمعععومي التسعععيير وسعععائل تجديعععد 
 العمومي.

 جودتها. ومراقبة العمومية الخدمة من االستفادة دعم نحو الدولة دور توجيه إعادة 
                                                           

1 Mohamed cherrif Belmihoub, IBID. p 51.  
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 الحديثة. التكنولوجية واألساليب الطرق وفق واالتصال اإلعالم أنظمة تنمية 
 تعردد تؤكعد اإلداري اإلصعالح هيئعات عرفتها التي ستقراراال عدم حالة أن سبق ما خالل من نستنتج

 لتصععور القععرار أصععحاب امععتالك عععدم كععذلك وتؤكععد ضععرورية، اإلداري اإلصععالح عمليععة اعتبععار فععي الدولععة
 نجاعععععة بعععععدم الحكععععم إلععععى يععععدفعنا ممععععا ،منععععه المرجععععو والهععععدف اإلداري اإلصععععالح منهجيععععة حععععول واضععععح

 بالتوجهعععات وتأثرهعععا معععن جهعععة الجهعععود تناسعععق ععععدمنتيجعععة  اآلن لحعععد اتخعععذت التعععي اإلداريعععة اإلصعععالحات
 فععي الجزائريععة العموميععة اإلدارة جعععل مععا وهععو مععن جهععة أخععرى، اإلداري الفكععر تيععارات مععن أكثععر السياسععية
 يهعدف وواقععي علمعي مخطعط ووضعع لتطويرهعا المالئمعة االسعتراتيجية تحديعد علعى السععي إلعى كبيعرة حاجة
 السياسيو  واالجتماعي ديقتصااال النظام جزئيات مع تكيفا أكثر ويجعلها اإلداري للتخلف نهاية وضع إلى

 المستقبلي.حتى و  الحالي
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 فـي اإللكترونيـة العامـة اإلدارة –لكترونـياإل  نمـوذجاأل  ظـل فـي الجـزائـريـة العـامة اإلدارة أداء الثاني: المبحث
 .-األداء تميز إلى االنتقال وتطلعات الجزائر

 العععام الشعأن معع تعاطيهععا فعي أدائهعا اخععتالل معواطن وتقصعي الجزائريععة العامعة اإلدارة واقعع دراسعة إن
 نحو توجهلل نية وجود لنا يكشف ذلك مواجهة سبيل في المنتهجة اإلصالحية والبرامج الجهود عن والكشف
 والمععععداخل األسععععاليب كأحععععد واعتمععععاده اإلداريععععة منظماتهععععا مسععععتوى علععععى لكترونععععياإل الععععنهج وتطبيععععق تبنععععي

 الجعععودة بتحقيعععق وكفيلعععة األداء معععن عاليعععة مسعععتويات تحقيعععق علعععى قعععادرة عصعععرية إدارة لخلعععق اإلصعععالحية
 مجععععال فععععي انفتاحععععا أكثععععر سياسععععة تبنععععي إلععععى الحععععالي القععععرن مطلععععع مععععع "الجزائععععر" توجهععععت حيعععع  والتميععععز،

 وكعععذا للمسعععؤولين الرسعععمية الخطابعععات خعععالل معععن اتضعععح معععا وهعععذا واالتصعععال اإلععععالم ووسعععائل التكنولوجيعععا
 .611 سععنة اإلععالن ليعتم واالتصعال، اإلععالم تكنولوجيعا قطعا  لتطعوير الهادفعة التطويريعة البعرامج مختلعف
 فعععي الخماسعععي اإلصعععالح وخطعععة مشعععرو  ضعععمن تنمعععوي اسعععتراتيجي كخيعععار لكترونيعععةإ الجزائعععر مشعععرو  ععععن

 تكنولوجيعععات لتطعععوير العموميعععة بالسياسعععة المعنيعععة الميعععادين جميعععع شعععملي "والعععذي 6110-6110 الجزائعععر
 وبمشعععاركة أشعععهر سعععتة معععدى علعععى مكلفعععةال تحضعععيريةال االجتماععععات معععن للعديعععد كنتعععا  واالتصعععال اإلعععالم
 حيعز كترونيعةلاإل اإلدارة موضعع مبينعة المجال، بهذا المعنية والمؤسسات الوزارية الدوائر معظم عن ممثلين
 لكترونيعةإ خعدمات تقعديم خعالل معن شعفافية، وأكثعر فعاليعة أكثعر الحوكمة في طريقة إعطاء شانه من التنفيذ
 1العمومية". باإلدارة والمؤسسات المواطنين تربط التي المتبادلة العالقات تسهيل يمكنها

 المعلومعععات عصعععر فعععي االنعععدما  نحعععو توجهعععت األخعععرى العععدول معععن مثيالتهعععا غعععرار علعععى فعععالجزائر
 فععي التغيععرات مععن سلسععة بععدورها تبنععت التععي اإلداريععة منظماتهععا وظععائف لترقيععة الحاصععلة التطععورات ومواكبععة
 واإلداريععة الخدميععة أنشععطتها ضععمن المعلومععات تكنولوجيععا اسععتخدام نحععو التحععول ظععل فععي ،التقليديععة وظائفهععا
 تلعععك أداء بمسعععتوى االرتقعععاء تسعععتهدف التعععي لكترونيعععةاإل اإلدارة مفهعععوم نحعععو للتحعععول الفعلعععي التجسعععيد بغيعععة

 أداء علععىو  لكترونيععةاإل اإلدارة إفععرازات علععى البحعع  مركععزا الدراسععة مععن الجععزء هععذا جععاء ولهععذا المنظمععات،
 تطبيقهعا، ومؤشعرات لكترونيعةاإل اإلدارة وضععية في البح  خالل من الجزائر في العامة اإلدارية المنظمات

 القعوة معواطن معرفعة ومنعه أدائهعا علعى التعأثيرات إبعراز معن تمكعن التعي القطاعيعة النمعاذ  لبعض اإلشارة مع
 والفشل. الضعف مستويات وكشف والتفوق

 
  

                                                           

غيععر منشعورة فععي علعوم التسععيير، أطروحععة دكتعوراه ) "مععدى نجاععة التسععيير اإلداري فعي الجزائععر باعتمعاد نظععام الحكومعة االلكترونيعة."بوشعارب،  أحمعد 1
 .606، ص(6112الجزائر، ، 1جامعة الجزائر
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 العامــة اإلدارة فــي تطــويري وخيــار إصــطحي كمطلــب اإللكترونــي للتحــول العامــة النظــرة األول: المطلــب
 الجزائرية.

 واقععع إيجععاد نحععو لكترونيععةاإل العامععة اإلدارة لمشععرو  التأسععيس فععي األولععى اإلصععالح خطععوات تنطلععق
 جاهزية مدى إلى المبح  هذا سيتعرض المنطلق هذا ومن الناجح، الميداني التحول إلحدا  مناسبة وبيئة

 لذلك. الالزمة اآلليات توافر ومدى لكترونيةاإل اإلدارة لتطبيق الجزائر واستعداد
 الرسمية. الخطابات في لكترونيةاإل اإلدارة األول: الفر 

 بنعاء نحعو وتوجههعا اإلداري العمعل في اإللكتروني بالتحول الجزائر في السياسية الدوائر اهتمام يبرز
 نقطعة معن مجملهعا في تنطلق التي المسؤولين وتصريحات الرسمية الخطابات خالل من المعلومات مجتمع
 أزمععة لمعالجععة تحقيقهععا مععن بععد ال حتميععة ضععرورة الحديثععة التكنولوجيععات فععي االسععتثمار أن مفادهععا مشععتركة
 تلعك أبعرز تحديعد يمكعن حيع  التميعز بلعو  ذلعك معن واألكثعر ،العموميعة اإلدارة منها تعاني باتت التي األداء

 1 يلي: فيما والتصريحات الخطابات
 إلععى الولععو  نوايععا أظهععرت والتععي بسويسععرا، 6111 سععنة المنعقععد المعلومععات مجتمععع لقمععة المقدمععة الوثيقععة -

 تقــدم لكــل أساســيا شــرطا يشــكل المعلومــات شــبكة إلــى النفــاذ أن تعتبــر الجزائــر إن" المعلومععات مجتمععع
 قاعديـة بنيـات تـوفر يتطلـب المعلومات مجتمع نجو التطور إن وثقافي... واجتماعي دياقتصاو  سياسي

 بشــرية قاعديــة بنيــات تــوفر جانـب إلــى المســكونة، المنــاطق جميــع فـي وتواجــدها االتصــاالت مجــال فـي
 ضرورية". مالية وموارد كافية

 وفق بدقة محددة ألهداف تقديمها دون الحكومة نوايا إبراز على رهااقتصا الوثيقة هذه على المالحظ
  االجتماعي الواقع تطوير لضرورة إغفالها وكذا الميدان، في إنجازها من التحقق يمكن مضبوطة مخططات
 إدارة مشعرو  بقيعام تسعمح وضعرورية أوليعة كمحطعة المجتمعع فعي معلوماتيعة ثقافعة تعوفير خعالل معن والثقافي
 التعععي والمواصعععالت البريععد وزارة بهعععا تضعععطلع التععي الجديعععدة األساسععية المهعععام حعععددت كمععا نعععاجح، إلكترونيععة
 الجديد. دقتصااال في الجزائر إلدما  واالتصال اإلعالم وتكنولوجيا البريد وزارة تسمى أصبحت

 فععي المنعقععد المعلومععات لمجتمععع يععةمالعال القمععة خععالل بوتفليقععة" العزيععز "عبععد الجمهوريععة رئععيس خطععاب -
 تكنولوجيعا قطعا  وتحريعر ديةقتصعااال اإلصعالحات أهميعة علعى خاللعه معن أكد يذوال ،.611 سنة "تونس"

 تشجيع بهدف ديينقتصااال والعمالء المواطنين اتجاه المتخذة إلجراءاتكذا او  ،جهة من واالتصال اإلعالم
 أخرى. جهة من التكنولوجيات تلك استخدام

ـــيم ،لكترونيـــةاإل  الصـــحة ،لكترونيـــةاإل  الحكومـــة" حعععول 6110 معععارس 60 فعععي المعععنظم الملتقعععى -  التعل
 على بصالح" "حميد واالتصال اإلعالم وتكنولوجيات البريد وزير أكد أين ،لكترونية"اإل  والبلدية لكترونياإل 
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 دعم وكذا المعلومات مجتمع بناء إلى ويهدف محاور سبعة يضم والذي ،6111 إلكترونية الجزائر مشرو 
 لتكنولوجيعععات اسعععتخدامهم خعععالل مععن المعععواطنين معيشعععة مسعععتوى وتحسععين ديةقتصعععااال المؤسسعععات وتطععوير
   واالتصال. اإلعالم

 خعععالل الحسعععيني" "حعععاتم واالتصعععال اإلععععالم وتكنولوجيعععا البريعععد بعععوزارة المعلومعععات مجتمعععع معععدير تعععدخل -
 شعكلت حيع  "،6111 "سعيكوم واالتصعال اإلععالم مكاتعب وتقنيات اآللي لإلعالم الدولي الصالون فعاليات
 الجزائععر أن خاللهمععا أكععد المععؤتمر فععي نععدوتين محععور لكترونععياإل المععواطن وبوابععة 6111 كترونيععةإل الجزائعر

 موضعحا لكترونعي اإل والمعواطن لكترونيعةاإل والمؤسسعة لكترونيةاإل اإلدارة حول تتمحور 6111 االلكترونية
 قاعععدة تبقععى التععي البشععرية الكفععاءات خاصععة دوليععا وتعاونععا قانونيععا إطععارا يقتضععي المواضععيع هععذه تطععوير أن

 العدالعععة قطععا  عصععرنة يععتم مععن خععالل لكترونيععةاإل اإلدارة تطععويرأن  علععى وأكععد ،االسععتراتيجية هععذه نجععاح
 1.المواطنين حياة نوعية تحسين جانب إلى لمركزيةوا اإلقليمية اإلدارة نشاطات وتعزيز

 رئععععيس تععععرأس القطاعععععات مختلععععف لنشععععاطات يخصصععععها التععععي السععععنوية االجتمععععا  جلسععععات إطععععار وفععععي -
 رئععععيس أمععععر حيعععع  ،واالتصععععال اإلعععععالم وتكنولوجيععععات البريععععد قطععععا  لتقيععععيم مصععععغرا اجتماعععععا الجمهوريععععة
 علعى القائم دقتصاواال المعلومات مجتمع ترقية على باإلشراف المكلفة الوطنية اللجنة تعمل بأن الجمهورية
 لفائععدة 6111-6110 اإللكترونععي ياالسععتراتيج المخطععط تنفيععذ فععي واإلسععرا  عملهععا تكثيععف علععى المعرفععة

 التععي المععؤهالت وتثمععين المسعععى توحيععد بغيععة للحكومععة تعليمععات وجععه كمععا الععوطني، دقتصععاواال المععواطنين
 تكنولوجيعععات مجععال إلععى والمعرفعععة التكنولوجيععا تحويععل ترقيععة إلعععى الراميععة الجهععود فعععي الجزائععر عليهععا تتععوفر

 القتنععاء االتفاقيععات مععن العديععد توقععع حاليععا "الجزائععر أن السععياق نفععس فععي مععذكرا الحديثععة واالتصععال اإلعععالم
 تعمععيم مععع المقبلععة السععنوات خععالل احتياجاتهععا وسععتتزايد الحديثععة، اإلعععالم تكنولوجيععات مجععال فععي تجهيععزات

 2العمومية". الخدمة وتطوير اآللي اإلعالم تعليم
 افتتعاح بمناسعبة بععيط" "محمعد واالتصعال اإلعالم وتكنولوجيا البريد لوزارة العام األمين ألقاها التي الكلمة -

 والتععي 6111 مععاي 10-11 خععالل بععوهران المسععتقبل لتكنولوجيععات الععدولي للصععالون عشععر الرابعععة الطبعععة
 فمسعايرتها واالتصعال، اإلععالم تكنولوجيعات فعي بعالتحكم مرهعون الجزائعر "مسعتقبل أن إلعى خاللهعا من أشار

 الوسعائل بتعوفير المتطعورة العدول وبعين بيننعا الرقميعة الفجعوة بتقلعيص إال يتعأتى لن العالم يشهده الذي للتطور
 3المعرفة". على مبني مجتمع إلى توصلنا التي والبشرية المادية

                                                           

 .106ص  .سابقمرجع جياللي بوزكري،  1
 ، الرابط:16/6112/ 11تم تصفح الموقع بتاريخ االتصال.  و اإلعالم تكنولوجيات و البريد لقطا  مصغر جتما إلا 2
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، 0/11/6110تم التصفح بتاريخ  .لتكنولوجيات المستقبل الدولي الصالون، لاالتصا و اإلعالموتكنولوجيات  البريد لوزارة العام األمين كلمة 3
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 االلكترونية. لإلدارة الجزائري الرسمي التصور الثاني: الفر 
 الجزائععر فععي لكترونيععةاإل لععإلدارة الرسععمية والتصععورات بالخطابععات يتعلععق فيمععا عرضععه تععم ممععا انطالقععا

 متععأخرة مراحععل إلععى يعععاني بقععي ذاتععه حععد فععي اإللكترونيععة" العامععة "اإلدارة الدراسععة محععل المفهععوم أن نكتشععف
 أذهععان فععي السععائد واإلبهععام الغمععوض نتيجععة التطبيععق بيئععة صعععيد علععى والتحديععد اإلدراك فععي صعععوبة مععن

 يقعوم ممعا انطالقعا التقنعي البععد فعي لكترونيعةاإل اإلدارة حصعر خعالل من جليا ذلك يتضح حي  المسؤولين،
 الواقعع أرض علعى وتجسيدها تطبيقها مسؤولية يتولى ظل الذي المعلومات وتكنولوجيا البريد وزارة قطا  به

 "التشععريعية، األخععرى والمتطلبععات األبعععاد إغفععال ظععل فععي األخععرى، القطاعععات مععن غيععره عععن منفععردة بصععورة
 وضععع فععي أسععهم الععذي 6111 اإللكترونيععة الجزائععر مشععرو  صععدور غايععة إلععى واألمنيععة" البشععرية التنظيميععة،

 ،ارقميع وجعلعه دقتصعااال وتحريعك المعلومعات مجتمعع بنعاء إلعى تهعدف متكاملعة إلكترونيعة إدارة برنعامج معالم
 التعلعيم قعدرات تحسعين إلعى إضعافة ،العموميعة واإلدارات للمؤسسعات واإلداري ديقتصعااال األداء تعزيز كذاو 

 العمل. في والسرعة المعلومات توفير عبر التسيير عملية وتسهيل واالبتكار والبح 
 تععم حيعع  لكترونععياإل التحععول إلجععراء والتحععول األبعععاد جميععع علععى تركيععزه هععو البرنععامج هععذا يميععز مععا
 جانعععب إلعععى الوزاريعععة، والعععدوائر الهيئعععات جميعععع بعععين تشعععاركيه أسعععس علعععى محعععاوره وصعععياغة أهدافعععه تحديعععد

 العلمية األوساط مختلف وكذا واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مجال في والخواص العموميين المتعاملين
 :6111 االلكترونية "الجزائر برنامج يستهدفها التي واألبعاد الجواب يلي وفيما ،والمجتمعية

 الكترونية. الجزائر استراتيجية مكونات (:11 (رقم الشكل

 
 601 ص .سابق مرجع بوشارب، أحمد المصدر:

 

 الجزائر االلكترونية استراتيجية

 اإلدارات العمومية ديةقتصاالمؤسسات اال المجتمع

االلكترونية التجارة  اإلدارة االلكترونية المعلومات مجتمع
 د الرقميقتصاواال

 الحكومة االلكترونية
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 أساسعيا محورا عشر ثالثة حول تمحورت واضحة عمل خطة لكترونية"إ "الجزائر برنامج تضمن كما
 عععدة إلععى بععدورها تتفععر  كبععرى أهععداف عععدة أو هععدف علععى محععور كععل يحتععوي بحيعع  م، إلععى أ مععن مرقمععة
 تحديععد مععع ةالرئيسعع المحععاور هععذه مععن محععور لكععل بالنسععبة للوضععع جععرد قائمععة إعععداد تععم إذ ،خاصععة أهععداف

 قائمعععة وضعععبط المواليعععة سعععنوات الخمعععس معععدى علعععى تحقيقهعععا المزمعععع الخاصعععة واألهعععداف ةالرئيسععع األهعععداف
 1يلي: فيما المحاور هذه تحديد يمكن حي  تنفيذها، الالزمة اإلجراءات

ــرئيس المحــور .1 ــات اســتخدام تســريع "أ" ال  أكععد فقععد العموميــة: اإلدارة فــي واالتصــال اإلعــطم تكنولوجي
 تحدثعه لمعا نظعرا واالتصعال اإلعالم تكنولوجيات بإدخال مرهون لكترونيةاإل اإلدارة تجسيد أن على البرنامج

 تكييعععف إمكانيعععة لهعععا يسعععمح العععذي بالشعععكل وتنظيمهعععا نظمهعععا مسعععتوى علعععى كبيعععرة تحعععوالت معععن األخيعععرة هعععذه
 وجعععود ضعععرورة فكعععرة يتجعععاوز اتصعععال فضعععاء إنشعععاء إمكانيعععة لهعععا ويتعععيح ،أنسعععب بشعععكل للمعععواطنين الخدمعععة

 هععذا وفععي القععرار، صععنع عمليععة نوعيععة تحسععين أجععل مععن المعلومععات تععوفر يتععيح مععا جامععدة ماديععة تنظيمععات
 اآلتية: الجوانب تخص وزارية دائرة لكل مشتركة وأحيانا خاصة أهداف وضع تم السياق
 المعلوماتية. األساسية البنى استكمال 
 مندمجة. معلومات نظام وضع 
 متميزة. تطبيقية قطاعات نشر 
 البشرية. الكفاءات تنمية 
 األخرى. واإلدارات والعمال والمؤسسات المواطنين لفائدة اإللكترونية الخدمات تطوير 
 تكنولوجيات فاستخدام الشركات: في واالتصال اإلعطم تكنولوجيا استخدام تسريع "ب" الرئيس المحور .8

 ىلععععد التنافسععععية القععععدرة ورفععععع األداء بمفهععععوم االرتقععععاء أجععععل مععععن ضععععروريا مععععرأأ أضععععحى واالتصععععال اإلعععععالم
 األهعععداف خعععالل معععن ديقتصعععااال القطعععا  فعععي واالتصعععال اإلععععالم تكنولوجيعععات إدمعععا  تعععم ولهعععذا الشعععركات،

 اآلتية:
 والمتوسطة. الصغيرة المؤسسات قبل من واالتصال اإلعالم تكنولوجيات ملكية دعم 
 الشركات. أداء لتحسين تطبيقات تطوير 
 الشركات. طرف من إلكترونية خدمات عرض تطوير 
 االسـتفادة مـن المـواطنين بتمكـين الكفيلـة التحفيزيـة واإلجـراءات اآلليـات تطـوير "ج" الـرئيس المحور .5
 تطععوير علععى المنتهجععة االسععتراتيجية تركععز حيعع  واالتصــال: اإلعــطم تكنولوجيــات وشــبكات تجهيــزات مــن

 تكنولوجيععا وشععبكات تجهيععزات مععن االسععتفادة مععن المععواطنين بتمكععين الكفيلععة التحفيزيععة واإلجععراءات اآلليععات

                                                           

1 République Algérienne Démocratique et Populaire, commission d’E-Algérie 2013, p07. 
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 التعععراب كامعععل عبعععر للمعععواطن يتعععيح العععذي بالشعععكل اإلنترنيعععت إلعععى النفعععاذ وتسعععهيل ،واالتصعععاالت المعلومعععات
 في: محددة خاصة أهداف ةثالث إلى بدوره يتفر  ما وهذا ،اإللكترونية الخدمات من ستفادةاال الوطني

 معع سعريع تعدفق ذات توصيل وخطوط شخصية حواسيب توفير طريق عن "أسرتك" عملية بع  إعادة 
 المجتمع. فئات من فئة كل لفائدة متميزة ومضامين تكوين توفير
 المتعععددة والمنصععات اإلنترنيععت ومحععالت الجماعيععة العموميععة الفضععائيات عععدد فععي معتبععر بقععدر الزيععادة 

 والثقافة. العلم ودور المعلوماتية والحظائر الوسائط
 اإللكتروني. النفاذ لتشمل العامة الخدمة توسيع 
ــرئيس المحــور .5 ــع "د" ال  مكونععات ةثالثعع حععول يتمحععور الرقمععي دقتصععافاال الرقمــي: دقتصــااال تطــوير دف

 إنتععععا  مجععععال فععععي الشععععركات تشععععجيع علععععى العمععععل وجععععب ولععععذلك والتجهيععععز ،الخععععدمات البرمجيععععة، أساسععععية:
 الظعروف تهيئعة فعي المحور لهذا الرئيس الهدف يتمحور حي  ،لالبتكار محركا بصفتها المحلية المضامين
  خالل: من وهذا مكثفا تطويرا واالتصال اإلعالم تكنولوجيات صناعة لتطوير المناسبة

 اسعععتراتيجية إععععادة إطعععار فعععي مباشعععرته تمعععت التعععي والشعععركات الحكومعععة بعععين العععوطني الحعععوار مواصعععلة 
 والعام. الخاص القطا  بين مستدامة شراكة آلية ووضع لكترونية"اإل "الجزائر

 البرمجيععات إنتععا  مجععال فععي الوطنيععة والتقنيععة العلميععة الكفععاءات لتثمععين المالئمععة الظععروف كععل تععوفير 
 الخدمات. وتوفير
 التصدير. نحو واالتصال اإلعالم تكنولوجيات مجال في ديقتصااال النشاط توجيه 
 تكـون للسـرعة والفـائق السـريع التـدفق ذات لطتصـاالت األساسـية البنيـة تعزيـز "ه" الرئيس المحور .1

 علعى قعادرة السعريع التعدفق ذات االتصعاالت شعبكة تكعون أن يجعب إذ الجودة: عالية خدمات ذات و مؤمنة
 السععياق هععذا وفععي الدوليععة، للمقععاييس يسععتجيبان وأمععان بنوعيععة الععوطن أرجععاء عبععر الضععرورية القععدرات تععوفير
 ععن سعريع تعدفق خعدمات وذات لالتصعاالت مؤمنعة تحتيعة بنيعة إنجاز في المحور لهذا الرئيس الهدف يبرز
 ".dz " نطاق السم الفعال والتسيير الشبكات، تامين لالتصاالت، الوطنية التحتية البنية تأهيل طريق
 المععوارد وقععدرات كفععاءات بتطععوير المحععور هععذا ويعنععى البشــرية: الكفــاءات تطــوير "و" الــرئيس المحــور .1

 السياسععات تفعيععل يتطلععب الععذي األمععر ،الحديثععة التكنولوجيععات مععع التعامععل علععى قععادرة تصععبح حتععى البشععرية
 علععى والعمععل العععالي والتعلععيم ،المهنععي التكععوين ،والتعلععيم بالتربيععة المكلفععة الععوزارات جهععود وتكععاثف التكوينيععة
 اإلععالم تكنولوجيعات تلقعين خعالل معن وهعذا المؤهلعة البشعرية الكعوادر إععداد فرص يتيح بما برامجها تحسين

 مهندسعين تعوفير أجعل معن الجامعيعة التخصصعات تكييعف جانعب إلعى وتطبيقيعا، نظريا وتطبيقاتها واالتصال
 تكوينية برامج وضع على اإلدارات مختلف جهود تركيز على والعمل والشبكات، اآللي اإلعالم في وتقنيين
  المجال. هذا في ومتجددة مستمرة
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 التكعوين عمليعة الجزائعر بريعد اقتعرح البريعد أععوان ومعارف معلوماتوبهدف تحسين  السياق هذا وفي
 الضععبط منهععا تخصصععات عععدة شععمل حيعع  ،العععالمي البريععدي االتحععاد إشععراف تحععت "تراينبوسععت" بعععد عععن

 كاملععة أسععابيع ثمانيععة امتععداد علععى دام الععذي التكععوين وهععو ،البريديععة والتكنولوجيععات البشععرية المععوارد ،اإلداري
  العالمي. البريدي االتحاد من شهادة بتسليم انتهي أسبوعيا ساعات خمس بمعدل
 معا المحعور بهعذا الخاصعة األهعداف وتشعمل :-واالبتكـار التطـوير - البحـث تـدعيم "ز" الرئيس المحور .1

 يلي:
 تتحقعق حيع  والخبعرة: التكنولوجيعا نقل وتنظيم الكفاءات وكشف البح  نتائج وتثمين والبرمجة التنظيم 
 التكنولوجيععة الحظععائر وتشععغيل البحعع  مراكععز إنشععاء مثععل العمليععات مععن مجموعععة طريععق عععن األهععداف هععذه
 الجهوري. المستوى على
 الخار . في للباحثين تدريبية دورات تنظيم 
 األجنبية. والجامعات البح  مراكز مع العلمي التعاون تطوير 
 التعي البيئعة إيجعاد إلعى المحعور هعذا يهدف الوطني: القانوني اإلطار مستوى ضبط "ح" الرئيس المحور -

 بتحديععد يتعلععق خاصععا هععدفا بععدوره يسععتلزم مععا وهععذا آمععن، بشععكل اإللكترونيععة العمليععات مختلععف بععإجراء تسععمح
 لألفععراد لكترونيععةاإل بالهويععة خععاص تنظععيم وتفعيععل إعععداد جانععب إلععى المالئععم والتنظيمععي التشععريعي اإلطععار

 يحععدد بمععا اإللكترونيععة بالمبععادالت خععاص تنظععيم وتفعيععل إعععداد خععالل مععن اإللكترونععي وبععالتوقيع والشععركات
  اإللكترونية. العقود وقانونية صالحية

 المعرفعة، علعى القعائم دقتصعااال فعي هعام بدور يضطلع فاإلعالم واالتصال: اإلعطم "ط" الرئيس المحور -
 لعذلك أكبعر، وأهميعة ثعراء االتصعال عليها يضفي معرفة إلى تحصيلها عند تتحول أساسية قيمة يشكل حي 
 تحسعين فعي واالتصال التكنولوجيات بدور التحسيس إلى المحور هذا في لكترونية"إ "الجزائر مشرو  يهدف
 خالل: من ديةقتصاواال االجتماعية والتنمية المواطن معيشة
 المعلومات. مجتمع حول اتصال مخطط وتنفيذ إعداد 
 الحكومي. للمجهود كامتداد جمعوي نسيج إقامة 
ــــدولي: التعــــاون تثمــــين "ي" الــــرئيس المحــــور -  تملععععك فععععي الععععدولي للتعععععاون الععععرئيس الهععععدف يتمثععععل ال

 خالل: من خارجيا البلد صورة وتحسين والمهارات التكنولوجيات
 الدولية. والمبادرات الحوار في المشاركة تفعيل 
 والمهارات. التكنولوجيات تملك بهدف استراتيجية شراكات إقامة 
 نظعععام تجديععد فععي المحععور لهععذا الععرئيس الهععدف يتمثععل والمتابعـــة: التقيــيم آليــات "ك" ئيسالــر  المحــور -

 ديةقتصععااال التنميععة علععى واالتصععال اإلعععالم تكنولوجيععات تعأثير مععدى بقيععاس يسععمح وتقيععيم متابعععة مؤشعرات
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 اعتمعادا وذلعك أخعرى جهعة من لكترونية"إ "الجزائر برنامج لتنفيذ دوري تقييد جراءإوب ،جهة من واالجتماعية
 المالئمة. النوعية المؤشرات لنظام التصوري اإلطار على

 وتنظيميععا مؤسسععاتيا دعمععا يتطلععب لكترونيععةاإل اإلدارة فتطبيععق تنظيميــة: إجــراءات "ل" الــرئيس المحــور -
 االعتبعععار بعععين آخععذا المعنيعععة الفواعععل مختلععف بععين ومنسعععجم فعععال تععأطير وجععود ضعععرورة علععى يقععوم هامععا

 لسياسععة التحضععير سععياق وفععي طععاراإل هععذا وفععي واالتصععال، اإلعععالم لتكنولوجيععات األبعععاد المتعععدد الطععابع
 لكترونيعة"اإل "اللجنعة تعدعى وزاريعة لجنعة تشعكيل تعم الرقمعي دقتصعاواال المعلومعات مجتمع ترقية نحو موجهة
 لتععوفير تقنيعة لجنعة تشعكيل جانعب إلعى الحكومعة، رئعيس رئاسعة وتحعت المجعال بهعذا المعنيعين العوزراء ضعمت
 بععععين مععععا ولجنععععة ،الرقمععععي دقتصععععاواال المعلومععععات لمجتمععععع األعلععععى المجلععععس ،السععععابقة للجنععععة التقنععععي الععععدعم

 سعنوات العشعر يقعارب معا معرور معن - العرغم وعلعى - أنعه إال المعلومعات مجتمعع وتقيعيم لمتابعة القطاعات
 صعععيد علععى والهياكععل األجهععزة هععذه تنصععيب يععتم لععم المفعععول سععاري يععزال ال الععذي البرنععامج هععذا تبنععي عععن
 الواقع. أرض على النظري التصور بتجسيد االهتمام مدى عن البح  إلى انتباهنا يثير مما الواقع

 معتبرة مالية موارد وجود يستلزم لكترونية"إ "الجزائر برنامج فتطبيق المالية: الموارد "م" الرئيس المحور -
 ميزانيعة ععن خارجعة جديعدة تمويعل مصعادر عن البح  من بد ال وبالتالي واحد مصدر من توفيرها يستحيل
 والتنظيميععة التشععريعية اإلجععراءات تكععون أن ضععرورة علععى يععنص أنععه كمععا جيععدة، بطريقععة واسععتغاللها الدولععة

 واالجتماعيععة، ديةقتصععااال التنميععة علععى تأثيرهععا حسععب ترتيبهععا ويسععتلزم دقيععق مععالي بتقيععيم مقرونععة والماديععة
 في: التمويل جهات لكترونيةاإل اللجنة حددت حي 
 والتسيير. التجهيزات بعنوان الدولة ميزانية 
 تشعععغيل لعععدعم العععوطني والصعععندوق الصعععناعية المنافسعععة ترقيعععة صعععناديق دية:قتصعععااال التنميعععة صعععناديق 

 المؤسسععات تطععوير لععدعم MEDA وبرنععامج والمتوسععطة، الصععغيرة المؤسسععات تطععوير دعععم برنععامج الشععباب،
 والمتوسطة. الصغيرة

 للمؤسسات. الخاصة الموارد  
 "الجزائععععر مشععععرو  ضععععوء علععععى الجزائععععر فععععي لكترونيععععةاإل اإلدارة اسععععتراتيجية عمععععل برنععععامج الثالعععع : الفععععر 

  :لكترونية"إ
 مسعععتوى علعععى اإللكترونيعععة اإلدارة مفهعععوم بتطبيعععق الجزائعععر اهتمعععام لكترونيعععة"إ "الجزائعععر برنعععامج يجسعععد
 ضععمن البرنععامج هععذا ويتععأتى العامععة، اإلدارة عععن المعبععر الحكععومي الجهععاز أداء مععن الرفععع بهععدف منظماتهععا
  1في: تحديده يتم ما وهو واقعيا ذلك تنفيذ لضمان عمل برنامج تضمنت التي المنتهجة التنموية المبادرات

                                                           

)مداخلعة مقدمعة ضعمن  ."-حالعة وزارة الداخليعة والجماععات المحليعة -دور الحكومعة االلكترونيعة فعي تحسعين جعودة الخعدمات الحكوميعة"، روسيلة واع 1
 10 ، ص(6111ماي  11-11الجودة الشاملة بقطا  الخدمات، جامعة منتوري قسنطينة،  إدارةالملتقى الدولي حول  فعاليات
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 .لكترونيةاإل المعامالت ينظم قانون إعداد يتضمن الذيبالشكل  التشريعات: تطوير -
 مرونة. أكثر لتصبح ماليا المؤسسات تطوير على تعمل والتي المالية: البنية تطوير -
 اسععععتخدامها المقععععرر الجهععععات فععععي العمععععل أسععععاليب تطععععوير يشععععمل والععععذي والتنفيــــذي: اإلداري التطــــوير -

 اإللكترونية. للمعامالت
 لتطعوير الحكوميعة الجهعات فعي واالتصعاالت المعلومعات تكنولوجيعا اسعتخدام علعى يركعز الفنـي: التطوير -

 لتعيا التشعغيلية الكفعاءات بتحسعين اهتمامه جانب إلى لكترونية"،اإل "اإلدارة برنامج إلنجاز الالزمة الطاقات
 والمعلومات. لالتصاالت األساسية البنية وتحدي  البيانات، قواعد وأنظمة األجهزة حد أ استخدام تتضمن

 معع يعتالءم بمعا الحكوميعة القيعادات أفكعار تطعوير علعى العمعل خعالل معن وذلعك البشـرية: الموارد تطوير -
عداد اإللكترونية، اإلدارة مفهوم  .المشاركة الحكومية الجهات جميع من العمل فرق لتكوين مناسبة خطة وا 

 مجتمععع إلععى التحعول بمزايععا المجتمعع تعععر ف خطعة إعععداد البرنعامج هععذا خععالل معن يععتم والتوعيــة: اإلعـطم -
 البرنامج. ذلك من االستفادة وكيفية المعلومات

 لألفععععراد تقععععديمها المزمععععع لكترونيععععةاإل للخععععدمات مسععععتويات أربعععععة وجععععود عععععن البرنععععامج هععععذا يؤكععععد كمععععا  
 يلي: فيما تحديدها يمكن والمؤسسات

 دون المعواطن يحتاجهعا التعي الكاملعة المعلومات توفير خالل من إعالمي: طابع ذات إلكترونية خدمات -
 الشفافية. إضفاء على هميس بشكل الشبابيك في أسئلة طرح ضرورة

 اإلدارة بعين مباشعرة اتصعالية عالقعة بإقامعة تسعمح التعي تلعك وهعي تفعاعلي: طعابع ذات إلكترونيعة خدمات -
 الطريقة. بنفس عليها والرد لكترونيا،إ وشكاويه طلباته استقبال طريق عن الخدمة" طالب "المواطن والزبون

 المعععواطن أو للزبعععون تتععيح التعععي الخعععدمات وهععي اإلداريعععة: المععععامالت إجععراء تتضعععمن إلكترونيعععة خععدمات -
يدا  طلب  الشباك. إلى اللجوء دون لكترونياإ والملفات الوثائق وا 
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 ومؤشـرات لكترونـياإل  التحـول متطلبـات ضـوء علـى الجزائر في لكترونيةاإل  اإلدارة تقييم الثاني: المطلب
 الواقع. أرض على التجسيد

 لكترونيعةاإل اإلدارة تجسيد سبيل في الجزائرية الدولة عمل برنامج إلى المبح  هذا خالل من نتطرق
 واعتمععاد التكنولوجيععا اسععتخدام أن مفادهععا التعي المسععلمة مععن انطالقععا العامعة اإلداريععة منظماتهععا مسععتوى علعى
 خعالل معن التميعز، تحقيعق علعى يساعدها نحو على والمنظمات اإلدارات أداء على يؤثر اإللكتروني النظام
 الضععرورية المتطلبععات تحقيععق علععى األخيععرة تلععك قععدرة مععدى وقيععاس المعتمععدة واآلليععات الجهععود إلععى التطععرق
 تطععععور تتبععععع خععععالل مععععن وهععععذا السععععابق، الفصععععل فععععي تحديععععدها تععععم والتععععي لكترونيععععةاإل اإلدارة لتطبيععععق فعليعععا

 الجزائععععر برنععععامج إطععععالق منععععذ المجععععال بهععععذا المتعلقععععة والنوعيععععة الكميععععة والبيانععععات والمؤشععععرات اإلصععععالحات
 يكون. أن يجب وما فعال كائن هو ما بين الفجوة صورة في لنكون 6110 سنة غاية إلى لكترونيةإلا

 اإلدارة لتجسعععيد الراميعععة الرغبعععة ععععن المعبعععر المنهجعععي اإلطعععار باعتبعععاره لكترونيعععة"إ "الجزائعععر فبرنعععامج
 وعصعرنه ومخرجاتهعا أدائهعا ترشيد إلى تهدف التي األعمال جملة خالل من الجزائر في اإللكترونية العامة
 تبني استراتيجية الجزائر جندت "هل اآلتعي السؤال طرح إلى يقودنا العمومية اإلدارات داخل العامة المرافق
 ،التنظيميـة ،التكنولوجية ،البشرية والمتطلبات الموارد دقيق تحديد على تقوم اإللكترونية اإلدارة وتطبيق
 والــواقعي الفعلــي التجســيد فــي نجحــت وهــل شــاملة؟ إصــطح سياســة ضــمن الطزمــة والتشــريعية األمنيــة
 لذلك؟".

 الواقعع فعي الجزائعر قبعل معن المنتهجعة اآلليات استعراض خالل من السؤال هذا على اإلجابة وتتضح
 الجهود تلك فاعلية مدى قياس ثم ،اإللكترونية اإلدارة متطلبات وتحقيق تجسيد إلى خاللها من سعت والتي
 ونضععج يجععاهزة لقيععاس المتحععدة األمععم توفرهععا كميععة مؤشععرات خععالل مععن البرنععامج ألهععداف تحقيقهععا ودرجععة

 اإللكترونية. الحكومات
 اإللكتروني. التحول متطلبات ضوء على الجزائر في لكترونيةاإل اإلدارة تجسيد آليات تقييم األول: الفر 

 ععععن وبحثعععا المجهعععودات، معععن العديعععد الجزائعععر بعععذلت العموميعععة لعععإلدارات الرقمعععي التحعععول مبعععادرات ضعععمن 
 في نجاحها مدى عن للكشف ذلك فحوى إلى التطرق سنحاول لكترونيةاإل العامة لإلدارة التحول مخططات

سقاط التطور هذا لتحقيق المناسبة اآلليات اختيار  ،الجزائرية التجربة على النظري الشق في تحديد تم ما وا 
  اآلتية: النقاط ضمن إليه التطرق سيتم ما وهذا
 المعلومععات تكنولوجيععا معطيععات مععن القصععوى باالسععتفادة تهععتم العموميععة اإلدارات باتععت التقنيــة: اآلليــات .1

 أن وبمعا ،واسعتمراريتها لبقائهعا أساسعيا رهانعا يشعكل أصعبح العذي التميعز وتحقيعق أدائها لتحسين واالتصاالت
 تعوافر ظعل فعي بنائهعا لتكعريس محعددة منهجية وجود يقتضي السليم مفهومها وفق لكترونيةاإل اإلدارة تطبيق
 ظععل فععي الجزائععر نإفعع والتقنععي، المععادي بالجانععب المتعلقععة تلععك غععرار علععى األساسععية المتطلبععات مععن جملععة
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 علععى مجبععرة نفسععها وجععدت إداراتهععا مسععتوى علععى لكترونععياإل النمععوذ  وتطبيععق الحتععواء ومسععاعيها رغباتهععا
 مضععععمونها فععععي ارتبطععععت والتععععي والتكنولععععوجي، التقنععععي المجععععال وتطععععوير بتهيئععععة تعنععععى سياسععععات صععععياغة

 وخععععدمات الحاسععععوب وأجهععععزة الهاتفيععععة االتصععععاالت بمجععععال المتعلقععععة واإلصععععالحات والعمليععععات بععععاإلجراءات
 االنترنيت.
 عميقة بإصالحات الجزائرية الدولة باشرت الحديثة والتكنولوجيات التقنيات بأهمية الجزائر من إيمانا

 خعععالل معععن وهعععذا المعلومعععات، مجتمعععع لبنعععاء األساسعععية الركيعععزة باعتبارهمعععا واالتصعععاالت البريعععد قطعععاعي فعععي
 علععععى الدولععععة احتكععععار إلنهععععاء جععععاء الععععذي 6111 أوت 10 فععععي المععععؤر  11-6111 رقععععم القععععانون إصععععدار
 خعالل معن الشعبكات وتسعيير واسعتغالل التنظعيم نشعاطي بعين الفصعل وتكعريس ،واالتصعاالت البريد نشاطات
 ممثلعة البريدية المالية والخدمات البريدية بالنشاطات أحداها تتكفل وماليا، إداريا مستقلة ضبط سلطة إنشاء
 أهعم إبعراز يمكعن حيع  ،*الجزائعر" "اتصعاالت فعي ممثلعة باالتصعاالت الثانية تتكفل بينما *الجزائر" "بريد في

 في: القطاعين هذين مست التي اإلصالحات
 شعرطا وكفاءتعه تطعوره يعتبعر حيع  المعلومعات مجتمعع بناء في بالغة أهمية البريد لقطا  البريد: قطا  .أ 

 التحتيعة البنيعة وتنميعة تطعوير فعي ؤديعهي العذي العدور ظعل في خاصة ،لكترونيةاإل المعامالت لتطور أساسيا
 في الجهاز هذا طرف من المبذولة الجهود تحديد ويمكن اإللكترونية، اإلدارة لتطبيق الالزمة الصلبة التقنية
 1يلي: فيما االلكتروني نموذ األ نحو التحول مساعي وتجسيد متطلبات لتحقيق الجزائر

 معن باالنتقعال سعمح ممعا الشعبكة، تكثيعف ومواصعلة المغلقعة البريعد مكاتعب فعتح إععادة على الجهود تركيز -
 .6110 سنة مكتب 10111 إلى 6111 سنة مكتب 1111

 إلعععى 6111 سعععنة صعععندوق 126111 معععن ععععددها انتقعععل التعععي البريديعععة الصعععناديق حظيعععرة تععععداد رفعععع -
 خالل مليون 10. إلى مليون 010 من الجارية الحسابات عدد وانتقال ،6110 خالل صندوقا 011111

 الفترة. نفس
صععالحه الجزائععر ببريعد خععاص مصعرفي مشععرو  إنجعاز -  عصععرنه إلععى هعدفب الععوطني المعالي النظععام فعي وا 

 جععل ممعا 6110 سعنة المصعرفية للخدمات مركز إنشاء خالل من تجسد ما وهذا الجماهيري، الدفع أنظمة
 .GAB ألي صرف جهاز 011 مقابل ماليين 10 إلى ينتقل 6110 عام االلكترونية البطاقات حاملي عدد

                                                           

 .6116جانفي 12، بتاريخ 10، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد6116جانفي  10المؤر  في  06-16شئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم نا *
 .6111اوت  12من الجريدة الرسمية بتاريخ  .0، الصادر في العدد 6111أوت  10المؤر  في  11-6111القانون رقم شئت بموجب نا *

. تععم تصععفح الموقععع بتععاريخ: البريععد واالتصععاالت السععلكية والالسععلكية والتكنولوجيععا الرقميععةموقععع وزارة الجمهوريععة الجزائريععة الديموقراطيععة الشعععبية،   1
 ، الرابط:10/16/6110

http://www.mptnn.dz/ar/ 



 ية.ائرالعامة الجز اإلدارةتميز أداء  وإشكاليةلكترونية اإل اإلدارةالفصل الثاني: 

 

 160 

 

 لعيآ فعرز مركعز غعرار علعى التكنولوجيعات بأحعد  مجهعزة مراكعز بإنشعاء البريدية الشبكة وتحسين تكثيف -
 الجارية. البريدية الحسابات بطاقات شخصنه ومركز ،الهجين البريد مركز،ودولي  وطني

 المتععععاملين إشعععراك خعععالل معععن السعععريع البريعععد بخدمعععة يتعلعععق فيمعععا خاصعععة البريعععدي النشعععاط تنظعععيم إععععادة -
قامة والتوزيع، النقل في الخواص  على المتاعية اإلرساالت توزيع وتطوير إلكترونية لوجيستيكية أرضيات وا 
 لكترونية".اإل "التجارة الخط

 تسعععهيل علععى السعععي فععي االتصعععاالت مجععال فععي اإلصععالحات أهعععداف تمحععورت االتصععاالت: قطععا   .ب 
 الوطن، مناطق مختلف عبر الهاتفية الخدمات عروض في الزيادة خالل من ممكن عدد بأكبر االتصاالت

 نشعرو  البصعرية األليعاف شبكة نشر بهدف البصرية األلياف شبكة تكثيف خالل من الوطنية الشبكة وتنمية
 علععى البصععرية األليععاف دعامععة اسععتخدام تعمععيم وكععذا الععوطني، المسععتوى علععى والمعلومععات الصععوت شععبكات
 القطعا  كعان 6111 سعنة ولغايعة أنعه ذلعك ،تنافسعية أكثر وجعلها الخدمات نوعية وزيادة الحضري المستوى
 من محتكرا الساعة لحد يزال ال الذي الثابت الهاتف بخدمة تعلق ما خاصة الدولة قبل من ومحتكرا منظما
 الفتعرة خعالل شعهد العذي النقعال الهعاتف قطعا  عكعس علعى أسعهمه، كعل الدولة تمتلك عمومي متعامل طرف
 شععبكة إطععالق خععالل مععن واالتصععاالت البريععد مؤسسععة قبععل مععن موجهععا احتكععارا 6111-1000 مععن الممتععدة
GSM، لععىع -مسععبقا إليععه اإلشععارة تمععت مثلمععا - نععص الععذي 11-6111 رقععم القععانون صععدور غايععة إلععى 
 باتصععاالت تسععمى دياقتصععا طععابع ذات االتصععاالت مجععال فععي للدولععة ديةقتصععاواال اإلداريععة المهععام فصععل
 التنفيذي المرسوم بموجب جزائري دينار مليار 01 قدره مال برأس SPA أسهم ذات شركة شكل في الجزائر

 اتصععاالت غععرار علععى متخصصععة لفععرو  بععدورها أسسععت والتععي ،6111ديسععمبر 61 فععي المععؤر  11-010
 بسعرعة كبيعرا انفجعارا النقعال سعوق ذلعك بععد شعهدتل 1الفضعائية، الجزائر واتصاالت "موبيليس" للنقال الجزائر
 خععدمات بتقععديم يضععطلعون جععدد متعععاملين دخععول نتيجععة النقععال الهععاتف اشععتراكات ارتفععا  خععالل مععن فائقععة

 األمعععر يتعلعععق حيععع  ،"معععوبيليس" ممثلعععه ععععن الجزائعععر اتصعععاالت العمعععومي المتعامعععل ومنافسعععة االتصعععاالت
 كما ،6110 عام وريدو"أ "نجمة الجزائر لالتصاالت والوطنية ،"OTA تيليكوم وراسكومأ" المصرية بالشركة
 ومععن ،6111 نهايععة الثالعع  الجيععل مععن االتصععال شععبكات واسععتغالل إنشععاء رخععص الععثال  الشععركات منحععت
 فععي والنقععال الثابععت الهععاتف اشععتراكات تطععور إلععى يشععير اآلتععي والجععدول ،6112 منتصععف مععن الرابععع الجيععل
 *لالتصاالت: الدولي االتحاد عن الصادر التقرير على بناء الجزائر

 
 

                                                           

 .600ص  سابق.مرجع بوشارب،  أحمد 1
مؤشلرا متفقلا عليهلا دوليلا،  00احد أهم الوكاالت الخاصة التابعة لألمم المتحدة بجنيف، يعنى بإصدار دليلل يضلم  االتحاد الدولي لالتصاالتيمثل   *

للى بهدف تقييس وتتبع تطورات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على صعيد العالم بناء على معايير إحصلايية دوليلة، يلتم الوصلول إليهلا بنلاء ع
 اع خدمات االتصاالت.جمع وتحليل البيانات عن قط
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 ساكن. 111 لكل الجزائر في والنقال الثابت الهاتف اشتراكات تطور (:12) رقم الجدول
 8111 8111 8115 8115 8118 8111 8111 8112 السنة
 الهاتف اشتراكات
 الثابت

0.1. 0.01 ..00 0.0 ...1 ..10 ..16 ..60 

 الهاتف اشتراكات
 النقال

.1 00.0 00.0 00.1 111.0 111.. 00.21 110.16 

 .www.itu.int/ict/statistics لالتصاالت الدولي االتحاد بيانات على باالعتماد الباحثة إعداد من المصدر:
 الجزائععر فعي الثابعت الهعاتف اشععتراكات أن نسعتنتج أععاله الجعدول فععي المبينعة المعطيعات علعى اسعتنادا

 فععي االنخفععاض هععذا إيعععاز يمكععن حيعع  االشععتراكات، هععذه انخفععاضو  تراجععع خععالل مععن نسععبيا تذبععذبا تعععرف
 وتطلعععات تتوافععق التععي عروضععها تعععدد نتيجععة النقععال الهععاتف اشععتراكات نحععو الجزائععريين توجععه إلععى النسععب
 خصائصهم. باختالف العمالء

 وكعععذا ،*الثابعععت للهعععاتف الععععريض النطعععاق اشعععتراكات مؤشعععرات تطعععور بقيعععاس االتحعععاد اذهععع يقعععوم كمعععا
 سعيتم معا وهعذا االنترنيعت، شعبكة إلى النفاذ إمكانية تتيحان اللتان *النقال للهاتف العريض النطاق اشتراكات
 :اآلتي الجدول خالل من توضيحه

 111 لكل الجزائر في والنقال الثابت للهاتف العريض النطاق اشتراكات تطور (:12) رقم الجدول
 ساكن.

 8111 8111 8115 8115 8118 8111 8111 8112 السنة
 العريض النطاق اشتراكات
 الثابت الهاتف

6.10 6.21 6.1 1.10 1.160 0.11 0.16 2.06 

 العريض النطاق اشتراكات
 النقال الهاتف

1 1 1 1 1 61.. 10.0 02..1 

 .www.itu.int/ict/statistics لالتصاالت الدولي االتحاد بيانات على باالعتماد الباحثة إعداد من المصدر:
 النطعاق الشعتراكات "الجزائعر" اسعتخدامات فعي نسعبية تطعورات تسعجيل الجعدول هعذا خعالل معن يالحظ

 إلععى إرجاعععه يمكععن مععا وهععذا ،بالالسععلكية مقارنععة منهععا السععلكية االشععتراكات معععدالت انخفععاض مععع العععريض
 انععدام إلعى أدى العذي األمعر ،الدولعة واحتكعار سعيطرة تحعت الثابت العريض النطاق وخدمات عروض إبقاء

                                                           

ععالي السعرعة إلعى شعبكة االنترنيعت العموميعة، والتعي  ذلنفعا"السلكية" إللى: االشلتراكات فلي ا اشتراكات النطاق العريض للهاتف الثابتيشير مؤشر  *
اسعتثناء تلعك االشعتراكات التعي تعتم تشمل االشتراكات في المودم الكبلي، خط المشترك الرقمي، واأللياف الممتدة إلى المباني وغيرها من االشعتراكات ب

 عن طريق الشبكات الخلوية المتنقلة.

في شبكات الخدمة الهاتفية الخلوية المتنقلعة التعي تمكعن معن النفعاذ العى  ذإلى : اشتراكات النفا اشتراكات النطاق العريض للهاتف النقاليشير مؤشر  *
 اتصاالت البيانات على غرار االنترنيت.

http://www.itu.int/ict/statistics
http://www.itu.int/ict/statistics
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 ععروض توفرهعا التعي بتلعك مقارنعة الخدمعة ونوعيعة أسععار علعى سعلبا أثر الذي بالشكل الخدمة في المنافسة
 النقال. للهاتف العريض النطاق

 لالسععتفادة الراميععة ومسععاعيها "الجزائععر" فععي اإلنترنيععت اسععتخدامات تطععور عععن الحععدي  إلععى وباالنتقعال
 طريعق ععن 1000 سعنة معرة ألول دخلت الخدمة هذه أن نجد اإللكترونية" "الجزائر برنامج تجسيد في منها
 الهيئعععات ععععدد قعععدر حيععع  الععععالي، التعلعععيم لعععوزارة التعععابع "ceristوالتقنعععي" العلمعععي اإلععععالم فعععي البحععع  مركعععز

 فعي 111 منهعا 1000 سنة هيئة 11. إلى ليصل ،هيئة111 حوالي 1002 سنة االنترنيت في المشتركة
 والمنظمععات، المؤسسععات اشععتراك مععع مقارنععة الفععردي االشععتراك نسععبة انخفععاض مقابععل فععي الجععامعي القطععا 
 المرسععوم إصعدار خععالل معن المجععال هعذا فعي انفتاحععا أكثعر سياسععة تبنعي إلعى الحععالي القعرن مطلععع معع لتتجعه

 بتععاريخ 110-111. رقععم التنفيععذي بالمرسععوم والمعععدل ،.100 أوت 60 بتععاريخ 600-.0 رقععم التنفيععذي
 بعععروز إلعععى أدى ممعععا االنترنيعععت، خدمعععة واسعععتغالل وضعععع وكيفيعععات شعععروط يحعععدد العععذي 6111 أكتعععوبر 10

 الجزائعر فعي االنترنيعت مسعتخدمي بلعغ حيع  الشبكة، مستخدمي زيادة ومنه وعموميين خواص جدد موردين
 10 ثعم ،6110 سنة خالل شخص مليون 11 إلى لينتقل مستخدم ألف ئةوستم مليون حوالي 6110 سنة

 شعبكة مسعتخدمي تطعور يمثعل اآلتعي والجعدول 1الثالع ، الجيعل تقنيعة اعتمعاد بععد خاصة 6112 سنة مليون
 الععععريض النطعععاق اشعععتراكات وجمعععو  الثابتعععة السعععلكية االنترنيعععت اشعععتراكات مجمعععو  طريعععق "ععععن االنترنيعععت
 :الثابت"

 ساكن.111 لكل الجزائر في االنترنيت استخدام تطور (:11) رقم الجدول
 8111 8111 8115 8115 8118 8111 8111 8112 السنة
 10.20 ..60 10.6 12.0 10 11.0 11.2 16.1 النسبة
 www.itu.int/ict/statistics لالتصاالت الدولي االتحاد بيانات على باالعتماد الباحثة إعداد من المصدر:

 اسعععتخدامات تطعععور مؤشعععرات مسعععتوى علعععى اتحسعععن هنعععاك أن يتضعععح السعععابقة المعطيعععات علعععى بنعععاء
 فععي المبذولععة الجهععود علععى ويؤكععد يععدل الععذي األمععر ،"الجزائععر" فععي واالتصععال اإلعععالم تكنولوجيععا وتطبيقععات

 أنهععا مععن الععرغم علععى كترونيععةلاإل اإلدارة مشععرو  تجسععيد علععى المسععاعدة التقنيععة التحتيععة البيئععة تطععوير سععبيل
 وجعود علعى يعدل ممعا منهعا، المتقدمعة غعرار علعى الععالم دول لبقية المرتفعة النسب ظل في كافية غير تبقى
 تلعحتا حيع  ،العالميعة التصعنيفات فعي متعأخرة لمراتعب الجزائعر احعتالل خالل من ُيفسر ما وهذا تقنية فجوة

 أن يعنعععي معععا 6110 لسعععنة لالتصعععاالت العععدولي االتحعععاد تقريعععر ضعععوء علعععى عالميعععا 116 المرتبعععة الجزائعععر
 التحتيعة البنيعة تعزيز في الدول من نظيراتها تبذلها التي الجهود إلى بعد ترق لم الجزائر تبذلها التي الجهود

 التأخر. ذلك تدارك على الكفيلة واالستراتيجيات اآلليات في جديا التفكير عليها يستلزم مما لالتصاالت،

                                                           

 .61ص(، 6110 )،16العدد  ،مجلة اإلنسان والمجال. "تقييم نظام الحكومة االلكترونية في الجزائر" عبد اهلل حا  سعيد، 1

http://www.itu.int/ict/statistics
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 "1"اسعرتي برنعامج منهعا بعرامج ععدة تنفيعذ فعي "الجزائعر" شعرعت الحاسعوب اسعتعمال تعمعيم إطعار وفي
 هعذا يععد كما ،6111 فاقآ في آلي حاسب على الحصول من الجزائرية األسر كل تمكين إلى يهدف الذي

 التوصعيل علعى الععرض تعوفر بحكعم العالميعة المعلومعات لشعبكة المجتمع وصول معدل لرفع وسيلة البرنامج
 بالتكنولوجيعا التربويعة المؤسسعات كعل ربعط إلعى يهعدف الذي "6"اسرتي برنامج إلى إضافة االنترنيت، بشبكة
 1باإلنترنيت. وربطها محمولة كمبيوتر بأجهزة األساتذة يدو وتز  الحديثة

 لخلععق األساسععية المكونععات تععوفير علععى عملععت االتصععاالت قطععا  دعععم فععي "الجزائععر" لجهععود وامتععدادا
 غرار: على المبتكرة والمؤسسات حاضنات مقدمته في نجد لالبتكار مشجع بيئي نظام

 60 فعي الصعادر 10-01 رقعم التنفيعذي المرسعوم بموجعب الوكالة هذه أنشئت :"اهلل عبد سيدي" حاضنة -
 صععناعي طععابع ذات هيئععة وهععي واالتصععال، اإلعععالم وتكنولوجيععا البريععد وزارة وصععاية تحععت 1001 مععارس
 وخلععق التكنولوجيععة الحظععائر ترقيععة مجععال فععي الوطنيععة األساسععية العناصععر واقتععراح بإعععداد تتكفععل وتجععاري
 تكنولوجيععات لتطععويريععات الالزمععة اإلمكان ودعععم ،والبحعع  العععالي للتعلععيم الوطنيععة المؤسسععات بععين االنسععجام
  2واالجتماعي. ديقتصااال التطور في والمساهمة واالتصال اإلعالم

 النشعععاطات تمويعععل إطعععار فعععي واالتصعععال: اإلععععالم تكنولوجيعععات وتطعععوير اسعععتخدام دععععم صعععندوق إنشعععاء -
 رقععم القععانون بموجععب الصععندوق هععذا تأسععيس تععم لكترونيععة"اإل "الجزائععر االسععتراتيجي البرنععامج لتطبيععق الهادفععة
 التععي للمشععاريع الجزئععي أو الكامععل الععدعم تقععديم بغععرض وهععذا ،.611 ديسععمبر 11 فععي الصععادر 61-.1

  واالتصال. اإلعالم تكنولوجيات وتطوير استخدام ترقية بهدف خاص أو عمومي معنوي شخص كل يعدها
طالق الفضائية الوكالة إنشاء -  عقعب ليعتم 6116 جعانفي فعي تأسيسعها تم الجزائرية: الصناعية األقمار وا 

 .السنة نفس من نوفمبر في مساره في ووضعه "1"السات الصناعي القمر إطالق ذلك
يمانععا تقععدم ممععا انطالقععا  الرقميععة البيئععة تكنولوجيععات اسععتخدام وتعزيععز إدخععال بضععرورة "الجزائععر" مععن وا 

 تطبيقععات تبنععي إلععى اإلدارات مختلععف عمععدت الزمتهععا، طالمععا والتععي للعمععل التقليديععة األسععاليب مععن والتحععول
 في لخبراء إضافة الوزارات جميع عن ممثلين تضم لجنة تنصيب خالل من واالتصاالت اإلعالم تكنولوجيا
 منها: العمليات من العديد تحقيق تم حي  ،االلكترونية باللجنة سميت واالتصال اإلعالم تقنيات

                                                           

 .60-61ص  ص .مرجع سابقعبد اهلل حا  سعيد،  1
 ، الرابط:60/0/6110تم تصفح الموقع بتاريخ  .الوكالة الوطنية للحظائر التكنولوجية 2

http://www.elmouwatin.dz/?lag=fr 
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 الضعمان مؤسسة غرار على الحكومية والمؤسسات المنظمات طرف من intranetداخلية شبكة تنصيب  -
 إمكانيعة تتعيح رقميعة مكتبعة تأسعيس معن مكنهعا ممعا وطنيعة، معطيات قاعدة بناء إطار في وذلك االجتماعي
 1وكاالتها. جميع مع االتصال

 وتنصعيب البشرية، الموارد مصلحة مستوى وعلى العمومي الوظيف مستوى على IDARA برنامج وضع -
 بالتسعيير تخعتص العمعومي بعالوظيف المكلفعة والمحليعة المركزيعة الهياكعل معع اإلدارات تربط معلومات شبكة
 العمومي. الوظيف لعمال التنبئي

 إدارة موقعععع مثعععل الويعععب مواقعععع عبعععر الحكوميعععة العععدوائر بمختلعععف المتعلقعععة المعلومعععات معععن العديعععد أتمتعععة -
 ،العلمعي والبحع  الععالي التعلعيم وزارة موقعع ،الععدل وزارة موقع ،الجزائرية الجمهورية رئاسة موقع ،الضرائب

 2الصحة.....الخ. وزارة موقع ،واالتصال اإلعالم وتكنولوجيا البريد وزارة موقع
 التعي التنظيميعة اإلصعالحية التعدابير معن جملعة يسعتلزم لكترونيعةاإل اإلدارة تطبيعق إن :التنظيمية اآلليات .6

 أقعرت اإلطعار هذا وفي الجديد، اإلداري النمط استيعاب على قدرة أكثر وجعلها اإلدارية البيئة لتهيئة تسعى
 "الجزائعر برنعامج معن "ل" عشر الثاني المحور في لكترونياإل للتحول واستراتيجيتها الجزائرية الدولة سياسة

 اسعتعمال لتطبيقعات التنظيميعة المتطلبعات لتعوفير والمؤسساتية الهيكلية اإلصالحات من مجموعة لكترونية"إ
 علعى الدولعة مؤسسعات هيكلعة بإععادة العمومي اإلداري النشاط في واالتصال لإلعالم الحديثة التكنولوجيات
 يلي: لما وفقا إليه التطرق سيتم ما وهذا والمحلي المركزي :المستويين

 المعتمعععد "6111 لكترونيعععةإ "الجزائعععر مشعععرو  نعععص المركعععزي: المسعععتوى علعععى التنظيميعععة اإلصعععالحات .أ 
 معن جملعة علعى واالتصعال اإلععالم وتكنولوجيعات البريعد لعوزارة الرسعمي الموقعع عبر الدولة طرف من رسميا
 وتطبيقعه لكترونعياإل التحعول مشعرو  علعى اإلشعراف فعي المركعزي التوجعه ععن تعبعر التعي التنظيميعة التدابير
 العوزراء رئاسعة فعي ممثلعة التنفيذيعة السعلطة هرم أعلى مستوى على المقررة اإلصالحات على التركيز نتيجة
 يتأكعد معا وهذا المحلي، المستوى على تدابير أية إلى اإلشارة دون الوزارات باقي ثم بالقطا  المكلفة والوزارة

 12 بتعاريخ الصعادر "6111 لكترونيعةإ "الجزائعر ملعف فعي واالجتمعاعي ديقتصااال المجلس رأي خالل من
 بالنسععبة المباشععرة الرابطععة والقنععاة للدولععة امتععدادا باعتبارهععا المحليععة السععلطات أن يبععدو ".... 6110 ربسععبتم

 ترقية إلى باستمرار المؤكدة السياسية اإلرادة ترمي الذي الوقت في المطلوب، باالهتمام تحظ لم للمواطنين،
 3هاما". دورا كنفه في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات تؤدي جواري تسيير

                                                           

دفعاتر السياسعة  ."-واألفعاقالصععوبات  –صناعة بيئة رقمية في ظل عصرنة المرفق العام وتحسين الخدمة العمومية فعي الجزائعر "مصطفى بوادي،  1
 .621ص (، 6110) ،10، العدد والقانون

مكاني"لعربي عطية،  2 -06ص ص (، 6111'، .1، الععدد مجلعة العلعوم االنسعانية. "ة تحقيقه فعي الجزائعراإلطار الفني لعمل الحكومة االلكترونية وا 
00. 

 .61م، ص6110سبتمير  12، الصادر بتاريخ 00الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد  3
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 ضعععرورة إلععى التنظيميعععة بععاإلجراءات المتعلععق المحعععور فععي يشعععير نجععده البرنععامج نعععص إلععى وبععالرجو 
 التقنيععة واللجنععة ،األول الععوزير برئاسععة المشععتركة الوزاريععة اللجنععة فععي تتمثععل وأجهععزة هياكععل مجموعععة إنشععاء

 المعلومعععات لمجتمعععع األعلعععى والمجلععس، السعععابقة للجنعععة التقنععي العععدعم تعععوفير مسععؤولية تتعععولى التعععي للمتابعععة
 لتكنولوجيعا الوطنيعة والوكالة ،المعلومات مجتمع وتقييم لمتابعة القطاعات بين ما ولجنة ،الرقمي دقتصاواال

 الهياكععل فععي النظععر إعععادة جانععب إلععى المعلومععات وحمايععة للتصععديق الوطنيععة والوكالععة ،الواالتصعع اإلعععالم
 اإلععععالم بتكنولوجيعععات األولعععى تكلعععف وزاريعععة دائعععرة كعععل مسعععتوى علعععى معععديريتين بخلعععق للعععوزارات التنظيميعععة
 المعلومات. ومجتمع بالعصرنة الثانية تعنى بينما واالتصال

 لسياسعة الجديعدة التوجهعات ععن يعبعر جديعد قانوني إطار بوضع كانت التنظيمية اإلصالحات فبداية
 التركيعز خالل من وهذا 11-6111 القانون عبر لكترونيةاإل اإلدارة وتطبيق لكترونياإل التحول في الدولة
 اآلتية: النقاط على
 ععن أسعفر 11-6111 قعانون نإفع سابقا إليه اإلشارة تمت كما :والمواصالت البريد وزارة هيكلة إعادة 

 ،واالتصعال اإلععالم وتكنولوجيات البريد بوزارة ممثال ليصبح واالتصاالت البريد لنشاط الدولة احتكار إنهاء
 والوسععائل لععألدوات المالكععة للدولععة كممثلععة المجععال هععذا فععي تععتم التععي النشععاطات علععى وصععية سععلطة وجعلهععا
 التوجه بذلك مكرسا والبريدي الهيرتزي والمجال الكهربائية الالسلكية الذبذبات لطيف بتملكها وذلك القاعدية

 1طريق: عن السوق داقتصا نظام نحو العام ديقتصااال
 السععععلكية واالتصععععاالت البريععععد نشععععاط فععععي عامععععة امتيععععازات وصععععاحب مباشععععر كمتععععدخل الدولععععة انسععععحاب -

 والالسلكية.
 خععواص متعععاملين عبععر أدائععه وتحسععين القطععا  لتنميععة الخاصععة للمبععادرة القطععا  فععي النشععاط مجععال فععتح -

 الخاصة. والمشاريع الخاص المال لرأس مباشر واستثمار
 شععكل فععي للدولعة المملععوك عمعوميال المععال رأس توظيعف عبععر المجععال فعي العمععومي الوجعود علععى اإلبقعاء -

 طعععابع ذات والثانيعععة "،الجزائعععر بريعععد" مؤسسعععة فعععي ممثلعععة وتجعععاري صعععناعي طعععابع ذات األولعععى مؤسسعععتين:
 الخعاص القعانون لقواععد نشعاطهما فعي تخضععان "معوبيليس" وفرعها" الجزائر اتصاالت" في ممثلة دياقتصا

 العمومية. المحاسبة عبر العام للقانون بالدولة عالقتهما وفي الخواص، مع الحرة والمنافسة
 سعلطة فعي ممثلعة مسعتقلة سعلطة عبعر بالمجعال المتعلقعة النشعاطات وضعبط الرقابعة بسعلطة الدولعة احتفاظ -
 وتقعديم االتصعاالت وسعوق البريعد لسعوق والتنظعيم الضعبط مهعام تمعارس ،ARTP والمواصعالت للبريد ضبطال

 الوصية. للوزارة التقنية االستشارة
                                                           

، الحقعوق غيعر منشعورة فعي رسعالة ماجسعتير) ."اإلدارة العامعة الجزائريعةاآلليعات القانونيعة السعتعمال تكنولوجيعات اإلععالم واالتصعال فعي "، هشام قوري 1
 ..12( ، ص 6111 ، الجزائر،1قسنطينة جامعة 
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 السياسععة إطععار فععي - المختلفععة هياكلهععا جانععب إلععى واالتصععال اإلعععالم وتكنولوجيععات البريععد وزارة تتكفععل -
 معععع بالتشعععاور -6116 جعععانفي 10 فعععي المعععؤر  16-16 رقعععم التنفيعععذي المرسعععوم وحسعععب للحكومعععة العامعععة
 1بع: المعنية الوزارية الدوائر

 والمعلوماتيععة، المعلومععات ومجتمععع واالتصععال، اإلعععالم تكنولوجيععات وتطععوير ترقيععة سياسععة وتنفيععذ إعععداد -
 الفضائية. النشاطات وكذا البصرية السمعية والتقنيات

 واالتصال. اإلعالم تكنولوجيات مجال في التكنولوجي الرصيد لتطوير الوطنية السياسة وتنفيذ إعداد -
 لكترونية".إ جزائر"ال برنامج في المندرجة لكترونياإل التحول استراتيجية وتنسيق تنفيذ على السهر -
 استعمالها. وتعميم واالتصال اإلعالم تكنولوجيات تملك برنامج وتنفيذ إعداد -
 تتعععولى التعععي الكهربائيعععة الالسعععلكية الذبعععذبات طيعععف اسعععتعمال ومراقبعععة وتسعععيير التخطعععيط سياسعععة إععععداد -

 .ANF للذبذبات الوطنية الوكالة تنفيذها مسؤولية
 البحرية. الالسلكية المالحة حاجات تغطية مجال في الوطنية السياسة إعداد -
عععداد دراسععة -  اليقظععة ترقيععة ذلععك فععي بمععا تنفيععذها علععى والسععهر للقطععا  التنمويععة والبععرامج المخططععات وا 

 بالقطا . المرتبطة النشاطات مجال في االستراتيجية
 مجعععال فعععي الدولعععة اختيعععارات توضعععيح طبيعتهعععا معععن التعععي واالستشعععرافية االسعععتراتيجية بالدراسعععات المبعععادرة -

 بالقطا . المرتبطة النشاطات
 جمعععع ،الحكوميعععة السياسعععة عناصعععر تنفيعععذ تتعععولىفعععإن المديريعععة الوالئيعععة  المحلعععي المسعععتوى علعععى أمعععا

 واالتصال. اإلعالم تكنولوجيات صناعة ترقية في سهاماإل نهأش من ما كل واقتراح ومرافقة، اإلحصائيات
 المعععادة بموجعععب المؤسسعععة هعععذه أشعععئت 2والالسعععلكية: السعععلكية والمواصعععالت البريعععد فعععي الضعععبط سعععلطة 

 أساسيين: جهازين من تتكونسابقا، حي   المذكور القانون من العاشرة
 رئعيس يعيعنهم المجلعس رئعيس فيهم بما أعضاء سبعة من يتكون الذي المجلس في يتمثل تداولي: جهاز -

 رئاسي. مرسوم بموجب الجمهورية
 الضععبط، لسععلطة اليععومي التنظيمععي العمععل تسععيير تتععولى التععي العامععة المديريععة فععي يتمثععل إداري: جهععاز -

 المجلي. لصالح استشاري برأي العام المدير يضطلع حي 
 دورا كذلك تلعب كما، واالتصاالت البريد مجاالت في المنافسة وتسيير بتنظيم المؤسسة هذه وتتكفل

 بتسعيير المتعلقعة والقانونيعة التقنيعة المسعائل جميع في واالتصال اإلعالم وتكنولوجيات البريد لوزارة استشاريا
 للمؤسسعععععات التعععععراخيص بمعععععنح المتعلقعععععة اإلداريعععععة المسعععععائل تسعععععيير مسعععععؤولية توليهعععععا جانعععععب إلعععععى ،القطعععععا 

                                                           

، لصعععالحيات وزيعععر البريعععد وتكنواوجيعععا اإلععععالم واإلتصعععال، المتضعععمن 16-16رقعععم  التنفيعععذيالجمهوريعععة الجزائريعععة الديموقراطيعععة الشععععبية، المرسعععوم  1
 .6116بتاريخ ، الصادرة 12 العددالجريدة الرسمية، 

 .600ص مرجع سابق.بوشارب،  أحمد 2
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 المخععععابر مععععع التنسععععيق وكععععذا ،التقنيععععة أنواعهععععا بمختلععععف الشععععبكات واسععععتغالل بإنشععععاء الخاصععععة ديةقتصععععااال
 هعامنح وبالتعالي منهعا الحساسعة التجهيعزات خاصعة واالتصعال اإلععالم تكنولوجيعات مطابقة في المتخصصة

 الجمهور. متناول في لجعلها داالعتما
 "الجزائعر برنعامج فعي عشعر الثعاني المحعور معن انطالقعا المحلعي: المستوى على التنظيمية اإلصالحات .ب 
 المسعععتوى علعععى متخعععذة تعععدابير أو إصعععالحات وضعععع إغفعععال يتضعععح التنظيميعععة بالتعععدابير المتعلعععق كترونيعععة"إل

 العامععة األطععر ووضععع صععياغة فععي المشععاركة مععن اإلقليميععة الجماعععات إقصععاء ذلععك مععن واألكثععر المحلععي،
 فعععي المعععواطن لمشعععاركة األمثعععل واإلطعععار الالمركزيعععة بالقاععععدة وصعععفها معععن العععرغم علعععى لكترونعععياإل للتحعععول
نتيجعة  برنعامجال فعي المعتمعدة التنظيميعة اإلصالحات في العام التوجه مركزية يبرز ماوهذا  العامة، الشؤون

 للمشععاركة أهععداف أيععة إدرا  وعععدم المحلععي المؤسسععاتي التنظععيم مععع المعتمععدة اإلصععالحات مجانسععة همععالإ
 فيها. الالمركزية

 11-11 البلدية لقانون المتأمل إن :6111 البلدية قانون ضوء على كترونيلاإل التحول اختصاصات 
 وهعذا اإللكترونعي، التحعول مسعؤولية البلعديات مسعتوى علعى المسؤولين يحمل لم الجزائري المشر  أن يالحظ

 يلي: ما خالل من توضيحه يمكن ما
 تمعععارس "البلديعععة أن إلعععى تشعععير والتعععي( 11-11)قعععانون البلديعععة  أععععاله المعععذكور القعععانون معععن 1 المعععادة  -

 في خاصة بصفة الدولة مع وتساهم القانون بموجب لها المخولة االختصاص مجاالت كل في صالحياتها
 اإلداري النشععععاط عبععععر يععععتم تنفيععععذها أن وبمععععا 1واالجتماعيععععة..."، ديةقتصععععااال والتنميععععة اإلقلععععيم وتهيئععععة إدارة

 أن خاصعة تنفيعذها، علعى واالتصال اإلعالم تكنولوجيات استعمال تصور الممكن من نهفإ للبلدية العمومي
 بشععععؤونهم المععععواطنين إلعععععالم التععععدابير كععععل "اتخععععاذ علععععى البلععععدي الشعععععبي المجلععععس رئععععيس تلععععزم 11 المععععادة

 الشعععروط حسعععب والثقافيعععة واالجتماعيعععة ديةقتصعععااال والتنميعععة التهيئعععة وأولويعععات خيعععارات حعععول واستشعععارتهم
 المواطن. مع لالتواص في الرقمية التكنولوجيا استعمال إمكانية يتيح مما القانون" هذا في المحددة

 اإلدارة لتطبيقععات التخصععص سععبيل علععى محععددة آليععات عععن ذاتععه القععانون فععي البحعع  خععالل مععن لكععن
 أيعة إلعى تشعير ال معواده مجمعل أن نجعد المحلعي، الشعأن تسعيير فعي لكترونيعاإ المعواطن ومشعاركة اإللكترونيعة

 ظععل فععي خاصععة المحلععي المسععتوى علععى لكترونيععةإ الجزائععر برنععامج تنفيععذ أو إقامععة فععي للبلديععة اختصاصععات
 كل على المركزية السلطة قبل من الممارسة الوصاية الرقابة ظل وفي للتنمية، الوطنية بالمخططات تقيدها

 أعمالها.
 من البلدي الشعبي المجلس لدورات االستدعاءات "تسليم على: تنص والتي البلدية قانون من 61 المادة -

 البلععدي الشعععبي المجلعس أعضععاء إلعى محمععول ظعرف بواسععطة األعمععال جعدول بمشععرو  مرفقعة رئيسععه طعرف

                                                           

 .6111في ، الصادرة 10 ، الجريدة الرسمية، العددلقانون البلديةالمتضمن  11-11القانون رقم الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،  1
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 وفعي 1العدورة" هعذه افتتعاح تعاريخ قبعل كاملعة أيعام عشرة قبل البلدية مداوالت سجل في وتدوينها سكناهم بمقر
 ورقيععة، سععجالت اسععتعمال بإلزاميععة منهععا تعلععق مععا خاصععة للعمععل التقليديععة األسععاليب تبععا ا إلععى إشععارة هععذا

 ورقي... ظرف في الدعوات وتسليم
 خععالل مععن قلععيال الوضععع يختلععف :6116 الواليععة قععانون ضععوء علععى لكترونععياإل التحععول اختصاصععات 

 ال أنهععا إال مبععادرات نجععد حيعع  اإلقليميععة، الجماعععة لهععذه الممنوحععة االختصاصععات مجععال فععي أكبععر توسععيع
 أوسعع صعالحيات 10-16 رقعم القانون أعطى حي  اإللكترونية اإلدارة لتحقيق حقيقي دفع العتبارها ترقى

 نعص فعي جعاء معا خعالل معن وعملعه سعيره تنظعيم لدى واالتصال اإلعالم مجال في الوالئي الشعبي للمجلس
 أعضعاء إلعى الوالئي الشعبي المجلس لدورات االستدعاءات الرئيس "يرسل أن على نصت والتي 10 المادة

 سعكناهم مقعر فعي لهعم وتسعلم األعمعال بجعدول مرفقعة وتكعون االلكتروني البريد طريق عن أو كتابيا المجلس
 المعادة فعي نفسعه يفعرض العذي التععارض لكن 2االجتما "، من األقل على أيام 11 قبل استالم وصل مقابل
 اإلجعععراء أو اآلليعععة تحديععد دون التقليديعععة، بععالطرق التبليعععغ حععاالت فعععي االسععتالم" "وصعععل تسععتلزم أنهعععا نفسععها
 اإللكتروني. التبليغ حال في البديل

 إلكتروني إداري نموذ أ بناء وحن والتوجه لكترونياإل التحول مشرو  يبقى واألمنية: التشريعية اآلليات .1
 مشعععرو  إليعععه أشعععار العععذي األمعععر وهعععو التشعععريعي، القعععانوني العععدعم إلعععى بحاجعععة اإللكترونيعععة اإلدارة وتجسعععيد

 معن وتحديثـه، الـوطني القانوني اإلطار مستوى بضبط والمتعلق "ح" الثامن محوره في لكترونية"إ الجزائر"
 تحقيععق سععبيل فععي الجزائععري المشععر  قبععل مععن المسععتحدثة القانونيععة التعععديالت تحديععد علععى التركيععز سععيتم هنععا

 لمععا وفقععا تحديععدها يمكععن التععي وهععي، االلكترونععي التحععول ومتطلبععات الععوطني القععانوني اإلطععار بععين مواءمععة
 3يلي:

 ممارسععة وكيفيععات شععروط يضععبط الععذي ..10 أوت .6 فععي المععؤر  100-.0 رقععم التنفيععذي المرسععوم -
 عمعوميين جعدد معوردين وظهعور االنترنيعت لقطعا  الدولة احتكار إنهاء تم بموجبه والذي االنترنيت، خدمات

 وخواص.
 تنظعععيم ومععععايير شعععروط حعععدد العععذي 6111 أوت 10 فعععي المعععؤر  110-6111 رقعععم التنفيعععذي المرسعععوم -

 علعى للحصعول المتبععة واإلجعراءات الخدمعة مقعدمي والتزامعات حقعوق جانعب إلى منها، واالستفادة االنترنيت
 سحبها. وحاالت الرخصة

 بالبريعععععد المتعلقعععععة العامعععععة القواععععععد يحعععععدد العععععذي 6111 أوت 0 فعععععي المعععععؤر  11-6111 رقعععععم القعععععانون -
 واالتصعععاالت للبريعععد المعععؤطرة العامعععة القواععععد يحعععدد العععذي اإلطعععار وهعععو ،والالسعععلكية السعععلكية والمواصعععالت

                                                           
 سابق.مرجع  1

 .6116، الصادرة بتاريخ 16الجريدة الرسمية، العدد  لقانون الوالية،، المتضمن 10-16القانون رقم الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،  2

 .61-10ص ص  مرجع سابق.عبد اهلل حا  سعيد،  3
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 السععععلكية االتصععععاالت لخععععدمات المععععؤطر القععععانوني والنظععععام البريديععععة الخدمععععة ومفهععععوم والالسععععلكية السععععلكية
 اإلضعععرار أو االسعععتغالل لسعععوء المحعععددة الجزائيعععة األحكعععام بععععض جانعععب إلعععى ضعععبطها وأدوات والالسعععلكية
 اإللكترونيععة الخععدمات اسععتعمال لتكثيععف المجععال فععتح علععى بعيععد حععد إلععى القععانون هععذا همأسعع حيعع  ،بالقطععا 

 لالسعععتغالل بهعععا خاصعععة شعععبكات خلعععق علعععى أنواعهعععا بمختلعععف ديةقتصعععااال للمؤسسعععات السعععماح طريعععق ععععن
 المضافة. القيمة ذات الخدمات مختلف بتوفير لها والسماح التجاري

 بحجيعععة الجزائعععري المشعععر  بموجبعععه اعتعععرف العععذي 6110 جعععوان 61 فعععي المعععؤر  11-10 رقعععم القعععانون -
 العذي االلكترونعي والتصعرف النشعاط بشعرعية فيعه وأقر اإلثبات، في *لكترونياإل والتوقيع اإللكترونية الكتابة

  باستخدامها. يتم
 رقععم التنفيععذي للمرسععوم والمععتمم المعععدل  6110 مععاي 11 فععي المععؤر  126-10 رقععم التنفيععذي المرسععوم -
 الشبكات أنوا  من نو  كل على المطبق االستغالل بنظام المتعلق 6111 ماي 10 في المؤر  11-116

 لنظععام اإللكترونععي التصععديق نظععام أخضععع والععذي والالسععلكية، السععلكية االتصععاالت خععدمات مختلععف وعلععى
 الرخصة.

