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ملخص:
يزداد االهتمام يوم بعد يوم اىل ضرورة القضاء على املظاهر السلبية لإلدارة
البريوقراطية الكالسيكية ،وتسهيل العملية االدارية على مجيع املستوايت ،هبدف تقدمي
خدمات تتماشى والتطور التكنولوجي ،والوصول اىل أداء فعال وجودة يف اخلدمات ،وكل
هذا يستلزم رقمنه االدارة ،والتحكم يف مجيع التقنيات التكنولوجية حلماية هذه البينات
الرقمية ،وهذا ما أدى ابإلدارة اجلزائرية يف اآلونة االخرية اىل التوجه حنو هذا التنظيم اجلديد
( االدارة االلكرتونية) ملواجهة رهاانت وحتدايت البيئة الداخلية واخلارجية هلا يف ظل الثورة
التكنولوجية
الكلمات املفاتيح( :االدارة ،االدارة االلكرتونية ،الرقمنة ،البريوقراطية ،التنظيم).
Abstract :
Day after day, attention is increasing to the need to
eliminate the negative aspects of classic bureaucratic
management, and to facilitate the administrative process at all
levels, with the aim of providing services in line with
technological development, and access to effective performance
and quality in services, and all of this requires the digitalization
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of the administration, and control of all technological techniques
to protect these Digital data, and this is what led the Algerian
administration in recent times to move towards this new
organization (electronic administration) to face the stakes and
challenges of its internal and external environment in light of the
technological revolution.
Key words: (: Administration, Electronic administration ,
digitization, bureaucracy, organization)
Résumé : Jour après jour, l'attention se porte de plus en plus
sur la nécessité d'éliminer les aspects négatifs de la gestion
bureaucratique classique, et de faciliter le processus administratif
à tous les niveaux, afin de fournir des services en phase avec le
développement technologique, et d'atteindre des performances et
une qualité efficaces dans les services, et tout cela nécessite la
digitalisation de l'administration, et le contrôle de toutes les
techniques technologiques pour les protéger. La donnée
numérique, et c'est ce qui a conduit l'administration algérienne ces
derniers temps à s'orienter vers cette nouvelle organisation
(administration électronique) pour faire face aux enjeux et enjeux
de son environnement interne et externe face à la révolution
technologique.
les mots clés:(gestion, e-administration, numérisation,
bureaucratie, organisation.)

مقدمة
يعترب تنظيم املعرفة والبحث املتواصل يف اجملال العلمي أهم ركائز البحث عن التغيري
والتجديد يف اجملال التكنولوجي ومن بني االجنازات اليت أحدثت ثورة رقمية يف العامل هو
 والذي أصبح،*ربط خمتلف احناء العامل بشبكة االنرتنت أو ما يسمى *الشبكة العنكبوتية
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العامل فيه ما يسمى ابلقرية الصغرية ،لسهولة تبادل املعلومات يف شكلها الرقمي والذي تطور
على مجيع املستوايت مثل استخدام هذه االدارة االلكرتونية يف عمليات حتسني االداء
والتجارة االلكرتونية ،والتعليم االلكرتوين ...وتتميز هذه العمليات ابلسهولة والسرعة وقلة
التكاليف والفعالية يف تقدمي اخلدمات للزابئن واالفراد يف خمتلف االنشطة ،وابلتايل تسعى
املنظمات احلديثة اىل التوجه اىل النموذج االلكرتوين يف االدارة والتسيري للوصول اىل حتقيق
أهدافها ،واجلزائر ضمن هذه املنظمات اليت سعت اىل احداث عملية تغيري داخل ادارهتا
من خالل تطبيق مجلة من القوانني واللوائح لتجديد االدارة والتوجه حنوى االدارة االلكرتونية
ابتداءا من سنة  2013ومن منطلق هذا التغيري ومحل مشروع الرقمنة نطرح التساؤل التايل
 :ما هو مستقبل االدارة االلكرتونية يف اجلزائر ؟.
ولإلملام جبوانب الدراسة ارأتينا اىل اتباع جمموعة من اخلطوات كمايلي :
 .2حتديد مفاهيم الدراسة
1.2

