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ستمرارها مرتبط برغبة  ،تعد ظاهرة الفساد اإلداري ظاهرة قديمة قدم المجتمعات اإلنسانية          وا 
 بطريقة غير شرعية بإستعمال السلطة الممنوحة له. اإلنسان في الحصول على مكاسب مادية ومعنوية

الفساد تحول من ظاهرة وتزايد اإلهتمام بالفساد اإلداري نظرا لألثار السلبية الناجمة عنه، خاصة وأن 
محلية إلى ظاهرة عالمية تستوجب التعاون من أجل مواجهتها ووضع إستراتيجيات يتم تحديثها يإستمرار 

ت اصوره. وبهذا أضحى موضوع الفساد اإلداري أولوية في قائمة إهتمامات الحكومو للحد من الفساد 
عرف العالم في  إذ بشتى األساليب المتاحة،فكانت الدعوة لمكافحته  المتقدمة والنامية على حد السواء.

رافق ذلك تقدم علمي  ،وتحوالت سريعة على جميع األصعدة نهاية القرن العشرين تطورات عديدة
التي تحكم أي عملية  األداةووظائفها وأشكالها. بإعتبار اإلدارة  اإلداريةوتكنولوجي أثر بدوره في النظم 

الزالت تحتاج إلى تطورات مستمرة في أدائها تماشيا مع المتطلبات الجديدة والتحوالت المفروضة في 
زدادتالتي الحياة المعاصرة في  خاصةالمعامالت اإلدارية خدمة للمجتمع المحلي والدولي.   فيه حركية  وا 

خاصة الفساد اإلداري المرتبط باألنشطة المختلفة التي مع إنتشار كل أنواع الفساد  وازاةاألفراد م ونشاطات
، األمر الذي إستوجب التفكير الجدي من قبل الدول في إيجاد طرق تسهل متهم األفراد ومصالحه

داخل  ااإلستفادة من منجزات الثورة الرقمية لمكافحة معضلة الفساد اإلداري والتصدي لكل أشكاله
منها. ومن ضمن اإلستراتيجيات المتبعة تكريس التقنية  اتيةا الخدمعناوينها ال سيمالمؤسسات بمختلف 
وضرورة في الوقت ذاته ليطرح بديل لألشكال  كإسترتيجيةبرامج اإلدارة اإللكترونية الحديثة المتمثلة في 

ة برفع جودة الخدمات المقدمة بكفاءة وفعاليية القائمة، فالبد من اإلستفادة من مزاياها المتعددة التقليد
اإلدارية، بإستخدام الحاسوب وشبكات  والمعامالت وتقليل تكاليفها وزيادة الشفافية والوضوح في العمليات

ر الجيد للمرافق يوالتسي رتسهم في الحد من اإلنحرافات اإلدارية التي تقف عائق أمام التطو  ياإلنترنيت الت
 العامة.

من  ايجب تبنيه ضرورةأصبحت و وسيلة لتدارك العراقيل البيروقراطية اإلدارة االلكترونية تعد  
الجزائر و نامي إحتياجات األفراد وتنوعها. طرف الدول لمواكبة العصرنة في زمن زاد فيه القلق النفسي وت

عتبارها دولة متفتحة وتشكل قوة موثوق بها إقليميا في مجال اإلستقرار السياسي والتنمية فهي تستحق إب
رة فعالة ونزيهة وبناء مجتمع متطور يعتمد على التكنولوجيا من خالل تحديث قطاعاتها في مختلف إدا

التقليدية إلى األنشطة المجاالت باإلعتماد على الوسائل اإللكترونية والتحول التدريجي من األنشطة 
ر، لعالقتها المباشرة في هذا الشأن من التغي امهم احيز البلدية منها  اإلدارات المحليةأخذت الحديثة. 
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نتشار  والمستمرة مع المواطن، فجراء تفاقم المشاكل اإلدارية من إكتظاظ الملفات وفقدان الشفافية وا 
ستغالل الوظيفة العامة وقبول  ، الذي بات تحدي أمام "اإلداريالفساد "أفرزت ما يسمى  الرشاويالمحاباة وا 

ض الفتاك  الذي نجده في الدول المتقدمة وغير المتقدمة الحكومات لتنفيذ برامجها، هذه الظاهرة أو المر 
ختالف درجاته وأثاره على كافة األصعدة وفي جميع القطاعات خاصة أو عامة. وفي هذا الصدد سعت إب

مادية وبشرية ترسم إستراتيجية مسايرة للتطور من جهة والتصدي  إمكاناتالجزائر بكل ما أتيح لها من 
 .ل الولوج إلى إدارة نزيهة وشفافةأخرى الذي يعرقللفساد اإلداري من جهة 

ستراتيجية هامة في مجال الخدمات العامة إلدارة االلكترونية ردة فعل وحتمية ال بد منها، و ا أضحت    ا 
تقلل من سلبيات اإلدارة  يا التمزاياهل نظرا  لتحسين طرق العمل التقليدية واإلستجابة للمستجدات الحاصلة

 ألنظمة المختلفة.اى إختالل التوازن في المجتمعات و التقليدية وسوء التنظيم اإلداري الذي يؤدي إل

 

 أهمية الدراسة: -0
، واألبحاث العلمية واإلختراعات البحث العلمي الطريق األمثل للتقدم على جميع المستويات يعتبر       

الوسائل التكنولوجية المتطورة ساهمت في مجاالت مختلفة والموضوع الناجمة عنها قدمت للمجتمعات 
 وتتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع من خالل العديد من المؤشرات منها: المعالج،

 السلبية التي يلحقها الفساد اإلداري بالدولة والمجتمع، من إختالل في التوازن والتكامل البنائي  اآلثار
لفة، كما يعرقل عمل المؤسسات. فتكلفة الفساد يدفعها كل فرد في تدهور لألنظمة اإلجتماعية المخت
 الخدمات وتدني مستواها.

  إعتبار الفساد اإلداري ظاهرة متجذرة وجب الوقوف على إيجاد أساليب ووسائل التى من شأنها التقليل
يجب تثمينها والبحث منها والحد من تفاقمها، فإلدارة اإللكترونية عصب الحياة المدنية الحديثة، لذا 

 في مدى كسرها للحواجز التى تعيق العمل اإلداري بفعل التقنيات الجديدة.

  اإلدارة اإللكترونية من المواضيع الهامة التى عرفتها النظم اإلدارية وكبديل عصري يواكب التطور
في شتى  وملبي للمطالب اإلدارية، فهو موضوع الزال محل الدراسة من طرف العديد من الباحثين

 وربطها بالفساد اإلداري الذي ال يقل أهمية عنها. المجاالت
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  تشكل هذه الدراسة مثال حيا للتطوير اإلداري في اإلدارة المحلية في مجال العمل اإللكتروني وذلك من
مكانيتها في الحد من الفساد اإلداري. جابيات تطبيق اإلدارة اإللكترونية وا   خالل سلبيات وا 

 ي مشكلة، باإلعتماد على دراسات علمية معمقة لوضع تلك األسس التي تقوم عليها ضرورة معالجة أ
 اإلستراتيجية العامة لمكافحتها.