 علعى يعنص العذيت العقوبعا لقعانون والمعتمم المععدل 6110نعوفمبر 11 فعي المعؤر  10-10 رقم القانون -
 المعالجة أنظمة تستهدف التي االعتداءات أنوا  كل تجريم خالل من المعلوماتية لألنظمة الجزائية الحماية
 10-10 رقم القانون إصدار ذلك عقب ليتم المعلوماتية، لألنظمة المشرو  غير كالدخول للمعطيات اآللية

 بتكنولوجيعععات المتصعععلة الجعععرائم معععن للوقايعععة الخاصعععة القواععععد يتضعععمن العععذيو  6110 أوت 0 فعععي المعععؤر 
 والتفتععععيش المراقبععععة إلععععى بععععاللجوء فيهععععا يسععععمح التععععي الحععععاالت يحععععدد كمععععا ومكافحتهععععا، واالتصععععال اإلعععععالم

 لكترونيين.اإل
 والتصعديق بعالتوقيع المتعلقعة العامعة للقواععد المحعدد 6110 فيفعري 1 فعي المؤر  10-100 رقم القانون -

 السعععلطة هعععي والالسعععلكية السعععلكية واالتصعععاالت البريعععد بضعععبط المكلفعععة السعععلطة يعتبعععر والعععذي ،اإللكتعععرونيين
 اإللكتروني. التصديق على المشرفة

 التقنيعععة المصعععالح تنظعععيم يحعععدد العععذي 6112 أفريعععل 60 فعععي المعععؤر  110-12 رقعععم التنفيعععذي المرسعععوم -
-12 رقعم التنفيعذي المرسعوم ذلك بعد يليه وتنفيذها، وسيرها اإللكتروني للتصديق الوصية للسلطة واإلدارية
 وتشعععكيلها اإللكترونعععي للتصعععديق الحكوميعععة السعععلطة لطبيععععة والمحعععدد 6112 أفريعععل 60 فعععي المعععؤر  110

 وتنظيمها.

                                                           

غيرهعا، ويكعون ذ شكل حعروف آو أرقعام أو رمعوز أو لكتروني ويتخعرف التوقيع االلكتروني وفق القانون االرشادي بأنه: "ما يوضع على المحرر اإل *
 له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الُموقع ويميزه عن غيره".
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 قعدرات تنميعة إلعى لكترونيعة"إ "الجزائعر برنعامج خعالل معن للدولعة العامعة السياسة تهدف البشرية: اآلليات .0
 المحــور ركععز اإلطععار هععذا وضععمن الحديثععة، التكنولوجيععات باسععتعمال يتعلععق فيمععا البشععرية المععوارد ومهععارات
 باعتبارهعا والفنيعة التقنيعة العاملعة القوى كفاءة برفع تعنى التي االستراتيجيات من جملة وضع على السادس
 مجععال فععي ملموسععة إجععراءات خععالل مععن وهععذا اإللكترونيععة، اإلدارة نحععو النععاجح التحععول فععي أساسععيا مطلبععا
 1رئيسيين: هدفين تحقيق نحوفي هذا السياق  البرنامج يتجه إذ ،البشرية الموارد وتطوير التكوين

 واالتصال. اإلعالم تكنولوجيات مجال في المهني والتكوين العالي التعليم برامج في النظر إعادة -
 االجتماعية. الفئات لجميع واالتصال اإلعالم تكنولوجيات تلقين -

 لمعوظفي التكوينيعة العدورات علعى التركيعز غيعاب تسعجيل إمكانيعة هعو الهعدفين هعذين على يالحظ مما
 عمليعة تشعهد التي اإلدارات تزويد ضرورة يطرح للتقنية الجيد االستخدام من التمكن أن إذ العمومية، اإلدارة
 التعععدريب بمهعععام اإلدارة داخعععل تضعععطلع الحديثعععة التقنيعععة مجعععال فعععي مؤهلعععة بشعععرية بمعععوارد إلكترونعععي تحعععول

 2داخلها. التكنولوجي التغيير مقاومة حدة وتقليل لكترونياإل التحول مراحل لتسهيل التقنية الصيانةو 
 مسعععتخدمي نسععبة مععن الرفععع إلععى تهععدف التععي الخطعععوات أحععد أسععرتك برنععامج بععع  إعععادة يمثععل كمععا
ععداد العمليعة لهذه الجديدة المقاربة حول جديد ملف إعداد نحو توجه وجود يسجل كما الحاسوب،  ملفعات وا 

 معادة إدرا  إلعى إضافة العمومية، اإلدارات بمختلف العاملين لصالح الحواسيب من باالستفادة تسمح أخرى
 اإللكترونيعة، األميعة علعى للقضعاء مهمعة كمبعادرة والثعانوي" "المتوسعط التعليميعين الطعورين في اآللي اإلعالم

 عالملإل الحديثة التكنولوجيات إدخال وتحسين الرقمية الثقافة لترقية واسع تكويني برنامج اعتماد جانب إلى
 لقطاعععات تععابعين مكععون 1211 ويشععمل أولععى مرحلععة فععي سععنوات ثععال  يععدوم المؤسسععات داخععل واالتصععال

  والرياضة. والشباب، والعمل ،المهني والتكوين ،التربية
 الصععادر "6111 لكترونيععةإ "الجزائععر ملععف فععي واالجتمععاعي ديقتصععااال المجلععس رأي علععى اسععتنادا

 لتحقيعععق الجزائريعععة الدولعععة قبعععل معععن المنتهجعععة واآلليعععات السياسعععات أن يتضعععح 6110 سعععبتمير 12 بتعععاريخ
 المجلعس "يؤيعد يلعي: معا خعالل معن يتأكعد معا وهعذا كافيعة غيعر تبقى البشرية الكفاءات وتطوير خلق مساعي

 طريعق ععن وتحفيزها الموارد هذه تكوين إشكالية أن يالحظ أنه غير ...، البشرية الموارد على التركيز فكرة
 ديقتصععاواال المؤسسععاتي النسععيج كنععف فععي هععاءإبقا وكععذا الالزمععة، والوسععائل مناسععب أساسععي قععانون وضععع

 المغريعة السياسعات معن ععدد العدولي محيطنعا فعي وتنتشعر فيعه تتطعور الذي الوقت في الوطني، واالجتماعي
 برنععامج إطععار كثيععرا تفععوق كبيععرة صعععوبات تطععرح اإلشععكالية هععذه عليهععا، واالسععتحواذ منععا سععلبها تحععاول التععي

                                                           

 .620ص  مرجع سابق.مصطفى بوادي،  1
 .620ص  .سابقمرجع  2
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 المعادلعععة هعععذه لحعععل عناصعععر وتسعععطير الظعععاهرة، هععذه انعكاسعععات تقعععدير معععن بعععد ال لكعععن الكترونيعععة، الجزائععر
 1المعقدة".

 .GDI-E المتحدة األمم مؤشر ضوء على لكترونيةاإل اإلدارة تقييم الثاني: الفر 
 بنععاء لهععا واقعععي تقيععيم إجععراء علينععا يسععتوجب الجزائععر فععي لكترونيععةاإل اإلدارة تطبيععق مسععارات تتبععع إن

 علععى رقتصععااال سععيتم حيعع  اإللكترونيععة، اإلدارة تطبيععق تقععدم لقيععاس تسعععى وعالميععة دوليععة مؤشععرات علععى
 مدى قياس في وأدقها المؤشرات أفضل باعتباره "E-DGI" االلكترونية الحكومة لتطور المتحدة األمم مؤشر
 الوظعائف فعي الحديثعة التكنولوجيعات السعتخدام الوطنيعة اإلدارة قعدرات وحجعم ،اإلداريعة العمليعة فيها تجسيد

 المستقبلية. التنفيذ واطر السياسات لوضع وقاعدة ركيزة نتائجه تشكل ما غالبا إذ الحكومية
 ديةقتصععااال الشععؤون دائععرة عععن "E-DGI" االلكترونيععة الحكومععة لتطععور المتحععدة األمععم مؤشععر يصععدر
 6116 سنة من بداية سنتين كل واحدة مرة المتحدة لألمم التطوير" ودائرة العامة اإلدارة "دائرة واالجتماعية

 فعي العدول وجاهزيعة بعأداء تتعلعق إحصعائية ميدانية دراسة على بناء المؤشر، هذا حسب دولة 101 بترتيب
 معن بنظيراتهعا مقارنعة العدول طعرف معن المبذولعة والتطعورات الجهعود حجم وتقدير لكتروني،اإل التحول برامج
 مبعادئ لتطبيعق إمكانياتهعا حيع  معن العدول بهعا تتمتع التي والقوة الضعف مواطن إبراز ومنه األخرى الدول
تاحة األمثل بالشكل اإللكترونية اإلدارة  لهعذا وفقعا القيعاس يعتم حيع  المسعتقبلية، والقوى للتحديات مؤشرات وا 
 اآلتية: الفرعية مؤشراتعلى ال بناء المؤشر

 لالتصاالت التحتية البنية مؤشر TII: أساسعية عناصعر خمسعة علعى بنعاء قياسه يتم الذي المؤشر وهو 
 مسعععتخدمي ععععدد ،الثابعععت الهعععاتف فعععي المشعععتركين ععععدد ،النقعععال الهعععاتف فعععي المشعععتركين ععععدد :فعععي محعععددة

 النطعععاق خعععدمات فعععي المشعععتركين وعععدد ،الثابتعععة الععععريض النطعععاق خععدمات فعععي المشعععتركين ععععدد ،االنترنيععت
 نسمة. مئة لكل الالسلكية العريض

 اإلنترنيعععت عبعععر الخعععدمات مؤشعععر OSI: علعععى العععدول حضعععور قيعععاس بموجبعععه يعععتم العععذي المؤشعععر وهعععو 
 يفتععرض حيعع  االلكترونيععة...، البوابعات ،الوزاريععة المواقععع، الوطنيععة اإللكترونيعة بوابتهععا خععالل مععن اإلنترنيعت

 المعلومعات خعدمات ،األساسعية المعلومعات خعدمات مراحعل: بأربععة اإللكترونيعة الخدمات مرور المؤشر هذا
 بجانععب المراحععل هععذه فععي نجععازاإل درجععة اسععتخدام ويععتم التفاعليععة الخععدمات ،المعععامالت خععدمات ،المتقدمععة
 المؤشر. لهذا قياس كأدوات أخرى عوامل
 البشععري المععال رأس مؤشععرHCI : مععن ومعطياتععه بياناتععه علععى الحصععول فععي يعتمععد الععذي المؤشععر وهععو 

 االلتحععاق معععدل، الكبععار أميععة محععور عناصععر: أربعععة علععى عطفععا قياسععه يععتم نععهأ ذلععك ،"اليونسععكو" منظمععة
  التعليم. سنوات ومتوسط ،المتوقعة التعليم سنوات ،بالتعليم

                                                           

 .61م، ص6110سبتمير  12، الصادر بتاريخ 00، الجريدة الرسمية، العدد 6111الجزائر -، ملف إالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية 1
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 للمعادلعععة وفقعععا الثالثعععة الفرعيعععة للمؤشعععرات الحسعععابي المتوسعععط حسعععاب علعععى E-GDI مؤشعععر ويقعععوم
 1اآلتية:

E-GDI=(0.34×OSI)+(0.33×TII)+(0.33×HCI). 
 التحتيععععة البنيععععة مععععن لكععععل %11 مؤشععععرات ةثالثعععع بععععين مقسععععمة مئويععععة نسععععبة القععععيم ذههعععع تمثععععل حيعععع 
 %111 نسبة األخير في لتشكل البشري المال رأس لمؤشر %10 ونسبة الخط، عبر والخدمة لالتصاالت

 الفتعرة معدار علعى الجزائعر ترتيعب تطعور وكذا "E-DGI" العام المؤشر نسب تطور يلي وفيما الكلي، للمؤشر
 برنامج وضع خالل من لكترونياإل النهج تبني إلى الجزائر توجه منذ أي ،6112 إلى .611 من الممتدة
 سنتين. كل يصدر التقرير لكون 6112 غابة إلى لكترونية"إ "الجزائر

 -8112(الجزائر في DGI-E لكترونيةاإل  الحكومة تطوير ومؤشر قيم تطور (:11) رقم الجدول
8111. 

 السنة              
 المعطيات  

8112 8111 8118 8115 8111 

ـــة مؤشـــر ـــة البني  لطتصـــاالت التحتي
TII 

1.1611 1.160. 1.1.16 1.10.. 1.1010 

 OSI 1.6601 1.10.0 1.6000 1.10.0 1.1206 االنترنيت عبر الخدمات مؤشر
 HCI 1.0110 1.0100 1.2021 1.2001 1.2016 البشري المال رأس مؤشر
 1.6000 1.1112 .1.121 1.11.1 1.1010 المؤشر قيمة

 101 112 116 111 161 دوليا الترتيب
   االلكتروني: الموقع على المتاحة 6112-.611 بين الممتدة للسنوات المتحدة األمم تقارير على اعتمادا الباحثة إعداد من المصدر:

 www.unpan.org/e-govermment http:// 

 نإفع -المعلنعة اإلصعالحات مختلعف معن العرغم وعلعى - الجزائعر أن يتضعح أععاله الجعدول خالل من
 فععي مسععتمر تراجععع ظععل فععي 1.10و 1.60 بععين يتععأرجح بقععي حيعع  نوعيععة قفععزات يعععرف لععم EDGI مؤشععر
 وهعذا نسعبة أدنعى سعجلت التعي السعنة وهعي ،6112 سعنة 101 المرتبعة إلعى دولة 101 أمام العالمي ترتيبها

ضعفاء الجعودة تحقيعق علعى قعادرة فعالعة إلكترونيعة اسعتراتيجية وضعع ععن الجزائريعة الدولعة عجعز يعكس ما  وا 
 بعد ال التعي والتحعديات المعيقعات معن جملعة وجعود ععن ويكشف لإلدارة، العمومي األداء مستوى على التميز
 ومعالجتها. عنها الكشف من

                                                           

أكتعوبر ) ،.1الععدد  ،المجلعة الجزائريعة للسياسعات العامعة. "التحعول االلكترونعي كخيعار اسعتراتيجي وضعرورة إلصعالح اإلدارة العموميعة"، لقاسعمبآملال  1
 .10 ، ص(6110
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 البشري المال رأس مؤشر على مرة كل في ترتكز "الجزائر" أن نجد الفرعية المؤشرات إلى وباالنتقال
 بالسياسعععات ذاتععه حعععد فععي المؤشعععر الرتبععاط ربمعععا ااسععتقرار  وأكثرهععا النسعععب أعلععى تقريعععر كععل فعععي يمثععل الععذي

 ذلك بعد يليه ما، نوعا طويلة زمنية فترات نتائجها ظهور يتطلب ما عادة التي والتكوينية التعليمية والبرامج
 ويؤكعد يوضعح ما وهذا سنة كل في مستمرا ارتفاعا خراآل هو يعرف الذي لالتصاالت التحتية البنية مؤشر
 التقنعي البععد علعى وتركيزهعا واالتصعال اإلععالم تكنولوجيعات اسعتخدام تكثيعف علعى الجزائريعة الجهود ارتكاز
 اسعععتراتيجية خلععل إلععى محالعععة ال يععؤدي الععذي األمعععر ،األخععرى األبعععاد معععن أكثععر اإللكترونيععة اإلدارة لتجسععيد
 باعتبارهعا كترونيعةلاإل الخعدمات لمؤشر المتدنية النسب تفسره ما وهذا فعاليتها من ويكبح والتجسيد التطبيق
  الواقع. أرض على اإلدارات في كترونيلاإل التجسيد ونتائج مخرجات
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 .-قطاعية نماذج – الجزائرية العامة اإلدارة أداء على لكترونيةاإل  اإلدارة تطبيقات تأثير الثالث: المطلب
 بالشعكل اإلداري العمعل وأسعاليب مراحعل تطعوير فعي العدول معن العديعد فعي اإللكترونية اإلدارة أسهمت

 الجعععودة معععن نحعععو علعععى منهعععا العامعععة خاصعععة منظماتهعععا أداء بمسعععتوى االرتقعععاء إلعععى محالعععة ال يعععؤدي العععذي
 فعي يعزال ال اإللكترونيعة اإلدارة تطبيق إفرازات أحد باعتباره لكترونيةاإل الخدمة نموذ أ أن وبالرغم والتميز،
نجازات إسهامات منح قد تطبيقه أن إال األولى مراحله  وهذا منظماتها، أداء واقع على إيجابي طابع ذات وا 

 مالمعععح إبرازبععع ستسعععمح التعععي العموميعععة القطاعيعععة التجعععارب بععععض وفحعععص تقصعععي خعععالل معععن يتضعععح معععا
 المجال. هدا في المسجلة واإلخفاقات القصور
  :واالتصاالت البريد قطا تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في  األول: الفر 

 الدولععة مععن كليععة شععبه حمايععة لهععا التععي العموميععة الخدمععة مؤسسععات أحععد "الجزائععر بريععد" مؤسسععة تمثععل
 واالتصعال، اإلععالم وتكنولوجيا البريد وزارة هي عمومية لرقابة االحتكارية والخاضعة وضعيتها إلى بالنظر
 المقدمعة الخعدمات لتطعوير واالتصعال اإلععالم تكنولوجيعا إدرا  تعم البريعد قطعا  عصعرنه محاولعة معع وموازاة

 الخععدمات لنظععام التأسععيس تكععريس وبالتعالي واإلنجععازات النتععائج أفضععل ويكعرس الثقععة يعععزز بشععكل للمعواطنين
 1 في: ترجمتها يمكن التي لكترونيةاإل العامة

 أو البريعد مراكعز بمحعاذاة الموجعودة األجهعزة كعل وهعي اإللكتروني": "الشباك النقدية لألوراق اآللي الموز  -
 خععار  حتععى والزبععائن المتعععاملين قبععل مععن آليععا النقديععة األوراق سععحب بعمليععة تسععمح والتععي آمنععة منععاطق فععي

 .6112 جانفي خالل امتوفر  النقدية لألوراق اموزع 121 إحصاء تم حي  العمل، أوقات
 يعتم بطاقعة لكترونيعةاإل السعحب بطاقعة تمثعل :(la carte magnétique CCP) لكترونيعةاإل السعحب بطاقة -

 أو اآلليعة الموزععات معع تعمعل والتعي ر"الجزائع بريعد" مؤسسة لدى المالية الخدمات على للحصول استعمالها
 مركععز أي فععي النقععود سععحب مععن الزبععون أو المععواطن تمكععن إذ ،السععحب بطاقععات لقععراءة معععدة أخععرى أجهععزة
 كبعدايات- السعحب بطاقعات توزيعع عمليعة انطالق بعد إذ الجزائري، القطر عبر أوتوماتيكي موز  أو بريدي
 اإللكترونععي السععحب بطاقععات تععوفير عمليععة 6110 جععانفي الفععاتح مععن ابتععداء البريععد مصععالح باشععرت -أوليععة
  6112.2 سنة خالل المغناطيسية للبطاقة حامال 0060106 إحصاء ليتم استعمالها وتعميم

 بطاقعععة 6110 سعععنة خعععالل "الجزائعععر بريعععد" مؤسسععة أطلقعععت الذهبيعععة": "البطاقعععة لكترونعععياإل العععدفع بطاقععة -
 حسععاباتهم علععى األمععوال ودفععع حبسعع عمليععات مختلععف إجععراء علععى زيععادة لمتعامليهععا تتععيح ذكيععة مغناطيسععية
 الثابععت الهععاتف، الغععاز، الكهربععاء ،)المععاء بععع الخاصععة االسععتهالكية الفععواتير تسععديد اإلنترنيععت، عبععر البريديععة

                                                           

 .600ص  مرجع سابق.أحمد بوشارب،  1
تعم التصعفح  .ت السعلكية والالسعلكية والتكنولوجيعا الرقميعةواالتصعاالموقعع وزارة البريعد وتكنولوجيعا اإلععالم الجمهوريعة الجزائريعة الديموقراطيعة الشععبية،  2

 ، الرابط:60/10/6110بتاريخ: 
https://www.mpttn.gov.dz 
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 البريديععععة المكاتععععب داخععععل والشععععبابيك البنكيععععة (GAB) اآللععععي المععععوز  عبععععر األمععععوال اسععععتخرا ، و واالنترنيععععت(
 الزبعائن ععدد بلعغ فيمعا 6110 سعنة نهايعة معع البطاقعة لقعراءة معؤهال موزععا101 إحصاء تم حي  ،الجزائرية
 السحب بطاقة أن السياق اذه في ونشير زبون، يمليون يقارب ما االنترنيت عبر طلباتهم استقبال تم الذين
 تحقيق: في همانتس الذهبية والبطاقة لكترونياإل
 فعي هعويتهم حقيقعة معن التأكعد بععد الزبعائن حسعابات ويعؤمن يحمي بمعيار ناالبطاقت تعمل حي  األمان: -

 مععن التأكععد خاللععه مععن يععتم والععذي الترميععز بنظععام الخععاص السععري الععرقم إدخععال مععن خععالل االفتراضععي العععالم
 البطاقة. مستخدم هوية

 خعار  الضعرورية التموالمععا العمليعات إجعراء معن البطاقتان تتيحه ما خالل من وهذا والمرونة: السرعة -
 الوقت. وربح للخدمات االستجابة بسرعة يسمح الذي ألمر النتظارطوابير ا عن بعيدا العمل أوقات

 اإللكترونيعة الخعدمات تحديعد يمكعن للنقود اآللية والموزعات سابقا المحددتين البطاقتين على اعتمادا 
 1في: "الجزائر بريد" يقدمها التي

 البريد. مؤسسات خار  الوطنية وبالعملة نقدا األموال سحب خدمات -
 بإرسععال "مععوبيليس" المتعامععل خععالل مععن النقععال الهععاتف طريععق عععن إمععا الرصععيد علععى االطععال  خععدمات -

 11 خصععم مقابعل السعري فعالرمز بفععرا  متبوععا الجعاري الحسعاب رقعم تتضععمن 211 العرقم إلعى نصعية رسعالة
 علعى تجعرى التي البريدية العمليات جميع عن اإلعالم خدمة تفعيل خالل من أو الزبون، حساب من دينار
 الزبون. حساب

 العععععشرة العمليععات عععن مصععغر كشععف إعععداد وطلععب الجععاري، البريععدي الحسععاب علععى االطععال  خععدمات -
 الصكوك. دفتر طلب جانب إلى األخيرة

 المحععالت فععي المشعتريات وتسععديد ،االنترنيعت عبععر الخعدمات الفععواتير دفعع النقععال، الهعاتف تعبئععة خعدمات -
 اإللكترونية البطاقة بذلك لتعتبر ،(CIB)شعار على واجهتها في تحتوي والتي الدفع خدمة على تحتوي التي

 خاصععة بنكيععة آلععة علععى بععدوره يحتععوي الععذي التجععاري المحععل لصععاحب الزبععون يمنحهععا متنقععل حسععاب بمثابععة
  عليها. تمريرها بمجرد حسابه من المبلغ باقتطا 
 ظلععت أنهعا إال اإللكترونيعة اإلدارة واسععتخدامات تطبيقعات وفرتهعا التععي المزايعا معن الععرغم وعلعى أنعه إال
 إلعى الععودة المتععاملين يلعزم ممعا اإللكترونيعة البطاقعات صعالحية بانتهاء المتعلقة المشاكل بعض من تعاني
 مكاتعععب مسعععتوى علعععى الشعععبابيك معععن التقعععرب خعععالل معععن البريديعععة العمليعععات مختلعععف إلجعععراء التقليعععدي العععنمط
 سعحب يعرقل ما وهو البطاقات تلك لمستعملي المعاملة أو للسحب المقابل المبلغ تحديد إلى إضافة البريد،

                                                           
1 https://edcarte.poste.dz/ar/terms.html. 
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 بالموزععات الخاصعة الشعبكية والتغطيعة الشعبكية التغطيعة مشعكل جانعب إلعى واحعد، وقعت فعي المرجعوة المبالغ
 الجزائر. بريد مؤسسة تقدمها التي االنترنيت شبكة خدمات إلى الوصول من المواطنين تمنع التي

  االجتماعي: الضمان قطا  في لكترونيةاإل اإلدارة تطبيقاتالفر  الثاني: 
 الجزائريعة الدولعة مسعاعي ظعل وفي ،اإلدارة وعصرنه االجتماعي الضمان منظومة إصالح إطار في

 وضععع خععالل مععن كترونيععةلاإل اإلدارة تطبيقععات تفعيععل الضععروري مععن كععان التميععز وتحقيععق األداء تجويععد ىإلعع
 1على: أساسا يرتكز طموح إصالحي نموذ أك كترونيلإلا الشفاء نظام مشرو 

 الصيدالنية للمواد الغير قبل من الدفع ونظام الجوارية الهياكل تطوير عبر والسيما األداء نوعية تحسين -
 أهمهعا الصعحية النشعاطات وتطعوير ،المععالج الطبيعب مع التعاقد طريق عن الصحي العال  إلى امتد الذي

 المتخصصة. والعيادات اإلشعاعي الطبي للتطوير الجهوية المراكز
 وتأهيعل اآللعي بعاإلعالم العمعل وتصعميم الهيكلية البني وتجديد االجتماعي الضمان إدارة تسيير عصرنة -

 الضععععمان لهيئععععات تابعععععة هياكععععل إنشععععاء فععععي التوسععععيع جانععععب إلععععى التكععععوين، طريععععق عععععن البشععععرية المععععوارد
 االجتماعي.

 التامين. أداءات مجال في والتجاوزات الغش أنوا  كل لمحاربةالة فع أداة إرساء -
 للخعععدمات تجسعععيد أهعععم ععععن يعبعععر 6110 سعععنة خعععالل الجزائعععر اعتمعععده العععذي الشعععفاء بطاقعععة فنظعععام
 ُتستعمل تقنية آليات على يرتكز اعصري انظام بكونه ُيعر ف إذ ،االجتماعي الضمان قطا  في اإللكترونية

 الحقعوق، وذوي اجتماعيعا المعؤمن هويعة علعى بعالتعرف تسعمح معزودة بطاقعة فعي ممثلعة عصعرية تقنيات فيها
 وهععذا وفوريععة، مباشععرة بطريقععة الصععيدليين أو االجتمععاعي الضععمان مصععالح لععدى المععؤمن مسععتحقات وتسععهيل
 ويذو  المرضعى علعى بعالتعرف تسعمح التعي المعلومعات كعل تتضعمن إلكترونيعة شعريحة على البطاقة الحتواء
 الضععمان مؤسسععة إلععى التنقععل علععى المعنععي تجبععر كانععت التععي اإلداريععة اإلجععراءات بععذلك لتختصععر الحقععوق

 شعععبكة تعمعععيم بععععد خاصعععة فتعععرة بععععد مسعععتحقاته علعععى الحصعععول بغيعععة الطبيعععة الوصعععفة وتسعععليمه االجتمعععاعي
 6111.2 سنة خالل الشفاء ببطاقة الخاصة االنترانيت

 ،"باتنعة" لواليعة المحلعي المسعتوى علعى القطا  بهذا المتعلقة اإلحصائيات عن الحدي  إلى وباالنتقال
  6110 سنة نهاية مع سجلت جراءاأل للعمال االجتماعي للضمان الوطني الصندوق وكالة مصالح أن نجد

 ضافةإ شفاء بطاقة .20.1 جانب إلى الحقوق، ذوي من ألف 011 من وأزيد اجتماعيا مؤمنا 011000

                                                           

مداخلععة مقدمععة ضععمن فعاليععات الملتقععى الععدولي ) ."الحمايععة االجتماعيععة بععين المفهععوم والمخععاطر والتطععور فععي الجزائععر"زيععان، نعيمععة زيرمععي، مسعععودة  1
 .10ص  (،6116ديسمبر  -1، جامعة حسيبة بن بوعلي ، -الواقع العملي وأفاق لتطور تجارب الدول –السابع للصناعة التأمينية 

مقدمععة ضععمن فعاليععات الملتقععى الععدولي الخععامس مداخلععة ) ."تحععديات التحععول الععى الحكومععة االلكترونيععة فععي الجزائععر"عبععد القععادر بععالعربي، وآخععرون،  2
 .11ص(،6116صاديات الدولية، جامعة بسكرة، مارس قتعكاسه على االنقتصاد االفتراضي والال
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 فقعععد جعععراءاأل غيعععر للعمعععال بالنسعععبة أمعععا طبيبعععا، 61و اصعععيدلي 101 معععع تعاقديعععة عمليعععة 101 تسعععجيل إلعععى
 1اشتراكه. يدفع مؤمن 66600 منهم امؤمن 06100 بالوالية الصندوق وكالة أحصت

  المحلية: والجماعات الداخلية وزارة في لكترونيةاإل اإلدارة تطبيقاتالفر  الثال : 
 وزارة قامعععت التميعععز ععععن والحععع  العموميعععة اإلدارة أداء ترقيعععة إلعععى الهعععادف الحكومعععة لمخطعععط تنفيعععذا

 مععع وتكييفععه العععام المرفععق عصععرنه مجععال فععي مشععاريعال مععن سلسععلة بتجسععيد المحليععة والجماعععات الداخليععة
 تقعديم فعي االيجابيعة مزاياهعا معن سعتفادةاالو  كترونيعةإلا اإلدارة تطبيقعات اعتمعاد خالل من التكنولوجي التقدم

 تطبيقعات تبنعي إلعى سعارعت التعي القطاععات أكثر المحلية والجماعات الداخلية وزارة تعتبر حي  الخدمات،
 يلي: ما خالل من يتضح ما اذوه ،كترونيةلاإل اإلدارة

 عمليععة تعتبععر :اإللكترونيــة البلديــة مشــروع خــطل مــن المــواطن مــن اإلدارة وتقريــب الوثــائق رقمنــة .1
 ضععععمن الخععععدمات جععععودة تحسععععين علععععى والعمععععل المععععواطن مععععن اإلدارة وتقريععععب اإلداريععععة اإلجععععراءات تخفيعععف
 تسعععهيل شعععأنها معععن التعععي التعععدابير معععن مجموععععة عبعععر العموميعععة السعععلطات باشعععرتها التعععي الكبعععرى الورشعععات

 بعععين الموجعععود الشعععر  تقلععيص إلعععى محعععال ال تععؤدي التعععي البيروقراطيعععة العوائععق ورفعععع للمعععواطنين المعععامالت
 مشععرو  إنشععاء فععي المحليععة والجماعععات الداخليععة وزارة بععه قامععت إجععراء أهععم يتضععح حيعع  والمععواطن، اإلدارة
 خععالل مععن اإلداريععة الوثععائق ومختلععف المدنيععة الحالععة مصععلحة رقمنععة إلععى ضععيفي الععذي اإللكترونيععة البلديععة
 الحالعة ووثعائق عقعود معن - الجزائعري بعالمواطن الخاصعة البيانعات بإدخعال يسعمح الويعب علعى تطبيق إنشاء
حعدا  الحقعا، اسعترجاعها ليعتم متطعورة بيانعات قاععدة علعى -العوطني المستوى على المدنية  اآللعي السعجل وا 
 ممعا بعه، القنصعلية والعدوائر الدبلوماسعية البعثعات وكعذا اإلداريعة وملحقاتهعا البلعديات كعل وربعط المدنية للحالة
 خععالل مععن تدعيمععه تععم الععذي التوجععه وهععو 2المحلععي، التسععيير فععي اآلنيععة والمتابعععة الشععفافية فععرض إلععى يععؤدي

 الحالععة وثععائق ونسععخ بإصععدار المتعلععق 6110 ديسععمبر 11 فععي المععؤر  110-10 رقععم التنفيععذي المرسععوم
 إلى: أدى البلديات برقمنة المتعلق اإلجراء نإف عموما إلكترونية، بطريقة المدنية

 فععرو  مسععتوى علععى قصععير زمععن فععي الالزمععة المدنيععة الحالععة وثععائق كععل اسععتخرا  مععن المععواطن تمكععين -
 المدنية. للحالة الرئيس المركز إلى للتنقل الحاجة دون البلدية

 ) 16( الخععاص المععيالد عقععد علععى الحصععول طلععب تقععديم مععن بالخععار  المقيمععة الجزائريععة الجاليععة تمكععين -
 فيها. المسجلة القنصلية أو الدبلوماسية الممثلية عبر عليه والحصول االنترنيت خدمة عبر مباشرة

عفعاء المدنيعة، للحالعة اآللعي العوطني السجل من المدنية الحالة لوثائق لكترونيةإ نسخ إصدار -  المعواطن وا 
 ضمنه. المتوفرة الوثائق تقديم من

                                                           

 .11، ص6110مديرية الضمان االجتماعي لوالية باتنة، التقرير السنوي لقطا  العمل والتشغيل والضمان االجتماعي لسنة  1

ص (، 6112)، 11، العععدد المجلععة الجزائريععة للدراسععات المحاسععبية والماليععة. "تقيععيم تجربععة الحكومععة االلكترونيععة فععي الجزائععر"اإيععاس شععاهد وآخععرون،  2
111. 
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 المععععواطن بوابععععة " مشععععرو  إطععععالق تععععم اإللكترونيععععة اإلدارة تجسععععيد علععععى الععععوزارة مسععععاعي ظععععل وفععععي
 معدى يتبععه واحعد رقعم فعي المواطن ألرشيف اختصار آلية شكل والذي ،6111 سنة أواخر في لكتروني"اإل

 الوثائق، مختلف إصدار على يعمل إلكتروني نظام وفق اإلدارية الوثائق جميع استخرا  من ويمكنه الحياة
 بشعععكلها الوطنيععة التعريععف بطاقععة فععي تتمثععل التععي اإللكترونيعععة الععرقم بطاقععة علععى مطبوعععا الععرقم هععذا يكععون

 العائلي. الدفتر بدل اإللكتروني
 المحليععة والجماععات الداخليععة وزارة توجهعت حيع  إلكترونيــا: وتقــديمها المعامطتيـة الخــدمات سـينتح .6
 الخععدمات تقععديم فععي لكترونععياإل الععنمط اعتمععاد إلععى الجزائريععة الدولععة باشععرتها التععي اإلصععالحات سععياق فععي

 في: تحديدها يمكن التي وهي الوثائق وعصرنة للمواطنين والمعامالت
 شخص في ممثلة المحلية والجماعات الداخلية وزارة أصدرت حي  البيومترية: التعريف بطاقة إصدار 

 ععام القعدة ذي 0 في المؤر  للقرار وفقا البيومترية التعريف ببطاقة العمل لتنظيم تهدف قرارات عدة الوزير
 الخعاص المعيالد عقعد لمسعتخر  التقنيعة المواصفات يحدد والذي، 6111 سنة أكتوبر 10 لع الموافق 1011

 1البيومتريين. السفر وجواز الوطنية التعريف بطاقة باستصدار
 قابلععة مؤمنععة وسععفر هويععة وثيقععة سععابقته غععرار علععى األخيععر هععذا يمثععل البيععومتري: السععفر جععواز إصععدار 

 المنظمعة وتوصعيات مععايير معع يتوافعق العذي بالشعكل إلكترونيعة وشعريحة رقميعة صعورة الحتوائها لياآ للقراءة
 الموافعق 1011 صفر أول في المؤر  القرار بموجب به التداول بدأ حي  ،(OACI) المدني للطيران الدولية

 جميععععع ثععععم ومععععن نموذجيععععاأ موقعععععا .0 مسععععتوى علععععى بعععععد فيمععععا تعميمععععه ليععععتم 6116 سععععنة ديسععععمبر 62 لععععع
 الععععادي السعععفر بجعععواز التعععداول ليتوقعععف والقنصعععليات الدبلوماسعععية الممثليعععات، العععدوائر ،اإلداريعععة المقاطععععات

 .6110 نوفمبر 60 من ابتداء
 إنشعاء ملعف تعريعف خعاص بعه معن خعالل  عليعه بد ال الوثيقة هذه من االستفادة من المواطن يتمكن ولكي
 الحصعععول معععن تمكنععه التعععي الخطعععوات بمختلععف القيعععام ثعععم  ،http://www.interieur.gov.dz الموقععع فعععي التسععجيل

 تحميعل لعه يمكعن كمعا ،وتحديعد موععد ومكعان أخعذها الشخصعية بياناتعه اسعتمارة معلء طريق عن الوثيقة هذه على
 متابعععة خدمععة جانععب إلععى المطلوبععة، والمواصععفات للمعععايير مطابقععة غيععر األولععى الصععورة كانععت إذا رقميععة صععورة
 الخدمة: هذه على المواطنين إقبال يوضح اآلتي والجدول اإللكتروني البيومتري السفر جواز طلب

 
 

                                                           

" . تعععم تصعععفح الموقعععع "جعععواز السعععفر وبطاقعععة التعريعععف البيعععومتريين .وزارة الداخليعععة والجماععععات المحليعععةيعععة الجزائريعععة الديموقراطيعععة الشععععبية، الجمهوؤ  1
 ،الرابط:6110/./16بتاريخ: 

.https://passeport.interieur.gov.dz/Ar/Accueil/BaBou 

 

http://www.interieur.gov.dz/
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 االلكتروني. البيومتري السفر لجواز التابعة لكترونيةاإل  الخدمات (:18) رقم الجدول

 االستخدامات عدد الهدف االنططق تاريخ كترونيةإاال الخدمة
 11/1/8111 إلى

 السععععععفر جعععععواز طلععععععب اسعععععتمارات معععععلء
 لكترونياإل البيومتري

 فععععي الوقععععت وربععععح الحجععععز، أخطععععاء تقليععععل 6110 أوت 11
 قاععععععععدة إلعععععععى مباشعععععععرة المعلومعععععععات إدخعععععععال
 البيانات

0.121 

 التععي الععدائرة اختيععار مععن المععواطن تمكععين 6110سبتمبر 12 الملف إليدا  موعد اخد
 يريدها

01.11 

 فعععععي الجديعععععدة الرقميعععععة الصعععععورة تحميعععععل
 فعي المودععة الصورة مطابقة عدم حالة
 المطلوبة للمعايير الملف

 الععععدائرة إلععععى التنقععععل مععععن المععععواطن إعفععععاء 6110أكتوبر 11
 التأخير وتفادي جديدة، صورة ألخذ

0600 

 البيعععومتري السعععفر جعععواز متابععععة خدمعععة
 االلكتروني

 جععععواز بهععععا يتواجععععد التععععي المرحلععععة معرفععععة 6112 فريلأ 11
 التنقل إلى الحاجة دون المواطن

660.1.6 

 الداخليعة وزارة بموقعع االلكترونيعة للخعدمات تقييميعة "دراسعة االلكترونيعة اإلدارة تطبيعق ضوء في العمومية الخدمات كريبط، حنان حديد، نوفيل المصدر:
 .11ص ،6110 ،12 العدد المؤسسة، مجلة ".المحلية والجماعات

 خدمعة 6112 سعنة خعالل المحليعة والجماععات الداخلية وزارة أطلقت الحج: لقوائم لكترونياإل التسجيل 
 كانعععت بععععدما ،http://www.interieur.gov.dz االنترنيعععت موقعععع طريعععق ععععن كترونيعععاإل الحعععج فعععي التسعععجيل
 .المحلية الجماعات وكذلك الدينية الشؤون وزارةمكاتب تابعة ل فيتتم  التسجيل عملية
 المحليعة والجماععات الداخليعة وزارة توجهعت حيع  االنتخابات: أثناء االتصاالت عملية وتسهيل تطوير 
 حيعع  ،االنتخابعات فتععرة أثنعاء عليهععا االعتمعاد يعتم معينععة بعرامج تتضععمن (intranet)داخليعة شععبكة تعدعيم إلعى

 بععد ليعتم الواليعات إلعى الدوائر من نقلها ثم أولى كمرحلة البلديات بين واإلحصائيات المعلومات بنقل تتكفل
 العاصمة. بالجزائر المركزي المستوى على تجميعها ذلك

  والتعليم: الوطنية التربية قطا  في لكترونيةاإل اإلدارة تطبيقاتالفر  الرابع: 
 مجععال فعي المبعادرات بععض "الجزائععر" فعي الوطنيعة التربيعة قطعا  شععهد السعابقة القطاععات غعرار علعى

 التكنولوجيعات علعى االنفتعاح نحو القطا  توجه تكرس والتي والبيداغوجي اإلداري للعمل اإللكتروني التوجه
 وتنميععععة البيداغوجيععععة االبتكععععارات إلدمععععا  الععععوطني "المركععععز إنشععععاء تععععم حيعععع  تصععععال،الوا لإلعععععالم الحديثععععة

 ديسمبر 16 في المؤر  001-11رقم التنفيذي المرسوم بموجب التربية" في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات
 1بع: يتكفلل 6111

                                                           
 ..199-190. صمرجع سابقبوشارب،  أحمد 1

http://www.interieur.gov.dz/
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 الوطنيعععة التربيعععة فعععي واالتصعععال اإلععععالم تكنولوجيعععات إدخعععال واسعععتراتيجيات بعععرامج وتنفيعععذ تصعععور تقعععديم -
 استعمالها. وتعميم

 للتربية. واالتصال اإلعالم تكنولوجيات لتعميم والبشرية المادية االحتياجات حول تصور تقديم -
 للتعليم. التكنولوجية والسندات البيداغوجية االبتكارات وتقييم التنمية برامج تنفيذ -
 التربيعة فعي واالتصعال اإلععالم وتكنولوجيعات البيداغوجيعة، باالبتكعارات متعلقعةال المعلومعة ومعالجعة جمع -

 التربوية. المجموعة تصرف تحت ووضعها
 علعععى والمسعععاعدة األطعععوار مختلعععف فعععي التربيعععة فعععي واالتصعععال اإلععععالم تكنولوجيعععات تعلعععيم بعععرامج إععععداد -

 تكييفها.
 اإلعالم تكنولوجيات استعمال في التأطير ومستخدمي لألساتذة والمتواصل األولي التكوين برامج تصور -

 المكونين. فرق تكوين في والمشاركة التربية في واالتصال
 اإلعععالم تكنولوجيععات اسععتعمال عععن النععاتج البيععداغوجي التعلععيم تغييععر فععي األبحععا  مجمععل فععي المشععاركة -

 التربية. في واالتصال
ثبات التأهيل معايير وتدقيق ضبط -  التربية. في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات في الشهادة وا 
 األساتذة تصرف تحت ووضعها التربية في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات ومواد ومعطيات بنوك إنشاء -

 والباحثين.
 اإلنترنيت. شبكة وصول أحسن للمؤسسات يضمن حي  التربية لقطا  المزود بدور التكفل -

 العامعة الخدمعة مبعادرات من القطا  هذا به قام ما أهم وإلبراز الواقعية العملية الناحية إلى وباالنتقال
 اآلتية: النقاط رصد يمكن مخرجاته مستوى على الجودة وتحقيق األداء لتميز كمدخل اإللكترونية

 الدولعة عايشعته الذي اإللكتروني التحول سياق في الشبكية: التغطية وتدعيم التقنية المتطلبات توفير .1
 المؤسسعات مختلعف تزويعد إلعى العوزارة عمعدت ديةقتصعاواال واإلدارية السياسية مؤسساتها ومختلف الجزائرية
 االتفاقية لترتيبات تنفيذا اإلنترنيت بشبكة وربطها الالزمة والتكنولوجية اإللكترونية الوسائل بمختلف التربوية
 فععي واالتصععال اإلعععالم تكنولوجيععات وتنميععة البيداغوجيععة االبتكععارات إلدمععا  الععوطني المركععز بععين المبرمععة
 االتفاقيععة بنععود تجسععيد علععى العمععل مععنهم تطلععب حيعع  أخععرى، جهععة مععن "الجزائععر اتصععاالت" وشععركة التربيععة
شعار  التقعرب والثانويعات المتوسطات مسؤولي على يتعين "حي  أطوارها بجميع التعليمية المؤسسات كل وا 

 تتمتعععع بينمعععا د ، 0.11111 بمبلعععغ السعععنوي االشعععتراك عقعععود إبعععرام قصعععد الجزائعععر اتصعععاالت وكعععاالت معععن
 1االشتراك". بمجانية االبتدائية المدارس
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 جميععع تزويععد خععالل مععن الععوطني التععراب كامععل عبععر التربععوي قطاعهععا رقمنععة مععن الععوزارة تمكنععت كمععا
نشعاء ،المعلومعات لتبعادل الكتروني ببريد لوصايتها الخاضعة والمراكز مديرياتها  بنظعام يشعتغل موقععا 20 وا 
 مجعععععال فعععععي التكوينيععععة العععععدورات مععععن العديعععععد تنظععععيم تعععععم التكععععوين وبخصعععععوص الموحععععد، لكترونعععععياإل البريععععد

 .امؤطر  102 نحو لفائدة تصالالوا اإلعالم تكنولوجيات
 بععض تقعديم نحعو التربيعة وزارة توجهعت :النظامي بالتعليم المتعلقة البيداغوجية اإللكترونية الخدمات .6

 فعي للمترشعحين اإللكترونعي التسعجيل فعي أساسعا تحعددت بععد ععن وأوليعاء" "تالميعذ زبائنهعا لصعالح الخدمات
تاحة ،ةالثالث األطوار نهاية امتحانات  خعالل معن االمتحانعات بتلعك المتعلقعة النتعائج علعى االطال  فرصة وا 
 جميععععع نتعععائج .611 سععععنة خعععالل لتشععععمل "معععوبيليس" للمتعامعععل النقععععال الهعععاتف شععععبكة أو اإلنترنيعععت شعععبكة

 فقط. اإلنترنيت شبكة خالل من األطوار وجميع الدراسية السنوات
 الخعععدمات معععن العععنمط هعععذا ويشعععمل بعـــد: عـــن بـــالتعليم المتعلقـــة البيداغوجيـــة لكترونيـــةاإل  الخـــدمات .1

 الموقعع خعالل معن "بععد ععن والتكعوين للتعلعيم العوطني العديوان" عبر بعد عن تعليمهم يزاولون ينذال التالميذ
http://www.onefd.edu.dz إلععى اإللكترونيععة، االسععتمارة وسععحب التسععجيل إمكانيععة للمترشععحين يتععيح الععذي 

  إلكترونيا. واالختبارات الفروض وتحميل التربوي المنها  وفق المقررة الدروس على الحصول جانب
  العدالة: قطا  في لكترونيةاإل اإلدارة تطبيقاتالفر  الخامس: 

 خاللعه معن تسععى والتعي الجزائريعة للدولة اإلصالحية المشاريع أهم أحد العدالة إصالح مشرو  يمثل
قععرار النزاهععة تحقيععق إلععى  الراشععد، الحكععم ظععل فععي هامععة كمتطلبععات والقععانون الحععق لدولععة والتأسععيس العدالععة وا 
 سعرعان إذ ،المطلب ذلك لتحقيق مزاياها من واالستفادة لكترونيةاإل اإلدارة تطبيقات على االعتماد تم حي 
 معن وهعذا للقطعا  والتنظيميعة اإلداريعة الهياكعل في واالتصال اإلعالم تكنولوجيا تطبيق إلى القطا  توجه ما

 وتعمعععيم اإللكترونيعععة لالتصعععاالت ذاتعععي بتسعععيير تسعععمح إنترنيعععت خعععدمات أرضعععية تعععوفير علعععى العمعععل خعععالل
 وعمومععا متميععزة، إلكترونيععة خععدمات تقععديم نحععو التحععول ومنععه العدالععة مععوظفي لكععل المعلومععة إلععى وصععولال

 يلي: فيما السياق هدا في نجازاتاإل أهم رصد يمكن
 الجهعات نشعاطات مجمعو  أتمتعة إلعى يهعدف العذي النظعام وهعو آليـا: القضـائي الملـف ومتابعـة تسيير .1

 بالحكم النهائي النطق غاية إلى وتسجيلها القضية إيدا  تاريخ من الملفات تسيير إمكانية ويتيح القضائية،
 بهعا المتعلقعة المعلومعات ععن واالستفسعار تعنيعه التي القضية على االطال  إمكانية للمواطن يتيح كما آليا،
 اإللكترونععي الموقععع إلععى الولععو  خععالل مععن العليععا المحكمععة أو القضععائي المجلععس أو المحكمععة مسععتوى علععى

http://www.onefd.edu.dz/
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http://coursdesaffaires.mjustice.dz/affaire/index.php الضععبط أمنععاء مكاتععب إلععى للتنقععل الحاجععة دون 
 1:في محالة ال همسيس الذي اإلجراء وهو

 إلععى السععريع الولععو  خععالل مععن القضععايا وتصععفية والمعالجععة، الجدولععة فععي والموضععوعية الشععفافية إضععفاء -
 محاميه. أو "المتقاضي" المواطن سيما وال المتدخلين جميع طرف من الملفات

 من تمكن منتظمة بصفة وموثوقة دقيقة معلومات على الحصول بفضل القطا  سياسات رسم في الدقة -
 ،الجزائيعععة ،المدنيعععة المجعععاالت مختلعععف فعععي وخصوصعععياتها للمنازععععات الكبعععرى االتجاهعععات وحصعععر توضعععيح
 واإلدارية.

 العدالة. جهاز على المطروحة القضايا معالجة في السرعة -
ـــة الســـوابق وصـــحيفة الجنســـية شـــهادة اســـتخراج .6 ـــم العدلي  بالنسعععبة اإلنترنيعععت طريعععق ععععن: "15"رق

 بعالجزائر، اإلقامعة لهعم سعبق العذين األجانعب وحتعى بالخار  المقيمين وأولئك الجزائر في المقيمين للمواطنين
 قصعيرة، زمنيعة آجعال وفعي متميعزة عموميعة خدمعة أداء علعى للقطعا  الفعليعة الرغبعة اإلجراء هذا يترجم حي 
دخعال العوزارة موقعع عبعر طلب بتقديم القيام بعد وذلك الوطني التراب عبر متواجدة قضائية جهة أي ومن  وا 
 الكترونععي ملععف شععكل فععي اسععتخراجها المععراد الوثيقععة المعنععي ذلععك بعععد ليتلقععى السععري والععرقم المسععتخدم اسععم

PDF للطباعة. قابلة 
ــي التســيير  .1 ــابي: للجمهــور اآلل  عبععر السععجون قطععا  إصععالحات إطععار فععي البرنععامج هععدا يععدخل العق

 مسعععار بتحديعععد يعنعععى حيععع  المسعععاجين، تسعععيير تحسعععين فعععي أثعععر معععن لعععه لمعععا العقابيعععة المؤسسعععات مختلعععف
ععععداد خروجعععه غايعععة إلعععى العقابيعععة المؤسسعععة فيعععه يعععدخل يعععوم أول منعععذ المسعععجون  يمكعععن بعععه خاصعععة بطاقعععة وا 
 المشروط. باإلفرا  المسجون إفادة حاالت في عليها االعتماد

 الععذاكرة علععى الحفععاظ أجععل مععن أنجععز الععذي النظععام وهععو التــاريخي: األرشــيف تســيير نظــام اســتحداث  .0
 علعى الحصعول معن تمكيعنهم خعالل من الجزائرية، التحرير حرب فترة أثناء المسجونين بفئة والتكفل الوطنية
 الفترة. تلك خالل بالسجن تواجدهم وتؤكد وضعيتهم تثبت التي الوثائق

 رجعال متناول في وضعت وطنية بيانات قاعدة النظام هدا يمثل بالقبض: األوامر تسيير نظام وضع  .0
 المبحععو  لألشععخاص والتوزيععع النشععر بسععرعة تسععمح 6112 سععنة منععذ القضععائية الضععبطية وأعععوان القضععاء
 ن.القانو  إطار فيوالمتوقف البح  عنهم  عنهم

                                                           

نععدوة فكريععة حععول اإلدارة االلكترونيععة، السياسععة الوطنيعععة فععي مجععال تكنولوجيععات اإلعععالم واالتصعععال، ). "عصععرنة قطععا  العدالعععة"عبععد الععرازق حنععي،  1
 .16، ص(6111أفريل،  60مجلس األمة، الجزائر، 
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 داخــل المقيمــين للمــواطنين المدنيــة الحالــة ســجطت فــي الــواردة لاخطــاء اإللكترونــي التصــحي  .2
 بوابعععة إلعععى بعععالولو  وذلعععك إقليميعععا، المختصعععة القضعععائية الجهعععات إلعععى للتنقعععل الحاجعععة دون الجزائـــر وخـــارج
 . https://portail.mjustice.dz العدل لوزارة اإللكترونية الخدمات

 مجموععة تضعم التعي وهعي المسـتقبلية: السياسـات ورسم القرارات اتخاذ على مساعدة أنظمة هندسة .0
 رسعم فعي العوزارة طعرف معن واسعتغاللها البيانعات ودراسعة تحديعد من تمكن التي المعلوماتية واألنظمة البرامج

 في: تحديدها يمكن التي وهي للقطا  المستقبلية السياسات
 القريعب المعدى علعى العوزارة احتياجعات علعى بالتعرف يسمح نظاما تمثل التي وهي القضائية: الخريطة 

 مؤسسعات قاعديعة، هياكعل " الماديعة والمعوارد معوظفين..."، ضبط، أمناء "قضاة، البشرية الموارد من والبعيد
 عقابية..."

 معلومععات مععن يععوفره مععا خععالل مععن العقالنععي للتنظععيم أداة اإلحصععائي الجععدول يمثععل التحليلععي: الجععدول 
 علعى ونجاحعه نجاعتعه لمسعتوى فعلعي تقيعيم إجعراء معن تمكعن القطعا  فعي الحاصعلة للتطورات محينة تحليلية
 للقطا . العامة السياسة إنجاز
 للمعععوارد العلمعععي التسعععيير تجسعععيد إلعععى يهعععدف والعععذي والمعععوظفين: للقضعععاة المهنعععي المسعععار تسعععيير نظععام 

  البشرية.
 بكععل خاصععة معطيععات قاعععدة علععى الحصععول مععن يمكععن والععذي القضععاة: مسععاعدي ملععف تسععيير نظععام 

 إلعى ،تنقلهم حركة، تعييناتهم على التعرف لغرض أصنافهم بمختلف القضاء بمساعدي المتعلقة المعلومات
 لها. يتعرضون التي التأديبية العقوبات ختلفم جانب

 اإللكترونيعة اإلدارة تطبيقعات تعأخر معن - العرغم وعلعى - أنعه القول يمكن ذكره سبق ما على استنادا
 تطبيقهعا ومسعتويات مجعاالت محدوديعة معن العرغم وعلعى ،األخرى الدول في نظيراتها مع مقارنة الجزائر في
ن حتعى رتقعاءاال على مختلفة وبدرجات أسهمت أنها إال المختلفة القطاعات في  بمسعتوى نسعبيا ذلعك كعان وا 

 من جملة وجود ينفي ال هذا أن غير التقليدي، البيروقراطياألنموذ   ظل في عليه كانت لما مقارنة أدائها
 وتطويره. أدائها بمستوى االرتقاء في إسهاماتها تعظيم على قدرتها تكبح التي المعوقات
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 الجامعــة -التجســيد ورهانــات التحقيــق مســاعي بــين الجزائريــة: المنظمــات أداء تميــز الثالــث: المبحــث
 .-نموذجاأ

 العديعد معيالد عن أسفرت والتي العمومية اإلدارة مفاهيم على طرأت التي العميقة التحوالت سياق في
 مقابعل فعي الجزائريعة العامعة اإلدارة أداء عرفهعا التعي االخعتالالت ظعل وفعي الجديعدة، المعرفيعة المقاربات من

 وأسعععاليب بتصعععميمها الخاصعععة المععععايير تحديعععد فعععي الخعععدمات معععن المسعععتفيدون يؤديعععه العععذي العععدور تععععاظم
 أن عليهعا الضعروري معن تبعا نشعاطها واستمرارية بقائها لضمان الجزائرية اإلدارة سعي سبيل وفي تقديمها،
 علعععى العمعععل ذلعععك معععن واألكثعععر التميعععز مععععايير نحعععو بمنظماتهعععا العععدفع شعععأنها معععن مناسعععبة إجعععراءات تتخعععذ

 اإلداريعة والتقنيات األساليب في التحكم خالل من إال يتأتى لن ما وهذا عملها، بيئة في وتوطينها تجسيدها
 خعالل معن الدراسعة معن الجعزء هذا عليه سيركز الذي األمر وهو ، رائدة تسيير كفلسفة بها واإليمان الحديثة
 منظماتهعا أداء مسعتوى علعى التميعز ميعزة وخلق بناء سبيل في المبذولة الجزائرية والجهود المساعي توضيح
 والجامععات الععالي التعلعيم مؤسسعات علعى التركيعز خعالل معن لعذلك االسعتجابة على األخيرة هده قدرة ومدى

 قعععدرة لتعزيعععز مسعععتقبلي تصعععور وضعععع األخيعععر فعععي ليعععتم الدراسعععة موضعععو  فعععي المسعععتهدفة الوحعععدة باعتبارهعععا
 أدائها. تميز تحقيق على الجزائرية اإلدارية المنظمات
 ضـوء علـى دراسـة الجزائريـة: المنظمات أداء مستوى على التميز ميزة خلق نحو التوجه األول: المطلب
 التجسيد. وآليات لمستلزمات والتأسيس االهتمام، إرهاصات

 حديثعة إدارية ورؤى مفاهيم تبني نحو التوجه أن األخرى الدول من غيرها غرار على الجزائر أدركت
 أعلعى بتحقيق فقط نيمرهون يعودا لم نياللذ واالستمرار البقاء لضمان منه بد ال قسريا توجها صار ومتميزة

 "الجزائععر" قامعت لكذلعع ونتيجعة األداء، ذلعك علععى التميعز ميعزة إضععفاء علعى القعدرة بمععدى بعل األداء مسعتويات
 فععي التميععز لتحقيععق أنواعهععا اخععتالف علععى منظماتهععا حيويععة وتجديععد تطععوير سععبيل فععي معتبععرة جهععود ببععذل
 التشعععريعية منظوماتهعععا تكييعععف علعععى لتعمععع التعععي اإلصعععالحات معععن سلسعععلة اعتمعععاد خعععالل معععن وهعععذا أدائهعععا

 تأهيل في همتأس التي واإلجراءات اآليات من مجموعة وخلق التوجهات، هده خدمة يكرس بما والتنظيمية
 يلي: فيما توضيحها يمكن والتي التميز نحو وتوجيهها وتطويرها المنظمات

 .والصناعي ديقتصااال المجال في للتميز الداعمة الهيئات إنشاء األول: الفر 
 أدائهعا مسعتوى على التميز مفاهيم وتجسيد لتبني منظماتها دفع نحو مساعيها ظل في الجزائر قامت
 : في تحديدها يمكن التي وهي لجهودها الداعمة الهيئات من العديد باستحدا 

 وتجعاري صعناعي طعابع ذات عموميعة كهيئعة المعهد هدا إنشاء تم :(IANOR) للتقييس الجزائري المعهد .1
 والمكملععععة المعدلععععة وبصععععيغته ،.100 فيفععععري 61 فععععي المععععؤر  .0-20 رقععععم التنفيععععذي المرسععععوم بمقتضععععى



 ية.ائرالعامة الجز اإلدارةتميز أداء  وإشكاليةلكترونية اإل اإلدارةالفصل الثاني: 

 

 185 

 

 علععى المعهععد هععذا يعمععل حيعع  ،6111 جععانفي 60 بتععاريخ المععؤر  11-61 رقععم التنفيععذي المرسععوم بموجععب
 1يلي: بما الصفة بهده ليكلف للتقييس الوطنية السياسة تنفيذ

 واألشخاص. والخدمات التسيير أنظمة بمطابقة اإلشهاد -
 والمطابقة. واإلشهاد التقييس لنشاطات الجغرافي التوزيع -
 والمطابقة. واإلشهاد التقييس مجال في التقنية الخبرات تطوير -
 والجهويععععة الدوليععععة المنظمععععات أشععععغال فععععي والمشععععاركة النظيععععرة، األجنبيععععة الهيئععععات مععععع التعععععاون تطععععوير -

   للتقييس.
 بععه المنوطعة المهعام ومجمعل للتقيعيس العوطني البرنععامج المعهعد يطبعق العموميعة الخدمعة تبععات وبعنعوان

 2يلي: فيما المحددة المهام من بمجموعة ليكلف المجال هذا في الدولة نشاط إطار في
  والتنظيم: المواصفات ميدان في .أ 

 هماتإسع اذوكع ،وتحليلهعا واالجتمعاعيين ديينقتصعااال الشركاء لدى المحصاة لوطنيةا االحتياجات دراسة -
 الوطنية. التقنية اللجان

 وتوزيعها. ونشرها الجزائرية المواصفات إعداد -
 والدولية. الوطنية الخبرة تعبئة -
طالقها. المعتمدة الجزائرية المواصفات مشاريع لكل العمومية التحقيقات تشكيل -  وا 
 والجهوية. الدولية المواصفات إعداد في المشاركة -
 الجزائرية. الفنية اللوائح إعداد في الوزارية الدوائر مساعدة -
  التقييس: ترقية ميدان في .ب 

 التقيععيس مجععال فععي ديينقتصععااال والمتعععاملين العموميععة السععلطات تحسععين إلععى موجهععة تظععاهرات تنظععيم -
 وتكريمهم.

 والمطويات. والمنشورات للتقييس الرسمية والمجلة الجزائرية المواصفات فهرس نشر -
 التقييمية: والوثائق واإلعالم التعاون ميدان في .  

 للتقييس. والجهوية الدولية الفضاءات إلى االنضمام -
 فيها. طرفا الجزائر تكون التي الهيئات جميع إلى للتقييس الوطني البرنامج تبليغ -

                                                           

، 12، الجريعدة الرسعمية، الععدد بإنشعاء المعهعد الجزائعري للتقيعيسالمتعلق  20-11الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي رقم    1
 .6111الصادرة بتاريخ 

 سابق.مرجع  2



 ية.ائرالعامة الجز اإلدارةتميز أداء  وإشكاليةلكترونية اإل اإلدارةالفصل الثاني: 

 

 186 

 

ـــة .6 ـــة الهيئ  تعععم وتجعععاري صعععناعي طعععابع ذات عموميعععة مؤسسعععة هعععي :(ALGERAC)لطعتمـــاد الجزائري
 الخععععدمات نوعيععععة ضععععمان بهععععدف 6110 ديسععععمبر 2 فععععي 022-10 التنفيععععذي المرسععععوم بموجععععب إنشععععاؤها

 1بع: التكفل بمسئولية اضطالعها خالل من الجزائرية والمنتجات
 للجودة. والدولية الوطنية المعايير لكل يستجيب لالعتماد وطني جهاز وضع -
 الجودة. لضوابط التحتية البنية إعداد -
 األساسية. الشروط فيها تتوفر التي والمنظمات للمؤسسات االعتماد مقررات منح -
لغاء تجديد عمليات في المباشرة -  المطابقة. تقييم هيئات من االعتماد مقررات وسحب وا 
 المماثلة. واإلقليمية الدولية الهيئات لدى الجزائر تمثيل -
       االعتماد. بمواضيع والمتعلقة المتخصصة والدوريات والكتب المجالت وتوزيع نشر -

 العمومية. اإلدارة تحدي  نحو التوجه الثاني: الفر 
 المفعاهيم تبنعي نحعو ومسعتمرا متسعارعا توجهعا شعهد اإلداري الحقعل نإفع سعابقا إليعه اإلشعارة تمعت مثلما

 والتجعاري ديقتصعااال القطعا  فعي موجعود هعو لمعا المتقدمعة الممارسعات ععن المعبعرة والتميعز للجعودة الحديثة
 نجعد فإننعا لعذا الععام، القطعا  فعي خاصة اإلدارية المنظمات وخصوصية لتتوافق وتطويعها تكييفها ومحاولة

 فعي موجهعة كانعت التميعز مسعاعي وتجسعيد العامعة اإلدارات أداء ترقيعة سعبيل فعي المبذولة الجهود معظم أن
 مراحععل فععي إسععقاطها ليععتم العامععة أو منهععا الخاصععة سععواء ديةقتصععااال الطبيعععة ذات المنظمععات نحععو البدايععة
 البدايععة فععي ُوجهععت حيعع  الجزائععر فععي واقعيععا تجسععد مععا وهععذا العععام، للقطععا  الخدميععة المنظمععات علععى الحقععة
 نهضعععة تحقيعععق بهعععدف والتجاريعععة الصعععناعية القطاععععات نحعععو وتحقيقعععه التميعععز ععععن للبحععع  الراميعععة الجهعععود
 المنظمعات علعى ذلعك كعل إسعقاط بععدها ليعتم أععاله الموضعح األمعر وهعو لهعا بحاجعة الدولعة كانت ديةاقتصا
 فيمعا السعياق هعذا فعي المبذولعة الجزائريعة الجهعود بعرزأو  أهعم تحديد يمكن إذ العام، للقطا  والخدمية اإلدارية
 يلي:
 معن االنتقعال منهعا ويتطلعب يقتضعي التميعز تحقيعق أن الجزائعر أدركعت الراشد: الحكم تفعيل نحو التوجه .1
 يبنععى الععذي اإلداري البعععد وفععق الحوكمععة مفهععوم إلععى الرسععمية التعععامالت علععى القععائم البيروقراطععي نمععوذ األ

 ،والمشعععاركة المسععاءلة ،االسعععتجابة سععرعة ،النزاهعععة ،الفعاليععة ،الشععفافية بمفعععاهيم وااللتععزام التقيعععد حتميععة علععى
 التوجيهي القانون المتضمن 12-12 رقم القانون في الجزائر في مرة أول الراشد الحكم مصطلح برز حي 
 التعي اآلليعة أو "المنهج بأنه: عرفته أين الثانية مادته في العامة بالمبادئ المتعلق األول الفصل في للمدينة
 تطعرق كمعا 2الشعفافية"، إطعار فعي العامعة للمصلحة وتعمل المواطن بانشغاالت مهتمة اإلدارة تكون بموجبها

                                                           
1 Les mission d’Algérac, l’organisme algérien d’accréditation, consulté le 31-12-2017, sur le lien : 

https://www.algerac.dz/index.php/qui-sommes-nous/missions 

 .6112، 10، الجريدة الرسمية، العدد القانون التوجيهي للمدينةالمتضمن ، 12-12رقم  القانونالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،  2
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 عععن يكععون والععذي المععدن تسععيير مجععال فععي الراشععد الحكععم ترقيععة عععن تحععد  حيعع  11 المععادة نععص فععي لععه
 :طريق

 الحديثة واألساليب الوسائل باستعمال العقالني التسيير أنماط تطوير. 
 الحديثة واألساليب الوسائل باستعمال العمومية الخدمة وتدعيم توفير. 
 نوعيتها وتحسين العمومية الخدمة وتدعيم توفير. 
 اآلليعات معن جملعة وضعع إلعى الجزائعر عمدت الخدمة: وتحسين الجودة لتحقيق الجديدة التدابير اتخاذ .6

 مسععععتوى علععععى الجععععودة معععععايير وتكععععريس التميععععز وتحقيععععق إداراتهععععا أداء لتحسععععين الفعاليععععة إلضععععفاء الراميععععة
 نعوفمبر 10 بتعاريخ المحليعة والجماعات الداخلية وزارة عن الصادر الوزاري المنشور أشار حي  مخرجاتها،
 التاليععة النقععاط علععى فيهععا ارتكععز والتععي العموميععة، الخدمععة تحسععين مجععال يضععمها التععي المحععاور إلععى 6116
 :وهي
 المواطنين. وطلبات ىشكاو  باستقبال والتكفل التنظيم، ومصالح المدنية الحالة شبابيك تسيير 
 عالم واالتصال التوجيه  .المواطنين وا 
 والمحسوبية البيروقراطية مظاهر محاربة. 

 معن جملعة تحديعد إلعى 2013 أكتعوبر 20 بتعاريخ األول الوزير عن الصادرة التعليمة ذهبت حين في
 اآلتية: العناصر على التركيز خالل من العمومية الخدمة تحسين أجل من والفورية الملموسة التدابير

 المواطنين استقبال تحسين. 
 وتبسيطها اإلدارية اإلجراءات تخفيف. 
 المواطنين. بشكاوي التكفل 

 العموميعة، للخدمعة وطنعي مرصعد تأسعيس علعى مسعاعيها إطعار فعي الجزائر أقدمت السياق نفس وفي
 دراسععات إجراءبعع مكلععف العموميععة للخدمععة وطنععي مرصععد "إنشععاء أن علععى الحكومععة عمععل مخطععط أكععد حيعع 
 ضعمن ينعدر  السلبية السلوكات وتفشي ،الفعالية وانعدام البيروقراطية ونبذ النقائص لتدارك اقتراحات وتقديم
  1األداء". في التميز قلتحقي أساسيا محددا تشكل التي العمومية الخدمة جودة تحقيق في المتمثل الهدف

 12-11 رقعم الرئاسعي المرسعوم بموجعب الععام للمرفعق العوطني المرصعد تنصعيب تعم السعياق هذا وفي
 شخصععيات 0 تضععم المرصععد تشععكيلة أن علععى الثامنععة مادتععه فععي يععنص والععذي ،6112 ينععاير 0 فععي المعؤر 

 الدولععة، مؤسسععات مسععتوى علععى عليععا وظععائف مارسععوا الععذين السععامية اإلطععارات بععين مععن لخبععرتهم يختععارون
 السعععكن التجعععارة، والمنععاجم، الصعععناعة الطاقعععة، )الماليععة، التاليعععة: الوزاريععة القطاععععات معععن لكععل ممثلعععين ومععن

 اإلععععالم وتكنولوجيعععات البريعععد الصعععحة، االجتمعععاعي، الضعععمان والتشعععغيل، العمعععل التربيعععة، النقعععل، والعمعععران،

                                                           

 . 2 ص "،ناجعة عمومية خدمة ترقية" عنوان تحت ،  2014ماي الحكومة عمل مخطط أنظر 1
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 ععن ممثعل وكعذلك اإلداري، واإلصعالح العموميعة للوظيفعة العامة المديرية عن ممثل إلى إضافة واالتصال(
 مجلسعععين يرئيسعععو   لإلحصعععاء، العععوطني العععديوان ععععن وممثعععل واالجتمعععاعي، ديقتصعععااال العععوطني المجلعععس
 قابلعة سعنوات ثعال  لمعدة بالداخليعة المكلعف الوزير يعينهما بلديين شعبيين مجلسين يورئيس والئيين شعبيين
 يخضعععون التععي والهيئععات المؤسسععات مععن اقتععراح علععى وبنععاء   بالداخليععة المكلععف الععوزير مععن بقععرار للتجديععد
 1إليها.

 قائمععة بععاإلدارة المععواطن عالقععة فععي جديععدة لمرحلععة التأسععيس هععو الهيئععة هععذه تنصععيب مععن الهععدف إن
 معن العموميعة والمرافعق اإلداريعة والهيئعات المؤسسعات أداء وتحسعين والمسعاواة، الشعفافية مبعادئ تقديس على
 2في: تتحدد مهام من به يضطلع ما خالل

 التطعععورات معععع تكييفهعععا قصعععد وسعععيره الععععام المرفعععق تنظعععيم تحسعععين إلعععى الراميعععة والتعععدابير القواععععد تعععراحاق -
 .م من جهة أخرىالعا المرفق مستعملي حاجاتو  من جهة، والتكنولوجية ،واالجتماعية ،ديةقتصااال
 ترقيعة قصعد العموميعة والهيئعات واإلداريعة الوزاريعة العدوائر بعين الشعبكات عبعر وربعط تنسيق أعمال اقتراح -

 . العام المرفق خدمات مجال في والنجاعة االبتكار
 كعل واقتعراح بدراسعة العوطني المرصعد كلعف فقعد الععام المرفعق خعدمات معن المعواطنين اسعتفادة مجال وفي -

 واآلراء الدراسععععات كععععل إعععععداد وكععععذا وحمايتهععععا، العععععام المرفععععق مسععععتعملي حقععععوق ترقيععععة إلععععى يهععععدف تععععدبير
 خعععدمات نوعيعععة لتحسعععين الموجهعععة األعمعععال ترقيعععة شعععأنها معععن التعععي والمعلومعععات واإلحصعععائيات والمؤشعععرات
 المعدني المجتمعع وكعذا الععام المرفعق مستعملي مشاركة وتشجيع دفع على ثانية جهة من يعمل كما المرفق،

 3وتخفيفها. اإلدارية اإلجراءات تبسيط في اإلسهام إلى إضافة العام، المرفق خدمات تحسين في
 بتنفيعععذ العموميعععة والهيئعععات والمؤسسعععات اإلدارات قيعععام فعععي سعععهاماإل شعععأنه معععن تعععدبير كعععل واقتعععراح دراسعععة -

 التكنولوجيعععات بإدخعععال اإللكترونيعععة اإلدارة تطعععوير علعععى والعمعععل الععععام، المرفعععق بعصعععرنة الخعععاص برنامجهعععا
جععععراءات أنظمععععة ووضععععع وتعميمهععععا، واالتصععععال لإلعععععالم الحديثععععة  إعععععالم ضععععمان قصععععد لالتصععععال فعالععععة وا 

 رائهعععععمآ وجمعععععع المعلومعععععة علعععععى المسعععععتعملين حصعععععول وتحسعععععين ،الععععععام المرفعععععق خعععععدمات حعععععول المعععععواطنين
 4هم.اشكاو  على والرد واقتراحاتهم

 والحفعاظ الثقعة وبعع  الععام، المرفعق أععوان عمعل ظعروف تحسعين على العمل شأنه من تدبير كل اقتراح -
 بعين العالقعات فعي األنسعنة لمبعدأ العدائم اإلرسعاء تشعجيع علعى والعمعل ومسعتعمليه، المرفعق أععوان بين عليها

                                                           

، الجريععدة الرسععمية، العععدد بإنشععاء الرصععد الععوطني للمرفععق العععام، المتعلععق 12-11الجمهوريعة الجزائريععة الديموقراطيععة الشعععبية، المرسععوم الرئاسععي رقععم  1
 .6112، الصادرة بتاريخ 16
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 ثقافععة وكععذا العمععومي المرفععق أعععوان بنشععاطات المرتبطععة األخالقيععة القععيم وترقيععة ومسععتعمليه، المرفععق أعععوان
 1.ي لهمالشخص واالستحقاق المردودية

 القـانون إصـدار خـطل مـن العامـة الوظيفـة نظـام وترشـيد ةيالبشـر  المـوارد قـدرات تعزيـز نحـو التوجه .1
 العموميعة الوظيفة تنظيم إعادة إن :8111 جويلية في الصادر 11 -15 العامة للوظيفة العام األساسي
 وكرسعته الجزائر أدركته الذي األمر وهو التميز، لبلو  حيويا مطلبا يعد البشري المورد تأهيل على والتركيز

 األساسععي القععانون المتضععمن 6112 جويليععة 0 فععي المععؤر  11-12 رقععم األمععر علععى المصععادقة خععالل مععن
 إدارة وبنعععاء البيروقراطيعععة األجهعععزة وجعععودة رشعععاده تحقيعععق إلعععى خاللعععه معععن هعععدفت والعععذي العموميعععة، للوظيفعععة
 الصعدد هعذا وفعي ،والنوعيعة للجعودة الحديثعة المفعاهيم وتسعتوعب تتناسعب عموميعة خدمعة تقديم وكذا عصرية
 2خالل: من الجزائرية العامة اإلدارة أداء تميز على وأثره القانون هذا دور إبراز يمكن

 القعععانون هعععذا جعععاء حيععع  الجديعععد: واالجتمعععاعي ديقتصعععاواال السياسعععي المحعععيط معععع اإلدارة مهعععام تكييعععف -
عععادة ديععتحد هععدفل  نيالععذ الدولععة أعععوان لمختلععف ةيالبشععر  المععوارد رييتسعع لمنظومععة القععانوني اإلطععار ميتنظعع وا 
 ةيأساسعع لبنععة بمثابععة وهعو ة،يععالعموم والهيئععات ةيعاإلدار  المؤسسععات مختلععف مسعتوى علععى وظععائفهم مارسعوني

 معع تكييفهعا ومحاولعة العزمن معن عقعدين معن ألكثر العامة الوظيفة منظومة عرفته الذي القانوني الفرا  لسد
 االرتقععاء نحعو والتوجععه الدولعة تحععدي  مسععى ععن يخععر  ال وهعو الجزائععر، عرفتهعا التععي التحعوالت مقتضعيات
 إطاره في يستند حي  ومتميزة فعالة إلدارة الموضوعية الشروط توفير على العمل خالل من أدائها بمستوى
 في: تتحدد جوهرية مبادئ أربعة على الفلسفي

 فعععي المنشعععأة القواععععد بوتقعععة ضعععمن نيالمعععوظف مختلعععف ميتنظععع عنعععيي معععا وهعععو : ةيعععالعموم فعععةيالوظ وحعععدة -
 .العام والمرفق ةيالعموم القوة نطاقاتهم

 اخععتالف علععى نيالمععوظف لمجمععل المهنيععة اةيععالح مسععار ميتنظعع فععي والواجبععات الحقععوق فععي المسععاواة مبععدأ -
 .أجهزتهم

 مواردهععا تكععوين فععي االسععتثمار علععى والرهععان الوسععائل أحععد  علععى االسععتناد فععرضي الععذي الحداثععة مبععدأ -
 البشرية.

 الخصوصية. لمتطلبات االستجابة بهدف الخاصة ةياألساس نيالقوان اغةيص في المرونة مبدأ -
 تعأثير لهعا يكعون ال أن علعى األععوان لمختلعف والنقابية السياسية االختالفات احترام ضرورة علىالتأكيد  -

 أدائهم. على سلبي

                                                           

 .10ص مرجع سابق.، 12-11من المرسوم الرئاسي  12المادة  1

، 02 الجريعععدة الرسعععمية، الععععدد ،العموميعععةالقعععانون األساسعععي للوظيفعععة المتضعععمن  12-11القعععانون رقعععم لجمهوريعععة الجزائريعععة الديموقراطيعععة الشععععبية، ا 2
 .6112في الصادرة 
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 لمختلف ديجد فيتصن اقتراح تم حي  واإلنصاف: العدالة مبدأ يراعي ةيفيالوظ لألسالك جديد فيتصن -
 يلي: كما محددة أساسية مستويات أربعة يضم أساسي كمعيار التأهيل مستوى باعتماد األسالك

 البحعععع  نشععععاطات لممارسععععة المطلععععوب التأهيععععل مسععععتوى علععععى نيالحععععائز  نيالمععععوظف تضععععم أ: المجموعععععة 
 والتصميم.

 أو التطبيعق نشعاطات لممارسعة المطلعوب أهيعلالت مسعتوى علعى نيالحعائز  نيالمعوظف تضعم ب: المجموعة 
 مماثل. تأهيل مستوى كل
 كعل أو العتحكم نشعاطات ممارسعةل مطلعوب تأهيعلال مستوى على الحائزين الموظفين تضم  : المجموعة 

 مماثل. تأهيل مستوى
 كعل أو التنفيعذ نشعاطات لممارسعة المطلعوب تأهيعلال مستوى على الحائزين الموظفين تضم د: المجموعة 

 مماثل. تأهيل مستوى
 األولعى مجموععات العثال  أن نالحعظ حيع  ةيعفرع مجموععات إلعى المجموععات هعذه تقسم أن مكنيو 

 مختلعف مسعتوى علعى ريالتعأط زيعلتعز  ةيعاألولو  إعطاء عنيي مما والتحكم، قيوالتطب والبح  ميبالتصم تهتم
 . العامة الوظائف لشغل التأهيل مستوى من والرفع ةيالعموم اإلدارات

 ةيععالعموم واإلدارات المؤسسععات لععدى مععا فععةيوظ فععي نيععيالتع أن آخععر موضععع فععي القععانون وضععح كمععا
 االجتمعاعي الطعابع علعى التخلعي لتوجعه دعمعا وهعذا ة،يعقانون بصعفة شعاغرة فعةيوظ لشعغل بيستجي أن جبي

 1البشرية. الموارد وتأهيل إعداد رةيوت في العقالني والتحكم رييالتس لمبدأ خايوترس فيالتوظ ةيلعمل
 المجلعس اسعتحدا  خعالل من األخالقي: الضبط نحو والتوجه التنظيمية المشاركة لمفهوم التأسيس -

 وضععع وخاصععة والدراسععة البحعع  مجععال فععي الفععرا  لسععد دةيععجد ةياستشععار  كهيئععة العموميععة للوظيفععة األعلععى
درا  المهنة، اتيألخالق مدونات  ةياسعيالس اةيعالح طبعي الذي االجتماعي الحراك رةيوت ضمن القطا  هذا وا 

 2اآلتية: المهام له أسندت والذي ةيدقتصاواال
 ةيالعموم فةيالوظ مجال في الحكومة اسةيلس الكبرى المحاور ضبط. 
 مستواهم نيوتحس نيالموظف نيتكو  اسةيس ديتحد. 
 والنوعي الكمي المستوى على ةيالعموم فةيالوظ في ليالتشغ ةيوضع دراسة. 
 العام المرفق ثقافة ةيترق شأنها من ريتداب واقتراح ةيالعموم فةيالوظ أخالق احترام على السهر.  
 بالقطا  عالقة ذي عييتشر  نص كل في االستشارة تقديم. 
 ةيالعموم فةيالوظ ةيوضع عن الجمهورية سيلرئ سنوي ريتقر  رفع. 