مفهوم االدارة:

هي اسرتاتيجية ادارية لعصر املعلومات ،تعمل على حتقيق خدمات أفضل للمواطنني
واملؤسسات ولزابئنها ،مع استغالل أمثل ملصادر املعلومات املتاحة ،من خالل توظيف
املوارد البشرية واملعنوية املتاحة يف إطار الكرتوين حديث من أجل استغالل أمثل للوقت
واملال واجلهد وحتقيقا للمطالب املستهدفة وابجلودة املطلوبة (كايف ،2011 ،الصفحات

.)62-61
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كما تشري أيضا على أهنا منظومة االعمال واالنشطة اليت يتم تنفيذها الكرتونيا وعرب

الشبكات مبعىن عن طريق استخدام التنظيم والوسائل االلكرتونية (عيسى ،2017 ،صفحة

.)84

 -ويرى بيرت داركر عمل االدارة تقتضي ابلتفكري وابلتحضري لتحديد االهداف

والقيم ،كما يقتضي عمل االدارة على تنمية وتطوير املؤسسة وأعضائها إلحداث تغريات
يف احلاجات والفرص (امليداين ،2004 ،صفحة )324

.

 2.2مفهوم االدارة االلكرتونية:
هي اسرتاتيجية ادارية لعصر املعلومات ،تعمل على حتقيق خدمات أفضل للمواطنني
واملؤسسات ولزابئنها ،مع استغالل أمثل ملصادر املعلومات املتاحة ،من خالل توظيف
املوارد البشرية واملعنوية املتاحة يف اطار الكرتوين حديث من أجل استغالل أمثل للوقت
واملال واجلهد وحتقيقا للمطالب املستهدفة وابجلودة املطلوبة (كايف ،2011 ،الصفحات

.)62-61
كما تشري أيضا على أهنا منظومة االعمال واالنشطة اليت يتم تنفيذها الكرتونيا وعرب
الشبكات مبعىن عن طريق استخدام التنظيم والوسائل االلكرتونية (عيسى.)2017 ،
 3.2مفهوم الرقمنة:
الرقمنة مفهوم حديث ارتبط بظهوره مع بروز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
والذي نتج عنه التحول من استخدام الطرق التقليدية يف نقل املعلومات واملعارف اىل
استخدام االرقام يف نقل هذه املعلومات واملعارف بتوظيف هذه التكنولوجيات احلديثة يف
هذا امليدان (بوزية ،2020 ،صفحة .)44
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4.2مفهوم البريوقراطية:
تقوم هذه النظرية على مجلة من املبادئ خنتار منها ماله عالقة ابالتصال داخل
املؤسسة ،ومن هذه املبادئ التخصص ،وحتديد السلطات ،والرتكيز على القيام ابلسلوك
الرمسي واحرتامه وجتنب السلوك غري الرمسي ،والظواهر يف االداء ويف احرتام االوامر ،والتأكيد
على السلطة واحرتام أوامرها ،والزامية التطبيق ،واحرتام السلمية ،والتخصص يف املهام
(قاسيمي ،2017 ،.صفحة .)260
 5.2مفهوم التنظيم :تعرف التنظيمات أبهنا وحدات اجتماعية تقام وفقا لنموذج
بنائي معني لكي حتقق أهداف حمددة (حممد ،2006 ،صفحة  .)31ويعرفه انصر
قاسيمي أبنه كل عملية تستهدف تنظيم العالقات االجتماعية املختلفة الرمسية وغري
الرمسية داخل املنظمة وخارجها ،ضمن جمموعة من القوانني والقواعد الرمسية ،وغري
الرمسية ،مبا فيها وضع اهليكل التنظيمي ،وتوضيح أشكال االتصال ،وتبادل املعلومات،
وذلك بغرض حتقيق االستقرار (قاسيمي ،2017 ،.صفحة .)96
 .3مكوانت االدارة اإللكرتونية لبناء منظومة كاملة تعتمد على الرقمنة يف البياانت
يشرتط العناصر التالية:
 :1.3الربجميات والشبكيات:
الربجميات هي جمموعة برامج املستخدمة لتشغيل جهاز احلاسب االيل واالستفادة
من امكانياته املختلفة ،بينما الشبكات فهي الوصالت االلكرتونية املمتدة عرب نسيج اتصايل
لشبكات االنرتنت ،االكسرتانت ،وشبكة االنرتنت اليت متثل شبكة القيمة للمؤسسة