 أهداف الدراسة:  -9
مكافحة الفساد اإلداري تسليط الضوء على تتطلع هذه الدراسة إلى تحقيق هدف عام يتمثل في 

 األهداف التالية:عن طريق تطبيق برامج اإلدارة اإللكترونية إلى جانب 

 إبراز تطبيقات اإلدارة اإللكترونية ودورها في التقليل من الفساد اإلداري. -

يجاد سبل  - عن طريق إدخال  لمكافحة الفساد اإلداري وآلياتالمساهمة في إثراء الموضوع وا 
 .التكنولوجيات الحديثة

 اإلدارة اإللكترونية والفساد اإلداري. يبما يتعلق بموضوع لبحث العلمياو الرصيد المكتبي إثراء  -

الكفيلة بنجاح اإلدارة االلكترونية في تحقيق مهمة التصدي للفساد اإلداري في  قتراحاتاإلبيان  -
 اإلدارات المحلية)البلدية(.

 مبررات إختيار الموضوع: -3
 إن أي دراسة تحتاج إلى ما يبرر إقامتها من حيث كونها جهدا علميا البد من نتائج على
المستوى العلمي والعملي،  فلعل إهتمام الباحث في تناول أي موضوع عما سواه في الحقيقة مبني على 
إعتبارات ذاتية ترتبط بميول الباحث، وأخرى موضوعية ترتبط بمواصفات موضوع الدراسة من حيث القيمة 

 العلمية وكذا حداثة الموضوع.

 مبررات ذاتية: أ/
 التركيز عليه. وجب وتطويرها اإلدارة لعصرنةموضوع اإلدارة االلكترونية كخطوة جديدة  -
 عتباره موضوع مرتبط بالحياة اليومية لألفراد.إوع في الحياة العلمية والعملية باإلستفادة من الموض -
 والبحث في سبل التحسين ومكافحة اإلختالالت الموجودة في اإلدارة. ،تثمين البحث العلمي -
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خاصة اإلدارية ألنها جميع األنظمة  يشلإهتمام الباحث الشخصي بمسألة الفساد اإلداري كمرض  -
 تحافظ على اإلستقرار وتحقيق التنمية في جميع المجاالت. يالركيزة الت

 
 مبرارت موضوعية:ب/ 
 حداثة الموضوع الذي يفرض نفسه على الساحة العلمية ألنه من مخرجات التطورات الحديثة. -
لتحول نحو اإلدارة الحديثة، أدى إلى سبل البحث في العوائق التي تحد من السير لالضرورة الملحة  -

الرقمية كوسيلة جديدة لتجاوز التالعبات التي يعاني منها النسق  فاإلدارةالجيد للمنظمات اإلدارية، 
عالقة بين اإلداري ويتضرر منها النسق اإلجتماعي، وبهذا يجب تسهيل المعامالت وتحسين ال

 دارة.المواطن واإل

 

 أدبيات الدراسة:  -4
تطرق الباحث في دراسته إلى مفهوم اإلدارة  1"اإلدارة اإللكترونية"نوان :، بعمحمد سمير أحمدكتاب  -1

، كما تطرق إلى بعض التجارب الناجحة في تبني الحكومة اإللكترونية وبينبينها اإللكترونية والفرق 
دراستنا بحثت عن نشأة اإلدارة اإللكترونية وعالجت أهم النظريات العلمية التي هذه اإلستراتجية، أما 

لمكافحة الفساد اإلداري في عصر إتسم بالتطور  كآلية الظاهرة أدت إلى ظهورها، كما أنها أخذت
زدياد وعي المواطن بضرورة   هذه الظاهرة حفاظا على مصلحه. مكافحةالتكنولوجي وا 

السياسية: بين إعتمادية  اإلدارة"التي تندرج تحت عنوان جودة  الجانبي حازم محمد موسىدراسة  -2
، حيث تكمن أهمية البحث في إظهار جودة اإلرادة السياسية 2الراشد"اإلدارة اإللكترونية ونوعية الحكم 

 شدكون الدولة هي الركيزة األساسية لكل مشروع، فتطبيق اإلدارة اإللكترونية والسعي لتحقيق الحكم الرا
مرتكزات الحكم الراشد. ركزت هذه الدراسة على  اإلرادة السياسية   لبناء تترجم هذه اإلرادة والتي تحفز

 كعنصر فعال في تطبيق اإلدارة اإللكترونية وكذا إرساء مفاهيم الحكم الراشد. 

                                                           

 .2002، ، األردن، دار المسيرة لطباعة والنشراإلدارة اإللكترونيةأحمد،  محمد سمير 1 
، العراق: الراشد جودة اإلرادة السياسية بين إعتمادية اإلدارة اإللتكرونية ونوعية الحكمحازم حمد موسى الجانبي،  2 

 القانونية والسياسية. مجلة كلية القانون للعلوم
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 –الفساد اإلداري: أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته " حول، خالد بن عبد الرحمانأطروحة دكتوراه ل  -3
الفساد اإلداري وأهم أسبابه ومكافحته في هدفت الدراسة إلى إبراز أشكال  ،1تنظيمينحو بناء نموذج 

أما ألسباب الظاهرة وعالجها بالطرق األمنية والقانونية.  اكبير  االمملكة السعودية، حيث أعطت حيز 
ير في معالجة ظاهرة الفساد اإلداري ضمن إشكالية توظيف األساليب دراستنا أخذت جانب مغا

األسباب  التركيز على فعالة لمكافحته والتصدي له بكل صوره وبعيدا عن كإستراتيجيةاإللكترونية 
 المؤدية إليه.

مراحل على ة تدراس تعرض في 2"الحكومة اإللكترونية واإلدارة المعاصرة،"دراسة محمود القدوة: كتاب  -4
وأبعاد الحكومة اإللكترونية، لفهم الظاهرة ومعالجة دور الوسائل التكنولوجيا الحديثة في تطوير دور 

، ونحن تأتي إهتمامتنا الدول العربية لدى الحكومة اإللكترونية في تسير الشؤون العامة لألفراد خاصة
 على دراسة الجزائر وتحديدا بلدية الناصرية.