                                                           

 مرجع سابق.، 12-11 من القانون .1المادة  1
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 اإلصعععالحات خعععالل معععن وتحفيزهعععا تكوينهعععا فعععي االسعععتثمار خعععالل معععن البشعععرية المعععوارد بتنميعععة االهتمعععام -
 01 المععادتين نععص خعالل مععن القعانون هععذا أشعار حيعع  لهععا: االسعتداللية الشععبكة ومراجععة بععاألجور المتعلقعة

 ضعععمان قصععد دائمععة بصععفة المسعععتوى نيلتحسعع ةيععنيتكو  دورات ميتنظعع اإلدارات علعععى نيتعععي أنععه علععى 06و
 أو رتبتعه كانعت مهمعا لموظعف حقعا هعذا كعان إن يوضعح لعم أنعه إال المهنية، تهيوترق الموظف تأهيل نيتحس
 اإلمكان. بصيغة بل اإللزام بصيغة يصغها لم أنه خاصة إليها نتميي التي الهيئة

 المعوارد رييتسع اتيععمل ومختلعف نيالتكعو  ةيععمل نيبع ةيالعضعو  الرابطة زيتعز  القانون هذا حاول كما
 معععن للموظعععف تسعععمح التعععي ةيعععالقانون اتيالوضعععع معععن وسععععي لعععم أّنعععه إالّ  ةيعععوالترق فيعععالتوظ مايالسععع ةيالبشعععر 

 المدى. ليطو  متخصص نيتكو  من االستفادة
 والمصعادقة الموافقعة تمعت ةيعالعموم فعةيللوظ الععام األساسعي القعانون إصعدار وبعد متصل سياق وفي

 الصععبة الظعروف معن فيعللتخف دةيعجد شعبكة باعتمعاد لألجعور ةيعالوطن الشعبكة فعي النظر إعادة على ضايأ
 ضععرورة مععن ذلععك تطلبععهي مععا علععى ديععالتأك مععع أدائهععم، بمسععتويات لالرتقععاء تحفيععزي كععإجراء بهععا عمععلي التععي

 تمعععت دةيعععالجد الشعععبكة هعععذه اتيعععآلل ذايعععوتنف ن،ييالعمعععوم واألععععوان نيالمعععوظف فيلتصعععن ديعععجد نظعععام اعتمعععاد
 فيعتوظ اتيعفيوك نيالمعوظف ومرتبات ةياالستدالل اداتيالز  منح ةيفيبك تتعلق ميمراس خمسة على المصادقة
 الرواتب. رفع ونظم ةياالستدالل الشبكة إلى إضافة لهم التأهيلي والنظام ن،يالمتعاقد األعوان
 والتميز. للجودة الجزائري نموذ األ بناء الثال : الفر 

 نمعععوذ أ بنعععاء إلعععى منظماتهعععا أداء مسعععتوى علعععى التميعععز لتحقيعععق مسعععاعيها ظعععل فعععي الجزائعععر توجهعععت
 األساسعية المرجعيعة تحقيعق بهعدف وذلعك ذكرها، سبق التي التميز بنماذ  منها اقتداء   للجودة خالص وطني

 التحسعععين محعععاور وكعععذا والضععععف القعععوة نقعععاط لتحديعععد دلعععيال يمثعععل أنعععه حيععع  التميعععز جعععائزة علعععى للحصعععول
 السععي مجهعودات تشعجيع ومنعه المنظمعة أنشعطة جميعع فعي الجيدة النتائج وتثمين الجودة، لمسعى المستمر

 مععن المبذولععة بععالمجهودات واالعتععراف الكاملععة، المشععاركة وتحفيععز الذهنيععة الصععورة تعزيععز مععع التميععز نحععو
 1وتشجيعها. األداء تميز تحقيق تجاه المؤسسات طرف

 إطععار فععي وهععذا 6111 سععنة للتميععز وطنععي نمععوذ أ إنشععاء مععرة أول اقتععرح نمــوذج:لا  التعريفــي اإلطــار .1
 بموجعب رسعمي بشعكل نمعوذ األ هعذا إقعرار تم وبالفعل الحكومة، قبل من للتقييم وطني نظام تطوير برنامج

 األولعععى المعععادتين بموجعععب وضعععع حيععع  6116،2 جعععانفي 12 فعععي المعععؤر  10-16 رقعععم التنفيعععذي المرسعععوم
 للجععودة الجزائريععة الجععائرة ويقععدم الصععناعة، وزارة فععي ممثلععة بععالتقييس المكلفععة الععوزارة إشععراف تحععت والثانيععة

                                                           

، 11مية، الععععدد ، الجريعععدة الرسعععبتنظعععيم التقيعععيس وتسعععييرهالمتعلعععق  10-020الجمهوريعععة الجزائريعععة الديموقراطيعععة الشععععبية، المرسعععوم التنفيعععذي رقعععم   1
 .6110الصادرة بتاريخ 

، 16، الجريعععدة الرسعععمية، الععععدد بالجعععائزة الجزائريعععة للجعععودةالمتعلعععق  10—16الجمهوريعععة الجزائريعععة الديموقراطيعععة الشععععبية، المرسعععوم التنفيعععذي رقعععم   2
 .6116الصادرة بتاريخ 
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(PAQ) وشعهادة اسعتحقاق كعأس إلعى إضعافة جزائعري" دينعار مليعون 16" قعدرها ماليعة مكافعأة في تتمثل التي 
 بقعرار تشعكيلتها تحعدد تحكعيم لجنعة لتقيعيم تخضعع مسعابقة طعرق ععن ديسعمبر 10 بتعاريخ سعنويا تمنح شرفية
 بالتقييس. المكلف الوزير من

 ال منهجيعة اعتمعد قعد العوطني نمعوذ األ أن نجعد المعتمعدة التقييم منهجية عن الحدي  إلى وباالنتقال
 علعى التقييم عملية تستند حي  سابقا، إليها المشار التميز نماذ  في مثيالتها عن العام إطارها في تختلف
 تقريعرا للجعائزة الترشعح فعي الراغبعة المنظمعة تقعدم إذ مععايير، تسععة علعى متفاوتعة بأوزان نقطة 1111 توزيع
 السعنة خعالل وضععيتها خاللعه معن تبعرز صعفحة 1. إلعى 01 حعدود فعي المععايير هعده وضعية حول شامال
(N)، ودرجعة المنظمعة أداء مسعتوى تحسعين فعي فعاليتهعا ومعدى اتخعذتها التي اإلجراءات مختلف جانب إلى 

 يخضع أين الجودة قسم مستوى على نسخ خمس في التقرير ويوضع التميز، عن البح  طريق في تقدمها
 لفحعص الميدانيعة الزيعارات إجعراء مرحلعة ذلك بعد تليها متخصصة لجنة طرف من أولية ومراجعة تقييم إلى

 قيعععادات معععع واالسعععتجوابات المقعععابالت معععن بمجموععععة القيعععام خعععالل معععن التقريعععر عناصعععر مختلعععف وتعميعععق
  المنظمات.
 يلي: فيما النموذ  هدا في المعتمدة المعايير تحديد يمكن تحديد يمكن هإنف العموم وعلى

 األداء. لتميز الجزائري نموذجاأل  معايير (:15) رقم الجدول
 العددية قيمته التقويم عنصر المعايير

 نقطة 161 اإلدارة. التزام األول المعيار 
 نقطة 01 واألهداف االستراتيجية الثاني المعيار 
 نقطة111 العاملين إدارة الثال  المعيار 
 نقطة 1. الموارد إدارة الرابع المعيار 
 نقطة 621  العمليات إدارة الخامس المعيار 

 نقطة 161 للعميل االستما  السادس المعيار
 نقطة 1. العاملين رضا السابع المعيار
 نقطة 21 المجتمع حياة في التكامل الثامن المعيار

 نقطة 01 التشغيلية النتائج التاسع المعيار
 نقطة 1111  المجمو 

Source : Ministère du développement industriel et de prommotion de l’investissement Le Prix Algérien de la 
qualité, objectifs- conditions de participation et questionnaire., édition 2017, p19. 
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 إدارة معيعععار علعععى ركعععز والتميعععز للجعععودة الجزائعععري نمعععوذ األ أن أععععاله الجعععدول خعععالل معععن نالحعععظ
 قععلأ المجتمععع حيععاة فععي التكامععل معيععار إعطععاء مقابععل فععي عدديععة، قيمععة كبععرأ إعطائععه خععالل مععن العمليععات

  قيمة.
 التسععة التقيعيم مععايير إسعقاط اآلتعي الشعكل يوضعح للجـودة: الجزائري نموذجاأل  في األداء تميز مطم  .6

 فعي المعتمعدة األداء تميعز محعددات علعى الجزائعري النمعوذ  فعي والتميعز الجعودة منظومعة لمعدخالت المحددة
 يلي: لما وفقا وهدا الدراسة

 . الجزائري نموذجاأل  في األداء تميز مطم  (:11رقم) الشكل
 -الدراسة في المعتمدة – األداء تميز محددات     الجزائري النموذ  في والتميز الجودة منظومة مدخالت

 
 الدراسة. مراجع على باالعتماد ةطالبال إعداد من المصدر:

  

 .اإلدارةالتزام -
 .واألهداف اإلستراتيجية-
 العاملين. إدارة-
 الموارد. إدارة-
 العمليات. إدارة-
 االستما  للعميل.-
 رضا العاملين.-
 التكامل في حياة المجتمع.-
 النتائج التشغيلية.-

 

 المتميز. البناء االستراتيجي-
 القيادة المتميزة.-
 البيئة التنظيمية المتميزة.-
 متميزة.البشرية الموارد ال-
 .بداعاإل-
 .متميزةالنتائال المخرجات و ال-
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 الجزائرية. الجامعة أداء تميز نحو للتوجه اإلصطحية المقاربات الثاني: المطلب
 حيعع  ،المنافسععة احتععدام ظععل فععي والخدماتيععة ديةقتصععااال المؤسسععات عرفتععه وتطبيععق كفكععرة األداء إن

 وقعد الريعادة، تحقعق حتعى الجعودة وتضعمن صعورة أحسعن علعى مهامهعا تعؤدي أن منظمعة كعل علعى لزاما كان
 تتفعععوق "اليابععان"و "كنععدا" و" المتحعععدة الواليععات" مثععل دول فعععي ديةقتصععااال المؤسسععات المععععايير هععذه جعلععت
 الجعودة وضعمان ،المتميعز األداء :فكرتي انتقال إلى أدى الذي األمر عالمية، سمعة وتضمن أرباحا وتحقق
 المنطلعق الجامعة كون مبدأ ومن جديدة، تنافسية كقيمة المعرفة بروز ظل في خاصة العالي التعليم لمجال
 بشعري معال رأس لخلعق األساسية الدعامة وكذا ونشرها وتطويرها المعرفة تلك لبناء األساسية والركيزة األول
 أدركته الذي األمر وهو تكتسبها أن بد ال صفات والتميز الجودة أصبحت ، حي استثمارها على قادر قوي

 سععبيل فععي طويلععة أشععواطا قضععتا اللتععان "ماليزيععا"و "األمريكيععة المتحععدة الواليععات" غععرار علععى المتقدمععة الععدول
 بما األخرى الدول بعد فيما لتحذو الماضي، القرن اتثمانين منذ جامعاتهما أداء مستوى على التميز تحقيق
 التعي التحعديات ظعل فعي خاصعة الجامعيعة مؤسسعاتها أداء تميعز رهعان غمعار وتخوض حذوها "الجزائر" فيها
 العععوطني النعععاتج أربعععا  ثالثعععة يمثعععل أصعععبح أنعععه باعتبعععار بعععه االهتمعععام زاد حيععع  القطعععا  هعععذا يواجههعععا بعععات

 فعي الععالي التعليم قطا  خصوصية على للوقوف الدراسة من الجزء هذا جاء المنطلق هذا ومن اإلجمالي،
 أدائععه مسععتوى علععى التميععز تحقيععق سععبيل فععي المعتمععدة اإلصععالحية المقاربععات علععى الضععوء وتسععليط الجزائععر
 ومنعععه المنتهجعععة" الهامعععة الخيعععارات كأحعععد الجعععودة ضعععمان ومشعععرو  د" م "ل نظعععام علعععى التركيعععز خعععالل "معععن

 وتقييمها. المجال هذا في الجزائرية بالتجربة التعريف
 .بالجزائر العالي التعليم قطا  في والتميز الجودة بمفهومي االهتمام دواعي األول: الفر 

 البشعرية اتاإلمكانع حيع  معن مهمعة تطورات الماضية السنوات خالل الجزائر في العالي التعليم شهد
 األساسععععية التوجهععععات علععععى الوقععععوف نحععععو تقععععود الجامعيععععة المنظومععععة وضعععععية فتحليععععل والماليععععة، والماديععععة

 شكلت والتي بحركيتها، المرتبطة والنوعية الكمية المؤشرات عن البح  خالل من المنتهجة واالستراتيجيات
 العذي التميعز تحقيعق باتجعاه تعؤدي التعي والميكانيزمعات اآلليعات خلعق فعي للتفكير أساسية عوامل مجملها في

 يلي: فيما العوامل هذه برزأو  أهم تحديد يمكن حي  حتمية، ضرورة أضحى
 شعبكة االسعتقالل منعذ العلمعي والبحع  الععالي التعليم قطا  أنجز العالي: التعليم مؤسسات شبكة توسع .1

 باسعتمرار ععددهم يتزايعد العذين الطلبعة لحاجيعات اسعتجابة العلمعي والبحع  العالي التعليم مؤسسات من كثيفة
 مععن الجامععات ععدد تطععور حيع  أخعرى جهععة معن الععالي للتعلععيم العالميعة التوجهعات مععع وتماشعيا جهعة، معن

 ىسععتدعا الععذي األمععر وهععو ،6110 سععنة خععالل العععالي للتعلععيم مؤسسععة 112 إلععى بععالجزائر وحيععدة جامعععة
 واالنسعجام التنعاغم إحعدا  إلعى يعؤدي العذي بالشعكل الشعبكة هعذه كعل وتسعيير إدارة لكيفيعة والتخطيط التفكير
 معن عليعه يالحعظ معا ظعل فعي خاصعة مخرجاتها، مستوى على والجودة أدائها في التميز ويضمن بينها فيما
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 الجامعععات وبععين جهععة مععن العععام والتعلععيم العععالي التعلععيم مؤسسععات بععين التنسععيق وضعععف التسععيير مركزيععة
 غايعة إلعى الععالي التعلعيم مؤسسعات شعبكة توزيعع يلعي وفيما أخرى، جهة من العالي التعليم مؤسسات وسائر
6110. 

 .8111 خطل الجزائرية الجامعية المؤسسات شبكة (:15) رقم الجدول
 العدد المؤسسة

 01 الجامعات
 11 الجامعية المراكز
 61 العليا الوطنية المدارس
 11 العليا المدارس
 11 لألساتذة العليا المدارس
 16 الملحقات
  112 المجمو 
https://www.mesrs.dz/ar/reseaux- العلمعععععععي: والبحععععععع  الععععععععالي التعلعععععععيم وزارة موقعععععععع علعععععععى باالعتمعععععععاد الباحثعععععععة إععععععععداد معععععععن المصـــــــدر:

universitaires  

 ومعن ،عملهعا وجعوهر معدخالتها أهعم الجامععة فعي المسجلين الطلبة عدد يمثل الططبية: التدفقات تطور .6
 6112 غايععة إلععى 6110 منععذ العلمععي والبحعع  العععالي التعلععيم بععوزارة المتعلقععة اإلحصععائيات اسععتقراء خععالل
 -التعدر  بعد وما التدر  -والمراحل األطوار مختلف في الجامعيين الطلبة تعداد في المستمر التزايد نالحظ
 السععكاني النمععو ،التعلععيم ومجانيععة بديمقراطيععة المتعلقععة المبععررات مععن جملععة إلععى رده يمكععن الععذي األمععر وهععو

 القائمععة والتقععويم القبععول بسياسععات المرتبطععة العوامععل غععرار علععى الجامعيععة المؤسسععات شععبكة وتوسععع المتزايععد
 لعععرداءة يكعععرس العععذي األمعععر المكتسعععب العلمعععي التحصعععيل ضععععف مقابعععل فعععي الكمعععي التفكيعععر فلسعععفة علعععى

 إلععى 6110 مععن المسععجلين للطلبععة اإلجمععالي العععدد لتطععور توضععيح يلععي وفيمععا التعليميععة، العمليععة مخرجععات
6112. 

 .8111 إلى 8111 منذ الجزائرية بالجامعات المسجلين الطلبة عدد تطور (:11) رقم الجدول
 اإلجمالي العدد السنة

6110/6112 0.1.01 
6112/6110 .20166 
6110/611. 111.11 
611./6110 1111.61 
6110/6111 11016.. 
6111/6111 111.026 
6111/6116 1100.10 

https://www.mesrs.dz/ar/reseaux-universitaires
https://www.mesrs.dz/ar/reseaux-universitaires
https://www.mesrs.dz/ar/reseaux-universitaires


 ية.ائرالعامة الجز اإلدارةتميز أداء  وإشكاليةلكترونية اإل اإلدارةالفصل الثاني: 

 

 196 

 

6116/6111 1106110 
6111/6110 1101600 
6110/6110 1111111  
6110/6112 1211111 

https://www.mesrs.dz/ar/reseaux- العلمعععععععي: والبحععععععع  الععععععععالي التعلعععععععيم وزارة موقعععععععع علعععععععى باالعتمعععععععاد الباحثعععععععة إععععععععداد معععععععن المصـــــــدر:
universitaires  

 كعرس العذي الكمعي الجمعاهيري التعلعيم نمعط لتبنعي حتميعة نتيجعة يعتبعر معا وهذا التأطير: مستوى ضعف .1
 بعععد سععنة األسععاتذة عععدد تزايععد إلععى تشععير اإلحصععائيات معظععم أن نجععد السععياق هععذا وفععي الطلبععة، عععدد لتزايععد
 إحصععائيات أكدتععه مععا وهععذا الطلبععة عععدد يعرفهععا التععي الزيععادة وتيععرة مععع متوافقععة غيععر الزيععادة هععذه أن إال سعنة
 1111111 مقابعل في أستاذا 01266 ب يقدر الجامعيين األساتذة عدد أن إلى أشارت التي 6110 سنة
 وفعي والتميعز، الجعودة لتحقيعق األساسعية المععايير ععن بعيعدا يععد معا وهعذا %..60 تأطير بمعدل أي طالبا

 ناحيععة مععن التععدريس بهيئععة أساسععا تعلععقيو  نفسععه يطععرح خععرآ إشععكاال نجععد الكععم مبععدأ عععن وبعيععدا ذاتععه السععياق
 التعليميععة والمنظومععة للعمليععة مخععر  لععيس سععوى األخيععر هععذا أن اعتبععار علععى ذاتععه حععد فععي األسععتاذ كفععاءة

 وهشاشتها. ضعفها إلى اإلشارة سبق تعليمية برامج على قائمةال
 المسعجلين الطلبعة ععدد الرتفعا  حتميعة نتيجعة يععد معا وهعذا الشـهادات: لحـاملي البطالـة معـدالت ارتفاع .0

 انععععدام ظععل فععي خاصععة الجامعععات، تلعععك خريجععي تزايععد إلععى محالععة ال يعععؤدي والععذي سععابقا إليععه شععرناأ كمععا
 لحاملي الوظيفي اإلدما  عملية بذلك لتصبح العمل سوق ومتطلبات العالي التعليم مخرجات بين المواءمة
  أدناه. الجدوللنا  يؤكده وهذا ما حقيقية مشكلة الشهادات

 .-8115 -8111-الجزائر في البطالة نسب تطور (:11) رقم الجدول

 8115 8115 8118 8111 8111 السنة
 التعليمي المستوى حسب البطالة

 6.0 6.0 1 6.0 1.0 تعليمي مستوى دون
 0 2.0 1.. 2.1 210 ابتدائي
 16 11.1 11.1 16.2 11.0 متوسط
 0.0 0.0 0.0 2.. 0.. ثانوي

 10.0 10 10.2 10.6 61.1 جامعي
 المهنية الشهادة حسب البطالة
 2.. 1.. 0.6 6.. 0.1 شهادة. دون

 16.0 16.1 10.0 16.0 16.0  المهني التكوين شهادة

https://www.mesrs.dz/ar/reseaux-universitaires
https://www.mesrs.dz/ar/reseaux-universitaires
https://www.mesrs.dz/ar/reseaux-universitaires
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   :، الرابط6110/.16/1تم تصفح الموقع بتاريخ: ، لإلحصاء الوطني الديوان موقع الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، :المصدر
www.ons.dz 

 فعإن هعذا رغعم لكعن ،6111-6111 الفترة خالل البطالة معدالت في االنخفاض الجدول من نالحظ
 حعاملي مسعتوى علعى مسعجلة نسعبة أكبعر أن اعتبعار علعى سعلبية مؤشعرات تشعمل الجزائعر في البطالة تركيبة

 ضععرورة تسععتلزم التشععغيلية والسياسععات التعليميععة السياسععات بععين فارقععة هععوة وجععود يتععرجم مععا وهععذا الشععهادات
 وهعذا حقيقية نسب عن تعبر ال للبطالة المسجلة النسب كون هو المالحظ خراآل األمر ومعالجتها، جسرها

 ."الجزائر" تتبناها التي السلبية التشغيلية السياسات طبيعة إلى باألساس يرجع ما
 من العالي بالتعليم االهتمام وتزايد السكاني النمو أن حي  تسييره: في الرشادة وضعف التمويل ضعف .0

التععي فرضععت واقعععا تكنولوجيععا متطععورا إلععى جانععب  العولمعة إفععرازات إلععى إضععافة ،لمجتمعععا شععرائح أغلبيععة قبعل
 تتميععز تمويليععة مصععادر عععن البحعع  العععالي التعلععيم علععى مؤسسععات غيرهععا مععن العوامععل األخععرى اسععتوجبت

ن حتى  أنه للجزائر بالنسبة نالحظ حي  ،لتغطيتها ستقرارواال بالديمومة  قطعا  علعى اإلنفاق تطور كان وا 
 ضععئيلة جععد تبقععى ذلععك نسععبة أن إال مسععتمر ارتفععا  فععي -أدنععاه الجععدول فععي جععاء لمععا وفقععا- العععالي التعلععيم
 جهعة معن المتقدمعة العدول فعي الجامععات بعه تحظعى ومعا ، جهعة معن العوزارات بعاقي عليه تحصل بما مقارنة
 فعععي المتزايعععدة الكفععاءة تحقيعععق علعععى بالعمععل مطالبعععة وهعععي متوسععطة التمويعععل فجعععوة كععون جانعععب إلعععى أخععرى،
 1المتميز. باألداء التمويل وربط الموارد استخدام

 ميزانية بعنوان الدولة اعتمادات مجموع من العالي التعليم قطاع ميزانية تطور (:11) رقم الجدول
 .8111/8111 منذ الوزارية الدوائر على رييالتس

 %الوزارة حصة الدولة ميزانية الوزارة ميزانية السنة
6110 78671380000 1255273000000 6,27 
6112 85699925000 1439548823000 5,95 
6110 104449439000 1652698265000 6,32 
611. 129190158000 2363188196000  5,47 
6110 155160798000 2661257650000 5,83 
6111 173483802000 3445999823000 5,03 
6111 291441690000 4291181180000 6,79 

                                                           

 األول العوطني الملتقىمداخلة مقدمة ضمن فعاليات  )."وآفاق واقع الجزائرية العالي التعليم مؤسسات في الجودة ضمان نظام تطبيق" رقاد، صليحة 1
 .10ص (،6110افريل  11-60عنابة،  جامعة الفعلية، والممارسة النظري بين ي:العال التعليم مؤسسات في الجودة ضمان تطبيق حول

 12.0 10.1 10.6 12.1 61.0   العليا التكوين شهادة
 11.2 ..0 11 11 11 البطالة
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6116 277173918000 4925110475000 5,63 
6111  264582513000 4335614484000 6,10 
6110 270742002000 4714452366000 5,74 
6110 300333642000 4972278494000 6,04 
6112 11610000.111 0100100011111 0.12 

6110 111001260111 0162601160111 0.01 
 .6110-6110 من سنة لكل المالية قانون على المصادقة المتضمنة الرسمية الجرائد على باالعتمادطالبة ال إعداد من المصدر:

 الصععععيد علععى العععالي التعلععيم عععرف العالميــة: المؤشــرات وفــق الجزائريــة الجامعــة تصــنيف إشــكالية .2
 وضععت لعذلك العلميعة واألبحعا  المعرفعة نتعا إ مراكعز أهعم الجامعات برتاعتُ  حي  واضحة قفزات العالمي

 معا ضعمن لتصعنيفها األولعى المراكعز إلعى جامعاتهعا وصعول دولعة كعل هدف بذلك ليصبح ، تنافسية بيئة في
 الجامعععات تصععنيفات نتعائج إعععالن يحظعى أصععبح إذ "world class universities" العالميعة بالنخبععة يسعمى

 الجامععات عليهعا تحصعل التعي المراتعب ألن  سعنة كعل فعي الععالم عبعر كبيعرا ترقبعا العالي التعليم ومؤسسات
 1 وتميزه. جودته عن وتعبر أدائها مستوى كبير حد إلى تعكس المصنفة
ذا  العالميعععة المؤشعععرات غلعععبأ أن نجعععد المجعععال هعععذا فعععي الجزائعععري الشعععأن ععععن للحعععدي  انتقلنعععا معععا وا 
 011 ضععمن يعدرجها ن معظمهعا أسعقطها ولعمأ حيع  أدائهعا، مسععتوى حيع  معن جامعاتهعا تعرحم لعم المعتمعدة
 أدائهعا بتحسعين الكفيلعة الميكانيزمعات لرصد األخيرة تلك تحرك فعال يستدعي ما وهو جامعة وأفضل أحسن
  العالمي. الصعيد على سمعتها لضمان
 األداء. تميز تحقيق في فعالة ومقاربة إصالحي كمطلب د" م "ل نظام تطبيق نحو التوجه الثاني: الفر 

 للمجموععععة األخعععرى البلعععدان معععع االنسعععجام منظعععور معععن د" م "ل نظعععام اعتمعععاد إلعععى الجزائعععر توجهعععت
 يرمععي أنعه اعتبعار علعى الععالي للتكعوين ومقعاييس مرجعيعات ديةقتصعااال العولمعة بفععل فرضعت التعي الدوليعة
 معن جملة خلق عن أسفر الذي الكالسيكي للنظام كبديل تطبيقه تم ، حي العالي التعليم نظام عصرنة إلى

 والذي 6110 نوفمبر 61 في المؤر  101-10 رقم التنفيذي المرسوم بموجب وهذا واالختالالت المشاكل
 تلبيعة إلعى معدعو دراسعة "نظعام أنعه: علعى يععرف والعذي lmd،2 جديعد نظعام الليسعانس شعهادة إحدا  يتضمن
 االلتحعععاق نسععبة تحسعععين ضععمنها ومعععن التكععوين ميعععدان فععي الحاليعععة الحقبععة فعععي الجزائععري المجتمعععع تطلعععات
 علعى أكثر التركيز مع المنظومة، مستويات من مستوى بكل المرتبطة المهنية المنافذ وزيادة العالي بالتعليم

                                                           

، 11، العععددمجلععة اقتصععاديات الدراسععات الكميععة. "المؤشععرات الدوليععةواقععع جععودة التعلععيم العععالي مععن منظععور  "عبععو، ونيسععة، جياللععي بععن ليلععى بععن 1
 .110، ص(6110)
 .1، ص 6112الجزائر،  إصالح التعليم العالي من خالل تطبيق نظام ل م د.، الندوة الوطنية للجامعة المخصصة لتقييم نظام ل م د 2
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 أهدافععععه تتحععععدد حيعععع  1والخععععدمات"، اإلنتععععا  نشععععاطات حععععوض وتطععععوير اإلقليمععععي واإلرسععععاء المحنععععي البعععععد
 2:في األساسية

 والنو . الكيف جانب على والتركيز الدولية للمعايير يستجيب نوعي تكوين ضمان -
حدا  دياقتصا-السوسيو محيطها مع الجامعة دمج -  التعليمية. والمخرجات العمل سوق مع توافق وا 
 والدولية اإلقليمية الجامعية الفضاءات في االنخراط غرار على الممكنة والتفاعالت التأثير عالقات دعم -

 .TEMPUS األورومتوسطي كالبرنامج
 المعاصرة. واالتصال التواصل تكنولوجيات استخدام خالل من التعليمية الطرق ترقية -
 العالي. للتكوين مركزية نواة باعتبارها البحثية المخابر اعتماد -
 خعالل معن للبعاحثين المسعتمر التكوين على والسهر الدولي التعاون تشجيع خالل من الدولي البعد إدرا  -
 والندوات. العلمية بتعاثاتاال
 دوليا. المعتمدة النظم مع البيداغوجي والتوجيه والتدر  التقييم نظم تكييف -
 معن والخبعرات الكفعاءات مشعاركة تشعجيع خعالل معن تشعاركية مبعادئ علعى القائمعة الحوكمعة أسس ترسيخ -

 للطلبة. الميدانية التربصات وتأطير التكوين عروض تصميم يسهام فاإل قصد القطا  خار 
 الجعودة تتطلعب التعي المنافسعة وتحفيعز خلعق إلعى تعؤدي التعي الجامعيعة المؤسسعات استقاللية مبدأ ترسيخ -

 األداء. في والتميز
 السععلطات عليهعا اعتمععدت التعي المقاربععات أهعم معن يعععد الجزائعر فععي د" م "ل نظعام تطبيععق نإفع وعليعه

حدا  جهة من زيالتم تحقيق بهدف الجزائرية العمومية  بقيعة فعي الععالي التعلعيم وأنظمة المواءمة من نو  وا 
 وجعلهعععا الجامعيععة الشععهادات هيكلعععة إعععادة إلععى يهعععدفكونععه  منطلععق معععن ،أخععرى جهععة معععن األخععرى الععدول
 في النظام هذا بها جاء التي المميزات أهم رصد يمكن وعموما الدولية، الجامعية الدراسية والمناهج متوافقة
 3اآلتية: النقاط

 والدكتوراه. الماستر الليسانس، في: متمثلة رتب 1 أساس على التكوين تنظيم -
 سداسيات. إلى الدراسي الطور تقسيم سداسيات: أساس على التكوين تنظيم -
 ومنهجية. استكشافية أساسية، تعليمية: وحدات أساس على التكوين تنظيم -

                                                           

 .11ص (، 6116الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ) د. التحكم في مؤشرات التكوين ل مكمال بداري، عبد الكريم حرز اهلل،  1
-0ص -، ص6110جعوان  الجزائعر، .ملعف إصعالح التعلعيم الععالي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التعليم الععالي والبحع  العلمعي، 2

11. 

3 education audiovisual and culture executive agency EACEA: l’enseignement supérieur en Algérie . Brussels, 

Tempus, (2012), p85. 
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 األرصدة. نظام -
 بمععا والبشععري الفكععري المععال الععرأس مخععزون لتنميععة جععاء أنععه تشععير د" م "ل لنظععام المتأنيععة القععراءة إن
 وجعود إلعى تشعير التعي االخعتالالت من جملة يبين الواقع إلى الرجو  أن إال األولى، بالدرجة الجودة يضمن
 تطبيعععق بدايعععة مععن سعععنة 11 أمعععام نكععون .611 سعععنة مطلعععع ففععي ككعععل، النظعععام مسععتوى علعععى عميقعععة أزمععة

 النقعععائص وتشععخيص للتقيععيم الوقععوف أهميععة تبععرز كافيععة فتععرة وهععي د" م "ل الجديععد العععالي التعلععيم إصععالح
 يلي: فيما محددة أساسية مؤشرات على التركيز سيتم حي  أسبابها ومعرفة

 هععو د" م "ل نظعام بهعا جعاء التعي التعليميعة اإلصعالحات يطبعع معا أهعم إن للجامععة: المؤسسعية الفلسعفة 
 التعي الدراسة أكدته ما وهذا للعقالنية يفتقر فيه الشرو  قرار كان حي  والموضوعية، الجدية الدراسة غياب
 الجديععد اإلصععالح لنظععام االسععتعداد مععدى حععول بالبليععدة والتربويععة النفسععية الممارسععات تطععوير مخبععر بهععا قععام

 1النظام. هذا تطبيق صاحبت التي واالرتجالية التسر  مدى عن دالئلها أكدت والتي
  كفاءة مستوى تحديد في والمتحكم األساسي العامل تعتبر التعليمية فالبرامج التعليمية: البرامج ضعف 

 التعي وهعي فاعليتهعا معن تحعد التعي االخعتالالت معن العديد يستشف المعتمدة للبرامج المالحظ أن إذ الطلبة،
 اآلتية: للمبررات إلى إيعازها يمكن

 يعكععس غربيععا نموذجععاأ كونععه منطلععق مععن الجزائععر فععي تطبيقععه وكيفيععة ذاتععه حععد فععي د" م "ل نظععام طبيعععة -
 توطينعه فعإن سياسعية...."، دية،اقتصعا اجتماعيعة، "ثقافيعة، بيئية خصوصية على مبنية بحتة أوروبية تجربة
 فعي األخيعرة تلعك تجاهلتعه معا وهذا الجزائرية البيئة تمليه لما وفقا تكيفه ضرورة إلى بحاجة يبقى الجزائر في

 الجودة. وضمان التميز لتحقيق اإلصالحية مساعيها إطار
 فعي الجزائعري الطالعب ومسعتوى تتوافعق ال جعاهزة مقعررات اسعتيراد نحعو التوجعه ظعل فعي لألصالة االفتقار -

 الحالية. البيئة
 المعرفيععة المكتسععبات لزيععادة المجععال حافسععإ إمكانيععة مععن يحععد ممععا البععرامج فععي الععدقيق التخصععص اعتمععاد -

 األخرى. التخصصات في للطالب
 . المتسارعة التكنولوجية للتطورات المعتمدة والمناهج البرامج مواكبة عدم -
 جهعة، معن األساسعية التعليميعة للمحعاور الموضعحة البعرامج غيعاب مقابعل فعي الدراسعية المقعررات غموض -

 أخرى. جهة من التعليمية للمناهج االستراتيجي التخطيط في مختصة هيئة وغياب
 الطالععب، بمسععتوى ومنهجيععا مباشععرا ارتباطععا تععرتبط التعليميععة والطععرق فالمنععاهج الطالععب: مسععتوى ضعععف -
 أسعس علعى ظاهريا قائمة كانت نا  و  )حتى كمية سياسات هي الجزائر في التعليمية السياسات أن عتباراوب

                                                           

دراسععة تحليليععة تقييميععة لإلصععالحات الجديععدة  -جععودة الخدمععة التعليميععة فععي قطععا  التعلععيم العععالي فععي الجزائععر بععين الواقععع واآلفععاق"، حععاجيالعلجععة  1
 .10ص (،6111جوان )، 11العدد، األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية. "د.م.ل
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 سيسععوهععو مععا يععؤدي إلععى التأ الطالععب لقععدرات وفقععا المنععاهج تلععك تكييععف يتطلععب هععذا فععإن والنوعيععة( الجععودة
 1النجاح. تحقيق بهدف والمناهج الطالب مستوى بين طردية لعالقة

 المسععتوى ذات العلميععة والمخرجععات البحععو  وغيععاب واالجتمععاعي ديقتصععااال الشععريك مععع العقععود انعععدام -
 2العلمية. والتربصات العالي
  هامة. إصالحية ومقاربة استراتيجي كخيار الجودة ضمان مشرو  تطبيق نحو التوجه :ل الثا الفر 

 العالي التعليم قطا  أداء مستوى على "الجزائر" في التميز لتحقيق الرامية الجهود استكمال إطار في
 نحعععو الجزائععر اتجهععت السععياق، هععذا فععي المنتهجععة المقاربععات أهععم باعتبععاره د" م "ل قععدرة ضعععف ظععل وفععي

 طريقععة عععن يعبععر الععذي الجععودة ضععمان مشععرو  بتطبيععق تعلععق مععا وهععو فعاليععة أكثععر أخععرى مقاربععات انتهععا 
 .على مستوى آدائها التميز إلى للوصول نظامية

 معععن بعععد ال الجعععودة ضعععمان نظعععام مشعععرو  تطبيعععق فعععي "الجزائريعععة التجربعععة" اسعععتعراض فعععي البعععدء قبعععل
 المفكععرين قبععل مععن بالغععا اهتمامعا تيععقل التععي الحديثععة المفعاهيم مععن أنععه حيعع  ذاتعه، حععد فععي المفهععوم توضعيح

 تقضععي النوعيععة لععتفحص منظمععة "عمليععة أنععه: علععى عععرف إذ العععالي، التعلععيم فععي الجععودة بمجععال والمهتمععين
 والوفعاء المسعتمر التحسعين على قدرتها ومن بالمعايير، البرنامج أو التعليمية المؤسسة وفاء من التأكد على
 الععام للجمهعور تضعمن الخارجيعة الجهعة أن وبحيع  لنفسعها، الجعودة تضعمن المؤسسعة أن بحيع  الحقا، بها

 3المؤسسة". في التعليم جودة
 والبعرامج للمؤسسعة نظعامي إجرائعي "فحعص أنعه: علعى "الععالي التعلعيم جعودة ضمان لجنة" عرفته فيما
 حيعع  مععن والتطبيععق أهععدافها، لتحقيععق المخططععة الترتيبععات مناسععبة حيعع  مععن المنهجيععة لقيععاس األكاديميععة

 للنتععائج واإلجععراءات الترتيبععات تحقيععق حيعع  مععن والنتععائج المخططععة، الترتيبععات مععع الفعليععة الممارسععة توافععق
 للترتيبعات العذاتي تقعديمها خعالل معن والتحسعين بعالتعلم المؤسسة قيام حي  من والمراجعة والتقييم المطلوبة،
 4والنتائج". والتنفيذ والطرق

 مجموععة :أنهعا علعى الععالي التعلعيم فعي الجعودة ضمان تعريف يمكن نيالسابق نيالتعريف على استنادا
 مععن المسععتهدفة الجععودة اسععتمرارية لتأكيععد الجامعععات قبععل مععن والمطبقععة المتخععذة واآلليععات واألنشععطة الجهععود

                                                           

.  )مداخلععة مقدمععة "سععبل المواءمععة بععين منععاهج التعلععيم الجععامعي ومتطلبععات سععوق العمععل فععي الجزائععر" محمععد كععريم قععروف، عيسععاوي فاطمععة الزهععراء، 1
نعوفمبر  60-60، جامععة أم البعواقي، -التطلعع للمسعتقبل -الملتقى الوطني الخامس حول ضمان جعودة التعلعيم الععالي لتنميعة المجتمعع ضمن فعليات

 .2ص (،6110

 6111ديوان المطبوعات الجامعية، جوان .، (الدليل العملي لتطبيق نظام)ل م د 2
 .12ص  (،6111ألردن :علم الكتب الحدي ، ). اوضبط الجودة في الجامعات العربية اإلعتمادالخطيب، ردا  الخطيب،  أحمد 3

) مداخلعة مقدمعة ضعمن  ."-الواقعع واألفعاق-مشرو  تطبيعق نظعام الجعودة فعي مؤسسعات التعلعيم الععالي فعي الجزائعر"بروش، يوسف بركان، زين الدين  4
 .11.، ص (العاليالمؤتمر العربي الثاني لضمان جودة التعليم فعاليات 
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 مفهععوم مععع كثيععرا يتقععاطع مععا وهععو فيهععا الخطععأ وقععو  وتجنععب وتحسععينها التعليمععي والمععنهج التعليميععة العمليععة
 التميز.

 اإلرادة فتجسعدت الععالي ميالتعلع فعي الجعودة ضعمان نظعام قيعتطب ضرورة "ةيلجزائر ا" السلطات أدركت
 خالل من وهذا التميز، من اتيمستو  نحو العالي ميالتعل أداء ةيترق إلى هدفي بإصالح اميالق في ةياسيالس

 لتطبيعق وتفصعيلية مباشعرة بصعفة يتطعرق لعم نا  و  - العذي ،.611 فيفعري 11 فعي التوجيهي القانون إصدار
 العععالي للتعلععيم خاصععة مؤسسععات فععتح إمكانيععة مععرة ألول كععرس - أنععه إال العععالي التعلععيم فععي الجععودة نظععام

 ميالتعلع وزارة" ذلعك بععد لتعنظم 1،(cne) للتقيعيم الوطني بالمجلس يسمى ما بإنشاء وتقييمها مراقبتها وضرورة
 بععععالجزائر 2008 جععععوان 6-1ومييعععع ايععععدول مععععؤتمرا "الععععدولي لبنععععك"ا مععععع بالتعععععاون" العلمععععي والبحعععع  العععععالي

 ومسععؤولي "ونسععكويال"و (L’OCDE) "ديقتصععااال ريوالتطععو  التعععاون نظمععة"م مععن نيبععاحث جمععع العاصععمة
 2في: محددة ورشات ثال  ضم الذي المؤتمر وهو العربي، العالم في الجودة ضمان أنظمة

 .الجودة ضمان برامج -
 المؤسسية. الجودة ضمان -
 .ةيالعالم التجارب ضوء على الجزائر في الجودة ضمان قيتطب شروط -

 مسعؤولي جمعع 2008 جعوان 5 و 3 ومييع اجتمعا  عقعد الثال  العمل ورشات اتيتوص أعقاب في
 الجودة ضمان في ينيدول وخبراء ينيوطن ينيجامع مسؤولين جانب إلى العلمي والبح  العالي التعليم وزارة

 والهيئعععات األجهعععزة ورصعععد الععععالي ميالتعلععع فعععي الجعععودة ضعععمان نظعععام إلنشعععاء قيعععالطر  خارطعععة رسعععم بهعععدف
 في: تحديدها يمكن والتي ،ذلك عن المسؤولة

 التعععي الهيئععة وهععي :(CIAQES)العلمعععي والبحعع  العععالي التعلعععيم فععي الجععودة نظعععام لتنفيععذ الوطنيععة اللجنععة .أ 
 إليهعا أسعندت والتعي 6111،3 ماي 11 في المؤر  120 رقم الوزاري القرار ضمن وهيكلتها مهامها تحددت
 اآلتية: المهام

 الدولية. المعايير االعتبار في األخذ مع الجودة لضمان والمؤشرات للمعايير وطنية منظومة إعداد -
 مؤسسة. كل في الجودة ضمان عن للمسؤولين تدريبي و الجامعية لمؤسسات إعالمي برنامج إعداد -
 يذه.فوتن متابعته على والسهر المختارة المؤسسات في الجودة ضمان تطبيق برنامج تحديد -

                                                           

 .11.ص  .سابقمرجع ، بركان يوسف بروش، الدين زين 1

2 Nabil Bouzid, Zinedine Berrouche, Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieur. Conférence Régionale 

Des Universités de l’Est, Bilan de formation des responsables Assurance Qualité (RAQ) des établissement 

universitaires rattaché à la CRUEst, p 47-48. 

 .10-10ص ص . مرجع سابقمحمد بودهان، دالل بوعتروس،  3
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 السياسععة مجععال عععن تعبععر التععي األساسععية الخيععارات بتحديععد قامععت حيعع  مهامهععا اللجنععة هععذه باشععرت
 من الوطنية اللجنة أعضاء تكوين استكمال بعد الجودة مسؤولي تكوين إلى إضافة الجودة، لضمان المتبعة
 لععتعلن 1األوروبيععة، المؤسسععات لععبعض ةيععميدان بزيععارات تععو  دوليععين خبععراء يععد علععى تكععويني برنععامج خععالل
 الجزائعععري نموذ بعععاأل الخعععاص الجعععودة مرجعععع وتصعععميم إععععداد معععن انتهائهعععا ععععن 6110 جعععانفي 62 بتعععاريخ
 أدناه. الشكل في مبين هو كما أساسية مجاالت 0 على اموزع معيارا 112 تضمن والذي

 .(CIAQES) طرف من المعتمد الجودة مرجع (:18) رقم الشكل
 

 
 مرجع سابق.صليحة رقاد،  المصدر:

 ميعععيبتق وكلَّعععف 2010 سعععنة الجهعععاز هعععذا أنشعع  والتكنولعععوجي: العلمعععي البحععع  لتقعععويم العععوطني المجلععس .ب 
 التكنولعوجي، ريوالتطعو  العلمعي للبحع  ةيعالوطن اسةيالس إطار في وضعها تمي التي والوسائل االستراتيجيات

 فععي سععهميو  المسععطرة، األهععداف إلععى الوصععول أجععل مععن بالكفععاءات المتعلقععة اجععاتياالحت ريبتقععد قععومي كمععا
 العدولي المسعتوى علعى العلمعي التنعافس إطعار فعي إجعراءات قتعرحيو  للبحع ، ةيعالوطن المنظومعة تطور ليتحل

عداد  خماسي. كل نهاية عند نشاطاته عن حوصلة وا 
 باالتحعععاد الجزائعععر جمععععت شعععراكة ععععن المكتعععب هعععذا تمخعععض: ر"الجزائععع ايراسعععموس" العععوطني المكتعععب .  

 فععي العععالي التعلععيم وتجويععد تطععوير علععى المسععاهمة فععي العععالي التعلععيم مؤسسععات تشععجيع بهععدف األوروبععي
 2في: المشاركة خالل من وهذا الجزائر

 "األوروبععي االتحععاد" دول وفععي "الجزائععر" فععي العععالي ميالتعلعع مؤسسععات نيبعع وتكععون المشــتركة: عيالمشــار  -
 نيتحسع الدراسعية، المنعاهج ريتطعو  خعصي معايف كةيالشعر  المؤسسعات نيب والخبرة المعرفة تبادل ميتدع بهدف
 .ككل والمجتمع العالي ميالتعل نيب روابط وخلق الجامعات في اإلدارة

                                                           

 .16.ص .مرجع سابق زين الدين بروش، يوسف بركان، 1

 ، الرابط:51/1/5151بتاريخ: تم تصفح الموقع . موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلميالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،   2

http://www.mesrs.dz/ 
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السوسيو 

 اقتصادية

التعاون 

 الدولي

الحياة  الهياكل

 الجامعية

 البحث

معيار17

 ا

معيار27

 ا

معيار11

 ا

معايي06

 ر

معيار27

 ا

معيار25

 ا

معيار22

 ا
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 التعي الدراسية اتيوالملتق والمؤتمرات والبحو  الدراسات ريالتداب هذه وتشمل :ةيكلياله ريالتداب عيمشار  -
 ةيميالتعل والنظم المؤسسات إصالح ريتطو  خالل من والمجتمع العالي ميالتعل نيب الروابط زيتعز  في همتس

 اسعةيس وتقيعيم االعتمعاد جراءاتبإ المتعلقة الصعوبات معالجةو  كة،يالشر  البلدان في الوطني المستوى على
 ...إلخ. الوطني المستوى على العالي ميالتعل

 "تمبععععوس بمشععععاريع المتعلقععععة والمعلومععععات واالتصععععاالت النشععععر أنشععععطة تشععععمل والتععععي :المرافقــــة تــــدابير -
Tempus"*، معععع والتشعععاور والدراسعععات، بالبرنعععامج المتعلقعععة الموضعععوعات مختلعععف حعععول المحاضعععرات مثعععل 
 بالمشاريع. الصلة ذات الممارسات" "أفضل من االستفادة طرق لتحديد المصلحة أصحاب

 لضعمان ايعخال بيتنصع تعمَّ  السعابقة األجهزة إلى إضافة الجامعات: مستوى على الجودة خاليا تنصيب .د 
 والهيععععآت المكونععععات مختلععععف يمثِّلععععون أعضععععاء مععععن تتشععععّكل م،يالتعلعععع مؤسسععععات كععععل مسععععتوى علععععى الجععععودة

 العداخلي قانونهعا بإععداد وتقعوم الجامععة رئعيس طعرف معن مسؤولها يعين إذ للمؤسسة، واإلدارية البيداغوجية
 إجعراءات تطبيعق في سهاماإل في المحدد األساسي بدورها القيام من نهاكيم الذي بالشكل السنوي وبرنامجها

 1اآلتية: واألدوار المهام ضمنه تندر  والذي الجودة، ضمان نظام
 للتقييم. الوطنية والهيئات الجامعية المؤسسة بين التنسيق -
 المؤسساتي. والعمل البح  التكوين، برامج لجودة المستمر التحسين ضوء في الوطني العمل برنامج متابعة -
 الجودة. ضمان نظام تطبيق من المنتظرة النتائج حول والتحسيس مهامها، حول إعالم عمليات تنظيم -
 الممارسات. أفضل ودعم الجامعية الحياة ،البح  ،التكوين ،الحوكمة لمجاالت الداخلي التقييم إجراءات قيادة -
 .، ونشر تقارير عملهاالمؤسسة مستوى على الداخلي التقييم عمليات ومتابعة وتنفيذ تحضير ضمان -
 .الجودة ضمان مجال في ألعضائها المستمر التكوين -

 فيما يلي: الجزائر في العالي ميالتعل مؤسسات في الجودة ضمان ايخال أدوار صيتلخ يمكن وعليه 
 ضعمان مرجعع ضعوء فعي الجامعيعة والحيعاة البحع ، التكعوين، الحوكمعة، لمجعاالت العداخلي التقيعيم وظيفة -

 .CIAQES طرف من إعداده تم الذي الجودة
 .فةالمختل التقارير ونشر الجودة، ضمان نظام وأهداف مهامها حول اإلعالم: وظيفة -
 الجودة. ضمان مجال في ألعضائها المستمر: التكوين وظيفة -
 .والخارجي الداخلي نييالمستو  على :االتصال فةيوظ -

                                                           

معععن خعععالل تأسعععيس منظمعععة ُتسعععمى  يحفعععز مراكعععز التعلعععيم الععععالي فعععي االتحعععاد األوروبعععي و البلعععدان المجعععاورة للمشعععاركة فعععي تععععاون ُمنعععتظم، برنعععامج *
م كونسوريت. وتتضمن مجموعة من المشاريع األوربية المشتركة المصعحوبة بمجموععة معن األهعداف البعارزة. مثعل هعذا المشعرو  بامكانعه اسعتقبال دعع

ن فععي قطععا  التعلععيم العععالي أو ثالثععة، وكععذا تععوفير مععنح ُتسععمى المععنح الفرديععة المتنقلععة و تكععون تلععك المععنح لألشععخاص العععامليامععادي لمععدة سععنتين 
 لمساعدتهم في العمل ضمن مجاالت محددة في الدول األخرى

 العلعوم مجلعة ."الجزائعر فعي الععالي التعلعيم جعودة ضعمان نظعام وتطعوير بنعاء فعي المسعاهمة فعي الجعودة ضعمان خاليعا فعالية تقييم" ،حسين بن سمير 1
 .616ص (، 6110مارس )، .1العدد  واالجتماعية، اإلنسانية
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 الجامعـــة أداء تميـــز لتحقيـــق اســـتراتيجي وخيـــار تطـــويري كمـــدخل لكترونيـــةاإل  اإلدارة الثالـــث: المطلـــب
 الجزائرية.

 وتأكيعدا آنفعا، إليعه والتطرق عرضه تم لما واستكماال األساسية وتوجهاتها الدراسة موضو  مع تماشيا
 لعإلدارة مبتكعرا نموذجعاأ باعتبارهعا لكترونيعةاإل اإلدارة أن مفادهعا والتعي تم اإلنطالق منهعا التي المسلمة على
 العذي التميز تحقيق على المنظمات قدرات تفعيل في اإلسهام شأنها من التي المقاربات أهم من عدت العامة
 وتشعخيص هااسعتخدام واقعع سعتعراضال المطلعب هعذا جاء واستمراريتها، لبقائها األساسي الرهان يشكل بات

 تسعععتهدفها التعععي األساسععية التحليعععل وحععدة عتبارهعععااب الجزائريعععة الجامعيععة المؤسسعععات فععي المختلفعععة تطبيقاتهععا
 إضععفاء علععى قععدرتها ومععدى الجامعععة أداء علععى سععتخداماتاال تلععك تععأثير تحديععد ثععم ومععن الميدانيععة، الدراسععة
 الدراسة. من األخير الفصل خالل من فيها التوسع ليتم مقتضبة بطريقة وهذا عليه التميز سمة

 إصعععالحيتين مقعععاربتين باعتبارهمععا الععععالي التعلعععيم قطععا  اعتمعععدها التعععي المقاربععات إلعععى التطعععرق فبعععد
 الجامععة وسعمعة مكانعة علعى الحفعاظ ومنعه التميعز معن نحعو علعى وتحسعينه أدائه ترقية بغية األولى بالدرجة
 التطرق سيتم العالمي، الصعيد على جامعة 111 ألحسن العالمي الترتيب عم بعيدة تزال ال التي الجزائرية

 الهدف. ذلك لتحقيق تطويرية مقاربة باعتبارها لكترونيةاإل اإلدارة إلى
 .لكترونيةاإل اإلدارة تطبيق نحو الجزائرية الجامعة توجه دوافع األول: الفر 

 في الجامعات من غيرها غرار على الجزائرية الجامعات دفعت التي العوامل أهم وتحديد رصد يمكن
 1اآلتية: المحددات في لكترونيةاإل اإلدارة تبني على األخرى الدول

 السععلوك أنمععاط بعععض وتعمععيم األسععواق بععين التقليديععة للحععواجز كسععر مععن رافقهععا ومععا ديةقتصععااال العولمععة -
 مفهعععوم وانتشعععار المجتمععععات هعععذه فعععي السعععائدة الثقافعععات تبعععاين وكعععذا كافعععة، المجتمععععات علعععى االسعععتهالكي

 حقيقيا. رأسماال باعتبارها والمعرفة المعلومة على هناير  الذي المعرفي دقتصااال
 مؤسسعععات تععععد الععععالي التعلعععيم مؤسسعععات أن إذ اإلنتاجيعععة: العمليعععات فعععي للمعلومعععة المكثعععف االسعععتخدام -

 بكفععععاءاتهم العمععععل سععععوق لععععدخول مععععؤهلين يكونععععون الععععذين المتخععععرجين الطلبععععة تنععععتج لكونهععععا إنتاجيععععة خدميععععة
 أشععد عمععل وأسععاليب تطععورا أكثععر تقنيععات علععى المتزايععد باالعتمععاد أساسععا ذلععك ويتمثععل ،ومعععارفهم ومهععاراتهم

 معن متنوععة وخبعرات متخصصعة مهارات إلى متزايدة بصورة اللجوء ضرورة من ذلك يستدعيه ما مع تعقيدا
دارة اتقنيلتا تلك تشغيل أجل  .األساليب هذه وا 

 تكامعل إجعراء ديااقتصعا األوفر من جعل واالتصاالت النقل تكاليف نخفاضاو  السريع التكنولوجي التغير -
 مععا مثععل الكفععاءة، عععن بحثععا العععالم أرجععاء عبععر والمكونععات المنتجععات ونقععل جغرافيععا المتباعععدة العمليععات بععين

                                                           

للعلعوم  بغعداد كليعةمجلعة ". االقتصعادية التنميعة تحسعين جعودة المعلومعات وانعكاسعاته علعى فعي واالتصعاالت المعلومعات تكنولوجيعا دور "،عاصعم خلود 1
 .234 ص (،6111) ،0العدد  ،االقتصادية
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 المحليعععة الجامعععات ععع بو  والتوأمعععة الشععراكة إطععار فععي "الجزائريعععة" العععالي التعلععيم مؤسسعععات حاليععا بععه تقععوم
 .جامعاتنا إلى والخبرات المعارف نقل قصد األجنبية

 والمحلي. العالمي المستوى على العالي التعليم مؤسسات بين المتزايدة المنافسة -
 الجزائرية. الجامعات في وتطبيقاتها لكترونيةاإل اإلدارة تجسيد سبيل في المبذولة الجهود الثاني: الفر 

 تبنعععي نحعععو الجامعيعععة مؤسسعععاتها خعععالل معععن "الجزائعععر" بعععدفع أساسعععيا دورا السعععابقة العوامعععل لعبعععت لقعععد
 1يلي: ما في اإلطار هذا في المبذولة الجهود أهم تمحورت حي  اإللكترونية، اإلدارة

 بإدخعععال "الجزائريعععة" الجامععععات قامعععت حيععع  التسعععيير وتحعععدي  عصعععرنة خعععالل معععن التســـييري: الجانـــب -
 إضعافة والموظفين، الطلبة ملفات تسيير وبرامج اآللي، باإلعالم منها المتعلقة الحديثة التكنولوجية الوسائل

 اإلعالن أو والبشرية المادية بإمكاناتها التعريف أجل من اإلنت رنيت شبكات على إلكترونية مواقع إقامة إلى
 وكذا بعد، عن واالستعالم اإلعالم خدمات تطوير وكذا طالبها أمام التسجيل مجال وفسح مستجداتها على

 لتسعععهيل "إنترانيعععت" داخليعععة شعععبكات إقامعععة إلعععى إضعععافة الطلبعععة، وترتيعععب تاالمتحانعععا نتعععائج ععععن اإلععععالن
 علعى تعمعد "اكسترانيت" خارجية شبكة وضع جانب إلى وكلياتها، وأقسامها مصالحها مختلف بين التواصل
 الجعععودة بلعععو  بهعععدف هعععذا وكعععل األخعععرى الجامععععات معععن وغيرهعععا القطعععا  فعععي المركزيعععة الهيئعععات معععع ربطهعععا

 التميز. ميزة واكتساب
 إقامععة ىعلعع الجامعععات فععي ممثلععة "الجزائريععة" الدولععة سعععت حيعع  والبحــث": التكــوين التعليمــي" الجانــب -

لى داخلية معلوماتية شبكة  األسعاتذة تمكعين أجعل معن وهعذا سعاعة، 24 معدى على اإلنترنيت بشبكة الربط وا 
 والمراكز بالجامعات االتصال فرصة ومنحهم العلمية أبحاثهم في تساعدهم التي المواقع تصفح من والطلبة
 والالزمعة الضعرورية الماديعة اإلمكانات بتوفير الجامعة تقوم أخرى جهة من .العالمي المستوى على البحثية
 هععذا يبععرز حيعع  بحتععا نظريععا تكوينععا كونععه مععن أكثععر التطبيقععي بالطععابع يتميععز التكععوين جعععل بهععدف للتكععوين
 بالشععبكة يعععرف مشععرو  إقامععة إلععى "الجزائععر" عمععدت كمععا األخععرى، دون التخصصععات بعععض فععي األسععلوب
 الععوطني التععراب كافععة علععى الموجععودة البحثيععة والمراكععز بالجامعععات خاصععة شععبكة وهععي والبحثيععة األكاديميععة

 الشععبكة هعذه تقعوم إذ  بينهععا فيمعا المعلومعات وتبعادل االتصععاالت وتطعوير الخعدمات تطععوير هعو منهعا الهعدف
 هععذا هععدف كمععا العلمععي، والبحعع  العععالي التعلععيم قطععا  فععي للعععاملين الضععرورية التكنولوجيععة الوسععائل بتععوفير

 والتعي سعينا" نبع"ا االفتراضعية بالجامععة األمعر ويتعلعق دائمعة بصعفة االفتراضعية الجامععة إقامة إلى المشرو 
 التكععوين بجامعععة ممثلععة "الجزائععر" ) "المتوسععط األبععيض البحععر" حععوض فععي وأوروبيععة عربيععة دولععة 10 تضععم

 ،"فلسعععععطين" ،"المغعععععرب" ،"مالطعععععا" ،"لبنعععععان" ،"األردن" ،"ايطاليعععععا" ،"فرنسعععععا" ،"مصعععععر" ،"قبعععععرص" المتواصعععععل،

                                                           
1 Moussa Benhamadi, Les actions relatives aux NTIC dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique. symposium international sur les TIC et la société de l’information: enjeux et 

perspectives, CERIST, Alger, 9-11decembre2002, p3-4. 
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 بعععدعععن  التعلععيم تشععجيع إلععى هععدف الععذي المشععرو  وهععو ("بريطانيععا"و "تركيععا "،"تععونس" ،"سععوريا" ،"اسععبانيا"
 المتطلبععات بتععوفير الجزائريععة الجامعععات أخععذت مععا سععرعان الععذي التعلععيم فععي الحديثععة األنمععاط أحععد باعتبععاره

 إمكانيعععة علعععى تتعععوفر التعععي الجامعيعععة المؤسسعععات يوضعععح أدنعععاه والجعععدول ،6111 منعععذ العتمعععاده الضعععرورية
 الخط. عبر الدروس وتقديم بعد عن التعليم تطبيق

  االفتراضي التعليم تطبيق إمكانية حسب الجامعية المؤسسات توزيع (:12) رقم الجدول
 -بعد عن التعليم-

 الجامعات الوطنية العليا/المدارس المدارس
 للهندسععععععة العلعععععوم المتععععععددة المدرسعععععة
 والعمران المعمارية

 هععواري التكنولوجيععا و العلععوم جامعععة
 بومدين

 حمععععودة بععععن الحععععق عبععععد جامعععععة
 جيجل

 لإلععععععععالم العليعععععععا الوطنيعععععععة المدرسعععععععة
 اآللي

 سععععععععيدي اليععععععععابس جياللععععععععي جامعععععععععة
 بلعباس

 سكيكدة 1955 أوت 20 جامعة

 المسيلة جامعة وزو تيزي معمري مولود جامعة للري العليا الوطنية المرسة
 البحععر لعلععوم العليععا الوطنيععة المدرسععة
 الساحل وتهيئة

 األميععر اإلسععالمية العلععوم جامعععة تبسة التبسي العربي جامعة
 قسنطينة القادر عبد

 لألشععععععغال العليععععععا الوطنيععععععة المدرسععععععة
 العمومية

 سععععيدي اليععععابس جياللععععي جامعععععة البواقي أم مهيدي بن العربي جامعة
 بلعباس

 المتواصل التكوين جامعة ورقلة مرباح قاصدي جامعة  
 و شععععبكات مركعععز بعععومرداس جامععععة
 االتصال و اإلعالم أنظمة

 خععععععدة بععععععن يوسععععععف بععععععن جامعععععععة
 الجزائر

 1 باتنة جامعة عنابة مختار باجي جامعة
 قالمة 1945 ماي 8 جامعة بجاية ميرة الرحمان عبد جامعة
 شلف بوعلي بن حسيبة جامعة تلمسان – بلقايد بكر أبو جامعة
 بومرداس بوقرة امحمد جامعة البليدة دحلب سعد جامعة

 .(www.mesrs.dz)العلمي والبح  العالي التعليم موقع على باالعتماد الباحثة إعداد من المصدر:

 عععن وهععذا األداء مععن عاليععة درجععة لتحقيععق الماديععة الوسععائل تععوفير فععي ويتمثععل والمــالي: المــادي الجانــب -
 الجامعيععة األسععرة تصععرف تحععت وضعععت كمععا ،لتشععغيلها الالزمععة البرمجيععاتو  تركمبيععو  أجهععزة اقتنععاء طريععق
 للتكوين الضرورية اللوازم القتناء المخصصة المالية المبالغ إلى إضافة متطورة جد والنسخ للطباعة قاعات
 أصعبحت التعي القاعديعة الهياكعل نسعيان دون وصعيانة تشعغيال اإلمكانعات هعذه شؤون على القائمتين وتكوين
 واألدوات القاعديعة الهياكعل توفير إلى يهدف الذي " ARN" مشرو  جانب إلى خاص، عمراني بطابع تتميز
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 التكفعل قصد ) طلبة... ، باحثين أساتذة، مسؤولين،( القطا  في الفاعلة العناصر لكل الالزمة التكنولوجية
 .باحتياجاتهم
 وتسعيير إدارة فعي الرقمعي العنمط بانتهعا  المركزية مكتباتها دفع نحو الجزائرية الجامعات توجهت كما
 للكتععععب بيانععععات قاعععععدة 11 علععععى يحتععععوي والععععذي "sndl" الخععععط عبععععر الوثععععائقي بالنظععععام وتزويععععدها مواردهععععا،
 .6111منذ وهذا واألطروحات االلكترونية

سهاماتها الجزائرية الجامعة أداء على االلكترونية اإلدارة تأثير الثال : الفر   .التميز سمة إضفاء في وا 
 التعقيد من بنو  يتسم األول جزئها في الدراسة إليه أشارت وكما األداء تميز مفهوم كون من انطالقا

 النظريعة، الناحيعة من لضبطها والعناء الوقت من الكثير تطلبت والتي ومؤشراته معاييره وتشعب لتنو  نظرا
 خععرآ بمحععدد قتععرنا مععا إذا خاصععة واقعيععا قياسععه فععي كبيععرة صعععوبة إيجععاد مععن محالععة ال يععؤدي الععذي األمععر
 سواء األداء تميز تحقيق في إسهامها ودراسة لكترونيةاإل اإلدارة تأثير تحديد فإن وعليه كبيرة، بعينة وتعلق
 ال بععذاتها قائمععة دراسععة تكععون أن تسععتحق األخععرى المؤسسععات مععن غيرهععا أو الجععامعي التعلععيم مؤسسععات فععي

 بعه، المتعلقعة الجوانعب بجميعع لإللمعام كبيعر ووقعت جهعد معن تتطلبعه لمعا نظعرا بحع  في بسيطة جزئية مجرد
 خعالل معن الجزائرية الجامعة أداء تميز في لكترونيةاإل اإلدارة تلعبه الذي الدور دراسة الباحثة قررت وعليه
 تطبيقععات هاتضععفأ التععي المزايععا بععذكر هنععا واالكتفععاء ،1باتنععة بجامعععة الميدانيععة الدراسععة فععي إليععه سععتطرق مععا

 في: تحددت والتي بالجزائر الجامعات أداء واقع على اإللكترونية اإلدارة
 والفواععععل وبعععين وبيعععنهم جهعععة معععن بيعععنهم فيمعععا للجامععععة الداخليعععة الفواععععل بعععين التواصعععلية العمليعععة تفعيعععل -

 نوعية على إيجابية بطريقة يؤثر الذي بالشكل بينهم فيما المستمر التفاعل ودعمأخرى،  جهة من الخارجية
 اإلدارة تطبيقععاتتتيحععه  مععا ظععل فععيمععن طععرف متلقيهععا، خاصععة  كبيععرا قبععوال حتمععا سععتلقى التععي المخرجععات
يعات والخعدمات المنتظعرة الحاج ونوعيعة لطبيععة واقتراحعات تصورات تقديمل فرص وتسهيالت من اإللكترونية
 .والمتوقعة

 البيانععات وتلخععيص وجمععع مراقبععة خععالل مععن العععالي التعلععيم مؤسسععات بهععا تقععوم التععي العمليععات تحسععين -
عداد  التميز. ومنه الجودة وترقية دعم وبالتالي المناسبة التقارير وا 

 سهلة. وبطريقة مرة كل في إليه الرجو  يتم المعلومات بنك وتوفير المعلومات تخزين -
 الحلععول ومعرفععة معالجتهععا وبالتععالي الجامعيععة المؤسسععة فععي الموجععودة واالنحرافععات األخطععاء عععن الكشعف -

 تطبيقها. الواجب
 الموقعععع علعععى اإلعالنعععات خعععالل معععن الععععالي التعلعععيم مؤسسعععات فعععي العمعععل تفاصعععيل جميعععع ععععن الكشعععف -

 الشفافية. مفهوم تجسيد على يساعد مما االلكتروني
 بها. يةئالتنب القدرة تدعيم على يساعد مما اآللي الحاسب على معتمدة رقابية أنظمة بناء -
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 رقععععة وتوسعععيع منهعععا المكتبيعععة خاصعععة فعععةالمختل الجامعيعععة الخعععدمات معععن االسعععتفادة علعععى القعععدرة تحسعععين -
 المكتبية. الموارد من الكافي العدد توفير إمكانية من توفره ما خالل من منها المستفيدين

 .فعاليتهم وزيادة المستخدمين كفاءات تنظيم طريق عن العليا اإلدارة أدوات تطوير -
 البيداغوجي. اإلبدا  وتشجيع بعد عن التعليم تجربة تؤكده ما وهذا التعليمية العملية تفعيل -

 ذلك. تحقيق وسبلاألداء  لتميز لتحقيق الجزائر في العالي التعليم قطا  قدرات تفعيل آفاق الرابع: الفر 
 التعلعيم جعودة ضعمان ومشرو  د" م "ل نظام وباعتبار األخيرين المطلبين في عرضه تم مما انطالقا

 المقاربععات جانععب إلععى ،التميععز لتحقيععق طريقهععا فععي "الجزائععر" عتمععدتهماا صععطالحيتينا مقععاربتين أهععم العععالي
 شعأنها معن التعي اآلليعات ستشعرافا نحعو التوجعه فعإن اإللكترونيعة اإلدارة فعي الدراسعة حعددتها التعي التطويريعة

 تعدل سعلبية مؤشعرات وجعود ظعل فعي خاصعة حتميعة ضعرورة يععد ذلعك تحقيق على المقاربات تلك قدرة تفعيل
 معععن جملععة رصعععد تععم حيععع  الواقععع، يفسعععرها التععي النتععائج ضعععوء علععى المطلعععوب بالشععكل فععععاليتهم عععدم عععن

 يلي: فيما تحديدها يمكن والتي ذلك كل تقويم أنهاش من التي اآلليات
 فكععر علععى القائمععة السياسععية اللعبععة مجريععات مععن د" م "ل ونظععام ككععل التعليمععي النظععام إخععرا  ضععرورة 

 للقطا . االستعراضية السياسة عن والتخلي النوعية تجاهل ظل في والكم األرقام
 والتنافسععية الشععفافية قواعععد إرسععاء فععي فعععاال دورا تلعععب التععي عتماديععةاال لتحقيععق هادفععة سياسععات وضعع 

 التميعععز ترسعععيخ إلعععى ويعععؤدي باإليجابيعععة الععععالي التعلعععيم أداء ومخرجعععات معععدخالت علعععى يعععؤثر العععذي بالشعععكل
 1المتقدمة. الدول بها تتميز التي العالمية المؤشرات إلى والوصول

 ومتطلبعات المجتمعع لخصعائص االستجابة من قدرا يحقق الذي بالشكل التعليمية البرامج تصميم إعادة 
 خالل: من الدولية الظروف تفرضها التي المتطلبات مع التكيف ويضمن الوطني، دقتصااال
 الجامععععة بعععين السععيولة يضعععمن معلومعععات نظععام تطعععوير خععالل معععن والدقيقعععة الواضععحة المعلومعععات تععوفير -

 وبيئتها.
 مراكزنشاء ي وهذا من خالل إاألكاديم بالتكوين االكتفاء وعدم لألستاذ البيداغوجي التكوين على العمل -

 2 لألستاذ الجامعي والتدريب بالتدريس متخصصة
 واإلدارة االتصعال عمليعات تحعدي  علعى والعمعل الععالي التعليم مؤسسات لدى الالمركزية تطبيق محاولة -
 اإللكترونية. المؤسسة بمنهج األخذ خالل من

                                                           

 .12ص  مرجع سابق.العلجة حاجي،  1
(، 6110، )مععارس 10/10، العععدد مجلععة العلعوم اإلنسععانية" آليععات التطبيععق وسعبل التفعيععل". l m dظعام سعميحة يععونس، "البحعع  ععن الجععودة فععي ن 2

 .21ص
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 التعلععيم مؤسسععات بععين مشععتركة عمععل قنععوات تفعيععل خععالل مععن آلياتهععا وتفعيععل التشععاركية المقاربععة تبنععي 
 يحقعق بمعا المعدني المجتمعع ومنظمعات والحكعومي الخعاص القطعا  وقعدرات جهعود وتوحيعد جهعة  معن العالي
 والتطوير. واالبتكار اإلبدا  دعم على يساعد الذي وبالشكل األدوار تكامل
 والضععف القعوة نقعاط علعى الوقعوف يضعمن بمعا النظعام وتقيعيم الذاتي للتقييم واضحة استراتيجية تطوير 
كسعابها الععالي التعلعيم وزارة ععن مستقلة هيئة إنشاء يتطلب ما وهذا  معع بعالتوازي تعمعل المؤسسعية الصعفة وا 
 العالي. للتعليم الجودة ضمان خاليا
 والعمعل األساسعية، التميز ومحددات يتوافق الذي بالشكل االلكترونية اإلدارة تطبيقات دعم نحو التوجه 

 األساسععععية، متطلباتهعععا تععععوفير علعععى الحعععرص خععععالل معععن لتجسععععيدها والمتكاملعععة الكاملعععة البنيععععة تعععوفير علعععى
 المختلفة. بتطبيقاتها العمل آليات يوضح إجرائي بدليل الجامعات تزويدعلى  والحرص

 الواقععع ضأر  علععى وتطبيقهععا الجامعععات فععي العععالي التعلععيم قطععا  ادعععاء بتميععز المتعلقععة األبحععا  دعععم 
   المالية. والمؤسسات الباحثين بين الروابط تشجيع على والعمل
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 الثاني الفصل خطصة
 نشعأتها منعذ تطورهعا مسعار صعاحبت التي التاريخية بالعوامل بعيد حد إلى تأثرت الجزائرية العامة اإلدارة -

 العمعل تكعريس ظعل فعي خاصعة كافيعة تكعن لعم عرفتهعا التعي اإلصعالحات معظعم أن إذ استقاللها، بعد وحتى
 الزبعون حاجعات إشعبا  علعى أساسعي بشكل وأدائها عملها نحصاراو  مركزية تسييرية بثقافة المتشبع اإلداري

 تواجعه جعلهعا معا وهعو والجعودة، والمنافسعة والكفعاءة الفعاليعة مفعاهيم تغييعب ظل في سلفا   المحددة )المواطن(
 التعي التميعز مععايير بعروز ظعل فعي خاصعة ومعالجته أدائها تحسين إلى اضطرها التي التحديات من العديد

 ومتطععورة، حديثععة تسعيير أدوات باسععتخدام وهععذا واالسعتمرارية البقععاء لتحقيععق األساسعي الرهععان تمثععل أصعبحت
 واالتصعاالت للمعلومعات الحديثة التكنولوجيات على تعتمد التي الحديثة اإلدارية التوجهات على وباالعتماد

رادة رغبععة عععن عبععر الععذي 6111 لكترونيععةإ الجزائععر مشععرو  جسععدها التععي اإللكترونيععة اإلدارة فععي ممثلععة  وا 
 األداء. كبح إلى تؤدي التي العقبات تخطي شأنها من حقيقية

 البععد دون رةلعإلدا التقنعي البععد علعى يركعز أنعه نجعد 6111 لكترونيعةإ الجزائعر برنعامج نعص إلعى بالعودة -
 التصعععور كعععان حيععع  النسعععقي، مفهومهعععا فعععي اإلدارة وأبععععاد مكونعععات جميعععع يضعععم والعععذي األععععم اإللكترونعععي
 الوسععععائل فععععي تجسععععيدها يقصععععر خاللععععه مععععن لكترونيععععةاإل اإلدارة لتطبيععععق الراميععععة الرؤيععععة ضععععمن المطععععروح
 من تلقائي تحول إلى ستؤدي التي هي العمل في الحديثة التكنولوجيات اعتماد أن أساس على التكنولوجية

 التركيعز إغفعال مقابعل في األداء، معالجة إلى ستؤدي التي وهي اإللكترونية اإلدارة إلى البيروقراطية اإلدارة
 ي.اإللكترون النمط إلى التقليدي النمط من التحول مرحلة تسيير منهجية وضع على

 المختلفععة منظماتهععا تطععوير سععبيل فععي معتبععرة مجهععودات بععذلت األخععرى العععالم دول غععرار علععى الجزائععر -
 بتسععخير قامععت لهععذا ونتيجععة بععالتميز، المرهععون البقععاء وتحقيععق المختلفععة البيئيععة التحععديات لمواجهععة وتأهيلهععا
بنععاء  إلععى بوصععولها مجهوداتهععا توجععت حيعع  ذلععك، بتحقيععق الكفيلععة اآلليععات واتخععاذ الهيئععات مععن مجموعععة

 الجزائريعة المنظمعات دفعع فعي فععاال ادور  لععب العذي للتميعز" الجزائعري نمعوذ "األ بعنوانخاص بها   نموذ أ
 .فيها التحكم ذلك من واألكثر الرائدة اإلدارية بالمفاهيم اإليمان نحو

 فيهعا معاب الجامععة جععل المختلفعة والصعناعية اإلدارية المنظمات مستوى على األداء تميز مفهوم نجاعة -
 ضععمان مشععرو  تطبيععق نحععو وتوجههععا د" م "ل لنظععام تبنيهععا أن حيعع  ،وتبنيععه تطبيقععه نحععو تتوجععه الجزائريعة
 نحعو التوجه خالل من اإللكتروني للتوجه واختيارها األولى بالدرجة إصالحيتين مقاربتين باعتبارهما الجودة
 يعتبعر معا وهعذا الموضعو  ألهميعة إدراكها يعكس تطويريا مدخال باعتبارها اإللكترونية اإلدارة تطبيقات تبني
 إلى تشير الثال  المبح  مضمون بها ءجا التي الموضوعية المعطيات أن إال ايجابيا، مؤشرا ذاته حد في
 التطبيعق بعإجراءات أساسعا متعلعق واقععي هعو وما واألهداف بالمضمون مرتبط نظري هو ما بين كبيرة فجوة

 ككل. الجامعية المنظومة منها تعاني التي التحديات من جملة وجود نتيجة الملموسة والنتائج



 

 

              

 
 

 
 
 
 

 الفصل الثالث

من خطل " 1باتنة"تميز أداء جامعة  
دراسة  -لكترونية تطبيق اإلدارة اإل 

 .-ميدانية
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 تمهيد
 المرتبطعععة العمليعععة المسعععائل تنعععاول بعععل النظريعععة المسعععائل علعععى فقعععط يقتصعععر لعععم الدراسعععة موضعععو  إن

 الفصول في التطرق تم أن فبعد النظري، بالجانب وثيقا ارتباطا ترتبط والتي والميدانية الواقعية بالممارسات
 اإلدارة دور قيعاس فعي اعتمادهعا سعيتم التعي والمؤشعرات المعايير وتحديد للدراسة النظرية األطر إلى السابقة

 التععي التطبيقيععة الدراسععة بالتحليععل ليتنععاول الفصععل هععذا يععأتي اإلداريععة، المنظمععات أداء تميععز فععي اإللكترونيععة
 الجامععة تلعبعه العذي والهام البارز الدور نتيجة االختيار هذا جاء حي  "،1باتنة" جامعة مستوى على تمت
 جميععع احتععواء وصعععوبة جهععة، مععن المعلومععاتي دقتصععاواال المعرفععة مجتمعععات إلععى التحععول ظععل فععي حاليععا

 تميععز مفهععوم تعقععد فععي خاصععة أخععرى جهععة مععن والثععراء بععالتنو  تتميععز التععي الجزائريععة العامععة اإلدارة مفععردات
 ومعاييره. مؤشراته تحديد سبيل في الباحثة من كبيرا وعناء جهدا تطلب الذي األمر وهو وتشعبه األداء

 متضعععمنا جعععاء إذ سعععابقا، تناولعععه تعععم معععل لكعععل الميعععداني اإلسعععقاط بمثابعععة يععععد الفصعععل هعععذا فعععان وعليعععه
  اآلتية: المباح 
 الميدانية. للدراسة المنهجية اإلجراءات األول: المبحث
 ".1ةباتن" بجامعة لكترونيةاإل  اإلدارة تطبيق ومستوى واقع تشخيص الثاني: المبحث
 ".1باتنة" بجامعة األداء تميز تحقيق في لكترونيةاإل  اإلدارةإسهام  الثالث: المبحث

تقييم مسار تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة فـي اإلدارة العامـة فـي الجزائـر وعطقتهـا بمسـتوى  المبحث الرابع:
 تميز أدائها.
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 الميدانية. للدراسة المنهجية اإلجراءات األول: المبحث
 نتعائج إلى للوصول سليمة علمية منهجية تبا ا تتطلب مواضيعها اختلفت مهما دراسة ةبأي القيام إن
 دراسععتها المععراد الظععاهرة أو المسععتهدف الموضععو  عععن ضععرورية بيانععات تععوفير جانععب إلععى ودقيقععة، صععحيحة
 ليتنععاول المبحعع  هععذا جععاء لععذا المطلععوب، بالشععكل بحيثياتهععا اإللمععام الباحعع  يسععاعد الععذي بالشععكل وتحيلهععا
 المعتمععد للمععنهج وصععفا ذلععك ومععن دراسععتها ذيععتنف فععي الباحثععة قبععل مععن المعتمععدة لإلجععراءات مفصععال   وصععفا  
 التطعععرق ليعععتم صعععدقها، فحعععص فعععي المعتمعععدة واإلجعععراءات إععععدادها طعععرق وكعععذا المسعععتخدمة الدراسعععة وأدوات

 فعععي المعتمعععدة اإلحصعععائية والمعالجعععات اإلجعععراءات بععععرض واالنتهعععاء والزمانيعععة، المكانيعععة الدراسعععة لمجعععاالت
 .البيانات تفريغ عملية دعب إليها المتوصل النتائج وتفسير تحليل
 وأدواتها. الدراسة منهال األول: المطلب

 مععا وهععذا البحعع ، أهععداف تحقيععق علععى تسععاعد بحثيععة وأدوات علميععا منهجععا علميععة دراسععة كععل تتطلععب
 المطلب. هذا خالل من توضيحه سيتم

 الدراسة: منهج األول: الفر 
 نإفععع بحثعععه، معالجعععة فعععي الباحععع  يتبعهعععا التعععي والقواععععد الخطعععوات مجموععععة هعععو المعععنهجأن  باعتبعععار

 واختبععار أسععئلتها عععن لإلجابععة المطلوبععة والمعلومععات جهععة مععن الدراسععة بطبيعععة وثيقععا ارتباطععا يععرتبط ختيععارها
 باعتبععاره االجتمــاعي المســ  مععنهج اعتمععاد تععم فقععد وعليععه أخععرى، جهععة مععن أهععدافها تحقيععق ومنععه فرضععياتها

 فـي العامـة اإلدارة أداء تميـز فـي لكترونيـةاإل  اإلدارة "دور الدراسعة موضعو  معع وتناسبا قربا المناهج أكثر
 البيانعععات تجميعععع إمكانيعععة معععن للباحثعععة يعععوفره معععا خعععالل معععن "،1باتنـــة بجامعـــة ميدانيـــة دراســـة – الجزائـــر

، العععى جانعععب خاصعععة بصعععفة البحععع  ومجتمعععع عمومعععا الدراسعععة موضعععو  حعععول والنوعيعععة الكميعععة والمعلومعععات
المعلومععات الكميععة المتحصععل عليهععا إلععى معطيععات رقميععة سععاهم فععي تحويععل تلععك يالمععنهج االحصععائي الععذي 

 وتفسيرها كيفيا وفق ما يتماشى وأغراض الدراسة.
 الدراسة.ت او أد الثاني: الفر 

عععلم إن  يتوقعععف معععا وهعععذا أهعععدافها، تحقيعععق علعععى قعععدرتها معععدى فعععي يكمعععن دراسعععة ةأيععع نجعععاح أن بعععه المس 
 الصععععحيحة البيانعععات علعععى للحصععععول المالئمعععة لعععألدوات واألنسععععب الرشعععيد االختيعععار علععععى األولعععى بالدرجعععة
 تجرى الذي األصلي المجتمع وطبيعة جهة من المعتمد البحثي للمنهج تبعا تحدد والتي موضوعها لمعالجة

 هعذه فعي االعتمعاد تعم فقعد وعليعه الدراسعة محعل الموضعو  طبيعة وكذا ،أخرى جهة من الميدانية الدراسة فيه
 :التالية التقنيات على الدراسة

 البيانعات جمعع فعي الباحع  حعواس علعى كبيعر بشعكل تعتمعد التعي األداة باعتبارهعا فالمالحظعة المطحظة: .1
 هععذه فععي المالحظععة وجهععت حيعع  علميععة، أسععس علععى يقععوم أن يريععد عمععل لكععل عنهععا غنععى ال والمعلومععات
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 جانعب إلعى الدراسعة، محعل الكليعات مواقعع وكعذا "1باتنعة" لجامععة االلكترونعي الموقعع علعى طال البا الدراسة
جععراءات ظعروف مختلععف رصعد  األساسععية ومحععدداتها الدراسعة بمتغيععرات مباشععرا ارتباطعا تععرتبط التعي العمععل وا 
 ن.ستجوبيالم األفراد على االستبيانات وجمع توزيع بهدف واألقسام الكليات في الباحثة تجول مع تزامنا
 ال التعععي الحععرة المقابلععة أسععلوب علععى االعتمعععاد تععم الدراسععة لهععذه بالنسععبة مقننـــة: الغيــر الحــرة المقابلــة .6

 األولعى بالدرجعة ذلعك رد يمكعن حي  للمستجوب، ستوجه التي األسئلة لترتيب خطة على االعتماد تستدعي
 بجميعع اإللمعام معن تمكنها مهيكلة مقابالت إجراء على الباحثة لطلب نستجوبيالم األفراد استجابة عدم إلى

 بععععض بعععإجراء الباحثعععة لتقعععوم لعععديهم، الوقعععت تعععوفر ععععدم بحجعععة يالكعععاف بالشعععكل الدراسعععة موضعععو  جوانعععب
 فرصعة تنتهعز كانعت حيع   االستبيان توزيع مع تزامنا دقائق . الغالب في مدتها تتجاوز لم التي المقابالت

 بععض لتوجعه االسعتمارات فيهعا وزععت التعي المكاتعب فعي اإلداريعة المستويات مختلف من موظف أي تواجد
 بععععض فيعععه يقعععوم العععذي الوقعععت اسعععتغالل أو سعععطحية، بطريقعععة عنهعععا اإلجابعععة يعععتم معععا غالبعععا التعععي األسعععئلة

 وتطبيق استخدام واقع حول معلومات على منهم الحصول فيوملئه  االستبيان على باالطال  ينستجوبالم
 قعررت لعذا أدائهعا علعى التطبيقعات هعذه أحعدثتها التعي التغييعرات وكعذا 1"باتنعة" جامععة فعي لكترونيةاإل اإلدارة
 فقط. ثانوية أداة مجرد األداة هذه اعتبار الباحثة

 سععيتم التععي المراحععل مععن العديععد عبععر وطورتهععا الباحثععة أعععدتها التععي االسععتبيان سععتمارةا تعععد :االســتبيان .1
 كونها متغيراتها، وقياس الدراسة بموضو  المتعلقة البيانات جمع في المعتمدة األساسية األداة إليها التطرق

 األول الفصععل فععي تناولععه تععم لمععا ووفقععا أبعععاده بكععل الدراسععة لموضععو  الشععاملة األسععئلة مععن مجموعععة حتععوتا
 العينععععة طععععرف مععععن عليهععععا لإلجابععععة باليععععد سععععتالمهااو  تسععععليمها تععععم حيعععع  الموضععععوعة، الخطععععة إطععععار وفععععي
 .ستجوبةالم
 يمكععععن التععععي والخطععععوات المراحعععل مععععن بالعديععععد سعععتبياناال وتصععععميم إعععععداد معععر لقععععد سععععتبيان:اال إععععداد .أ 

 :اآلتي في إيضاحها
 إشعععكالية علعععى بنعععاء   مجعععال كعععل تحعععت تقعععع التعععي الفقعععرات وصعععياغة لالسعععتبيان الرئيسعععة المجعععاالت تحديعععد -

 متغيععري بععين يععربط سععابق مقيععاس تععوفر لعععدم ونظععرا أدبياتهععا، علععى االطععال  خععالل ومععن الدراسععة وفرضععيات
 اإلدارة تطبيق بمتطلبات يتعلق فيما الدراسة من النظري الجانب في عرضه تم ما بين الربط تم فقد الدراسة

  ومؤشراته. األداء تميز ومحددات اإللكترونية
 وقدرتعه مالءمتعه معدى معرفعة أجعل من المشرف األستاذ على وعرضه األولي شكله في االستبيان إعداد -

 الالزمة. البيانات جمع على
 ".8رقم "الملحق صدقه من والتحقق لتحكيمه المتخصصين األساتذة من مجموعة على االستبيان إحالة -
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عادة األسئلة بعض بدمج االستبيان تعديل -  وفقعا النهعائي شعكله فعي وصعياغته ،اآلخعر العبعض صياغة وا 
 ".1 رقم الملحق" المحكمين راءآل
 سعتثناؤهما تعم فعردا 11 معن مكونعة اسعتطالعية عينعة علعى توزيعه خالل من االستبيان ثبات من التحقق -

 الفعلية. العينة من بعد فيما
 وطبعه. مراجعته ثم النهائي شكله في ستبياناال كتابة -
 ستجوبين.الم على وباليد ورقيا ستبياناال توزيع -
 تضييعها. وعدم ملؤها تم التي النسخ وتجميع ستبياناال على اإلجابة تابعةم -
 وتفسيرها. البيانات تحليل -
 ودرجتهعا دراسعتها بموضعو  الباحثعة فيهعا تععرف مختصعرة مقدمعة سعتبياناال تضعم ن ستبيان:اال وصف  .ب 

 سعععرية علعععى وتؤكعععد البحععع  سعععتكمالال ينسعععتجوبالم مشعععاركة أهميعععة إلعععى فيهعععا تشعععير كمعععا أهعععدافها، وتوضعععح
 وفقعا قسعمين إلعى مقسعمة األسعئلة معن مجموععة تليهعا ،علميعة ألغعراض فقعط اسعتخدامها يعتم التي المعلومات

 يلي: لما
 والسمات الخصائص توضح والتي ينمستجوبال عن األولية المعلومات بعض على يحتوي األول: القسم -

 والخبعرة الوظيفعة إليهعا، المنتمعي الكليعة التعليمعي، المسعتوى السن، الجنس، مثل: للعينة والوظيفية الشخصية
 المهنية.

