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 مما مت،، ىدفت الدراسة إذل دراسة دور عصرنة اجلماعات احمللية يف حتسني أداء ادلورد حيث مت استددام ادلنج الوصي:ملخص
 نسدةspss  واالستبيان ومعاجلتو احإحصائية عن رريق برنام،االعتماد على دراسة احلالة من خالل ادلالحظة والوثائق الرمسية
 وتوصلت. موظف مت اختيارىا بطريقة قصدية56  بلديات دائرة سيدي خويلد وادلتمثلة يف، ومتت الدراسة على عينة من موظي.22
 وانعكاس ذلك على أداء ادلورد البشري عند،الدراسة اذل بوجود عالقة تأثري مباشر ذات داللة إحصائية بني عصرنة اجلماعات احمللية
.) ببلديات دائرة سيدي خويلد0.01( مستوى داللة
. مورد بشري مجاعات زللية، األداء، عصرنة خدمة عمومية:كلمات مفتاحية

L83 ،..L80.. ،.M12 : JEL تصنيفات
Abstract: The study aimed to study the role of modernizing local groups in
improving the performance of the resource, as the descriptive approach was used,
and the case study was relied on through observation and official documents, and
the questionnaire and its statistical treatment through the spss program version 22.
And represented in 56 employees chosen in a deliberate way. The study
concluded that there is a direct, statistically significant impact relationship
between modernization of local communities, and its reflection on the
performance of the human resource at a significance level (0.01) in the
municipalities of Sidi Khwailed district.
Key words: modernization of public service, performance, human resource,
local groups.
JEL Classification Codes: M12 L80, L83……
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 .1مقدمة:
إن التطور الكبري الذي يشجده العادل يف عدة نواح ،اقتصادية ،اجتماعية وتكنولوجية ،حيث أن الثورة
الرقمية أحدثت نقلة نوعية يف حياة األمم والشعوب ،وحتقيق أىداف األفراد فطلب اخلدمات بيضل التطور التقين
الذي سدرتو احلكومات والدول خلدمة موارنيجا
ويعد ادلورد البشري مبا ميلكو من معرفة ومجارات وخربة للقيام باألعمال بكياءة وفعالية ،لذلك أصبح
ضروريا من ادلنظمات وتطوير مواردىا البشرية دلوامبة التطورات ادلتسارعة.
لذلك سعت اجلزائر للتسريع يف إجراء إصالحات وعصرنة إداراهتا العمومية للدروج من التدلف وموامبة
التطورات العادلية وااللتحاق برمب الدول ادلتقدمة ،وذلك على مستوى مجيع ىيامل وأججزة الدولة ،ومان
للجماعات احمللية النصيب األمرب ،نظرا للدور الذي تلعبو على ادلستوى احملل ،وادلرمزي.
واجلماعات احمللية ى ،قاعدة التنظيم احإداري يف تنييذ السياسة العامة للدولة على مستوى األقاليم،
وحتقيق تنمية زللية ،وتلبية حاجيات ادلوارنني ألهنا مهزة الوصل بينجم وبني احإدارة ادلرمزية .لذلك فاىتمام احلكومة
اجلزائرية بعصرنة وتطوير إداراهتا وتطوير أداء مواردىا البشرية يعد التحدي األول لنجاح برارلجا وحتقيق أىدافجا.
وبناءا عليو ولدراسة دور عصرنة اجلماعات احمللية على حتسني أداء ادلورد البشري نطرح احإشكال اآليت:
ب .اإلشكالية:
ما هو الدور الذي تلعبه عصرنة الخدمة في تحسين أداء المورد البشري بقطاع الجماعات المحلية
ببلديات دائرة سيدي خويلد بورقلة؟
ومن خالل ىذه احإشكالية ميكننا ررح األسئلة اليرعية اآلتية:
ج الفرضيات:
ولإلجابة على التساؤول الرئيس ،ميكننا وضع اليرضية التالية:
ـ ـ ـ ـ للعصرنة دور مبري يف حتسني و تطوير أداء ادلورد البشري بقطاع اجلماعات احمللية
ولإلجابة على األسئلة اليرعية ميكننا وضع اليرضيات التالية:
ـ ـ ـ تتجسد مظاىر العصرنة يف رقمنة مجيع ادلصاحل على مستوى البلديات.
ـ ـ ـ سامهت العصرنة يف زيادة فعالية ادلورد البشري.
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ـ ـ ـ ـ سامهت العصرنة يف إصلاز األعمال باجلماعات احمللية.
-2عصرنة الخدمة العمومية
 -1-2مفهوم الخدمة العمومية :ى ،مل وظيية يكون أداؤىا مضمونا ومضبورا ومراقبا من قبل احلاممني ،ألن
تأديــة ىــذه الوظييــة أمــر ضــروري لتحقيــق وتنميــة ال ـهابم االجتمــاع ،،وىــ ،مــن ربيعــة ال علجــا تتحقــق بشــكل
مامــل ،ال ييضــل تــدخل احلــاممني .وتتمتــع اخلدمــة العموميــة مبعيــار ثنــائ ،مــن وججــة اقتصــادية (صــناعية ،اريــة
وإدارية) و من ججة أخرى مراقبة الدولة وما ىـو أساسـ ،يف ادلصـلحة العموميـة ىـو ميجـوم اذلـدف ،فـأي نشـاط ال
يجدف إذل اليائدة العمومية وادلصلحة العامة ىو بالضرورة غري صادر عن مصلحة عمومية (رواىري.)2019 ،
 -2-2أساااليت تطااوير الخدمااة العموميااة :إن حتســني ميــاءة وفعاليــة األداء العمــوم ،لضــمان صلــاح ادل سســات
وادلرافــق العموميــة ،بــتم بالضــرورة الســيطرة علــى سلتلــف األر ـراف والعوامــل احملــددة لنجاعــة اخلدمــة العموميــة وال ـ
تعكس مستوى األداء العموم ،،وتتمثل ىذه ادل ثرات أساسا يف:
أ -تأهيل العنصر البشري :من خالل العمل على زيادة التدصـي