حالية عن الدراسات السابقة أنها أجريت في بيئة مغايرة وفي بلد مختلف إن ما يميز الدراسة ال     
وتنوعت اإلتجاهات البحثية  الجزائر،وعلى وجه الخصوص بلدية من إحدى بلديات والية بومرداس 

للدراسات السابقة التي ركزت على تطبيق اإلدارة اإللكترونية في حين سعت الدراسة الحالية ومن 
الخدمة  رة من خالل البحث عن دور أخر لإلدارة اإللكترونية على غرار تحسينإشكالية مغاي خالل

فهي وسيلة فعالة في مكافحة الفساد اإلداري الذي يعد عائق أمام أي إصالح، من خالل إستعراض 
لإلدارة اإللكترونية في إلعطاء رؤية مستقبلية ول المتقدمة ودول العالم الثالث بعض النماذج من الد

 .ا للفساد اإلداريمكافحته

حيث  3حول " دور اإلدارة اإللكترونية في التقليل من الفساد اإلداري" لسعي حنان مذكرة ماستر  -5
هدفت لدراسة إلى معالجة أهمية األساليب اإللكترونية الحديثة في تقليض ظاهرة الفساد اإلداري، وتعد 
 هذه الذراسة من الدراسات التي سلطت الضوء على متغير الفساد اإلداري، وهي النقطة المشتركة بين

                                                           

 أطروحةالرياض،  -أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته، نحو بناء نموذج تنظيمي خالد بن عبد الرحمان، الفساد اإلداري1 
 .2002، كلية الدراسات العليا قسم العلوم اإلدارية ، جامعة نايف الععلوم العربية للعلوم األمنية، دكتوراه

 .2010، األردنن: دار أسامة للنشر والتوزيع،اإللكترونية واإلدارة المعاصرةالحكومة محمود القدوة، 2 
، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية مذكرة ماسترنان لسعي، دور اإلدارة اإللكترونية في التقليل من الفساد اإلداري، ح 3

 .2012وعلوم التسيير، جامعة أم البواقي، الجزائر: 
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لنصالح الفالحية أم دراستنا، وتختلف في دراسة الحالة حيث كانت الدراسة األولى في مديرية ا
 البواقي،أما دراستنا فكانت في بلدية الناصرية بوالية بومرداس.

 

 إشكالية الدراسة: -6
اإلدارة اإللكترونية ثمرة التطور التقني والتكنولوجي في مجال أعمال وأنشطة المنظمات،  تعتبر
مية لنجاح العمليات ل عمل اإلدارة، إذ أصبح ضرورة حتلمكافحة الفساد اإلداري الذي يش فهي وسيلة

اإلدارية كي تبقى المنظمات صامدة أمام تيارات التغير. أصبحت اإلدارة اإللكترونية وتطبيقها جانب مهم 
 في المؤسسات لمواكبة التطورات التكنولوجية، كون اإلدارة التقليدية لم تعد تستوعب المتغيرات العصرية

اإلدارة المحلية )البلدية( تعمل في بيئة متشابكة تتسم فالتحول التكنولوجي ضروري وحاجة ملحة. ألن 
في تقديم الخدمات وتحقيق الرضى والقبول لدى  الاإلدارة اإللكترونية كمدخل فعا بضرورة إستخدام برامج

 ، إذ تعد هذه اإلستخدامات الحديثة نقلة نوعية في الحد من الفساد اإلداري.رالجمهو 

 التالية : إلشكاليةولمعالجة الموضوع نطرح ا

، السيما في بلدية الناصرية اإلداري للفساد تصدي اإلدارة اإللكترونية آلية أي مدى يمكن إعتبار إلى
 ؟ والية بومرداس

 التالية: التساؤالت الفرعيةلدراسة اإلشكالية المطروحة واإلحاطة بجوانب الموضوع نطرح 

 ؟والفساد اإلداري ما هو مفهوم اإلدارة اإللكترونية -

من ظاهرة الفساد اإلداري خالل تجارب الدول المتقدمة وغير قلل هل تفعيل الوسائل اإللكترونية  -
 ؟المتقدمة 

 ؟ الناصريةما واقع تطبيق اإلدارة الكترونية كأسلوب لتقليص الفساد اإلداري في بلدية  -
 

 فرضيات الدراسة:  -7
 الفرضيات التالية: صحة إختبار بهدف توفير إجابة للتساؤالت البحثية المطروحة، تسعى الدراسة إلى    
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 ،عن طريق الخدمات اإللكترونية الفساد اإلداريحاالت ممارسة يمكن تقليص " :الفرضية الرئيسية    
 ."وذلك برفع كفاءة العمليات والمعامالت اإلدارية

 يلي: الرئيسية لإلشكالية فرضيات فرعية جاءت كماوتندرج ضمن الفرضية  -
 

 الفرضيات الفرعية:
وبالتالي  اإلداريكلما إستطاعت مقاومة الفساد  ،أحسن إستغاللاإلدارة اإللكترونية كلما إستغلت  -أ

 التقليل من مخاطره.
من في حضور جملة اإللكترونية  غير المتقدمة من إعتماد الجيد لإلدارة الدول لم تستطع بعض -ب

 .العراقيل
مواجهة  تقديم خيارات أوسع من أجل إلى الناصريةفي بلدية  تفعيل برامج اإلدارة اإللكترونية يؤدي  -ج

 .أسبابهو مظاهره  وتحجيمالفساد اإلداري 
 

 
 حدود الدراسة: -8
الجزائرية، ونية" في الجمهورية لكتر "اإلدارة اإلالمدروسة حول الظاهرة ب هتمت الدراسةإ الحدود المكانية:أ/ 

داريا التابعة إداري". وركزت الدراسة الميدانية على دراسة تطبيقها في بلدية الناصرية بإرتباطها بــــ"الفساد اإل
 .إلى والية بومرداس، بإستهداف عينة من موظفيها

تم اإلهتمام بوضع الجزائر لسياسة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصال، قصد  : الحدود الزمانية:ب/ 
بحثا عن  2002تنمية واقعها وتعزيز إستخداماتها داخل اإلدارة من خالل مشروع اإلدارة اإللكترونية سنة 

دارة، سبل تحسين وترشيد الخدمات العامة وترقية التعامالت كألية لحد من الممارسات الفاسدة في اإل
 رقمنة الوثائق اإلدارية.برامج  وركزت دراستنا على 

 
 الدراسة:منهجية  -2
 المناهج: -أ

العلمي للوصول إلى الحقيقة، وتماشيا مع طبيعة الموضوع إعتمدنا في  الطريق عتبار المنهج هوإب    
 :ما يلي دراستنا على
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براز  - جوانب التطابق واإلختالف بينها المنهج المقارن، وذلك في المقارنة بين بعض تجارب الدول وا 
ستنباط  في إطار تطبيق مشروع اإلدارة اإللكترونية وتسخيرها كوسيلة لمكافحة الفساد البيروقراطي، وا 

 أهم المقومات التي تميزها.
وكذا  ،منهج دراسة الحالة في الدراسة التطبيقية من خالل اإلستبيان للوقوف على رأي المواطن  -

 اإلدارة حتى نقدم واقعا ملموسا وأفاق مستقبلية للدراسة.