وإلداراهتا االلكرتونية (ص ،2017 ،صفحة .)235
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 2.3احلاسب االيل :ممثال للعقل ومبا يوفره من قواعد منطقية ميسرة لتوثيق
البياانت واملعلومات وتداوهلا (بودوش ،2018 ،صفحة .)134
 3.3املورد البشري :وهو الفاعل الرئيسي يف هذه العناصر ألنه بدونه ال تتم أي
عملية ادارية داخل هذا التنظيم ،والذي له دور فعال يف ابتكار وتطوير أجهزة احلاسب
االيل ،وتطوير خمتلف الربجميات احلديثة املناسبة لكل تطور تكنولوجي ،اضافة اىل ذلك
يعترب قائد الكرتوين ابمتياز يتحكم يف فرق العمل الكرتونيا على مستوى مجيع الوظائف

االدارية ،ويؤكد ميشال كروزيه يف هذا السياق ،أن الفاعل كلما حتكم يف هذه التقنيات
مثل التحكم يف استخدام احلاسب االيل وابتكار الربجميات املتطورة ،كلما زادت سلطته
نسبيا ،وابلتايل التحكم يف مناطق صنع القرارات ،وتصبح املنظمات انجحة ومتطورة كلما
استثمرت يف مواردها البشرية ،ألنه مفتاح أمان هلذه االدارة االلكرتونية من كل اخرتاقات
ومحاية بياانهتا اليت تعترب سر تقدمها ومنوها.
.4أهداف االدارة االلكرتونية
عندما نتحدث عن جمموعة املكاسب االجيابية للتوجه لإلدارة االلكرتونية نذكر

االهداف اليت من أجلها أسست هذه االدارة واليت نذكر منها ما يلي (نسرين،2016 ،
صفحة :)241
 -1.4ادارة ومتابعة االدارات املختلفة للمؤسسة وكأهنا وحدة مركزية.
-2.4توفري البياانت واملعلومات للمستفيدين بصورة فورية.
-3.4التعلم املستمر وبناء املعرفة.
 -4.4زايدة الرتابط بني العاملني واالدارة العليا ومتابعة وادرة كافة املوارد.
ابإلضافة اىل االهداف املوضحة يف الشكل التايل:
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شكل رقم ( -)01أهداف االدارة اإللكرتونية.

 تطوير االدارةالعامة.
 خفضاالعمال
الورقية.

 تحسينالخدمات.
 خفضالتنقل
التوصيل

 التقرب من المواطنين(الموظفين).
 واجهة واحدة بالنسبةللمواطنين (الموظف).
 نظرة موحدة للمواطنين تحسين التنافساالقتصادي.
 استخدام االنترنتللتجارة العالمية
واتاحة الفرصة

أهداف
االدارة

خفض
المصاريف

املصدر :مصطفى يوسف كايف :مرجع سبق ذكره ،ص .81
.5أمناط االدارة االلكرتونية
أتخذ االدارة االلكرتونية أمناط وأشكاال متعددة تتفق مع طبيعة العمل لدى املنشأة
مبا حيقق أهدافها ومن تلك االمناط مايلي:
1.5احلكومة االلكرتونية:
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تعد احلكومة االلكرتونية أحد أمناط االدارة االلكرتونية ،ويقصد هبا ادارة الشؤون
العامة بواسطة وسائل الكرتونية لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية ،والتخلص
من االعمال الروتنية ،واملركزية بشفافية عالية ،وميكن أن يتمثل ذلك يف اجناز اخلدمات