 مختلعف وقيعاس بمعرفعة أسعئلة معن يتضمنه ما خالل من ستبياناال من الثاني القسم يعنى الثاني: القسم -
 تضععم التععي المجعاالت مععن عععددا واحععد منهعا كعل يضععم محععورين إلعى قسععم حيعع  بالدراسعة، المتعلقععة المجعالت
 :اآلتي النحو على المجال بذلك المرتبطة العبارات من عددا بدورها
 جامععععة فعععي اإللكترونيعععة اإلدارة تطبيعععق ومسعععتوى واقعععع بتشعععخيص المحعععور هعععذا يعنعععى األول: المحـــور 
 موزعععة فقعرة 10 تضعمن حيعع ، لعذلك وضعرورية أساسععية متطلبعات معن عليععه تتعوفر معا ضععوء علعى "1باتنعة"

 يلي: لما وفقا مجاالت خمسة على
 الفقعرة معن :1باتنعة جامععة فعي لكترونيعةاإل لعإلدارة التنظيمعي" " اإلداري التوظيعف مستوى األول: المجال -
 ..1 الفقرة إلى 11
 الفقرة إلى 10 الفقرة من .1باتنة جامعة في لكترونيةاإل لإلدارة البشري التوظيف مستوى الثاني: المجال -
10. 
 الفقعرة إلعى 10 الفقعرة من :1باتنة جامعة في لكترونيةاإل لإلدارة التقني التوظيف مستوى الثال : المجال -
66. 
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 غععالى 61 الفقععرة مععن :1باتنععة جامعععة فععي لكترونيععةاإل لععإلدارة األمنععي التوظيععف مسععتوى الرابععع: المجععال -
 .60 الفقرة

 إلععى 60 الفقععرة مععن :1باتنععة جامعععة فععي كترونيععةلاإل لععإلدارة المععالي التوظيععف مسععتوى الخععامس: المجععال -
 .10 الفقرة
 األداء تميععز تحقيعق فعي لكترونيعةاإل اإلدارة إسعهام مسعتوى بدراسععة المحعور هعذا يتعلعق الثـاني: المحـور 

 الفصعل فعي تحديعدها تعم التعي األداء تميعز مؤشرات أساسا تعكس مجاالت ستة خالل من ،"1باتنة" بجامعة
 يلي: كما موزعة فقرة 00 إجماال وتتضمن الدراسة، من األول

 :1باتنعة لجامععة المتميعز االسعتراتيجي البناء تحقيق في اإللكترونية اإلدارة إسهام مستوى األول: المجال -
 .06 الفقرة إلى 10 الفقرة من
 الفقعرة معن :1باتنعة لجامععة المتميعزة القيعادة تحقيعق فعي اإللكترونيعة اإلدارة إسعهام مسعتوى الثعاني: المجال -
 .00 الفقرة إلى 01
 مععن :1باتنععة لجامعععة متميععزة تنظيميععة بيئععة خلععق فععي اإللكترونيععة اإلدارة إسععهام مسععتوى الثالعع : المجععال -

 .00 الفقرة إلى 01 الفقرة
 الفقعرة معن :1باتنة لجامعة متميزة بشرية موارد خلق في اإللكترونية اإلدارة إسهام مستوى الرابع: المجال -
 .20 الفقرة إلى .0
 20 الفقرة من :1باتنة جامعة في اإلبدا  تحقيق في االلكترونية اإلدارة إسهام مستوى الخامس: المجال -
 .06 الفقرة إلى
 مععن :1باتنععة لجامعععة متميععزة مخرجععات تحقيععق فععي اإللكترونيععة اإلدارة إسععهام مسععتوى السععادس: المجععال -

 .00 الفقرة إلى 01 الفقرة
 األساسية. ومحاوره مجاالته على االستبيان فقرات توزيع (:12) رقم الجدول

 رقم
 المحور

 عنوان
 أرقام المجاالت المحور

 العبارات
 عدد
 المجموع الفقرات

11 

 تطبيععععق مسععععتوى
 اإلدارة

 فعععي كترونيعععةلاإل
 "1باتنة" جامعة

 لعععععععععععععإلدارة اإلداري التوظيعععععععععععععف مسعععععععععععععتوى
 .1باتنة جامعة في لكترونيةاإل

11-1. 
1. 

 
 
 
 

10 

 لعععععععععععإلدارة البشععععععععععري التوظيععععععععععف مسععععععععععتوى
 .1باتنة جامعة في لكترونيةاإل

10-10 
12 

 لععععععععععععإلدارة التقنععععععععععععي التوظيععععععععععععف مسععععععععععععتوى
 .1باتنة جامعة في لكترونيةاإل

10-66 
1. 
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 لعععععععععععإلدارة األمنعععععععععععي التوظيعععععععععععف مسعععععععععععتوى
 .1باتنة جامعة في لكترونيةاإل

61-60 
10 

 لعععععععععععإلدارة المعععععععععععالي التوظيعععععععععععف مسعععععععععععتوى
 .1باتنة جامعة في لكترونيةاإل

11-10 
10 

16 
 

 اإلدارة إسععععععععععععععهام
 فعععي االلكترونيعععة
 تميعععععععععز تحقيعععععععععق

 جامععععععععععععععععععععععة أداء
 .1باتنة
 

 فععععععي لكترونيععععععةاإل اإلدارة إسععععععهام مسععععععتوى
 المتميعععععععععز االسعععععععععتراتيجي البنعععععععععاء تحقيعععععععععق
 .1باتنة لجامعة

 
10-06 1. 

 

 فععععععي لكترونيععععععةاإل اإلدارة إسععععععهام مسععععععتوى
 .1باتنة لجامعة المتميزة القيادة تحقيق

01-00 
10 

 
 
 
 

00 

 فععععععي لكترونيععععععةاإل اإلدارة إسععععععهام مسععععععتوى
 لجامععععععععة متميعععععععزة تنظيميعععععععة بيئعععععععة خلعععععععق
 .1باتنة

01-00 
1. 

 فععععععي لكترونيععععععةاإل اإلدارة إسععععععهام مسععععععتوى
 .1باتنة لجامعة متميزة بشرية موارد خلق

0.-20 10 

 فععععععي كترونيععععععةلاإل اإلدارة إسععععععهام مسععععععتوى
 .1باتنة لجامعة اإلبدا  تحقيق

20-06 1. 

 فععععععي كترونيععععععةلاإل اإلدارة إسععععععهام مسععععععتوى
 .1باتنة لجامعة متميزة مخرجات تحقيق

01-.1 10 

 00 المجمو 
 االستبيان. بيانات على باالعتماد ةطالبال إعداد من المصدر:

 اإلجابعة فعي صععوبة نسعتجوبو الم يجعد ال كعي المغلقعة األسعئلة نمعوذ أ وفعق االسعتبيان إععداد تعم وقد
 البعديل أمعام (x) عالمعة بوضعع المبحعو  يكتفعي إذ عنهعا اإلجابعة فعي كبيعرا وقتعا تتطلعب ال أنهعا كمعا عنها،

 والعتحكم البيانعات تفريعغ عمليعة لتسعهيل وكذلك ال( -ما حد إلى -)نعم الثالثي "ليكرت" لتدر  وفقا المناسب
 يلي: لما وفقا تحليلها في

 المعتمد. الثطثي ليكرت مقياس درجات (:81) رقم الجدول
 ال ما حد إلى نعم االستجابة
 1 8 5 الوزن
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 دراسعة أي إلجراء بتصميمه الباح  يقوم الذي االستبيان اعتماد إن :االستبيان وثبات صدق إجراءات .  
 وفعي واالعتمعاد، للتطبيعق صالحة أداة منه تجعل التي واالختبارات المقاييس من لجملة يخضع أن له بد ال
 اآلتية: اإلجراءات خالل من ستمارتهاا بتقنين الباحثة قامت السياق هذا
 معا فععال تقعيس الموضعوعة والعبعارات الفقعرات أن معن التأكعد االسعتبيان بصدق ويقصد الصدق: اختبار 

 فععي عرضعها خعالل معن "االسعتبيان" أداتهععا صعدق معن بالتأكعد الباحثعة قامععت حيع  ألجلعه، وأسسعت وضععت
 تععم إذ مختلفععة، تخصصععات وفععي وخارجهععا الجامعععة داخععل مععن محكمععين (.ثمانيععة ) علععى المبععدئي شععكلها
 مواءمعة مدى وكذا فيه، صنفت الذي للمجال الفقرات مناسبة مدى حول همآراء لتبين خاصة استمارة إعداد

 مععن والتأكععد مناسععبتها، عععدم حععال فععي البععديل تععراحاق مععع الدراسععة لفرضععيات الموضععوعة والمحععاور المجععاالت
 اعتمعععدت حيعع  لغويععا، سععليمةال غيععر للعبععارة المناسععبة اللغويععة الصععياغة اقتععراحو  للفقععرات الصععياغة وضععوح
 أصعل معن محكمعين( 0سبع ) موافقة بواقع أي الفقرات صالحية على للحكم أرائهم من %0. نسبة الباحثة
 معادلعة تطبيعق خعالل معن يتأكعد معا ووهع بالصعدق يتمتعع االسعتبيان ويجععل مقبعول جعد يععد معا وهعذا ،ثمانية

 حي : "لوشي"
 ن 
 
ن  م   
  ن 
 

 . ص 

 أن: حي 
 لقياسه. وضعت ما تقيس العبارات أن عتبرواا الذين المحكمين عدد ام ن
 للمحكمين. الكلي العدد ان

 ص"" وقعععععدرت ،1.0 معععععن اكبعععععر أو تسعععععاوي ص"" تكعععععون أن يجعععععب صعععععادقة العبعععععارات تكعععععون وحتعععععى
 للتطبيق. قابال ويجعله بالصدق يتمتع االستبيان أن يعني ما %1.00 بنسبة االستبيان
 يلي: لما وفقا المحكمين باقي طرف من المقترحة التعديالت بإجراء الباحثة لتزمتا كما

 الثاني. للمحور األول المجال من فقرتين ودمج األول، للمحور الثاني المجال من فقرة حذف -
 الفقرات. لبعض اللغوية الصياغة تعديل -
 عليها. المصادق االستبيان فقرات تثبيت -
 لععو فيمعا كبيعر بشعكل تغيرهععا وععدم سعتبياناال نتعائج اسععتقرار معدى هنعا بالثبعات ويقصععد الثبـات: ختبـارا 

 قيععاس خاللهععا مععن يععتم التععي الطععرق تختلععف حيعع  معينععة، زمنيععة فتععرات خععالل األفععراد مععن عينععة علععى طبععق
 ختبععاراال إعععادة بطريقععة يعععرف مععا أو الععزمن عبععر سععتقراراال طريقععة اعتمععدت الباحثععة أن إال وتتعععدد الثبععات

((test retest، 11بعع حجمهعا قعدر التعي سعتطالعيةاال العينعة علعى السعتمارةوجمعع ا  توزيعع خعالل معن وهعذا 
 ذلعك بععد لتقعوم األول، التطبيعق معن أسعبوعين بععد األفعراد نفعس على ثانية مرة تطبيقها إعادة ثم ومن مفردة
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 المشعرف األستاذ على وعرضها ومقارنتها ةحد على مرة كل خالل عليها المتحصل البيانات بتفريغ الباحثة
 الععذي سعتبياناال ثبعات علعى ودالعة عاليعة درجعة وهعي %1. تتجعاوز النتعائج بعين التوافعق نسعبة أن أكعد العذي
 للتوزيع. قابال بذلك أصبح

 ثقعة على يجعلها مما الدراسة في المعتمد االستبيان وثبات صدق من تأكدت قد الباحثة تكون وبذلك
 فععي تتحععدد بسععيطة إحصععائية أدواتبعع ذلععك فععي مسععتعينة النتععائج لتحليععل وصععالحيتها األداة صععحة مععن تامععة

 الحسابي. والمتوسط المئوية النسب التكرارات،
 معالجعات اسعتخدام تعم المجمععة البيانات ومعالجة الدراسة أهداف لتحقيق اإلحصائية: المعالجة أدوات .د 

 في: محددة إحصائية
 أفعراد اسعتجابات تحديعد وكعذا ،سعتجوبةالم الدراسعة عينعة وصعف بهعدف وهعذا :المئويـة والنسـب التكرارات .1

 ال/ )نععم، الواحعد الخيعار ظهعور ععدد التكعرارات تمثعل حيع  ومجاالتعه، االسعتبيان فقرات اتجاه الدراسة عينة
 لظهعور ممكعن ععدد أكبعر تمثعل التعي n لعع بالنسعبة الخيعار ذلك مقدار المئوية النسبة تمثل فيما ما(، حد إلى
 تحديعد فعي المئويعة النسعبة علعى اعتمعدت الدراسعة هعذه فعإن العمعوم وعلعى ،%111 بعذلك ممثلعة الخيار ذلك

 معن مجال كل اتجاه العينة أفراد استجابات وكذا ،االستبيان فقرات من فقرة كل اتجاه العينة أفراد استجابات
 يلي: كما يكون حسابها فإن وعليه الدراسة، مجاالت

 يلي: ما خالل من يتم هذا إنف للفقرة: المئوية النسبة حساب حال في 
   

      

 
 

 الواحدة. للفقرة الواحد للخيار الدراسة عينة أفراد خيارات عدد =ni بحي 
N6. ب والمقدرة العينة أفراد مجمو  ا. 

 يلي: ما خالل من يتم هذا نفإ للمجال: المئوية النسبة حساب حال في 

   
∑      

 
 

 المجعال تحعت المنضعوية الفقعرات لمجمو  الواحد للخيار الدراسة عينة أفراد خيارات مجمو  ا  ∑ بحي :
 الواحد.

Nالمئوية. نسبته تحديد المراد المجال فقرات عدد (×6.) العينة أفراد مجمو  ا 
 مععن فقععرة كععل عععن العينععة أفععراد اسععتجابات انخفععاض أو ارتفععا  لمعرفععة اسععتعماله تععم الحســابي: المتوســط .8

 اسعععتخدام طريعععق ععععن وهعععذا الموافقعععة درجعععة حسعععب وترتيبهعععا مجاالتعععه معععن مجعععال كعععل أو ،االسعععتبيان فقعععرات
 اآلتية: المعادلة

 ⃑  
∑       
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 متوسعط حسعاب حعال في الواحدة للفقرة الواحد للخيار الدراسة عينة أفراد خيارات مجمو  =  ∑ أن: حيث
 ككل. المجال متوسط حساب حال في الواحد المجال تحت المنضوية الفقرات مجمو  أو الواحدة، الفقرة

 .1و 1 بين والمتراوح الثالثي ليكرت سلم وفق المحدد الدراسة أداة في الخيار وزن =   
Nفقععرات عععدد ×6. العينععة أفععراد مجمععو  أو الفقععرة(، متوسععط حسععاب حععال )فععي 6. العينععة أفععراد مجمععو  ا 

 .المجال( متوسط حساب حال )في المجال
 الحسععابي )المتوسععط اآلتيععة: المعادلععة خععالل مععن إليععه التوصععل يععتم والععذي النســبي: الحســابي المتوســط .5

 "(.1" نسبي وزن أعلى /111×المجال أو للفقرة
 مععن الثالثععي "ليكععرت" مقيععاس فععي الخاليععا طععول تحديععد تععم الدراسععة فععي المعتمععد المحععك لتحديععد المحــك: .5

 على للحصول المقياس في قيمة أكبر على تقسيمه ثم ومن (،6ا1-1) الدرجات بين المدى حساب خالل
 (1وهعععي) المقيععاس فععي قيمععة أقععل إلععى القيمععة هععذه إضععافة ذلععك بعععد ليععتم (،1.22ا6/1) أي الخليععة طععول
 يلي: كماا موضح الخاليا طول بذلك ليصبح الخلية لهذه األعلى الحد تحديد بهدف

 الدراسة. في المعتمد المحك (:81) رقم الجدول
 النسبي الوزن الخلية طول

1 1-1.22 
1.20 1.20-6.11 
6.10 6.10-1 

 علعى الحسعابية المتوسعطات ترتيب الباحثة اعتمدت اإلجابات مستوى على والحكم الدراسة نتائج ولتفسير  
 المعتمد. بالمحك التوفر مستوى حددت وقد مجال، كل في الفقرات ومستوى ككل لألداة المجاالت مستوى
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 الدراسة. مجاالت الثاني: المطلب
 علععى االجتماعيععة، البحععو  فععي خاصععة الهامععة المنهجيععة الخطععوات مععن الدراسععة مجععاالت تحديععد يعععد

 عليععه يترتععب ممعا والزمععان المكعان بتغيععر للتغييعر قابلععة العلعوم هععذه مثعل فععي االجتماعيعة الظععواهر أن اعتبعار
 مجعالين دراسعة لكعل أن علعى االجتمعاعي البحع  بمنعاهج المشتغلين من العديد اتفق ح  نتائجها، في تغيرا
 خععالل مععن الدراسععة مععن المععوالي الجععزء فععي إليععه التطععرق سععيتم الععذي البشععري المجععال جانععب إلععى- نرئيسععي

 بتحديعععد يعنعععى والعععذي الزمنععي المجعععال فعععي األول المجععال يتحعععدد حيععع  ،-وعينتهععا الدراسعععة لمجتمعععع التطععرق
 الجغرافعي أو -المكعاني المجعال - الثعاني المجعال يركعز بينما بحثه، إعداد في الباح  يستغرقه الذي الوقت
 يلي: كما الدراسة هذه مجاالت تحددت فقد وعليه الدراسة، تلك فيها أجريت التي البيئة ودراسة تحديد على
 الزمني. المجال األول: الفر 

 لتحقيععق الالزمععة المعلومععات جمععع علععى الباحعع  وقععدرة الموضععو  طبيعععة حسععب الدراسععة فتععرة تتحععدد
 الالزمعة التسعهيالت تقعديم فعي الدراسعة فيهعا تعتم التي المنظمة أو المؤسسة تعاون مدى على عالوة ،هاأهداف

 السععنة يقععارب مععا دامععت 1"باتنععة" بجامعععة الميدانيععة الدراسععةفععإن  اإلطععار هععذا وفععي الضععرورية، والمعلومععات
 تصعور بوضعع .611 جعانفي شعهر معن بداية الباح  قامت إذ ،.611 سنة بداية في بالتبلور بدأت حي 
 للتأكد المشرف األستاذ على عرضها ثم ومن محور كل تحت تقع التي المجاالت وتحديد لالستبيان مبدئي
شعكاليتها الدراسعة أهداف مع انسجامها من  فقعرات صعياغة ذلعك بععد ليعتم موافقتعه، أبعدى حيع  وفرضعياتها وا 

خراجععه االسععتبيان رجاعععه مععارس شععهر أواخععر المبدئيععة صععورته فععي وا   إلبععداء المشععرف لألسععتاذ أخععرى مععرة وا 
 المسععتهدفة والكليععات المسععتخدمين مصععلحة نحععو بالتوجععه الباحثععة قامععت الوقععت ذلععك وفععي حولععه، مالحظاتععه
 الفتعرة هعذه فعي سععت كمعا وعينتهعا، الدراسعة مجتمعع لضعبط الضعرورية اإلحصعائيات على للحصول بالبح 
 والنوعيععة الكميععة المعلومععات بعععض علععى الحصععول عمليععة عليهععا تسععهل التععي المقععابالت بعععض إجععراء إلععى

 محععددات عععن البحعع  وكععذا المختلفععة واسععتخداماتها الجامعععة فععي اإللكترونيععة اإلدارة تطبيقععات بواقععع المتعلقععة
 الكثيرة. انشغاالتهم بحجة بالمقابلة المستهدفين قبول لعدم نظرا يحد  لم ما وهذا والتميز األداء

 عقعب صعدقها معن للتأكعد للتحكعيم اسعتمارتها بإرسعال الباحثعة قامعت ماي شهر في وتحديدا ذلك عقب
جعععراء المشعععرف األسعععتاذ لهعععا وجههعععا التعععي بالمالحظعععات تقيعععدها  هعععذه اسعععتغرقت حيععع  ،الالزمعععة التععععديالت وا 
 قيامهععععا وبعععععد - 6110/.611 الجععععامعي الموسععععم بدايععععة مععععع لتتوجععععه أشععععهر األربعععععة يتجععععاوز مععععا المرحلععععة

 11 فيهععا اسععتهدفت التععي االسععتطالعية بالدراسععة القيععام إلععى -التحكععيم عمليععة عنهععا أفععرزت التععي بالتعععديالت
 كعععل تواجعععد الباحثعععة تسعععتغل كانعععت وهنعععا النهعععائي، شعععكله فعععي ضعععبطه ومنعععه االسعععتبيان ثبعععات الختبعععار مفعععردة

 التععي المعلومعات بعععض علعى منععه لتحصعل التوزيعع بعمليععة فيهعا قامععت التعي المكاتععب فعي إداري أو أكعاديمي
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 أسعئلة طعرح خعالل معن المباشرة وغير المقننة غير المقابلة -التعبير صح إن – بذلك معتمدة دراستها تخدم
 رسمية. مقابلة في بأنه يحس الباح  يجعل ال بشكل ومركزة بسيطة

 التعععي المرحلعععة وهعععي الفعليعععة عينتهعععا علعععى اسعععتمارتها بتوزيعععع الباحثعععة بعععدأت أكتعععوبر شعععهر بدايعععة ومعععع
 وبأسععلوب قطعيععا رفضععا االسععتبيان علععى اإلجابععة الععبعض رفععض نتيجععة الصعععوبات مععن الكثيععر فيهععا واجهععت
 مععععن العديععععد قبععععل مععععن إرجاعهععععا وعععععدم لععععديهم الوقععععت تععععوفر بعععععدم خععععراآل الععععبعض تحجععععج فيمععععا لبععععق، غيععععر
 إلععى أدت والمعيقععات األسععباب هععذه كععل مععرة، مععن أكثععر السععترجاعها الععذهاب مععن الععرغم علععى ينسععتجوبالم

 مرحلععة بععذلك لتبععدأ ،.611 ديسععمبر .1 غايععة إلععى دامععت التععي المرحلععة هععذه السععتيفاء كبيععر وقععت اسععتغراق
 .6110 فيفري 11 غاية إلى وتحليلها البيانات تفريغ
 المكاني. المجال الثاني: الفر 

 فيهعا اإللكترونيعة اإلدارة تطبيعق واقعع علعى التععرف نحعو والتوجه تميزه ودرجة الجامعة أداء دراسة إن
 وعععرض بهعا التعريعف خععالل معن الدراسعة محععل المؤسسعة تقعديم منععا يتطلعب التميعز، ذلععك تحقيعق فعي ودورهعا
 اإلدارة واسعععتخدامات تطبيقعععات بواقعععع منعععه تعلعععق فيمعععا خاصعععة واقعهعععا وصعععف ثعععم ومعععن التنظيميعععة، هيكلتهعععا

 وكعذا راؤهاإج تم التي المقابالت من عليها متحصل معلومات من تجميعه تم ما خالل من فيها كترونيةلاإل
 المختلفة. المصالح من عليها الحصول تم التي تلك
 أول تأسسعت حيع  العربعي، العوطن في الجامعات أقدم من الجزائرية الجامعة تعد :1باتنة جامعة تقديم .1

 الفرنسعععية للجامعععات األصععل طبعععق نسععخة لتكععون الفرنسعععي المسععتعمر طععرف معععن 1.00 سععنة فيهععا جامعععة
 الجامععة معرت االسعتقالل وبععد الجزائعري، المجتمعع لمشعاكل االسعتجابة دون النظعري التعليم على المنضوية
 والقانونيععععة النظاميععععة بالتركيبععععة بعيععععد مععععن أو قريععععب مععععن خاللهععععا مععععن تععععأثرت مهمععععة أطععععوار بعععععدة الجزائريععععة

 اآلن عليعععه هعععي معععا إلعععى وصعععوال الماضعععية الثالثعععة العقعععود خعععالل الجزائعععر حكعععم العععذي للنظعععام يديولوجيعععةواال
 "1باتنععة" جامععة وتععد ،.6110/611 الجامعيعة السععنة خعالل جامععة 01 إلعى لتصععل تشعبيكها فعي وامتعدت

 المكعاني للمجتمعع ممثلة باعتبارها إليها التطرق علينا استلزم ما الجزائرية الجامعية األقطاب وأبرز أهم أحد
 1للدراسة.

 رقعععم المرسعععوم بموجعععب 1000 سعععنة سعععبتمبر فعععي -حاليعععا 1باتنعععة – لخضعععر الحعععا  جامععععة تأسسعععت
 للتعلعيم معهعدين يضعم جعامعي كمركعز ،1000 جويليعة 61 لعع الموافعق 1100 رجب 1 في المؤر  00/00

 ثالثععة فععتح تععم 1000/.100 الجامعيععة السععنة وفععي واآلداب(، اللغععة ومعهععد القانونيععة العلععوم )معهععد العععالي
 اسعتغالل ذلعك إثعر علعى تعم البيولوجيعة، والعلعوم التكنولوجيعة العلعوم الدقيقعة، العلعوم هعي: جديعدة تخصصعات
 .له مركزي كمقر المدينة بوسط العتيق المستشفى

                                                           

 إلى جانب موقع الجامعة: الجامعة رئاسة طرف من مقدمة وثائق على الجزء هذا انجاز في االعتماد تم 1
batna.dz-http:// www.univ 
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 فعععي كلتعععهيه دتيعععأع المختلفعععة وتخصصعععاته بأقسعععامه الجعععامعي للمركعععز األمثعععل رييالتسععع علعععى وعمعععال
 ستة ضمت حي  العالي للتعليم الوطنية المعاهد نظام إلى الجامعي المركز هيكلة إعادة تم 10.0 جانفي
 غيعر العوطني، التعليم لوزير المباشر اإلشراف تحت استشاري نظام وفق وتعمل وماليا إداريا مستقلة معاهد

 ةيعالوطن المعاهعد نظعام إلغعاء إلعى ةيالوصعا دفععت "باتنعة" ةيبوال الجامعي نيالتكو  شهدها التي التطورات أن
 للمرسعععوم وفقعععا وذلعععك دوائعععر، إلعععى بعععدورها تتفعععر  والتعععي المعاهعععد معععن ديعععالعد لتضعععم "باتنعععة" جامععععة سيتأسعععو 

 .10.0 أوت 11 في المؤر  0.-112 رقم ذييالتنف
 فعي الشعرو  تعم  يعح داغوجي،يعوالب كلعيياله نييالمسعتو  علعى رةيعكب نهضعة ذلعك بععد الجامععة شهدت

 لجامعة ديالجد المقر في خاصة   واءياإل ومقرات ةيداغوجيالب بالمقاعد تتعلق دةيجد ةيقاعد اكليله سيالتأس
 ةيععداغوجيالب المنظومععة بهععا تععدعمت التععي ثععةيالحد التخصصععات مععن ديععالعد اعتمععدت كمععا ،"لخضععر الحععا "

  ة.يالوال وخار  داخل الطلبة من ديالعد تستقطب جعلها ما للجامعة
 هععذا مععع فيععالتك فععي "باتنععة" جامعععة شععرعت اتيععالكل نظععام اعتمععاد المتضععمن القععانون صععدور وبعععد

 ذييعالتنف المرسعوم وفعق الصعناعي واألمعن ةيعللوقا ومعهعد اتيعكل سعبع معن ةيعالنها في لتتشكل ديالجد النظام
 اآلتية: المراكز على توزعت حي  10.0 أوت 60 في المؤر  600-10 رقم
 ةيوالتجار  ةيدقتصااال العلوم ةيوكل العلوم ةيكل ضميو  "لخضر الحا " والمسمى ديالجد الجامعي المجمع -

 وكععذا ةيععالفالح والعلععوم ةيععطر يالب العلععوم معهععد إلععى إضععافة الصععناعي واألمععن ةيععالوقا معهععد ،رييالتسعع وعلععوم
 .ةيالمعمار  والهندسة ةيالمدن والهندسة الري معهد

 البدنيععة النشععاطات اتيعوتقن علععوم ومعهععد ةياإلنسعان العلععوم قسعم ضععميو  سيبفسععد ديعالجد الجععامعي القطعب -
 والرياضية.

 .التكنولوجيا ةيكل ضم" يمدني عبروق" 1 رقم الجامعي المركز -
 .السياسية والعلوم الحقوق ةيكل ضميو  "العالي عبد بعطوش بن"ا 2 رقم الجامعي المركز -
 والعلعععوم ةيعععواالجتماع ةياإلنسعععان العلعععوم ةيعععكل ضعععميو  ةياإلسعععالم للعلعععوم الععععالي ميللتعلععع العععوطني المعهعععد -

 اإلسالمية.
 التاريخ. قسم ويضم " MATUC " العمارات تقني تكوين مركب -
 .دلةيالص وقسم الطب قسم ضميو  ةيالطب العلوم ةيكل مركز -
 .سابقا بالمحافظة البح  مركز -

 إلععى "باتنععة" جامعععة هيكععل الععذي 11/110 رقععم التنفيععذي المرسععوم صععدر 6111 أفريععل 11 وبتععاريخ
 يلي: لما وفقا معاهد أربعةو  كلياتسبع 
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 العلعوم دية،قتصعااال العلعوم كليعة السياسعية، والعلعوم الحقوق كلية التكنولوجيا، كلية العلوم، كلية الكليات: -
 واللغات، اآلداب كلية اإلسالمية، والعلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية العلوم كلية التسيير، وعلوم التجارية
 الطب وكلية

 الهندسععة معهععد والبيئععة"، األمععن قسععمين: مععن تكعون الععذي "وهععو الصععناعي واألمععن الوقايععة معهععد المعاهعد: -
 المعماريععة. والهندسععة الععري، لمدنيععة،ا الهندسععة أقسععام:ثالثععة  ضععم "الععذي المعماريععة والهندسععة الععري المدنيععة،
 الفالحيعععة العلعععوم البيطععرة، علعععوم وهععي أقسعععامثالثععة  اآلخعععر هععو "ضعععم الفالحيععة والعلعععوم البيطععرة علعععوم معهععد

 أقسعععام: ثالثعععة بعععدوره ضعععم والرياضعععية البدنيعععة النشعععاطات وتقنيعععات علعععوم معهعععد وأخيعععرا الغعععذاء"، وتكنولوجيعععا
 المكثف. الرياضي النشاط الحركة، وعلوم التربية الرياضي، التدريب

 معن سعواء الجزائريعة الجامععات أكبعر معن تععد أصعبحت "باتنعة" جامععة شهدتها التي للتطورات جة  يونت
 :نيقسعم إلعى الجامععة ميتقسع مشرو  دراسة استدعى الذي األمر ة،يداغوجيالب اكلياله أو الطلبة عدد  يح

 صععدور تععم هيععوعل سيبفسععد الجععامعي بالقطععب "2 باتنععة" وجامعععة "،لخضععر الحععا " بمجمععع "1 باتنععة" جامعععة
-0. رقعم التنفيعذي المرسعوم ععدل العذي ،6110 جويليعة 11 فعي المعؤر  1.1-10 رقعم ذييعالتنف المرسوم
 "،1باتنععة "جامعععة ةيبتسععم لخضععر" الحععا  جامعععة" ةيتسععم ضيتعععو  األولععى مادتععه فععي تضععمن  يععح ،112
 أتي:ي كما واختصاصاتها 1 باتنة جامعة منها تتكون التي والمعاهد اتيالكل عدد ةيالثان مادته في وحدد

 كليععة اإلسععالمية، العلععوم كليععة االجتماعيععة، والعلععوم اإلنسععانية العلععوم كليععة المععادة، علععوم كليععة الكليععات: -
 واألدب اللغعععة كليعععة السياسعععية، والعلعععوم الحقعععوق كليعععة التسعععيير، وعلعععوم التجاريعععة العلعععوم دية،قتصعععااال العلعععوم
 والفنون العربي

 .ةيوالفالح ةيطر يالب العلوم معهد والعمران، المعمارية الهندسة معهد المعاهد: -
 بيعععداغوجيا مقععععدا 37000 ععععادلي معععا علعععى تتعععوفر 1"باتنعععة" جامععععة فعععإنّ  1 اكعععلياله بخصعععوص أّمعععا
 مستغال.

ـــة الهيكلـــة .6  ةيعععميتنظ كلعععةيه علعععى ةيعععوثقاف ةيععععلم كمؤسسعععة "1باتنعععة" جامععععة تعتمعععد :للجامعـــة التنظيمي
  يلي: فيما إيجازها يمكن ةيداغوجيوب
 اتيصعععالح بعععاحترام للجامععععة الععععام ريالسععع ععععن األول المسعععؤول هعععو الجامععععة ريمعععد الجامععععة: ةيعععر يمد .أ 

 الموضععوعة للمخططععات وفقععا   للجامعععة الحسععن ريبالسعع المرتبطععة المهععام ةيععتأد تععولىي وهععو ئععات،ياله مختلععف
 جانعب إلعى نيابيعات أربعع ذلعك فعي سعاعدهيو  للدولعة، العامعة اسعاتيالس معن تعتبعر والتعي ةيالوصعا طعرف من

 يلي: فيما تحديده يمكن ما وهو المركزية المكتبة
 العلمي. والبح  الجامعي التأهيل التدر ، بعد فيما العالي التكوين مديرية نيابة 
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 التعي وهعي العلميعة: والتظعاهرات واالتصعال والتنشعيط والتععاون الخارجية للعالقات الجامعة رئاسة نيابة 
 المؤسسعععات مختلعععف معععع التععععاون فعععرص خلعععق إلعععى تسععععى حيععع  الخعععارجي بعععالمحيط الجامععععة بعععربط تقعععوم
 الدولية. والجامعات الوطنية ديةقتصااال
  البناء برامج ومتابعة التخطيط ضمان على تعمل والتوجيه: واالستشراف للتنمية الجامعة مديرية نيابة 

    التخطيط. أساسها على يقام التي اإلحصائيات ورصد مخابرالو  األقسام لمختلف العلمية التجهيزات وتأمين
 .المركزية المكتبة -
 حي  للجامعة اإلدارية واألقسام للمرافق الحسن السير يضمن الذي الهيكل تمثل والتي العامة: األمانة .ب 

شراف رئاسة تحت موضوعة فرعية مديريات أربع بدورها تضم  1:في محددة العام األمين وا 
 .والمحاسبة للمالية الفرعية المديرية  ب.   والتكوين للمستخدمين الفرعية المديرية .أ 
 والرياضية. الثقافية و العلمية لألنشطة الفرعية المديريةد.      .والصيانة للوسائل الفرعية المديرية . ج

 بتحسععين يتكفععل والععذي مععدني" "عبععروق (1) الجععامعي بععالمركز المتواجععد للغععات: المكثععف التعلععيم مركععز -
  لغات. سبع في المعلومات وتجديد المستوى

 التععي التقنيعات بأحععد  مجهعز مركععز هعو الكبععرى المحاضعرات بقاعععة المتواجعد البصععري: السعمعي المركعز -
 طععرف مععن الحقععا منهععا االسععتفادة بهععدف العلميععة والنشععاطات الملتقيععات مختلععف لتغطيععة الجامعععة تحتاجهععا
 اآللي. واإلعالم واالتصال اإلعالم قسمي في خاصة واألساتذة الطلبة

 الجامععة رئاسعة معن بقعرار 1000 جعانفي 61 الجامععة منشعورات مركعز شع نأُ  الجامعة: منشورات مركز -
 .منشورة العلمية أعمالهم يروا أن في رغبوا الذين الباحثين األساتذة بلق   من طلب بعد
 وورشة مخابر عشرة من يتكون حي  واألقسام، للكليات التقنية الدعائم أهم أحد يمثل التكنولوجي: البهو -

 (.1 الجامعي بالمركز )متواجد الميكانيكية للصناعة
 الجديعععد بعععالجزء يوجعععد المتلفعععز: والتعلعععيم بععععد ععععن والتعلعععيم واالتصعععال اإلععععالم وشعععبكات األنظمعععة مركعععز -

 البصعرية األليعاف طةاسعبو  واالنترانيعت االنترنيعت بشعبكتي الجامععة بتزويعد عالقعة مالعه بكعل ويعنعي للجامعة
 يلي: ما يوفر حي  الالسلكي وتكنولوجية

 الجامعة موقع على الويب صفحات خدمات ar-univ- batna.dz   
 االلكتروني البريد webmaster[at]univ-batna.dz 
 االنترنيت. شبكة طريق عن البعض ببعضها البيداغوجية الهياكل ربط 
 دارتها الشبكات هياكل استغالل  وتسييرها. وا 
 بعد. عن والتعليم المتلفز التعليم مشاريع متابعة 

                                                           

 ، الرابط:      .0/1/611. تم التصفح بتاريخ: 1موقع جامعة باتنةالجمهورية الجزايرية الديموقراطية الشعبية،  1
   batna.dz-www.univ. 
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 وتطويرها. البيداغوجيا لتسيير اآللي اإلعالم تطبيقات استغالل 
 األمريكية المحلية األكاديمية مع اتفاقيات خالل من والتأطير التكوين Cisco. 

 واألقسام. الكليات مختلف على يتوز  مخبر 6.0على 1"باتنة" جامعة تتوفر إذ البيداغوجية: المخابر -
 اآللي اإلعالم وقاعات الحسابات مركز -

 ".1باتنة" لجامعة التنظيمي الهيكل (:15رقم) الشكل
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 تشعهدها التعي التطعورات مختلعف مواكبعة أجعل معن ":1باتنـة" جامعة في الدراسة لمتغيري وصفي تحليل .1
 تكثيععف علععى 1"باتنععة" جامعععة عمععدت الخصععوص وجععه علععى والجامعععة ر"الجععزائ" فععي العامععة اإلدارة بيئععة

 فعي اإللكترونعي العنهج بتبنعي منهعا تعلعق معا خاصة التطورات، تلك مع التعاطي في قدرتها وتوسيع جهودها
 وفقعا لهعا نظرنعا معا )إذا واإلداري التعليمعي أدائهعا مسعتوى علعى سواء التميز نحو التوجه على والعمل اإلدارة
 جععودة ضععمان خليععة عععن الباحثععة جمعتععه مععا خععالل مععن توضععيحه يععتم مععا وهععو– للجامعععة التقليععدي للمفهععوم
 بالدراسععة المسععتهدف األمععر وهععو – للجامعععة الحععدي  للمفهععوم وفقععا الشععامل )أدائهععا أو (،-بالجامعععة التعلععيم
 (.-االستبيان من عليها المتحصل النتائج خالل من سيتوضح والذي

 أن يتضععح سععابقا عرضععه تععم لمععا وفقععا ":1باتنععة" جامعععة فععي وتطبيقاتهععا لكترونيععةاإل اإلدارة اسععتخدامات .أ 
 والمسعتجدات التغيعرات معن لجملعة اسعتجابة الهيكليعة البنيويعة التطعورات معن العديد عرفت قد "1باتنة" جامعة
 سعبيل فعي وذلعك والتسعيير، اإلدارة مجعال فعي والفنيعة الوظيفيعة اإلصالحات من جملة إدخال استلزم ما وهذا
 علعى القائمة بطريقتها أهدافها تحقيق على عجزها ظل في خاصة استجابتها وتعزيز أدائها كفاءة من الرفع

 اإلدارة أصعععععبحت إذ التغييعععععر بسععععرعة يتميعععععز العععععذي الععععراهن الععععععالمي الوضعععععع ظععععل فعععععي التقليعععععدي األسععععلوب
 حيععع  التميعععز، تحقيعععق بهعععدف أدائهعععا لتطعععوير المتكامعععل والمعععدخل األمثعععل الحيعععوي الخيعععار تمثعععل اإللكترونيعععة

 والخدماتيعة األكاديميعة اإلداريعة المجعاالت مختلعف فعي تطبيقهعا علعى السعياق هذا في 1"باتنة" جامعة عملت
 المقعابالت جملعة معن إليها توصلت معلومات من الباحثة عليه تحصلت ما خالل من عرضه سيتم ما وهذا
 بدراسععتها قيامهععا أثنععاء سععجلتها التععي المالحظععات جملععة خععالل مععن وكععذلك االسععتبيان، بتوزيععع قيامهععا خععالل

 الميدانية.
 يشعير - المختلفعة األدبيعات إليعه أشعارت لمعا وفقا - عموما الجامعات في اإللكترونية اإلدارة فتطبيق

 تسعيير خعالل معن وهعذا أدائهعا، جوانعب مختلعف إلدارة الكامعل بععدها فعي الحديثة التكنولوجيات استخدام إلى
 التعامعل خعالل معن وهعذا وتحسعينها فعاليتها زيادة بهدف سواء حد على والخدمية والتعليمية اإلدارية العملية

 جامععة فعي لكترونيعةاإل اإلدارة تطبيعق و اسعتخدام مجعاالت تصنيف يمكن وعليه البيانات، من هائل كم مع
  يلي: فيما 1"باتنة"
 خعععالل معععن أساسعععا ذلعععك ويتضعععح اإلداري: الجانعععب فعععي "1باتنعععة" بجامععععة االلكترونيعععة اإلدارة تطبيقعععات 

 وفقعا وضعوحا أكثعر بشعكل ذلعك إلعى التطرق يمكن حي  الجانب، هذا في المعتمدة اإلدارية األنظمة حوسبة
 يلي: لما
 ومععا بالطلبععة عالقععة مالععه كععل هععو هنععا والمقصععود الطلبععة: شععؤون إدارة فععي لكترونيععةاإل اإلدارة تطبيقععات 

 اإللكترونيعة اإلدارة تطبيقعات بعين ومعن الجامععة، داخعل يهمهعم معا وكعل واألكاديميعة اإلداريعة شعؤونهم يخص
 موقععع علععى الباحثععة طععال ا علععى بنععاء إليهععا التوصععل تععم والتععي "1باتنععة" لجامعععة بالنسععبة المجععال هععذا فععي
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 ينلمسععتجوبا مععن عليهععا تحصععلت التععي المعلومععات جانععب إلععى تحتهععا تنطععوي التععي الكليععات ومواقععع الجامعععة
  يلي: فيما
 حععاملي معن الجعدد الطلبععة علعى فقعط مقتصععرة بعدايتها فعي اآلليععة هعذه كانعت للطلبععة: اإللكترونعي التسعجيل -

 معع خاصة التدر  مراحل مختلف في التسجيل إعادة لتشمل تطبيقاتها في توسعا بعد فيما لتعرف البكالوريا
 كليععة نجععد حيع  تطبيقهععا فعي الكليععات بعين التبععاين هنعا المالحععظ أن غيعر ،.6110/611 الجععامعي الموسعم
 اإللكترونيعععة اإلدارة مزايعععا معععن االسعععتفادة نحعععو توجعععه معععن أول التسعععيير وعلعععوم والتجاريعععة ديةقتصعععااال العلعععوم

 التسجيل. إعادة في الورقية التقليدية األنظمة تعتمد األخرى الكليات بقيت بينما اإلطار هذا في وتطبيقها
ععععادة التسعععجيل اعتمعععاد إلعععى .6110/611 الجامعيعععة السعععنة منعععذ "1باتنعععة" جامععععة توجهعععت كعععذلك  وا 

 إعععالن خععالل مععن والععدكتوراه( )الماجسععتير التععدر  بعععد مععا مرحلععة فععي للطلبععة بالنسععبة اإللكتععرونيين التسععجيل
 التعي الكليعات عمعادات إلعى الملفات بإرسال والباحثين الطلبة ومطالبة الكليات مواقع في التسجيالت تواريخ
  لكتروني.اإل البريد عبر إليها ينتمون

 السعنة منعذ "PROGRES" نظعام األخرى الجزائرية الجامعات غرار على "1باتنة" جامعة اعتمدت كما
 الترشعععح طلبعععات اسعععتقبال لعععىإ يعمعععد العععذي النظعععام وهعععو الماسعععتر، طلبعععة لتسعععجيل 6110/.611 الجامعيعععة
 تخصص. كل في المفتوحة المناصب إطار في لكترونياإ ومعالجتها

 التسععععجيالت أن الشخصععععية تجربتهععععا وكععععذا الميدانيععععة دراسععععتها خععععالل الباحثععععة الحظتععععه مععععا أن غيععععر
 تسعجيله استكمال الطالب من يطلب ما سرعان إذ أولية، محطة مجرد كونت أن تعدو ال للطلبة لكترونيةاإل
وهععو اإلجععراء الععذي يتعععارض بشععكل واضععح مععع مقتضععيات  شخصععيا يقععدم ورقععي ملععف إحضععار خععالل مععن

 ومتطلبات العمل اإللكتروني.
 اإللكتروني. المعدالت حساب أنظمة اعتماد خالل من وتقويمها وحسابها الطلبة نتائج استخرا  -
تاحة الدراسية للمقاييس االختبارات جداول عرض -  وتأكيدها. نقاطهم على الطلبة طال ا فرصة وا 
تاحتها األفوا  حسب الطلبة توزيع -  الطالب. فيها يدرس التي للكلية لكترونياإل الموقع على وا 
  التدر . بعد ما دراسات لطلبة العلمية والرسائل أطروحات مناقشات تواريخ عن اإللكتروني اإلعالن -
 جميعععع شعععؤون هنعععا المعععوظفين بشعععؤون ويقصعععد المعععوظفين: شعععؤون إدارة فعععي اإللكترونيعععة اإلدارة تطبيعععق 

 الجامععة بمهعام يقومعون العذين معن وغيرهم ...إداريين وموظفين أساتذة األقسام، رؤساء عميد، من العاملين
 إلعى تحتعا  عمليعة هعي المعوظفين شعؤون فمتابععة إلعيهم. الموكلعة األساسية المهام بحسب بشؤونها ويقومون
 حيع  معن الموظعف سعجل في باستمرار إدخالها يجب التعديالت من الكثير أن إذ والجهد الوقت من الكثير

 هعذا فعي كترونيعةلاإل اإلدارة خدمات بين ومن المالية، باألمور يتعلق ما وكل التنقالت الترقيات، التعيينات،
 يلي: ما "1باتنة" لجامعة بالنسبة المجال
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 الجامعية. اإلدارة مسؤوليات يمس مما يخصهم ما وكل الموظفين لجميع بيانات قاعدة اعتماد -
 لكترونيا.إ العاملون يحتاجها التي الخدمات بعض توفير -
 كتروني.لاإل البريد خدمة على االعتماد خالل من العاملين جميع بين اإللكتروني التواصل -
تاحتها المعلومات تكنولوجيا استخدام مجال في واألكاديميين للموظفين تدريبية برامج توفير -  إلكترونيعا، وا 

 -الحصر ال المثال سبيل على - 1"باتنة" بجامعة بعد عن التعليم لمركز التابعة التكوين خلية قامت حي 
 .6110 غاية إلى 6111 سنة منذ التخصصات مختلف في أستاذا110 عدده يتجاوز ما بتكوين
 تلععب اإللكترونيعة اإلدارة أن نجعد السياق هذا وفي الجامعة: شؤون إدارة في اإللكترونية اإلدارة تطبيق 
 لتطبيقعات بالنسعبة أساسعا تتحعدد خدمات من توفره ما خالل من وهذا الجامعية الشؤون رعاية في كبيرا دورا

  في: 1"باتنة" جامعة
 في والشبكات والبرمجيات اآللي الحاسب تطبيقات على "1باتنة" جامعة تعتمد إذ :االتصاالت تطبيقات -

 الجامعععة أقسعام بععين والتواصعل الجامعععة داخعل اليععومي العمعل بععأداء تعرتبط التععي والمعلومعات البيانععات إدخعال
 شعععبكة علعععى الجامععععة وموقعععع اإللكترونعععي البريعععد طريعععق ععععن الوصعععية والعععوزارة ذاتهعععا حعععد فعععي الجامععععة وبعععين

 يلي: فيما اإلطار هذا في" 1باتنة" بجامعة اإللكترونية اإلدارة تطبيقات وتتضح اإلنترنت،
 وكععذا التوظيععف مسععابقات عععن اإلعععالن خاللععه مععن يععتم دوري بشععكل تحديثععه يععتم للجامعععة موقععع تصععميم -

 الالزمة. والمشاريع المناقصات
 الكليععات وكععذا وأقسععامها كلياتهععا بمختلععف الجامعععة رئاسععة تععربط التععي intranet المحليععة الشععبكة تععدعيم -

 بينها. فيما واألقسام
 المختلفة. البيانات قاعدات إلى الدخول لتسهيل باإلنترنيت والكليات العمادات لربط شبكة بناء -
 .خاص بالجامعة لكترونيإ بريد وجود  -
 وتتضمن: المكتبية: التطبيقات -
 الكتابيعة األعمعال معن العتخلص اسعتطاعت "1باتنعة" جامععة أن حيع  النصعوص: معالجعة فعي التطبيقعات 

 الكتعابي العمعل معن يخفعف الذي النصوص ومعالج اآللي الحاسب على اعتمادها خالل من وذلك الروتينية
رسععالها واسععترجاعها وحفظهععا الجامعععة داخععل لألعمععال التقععارير إعععداد فععي ويسععاهم لععإلدارة  إلععى بالفععاكس، وا 
 اإلدارية. المعلومات إلى الرجو  على المساعدة جانب

 مسعععتوى علعععى الدراسعععية واأليعععام النعععدوات تقعععديم فعععي تعتمعععد 1"باتنعععة" جامععععة أن حيععع  المتععععددة: الوسعععائط 
 الوسعععائط أحعععد "power point" يمثعععل إذ المتععععددة، ووسعععائطه اآللعععي اإلععععالم تقنيعععات علعععى وكلياتهعععا أقسعععامها
 استخداما. األكثر
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 المحاضععععرات جععععدول إعععععداد فععععي "1باتنععععة" جامععععة تعتمععععد حيعععع  األسععععبوعي: المحاضععععرات جععععدول إععععداد -
 تخطعيط علعى المسعاعدة شعأنه معن معا وهعذا لعذلك المععدة لكترونيعةاإل البرامج بعض على وتوزيعه األسبوعي
 الجامعة. وتنظيم

 وتنفيذها. الميزانية بإعداد خاصة تطبيقات اعتماد -
 جامعععععة توجهععععت واألكععععاديمي: التعليمععععي الجانععععب فععععي 1"باتنععععة" بجامعععععة االلكترونيععععة اإلدارة تطبيقععععات 
 التعليميععة للعمليععة التقليديععة والطععرق األسععاليب تعععديل إلععى األخععرى الجزائريععة الجامعععات غععرار علععى 1"باتنععة"

 التكنولوجيعات توظيف خالل من وتحدياته الحدي  التعليم متطلبات مع وتكييفها نوعيتها وتحسين الجامعية
 اإلدارة آليععات توظيععف إلععى توجههععا جانععب والععى أنععه إذ ،اإللكترونيععة اإلدارة تقععدمها التععي والتقنيععات الحديثععة

تاحععة إلكترونيععا العمععل ورشععات ومختلععف والملتقيععات الدراسععية األيععام عععن اإلعععالن فععي اإللكترونيععة  فرصععة وا 
 الجامععععة نإفععع ،-االلكترونعععي البريعععد عبعععر المشعععاركات إرسعععال خعععالل معععن – الطريقعععة بعععنفس فيهعععا المشعععاركة
 استخدام على أساسي بشكل تعتمد التي الحديثة التعليم أنماط كأحد االلكتروني التعليم تكريس نحو توجهت
 موقعع علعى واعتمعادا الباحثة قامت حي  المتعددة، والوسائط والشبكات كالحواسيب الحديثة تصالالا آليات

 الجامعيعععة السعععنة خعععالل الجامععععة لطلبعععة بععععد ععععن المقدمعععة حاضعععراتموال المنجعععزة األعمعععال برصعععد الجامععععة
 أدناه: الجدول في كلية كل وحسب .6110/611

 ".1باتنة" بجامعة االلكتروني التعليم حصيلة (:88) رقم الجدول
 الشبكات عبر المقدمة المحاضرات عدد الكلية

 60 السياسية والعلوم الحقوق كلية
 10 االجتماعية العلوم كلية
 00 التسيير وعلوم والتجارية، ديةقتصااال العلوم كلية
 11 اإلسالمية العلوم كلية
 12 والفنون العربي واألدب اللغة كلية
 61 المادة علوم كلية
 10 والعمران المدنية الهندسة معهد
 11 الفالحية والعلوم البيطرية العلوم معهد

 .61 المجمو 
 الجامعة. موقع على باالعتماد ةطالبال إعداد من المصدر:

 األكثععر هععي التسععيير وعلععوم والتجاريععة ديةقتصععااال العلععوم كليععة أن يتضععح هعععالأ الجععدول خععالل مععن
 مثلعت حيع  األخعرى، الكليعات بعاقيمعع  مقارنعة التعليمعي المجعال فعي لكترونيعةاإل لعإلدارة وتوظيفعا استخداما
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 يتماشععى مععا وهععو المقدمععة المحاضععرات إجمععالي مععن %00 الشععبكات عبععر محاضععرات مععن قدمتععه مععا نسععبة
 تحصعلت التعي المعلومعاتو  الباحثعة مالحظعات معن ىالمسعتق الممارسعاتي الواقعع عنها أفرز التي والمعطيات

 والتعي ،تهعامقابال إطعار فعي ملعيهإ قعدمت التعي االسعئلة بعض عن إجاباتهم سياق في ينستجوبالم من عليها
 وتوظيععف تطبيقعا الكليععات أكثعر هععي التسعيير وعلعوم والتجاريععة ديةقتصعااال العلععوم كليعة أن مجملهععا فعي تؤكعد
  أدائها. بجوانب المتعلقة األنشطة مختلف في كترونيةإاال لإلدارة
 أن عليهعععا المتفعععق األمعععور معععن الخعععدماتي: الجانعععب فعععي "1باتنعععة" بجامععععة كترونيعععةلاإل اإلدارة تطبيقعععات 

 التععي المنظمععة حسععب علععى أشععكال عععدة وتأخععذ وتختلععف تتنععو  ألنهععا المتشعععبة المفععاهيم مععن الخدمععة مفهععوم
 مكتباتهعا خعالل معن الجامععة تقعدمها التعي الخعدمات على فقط هنا التركيز قررت الباحثة نإف وعليه تقدمها،

 يلي: مافي تضحت حي باالعتماد على اإلدارة اإللكترونية والتي 
 مشتركة. بيبليوغرافية بيانات قاعدة وبناء كترونيا،لإ المكتبة فهرسة -
 ما حال في سترجاعهاا تاريخ وحتى وتوفرها النسخ عدد عن ستعالمواال المراجع عناإللكتروني  البح  -

 كل. قبل من ُأعيرت قد كانت
 البحثية. للمواقع وقوائم دليل وضع -
 علععى منهععا االسععتفادة يععتم حيعع  الممزقععة الكتععب وكععذا والععدوريات ودكتععوراه(، )ماجسععتير المععذكرات رقمنععة -

 الجامعيعععة السعععنة خعععالل الجامععععة توجهعععت كمعععا محفوظعععة، التعععأليف حقعععوق بقعععاء معععع مضعععغوط قعععرص شعععكل
 بقعرص التعدر  مرحلعة فعي للطلبعة بالنسبة حتى واألطروحات التخر  مذكرات إرفاق شتراطاب 6110/6112
 الجامعة. لرصيد إضافته ليتم العلمي جهمإنتا يحتوي مضغوط

 الوثععائقي بالنظععام المختلفععة الكليععات مسععتوى علععى الفرعيععة المكتبععات وكععذا المركزيععة الجامعععة مكتبععة تزويععد -
 المجهزة. والرسائل لكترونيةاإل الكتب من بيانات قاعدة 11 على يحتوي والذي ،"sndl" الخط على

 عليعه تحصعلت معا أهعم إيجعاز يمكعن :"1باتنعة" جامععة فعي األداء تميعز محددات بعض وتحليل وصف .ب 
 يلي: فيما الميدانية دراستها خالل من الخصوص هذا في معلومات من الباحثة

 ."1باتنة" جامعة في األداء تميز محددات بعض وصف (:85) رقم الجدول

 األداء لتميز االيجابية المؤشرات
 - القوة جوانب -

 األداء لتميز السلبية المؤشرات
 - الضعف جوانب-

 واإلمكانيععات الصعالحيات القيعادات معتالكا -
 أعمالها. لتنفيذ الالزمة

 مسععتواها حيعع  مععن منسععجمة بشععرية مععوارد -
 المعععععععععععوظفين معظعععععععععععم أن حيععععععععععع  التعليمعععععععععععي،

 وعجععععععز التخطععععععيط، فععععععي المعتمععععععدة األسععععععاليب تقععععععادم -
 بععالتخطيط خاصععة إجرائيععة سياسععات إعععداد عععن القيععادات

 نجععد المثععال سععبيل فعلععى والتنفيععذ، والبرمجععة االسععتراتيجي
 الناحية من يتم 1باتنة لجامعة االستراتيجي التخطيط أن
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 مقبعععععوال تعليمعععععي مسععععتوى يتملكعععععون واإلداريععععين
 العمععل آليععات مختلععف فععي الععتحكم مععن يمكععنهم
 اإلداري.

 الجامععععات معععع والتنسعععيق التععععاون تكعععريس -
 مععن العديععد طريععق عععن ودوليععا محليععا المجععاورة

 مععن الجامعععة تمكععن التععي والبعثععات االتفاقيععات
 أدائها. تطوير في خبراتها من االستفادة

 الكفيلعععععة الماليعععععة المععععوارد الجامععععععة امععععتالك -
  التميز نحو ودفعه أدائها بدعم

 عمععداء مععع الجامعععة مععدير اجتمععا  طريععق عععن النظريععة
 فععي مععرتين اإلدارة بمجلععس يعععرف لمععا الممثلععين الكليععات
 بمناقشة تعنى ال االجتماعات تلك فان واقعيا أما السنة،
 هعععي معععا بقعععدر للجامععععة االسعععتراتيجية والمسعععائل القضعععايا
 الجامععععععة لنشعععععاطات السعععععنوية للحصعععععائل مناقشعععععة مجعععععرد

 التنفيععذ مسععؤوليات تلقععي فيمععا الميزانيععة، علععى والمصععادقة
 واالستشراف. بالتنمية المكلفة الجامعة مديرية لنيابة

 متالئمععععة وغيععععر ضعععععيفة التنظيميععععة الثقافععععة مكونععععات -
 التميز. ومعايير

 األداء لقيععاس واضععحة بطريقععة محععددة معععايير غيععاب -
 المخرجات. وتقويم

 للمسععععععععتوى ترتقععععععععي ال والمكافععععععععآت الحععععععععوافز أنظمععععععععة -
 .إليه المطموح

 معن للموظفين اإلداري التدريب برامج مستوى ضعف -
 الكمية. الناحية

 والقواعععععد اللععععوائح لمراجعععععة فعععععال نظععععام وجععععود عععععدم -
جعععراءات  جهعععود لعععدعم تحسعععينها كيفيعععة وتحديعععد العمعععل، وا 
 أدائها. تحسين على الجامعة

 فعالعة غير تبقى أنها غير الجودة ضمان خلية وجود -
 معن العديعد في توجهت الباحثة أن حي  الكاف، بالشكل
 بععععععععض ععععععععل حصعععععععولها بغيعععععععة الخليعععععععة لمقعععععععر المعععععععرات

 وخططتهععععععععا وفلسععععععععفتها بأدائهععععععععا المرتبطععععععععة المعلومععععععععات
 فيمععا لتتوجععه مغلععق، مععرة كععل فععي لتجععده ...االسععتراتيجية

 كليععععة مسععععتوى علععععى السععععابقين أعضععععائه حععععدأ إلععععى بعععععد
 بعععععععععبعض أمعععععععععدها والععععععععذي السياسعععععععععية والعلعععععععععوم الحقععععععععوق
 الباحثعة لتواصعل التنظيمي بالجانب المرتبطة المعلومات

 لععم إنشععائها ومنععذ الخليععة أن إلععى وتتوصععل بحثهععا مسععيرة
 الدراسععية األيععام بعععض تنظععيم مجععرد سععوى نشععاطها يتعععد
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 فعي ذلعك كعل وانحصار التعليم بجودة المتعلقة والورشات
 مخبععر مععع التعععاون إطععار فععي غيععر ال النظريععة الجوانععب
 علعععى الععععالي العلعععيم مؤسسعععات فعععي الجعععودة نظعععم تطعععوير
 األمعر االجتماعية، والعلوم اإلنسانية العلوم كلية مستوى
 الخلية. لعمل واضح تصور غياب يؤكد الذي

 المعاصععععر العمععععل سععععوق متطلبععععات ربععععط فععععي قصععععور -
 علعى التركيعز غيعاب ظعل فعي خاصعة التعليمعي،  نتاواإل

 إضعععفاء شعععانها معععن التعععي والحديثعععة النعععادرة التخصصعععات
 غيععر وبحثيععة علميععة مجععاالت فععي للجامعععة تنافسععية ميععزة

 تقليدية.
 أجعععزاء بعععين الماليعععة المععوارد توزيعععع فعععي العدالعععة انعععدام -

 ظعل فعي ومصعالح، وأقسعام كليعات معن الجامععة ووحدات
 تسييرها. في والمساءلة الشفافية معايير انعدام

 المقابالت. نتائج على باالعتماد ةطالبال إعداد من المصدر:
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 وعينتها. الدراسة مجتمع الثالث: المطلب
 تحديدها الباح  على بد ال التي الهامة المنهجية الخطوات من وعينتها الدراسة مجتمع تحديد يعتبر

 الدراسعععة تلعععك نتعععائج مصعععداقية معععدى علعععى للحكعععم أساسعععيا محكعععا تعتبعععر أنهعععا حيععع  دراسعععته، فعععي البعععدء قبعععل
 لمععا وفقعا وهعذا الجعزء هعذا فعي مفصعل بشعكل إليهعا التطعرق الضعروري معن كعان لعذا نجاحهعا، ومنعه ووثوقيتهعا

 يلي:
 عينتها. وضبط الدراسة مجتمع تحديد األول: الفر 
 العناصععر مععن منتهيععة غيععر أو ةمنتهيعع مجموعععة عععن الدراسععة أو البحعع  مجتمععع يعبععر الدراســة: مجتمــع .1

 البحعع  عليهععا يجععري التععي المشععتركة الخصععائص مععن مجموعععة أو خاصععية تجمعهععا والتععي مسععبقا المحععددة
 الدراسععة مجتمععع تشععكل التععي المفععردات جميععع مععن يتكععون الدراسععة مجتمععع أن القععول يمكععن وعليععه والتقصععي،

 ذاتعه، حعد فعي الموضعو  وحسعب دراسعة كعل فعي المعتمعدة المععايير حسعب حجمهم أو عددهم يختلف الذينو 
 اإلدارة أداء تميعز فعي لكترونيعةاإل اإلدارة "دور تحديعد حعول ينصعب اإلنجعاز محعل الدراسعة موضعو  أن وبما

 بالجامعة اإلداريين جميع شمل الدراسة مجتمع فإن ""1باتنة" جامعة تجربة خالل من وهذا الجزائرية العامة
 والمسعععائل بالدراسعععات المكلفعععون العمعععداء نعععواب ،عمعععداء معععن إليهعععا نيالمنتمععع اإلداريعععين األسعععاتذة جانعععب إلعععى

 رؤسعععاء ،الخارجيعععة والعالقعععات العلمعععي والبحععع  التعععدر  بععععد بمعععا نيالمكلفععع العمعععداء نعععواب ،بالطلبعععة المرتبطعععة
 تكعععون معععا ععععادة إذ البيداغوجيعععة، مهعععامهم جانعععب إلعععى إداريعععة مهعععام يزاولعععون باعتبعععارهم ومسعععاعديهم األقسعععام

 أكثعر بشعكل االسعتبيان فقعرات علعى اإلجابعة معن تمكعنهم كبيعرة أهميعة ذات يشغلونها التي اإلدارية المناصب
 هنشععأ مععن مععا وهععو -نو اإلداريعع– العينععة مفععردات بععاقي عليهععا يتععوافر ال قععد التععي بالمعلومععات إلحععاطتهم دقععة
 نهايعة معع الباحثعة عليهعا تحصعلت التعي اإلحصعائيات حسعب بالزيعادة ... ععددهم بلغ حي  الدراسة، إثراء
 .6110/.611 الجامعية السنة
 علعى للحكعم محعددة علميعة بطريقعة ختيارهعاا يتم والتي المجتمع من جزء عن العينة تعبر الدراسة: عينة .6

 يغنعي ممعا لعه ممثلعة وتكعون بالبح  المعني األصلي المجتمع من جانبا تمثل حي  الدراسة، محل المجتمع
 سعتحالةا أو صععوبة حالعة في خاصة األصلي المجتمع ومفردات وحدات كل دراسة عن الباحثة أو الباح 
 األصعلي والمجتمعع العينعة بعين التقعارب نسعبة علعى يتوقعف العينعة حجعمإن فع كعذلك الوحدات، تلك كل دراسة
 كععان إذا أمععا لواقععع،عععن ا معبععرا يكععون صععغير عععدد اخععذ يمكععن نععهفإ بينهمععا وتقععارب تجععانس هنععاك كععان فععإذا

 أخعععذ يمكعععن حتعععى وعريضعععة كبيعععرة عينعععة أخعععذ معععن بعععد فعععال األصعععلي المجتمعععع أفعععراد بعععين كبيعععر تبعععاين هنعععاك
 1الدقة. من نحو على للموضو  كافية معلومات

                                                           

 .111ص (،6111القاهرة: عالم الكتب، )، 1ط البح  العلمي في الدراسات اإلعالمية.محمد عبد الحميد،  1
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 حيعع  كبيعرا بكونعه يتميعز األخيعر هععذا أن نجعد األصعلي الدراسعة مجتمعع علععى عرضعه تعم معا وبإسعقاط
 وجعود إلى يشير مما ومعهدين، كليات وست الجامعة رئاسة في أساسا محددة وحدات (0تسع ) من يتكون

 علعععى الوقعععت حععاجز وجعععود ظععل فعععي خاصععة الوحعععدات هععذه جميعععع دراسععة -اسعععتحالة نقععل لعععم إن - صعععوبة
 الباحثة يجعل مما ووجيزة محددة زمنية آجال في ىتستوف أن يجب ثال  طور الدكتوراه أطروحة أن اعتبار
 يتميععز الدراسععة مجتمععع أن نجععد ذلععك جانععب إلععى عينتهععا، اختيععار خععالل عتباراتهععاا فععي الزمنيععة القيععود تضععع
 العينعة اعتمعاد الباحثة قررت لذا التعليمي المستوى وكذا المشغولة الوظائف حي  من االنسجام من بالكثير
 عععن العينععة هععذه أخععذ تععم حيعع  ،عتبععاراتواال الدراسععات مععن النععو  هععذا مععع تتناسععب والتععي العشععوائية الطبقيععة
 والتجاريععة ديةقتصععااال العلععوم كليععة السياسععية، والعلععوم الحقععوق كليععة سععحب عععن أسععفرت التععي القرعععة طريععق
 ممثال أصبح الذي البح  مجتمع عن معبرة لتكون واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية وكذا التسيير، وعلوم
 :اآلتي بالشكل موزعة %61.10 تمثيل بنسبة مفردة 612 في

 الدراسة. مجتمع توزيع (:85) رقم الجدول
 المجموع اإلداريين األساتذة عدد اإلداريين عدد الكلية
 02 11 01 السياسية والعلوم الحقوق كلية
 وعلوم والتجارية ديةقتصااال العلوم كلية

 التسيير
26 61 .6 

 .2 12 06 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية
 612 00 100 المجمو 

 الباحثعة لرغبعة ونظعرا أكبعر، سعتكون العينعة نسعبة نإفع صعغيرا أصعبح هنعا المعدروس المجتمعع أن وبما
 معن %21 تمثيعل نسبة اعتماد تقرر الظهور في متساوية فرصا دراستها عينة مفردات لجميع يكون أن في

 ععددها بلعغ التعي سعتماراتاال توزيعع ذلعك بععد ليعتم الصعدفة، عينة على عتمادوباال كلية لكل الكلي المجمو 
 ليعتم سعتمارة،ا 161 كليعة لكعل بالنسعبة %21بعع  نفعاآ ذكعر كمعا قدرت والتي العينة لحجم الممثلة للنسبة وفقا
 مععع تتناسععب ال التععي سععتماراتاال سععتبعادا ثععم ومععن ،%.0 بلغععت كليععة سععترجا ا بنسععبة منهععا 02 سععترجا ا

 والمعالجعة للتحليعل القابلعة االسعتبيانات ععدد ليبلعغ مملعوءة بالنصعف تعلعق معا خاصعة والتحليل القبول شروط
 اسععععتمارة، 10 حععععذف أي الموزعععععة االسععععتبيانات إجمععععالي مععععن %22.22 بنسععععبة اسععععتمارة 6. النهايععععة فععععي

 بالتفصيل: ذلك يوضح التالي والجدول
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 االستجابة. ونسبة الفعلية العينة أفراد توزيع (:81) رقم الجدول
 العــــــــــــــــــدد الكلية

 اإلجمـــــــالي
 للمبحوثين

 االســــــــــتمارات
 الموزعــــــــــــــــــة

 للنســبة حســب
 التمثيليـــــــــــــــــة

11% 

 االســـــتمارات
 المسترجعة

 االســـــتمارات
 القابلــــــــــــــــــة

 للتحليل

 االســتمارات نســبة
 للتحليـــــــل القبلـــــــة

 لحجـــــــم بالنســـــــبة
 التمثيليـــــة العينـــــة
11% 

 %...00 10 60 10 02 السياسية والعلوم الحقوق كلية
 والتجاريععععععة ديةقتصععععععااال العلععععععوم كليععععععة
 التسيير وعلوم

.6 00 10 11 21.62% 

 %1. 16 10 01 .2 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية
 %22.22 6. 02 161 612 الكلي المجمو 

 اإلنسععانية العلععوم كليععة فععي تحققععت للدراسععة اسععتجابة نسععبة أعلععى أن يتضععح أعععاله الجععدول خععالل مععن
 هعذه بلعورة فعي همتأسع ومسعاعدات تسعهيالت حقيقعة الطالبة افيه تلقت التي الكلية وهي االجتماعية والعلوم
 التعي والدراسعات البحعو  فعي الميدانيعة للدراسعات المتقدمعة التجربعة إلعى النسعبة هعذه إيععاز يمكعن إذ الدراسة،
 هععذا بأهميععة لهععا المنتمععين األفععراد وعععي وكععذا مسععتواها، علععى تععدرس التععي التخصصععات مجععال ضععمن تععدخل
 المعععذكرات المثعععال سعععبيل علعععى نجعععد حيععع  ،الالزمعععة المسعععاعدات تقعععديم علعععى وسععععيهم الدراسعععات معععن النعععو 

 -كلهعا نقعل لعم نإ - غالبيتهعا فعي الكليعة مسعتوى علعى االجتمعا  وعلعم العنفس علم في المنجزة واألطروحات
 الباحثععة تنكعر ال حيعع  مبتكعرة، وطريقععة بأسعاليب الميعداني بالجانععب منهعا تعلععق معا خاصععة مواضعيعها تععالج
 المنتهجعة والطعرق واألسعاليب الوسعائل بإسعقاط األحيعان معن الكثيعر فعي تقعوم كانت حي  منها استفادت أنها
 إقنعععا  فعععي حتميعععة صععععوبة الباحثعععة تيعععقل أيعععن السياسعععية والعلعععوم الحقعععوق كليعععة عكعععس علعععى دراسعععتها علعععى
 مععن ناهيقععدمو  التععي المعلومععات قيمععة وكععذا المعاصععرة الدراسععات فععي الميدانيععة الدراسععات بأهميععة ينسععتجوبالم

 دقة. بكل االستبيان على إجاباتهم خالل
 161 بعع: والمقعدرة أعاله إليها المشار الفعلية العينة جانب إلى - الباحثة أن هنا كذلك اإلشارة تجدر

 11 بمععععدل العععثال  الكليعععات علعععى موزععععة مفعععردة 11 ب قعععدرت اسعععتطالعية عينعععة علعععى اعتمعععدت -دةمفعععر 
 علعى فيهعا معتمعدة المناسعبة بالطريقعة والصعدق الثبعات حسعاب خعالل معن أداتها لتقنين كلية كل في مفردات
 فيمعا لتقعوم ،%111 فععال بلغعت اسعترجا  نسعبة لهعا وتضعمن التوزيع عملية لها تسهل التي القصدية العينة
  بتغطية قامت الدراسة أن بمعنى بعد، فيما عليها التطبيق تم التي الفعلية العينة من باستبعادهم الباحثة بعد

 ممثلعة مفعردة 612 إجمعالي معن -االسعتطالعية للعينعة الفعليعة العينعة حجعم إضعافة خعالل من- مفردة 101
 .%00 نسبة يعادل ما أي للمجتمع
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 والوظيفية. الشخصية للخصائص وفقا الدراسة لعينة اإلحصائي الوصف الثاني: الفر 
 ومالمععح سععمات تحديععد مععن الباحثععة تمكععن العينععة ألفععراد والوظيفيععة الشخصععية الخصععائص معرفععة إن
 ومن الواقع فهم إلى يؤدي الذي األمر االنحرافات من معين عدد بتجنب لها وتسمح الدراسة، عينة مفردات

 يبععين جععدول وضععع تععم المسععترجعة االسععتبيانات وبتحليععل أكبععر، بكفععاءة الكميععة البيانععات وتفسععير تحليععل ثععم
 أو الوظيفععة التعليمعي، المسعتوى للكليعة، السععن، للجعنس، وفقعا العينعة ألفععراد المئويعة والنسعب التكعراري التوزيعع
 ها.لتوزيع البياني التمثيل توضح أشكال يليه المهنية، والخبرة الوظيفي، الموقع

 والوظيفية. الشخصية المتغيرات حسب العينة أفراد توزيع (:81) رقم الجدول

 الفئة المتغير
 عدد

 التكرارات
 المئوية النسب
 الفعلية للعينة بالنسبة

 %06.0 01 ذكر الجنس
 %00.2 10 أنثى

 %0.1 2 سنة 11 من أقل السن
 %00.1 10   سنة 01 إلى 11 من
 %..10 11 سنة 01 إلى 01 من
 %..0 . فوق فما سنة 01

 %61.6 10 السياسية والعلوم الحقوق الكلية
 %..10 11 التسيير وعلوم والتجارية دية،قتصااال العلوم
 %10.1 16 واالجتماعية اإلنسانية العلوم

 التعليمي المستوى
 (العلمي المؤهل)

 %0.1 12 ثانوي
 %11.0 11 تطبيقية دراسات
 %00.1 10 ماستر/مهندس ليسانس/
 %10.1 .6 /دكتوراه"عليا"ماجستير دراسات

 الوظيفة
 (الموقع الوظيفي)
 

 
 أسععععععععععععععععععععتاذ

 إداري

 عميد
6. 

