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ملخص :نتيجة لتطورات تكنولوجيا املعلومات واالتصال ظهرت مفاهيم وتطبيقات أحدثت تغريات يف
اإلدارات واملؤسسات على مجيع املستويات ،ومن خمرجات تكنولوجيا احلديثة ،اإلدارة االلكرتونية اليت
سامهت يف تطوير وتنمية اخلدمات العمومية يف إطار تقريب اخلدمة وتدنية التكاليف وحتقيق اجلودة،
تناولت الدراسة اإلدارة االلكرتونية و اخلدمة العمومية من حيث املفاهيم ومتطلبات التطبيق ومناذج القياس
واإلشارة إىل بعض النماذج القطاعية يف اجلزائر ،وتوصلت الدراسة أن تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف اجلزائر
عمل على عصرنة اخلدمات العمومية وهذا بدليل النماذج التطبيقية املتاحة على املواقع التابعة لإلدارات
واملؤسسات اجلزائرية
كلمات مفتاحية:اإلدارة اإللكرتونية ،اخلدمات العمومية ،عصرنة ،النماذج ،اجلزائر
تصنيفات H83،O32 ،.L97 : JEL
Abstract :as a result of development in information and communication
technology concept and application have appeared which have to change in
depertemant and institutions at All levels ,and the output of moderne
technolgy the electronic administration that contributed to the
developement of services public with in the Framework of sevices,cost
reduction and quality acheivement ,the study dealt with electronic
administration and services public in terms of concepts and requirement
application ,mesurement models and reference to some sectoral models in
Alegria , This study found that the application of electronic administration
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 -1مقدمة:

يشهد العامل اليوم حتوالت سريعة وواسعة النطاق ،حيث أفرزت هذه األخرية طلبات متعددة من
طرف املواطنني واملنظمات اإلدارية مما جنم إزياد التطلعات واإلحتياجات يف خمتلف اجملاالت ،ومن مث
وجب حتديث مؤسسات وإدارات الدولة وذلك من خالل التوجه حنو أنظمة جديدة مساعدة على حتقيق
النمو على كل املستويات ،ويف ظل تطور تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال وزيادة منو حلقات اإلبداع
واإلبتكار ،أصبح لزاما على القائمني على القرارات التماشي والتكيف مع التقدم والتطور التكنولوجي،
ومن مث تنمية اخلدمات العمومية وزيادة منو املنظمات القائمة عليها ،ويف اجلزائر حرصت الدولة على
ضمان اخلدمة العمومية وحتقيق جودهتا والبداية كانت يف إطالق مشروع اجلزائر االلكرتونية ،2013من
طرف وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال وذلك بالتآزر مع املؤسسات العمومية واملتعاملني
اإلقتصاديني ومراكز البحث الناشطة يف جمال التكنولوجيا ،ومن خالل هذا املشروع مت تقييم وضعية
تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف اجلزائر ووضع خطة عمل للنهوض بالقطاع وإدخال اإلدارة اإللكرتونية
كآلية لعصرنة القطاعات  ،واهلدف منها تقريب اخلدمة من املواطن وضبط التكلفة املشرتكة وحتقيق
اإلرتياح والرفاهية للمواطن اجلزائر
 إشكالية  :شكلت اإلدارة االلكرتونية حمور أساسي بالنسبة لإلدارات واملؤسسات العمومية يف اجلزائرويظهر ذلك من خالل خمرجات تطبيقها يف الواقع ،إذ نالحظ أن بفضلها مت تدنية عدة تكاليف على
املواطن ضامنة يف ذلك وصوله إىل جل املعلومات والبيانات يف الوقت املناسب وبالدقة العالية ،كما
عملت اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر على حتسني صورة اإلدارات و املؤسسات العمومية من قبل املواطن
،وعليه نطرح اإلشكالية التالية :
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'' في ظل تبني اإلدارة اإللكترونية ،ما النماذج التطبيقية المتوصل إليها في الجزائر ؟ ''
 أهمية البحث  :يستمد البحث أمهيته من كون أن اإلدارة اإللكرتونية مشروع حديث حيظى باإلهتمامالواسع من قبل الدول اليت تعمل على حتقيق اجلودة والكفاءة يف العمل اإلدار على مستوى إدارهتا
ومؤسساهتا ،ونتيجة لذلك عملت اجلزائر على إرساء متطلبات العمل باإلدارة االلكرتونية واحلرص على
تعميمها والعمل هبا يف كل القطاعات ومن مث ضمان اإلرتقاء باخلدمة العمومية وباملوظف اإلدار لتحقيق
مبدأ تقريب اخلدمة من املواطن .
 تقسيمات البحث :هبدف اإلملام أكثر هبذه الدراسة ،ارتأينا أن نتطرق إىل عنصر اإلدارة اإللكرتونيةبإعتباره مدخل حديث حيث مشل هذا املدخل املفهوم  ،مع توضيح العالقة التفاعلية بني خمتلف املفاهيم
ذات الصلة مبوضوع تكنولوجيا املعلومات واالتصال واليت حتمل يف أغلب األحيان داللة احلرف ''،''Eمث
تطرقنا اىل اخلدمة العمومية وعملنا على توضيح مفاهيمها ونظمها والنماذج التطبيقية املساعدة على قياس
جودهتا ،وبغية التوجه حنو اجلانب التطبيقي أشرنا يف هذه الدراسة إىل مناذج تطبيقة اإلدارة اإللكرتونية يف
اجلزائر
-2اإلدارة اإللكترونية :المفاهيم ،العالقة ومتطلبات التطبيق.
على الرغم من أن أهداف اإلدارة اإللكرتونية واحد ،إال أن تناوهلا بالتعريف والتعاطي مع مفهومها
النظر  ،تنوع بني املفكرين واملهتمني الذين تعرضوا هلذا املفهوم ،حيث لقد أكد أغلب الكتاب
واملتخصصني يف هذا اجملال على املفهوم العام لإلدارة االلكرتونية ،والذ يشمل على بعض املتطلبات
األساسية ،غري أن هذا االتفاق ال مينع من وجود العديد من التعريفات املتنوعة واملتباينة،لكن يف األصل
هي مصطلح اجنليز األصل ) (E-Managementمعناه إجناز العامالت وتقدمي اخلدمات العامة
بالشكل اإللكرتوين بدال من الطريقة اليدوية التقليدية من دون أن يتنقل العمالء وجوبا إىل اإلدارات إلجناز
معامالهتم ،مع ما يرافق هذا التنقل واحلضور من هدر للوقت واجلهد والطاقة (شعبان ،2212 ،صفحة
،)32كما عرفت '':بأهنا قدرة القطاع احلكومي على تبادل املعلومات وتقدمي اخلدمات فيما بينها وبني
املواطن وبني قطاعات األعمال ،بسرعة ودقة عالية وبأقل تكلفة عرب شبكة االنرتنت مع ضمان سرية وامن