الـوظيي ،بةيـة رفـع مسـتوى ادلجـارات وزيـادة

إتقــان اخلدمــة العامــة باعتبــار احإدارة اجلزائريــة متــر يف مرحلــة حرجــة ،لــذا مــان عليجــا االىتمــام بالعامــل البشــري
والعمل على استمرار نشارو
يف ادلستقبل حيث تعترب ادلوارد البشرية إذل جانب العوامل األخرى ال تكون أي تنظيم وتساعده على احلرمية
والتط ــور ،ذات األمهيـ ـة القص ــوى وادلكان ــة األساس ــية ب ــل إن ادل ـوارد البشـ ـرية أص ــبحت يف عصـ ـرنا احل ــارل أى ــم
العناصر ادلوارد يف أي منظمة نظرا دلا ذلا من وزن معترب وإسجام ال زلدود لو يف اصلاز وإصلاح أي تنظيم.
و فيما يل ،مجلة من السلوميات واألخالقيات ال على ادلوظيني التحل ،هبا أثناء قيامجم هبا وى:،
 احـهام مواعيــد العمـل :إذ تعــين االمتثــال ألوامـر العمــل والقـوانني الـ تــنظم ادلجـام واألنشــطة والـ مــن أمهجــااحهام مواعيد العمل.
 العالقة مع ادلـوارنني :مبعـأ أنـو يتعـني علـى ادلـوظيني معاملـة اجلمجـور بـاحهام ومراعـاة مشـاعرىم ومعـاملتجممعاملة إنسانية دون ادلساس بالكرامة.
 روح ادلثابرة :ويقصد هبا تلك احإدارة القوية دلواججة الصعوبات والعراقيل ال تعهضو يف عملو ،مما عليو أنيتمتع بروح ادلبادرة أي ادلسامهة باالقهاحات والتدابري ليائدة احإدارة.
 األخالق ادلجنية :ىناك جانب مجم يف سلوك ادلوظيني وىو التمتع باألخالق ادلجين ()2004 ،.164ة.- 189 -
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ب -عصرنة اإلدارة :و يتم من خالل الرفـع مـن اخلـدمات داخـل احإدارات العموميـة ووجـب علـى احإدارة اجلزائريـة
ما يل:،
 تعزيز استددام تكنولوجيا احإعالم واالتصال يف احإدارات العمومية. استكمال البأ األساس ية للمعلومات ،ووضع نظم إعالم مندرلة ،وتنمية الكياءات البشرية. نشر تطبيقات قطاعية متميزة. تطوير اخلدمات االلكهونية ليائدة ادلوارنني والشرمات والعمال واحإدارات األخرى.لذلك وجب توفري مجلة من العناصر وى ،مالتارل:
 الشــيافية احإداريــة :مــن خــالل تــوفري الوقــت والتكــاليف و نــب اليوضــى ،وااــاذ القـرارات الصــحية والرشــيدةوال تعود بالنيع على اجلجاز احإداري.
 مشارمة ادلوارن :من خالل رلموعة األنشطة ال يقوم هبا ادلوارنون إما بصية منيردة أو مشهمة مـع ادلرافـقالعمومية لتحسني أحواذلم وإشباع حاجاهتم بعدالة.
 االســتجابة دلــا ىــو مطلــوب :أن تتصــرف مجيــع ادل سســات العامــة وإجراءاهتــا ادلدتليــة خلدمــة مافــة عناصــرومكونات اجملتمع ()https://zerguit.ahlamontada.com
ت -االهتمااام بالجاناات المااالي :إذ جيــب علــى احإدارة اجلزائريــة إدخــال التحييــز واالىتمــام بشــكل أمــرب بنظــام
األجور شلا ي دي إذل حتسني األداء والرفع من مستوى احإنتاجية.
 -3أهم اإلصالحات التي قامت بها الجماعات المحلية للتحول نحو عصرنة الخدمة العمومية:
تع ـ ــد اجلماع ـ ــات احمللي ـ ــة م ـ ــن القطاع ـ ــات الـ ـ ـ تس ـ ــري ط ـ ــى ثابت ـ ــة لتطبي ـ ــق احإدارة احإلكهوني ـ ــة يف اجلزائ ـ ــر وفيم ـ ــا
يل ،بعض ما ربق للتحول لإلدارة احإلكهونية.
 -1-3تأسا ااي

السا ااجل اللا ااي للحالا ااة المدنيا ااة :ويض ــم الس ــجل اآلرل للحال ــة ادلدني ــة عق ــود احلال ــة ادلدني ــة

الرقمي ـ ـ ــة للموالي ـ ـ ــد والوفي ـ ـ ــات وال ـ ـ ــزواج لك ـ ـ ــل بل ـ ـ ــديات ال ـ ـ ــورن ،وى ـ ـ ــ ،عق ـ ـ ــود شلس ـ ـ ــوحة وزلج ـ ـ ــوزة ابت ـ ـ ــداء م ـ ـ ــن
سـ ــجالت احلالـ ــة ادلدني ـ ــة للبلـ ــديات وترس ـ ــل إذل مصـ ــلحة السـ ــجل اآلرل ال ـ ــورين للحالـ ــة ادلدني ـ ــة بـ ــوزارة الداخلي ـ ــة
عرب األنظمة ادلعلوماتية والشبكات ال وضعت ذلذا الةرض.
 يج ـ ــدف الس ـ ــجل اآلرل للحال ـ ــة ادلدني ـ ــة إذل تك ـ ــوين قاع ـ ــدة معطي ـ ــات ش ـ ــاملة ،تش ـ ــةل ع ـ ــرب ماف ـ ــة بل ـ ــدياتال ـ ــورن حإص ـ ــدار عق ـ ــود احلال ـ ــة ادلدني ـ ــة للموالي ـ ــد والوفي ـ ــات وال ـ ــزواج ألي ش ـ ــد
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ادلـ ـ ـوارن عن ـ ــاء التنق ـ ــل إذل البلدي ـ ــة الـ ـ ـ س ـ ــجلت هب ـ ــا عقودى ـ ــا وم ـ ــان ى ـ ــذا وف ـ ــق الق ـ ــانون رق ـ ــم 14/18
ادل ـ ـ ـ ـ رخ يف 2014/08/09 :ال ـ ـ ـ ــذي يع ـ ـ ـ ــدل وي ـ ـ ـ ــتمم األم ـ ـ ـ ــر ادلتعل ـ ـ ـ ــق باحلال ـ ـ ـ ــة ادلدني ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ــم70/20 :
ادل رخ يف.1970/02/19 :
 أص ـ ــبح س ـ ــن الش ـ ــجود الواج ـ ــب ذم ـ ــرىم يف ش ـ ــجادات احلال ـ ــة ادلدني ـ ــة  19س ـ ــنة ع ـ ــوض  21س ـ ــنة (ادل ـ ــادة.)33
 متديد آجال التصريح بالوالدات يف واليات اجلنوب إذل  20يوم عوض  10أيام (ادلادة .)61 متديد آجال التصريح بالوفاة يف واليات اجلنوب إذل  20يوم (ادلادة .)79 أج ـ ـ ـ ــل ص ـ ـ ـ ــالحية عق ـ ـ ـ ــود الوف ـ ـ ـ ــاة غ ـ ـ ـ ــري زل ـ ـ ـ ــدد (ادل ـ ـ ـ ــادة ( )80ادلوق ـ ـ ـ ــع الرمس ـ ـ ـ ــ ،ل ـ ـ ـ ــوزارة الداخلي ـ ـ ـ ــة،ادلوقع: ،https://www.interieur.gov.dz/indexالت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ  ، 2020/03/03 :الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة
.).22:45
 -2-3شا ا ااهادة الما ا اايالد رقا ا اام  :12حتديـ ـ ــد مـ ـ ــدة صـ ـ ــالحية شـ ـ ــجادة ادلـ ـ ــيالد ب ـ ـ ـ ـ ـ  10سـ ـ ــنوات (ادلـ ـ ــادة )63
وإصدار شجادة ادليالد ادل متة  12عرب مامل بلديات الورن بتوفري شبكتني واحدة زللية والثانية ورنية.
ومت تقلـ ــي