11 
10.1% 

1.6% 
 %0.0 . عميد نائب عميد/مساعد نائب
 %61.6 10 قسم رئيس مساعد قسم/ رئيس

 %20.2 00 اإلداريين
 %10.2 16 سنوات 0 من أقل المهنية الخبرة

 %..10 11 سنوات11 إلى 0 من
 %00.2 10 سنوات11 من أكثر
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 السابقة: المتغيرات من متغير كل تحليل يلي وفيما
 نسعبة ويمثلعون فعردا 01 بلعغ العينعة أفعراد فعي العذكور ععدد أن السعابق الجدول خالل من يتضح الجنس: -

 الذكوري التمثيل بين تقاربا يعكس ما وهو %00.2 نسبة نويمثل فردا 10 اإلنا  عدد بلغ بينما ،06.0%
 معا أن غيعر "الجعنس"، المتغيعر لهعذا وفقعا العينة مفردات بين تجانس وجود على يؤكد الذي األمر واألنثوي،
 معا وهعذا اإلداريعين فئعة فعي منعه أكثعر األسعاتذة فئعة فعي يطغعى العذكوري التمثيعل أن هعو هنعا الباحثة الحظته
 يجمعع نجعده معا عادة اإلداري األستاذ أن حي  األكبر، بالشكل واجتماعية وظيفية مبررات إلى إيعازه يمكن
 تلععك ىحععدإب االكتفععاء مععن أكثععر وجهععدا كبععرأ وقتععامنععه  يتطلععب مععا وهععذا واألكاديميععة اإلداريععة الوظيفععة بععين

 ظعل فعي خاصعة والوظعائف المهعام من نو ال ذاه من الموظفات نفور إلى يؤدي الذي األمر وهو الوظائف،
 فقععط األكاديميععة األعمععال نحععو مععاإ وتععوجههن عععاتقهن، علععى تقععع التععي االجتماعيععة والمسععؤوليات االلتزامععات
  اإلداريات. نةخا في بذلك تصنيفهن ليتم محضة إدارية مناصب شغل أو أستاذ، بصفة واالكتفاء

 
 هي: عمرية فئات أربع إلى ينتمون الدراسة عينة أفراد أن يتضح السابق الجدول خالل من السن: -

 الدراسة. عينة إجمالي من %0.1 بنسبة 12 وعددهم سنة11 من أقل 
 الدراسة. عينة إجمالي من %00.1 بنسبة 10 وعددهم سنة 01 إلى 11 من 
 الدراسة. عينة إجمالي من %..10 بنسبة 11 وعددهم سنة 01 إلى 01 من 
 01 العينة. إجمالي من %..0 بنسبة . وعددهم فوق فما سنة 

 الجامعععة اسععتغالل يعكععس مععا وهععذا والثالثععة العععثانية الفئتععين فععي تمركععزت الدراسععة عينععة أن يتضععح وبععذلك  
 مع االندما  على القدرة وكذا جهة، من بالخبرة تتميز والتي الوقت نفس في والشابة الراشدة العمرية للفئات

  الالزم. بالشكل إداريا وتوظيفها المستحدثة التقنيات مع والتعامل الحديثة التكنولوجيات
 

 اناث ذكور

 توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس(: 15)الشكل رقم 
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 حصعرها تعم والتعي وعينتهعا الدراسعة مجتمعع بتحديعد يتعلعق فيمعا إليه اإلشارة تمت ما على استنادا الكلية: -
 اإلنسعانية العلعوم وكليعة التسيير، وعلوم والتجارية ديةقتصااال العلوم كلية السياسة، والعلوم الحقوق كلية في

 نسعبة في وتفاوتا تباينا هناك أن يتضح (62) رقم الجدول في الموجودة البيانات على وبناء ، واالجتماعية
 اإلنسعععععانية العلععععوم كليععععة فععععي %10 بععععع مقععععدرة نسععععبة أعلععععى بلغععععت حيعععع  ألخععععرى، كليععععة مععععن ينسععععتجوبالم

 كلية حققت بينما ،%61.6 السياسة والعلوم الحقوق كلية مستوى على سجلت نسبة أدنى أما واالجتماعية،
 والتباين االختالف سبب الباحثة زتوعأ حي  ،%..10 نسبة التسيير وعلوم والتجارية، ديةقتصااال العلوم
 اقتنععاعهم نتيجععة اسععتجابة نسععبتي كبععرأ فيهمععا بلغععت اللتععين الكليتععين فععي نسععتجوبيالم تعععاون إلععى النسععب فععي

 السياسية. والعلوم الحقوق كلية في بدايتها في بالمقابل تزال ال التي الدراسات من النو  هذا بأهمية
 

 
 ينسعتجوبالم معن %00.1 نسبته ما أن السابق الجدول خالل من يتضح )المؤهل(: التعليمي المستوى -
 أن علعى يعدل فهعو شعيء علعى دل إن وهعذا الماسعتر، أو الليسعانس شعهادات حملعة معن أو دولعة مهندسو هم

 باألعمعععال قيعععاملل نهعععايخوال نياللعععذ والتكعععوين التعلعععيم معععن جيعععد بمسعععتوى تتمتعععع بشعععرية بمعععوارد تتميعععز الجامععععة
 الدولعة قبعل معن المعتمدة التوظيفية السياسات إلى النسبة هذه إيعاز يمكن كذلك وفعالية، بدقة إليها الموكلة

 سنة11أقل من 

 01سنة الى 11من 
 سنة
 

 01سنة الى  01من 
 سنة

 سنة فما فوق 01
 توزيع أفراد العينة حسب متغير السن(: 11)الشكل رقم 

كلية الحقوق والعلوم 
 السايسية

كلية العلوم 
االقتصادية، والتجارية 

 وعلوم التسيير

كلية العلوم االنسانية 
 واالجتماعية

 توزيع أفراد العينة حسب متغير الكلية(: 11)الشكل رقم 
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 حاصعلون %10.1 وأن اإلداريعة، الوظعائف لشعغل معؤهالتالنعو  معن ال ذاهع تشعترط أضعحت التي الجزائرية
 يشعترط العذين اإلداريين األساتذة بفئة المرتبطة النسبة وهي علوم( دكتوراه أو )ماجستير عليا شهادات على
 نيالمتحصععل الموظفعون نسعبة بلغعت بينمعا أدنعى، كحعد الشععهادتين هعاتين حعدىإ علعى الحصعول تعوظيفهم فعي
 الذين الموظفين من وهم %0.1 بع الثانوي المستوى ذوي نسبة بلغت فيما ،%11.0 تطبيقية شهادات على
 الغالب. في تنفيذ أعوان بصفتهم تعيينهم تم

 التعليمععععي المسععععتوى تمركععععز ععععدم هععععو المتغيععععر بهعععذا المرتبطععععة النسععععب خععععالل معععن عليععععه يالحععععظ معععا
 أغعراض يخعدم معا وهعذا الوظيفيعة المستويات في وتنو  اختالف وجود يعني ما واحد، مستوى في للموظفين
 إدراك معن يمكعنهم ومعرفعي علمعي بنضعج يتميعزون لمسعتجوبين كبيعرة نسعبة وجعود ذاتعه الوقت وفي الدراسة،
 إزاءها. سلبية أو ايجابية أراء ينو لتك ويؤهلهم االستبيان وفقرات بنود في جاء ما واستيعاب

 
 لفئعة كانت العينة أفراد من نسبة أكبر أن السابق الجدول خالل من يتضح الوظيفي(: )الموقع الوظيفة -

 فيمعععا ،%20.2 بنسععبة وهععذا والتنفيععذ( الععتحكم التطبيععق، التصععميم، أعععوان ) تصععنيفاتهم بمختلععف اإلداريععين
 نعععواب أمعععا ،%1.6 بعععع للعمعععداء الممثلعععة النسعععبة بلغعععت حيععع  ،%10.1 بعععع اإلداريعععين األسعععاتذة نسعععبة قعععدرت
 .%61.6 نسبة همو ومساعد األقسام رؤساء مثل بينما ،%0.0 بع تمثيلهم تم فقد ومساعديهم العمداء

 األصعلي البح  مجتمع في اإلداريين عدد بكون مرتبط األول مبررين إلى النسب هده إرجا  ويمكن
 الفئعة بعامتالك الثعاني المبعرر يتعلعق فيمعا بديهيا، أمرا يعتبر ما وهذا اإلداريين األساتذة عدد من بكثير أكبر

 العرئيس السعبب وهعو االسعتبيان، علعى اإلجابعة فرصة لهم أتاح الثانية الفئة من أكبر وقتا "اإلداريين" األولى
 األحيان. بعض في استالمه وحتى االستبيان على اإلجابة عن اإلداريين األساتذة من الكثير المتنا 

 دراسات تطبيقية ثانوي

ماستر /ليسانس
 مهندس

 دكتوراه/ ماجستير

المؤهل )توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي (: 11)الشكل رقم 
 (العلمي
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 يمتلكععون الدراسععة عينععة مععن %00.2 نسععبته مععا أن يتضععح السععابق الجععدول خععالل مععن المهنيــة: الخبــرة -

 نسععبة بععذلك لتصععبح %10.2 بععع سععنوات 0 عععن خبععرتهم تقععل مععن نسععبة بلغععت بينمععا سععنوات،11 تفععوق خبععرة
 المرتبطة النتائج مع تتوافق التي النسبة وهي ،% ..10 بع سنوات 11-0 بين خبرتهم تترامح الذين األفراد
 تعايشعه العذي اإلداري األداء واقععل نمسعتجوبيال ادارك علعى يدل إنماف شيء على دل إن وهذا السن بمتغير
 عليه. الحاصلة والتنظيمية اإلدارية والتغيرات التطورات مختلف وتأثير عملهم سنوات خالل من الجامعة

 
  

 األساتذة االداريين

 االداريين

 .توزيع أفراد العينة حسب متغير الوظيفة والموقع الوظيفي(: 12)الشكل رقم 

 سنوات 0أقل من 

 ,سنوات 11الى  0من 

 ,سنوات 11أكثر من 

 .توزيع أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة(: 12)الشكل رقم 
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 ."1باتنة" بجامعة لكترونيةاإل  اإلدارة تطبيق ومستوى واقع تشخيص الثاني: المبحث
 راءآ علععى التعععرف خععالل مععن إليهععا، المتوصععل النتععائج ألهععم عرضععا الدراسععة مععن الجععزء هععذا يتضععمن
 كترونيعععة(لاإل )اإلدارة فعععي والمتمثعععل المسعععتقل المتغيعععر تواجعععد مسعععتوى حعععول الدراسعععة عينعععة أفعععراد واسعععتجابات
 والنسب التكرارات على ذلك سبيل في االعتماد تم حي  ،"1"باتنة بجامعة تطبيقها ومستوى واقع وتشخيص
 تحليلهعععا ثعععم ومعععن فقعععرة، وبكعععل مجعععال بكعععل والمرتبطعععة المجمععععة للبيانعععات الحسعععابي المتوسعععط وكعععذا المئويعععة

 اإلدارة لتطبيـــق مرتفـــع مســـتوى "1باتنـــة" جامعـــة تعـــرف" مفادهعععا: التعععي الفرضعععية ضعععوء علعععى ومناقشعععتها
 ".لكترونيةاإل 

 االستبيان. من األول المحور لمجاالت الوصفي التحليل األول: المطلب
 اإلدارة تطبيعق بمستوى والمتعلق الدراسة من األول المتغير بدراسة االستبيان من األول المحور اهتم

 خععالل مععن وهععذا دحضععها، أو تأكيععدها إلععى والتوصععل الفرضععية اختبععار بهععدف "1باتنععة" بجامعععة كترونيععةلاإل
 المجععاالت نفسععه الوقععت فععي تمثععل والتععي الغععرض لععذلك وضعععت التععي المؤشععرات تععوفر مسععتوى وتقيععيم قيععاس

 :اآلتي النحو على وهذا المحور لذلك األساسية
 علعى قياسعها في اعتمد والتي كترونية:لاإل اإلدارة لتطبيق والتنظيمية اإلدارية المتطلبات توفر مستوى  .أ 

 فرعية. معايير( .) ثمانية
 (2سعععتة ) علعععى بنعععاء قياسعععها تعععم والتعععي كترونيعععة:لاإل اإلدارة لتطبيعععق البشعععرية المتطلبعععات تعععوفر مسعععتوى .ب 

 فرعية. معايير
ثمانيعة  علعى قياسها في االعتماد تم والتي كترونية:لاإل اإلدارة لتطبيق التقنية المتطلبات توفر مستوى  .  
 فرعية. معايير (.)
 مععععايير( 0سبعة )لعععع وفقعععا قيسعععت والتعععي لكترونيعععة:اإل اإلدارة لتطبيعععق األمنيعععة المتطلبعععات تعععوفر مسعععتوى .د 

 فرعية.
 مععايير (0سبعة )لعع وفقعا قياسعها تعم والتعي كترونيعة:لاإل اإلدارة لتطبيعق الماليعة المتطلبعات توفر مستوى .ه 

 فرعية.
 كل حول نستجوبيالم واتجاهات راءآل المفصلة البيانات عرض في خوضها وقبل الباحثة نإف وعليه

 تععوفره مسععتوى حسععب وترتيبععه مجععال كععل عععن المعبععرة النتععائج بعععرض سععتقوم المحععور، هععذا فقععرات مععن فقععرة
 والمتوسعععط الحسعععابي المتوسعععط المئويعععة، النسعععب التكعععرارات، علعععى ذلعععك فعععي معتمعععدة الدراسعععة محعععل بالجامععععة
 المحعدد المعيعار علعى بناء عليها الحكم ثم ومن المجمعة، للبيانات كمية تفسيرات إلعطاء النسبي الحسابي

 تي:كاآل والموضح نفاآ المحدد المحك في
 .امنخفض توفر مستوى يعكس عنه المعبر المجال نإف (1.22-1.11) من الحسابي المتوسط كان إذا -
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 .امتوسط توفر مستوى يعكس عنه المعبر المجال نإف (6.11-1.20) من الحسابي المتوسط كان إذا -
 .امرتفع توفر مستوى يعكس عنه المعبر المجال نإف (1-6.10) من الحسابي المتوسط كان إذا  -

 المجمعة. للبيانات الكمي التحليل األول: الفر 
 علعى الباحثعة عمعدت الدراسعة، عينة طرف من تجميعها تم التي البيانات تحليل عملية تسهيل بهدف

 :اآلتي للجدول وفقا تبويبها
 االستبيان. من األول المحور مجاالت من مجال لكل العينة أفراد استجابات (:81) رقم الجدول

 االستبيان. بيانات على باالعتماد ةطالبال إعداد من المصدر:

 :اآلتي التمثيل في أعاله الجدول في الموضحة البيانات المعطيات ترجمة ويمكن

 المتوسط المئوية النسب التكرارات المجاالت الرقم
 الحسابي

 المتوسط
 النسبي الحسابي

 مستوى الترتيب
 التوفر

1 

 توفر مستوى
 المتطلبات
 اإلدارية
 والتنظيمية

 %02 نعم 116 نعم

 متوسط 5 %01.2 8.81
 %60.0 ما حد إلى 102 ما حد إلى

 %60.1 ال .10 ال
 %111 المجموع 111 المجموع

6 
 توفر مستوى

 المتطلبات
 البشرية

 60.0% نعم 100 نعم

 متوسط 1 %21.1 1.2
 11.1% ما حد إلى 101 ما حد إلى

 %10 ال 106 ال
 100% المجموع 528 المجموع

1 
 توفر مستوى

 المتطلبات
 التقنية

 ..01% نعم 101 نعم

 مرتفعة 1 .%0 8.55
 60% ما حد إلى 100 ما حد إلى

 10.6% ال 162 ال
 100% المجمو  111 المجمو 

0 
 توفر مستوى

 المتطلبات
 األمنية

 12.2% نعم 611 نعم

 متوسط 5 %20.1 8.12
 10.6% ما حد إلى 616 ما حد إلى

 %6..6 ال 126 ال
 100% المجمو  115 المجمو 

0 
 
 
 

 توفر مستوى
 المتطلبات
 المالية

 01.0% نعم .61 نعم

8.51 %02.0 8 
 

 متوسط
 

 2..6% ما حد إلى 110 ما حد إلى
 61.0% ال 0. ال

 100% المجمو  511 المجمو 
 18% 8.11 االستبيان فقرات جميع
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 عينعة أفعراد اسعتجابات علعى بنعاء يتحعدد "1باتنعة" جامعة في كترونيةلاإل اإلدارة واقع أن يتضح وعليه

 اآلتية: للمعادلة وفقا الدراسة
 بشعرية متطلبعات %10.0 + وتنظيمية إدارية متطلبات% 61.0 ="1باتنة" جامعة في لكترونيةاإل  اإلدارة

 مالية. متطلبات %61.1 + أمنية متطلبات %10.6 + تقنية متطلبات 61.2% +
 للبيانات. الكيفي التحليل الثاني: الفر 

 االسععتبيان مععن األول المحععور فقععرات لجميععع الحسععابي المتوسععط أن يتضععح أعععاله الجععدول خععالل مععن
 حيعع  تطععوير، إلععى بحاجععة تبقععى لكنهععا العينععة ألفععراد متوسععطة موافقععة وجععود يعنععي مععا وهععذا (6.12) يسععاوي
 توجههععا وضععرورة كترونيععةلاإل اإلدارة بأهميععة الدراسععة محععل الجامعععة اقتنععا  إلععى النتيجععة هععذه إيعععاز يمكععن
 التقليديعة المنظمعات أن تؤكعد الحديثعة الدراسعات مختلف أن خاصة وتوظيفها، تطبيقها نحو والواقعي الفعلي

 سععبيل فععي المتسععارعة والمعرفيعة التكنولوجيععة التطععورات خضعم فععي االسععتمرارية تحقيععق علعى قععادرة تصععبح لعن
 حعععدود وفعععي التقليديعععة الجامععععات أن إلعععى أخعععرى دراسعععات تشعععير فيمعععا جهعععة معععن هعععذا األداء فعععي التميعععز بلعععو 

 مععن مجموعععة وجععود إلععى النسععبة ذات تشععير كععذلك الماضععي، مخلفععات مععن ستصععبح القادمععة القليلععة السععنوات
والناتجععة عععن وجععود حملععة مععن  كترونيععةلاإل لععإلدارة تطبيقهععا فععي الجامعععة منهععا تعععاني التععي الضعععف نقععاط

 تنازليعا المجعاالت تيعبتر  يمكعن وعمومعا (،6.10) تععادل نسعبة تحقيعق دونالتحديات والرهانات التي حالت 
 كاآلتي: العينة أفراد استجابات على بناء توفرها مستوى حسب

 بلعغ حيع  األولعى المرتبعة فعي "التقنيـة المتطلبـات" تعوفر مسعتوى بقيعاس يعنعى العذي الثالع  المجعال جاء -
 هعذا فقعرات علعى الدراسعة عينة طرف من مرتفعة استجابة وجود يعني ما وهذا (،6.10) الحسابي متوسطه
 البعرامج وكعذا التكنولوجيعة والمععدات األجهعزة بتعوفير "1باتنعة" جامعة اهتمام إلى النتيجة هذه وتعزى المجال

 ال بمؤشر "التقنية" المتطلبات هذه توافر أن غير لكترونية،اإل لإلدارة الطبيعي المكون تعد التي كترونيةلاإل
 غيرهعا ععن بعيعدا األداء على القدرة وال اإلرادة تملك ال جامدة باعتبارها بفعالية استخدامها يعني ال به بأس

المتطلبات االدارية 
 ,والتنظيمية

 المتطلبات البشرية
 المتطلبات التقنية

 المتطلبات األمنية

 المتطلبات المالية

 استجابة أفراد العينة لمؤشرات تطبيق االدارة االلكترونية(: 81)الشكل رقم 
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 يمكععن العمععوم علععى واألمنيععة، واإلداريععة البشععرية بالمتطلبععات منهععا تعلععق مععا خاصععة األخععرى المتطلبععات مععن
  يلي: لما وفقا االستجابة نسب عرض خالل من المجال بهذا المتعلقة النتائج توضيح

 
 الثانيعة، المرتبعة فعي جعاء فقعد "الماليـة المتطلبـات" تعوفر مسعتوى بقيعاس يعنعى العذي الخعامس المجال أما -

 تكععون أن مععن تقتععرب متوسععطة بدرجععة موافقععة هنععاك أن يعنععي مععا وهععذا (6.1) الحسععابي متوسععطه بلععغ حيعع 
 يمثعععل لكترونيعععةاإل اإلدارة تطبيعععق نأبععع الجامععععة إدراك يعكعععس معععا وهعععذا  المجعععال، هعععذا فقعععرات علعععى عاليعععة

 عليهعا يترتعب التعي التكعاليف جملعة فعي المعوارد هعذه تتمثعل حيع  وفيعرة مالية موارد ويتطلب ضخما مشروعا
 لععإلدارة التقنععي بالمتطلععب تععرتبط التععي والمعععدات األجهععزة بتععوفير والمتعلقععة األخععرى المتطلبععات بععاقي تععوفير
 والتي كترونيةلاإل اإلدارة توظيف على وتدريبها البشرية الموارد بتأهيل المرتبطة التكاليف وكذا لكترونية،اإل

 البرمجيعات اقتنعاء معن األمنعي المتطلعب تحقيعق ععن المترتبعة التكعاليف جانعب إلى البشري، بالمتطلب تتعلق
 نسبية تبقى -متوسطة أنها بما - النتيجة هذه أن غير تلفها، وعدم البيانات سالمة على للحفاظ الضرورية

 كترونيعةلاإل اإلدارة تطبيعق مشعرو  رأطيلتع والالزم يالكاف المالي الدعم وجود إلى -سبق كما - تشير ألنها
 لهعا تسعمح لعم التعي االخعتالالت معن جملعة وجعود ذاتعه الوقعت في ال تنفي أنها إال الدراسة محل الجامعة في
 المععوارد هعذه اسععتخدام فعي ةالرشعاد غيععاب إلعى ذلعك إيعععاز يمكعنإذ  التعوفر مععن مرتفععة درجعة إلععى تصعل نأبع

 التطععرق سعيتم معا وهععو العذكر السعالفة الجوانععب كافعة لتغطعي الماليععة المخصصعات توزيعع فععي العدالعة ونقعص
 .فقراته وتحليل المجال هذا نتائج عرض خالل من الموالي المطلب في إليه

 لمعا وفقعا االسعتجابة نسعب ععرض خعالل معن المجال بهذا المتعلقة النتائج توضيح يمكن العموم على
 يلي:

 نعم

 الى حد ما

 ال
استجابة أفراد العينة للمجال المتعلق بتوفر المتطلبات التقنية (: 81)الشكل رقم 

 ".1باتنة"بجامعة 
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 فععي "والتنظيميــة اإلداريــة المتطلبــات" تععوفر مسععتوى قيععاس علععى يركععز الععذي األول المجععال جععاء بينمععا -

 علعى متوسعطة بدرجعة موافقعة هنعاك أن يعنعي معا وهذا (6.61) الحسابي متوسطه بلغ حي  الثالثة، المرتبة
 هنعاك أن بمعنعى سعابقه ععن يختلعف ال العذي األمعر وهعو تطعوير، إلعى بحاجعة تبقى التي المجال هذا فقرات
 حاضعنة وتنظيميعة إداريعة بيئعة وجعود يقتضعي كترونيعةلاإل اإلدارة تطبيعق نأبع "1باتنة" جامعة قبل من اإدراك
 معن عنعه الكشعف سعيتم معا وهو ذلك من تحد التي والرهانات التحديات من جملة وجود تنفي ال اأنه إال له،

 استجابة نسب توضيح يمكن وعموما المجال، هذا تحت المنضوية الفقرات نتائج عرض إلى التطرق خالل
 يلي: فيما والتنظيمية اإلدارية المتطلبات توفر بمجال يتعلق فيما العينة أفراد

 
 حيع  الرابععة، المرتبعة فعي "األمنيـة المتطلبـات" تعوفر مستوى بدراسة يعنى الذي الرابع المجال جاء فيما -
 توفر على العينة مفردات قبل من الموافقة من متوسطة درجة يمثل ما وهو (.6.1) الحسابي متوسطه بلغ

 اسععتيفاءإلععى  عععدم ذاتععه الوقععت فععي ويشععير تحسععين إلععى األخععرى هععي بحاجععة تبقععى والتععي األمنيععة المتطلبععات
 يستلزم الذي األمر ،االلكترونية اإلدارة وأمن لحماية الالزمة والموارد المتطلبات كافة الدراسة محل الجامعة

 بعضععها معع وارتباطعا شععمولية أكثعر ذلعك مععن واألهعم فعاليعة أكثععر لجعلهعا المعتمعدة اآلليععات فعي النظعر ععادةإ
 محقععق األمنععي المتطلععب أن بالضععرورة يعنععي ال للفيروسععات المضععادة البععرامج اقتنععاء مجععرد أن إذ الععبعض،

 نعم

 ال

 الى حد ما

استجابة أفراد العينة للمجال المتعلق بتوفر المتطلبات المالية (: 88)الشكل رقم 
 "1باتنة"بجامعة 

 نعم

 ال

 الى حد ما 

استجابة أفراد العينة للمجال المتعلق بتوفر المتطلبات االدارية (: 85)الشكل رقم 
 "1باتنة"والتنظيمية بجامعة 
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 الدراسعة، محعل بالجامععة لكترونيعةاإل اإلدارة لتطبيعق منعةآ عمعل بيئة بوجود اإلقرار إلى يقودنا الذي بالشكل
 يلي: لما وفقا المجال هذا يخص فيما العينة أفراد استجابة نسب توضيح يمكن األساس هذا وعلى

 
 اإلدارة لتطبيعق "البشـرية المتطلبـات" تعوفر مسعتوى وقيعاس بدراسة يعنى والذي الثاني المحور جاء بينما -
 وهعذا (1.0بعع) الحسعابي متوسعطه بلعغ حيع  ، واألخيعرة الخامسة المرتبة في "1باتنة" جامعة في كترونيةلاإل
 هعذا فقعرات علعى الدراسعة مجتمعع أفعراد لعدى منخفضعة تكعون أن معن تقتعرب متوسطة موافقة درجة يعكس ما

 معععن بغيعععره مقارنعععة المتطلعععب بهعععذا الدراسعععة محعععل الجامععععة اهتمعععام نقعععص ذاتعععه الوقعععت فعععي ويعكعععس المجعععال،
 فععي وكفاءتهععا المتطلبععات بععاقي نجاعععة أن اعتبععار ىعلعع البالغععة أهميتععه مععن الععرغم علععى األخععرى المتطلبععات
 الدرجعة هعذه إيععاز ويمكعن ،عليعه بعيد حد إلى يتوقف لكترونيةاإل لإلدارة وواقعي فعلي تجسيد إلى الوصول

 وقعت معن تعوفره ومعا لكترونيعةاإل اإلدارة عمعل وطبيععة بثقافعة العينعة أفعراد لعدى وععي وجعود إلعى الموافقعة من
 لععدى لكترونيععةاإل اإلدارة لتطبيععق البشععرية للمتطلبععات الشععامل الفهععم ضعععف فععي ظععل األداء فععي ودقععة وجهععد
 وعلعى لتطبيقهعا، والسعلوكي النفسعي االسعتعداد فعي ضععف إلعى يعؤدي قعد العذي األمعر بالجامععة العليا اإلدارة
 يلي: فيما المجال بهذا الخاصة االستجابة نسب توضيح يمكن العموم

 
  

 نعم

 ال

 الى حد ما
استجابة أفراد العينة للمجال المتعلق بتوفر المتطلبات االمنية (: 24)الجدول رقم

 "1باتنة"بجامعة 

 نعم

 ال

 الى حد ما
استجابة أفراد العينة للمجال المتعلق بتوفر المتطلبات (: 25)لجدول رقم ا

 "1باتنة"البشرية بجامعة 
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 األول. المحور بيانات نتائال وتحليل عرض الثاني: المطلب
 الدراسعة نتعائج توضعيح علعى ركعزت التعي األول المحعور لمجعاالت الوصعفي التحليعل معن االنتهعاء بعد
 مععن الدراسععة نتععائج إلععى التفصععيل مععن بنععو  التطععرق الجععزء هععذا فععي سععيتم والعموميععة، بالشععمول تتسععم بصععيغة
 أي) المتبعة الطريقة نفس على الحفاظ مع ،ةحد على "مجال" مؤشر بكل الخاصة النتائج استعراض خالل
 مفععاهيم نفععس باسععتخدام إحصععائيا ومعالجتهععا وفقراتهععا، الدراسععة أسععئلة علععى العينععة أفععراد اسععتجابات عععرض

 المتحصعل لألرقعام الحقيقيعة الحعدود علعى ااعتماد   وتفسيرها وتحليلها النتائج إلى وصوال الوصفي، اإلحصاء
 المعتمععد المحععك فععي المحعدد المعيععار علععى بنعاء عليهععا الحكععم ثعم ومععن الثالثععي، "ليكعرت" لمقيععاس وفقععا عليهعا

 ."1باتنة" بجامعة لكترونيةاإل اإلدارة تطبيق وواقع مستوى عن الكشف بهدف هذا كل (.سابقا والموضح
 لكترونية.اإل لإلدارة والتنظيمية اإلدارية المتطلبات توفر بمستوى المتعلق المؤشر األول: الفر 
 بعبعععارات المتعلقعععة الحسعععابية النتعععائج (.6) رقعععم الجعععدول يوضعععح المجمعـــة: للبيانـــات الكمـــي التحليـــل أوال:

 جامععة فعي لكترونيعةاإل اإلدارة لتطبيعق األول المؤشر توفر مستوى بقياس يعنى الذي األول المجال وفقرات
 قععيم أعلععى حسععب عبععارة لكععل المقابععل الترتيععب وكععذا والتنظيميععة، اإلداريععة المتطلبععات فععي والمحععدد "1باتنععة"

 الموافقة. درجة لمتوسط
 المتطلبات توفر بمستوى المرتبط المجال فقرات من فقرة لكل العينة أفراد استجابات (:82) رقم الجدول

 ".1باتنة" بجامعة لكترونيةاإل  اإلدارة لتطبيق والتنظيمية اإلدارية

 النسب التكرارات الفقرات الرقم
 المئوية

 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
 النسبي الحسابي

 مستوى الترتيب
 التوفر

11 
 وتؤيععععععد للجامعععععععة العليععععععا اإلدارة تععععععدعم
 لكترونية.اإل اإلدارة تطبيق

 %00.2 26 نعم
 %10.0 12 ما حد إلى مرتفع 8 01% 8.11

 %0.0 10 ال

18 
 مناسععععععبة عمععععععل بيئععععععة الجامعععععععة تععععععوفر
 .كترونيةاإلل اإلدارة لتطبيق

 %11.0 62 نعم
 %..10 11 ما حد إلى متوسط 1 20% 8.11

 %11.0 60 ال

15 
 بالمرونععة تتسععم خططععا الجامعععة تضععع

 قععععععد تغييععععععرات أي السععععععتيعاب الكافيععععععة
 كترونية.لاإل اإلدارة تطبيق يتطلبها

  %11.0 60 نعم
1.25 
 

 
20.1% 
 

 
1 
 

 
 متوسط
 

 %16.0 60 ما حد إلى
 %12.2 11 ال

15 
 ثقافتهععععععا خععععععالل مععععععن الجامعععععععة تععععععرو 

 لكترونيععععةاإل اإلدارة ألهميععععة التنظيميععععة
 وتطويره. األداء تحسين في

 12.2% 11 نعم
 %06.0 10 ما حد إلى متوسط 1 01.0% 8.11

 61.0% 10 ال
 متوسط 5 %06.2 8.12 %06.0 10 نعم فعععععععععي تنظيميعععععععععة معارضعععععععععة توجعععععععععد ال 11
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 %16.0 60 ما حد إلى كترونية.لاإل اإلدارة لتطبيق الجامعة
 %60.0 61 ال

11 
 ومسععتمرة دائمععة برقابععة الجامعععة تتميععز
 .كترونيةاإلل اإلدارة سير لضمان

 %61.0 10 نعم
 %12.2 11 ما حد إلى متوسط 2 00.1% 1.12

 %06.0 10 ال

11 
 مواكبععععععععععة علععععععععععى الجامعععععععععععة تحععععععععععرص

 المتعلقعععععععععة التكنولوجيعععععععععة المسعععععععععتجدات
 كترونية.لاإل باإلدارة

 %1.0. 20 نعم
 ..0% .1 ما حد إلى مرتفع 1 00.1% 8.15

 0..% 10 ال

12 
 بالجهعععععات باالسعععععتعانة الجامععععععة تقعععععوم

 المشععععورة لتقععععديم والخبععععراء االستشععععارية
 لكترونية.اإل اإلدارة مجال في

 %...0 01 نعم
 %..62 66 ما حد إلى متوسط 5 00.0% 8.85

 %60.0 61 ال
 15.1% 8.81 المجموع

 االستبيان. بيانات على باالعتماد ةطالبال إعداد من المصدر:
 يتضح: أعاله، الجدول في الموضحة النتائج خالل من للبيانات: الكيفي التحليل ثانيا:

 لكترونيعععة(اإل بعععاإلدارة المتعلقعععة التكنولوجيعععة المسعععتجدات مواكبعععة علعععى الجامععععة )تحعععرص السعععابعة الفقعععرة -
 للمحعك وفقعا مرتفععة توافر وبدرجة ،(6.01) حسابي بمتوسط األهمية، حي  من األولى المرتبة في جاءت
 وحرصعها الدراسعة محعل الجامعة توجه ويؤكد العينة ألفراد مرتفعة موافقة درجة وجود يعني ما وهذا المعتمد
 االلكترونية. اإلدارة لتطبيق الالزم والتقني المادي الدعم توفير على

 الثانيعة المرتبعة فعي جعاءت كترونيعة(لاإل اإلدارة تطبيعق وتؤيعد للجامععة العليعا اإلدارة تعدعم) األولى الفقرة -
 العينععة، أفععراد قبععل مععن كبيععرة موافقععة وجععود يعنععي مععا وهععذا مرتفعععة تععوافر وبدرجععة ،(6.01) حسععابي بمتوسععط
 توجععه خلععق علععى العمععل نحععو وتوجههععا االلكترونيععة اإلدارة بأهميععة للجامعععة العليععا اإلدارة اقتنععا  إلععى ويشععير
 أن إال األكععععاديمي، وحتععععى اإلداري العمععععل فععععي مزاياهععععا مععععن واالسععععتفادة تطبيقاتهععععا لتجسععععيد ومتكامععععل فعلععععي

 الفقعرة هعذه نتعائج ينبع اخعتاللهعو وجعود  األخعرى للفقعرات الكميعة البيانعات بعاقي علعى االطال  بعد المالحظ
 تحعت المنضعوية الفقعرات نتعائج وبعين وبينهعا جهة، من المجال نفس تحت المنضوية األخرى الفقرات وباقي

 أن اعتبعار على واقعي هو وما نظري هو ما بين فجوة وجود إلى يشير الذي األمر وهو األخرى المجاالت
 شعقها فعي تبقعى ما غالبا والتي الجامعة في العليا القيادة وتوجهات بقناعات بعيد حد إلى مرتبطة الفقرة هذه

 دون تحععول التععي العقبععات بعععض لوجععود إمععا ،الععواقعي والتجسععيد التبلععور علععى قععادرة غيععر التجريععدي النظععري
 والتقيعيم المتابععة غيعاب نتيجعة فيعه وضععت العذي المنحعى ععن تخعر  ما سرعان لكن تطبق أنها أو تطبيقها
 كعل المجعال...، بهعذا المتعلقعة والبعرامج للمشعاريع وواقعيعة موضعوعية ومععايير أسعس علعى القعائمين الفعليين
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 يجعب لمعا وفقعا لكترونيعةاإل اإلدارة تطبيعق تتضعمن واضعحة اسعتراتيجية خطعط غيعاب علعى يعدل غيره أو هذا
 يكون. أن
 اإلدارة مجععال فععي شععورةالم لتقععديم والخبععراء االستشععارية بالجهععات باالسععتعانة الجامعععة )تقععوم الثامنععة الفقععرة -
 معن متوسعطة موافقعة وجعود يعنعي ما وهذا، (6.60) حسابي بمتوسط الثالثة المرتبة في جاءت لكترونية(اإل
 االستشععاري للعمععل اهتمامععا تععولي الجامعععة أن يعنععي مععا تطععوير إلععى بحاجععة تبقععى أنهععا إال العينععة أفععراد قبععل

 فعععي الوقععو  يجنبهعععا الععذي بالشععكل لكترونيعععةاإل اإلدارة تطبيععق فعععي قععدراتها وتععدعيم خبراتهعععا لتطععوير والبحثععي
 خارجيععة هيئععات مععع المشععتركة البععرامج بعععض تنظععيم نحععو التوجععه خععالل مععن وذلععك واألخطععاء، االنحرافععات

 لعععم هعععذا أن إال واالستشعععاريين، الخبعععراء بمشعععاركة والمعععؤتمرات النعععدوات تنظعععيم وكعععذا المجعععال هعععذا فعععي ورائعععدة
 عقععد فععي للجامعععة االستشععاري الجانععب راقتصععا نتيجععة التععوافر مععن مرتفعععة درجععة إلععى الوصععول مععن يمكنهععا
 إلععى الحقيقععة، الواقعيععة المعطيععات عععن بعيععدا والتجريععدي العمععومي بطابعهععا تتسععم التععي والمععؤتمرات النععدوات
 مختلفععة بيئععات فععي وفعاليتهععا نجاحهععا أثبتععت بععرامج بإسععقاط االكتفععاء إلععى األحيععان غالععب فععي توجههععا جانععب
 مراعععععاة دون الخصععععوص وجععععه علععععى" 1باتنععععة" وجامعععععة عمومععععا الجزائريععععة العامععععة اإلدارة بيئععععة عععععن تمامععععا

 المجعال هعذا فعي الرائعدة والفواععل المحلية البحثية للعناصر وتهميشها هاؤ إقصا كذلك البيئية، الخصوصيات
 أجنبية. وفواعل هيئات من االستشارة طلب إلى وتوجهها الجزائر داخل

 المرتبعة فعي جعاءت كترونيعة(لاإل اإلدارة لتطبيعق الجامععة فعي تنظيميعة معارضعة توجد )ال الخامسة الفقرة -
 ال "1باتنة" جامعة أن يعني ما متوسطه توافر وبدرجة ،(.6.1) حسابي بمتوسط األهمية حي  من الرابعة
 تطبيععق يقتضععيها التععي والتطععوير التغييععر ديناميععة ضععد للوقععوف الموظفععون بععه يقععوم حععراك حالععة مععن تعععاني
 يمكعن العذي األمعر وهعو الحعدي ، العنمط إلى التقليدي النمط من اإلداري بالعمل والتحول لكترونيةاإل اإلدارة
 أن خاصعة اإلداري العمعل فعي الحديثعة التكنولوجيعات تعوطين بضعرورة المدروسعة العينعة أفراد اقتنا  إلى رده

 اليوميعة حيعاتهم فعي بكثرة التكنولوجية التقنيات مع بالتعامل تتميز التي الشبانية الفئة من العينة أفراد معظم
 ععن بعيعدا العمليعة، حيعاتهم فعي مماثعل بشعكل توظيفهعا في اعتراضا وال حرجا يجدون ال فهم لذا والشخصية

 فععي تنفععي ال أنهععا إال العينععة أفععراد قبععل مععن مرتفعععة موافقععة نسععب تعكععس الفقععرة هععذه أن مععن الععرغم وعلععى هععذا
 اإلدارة لتطبيعق تنظيميعة معارضعة وجعود علعى وتعدل العكعس إلعى تشعير التعي اآلراء بععض وجعود ذاته الوقت
 التوجعه ضعرورة يسعتدعي معا وهذا "،ال" الخيار عن المعبرة (%60.0) النسبة إليه تشير ما وهو لكترونيةاإل
 الخاصععة التدريبيععة والععدورات البععرامج وتعمععيم تفعيععل علععى العمععل خععالل مععن تفاقمهععا مععن والحععد احتوائهععا إلععى

 ألفعراد هعي السياق هذا في جاءت التي اإلجابات معظم أن ذلك يثةالحد التقنيات في التحكم مهارات بتنمية
 النسعععبة نإفععع كعععذلك الحديثعععة، والتكنولوجيعععات التقنيعععات معععع للتعامعععل الكافيعععة والمهعععارات المععععارف يمتلكعععون ال

 ودرجععة مسععتوى بدراسععة تهععتم التععي الرابعععة للفقععرة المعبععرة بالنسععبة وثيقععا ارتباطععا تععرتبط الفقععرة بهععذه المرتبطععة
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 األداء تطععوير فععي ودورهععا لكترونيععةاإل اإلدارة ألهميععة للتععرويج الجامعععة فععي السععائدة التنظيميععة الثقافععة إسععهام
 الدراسة. نتائج انسجام على ايجابيا مؤشرا يعتبر ما وهو وتحسينه

 األداء تحسععين فععي لكترونيعةاإل اإلدارة ألهميععة التنظيميععة ثقافتهعا خععالل مععن الجامععة تععرو ) الرابعععة الفقعرة -
 متوسطة موافقة درجة وجود يعني ما وهذا ،(6.10) حسابي بمتوسط الخامسة المرتبة في جاءت وتطويره(

 والتعععاون القبععول ثقافععة نشععر علععى" 1باتنععة" جامعععة سعععي إلععى ذاتععه الوقععت فععي ويشععير العينععة أفععراد قبععل مععن
 وجعود نتيجعة وهذا ذلك تعيق تنظيمية معارضة وجود دون حال الذي األمر وهو لكترونيةاإل اإلدارة لتطبيق

 تطبيعق يقتضعيه العذي لكترونعياإل العمعل ومتطلبعات وعامليهعا المنظمعة ثقافة بين والتوافق االنسجام من نو 
 من وتطويره األداء ترقية سبيل في به تقوم الذي االيجابي بالدور الموظفين واقتنا  جهة من ةرقميال اإلدارة
 مرتفع. توفر مستوى لتحقيق أكبر دعم وتحسين تطوير إلى بحاجة يبقى ذلك أن إال أخرى، جهة

 السادسعة المرتبعة فعي جعاءت كترونيعة(لاإل اإلدارة لتطبيعق مناسعبة عمعل بيئعة الجامععة )تعوفر الثانية الفقرة -
 لطبيعععة نسععبيا مناسععبة إداريععة بنيععة وجععود إلععى النتيجععة هععذه إيعععاز يمكععن حيعع  ،(6.11) حسععابي وبمتوسععط

 وعليعه مرتفععة اسعتجابة نسعبة تحقيعق دون حالعت التعي االخعتالالت بععض وجعود ينفي ال هذا أن إال ،عملها
 إععععادة ال االلكترونيعععة البيئعععة معععع لتتوافععق التععععديالت بععععض إلعععى فقعععط بحاجععة الدراسعععة محعععل الجامععععة تكععون
 شاملة. هندسة

 تطبيععق يتطلبهععا قععد تغييععرات أي السععتيعاب الكافيععة بالمرونععة تتسععم خططععا الجامعععة )تضععع الثالثععة الفقععرة -
 توجععه ضععرورة يعنععي مععا وهععذا ،(1.01) حسععابي بمتوسععط السععابعة المرتبععة فععي جععاءت لكترونيععة(اإل اإلدارة
 معععن االلكترونيعععة اإلدارة لتطبيعععق الضعععرورية والتشعععغيلية االسعععتراتيجية الخطعععط تطعععوير نحعععو "1باتنعععة" جامععععة
 للتطعوير خاضعع جامعد غير مفهوما باعتبارها هاتطبيق يتطلبها التي بالتغيرات التنبؤ ذلك من واألكثر جهة،

 ذلعك، بتحقيعق الكفيلعة اآلليعات ورصعد واإلدارية التكنولوجية البيئة في المستمرة التغيرات عن الناتج المستمر
 الموضعوعة والتنظيميعة القانونيعة باألطر الحرفي وتقيدها والموظفين القيادة امز الت إلى إرجاعه يمكن ما وهذا
 سعععبيل فعععي اآلنيعععة القعععرارات اتخععاذ فعععي والمشعععاركة الفرديعععة المبعععادرات ورفععض الجمعععود معععن بنعععو  تتميعععز والتععي
 الحتوائها. التعامل في السرعة تستدعي ما عادة والتي متوقعةال يرغ المستجدات مع التعامل

 فعععي جعععاءت (كترونيعععةاإلل اإلدارة سعععير لضعععمان ومسعععتمرة دائمعععة برقابعععة الجامععععة )تتميعععز السادسعععة الفقعععرة -
 على العينة أفراد قبل من موافقة هناك أن يعني ما وهذا ،(.1.0) حسابي بمتوسط واألخيرة الثامنة المرتبة
 بشععكل تعتمععد الدراسععة محععل الجامعععة أن ذلععك ،وتطععوير ليععتفع إلععى بحاجععة يبقععى لكنععه الرقابععة متطلععب تععوافر
 الععوزارة عععن الصععادرة المركزيععة التنفيذيععة اللععوائح علععى لكترونيععةاإل اإلدارة لتطبيععق الرقععابي الجانععب فععي كبيععر

  ومعايير لمؤشرات وفقا دوري تقييم على قائم وفعال فعلي محلي رقابي نظام خلق إلى توجهها دون الوصية
 لها. الخاط  االستخدام لمخاطر الجامعة إدراك ضعف إلى يعازهإ يمكن ما وهذا وواقعية، موضوعية
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 كترونية.لاإل اإلدارة لتطبيق البشرية المتطلبات توفر بمستوى المتعلق المؤشر الثاني: الفر 
 المتعلقعة النتعائج ععرض إلعى أدنعاه (11) رقعم الجعدول يسعبر المجمعـة: للبيانـات الكمي التحليل أوال:
 لقععبس الدراسععة فععي المعتمععد الثععاني المؤشععر وقيععاس بدراسععة يعنععى والععذي األول، المحععور مععن الثععاني بالمجععال
 البشرية. المتطلبات في والمحدد "1باتنة" جامعة في كترونيةلاإل اإلدارة تطبيق مستوى

 توفر بمستوى المرتبط المجال فقرات من فقرة لكل العينة أفراد استجابات (:82) رقم الجدول
 .1"باتنة" بجامعة لكترونيةاإل  اإلدارة لتطبيق البشرية المتطلبات

 التكرارات الفقرات الرقم
 النسب
 المئوية

 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 الترتيب
 مستوى
 التوفر

11 
 وتوظيعف جذب على الجامعة تحرص
 لتطبيعععق ومتفوقعععة علميعععا مؤهلعععة معععوارد
 لكترونية.اإل اإلدارة

 %61.6 10 نعم
 60.2% 61 ما حد إلى متوسط 1 00% 1.11

 %01.6 06 ال

18 
 اسعععععععتقطاب علعععععععى الجامععععععععة تحعععععععرص
 لتطعععععععوير متخصصعععععععة بشعععععععرية معععععععوارد
 كترونية.لاإل والبرامج األنظمة

 %60.0 61 نعم
 %..62 66 ما حد إلى متوسط 1 1%..0 1.11

 %...0 01 ال

15 
 قععادرين مععوظفين علععى الجامعععة تتععوفر
 لكترونية.اإل األجهزة صيانة على

 61.6% 10 نعم
 10.0% 60 ما حد إلى متوسط 5 21.1% 1.21

 %01.0 10 ال

15 
 

 الفعععال للتععدريب فرصععا الجامعععة تععوفر
 اإلدارة تطبيععق علععى البشععرية لمواردهععا

 ترونية.اإللك

 %60.1 60 نعم
 %11.0 62 ما حد إلى متوسط 5 21.1% 1.21

 %10 16 ال

11 
 وعععععي الجامعععععة يمععععوظف لععععدى يتععععوفر
 لكترونيععععععععة،اإل اإلدارة بأهميععععععععة ثقععععععععافي
 بمخرجاتها. الكافية والثقة

 %12.2 11 نعم
 %10.1 .6 ما حد إلى متوسط 8 20% 8.11

 %60.1 60 ال

11 
 للجامععععة البشعععرية المعععوارد لعععدى يتعععوفر
 بيئعععععععة معععععععع للتعامعععععععل مناسعععععععبة معرفعععععععة

 كترونية.لاإل اإلدارة ومتطلبات

 %06.0 10 نعم
 %16.0 60 ما حد إلى متوسط 1 %06.2 8.12

 %60.0 61 ال
 15.1% 1.2 المجموع
 االستبيان. بيانات على باالعتماد ةطالبال إعداد من المصدر:
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 يلي: ما يتضح السابق الجدول من عليها المتحصل المعطيات على بناء :للبيانات الكيفي التحليل ثانيا:
 اإلدارة ومتطلبععات بيئععة مععع للتعامععل مناسععبة معرفععة للجامعععة البشععرية المععوارد لععدى )يتععوفر السادسععة الفقععرة -
 اسعععتجابة وجعععود إلعععى يشعععير معععا هعععذا ،(.6.1) حسعععابي بمتوسعععط األولعععى المرتبعععة فعععي جعععاءت كترونيعععة(لاإل

 ربعط يمكعن حيع  وتحسعين، تطعوير إلعى بحاجعة تبقعى التعي الفقرة محتوى على العينة أفراد قبل من متوسطة
 مععرة يؤكعد معا وهعو األول المحعور معن الخامسعة الفقعرة نتيجعة وكعذا تليهعا التعي الفقعرة بنتيجعة الفقعرة هعذه نتيجعة
 التعي التدريبيعة العدورات نقعص إلعى الفقعرة هعذه نتيجعة إيععاز يمكعنإذ  والبنعود، والفقعرات النتعائج انسجام أخرى
 الجعدير كترونيعة،لاإل اإلدارة متطلبات مع للتعامل الالزمة واألدائية التشغيلية والمهارات الكفايات برفع تعنى
 لعينععة الشععبانية الفئععة خيععارات عععن المعبععرة تلععك هععي بععنعم المعبععرة العينععة أفععراد اسععتجابات أن هععو هنععا بالععذكر
وسعععائل الليعععات و اآل فعععي جيعععدة بطريقعععة يتحكمعععون والعععذين عليعععا شعععهادات علعععى المتحصعععلون خاصعععة الدراسعععة

 إن- والصعععوبة والتشععابك التعقيععد مععن بنععو  تتميعز التععي المختلفععةاإلدارة اإللكترونيععة التكنلوجيعة التععي تطلبهععا 
 التقنيععععة األجهععععزة اسععععتخدام مجععععرد قععععدراتها تتجععععاوز ال يتععععال األخععععرى الفئععععات خععععالف علععععى ،-التعبيععععر صععععح

 تشعععغيل ) مثعععل اليوميعععة العاديعععة االسعععتخدامات تلعععك تتععععدى ال وبسعععيطة أوليعععة بطريقعععة المختلفعععة وتطبيقاتهعععا
 لكتروني(.اإل التبادل خدمة وتفعيل الرسائل إرسال األجهزة،

 الكافيعععة والثقعععة كترونيعععة،لاإل اإلدارة بأهميعععة ثقعععافي وععععي الجامععععة يمعععوظف لعععدى )يتعععوفر الخامسعععة الفقعععرة -
 اسعععتجابة وجعععود إلعععى ريشعععي معععا وهعععذا ،(6.10) حسعععابي بمتوسعععط الثانيعععة المرتبعععة فعععي جعععاءت بمخرجاتهعععا(

 وععدم نمسعتجوبيال اتجابعإ فعي اضعطراب وجعود عليهعا المتحصعل النسعب خعالل معن نالحعظ حيع  متوسطة
 ليتضعح ذلعك، حعول اسعتجوابهم إلعى الباحثعة قعاد العذي األمر وهو لإلجابة واضح تصور تكوين على قدرتهم

 علعى اإلداري العمعل علعى لكترونيةاإل اإلدارة تضفيها التي والمزايا لإليجابيات مدركون الجامعة يموظف أن
 االجتماعية التركيبة إلى راجع وهذا بمخرجاتها الكافية الثقة يمتلكون ال لكنهم عليهم، األعباء تخفيف غرار

 )فعلععى لكترونيععةاإل والخععدمات المعععامالت فععي الثقععة إلععى قناعتععه بمسععتوى يصععل لععم الععذي للمجتمععع والثقافيععة
 سعععحبال بطاقعععة يمتلعععك ال أو الدراسعععة عينعععة فعععي ممعععثال كعععان سعععواء جزائعععريال المعععواطن نجعععد المثعععال سعععبيل
 رغعم أمانعا أكثعر يعتبرهعا ألنعه المختلفعة الماليعة معامالتعه إلجعراء الشباك نحو التوجه يفضل لكنه كترونيلاإل
 إداريعة وثيقعة أو ملعف بإرسعال قيامعه بععد الموظعف نجعد كعذلك االنتظعار، فعي وعنعاء وقعت معن ذلعك يكلفه ما

 -نفسعه تلقعاء معن أو رسعمية بصعفة سعواء - مطالبعا يكعون أخعرى مصعلحة أو لمكتعب االلكتروني ديالبر  عبر
 أو مباشععرة سععواء باالستفسععار يقععوم فهععو اإلجععراء بهععذا يقععم لععم وان ورقيععا، الملف/الوثيقععة نفععس إرسععال بإعععادة
 اإلجابعات معظعم أن الباحثعة الحظعت وهنعا ال(، أو إرسعاله تعم معا وصعول ععن أخرى تواصل وسيلة باعتماد
 ثقافععة امععتالكهم يؤكععد ممععا أعععاله إليهععا المشععار الفئععة نفععس خيععارات عععن المعبععرة تلععك هععي بععنعم كانععت التععي
 االسععتبيان فحعوى معهعا مناقشعتهم إطعار فعي للباحثعة أكعدوا حيعع  العينعة أفعراد معن غيعرهم معن أكثعر كترونيعةإل
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 مخرجعات فعي ثقعتهم معن أكثعر لكترونيعةاإل اإلدارة مخرجعات فعي الكبيعرة الثقعة علعى العبارة هذه وبالخصوص
 التقليدية. اإلدارة

 كترونيععة(لاإل اإلدارة تطبيععق علععى البشععرية لمواردهععا الفعععال للتععدريب فرصععا الجامعععة )تععوفر الرابعععة الفقععرة -
 ترقيععة علععى للجامعععة المتوسععط التوجععه يعنععي مععا وهععذا ،(1.01) حسععابي بمتوسععط الثالثععة المرتبععة فععي جععاءت
 كافعععة علعععى تدريبيعععة ودورات بعععرامج معععن بعععه القيعععام يهعععالع يفتعععرض معععا خعععالل معععن البشعععرية مواردهعععا مسعععتوى

 غيععاب إلععى ذلععك إيعععاز ويمكععن لكترونيععة،اإل اإلدارة لتطبيععق المععوظفين اتكفععاء مععن الرفععع بهععدف المسععتويات
 خععالل مععن التقنععي بالشععق اهتمامهععا وانحصععار هععاتطبيق متطلبععات علععى العليععا لععإلدارة ومتكاملععة شععاملة نظععرة
 قامعت الباحثعة أن هعو هنعا بالعذكر الجعدير والمتطلبعات، الموارد من غيرها دون والفنية المادية الدعائم توفير
 قيعععام خاللهعععا معععن اكتشعععفت الدراسعععة محعععل الجامععععة فعععي والتكعععوين التعععدريب لواقعععع اسعععتطالعية دراسعععة بعععإجراء
 أن إال الفقعرة، ععن المعبعرة والنتعائج يتنعافى معا وهعذا سعابقة مراحعل فعي التكوينيعة البعرامج من بالعديد الجامعة
 أفعراد إجابعات كعون إلعى فضعىأ الدراسعة فعي المتضمنة وتلك الواقعية المعطيات بين الفجوة سبب عن بحثها
 يقتصعر العذي الكمعي المنطعق ال الجامعة قبل من المعتمدة للبرامج النوعي المنطق على مركزة كانت العينة
 والتدريبيععععة التكوينيععععة البععععرامج أن نبيسععععتجو الم معظععععم أكععععد حيعععع  المسععععطرة، الورشععععات عععععدد احتسععععاب علععععى

 هذا غيرهم دون الموظفين من صغيرة عينة على فقط لتركيزها يالكاف بالقدر وفعالة فاعلة تكن لم المنتهجة
 من التجريدي النظري اإلطار عن يخر  لم البرامج تلك محتوى أن إلى خراآل البعض أشار فيما جهة، من

 غيعر -رأيهعم حسعب - جعلهعا معا وهعذا المحاضعرات إلقعاء علعى -األحيعان معن الكثيعر فعي - االكتفعاء خالل
 المعوظفين ومهعارات قعدرات لعدعم الموجهعة الفعالة التكوينية البرامج ومتطلبات ومقتضيات تتناسب وال كافية
  والممارساتي. العملي بالجانب تعنى ورشات وجود تتطلب والتي لكترونيةاإل اإلدارة تطبيق على

 المرتبعة فعي جعاءت لكترونيعة(اإل األجهعزة صيانة على قادرين موظفين على الجامعة )تتوفر الثالثة الفقرة -
 يجعلهعا ممعا العينعة أفعراد قبعل معن متوسعطة اسعتجابة وجعود يعني ما وهذا (،1..1) حسابي بمتوسط الرابعة
 األجهععزة صععيانة مهععام يتولععون الجامعععة فععي مععوظفين وجععود إلععى يعععازهإ يمكععن مععا وهععو ،رتطععوي إلععى بحاجععة

  أولئك. يحوزها التي المهارات القدرات حجم حول واضح تصور تكوين من يتمكنوا لم أنهم إال لكترونيةاإل
 والبعععرامج األنظمعععة لتطعععوير متخصصعععة بشعععرية معععوارد اسعععتقطاب علعععى الجامععععة )تحعععرص الثانيعععة الفقعععرة -
 اكتفعععاء إلعععى إيععععازه يمكعععن معععا وهعععذا (،1.00) حسعععابي بمتوسعععط الخامسعععة المرتبعععة فعععي جعععاءت كترونيعععة(لاإل

 مصععادر مععن اسععتيرادها أو - بإعععدادهاالوصععية  الععوزارة تقععوم والتععي - الجععاهزة واألنظمععة بععالبرامج الجامعععة
  كترونية.لاإل واألنظمة للبرامج الذاتي بالتصميم بالقيام يالكاف اهتمامها وعدم خارجية،

 اإلدارة لتطبيعععق ومتفوقعععة علميعععا مؤهلععة معععوارد وتوظيعععف جعععذب علععى الجامععععة )تحعععرص األولعععى الفقععرة
 هععذه علععى متوسععطة بدرجععة موافقععة هنععاك أن يعنععي مععا وهععذا ،(1.01) احسععابي امتوسععط حققععت لكترونيععة(اإل
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 الجامعععة فععي التوظيععف ارتبععاط إلععى ايعععازه يمكععن مععا ووهعع واألخيععرة السادسععة المرتبععة علععى وحصععولها الفقععرة
 معععا وهعععذا اإلداريعععة، الوظعععائف لشعععغل المعععوظفين اختيعععار لمععععايير المتضعععمنة الوطنيعععة التشعععغيلية بالسياسعععات

 كترونية.لاإل اإلدارة تطبيق مجال في خريجيها من للمتفوقين الجامعة توظيف إمكانية من يصعب
 كترونية.لاإل اإلدارة لتطبيق التقنية المتطلبات توفر بمستوى المتعلق المؤشر الثال : الفر 
 األول الشعق بدراسعة يعنى الذي الثال  المؤشر توفر مستوى لقياس المجمعة: للبيانات الكمي التحليل أوال:
 بجامععة لكترونيعةاإل اإلدارة لتطبيق التقنية المتطلبات توافر مستوى معرفة في أساسا والمحدد االستبيان من
 :تياآل الجدول في العينة أفراد استجابات عن المعبرة البيانات تجميع تم"، 1باتنة"

 المتطلبات توفر بمستوى المرتبط المجال فقرات من فقرة لكل العينة أفراد استجابات (:51) رقم الجدول
 ".1باتنة" بجامعة كترونيةلاإل  اإلدارة لتطبيق التقنية

 التكرارات الفقرات الرقم
 النسب
 المئوية

 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 الترتيب
 مستوى
 التوفر

11 
 كافيععة حاسععوب أجهععزة الجامعععة تععوفر

 كترونية.لاإل اإلدارة لتطبيق
 %0.0. 01 نعم

 %16.6 11 ما حد إلى مرتفع 1 00% 8.28
 %6.0 16 ال

18 
 حديثععة مسععاعدة أجهععزة الجامعععة تععوفر
 تلبعععععععي سعععععععكانر..." طابععععععععات، مثعععععععل"

 لكترونية.اإل اإلدارة تطبيق احتياجات

 %20.1 00 نعم
 %61.6 10 ما حد إلى مرتفع 8 0.2%. 8.11

 %0.0 .1 ال

15 
 تشعععععغيل نظعععععم علعععععى الجامععععععة تتعععععوفر
 االتصال. وأجهزة للحواسيب مناسبة

 %..20 00 نعم
 %61.6 10 ما حد إلى مرتفع 5 0.2%. 8.15

 %11 10 ال

15 
 كافععة تغطععي برمجيععات الجامعععة تععوفر
 الجامعة. وأنشطة أعمال

 01.0% 12 نعم
 %60.2 61 ما حد إلى متوسط 1 01% 8.15

 %11.0 60 ال

11 
 بيانععععات قواعععععد علععععى الجامعععععة تتعععوفر
 الجامعة. لعمل مالئمة

 %12.2 11 نعم
 %10.0 60 ما حد إلى متوسط 1 20.1% 8.12

 %1..6 61 ال

11 
 انترنيععت اشعتراك علععى الجامععة تتعوفر
 اإلدارة تطبيعععععععععععق احتياجعععععععععععات يلبعععععععععععي

 لكترونية.اإل

 %21 01 نعم
 %60.0 61 ما حد إلى مرتفع 5 6%. 8.51

 10.2% 16 ال
 متوسط  %20.1 1.21 %16.0 60 نعم شعععععععععععععبكة علعععععععععععععى الجامععععععععععععععة تتععععععععععععوفر 11
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 جميعععععععععععع تعععععععععععربط "intranetداخليعععععععععععة"
 التنظيمية. ومستوياتها أقسامها

 2 %11.0 60 ما حد إلى
 12.2% 11 ال 

12 
 الخعارجي محيطها مع الجامعة ترتبط

 انترنيععت بشعبكات األخععرى والجامععات
 المعلومات. تبادل إمكانية لها تتيح

 %..10 11 نعم
 %12.2 11 ما حد إلى متوسط 1 01.2% 8.18

 60.2% 61 ال
 12% 8.55 المجموع

 االستبيان. بيانات على باالعتماد ةطالبال إعداد من المصدر:
 يلي: ما يتضح أعاله الجدول في الموضحة البيانات على اعتمادا للبيانات: الكيفي التحليل ثانيا:

 حاسعوب أجهعزة الجامعة )توفر األولى الفقرة الترتيب: على اآلتية للفقرات مرتفعة استجابة نسب تحقيق  -
 مسععاعدة أجهععزة الجامعععة )تععوفر الثانيععة الفقععرة (،6..6) حسععابي بمتوسععط( كترونيععةلاإل اإلدارة لتطبيععق كافيععة
 (،6.00) حسععابي بمتوسعط لكترونيعة(اإل اإلدارة تطبيععق احتياجعات تلبعي سععكانر..." الطابععات، مثعل" حديثعة
 حسعععابي بمتوسعععط االتصعععال( وأجهعععزة للحواسعععيب مناسعععبة تشعععغيل نظعععم علعععى الجامععععة )تتعععوفر الثالثعععة الفقعععرة

 لكترونيعة(اإل اإلدارة تطبيعق احتياجات يلبي انترنيت اشتراك على الجامعة )تتوفر السادسة والفقرة (،6.00)
 والتكنولوجيععة الماديععة التغطيععة بتععوفير الجامعععة اهتمععام إلععى النتععائج تشععير حيعع  ،(6.02) حسععابي بمتوسععط
 أجهعزة معن مناسعب بشعكل الروتينيعة اإلدارية والوظائف األعمال مختلفب للقيام الضرورية والوسائل لألجهزة
م الموظف بين األساسي الوسيط باعتبارها المختلفة التشغيل وأنظمة حواسيب  والوسعيلة والحاسعوب المستخد 
 الفععال والتواصعل العربط تحقيعق علعى تسعاعد كافيعة انترنيعت تغطيعة تعوفير جانعب إلعى فيعه، للتحكم األساسية

 هععذه تععوافر أن هععو هنععا بالععذكر الجععدير أن غيععر لععذلك، الكافيععة الماليععة اإلمكانععات تععوافر علععى يععدل مععا وهععذا
 معععن بعععد ال ذاإ لكترونيعععةاإل اإلدارة لتطبيعععق بفعاليعععة تسعععتخدم أنهعععا يعنعععي ال المرتفععععة النسعععبة بهعععذه المتطلبعععات
 األخرى. المتطلبات باقي توافر على االطال 

 الخامسعة المرتبعة في جاءت الجامعة( وأنشطة أعمال كافة تغطي برمجيات الجامعة وفر)تُ  الرابعة الفقرة -
 ويعكعس العينعة أفعراد طعرف معن متوسعطة اسعتجابة نسبة هناك أن يعني ما وهذا (،6.11) حسابي بمتوسط
 ارتبعاط إلعى النتيجة هذه تعزى حي  وتحسين، تطوير إلى بحاجة يجعله ما البند لهذا متوسط توافر مستوى

 وهعي الطلبعة...، مععدالت وحساب واألجور المحاسبة مثل: العمل في الجزئية المجاالت ببعض البرمجيات
 الروتيني. اإلداري لالستعمال ال معينة ألغراض باألساس مخصصة ألنها المكاتب كل على معممة غير

 هعععال تتعععيح انترنيعععت بشعععبكات األخعععرى والجامععععات الخعععارجي محيطهعععا معععع الجامععععة )تعععرتبط الثامنعععة الفقعععرة -
 نسععبة يعكععس مععا وهععذا ،(6.16) حسععابي بمتوسععط لسادسععةا المرتبععة فععي جععاءت المعلومععات( تبععادل إمكانيععة
 وكعععذا الدراسعععة محعععل الجامععععة امعععتالك علعععى النتيجعععة هذهععع تعععدل  يعععح تطعععوير إلعععى وبحاجعععة متوسعععطة تعععوافر

 غيععر أنهععا إال اكسععترانيت شععبكة تكععوبن طريععق عععن التواصععل مععن تمكنهععا انترنيععت لمواقععع األخععرى الجامعععات
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 مختلعععف منعععه تععععاني العععذي الخلعععل وهعععو االنترنيعععت شعععبكة تعععدفق ضععععف نتيجعععة ربمعععا ،يالكعععاف بالشعععكل مفعلعععة
 قبعععل معععن المسعععتخدمة واألنظمعععة البعععرامج اخعععتالف وأ الدراسعععة، محعععل الجامععععة فقعععط لعععيس الجزائريعععة اإلدارات
 أخرى. جهة من الدولي المستوى على خاصة" 1باتنة" جامعة قبل من المستخدمة تلك عن الجامعات

 السععابعة المرتبععة فععي جععاءت الجامعععة( لعمععل مالئمعة بيانععات قواعععد علععى الجامعععة )تتععوفر الخامسععة الفقعرة -
 بحاجة لكنها الفقرة هذه على العينة أفراد قبل من موافقة هناك أن يعني ما وهذا (،.6.1) حسابي بمتوسط

 باحتياجععات تفععي ال الجامعععة قبععل مععن المعتمععدة البيانععات قواعععد كععون إلععى ذلععك إذ يمكععن إيعععاز تحسععين إلععى
 الداخليعععة األغعععراض تغطيعععة علعععى الغالعععب فعععي اقتصععرت أنهعععا حيععع  الكامعععل بالشعععكل المعععوظفين واسععتعماالت
 فقط. والتشغيلية

 ومسععتوياتها أقسععامها جميععع تععربط "intranet" داخليععة شععبكة علععى الجامعععة )تتععوفر السععابعة الفقععرة جععاءت -
 متوسعطة اسعتجابة نسعبة يعكعس معا وهعذا (،1.02) حسعابي بمتوسعط واألخيعرة الثامنة المرتبة يف التنظيمية(

 للمعلومات لكترونياإل النفوذ مبدأ تجسيد نحو التوجه بأهمية الجامعة اقتنا  إلى تعزى العينة أفراد قبل من
 والمسعععتويات األقسعععام مختلعععف بعععين لكترونيعععاإ هعععالتبادل الحريعععة معععن مععععين قعععدر تعععوفير خعععالل معععن البيانعععاتو 

 بالبيئععة الدراسععة مجتمععع أفععراد ثقععة ضعععف نتيجععة تطععوير إلععى بحاجععة يععزال ال وهععو األمععر الععذي التنظيميععة،
 يجعععل مععا وهععو ،-السععابق المجععال مععن الخامسععة الفقععرةبععه مضععمون  جععاء مععا ذاوهعع - وخععدماتها لكترونيععةاإل

 األمععر والبيانععات المعلومععات لسععالمة األمنععي المتطلععب تععدعم التععي اآلليععات إيجععادب ومطالبععة مجبععرة الجامعععة
 بها. الثقة في الموظفين لدى النفسي والحافز الدافع إيجاد على محالة ال سيساهم الذي
 لكترونية.اإل اإلدارة لتطبيق األمنية المتطلبات توفر بمستوى المتعلق المؤشر الرابع: الفر 
 فقعععرات إزاء العينعععة أفعععراد اسعععتجابات (11) رقعععم الجعععدول يوضعععح المجمعـــة: للبيانـــات الكمـــي التحليـــل أوال:

 يلي: كما األمنية المتطلبات توافر مستوى عن والمعبر كترونيةلاإل اإلدارة لتطبيق الرابع المؤشر
 المتطلبات توفر بمستوى المرتبط المجال فقرات من فقرة لكل العينة أفراد استجابات (:51) رقم الجدول

 ".1باتنة" بجامعة لكترونيةاإل  اإلدارة لتطبيق األمنية

 النسب التكرارات الفقرات الرقم
 المئوية

 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 مستوى الترتيب
 التوفر

11 
 محينعععععععة برمجيعععععععات الجامععععععععة تسعععععععتخدم
 المعلومععات لحمايععة للفيروسععات مضععادة

 والبيانات.

 %01.6 06 نعم
 %10.0 60 ما حد إلى مرتفع 1 00% 8.51

 %11.0 11 ال

18 
 علععععععى الرقابععععععة نظععععععام الجامعععععععة تطبععععععق
 تسععععععجيل خععععععالل مععععععن البيانععععععات قواعععععععد

 %01.6 11 نعم
 متوسط 5 %06.2 8.12

 %..10 11 ما حد إلى
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 %66 .1 ال والخرو . الدخول عمليات

15 
جععراءات تعليمععات علععى الجامعععة تتععوفر  وا 
 ينتهكعععون العععدين للععععاملين صعععارمة ردعيعععة
 المعلومات. وسالمة امن

 %06.0 10 نعم
 %60.1 60 ما حد إلى متوسط 5 01.1% 8.15

 %.6 61 ال

15 
 السعععر كلمعععات باسعععتبدال الجامععععة تقعععوم

 دوري. بشكل البيانات بقواعد الخاصة
 %60.1 60 نعم

 %06.0 10 ما حد إلى متوسط 1 20% 8.11
 %.6 61 ال

11 
 وعععععي بالجامعععععة المعععوظفين لععععدى يوجعععد
 والوقايعة المعلومعات امن بمخاطر كاف
 منها.

 %10.6 .6 نعم
 %..10 11 ما حد إلى متوسط 1 2%..2 8.11

 %.6 61 ال

11 
 مععععععن احتياطيععععععة بنسععععععخ االحتفععععععاظ يععععععتم

 أمنة. أماكن في البيانات
 

 %02.1 .1 نعم
 %01.1 11 ما حد إلى متوسط 8 00.1% 8.58

 %11.0 11 ال

11 
 البرمجيعععععععععات علعععععععععى الجامععععععععععة تتعععععععععوفر
 حعععال فعععي البيانعععات السعععتعادة المناسعععبة
 تلفها.

 %16.6 11 نعم
 61.6% 10 ما حد إلى ضعيف 1 00% 1.51

 %20.2 01 ال
 12.5 8.12 المجموع

 االستبيان. بيانات على باالعتماد ةطالبال إعداد من المصدر:
 يتضح: هعالأ الجدول في الموضحة النتائج من انطالقا للبيانات: الكيفي التحليل ثانيا:

 والبيانات( المعلومات لحماية للفيروسات مضادة محينة برمجيات الجامعة )تستخدم األولى الفقرة جاءت -
 اهتمععام إلعى تعععزى مرتفععة تععوافر درجعة وجععود يعنعي مععا وهعذا ،(6.10) حسععابي بمتوسعط األولععى المرتبعة فعي

 علعععى للحفعععاظ وقعععائي إجعععراء أهعععم باعتبارهعععا لفيروسعععات المضعععادة البعععرامج اسعععتخدام علعععى وحرصعععها الجامععععة
 والمال. والجهد الوقت من الكثير تطلبه لعدم نظرا التلف من وحمايتها المعلومات سالمة

 الثانيععة المرتبععة فعي منععة(آ أمعاكن فععي البيانعات مععن احتياطيعة بنسععخ االحتفعاظ )يععتم السادسعة الفقععرة جعاءت -
 كونهععا مععن تقتععرب العينععة أفععراد قبععل مععن متوسععطة اسععتجابة وجععود يعنععي مععا وهععذا ،(6.16) حسععابي بمتوسععط
 الضعيا ، معن وبياناتهعا معلوماتهعا حمايعة علعى الجامععة حعرص لعىإ يشعير معا وهعو ،الفقرة هذه على مرتفعة
 ال أنهعا حيع  عكسعية نتعائجب يفيعد قعد العينعة أفعراد اسعتجابات خعالل معن الفقعرة هعذه إليعه توصلت ما أن غير
 أسعلوب امتعداد ععن تعبيعر هعي معا بقعدر لكترونيعةاإل اإلدارة لقيعام ضعروري أمنعي متطلب لتوفر مؤشرا تعتبر
 االحتياطيععة النسععخ أن إلععى الباحثععة توصععلت إذ وأسسععها، االلكترونيععة اإلدارة ومقومععات يتنععافى تقليععدي إداري
 هعوو  ،العورقي األرشعيف فعي تحفعظ التعي الورقيعة العدعائم على قائمة الدراسة محل الجامعة عليها تعتمد التي
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 النهعائي والعتخلص واإلجعراءات الجهعد تقليص على تقوم التي االلكترونية اإلدارة ومبادئ يتنافى الذي األمر
 الورقية. الدعائم من
 عمليعععات تسعععجيل اللخععع معععن البيانععات قواععععد علعععى الرقابعععة نظعععام الجامعععة )تطبعععق الثانيعععة الفقعععرة جععاءت  -

 اسععتجابة درجععة وجععود إلععى يشععير مععا وهععو ،(.6.1) حسععابي بمتوسععط الثالثععة المرتبععة فععي والخععرو ( الععدخول
 )تتميعز األول المجعال من السادسة الفقرة بنتيجة النتيجة هذه ربط يمكن حي  تطوير إلى وبحاجة متوسطة
 في لكن )الرقابة( المؤشر بنفس الرتباطهما لكترونية(اإل اإلدارة سير لضمان ومستمرة دائمة برقابة الجامعة
 فععي الرقابععة وميكانيزمععات آليععات بتفعيععل الجامعععة اهتمععام ضععرورة علععى التأكيععد بععذلك ليععتم مختلفععين، سععياقين
 لكتروني.اإل العمل متطلبات بكافة اإللمام لها يضمن والذي الشامل بعدها

جععراءات تعليمععات علععى الجامعععة )تتععوفر الثالثععة الفقععرة جععاءت -  ينتهكععون الععدين للعععاملين صععارمة ردعيععة وا 
 موافقعععة درجعععة وجعععود يعنعععي معععا ،(6.10) حسعععابي بمتوسعععط الرابععععة المرتبعععة فعععي المعلومعععات( وسعععالمة معععنأ

 نحعو الجامععة توجعه إلعى ذلعك إيععاز مكعنإذ ي تطعوير إلعى بحاجعة يجعلهعا ممعا العينة أفراد قبل من متوسطة
 وتفتقعر يالكعاف بالشكل ناضجة غير تعد أنها إال المجال هذا في الضرورية والتعليمات اآلليات وسن وضع
 منهععا يجعععل مععا والمسععتمرة الدائمععة الرقابععة مؤشععرات انخفععاض ظععل فععي خاصععة الععواقعي التطبيععق فععي للجديععة
 غير. ال شكلية إجراءات مجرد

 والوقايععة المعلومععات امععن بمخععاطر كععاف وعععي بالجامعععة المععوظفين لععدى )يوجععدالخامسععة  الفقععرة جععاءت -
 قبعل معن متوسعطة اسعتجابة وجعود علعى يعدل معا وهعذا ،(6.12) حسابي بمتوسط الخامسة المرتبة في منها(
 البيانععععات وسععععالمة ألمععععن وشععععامل واضععععح تصععععور تشععععكيل علععععى أفععععراد قععععدرة عععععدم إلععععى تعععععزى العينععععة أفععععراد

 الكاف. بالشكل تلفها إلى تؤدي أخطار وجود حال في معها السليم التعامل على قدرتهم وعدم والمعلومات،
 فععي دوري( بشععكل البيانععات بقواعععد الخاصععة السععر كلمععات باسععتبدال الجامعععة )تقععوم الرابعععة الفقععرة جععاءت -

 العينععة أفععراد قبععل مععن متوسععطة اسععتجابة وجععود إلععى يشععير مععا (،6.11) حسععابي بمتوسععط السادسععة، المرتبععة
  واهتمام. تحسين إلى يحتا  ما وهو الفقرة محتوى على

 فععي تلفهععا( حعال فععي البيانعات السععتعادة المناسعبة البرمجيععات علععى الجامععة )تتععوفر السعابعة الفقععرة جعاءت -
 بغيعره مقارنعة الفرععي المؤشعر هعذا تعوافر ضععف يعنعي معا وهعذا ،(1.00) حسعابي بمتوسط األخيرة، المرتبة
 النتيجعععة هعععذه إيععععاز ويمكعععن لتطعععويره، الجامععععة انتبعععاه لفعععت يسعععتدعي ممعععا األخعععرى الفرعيعععة المؤشعععرات معععن

 اسعتغاللها علعى القعادرة البشعرية القعدرات تعوفر وعدم الغرض لهذا الموضوعة البرمجيات وجود ماإ لمبررين:
 وتطععوير برفععع تعنععى التععي والتكوينيععة التدريبيععة بععالبرامج الجامعععة اهتمععام ضعععف ظععل فععي خاصععة وتوظيفهععا
 أو الضعائعة البيانات إلى للوصول كوسيلة الورقي األرشيف العتماد أو البشرية، للموارد التشغيلية الكفايات
عادة التالفة  النظعام علعى الجامععة اعتمعاد أكعدوا الدراسعة عينعة أفعراد أن خاصعة البيانات قواعد في تخزينها وا 
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 ذات مععن السععابقة الفقععرة فععي جععاء مععا )وهععو البيانععات لحفععظ السععابق اإلداري نمععوذ األ فععي المعتمععد التقليععدي
 المجال(.

 لكترونية.اإل اإلدارة لتطبيق المالية المتطلبات توفر بمستوى المتعلق المؤشر الخامس: الفر 
 واسععتجابات إلجابععات مفصععال عرضععا (16) رقععم الجععدول يتضععمن المجمعــة: للبيانــات الكمــي التحليــل أوال:
 يلي: لما وفقا كترونيةلإلا اإلدارة لتطبيق المالي المؤشر وعبارات فقرات حول العينة أفراد

 المتطلبات توفر بمستوى المرتبط المجال فقرات من فقرة لكل العينة أفراد استجابات (:58) رقم الجدول
 ".1باتنة" بجامعة لكترونيةاإل  اإلدارة لتطبيق المالية

 النسب التكرارات الفقرات الرقم
 المئوية

 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 مستوى الترتيب
 التوفر

11 
 الماليععععععة اإلمكانيععععععات علععععععى جامعععععععةال تتععععععوفر
 والبرمجيععات واألجهععزة التقنيععات لتععوفير الكافيععة

 لكترونية.اإل اإلدارة لتطبيق الضرورية

 %21 01 نعم
 %61.6 10 ما حد إلى مرتفع 1 1.2.% 6.00

 %..10 11 ال

18 
 كافيععععة ماليععععة مععععوارد علععععى جامعععععةال تتععععوفر

 الحاسعععععععععععوب أجهعععععععععععزة وتحعععععععععععدي  لصعععععععععععيانة
 باستمرار. والشبكات

 %00.1 00 نعم
 %..62 66 ما حد إلى مرتفع 8 1.1%. 6.01

 %..10 11 ال

15 
 كافيععععة ماليععععة مععععراود علععععى جامعععععةال تتععععوفر
 البيانات أمن بحماية الكفيلة البرامج القتناء

 والمعلومات.