احلكومية بني اجلهات املختلفة (أمحد ،2009 ،الصفحات .)70-96

ومن بني إجيابيات هذا النمط ،تسهيل عملية اختاذ القرارات وخاصة القرارات
املستعجلة وابلتايل تتسم هذه احلكومة االلكرتونية ابلفعالية يف حتقيق االهداف املسطرة،
ابإلضافة اىل ربح الوقت والتكاليف يف اجناز املشاريع وهذ ما ينعكس على حتسني االداء.
والشكل رقم ( )02يوضح املتطلبات بناء احلكومة االلكرتونية.
تبادل

بناء نظام

توفير بنية

القرارات

أمن

قانونية

توفير
البنية

بناء الوعي

بناء الحكومة

والتشاركية

قابلية
بناء قيادة

التغيير

ورؤية
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املصدر :زليخة قنطري ،جلول عبد العايل :احلكومة االلكرتونية متطلبات تطبيقها
يف االدارات العمومية اجلزائرية ،جملة التواصل يف االقتصاد واالدارة والقانون ،عدد ،48
اجلزائر ،2016 ،ص .164
 2.5الصحة االلكرتونية:
تقوم الصحة االلكرتونية بتوفري االستشارات واخلدمات واملعلومات الطبية اىل

املريض ،عرب وسائل الكرتونية (أمحد ،2009 ،الصفحات .)70-69
 3.5التجارة االلكرتونية:

هي تبادل املعلومات واخلدمات عرب شبكة االنرتنت لتحقيق التنمية االقتصادية
بصورة سريعة ،وميكن أن يتحقق الدفع من خالل البطاقات البنكية وتعد التجارة االلكرتونية
أول تطبيق إلدارة اإللكرتونية (أمحد ،2009 ،الصفحات .)70-96
 -3.5التعلم االلكرتوين:
ونقصد به استخدام تكنولوجيات االعالم واالتصال عرب شبكة االنرتنت ،يهدف
الوصول اىل جودة يف التعليم عن بعد لتقليص التكاليف وفهم واستيعاب أكرب للطلبة يف
فهم احملاضرات.
ويقول جورج واتسن أنه ميكن للطالب من أماكن اقامتهم ودراستهم ومواقع
احلوسبة املنتشرة يف سائر أحناء اجلامعة املوصولة ابلشبكة أن يعيدوا عرض الصور ابلقدر
الذي يرودونه ،وميكن بلوغ فهم الطالب املعزز بطريقة أسهل وذلك بسبب طبيعة هذا

الشكل من التدريس املصمم للسماح ابلتعلم وفقا ملعدل استيعابه (كاتر ،2006 ،صفحة
.)42
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وتعد اجلامعة اجلزائرية من بني الدول اليت أحدثت عدة تغريات حنوى الرقمنة والتعلم
االلكرتوين وهو ما جتلى يف الدور االجيايب نسبيا يف مواجهة وابء كوروان املستجد من خالل
التعليم عن بعد للوقاية من انتشار هذا الوابء ومن بني هذه االجيابيات نذكر مايلي:
 وضع احملاضرات يف املنصات االلكرتونية والتدريس ومناقشة
املذكرات وأطروحات الطلبة ،وعقد االجتماعات عن بعد من خالل تقنية
التحاضر عن بعد.
 وضع الربيد االلكرتوين للجامعة والكليات حتت تصرف
الطلبة واالساتذة واالداريني.
 .6الكفاءات املطلوبة إلخصائي املعلومات:
يعترب املورد البشري العنصر الفاعل يف جناح العملية االدارية اليت تعتمد على الرقمنة
واالساليب احلديثة يف تسيري هذا التنظيم اجلديد ،وهلذا يتطلب على املوظف يف هذا اجملال
عدة كفاءات منها املهنية واملهارات الشخصية واليت نذكر منها مايلي (الكميشي،2016 ،