وثـ ــائق احلالـ ــة ادلدنيـ ــة مـ ــن  28وثيقـ ــة إذل  14وثيقـ ــة .مـ ــع إلةـ ــاء التصـ ــديق علـ ــى الوثـ ــائق

ربـ ـ ــق األصـ ـ ــل مـ ـ ــن خـ ـ ــالل ادلرسـ ـ ــوم التنييـ ـ ــذي رقـ ـ ــم  14/363ادل ـ ـ ـ رخ يف 2014/12/15 :ادلتضـ ـ ــمن إلةـ ـ ــاء
إجـ ـ ـ ـراء التص ـ ـ ــديق عل ـ ـ ــى نس ـ ـ ــخ رب ـ ـ ــق األص ـ ـ ــل للوث ـ ـ ــائق الـ ـ ـ ـ تص ـ ـ ــدرىا احإدارات واذليئ ـ ـ ــات العمومي ـ ـ ــة للدول ـ ـ ــة.
واحلص ـ ـ ـ ــول عل ـ ـ ـ ــى الوث ـ ـ ـ ــائق بطريق ـ ـ ـ ـة إلكهوني ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــالل ادلرس ـ ـ ـ ــوم التنيي ـ ـ ـ ــذي رق ـ ـ ـ ــم  15/315ادل ـ ـ ـ ـ رخ يف:
 2015/12/10ادلتعلق بإصدار نسخ احلالة ادلدنية بطريقة إلكهونية.
3-3جواز السفر البيومتري:
 إص ـ ــدار ج ـ ـ ـواز الس ـ ــير البي ـ ــومهي حي ـ ــث وض ـ ــع حي ـ ــز العم ـ ــل وف ـ ــق الق ـ ــانون رق ـ ــم  14/03ادل ـ ـ ـ رخ يف: 2014/02/24ادلتعلق بسندات ووثائق السير.
 متديد صالحية جواز السير البيومهي إذل  10سنوات لألشداص البالةني  19سنة فما فوق. ع ـ ـ ـ ــدم اشـ ـ ـ ـ ـهاط احإقام ـ ـ ـ ــة حإي ـ ـ ـ ــداع مل ـ ـ ـ ــف رل ـ ـ ـ ــب جـ ـ ـ ـ ـواز الس ـ ـ ـ ــير البي ـ ـ ـ ــومهي( .ادلوق ـ ـ ـ ــع الرمس ـ ـ ـ ــ ،ل ـ ـ ـ ــوزارةالداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،ادلوقع ،https://www.interieur.gov.dz/index :الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ :
 ، 2020/03/03الساعة ).22:45
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 ج ـ ـواز الس ـ ــير احإس ـ ــتعجارل حي ـ ــث بق ـ ــق للم ـ ـوارن احلص ـ ــول عل ـ ــى ج ـ ـواز س ـ ــير س ـ ـواء مق ـ ــيم أو مة ـ ــهبألس ـ ـ ـ ــباب اس ـ ـ ـ ــتعجاليو رارئ ـ ـ ـ ــة وف ـ ـ ـ ــق ادلرس ـ ـ ـ ــوم التنيي ـ ـ ـ ــذي رق ـ ـ ـ ــم  58/16ادلـ ـ ـ ـ ـ رخ يف2016/02/03 :
ادلتعلق بشروط إعداد وإصدار جواز سير استعجارل.
 متابع ـ ــة إص ـ ــدار جـ ـ ـواز الس ـ ــير البي ـ ــومهي حي ـ ــث ميك ـ ــن للمـ ـ ـوارن متابع ـ ــة مراح ـ ــل إص ـ ــدار جـ ـ ـواز الس ـ ــيرالبيومهي على بوابة االنهنت لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
 4-3بطاق ا ااة التعري ا ااف البيومتري ا ااة (بطاق ا ااة الهوي ا ااة) :وفـ ــق الق ـ ـرار ادل ـ ـ رخ يف  26ديسـ ــمرب  2011ال ـ ــذي
بـ ـ ــدد تـ ـ ــاريخ بدايـ ـ ــة تـ ـ ــداول ج ـ ـ ـواز السـ ـ ــير البيـ ـ ــومهي احإلكـ ـ ــهود حيـ ـ ــث حـ ـ ــدد ادلواصـ ـ ــيات جل ـ ـ ـواز السـ ـ ــير
البي ـ ـ ــومهي التقني ـ ـ ــة ابت ـ ـ ــداء م ـ ـ ــن  05ج ـ ـ ــاني 2012 ،ومسح ـ ـ ــت ى ـ ـ ــذه اخلدم ـ ـ ــة للمـ ـ ـ ـوارنني احل ـ ـ ــائزين عل ـ ـ ــى
جـ ـ ـواز الس ـ ــير البي ـ ــومهي م ـ ــن احلص ـ ــول عل ـ ــى بطاق ـ ــة التعري ـ ــف البيومهي ـ ــة ع ـ ــن رري ـ ــق االنهن ـ ــت دون التنق ـ ــل
للمص ـ ـ ـ ــاحل احإداري ـ ـ ـ ــة ،حل ـ ـ ـ ــني ص ـ ـ ـ ــدور ادلرس ـ ـ ـ ــوم الرئاس ـ ـ ـ ــ ،رق ـ ـ ـ ــم  143/17ادل ـ ـ ـ ـ ـ رخ يف  18افري ـ ـ ـ ــل 2017
وادلتعلـ ـ ـ ــق بكيييـ ـ ـ ــات إعـ ـ ـ ــداد بطاقـ ـ ـ ــة التعريـ ـ ـ ــف الورنيـ ـ ـ ــة و تسـ ـ ـ ــليمجا و ديـ ـ ـ ــدىا وذلـ ـ ـ ــك باسـ ـ ـ ــتبدال بطاقـ ـ ـ ــة
التعري ـ ــف الكالس ـ ــيكية بالبيومهي ـ ــة دون ش ـ ــرط الس ـ ــن وح ـ ــددت م ـ ــدة ص ـ ــالحيتجا بـ ـ ـ ـ ـ  10س ـ ــنوات بالنس ـ ــبة
للبـ ـ ــالةني  19س ـ ـ ــنة مامل ـ ـ ــة و 05س ـ ـ ــنوات بالنسـ ـ ــبة للقص ـ ـ ــر وم ـ ـ ــزودة ب ـ ـ ـرقم سـ ـ ــري يوض ـ ـ ــع حت ـ ـ ــت مس ـ ـ ـ ولية
صاحبجا أو الورل الشرع ،،وتضم شربتني:
 -تتضمن الشربة األوذل معلومات إدارية ومعلومات ا

صاحبجا.