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املعلومات املتناقلة يف أ مكان وأ وقت معتمدة على مبدأ إعداد املعلومات إلكرتونيا وتناقلها عرب
االنرتنت وضمان دقتها وسريتها ومبدأ تنفيذ املعامالت واخلدمات عن بعد مع ضمان صحتها
ومصداقيتها (بدر حممد ،2212 ،صفحة  ، '')22أما البنك الدويل فيعرفها بأهنا '':مفهوم ينطو على
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،بتغيري الطريقة اليت يتفاعل من خالل املواطنني ،واملؤسسات
التجارية مع احلكومة للسماح مبشاركة املواطنني يف عملية صنع القرار ،وربط طرق أفضل يف الوصول إىل
املعلومات ،وزيادة الشفافية وتعزيز اجملتمع املدين'' (طلحي ،2213 ،صفحة )52
من خالل التعاريف السابقة ميكننا أن نستنتج أن اإلدارة اإللكرتونية هي عبارة عن استخدام تقنية
املعلومات والوسائل االلكرتونية الجناز األعمال من خالل استخدام شبكات االتصاالت ويف مقدمتها
شبكة االنرتنت وذلك لتقدمي اخلدمات املرغوبة للمواطنني بالسرعة والكفاءة املطلوبة وتسهيل الوصول
إليها
-3عالقة اإلدارة اإللكترونية ببعض المصطلحات األخرى :لقد حدد الباحث حممد يوسف أبو أمونة
طبيعة العالقة بني اإلدارة االلكرتونية واحلكومة االلكرتونية واألعمال االلكرتونية وحصرها يف النقاط التالية
(عنرت و حفيظي ،2210 ،صفحة :)20
فاألعمال الكرتونية تعىن بإدارة األعمال إلكرتونيا على مستوى املشروعات أو املنظمات اخلاصة ،وه ينقسم
إىل فئتني مها :التجارة االلكرتونية واألعمال اإللكرتونية الغري التجارية مثل التوريد والتجهيز والتسويق ،أما
احلكومة اإللكرتونية هتتم بالوظائف العامة أو اخلدمات احلكومية اليت جير تنفيذها بالوسائل اإللكرتونية
إىل اجلمهور العام هبدف تقدمي اخلدمة احلكومية و بالنسبة لإلدارة اإللكرتونية هي منظومة األعمال
واألنشطة اليت يتم تنفيذها الكرتونيا عرب الشبكات وهي تتكون من بعدين رئيسيني مها :األعمال
اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية ،والقاسم املشرتك بني هذه املفاهيم هو استخدامها لتقنية املعلومات
واالتصال
من خالل ما سبق يتضح أن مفهوم اإلدارة الكرتونية مفهوم شامل يشمل احلكومة اإللكرتونية وكذا
األعمال اإللكرتونية ،وال شك أن هذه العالقة الرتابطية التكاملية هي اليت دفعت الدكتور غالب إبراهيم
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إىل تعريف مصطلح اإلدارة اإللكرتونية حيث اعتربها منظومة متكاملة وبنية وظيفية وتقنية مفتوحة فهي
إطار يشمل كل من األعمال اإللكرتونية للداللة على اإلدارة االلكرتونية لألعمال ،واحلكومة االلكرتونية
للداللة على اإلدارة االلكرتونية ألعمال احلكومة املوجة للمواطنني أو املوجهة لألعمال أو املوجهة
ملؤسسات ودوائر احلكومة املختلفة (عنرت و حفيظي ،2210 ،صفحة )22
-4اإلدارة اإللكترونية :األهمية و األهداف:
إن تعميم تطبيقات التقنية يف اإلدارة ليس شكال عصريا للحياة بقدر ماهو حاجة ماسة جملتمعنا ،ودافعا
لتلك اإلدارات لتجاوز واقعها واالنطالق إىل اآلفاق العاملية بوترية سريعة ومشاركة واسعة،لطاملا أن الثورة
الرقمية فتحت فضاء لقنوات التواصل وتدفق املعلومات ،فقد أصبح من الضرور االستثمار فيها لألهمية
التالية (الرزقي ،2212 ،صفحة :)22
التقليل إىل حد بعيد من خماطر التعامل الورقيزيادة معدالت أرباح املنظمة لتخلصها من تكاليف اإلنتاج التقليديةتدعيم االقتصاد الوطين وإكسابه امليزة التنافسية بزيادة الصادراتاملسامهة يف استحداث مناصب شغل جديدة ،من خالل فتح اجملال للمهن احلرة املتاحة يف األسواقااللكرتونية
فتح الباب على مصراعيه للولوج يف الشغل االفرتاضي احلر كإنشاء الربامج وبيعها التسويق االلكرتوين،التجارة ،والنشر االلكرتوين
حتسني مستويات األداء لدى املنظمات واملؤسسات واهليئات واإلدارات العمومية واحلكوميةزيادة فعالية التنظيم اإلدار والسرعة يف تقدمي اخلدماتإلغاء عامل العالقات املباشرة بني طريف املعاملة والتخفيض منه إىل أقصى احلدود لتفاد تأثريات العالقةالشخصية والنفوذ املوجودة أثناء إجناز األعمال اإلدارية وأثناء تقدمي اخلدمات
-تشجيع االستثمارات يف جمال التقنية والعمل هبا كأسلوب حضار ومتحضر