 %02.1 02 نعم
 %..62 66 ما حد إلى مرتفع 5 00.2% 6.10

 %10.1 10 ال

15 
 كافيععععة ماليععععة مععععوارد علععععى جامعععععةال تتععععوفر
 فعععي وتعععدريبيهم المعععوظفين كفعععاءات لتطعععوير
 األجهزة. واستخدام التكنولوجيات مجال

 %...0 01 نعم
 %10.1 .6 ما حد إلى متوسط 5 00% 6.11

 %10.1 10 ال

11 

 كافيععععة ماليععععة مععععوارد علععععى الجامعععععة تتععععوفر
 العمعل مجال في للمتميزين الحوافز لتغطية

 البحو  أجراء على والمشجعة االلكتروني،
 لكترونية.اإل اإلدارة مجال في

 %11.0 60 نعم

 %11.0 62 ما حد إلى متوسط 1 20% 1.06

 %..10 11 ال

 11.1% 8.51 المجموع
 االستبيان. بيانات على باالعتماد ةطالبال إعداد من المصدر:
 أن: يتضح في الجدول السابق الموضحة النتائج على بناء للبيانات: الكيفي التحليل ثانيا:

 والبرمجيعععات واألجهعععزة التقنيعععات لتعععوفير الكافيعععة الماليعععة اإلمكانيعععات علعععى جامععععةال )تتعععوفر األولعععى الفقعععرة -
 يعنعي معا وهعذا ،(6.00) حسعابي بمتوسعط ولعىاأل المرتبة في جاءت لكترونية(اإل اإلدارة لتطبيق الضرورية
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 نتيجعة لكترونيعةاإل اإلدارة تطبيعق فعي الجزائريعة الدولعة بتوجعه الجامععة تعأثر إلى عازت مرتفعة استجابة وجود
 التأسيسعية والبرامج ةالضروري األجهزة اقتناء نحو توجهها خالل من الوسائل منطق على ذلك في اعتمادها
 األخرى. المتطلبات على التركيز دون منها الصلبة خاصة التحتية بنيتها وتدعيم ،كللذ المناسبة

 والشعععبكات الحاسعععوب أجهعععزة وتحعععدي  لصعععيانة كافيعععة ماليعععة معععوارد علعععى جامععععةال )تتعععوفر الثانيعععة الفقعععرة -
 معن مرتفععة اسعتجابة وجعود يعنعي معا وهعذا ،(6.01) حسعابي بمتوسعط الثانيعة المرتبعة فعي جعاءت باستمرار(

 هو ما كل ومواكبة التحتية بنيتها وتحدي  تطوير على الجامعة حرص إلى تعزى الدراسة عينة أفراد طرف
 تعوفير لعىإ السععي خعالل معن اإلدارية ووظائفها عملياتها في إليها تحتا  ضرورية وأجهزة تقنيات من جديد

 المادية. إمكانياتها تطوير تكاليف لسد الكافية المالية التغطية
 البيانعععات أمعععن بحمايعععة الكفيلعععة البعععرامج القتنعععاء كافيعععة ماليعععة معععراود علعععى جامععععةال )تتعععوفر الثالثعععة الفقعععرة -

 إلعى ويشعير العينعة أفعراد قبعل معن كبيعرة موافقعة وجعود يعني ما وهذا (،6.10) حسابي بمتوسط والمعلومات(
 أن غيعر لكترونية،اإل اإلدارة لتطبيق األمني المتطلب فتكالي بتغطية الكفيلة المالية اتيلإلمكان كبير توافر
 توصعلت أيعن السعابق المجعال فعي إليهعا المتوصعل لتلك عكسية نتائج إلى يفيد قد الفقرة هذه إليه توصلت ما

 يعدل معا وهعذا األمنيعة، للمتطلبعات متوسط مستوى توفر إلى الدراسة عينة أفراد استجابات خالل من الباحثة
 كامعل وععي تعوفر بععدم يعرتبط معا بقعدر لعذلك المعوفرة المخصصات بحجم يرتبط ال ذلك في السبب أن على
 انتقائية. بطريقة معها التعامل إلى أدى مما البيانات ألمن وممولة واضحة رؤية تكوين على كافية وقدرة

 مجععال فععي وتععدريبيهم المععوظفين كفععاءات لتطععوير كافيععة ماليععة مععوارد علععى جامعععةال )تتععوفر الرابعععة الفقععرة -
 من متوسطة استجابة وجود إلى يشير ما وهذا، (6.11) حسابي بمتوسط األجهزة( واستخدام التكنولوجيات

 البشرية والموارد الكفاءات بتطوير الجامعة اهتمام عدم أخرى مرة ويؤكد الفقرة محتوى على العينة أفراد قبل
 الكعععافي بالشعععكل لكترونيعععةاإل اإلدارة تطبيعععق فعععي المعتمعععدة والتكنولوجيعععات التقنيعععات فعععي العععتحكم علعععى القعععادرة

 متكاملة. كترونيةإل بينية توفير على حرصها من أكثر والتقنية المادية الدعائم توفير نحو وتوجهها
 العمعععل مجععال فععي للمتميععزين الحععوافز لتغطيععة كافيععة ماليععة مععوارد علععى الجامعععة )تتععوفر الخامسععة الفقععرة -

 حسععععابي بمتوسععععط األخيععععرة المرتبععععة فععععي جععععاءت كترونيععععة(لاإل اإلدارة تطبيععععق علععععى والمشععععجعة االلكترونععععي،
 منعه أكثعر المعنعوي للتحفيعز الجامععة لجعوء إلعى هإيععاز  يمكن متوسط توافر مستوى يعكس ماوهو  ،(1.06)

 بتطبيععق تعنععى التععي والدراسععات البحععو  علععى لإلشععراف المؤهلععة البشععرية المععوارد وقلععة المععادي، التحفيععز إلععى
 سعيكلفها العذي األمعر الجامععة خعار  معن بشعرية معوارد اسعتقطاب على مجبرة يجعلها مما لكترونيةاإل اإلدارة
  ة.ضباه إضافية نفقات حتما
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 الدراسة. في المعتمدة الفرضية ضوء علىالمحور األول  نتائال مناقشة الثالث: المطلب
 عععن يعبععران نيواللععذ الدراسععة مععن األول المحععور نتععائج عععرض السععابقين المطلبععين خععالل مععن حاولنععا
 جامعععععة فععععي لكترونيععععةاإل اإلدارة تطبيععععق واقععععع لتشععععخيص الفرعيععععة المؤشععععرات إزاء العينععععة أفععععراد اسععععتجابات

 باختبععار القيععام الباحثععة علععى وجععبت وكيفيععا كميععا تحلععيال اإلحصععائية المعطيععات تلععك تحليععل وبعععد ،"1باتنععة"
 الفرضععية نصععت ، حيعع دحضععها أو تأكيععدها إلععى التوصععل ومنععه السععياق هععذا فععي وضعععتها التععي الفرضععية
 لتطبيـق مرتفـع مسـتوى تعـرف 1باتنـة جامعـة أن:" علعى الميدانية الدراسة من األول المحور في المعتمدة
 التالية: المؤشرات الفرضية هذه اختبار في اعتمد وقد لكترونية"،اإل  اإلدارة

 ".1باتنة" بجامعة لكترونيةاإل اإلدارة لتطبيق والتنظيمية اإلدارية المتطلبات توفر مستوى -
 ".1باتنة" بجامعة لكترونيةاإل اإلدارة لتطبيق البشرية المتطلبات توفر مستوى -
 ."1باتنة" بجامعة لكترونيةاإل اإلدارة لتطبيق التقنية المتطلبات توفر مستوى -
 ."1باتنة" بجامعة لكترونيةاإل اإلدارة لتطبيق األمنية المتطلبات توفر مستوى -
 ."1باتنة" بجامعة لكترونيةاإل اإلدارة لتطبيق المالية المتطلبات توفر مستوى -

 .األول المؤشر نتائج مناقشة األول: الفر 
 موافقعة وجعود إلعى نتوصعل (.6) رقعم الجعدول فعي العواردة للبيانعات والكيفعي الكمعي التحليعل علعى بناء
 لكترونيعععةاإل اإلدارة لتطبيعععق والتنظيميعععة اإلداريعععة المتطلبعععات تعععوافر علعععى الدراسعععة عينعععة قبعععل معععن متوسعععطة
 يتأكعد معا وهعذا قهعالتطبي العليعا اإلدارة دععم يتعوافر حيع  وتحسعين، تعوفير إلعى بحاجعة لكنعه 1"باتنعة" بجامععة

 الصعععيد علعى التطععوير ضعرورة إلعى بحاجععة كنهعال التكنولوجيعة المسععتجدات مواكبعة علعى حرصععها خعالل معن
 حعععال فعععي عنهعععا تنجعععر قعععد التعععي واألخطعععاء المسعععاوئ لتجنعععبالتجسعععيد علعععى أرض الواقعععع  لمسعععارات الرقعععابي

 تفعيععععل علععععى العمععععل خععععالل مععععن لتطبيقهععععا المناسععععبة العمععععل بيئععععة تععععوفير مؤشععععرات تطععععوير وكععععذا اختاللهععععا،
 كترونيعةلاإل للبيئعة القبعول ثقافعة تفعيعل علعى العمعلو  مخرجاتهعا، فعي الثقعة بتحقيعق الكفيلعة األمنية الضمانات

 لكترونعياإل العمعل ومتطلبعات وعامليهعا المنظمعة ثقافعة بعين والتوافعق االنسعجام تحقيعق لىإ السعي خالل من
دراك فهعم لوجعود أساسعي بشعكل إيععازه يمكعن قعد ما وهذا ،وتطلبه قتضيهت الذي  العليعا اإلدارة لعدى وقناععة وا 

ترجمعة ذلععك فععي مقابعل ععدم قععدرتها الواقعيعة علععى  وأهميتهعا االلكترونيععة اإلدارة تطبيعق بمزايععا ككعل والجامععة
 ،الالزمععة والتنظيميععة الضععرورية اإلداريععة المتطلبععات كامععل اسععتيفاء لهععا ليضععمن كامععل بشععكل واإلدراك الفهععم
 هععذا تحععت المنظويععة الفرعيععة المؤشععرات مسععتوى علععى البسععيطة التعععديالت بععبعض القيععام هععامن يسععتدعي ممععا

 لكترونيععععةاإل البيئععععة متطلبععععات مععععع أكبععععر بشععععكل لتتوافععععق متوسععععطة اسععععتجابة نسععععب أثبتععععت والتععععي المؤشععععر
 تها.ايومقتض
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 .الثاني المؤشر نتائج مناقشة الثاني: الفر 
 قبل من متوسطة موافقة وجود إلى نتوصل (60) رقم للجدول وكيفي كميا البيانات تحليل خالل من

 تطعوير، إلى بحاجة لكنها "1باتنة" بجامعة لكترونيةاإل اإلدارة لتطبيق البشرية المتطلبات لتوافر العينة أفراد
 االداري العمعل علعى يجابيعةإ مزايعا معن تعوفره لمعا إدراكهعم نتيجةها لتطبيق الموظفين لدى القبول يتوافر حي 

 وهذا هاومتطلبات هاتقنيات مع للتعامل األولية التشغيلية والمهارات المعارف على توافرهم جانب إلى المحقق،
 يبقون أنهم إال ،اليومية الحياة في الحديثة التكنولوجيات على والدائم المستمر ماعتماده إلى باألساس راجع

 قععادرين ذلععك مععن واألكثععر فيهععا تحكمععا أكثععر ليصععبحوا األدائيععة والمهععارات المعععارف تلععك تحسععين إلععى بحاجععة
 تعوفير وكعذا ومخططعة ممنهجة وتكوينية تدريبية برامج اعتماد على الحرص خالل من وهذا تطويرها، على

 المجال. هذا في والمبدعة الموهوبة القدرات لتشجيع الالزم والمعنوي المادي التحفيز
 الثال . المؤشر نتائج مناقشة الثال : الفر 

 قبعل معن مرتفععة موافقعة وجعود إلى نتوصل (11) رقم للجدول والكيفي الكمي البيانات تحليل باعتبار
 هعو عليعه يالحظ ما أن إال "1باتنة" بجامعة كترونيةلاإل اإلدارة لتطبيق التقنية المتطلبات لتوافر العينة أفراد
 فععي تحققععت قععد المرتفعععة االسععتجابة نسععب نجععد حيعع  ،المؤشععر هععذا تحععت المنضععوية الفقععرات نتععائج تبععاين
 إدخعال أجهعزة معن وملحقاتعه الحاسوب أجهزة في المحددة ةبالصل التقنية البنية بمكونات ترتبط التي الفقرات
خرا   بمكونعات المتعلقعة للفقعرات بالنسعبة نسعبيا هاانخفاضع مقابعل فعي األخعرى، المادية الدعائم من وغيرها وا 
 الباحثعة علبهعا أبعدت التعي الفقعرة وهعي  انترنيعت اشعتراكات بتعوفير المتعلقعة تلك ماعدا الناعمة التحتية البنية
 ككعل الجزائعر فعي االنترنيعت شعبكة لهعا تتععرض التعي المسعتمرة واالخعتالالت األعطعال مختلف نتيجة تحفظا
 األعمعععال تعطيعععل إلعععى األحيعععان معععن كثيعععر فعععي يعععؤديمعععا يعععؤدي  وهعععو الخصعععوص وجعععه علعععى" باتنعععة" وواليعععة

 اعتماد إلى العودة إلى يقودها الذي األمر كتروني،لاإل التواصل عملية ويعيق بالجامعة المنوطة والوظائف
 المرتفعععة النسععبة إيعععاز ويمكععن ،التقليععدي اإلداري نمععوذ األ ظععل فععي منتهجععة كانععت التععي التقليديععة األسعاليب

 لتطبيعق الراميعة المسعاعي إطعار فعي وتوجهاتهعا الدولعة بفلسعفة الدراسعة محعل الجامععة تعأثر إلعى المؤشر لهذا
 الوسائل. على قائم منطق اعتماد خالل من لكترونيةاإل اإلدارة
 الرابع. المؤشر نتائج مناقشة الرابع: الفر 

 متوسعطة موافقعة وجعود إلعى نتوصعل (11) رقعم الجعدول لبيانعات والكيفعي الكمي التحليل على اعتمادا
 لكنهعا "1باتنعة" بجامععة لكترونيعةاإل اإلدارة لتطبيعق الضعرورية األمنيعة المتطلبات لتوافر العينة أفراد قبل من

 اعتمعاد علعى طرفهعا معن القبعول يتعوافر حيع  فيهعا، الثقعة رفعع علعى هميسع العذي بالشعكل تحسعين إلعى بحاجة
 مختلعععف فعععي الفيروسعععات انتشعععار ععععن الناتجعععة واالختعععراق التلعععف أخطعععار معععن الوقائيعععة لإلجعععراءات الجامععععة
 تبقعععى أنهعععا إال للفيروسععات، المضعععادة ينععةحالم البعععرامج اقتنععاء علعععى حرصععها خعععالل مععن المحوسعععبة أجهزتهععا
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أهميععة ب الععوعي نشععر فععي تتمثععل والتععي المعلومععات ألمععن اإلداريععة المقومععات بععاقي تععوافر تحسععين إلععى بحاجععة
 وتفعيل المستخدمين صالحيات تحديد على المعتمدة البرمجيات قدرات من والرفع ،عنصري األمن والسرية

 أمنعععي بنعععاء وجعععود لضعععرورة العليعععا اإلدارة إدراك إلعععى إليهعععا المتوصعععل النتيجعععة إيععععاز يمكعععنو  ،الرقابيعععة العععنظم
وشععاملة  وممولععة واضععحة رؤيععة تكععوينلكععن عجزهععا واقعيععا عععن  إلدارتهععا متكاملععة لكترونيععةإبيئععة  السععتكمال

 .وانتقائي عشوائي بشكل معها التعامل إلى أدى الذي األمر ،البيانات وسالمة ألمن
 الخامس. المؤشر نتائج مناقشة الخامس: الفر 

 وجععود إلععى نتوصععل (16) رقععم الجععدول فععي الموضععحة للبيانععات والكيفععي الكمععي التحليععل علععى اسععتنادا
 بجامععة لكترونيعةاإل اإلدارة لتطبيق الضرورية المالية المتطلبات لتوافر العينة أفراد قبل من متوسطة موافقة

 التأسيسعععية التكعععاليف لتغطيعععة كافيعععة ماليعععة معععوارد لعععديها تتعععوافر حيععع  ،رتطعععوي إلعععى بحاجعععة لكنهعععا 1"باتنعععة"
 قعدرات لرفعع الماليعة التغطيعة يخعص فيمعا تحسعين إلعى بحاجعة تبقى بينما التقنية المتطلباتب أساساالمرتبطة 
 للمؤشععر مرتفععع تععوافر مسععتوى عععن والمعبععرة إليهععا المتوصععل النتيجععة أن الباحثععة تععرى حيعع  البشععرية، المععوارد
 ال تخصعيص ععن تعبيعر هعي معا بقعدر المالية اإلمكانيات توافر مستوى أو درجة عن حقيقة تعبر ال المالي
 اإللكترونية. اإلدارة ومتطلبات أسس جميع مستوى على المالية للموارد متوازن

 فععي الععذكر السععالفة المؤشععرات حسععب المبوبععة الميدانيععة البيانععات وتفسععير تحليععل علععى وينععاء هنععا مععن
 الجعدول في الموضحة العامة النتيجة وباعتبار ، (16و) (.6) بين المحصورة األرقام تحمل التي الجداول

 (،6.12) حسعععابي بمتوسعععط "1باتنعععة" بجامععععة لكترونيعععةاإل اإلدارة تطبيعععق مسعععتوى تعكعععس والتعععي (60) رقعععم
 1باتنــة جامعــة "تعــرف مفادهععا: التععي الفرضععية نفععي إلععى نتوصععل (61) رقععم الشععكل فععي الموضععح والتمثيععل
ــة"اإل  اإلدارة لتطبيــق مرتفــع مســتوى ــة جامعــة تعــرف" اآلتيععة: للفرضععية والتأسععيس لكتروني  مســتوى 1باتن
 يعود حي  االلكترونية لإلدارة الكامل التطبيق واقعية ضعف يعني ما "،لكترونيةاإل  اإلدارة لتطبيق متوسط
 جميعععع واسعععتيفاء لتطبيقهعععا شعععاملة رؤيعععة تكعععوين علعععى الدراسعععة محعععل الجامععععة قعععدرة ععععدم إلعععى باألسعععاس ذلعععك

 االهتمعام معن أكثعر الصعلبة التحتيعة البنيعة تعوفير علعى القعائم التقنعي البععد على والتركيز األساسية متطلباتها
 الدراسعة أبععاد معن بعد كل مستوى على األداء في والتفاعل االنسجام شروط فيه تتوافر متكامل بناء بإيجاد
 إداري نظععام خلععق إلععى أدى مععا وهععذا وفعالععة، فاعلععة لكترونيععةإ إداريععة لمنظومععة التأسععيس شععأنه مععن مععا وهععذا
 والتحعول السعليم االنتقعال لمنهجيعة الجامععة احتعرام ععدم نتيجعة لكترونعيواإل التقليدي النمط بين يجمع هجين

 كععبح إلععى بالضعرورة أدى الععذي األمعر االلكترونععي، نمعوذ األ إلععى التقليعدي نمععوذ األ معن إلدارتهععا والمرحلعي
 األسععلوب وميكانيزمععات آليععات عععن غنععى فععي الجامعععة يجعععل متكامععل كترونععيإا بنععاء تحقيععق علععى قععدراتها
 الكالسيكي. اإلداري
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 ".1باتنة" امعةجب األداء تميز تحقيق في لكترونيةاإل  اإلدارةإسهام  الثالث: المبحث
 )اإلدارة المسععععتقل المتغيععععر تععععأثير بتحديععععد والمععععرتبط الدراسععععة مععععن الثععععاني المحععععور فقععععرات خععععالل مععععن

 الدراسععععة عينععععة أفععععراد اتجاهععععات علععععى الوقععععوف حاولنععععا األداء(، )تميععععز التععععابع المتغيععععر علععععى كترونيععععة(لاإل
 علعى "1باتنعة" جامععة مسعتوى علعى األداء تميعز تحقيعق فعي لكترونيعةاإل اإلدارة تطبيعق إسهامات بخصوص

 نفعي أو تأكيعد إلعى لوصعتال بهعدف وهعذا الدراسعة، معن النظعري الجانعب فعي واستعراضعه تحديعده تعم معا ضعوء
 جامعــة ألداء التميــز تحقيــق علــى مرتفــع بمســتوى لكترونيــةاإل  اإلدارة همتأســ"" مفادهععا: التععي الفرضععية

 ."1باتنة"
 االستبيان. من الثاني المحور لمجاالت الوصفي التحليل األول: المطلب

 لمعالجعععة السعععابق المبحععع  فعععي المعتمعععدة واألسعععاليب المنهجيعععة نفعععس تتبعععع علعععى الباحثعععة عمعععدت لقعععد
 تقعديم علعى المطلعب هعذا فعي التركيعز تعم حيع  الدراسعة، معن الثعاني المحعور في الواردة والبيانات المعلومات

 فيمعا ليعتم لهعا وصعفي تحليعل تقعديم ثعم ومعن األساسية لمجاالته وفقا المجمعة للبيانات وموسع شامل عرض
 لكترونيعععةاإل اإلدارة تطبيعععق تعععأثير واقعععع تلمعععس بهعععدف هعععذا كعععل ،التفصعععيل معععن بنعععو  النتعععائج اسعععتعراض بععععد

 المؤشعرات تعوفر مسعتوى وتقييم قياس خالل من أدائها تميز تحقيق في مساهمتها ومستوى "1باتنة" بجامعة
 النحعو علعى وهعذا المحور لذلك األساسية المجاالت نفسه الوقت في تمثل والتي الغرض لذلك وضعت التي
 :اآلتي

 قياسععها تعم والتعي ":1باتنعة" لجامععة متميعز اسععتراتيجي بنعاء تحقيعق فعي لكترونيعةاإل اإلدارة إسعهام مسعتوى -
 فرعية. معايير . على بناء
 علعى بنعاء قياسعها تعم والتعي :"1باتنعة" لجامععة متميعزة قيعادة تحقيعق فعي لكترونيعةاإل اإلدارة إسعهام مستوى -
 فرعية. معايير0
 مععايير . علعى بنعاء :"1باتنعة" لجامععة متميعزة تنظيميعة بيئعة خلعق فعي لكترونيعةإلا اإلدارة إسعهام مستوى -

 فرعية.
 بنعاء قياسعها تعم والتعي :"1باتنعة" لجامععة متميعزة بشعرية معوارد خلعق فعي كترونيعةلاإل اإلدارة إسعهام مستوى -

 فرعية. معايير0 على
 . علععى بنععاء قياسععها تععم والتععي :"1باتنععة" لجامعععة اإلبععدا  تحقيععق فععي لكترونيععةاإل اإلدارة إسععهام مسععتوى  -

 فرعية. معايير
 بنععاء قياسععها تععم والتععي :"1باتنععة" جامعععة متميععزة مخرجععات تحقيععق فععي لكترونيععةاإل اإلدارة إسععهام مسععتوى -

 فرعية. معايير 0 على
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 وترتيبععه المحععور هععذا مجععاالت مععن مجععال كععل عععن المعبععرة النتععائج بعععرض سععتقوم الباحثععة إنفعع وعليععه
 الحسعابي المتوسعط المئويعة، النسعب التكعرارات، علعى ذلعك فعي معتمعدة العينعة أفعراد اسعتجابات مستوى حسب

 علععى بنععاء عليهععا الحكععم ثععم ومععن المجمعععة، للبيانععات كميععة تفسععيرات إلعطععاء النسععبي الحسععابي والمتوسععط
 الثاني. المبح  في سابقا والمحدد المعتمد المحك في المحدد المعيار
 علععى الباحثععة عمععدت النتععائج تحليععل عمليععة تسععهيل لغععرض المجمعععة: للبيانععات الكمععي التحليععل األول: الفععر 
  :اآلتي التكراري الجدول في عليها تحصلت التي البيانات تجميع

 االستبيان. من الثاني المحور مجاالت من مجال لكل العينة أفراد استجابات (:55) رقم الجدول

 المتوسط المئوية النسب التكرارات الفقرات الرقم
 الحسابي

 المتوسط
 النسبي الحسابي

 مستوى الترتيب
 التوفر

 اإلدارة إسهام مستوى 11
 تحقيق في لكترونيةاإل 
 متميز استراتيجي بناء

 للجامعة.

 %10.0 نعم 602 نعم

 متوسط 1 22.1% 1.22
 %60.0 ما حد إلى 121 ما حد إلى

 %1..1 ال 601 ال
 %111 المجموع 111 المجموع

 اإلدارة إسهام مستوى 18
 تحقيق في لكترونيةاإل 

 للجامعة. متميزة قيادة

 %60.0 نعم 100 نعم

 متوسط 1 2%..0 1.11
 %60.2 ما حد إلى 101 ما حد إلى

 %00.0 ال 6.0 ال
 111% المجموع 115 المجموع

 اإلدارةإسهام  مستوى 15
 خلق في لكترونيةاإل 
 متميزة تنظيمية بيئة

 للجامعة.

 %60.1 نعم .10 نعم

 متوسط 8 21.2% 1.21
 %11.1 ما حد إلى 610 ما حد إلى

 %01.2 ال 601 ال
 %111 المجموع 111 المجموع

15 
 
 

 اإلدارة إسهام مستوى
 خلق في لكترونيةاإل 

 متميزة بشرية موارد
 للجامعة.

 %60.6 نعم 110 نعم
 
1.12 
 

 
21% 
 

 متوسط 1
 %11.0 ما حد إلى 1.1 ما حد إلى

 %00.0 ال 600 ال
 %111 المجموع 115 المجموع

 اإلدارة إسهام مستوى 11
 تحقيق في لكترونيةاإل 

 للجامعة. اإلبداع

 %60.1 نعم .10 نعم

 متوسط 5 21% 1.21
 %62.0 ما حد إلى 100 ما حد إلى

 %02.6 ال 111 ال
 %111 المجموع 111 المجموع

 
11 

 اإلدارة إسهام مستوى
 تحقيق في لكترونيةاإل 

 %60.0 نعم 100 نعم
 متوسط 5 1%..0 1.21

 ..60% ما حد إلى 101 ما حد إلى



 .- دراسة ميدانية -كترونية لمن خالل تطبيق اإلدارة اإل 1 تميز أداء جامعة باتنةالفصل الثالث: 

 

 268 

 

 متميزة مخرجات
 للجامعة

 %00.1 ال 600 ال
 111 المجموع 115 المجموع
 %11.1 1.25 المجموع

 االستبيان. بيانات على باالعتماد طالبةال إعداد من المصدر:

 :اآلتي التمثيل في السابق الجدول في الموضحة البيانات المعطيات ترجمة ويمكن

 
 بنععاء" 1باتنععة" لجامعععة بالنسععبة األداء تميععز تحقيععق فععي همتأسعع لكترونيععةاإل اإلدارة أن يتضععح وعليععه

 اآلتية: المعادلة تفرزها التي للنسب وفقا الدراسة عينة أفراد استجابات على
 + متميععز اسععتراتيجي بنععاء % 1..1 االلكترونيــة= االدارة تطبيــق خــطل مــن" 1باتنــة" جامعــة أداء تميــز
 إبعدا  %12.0 + متميعزة بشعرية معوارد % 12.1 + متميزة تنظيمية بيئة % ..12 + متميزة قيادة 12%
 متميزة. مخرجات 12.0% +

 للبيانات. الكيفي التحليل الثاني: الفر 
 االسعتبيان معن الثعاني المحعور فقعرات لجميعع الحسعابي المتوسعط أن يتضعحالسعابق  الجدول خالل من
 لواقععع ايجععابي تععأثير وجععود إلععى شععيرت العينععة ألفععراد متوسععطة موافقععة وجععود يعنععي مععا وهععذا، (1..1) يسععاوي
 بحاجعة تبقعى أنهعا إال المعتمعدة األداء تميز محددات على الدراسة محل بالجامعة لكترونيةاإل اإلدارة تطبيق
 المعتمععععد لكترونيععععةاإل اإلدارة مشععععرو  أن إلععععى مبععععدئيا النتيجععععة هععععذه إيعععععاز يمكععععنإذ  وتطععععوير، تحسععععين إلععععى

 مععع متوسععط وبمسععتوى جزئيععة بصععورة أجلهععا مععن وضععع التععي العامععة أهدافععه فععي يتفععق الجامعععة فععي والمطبععق
 األول المحعععور نتعععائج هعععاضعععت إليأف التعععي االخعععتالالت جملعععة نتيجعععة وهعععذا األداء، تميعععز ومحعععددات مععععايير
 لهععا يضععمن ومععؤطر ممععنهج لكترونععيإ إداري بنععاء تحقيععق علععى الجامعععة قععدرة عععدم عععن باألسععاس والناتجععة
 األداء. في التميز مستويات أعلى تحقيق إلى الوصول

البناء االستراتيجي 
 المتميز

 القيادة المتميزة

البيئة التنظيمية 
 المتميزة

الموارد البشرية 
 المتميزة

 االبداع

 تميز المخرجات

استجابة أفراد العينة لمؤشرات إسهام تطبيق االدارة اإللكترونية (: 81)الشكل رقم 
 "1باتنة"في تحقيق تميز األداء لجامعة 



 .- دراسة ميدانية -كترونية لمن خالل تطبيق اإلدارة اإل 1 تميز أداء جامعة باتنةالفصل الثالث: 
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 مؤشعرات ذاتعه الوقعت فعي تمثعل والتعي المحعور هعذا مجاالت أن إلى أعاله المحققة النسبة تؤكد كذلك
 المعتمعد للمحعك وفقعا يعتظح جميععا أنهعا حيع  عنهعا، المعبعرة النتعائج فعي انسعجاما حققت الفرضية الختبار
 يمكعن حيع  ذلعك، علعى الدالعة النسب بين طفيف اختالف وجود مع (متوسط) توافرها لمستوى واحد بتقدير
 كاآلتي: وموافقتها العينة أفراد استجابة حسب توفرها مستوى حسب تنازليا المجاالت ترتيب

 اســتراتيجي "بنــاء تحقيععق فععي االلكترونيععة اإلدارة إسععهام مسععتوى بقيععاس يعنععى الععذي األول المجععال جععاء -
 اسععتجابة وجععود يعنععي مععا وهععذا (،1.00) الحسععابي متوسععطه بلععغ حيعع  األولععى المرتبععة فععي للجامعععة متميــز"
 اإلدارة لتطبيععق واقعععي تععأثير وجععود إلععى تعععزى المجععال هععذا فقععرات علععى الدراسععة عينععة طععرف مععن متوسععطة

  تبقى أنها غير بالجامعة المتميز االستراتيجي البناء متطلبات من البعض تحقيق على بالجامعة لكترونيةاإل
 اإلدارة لعدى والغمعوض الضعبابية معن نعو  وجعود إلعى - ربمعا – راجعع وهذا تطوير، إلى وبحاجة كافية غير
 تطبيععق عععن المترتبعة وااليجابيععات للمزايععا والمنطقعي السععليم التوظيعف لكيفيععة المععوظفين وكافعة للجامعععة العليعا
 المتعلقعة تعائجالن توضيح إجماال ويمكن ،االستراتيجية توجهاتها يخدم لما وفقا واستغاللها لكترونيةاإل اإلدارة
   يلي: لما وفقا االستجابة نسب عرض خالل من المجال بهذا

 
 متميـزة" تنظيميـة بيئـة" خلعق في االلكترونية اإلدارة إسهام مستوى بقياس يعنى الذي الثال  المجال أما -

 موافقععة وجععود يعنععي مععا وهععذا (0..1) الحسععابي متوسععطه بلععغ حيعع  الثانيععة، المرتبععة فععي جععاء فقععد للجامعععة
 ايجععابي تععأثير وجععود علععى ويععدل المجععال، هععذا فقععرات علععى الدراسععة عينععة أفععراد طععرف مععن متوسععطة بدرجععة
 إلى وبحاجة كاف غير يبقى التأثير ذلك أن إال التنظيمية، بنيتها على بالجامعة لكترونيةاإل اإلدارة لتطبيق
 قعدرة من تكبح التي القصور جوانب ومعالجة منها االستفادة يمكن التي القوة جوانب لتدعيم واهتمام تطوير
 ،والتنظيمية اإلدارية هامتطلبات تفعيل من انطالقا معالجتها يمكن والتي ذلك تحقيق على االلكترونية اإلدارة

داريععا تنظيميععا متطلبععا يمثععل مععا أن حيعع  ومتطلباتهععا مؤشععراتهما بينععه الوثيععق والتععرابط التععداخل نتيجععة هععذاو   وا 
 النظعري الجانب في تأكد ما وهذا التميز لبلو  ضروري شرط ذاته الوقت في هو لكترونيةاإل اإلدارة لتطبيق

 نعم

 الى حد ما

 ال

استجابة أفراد العينة للمجال المتعلق بمستوى إسهام االدارة (: 81)الشكل رقم 
 ".  1باتنة"اإللكترونية في تحقيق بناء استراتيجي متميز لجامعة 



 .- دراسة ميدانية -كترونية لمن خالل تطبيق اإلدارة اإل 1 تميز أداء جامعة باتنةالفصل الثالث: 
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 وتناسعب توافعق وجعود يالحعظ االسعتبيان لنتائج المتأمل أن ذلك منها، الميداني الشق في وتدعم الدراسة من
 المجالين. نتائج بين وانسجام

 يلي: لما وفقا االستجابة نسب عرض خالل من المجال بهذا المتعلقة النتائج توضيح يمكن إجماال

 
 تحقيعععق فعععي االلكترونيعععة اإلدارة إسعععهام مسعععتوى وقيعععاس بدراسعععة يعنعععى العععذي سادالسععع المحعععور جعععاء بينمعععا -
 مععا وهععذا (1..1بععع) الحسععابي متوسععطه بلععغ حيعع  الثالثععة، المرتبععة فععي "1باتنععة" بجامعععة "متميــزة مخرجــات"

 إسعهام علعى يعدل معا وهعو المجعال، هعذا فقعرات علعى الدراسعة مجتمع أفراد لدى متوسطة موافقة درجة يعكس
 مستوى تعكس التي الكبيرة الموافقة درجة إلى تصل لم لكنها متميزة مخرجات تحقيق في لكترونيةاإل اإلدارة
 بوجععود بالجامعععة اإلشععرافية الوظععائف أصععحاب معرفععة ضعععف إلععى باألسععاس إيعععازه يمكععن مععا وهععذا مرتفععع،
 لععإلدارة األمثععل التوظيععف بكيفيععة جهلهععم ومنععه مخرجاتهععا تميععز مععن للتأكععد اعتمادهععا يمكععن واضععحة مؤشععرات

 االسعععتجابة نسعععب توضعععيح يمكعععن إذ واقعيعععا وتجسعععيدها المؤشعععرات تلعععك تحقيعععق إلعععى يعععؤدي بمعععا كترونيعععةإاال
 يلي: فيما المجال بهذا الخاصة

 
 فعي "اإلبـداع" تحقيعق فعي لكترونيعةاإل اإلدارة إسهام مستوى بدراسة يعنى الذي الخامس المجال جاء فيما -

 قبععل مععن الموافقععة مععن متوسععطة درجععة يمثععل مععا وهععو (،..1) الحسععابي متوسععطه بلععغ حيعع  الرابعععة، المرتبععة

 نعم

 الى حد ما

 ال

استجابة أفراد الينة للمجال المتعلق بمستوى إسهام االدارة (:82)الشكل رقم 
 ".1باتنة"اإللكترونية في خلق بيئة تنظيمية متميزة لجامعة 

 نعم

 الى حد ما

 ال

استجابة أفراد العينة للمجال المتعلق بمستوى إسهام االدارة (: 82)الشكل رقم 
 ".1باتنة"اإللكتروية في تحقيق مخرجات متميزة لجامعة 



 .- دراسة ميدانية -كترونية لمن خالل تطبيق اإلدارة اإل 1 تميز أداء جامعة باتنةالفصل الثالث: 
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 بالجامعععة اإلبععدا  محععددات بعععض تحقيععق إلععى الوصععول فععي لكترونيععةاإل اإلدارة تععأثير علععى العينععة مفععردات
 نظمهععا تطععوير هععامن يسععتلزم ممععا وضععوابطه مؤشععراته بجميععع اإللمععام تسععتوفي ال بطريقععة لكععن الدراسععة محععل

 نسعب توضعيح يمكعن األسعاس هعذا وعلعى أهعدافها، تحقيعق فعي وفعاليعة كفعاءة أكثعر بشعكل وتطويرهعا لياتهاآو 
 يلي: لما وفقا المجال هذا يخص فيما العينة أفراد استجابة

 

 مــوارد" تحقيععق فععي لكترونيععةاإل اإلدارة إسععهام مسععتوى قيععاس علععى يركععز لععذيا الرابععع المجععال جععاء بينمععا -
 هناك أن يعني ما وهذا (،1.00) الحسابي متوسطه بلغ حي  الرابعة، المرتبة في بالجامعة "متميزة بشرية
 يختلعف ال العذي األمعر وهعو تطعوير، إلعى بحاجعة يجعلهعا ما المجال هذا فقرات على متوسطة بدرجة موافقة
 علعععى ومحقعععق فعلعععي ايجعععابي تعععأثير لعععه 1"باتنعععة" بجامععععة لكترونيعععةاإل اإلدارة تطبيعععق أن بمعنعععى سعععابقه ععععن

 درجععة تعكععس ال أنهععا وبمععا النسععبة أن إال متميععزة، بشععرية مععوارد وخلععق إيجععاد علععى وتحديععدا األداء محععددات
 الكشعف سعيتم معا وهعو ذلعك معن تحعد التعي والرهانعات التحعديات من جملة وجود تنفي ال فإنها للتوفر مرتفعة
 نسب توضيح يمكن وعموما المجال، هذا تحت المنضوية الفقرات نتائج عرض إلى التطرق خالل من عنه

 يلي: فيما والتنظيمية اإلدارية المتطلبات توفر بمجال يتعلق فيما العينة أفراد استجابة

 

 نعم

 الى حد ما

 ال

استجاية أفراد الهينة للمجال المتعلق بمستوى إسهام االدارة (: 51)الشكل رقم 
 "1باتنة"اإللكترونية في تحقيق االبداع لجامعة 

 نعم

 الى حد ما

 ال

استجابة أفراد العينة للمجال المتعلق بمستوى إسهام االدارة (: 51)الشكل رقم 
 ".1باتنة"اإللكترونية في خلق موارد بشرية متميزة لجامعة 



 .- دراسة ميدانية -كترونية لمن خالل تطبيق اإلدارة اإل 1 تميز أداء جامعة باتنةالفصل الثالث: 
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 "متميـزة قيـادة" تحقيعق فعي كترونيعةلاإل اإلدارة إسعهام مستوى بدراسة يعنى الذي الثاني المجال جاء فيما -
 مععن متوسععطة درجععة يمثععل مععا وهععو (،1.2) بععع الحسععابي متوسععطه بلععغ حيعع  واألخيععرة، السادسععة المرتبععة فععي

 لكترونيععععةاإل اإلدارة أن علععععى ويؤكععععد المجععععال، هععععذا وفقععععرات بنععععود علععععى العينععععة مفععععردات قبععععل مععععن الموافقععععة
 بنععاء تفعيلهععا مععن تعتمكن لععم أنهععا التميععز،إال ميعزة بنععاء نحععو القيععادة قعدرات تعزيععز متوسععطة بدرجععة اسعتطاعت

 يلي: فيما المجال بهذا الخاصة االستجابة نسب توضيح يمكن إذ موضوعية، ومؤشرات أسس على

 
  

 نعم

 الى حد ما

 ال

استجابة أفراد العينة للمجال المتعلق بمستوى إسهام االدارة (: 58)الشكل رقم 
 ".1باتنة"اإللكترونية في تحقيق قيادة متميزة لجامعة 



 .- دراسة ميدانية -كترونية لمن خالل تطبيق اإلدارة اإل 1 تميز أداء جامعة باتنةالفصل الثالث: 
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 الثاني. المحور بيانات نتائال وتحليل عرض الثاني: المطلب
 خععالل مععن وتفسععيرها، وتحليلهععا إليهععا التوصععل تععم التععي للنتععائج مفصععال عرضععا المطلععب هععذا يتنععاول

سعععهام تعععأثير مسعععتوى حعععول الدراسعععة عينعععة أفعععراد واسعععتجابات أراء علعععى التععععرف  )اإلدارة المسعععتقل المتغيعععر وا 
 باالعتمععاد وهععذا ،1"باتنععة" جامعععة فععي األداء( تميععز ) التععابع المتغيععر تحقيععق إلععى الوصععول فععي االلكترونيععة(

  القيادة االستراتيجي، )البناء في والمحددة األداء تميز محددات عن أساسا معبرة أساسية مؤشرات ستة على
 المتميزة(. والمخرجات اإلبدا ، المتميزة، البشرية الموارد المتميزة، التنظيمية البيئة المتميزة،

 لجامععة متميعز اسعتراتيجي بنعاء تحقيعق فعي لكترونيعةاإل اإلدارةإسهام  مستوىب المتعلق المؤشر األول: الفر 
 ".1باتنة"

ـــــل أوال: ـــــات الكمـــــي التحلي ـــــة: للبيان  المئويعععععة، والنسعععععب ت،االتكعععععرار  (10) رقعععععم الجعععععدول يوضعععععح المجمع
 اإلدارة إسعععهام مسعععتوى بقيعععاس يعنعععى العععذي األول المجعععال وفقعععرات بعبعععارات المتعلقعععة الحسعععابية والمتوسعععطات
 حسعب عبعارة لكعل المقابل الترتيب وكذا "،1باتنة" لجامعة المتميز االستراتيجي البناء تحقيق في االلكترونية

 الموافقة. درجة لمتوسط قيم أعلى
 اإلدارةإسهام  بمستوى المرتبط المجال فقرات من فقرة لكل العينة أفراد استجابات (:55) رقم الجدول

 ."1باتنة" لجامعة المتميز االستراتيجي البناء تحقيق في لكترونيةاإل 

الر
 النسب التكرارات الفقرات قم

 المئوية
 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 مستوى الترتيب
 التوفر

 علععععععى الجامععععععة لكترونيععععععةاإل اإلدارة سعععععاعدت 11
 الخطععععععععط ووضعععععععع الحععععععععالي وضععععععععها تحديعععععععد

 الحاصلة. للتطورات وفقا لها المستقبلية

 %12.2 11 نعم
 %61.0 10 ما حد إلى متوسط 1 20.1% 1.25

 %06.0 10 ال
 علععععععى الجامععععععة كترونيععععععةلاإل اإلدارة سعععععاعدت 18

 خعالل معن المستقبلية بالتغيرات والتنبؤ الرصد
 الداخليعععععععععععة لبيئتهعععععععععععا االسعععععععععععتراتيجي التحليعععععععععععل

 القعععععععععوة جوانعععععععععب علعععععععععى للتععععععععععرف والخارجيعععععععععة
 الضععععععععععف جوانعععععععععب وتوصعععععععععيف واسعععععععععتغاللها
 ومعالجتها.

 %66 .1 نعم

 %.6 61 ما حد إلى متوسط 2 00% 1.11

 %01 01 ال

 علععععععى الجامععععععة لكترونيععععععةاإل اإلدارة سعععععاعدت 15
 بكفعععععاءة واسعععععتخدامها المتاحعععععة المعععععوارد تحديعععععد
 الجودة. من مستوى وعلى

 %...0 01 نعم
 %16.6 11 ما حد إلى متوسط 5 20.2% 8.12

 %10 16 ال
 متوسط 1 %00.1 8.58 %02.0 .1 نعم تعععوفير علعععى الجامعععة كترونيعععةلاإل اإلدارة سععاعدت 15
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 القععععععرارات التخععععععاذ األساسععععععية المعلومععععععات دعامعععععة
 الالزمة. وبالسرعة أنية بطريقة الالزمة

 %01.6 11 ما حد إلى
 %11.0 11 ال

11 
 

 علععععععى الجامععععععة لكترونيععععععةاإل اإلدارة سعععععاعدت
 بدقعععععععة وتقييمهعععععععا التنفيذيعععععععة الخطعععععععط مراجععععععععة

 خطععععععط وضععععععع فععععععي الحقععععععا منهععععععا واالسععععععتفادة
 مستقبلية. استراتيجية

 %12.2 11 نعم

 %60.0 61 ما حد إلى متوسط 5 20% 8.11

 %10 16 ال
 

11 
 علععععععى الجامعععععععة لكترونيععععععةاإل إلدارة سععععععاعدت
 المجتمعية. بمسؤولياتها االلتزام

 %16.0 60 نعم
 %60.2 61 ما حد إلى متوسط 1 21.2% 1.21

 %01.0 10 ال
11 
 
 

 علععععععى الجامععععععة لكترونيععععععةاإل اإلدارة سعععععاعدت
 تضعععععها التععععي األهععععداف مععععع رسععععالتها تكامععععل
 المتاحة. اإلمكانات ضوء على

 %60.0 61 نعم
 %16.0 60 ما حد إلى متوسط 1 21.1% 1.21

 %06.0 10 ال
12 
 

 علععععععى الجامععععععة كترونيععععععةلاإل اإلدارة سعععععاعدت
 جامعععات مععع والدوليععة المحليععة الشععراكات دعععم
 أهدافها. تحقيق لدعم أخرى

 %06.0 01 نعم
 %11 10 ما حد إلى متوسط 8 01.2% 8.11

 %12.2 11 ال
 %11.5 1.22 المجموع

 االستبيان. بيانات على باالعتماد ةطالبال إعداد من المصدر:
 يتضح: أعاله، الجدول في الموضحة النتائج خالل من للبيانات: الكيفي التحليل ثانيا:

 التخعععاذ األساسعععية المعلومعععات دعامعععة تعععوفير علعععى الجامععععة لكترونيعععةاإل اإلدارة )سعععاعدت الرابععععة الفقعععرة  -
 وهذا ،(6.16) حسابي بمتوسط األولى، المرتبة في جاءت الالزمة( وبالسرعة أنية بطريقة الالزمة القرارات

 الفقعرة، محتعوى علعى العينعة أفعراد قبل من مرتفعة تكون أن من تقترب متوسطة استجابة وجود إلى يشير ما
 وتكعريس الالزمعة االلكترونيعة المعلومات توفير على بالجامعة لكترونيةاإل اإلدارة قدرة على يدل الذي األمر
 وتوفير نجازاإل في السرعة تحقيق إلى محالة ال يؤدي الذي بالشكل والبيانات للمعلومات لكترونياإل النفوذ
 النتيجعة هعذه إيععاز وبمكعن وتطعوير، دععم إلعى بحاجعة يعزال ال ذلعك أن إال للمعوظفين بالنسعبة والجهعد الوقت

 بيانعات قاععدة فعي وتخزينهعا ومسعتنداتها وثائقهعا كعل برقمنعة الجامععة قيعام ععدم هعو األول أساسعين: لمبررين
 التععي التقليديععة المراسععالت بععنظم الجامعععة تعمععل تععزال ال حيعع  نيععةآو  سععهلة بطريقععة إليهععا بععالرجو  لهععا تسععمح
 إلعى تقليديعة، بطريقة اإلدارية الوظائف مختلف في المعتمدة الورقية والوثائق البيانات وتوصيل نقل تقتضي
 أمععا مطلععوب، هععو مععا إيجععاد فععي كبيععرا عنععاء يتطلععب الععذي التقليععدي األرشععيف نظععام علععى اعتمادهععا جانععب
 الفععال لكترونعياإل العربط غيعاب هعو أساسعه علعى إليهعا المتوصعل النتيجعة ترجمعة يمكعن العذي الثعاني السبب
 الداخلية. الشبكة ضعف نتيجة التنظيمية الوحدات مختلف بين
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 جامعععات مععع والدوليععة المحليععة الشععراكات دعععم علععى الجامعععة لكترونيععةاإل اإلدارة )سععاعدت الثامنععة الفقععرة -
 وجعود إلعى يشعير معا وهعذا ،(6.10) حسعابي بمتوسط الثانية المرتبة في جاءت أهدافها( تحقيق لدعم أخرى

 أثر وجود إلى النتيجة هذه إيعاز يمكن حي  الفقرة، هذه على الدراسة عينة أفراد قبل من متوسطة استجابة
 مععن انظيراتهعع مععع للجامعععة الخععارجي التعامععل تحقيععق علععى لكترونيععةاإل اإلدارة لتطبيععق محقععق فعلععي جععابيإي

 خاصعة تطعوير إلعى وبحاجعة كعاف غيعر يبقعى أنعه إال ،والعدولي المحلعي :المستويين على األخرى الجامعات
 وكعذا المسعتمر، واالنقطعا  تدفقال بضعف تتميز والتي الجامعة تغطي التي نترنيتاال شبكة نوعية ظل في

 والتواصل. الربط عملية من يصعب مما جامعة كل طرف من المعتمدة والبرامج األنظمة بين االختالف
 وعلى بكفاءة واستخدامها المتاحة الموارد تحديد على الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة )ساعدت الثالثة الفقرة  -

 متوسعطة اسعتجابة إلعى يشعير معا ،(6.10) حسعابي بمتوسعط الثالثعة المرتبعة فعي جعاءت الجعودة( من مستوى
 نتيجة الجامعة قدرات تحديد في المتوسطة لكترونيةاإل اإلدارة قدرة على يدلو  الفقرة هذه على الدراسة لعينة
 فيها. لكترونياإل البناء ونضج اكتمال عدم

 بدقعععة وتقييمهعععا التنفيذيعععة الخطعععط مراجععععة علعععى الجامععععة لكترونيعععةاإل اإلدارة )سعععاعدت الخامسعععة الفقعععرة  -
 حسععابي بمتوسععط الرابعععة المرتبععة فععي جععاءت مسععتقبلية( اسععتراتيجية خطععط وضععع فععي الحقععا منهععا واالسععتفادة

 تحتعا  التعي الفقعرة محتعوى علعى العينعة أفعراد قبعل معن متوسعطة اسعتجابة وجود إلى يشير ما وهذا (،6.11)
 الحعد   إلى أدى مما بالجامعة لكترونياإل التوثيق نظام استكمال عدم أخرى مرة ويؤكد وتحسين، تطوير إلى
 ستراتيجي.اإل التخطيط عمليات في سهاماإل في كترونيةلاإل اإلدارة قدرات من
 الخطعععععط ووضعععععع الحعععععالي وضععععععها تحديعععععد علعععععى الجامععععععة لكترونيعععععةاإل اإلدارة )سعععععاعدت األولعععععى الفقععععرة -

 وجععود يعنععي مععا ،(1.01) حسععابي بمتوسععط الخامسععة المرتبععة فععي الحاصععلة( للتطععورات وفقععا لهععا المسععتقبلية
 بضععف يعرتبط ال الخلعل أن هنعا الباحثعة تؤكد حي  الفقرة، هذه على العينة أفراد قبل من متوسطة استجابة
 قعدرة بضععف مرتبط هو ما بقدر الفقرة في الوارد الفرعي المؤشر هذا تحقيق على لكترونيةاإل اإلدارة قدرات
 والمراقبععععة والتنفيععععذ والبرمجععععة بععععالتخطيط الخاصععععة اإلجرائيععععة السياسععععات إعععععداد علععععى للجامعععععة العليععععا اإلدارة

 يعطى الذي ذاته التفسير وهو المتميزين اإلداري واألداء العمل تحقيق متطلبات يخدم لما والتقويم والمتابعة
 أدناه. الواردة للفقرات

 فععي جععاءت المجتمعيععة( بمسععؤولياتها االلتععزام علععى الجامعععة كترونيععةلاإل إلدارة )سععاعدت السادسععة الفقععرة -
 عينععة طععرف مععن متوسععطة اسععتجابة وجععود علععى يععدل مععا وهععو (،1.01) حسععابي بمتوسععط السادسععة المرتبععة
 أثرهعا بتعظعيم االلتعزام علعى ساعدها قد بالجامعة كترونيةلاإل اإلدارة تطبيق أن يعني ما الفقرة، على الدراسة

 بععض بقعاء ظعل فعي امحعدود يبقعى ذلعك أن إال السعابق، فعي عليعه كانعت لمعا مقارنة المجتمع على يجابياإل
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 التععي األخالقيععة والضععوابط والمعععاير القععيم مععع تتنععافى والتععي الجامعععة ثقافععة فععي المتجععذرة السععلبية الممارسععات
 فيه. المتواجدة المجتمع إزاء الكاملة بواجباتها التام القيام عن الواقعي وعجزها التميز يهاتضيق
 علعى تضععها التي األهداف مع رسالتها تكامل على الجامعة كترونيةلاإل اإلدارة )ساعدت السابعة الفقرة -

 وجعععود يعنعععي معععا وهعععذا (،1..1) حسعععابي بمتوسعععط السعععابعة المرتبعععة فعععي جعععاءت المتاحعععة( اإلمكانعععات ضعععوء
 السادسععة الفقععرة بنتععائج نتائجهععا ربععط يمكععن التععي الفقععرة هععذه علععى العينععة أفععراد طععرف مععن متوسععطة اسععتجابة
 التخطعععيط أسعععلوب غيعععاب إلعععى دراسعععتها خعععالل مععن الباحثعععة توصعععلتاس ) حيععع  األسععع نفعععس علعععى وتفسععيرها

 .(الجامعة أداء في والتميز الرقي تحقيق إلى يؤدي الذي الكفء االستراتيجي
 خععالل مععن المسععتقبلية بععالتغيرات والتنبععؤ الرصععد علععى الجامعععة لكترونيععةاإل اإلدارة )سععاعدت الثانيععة الفقععرة -

 جوانععب وتوصععيف واسععتغاللها القععوة جوانععب علععى للتعععرف والخارجيععة الداخليععة لبيئتهععا االسععتراتيجي التحليععل
 جععودوهععذا مععا يعنععي و  (،1.01) حسععابي بمتوسععط واألخيععرة الثامنععة المرتبععة فععي جععاءت ومعالجتهععا( الضعععف

 وان حتعى كترونيعةلاإل اإلدارة أن على تؤكد الدراسة عينة طرف من الفقرة هذه على متوسطة استجابة نسبة
 والتطعوير، البحع  علعى قعدرتها يعدعم العذي بالشعكل المعلومعات مصعادر علعى الجامععة انفتعاح على ساهمت

 عععدم إلععى راجععع وهععذا إلدارتهععا البيئععي التحليععل علععى يسععاعدها الععذي بالشععكل توظيفهععا مكنهععا مععنت لععم هععاأن إال
 أدائها. جوانب بمختلف العالقة ذات والداخلية الخارجية والمتغيرات العوامل بدراسة الجامعة اهتمام
 ."1باتنة" لجامعة متميزة قيادة تحقيق في لكترونيةاإل اإلدارةإسهام  بمستوى المتعلق المؤشر الثاني: الفر 
 بالمجعال المتعلقعة النتعائج عرض إلى أدناه (10) رقم الجدول يسير المجمعة: للبيانات الكمي التحليل أوال:
 لكترونيعةاإل اإلدارة إسعهام بمسعتوى المتعلعق المؤشعر وقيعاس بدراسعة يعنعى والعذي الثعاني، المحعور معن الثاني
 يلي: لما وفقا متميزة قيادة تحقيق في

 لكترونيةاإل  اإلدارة إسهامب المرتبط المجال فقرات من فقرة لكل العينة أفراد استجابات (:51) رقم الجدول
 ."1باتنة" لجامعة متميزة قيادة تحقيق في

 التكرارات الفقرات الرقم
 النسب
 المئوية

 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 الترتيب
 مستوى
 التوفر

11 

 قععدرات تععدعيم علععى لكترونيععةاإل اإلدارة سععاعدت
 توزيععع فععي الشععفافية تحقيععق علععى الجامعععة قيععادة

 التنظيميعععععة، المسعععععتويات مختلعععععف بعععععين المعععععوارد
 والكليات.

 %61.0 12 نعم

 %12.2 51 ما حد إلى متوسط 5 21% 1.2

 %01.0 55 ال

18 
 قعدرات تعدعيم على لكترونيةاإل اإلدارة ساعدت 

 والتعامعععل المسعععتقبلية بالمشعععكالت التنبعععؤ القيعععادة
 معها.

 %11.0 11 نعم
 %61.0 11 ما حد إلى ضعيف 1 00% 1.51

 %20.0 15 ال
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15 

 قععدرات تععدعيم علععى كترونيععةلاإل اإلدارة سععاعدت
 علععععى تسععععاعد بيئععععة خلععععق علععععى الجامعععععة قيععععادة
 وترسعععععيخ مععععععاييره وتوضعععععيح األداء فعععععي التميعععععز

 األمانععععة، الثقععععة، "االحتععععرام، المتميععععزة السععععلوكات
  الموظفين. لدى المسؤولية"

 

 %..0 12 نعم

 ضعيف 1 01.2% 1.18
 %16.0 81 ما حد إلى

 %00.1 51 ال

15 

 قيعععادة انفتعععاح علعععى كترونيعععةلاإل اإلدارة سعععاعدت
 مععععععن المععععععوظفين تمكععععععين خععععععالل مععععععن الجامعععععععة
 مبععععععععدأ وتحقيعععععععق التغييعععععععر إدارة فعععععععي المشعععععععاركة
 للجامععة المستقبلية الخطط وضع في المشاركة
 القرارات. واتخاذ

 %..62 88 نعم

 %60.2 81 ما حد إلى متوسط 5 00.2% 1.12

 %00.2 52 ال

11 
 قععدرات تععدعيم علععى كترونيععةلاإل اإلدارة سععاعدت
 وتحسعععين المنظمعععة تطعععوير علعععى الجامععععة قيعععادة
 ها.ئأدا

 %10 58 نعم
 %11 12 ما حد إلى متوسط 8 21% 1.22

 %01 51 ال

 
11 

 قعدراتال تدعيم على لكترونيةاإل اإلدارة ساعدت
 عمالئها. مع الجامعة قيادةالتفاوضية ل

 %10.1 82 نعم
 %60.1 85 ما حد إلى متوسط 1 22% 1.21

 %12.2 51 ال

11 

 قععدرات تععدعيم علععى لكترونيععةاإل اإلدارة سععاعدت
شعععععبا  تلبيعععععة علعععععى الجامععععععة قيعععععادة  حاجيعععععات وا 
 عمعععععععالء، معععععععوظفين، " بهععععععا المحيطعععععععين جميععععععع
 والتوفيعععق ككعععل""، والمجتمعععع اجتمعععاعيين شعععركاء
 اإلطراف جميع ومصالح أهداف بين

 %12.2 51 نعم

 %..10 15 ما حد إلى متوسط 8 21% 1.22

 %00.2 52 ال

 %2..0 1.11 المجموع
 االستبيان. بيانات على باالعتماد طالبةال إعداد من المصدر:

 يلي: ما يتضح أعاله الجدول من عليها المتحصل المعطيات على بناء للبيانات: الكيفي التحليل ثانيا:
 عمالئهعا( معع الجامععة قيعادةل التفاوضية قدراتال تدعيم على لكترونيةاإل اإلدارة )ساعدت السادسة الفقرة -

 أفععراد قبععل مععن متوسععطة اسععتجابة علععى يععدل مععا وهععذا ،(1.00) حسععابي بمتوسععط األولععى المرتبععة فععي جععاءت
 علعى جامععةال انفتعاح سعبل معن كترونيعةلاإل اإلدارة، وهعذا معا يعدل علعى أن معا حققتعه الفقعرة هعذه علعى العينة
 الثقعة ضعف يبقى غير كافي نتيجة االلكتروني موقعها خالل من خاصة والخارجية الداخلية فواعلها جميع
 .دةالمعتم األمنية الضمانات ضعف ظل في خاصة عنها المنجزة المعامالت وطبيعة االلكترونية البيئة في
شعععبا  تلبيعععة علعععى الجامععععة قيعععادة قعععدرات تعععدعيم علعععى لكترونيعععةاإل اإلدارة )سعععاعدت السعععابعة الفقعععرتين -  وا 

 أهعداف بين والتوفيق ككل"، والمجتمع اجتماعيين شركاء عمالء، موظفين، " بها المحيطين جميع حاجيات
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 علععى الجامععة قيععادة قعدرات تععدعيم علعى لكترونيععةاإل اإلدارة )سعاعدت والخامسععة طعراف(،األ جميععع ومصعالح
 إلععى يشععير مععا وهععذا (،0..1) حسععابي بمتوسععط الثانيععة المرتبععة فععي جاءتععا هععا(ئأدا وتحسععين المنظمععة تطععوير

 اإلدارة قععععدرة إلععععى ذلععععك يعععععزى حيعععع  الفقععععرتين، محتععععوى علععععى العينععععة أفععععراد طععععرف مععععن متوسععععطة اسععععتجابة
 فععي الجامعععة قيععادات قععدرات مسععتوى علععى االيجابيععة اإلضععافية القععيم مععن مجموعععة تحقيععق علععى كترونيععةلاإل

 .حسينت إلى بحاجة سابقاتها غرار على تبقى أنها إال التميز، يتطلبها التي الجوانب بعض مع التعامل
 توزيعع فعي الشعفافية تحقيعق علعى الجامعة قيادة قدرات تدعيم على كترونيةلاإل اإلدارة )ساعدت األولى الفقرة
 معا وهعذا ،(..1) حسعابي بمتوسعط الثالثعة المرتبعة فعي والكليعات( التنظيميعة، المسعتويات مختلف بين الموارد
 تسعاعد معا إلعى ذلعك يرجععحيع   الفقعرة هذه على الدراسة عينة طرف من متوسطة استجابة وجود على يدل
 بنعاء للمعوارد ومتعوازن ععادل توزيعع تحقيعق فعي المختلفعة وبرامجها تطبيقاتها خالل من كترونيةلاإل اإلدارة به

تاحععة والمؤشععرات الضععوابط مععن جملععة علععى  غيععر تبقععى أنهععا غيععر المعلومععات، تلععك علععى االطععال  فرصععة وا 
 شععبه عنصععران والشععفافية "العدالععة قععائال: الفقععرة هععذه علععى علععق عنععدما نسععتجوبالم أحععد أكععده مععا وهععذا كافيععة

 امتععداد هععو مععا بقععدر تحقيقهمععا عععن المعتمععد اإلداري نمععوذ األ عجععز نتيجععة هععذا لععيس الجامعععة فععي مغيبععان
 استئصالها"من  اآلن لحد مكننت لم القدم من متجذرة وخلفيات لممارسات

 مععن المععوظفين تمكععين خععالل مععن الجامعععة قيععادة انفتععاح علععى لكترونيععةاإل اإلدارة )سععاعدت الرابعععة الفقععرة -
 القععرارات( واتخععاذ للجامعععة المسععتقبلية الخطععط وضععع فععي المشععاركة مبععدأ وتحقيععق التغييععر إدارة فععي المشععاركة

 يسعععتطع لعععم لكترونيعععةاإل اإلدارة تطبيعععق أن يعنعععي معععا وهعععذا (،1.00) حسعععابي بمتوسعععط الرابععععة المرتبعععة فعععي
 الجامعععة، وتوجهععات مسععارات رسععم فععي والمععوظفين للععاملين تمكععين مععن مرتفععع مسععتوى تحقيععق إلععى الوصعول
 قياداتهععا فعي المحععددة للجامععة العليععا اإلدارة فئعة علععى حكعرا القععرارات اتخعاذ ومسععؤولية التخطعيط مهمععة لتبقعى
 الجامعععة قيععادة انعععزالمععن خاللهععا عععن  أكععدتت والتععي الباحثععة أجرتهععا التععي المقععابالت أثنععاء وضععحا مععا وهععو
 والتقييم. التنفيذ مباشرة عن اوابتعاده الخطط وضع على

 علعى تسعاعد بيئعة خلعق علعى الجامععة قيعادة قعدرات تدعيم على لكترونيةاإل اإلدارة )ساعدت الثالثة الفقرة -
 لععدى المسععؤولية" األمانععة، الثقععة، "االحتععرام، المتميععزة السععلوكات وترسععيخ معععاييره وتوضععيح األداء فععي التميععز

 معن ضععيفة اسعتجابة وجعود إلعى يشعير معا وهعذا ،(1.06) حسعابي بمتوسعط الخامسة المرتبة في الموظفين(
 الثقافيعة بالخلفيعة معرتبط األول أساسين: عاملين إلى النتيجة هذه وتعزى الفقرة، هذه على العينة أفراد طرف
 والثععاني العمععل، فععي األخالقيععة والضععوابط للقععيم بافتقععاره يتميععز والععذي ككععل الجزائععري والمجتمععع العينععة ألفععراد
 القعععيم وتفشعععي تنععامي علعععى يشععجع معععا وهععو لكترونيعععةاإل اإلدارة فعععي والمتابعععة الرقابعععة آليععات بضععععف مععرتبط

 نظععام تطبععق ال الجامعععة فععي لكترونيععةاإل اإلدارة أن نجععد لععذلك بسععيط )كمثععال للمععوظفين السععلبية والسععلوكات
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 حعد لتحقيعق وخروجعه الموظعف دخعول أوقعات تسعجيل يضعمن والعذي للموظفين االلكتروني الحضور تسجيل
 العمل(. بمواقيت االلتزام من أدنى

 المسععععتقبلية بالمشععععكالت التنبععععؤ القيععععادة قععععدرات تععععدعيم علععععى لكترونيععععةاإل اإلدارة )سععععاعدت الثانيععععة الفقععععرة -
 العينعة أفعراد قبعل معن ضععيفة سعتجابةا وجعود علعى يعدل معا وهعو ،(1.00) حسعابي بمتوسعط معها( والتعامل

 بالشق منها تعلق ما خاصة الجامعة بها تقوم التي االستشرافية العمليات ضعف إلى ُتعزى الفقرة هذه على
  والتحليل. البح  في الجدية لعناصر وافتقارها اإلداري
 لجامعععة متميععزة تنظيميععة بيئععة خلععق فععي لكترونيععةاإل اإلدارةإسععهام  مسععتوىب المؤشععر المتعلععق الثالعع : الفععر 

 ."1باتنة"
 فقعععرات إزاء العينعععة أفعععراد اسعععتجابات (12) رقعععم الجعععدول يوضعععح المجمعـــة: للبيانـــات الكمـــي التحليـــل أوال:

 يلي: كما الثال  المؤشر
 اإلدارةإسهام  بمستوى المرتبط المجال فقرات من فقرة لكل العينة أفراد استجابات (:51) رقم الجدول

 ".1باتنة" لجامعة متميزة تنظيمية بيئة خلق في لكترونيةاإل 

 النسب التكرارات الفقرات الرقم
 المئوية

 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 مستوى الترتيب
 التوفر

11 
 علعععى الجامععععة لكترونيعععةاإل اإلدارة سعععاعدت

 واإلبدا . والتميز الجودة ثقافة نشر
 %10.2 16 نعم

 %..10 11 ما حد إلى متوسط 1 00.2% 1.11
 %00.2 10 ال

18 
 علعععى الجامععععة لكترونيعععةاإل اإلدارة سعععاعدت
 المسعتويات بعين التنظيميعة العالقات مراجعة
 مستمر. بشكل المختلفة اإلدارية

 %66 .1 نعم
 %10.1 .6 ما حد إلى متوسط 1 00.1% 1.12

 %01.0 12 ال

15 
 علعععى الجامععععة لكترونيعععةاإل اإلدارة سعععاعدت
 يتوافععععععععق بمععععععععا التنظيمععععععععي الهيكععععععععل تحععععععععدي 
 التميز. ومتطلبات

 %12.2 11 نعم
 %.6 61 ما حد إلى متوسط 8 20% 8.11

 %10.0 60 ال

15 
 علعععى الجامععععة لكترونيعععةاإل اإلدارة سعععاعدت
 وقععععيم المنظمععععة ثقافععععة بععععين انسععععجام تحقيععععق
 التميز.

  %..62 66 نعم
1.12 
 

00.2% 
 
5 
 

 
 متوسط
 

 %60.2 61 ما حد إلى
 %00.2 10 ال

11 
 
 

 علعععى الجامععععة لكترونيعععةاإل اإلدارة سعععاعدت
 التنسعععيق وزيعععادة المسعععتمر االتصعععال تحقيعععق
 التنظيميعععععععععة والمسعععععععععتويات العمليعععععععععات بعععععععععين

 المختلفة.

 %00.1 10 نعم

 %61.6 10 ما حد إلى متوسط 1 01% 8.15

 %11.0 62 ال
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 علعععى الجامععععة لكترونيعععةاإل اإلدارة سعععاعدت
 الشخصععععععية العالقععععععات تععععععأثير مععععععن التقليععععععل
 انجعاز فعي والمسعاواة العدالعة مبعادئ وتحقيق
  األعمال

 %11.0 60 نعم

 %16.0 60 ما حد إلى متوسط 5 20.1% 1.25

 %12.2 11 ال

11 
 تفعيععل الجامعععة لكترونيععةاإل اإلدارة سععاعدت
 المسععتويات جميععع أداء علععى الدائمععة الرقابععة

 التنظيمية.

 %60.0 61 نعم
 %60.1 60 ما حد إلى متوسط 1 00.1% 1.12

 %02.1 .1 ال

12 
 

 علعععى الجامععععة لكترونيعععةاإل اإلدارة سعععاعدت
 والداخليععععة، الخارجيععععة بيئتهععععا عناصععععر ربععععط
 منهما. المجمعة المعرفة تبادل سهولة ومنه

 10.1% 10 نعم
 %10 16 ما حد إلى متوسط 1 00.2% 1.15

 %01.0 12 ال
 %11.1 1.21 المجموع

 االستبيان. بيانات على باالعتماد طالبةال إعداد من المصدر:

 يلي: ما يتضح أعاله الجدول في الموضحة البيانات على اعتمادا للبيانات: الكيفي التحليل ثانيا:
 بعين التنسعيق وزيعادة المستمر االتصال تحقيق على الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة )ساعدت الخامسة الفقرة -

 يعنععي مععا وهععذا، (6.11) حسععابي بمتوسععط األولععى المرتبععة فععي المختلفععة( التنظيميععة والمسععتويات العمليععات
 نظععم تطععوير علععى مجبععرة الجامعععة يجعععل مععا الفقععرة، هععذه علععى العينععة ألفععراد متوسععطة اسععتجابة نسععب وجععود

 إدارتها. في المعتمدة لكترونيةاإل االتصاالت
 ومتطلبعات يتوافعق بمعا التنظيمعي الهيكعل تحعدي  علعى الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة )ساعدت الثالثة الفقرة -

 طععرف مععن متوسععطة اسععتجابة وجععود يعنععي مععا وهععذا (،6.11) حسععابي بمتوسععط الثانيععة المرتبععة فععي التميععز(
 إحدا  على ما حد إلى همتأس قد لكترونيةاإل اإلدارة كون إلىباألساس  ُتعزى الفقرة هذه على العينة أفراد

 خعرآ إلعى إداري نمعط من لالنتقال حتمية نتيجة يعتبر ما وهذا الجامعة مستوى على هيكلية بنيوية تغييرات
 تقتضعي التعي التميعز متطلبعات معع الكعافي بالشعكل تتوافعق وال كافيعة غيعر تبقعى أنهعا إال عنعه، تماما مختلف
 وكععذا والتوجيهععات القععرارات انسععياب تحقيععق إلععى يععؤدي الععذي بالشععكل اإلداريععة المسععتويات وتقلععيص تخفععيض
 العذي للجامععة التنظيمي الهيكل لنا يؤكده ما وهذا مفاجئة بصفة تحد  قد التي المشكالت حل في السرعة
 التععي التحععدي  جهععود تتجععاوز لععم حيعع  القيععود، مععن جملععة يفععرض الععذي البيروقراطععي الطععابع باسععتمرار يتسععم
 علعى يعمعل العذي الموضعوعي الجانعب لجامععة التنظيمعي الهيكعل مسعتوى علعى لكترونيةاإل اإلدارة بها قامت

 التغييععرات تلععك تتععيح أن دون تنظيميععة مشععاكل أو تقنيععة لحاجععة اسععتجابة جديععدة وهيئععات مصععالح اسععتحدا 
  للعاملين... ومشاركة تفويض من التميز متطلبات لتوسيع أوسع مجاال

 وتحقيعق الشخصعية العالقعات تأثير من التقليل على الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة )ساعدت السادسة الفقرة -
 يعنععي مععا هععذا ،(1.01) حسععابي بمتوسععط الثالثععة المرتبععة فععي األعمععال( نجععازإ فععي والمسععاواة العدالععة مبععادئ



 .- دراسة ميدانية -كترونية لمن خالل تطبيق اإلدارة اإل 1 تميز أداء جامعة باتنةالفصل الثالث: 

 

 281 

 

 لتطبيعق يجعابيإ أثعر وجعود إلعى ويشعير ، الفقعرة هعذه علعى الدراسعة عينعة طعرف معن متوسعطة اسعتجابة وجود
 آلية بطريقة تتم التي األعمال انجاز في الشخصية العالقات تأثير حدة من التخفيف في لكترونيةاإل اإلدارة
 مععن االنتهععاء بعععد تععتم التععي التععدخالت نتيجععة وهععذا منهععا، النهععائي الععتخلص ال محععددة ولععوائح نمععاذ  ووفععق

 فععي تخضععع الجامعععة بهععا تقععوم التععي العمليععات مععن الكثيععر أن ذلععك) أوليععة مرحلععة باعتبارهععا اآلليععة المعالجععة
 بتعععدخل تسعععمح تقليديعععة طعععرق وفعععق تعععتم معععا ععععادة التعععي والمعالجعععة الطععععون لمرحلعععة لمعالجتهعععا الحقعععة فتعععرات
 .(فيها الشخصية واالعتبارات الذاتية العوامل

 التميعز( وقعيم المنظمعة ثقافعة بعين انسجام تحقيق على الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة )ساعدت الرابعة الفقرة -
 علععى العينععة أفعراد قبععل مععن متوسعطة اسععتجابة وجععود يعنعي مععا (1.00) حسععابي بمتوسعط الرابعععة المرتبععة فعي
 الفهم مع واالنسجام الوعي من نو  إيجاد أسهم في االلكترونية اإلدارة تطبيق أن إلى تفيد والتي الفقرة، هذه

 الثقعة العدالعة، الشعفافية، التمكعين، مبعادئ ترسعيخ فعي تهااقعدر  ضععف أن إال ه،وأسسع بعالتميز المتعلق الجديد
 معن الكعبح إلعى أدى سعابقا إليهعا اإلشعارة تمعت والتي التميز مفهوم يقتضيها التي والضوابط القيم من وغيرها
 القدرات. تلك فعالية

 المسعتويات بعين التنظيميعة العالقعات مراجععة علعى الجامععة لكترونيعةاإل اإلدارة )ساعدت األولى الفقرتين -
 علعى الدائمعة الرقابة تفعيل الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة )ساعدت والسابعة مستمر(، بشكل المختلفة اإلدارية

 وجعود إلعى يشعير ما وهذا (.1.0) حسابي بمتوسط الخامسة، المرتبة في التنظيمية( المستويات جميع أداء
 نحععو الجامعععة توجععه ضععرورة علععى ويؤكععد الفقععرتين، محتععوى علععى عينععة أفععراد طععرف مععن وسععطةمت اسععتجابة
 علعى هميسع العذي بالشعكل لهعا الداخليعة التنظيميعة الحدود مراجعةو  لكترونيةاإل لإلدارة الرقابية اآلليات تفعيل
 التطععورات مععع واالنسععجام التكيععف مععن قععدر وتحقيععق والتوجيهععات القععرارات وانسععياب الععداخلي التنععاغم إحععدا 
 عليها. تؤثر التي البيئية

 بيئتهعععا عناصعععر ربعععط علعععى الجامععععة لكترونيعععةاإل اإلدارة )سعععاعدت السادسعععة المرتبعععة فعععي الثامنعععة الفقعععرة -
 يعكعس ما وهذا ،(1.01) حسابي بمتوسط منهما( المجمعة المعرفة تبادل سهولة ومنه والداخلية، الخارجية

 البحثيعة للقعدرات تطعويرعلى  االلكترونية اإلدارةقدرة  إلى تعزى العينة أفراد قبل من متوسطة استجابة نسبة
 ضععففعي ظعل  تطعوير إلعى بحاجة تبقى أنها إال للمنظمة والخارجية الداخلية والفواعل للعناصر والتفاعلية
تععرتبط أكثععر ، وهععذا مععا يجعععل هععذه النسععبة لعناصععرها البيئععي ليععبالتحل"محععل الدراسععة 1"باتنععة جامعععة اهتمععام

 اإلدارة قعععدرات بحجعععم ارتباطهعععا معععن أكثعععر بالفلسعععفة اإلداريعععة للجامععععة وقعععدراتها االسعععتراتيجية فعععي التخطعععيط
  ذلك. تحقيق على االلكترونية

 بمتوسععط واإلبععدا ( والتميععز الجععودة ثقافععة نشععر علععى الجامعععة لكترونيععةاإل اإلدارة )سععاعدت األولععى الفقععرة -
 العينة. أفراد قبل من الفقرة هذه على ضعيفة استجابة وجود يعني ما (1.20) حسابي
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 لجامععععة متميعععزة بشعععرية معععوارد خلعععق فعععي لكترونيعععةاإل اإلدارة إسعععهام مسعععتوىالمؤشعععر المتعلعععق ب الرابعععع: الفعععر 
 ".1باتنة"

 واسععتجابات إلجابععات مفصععال عرضععا (10) رقععم الجععدول يتضععمن المجمعــة: للبيانــات الكمــي التحليــل أوال:
 فععي لكترونيععةاإل اإلدارة إسععهام مسععتوى بقيععاس يعنععى الععذي الرابععع المؤشععر وعبععارات فقععرات حععول العينععة أفععراد
 يلي: لما وفقا وهذا "1"باتنة لجامعة متميزة بشرية موارد خلق

 اإلدارة إسهام بمستوى المرتبط المجال فقرات من فقرة لكل العينة أفراد استجابات (:51) رقم الجدول
 ".1باتنة" لجامعة متميزة بشرية موارد خلق في لكترونيةاإل 

 النسب التكرارات الفقرات الرقم
 المئوية

 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 مستوى الترتيب
 التوفر

11 
 تحقيععق علععى الجامعععة لكترونيععةاإل اإلدارة سععاعدت
 المععوارد توظيععف فععي والموضععوعية العدالععة مبععادئ
 والتميز. التطوير على القادرة البشرية

 %10.0 12 نعم
1.11 00% 1 

 
 ضعيف
 

 %..62 66 ما حد إلى
 %01.0 00 ال

18 

 علععععى الجامعععععة فععععي لكترونيععععةاإل اإلدارة سععععاعدت
 أداء وتقيعيم قيعاس فعي والموضوعية العدالة تحقيق

 المتميعزة لتحفيعز التقيعيم نتعائج وتوظيف الموظفين،
 عليها. المحافظة ومنه منها

 %61.0 10 نعم

 %11.0 62 ما حد إلى متوسط 1 00.2% 1.15

 %00.2 10 ال

15 
 علععععى الجامعععععة فععععي لكترونيععععةاإل اإلدارة سععععاعدت
 تميز األداء. ويدعم يحقق بما الموظفين تدريب

 %60.2 61 نعم
 %12.2 11 ما حد إلى متوسط 5 26.1% 1.21

 %..10 11 ال

15 
 علععععى الجامعععععة فععععي لكترونيععععةاإل اإلدارة سععععاعدت

 مبعادئ وغعرس العاملين، لدى الذاتية الرقابة تنمية
 وااللتزام. المسؤولية

 %16.6 11 نعم
 %11.0 62 ما حد إلى متوسط 1 21.2% 1.11

 %02.1 02 ال

11 
 علعععععى الجامععععععة فعععععي كترونيعععععةلاإل إلدارة سعععععاعدت
 الضععععمنية والمهععععارات والخبععععرات المعععععارف تحويععععل

 ومعتمدة. موثوقة معارف إلى للموظفين

 %1..6 61 نعم
 %16.0 60 ما حد إلى متوسط 8 21% 1.22

 %10 16 ال

 
11 

 زر  علععععى الجامعععععة لكترونيععععةاإل اإلدارة سععععاعدت
 وأهميععتهم بععدورهم وتحسيسععهم المععوظفين فععي الثقععة
 األداء. تميز تحقيق في

 %10 16 نعم
 %1..6 61 ما حد إلى متوسط 1 2%..2 8.11

 %16.0 60 ال

11 
 تحقيععق علععى الجامعععة كترونيععةلاإل إلدارة سععاعدت
 بععين توافععق إحععدا  خععالل مععن التنظيميععة المواطنععة
 فيها. الموظفين ومصالح مصالحها

 %60.0 61 نعم
 %11.0 62 ما حد إلى متوسط 5 21% 1.2

 %01.0 12 ال
 %12.1 1.12 المجموع



 .- دراسة ميدانية -كترونية لمن خالل تطبيق اإلدارة اإل 1 تميز أداء جامعة باتنةالفصل الثالث: 

 

 283 

 

 االستبيان. بيانات على باالعتماد ةطالبةال إعداد من المصدر:

 يتضح: السابق الجدول في الموضحة النتائج من انطالقا للبيانات: الكيفي التحليل ثانيا:

 بععدورهم وتحسيسععهم المععوظفين فععي الثقععة زر  علععى الجامعععة لكترونيععةاإل اإلدارة )سععاعدت السادسععة الفقععرة -
 يعكعععس معععا وهعععو (6.12) حسععابي بمتوسعععط األولعععى المرتبععة فعععي جعععاءت األداء( تميععز تحقيعععق فعععي وأهميععتهم
 بتععوفير االهتمعام ضععرورة علعى الجامععة يلععزم ممعا الفقعرة هععذه علعى العينععة أفعراد طعرف مععن متوسعطة اسعتجابة
 يخعععدم فيمعععا واسعععتثمارها البشعععرية المعععوارد لعععدى الكامنعععة الطاقعععات لتفجيعععر األساسعععي والحعععافز النفسعععي العععدعم

 ألهميععتهم مععدركين يجعلهععم الععذي بالشععكل فععيهم الثقععة مسععتويات رفععع خععالل مععن وضععوابطه التميععز توجهععات
 وانتمائهم. وقيمتهم

 والمهعععارات والخبعععرات المععععارف تحويعععل علعععى الجامععععة فعععي لكترونيعععةاإل إلدارةا )سعععاعدت الخامسعععة الفقعععرة -
 وهذا ،(0..1) حسابي بمتوسط الثانية المرتبة في جاءت ومعتمدة( موثوقة معارف إلى للموظفين الضمنية

 حعد إلعى - وتعرتبط تتوافعق التي الفقرة هذه على العينة أفراد طرف من متوسطة استجابة وجود على يدل ما
 تمكينها ومستوى موظفيها في الجامعة ثقة حجم إلى اأساس النسبة هذه إيعاز يمكن إذ السابقة، بتلك -بعيد
 تحسين. إلى كبيرة بحاجة يزال ال ما وهو القرارات اتخاذ في الفعلية المشاركة من لهم
تميععز  ويععدعم يحقععق بمععا المععوظفين تععدريب علععى الجامعععة فععي لكترونيععةاإل اإلدارة )سععاعدت الثالثععة الفقععرة -

 مععن متوسععطة اسععتجابة وجععود يعنععي مععا وهععذا ،(0..1) حسععابي بمتوسععط الثالثععة المرتبععة فععي جععاءت (أدائهععا
 بتطعععوير الجامععععة اهتمعععام نقعععص إلعععى باألسعععاس ذلعععك إيععععاز يمكعععن إذ الفقعععرة، هعععذه علعععى الدراسعععة عينعععة أفعععراد

 إال هعي معا فيهعا المعتمعدة التكوينيعة البعرامج غالبيعة أن نجعد حيع  موظفيهعا، لعدى والذهنيعة الفكريعة المهارات
 والوظيفععة العمععل خصوصععية مععع وتكيععيفهم تععأهيلهم قصععد الجععدد للمععوظفين موجهععة وابتدائيععة توجيهيععة بععرامج
 سيشتغلونها. التي

 وغعرس الععاملين، لعدى الذاتيعة الرقابعة تنميعة علعى الجامععة في لكترونيةاإل اإلدارة )ساعدت الرابعة الفقرة -
 موافقعة وجعود إلعى يشعير ما وهو ،(6..1) حسابي بمتوسط الرابعة الفقرة جاءت وااللتزام( المسؤولية مبادئ

 المجعال معن الثالثعة بعالفقرة ربطهعا يمكعن التعي النتيجعة وهعي الفقعرة هعذه علعى العينعة أفراد طرف من متوسطة
 الثاني.