اإلقترابات هي الزاوية التي ينظر من خاللها الباحث للظاهرة قيد الدراسة إرتأينا  بإعتباراإلقترابات:  -ب
 : اآلتي اإلعتماد على

التعامل   اإلقتراب اإلتصالي: بالتركيز على اإلتصال كمحور التفاعل، من خالل سلوكيات ومهارات -
باإلقناع والرضى والقدرة على المعالجة واإلستقبال  ،المتعلقة بأداء الخدمات وكيفية توصيل المعلومات

في اإلدارة خاصة مع إدخال التكنولوجيات الحديثة التي أفرزت ممارسات إيجابية بعيدة عن 
 الممارسات التقليدية المباشرة التي تولد اإلنحراف. 

اإلعتماد على التغيرات ومستوى أداء اإلدارة وقدرتها على التكيف مع التطورات اإلقتراب الوظيفي: ب -
والتركيز على  ومدى تصديها لإلنحرافات اإلدارية،التكنولوجية، وهذا في إطار عصرنة اإلدارة 

األنشطة والخدمات المقدمة من طرف اإلدارة وذلك باإلهتمام بمدخالت ومخرجات األنظمة مع إلزامية 
 م بالمعلومات المتاحة لتقديمها بأحسن طريقة.اإلهتما

عتمدنا على مجموعة من المراجع الورقية واإللكترونية وعلى توزيع إ :دوات جمع البياناتأ -ج
 عتمادنا على المقابالت الشخصية.نات على أفراد العينة، باإلضافة إلى إمجموعة من االستبا

  

 :طار المفاهيمياإل -01
 المفاهيم التالية:بنيت الدراسة على  

هو جهد إداري هادف إلحداث تغييرات أساسية إيجابية في السلوك والنظم والعالقات  اإلصالح اإلداري:
مكانات الجهاز اإلداريتحقيقا لتنمي ،واألساليب واألدوات ، بما يؤمن له درجة عالية من الكفاءة ة قدرات وا 
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تنظيم الهياكل اإلدارية وأساليب العمل على مستوى ، أي العمل على إعادة 1والفعالية في إنجاز أهدافه
 المنظمات لتحقيق األهداف المرسومة. وبهذا فاإلصالح هو تجاوز القيم واألنماط التقليدية في العمل. 

 
هي نظام إفتراضي الذي يمكن األجهزة والمنظمات المختلفة من تقديم خدماتها في الحكومة اإللكترونية: 
فئات المستفيدين، بإستخدام التقنية اإللكترونية المتطورة، متجاوزة عامل التواصل إطار تكاملي لجميع 

المكاني والزماني، مع إستحداث تحقيق الجودة والتمييز وضمان السرية واألمن المعلوماتي واإلستفادة من 
امها الحكومة اإللكترونية عن توجه الحكومة في التعبير عن مهتعبر . 2معطيات التأثير اإليجابي

اإلعتيادية مع كل الجهات، حكومة مع حكومة، حكومة مع مؤسسات، حكومة مع مواطن وحكومة مع 
فكال المفهومين يعبران عن إستراتيجية إدارية لعصر  األطراف الخارجية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ن إدارة فهي جزء من اإلدارة اإللكترونية أشمل، فال حكومة بدو و المعلومات تعمل على تحقيق األهداف 
وهذه األخيرة ستكون موضوع الدراسة ولها إطار محدد هو مكافحة الفساد  تطبيقات اإلدارة اإللكترونية.

 اإلداري الذي يعد من المعوقات المهمة في دراستنا.
هي الهيئات األساسية للتنظيم اإلداري للدولة، والبلدية هي مفهوم أساسي في  :اإلقليميةات الجماع
تتمتع بالشخصية  البلدية هي الجماعة اإلقليمية القاعدية للدولة،، ع دراستنا في جانبه التطبيقيموضو 

داري معين، وتعتبر بنية  ،3المعنوية والذمة المالية المستقلة فهي وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وا 
أساسية لبناء نسيج مجتمعي وتنظيم العالقات بين األفراد، وتقديم أعمال من شأنها النهوض بها بشكل 

 .أفضل

 

 

 
                                                           

، عمان: المنظمة العربية للعلوم أوضوعها الراهنة وأفاق المستقبل -التنمية اإلدارية مؤسساتالطيب حسن أبشر، 1 
 .32، ص1824اإلدارية ، 

، األردن: دار الكتاب الحديث للنشر الحكومة اإللكترونية الطريق نحو اإلصالح اإلداريمحمد صدام طالب لخماسية،  2 
 .13، ص 2012والتوزيع، 

جوان  22المؤرخ في  10-11، المتضمنة للقانون البلدية رقمالجريدة الرسميةمقراطية الشعبية، الجمهورية الجزائرية الدي3
 .02، ص 2011
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 :الدراسة هندسة -00
 :إرتأينا تقسيمها على النحو األتيالدراسة  موضوع معالجةل

 التي تتضمن مختلف خطوات الموضوع. مقدمة: -

يعالج اإلطار المفاهيمي والنظري لإلدارة اإللكترونية، حيث عرفنا اإلدارة اإللكترونية الفصل األول:  -
وأهدافها وأهميتها، عناصرها ووظائفها، وكذا المدارس التي مهدت لها، إضافة إلى إعتبارها منهج 

تعريف ظاهرة الفساد اإلداري والعوامل المؤثرة على  وعرجنا على عصري لمكافحة الفساد اإلداري.
 إنتشاره وربط العالقة التي تجمع بين المتغيرين األساسيين في الموضوع المعالج.

: تطرقنا من خالل الدراسة إلى أهم التجارب الدولية في إستخدام اإلدارة اإللكترونية في الفصل الثاني -
 . ثم التطرق إلى إظهار نقاط القوة والضعف لهذه التجارب.سواءلى حد النامية عثم الدول المتقدمة 

من خالل إسقاطه في الحد من الفساد اإلداري، اإلدارة اإللكترونية  واقع مساهمةدراسة  :الفضل الثالث -
، في إعتمادنا على المقابالت الشخصية واإلستبانة الموزعة على والية بومرداسبعلى  بلدية الناصرية 

 عينة الدراسة.
 ملخصا لألطروحة وأهم النتائج والتوصيات. وختمنا بتقديمتمهيدا وخالصة، قدمنا ولكل فصل 

 
 صعوبات الدراسة: -09

 تي:ال يوجد بحث علمي إال وواجه صعوبات، ومن بين الصعوبات التي واجهت البحث اآل
معينة صعوبة إيجاد مؤسسة للدراسة الميدانية، يإعتبار الفساد من األمور السرية تمس مصالح  -

 يصعب التصريح بها.