 تتض ـ ـ ـ ــمن الش ـ ـ ـ ــربة الثاني ـ ـ ـ ــة تطبيق ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل التحق ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ـ ــاحبو (ادلوق ـ ـ ـ ــع الرمس ـ ـ ـ ــ ،ل ـ ـ ـ ــوزارةالداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،ادلوقع ،https://www.interieur.gov.dz/index :الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ :
 ، 2020/03/03الساعة .).22:45
5-3التس ا ا ااجيل اإللكترون ا ا ااي للحا ا ا ا  :بدايـ ـ ــة التس ـ ـ ــجيل احإلكـ ـ ــهود للح ـ ـ ـ س ـ ـ ــنة  2016ش ـ ـ ـريطة أن ب ـ ـ ــوز
ادل ـ ـوارن علـ ــى ج ـ ـواز سـ ــير بيـ ــومهي ،ممـ ــا أنـ ــو عنـ ــد تسـ ــجيل ادل ـ ـرأة الراغبـ ــة يف احل ـ ـ ينبةـ ــ ،تسـ ــجيل احملـ ــرم أوال
وتق ـ ــوم ى ـ ــ ،بالتس ـ ــجيل بع ـ ــده ،جي ـ ــث ي ـ ــتم إدخ ـ ــال رق ـ ــم تس ـ ــجيل احمل ـ ــرم ،ليظج ـ ــر امس ـ ــو ولقب ـ ــو لتأمي ـ ــد البيان ـ ــات
والتس ـ ــجيل يف حالـ ـ ــة تس ـ ــجيلجا دون زلـ ـ ــرم تي ـ ــوز وحـ ـ ــدىا وتلة ـ ــى ألن اش ـ ـ ـهاط احمل ـ ــرم إجبـ ـ ــاري ألق ـ ــل مـ ـ ــن 45
س ـ ـ ـ ــنة إال أن قرع ـ ـ ـ ــة احلـ ـ ـ ـ ـ حل ـ ـ ـ ــد اآلن دل تطب ـ ـ ـ ــق (ادلوق ـ ـ ـ ــع الرمس ـ ـ ـ ــ ،ال ـ ـ ـ ــديوان ال ـ ـ ـ ــورين احلـ ـ ـ ـ ـ والعم ـ ـ ـ ــرة ،ادلوق ـ ـ ـ ــع:
 ،/http://www.onpo.dzالتاريخ ،2020/02/20 :الساعة.).18:30 :
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 6-3وثائق المركبات (بطاقة تارقيم المركباات ،بطاقاة مراقباة المركباات ،و رخاص الساياقة) :مـان العمـل يف
البدايـة برخصــة الســياقة ادل قتــة أو االختباريــة إذل أن مت تعمـيم اســتددامجا وفــق التعليمــة رقــم 559:ادل رخــة يف 25
ج ـوان  2019الصــادرة عــن وزارة الداخليــة واجلماعــات احملليــة والتجيئــة والعم ـران ادلتعلقــة بتعمــيم إصــدار رخصــة
السياقة البيومهية بالنقاط بالنسبة:
 حاالت انتجاء الصالحية. الضياع. احإتالف (ادلوقع الرمس ،لوزارة الداخلية،ادلوقع،https://www.interieur.gov.dz/index :التاريخ  ، 2020/03/03 :الساعة ).22:45
 -حتويل رخ

السياقة العسكرية إذل مدنية.

إال أن الهقيم احإلكهود للمرمبات عرف تأخر مبري رغم أنو مان مربرلا يف فييري 2019.
 7-3نظااام المعلومااات الشااامل الماادم لتساايير المااوارد البشاارية :اذلــدف منــو رســم سياســة احإدارة ادلرمزيــة،
وتبســيم العمــل احإداري مــع تــوفري الوقــت و اجلجــد و ضــمان تســيري متجــانس علــى مســتوى مــل اذليئــات ،ويجــدف
مــذلك إذل تشــكيل أرضــية عمــل دائمــة للتســيري اليــوم ،للمـوارد البشـرية انطالقــا مــن مــدونات ادليزانيــة مــرورا بتســيري
ادلناصــب واذليامــل التنظيميــة وصــوال إذل تعيينــات ادلــوظيني واألرضــية الرقميــة اخلاصــة هبــذا النظــام تشــهك فيجــا مجيــع
البلــديات والواليــات واحإدارات ادلرمزيــة باحإضــافة إذل ربطجــا مــع ادلصــاحل احملليــة للرقابــة علــى غـرار الوظيــف العمــوم،
وادلراقبني ادلاليني ،وىو ما من شأنو أن يسجل العمل على اجلميع واالنطالق مـان مـن خـالل أيـام دراسـية ودورات
تكوينية واالنطالق اليعل ،يف والية ورقلة مان يف  28مارس (يوم دراس ،حول نظام ادلعلومات الشامل ادلندم يف
تسيري ادلوارد البشرية ،يف مقر وزارة الداخلية واجلماعات احمللية ،ضم  31والية يف.2019).2019/02/26:
-4تحسين أداء المورد البشري:
أوال :مفهوم تحسين أداء المورد البشري:
 -1تعريف تحسين أداء المورد البشاري :ضلـاول عـرض مجلـة مـن التعـاريف ونسـتدل

تعريـف شـامل لتحسـن

أداء ادلورد البشري:
-

يعــرف حتســني األداء بأنــو عمليــة إداريــة ترتكــز علــى ادلدرجــات الكليــة للم سســة مــن خــالل تنييــذ ججــود
مستمرة لضبم وحتسني العمليات والبحث عن األخطاء ال قد تقع أثناء العمل لتقليل اليجـوة بـني مـا جيـب
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أن يك ــون وم ــا ى ــ ،علي ــو اآلن ،وى ــ ،عملي ــة مس ــتمرة ومنتظم ــة لتقل ــي

اليج ــوة ب ــني األداء احل ــارل والنت ــائ

ادلرغوب فيـو (يوم دراسي حول نظام المعلوماات الشاامل المنادم فاي تسايير الماوارد البشارية ،فاي مقار
وزارة الداخلية والجماعات المحلية ،ضم  31والية في).2012/02/26:
-

عــرف حتســني األداء بأنــو رريقــة منظمــة وشــاملة لعــالج ادلشــامل ال ـ تعــاد منجــا م سســة مــا ،وىــ ،عمليــة
منظمة ،تبدأ مبقارنة الوضع احلارل والوضع ادلرغوب فيو وزلاولة اليجوة يف األداء (النسور)،2012 ،.