 إحععدا  خععالل مععن التنظيميععة المواطنععة تحقيععق علععى الجامعععة لكترونيععةاإل إلدارة )سععاعدت السععابعة الفقععرة -
 وهعذا (،..1) حسعابي بمتوسعط الخامسعة المرتبعة فعي جعاءت فيهعا( المعوظفين ومصالح مصالحها بين توافق
 ضععف إلعى إيعازهعا يمكعن التعي النتيجعة وهعي الفقعرة، على العينة أفراد من متوسطة استجابة وجود يعني ما

 البععععرامج وضععععع فععععي مشعععاركتهم وعععععدم األخععععرى المسعععتويات مععععع لععععإلدارة العليعععا المسععععتويات وتواصععععل انفتعععاح
 والخطط.
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 وتقيعيم قياس في والموضوعية العدالة تحقيق على الجامعة في كترونيةلاإل اإلدارة )ساعدت الثانية الفقرة -
 المرتبعععة فععي جععاءت عليهععا( المحافظععة ومنععه منهععا المتميععزة لتحفيععز التقيععيم نتععائج وتوظيععف المععوظفين، أداء

 علعى العينعة أفعراد طرف من متوسطة استجابة وجود على يدل ما وهذا ،(1.01) حسابي بمتوسط السادسة
 همتأسع المختلفعة وأنظمتهعا برامجهعا خعالل معن لكترونيعةاإل اإلدارة أن المعوظفين إدراك إلى عزىتُ  الفقرة هذه
 تقيعيم عمليعة في الدقة تحقيق تستطع لم أنها إال واألجور، التعويضات نظلم احتساب في الدقة تحقيق على
 الذاتيعة االعتبعارات فيهعا تلععب التعي التقليديعة للعنظم معاييرهعا وضع في تخضع زالت ال التي الموظفين أداء

 ال لكنععه الجامعععة فععي التحفيععز وجععود إلععى تشععير ينسععتجو الم إجابععات أن نجععد كععذلك كبيععرا، دورا والشخصععية
 ضععرورة الجامعععة إدارة علععى يؤكععد مععا وهععذا التميععز إلععى خاللععه مععن للوصععول يتوقعونععه أو يريدونععه مععا يقابععل
 للوصعول كمعدخل المطلعوب التحفيز نو  إدراك إلى والسعي موظفيها، حاجيات لتلبية مستقبلية خطط وضع
 العمعومي للوظيعف والحعوافز التععويض نظعام اأساسع يعانيعه لمعا نظعرا الهعين بعاألمر لعيس معا وهذا التميز إلى

 للمرونة. وافتقار ضعف من الجزائري
 توظيعف فعي والموضعوعية العدالعة مبادئ تحقيق على الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة )ساعدت األولى الفقرة -

 يعدل معا وهعذا ،(1.20) حسعابي بمتوسعط السعابعة المرتبعة فعي والتميز( التطوير على القادرة البشرية الموارد
 فععي همتأسعع لكترونيععةاإل فععاإلدارة الفقععرة، هععذه علععى الدراسععة عينععة طععرف مععن ضعععيفة اسععتجابة وجععود علععى

 مشعععكلة علعععى التغلعععب معععن تعععتمكن لعععم أنهعععا إال ،داخلهعععا بوظعععائف االلتحعععاق فعععي الفعععرص تكعععافؤ مبعععدأ تحقيعععق
 اإلداريعععة المنظومععة فعععي بععل - الجامعععة فعععي فقععط لععيس - كبيعععرا تفشععيا تعرفععان نياللتععع والمحسععوبية الوسععاطة
 ككل. الجزائرية

 ".1باتنة" لجامعة اإلبدا  تحقيق في لكترونيةاإل اإلدارةإسهام  بمستوى المتعلق المؤشر الخامس: الفر 
 واسععتجابات إلجابععات مفصععال عرضععا (.1) رقععم الجععدول يتضععمن المجمعــة: للبيانــات الكمــي التحليــل أوال:
 يلي: لما وفقا الخامس المؤشر وعبارات فقرات حول العينة أفراد

 اإلدارةإسهام  بمستوى المرتبط المجال فقرات من فقرة لكل العينة أفراد استجابات (:52) رقم الجدول
 ".1باتنة" لجامعة اإلبداع تحقيق في لكترونيةاإل 

 النسب التكرارات الفقرات الرقم
 المئوية

 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 مستوى الترتيب
 التوفر

11 
 علععى الجامعععة كترونيععةلاإل اإلدارة سععاعدت
 للموظفين. اإلبداعية القدرات تشجيع

 %1..1 10 نعم
 %..62 66 ما حد إلى ضعيف 1 00.1 1.15

 %00.0 00 ال
 ضعيف 1 01 1.15 %10.2 16 نعم علععى الجامعععة كترونيععةلاإل اإلدارة سععاعدت 18
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 %60.0 61 ما حد إلى مستمرة. بصورة مخرجاتها تجديد
 %21 01 ال

15 
علععى  الجامعععة لكترونيععةإلا اإلدارة سععاعدت
 والتطوير. البح  عمليات تشجيع

 %02.1 02 نعم
 %11.0 62 ما حد إلى مرتفع 1 1. 8.55

 %16.6 11 ال

15 
 علععى الجامعععة لكترونيععةاإل اإلدارة سععاعدت
 تعيعق التي للمشاكل حلول بابتكار المبادرة
 واإلبدا . التطوير عملية

 %11.0 60 نعم
 %10.1 10 ما حد إلى متوسط 1 00.1 1.12

 %06.0 01 ال

11 

 علععى الجامعععة لكترونيععةاإل اإلدارة سععاعدت
 الخععععدمات وتقععععديم اإلداريععععة المهععععام انجععععاز

 معععن والتقليعععل ومتجعععددة، متطعععورة بأسعععاليب
 الروتيني. العمل

 %60.1 60 نعم

 %11.0 62 ما حد إلى متوسط 8 21.1 1.21

 %10 16 ال

 
11 

 علععى الجامعععة لكترونيععةاإل اإلدارة سععاعدت
 عععععن الممكنععععة المعلومععععات مختلععععف تععععوفير

 واألكاديميعععععععععععععععة اإلداريعععععععععععععععة االحتياجعععععععععععععععات
 للمتعاملين.

 %..62 66 نعم

 11.0% 62 ما حد إلى متوسط 5 21.2 1.21

 %01.0 10 ال

11 
 الجامعععععععععععة لكترونيععععععععععةاإل اإلدارة سععععععععععاعدت
 والتنبععععؤ وقوعهععععا، قبععععل المشععععاكل اكتشععععاف

 المتعاملين. باحتياجات

 %..0 .1 نعم
 %60.2 61 ما حد إلى ضعيف 2 1..0 1.51

 %20.2 01 ال

12 
 

 الجامععععة فعععي لكترونيعععةاإل اإلدارة سعععاعدت
 بععععععععععين والتشععععععععععاور واالحتكععععععععععاك التواصععععععععععل
 توليعععد فعععي هميسععع العععذي بالشعععكل المعععوظفين
 االبتكارية. األفكار

 %11.0 62 نعم

 %60.0 61 ما حد إلى متوسط 5 00.1 1.21

 %01.0 12 ال

 %11 1.21 المجموع
 االستبيان. بيانات على باالعتماد ةطالبال إعداد من المصدر:

 أن: يتضحفي الجدول السابق  الموضحة النتائج على بناء للبيانات: الكمي التحليل ثانيا:
 فععي جععاءت والتطععوير( البحعع  عمليععات تشععجيععلععى  الجامعععة لكترونيععةاإل اإلدارة )سععاعدت الثالثععة الفقععرة -

 الفقععرة، هععذه علععى العينععة ألفععراد مرتفعععة اسععتجابة يعكععس مععا وهععذا ،(6.01) حسععابي بمتوسععط األولععى المرتبعة
 زيععادة فععي تهمأسعع لكترونيععةاإل اإلدارة تطبيععق أن ذلععك كبيععرا تحفظععا الباحثععة عليهععا تبععدي التععي النتيجععة وهععي
 علعععى الجامععععة قعععدرات معععن يرفعععع لعععم لكنعععه البحععع ، عمليعععات معععن الرفعععع ومنعععه والمعلومعععات المععععارف تعععدفق

 واالبتكار. التطوير من حالة خلق إلى يؤدي الذي بالشكل استثمارها
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 الخععععدمات وتقععععديم اإلداريععععة المهععععام انجععععاز علععععى الجامعععععة لكترونيععععةاإل اإلدارة )سععععاعدت الخامسععععة الفقععععرة -
 حسعععابي بمتوسعععط الثانيعععة المرتبعععة فعععي جعععاءت الروتينعععي( العمعععل معععن والتقليعععل ومتجعععددة، متطعععورة بأسعععاليب

 لهذا متوسط توافر مستوى ويعكس الفقرة هذه على العينة ألفراد متوسطة استجابة وجود يعني ما ،(1.01)
 لكترونيععةاإل اإلدارة تطبيععق أن إلععى النتيجععة هععذه تعععزى حيعع  وتحسععين، تطععوير إلععى بحاجععة يجعلععه ممععا البنععد
 لعم أنعه إال العمعل، فعي والمرونعة السعرعة تحقيعق علعى تسعاعد التعي التطبيقعات معن مجموععة تعوفير فعي أسهم
 ذلععك يكععون ربمععا أو الجمععود مععن بنععو  تتميععز التععي التقليديععة العمععل آليععات مععن والععتخلص تعميمهععا مععن يععتمكن
 صالح.لإل طويال وقتا تأخذ والتي باستمرار لها يتعرض التي المستمرة التقنية والمشاكل لألعطال نتيجة

 بععين والتشععاور واالحتكععاك التواصععل علععى الجامعععة فععي لكترونيععةاإل اإلدارة )سععاعدت جععاءت الثامنععة الفقععرة -
 (،0..1) حسععابي بمتوسععط الثالثععة المرتبعة فععي االبتكاريععة( األفكعار توليععد فععي هميسع الععذي بالشععكل المعوظفين

 العينععة أفععراد بععين التواصععلية العلميععة تفعيععل علععى متوسععط بمسععتوى االلكترونيععة اإلدارة إسععهام يعنععي مععا وهععذا
 لكترونيعةاإل الخعدمات علعى اعتمعادهم معن أكثعر بيعنهم فيمعا المباشعر التواصعل ألسعلوب تفضيلهم أكدوا الذين

 المثال. سبيل على لكترونياإل البريد لهم يوفرها التي والرقمية
 عععععن الممكنععععة المعلومععععات مختلععععف تععععوفير علععععى الجامعععععة لكترونيععععةاإل اإلدارة )سععععاعدت السادسععععة الفقععععرة -

 يعنعي معا وهعو ،(0..1) حسعابي بمتوسعط الرابععة المرتبعة فعي للمتععاملين( واألكاديميعة اإلداريعة االحتياجعات
 علععى همتأسعع قععد لكترونيععةاإل اإلدارة أن نجععد حيعع  الفقععرة، هععذه علععى العينععة ألفععراد متوسععطة اسععتجابة وجععود
 إتاحععة مععن تععتمكن لععم أنهععا إال االنترنيععت، شععبكة طريععق عععن الخارجيععة بيئتهععا مععن للجامعععة المعلومععات تععوفير
 لكتعرونييناإل واألرشعفة التوثيعق عمليعات اسعتكمال ععدم نتيجعة الداخليعة بيئتهعا من الكاملة المعلومات وتوفير

  التقليدي. الورقي بالنظام العمل واستمرار
 تعيعععق التعععي للمشعععاكل حلعععول بابتكعععار المبعععادرة علعععى الجامععععة لكترونيعععةاإل اإلدارة )سعععاعدت الرابععععة الفقعععرة -

 اسعععتجابة وجععود علععى يععدل مععا ،(.1.0) حسععابي بمتوسعععط الخامسععة المرتبععة فععي واإلبععدا ( التطععوير عمليععة
 لكترونيععععةاإل اإلدارة تتيحععععه عمععععا أكبععععر بشععععكل يعبععععر مععععا وهععععذا الفقععععرة هععععذه علععععى العينععععة أفععععراد مععععن متوسععععطة
وقعدرتها  تواجهعا قعد التعي المشعاكل تجاوز على الجامعة يساعد قد ما كل عن البح  إمكانية من وتطبيقاتها

 مععن تمكنععت التععي للجامعععات الناجحععة التجععارب علععى واالطععال  لهععا إضععافية معرفيععة وقععيم مزايععا خلععق علععى
 توظيععف علععى الجامعععة قعدرة عععدم فععي دائمععا اإلشعكال يبقععى لكععن منهععا، واالسعتفادة أدائهععا تميععز إلععى الوصعول
 .التميز نحو وتوجهاتها مصلحتها يخدم لما وفقا ذلك كل واستغالل

 المرتبة في للموظفين( اإلبداعية القدرات تشجيع على الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة )ساعدت األولى الفقرة -
 الفقعرة، هعذه علعى العينعة أفعراد من ضعيفة استجابة وجود يعني ما وهذا (،1.21) حسابي بمتوسط السادسة
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 يتضعحا مع وهعذا للمعوظفين المبدععة القعدرات ععن بالكشعف الجامععة اهتمعام ضععف إلعى إيعازه يمكن ما وهو
 والمشاركة. بالتمكين المرتبط الفقرات خالل من
 المرتبععة فععي مسععتمرة( بصععورة مخرجاتهععا تجديععد علععى الجامعععة كترونيععةلاإل اإلدارة )سععاعدت الثانيععة الفقععرة -

 بشعععكل همتأسععع االلكترونيعععة اإلدارة أن إلعععى النتيجعععة هعععذه تشعععير حيععع  (،1.01) حسعععابي بمتوسعععط السعععابعة
 السعابق، فعي عليعه كانعت لمعا مقارنة الجامعة مخرجات مستوى على التحسين من نو  إحدا  على ضعيف

 الجامععععات معععن بغيرهعععا مقارنتهعععا تعععم معععا إذا خاصعععة وتوقععععاتهم طموحعععاتهم مسعععتوىبعيعععدة معععن  تبقعععى أنهعععا إال
  الدولي. الصعيد على خاصة األخرى

 باحتياجععات والتنبعؤ وقوعهععا، قبعل المشععاكل اكتشعاف الجامعععة لكترونيعةاإل اإلدارة )سععاعدت السعابعة الفقعرة -
 العينة ألفراد ضعيفة استجابة وجود يعني ما وهذا (1.00) حسابي بمتوسط الثامنة المرتبة في المتعاملين(

 للجامعة. واالستشرافية يةئالتنب القدرات غياب إلى يعزى ما وهو الفقرة هذه على
 لجامعععة متميععزة مخرجععات تحقيععق فععي لكترونيععةاإل اإلدارة إسععهام بمسععتوى المتعلععق المؤشععر السععادس: الفععر 

 ".1باتنة"
 فقعععرات إزاء العينعععة أفعععراد اسعععتجابات (10) رقعععم الجعععدول يوضعععح المجمعـــة: للبيانـــات الكمـــي التحليـــل أوال:

 يلي: مال وفقا يزةمتم مخرجات تحقيق في االلكترونية اإلدارة إسهامب والمتعلق السادس المؤشر
 اإلدارة إسهام بمستوى المرتبط المجال فقرات من فقرة لكل العينة أفراد استجابات (:52) رقم الجدول

 ".1باتنة" لجامعة متميزة مخرجات تحقيق في لكترونيةاإل 

 النسب التكرارات الفقرات الرقم
 المئوية

 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 مستوى الترتيب
 التوفر

11 
 علععععععععى الجامعععععععععة لكترونيععععععععةاإل اإلدارة سععععععععاعدت
 موظفيهععععا وأهععععداف أهععععدافها بععععين توافععععق إحععععدا 
 سواء. حد على والمتوقعين الحاليين وعمالئها

 %60.0 61 نعم
 %10.1 10 ما حد إلى ضعيف 1 00% 1.11

 %0..0 .0 ال

18 
 إجعراء على الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة ساعدت
 حاجيععععععات عععععععن للكشععععععف اسععععععتطالعية دراسععععععات
 والمتعاملين. العاملين

 %10.2 16 نعم
 %16.0 60 ما حد إلى ضعيف 1 00% 1.18

 %06.0 01 ال

15 

 تعوخي علعى الجامععة لكترونيةاإل إلدارة ساعدت
 الخعععععدمات تقعععععديم فعععععي األخطعععععاء وتجنعععععب الدقعععععة

 خعععععععالل معععععععن بالتزاماتهعععععععا والوفعععععععاء لمتعامليهعععععععا،
 المحدد. الوقت في تقديمها

 %02.0 .1 نعم

 %16.0 60 ما حد إلى متوسط 1 00% 8.81

 %61.0 10 ال
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 علععععععععى الجامعععععععععة لكترونيععععععععةاإل اإلدارة سععععععععاعدت 15
 لمتعامليها. الخدمات تقديم في العدالة تحقيق

 %12.2 11 نعم
 %..62 66 ما حد إلى متوسط 8 22.2% 8.1

 %12.2 11 ال

 
11 

 قيعاس على الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة ساعدت
 عععن ككععل والمجتمععع والمتعععاملين العععاملين رضععا

 مخرجاتها.

 %11.0 62 نعم
 %60.2 61 ما حد إلى متوسط 5 21% 1.22

 %06.0 10 ال

11 

 معععععععععن الجامععععععععععة لكترونيعععععععععةاإل اإلدارة سعععععععععاعدت
 فعي الراجعة والتغذية القياس نتائج من االستفادة
 وتحقيععععععق مخرجاتهععععععا وتحسععععععين أدائهععععععا تطععععععوير
 تميزها.

 %..10 11 نعم

 %06.0 10 ما حد إلى متوسط 5 %.0 1.15

 %01.0 10 ال

11 
 علععععععععى الجامعععععععععة كترونيععععععععةلاإل اإلدارة سععععععععاعدت
 وااللتعععععزام للمجتمعععععع المسعععععتدامة التنميعععععة تحقيعععععق

 المجتمعية. بمسؤولياتها

 %16.6 11 نعم
 %11.0 60 ما حد إلى ضعيف 1 01.1% 1.15

 %00.1 00 ال
 %11.5 1.21 المجموع

 االستبيان. بيانات على باالعتماد ةطالبال إعداد من المصدر:
 أن: يتضح في الجدول السابق الموضحة النتائج على استنادا للبيانات: الكيفي التحليل ثانيا:

 الخعدمات تقديم في األخطاء وتجنب الدقة توخي على الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة )ساعدت الثالثة الفقرة -
 بمتوسععط األولععى المرتبععة فععي جععاءت المحععدد( الوقععت فععي تقععديمها خععالل مععن بالتزاماتهععا والوفععاء لمتعامليهععا،

 بععض تقعديم نحعو الجامعة اتجاه نتيجة العينة ألفراد متوسطة استجابة على يدل ما وهذا ،(6.60) حسابي
 تقليعلو  االسعتجابة في السرعة تحقيق من مكنتها التي اآللية وهي الخط، وعبر الكترونيا الخدمات الخدمات
 وتحسين. تطوير إلى بحاجة تبقى أنها إال السابق في عليه كانت لما مقارنة )االعتمادية( األخطاء

 لمتعامليهععا( الخععدمات تقععديم فععي العدالععة تحقيععق علععى الجامعععة لكترونيععةاإل اإلدارة )سععاعدت الثالثععة الفقععرة -
 العينعة، ألفعراد متوسعطة اسعتجابة مستوى يعكس ما وهذا (،6.1) حسابي بمتوسط الثانية المرتبة في جاءت
 علعععى للحصعععول والمحسعععوبية الوسعععاطة حعععدة معععن التقلعععيص علعععى همأسععع لكترونيعععةاإل اإلدارة تطبيعععق أن ذلعععك

 إلغائها. من يتمكن لم أنه إال معينة خدمات
 والمجتمععع والمتعععاملين العععاملين رضععا قيععاس علععى الجامعععة لكترونيععةاإل اإلدارة )سععاعدت السادسععة الفقععرة -

 متوسعطة اسعتجابة وجعود يعنعي معا وهعو (،0..1) حسعابي بمتوسعط الثالثعة المرتبعة فعي مخرجاتها( عن ككل
 بععض تتعيح لكترونيةاإل اإلدارة بأن نيرو  ينستجوبالم أن إلى النتيجة هذه الباحثة ترجع حي  لعينة، ألفراد

 لهعم المقدمعة الخعدمات حعول بعرأيهم اإلدالء معن وموظفيهعا هعاءوعمال متعامليها تمكن التي واآلليات القنوات
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 المخرجعات مسعتوى علعى التقيعيم لعذلك ملموسعة نتعائج لهعم تضعمن ال أنهعا إال لها، تقييم على الحصول ومنه
 ليعاتآو  واضحة مؤشرات بوجود ةياالستشراف الوظائف أصحاب جهل إلى راجع هذا ربما الالحقة والخدمات

 التقييم. ذلك نتائج مع السليم التعامل من تمكنهم دقيقة
 فعي الراجععة والتغذيعة القياس نتائج من االستفادة من الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة )ساعدت السابعة الفقرة -

 مععا وهععذا ،(1.00) حسععابي بمتوسععط الرابعععة المرتبععة فععي تميزهععا( وتحقيععق مخرجاتهععا وتحسععين أدائهععا تطععوير
خاصعة فععي  كبيعرا تحفظععا الباحثعة عليهعا تبععدي التعي النتيجعة وهععي العينعة ألفعراد متوسععطة اسعتجابة إلعى يشعير

 واضععحة ومعععايير فعلععي نظعام غيععاب والتععي أفضعت إلععى أجرتهععا التعي المقععابالت نتععائجظعل مععا أسععفرت عليعه 
 عنه. المرتدة النتائج معالجة العاملين رضا قياس أساسها على يتم بالجامعة

 موظفيهععا وأهععداف أهععدافها بععين توافععق إحععدا  علععى الجامعععة لكترونيععةاإل ةاإلدار  )سععاعدت األولععى الفقععرة -
 مععا وهععذا (،1.20) حسععابي بمتوسععط الخامسععة المرتبععة فععي سععواء( حععد علععى والمتععوقعين الحععاليين وعمالئهععا
 البحعععععو  بعععععإجراء الجامععععععة اهتمعععععام عععععدم إلعععععى تععععععزى العينعععععة ألفعععععراد متوسععععطة اسعععععتجابة وجعععععود العععععى يشععععير

 عامليهععاتوم موظفيهععا وحاجيععات توقعععات عععن الكشععف إلععى خاللهععا مععن تهععدف التععي والدراسععات االسععتطالعية
  . المستقبلية خططها بوضع القيام عن الحسبان في ووضعها

 حاجيعات عن للكشف استطالعية دراسات إجراء على الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة )ساعدت الثانية الفقرة -
 اسعععتجابة مسعععتوى يعكعععس معععا وهعععو ،(1.20) حسعععابي بمتوسعععط السادسعععة المرتبعععة فعععي والمتععععاملين( الععععاملين
 ية.ئوالتنب ستشرافيةاال قدراتها وضعف البيئي بالتحليل الجامعة اهتمام ضعف أخرى مرة ويؤكد ضعيف

 وااللتعععزام للمجتمعععع المسعععتدامة التنميعععة تحقيعععق علعععى الجامععععة لكترونيعععةاإل اإلدارة )سعععاعدت الثامنعععة الفقعععرة -
 نسعععبة يعكعععس معععا وهعععذا (1.00) حسعععابي بمتوسعععط واألخيعععرة السعععابعة المرتبعععة فعععي المجتمعيعععة( بمسعععؤولياتها

 السابقة. المؤشرات لكل حتمية نتيجة يعد ما وهو ضعيفة استجابة
  



 .- دراسة ميدانية -كترونية لمن خالل تطبيق اإلدارة اإل 1 تميز أداء جامعة باتنةالفصل الثالث: 

 

 290 

 

 الدراسة. في المعتمدة الفرضية ضوء علىالمحور الثاني  نتائال مناقشة الثالث: المطلب
 ععععن تعبعععر والتعععي الدراسعععة معععن الثعععاني المحعععور نتعععائج ععععرض السعععابقين المطلبعععين خعععالل معععن حاولنعععا
 لجامعععة األداء تميععز تحقيععق فععي لكترونيععةاإل اإلدارة سععهامإل الفرعيععة المؤشععرات إزاء العينععة أفععراد اسععتجابات

 نصععت حيعع  السععياق، هععذا فععي وضعععتها التععي الفرضععية اختبععار إلععى ليععتم التوجععه فععي هععذا المطلععب ،1"باتنععة"
 بمسـتوى همتأسـ لكترونيـةاإل  اإلدارة أن:" علعى الميدانية الدراسة من الثاني محورال في المعتمدة الفرضية
ــى مرتفــع ــق عل ــز تحقي ــي التمي ــة" جامعــة أداء ف  المؤشععرات الفرضععية هععذه اختبععار فععي ُأعُتمععد وقععد "،1باتن
 التالية:

 "1باتنة" لجامعة متميز استراتيجي بناء تحقيق في لكترونيةاإل اإلدارةإسهام  مستوى -
 ".1باتنة" لجامعة متميزة قيادة خلق في لكترونيةاإل اإلدارة إسهام مستوى -
 ".1باتنة" لجامعة متميزة تنظيمية بيئة خلق في لكترونيةاإل اإلدارة إسهام مستوى -
 ".1باتنة" لجامعة متميزة بشرية موارد خلق في لكترونيةاإل اإلدارة إسهام مستوى -
 ".1باتنة" لجامعة اإلبدا  تحقيق في لكترونيةاإل اإلدارة إسهام مستوى -
 ".1باتنة" لجامعة متميزة مخرجات تحقيق في كترونيةلاإل اإلدارة إسهام مستوى -

 األول. المؤشر نتائج مناقشة األول: الفر 
 موافقعة وجعود إلعى نتوصعل (10) رقعم الجعدول فعي العواردة للبيانعات والكيفعي الكمعي التحليعل علعى بناء
 لجامعععة متميععز اسععتراتيجي بنععاء تحقيععق فععي لكترونيععةاإل اإلدارة إسععهام علععى الدراسععة عينععة قبععل مععن متوسعطة

علعى مسعتوى أداء الجامععة محعل  االيجابيعة والمزايعا القيم من جملة إضفاء إلى هاتطبيق أدى حي  ،1"باتنة"
 ممععا كافيععة غيععر تبقععى لكنهععا والبيانععات، المعلومععات علععى الحصععول فععي بالسععرعة علععقتي مععا خاصععةالدراسععة 

 في: الباحثة حددتها التي القصور وجوانب الخلل مواطن كشف في اإلسرا  على مجبرة هايجعل
 العذي لكترونعياإل بناءهعا السعاعة لحعد سعتكمل لم الجامعة أن تأكد حي  لكترونية:اإل اإلدارة نضج درجة -

 إذ اإلداريععة، العمليععات بكععل الخاصععة والبيانععات المعلومععات لكافععة لكتععرونيينإ وتبععادل توثيععق تععوفير يسععتوجب
 اإلداري نمععععوذ األ فلسععععفة عمععععل اسععععتمرارية عععععن الخصععععوص بهععععذا ينسععععتجوبالم إجابععععات تشععععير مععععا عععععادة

 أدائها. على العائد تعظيم في استثمارها تقدير تحجيم إلى أدى ما ووه التقليدي البيروقراطي
 وجععود عععن االسععتبيان نتععائج جانععب إلععى المقععابالت نتععائج أسععفرت حيعع  االسععتراتيجي: التخطععيط ضعععف -

 التخطععععيط وضععععوابط بمعععععايير الجامعععععة اهتمععععام لعععععدم حتميععععة كنتيجععععة جععععاءت التععععي المعوقععععات مععععن جملععععة
 وضععية لتحسين تصوراتها تصويب على قادرة غير كانت إذا الجامعة أن نقول وعليه الفعال، االستراتيجي
 بنععاء إلععى الوصععول تسععتطيع أن لهععا فكيععف مؤشععراتها ألحععد جزئيععا محععددا يعععد الععذي االسععتراتيجي التخطععيط
  ذلك  تحقيق لها يضمن سليما توظيفا كترونيةلإلا اإلدارة توظف أن لها كيف واألكثر ، متميز استراتيجي
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 الثاني. المؤشر نتائج مناقشة الثاني: الفر 
 قبعل معن متوسعطة موافقعة وجعود إلى نتوصل (10) رقم للجدول اوكيف كميا البيانات تحليل خالل من

 علعى سعاعدتأنهعا  حي  ،"1باتنة" لجامعة متميزة قيادة خلق في لكترونيةاإل اإلدارة إسهام على العينة أفراد
 التواصعععلية قعععدراتهم وتعععدعيم ...اجتمعععاعيين شعععركاء متععععاملين،معععن  الخارجيعععة الفواععععل علعععى الجامععععة انفتعععاح

 المسعتويات مختلعف فعي (معوظفين) الداخلية الفواعل على االنفتاح نحو اتجاهها من أكثر معهم والتفاوضية
 سععيادة اسععتمرار نتيجععة تنظيميععة داللععة لععه مععا وهععذا القععرارات، اتخععاذ فععي المشععاركة مععن وتمكيععنهم التنظيميععة
 واسعع مجعال بوجعود يسعمح ال المستويات متعدد هيكلي بناء وجود يحتم الذي البيروقراطي التنظيمي الطابع

 وتفعيلهعا ذلك تحقيق على المساعدة اآلليات برصد القيام يهاعل يستلزم مما الصالحيات تفويضللمشاركة و 
 التميز قيمالقدرات االستشرافية و  تفعيل على االلكترونية اإلدارة عجز النتائج توضح فيما المناسب، بالشكل

 الجامعة. بيئة في األخالقي
 الثال . المؤشر نتائج مناقشة الثال : الفر 

 مععن متوسععطة موافقععة وجععود إلععى نتوصععل (12) رقععم للجععدول والكيفيععة الكميععة البيانععات تحليععل باعتبععار
 معا وهعذا ،"1باتنعة" لجامععة متميعزة تنظيميعة بيئعة خلق في لكترونيةاإل اإلدارة إسهام لمستوى العينة أفراد قبل
 وثقافععة فلسععفة فععي بتغييععر رافععقيُ  لععم هأنعع إال الدراسععة محععل الجامعععة عمععل بيئععة فععي يجععابيإ تغييععر وجععود يؤكععد
 تعمعل التعي الجامععة معن المتبنعاة المقاربعة أن إلعى يشعير معا وهعو التقليعدي، نموذ لأل وفية بقيت التي العمل
 مقتضعععيات معععع وتطويعهعععا تكييفهعععا علعععى السععععي دون فقعععط التكنولوجيعععا باعتمعععادأداءهعععا  تميعععز تحقيعععق علعععى

 هعععدافهاأل الوصعععول فعععي فاشعععلة يجعلهعععا معععا وهعععو والخارجيعععة، الداخليعععة البيئعععة صععععيد علعععى التميعععز ومتطلبععات
 المترابطععة والمتطلبععات العناصععر مععن متراصععا بنععاء يمثععل امعقععد امفهومعع باعتبععاره التميععز أن خاصععة وغاياتهععا
 فعي تسعجيله تعم معا وهعو انهيعاره، أو البنعاء ذلعك اكتمعال ععدم إلعى منهعا واحعدة إغفعال يؤدي بحي  والمتكاملة

 ثقافتهععا ومراجعععة التنظيمععي مناخهععا وتطععوير البيئععي التحليععل ألهميععة الجامعععة إغفععال تبععين أيععن المجععال هععذا
 منها. يتجزأ ال اجزء وجعلها فيها التميز ومعايير قيم ترسيخ إلى يؤدي الذي بالشكل التنظيمية

 الرابع. الفر  نتائج مناقشة الرابع: الفر 
 متوسعطة موافقعة وجعود إلعى نتوصعل (10) رقعم الجعدول لبيانعات والكيفعي الكمي التحليل على اعتمادا

 معععا وهعععذا ،1"باتنعععة" لجامععععة بشعععرية معععوارد خلعععق فعععي لكترونيعععةاإل اإلدارة إسعععهام علعععى العينعععة أفعععراد قبعععل معععن
 مسعتوى معن الرفعع شأنها من التي اآلليات مستوى على أكبر تغييرات إحدا  نحو توجهها ضرورة يستدعي
 اإلدارة توظيععععف ميكانيزمععععات عععععن البحعععع  ثععععم ومععععن التميععععز ومعععععايير قععععيم تحقيععععق باتجععععاه موظفيهععععا كفععععاءة

فعي  الدراسعة محعل الجامععة منهعا تععاني التعي األكبعر المشعكلة أن الباحثة تالحظ حي  ذلك، في لكترونيةاإل
 يسعتوجب معا وهعذا البشعري، بالعنصعر االهتمام ضعف إلى تعودسياق مساعيها الرامية لتحقيق تميز األداء 
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 والتركيعز محفعزة، تقيعيم معايير خالل من وتشجيعهم للموظفين أوسع تمكين هامش إيجاد على العمل عليها
 باتععت التععي التغيععرات تراعععي أن لهععا بععد ال التععي التوظيععف عمليععة تحسععين خععالل مععن مععدخالتها علععى أكثععر

 .أقل وجهد أوسع وصالحيات أعلى كفاءات تقتضي أصبحت والتي العمل طبيعة على البيئة تفرضها
 الخامس. المؤشر نتائج مناقشة الخامس: الفر 

 وجععود إلععى نتوصععل (.1) رقععم الجععدول فععي الموضععحة للبيانععات والكيفععي الكمععي التحليععل علععى اسععتنادا
 حيع "، 1باتنعة" لجامععة اإلبعدا  تحقيعق فعي لكترونيعةاإل اإلدارة سعهامإل العينة أفراد قبل من متوسطة موافقة
 لععم أنهععا إال جديععدة، وأفكععار معععارف تقصععي علععى تسععاعدها التععي البحثيععة قععدراتها تطععوير علععى همتأسعع أنهععا

 جملععة وجععود ظععل فععي خاصعة التميععز مسععارات باتجععاه المعرفيععة المعدخالت لتلععك الفعععال التوظيععف مععن تمكنهعا
 العنععان طلقإبعع سععمحي ال الععذي البيروقراطععي اإلداري نمععوذ األاسععتمرار ب المرتبطععة التنظيميععة المعوقععات مععن

 ممععا لالسععتفادة البيئععي بالرصععد القيععام علععى االستشععرافية القععدرات ضعععف وكععذا ،نمععوظفيلل االبتكاريععة لألفكععار
 تواجهها. قد التي والتحديات للتهديدات ومواجهة فرص من الجامعة بيئة تتيحه
 السادس. المؤشر نتائج مناقشة السادس: الفر 

 وجععود إلععى نتوصععل (10) رقععم الجععدول فععي الموضععحة للبيانععات والكيفععي الكمععي التحليععل علععى اسععتنادا
 لجامععععة متميعععزة مخرجعععات تحقيعععق علعععى لكترونيعععةاإل اإلدارة سعععهامإل العينعععة أفعععراد قبعععل معععن متوسعععطة موافقعععة

 قيعععاس علععى أكثععر يركععز المؤشعععر هععذا باعتبععار السععابقة المؤشععرات لنتعععائج المنطقيععة النتيجععة وهععي "،1باتنععة"
 فجعوة وجعود إلعى خاللهعا معن الباحثعة توصعلت حيع  السعابقة، المتطلبعات تعوافر ععن الناتج الملموس الجانب
 وهععذا مخرجعات، مععن تقدمعه اومع ككععل والمجتمعععمالئهععا ومتعامليهعا و  الجامععة معوظفي توقعععات بعين عميقعة
  والمتوقعة. المنتظرة والحاجيات الطموحات تقدير على سعيها وعدم وانعزالها انغالقها نتيجة

 فععي الععذكر السععالفة المؤشععرات حسععب المبوبععة الميدانيععة البيانععات وتفسععير تحليععل علععى وينععاء هنععا مععن
 الجعدول في الموضحة العامة النتيجة وباعتبار ، (10و) (10) بين المحصورة األرقام تحمل التي الجداول

"، 1باتنة" بجامعة األداء تميز تحقيق يف لكترونيةاإل اإلدارة سهامإل متوسط مستوى تعكس والتي (11) رقم
 مفادهعا: التي الفرضية نفي إلى نتوصل (62) رقم الشكل في الموضح والتمثيل (،1..1) حسابي بمتوسط

 والتأسععيس ""1باتنــة" جامعــة أداء فــي التميــز تحقيــق علــى مرتفــع بمســتوى لكترونيــةاإل  اإلدارة همتأســ"
 جامعـــة أداء فـــي التميـــز تحقيـــق علـــى متوســـط بمســـتوى لكترونيـــةاإل  اإلدارة همتأســـ" اآلتيعععة: للفرضععية

 التميععز سععمة إضععفاء علععى الكاملععة القععدرة امععتالك إلععى لكترونيععةاإل اإلدارة وصععول عععدم يعنععي مععا ، ""1باتنــة"
 إدراك وعععدم جهععة، مععن الععواقعي ئهععابنا اكتمععال عععدم نتيجععة وهععذا الدراسععة لمحعع الجامعععة أداء مسععتوى علععى
 فعي أدائهعا تميعز تحقيعق إلعى للوصول تعتمد وعلمية موضوعية مؤشرات بوجود أساسا للجامعة العليا اإلدارة
  .من جهة أخرى واستفهام غموض من ومجرد بحت كمفهوم األخير هذا يكتنف ما ظل
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الجزائر وعطقتهـا اإلدارة العامـة بـلكترونيـة فـي دارة اإل الرابع: تقييم مسار تطبيـق اإلالمبحث 
 .ئهابمستوى تميز أدا

البحعع  العلمععي التععي تعبععر عععن مععدى نضععج مسععتويات وأعلععى مععن المؤكععد أن التعمععيم يمثععل أحععد أهععم 
دراسععة وقععدرة الباحعع  علععى التوصععل إلععى قععانون منطقععي يعطععي تحلععيال وتفسععيرا شععامال للحععاالت المشععابهة ال

الرجععو  الفكععري فعي هععذا المبحعع  تنعاول ، ولهعذا الغععرض كععان معن الضععروري للجزئيعة التععي تعم التركيععز عليهععا
في "اإلدارة العامة في الجزائر" معن خعالل نتعائج الدراسعة الخاصعة  للدراسة والمحددة والمنهجي للحالة العامة

 "، وهذا بهدف توضيح النقاط الموضحة فيما يلي:1باتنة")الميدانية( والمحددة في جامعة 
 .دارة العامة في الجزائرمدى توفر متطلبات ومحددات التميز في أداء اال المطلب األول:

علعى اإلدارة العامعة الجزائريعة بصعفة  "1باتنعة"من خالل إسقاط نتائج الدراسة الميدانية المرتبطة بجامععة 
هععا مرتفعععة مععن التميععز علععى مسععتوى أدائ تحقيععق مسععتوياتاألخيععرة لععم تععتمكن بعععد مععن  عامععة يتضععح أن هععذه

ين يتحعددان يععاملين أساسعلعى كمدخل أساسي لذلك، وهذا ما يمكعن رده إعلى اإلدارة اإللكترونية  باالعتماد
 في:

 كمفهعوم،التميعز واسعتيعاب مرتبط أساسا بعدم قعدرة بيئعة اإلدارة العامعة الجزائريعة علعى احتعواء  األول:
منععه عععدم قععدرتها علععى و الواجععب توفرهععا  لمتطلبععاتتميععز األداء كحالععة تسععتلزم وجععود جملععة مععن المقومععات واو 

 الوصول بمؤشرات واقعية وملموسة لحالة واضحة من التميز في األداء. 
نتيجعة الرهانعات والتحعديات التعي  عدم فاعلية البناء اإللكتروني المعتمد لتحقيعق ذلعك االنتقعال الثاني:

بععروز جملععة أدى إلععى  اإللكترونيععة، األمععر الععذيتواجععه مسععاعي اإلدارة العامععة الجزائريععة علععى تطبيععق اإلدارة 
تكبح من قدرته على تحقيق االنتقال السليم بعأداء إلدارة العامعة فعي الجزائعر إلعى حالعة ختالالت التي من اال

 في الفر  الالحق. التميز وهو ما سيتم التطرق اليه
يم يععتقسععيتم المعتمععدة فععي هععذه الدراسععة لقيععاس تميععز األداء مععن المؤشععرات والمحععددات الكميععة انطالقععا 

تشخيص مواطن الضعف والقعوة لتحقيعق التميعز ومنه  في اإلدارة العامة الجزائرية تلك المحدداتمدى توفر 
 وهذا من خالل ما يلي: على مستوى تلك األخيرة

 البناء االستراتيجي المتميز. .1
يمثععل البنععاء االسععتراتيجي المتميععز حجععر األسععاس فععي بنععاء ميععزة التميععز علععى مسععتوى أداء المنظمععات 

 لممثلعة" 1باتنعة"حي  يتضح معن خعالل النتعائج السعابقة لجامععة ، في ذلك اومتطلبا أساسي إلدارية المختلفةا
ال يعزال فعي صعورته النظريعة المثاليعة بعيعدا كعل البععد نموذ  اإلداري الجزائري أن ذلعك األخيعر حد بنى األأل
لحععد السععاعة تبقععى عععاجزة ببنائهععا  "زائععرالج"تأكععد أن االدارة العامععة فععي  ن التجسععيد الععواقعي والميععداني إذععع

اءات الواضعععحة والمبنيعععة علعععى أسعععس وفلسعععفتها علعععى اسعععتخدام إطعععار منطقعععي يقعععوم علعععى سلسعععة معععن اإلجعععر 
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يل حيع  يمكعن تسعج ،وخطوات منهجية تمكنها من تحقيق المقومات األساسعية والمتطلبعات الضعرورية لعذاك
 يجازها فيما يلي:جملة من المالحظات التي يمكن إ

عف االهتمعععام بالمشعععكالت والقضعععايا االسعععتراتيجية وضععععف النظعععرة االستشعععرافية: حيععع  نجعععد أن ضععع -
تنحصر في تركيزها على االهتمام بالقضايا اإلدارية ذات الطابع الروتيني على  "الجزائر" اإلدارة العامة في

جععراءات تسععتهدف تعميععق حسععاب القضععايا االسععتراتيجية التععي تتطلععب دراسععات معمقععة  النظععرة االستشععرافية وا 
تفعيعععل قعععدرتها علعععى  القائمعععة علعععى عمليعععات الرصعععد والتحليعععل لبيئعععة عملهعععا الداخليعععة والخارجيعععة للعععتمكن معععن

مععا قععد يصععيبها مععن مشععكالت أو تحععديات مععن الممكععن التنبععؤ بوقوعهععا، وكععذا تهيئتهععا علععى احتععواء  مواجهععة
ومنعه معن وضعع تصعورات مسعبقة التغييعرات هعا بععض اإلصعالحات و ات المستقبلية التي فعد تسعتلزم منالتطور 

 لما يجب أن تكون عليه في فترات زمنية الحقة.
اإلدارة العليععا والهيئععات المركزيععة للمسععتويات الععدنيا والجهععات المحليععة فععي عمليععات  ضعععف مشععاركة -

مععن خععالل مختلععف منظماتهععا  "الجزائععر"االسععتراتيجيات: فعلععى الععرغم مععن توجععه صععنع السياسععات وصععياغة 
فعععاق الحعععوار والمشعععاركة اإلداريعععة أثنعععاء لميكانيزمعععات واآلليعععات التعععي تفعععتح آإلعععى وضعععع العديعععد معععن ا اريعععةاإلد

إال  ،قاطع في مهامهاعمليات اتخاذ القرارات سواء داخل التنظيم الواحد أو بين األنظمة التي قد تتداخل وتت
القيععادة البيروقراطيععة المثبطععة للفكععر  لثقافععة تشععاركية فعليععة فععي ظععل سععيطرة نمععطتفتقععد أننععا نجععد أنهععا ال تععزال 

 عدم الشعور بالمسؤولية لدى األفرادو إلى تفشي الالمباالة واالغتراب اإلبداعي واالبتكاري األمر الذي يدفع 
 إلدارية وحتى االجتماعية.أثناء ممارسة مهامهم ا والموظفين

تعي ال المسعائل وأبعرز الرهانعات: فقد أصبحت المعلومعة تشعكل أعقعد نظام جيد للمعلومات عدم توفر -
خاصعة أن عمليعة التخطعيط االسعتراتيجي  تواجه مساعي اإلدارة في "الجزائر" في االنتقال بأدائها إلى التميز

يتوقععف إلععى حععد متميععز التععي يتوقععف عليهععا الحكععم علععى مععدى قععدرة أي منظمععة علععى تحقيععق بنععاء اسععتراتيجي 
هعو معا يقودنعا العى و  ،بالشـمولية والدقـة والحداثـةات تتسعم القعائمين بعذلك علعى معلومع بعيد على مدى توفر
ي بيئعة العمعل الجزائريعة التعي فعي العمليعة اإلداريعة فع والمعتمعدةلمعلومعات المتداولعة قيمعة االتساؤل عن مدى 

المعتمعدة فعي ليعات اإلنجدها تعاني الكثير من المغالطعات التعي تعؤثر علعى صعحتها وصعدقها نتيجعة ضععف 
غيععاب الجديععة فععي التعامععل الموضععوعي معهععا ممععا فععي ظععل والتأكععد مععن صععحتها وصععدقها الحصععول عليهععا 

تعرض توظيفها  وأ، يؤدي إلى التشخيص الخاط  للواقع أو المشكالت ومنه الوصول إلى الحلول الخاطئة
 للمساومة واالحتكار وفقا لما يخدم مصالح أطراف معينة.

العمليعات الصععبة قيعاس أداء اإلدارة العامعة يعتبعر معن فعدم االهتمام بعملية قياس األداء وتقييمه:  -
عمال تقوم على مؤشعرات كميعة واضعحة تتعلعق عكس المنظمات الخاصة ومنظمات األ والمعقدة ألنها على

باإلنتاجيععة، والجععدوى االقتصععادية...، علععى عكععس المنظمععات العامععة التععي تتطلععب مؤشععرات نوعيععة يصعععب 
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بالهيكلعة التنظيميعة وجعودة الخعدمات المقدمعة وهعذا معا يتطلعب اعتمعاد معنهج التحكم فيها والتي تتعلق أساسعا 
نموذجيععة لتصععميم مؤشععرات واضععحة المعععالم معتمععدة فععي ذلععك وهععذا مععا تفتقععده بيئععة أعلمععي متطععور وأسععاليب 
  ."الجزائر"عمل اإلدارة العامة في 

 ضعف انفتاح اإلدارة العامة في الجزائر على بيئتها الخارجية. -
 المتميزة. القيادة .8

إلكسععابها لبععاقي عناصععر التنظععيم يعععد اكتسععاب قيععادة أي منظمععة إداريععة لسععمة التميععز شععرطا أساسععيا 
تميز بهعا االدارة العامعة فعي وعلى هذا األساس وفي سبيل تحديد ودراسة الخصائص القيادية التي تاإلداري 
على تحويل الرؤى والتصورات والنماذ  نجد أن هذه األخيرة تعاني من غياب قيادة تحويلية قادرة  "الجزائر"

جعراءات المختلفعة الثقافية المرتبط بالتميز من النظرية إلى الممارسة علعى مسعتوى إنتعا  القعيم والمععايير واإل
نشاء   نموذ  إداري متميز في أدائه وهذا نتيجة:أالمتعلقة ببناء وا 

االيجعابي وفقعا لمعا تفتضعيه متطلبعات  فشلها في امتالك السمات القيادية العامة القادرة على التغييعر -
نتيجعععة خلفيعععتهم االجتماعيعععة والثقافيعععة ومسعععايرتهم لمراحعععل وفتعععرات اقتضعععت علعععيهم نمطعععا معينعععا معععن  التميعععز

التفكير الذي ال يقبل االنفتاح على اآلخرين، وتدعيم مفاهيم التمكين والثقة وفتح المجال للقعدرات اإلبداعيعة 
 الخالقة.
إدراك أن عمليععة التطععوير التععي تمثععل قاعععدة االرتكععاز التععي تنطلععق  علععىفشعل القيععادات اإلداريععة بهععا  -

 منها مساعي التحول واالنتقال لتحقيق تميز األداء تُقاد وال ُتدار، حي  يتم التصرف معها على أنها عملية
فعات التعي قعد تصعيب تلعك البعرامج دون االنتبعاه إلعى االنحرا داريعة المحضعةيمكن التحكم فيها باإلجراءات اإل

 نتيجة غياب الجدية في االهتمام بشخصيات وخصائص من يتوالها ميدانيا.
لجهععود الراميععة للوصععول نحععو التميععز، كععل هععذا جملععة المعوقععات التنظيميععة والقيععود الثقافيععة المكبلععة ل -

نطبعق بعذلك علعيهم معا ن ليمعديرييجعل القادة اإلداريين في الجزائر مجردين من سمة التميز ويجعلهم مجعرد 
يبــــدل القــــادة ثيــــابهم ليلبســــوا ثيــــاب  "...قالعععه "عبععععد الععععرحمن الشععععالش" عععععن القيععععادات االداريععععة العربيعععة: 

واالعتمـاد علـى السـيطرة  محاولين قدر اإلمكان الحفاظ على مـا هـو موجـود دون تجـاوزه... المديرين...
لــــروتين الممــــل المعيــــق لحركــــة ســــير والــــدخول فــــي متاهــــات ا ...والضــــبط والــــربط واالســــتحواذ...

واالعتمــــاد علــــى تســــيير العمــــل كيفمــــا اتفــــق عليــــه دون  العمــــل...والوقوف طــــويط عنــــد الصــــغائر...
روح يبعـث األمـل مـن  وال تخطيط...مما يؤدي فـي النهايـة إلـى ظهـور منظمـات جامـدة ال حـراك فيهـا...

ال اليـومي المعتـاد دون حـدوث أي تغييـر جديد لحدوث التطوير والتجديد... منظمات تسير بنفس البرنـام
ــرات  ــى مجــاراة التغي ــر قــادرة عل ــة ممــا يجعلهــا غي ــزمن تثقــل حركــة المنظمــة اإلداري يــذكر... وبمــرور ال
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المزيــد مــن  المســتمرة والتطــورات المتطحقــة... فتعتمــد علــى انتهــاج سياســات الترقيــع التــي تــؤدي إلــى
    1.التراجع"

 البيئة التنظيمية المتميزة..1
التنظيميععة ممثلععة فععي جملععة المحععددات والعناصععر لبيئععة العمععل التععي تععؤثر مععن حيعع  باعتبععار البيئععة 

تحقيععق التميععز سععيتم التطععرق لععبعض خصععائص تلععك العناصععر  عيععة خصائصععها علععى قععدرة المنظمععة فععينو 
حععدد بنععاء وهععذا معا يت ،للحكعم علععى مععدى تميزهعا العامععة فعي "الجزائععر"والمحعددات المععرتبط ببيئعة عمععل اإلدارة 

 على ما تم الوصول إليه في الدراسة الميدانية فيما يلي:
طعععار تنظيمعععي مالئعععم لتعبئععة الطاقعععات والمعععوارد المتاحعععة والالزمعععة  فعععي فشععلال - تحقيعععق بنيعععة هيكليععة وا 

لتحقيععععق التميععععز: حيعععع  يؤكععععد الواقععععع اإلداري الععععراهن أن الععععنظم اإلداريععععة المعتمععععدة تفتقععععد للعلميععععة والجديععععة 
مععر الععذي أدى إلععى خلععق هياكععل إداريععة غيععر منظمععة بطريقععة تضععمن التسععيير العقالنععي للمععوارد والتصععميم األ

الماديععة والماليععة والبشععرية تتميععز بالصععالبة، واالفتقععار لعناصععر المرونععة والديناميكيععة بالشععكل الععذي أدى إلععى 
ة علعى تعدخل العوامعل وخنعق األفكعار اإلبداعيعة، زيعاد تدني المشاركة وروح العمل الجماعيعة ونقعص المبعادرة

السياسية في النشاط اإلداري الذي من المفروض أن يكون خاضعا لمبادئ النجاعة والفعالية، حي  أصعبح 
الموظفون خاضعون لتطبيق األوامعر والتعليمعات حتعى لعو كانعت متعارضعة معع قعيم ومععايير األداء اإلداري 

 الالزم تحقيقه.
تنععدمج فيععه الممارسععات  ومنسععجم موحععدلععى تشععكيل إطععار التنظيميععة السععائدة وعجزهععا عفشععل الثقافععة  -

حي  تبقعى اإلدارة العامعة فعي الجزائعر إلعى غايعة الفتعرة الراهنعة التنظيمية ضمن محددات ومتطلبات التميز: 
عاجزة على إعادة تشكيل فضاء ثقافي يكتسب سمة التميعز وهعذا معا يتضعح فعي الخصعائص والسعمات التعي 

 تصبغ بها وتطبع عليها:
 افتقعاد الجانعب وهعو معا يبعين  والمصالح الفرديعةلة مركزة على الذات اغير فع تنظيميةة ثقاف

 العالئقي االجتماعي داخل التنظيمات اإلدارية في الجزائر إلى القيم لموضوعية.
  تميز القيم الثقافية الُمعؤطرة ألداء أجهعزة اإلدارة العامعة فعي الجزائعر بعانحالل الضعوابط التعي

اري نتيجععة هشاشععة الضععوابط األخالقيععة ومنظومععة القععيم، فععي مقابععل تقشععي قععيم تركععز علععى تحكععم العمععل اإلد
 االتجاه نحو استغالل القوانين في حدود ما يخدم المصالح الخاصة.

  تفشعععي الثقافعععة التعععي تحفعععز السعععلوك اإلداري العععذي يخفعععي مضعععامين بيروقراطيعععة فعععي اتخعععاذ
غيععر موضععوعية، إلععى جانععب ضعععف القععيم التععي تبععرز  القععرارات التععي تخععدم فععي المحصععلة النهائيععة مصععالح

دارة العملية اإلتصالية بفعالية.  أهمية التحفيز السلوكي وا 

                                                           
1
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  قععوة رسععو  القععيم السععلبية التععي كانععت سععائدة خععالل مراحععل سععابقة ومقاومتهععا للتغييععر الهععادف
 إلى تحقيق التطوير واستيعاب المضامين والمفاهيم اإلدارية الحديثة.

 لبشرية المتميزة.الموارد ا .5
التعي تسعاعد  الكامنعة الطاقعة مصعدر البشعري المعورد كعون هعو اإلدارة في بها المعمول المسلمات من

 شعرطا حتميعا منظمعة أي في متميزة بشرية موارد توفر بذلك صبحيل ،وغاياتها أهدافها تحقيقالمنظمة على 
وضرورة ال بد منها إلضفاء سمة التميز علعى مسعتوى أدائهعا، حيع  أثبتعت مختلعف التجعارب والدراسعات أن 

تلعك المختلفعة فعي  حتعى التميعز لتحقيعق الراميعة اإلداريعة المساعي بين المشتركة النقطةالبعد اإلنساني يمثل 
 هجة.المنتوالمداخل  واالستراتيجيات األساليب

فعي سعبيل  1"باتنعة"كبعر مشعكلة تععاني منهعا جامععة إليه سعابقا توصعلنا إلعى أن ألتوصل وفقا لما تم ا
بالعنصعععر البشعععري وهعععو معععا ينطبعععق علعععى غيرهعععا معععن  اإلهتمعععامالوصعععول بأدائعععه إلعععى التميعععز تعععرتبط بضععععف 

 حي  نجدها تتميز بع: "الجزائر"المنظمات اإلدارية العامة األخرى في 
نتيجععة غيععاب معععايير مععن حيعع  نوعيتهععا الموارد البشععرية فيمععا يتعلععق بعع المععدخالتضعععف االهتمععام ب -

فعي مختلعف عمليعات التوظيعف التعي ععادة معا تعتم علعى أسعس ومععايير القرابعة والكفاءة النزاهة والموضوعية 
ات الفكريععععة والمعرفيععععة إلععععى تعيععععين أشععععخاص يفتقععععدون للمهععععار  والمحسععععوبية ممععععا يععععؤدي فععععي بعععععض األحيععععان

 ي يتطلبها المنصب المشغول وهو ما يؤثر حتما بالسلب على أدائها العام.التوالسلوكية وحتى األخالقية 
لقطعا  الوظيفعة العموميعة  "جزائعرال"المنظمعات اإلداريعة العامعة فعي  -نقل كعل إن لم -انتماء أغلب  -
لحيعاة مهنيعة  والتعي معن شعأنها التأسعيس مةالتحفيز المناسبة والمالئتميز بعدم فاعلية أنظمة األجور و الذي ي

تتماشى مع نتائج مستوى الموظف خاصة في عصر التميز الذي يفرض على ذلعك األخيعر مسعتويات أداء 
يععععات الفعالععععة معتبععععرين، فععععي مقابععععل غيععععاب اآلل اومعنويععع اماديعععع عاليعععة ومرتفعععععة بععععل ومعقععععدة تسععععتحق مقععععابال

 . اليةالمرتبطة بمفاهيم النجاعة والفع والضرورية إلجراء عمليات تقييم األداء
أجور... تركيز وظيفة المستخدمين على المفاهيم التقليدية إلدارة الموارد البشرية من تعيين، ترقية،  -

التحفيععز، التمكععين... والتععي مععن شععأنها المسععاعدة  التععدريب، المفععاهيم الحديثععة لتقيععيم األداء،دون االهتمععام ب
 على تحقيق الرضا الوظيفي.

نتيجعة سياسعات التوظيعف االجتماعيعة المعتمعدة والتعي تفتقعد وجود تضخم كبيعر فعي ععدد المعوظفين  -
 للتخطيط السليم.

واسععععتفحال السععععلوكات والقععععيم السععععلبية المتفشععععية بشععععكل واضععععح مععععن عععععدم غيععععاب أخالقيععععات المهنععععة  -
 استغالل أوقات الدوام، تفشي الالمباالة، غياب النراهة، سوء معاملة الجمهور...
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 اإلبداع. .1
ة سعواء علعى المسعتوى الكلعي أو الجزئعي فعي اإلدارات المتطعورة مكانعة رئيسعتعل حفقد أصعبح اإلبعدا  ي

لالزمعين لتميعز مرونعة والتطعوير احالعة معن ال إلى إيجعاد كونه مرتبط بخلق جملة األفكار الجديدة التي تؤدي
علعى هعذا وهو ما يتطلب تفاعال كبيرا بين القدرات العاملة بالمنظمة والبيئة المحيطة بتلعك القعدرات، و  أدائها

تلك العالقة التفاعلية على صعيد بيئة عمل اإلدارة االساس تم تسجيل جملة من المالحظات التي تحد من 
 :"الجزائر"العامة في 

وسعيطرة  ضعف مبدأ التشاركية في صنع واتخاذ القعرارات التعي ترشعدها نحعو تحقيعق أهعدافها العامعة -
 .العالقات العمودية في ظل غياب العالقات األفقية

 عدم وضوح األهداف التنظيمية مما يترتب عليه تدني الروح المعنوية للموظفين وروح االبتكار. -
حععدة التمسععك باألنظمععة الثابتععة وتفشععي الععروتين المسععتمر النععاتج عععن التععزام األفععراد بأسععاليب عمععل مو  -

 ية الجاهزة.والتوجه نحو استيراد األفكار والحلول من النماذ  الغرب وضعف ثقافة التغيير والتطوير،
 والتطوير وكذا الموارد البشرية والتقنية.ضعف االهتمام بعمليات البح   -
 االنغالق التنظيمي وضعف انفتاحها على بيئتها خاصة الخارجية. -

 المتميزة.ات المخرج .1
 الجانب الملموس ألدائها ا والتي تمثلمة المحددة في الخدمات التي تقدمهتمثل مخرجات اإلدارة العا

، وهععذا مععا يعنععي أن تقععدير مسععتوى مخرجععات ل الشععروط والمتطلبععات الخمععس السععابقةالععذي يسععتلزم تععوافر كعع
حتعى بععد توجههعا نحعو اعتمعاد ن لهعا أن ترقعى إلعى مسعتوى التميعز كعال يمحاليعا  "الجزائعر"اإلدارة العامة في 

ثة لمخرجات وخعدمات ذات طعابع مغعاير لمعا كا نمعوذ  نعت عليعه فعي ظعل األالتطبيقات اإللكترونية المستحد 
من سلبيات ومعيقعات مثبطعة وكابحعة  نتيجة حتمية لما تم تسجيله سابقاما يعد وهذا  ،التقليدي البيروقراطي

وغياب نظام فعلعي وفععال  لسبل تحقيق التميز خاصة في ظل عدم اهتمامها بإجراء عمليات التقييم الدورية
تلععك المخرجععات للكشععف عععن مععدى تغذيععة الراجعععة عععن قععائم علععى أسععس موضععوعية يتععولى مسععؤولية قيععاس ال

رضا الزبائن ومختلف المتعاملين معها والعمل على تحسينها وتطويرها بالشكل الذي يجعلها أكثعر اسعتجابة 
بالشععكل لحاجيعاتهم الفعليعة، إلعى جانعب انعزالهععا وانغالقهعا وععدم قعدرتها علعى االنفتععاح علعى بيئتهعا الخارجيعة 

 رة على التتبؤ والتجديد واالبدا .الذي يجعلها أكثر قد
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وواقــع تطبيــق اإلدارة مســتوى تميــز أداء االدارة العامــة فــي الجزائــر بمســتوى  رتبــاطا المطلــب الثــاني:
 .اإللكترونية
إن ما يميز العصر اإلداري الحالي بكونه عصرا للمعرفة والتكنولوجيا هعو أنعه يطعرح قيمعا ومفاهيمعا  

ويعيعععد النظعععر فعععي  علعععى أفعععراده تحعععديات قاسعععيةويفعععرض  تتجعععه أكثعععر فعععأكثر نحعععو التعقيعععد وأسعععاليب جديعععدة
يسععتلزم توظيعععف  بعععذلك تميععز األداء كشعععرط أساسععي ضعععامن للبقععاء واالسعععتمرارية ظهععرلي ،المسععلمات السعععابقة

نتععائج  ثبتععتالمععدخل اإللكترونععي المجسععد واقعيععا فععي اإلدارة اإللكترونيععة التععي أ االعديععد مععن المععداخل بمععا فيهعع
هم متطلبعات ومحعددات تميعز األداء ويسعيتفعق بصعورة جزئيعة معع  "الجزائعر" سة الميدانية أن تطبيقها فيالدرا
ت والتحعديات وهعذا نتيجعة جملعة معن االخعتالالمنظماتها اإلدارية العموميعة رجة متوسطة على تحقيقه في بد

ة، ومعا هعو واقععي  هعا اإلدار وأهعداف تطبيقوجود فجوة كبيرة بين معا هعو نظعري معرتبط بمضعمون الناتجة عن 
 رض الواقع مما حال دون استكمال بنائها الواقعي متعلق أساسا بإجراءات التطبيق والنتائج الملموسة على أ

 مسعتوى أدائهعا علعىحالة معن التميعز  بتحقيقالتي تسمح  إلى الصيغة النهائية المتكاملة هاعدم وصولومنه 
عكسعها رقمنعة مختلعف ج االيجابية المحتشمة المحققة علعى أرض الواقعع التعي تالنتائالرغم من وجود بعض ب

إال ، الوظائف اإلدارية وتحدي  العديد معن األنظمعة والتطبيقعات التعي أعطعت دفععا إيجابيعا لمسعتويات أدائهعا
ت إلى أفضالتي  وهذا ما أكده مضمون الفصل الثاني ودعمته نتائج الدراسة الميدانيةأنها تبقى غير كافية 

فععرص تصععميم  "الجزائععر"وجععوب التوجععه نحععو تبنععي توجهععات اسععتراتيجية تتععيح لمنظمععات اإلدارة العامععة فععي 
 .برامج مساعدة على تطوير أداء اإلدارة اإللكترونية بها

العامععععة  اإلدارةوعلععععى العمععععوم يمكععععن اختععععزال أهععععم نقععععاط ضعععععف اإلدارة اإللكترونيععععة فععععي بيئععععة عمععععل 
 فيما يلي:وفقا للمتطلبات األساسية لتطبيقها الجزائرية 

 المتطلبات التنظيمية. .1
الجوانعب الماديعة للعمعل معن حيعع  علعى منطعق الوسعائل والتركيعز علعى  اعتمعاد النمعوذ  اإللكترونعي -

عععدم مععا أدى إلععى  لفلسععفية التععي تحكععم سععير العمععل،الوسععائل واألدوات واغفععال األطععر الثقافيععة والتنظيميععة وا
توجهععات وأهعععداف وتوافقععه مععع ة وميعععمالع لمعتمعععد فععي أغلععب المؤسسععات واإلداراتالبنععاء التنظيمععي افاعليععة 

 ات الروتينية والممارسات النمطية.باإلجراء لتمسكاإلدارة اإللكترونية نتيجة ا
يعق التحعول الكامعل نحعو ضعف نظام الرقابة والمتابعة المعتمدان في قياس مسعتوى النجعاح فعي تحق -

 أدائها وفق أسس ومعايير موضوعية وواقعة. لكترونية وتقييم اإلدارة اإل
 مجمعععععو  بعععععين أو الواحعععععد القطعععععا  مسعععععتوى علعععععى سعععععواء اإلدارات بعععععين والتنسعععععيق التخطعععععيط انععععععدام -

 األمععر المعنيععة الجهععات كافععة بععين متناسععق بشععكل يععتم أن لععه بععد ال اإلدارة تحععدي  أن حععين فععي القطاعععات،
 وواضحة محددة أهداف ذات عمل خطط غياب إلى أدى الذي
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على  في الشق المعامالتي لكترونيةاإلدارة اإل ات واستخداماتلتطبيق المجتمعي الدعمضعف  -
الحديثة وحرصه على استعمالها في الممارسات التي تقتضيها  تدراكه ألهمية التكنولوجياالرغم من إ
نتيجة ضعف التسويق والترويج لمزاياها الخدماتية خاصة في ظل ضعف الضمانات  ، وهذاالحياة اليومية

حالة من التخوف بالمساس  ل الثقة في مخرجاتها، األمر الذي يؤدي إلى إثارةالقانونية واألمنية التي تكف
، القة بينهمايزداد تفاقما مع قلة احتكاك اإلدارة العامة بالمواطن وتوتر العما وهو  بعنصري األمن والسرية

ضعف اإللمام باللغة الفرنسية واالنجليزية التي تفتضيها وتتطلبها التقنيات الحديثة في سبيل إلى جانب 
 التعامل معها.

 تفعيل على تحرص الحكومي الجهاز في عليا هيئات بغياب أساسا ترتبط التي السياسية المعوقات -
 قصد واهتمام بجدية اإللكتروني التحول برامج بتقويم المكلفة اللجان تقارير في والنظر السياسي، التشاور
 .وترقيته الرقمية الجاهزية مؤشر لرفع الالزمة القرارات اتخاذ

 المتطلبات البشرية.. 8
مهعارات التعي تتميعز بعامتالك للمعوارد البشعرية  "الجزائعر"على الرغم من امعتالك اإلدارات العامعة فعي  -

التععي يقضععيها العمععل اإلداري نتيجععة تركيبععة التعامععل مععع الحاسععوب ومختلععف األجهععزة التكنولوجيععة األخععرى 
اكتسععاح الفئععة الشععبانية مععن جهععة، واتشععار تلععك التقنيععات علععى المجتمععع الجزائععري القععوى العاملععة التععي تتميععز ب

نهععا تبقععى بحاجععة إلععى تععدعيم معرفععي أساسععيا مععن حياتععه غيععر أنهععا تبقععى بدائيععة وغيععر كافيععة أل التصععبح جععزء
متخصعععص تمكنعععه معععن العععتحكم فعععي مختلعععف العمليعععات واإلجعععراءات المعقعععدة التعععي يقتضعععيها العمعععل اإلداري 

 االلكتروني الذي يتجاوز المهام المكتبية البسيطة.
داري طبيقات التكنولوجية الحديثعة التعي يتطلبهعا األداء اإلتالتدريبية للدورات البرامج و عدم مالءمة ال -

والمحتعععوى كهعععدف أساسعععي لتعععدعيم وتطعععوير مهعععارات  المضعععموننمعععوذ  اإللكترونعععي معععن حيععع  ألفعععي ظعععل ا
وقدرات الموظفين من جهة، وزيادة امكانية االستجابة لمحيط العمل اإلداري اإللكترونعي وضعمان المشعاركة 

 .من جهة أخرى الفعالة فيه
لفرصععة تقععديم مسععتوى العالقععات الوظيفيععة إلتاحة علععىغيععاب تععام لثقافععة المشععاركة والتعععاون الشععبكي  -

م األفكععار التععي مععن شععأنها لمععوظفين القتراحععاتهم المتعلقععة بتطبيععق اإلدارة اإللكترونيععة والتشععجيع علععى تقععديا
جهود التطبيق نتيجة انحصار دورهعم علعى التنفيعذ فقعط، ممعا أدى إلعى حعدو  شعر  بعين تفعيل في  اإلسهام

 لقائمين بعملية التخطيط وبن اتجاهات الموظفين.توجهات اإلدارة العليا وا
 المتطلبات التقنية. .5

توافر جزئعي للمتطلبعات التقنيعة الالزمعة لتطبيعق اإلدارة اإللكترونيعة لصعالح المكونعات البنيعة التحتيعة  -
الصلبة من مكونات ودعائم مادية وأجهزة تكنولوجية من حواسيب وطابعات... على حساب مكونات البنية 
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ات الحديثععة وهععذا مععا يععؤدي ال الناعمععة المرتبطععة بالبرمجيععات وقواعععد البيانععات التععي تطلبهععا التطبيقعع التحتيععة
بروز حالة من االستغالل الالعقالني لألجهزة والحواسيب المتاحة في القيام بالوظائف التي أسسعت ألجلهعا 

 كتبية البسيطة كالطباعة.من توفير للمعلومات وتقديم للخدمات...واستغاللها فقط في بعض األغراض الم
بععطء المعععامالت واإلجععراءات وعرقلععة عمليععات ضعععف شععبكة االنترنيععت وبععطء تععدفقها ممععا أدى إلععى  -

شعععععبكات اإلنترانعععععت نقعععععل وتبعععععادل المعلومعععععات بعععععين مختلعععععف األقسعععععام واإلدارات، إضعععععافة إلعععععى ععععععدم تفعيعععععل 
 اإللكتروني.ن بعد كالبريد مختلف قنوات التواصل الفورية ع واالكسترانت وكذا

وفععق  واالتصععال لإلعععالم الحديثععة التكنولوجيععاتغيععاب الصععناعات المحليععة التععي تعنععى بابتكععار  -
تطوير  في ستثمارعلى اال والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تشجيعغياب التشجيع الالزم لو مضامين محلية 
 جهعة معن معهعا والتعامعل مضعمونها فهم ، إلى جانب صعوبة التكنولوجية الحلول توفيرو  محتوى معلوماتي

 اإلنجليزية اللغة تزال ال حي  المعلوماتي، المحتوى حي  من اللغة تفرضه الذي التحدي نتيجة وهذا أخرى
 علعى الجزائعر فعي المتخصصعة الهيئات عجز ظل في خاصة العنكبوتية الشبكة مستوى على الموقف سيدة

 .الصنع محلية ليست التكنولوجيات أن طالما بها خاص معلوماتي محتوى تطوير
 يحعول العذي األمعر لالتصعاالت التحتيعة البنيعة سعتكمالال أخعرى إلعى منطقعة معن وجود تباين واضعح -
 .للمواطنين اإللكترونية الخدمات على الحصول في العدالة تحقيق دون

القادرة علعى تطويرهعا  واالبتكاريةدارية المعتمدة نتيجة ضعف القدرات اإلبداعية اإل تقادم التطبيقات -
 ومنه تميزها. ئهابأدا االرتقاءبالشكل الذي يجعلها أكثر قدرة على 

 المتطلبات األمنية. .5
تعد مسألة الثقة في بيئة عمل اإلدارة اإللكترونية من النقاط الشائكة التعي جابعت بهعا نتعائج هعذه الدراسعة 

والحماية الضروريان والكفيالن بتحقيق المصداقية والتي أكدت غياب األطر الكفيلة بتحقيق عناصر األمن 
 والموثوقية في مخرجاتها وهذا نتيجة:

عععدم القععدرة علععى تكععوين رؤيععة واضععحة وممولععة لمختلععف اإلجععراءات األمنيععة التععي تسععتلزمها اإلدارة  -
 ...اإللكترونية من وضع كلمات مرور للموظفين واستبدالها في كل مرة، إنشاء قواعد بيانات إحتياطية

نيععة لألخطععاء التععي قععد إمكانيععة المعالجععة الموضععوعية واآل ضعععف النظععام الرقععابي الععذي يتععيح لععإلدارة -
 تقوم بها.