 



 
 

 
 

 

 

 
 

 الفصل األول:

اإلمتداد اإلطار المفاهيمي و 
 النظري لإلدارة اإللكترونية



 النظري لإلدارة اإللكترونيةاإلمتداد و الفصل األول:  اإلطار المفاهيمي 
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والعلمي الذي ساد العالم حاليا، أدى بالدول إلى البحث عن طرق بديلة إن التطور التكنولوجي 
ذات مستوى علمي وتقني لتقريب اإلدارة من المواطن، عن طريق السعي المستمر لإلنتقال من اإلدارة 

إلى  تهدفهذه اإلدارة الجديدة التي  "اإلدارة اإللكترونية"جاءت تحت إسم  الورقية إلى اإلدارة التقنية،
ين عملية تقديم الخدمات والتخلص من األساليب التقليدية التي أفرزت الممارسات السلبية تحس

زدياد وعي  كالبيروقراطية، الرشوة والمحسوبية والالمباالة خاصة بعد إتساع المفهوم الديمقراطي للحكم، وا 
تفان وتنظيم سير الجمهور بضرورة اإلصالح كأداة للتنمية على جميع األصعدة، وذلك يتطلب السرعة واإل

العمل اإلداري وتبسيط اإلجراءات والتعقيدات اإلدارية، وجعل العمل أكثر شفافية ووضوحا، بما يساهم في 
حل المشكالت وضبط الطرق الحسنة في األداء مما يقلل فرص الفساد اإلداري، وهذا من خالل اإلدارة 

التصدي للفساد، فاإلستخدام األمثل للتقنية اإللكترونية التي تعتبر آلية عصرية في عمليات التطوير و 
مرونة التي من شأنها أن تساعد في القضاء على جعل العمل اإلداري أكثر فاعلية و اإللكترونية يسهم في 
 السلوكيات التقليدية. 

المبحث األول يتضمن مدلول اإلدارة  ؛إرتأينا تقسيم الفصل المفاهيمي والنظري إلى ثالثة مباحث
الظاهرة اإلدارية، والمبحث  هذه اإللكترونية مع إبراز أهدافها وأهميتها ووظائفها وذلك بعد البحث في نشأة

، ويأتي المبحث الثالث الذي الثاني الذي يتناول تقديم وتحليل النظريات المفسرة لتطور اإلدارة اإللكترونية
اإللكترونية المتاحة  والخدمات من خالل التعريف بظاهرة الفساد وطرق مواجهته الفساد اإلداري يتناول

 لهذا الغرض، وبالتالي نعرض العالقة الموجودة بين المتغيريين الرئيسيين لموضوع المذكرة.

 

 

 

 

 



 النظري لإلدارة اإللكترونيةاإلمتداد و الفصل األول:  اإلطار المفاهيمي 
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 اإلدارة االلكترونية ماهيةالمبحث األول: 
هتماما واسعا من طرف العديد لقيت إالهامة التي لكترونية من المواضيع يعد موضوع اإلدارة اإل

وهي عبارة عن نتاج التطور السريع الذي عرفه العالم في المجال  والباحثين في علم اإلدارة، فكريينممن ال
ل من العلمي والتكنولوجي، حيث أدى هذا األخير إلى حدوث عدة تغيرات في أنماط تسيير اإلدارة والتحوّ 

ثة معامالت الورقية إلى أنماط حديثة تعتمد على تقنيات جديدة وحدياألنظمة التقليدية التي تعتمد ال
، تنظيم من تخطيطت في إنجاز أعمالها ومعامالتها ووظائفها اإلدارية كالحاسب اآللي وشبكات األنترن
وذلك رغبة في زيادة كفاءة وفعالية العمل، ومواكبة التطورات الحاصلة التي توجيه، رقابة بطريقة إلكترونية 

اإلدارة اإللكترونية نموذجا جديدا يضفي المرونة وتعد هم  في حل العديد من المشكالت المتراكمة. تس
 على اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية.

 المطلب األول: نشأة اإلدارة اإللكترونية     
تعتبر اإلدارة وليدة تطبيقات وممارسات إدارية تقليدية تختلف عن الطرق المتبعة في الوقت 

فق معايير العصر الحديث تطور التكنولوجي الذي ساند تطور الفكر اإلداري و البالذي يتسم  ،الحاضر
والعمل على مسايرة  المستجدات في المجال اإلداري الذي أدى إلى  ةوالتكنولوجي ةالعلمي التطوراتلمواكبة 

يتوقف نجاح اإلدارة على  في تطبيق أنظمة المعلومات، إذ اهام اتطور أساليب اإلدارة التي تعد عنصر 
كفاءة إستخدامها لموارد النظام في عملية تكوين القيمة من خالل المعلومات التي تقوم بإنتاجها والدعم 

 المقدم لألنشطة والمعلومات اإلدارية.

أدى التوسع الكبير في المنظمات وزيادة متطلباتها وتعامالتها إلى زيادة حجم البيانات والمعلومات 
كبير جدا باألساليب الرشيف األو  ،المكثفةلبيانات والمعلومات ا معإذ أن التعامل ، 1امل معهاالتي تتع

عن طرائق ووسائل  تبحث التياألفكار  نطلقتإاليدوية أصبحت عملياتها صعبة في أداء المهام، ومن هنا 
ومكننته تحقق الكفاءة والسرعة والفاعلية، وقد تم ذلك فعليا بدخول الحواسيب اإللكترونية إلى حيز العمل 

من له قدرة عالية اآللي على أحد أن الحاسوب  يخفال  مع المعلومات وتنظيمها ومعالجتها، وماجبوذلك 
عمل نظام المعلومات  تسهل المهمات التيوسرعة أداء ، عبر وسائطه المختلفة حيث سعة التخزين

                                                           
تكنولوجيا ونظم المعلومات في المنظمات المعاصرة )منظور إداري محمود حسن الهوسي،  ،حيدر شاكر البرنجي1

 .128، ص 2014بغداد: مطبعة إبن العربي،  تكنولوجي(،
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المعلومات من شكلها التقليدي )الورقي( إلى الشكل  ما حول وهذافي الوقت المناسب،  سترجاعواإل
بتوظيف تقنيات الحاسب اآللي لخدمة العمليات اإلدارية، نتيجة ما يتمتع به من قدرات فائقة  اإللكتروني

بابا  تفتح التيتجهت المكاتب والمنظمات للعمل باألساليب اإللكترونية إوبهذا التعامل مع البيانات، 
نتشار العمل اإللكتروني لتحل بديال إإلى  أدى األمر الذي ،وتقديم الخدمات بوقت سريع ،واسعا لألنشطة

 ال التكنولوجي لألجهزة الحاسوب وتوسيع إنتشارجومع إزدياد التطورات في الم ناجحا لألعمال التقليدية.
 للمنظمات التي ترغب في اإلنجاز الفعال هامةأصبحت خطوة ، ل التكلفةلالبرمجيات التي توفر الوقت وتق