صفحة :)297

 1.6الكفاءة املهنية:
ونقصد هبا كل ما يتعلق مبصادر املعلومات والوصول اليها والقدرة على استخدام
هذه املعرفة لتقدمي خدمات معلومات عالية اجلودة مثل ادارة خدمات املعلومات والتحسني
املستمر هلا وتطبيق أدوات وتقنية املعلومات.
 2.6الكفاءة الشخصية :ونقصد هبا جمموعة من االجتاهات واملهارات والقيم اليت
متكن االختصاصيني من العمل بفاعلية وتتمثل يف:
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امتالك سعة االفق.
العمل على خلق بيئة تتميز ابالحرتام والثقة.
املقدرة على االبتكار والتطوير والتقييم.
العمل بنجاح مع االخرين ضمن فريق عمل.



مهارة ادارة املشروعات

.7اجنازات االدارة االلكرتونية يف اجلزائر:
نظرا للتحوالت والتغريات اليت حدثت على املستوى العاملي وخاصة يف جمال
االتصال واالعالم وتوجه االدارة اجلزائرية حنوى عصرنة اداراهتا وربطها ابلعامل اخلارجي
والداخلي بوسطة شبكة االنرتنت وابلتايل احداث عدة تغريات على املستوي التنظيمات
الكالسيكية والتوجه اىل تنظيم يساهم يف تطوير البالد من خالل االهتمام ابلفرد والتقليل
من االجراءات البريوقراطية بداية من سنة  2013ومن بني أهم اجنازات االدارة االلكرتونية
مايلي (عيسى ،2017 ،صفحة :)88
 oإطالق بطاقة التعريف الوطنية البيو مرتية وااللكرتونية.
o
o
o
o
o
o

إطالق جوازات السفر البيو مرتية.
انشاء الربيد االلكرتوين.
اعطاء نظام تسيري ومتابعة امللفات القضائية.
اعداد شبكة الصحة اجلزائرية مع ربط خمتلف املؤسسات الصحية.
اعطاء نظام الدفع البنكي واحلساابت الربيدية ،ابإلضافة إلنشاء موزعات
بنكية وتوزيع بطاقات السحب والدفع االلكرتوين.
انشاء شبكة اكادميية حبثية تربط جمموعة مؤسسات التكوين العايل.
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 oشبكة الطالع على النتائج امتحاانت شهاديت البكالوراي والتعليم املتوسط.
 oالتسجيل اجلامعي االويل للحاملني اجلدد لشهادة البكالوراي ،ابإلضافة اىل هذه
االجنازات ويف ظل تفشي وابء كوروان املستجد استحدثت وزارة التعليم العايل
متمثلة يف املؤسسات اجلامعية إبنشاء منصات التعليم عن بعد والتحاضر عن
بعد وتبادل املعلومات ،وعقد امللتقيات االفرتاضية ،وعقد جمالس اللجان
العلمية عن طريق شبكة االنرتنت وتقنية التحاضر عن بعد بداية من أفريل
 2020اىل يومنا هذا.
ويف االخري قامت وزارة التجارة بعدة اجراءات يف جمال حتديث هذا القطاع من
انحية الرقمنة بداية سنة  2020وعملية الدفع االلكرتوين عند التجار ابستخدام أجهزة
الكرتونية يف عملية البيع والشراء واستحداث السجل التجاري االلكرتوين.
.8معوقات تطبيق االدارة االلكرتونية:
ان املتتبع ملسار تطبيق منوذج االدارة االلكرتونية وحماولة التوجه تدرجييا اىل مواكبة
التغريات يف جمال التكنولوجيات االعالم واالتصال واالدارة ،قد تواجه االدارة صعوابت تقنية
وفنية يف تطبيق هذا النموذج الرقمي ومن بني هذه املعوقات اليت تواجه االدارة بشكل عام
واالدارة اجلزائرية بشكل خاص مايلي:
 ضعف تدفق االنرتنت وعدم تغطية الشبكة العنكبوتية كامل أرجاء الوطن.
 نقص القواعد واالطر القانونية التشريعية واالسراع يف عملية تطبيق االدارة
االلكرتونية.
 مقاومة عملية التغيري من قبل املرؤوسني واخلوف من فقدان مناصبهم ،بسبب
نقص تكوينهم ،واملهارات اليت تنظمها الوظيفة اجلديدة.
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 اما املعوقات أالمنية تتمثل يف (جياليل ،2008 ،صفحة :)229
 خماوف كبرية لدى املتعاملني مع االدارات من جناح احدى حماوالت االخرتاق
لإلدارة اليت يتعاملون معها ،وأن ميس ذلك االخرتاق البياانت اخلاصة هبم ابحلذف
أو التدمري ،أو استغالهلا يف أعمال غري مشروعة.
 عدم توافر برجميات حتكم الرقابة على االخرتاقات املتعمدة.
 تشمل حتدايت أمن املعلومات نطاقا واسعا من العناصر ،بعضها فين تقين يرتبط
ابألنظمة التقنية والربامج واالجهزة املستخدمة ،وبعضها االخر يرتبط ابألفراد
واهليئات االدارية القائمة على االدارة االلكرتونية حول العامل.
.9مستقبل االدارة االلكرتونية يف اجلزائر:
يف ظل التغيري التكنولوجي والتطوير املستمر ملختلف أجهزة االتصال ونقل البياانت
وتبادهلا عرب شبكات االنرتنت ،واالعتماد على الربامج الذكية ،أصبح التغيري أكثر من ضرورة
ملواجهة هذه التحدايت ابلنسبة للمنظمات اليت تعتمد على الرقمنة يف معامالهتا من خالل
أتمني هذه البياانت واملعلومات.
وهذا ما أشار اليه الباحث ديفيد جيلرينت "أن شكل التكنولوجيا بعد نصف قرن