-

ويعرف حتسني األداء على أنو تطبيق لعملية منججية يتم من خالذلا حتليل وإبراز اليجوات ادلوجودة فعليا يف
األداء ومن مث العمل على حتسينجا (ادليمود).

-

حتسني األداء ىو استددام مجيع ادلوارد ادلتاحة لتحسني ادلدرجات وإنتاجية العمليات ،وحتقيق التكامـل بـني
التكنولوجيا الصحيحة ال وظيت رأس ادلال بالطريقة ادلثلى( سعاد .,يوم10 ،و 11نوفمرب .)،2009

-

يقصــد بتحســني أداء ادلـوارد البشـرية وضــع بـرام لتــدريبجا و تنميــة مياءهتــا حتــت إشـراف ادلسـ ولني عــن إدارة
ادلوارد البشرية بادلنظمة ،هبدف معاجلة النتائ السلبية ال مت امتشافجا عند تقييم أداء ادلوارد البشرية.
ونســتدل

شلــا ســبق بــأن حتســني أداء ادل ـوارد البش ـرية ىــو عمليــة تقــوم هبــا إدارة ادل ـوارد البش ـرية مــن خــالل وضــع

خط ــم وبـ ـرام لتنمي ــة مي ــاءة ومج ــارة ادلـ ـوارد البشـ ـرية وم ــذلك مج ــارة االتص ــال ب ــني ادلشـ ـرفني والع ــاملني وتص ــحيح
االضلرافات ال مشيت عنجا عملية التقييم.
 -2مداخل تحسين أداء المورد البشري :ىناك ثالث مداخل لتحسني األداء وى:،
 -1-1تحسااين المو:ااف :يــرى ىــاينز أنــو مــن أمثــر العوامــل صــعوبة يف التةيــري ألن ادلوظــف جاجــة إذل حتســني
أدائو وذلك من خالل:
-

الهميز على نواح ،القوة وما جيب عملو أوال واااذ ا اه اجيايب عن ادلوظف مبـا يف ذلـك مشـامل األداء الـ
يعاد منجا واالعهاف بأنو ليس ىناك فرد مامل.

-

الهميــز علــى مــا يرغــب اليــرد ومــا بــني مــا يـ دي ،فوجــود العالقــة الســببية بــني الرغبــة واألداء تـ دي إذل زيــادة
األداء ادلمتاز من خالل السماح لألفراد بأداء األعمال ال يرغبون فيجا وي دوهنا (.ادلوقع)

-

الربم بني األىداف الشدصية ،حيث أن يكون جوىر حتسني األداء مرتبم مع اىتمامات وأىداف ادلوظف

 -2-1تحسااين الو:يفااة :ي مــد أن التةيــري يف مجــام الوظييــة يــوفر فرصــا لتحســني األداء حيــث تســاىم زلتويــات
الوظيية إذا مانت تيوق مجارات ادلوظف يف اطلياض أداء ادلوظف ،وبالتارل فإن حتسني الوظيية يعطـ ،اليـرد دافعـا
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لالستمرار يف عملو وأدائو بادلسـتوى ادلرغـوب ،وبـذلك زيـادة مسـتوى الدافعيـة لـدى األفـراد مـن خـالل ملجـم علـى
التدوير الوظيي ،ليهة من الزمن لتدييض وإزالة ادللل وىذا يعط ،منيعة للموظف.
 -2-1تحسين الموقف :يرى أن ادلوقف أو البيئة ال ت دى فيجا الوظيية تعط ،فرصا للتةيـري الـذي قـد يـ دي
إذل حتســني األداء مــن خــالل معرفــة مــدى مناســبة عــدد ادلســتويات التنظيميــة والطريقــة الـ مت هبــا تنظــيم
اجملموعة (فريق العمل) ومـدى مناسـبة ووضـوح خطـوط االتصـال وادلسـ ولية وفعاليـة التياعـل ادلتبـادل مـع
احإدارات األخرى ومع ادلستييد من اخلدمـة ،وبالتـارل فـإن اىتمـام ادلشـرف باالتصـاالت ومقـدار تيويضـو
للسلطة ومعايري األداء ال يضعجا ومدى متابعتو لألعمال أثناء االصلاز مل ىذه األمور ذلا دور فعال يف
حتسني األداء( ادلوقع)
-3خطوات تحسين أداء البشري:
 -1-2الخطوة األولى ( تحليل األداء) :و يرتبم بعملية حتليل األداء ميجومني ومها:
-

الوضع ادلرغوب :ويصف احإمكانـات والقـدرات ادلتاحـة يف بيئـة العمـل والالزمـة لتحقيـق إسـهاتيجية وأىـداف
ادل سسة.

-

الوضع احلارل (اليعل :)،يصف مستوى أداء العمل واحإمكانات والقدرات ادلتاحة مما ى ،موجودة فعليا.