82

اإلدارة اإللكترونية نموذج حديث لعصرنة الخدمات العمومية -دراسة بعض النماذج التطبيقية –

إن الفلسفة الرئيسية لإلدارة االلكرتونية هي نظرهتا إىل اإلدارة كمصدر للخدمات ،واملواطن والشركات
كزبائن أو عمال يرغبون يف االستفادة من هذه اخلدمات لذلك فإن لإلدارة اإللكرتونية أهداف كثرية
تسعى إىل حتقيقيها يف إطار تعاملها مع العميل نذكر منها بغض النظر عن األمهية واألولوية (فؤاد و أمني،
 ،2212صفحة :)13
تقليل كلفة اإلجراءات (اإلدارية) وما يتعلق هبا من عملياتزيادة كفاءة عمل اإلدارة من خالل تعاملها مع املواطنني والشركات واملؤسساتاستيعاب عدد أكرب من العمالء يف وقت واحد إذ أن قدرة اإلدارة التقليدية بالنسبة إىل ختليص معامالتتبقى حمدودة وتضطرهم يف كثري من األحيان إيل االنتظار يف صفوف طويلة
إلغاء نظام األرشيف الوطين الورقي واستبداله بنظام أرشفة إلكرتوين مع ما حيمله من ليونة يف التعامل معالوثائق واملقدرة على تصحيح األخطاء احلاصلة بسرعة ونشر الوثائق ألكثر من جهة أقل وقت ممكن
لالستفادة منها يف أ وقت كان
القضاء على البريوقراطية مبفهومها اجلامد وتسهيل العمل واملسامهة يف عملية التخصصإلغاء عامل املكان حبيث أهنا تطمح إىل حتقيق تعيينات املوظفني والتخاطب معهم وإرسال األوامروالتعليمات واإلشراف على األداء وإقامة الندوات واملؤمترات من خالل الفيديو كونفراس ومن خالل
الشبكة اإللكرتونية لإلدارة
-5متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية :مشروع اإلدارة اإللكرتونية شأنه شأن إ مشروع أو برنامج
آخر حيتاج إىل هتيئة البيئة املناسبة واملواتية لطبيعة عمله كي يتمكن من تنفيذ ما هو مطلوب منه وبالتايل
حيقق النجاح والتفوق وإال سيكون مصريه الفشل ويسبب ذلك خسارة يف الوقت واملال واجلهد ونعود
عندها إىل نقطة الصفر فاإلدارة هي ابنة بيئتها تؤثر وتتأثر بكافة عناصر البيئة احمليطة هبا وتتفاعل مع كافة
العناصر السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية (كايف ،2211 ،صفحة )23
وتطبيق اإلدارة اإللكرتونية احلديثة واستكمال عملية التحول من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة اإللكرتونية
يتطلب توفر جمموعة من املتطلبات واليت من أمهها (عبد الفتاح ،2212 ،صفحة :)122
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-5.1التكنولوجيا الرقمية :ترتبط اإلدارة اإللكرتونية وأنشطة األعمال االلكرتونية جبميع أمناط
التكنولوجيا الرقمية من وسائط وشبكات وأدوات ،وليس كما يشاع من ارتباط اإلدارة اإللكرتونية بشبكة
االنرتنت والويب فقط ،حيث إن التكنولوجيا الرقمية تتطور على مدى الساعة وبسرعة عالية مل تعهدها
الب شرية من قبل ،كما أن أمناطها وأجياهلا تتنوع عموديا وأفقيا باستمرار ،األمر الذ يضع اإلدارة احلديثة
أمام خيارات دائمة ومفتوحة
-5.2العمليات اإللكترونية :وهي نتاج جلهود إعادة تصميم العملية اإلدارية من جديد باستخدام أدوات
ونظم تكنولوجيا املعلومات ،وذلك من أجل حتقيق موائمة دائمة بني العملية اجلديدة وبيئة اإلنرتنت
 -5.3اإلستراتيجية اإللكترونية :وتغطي اإلسرتاتيجية اإلليكرتونية أنشطة التحليل اإلسرتاتيجي لبيئة
األعمال ،التصميم واالختيار اإلسرتاتيجي وتطبيق إسرتاتيجية األعمال اإلليكرتونية باإلضافة إىل ذلك
حتدد اإلسرتاتيجية اإلليكرتونية أفضل اخليارات التكنولوجية للمنظمة مثل خيار بناء مواقع على شبكة
املعلومات العاملية أو مواقع الويب سايت.
 -5.4التسويق اإللكتروني :يرتكز التسويق اإللكرتوين على التوجه حنو الزبون والتحليل العميق
الحتياجات الزبائن اليت يتم حتديدها من خالل العالقات اإللكرتونية والتقليدية للمنظمة مع زبائنها يف
األسواق املستهدفة ،وتساعد بيئة اإلنرتنت على تكوين صالت تفاعلية مباشرة مع الزبائن ميكن استثمارها
لتلبية احتياجاهتم يف الوقت احلقيقي.
 -5.5الهيكل اإللكتروني :ال تستطيع اإلدارة اإللكرتونية العمل يف هيكل تنظيمي عمود وهرمي
متعدد املستويات واملهام املستقلة عن بعضها البعض ،بل تتطلب وجود بنية تنظيمية أفقية مرنة مع وجود
شبكية تستند إىل قواعد ثابتة وروتني إدار .
 -5.6القيادية اإللكترونية :تطوير قيادة إدارية تتعامل بكفاءة وفعالية مع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يعترب أحد أهم املسائل املهمة اليت انبثقت حديثاً عن حقل إدارة املعرفة واإلدارة اإللكرتونية،
لكون أن وجود القيادة اإللكرتونية هو شرط ضرور لضمان جناح املنظمات املستندة إىل املعرفة واملندجمة
يف أنشطة األعمال اإللكرتونية ،السيما وأن القيادة اإلدارية اإللكرتونية متثل باختصار الكفاءات اجلوهرية
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القادرة على االبتكار والتحديث وإعادة هندسة الثقافة وصنع املعرفة وإدارة عملية التعلم التنظيمي يف
منظمة ساعية للتعلم بصفة مستمرة ومؤكدة
ثانيا– الخدمة العمومية  :المفهوم ،النماذج و القياس.
 -0مفهوم الخدمة العمومية :تعددت تعاريف املتعلقة باخلدمات العمومية فنجد من يعرفها بـأهنا ''تلك
اليت تزود بواسطة منظمة عمومية إستجابة حلاجة عمومية ،و يتطلب توفريها أن حيرتم القائمون على إدارهتا
و حتقيق مبادئ املساواة ،اإلستمرارية والتكيف لتحقيق الصاحل العام '' (مرسي ،2222 ،صفحة
،)22كما أهنا '':تلك اخلدمات اليت تقدم من قبل األجهزة اململوكة للدولة وفق أساليب إجراءات واضحة
 ،تؤد اىل إجناز نوعي وسريع يف إطار تعاوين (عوض ،2222 ،صفحة  ،'')25وهي '':وظيفة يكون
أداؤها مضمونا ،مضبوطا ومراقبا من طرف احلاكمني  ،ألن تأدية هذه الوظيفة أمر ضرور لتحقيق وتنمية