سيعتمد على الربامج اليت خنرتعها" (بروكمان ،2009 ،صفحة  )180ويرجع الباحث

ديفيد هذا التطور اىل املنافسة على تطوير بنيات الربامج االلكرتونية ،ويؤكد هذا الطرح
الباحث ألفني توفلر يف كتابه حتول السلطة ،على أنه من ميتلك املعرفة وتنظيم البحث
العلمي ميتلك السلطة ،ويف اآلونة االخرية ويف ظل وابء كوروان املستجد أو ما يعرف

 couvid 19واملنافسة الشديدة بني الدول العظمى املتطورة حنوى اكتشاف وتطوير
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اللقاح اخلاص هلذا الوابء ،ما هو يف احلقيقة اال صراع قدمي جديد على االنفراد أبحادية
القرار الدويل بني جمموعة هذه الدول ألن ابتكار اللقاح يعترب قوة يف يد السلطة املهيمنة

على العامل ،وهذا ما يؤكده العامل بيرت بالو على ان النفوذ والقوة مها جناحني للسلطة.

وهلذا تسعى املنظمات يف ظل الثورة التكنولوجية يف خمتلف اجملاالت اىل البحث
دوما حنوى جتديد املعرفة للتحكم يف هذه التكنولوجيات ،لكي حتافظ على استقرارها ومنوها
واستقاللية قرارهتا ،واجلزائر من بني البلدان اليت تبحث عن خلق مناخ تنظيمي لتطوير ذاهتا
ابالعتماد على االستثمار يف املوارد البشرية من خالل تدريبهم وتكوينهم داخليا وخارجيا
هبدف حتسني أداء مؤسساهتا سواء كانت مدنية حكومية أو خاصة او أمنية .وميكن تلخيص

هذه التطورات على النحو التايل (نوي ،2010 ،صفحة :)127
 زايدة دور املعلومات واالتصاالت الرقمية.

 زايدة معدالت إنفاق الشركات على البحث والتطوير يف التكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
 زايدة دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتسني انتاجية الفرد.