 -2-2الخطااوة الثانيااة (البحااع عاان جااذور المسااببات) :يــتم حتليــل ادلســببات يف اليجــوة بــني األداء ادلرغــوب
والـ ـواقع ،ع ــادة م ــا ي ــتم اليش ــل يف معاجل ــة مش ــامل األداء ألن احلل ــول ادلقهح ــة هت ــدف إذل معاجل ــة األغـ ـراض
اخلارجيــة فقــم ال ادلســببات احلقيقيــة للمشــكلة ولكــن عنــدما تــتم معاجلــة ادلشــكلة مــن جــذورىا احلقيقيــة فــذلك
س ــي دي إذل نت ــائ أفض ــل ،ل ــذا ف ــإن حتلي ــل ادلس ــببات راب ــم مج ــم ب ــني اليج ــوة يف األداء واحإج ـراءات ادلالئم ــة
لتحسني وتطوير األداء.
 -3-2الخطااوة الثالثااة (اختيااار وساايلة التاادخل أو المعالجااة) :ميكــن اختيــار تصــميم الطريقــة الـ ميكنجــا معاجلــة
اليجــوة احلاصــلة يف األداء ،وميكــن أن تكــون عــدة رــرق مــع مالحظــة أن ـو ميكــن تطبيــق أمثــر مــن رريقــة يف
الوقت نيسو بل جيب اختيار رريقة واحدة والهميز عليجا مع األخذ يف احلسـبان األولويـة واألمهيـة يف اختيـار
الطريقة ادلناسبة واحلساب الدقيق للتكلية وادلنافع ادلتوقعة.
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 -4-2الخطوة الرابعة (تطبيق وسايلة أو طريقاة المعالجاة) :بعـد اختيـار الطريقـة ادلالئمـة نضـعجا حيـز التنييـذ
وضع نظام للمتابعة ويتم ضمان مياىيم التةيري ال نريدىا يف األعمال اليومية وضلاول االىتمام بتأثري األمور
ادلباشرة وغري ادلباشرة بالنسبة إذل تةيري فاعلية ادل سسة وحتقيق أىدافجا بكياءة وفاعلية.
 -5-2الخطوة الخامسة (مراقباة وتقيايم األداء) :جيـب أن تكـون ىـذه العمليـة مسـتمرة ألن بعـض األسـاليب
واحللــول ذلــا آثــار مباشــرة يف حتســني وتطــوير األداء وجيــب أن تكــون ىنــاك وســائل ترمــز علــى قيــاس التةيــري
احلاصــل لتــوفري تةذيــة راجعــة مبكــرة 2لنتيجــة ىــذه الوســائل ولتقيــيم التــأثري احلاصــل يف زلاولــة ســد اليجــوة يف
األداء و ــب ادل قارنــة بشــكل مســتمر بــالتقييم الرمســ ،بــني األداء اليعلــ ،ادلرغــوب ،وهبــذا يــتم احلصــول علــى
ادلعلومات ال ميكن استددامجا واالستيادة منجا تقييم جديدة أخرى.
-4معوقااات تحسااين أداء المااورد البشااري :ىنــاك عــدة معوقــات تعرقــل عمليــة حتســني أداء ادلـوارد البشـرية نــذمر
منجا:
1-4معوقات شخصية :مصدرىا ادلوارد البشرية وأمهجا ما يل:،
-

مرمزية القرارات بادلنظمة ،وعدم تيويض السلطات.

-

الهميز ادليرط على االجيابيات وإمهال اجلوانب السلبية يف أداء ادلوارد البشرية.

-

عدم التحكم يف إدارة الوقت اخلاص بتحسني األداء

-

الهميز على التياصيل وإمهال جوىر األداء.

-

توقف تيكري ادلوارد البشرية يف التحسني ،والتسليم بالعجز عن حتقيق األفضل.

-

قلة ادلساعدات من ررف احمليطني بادلوارد البشرية ادلعنية بالتحسني.

-

اليقني الزائد واالعتقاد جتمية األمور.
2-4معوقات على مستوى المنظمة :أهمها ما يلي:

-

أخطاء تقييم األداء النامجة عن عدم فعالية نظام التقييم.

-

بمء احإجراءات احإدارية.

-

عدم فعالية نظام ادلعلومات واالتصال بادلنظمة.

-

سوء العالقات بني ادلوارد البشرية بادلنظمة (حسني.)2015 ،،
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الدراسة الميدانية:
أوال :األدوات المستخدمة في جمع البيانات
اعتمدنا يف جثنا على االستبيان بشكل مبري موسيلة جلمع البيانات اخلاصة بالدراسة ،ومذلك مت احإعتماد على
دلعرفة مدى وع ،ادلوظيني دليجوم ،أداء ادلورد

ادلالحظة العلمية والوثائق الرمسية للبلديات.فاالستبيان خص

البشري وعصرنة اجلماعات احمللية بالنسبة للبلديات زلل الدراسة.
القسم األول :يتعلق بادلعلومات الشدصية للعينة ادلدروسة بالبلديات زلل الدراسة وتضم  05بيانات
(السن ،اجلنس ،ادلستوى التعليم ،،اخلربة والوظيية).
القسم الثاد :احملور األول :يتعلق مبيجوم عصرنة اجلماعات احمللية ويضم  13عبارة.
 احملور الثاد :يتعلق مبيجوم أداء ادلورد البشري ويضم  20عبارة.
و لإلجابة على القسم الثاد احملورين األول والثاد يف االستبيان مت االعتماد على مقياس ليكارت الثالث،

نتائج الدراسة ومناقشتها
نتناول يف ىذا اجلزء عرض دلدتلف نتائ الدراسة ادليدانية ال مت التوصل إليجا من خالل مجع البيانات وحتليلجا
ومناقشتجا وصوال إرل ني ،أو إثبات اليرضية من خالل نتائ الدراسة.
أوال :الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة
للتعرف على اخلصائ

الدميةرافية لألفراد ادلشارمني يف الدراسة ادليدانية مت تقسيمو مما يل:،
جدول رقم  )1يبين توزيع أفراد العينة حست السن
السن

التكرار

النسبة

)(24 - 20

2

3.60%

)(29 - 25

2

3.60%

)(30 - 34

19

33.90%

)(35 - 39

14

25%

)(40 - 44

9

16.10%

)(45 - 49

4

7.10%
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)(50 - 54

5

8.90%

)(57 - 50

1

1.80%

المجموع

56

100%

المصدر :من إعداد الباحثني بناء على نتائ التحليل احإحصائ،
من خالل اجلدول رقم ( )1يتضح لنا أن اليئة العمرية ] [30 - 34متثل أعلى نسبة وتقدر ب ـ ـ ـ % 33.90
 ،تليجا اليئة من ] [35 - 39متثل نسبة  ، % 25تليجا فئة من ] [40 - 44بنسبة  ، % 16.10يف حني
صلد فئ ] [45 - 49و ] [50 - 54بنسب متقاربة فاألوذل بنسبة  % 7.10والثانية ب ـ ـ ـ  % 8.90واليئتني
] [24 - 20و ] [29 - 25بنيس النسبة قدرت ب ـ ـ .% 3.6
وىذه نتيجة منطقية ألن فئة اليئة العمرية األعلى نسبة ى ،األمثر جثا عن العصرنة وأداء ادلورد البشري وذلك
للتجاوب الكبري يف احإجابة على عبارات االستبيان.
جدول رقم ( )2يبين توزيع أفراد العينة حست الجن
التكرار

النسبة

الجن
ذمر

15

26.80%

أنثى

41

73.20%

المجموع

56

100%

المصدر :من إعداد الباحثني بناء على نتائ التحليل احإحصائ،
مــن خــالل اجلــدول رقــم( )2يتضــح لــن أن فئــة احإنــاث ىــ ،الةالبــة بنســبة  ،% 73.20بينمــا الــذمور بنســبة
 ، % 26.8وىذا راجع إذل توجو احإناث للعمل احإداري نظرا للقرب أما الذمور فيتوججون للعمل الصناع ،جكم
أن والية ورقلة منطقة صناع.،
جدول رقم ( )7-2يبين توزيع أفراد العينة حست المستوى التعليمي
المستوى التعليمي