الرتابط االجتماعي  ،وال يتحقق إال بفضل تدخل قوة احلاكمني '' (سويسي ،2212 ،صفحة ،)21كما
أهنا '' :اخلدمة اليت تقدمها املؤسسات العامة و أجهزة الدولة اىل املستفيد ،ضمن إطار القانون والتشريعات
املعمول هبا يف البالد'' (العريب ،2212 ،صفحة ،)25إضافة إىل '' :كوهنا نشاط ذو فائدة عامة ''
)(lionel, 2002, p. 01
ومن خالل التعريف جند أن اخلدمة العمومية تقوم على حمورين (عالو  ،2212 ،صفحة :)23
- 2.مفهوم الخدمة العامة كعملية :حيث ميكن إعتبار اخلدمة اليت تقدمها املنظمات احلكومية أو العامة
على أهنا متثل عمليات ذات طابع تكاملي،تنطو على مدخالت وتشغيل وخمرجات ،وبالنسبة
للمدخالت فأن هناك ثالثة أنواع ميكن أن جتر عليها عمليات التشغيل إلنتاج اخلدمة املطلوبة وهي
األفراد ،املوارد واملعلومات
 -3مفهوم الخدمة العامة كنظام  :إنطالقا من مفهوم النظم ميكن النظر إىل اخلدمة اليت تقدمها
املنظمات العامة كنظام يتكون من أجزاء خمتلفة تشمل ما يلي (حيياو و بن أم السعد ،2212 ،صفحة
:)20
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-.1.3نظام عمليات التشغيل أو إنتاج الخدمة :يف هذا النظام تتم عمليات التشغيل على مدخالت
إلنتاج العناصر اخلاصة باخلدمة
-.2.3نظام تسليم الخدمة :وفق هذا النظام يتم التجميع النهائي لعناصر مث التسليم النهائي للخدمة
وإيصاهلا للمواطن طالب اخلدمة
 -4نظم الخدمة العامة :ميكن تقسيم نظم اخلدمة العامة كما هو معمول به يف جمال الوظيفة لدى
اجملتمعات املعاصرة إىل نظامني :نظام اخلدمة العامة املفتوح ونظام اخلدمة العامة املقفلة (حيياو و بن أم
السعد ،2212 ،صفحة :)25
 -1.4نظام الخدمة العامة المفتوحة :حيث يتم النظر يف النظام املفتوح إىل الوظيفة بأهنا مثل أ مهمة
جمتمعية يتم إعداد الفرد هلا  ،ويتفرع ملمارستها طول حياته العملية وتقوم املؤسسات أو املنظمات العامة
وفق هذا النظام بإستقطاب عدد من العاملني وفقا لنوع اخلدمة (إقتصادية أو إجتماعية)  ،حيث يتم تعيني
العاملني تبعا ملتطلبات العمل احلقيقية بغية تقدمي خدمة احملددة يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة ،وميتاز نظام
اخلدمة العامة املفتوحة بالبساطة و املرونة و ذو طابع إقتصاد
-1.4نظام الخدمة العامة المقفلة :وفق هذا النموذج تقوم اإلدارة غالبا بعمليات إعداد املوظفني قبل
إلتحاقهم بالعمل وإستمرار التدريب أثناء العمل بغية رفع املستويات املهنية و تنمية القدرات و إكتشاف
اإلستعدادات،كما أن القاعدة العامة للنظام املقفل يف اخلدمة العامة هي إستمرار عمل املوظف مع اإلدارة
ضمن توازن يف احلقوق و الواجبات
-5نماذج قياس جودة الخدمة العمومية
 - 1.5قياس جودة الخدمات من منطور الزبائن :من الطرق الشائعة لقياس جودة اخلدمات يف إطار
هذا املدخل ما يلي (قاسم ،2225 ،صفحة :)22
مقياس عدد الشكاوى :متثل عدد الشكاوى اليت قام هبا الزبائن خالل فرتة زمنية حمددة ،مقياسا هامايعرب على أن اخلدمات املقدمة دون املستوى أو ما يقدم هلم من خدمات ال تتناسب مع إدراكهم هلا،
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وهذا املقياس ميكن املنظمات اخلدمية من إختاذ اإلجراءات املناسبة لتجنب حدوث املشاكل وحتسني
مستوى جودة ماتقدمه من خدمات لزبائنها
مقياس الرضا :وهو املقايس األكثر إستخداما لقياس إجتاهات الزبائن حنو جودة اخلدمة املقدمة وخاصةبعد حصوهلم على اخلدمات عن طريق توجيه األسئلة اليت تكتشف ملنظمات اخلدمة طبيعة شعور الزبون
حنو اخلدمة ،ومن خالل هذا املقياس ميكن للمنظمات من تبين إسرتاتيجية للجودة تتالءم مع إحتياجات
الزبائن
مقياس األداء الفعلي :إستمرار للجهود املبذولة عامليا مت التوصل إىل منوذج علمي وعملي لقياس جودةاخلدمة ويتمتع بدرجة عالية من الثقة واملصداقية وإمكانية التطبيق ،فقد توصل كل من Gronin and
 Taylorإىل مقياس يركز على األداء الفعلي للخدمة املقدمة باعتبار أن جودة هذه اخلدمة ميكن احلكم
عليها مباشرة من خالل إجتاهات الزبائن وميكن التعبري عن ذلك ب :
جودة الخدمة = األداء الفعلي
وبالرغم من املزايا اليت يتمتع هبا منوذج  Servperfيف تقييم اجلودة  ،إال أنه ال يقلل من أمهية و مالئمة
منوذج ،Servqualبل أن مقياس األداء الفعلي ،رمبا يتفوق على مقياس الفجوات من حيث الدالالت
العملية الناجتة عن عملية التقييم و القياس (قاسم ،2225 ،صفحة )22
قياس جودة الخدمات من منظور توقعات/مدركات الزبون  :يسند هذا املدخل إىل توقعات الزبائنملستوى اخلدمة وإدراكاهتم لألداء املقدم بالفعل  ،ومن مث حتديد الفجوة (التطابق) بني التوقع و االدراك،
وعند التحدث عن هذا املدخل البدا من اإلشارة إىل مفهومني أساسني لتحديد الفجوة يف جودة
اخلدمات ومها) (Christopher, 2004, p. 45توقعات الزبون وهي املعايري أو النقطة املرجعية
لألداء الناجتة عن خربات التعامل مع اخلدمة والقابلة للمقارنة واليت اىل حد ما تصاغ يف شروط  ،يعتقد
الزبون أن تكون يف اخلدمة أو سوف حيصل عليها،وإدراكات الزبون هي النقطة اليت يدرك هبا الزبون
اخلدمة فعليا كما قدمت له ومن مث الوصول اىل الرضا الفعلي ،وهذا وفق منوذج  Servqualالذ يعمل
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على تفعيل العالقة بني مقدمي اخلدمة والزبائن ،ويقوم هذا النموذج على معادلة أساسية ذات طرفني مها
االدراكات والتوقعات ،وميكن التعبري عنها مبا يلي:
جودة الخدمة =التوقعات – االدراكات
و ميكن توضيح ذلك حسب املعادلة التالية (رعد ،2222 ،صفحة :)23
 : Q= P/Eحيث أن : Q :جودة الخدمة