 انتشار ظاهرة املنظمات املدارة عن بعد ،نتيجة استخدام شبكة احلاسب االيل
احمللية والواسعة والعاملية ،كما يتوقع زايدة التحالفات بني املنظمات والعمالء
واملوردين.
 زايدة االعتماد على برامج النظم الذكية لدعم القرارات اجلماعية ابستخدام غرف
القرارات.
 ويؤكد الباحثان دايان جي أ ويلنغز – وريتشارد إن كاتر أبنه "برغم التحدايت
املقبلة ،ال يسع أي شركة أو كلية أو جامعة ،أو وكالة حكومية جتاهل الفرص
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اليت تتيحها االعمال االلكرتونية ،فاحلقائق واضحة ابلنسبة لألولئك الذين لديهم
مهارة كافية يف استغالل امكانية االنرتنت ،فإهنا تتيح طريق أكثر فاعلية وكفاءة

إلجناز العمل" (كاتر ،2006 ،صفحة .)117

ويف هذه االطار النظري للنموذج االداري االلكرتوين ،وجب على الفاعلني داخل
مؤسسات القرار التوجه اىل امليدان ومد مجيع التعليمات والتحفيزات املادية واملعنوية للطبقة
القائمة على تطوير هذا النموذج اجلديد ،لضمان جناحه ،من خالل التزام مجيع االطراف
الفاعلة يف هذه ال عملية بقيم املواطنة اليت جتعل من اتقان العمل واحرتام الوقت ،والتضامن
 ،واملشاركة يف اختاذ بعض القرارات ،سند من أجل تنمية املؤسسات وحتقيق أهدافها ،واعادة
النظر يف املورد البشري وتدريبه وتكوينه من خالل فتح ختصصات جديدة داخل اجلامعة
تتماشى وعصرنة مجيع القطاعات ،ألن االهتمام ابلبحث العلمي وتشجيع االبتكار
واالستفادة من اخلربات يف داخل الوطن وخارج الوطن وهتيئة مناخ وبيئة مالئمة للبحث
العلمي ،سيتيح مصادر للمعلومات واالفكار االبداعية واملشاريع ذات الفائدة على اجملتمع.
اخلامتة:
إن تطبيق منوذج االدارة االلكرتونية أفرز عدة اجيابيات ملموسة للفرد داخل
اجملتمعات املتطورة ،من خالل تقدمي اجلودة يف اخلدمات وتقريب االدارة منه وتقليص املظاهر
السلبية للممارسات البريوقراطية وتقليل الفساد االداري بكل أنواعه ،واعادة تشكيل تنظيم
رقايب جديد تفرضه الرقمنة ،والتقليل من مركزية اختاذ القرارات وااتحة املعلومات بصفة دورية
لألفراد فيما خيص انشغاالهتم داخل املؤسسة أو خارجها.
ويف االخري لنجاح هذا النموذج اجلديد الذي فرضته الثورة التكنولوجية فرضا
البد من التغلب على معوقات تطبيق هذه االدارة االلكرتونية ،من خالل انتقاء املوارد
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البشرية ذات كفاءة مهنية وشخصية وتوفري املناخ التنظيمي املالئم للعمل والتكامل إلجناح
هذا النموذج االلكرتوين.
قائمة املراجع:
-1