 لخدماتها.          
غير وظائف اإلدارة تغيرا ملحوظا إلى تإستخدام التقنيات الحديثة ولقد أدت هذه القفزة النوعية في 

أمريكية متخصصة في مجال تصنيع وتطوير )شركة IBMعندما إبتكرت شركة  من خالل أتمتة المكاتب
بب إطالق الحواسيب والبرماجيات( مصطلح معالج الكلمات على فعاليات طابعاتهما الكهربائية وكان س

مخرجات هذه الطباعات عند ربطها أو  اإلدارة في المكاتب إلى إنتاجهذا المصطلح هو لفت نظر 
ستخدام المعالج الدقيق للمعلومات ) جهاز يضم أهم  وهو،  ord ProcessingW )1بالحاسوب وا 

توظيف الوسائل أي الذاكرة ووحدة العمليات المنطقية والحسابية. مما أدى إلى الحاسوب اآللي،  مكونات
بهدف إنجاز ، التكنولوجيا في المهام والواجبات واإلجراءات بغية تمكين اإلدارة اإلستفادة من هذه النظم

فضال عن زيادة اإلنتاج والدقة في  إلقتصاد الوقت والجهد والتكلفة،لرعة المعامالت اإلدارية بسهولة وس
، إدارة العمل وذلك بظهور الطرق اإللكترونية في اإلدارة التي أنتجت إدارة جديدة وهي اإلدارة اإللكترونية

 ورقية.التعتمد في عملها على األساليب اإللكترونية أكثر منها 
واسيب الذي رتباطا وثيقا ووطيدا بنشأة وتطور عالم الحالنمط الجديد في اإلدارة إ لقد إرتبط تطور

اإللكتروني، إذ أن تقدم  لتنامي العالم  يةيعتبر أحد أهم الدعائم األساس الذيو  ،2ترافقه إنتشار األنترن
تنفيذي في لألفراد ومن ثم تكون بنية متكاملة لإلدارة سريعة تعطي خدمات التي ت نترنشبكات اإل

ساعد لم مع إمكانات هائلة، التي تسمح بنقل النصوص والبيانات نشاطاتها وأعمالها بتقنيات جديدة
 .اإلدارية على التكامل الوظائف

                                                           
 .32، ص 2008عمان: دار وائل للنشر والتوزيع،  اإلدارة اإللكترونية،عالء عبد الرزاق السالمي، خالد إبراهيم السليطي، 1
، األردن: دار اليازوري العلمية للنشر المجاالت -الوظائف -اإلستراتيجية اإلدارة والمعرفة  اإللكترونيةنجم عبود نجم،  2

 .22، ص 2008والتوزيع، 
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اإلتصال لرقمية والحاسبات اآللية، ووسائل ستخدام المكثف للتقنيات ااإلإن التبني الواسع في 
حقيقا لمنفعته الخاصة في أعماله اإلدارية، أدى إلى ظهور اإللكترونية التي وظفها اإلنسان لصالحه، ت

تمام المهام  ،اإللكترونيةوب جديد في اإلدارة وهي اإلدارة أسل التي تعتمد على التقنيات الحديثة في إنجاز وا 
 واألعمال اإلدارية بما يساهم في زيادة الفاعلية وجودة األداء وسرعة المعالجة للمعلومات.

الكبرى وما  ر اإلداري من خالل المدارسفكيمكن إغفال أفكار ودراسات ال نفا الآذكرناه  مع ماو 
وكذا تطوير العاملين بدرجة  ،ث هياكل وأنظمةاإلى ضرورة إستحدالتي دعت  إندرج تحتها من نظريات

ة المعاصر،  الذي أنتج اإلدار  كفوءة، إلى جانب المداخل المعاصرة في اإلدارة  التي تتماشى مع المجتمع
 اإللكترونية كأسلوب أكثر مرونة وفاعلية بهدف تحسين الخدمة، وكحل للعديد من المشكالت اإلدارية التي

الزالت تتطور كنموذج أرقى في العصر كانت تعاني منها اإلدارة التقليدية، ولعل ظهور اإلدارة اإللكترونية 
نتشار التقنية في العمل يرتفع بتقدم وت ل التالي الشك يوضحطور تلك التقنيات. الحالي والزال التقدم وا 

لحاسم لظهور اإلدارة اإلدارة اإللكترونية من خالل التطور التكنولوجي الذي يعتبر المنعرج ا تطور
 .اإللكترونية

 (:التطور التكنولوجي باتجاه اإلنترنت واإلدارة الرقمية0-0رقم) الشكل            

   .123ص، مرجع سابق الذكر، نجم عبودالمصدر:                      

 

 

 اإلدارة التقليدية اإلدارة اإللكترونية
 

 

 

 

 ك الفائق مناإلنسان هو العامل               اآللة حتل حمل              اآللة حتل حمل العمل       اآللة تقلد و حتاكي آلة            التشبي  

 استخدام مستودعات                   و السلوكالعمل اليدوي يف          املرتبط بربجمة ورقابة         الذكاء            األساسي يف اإلنتاج  
 اإلنتاج              اإلنساين            البيانات إلجناز العملياتاإلنتاج                العمل و                         

تجاه التطورإ  

 الذكاء األتمتة االلية الحرفية

 الصناعي

 االنترنت



 النظري لإلدارة اإللكترونيةاإلمتداد و الفصل األول:  اإلطار المفاهيمي 
 
 

17 
 

كان الفرد هو  ، حيثعملية تطور العمل اإلداري كونه نقل للعمليات الذهنيةأعاله  يبين الشكل
إلى الحديثة كالحاسوب  اآلالتالعامل الوحيد في العملية اإلنتاجية لكل مراحلها، فتحولت من خالل إدخال 

لي وبذلك لجأت المنظمات إلى أتمتة مكاتبها من خالل ني إلى التفاعل اآلمن التفاعل اآلأي العمل  حيز
ت أصبح العمل اإلداري لكترونية، ومع تطور شبكة األنترنجمع وتخزين المستندات بطريقة سهلة وبطرق إ

بسهولة  توتين وتميز وذلك بتنفيذ العمليات واإلجراءات دون ر  ،بعاد تكنولوجية أكثر من أي مرحلةذو أ
 الوصول إلى المعلومات بتوفير األجهزة في اإلدارات من خالل تبني اإلدارة اإللكترونية.

 

 المطلب الثاني: تعريف وخصائص اإلدارة اإللكترونية
 ."اإلدارة" قبل التطرق إلى اإلدارة اإللكترونية تجدر اإلشارة أوال إلى مصطلح 

 أوال: تعريف اإلدارة
التعاريف حول اإلدارة ويظهر ذلك في مختلف الدراسات التي عالجت الموضوع وشملها لقد تعددت 

 :واالصطالحي على النحو اآلتي التعريف اللغوي
ويساعد ومعناها يخدم AD  وTO  صل التيني مكون من كلمتين همامن أ كلمة مشتقةاإلدارة لغة:  -أ

بغية  لآلخرينخدمة ا يمارس مساعدة أو فاإلداري أي الشخص الذي يقوم باإلدارة إنم. األخرون
 تحقيق غاياته.