: Pاألداء المدرك

: Eالتوقعات

كما تكون نتائج املقارنة بني اإلدراكات و التوقعات على النحو االيت (رعد ،2222 ،صفحة : )23
إذا كانت التوقعات( )Eأقل من االدراكات( )Pفإن اجلودة مفاجئةإذا كانت التوقعات ( )Eتعادل اإلدراكات( )Pفاجلودة مرضية إذا كانت التوقعات ( )Eأكرب من االدراكات ( )Pفاجلودة غري مقبولةثالثا -نماذج تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجزائر :قراءة في بعض النماذج التطبيقية.
يف إطار تطبيق برنامج اإلدارة اإللكرتونية ،بادرت اجلزائر بإطالق عدة مشاريع تكنولوجية خصت هبا بعض
املناطق يف البداية ليتم تعميمها فيما بعد ،إذ جند أن وزارة الداخلية كانت من بني الوزرات اليت سارعت يف
تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف قطاع اجلماعات احمللية ،ومن بني املشاريع اليت حققتها ميدانيا جند
-1الجماعات المحلية  :يتمثل يف إنشاء تطبيق على الويب يسمح بإدخال البيانات اخلاصة باملواطن
اجلزائر من عقود احلالة املدنية على قاعدة بيانات متطورة متواجدة على أجهزة رئيسية ،يتم حفظها
وإسرتجاعها هبدف احلصول على معلومات دقيقة بواسطة حبث جيريه موظف البلدية ،من أجل متكني
ضابط احلالة املدنية من عرض نسخ إلكرتونية لوثائق وعقود احلالة املدنية اخلاصة باملواطن ،ليتمكن من
حفظها أو طباعتها ،وهي تقنية جتسد أيضا إمكانية إعداد وتسليم الوثائق على مستوى فروع البلدية
الواحدة دون أن يضطر املواطن للتنقل والسفر للمركز الرئيسي للحالة املدنية (الياس ،2212 ،صفحة
 ، )122ولتنظيم العمل جبواز السفر البيومرت وكذا بطاقة التعريف البيومرتية ،أصدرت وزارة الداخلية
واجلماعات احمللية عدة قرارات من بينها القرار املؤرخ يف 9ذ القعدة لعام 1431املوافق ل17اكتوبر
، 2010والذ حيدد املواصفات التقنية ملستخرج عقد امليالد اخلاص بإستصدار بطاقة التعريف البيومرتية
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وجواز السفر البيومرت  ،إضافة إىل القرار املؤرخ يف 1صفر لعام  1433املوافق ل26ديسمرب ،2012
والذ حيدد بدوره تاريخ بداية تداول جواز السفر البيومرت االلكرتوين ويهدف املشروع إىل عصرنة وثائق
اهلوية والسفر ،حيث ستكون كل من بطاقة التعريف البيومرتية وجواز السفر البيومرت وثائق مؤمنة متاما
وذات شكل أكثر مرونة وتضمن للمواطن القيام بكافة اإلجراءات اليومية،كما تعترب وثيقة جواز السفر
قابلة للقراءة األلية ومطابقة للمعايري املطلوبة من قبل املنظمة الدولية للطريان املدين (الياس،2212 ،
صفحة  ، )122كما شرعت وزارة الداخلية و اجلماعات احمللية يف إطالق عملية التسجيل اإللكرتوين
للحج سنة  ، 2016وذلك عرب كافة بلديات الوطن ،وساهم هذا اإلجراء يف ختفيف العبء على
املواطنني من حيث التنقل وإستخراج الوثائق واإلنتظار أمام اإلدارات العمومية (وزارة الداخلية،2210 ،
صفحة ،)21لقد مت إستحداث بطاقة رمادية إلكرتونية خاصة باملركبات ورخصة سياقة بيومرتية الكرتونية ،
ودخلت حيز التطبيق الفعلي سنة (وزارة الداخلية ،2210 ،صفحة )22
-1قطاع التعليم العالي والبحث العلمي  :إقحام تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف القطاع يعد مبثابة
حتول يف أساليب و طرق عمل اجلامعات خاصة يف ظل التحول حنو مفاهيم التعلم اإللكرتوين واجلامعات
اإلفرتاضية التعليم عن بعد ،فلقد إستطاعت اجلامعات اجلزائرية السري وفق ما هو إلكرتوين فمعظم
جامعات متتلك مواقع الكرتونية خاصة هبا وهبياكلها وعدد طالهبا وخمابرها ،كما سامهت هذه األخرية يف
تسهيل اإلجراءات اخلاصة بالطلبة سواء من حيث التوقيت ،الربامج ،الولوج اىل املكتبة ،عالمات
االمتحانات و دروس على اخلط  ،فهذا كله متاح على املوقع وهذا هبدف تقريب الطالب من اجلامعة،
كما مت تعميم التعامل اإللكرتوين مع الطالب اجلدد املتحصلني على شهادة البكالوريا والعمل على
معاجلة ملفاهتم إلكرتونيا ،ويف سنة  2210مت فتح أرضية جديدة لتسجيل يف املاسرت ،أضافة إىل األرضية
املخصصة لطلبة احلائزين على شهادة البكالوريا  ،2210ويندرج ضمنها طلبات التسجيل ،النقل ،اإليواء
واملنحة ،وكان وفق الشكل اإللكرتوين التايل:
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الشكل رقم ( :)21الربنامج اإللكرتوين لطلبة البكالوريا 2210

املصدر :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
كما عملت وزارة التعليم العايل على تقدمي منوذج إدار لالرتقاء بأداء هذا القطاع احليو  ،ومن أهم
املشاريع اليت طبقت يف هذا اجملال مشروع اللجنة األوربية ( )Avicenneاهلادف لدعم مشروع اجلامعة
االفرتاضية واالرتقاء مبستوى جامعات البحر األبيض املتوسط من خالل إنشاء روابط شبكية بينها هبدف
تطوير نظام التعليم عن بعد الذ تعزز بفضل املمون ليباد ( )LEEPADالذ يقوم بدور هام يف
التغطية الشبكية وضمن التوجه حنو انفتاح الشبكة على الزبائن ومؤسسات التكوين حيث تتوفر على بناء
قاعد للموارد البيداغوجية تسمح بتسهيل عملية التعليم عن بعد وترقيتها ،كما مت االعتماد على شبكة
االنرتنت يف العديد من العمليات أمهها (زان ،2210 ،صفحة :)25
التسجيالت الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد( :التسجيل األويل ،مأل بطاقة الرغبات يفشكل استمارة الكرتونية متاحة على مستوى املواقع اإللكرتونية
www.orientation.ini.dz/www.ini.dz

اليت توفرها الوزارة ، https://www.mesrs.dz/

مث اإلطالع على نتائج التوجيه ،وتأكيد التسجيل ،وكذلك القيام بعملية الطعن على مستوى الشبكة
التعليم عن بعد :قصد ختفيف نقائص التأطري من جهة ،وأيضا من أجل حتسني نوعية التكوين ،متاشيامع متطلبات ضمان النوعية ،مت إدخال طرائق جديدة للتكوين والتعليم ،تتضمن إجراءات بيداغوجية
جديدة خالل مسار التكوين هلذا مت إطالق املشروع الوطين للتعليم عن بعد ،والذ يرمي إىل حتقيق
أهداف تتوزع على ثالثة مراحل (وزارة التعليم العايل ،صفحة :)22
90

اإلدارة اإللكترونية نموذج حديث لعصرنة الخدمات العمومية -دراسة بعض النماذج التطبيقية –

 المرحلة األولى :وهي مرحلة استعمال التكنولوجيا ،احملاضرات املرئية على اخلصوص ،قصد امتصاصاألعداد الكبرية للمتعلمني ،مع حتسني حمسوس ملستوى التعليم والتكوين (سياق على املدى القصري)
المرحلة الثانية :تشهد اعتمادا على التكنولوجيات البيداغوجية احلديثة ،تعتمد خاصة على الواب(التعلم عرب اخلط أو التعلم االلكرتوين) ،وذلك قصد حتقيق ضمان النوعية ( سياق على املدى
املتوسط)
الشكل رقم( :)02نظام التعليم عن بعد