كايف مصطفى يوسف (2011( :االدارة اإللكرتونية ادارة بال ورق،

دار رسالن ،دط ،سوراي.
-2

أمحد حممد مسري )2009( :االدارة االلكرتونية ،دار امليسرة ،ط ،1

عمان.
-3

داين أبلنغر ،رتشارد إن كاتر )2006( ،جتديد االدارة ،ترمجة مسيح

بوفارس ،مكتبة العبيكان ،ط  ،1الرايض.
-4

ابراهيم لطفي طلعت )2007( :علم اجتماع التنظيم ،دار غريب

للنشر ،دط ،مصر.
-5

بربر كامل )1996( :االدارة علمية ونظام ،املؤسسة للدراسات والنشر

والتوزيع ،ط ،1لبنان.
-6

داركر بيرت ) )2004فن االدارة ،ت :عبد اهلادي امليداين ،مكتبة

العبيكان ،ط  ،1الرايض.
-7

قاسيمي انصر )2017(:مصطلحات أساسية يف علم اجتماع االعالم

واالتصال ،ديوان املطبوعات ،دط ،اجلزائر.
-8

حممد علي حممد )2006 (:علم اجتماع التنظيم مدخل للرتاث

واملشكالت واملوضوع واملنهج ،دار املعرفة اجلامعية ،دط ،مصر.
تجامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-

ISSN 2716-7887 / EISSN 2716-7909

190

جملة العلوم االنسانية واالتجماايية

العدد05:الشهر03السنة2021:

ص – 175:ص 192

االدارة االلكرتونية يف اجلزائر بني املعوقات ورهانات
املسمقبل

-9

بروكمان جون )2009( :اخلمسون سنة املقبلة ،ترمجة :غنيم فاطمة،

هيئة أبو ظيب للثقافة والرتاث ،ط ،1االمارات العربية املتحدة.
-10

طه حسني نوي )2010 (:التطور التكنولوجي ودوره يف تفعيل ادارة

املعرفة مبنظمة االعمال ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،قسم التسيري اجلزائر.
-11

عيين عيسات )2017( :التوجه حنوى االدارة االلكرتونية يف اجلزائر

من خالل مشروع اجلزائر االلكرتوين ،2013 ،اجمللة اجلزائرية للدراسات السياسية ،اجمللد
 ،4العدد ،2اجلزائر ،ص-ص .90-83
-12

فارطي حورية ،مراوي اميان )2017) :دراسة أثر استخدام االدارة

االلكرتونية من طرف مصاحل اخلدمة العمومية يف حتسني جودة اخلدمة العمومية ،جملة جماميع
املعرفة ،اجمللد  ،3عدد  ،2اجلزائر.
-13

زروقي نسرين(2016) :االدارة االلكرتونية كأحد افرازات عامل

تكنولوجيا االنرتنت والتجارة االلكرتونية ،جملة االقتصاد اجلديد ،اجمللد  ،2العدد ،15
اجلزائر.
-14

قنطري زليخة ،عبد العايل جلول  )2016(:احلكومة االلكرتونية

متطلبات تطبيقها يف االدارات العمومية اجلزائرية ،جملة التواصل يف االقتصاد واالدارة
والقانون ،عدد  ،48اجلزائر.
-15

لطيفة على الكميشي )2016( :أخصائي املعلومات يف ظل املكتبة

االلكرتونية ،جملة جيل العلوم االنسانية واالجتماعية ،العدد .22

تجامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-

ISSN 2716-7887 / EISSN 2716-7909

191

جملة العلوم االنسانية واالتجماايية

العدد05:الشهر03السنة2021:

ص – 175:ص 192

االدارة االلكرتونية يف اجلزائر بني املعوقات ورهانات
املسمقبل

-16

نوي طه حسني ،ايقوتة بودوش )2018( :دور تكنولوجيا املعلومات

واالتصال يف حتسني جودة اخلدمة العمومية ،جملة الدراسات االقتصادية املعاصرة ،العدد
 ،05اجلزائر.
-17

محيدوش علي ،محيد بوزينة ،)2020) :اقتصادايت االعمال القائمة

على الرقمنة املتطلبات والعوائد ،اجمللة العلمية املستقبل االقتصادي ،م  ،08ع  ،01اجلزائر.
-18

مكيد علي ،بوزكري جياليل )2008) :معوقات تطبيق االدارة

االلكرتونية يف اجلامعات اجلزائرية ،جملة احلقوق والعلوم االنسانية-دراسات اقتصادية ،م،
 ،2ع  ،4اجلزائر.

تجامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-

ISSN 2716-7887 / EISSN 2716-7909

192