اسععتمرار العمععل بععالقوانين والتشععريعات التقليديععة الناشععئة فععي البيئععة اإلداريععة التقليديععة إلععى وقععت غيععر  -
والشععمول لمختلععف العمليععات والتطبيقععات التععأخر فععي وضععع تشععريعات قانونيععة تتميععز بالدقععة والوضععوح بعيععد و 

 ترد  جرائم اإلختراق  وتضمن الخصوصية والسرية في التعامالت اإللكترونية االلكترونية المستحدثة
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 ة.المتطلبات المالي .1
مستوى توافر اإلمكانيات الالزمة  عن غيرها من الدول األخرى من حي  "الجزائر"أن أهم ما يميز 
قطعت  تفوق تلك التي تملكها العديد من نظيراتها التيمالية وارد ها لمهو امتالكونية لتطبيق اإلدارة اإللكتر 

نعا إلعى التسعاؤل ععن معدى مسجلة نجاحا وتقدما كبيرين وهذا ما يحيلرغم ذلك شوطا طويال في هذا السياق 
مشعععرو  التحعععول مواردهعععا الماليعععة لإلحاطعععة بكافعععة متطلبعععات فعععي تسعععير  "الجزائعععر"اإلدارة العامعععة فعععي  رشعععادة

ومنععه قععدرتها علععى القيععام بدراسععة شععاملة لكافععة للتكععاليف الحقيقيععة بالشععكل الععذي يسععاعدها علععى  اإللكترونععي
اإللمام بالنفقات المترتبعة ععن تعوفير المتطلبعات الخمعس المحعددة أععاله ويسعاعدها علعى تجسعيد بنعاء واقععي 

 متكامل ومنسجم.
و تميز األداء نح لالنتقال دارات العمومية في الجزائروعليه نتوصل إلى أن مساعي المؤسسات واإل

حي  يعبر ما تم  ،وبحاجة إلى تطويرن تبقى غير كافية باعتماد المدخل اإللكتروني وفقا لما هو عليه اآل
 نموذ  اإللكترونيثار اإليجابية لألتحقيقه من نتائج على مستوى المردودية العمومية عن محدودية اآل

لى توفير منظومة المادية والتكنلوجية دون السعي عاإلفراط في التركيز على الجوانب ، وهذا نتيجة المعتمد
غة مشرو  استراتيجي متكامل لتطبيق ايستلزم صي كافة الشروط والمتطلبات األمر الذي شاملة تراعي

المحددات مع ندمج مقادر على جسر الفجوة بين ما هو نظري وما هو واقعي متوافق و اإلدارة اإللكترونية 
من تشخيص واقعي وحقيقي للوضع اإلداري الواقعي وبيئته واالنطالق  ،التي يقتضيها مفهوم تميز األداء

المحيطة على حد سواء، ويحدد الخطط التفصيلية بدقة مع مراعاة االنسجام في التطبيق من خالل 
 ات المتابعة والتقييم المستمرين.ليالتركيز على عم
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 صل الثالثخطصة الف
 مواكبة على األخيرة الفترات خالل تسعى كانت عموما "الجزائرية" الجامعات نإف وأشرنا سبق كما
 لضمان أدائها مستوى على التميز ميزة تحقيق يفرض أصبح والذي العامة اإلدارة بيئة في الحاصل التطور
 حي  المنطق ذلك عن تخر  لم الكل ذلك من جزئية وحدة باعتبارها 1"باتنة" وجامعة واالستمرارية، البقاء
 الفصل هذا جاء فقد لذا ذلك، كل مع يتماشى الذي الكتروني اإلداري نموذ األ تطبيق على جاهدة عملت
سهامها فيها االلكترونية اإلدارة تطبيق واقع بتشخيص يعنى الدراسة من  وهذا بها األداء تميز تحقيق في وا 
 ولهذا النظري، الجزء في المعتمدة األداء تميز محددات مستوى على التأثير عالقات في البح  خالل من

 صالحية نتيجة أظهرت والتي الالزمة والبيانات المعلومات لجمع استبانة وتطوير تصميم تم الغرض
ثباتها الضرورية، الشروط لكامل استيفائها نتيجة والتطبيق لالعتماد  والثبات الصدق من عالية درجة وا 
 التحليالت إجراء وبعد ذاتها، الجامعة من إداريا وأستاذا موظفا (6.) في محددة فعلية عينة على وتطبيقها
 عينة أفراد اتجاهات أن إليها التوصل تم التي النتائج أظهرت عليها المتحصل للبيانات والكيفية الكمية
 بلغ حي  متوسط مستوى تعكس الدراسة محل الجامعة في اإللكترونية اإلدارة تطبيق مستوى حول الدراسة

 قياس في المعتمدة المؤشرات توافر مستوى في اختالل النتائج أظهرت كذلك ،(6.12) الحسابي متوسطها
 متوسط توافر يظهر حين في الصلبة، بالبنية المرتبطة التقنية للمتطلبات مرتفع توافر تبين حي  ذلك

 وهذا األخرىالمتعلقة بالمتطلبات  والمؤشرات التقني بالمؤشر المرتبطة الناعمة التحتية البنية لمتطلبات
 .هاتطبيق لمتطلبات وشامل واضح تصور تكوين على الجامعة قدرة ضعف نتيجة

 الدراسة عينة أفراد اتجاهات أن الثاني بالمحور المرتبطة النتائج أظهرت فقد سبق ما إلى إضافة
 حي  متوسط مستوى تعكس "1باتنة" جامعة أداء تميز تحقيق في اإللكترونية اإلدارة إسهام مستوى حول
 مستوى على ايجابية ثارآ تحقيق في همأس هاتطبيق أن يعني ما وهذا (،1..1) الحسابي متوسطها بلغ
 دعائمه خالل من همأس حي  ،عملها ياتآلو  بيئتها في مادي تغيير من أحدثه ما خالل من الجامعة أداء

 اإلداري العمل يتطلبها التي والوظائف المهام مختلف انجاز في والدقة السرعة تحقيق على المادية
 لم ألنه الشامل ببعده األداء في التميز تحقيق على مرتفع وبمستوى كبير بشكل هميس لم أنه إال الروتيني،

 من التميز واحتياجات ومتطلبات وتتوافق تتماشى التي العمل ونمط وقيم وثقافة فلسفة في بتغيير يرافق
بدا  تمكين  وانفتاح... ومشاركة وا 

اإلدارة العامة في الجزائر لم تتمكن بعد من الوصول بأدائها إلى حالة التميز نتيجة االختالالت 
نموذجها المعتمد على احتواء واستيعاب أالتي يعاني منها البناء االلكتروني المعتمد فيها من جهة، وعجز 

ا الهدف ليبقى بذلك نجاحها في الوصول إلى هذ التميز لمعقدة التي يفرضها مفهومالمتطلبات والشروط ا
 متوقف على مدى قدرتها على ايجاد حلول مناسبة لتجاوز جملة العقبات التي تعترضها.
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 وسععائل تطععور فععي تجسععدت نوعيععة طفععرة العشععرين القععرن مععن الثععاني النصععف مععن ابتععداء العععالم شععهد
 من وأفراده المجتمع على التأثير في التطور هذا همأس حي  المختلفة، المعلومات معالجة وأدوات االتصال
 المؤسسععات علععى مباشععر وبشععكل أثععر كمععا التعقيععد، نحععو وتوجيهيععا واحتياجععاتهم تطلعععاتهم سععقف رفععع خععالل

 مواجهععة يفع نفسعها المنظمعات بعذلك لتجعد مكوناتهعا، ومختلعف بهعا المحيطعة البيئعة وكعذا المختلفعة وبأشعكالها
 التععي الجديععدة والمتطلبععات تتماشععى التععي بالطريقععة الجديععدة أدوارهععا لتحقيععق التكيععف حتميععة أمععام التطععور هععذا

 كعل معع التوافعق للتحقيعق واألقعوى األساسعي الضعمان يشعكل بعدوره أصعبح العذي األداء تميعز مفهعوم يقتضيها
 جوانعب معن العديعد فعي التغييعر مالمعح أهعم وتجسعدت تجلعت حي  واالستمرارية، البقاء ومنه المعطيات تلك

 حيععز العى والتقوقعع الجمععود بوتقعة معن إلخراجهعا ممارسععاتها ليعاتآو  فلسعفتها تطعوير كععان أبرزهعا ولععل عملهعا
 لععععل الحديثعععة والمصعععطلحات المفعععاهيم معععن العديعععد السععياق هعععذا معععع ليظهعععر ،المسعععتورة والحركيعععة الديناميكيععة

 . لكترونيةاإل  اإلدارة هو أهمها
 اإلدارة في األخرى العالم إدارات باقي غرار علىفي الجزائر  العامة اإلدارة وجدت السياق نفس وفي

 السعتنادها أدائهعا تميعز لتحقيعق المتكامعل والمعدخل المعطيعات، تلعك معع المتناسب الجديد الوعاء لكترونيةاإل
 وهعو ،هامنظمات عمل لياتآو  فلسفة في الشامل والتطور العميق التغيير إحدا  إلى تهدف قوية أسس على
 والتطبيقيععة النظريععة النتععائج مععن مجموعععة إلععى فيهععا خلصععنا التععي الدراسععة هععذه خععالل مععن اختبععاره حاولنععا مععا

 يلي: فيما المحددة
 جديعدة حلقعة شعكلت الواقعي التنفيذي بعدها في أو التصوري، النظري شقها في سواء لكترونيةاإل اإلدارة -
 علميععة بطريقععة ومععؤطرة محععددة منهجيععة علععى يقععوم العامععة لععإلدارة مبتكععر نمععوذ أو  حععدي  تصععور بنععاء فععي

 يسععتلزم معا وهععذا فعاليتهعا، ويكفععل نجاحهعا يضععمن العذي الصععحيح سعياقها فععي وضععها أجععل معن وموضعوعية
 بالبنيعععة أساسععا تتعلعععق التععي ومتطلباتهعععا مراحلهععا بكافععة اإللمعععام تكفععل سعععليمة وتصععورات مبعععادئ وفععق هععاءبنا

 ما سواء البشري بالمورد أساسا المرتبطة البشرية منها، المرونة من بقدر تتمتع أن لها بد ال التي التنظيمية
 اإلدارة وميكانيزمعععات تقنيعععات فعععي الثقعععة بعععزر  المعععرتبط النفسعععي الجانعععب أو والمهعععارات العععتحكم بجانعععب تعلعععق

 أو األجهععزة بجانععب منهععا تعلععق مععا سععواء المالئمععة التحتيععة البنيععة بتععوفير المتعلقععة وهععي التقنيععة االلكترونيععة،
 مععن والبيانععات المعلومععات مععنأ بحمايععة أساسععا تععرتبط التععي وهععي األمنيععة االتصععال، شععبكات أو البرمجيععات
 بععععدعم والكفيلععععة الكافيععععة الماليععععة المععععوارد تععععوفير خععععالل مععععن الماليععععة وأخيععععرا والفيروسععععات، االختععععراق مخععععاطر

 وصيانتها. وتحديثها السابقة المتطلبات
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 البقعععععاء لتحقيعععععق حتميعععععة ضعععععرورة هعععععو معععععا بقعععععدر اإلداريعععععة المنظمعععععات أمعععععام خيعععععارا يععععععد لعععععم األداء تميعععععز -
 الحفععاظ فععي المنظمععة تسععاعد التععي والمحععددات المقومععات مععن مجموعععة تععوافر يتطلععب مععا وهععذا واالسععتمرارية،

 الحديثععة اإلدارة ممارسععات يضععم متكامععل نظععام علععى االسععتناد عليهععا ويسععتوجب واختالفهععا، أفضععليتها علععى
 علعى االعتماد خالل من المستويات أعلى إلى الشامل الكلي األداء مستوى من الرفع إلى الهادفة وأساليبها
 فهمهععا ومنععه الفجععوات وتحديععد القصععور جوانععب فهععم علععى تسععاعد التععي العالميععة الفكريععة النمععاذ  مععن العديععد

 العالقعات معن جملعة علعى اقائم ومبسطا متكامال تفصيليا إطارا باعتباره الدراسة نموذ أ فيها بما ومعالجتها
 التميز. نحو ودفعها المنظمة للتطوير الواضحة الترابطية

 األداء لتميعز المسعند الرياضعي التعريعف وكعذا الدراسعة، هعذه في والمعتمد المصمم نموذ األ على استنادا -
 تميععز تحقيعق علعى المختلفعة المنظمععات وقعدرات لكترونيعةاإل اإلدارة تطبيعق بععين ارتباطيعه عالقعة وجعود يتأكعد
 اآلتية: الكمية والمحددات المؤشرات خالل من األداء

 المتميز االستراتيجي البناء. 
 المتميزة. القيادة  
 المتميزة. التنظيمية البيئة 
 المتميزة. البشرية الموارد 
 . اإلبدا 
 المتميزة. المخرجات 

 منهععا جعععل والععذي الععزمن مععن طويلععة لعقععود بععه عرفععت الععذي الكالسععيكي الععدور ذلععك يعععد لععم الجامعععة دور -
 الجغرافعي، حيزهعا فعي ومعرفيعة علميعة خعدمات تقعديم مجعرد أنشعطتها تتععدى ال نظريعة علميعة مؤسسعة مجرد
نما  لتحقيعق كبيعرة مسعؤوليات عاتقهعا علعى وتحمعل عظيمة ريادية مهام تتولى مجتمعية منظمات أصبحت وا 

 قعدراتها رفعع لهعا تكفل التي المداخل تطبيق إلى بحاجة يجعلها ما وهو والمستدام، الشامل بعدها في التنمية
ضفاء األدائية   كترونية.لاإل اإلدارة فيها بما التميز سمة وا 

 باسعتخدام إال يتعأتى لعن وتحسعينه رفععه علعى والعمعل أدائها معالجة أن في "الجزائر" العامة اإلدارة إدراك -
 لمشععاريع تبنيهععا خععالل مععن رقمععي طريععق نحععو والتحععول نفسععها لتحععدي  واالتصععاالت المعلومععات تكنولوجيععا

 فععي الوضععع تقيععيم أن إال ،6111 الكترونيععة الجزائععر مشععرو  خععالل مععن تجسععد مععا وهععذا االلكترونيععة اإلدارة
 فععي متععأخرة تععزال ال أنهععا يؤكععد والمؤشععرات المعطيععات مععن جملععة علععى باالعتمععاد المشععرو  ذلععك تنفيععذ إطععار
 بوضععوح محعددة أهععداف ذات عمعل خطعط غيععاب نتيجعة لكترونعياإل العمععل فعي التحعول متطلبععات أهعم تعوفير
 لععإلدارة قاصععر تفهععم خلععق إلععى أدى الععذي األمععر القطاعععات، مسععتوى علععى أو الععوطني الصعععيد علععى سععواء
 األجهععععزة إقحععععام علععععى تركععععز التععععي الشععععكلية الماديععععة الجوانععععب فععععي وحصععععره االلكترونععععي واألداء لكترونيععععةاإل
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 الالزمعععة المتطلبعععات معععن متكاملعععة توليفعععة إيجعععاد ضعععرورة علعععى التركيعععز دون اإلداري العمعععل فعععي التكنولوجيعععة
 لذاك.

 والخدميعة والصعناعية ديةقتصعااال والخاصعة، العامعة – المختلفة منظماتها تطوير لضرورة الجزائر إدراك -
 المسععتوى إلععى التقليععدي المسععتوى مععن بأدائهععا االنتقععال إلععى يععؤدي الععذي بالشععكل وتأهيلهععا -سععواء حععد علععى

 اسعععتخدامه تأكعععد العععذي للتميعععز" الجزائعععري نمعععوذ "األ بنعععاء إلعععى توصعععلها خعععالل معععن يتأكعععد معععا وهعععذا المتميعععز،
 الخدماتي. الطابع ذات المنظمات منها أكثر الربحي الطابع ذات المنظمات طرف من واعتماده

 متوسعط مسعتوى تعكعس الدراسعة عينعة أفعراد جاهعاتات أن عامعة بصورة الوصفي اإلحصاء نتائج أظهرت -
 الجهععععود أن يعنععععي مععععا هععععذا (،6.12) بلععععغ حسععععابي بمتوسععععط 1"باتنععععة" بجامعععععة اإللكترونيععععة اإلدارة لتطبيععععق
 ومقبولعة ضعرورية اإلداري العمعل فعي اإللكترونعي التحعول لتحقيعق الدراسعة محل الجامعة طرف من المبذولة
 وتحسين. تطوير إلى وبحاجة كافية غير تبقى لكنها

 مععن" 1باتنععة" بجامعععة اإللكترونيععة اإلدارة تطبيععق مؤشععرات ترتيععب أن الوصععفي اإلحصععاء نتععائج أظهععرت -
 الماليعة المتطلبات ثم (،6.10) حسابي بمتوسط التقنية المتطلبات التالي: النحو على التوافر مستوى حي 

 بمتوسعععط األمنيعععة المتطلبعععات تليهعععا (،6.61) والتنظيميعععة اإلداريعععة فالمتطلبعععات (،6.11) حسعععابي بمتوسعععط
 جامععةال في اإللكترونية اإلدارة واقع أن يتضح وعليه (،1.0) بمتوسط البشرية المتطلبات وأخيرا (،.6.1)

 اآلتية: للمعادلة وفقا الدراسة عينة أفراد ستجاباتا على بناء يتحددمحل الدراسة 
 متطلبـات %11.1   وتنظيميـة إداريـة متطلبات% 81.5 =1"باتنة" جامعة في اإللكترونية اإلدارة
 مالية. متطلبات %81.5   أمنية متطلبات %12.8   تقنية متطلبات %81.1   بشرية

 فعي التميعز تحقيعق علعى متوسعط بمسعتوى همتأسع اإللكترونية اإلدارة أن الوصفي اإلحصاء نتائج أكدت -
 حيع  وتحسعين، تطعوير إلعى بحاجعة يجعلهعا ما وهذا (1..1) حسابي وبمتوسط الدراسة محل الجامعة أداء

 ثععم (،1.00) حسععابي بمتوسععط اسععتراتيجي بنععاء تحقيععق :اآلتععي النحععو علععى التععأثير مؤشععرات ترتيععب يمكععن
 بمتوسعط متميزة مخرجات بتحقيق المرتبط المؤشر يليها (،0..1) حسابي بمتوسط متميزة مخرجات تحقيق
 بمتوسعععط متميعععزة بشعععرية معععوارد تحقيعععق ثعععم (،1..1) حسعععابي بمتوسعععط اإلبعععدا  فتحقيعععق (،1..1) حسعععابي
 اإللكترونيعة اإلدارة أن يتضعح وعليعه (،1.02) حسعابي بمتوسعط متميزة قيادة خلق وأخيرا (،1.00) حسابي

 وفقعععا الدراسعععة عينعععة أفعععراد سعععتجاباتا علعععى بنعععاء" 1باتنعععة" لجامععععة بالنسعععبة األداء تميعععز تحقيعععق فعععي همتأسععع
 اآلتية: المعادلة تفرزها التي للنسب

   متميـز اسـتراتيجي بنـاء 12.1 لكترونيـة=اإل  اإلدارة تطبيـق خـطل مـن "1باتنة" جامعة أداء تميز
ـــادة 11% ـــة % 11.2   متميـــزة قي ـــة بيئ ـــوارد % 11.5   متميـــزة تنظيمي    متميـــزة بشـــرية م

 متميزة. مخرجات %11.5   إبداع 11.5%
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 تميعز لتحقيعق االلكترونيعة اإلدارة تطبيعق وأهعداف بمضعمون معرتبط نظعري هعو ما بين عميقة فجوة وجود -
 أساسعا متعلعق واقععي هعو ومعا منهعا، الجامعات خاصة في الجزائر" اإلدارية المنظمات عمل بيئة في األداء

 .وفعالياتها قدراتها من تكبح التي التحديات من جملة وجود نتيجة الملموسة والنتائج التطبيق بإجراءات
 هو اإللكتروني إلى التقليدي النمط من الدراسة محل جامعةبما فيها ال "الجزائر"دارة العامة في اال نتقالا -

 إال عملها، وآليات بيئة في وملموس فعلي تغيير وجود الدراسة هذه في لنا يظهر حي  ،مادي نتقالا مجرد
 المتطلبعات بكافعة اإللمعام إمكانيعة لهعا يتعيح العذي بالشعكل العمعل ونمعط وثقافعة فلسفة في تغييرب يرافق لم أنه

 تركيععزه مععن أكثععر الوسععائل علععى يعتمععد ومععدخال أسععلوبا اإللكترونيععة اإلدارة تطبيععق مععن يجعععل ممععا الضععرورية
 النتائج. على

 عمومععا فععي الجزائععر العامععة اإلدارة أداء تميععز لتحقيععق الراميععة المسععاعي تواجععه متعععددة صعععوبات وجععود -
 أبعععاده تحديععد صعععوبة وكععذا ذاتععه، حععد فععي لمفهععوم لصعععوبة نظععرا الخصععوص وجععه علععى" 1باتنععة" وجامعععة
 ملموسة. غير مجردة كونها بدقة ومؤشراته
 التي قتراحاتاال بعض صياغة يمكن الدراسة هذه خالل من إليها التوصل تم التي النتائج على بناء

 بهعا لكترونيعةاإل اإلدارة تطبيعق وتفعيعل أدائهعا، تميعز تحقيعق فعي" 1باتنعة" جامععة قدرات من الرفع شأنها من
 في: يجازهاإ يمكن والتي

 البيروقراطععي اإلطععار ععن والخععرو  باالنفتعاح تتسععم ومعلنعة واضععحة إداريعة سياسععات انتهعا  نحععو تجعاهاال 
 األداء تحسععين باسعتمرار تنعادي التعي الهادفعة الجهعود وتركيعز الوظيفيعة، والفعاليعات الفواععل معع التعامعل فعي

 بالهياكعل االهتمعام وتوسيع التقليدي التفويض قيود من التخلص على العمل طريق عن التميز نحو والتوجه
 الفاعلعة للمشعاركة المجعال يفسعح بمعا الهرميعة معن أكثعر والتسعطيح األفقيعة إلعى تميعل التعي الحديثعة التنظيميعة
 التععي العامععة التوجهععات وتحقيععق االسععتراتيجية الرؤيععة توحيععد شععأنه مععن مععا وهععذا القععرارات، تحععاذا فععي والفعالععة
 األخرى. الفواعل بقية ومتطلبات واحتياجات يتوافق ما وفق للجامعة الكلية األهداف تحقيق إلى تؤدي

 اإلدارة قدرات تطوير إلى تؤدي التي البحو  وتثمين تشجيع بهدف البحو  مراكزمع  فعالة شراكة بناء 
 ألدائها. التميز وتحقيق عموما في "الجزائر" العامة واإلدارة الدراسة محل بالجامعة اإللكترونية

 ومرنة. عادلة حوافز توفير خالل من اإلبدا  وثقافة اإلبداعي الفكر تشجيع على العمل 
 مسعععتويات معععع تتوافعععق البشعععرية المعععوارد وتنميعععة والتعععدريب التعلعععيم مجعععاالت فعععي اسعععتراتيجية خطعععط إععععداد 

 ذاتعه الوقعت فعي التميعز مفهعوم ويقتضيها كترونيةلاإل اإلدارة تتطلبها التي األدائية والمهارات العلمية المعرفة
 الخبععراء خاصععة لكترونيععةاإل اإلدارة مجععال فععي المتميععزة البشععرية الكفععاءات اسععتقطاب علععى والعمععل جهععة، مععن
 أخرى. جهة من لكترونيةاإل البرامج وتطوير تصميم مجال في
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 المتابعععة يضععمن وفعععال كععفء معلومععات نظععام إنشععاءضععرورة  مععع ومتكاملععة دقيقععة بيانععات قاعععدة إنشععاء 
 والتواصل. االتصال عمليات تسهل داخلية شبكات وتطوير دورية، بصفة وتقييمها التطورات لكل الفورية

 المعلومعععات تكنولوجيعععا تتيحهعععا التعععي المتقدمعععة والبرمجيعععات التطبيقعععات كعععل معععن االسعععتفادة علعععى الحعععرص 
 تلعك مسعتوى علعى التميعز تحقيعق إلى الوصول على يساعدها الذي بالشكل مخرجاتها تطوير في واالتصال

 المخرجات.
 إدارة مثعل التميعز تحقيعق بضعمان كفيلعة وتكعون لكترونيعةاإل اإلدارة معع متكاملعة معداخل تبني على العمل 

 باألهداف... اإلدارة الشاملة، الجودة
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6112. 
. اإلسعكندرية: دار الجامععة الجديعدة للنشعر، السعلوك الفععال فعي المنظمعاتعبد الباقي صعالح العدين،  .52

6116. 
 .6111، القاهرة: عالم الكتب، 1ط اإلعالمية.البح  العلمي في الدراسات عبد الحميد محمد،  .52
، 1. مصععععر: دار االتحععععاد العربععععي، طاألصععععول العلميععععة لععععإلدارة والتنظععععيم عبععععده علععععي عبععععد المجيععععد، .11

1006. 
 .6112. عمان : دار أسامة للنشر والتوزيع، مناهج البح  العلميعزيز داوود،  .11
 .6110معة دمشق، . دمشق: منشورات جااإلدارة العامةعفيف حيدر، هاشم صالح،  .18
 .6110عمان: دار اليازوري،  مبادئ التسويق الحدي .العالق الطائي بشير حميد،  .15
الريعاض: مركعز بحعو  معهعد اإلدارة  اإلدارة االلكترونية وأفاق تطبيقاتهعا العربيعة.غالب ياسين سعد،  .15

 .6110العامة، 
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 .6111العلمية للنشر والتوزيع، . األردن: دار اليازوري اإلدارة االلكترونية غالب ياسين سعد، .11
 .6116ع، يالجزائر: دار الهدى للطباعة والنشر والتوز  ة.ية الموارد البشر يتنمغربي علي وآخرون،  .11
 .6111. مصر: دار الجامعة الجديدة، اإلدارة العامةفهمي مصطفى أبو زيد، عثمان حسين،  .11
 ..611الجزائر: دار الفجر، . اإلدارة الجزائرية: مقاربة سوسيولوجيةقرفي عبد الحميد،  .12
عمععان: دار وائععل للنشععر والتوزيععع،  اإلصععالح اإلداري بععين النظريععة والتطبيععق.القريععوتي محمععد قاسععم،  .12

6111. 
 ..611القاهرة: دار الفاروق للنشر والتوزيع،  إدارة اإلبدا . كوك بيتر، ترجمة: العامري خالد، .11
 .1000لجزائر: منشورات دحلب، ا القانون اإلداري والتنظيم اإلداري.لباد ناصر،  .11
عمعععان: دار وائعععل للنشعععر والتوزيعععع،  التطعععوير التنظيمعععي: أساسعععيات ومفعععاهيم حديثعععة.اللعععوزي موسعععى،  .18

611 . 
 .6110. اإلسكندرية: الدار الجامعية للطباعة، اإلدارة : المبادئ و األهدافماهر احمد،  .15
العملعععي لتصعععميم الهياكعععل والممارسعععات العععدليل  التنظعععيم: معععاهر احمعععد، السعععالمي حسعععين عبعععد العععرازق، .15

 .6110اإلسكندرية: الدار الجامعية،  التنظيمية.
 .1000منشأة المعارف،  :اإلسكندرية القانون الدستوري واألنظمة السياسية.متولي عبد الحميد،  .11
. المنصععععورة: المكتبععععة : افععععاق الحاضععععر وتطلعععععات المسععععتقبلاالدارة االلكترونيععععةمحمععععد أحمععععد غنععععيم،  .11

 .6110ة للنشر، العصري
 .6110: دار المسيرة للنشر والتوزيع، . عمانإدارة الجودة الشاملة، محمود خضير كاظم .11
 .6116. عمان: )د.د.ن(، إدارة البشر) األصول والمهارات(مصطفى احمد سيد،  .12
 .6110. عمان: الوراق للنشر، إدارة المعرفة المفاهيم واالستراتيجيات والعملياتنجم نجم عبود،  .12
 ..100الرياض: معهد اإلدارة العامة،  ضغوط العمل.هيجان عبد الرحمان بن أحمد بن محمد،  .11
 والدراسات: البحوث ۞
 بمحافظععات الفلسععطينية الجامعععات فععي االلكترونيععة اإلدارة توظيععف "درجععة ، عععودة أحمععد محمععد األغععا .1

 الجامعة التربية، أصول في منشورة ماجستير رسالة) ".للطلبة المقدمة الخدمات بجودة وعالقتها غزة
 (6116 غزة، اإلسالمية،

 ."األمنيعععة األجهعععزة أداء فعععي التميعععز لتحقيعععق نمعععوذ  بنعععاء" اهلل، عبعععد بعععن سعععليمان بعععن بعععدر معععزرو  آل .8
 السعععودية، األمنيععة، للعلععوم العربيععة نععايف جامعععة األمنيععة، العلععوم فععي منشععورة غيععر دكتععوراه أطروحععة)

6111. 
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 واإلدارات المؤسسععات عصععرنة فععي واالتصععال لإلعععالم الحديثععة التكنولوجيععات دور" أحمععد، يوسععف بععن .5
 الجزائععر، بععوعلي، بععن حسععيبة جامعععة التسععيير، علععوم فععي منشععورة غيععر دكتععوراه أطروحععة) ."العموميععة
6110. 

 فععي منشععورة غيععر دكتععوراه أطروحععة) وآفععاق. واقععع الجزائععر: فععي االلكترونيععة االدارة" جياللععي، بععوزكري .5
 6112( الجزائر، ،1الجزائر جامعة التسيير، علوم

 سععوناطراك شعركة علععى ميدانيعة "دراسععة التنظيمعي التميعز فععي اإلداري التمكعين دور" بكععر، أبعو بوسعالم .1
 أطروحعععة) ."-الرمعععل بحاسعععي لالنتعععا  سعععوناطراك شعععركة علعععى ميدانيعععة دراسعععة – الجزائريعععة البتروليعععة
 (.6110 تلمسان، بلقايد، بكر أبي جامعة األعمال، إدارة في منشورة غير دكتوراه

 ."االلكترونيعععة الحكومعععة نظعععام باعتمعععاد الجزائعععر فعععي اإلداري التسعععيير نجاععععة معععدى "أحمعععد، بوشعععارب .1
  .(6112 الجزائر، ،1الجزائر جامعة التسيير، علوم في منشورة غير دكتوراه أطروحة)

 حالعععة دراسعععة – الععععالي التعلعععيم مؤسسعععات أداء تطعععوير فعععي االلكترونيعععة اإلدارة دور" سعععمير، عمعععاري .1
 محمعد جامععة التسعيير، علعوم فعي منشعورة غيعر دكتعوراه أطروحعة) ."الجزائرية الجامعات من مجموعة

 .(.611 المسيلة، بوضياف،
 العامعععععة اإلدارة فعععععي واالتصعععععال اإلععععععالم تكنولوجيعععععات السعععععتعمال القانونيعععععة اآلليعععععات" هشعععععام، قعععععوري .2

 .(6111 الجزائر، ،1 قسنطينة جامعة الحقوق، في منشورة غير ماجستير رسالة) ."الجزائرية
 منشعورة غيعر ماجسعتير رسعالة ) ."الجزائعر فعي اإلداري واإلصعالح العامعة اإلدارة" القعادر، عبعد كاس  .2

 .(.611 الجزائر، خدة، بن يوسف بن جامعة السياسية، العلوم في
 ."العربيعععة العععدول فعععي وتطبيقاتهعععا الععععام المرفعععق إدارة علعععى االلكترونيعععة اإلدارة تعععأثير" ، حمعععاد مختعععار .11

 .6110 الجزائر، خدة، بن يوسف بن جامعة السياسية(، العلوم في منشورة ماجستير)غير رسالة
 غيععر ماجسععتير رسععالة) الشععاملة". الجععودة إدارة ظععل فععي المؤسسععة أداء تحسععين الحلععيم، عبععد مععزغيش .11

 .(6116 الجزائر، الجزائر، جامعة التجارية، العلوم في منشورة
 المقاالت: ۞

 جامعععة فععي االلكترونيععة اإلدارة تطبيععق مسععتوى" جميععل، النمععري ديانععا مصععطفى، خليفععة عاشععور أبععو .1
 ،1العععدد ،التربويععة العلععوم فععي األردنيععة المجلععة ."اإلداريععين التدريسععية الهيئععة نظععر وجهععة مععن اليرمععوك

(6111.) 
 حالععععة دراسععععة - "المؤسسععععة فععععي التنظيمععععي اإلبععععدا  دعععععم فععععي المعرفععععة تكنولوجيععععا دور" حمععععزة، بعلعععي .8

 ،11 الععععععدد ،الجزائريعععععة المؤسسعععععات أداء مجلعععععة .-معععععوبيليس المحمعععععول للهعععععاتف الجزائعععععر اتصعععععاالت
(6110.) 
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 المجلععة ."العموميععة اإلدارة إلصععالح وضععرورة اسععتراتيجي كخيععار االلكترونععي التحععول" آمععال، بلقاسععم .5
 (.6110 أكتوبر) ،.1 العدد ،العامة للسياسات الجزائرية

 ضععمان نظععام وتطععوير بنعاء فععي المسععاهمة فععي الجعودة ضععمان خاليععا فعاليععة تقيعيم" ،سععمير حسععين بعن .5
 (.6110) ،.1 العدد ،واالجتماعية اإلنسانية العلوم مجلة ."الجزائر في العالي التعليم جودة

 ،الباحععع  مجلعععة ،"األعمعععال مؤسسعععات علعععى اإللكترونيعععة الحكومعععة تطبيعععق أثعععر" أحمعععد، عيشعععاوي بعععن .1
 (.6111، )0العدد

 مجلعة ."الدوليعة المؤشعرات منظعور معن الععالي التعلعيم جعودة واقعع" جياللعي، عبعو بعن ليلعى، ونيسة بن .1
 (.6110) ،11العدد ،الكمية الدراسات دياتاقتصا

 فعي العموميعة الخدمعة وتحسعين الععام المرفعق عصعرنة ظعل فعي رقميعة بيئعة صناعة" مصطفى، بوادي .1
 (.6110) ،10 العدد ،والقانون السياسة دفاتر ."-واألفاق الصعوبات – الجزائر

 (.6110) ،10 العدد ، الباح مجلة ."المتميز واألداء الشاملة الجودة إدارة" يوسف، بومدين .2
الععدد  ،والمجعال اإلنسعان مجلعة ."الجزائعر فعي االلكترونيعة الحكومعة نظعام تقييم" ، اهلل عبد سعيد حا  .2

16، (6110.) 
 -واآلفععاق الواقععع بععين الجزائععر فععي العععالي التعلععيم قطععا  فععي التعليميععة الخدمععة جععودة" العلجععة، حععاجي .11

 ،واإلنسعععانية االجتماعيعععة للدراسعععات األكاديميعععة ."د.م.ل الجديععدة لإلصعععالحات تقييميعععة تحليليعععة دراسععة
 (.6111) ،11العدد

 تقييميعة "دراسعة االلكترونيعة اإلدارة تطبيعق ضعوء فعي العموميعة الخعدمات" حنعان، كعريبط نوفيعل، حديد .11
 ،12الععععععدد ،المؤسسعععععة مجلعععععة ."المحليعععععة والجماععععععات الداخليعععععة وزارة بموقعععععع االلكترونيعععععة للخعععععدمات

(6110.) 
 ،إفريقيعععا شعععمال دياتاقتصعععا مجلعععة ."تطبيقهعععا وسعععبل اإللكترونيعععة الحكومعععة" قعععدوري، سعععحر الرفعععاعي .18

 (.6111) ،0العدد
مجلعععة البحعععو  السياسعععية عبعععد النعععور، "اإلدارة العموميعععة الجزائريعععة: الواقعععع وحتميعععة التغييعععر".  زوامبيععة .15

 (.6111)، 6، العددواإلدارية
 للدراسععات الجزائريععة المجلععة ."الجزائععر فععي اإللكترونيععة الحكومععة تجربععة تقيععيم" وآخععرون، اإيععاس شععاهد .15

 (.6112) ،11 العدد ،والمالية المحاسبية
 تحععديات مواجهععة فععي القععوة عنصععر واإلبتععدا  االبتكعار" ،وآخععرون يحيععى محمععد سععليمان سععالم الصعابر .11

 (..611) ،06العدد ،دقتصاواال اإلدارة مجلة ."المنظمة
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 علعى وانعكاسعاته المعلومات جودة تحسين في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا دور" خلود، عاصم .11
 .(6111) ،0 العدد ،ديةقتصااال للعلوم بغداد كليةمجلة  ."ديةقتصااال التنمية

 اإلداري العمعععععل تطعععععوير فعععععي اإللكترونيعععععة اإلدارة مسعععععاهمة" محمعععععد، قريشعععععي موسعععععى، الناصعععععر عبعععععد .11
 مجلععة ."-الجزائععر – بسععكرة بجامعععة والتكنولوجيععا العلععوم كليععة حالععة دراسععة العععالي، التعلععيم بمؤسسععات
 (.6111) ،0العدد ،الباح 

 – الخادمععة أو الحاكمعة اإلدارة جدليععة فعي قععراءة والمعواطن: اإلدارة بععين العالقعة" علععي، مولعود العرنعان .12
 (.6111) ،10 العدد ،اإلنسانية العلوم مجلة ."-الجزائرية في الوضع

مكانيعة االلكترونيعة الحكومعة لعمل الفني اإلطار: لعربي، عطية .12  العلعوم مجلعة ."الجزائعر فعي تحقيقعه وا 
 (.6111) ،.1 العدد ،اإلنسانية

 ودورهععا االلكترونيععة االدارة تطبيععق خععالل مععن الجزائععر فععي العموميععة اإلدارة عصععرنة" ،فتيحععة فرطععاس .81
 (.6112) ،16 المجلد ،10 العدد الجزائر، الجديد، دقتصااال مجلة ."المواطنين خدمة تحسين في

 (.6116) ،10العدد ،الكويتي الوطني الحرس مجلة ."االلكترونية الحكومة" هيم، الفيلكاوي .81
 دفععاتر مجلععة ."اإلصععالح ومحععاوالت األزمععة بععين الجزائععر: فععي والمععواطن اإلدارة عالقععة" ميلععود، قاسععم .88

 (.6111) ،10العدد  ،والقانون السياسة
 ،1الععدد ، اإلنسعانية العلعوم مجلعة ."وتقيعيم مفهعوم-والفعاليعة الكفعاءة بعين األداء" المليعك، عبد مزهودة .85

 ن(. )د.س.
 العلعوم مجلعة ."التفعيعل وسعبل التطبيعق آليعات "l m d نظعام فعي الجعودة ععن البحع : سعميحة، يعونس .85

 (.6110 مارس) ،10-10 العدد ،-بسكرة-خيضر محمد جامعة ،اإلنسانية
 العلمية: التظاهرات ۞

مداخلعة مقدمعة  ."تحديات التحول الى الحكومة االلكترونية في الجزائر"بالعربي عبد القادر وآخرون،  .1
ديات الدوليعة، قتصعاد االفتراضعي وانعكاسعه علعى االقتصعاضمن فعاليعات الملتقعى العدولي الخعامس لال

 .6116جامعة بسكرة، مارس 
مشععرو  تطبيععق نظععام الجععودة فععي مؤسسععات التعلععيم العععالي فععي "بععروش زيععن الععدين، بركععان يوسععف،  .8

 مان جودة التعليم العالي.. المؤتمر العربي الثاني لض"-الواقع واألفاق-الجزائر
. "دور جوائز الجودة والتميز في قياس وتطعوير األداء فعي القطعا  الحكعومي"، ثاني عبود علي احمد .5

مداخلععععة مقدمععععة ضععععمن فعاليععععات المععععؤتمر الععععدولي للتنميععععة اإلداريععععة: نحععععو أداء متميععععز فععععي القطععععا  
 .6110نوفمير  0-1الحكومي، معهد اإلدارة العامة بالرياض، 



 .قائمة المراجع

 

 318 

 

مداخلعة  ."التميعز فعي األداء: ماهيتعه وكيعف يمكعن تحقيقعه فعي المنظمعات"احمد، سفير محمعد، جميل  .5
مقدمععة ضععمن فعاليععات الملتقععى الععدولي الثععاني لععألداء المتميععز للمنظمععات والحكومععات، جامعععة ورقععة، 

 .6111نوفمير 66-61
ية، السياسة الوطنية فعي . ندوة فكرية حول اإلدارة االلكترون"عصرنة قطا  العدالة"حني عبد الرازق،  .1

 .6111أفريل،  60، مجلس األمة، الجزائر، واالتصالمجال تكنولوجيات اإلعالم 
التقنيعععات الحديثعععة كمععععدخل لعععألداء المتميعععز بالنسععععبة "، ، عبعععد القعععادر ناصععععردرويعععش دحمعععاني محمععععد .1

. مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي األول حول متطلبات "للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 .6112أفريل  .1-10تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، 

 -األهععععععداف -المبععععععررات -قيععععععاس وتقيععععععيم األداء الحكععععععومي ) الضععععععرورة"رسععععععالن إسععععععماعيل نبيععععععل،  .1
يب الحديثععععة فععععي قيععععاس األداء الحكععععومي، مداخلععععة مقدمععععة ضععععمن فعاليععععات نعععدوة األسععععال. "األسعععاليب(

 ..611المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 
". تطبيعععق نظعععام ضعععمان الجعععودة فعععي مؤسسعععات التعلعععيم الععععالي الجزائريعععة واقعععع وآفعععاق"رقعععاد صعععليحة،  .2

الملتقعععى العععوطني األول حعععول تطبيعععق ضعععمان الجعععودة فعععي مؤسسعععات مداخلعععة مقدمعععة ضعععمن فعاليعععات 
 .6110أفريل  11-60النظري والممارسة الفعلية، جامعة عنابة،  التعليم العالي: بين

 ."الحمايععة االجتماعيععة بععين المفهععوم والمخععاطر والتطععور فععي الجزائععر"زيرمععي نعيمععة، زيععان مسعععودة،  .2
الواقعععع العملعععي وأفعععاق  –مداخلعععة مقدمعععة ضعععمن فعاليعععات الملتقعععى العععدولي السعععابع للصعععناعة التأمينيعععة 

 .6116ديسمبر  -1، جامعة حسيبة بن بوعلي، -لتطور تجارب الدول
 ."دور رأس المعععال الفكعععري فعععي تحقيعععق األداء التنظيمعععي المتميعععز للمنظمعععات"عرابعععة الحعععا  وآخعععرون،  .11

المععععؤتمر العععدولي إلدارة وقيععععاس رأس المعععال الفكععععري فعععي المنظمععععات  مداخلعععة مقدمعععة ضععععمن فعاليعععات
 ..611ماي  10-11العربية، جامعة البليدة، 

دارة األداء فععععي القطععععا  الحكععععومي فععععي المملكععععة العربيععععة "القحطععععاني مشععععبب بععععن عععععايض،  .11 قيععععاس وا 
ميعة اإلداريعة فعي مداخلة مقدمة ضمن فعاليات المعؤتمر الثعاني لمعاهعد اإلدارة العامعة والتن ."السعودية

 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
سعبل المواءمعة بعين منعاهج التعلعيم الجعامعي ومتطلبعات "قروف محمد كريم، عيساوي فاطمعة الزهعراء،  .18

الملتقععى الععوطني الخععامس حععول ضععمان  مداخلععة مقدمععة ضععمن فعاليععات ". سععوق العمععل فععي الجزائععر
نععععوفمبر  60-60، جامعععععة أم البععععواقي، -التطلععععع للمسععععتقبل -جععععودة التعلععععيم العععععالي لتنميععععة المجتمععععع

6110. 
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. مداخلة مقدمعة "إدارة الموارد البشرية لتطبيق الحكومة اإللكترونية في الدول العربية"المتولي محمد،  .15
 .6111أفريل  62-60ضمن فعاليات المؤتمر العلمي األول المنظم من طرف شرطة دبي، دبي، 

حالعة وزارة الداخليعة  -االلكترونيعة فعي تحسعين جعودة الخعدمات الحكوميعة دور الحكومة"واعر وسيلة،  .15
الملتقعععى العععدولي حعععول إدارة الجعععودة الشعععاملة بقطعععا  مداخلعععة مقدمعععة ضعععمن  ."-والجماععععات المحليعععة

 .6111ماي  11-11الخدمات، جامعة منتوري قسنطينة، 
 والمنشورات: التقارير ۞

 التعلعيم إصعالح ملعف العلمعي، والبحع  الععالي التعلعيم وزارة الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية .1
 .6110 جوان الجزائر، العالي.

 ،00العععدد الرسععمية، الجريععدة ،6111 الجزائععر-إ ملععف الشعععبية، الديموقراطيععة الجزائريععة الجمهوريععة  .8
 .6110 سبتمير 12 بتاريخ الصادر

 .6111 جوان، الجامعية، المطبوعات ديوان (،د م )ل نظام لتطبيق العملي الدليل .5
 ناجعة. عمومية خدمة ترقية" عنوان تحت ، 2014 ماي الحكومة عمل مخطط .5
 والضعععععمان والتشعععععغيل العمعععععل لقطعععععا  السعععععنوي التقريعععععر باتنعععععة، لواليعععععة االجتمعععععاعي الضعععععمان مديريعععععة .1

 .6110 لسنة االجتماعي
 .10ص .1020 الجزائر. ميثاق .1
 تطبيععق خععالل مععن العععالي التعلععيم إصععالح ،د م ل نظععام لتقيععيم المخصصععة للجامعععة الوطنيععة النععدوة .1

 .6112 الجزائر، د. م ل نظام
 والمراسيم: والقوانين القرارات، ۞

 للوظيفة األساسي القانون المتضمن 12-11 رقم القانون الشعبية، الديموقراطية الجزائرية الجمهورية .1
 .6112 في الصادرة ،02 العدد الرسمية، الجريدة العمومية،

 التععععوجيهي القععععانون المتضععععمن ،12-12 رقععععم القععععانون الشعععععبية، الديموقراطيععععة الجزائريععععة الجمهوريععععة .8
  .6112 ،10 العدد الرسمية، الجريدة ،للمدينة

 الجريععدة ،البلديععة لقععانون المتضععمن 11-11 رقععم القععانون الشعععبية، الديموقراطيععة الجزائريععة الجمهوريععة .5
 .6111 في الصادرة ،10 العدد الرسمية،

 الجريعدة ،الواليعة لقعانون المتضعمن ،10-16 رقعم القعانون الشععبية، الديموقراطية الجزائرية الجمهورية .5
 .6116 بتاريخ الصادرة ،16 العدد الرسمية،

 بالجعععععائزة المتعلعععععق 10—16 رقعععععم التنفيعععععذي المرسعععععوم الشععععععبية، الديموقراطيعععععة الجزائريعععععة الجمهوريعععععة .1
 .6116 بتاريخ الصادرة ،16 العدد الرسمية، الجريدة للجودة، الجزائرية
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 لصععالحيات المتضععمن ،16-16 رقععم التنفيععذي المرسععوم الشعععبية، الديموقراطيععة الجزائريععة الجمهوريععة .1
 .6116 بتاريخ الصادرة ،12 العدد الرسمية، الجريدة ،واالتصال اإلعالم وتكنواوجيا البريد وزير

 لصعععالحيات المحعععدد 1.1-11 رقعععم التنفيعععذي المرسعععوم الشععععبية، الديموقراطيعععة الجزائريعععة الجمهوريعععة .1
 الصععادرة ،00العععدد الرسععمية، الجريععدة ،العموميععة الخدمععة بإصععالح المكلععف االول الععوزير لععدى الععوزير
 .6111 في

 المعهععد بإنشععاء المتعلععق 11-61 رقععم التنفيععذي المرسععوم الشعععبية، الديموقراطيععة الجزائريععة الجمهوريععة .2
 .6111 بتاريخ الصادرة ،12 العدد الرسمية، الجريدة ،للتقييس الجزائري

 بتنظععععيم المتعلععععق 10-020 رقععععم التنفيععععذي المرسععععوم الشعععععبية، الديموقراطيععععة الجزائريععععة الجمهوريععععة  .2
 .6110 بتاريخ الصادرة ،11 العدد الرسمية، الجريدة ،وتسييره التقييس

 الرصععد بإنشععاء المتعلععق ،12-11 رقععم الرئاسعي المرسععوم الشعععبية، الديموقراطيععة الجزائريععة الجمهوريعة .11
 .6112 بتاريخ الصادرة ،16 العدد الرسمية، الجريدة العام، للمرفق الوطني

 الجريعععدة ،للبلديعععة قعععانون المتضعععمن 60-20 رقعععم أمعععر الشععععبية، الديموقراطيعععة الجزائريعععة الجمهوريعععة .11
 .1020 في الصادرة ،12العدد الرسمية،

 الجريعععدة ،الواليعععة قعععانون المتضعععمن .1-20 رقعععم أمعععر الشععععبية، الديموقراطيعععة الجزائريعععة الجمهوريعععة .18
 .1020 في الصادرة ،00العدد الرسمية،

 ،ومكافحتعه الفسعاد معن بالوقايعة المتعلعق 11-12رقعم أمعر الشعبية، الديموقراطية الجزائرية الجمهورية .15
 .6112 في الصادرة ،10العدد الرسمية، الجريدة

 اإلنترنيت: موارد ۞
 :المواقع اإللكترونية الرسمية 
 اإلعععالم وتكنولوجيععات البريععد لععوزارة العععام األمععين كلمععة الشعععبية، الديموقراطيععة الجزائريععة الجمهوريععة .1

 :الرابط ،0/11/6110 بتاريخ التصفح تم .المستقبل لتكنولوجيات الدولي الصالون واالتصال،
 http://www.mptic.dz/ar 

 واالتصاالت اإلعالم وتكنولوجيا البريد وزارة موقع الشعبية، الديموقراطية الجزائرية الجمهورية .8
 : الرابط ،60/10/6110: بتاريخ التصفح تم .الرقمية والتكنولوجيا والالسلكية السلكية

https://www.mpttn.gov.dz  
: بتععععاريخ الموقععععع تصععععفح تععععم ،1باتنععععة جامعععععة موقععععع الشعععععبية، الديموقراطيععععة الجزائريععععة الجمهوريععععة .1

  :الرابط ،.10/11/611
batna.dz-www.univ 

 

http://www.mptic.dz/ar
https://www.mpttn.gov.dz/
https://www.mpttn.gov.dz/
http://www.univ-batna.dz/
http://www.univ-batna.dz/
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 التصععععفح تععععم. لإلحصععععائيات الععععوطني الععععديوان موقععععع الشعععععبية، الديموقراطيععععة الجزائريععععة الجمهوريععععة .8
 :الرابط ،6110/.16/1: بتاريخ

www.ons.dz  
 السعفر جعواز المحليعة، والجماععات الداخليعة وزارة موقعع: الشعبية الديموقراطية الجزائرية الجمهورية .5

 :الرابط ،6110/./16: بتاريخ الموقع تصفح تم. البيومتريين التعريف وبطاقة
 https://passeport.interieur.gov.dz/Ar/Accueil/BaBou 

 تصععفح تععم العلمععي، والبحع  العععالي التعلععيم وزارة موقععع الشععبية، الديموقراطيععة الجزائريععة الجمهوريعة .5
 :الرابط ،6110/.11/1: بتاريخ الموقع

https://www.mesrs.dz/ar  
 

 :المواقع اإللكترونية غير الرسمية 
 

 /11 بتععععاريخ الموقععععع تصعععفح تععععم .واالتصععععال اإلععععالم وتكنولوجيععععات البريععععد لقطعععا  مصععععغر إجتمعععا  .1
 الرابط: ،16/6112

 mouradia.dz/-http://www.el 
 ،6112 /0/16 بتععاريخ: الموقععع تفحععص تععم .اإلدارة فععي اليابانيععة z نظريععة أحمععد، محمععد إسععماعيل .8

 الرابط:
 WWW.HRDISCUSSION.COM/HR56297.HTLT 

 بتعععاريخ: الموقعععع تفحعععص تعععم .االلكترونيعععة اإلدارة لتطبيععق الشعععامل المفهعععوم نعععاجي، خالعععد محمعععد حمععزة .5
 الرابط: ،16/10/6112

 saud.a.com/vb/showthread.php?p=97383-http://www.dr 
 الرابط: ،11/6112/ 10 بتاريخ: الموقع تفحص تم .باألهداف اإلدارة نظرية السيد، أحمد كردي .5

KENANO.ONLINE.COM/USERS/AHMEDKORDY/POST. 

 العععتفحص تعععم .الحكعععومي القطعععا  فعععي األداء إدارة وفلسعععفة المتعععوازن األداء قيعععاس العععرحيم، عبعععد محمعععد .1
  :.الرابط 10/6110/ 60بتاريخ:

ama.com/?p=332-http://dr 
 الرابط: ،66/16/6112 بتاريخ: التصفح تم .االلكترونية اإلدارة اإلسالمي، التمويل منتدى .1

http://islamfin.go.forum.net/mondata-f14/topic-t1630.html. 
  الرابط: ،60/0/6110 بتاريخ الموقع تصفح تم التكنولوجية. للحظائر الوطنية الوكالة .1

http://www.elmouwatin.dz/?lag=fr. 

http://www.ons.dz/
https://passeport.interieur.gov.dz/Ar/Accueil/BaBou
https://www.mesrs.dz/ar
http://www.el-mouradia.dz/
http://www.hrdiscussion.com/HR56297.HTLT
http://www.dr-saud.a.com/vb/showthread.php?p=97383
http://dr-ama.com/?p=332
http://dr-ama.com/?p=332
http://www.elmouwatin.dz/?lag=fr
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 النهائي شكلها في االستمارة :11رقم الملحق
 1باتنة جامعة
 السياسية والعلوم الحقوق كلية

 السياسية. العلوم قسم  

 
I. الشخصية: البيانات 

  أنثى                      ذكر  الجنس

           01 إلى 11 من               سنة 11 من اقل  السن
                                                     فوق فما سنة              01  01 إلى 01 من   

       السياسية والعلوم الحقوق كلية  الكلية
      التسيير وعلوم والتجارية دية،قتصااال العلوم كلية 
  واالجتماعية االنسانية العلوم كلية 

 التعليمي المستوى
 العلمي( )المؤهل

      تطبيقية دراسات                  ثانوي 
  ماجستير/دكتوراه" " عليا دراسات         مهندس-ماستر-ليسانس 

      سنوات 11 إلى 0 من            سنوات 0 من اقل  المهنية الخبرة
  سنوات 11 من أكثر 

ـــــــة ـــــــع الوظيف  )الموق
 الوظيفي(

           عميد
                    /مساعد قسم رئيس
  العميد نائب عميد/مساعد نائب

    مكتب رئيس 
    تنفيذ عون 
        مصلحة رئيس 

 سيدي الفاضل، سيدتي الفاضلة
 وبعد...تحية طيبة 

دور اإلدارة االلكترونية في تميز أداء اإلدارة العامة في إطار إعداد أطروحة الدكتوراه الموسومة بع: "
 ع تم تصميم هدا االستبيان الذي يهدف إلى: التعرف على "-1دراسة ميدانية بجامعة باتنة –في الجزائر

 .الجامعة ئهاأدا تحقيق التميز فيعلى ومدى مساهمتها  واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية بالجامعة
ونظرا ألهمية رأيكم في هدا المجال وأثره البالغ في إنجاح هده الدراسة، فان الباحثة تأمل منكم اإلجابة 

، علما أن المعلومات ( أمام الخيار المناسبxعلى جميع فقرات االستمارة بدقة وموضوعية ووضع عالمة )
 إلغراض البح  العلمي فقط. المقدمة ستعامل بسرية تامة وتستخدم

  تقدير...شكرا لكم على حسن تعاونكم وتقبلوا مني فائق التحية واالحترام وال
                                                                                                              ط/د، عبد العزيز سلمى عشبة
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  االستبيان: فقرات
 ".1باتنة" جامعة في االلكترونية اإلدارة تطبيق مستوى األول: المحور

 "1"باتنة جامعة في لكترونيةاإل  اإلدارة لتطبيق "التنظيمية" اإلدارية المتطلبات توفر مستوى .1
 ما حد الى ال نعم العبارة 
    لكترونية.اإل اإلدارة تطبيق وتؤيد للجامعة العليا اإلدارة تدعم 1
    لكترونية.اإل اإلدارة لتطبيق مناسبة عمل بيئة الجامعة توفر 6
 قعععد تغييعععرات يأ السعععتيعاب الكافيعععة بالمرونعععة تتسعععم خططعععا الجامععععة تضعععع 1

 لكترونية.اإل اإلدارة تطبيق يتطلبها
   

 فععي كترونيععةلاإل اإلدارة ألهميععة التنظيميععة ثقافتهععا خععالل مععن الجامعععة تععرو   0
 وتطويره. األداء تحسين

   

    كترونية.لاإل اإلدارة لتطبيق الجامعة في تنظيمية معارضة توجد ال 0
    لكترونية.اإل اإلدارة سير لضمان ومستمرة دائمة برقابة الجامعة تتميز 2
 بععععاإلدارة المتعلقععععة التكنولوجيععععة المسععععتجدات مواكبععععة علععععى الجامعععععة تحععععرص 0

 كترونية.لاإل
   

 فععي المشععورة لتقععديم والخبععراء االستشععارية بالجهععات باالسععتعانة الجامعععة تقععوم .
 كترونية.لاإل اإلدارة مجال

   

 ."1باتنة" جامعة في لكترونيةاإل  اإلدارة لتطبيق البشرية المتطلبات توفر مستوى .8
 ما حد الى ال نعم العبارة 
 لتطبيععق ومتفوقععة علميعا مؤهلععة معوارد وتوظيععف جععذب علعى الجامعععة تحعرص 0

 لكترونية.اإل اإلدارة
   

 األنظمععة لتطععوير متخصصععة بشععرية مععوارد اسععتقطاب علععى الجامعععة تحععرص 11
 كترونية.لاإل والبرامج

   

    لكترونية.اإل األجهزة صيانة على قادرين موظفين على الجامعة تتوفر 11
 اإلدارة تطبيععق علععى البشععرية لمواردهععا الفعععال للتععدريب فرصععا الجامعععة تععوفر 16

  كترونية.اإلل
   

 والثقععة لكترونيععة،اإل اإلدارة بأهميععة ثقععافي وعععي الجامعععة يمععوظف لععدى يتععوفر 11
 بمخرجاتها. الكافية

   

    بيئعععععة معععععع للتعامعععععل مناسعععععبة معرفعععععة للجامععععععة البشعععععرية المعععععوارد لعععععدى يتعععععوفر 10
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 كترونية.لاإل اإلدارة ومتطلبات
 ".1باتنة" جامعة في كترونيةلاإل  اإلدارة لتطبيق التقنية المتطلبات توفر مستوى  .5
 ما حد الى ال نعم العبارة 
    لكترونية.اإل اإلدارة لتطبيق كافية حاسوب أجهزة الجامعة توفر 10
 تلبععععععي سععععععكانر..." مثل"طابعععععععات، حديثععععععة مسععععععاعدة أجهععععععزة الجامعععععععة تععععععوفر 12

 لكترونية.اإل اإلدارة تطبيق احتياجات
   

    االتصال. وأجهزة للحواسيب مناسبة تشغيل نظم على الجامعة تتوفر 10
    الجامعة وأنشطة أعمال كافة تغطي برمجيات الجامعة توفر .1
    الجامعة. لعمل مالئمة بيانات قواعد على الجامعة تتوفر 10
 اإلدارة تطبيععععععق احتياجععععععات يلبععععععي انترنيععععععت اشععععععتراك علععععععى الجامعععععععة تتععععععوفر 61

 كترونية.لاإل
   

 أقسععععععامها جميععععععع تععععععربط "intranetداخليععععععة" شععععععبكة علععععععى الجامعععععععة تتععععععوفر 61
 التنظيمية. ومستوياتها

   

 انترنيعت بشعبكات األخعرى والجامععات الخعارجي محيطهعا معع الجامععة ترتبط 66
 المعلومات. تبادل إمكانية لها تتيح

   

 ".1باتنة" جامعة في كترونيةلاإل  اإلدارة لتطبيق األمنية المتطلبات توفر مستوى : .5
 ما حد الى ال نعم العبارة 
 المعلومعععات لحمايعععة للفيروسعععات مضعععادة محينعععة برمجيعععات الجامععععة تسعععتخدم 61

 والبيانات.
   

 عمليعات تسعجيل خعالل من البيانات قواعد على الرقابة نظام الجامعة تطبق 60
 والخرو . الدخول

   

جععععراءات تعليمععععات علععععى الجامعععععة تتععععوفر 60  الععععدين للعععععاملين صععععارمة ردعيععععة وا 
 المعلومات. وسالمة امن ينتهكون

   

    دوري. بشكل البيانات بقواعد الخاصة السر كلمات باستبدال الجامعة تقوم 62
 والوقايعة المعلومعات امعن بمخعاطر كاف وعي بالجامعة الموظفين لدى يوجد 60

 منها.
   

    منة.آ أماكن في البيانات من احتياطية بنسخ االحتفاظ يتم .6
    تلفها. حال في البيانات الستعادة المناسبة البرمجيات على الجامعة تتوفر 60
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 ."1باتنة" جامعة في لكترونيةاإل  اإلدارة لتطبيق المالية المتطلبات توفر مستوى .1
 ما حد الى ال نعم العبارة 
 واألجهعععزة التقنيعععات لتعععوفير الكافيعععة الماليعععة اإلمكانيعععات علعععى جامععععةال تتعععوفر 11

 لكترونية.اإل اإلدارة لتطبيق الضرورية والبرمجيات
   

 الحاسععوب أجهععزة وتحععدي  لصععيانة كافيععة ماليععة مععوارد علععى جامعععةال تتععوفر 11
 باستمرار. والشبكات

   

 أمععن بحمايععة الكفيلععة البععرامج القتنععاء كافيععة ماليععة مععراود علععى جامعععةال تتععوفر 16
 والمعلومات. البيانات

   

 وتعدريبيهم المعوظفين كفعاءات لتطعوير كافية مالية موارد على جامعةال تتوفر 11
 األجهزة. واستخدام التكنولوجيات مجال في

   

 مجعال فعي للمتميعزين الحعوافز لتغطيعة كافية مالية موارد على الجامعة تتوفر 10
 اإلدارة مجعععععال فعععععي البجعععععو  إجعععععراء علعععععى والمشعععععجعة كترونعععععي،لاإل العمعععععل

 لكترونية.اإل

   

 
 ".1باتنة" جامعة أداء تميز تحقيق في لكترونيةاإل  اإلدارة إسهام الثاني: المحور

 :"1باتنة" لجامعة المتميز االستراتيجي البناء تحقيق في كترونيةلاإل  اإلدارة إسهام مستوى.1
 ما حد إلى ال نعم العبارة 
 ووضعععع الحعععالي وضععععها تحديعععد علعععى الجامععععة لكترونيعععةاإل اإلدارة سعععاعدت 10

 الحاصلة. للتطورات وفقا لها المستقبلية الخطط
   

 بعععععععالتغيرات والتنبعععععععؤ الرصعععععععد علعععععععى الجامععععععععة لكترونيعععععععةاإل اإلدارة سعععععععاعدت 12
 والخارجيعععععة الداخليعععععة لبيئتهعععععا االسعععععتراتيجي التحليعععععل خعععععالل معععععن المسعععععتقبلية

 ومعالجتها. الضعف جوانب وتوصيف واستغاللها القوة جوانب على للتعرف

   

 واسعتخدامها المتاحة الموارد تحديد على الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة ساعدت 10
 الجودة. من مستو وعلى بكفاءة

   

 األساسية المعلومات دعامة توفير على الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة ساعدت .1
 الالزمة. وبالسرعة أنية بطريقة الالزمة القرارات التخاذ

   

 وتقييمهعا التنفيذيعة الخطعط مراجععة على الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة ساعدت 10
 مستقبلية. استراتيجية خطط وضع في الحقا منها واالستفادة بدقة

   



 المالحــــــــــــــــق.

 

 

 330 

 

    المجتمعية. بمسؤولياتها االلتزام على الجامعة كترونيةلاإل إلدارة ساعدت 01
 التعي األهعداف معع رسعالتها تكامعل علعى الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة ساعدت 01

 المتاحة. اإلمكانات ضوء على تضعها
   

 والدوليععة المحليععة الشععراكات دعععم علععى الجامعععة لكترونيععةاإل اإلدارة سععاعدت 06
 أهدافها. تحقيق لدعم أخرى جامعات مع

   

  ":1باتنة" لجامعة المتميزة القيادة تحقيق في كترونيةلاإل  اإلدارة إسهام مستوى الثاني: المحور
 ما حد إلى  ال نعم العبارة 
 تحقيععق علععى الجامعععة قيععادة قععدرات تععدعيم علععى لكترونيععةاإل اإلدارة سععاعدت 01

 والكليات. التنظيمية، المستويات مختلف بين الموارد توزيع في الشفافية
   

 بيئعة خلق على الجامعة قيادة قدرات تدعيم على لكترونيةاإل اإلدارة ساعدت 00
 المتميعزة السعلوكات وترسعيخ مععاييره وتوضعيح األداء فعي التميعز على تساعد

 الموظفين. لدى المسؤولية" األمانة، الثقة، "االحترام،

   

 بالمشعععكالت التنبعععؤ القيعععادة قعععدرات تعععدعيم علعععى لكترونيعععةاإل اإلدارة سعععاعدت 00
 معها. والتعامل المستقبلية

   

 تمكعععين خعععالل معععن الجامععععة قيعععادة انفتعععاح علعععى لكترونيعععةاإل اإلدارة سعععاعدت 02
 وضعع فعي المشعاركة مبعدأ وتحقيعق التغييعر إدارة فعي المشعاركة من الموظفين
 القرارات. واتخاذ للجامعة المستقبلية الخطط

   

 تطععوير علععى الجامعععة قيععادة قععدرات تععدعيم علععى كترونيععةلاإل اإلدارة سععاعدت 00
 ها.ئأدا وتحسين المنظمة

   

 الجامعععة قيععادةالتفاوضععية ل قععدراتال تععدعيم علععى لكترونيععةاإل اإلدارة سععاعدت .0
 عمالئها. مع

   

 تلبيعععة علعععى الجامععععة قيعععادة قعععدرات تعععدعيم علعععى لكترونيعععةاإل اإلدارة سعععاعدت 00
شععععععبا   شعععععععركاء عمععععععالء، معععععععوظفين، " بهععععععا المحيطععععععين جميعععععععع حاجيععععععات وا 

 جميععععععع ومصععععععالح أهععععععداف بععععععين والتوفيععععععق ككععععععل""، والمجتمععععععع اجتمععععععاعيين
 طراف.األ

   

 ":1ةباتن" لجامعة متميزة تنظيمية بيئة خلق في لكترونيةاإل  اإلدارة إسهام مستوى الثالث: لمحورا
 ما حد الى ال نعم العبارة 
    والتميعععععز الجعععععودة ثقافعععععة نشعععععر علعععععى الجامععععععة كترونيعععععةلاإل اإلدارة سعععععاعدت 01
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 واإلبدا .
 بععين التنظيميععة العالقععات مراجعععة علععى الجامعععة ترونيععةلكاإل اإلدارة سععاعدت 01

 مستمر. بشكل المختلفة اإلدارية المستويات
   

 بمععععا التنظيمععععي الهيكعععل تحععععدي  علععععى الجامععععة لكترونيععععةاإل اإلدارة سعععاعدت 06
 التميز. ومتطلبات يتوافق

   

 المنظمعة ثقافعة بين انسجام تحقيق على الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة ساعدت 01
 التميز. وقيم

   

 وزيععادة المسععتمر االتصععال تحقيععق علععى الجامعععة لكترونيععةاإل اإلدارة سععاعدت 00
 المختلفة. التنظيمية والمستويات العمليات بين التنسيق

   

 العالقعععععات تعععععأثير معععععن التقليعععععل علعععععى الجامععععععة كترونيعععععةلاإل اإلدارة سعععععاعدت 00
 األعمال. انجاز في والمساواة العدالة مبادئ وتحقيق الشخصية

   

 جميععع أداء علععى الدائمععة الرقابععة تفعيععل الجامعععة لكترونيععةاإل اإلدارة سععاعدت 02
 التنظيمية. المستويات

   

 الخارجيعععة بيئتهعععا عناصعععر ربعععط علعععى الجامععععة كترونيعععةلاإل اإلدارة سعععاعدت 00
 منهما. المجمعة المعرفة تبادل سهولة ومنه والداخلية،

   

 :"1باتنة" لجامعة متميزة بشرية موارد خلق في لكترونيةاإل  اإلدارة إسهام مستوى الرابع: المحور
 ما حد إلى ال نعم العبارة 
 العدالعععععععععة مبعععععععععادئ تحقيعععععععععق علعععععععععى الجامععععععععععة لكترونيعععععععععةاإل اإلدارة سعععععععععاعدت .0

 والتميز. التطوير على القادرة البشرية الموارد توظيف في والموضوعية
   

 والموضععوعية العدالععة تحقيععق علععى الجامعععة فععي كترونيععةلاإل اإلدارة سععاعدت 00
 منها المتميزة لتحفيز التقييم نتائج وتوظيف الموظفين، أداء وتقييم قياس في

 عليها. المحافظة ومنه

   

 يحقععق بمععا المععوظفين تععدريب علععى الجامعععة فععي كترونيععةلاإل اإلدارة سععاعدت 21
 .تميز األداء ويدعم

   

 لعععدى الذاتيعععة الرقابعععة تنميعععة علعععى الجامععععة فعععي لكترونيعععةاإل اإلدارة سعععاعدت 21
 وااللتزام. المسؤولية مبادئ وغرس العاملين،

   

 والخبعععرات المععععارف تحويعععل علعععى الجامععععة فعععي كترونيعععةلاإل إلدارة سعععاعدت 26
 ومعتمدة. موثوقة معارف إلى للموظفين الضمنية والمهارات

   



 المالحــــــــــــــــق.

 

 

 332 

 

 المعععععععوظفين فعععععععي الثقعععععععة زر  علعععععععى الجامععععععععة لكترونيعععععععةاإل اإلدارة سعععععععاعدت 21
 األداء. تميز تحقيق في وأهميتهم بدورهم وتحسيسهم

   

 معععن التنظيميعععة المواطنعععة تحقيعععق علعععى الجامععععة ترونيعععةلكاإل إلدارة سعععاعدت 20
 فيها. الموظفين ومصالح مصالحها بين توافق إحدا  خالل

   

 ":1باتنة" جامعة في اإلبداع تحقيق في كترونيةلاإل  اإلدارة إسهام مستوى الخامس: المحور
 ما حد إلى ال نعم العبارة 
 اإلبداعيععععععة القععععععدرات تشععععععجيع علععععععى الجامعععععععة لكترونيععععععةاإل اإلدارة سععععععاعدت 20

 للموظفين.
   

    على تجديد مخرجاتها بصورة مستمرة. الجامعة كترونيةلاإل اإلدارة ساعدت 22
    والتطوير. البح  عمليات تشجيععلى  الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة ساعدت 20
 للمشععاكل حلععول بابتكععار المبععادرة علععى الجامعععة لكترونيععةاإل اإلدارة سععاعدت .2

 واإلبدا . التطوير عملية تعيق التي
   

 وتقععععديم اإلداريععععة المهععععام نجععععازإ علععععى الجامعععععة لكترونيععععةاإل اإلدارة سععععاعدت 20
 الروتيني. العمل من والتقليل ومتجددة، متطورة بأساليب الخدمات

   

 الممكنعة المعلومعات مختلف توفير على الجامعة كترونيةلاإل اإلدارة ساعدت 01
 للمتعاملين. واألكاديمية اإلدارية االحتياجات عن

   

 والتنبعؤ وقوعهعا، قبعل المشعاكل اكتشعاف الجامععة كترونيةلاإل اإلدارة ساعدت 01
 المتعاملين. باحتياجات

   

التواصععععل واالحتكععععاك والتشععععاور بععععين  الجامعععععة كترونيععععةلاإل اإلدارة سععععاعدت 06
 .األفكار االبتكاريةالموظفين بالشكل الذي يسهم في توليد 

   

 ":1باتنة" لجامعة متميزة مخرجات تحقيق في لكترونيةاإل  اإلدارة إسهام مستوى السادس: المحور
 ما حد إلى  ال نعم العبارة 
 وأهداف أهدافها بين توافق إحدا  على الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة ساعدت 01

 سواء. حد على والمتوقعين الحاليين وعمالئها موظفيها
   

 للكشف استطالعية دراسات إجراء على الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة ساعدت 00
 والمتعاملين. العاملين حاجيات عن

   

 فععي األخطعاء وتجنععب الدقعة تععوخي علعى الجامعععة لكترونيعةاإل إلدارة سعاعدت 00
 الوقعت فعي تقعديمها خعالل معن بالتزاماتهعا والوفعاء لمتعامليهعا، الخدمات تقديم
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 المحدد.
 الخعدمات تقعديم فعي العدالعة تحقيق على الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة ساعدت 02

 لمتعامليها.
   

 والمتعععاملين الععاملين رضععا قيعاس علععى الجامععة لكترونيععةاإل اإلدارة سعاعدت 00
 مخرجاتها. عن ككل والمجتمع

   

 والتغذية القياس نتائج من االستفادة من الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة ساعدت .0
 تميزها. وتحقيق مخرجاتها وتحسين أدائها تطوير في الراجعة

   

 للمجتمعع المسعتدامة التنمية تحقيق على الجامعة لكترونيةاإل اإلدارة ساعدت 00
 المجتمعية. بمسؤولياتها وااللتزام
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 المحكمين قائمة :18رقم الملحق 
 المؤسسة الجامعة/ التخصص الرتبة األستاذ

 1باتنة جامعة ديةاقتصا علوم العالي التعليم أستاذ زيان بن إيمان  أ.د/ 
 -مصر – شمس عين جامعة االجتما  علم مساعد أستاذ صفوت سهير د/
 الععنفس وعلععم عامععة إدارة مساعد أستاذ األلفي حلمي د/

 السياسي
 المتحدة لألمم اإلنمائية المنظمة
 الخاص الحكومي والقطا 

 1باتنة جامعة ديةاقتصا علوم أ محاضر أستاذ ليلى بوحديد د/
 1باتنة جامعة سياسية علوم أ محاضر أستاذ لزهر لوناس د/
 مهيدي بن العربي جامعة سياسية علوم ب محاضر أستاذ طارق رداف د/

 البواقي أم 
 1باتنة جامعة االجتما  علم ب محاضر أستاذ وليد عبدلي د/
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  فهرس المحتويات
   فهرس الجداول

  األشكالفهرس 
  ملخص الدراسة

Résumé  
 11 -1 مقدمة

 181-11 الفصل األول: التأصيل النظري والمفاهيمي للدراسة.
 11 تمهيد

 11-11 المبحث األول: اإلدارة اإللكترونية: أنموذج مبتكر لإلدارة العامة. 
 12  المطلب األول: من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية.

 12 األول: اإلدارة: دراسة في المفهوم واالمتدادات الفكرية.الفر  
 82 الفر  الثاني: التوجهات الحديثة لإلدارة.

 58 الفر  الثال : بين اإلدارة التقليدية واإلدارة اإللكترونية.
 51 المطلب الثاني: اإلدارة اإللكترونية: مفاهيم ومنطلقات.

 51 اإللكترونية ومبررات األخذ بها.الفر  األول: نشأة اإلدارة 
 51 الفر  الثاني: اإلدارة اإللكترونية: المفهوم والمترادفات.
 58 الفر  الثال : نحو تعريف إجرائي لإلدارة اإللكترونية.

المطلعععب الثالععع : اإلدارة اإللكترونيعععة فعععي المنظمعععات اإلداريعععة العامعععة: دراسعععة فعععي البنيعععة 
 ومنهجية التطبيق.

51 

 51 الفر  األول: متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية.
 11 الفر  الثاني: منهجية التحول لإلدارة اإللكترونية.

 11 الفر  الثال : وظائف اإلدارة اإللكترونية.
 22-18 المبحث الثاني: اإلدارة العامة: من مقاربة األداء إلى مقاربة تميز األداء. 

 18 المفاهيمية التصورية ألداء المنظمات العامة.األطر  المطلب األول:
 18 الفر  األول: األداء: جدلية المفهوم وتعدد األطر التحليلية.

 11 الفر  الثاني: الجوانب المحيطة باألداء.
 11 المطلب الثاني: تميز األداء: دراسة في المضامين وخطية التطور.
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 11 التصورية لتميز األداء. الفر  األول: األطر المفاهيمية
 15 الفر  الثاني: تميز األداء في الفكر اإلداري: النشأة ومبررات الظهور.

 12 المطلب الثال : االنتقال من مؤشرات قياس األداء إلى مؤشرات قياس تميز األداء.
 12 الفر  األول: نظام قياس أداء اإلدارة العامة.

 28 اإلدارة العامة من مرحلة القياس إلى مرحلة التميز.الفر  الثاني: مؤشرات أداء 
المبحـــث الثالـــث: نحـــو بنـــاء أنمـــوذج لتحقيـــق تميـــز أداء اإلدارة العامـــة والتأســـيس  

 لمستلزمات التجسيد.
22-181 

 22 المطلب األول: توجيه المنظمات اإلدارية نحو تميز األداء.
 22 الفر  األول: مقومات التميز.

 21 الثاني: مراحل تحقيق تميز األداء.الفر  
 25 الفر  الثال : مجاالت تحقيق تميز األداء.
 21 المطلب الثاني: نماذ  وجوائز تميز األداء.
 21 الفر  األول: نماذ  وجوائز التميز الغربية.
 111 الفر  الثاني: نماذ  وجوائز التميز العربية.

 111 كمدخل لتميز أداء اإلدارة العامة.المطلب الثال : اإلدارة اإللكترونية 
 111 الفر  األول: المؤشرات الكمية لتحقيق تميز األداء وفقا لمدخل اإلدارة اإللكترونية.

الفعععععر  الثعععععاني: تعععععأثير اإلدارة اإللكترونيعععععة علعععععى بنعععععاء ميعععععزة التميعععععز علعععععى مسعععععتوى أداء 
 المنظمات اإلدارية.

111 

 181 خالصة الفصل
شكالية تميز أداء اإلدارة العامة الجزائرية.الفصل الثاني:  -188 اإلدارة اإللكترونية وا 

811 
 185 تمهيد

-185 أداء اإلدارة العامة الجزائرية في ظل األنموذج التقليدي. المبحث األول: 
152 

 185 المطلب األول: اإلدارة العامة الجزائرية: محددات النشأة ومسارات التطور.
 181 اإلدارة العامة الجزائرية في المرحلة العثمانية.الفر  األول: 

 181 الفر  الثاني: اإلدارة العامة الجزائرية في المرحلة االستعمارية.
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 181 الفر  الثال : اإلدارة العامة الجزائرية بعد االستقالل.
المطلععععب الثععععاني: واقععععع أداء اإلدارة العامععععة الجزائريععععة فععععي ظععععل األنمععععوذ  البيروقراطععععي 

 التقليدي.
155 

 155 الفر  األول: أسباب عجز اإلدارة العامة الجزائرية.
 151 الفر  الثاني: تشخيص وضعية اإلدارة العامة الجزائرية.

 151 المطلب الثال : اإلصالح اإلداري: أسس وميكانيزمات التطبيق.
 151 الفر  األول: حتمية اإلصالح اإلداري في الجزائر ومبرراته.

 155 الثاني: تطور مسار اإلصالح اإلداري والياته في الجزائر.الفر  
 151 الفر  الثال : فلسفة اإلصالح اإلداري المنتهجة في الجزائر.

اإلدارة  –المبحث الثاني: أداء اإلدارة العامة الجزائرية في ظـل األنمـوذج اإللكترونـي  
 .-العامة اإللكترونية في الجزائر وتطلعات االنتقال إلى تميز األداء

152-
125 

العامة للتحول اإللكتروني كمطلب إصالحي وخيار تطعويري فعي  ةالمطلب األول: النظر 
 اإلدارة العامة الجزائرية.

111 

 111 الفر  األول: اإلدارة اإللكترونية في الخطابات الرسمية.
 118 الفر  الثاني: التصور الرسمي الجزائري لإلدارة اإللكترونية.

الفعر  الثالع : برنعامج عمعل تنفيعذ اسعتراتيجية اإلدارة اإللكترونيعة فعي الجزائعر علعى ضععوء 
 مشرو  "الجزائر اإللكترونية".

111 

الثعععاني: تقيعععيم اإلدارة اإللكترونيعععة فععععي الجزائعععر علعععى ضعععوء متطلبعععات التحععععول المطلعععب 
 االلكتروني ومؤشرات التجسيد على أرض الواقع.

112 

الفععر  األول: تقيععيم آليععات تجسععيد اإلدارة اإللكترونيععة فععي الجزائععر علععى ضععوء متطلبععات 
 التحول اإللكتروني.

112 

 E-GDI. 111ة على ضوء مؤشر األمم المتحدة الفر  الثاني: تقييم اإلدارة اإللكتروني
نمعععاذ  –المطلعععب الثالععع : تعععأثير اإلدارة اإللكترونيعععة علعععى أداء اإلدارة العامعععة الجزائريعععة 

 .-قطاعية
115 

 115 الفر  األول: تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في قطا  البريد واالتصاالت.
 111 قطا  الضمان االجتماعي.الفر  الثاني: تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في 

 111 الفر  الثال : تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
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 112 الفر  الرابع: تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في قطا  التربية الوطنية والتعليم.
 121 الفر  الخامس: تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في قطا  العدالة.

: تميــز أداء المنظمــات الجزائريــة: بــين مســاعي التحقيــق ورهانــات : المبحــث الثالــث 
  -نموذجاأالجامعة –التجسيد. 

125-
811 

المطلععب األول: التوجععه نحععو خلععق ميععزة التميععز علععى مسععتوى أداء المنظمععات الجزائريععة: 
 دراسة على ضوء إرهاصات االهتمام، والتأسيس لمستلزمات وآليات التجسيد.

125 

 125 الفر  األول: إنشاء الهيئات الداعمة للتميز في المجال االقتصادي والصناعي.
 121 الفر  الثاني: التوجه نحو تحدي  اإلدارة العمومية.

 121 الفر  الثال : بناء األنموذ  الجزائري للجودة والتميز.
 125 الجامعة الجزائرية.المطلب الثاني: المقاربات اإلصالحية للتوجه نحو تميز أداء 

الفععععر  األول: دواععععععي االهتمععععام بمفهعععععومي الجعععععودة والتميععععز فعععععي قطععععا  التعلعععععيم الععععععالي 
 بالجزائر.

125 

الفععر  الثععاني: التوجععه نحععو تطبيععق نظععام "ل م د" كمطلععب إصععالحي ومقاربععة فعالععة فععي 
 تحقيق تميز األداء.

122 

الجعععودة كخيعععار اسعععتراتيجي ومقاربعععة الفعععر  الثالععع : التوجعععه نحعععو تطبيعععق مشعععرو  ضعععمان 
 إصالحية هامة.

811 

المطلعععب الثالععع : اإلدارة اإللكترونيعععة كمعععدخل تطعععويري وخيعععار اسعععتراتيجي لتحقيعععق تميعععز 
 أداء الجامعة الجزائرية.

811 

 811 الفر  األول: دوافع توجه الجامعة الجزائرية نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية.
مبذولععععة فععععي سععععبيل تجسععععيد اإلدارة اإللكترونيععععة وتطبيقاتهععععا فععععي الفععععر  الثععععاني: الجهععععود ال

 الجامعات الجزائرية.
811 

سععععهاماتها فععععي  الفعععر  الثالعععع : تعععأثير اإلدارة اإللكترونيععععة علعععى أداء الجامعععععة الجزائريعععة وا 
 إضفاء سمة التميز.

812 

ز األداء الفععر  الرابععع: آفععاق تفعيععل قععدرات قطععا  التعلععيم العععالي فععي الجزائععر لتحقيععق تميعع
 وسبل تحقيق ذلك.

812 

 811 خالصة الفصل
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-طل تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة مــن خــ "1باتنــة"الفصــل الثالــث: تميــز أداء جامعــة 
 .-دراسة ميدانية

818-
515 

 815 تمهيد
-815 المبح  األول: اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية. 

858 
 815 المطلب األول: منهج الدراسة وأدواتها.  

 815 الفر  األول: منهج الدراسة.
 815 الدراسة. واتالفر  الثاني: أدا

 888 المطلب الثاني: مجاالت الدراسة.
 888 الفر  األول: المجال الزمني.
 885 الفر  الثاني: المجال المكاني.

 851 المطلب الثال : مجتمع الدراسة وعينتها.
 851 الفر  األول: تحديد مجتمع الدراسة وضبط عينتها.

 852 الفر  الثاني: الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفقا للخصائص الشخصية والوظيفية.
-855 ".1باتنة"المبح  الثاني: : تشخيص واقع ومستوى تطبيق اإلدارة اإللكترونية بجامعة  

811 
 855 لمجاالت المحور األول من االستبيان.المطلب األول: التحليل الوصفي 

 855 الفر  األول: التحليل الكمي للبيانات المجمعة.
 851 الفر  الثاني: التحليل الكيفي للبيانات.

 852 المطلب الثاني: عرض وتحليل نتائج بيانات المحور األول.
 852 لإلدارة اإللكترونية.الفر  األول: المؤشر المتعلق بالمتطلبات اإلدارية والتنظيمية 

 815 الفر  الثاني: المؤشر المتعلق بالمتطلبات البشرية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية.
 811 الفر  الثال : المؤشر المتعلق بالمتطلبات التقنية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية.

 812 ترونية.الفر  الرابع: المؤشر المتعلق بالمتطلبات األمنية لتطبيق اإلدارة اإللك
 811 الفر  الخامس: المؤشر المتعلق بالمتطلبات المالية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية.

 815 المطلب الثال : مناقشة نتائج المحور األول على ضوء الفرضية المعتمدة في الدراسة.
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 815 الفر  األول: مناقشة نتائج المؤشر األول.
 815 الثاني.الفر  الثاني: مناقشة نتائج المؤشر 

 815 الفر  الثال : مناقشة نتائج المؤشر الثال .
 815 الفر  الرابع: مناقشة نتائج المؤشر الرابع.

 811 الفر  الخامس: مناقشة نتائج المؤشر الخامس.
-811 ".1باتنة"جامعة بداء األلكترونية في تحقيق تميز المبح  الثال : إسهام اإلدارة اإل

828 
 811 التحليل الوصفي لمجاالت المحور الثاني من االستبيان.المطلب األول: 

 811 الفر  األول: التحليل الكمي للبيانات المجمعة.
 812 الفر  الثاني: التحليل الكيفي للبيانات.

 815 المطلب الثاني: عرض وتحليل نتائج بيانات المحور الثاني.
الفععععر  األول: : المؤشععععر المتعلععععق بمسععععتوى إسععععهام اإلدارة اإللكترونيععععة فععععي تحقيععععق بنععععاء 

 ".1باتنة"استراتيجي متميز لجامعة 
815 

الفر  الثاني: المؤشر المتعلق بمستوى إسهام اإلدارة اإللكترونية في تحقيق قيعادة متميعزة 
 ".1باتنة"لجامعة 

811 

الفر  الثال : المؤشر المتعلق بمستوى إسهام اإلدارة اإللكترونيعة فعي خلعق بيئعة تنظيميعة 
 ".1باتنة"متميزة لجامعة 

812 

الفعر  الرابععع: المؤشعر المتعلععق بمسعتوى إسععهام اإلدارة اإللكترونيعة فععي خلعق مععوارد بشععرية 
 ".1باتنة"متميزة لجامعة 

828 

فععي تحقيععق اإلبععدا   إسععهام اإلدارة اإللكترونيععة الفععر  الخععامس: المؤشععر المتعلععق بمسععتوى
 ".1باتنة"لجامعة 

825 

الفر  السادس: المؤشر المتعلق بمستوى إسعهام اإلدارة اإللكترونيعة فعي تحقيعق مخرجعات 
 ".1باتنة"متميزة لجامعة 

821 

 821 المطلب الثال : مناقشة نتائج المحور الثاني على ضوء الفرضية المعتمدة في الدراسة.
 821 الفر  األول: مناقشة نتائج المؤشر األول.
 821 الفر  الثاني: مناقشة نتائج المؤشر الثاني.
 821 الفر  الثال : مناقشة نتائج المؤشر الثال .
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 821 الفر  الرابع: مناقشة نتائج المؤشر الرابع.
 828 الفر  الخامس: مناقشة نتائج المؤشر الخامس.

 828 نتائج المؤشر السادس.الفر  السادس: مناقشة 
المبحعععع  الرابععععع: تقيععععيم مسععععار تطبيععععق اإلدارة اإللكترونيععععة فععععي اإلدارة العامععععة بععععالجزائر 

 وعالقتها مستوى تميز أدائها.
825-
518 

األول: مععععدى تععععوفر متطلبععععات ومحععععددات التميععععز فععععي أداء اإلدارة العامععععة فععععي  مطلععععبال
 الجزائر.

825 

الثعععاني: ارتبعععاط مسعععتوى تميعععز أداء اإلدارة العامعععة فعععي الجزائعععر بمسعععتوى وواقعععع  مطلعععبال
 تطبيق اإلدارة اإللكترونية.

822 

 515 خالصة الفصل
 515 خاتمة

 511 قائمة المراجع
 581 المالحق

 551 فهرس المحتويات
            

 تمت بعون اهلل                                                                                     