املصدر :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
المرحلة الثالثة :هي مرحلة التكامل ،وخالهلا يصادق على نظام التعليم عن بعد ويتم نشره عن طريقالتعليم "من بعد" بواسطة قناة املعرفة ،اليت يتعدى جمال استعماهلا واالستفادة منها بكثري النطاق اجلامعي،
حيث تستهدف مجهورا واسعا من املتعلمني :أشخاص يريدون توسيع معارفهم ،أشخاص حيتاجون ألمور
متخصصة ،أشخاص يف العقد الثالث من أعمارهم ،مرضى متواجدون يف املستشفيات ،أشخاص يف فرتة
النقاهة ،اخل  ،ويرتكز التعليم عن بعد حاليا على شبكة منصة للمحاضرات املرئية و التعليم االلكرتوين،
موزعة على غالبية مؤسسات التكوين ،والدخول إىل هذه الشبكة ممكن عن طريق الشبكة الوطنية للبحث
()ARN
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وكثرية هي صور استغالل التكنولوجيا احلديثة يف قطاع أو مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي من
خالل بوابات اجلامعات (اإلعالن عن فتح املسابقات نشر نتائجها ،اخلدمات املكتبية اخل)
-3قطاع التجارة ''السجل التجاري اإللكتروني أنموذجا''  :دخل حيز اخلدمة باجلزائر العاصمة يوم
 ،12/22/2212ومت تعميمه يف أحناء الوطن يف شهر جوان ،وشرعت وزارة التجارة يف التسجيل عرب
األنرتنيت للحصول عليه ،هذا األخري يسمح بالدرجة األوىل مبكافحة التزوير من خالل رمز مشفر حيتو
على كل املعطيات اخلاصة بالتاجر ،وبلغ عدد املستفيدين منذ 12/22/2212قرابة 12ألف مسجل
(بنكيح ،2213 ،صفحة  ،)51يف سنة  ،2210مت إصدار قانون رقم  10/ 22املؤرخ يف 22شعبان
عام 1225املوافق ل12ما 2210املتعلق بالتجارة اإللكرتونية ،والذ يبني ممارسات التجارة اإللكرتونية
يف املادة 3واليت توضح طريقة الدفع اإللكرتوين مبناسبة الشراء عن طريق احلساب البنكي بالعملة الصعبة،
ومن الفصل الثاين من الباب الثاين جند املادة  ،0واليت تبني أن كل نشاط التجارة اإللكرتونية يقيد يف
السجل التجار حسب كل حالة ،وينشر عرب املوقع اإللكرتوين على األنرتنيت بنطاقDZ
-4قطاع العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي  :قطاع العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي هو
األخر تبىن اإلدارة اإللكرتونية وعمل هبا داخل مقراته اإلدارة ،مشكال بذلك واسطة بني هيئة الضمان
االجتماعي واملؤمن له إجتماعيا ،ولعل من بني أهم املشاريع اليت طرحت من طرف القطاع متثلت أساسا
يف بطاقة الضمان االجتماعي وأطالق خدمات التصريح عن بعد لإلشرتاكات املتعلقة بأصحاب
املؤسسات االقتصادية ،يعتمد مشروع نظام الشفاء على إستعمال التكنولوجية الدقيقة يف إنتاج بطاقات
ذات شرحية إلكرتونية تسمى ''الشفاء'' ،هذا النظام يأيت يف إطار العصرنة الشاملة ملنظومة الضمان
اإلجتماعي ،وتعترب اجلزائر السباقة يف العمل هبذا النظام عربيا ،وهو نظام إسرتاتيجي متعدد األبعاد وله
إنعكاسات إجيابية على سري هيئات الضمان اإلجتماعي ،ومن بني إحدى مراحلة هو تعميم إستعمال
البطاقة عرب مجيع واليات الوطن منذ 22فيفر  ،2212ومن مث أصبح أل مؤمن إجتماعيا احلصول على
البطاقة إلقتناء األدوية عرب مجيع صيدليات الوطن
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ويف ذات السياق أعلن الصندوق الوطين للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء أصحاب العمل عن
إطالق نظام للتصريح باالشرتاكات عن بعد عرب املوقع اخلاص  www.cnass.dzوتعترب هذه اخلانة
مؤمنة بدرجة عالية ومتوفرة على مدار 22/22ساعة ،واليت تسمح باإلستفادة من خدمات التصريح
املقدمة لدى وكاالت إخنراطهم ،باإلضافة إىل التصريح ميكن ألصحاب العمل إرسال التصريح السنو
لألجراء  )DAS (déclaration annuelle des salariéesعرب ذات املوقع
الشكل رقم ( :)03نظام التصريح اإللكرتوين لقطاع الضمان اإلجتماعي يف اجلزائر