التكرار

النسبة

متوسم

4

7.1%

ثانوي

26

46.4%

جامع،

26

46.4%

المجموع

56

100%

المصدر :من إعداد الباحثني بناء على نتائ التحليل احإحصائ،
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من خالل اجلدول رقم ( ) 2يتضح لنا أن ذوي ادلستوى التعليم ،الثانوي واجلامع ،ى ،متسـاوية واألعلـى نسـبة
وقدرت بـ ـ ـ  % 46.4تليجا التعليم ادلتوسم بنسبة  % 7.1وارتياع حامل ،الشجادات اجلامعية والثانوية راجع إذل
صيغ التوظيف ال انتججتجا الوزارة بإدماج حامل ،الشجادات اجلامعية والثانوية ذوي العقود ادل قتة.
جدول رقم ( )3يبين توزيع أفراد العينة حست الخبرة
الخبرة

التكرار

النسبة

أقل من  05سنوات

7

12.50%

من  05إذل  10سنوات

29

51.80%

من  10إذل  15سنوات

12

21.40%

من  15إذل  20سنوات

2

3.60%

أمثر من  20سنة

6

10.70%

المجموع

56

100%

المصدر :من إعداد الباحثني بناء على نتائ التحليل احإحصائ،
من خالل اجلدول رقم ( )3يتضح لنا أن اليئة الةالبة ى ،من  05إذل  10سنوات بنسبة  % 51.80تليجا
فئة من  10إذل  15سنوات بنسبة  % 21.40بعدىا فئة أقل من  05سنوات قدرت نسبتجا بـ ـ ـ % 12.50
وأمثر من  20سنة  % 10.70وأقل فئة ى ،من  15إذل  20سنوات بنسبة  % 3.6وللدربة امهية بالةة يف
أي م سسة دلا ذلا من دور مبري يف متكن ادلوظف من ادلنصب الذي يشةلو.
جدول رقم ( )4يبين توزيع أفراد العينة حست الو:يفة
الو:يفة

التكرار

النسبة

مجندس دولة يف احإعالم اآلرل لإلدارة احإقليمية

1

1.80%

متصرف إقليم،

13

23.20%

ملحق لإلدارة احإقليمية

10

17.90%

عون لإلدارة احإقليمية

19

33.90%

تقين سام ،لإلدارة احإقليمية

1

1.80%

عون حيظ البيانات

6

10.70%

عامل مجين

6

10.70%

المجموع

56

100%

المصدر :من إعداد الباحثني بناء على نتائ التحليل احإحصائ،
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من خالل اجلدول رقم ( )4يتضـح لنـا أن الرتبـة األعلـى ىـ ،عـون لـإلدارة احإقليميـة بنسـبة  % 33.9تليجـا رتبـة
متصرف إقليم ،بنسـبة  % 23.20تليجـا رتبـة ملحـق لـإلدارة احإقليميـة بنسـبة  % 17.90أمـا رتبـ عـون حيـظ
البيانات عامل مجين بنيس النسـبة قـدرت ب ـ ـ ـ ـ  % 10.70و أقـل رتبـة ىـ ،مجنـدس دولـة يف احإعـالم اآلرل لـإلدارة
احإقليمية بــنسبة  % 1.8قلة ىذه النسبة راجع لقلة التوظيف ذلذه الرتبة.
أما رتب عون لإلدارة احإقليمية وملحق لإلدارة احإقليمية فارتياع ىتني النسبتني نظرا لكثرة التوظيف ذلاتني الرتبتني.
تحليل ومناقشة النتائ المتوصل إليها
أوال :العالقة االرتباطية لمتغيرات الدراسة:
الجدول رقم(  )14-2يبين قيمة معامل االرتباط للعالقة بين الرقمنة والفعالية
المتغيرات
الرقمنة
اليعالية

قيمة معامل االرتباط

مستوى داللة

0.586

دال عند 0.01

المصدر :من إعداد الباحثني بناء على نتائ التحليل احإحصائ،
من خالل اجلدول أعاله ،ادلتعلق بقيمة معامل االرتباط للعالقة بن الرقمنة واليعالية ،يتضح لنا أن قيمـة معامـل
االرتبــاط ىــ )0.586( ،وىــو دال إحصــائيا عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.01وعليــو نقبــل أنــو توجــد عالقــة ارتباريــة
قوية بني الرقمنة واليعالية دلوظي ،بلديات دائرة سيدي خويلد.
وشلا الشك فيو أن رقمنة م سسات الدولة تساىم بكثري يف فعالية أداء ادلورد البشري.
الجدول رقم(  )15-2يبين قيمة معامل االرتباط للعالقة بين الرقمنة واالنجاز
المتغيرات
الرقمنة
االصلاز

قيمة معامل االرتباط
0.227

مستوى داللة
دال عند 0.01

المصدر :من إعداد الباحثني بناء على نتائ التحليل احإحصائ،
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من خالل اجلدول أعاله ،وادلتعلق بقيمة معامل االرتباط للعالقة بني الرقمنـة وإصلـاز األعمـال ،يتضـح لنـا أن قيمـة
معامــل االرتبــاط ىــ )0.227( ،وىــو دال إحصــائيا عن ـد مســتوى داللــة ( ،)0.01وعليــو نقبــل أنــو توجــد عالقــة
إرتبارية متوسطة بني الرقمنة وإصلاز األعمال دلوظي ،بلديات دائرة سيدي خويلد.
حيث أن الرقمنة سامهت يف تسريع األعمال واييف العبء على ادلوظيني.
الجدول رقم( ) 16-2يبين قيمة معامل االرتباط للعالقة بين عصرنة الجماعات المحلية و أداء المورد
البشري
المتغيرات
عصرنة اجلماعات احمللية
أداء ادلورد البشري