 أما في اللغة اإلنجليزية فيطلق عيها إحدى اللفظين:
Management والعمل الجاري، ويطلق هذا اللفظ على ما  : ويعني مهام اإلدارة في مستويات التنفيذ

 يقوم به المدير في منظمات األعمال التي تسعى إلى تحقيق الربحية.

Administration  هذا اللفظ يشير إلى المهام األساسية التي تنهض بها اإلدارة العليا واإلدارة في :
 .1المنظمات التي تسعى إلى تحقيق الربح

 يذ األعمال لتحقيق أهداف المنظمةمن خالل التعاريف يتبين أن اإلدارة هي عملية اإلشراف وتنف     

                                                           
، ص 2002لية للنشر والتوزيع، ، اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدو اإلدارة اإللكترونية للموارد البشريةريفي، محمد الص1

 .14-13ص 
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 إصطالحا مجموعة من التعاريف إخترنا منها اآلتي: إلدارةل صطالحي:التعريف اإل -ب

:"المعرفة الدقيقة لما يراد يقدم "فريدرك تايلور" مؤسس المدرسة الكالسيكية مفهوما لإلدارة على أنها
 ".1يقوم به األفراد مع التأكد أنهم يفعلون ذلك بأحسن طريق وأقل تكلفةأن 
من خالل هذا التعريف يمكن إعتبار اإلدارة بأنها المعرفة المرتبطة باألعمال التي يقوم بها األفراد    

 بأرخس طريقة وبأقل التكاليف.
كما عرفها "هنري فايول" رائد اإلدارة الحديثة على أنها:"الجهود المتعلقة بالتنبؤ والتخطيط والتنظيم 

صدار و  هي مجموعة من الوظائف التي تهدف إلى الوصول  فاإلدارة ،2والرقابة"مر والتنسيق األواا 
المرسومة بأفضل الوسائل وفي حدود الموارد المتاحة من أجل التسيير الجيد للمؤسسة. وتعني  لألهداف

 اإلدارة من المنظور التنظيمي إنجاز أهداف تنظيمية من خالل األفراد والموارد األخرى.
إنجاز األهداف من خالل القيام بالوظائف اإلدارية الخمسة األساسية لإلدارة هي  وبتعريف أكثر تفصيال

 . 3والرقابة( التخطيط، التوجيه، التنظيم، التوظيف)
من خالل التعاريف السابقة نقدم تعريفا إجرائيا لإلدارة على أنها:"جملة من العمليات الوظيفية التي 

فراد والوسائل من أجل المهام بواسطة مجموعة من األنفيذ تشمل مجموعة من الممارسات اإلدارية بغرض ت
ستمرارية سير المنظمةتحقيق األهداف   .وا 

نشاط لها مبادئ وأسس خاصة بها، يسعي من خاللها األفراد لتحقيق األهداف  اإلدارة هي اإذ
 المطلوبة إنجازها من خالل ممارسة الوظائف المختلفة.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .8-2ص ، ص 2011 رؤية للنشر والتوزيع،الفكر والقانون،  ، اإلسكندرية: داراإلدارة اإللكترونية، يمحمد محمود مكاو 1
 .2-2ص ص  ،سابق الذكرمرجع  2
 .12-12، ص ص 2002، األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، ، المعجم اإلداريسمير الشوبكي3
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 اإلدارة اإللكترونية عريفت :ثانيا
أشارت القليل من الدراسات والكتابات العلمية واألبحاث إلى اإلدارة اإللكترونية فهي من 

لهذا لم يتم التوصل إلى تعريف دقيق ومتفق عليه من طرف الباحثين المصطلحات العلمية المستحدثة، 
 بشأنها فيما يلي: ومن هنا يمكن توضيح بعض التعاريف التي وردت

ت والشبكة العالمية العريضة لتقديم المعلومات وخدمات األنترن "إستخدامهي دارة اإللكترونيةاإل
اإلدارة اإللكترونية هي إستخدام التقنيات الحديثة  أن من خالل هذا التعريف يتضحالحكومة للمواطنين"، 

 في سبيل تقديم األعمال وتحويل المعلومات لتحقيق الرضى لدى المواطنين.
ت للوصول الى حكومة ولوجيا المعلومات وخصوصا األنترنعرفت على أنها" إستخدام تكنكما 

كشبكة األنترنت في تنفيذ األعمال  ستخدام الوسائل الحديثة. أما التعريف الثاني فهو يبين أن إ1أفضل"
 اإلدارية يؤدي إلى تحقيق حكومة أفضل وهي الحكومة اإللكترونية.

في معناها الحديث على أنها:" إستخدام التقنيات اإللكترونية بما  أيضا عرفت اإلدارة اإللكترونيةو 
تقتضيه الممارسة والتنظيم، فهي تمثل حالة التكامل التام للعالقات بين المستويات اإلدارية في البيئة 
التنظيمية من خالل التعامل الفوري واآللي مع الجميع لتحقيق األهداف المشتركة وضمان مصالح 

 .2والعمالء" المنظمة
قنيات الحديثة في األنشطة اإلدارية تضمن إنجاز األعمال بجودة وتحسين لتل ستخدام األمثلإلإن ا

األداء وسرعة التنفيذ، وخفض التكلفة وتوحيد وتبسيط اإلجراءات وتوفير المعلومات الالزمة بشكل سليم 
 للوصول إلى األهداف المرجوة. 

حالل المكتب اإللكتروني  وعّرفت اإلدارة اإللكترونية على أنها:"اإلستغناء عن المعامالت الورقية وا 
عن طريق اإلستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات وتحويل الخدمات العامة إلى إجراءات مكتبية 

 . 3ومعالجتها حسب خطوات متسلسلة منفذة مسبقا"

                                                           

الملتقـــى العلمـــي الـــدولي األول حـــول "، مداخلـــة ضـــمن الحكومـــة اإللكترونيـــة إطارهـــا النظـــري والمفـــاهيمي"شـــعبان فـــرج،  1 
 .2013ماي  14-13 أيام، جامعة البليدة، متطلبات إرساء الحكومة اإللكترونية في الجزائر

 .43، ص2008، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، اإلدارة اإللكترونيةعادل حرشوش المفرجي، 2 
 .32، ص2002، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، اإلدارة اإللكترونيةعالء عبد الرزاق السالمي، خالد إبراهيم السليطي، 3 
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أنها:"الجهود اإلدارية التي تتضمن تبادل المعلومات وتقديم وتعرف اإلدارة اإللكترونية على 
ت مع بر أجهزة الحاسوب وشبكات األنترنالخدمات للمواطنين وقطاع األعمال بسرعة وتكلفة منخفضة ع