Source : teledeclaration.cnas.dz

 خاتمة :إن مشروع اإلدارة اإللكرتونية حظي بإهتمام من قبل الدولة اجلزائرية ،وهذا لكونه حيقق رؤية شاملة حتمل
البعد اإلقتصاد واملوجه يف األساس يف اإلستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصال من خالل تطوير
البنية التحتية وتوفري األجهزة واملعدات التكنولوجية احلديثة للمنظمات اإلدارية ،ومن اجلانب االجتماعي
سعت يف تقريب اخلدمة من املواطن وختفيف العبء عليه من حيث التنقل وحتمل التكاليف اإلضافية
،على غرار ذلك سامهت اإلدارة االلكرتونية يف اجلزائر من خالل تطبيقاهتا وصول البيانات واملعلومات إىل
اجلميع من مواطنني ومؤسسات وإدارات ،يف وقت وجيز وبدقة عالية ،كما مكنت املوظف اإلدار من
التأقلم مع التطورات التكنولوجية خاصة على مستوى اجلماعات احمللية ومن مث حتقيق التميز يف األداء
،والقضاء على البريوقراطية ،وباإلدارة االلكرتونية استطاعت اجلزائر عصرنة القطاعات اإلدارية وبداية كانت
من قطاع اجلماعات احمللية الذ اصدر بدوره مشروع جواز السفر البيومرت وبطاقة التعريف البيومرت
،وبواسطتها سهلت عمليات خمتلفة متعلقة باملواطن اجلزائر سواءا داخل الوطن او خارجه وبالرغم مما
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حققته اجلزائر من عصرنة إال اهنا تبقى بعيدة على املستوى العاملي وهذا ما تظهره التقارير العاملية الصادرة
عن األمم املتحدة ومنتدى االقتصاد العاملي ،ونتيجة ذلك أن اجلزائر مازالت يف بداية املسار ،اال ان
هناك توجه يف حتقيق االنتقال التكنولوجي
وبناء على النتائج املتوصل إليها ،إرتأينا ان نقدم التوصيات التالية :
 تعزيز االمن املعلومايت بالنسبة لإلدارات واملؤسسات العمومية ،ألنه متعلق بدرجة األوىل خبصوصياتاملواطن ،ومن مث كسب الثقة الن هذا األخري عنصر جد هام يف إجناح اإلدارة االلكرتونية يف اجلزائر
 االهتمام باملورد البشر عن طريق تكوينه وتدريبه على التكنولوجيات احلديثة سواء على مستوى املراكزاحمللية املتخصصة أو بالشراكة مع البلدان الرائدة يف اجملال
 االعالم وحتسيس اجملتمع بأمهية اإلدارة اإللكرتونية ،ألنه لبنة القيام مبشروع اإلدارة اإللكرتونية وجناحاملشروع مرتبط بتقدم اجملتمع
 إشراك القطاع اخلاص يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال اإلستفادة من جتارب الدول يف جمال اإلدارة اإللكرتونية تعميم تكنولوجيا املعلومات واالتصال على كافة املناطق وتوسيع البنية التحتية املرتبطة هبا مما يضمنتدفق عايل وسريع يف اجلزائر
 المراجع:-Christopher, L. (2004). Marketing des services. France.
-lionel, g. (2002). Quelle avenir pour les sevices publics. France.
اجلماعات احمللية وزارة الداخلية ( )2210تاريخ االسرتداد  ،2222 ,12 22منhttp://www.interieur.gov.dz
-السيد القزاز بدر حممد ( )2212االدارة االلكرتونية يف حماربة الفساد االدار

مصر :دار الفكر

اجلامعي
السيد حجاز مرسي ( )2222اقتصاديات املشروعات العامة مصر  ،دار اجلامعية للنشر والتوزيع94
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أوشاش فؤاد ،و مياين أمني ( )2212االدارة االلكرتونية :املفاهيم ،السمات والعناصر جملة دراساتحول اجلزائر والعامل ،العدد 04
بن مرزق عنرت ،نور الدين حفيظي )2210( ،أدارة املوارد البشرية يف عصر اإلدارة اإللكرتونية  ،مركزالكتاب األكادميي
مجال شعبان ( )2212األرشيف اإلدار الرقمي أساس اإلدارة اإللكرتونية ،جملة أعلم ()12حسن الصرن رعد ( )2222تطوير منوذج الفجوة يف قياس جودة اخلدمات املصرفية اىل املستوىالعاملي ،جملة العلوم االنسانية ،العدد 04
خلف العنز عوض ( )2222ادارة جودة اخلدمات العمومية-املفاهيم وأساليب التطوير  ،االردن ،دارحنني للنشر والتوزيع
دالل سويسي ( )2212نظام املعلومات كأداة لتحقيق اجلودة اخلدمة الصحية باملؤسسة العموميةاالستشفائية مذكرة ماجستري،جامعة ورقلة
شاهد الياس ( )2212تقييم جتالبة احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر ،اجمللة اجلزائرية للدراسات احملاسبيةواملالية،العدد03
عبد الفتاح عالو ( 25اكتوبر )2212 ,دور االدارة االلكرتونية يف ترشيد اخلدمةالعمومية جامعةبومرداس
عطية العريب ( )2212دور احلكومةااللكرتونيةيف حتسني أداء اخلدمة العمومية اطروحةدكتوراه يفعلوم التسري ،جامعة بسكرة
عالو عبد الفتاح ( 22افريل ،)2212 ,دور االدارة االلكرتونية يف تطوير وظيفة املوارد البشرية يفاملنظمة جامعة مخيس مليانة
فاطمة الزهراء طلحي ( )2213تنمية املوارد البشرية ودورها يف تفعيل اإلدارة اإللكرتونية مصر :مكتبةالوفاء القانونية
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كتاف الرزقي ( ،)2212االدارة االلكرتونية وفعالية التنظيم يف االدارات العمومية اجلزائرية جملة دراساتحول اجلزائر والعامل  ،العدد22
مرمي زان ( )2210دور احلكومة االلكرتونية يف عصرنة املرافق العمومية وجتويد خدماهتا  -مناذجقطاعية جملة البحوث السياسية واالدارية ،العدد12
مصطفى يوسف كايف ( )2211االدارة االلكرتونية ادارة بال أوراق -ادارة بال مكان-ادارة بال زمانسوريا :مؤسة رسالن للطباعة والنشر
نايف علوان قاسم ( )2225ادارة اجلودة يف اخلدمات االردن :دار اليازورنعيمة حيياو  ،و فتيحة بن أم السعد ( )2212دور نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف حتسنينظام اخلدمة العامة يف ظل احلكومة االلكرتونية

جملة الدولية للبحوث االسالمية واالنسانية املتقدمة

،العدد13
 -وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مت االسرتداد من http://services.mesrs.dz
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