قيمة معامل االرتباط

مستوى داللة

0.581

دال عند 0.01

المصدر :من إعداد الباحثني بناء على نتائ التحليل احإحصائ،
مــن خــالل اجلــدول أعــاله ،وادلتعلــق بقيمــة معامــل االرتبــاط للعالقــة بــني عص ـرنة اجلماعــات احملليــة وأداء ادلــورد
البشــري ،يتضــح لنــا أن قيمــة معامــل االرتبــاط ىــ )0.581( ،عنــد مســتوى داللــة ( )0.01وعليــو نقبــل بوجــود
عالقة ارتبارية قوية بني عصرنة اجلماعات احمللية وأداء ادلورد البشري دلوظي ،بلديات دائرة سيدي خويلد.
وعليــو فــإن عص ـرنة اجلماعــات احملليــة ســامهت بشــكل أو بــاخر يف حتســني أداء ادلــورد البشــري واييــف العــبء
عليو.
ثانيا:مناقشة النتائ :حست العالقة االرتباطية لمعامل االرتباط:
من خالل اجلدول رقم ( )14-2واجلدول رقم ( )15-2الذي يوضح العالقة االرتبارية بني أبعاد أداء ادلورد
البشــري وعص ـرنة اجلماعــات احملليــة يتضــح لنــا أن جلميــع األبعــاد داللــة إحصــائية بــني ادلتةــري ادلســتقل عص ـرنة
اجلماعــات احملليــة وادلتةــري التــابع أداء ادلــورد البشــري وقــد بلةــت قيمــة معامــل االرتبــاط بــني الرقمنــة واليعاليــة
( )0.586عن مستوى داللة ( ،)0.01وى ،قيمة إجيابية ومقبولة ومذلك قيمة معامل االرتباط بني الرقمنة
وإصلاز األعمال بلةت ( )0.227عند مستوى داللة إحصائية ( )0.01وصـوال إذل متةـريات الدراسـة حيـث
بلةت قيمة معامل احإرتباط بني عصرنة اجلماعـات احملليـة وأداء ادلـورد البشـري ( )0.581عنـد مسـتوى داللـة
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( )0.01وتوصلنا من خـالل النتـائ احإحصـائية إذل أن ىنـاك عالقـة تـأثري وتـأثر وىنـاك عالقـة إجيابيـة فكلمـا
حسنا من برام العصرنة ملما زاد حتسني أداء ادلورد البشري يف ادلقابل يتطلب ذلك تكوين أمثر للموظيني.
اختبار فرضيات الدراسة:
مـن خــالل مـا توصــلنا إليــو مـن نتــائ ذلــذا ادلوضـوع بشــقيو النظـري والتطبيقــ ،ميكننــا أختبـار اليرضــيات حيــث
قامت دراستنا على فرضية رئيسية وثالث فرضيات فرعية وى ،مالتارل:
أ -الفرضية الرئيسية :للعصـرنة دور مبـري يف حتسـني وتطـوير اداء ادلـورد البشـري للجماعـات احملليـة ،حتققـت
اليرضية من خالل وجود عالقة إجيابية بني العصرنة وأداء ادلورد البشري يف البلديات زلل الدراسة.
ب -الفرضيات الفرعية:
 الفرضية األولى :تتجسد مظاىر العصرنة يف رقمنة مجيع ادلصـاحل بالبلـديات ،ومنـو حتقـق جزئـ ،اليرضـيةاألوذل عند تسجيل مستوى متوسم وذلك من خالل تعميم الرقمنة على أغلب مصاحل البلديات.
 الفرضااية الثانيااة :ســامهت العصـرنة يف فعاليــة ادلــورد البشــري ،حتقــق اليرضــية الثانيــة مــن خــالل تســجيلمستوى متوسم يف البلديات زلل الدراسة.
 الفرضاية الثالثااة :ســامهت العصـرنة يف إصلــاز األعمــال باجلماعـات احملليــة ،حتقــق اليرضـية الثالثــة بتســجيلمستوى متوسم يف البلديات زلل الدراسة.

 .2خاتمة:
وختاما نستدل

أن الدولة اجلزائرية سعت إذل توفري مجيع احإمكانيات من أجل عصرنة احإدارة ،وىو ما تناولتو

إشكالية دراستنا بدراسة دور عصرنة اجلماعات احمللية يف حتسني أداء ادلورد البشري ،حيث ىذا التحول مان لو
األثر الكبري يف التحول من التعامل التقليدي الورق ،إذل التعامل احإلكهود ،و سد ىذا يف وثائق احلالة ادلدنية
احإلكهونية ،جواز السير البيومهي ،بطاقة التعريف البيومهية ،رخصة السايقة البيومهية ،البطاقة الرمادية البيومهية،
التسجيل احإلكهود للح ونظام ادلعلومات ادلدم لتسيري ادلوارد البشرية ،ومل ىذا سجل ادلجمة على ادلوظيني
بتدييف العبء من التعامل التقليدي للوثائق وإرساء الشيافية يف العمل.
و اقتضت معاجلة إشكالية الدراسة تناول فصلني يف اليصل األول األدبيات النظرية والتطبيقية للموضوع زلل
الدراسة ،واليصل الثاد الدراسة ادليدانية و ىذا باستددام رلموعة من ادلراجع متب مقاالت منتديات
مواقع......اخل.
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النتائ والتوصيات:
سعت الدراسة إذل الوصول إذل العالقة بني عصرنة اجلماعات احمللية وأداء ادلورد البشري من خالل دراسة الدور
الذي تلعبة العصرنة يف حتسني أداء ادلورد البشري ومانت أىم النتائ والتوصيات ال توصلت إليجا الدراسة ما
يل:،
-1

النتائ :
 مت إثبات اليرضية الرئيسية بوجود عالقة تأثري وتأثر ذات داللة إحصائية بني عصرنة اجلماعات احمللية،وانعكاس ذلك على أداء ادلورد البشري عند مستوى داللة ( )0.01ببلديات دائرة سيدي خويلد.
 أظجرت الدراسة أن أداء ادلورد البشري مان جيد أو وفقا دلقاييس الدراسة. من خالل الدراسة مت التوصل إذل انو عند ربم مل بعد على حدا من أبعاد أداء ادلورد البشري معالعصرنة مانت تساىم يف حتسينو.
 عصرنة اجلماعات احمللية ى ،الوصول إذل إدارة بال ورق من خالل تقليل وثائق احلالية ادلدنية وإلةاءادلصادقة على الوثائق.
 عصرنة اجلماعات احمللية ليست فقم ى ،التحول إذل التعامل احإلكهود ،بل تتطلب ادلزيد من اجلجدللوصول إذل إحصائيات ورنية آلية وليست تقليدية (رقم تعريي.)،
 لقد جاءت نتائ الدراسة مدعمة دلا توصلت إليو دراسات سابقة حول أمهية تكنولوجيا ادلعلومات(العصرنة) يف حتسني أداء ادلورد البشري.
 -2التوصيات:
 توفري العناية الالزمة بالعنصر البشري ،الذي ىو األصل وأىم مورد يف تطوير البلديات. تكثيف الدورات التكوينية لتنمية قدرات ادلوظيني ومجاراهتم للحصول على موظيني ذوي مياءة هبدفاالستةالل األمثل للتكنولوجيا ،للتمكن من الربام ادلقهحة وىو ما يتطلبو العمل .
 دراسة جادة لألجور وادلكافات واحلوافز للموارد البشرية. توفري ظروف عمل مناسبة أمثر للموظيني بةية حتسني أدائجم. إعطاء أولوية أمثر للبنية التحتية من وسائل وبرام حديثة من ررف الوزارة الوصية.- 203 -
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