  .1ضمان سرية أمن المعلومات المتناقلة"
 نفتاح والشفافيةمن خالل ما تقدم من تعاريف يتبين أن اإلدارة اإللكترونية هي تنفيذ الخطط واإل

تستخدم تكنولوجيا المعلومات في جميع معامالتها وتبتعد عن الروتين اليومي والورقي في العمل. إذ هي 
لورقي في اإلدارة إلى تبني األساليب اإللكترونية بإستخدام اإلنتقال من الطرق التقليدية التي تعتمد التعامل ا

وجعل العمل أكثر مرونة  لرفع كفاءتها  ،اء لألجهزة اإلداريةفي تحسين مستويات األدالوسائل التكنولوجيا 
حتياجات والمطالب بصورة إلفي تحقيق األهداف. والوصول إلى حكومة أفضل تتمتع بإدارة فعالة ملبية ل

 عصرية وتضمن مصالح المنظمة والمتعاملين معها.
توظف جميع الطاقات المتاحة يمكن أن نستخلص بأن اإلدارة اإللكترونية هي اإلدارة الشاملة التي 

من موارد بشرية ومادية وتقنيات حديثة من أجل تحقيق األهداف المرسومة، وتقديم الخدمات بكل فعالية 
 وجهود أقل.
إستراتيجية إدارية  نهاألإلدارة اإللكترونية؛ " اإجرائي اتعريفعلى ما سبق يمكن تقديم  عتماداوا  

ستغالل األمثل لمصادر مع اإل لعصر المعلومات، تعمل على تحقيق خدمات أفضل للمؤسسات ومتعاملها
من خالل توظيف الموارد التكنولوجية والبشرية الالزمة في إطار إلكتروني حديث من  ،المعلومات المتاحة

 لمستهدفة وبالجودة المطلوبة".أجل إستغالل أمثل للوقت والمال والجهد وتحقيقا للمطالب ا
 .هوم اإلدارة اإللكترونية بإختصاروالشكل التالي يوضح مف

 

 

 

 

                                                           

، 2011، األردن: الوراق للنشر والتوزيع، المتطلباتالمفاهيم، الخصائص، ، اإلدارة اإللكترونية: حسين محمد الحسن1 
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 (:أبعاد مفهوم اإلدارة اإللكترونية9-0الشكل رقم )                            

 

 

 

 

 

 

 

 ،2010دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، : عمان، اإلدارة اإللكترونية: سعد غالب ياسين، المصدر
 .22ص

الحكومة اإللكترونية)اإلدارة العامة اإللكترونية( والتي تمثل الهيئات ذات الطابع الخدمي، التي  على       
ت لية شبكية يضم األنترنآتوجه خدمتها لألفراد والمؤسسات، في مقابل ذلك تعمل اإلدارة اإللكترونية وفق 

 ظل وجود نظام معلوماتي. في

 خصائص اإلدارة اإللكترونية:ثالثا
خر مغاير لإلدارة التقليدية، وقد أصبحت أداة فعالة في الدوائر آاإلدارة اإللكترونية وجها  تقدم

الخصائص في النقاط  بعض ستنباطإاإلدارية. ويمكن من خالل التعاريف السابقة لإلدارة اإللكترونية 
 :اآلتية

لكثير من المعوقات اإلدارية التي ترسخت وبقيت لسنوات على حواجز  إن: والوضوحالسرعة  -
البيروقراطية،  يمكن أن تتالشى بفعل التحول إلى األسلوب اإللكتروني الذي يلغي المعامالت الورقية 

اإلدارة اإللكترونية إلى الكم الهائل من األوراق التي تستدعي الوقت ال تحتاج المعامالت. في إنجاز 

 
 
      

Internet 
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Intranet 

 األعمال اإللكترونية

e-Business 

ةاإلدارة العامة اإللكتروني  

 الحكومة اإللكترونية

e-Government 

 

 

 

 
Système d’information 



 النظري لإلدارة اإللكترونيةاإلمتداد و الفصل األول:  اإلطار المفاهيمي 
 
 

22 
 

طريقة البل في النسخ والحفظ وصعوبة العودة إليها وبهذا فإن العمل ب ،يس فقط في اإلنجازالطويل ل
 اإللكترونية يسهل الوصول إلى المعلومات بطريقة سريعة وواضحة.

ساعة متواصلة  24اإلدارة اإللكترونية بشكل مستمر على مدار تعمل عدم التقيد بالمكان والزمان:  -
التكنولوجية  الوسائلستخدام إوبفضل  والحاجيات الضرورية للمواطنين.من أجل تلبية المصالح 

 التنقل.الحديثة يمكن الحصول على المعلومات في أي مكان دون 
تتمييز اإلدارة اإللكترونية بالمرونة بفعل التقنية وبفعل اإلستجابة السريعة للطلبات، مما يعين المرونة:  -

 التي لم تكن متاحة بفعل العوائق في ظل اإلدارة التقليدية.اإلدارة على تقديم الكثر من الخدمات 
ستعماالت األنترنت إالسرعة الفائقة التي تتميز بها  ويظهر ذلك فيت: اإلمكانيات المتميزة لألنترن -

 التي تجعل سرعة إرسال الملفات والتواصل عبر البريد اإللكتروني ال يأخذ من الوقت إال ثواني
 .1معدودات

لمعلومات من خالل قدرة االسرية وخصوصية من خصائص اإلدارة اإللكترونية والخصوصية:  السرية -
إتاحتها إال لذوي  اإلدارة على سن برامج تمكنها من حجب المعلومات والبيانات المهمة وعدم

إلعتماد على الرقم اوما يزيد الثقة هي تحمل المسؤولية من طرف مقدمي الخدمة وذلك ب .الصالحية
 الخاص به أثناء أداء واجباته وهذا ما يكشف المفسدين. السري

تعد خاصية الرقابة أهم خصائص اإلدارة اإللكترونية فالمؤسسات أصبحت بإمكانها الرقابة المباشرة:  -
مراقبة مواقعها عبر الكاميرات والشاشات، وكذلك على أجهزتها التي يتعامل معها الجمهور، وهكذا 

خاصة أن الرقابة تكون ، 2ضمان المعلومات وتصحيحها في الوقت المناسبيصبح لإلدارة القدرة على 
عطاء التنبيه في وقته المناسب والعمل على تصحيحه.وتحدد اإلنحعلى المدخالت   رافات وا 

من خالل ما سبق يمكن القول أن اإلدارة اإللكترونية تتمتع بمجموعة من الخصائص التي تؤهلها 
يا المتمثلة في الحاسوب لوسائل التكنولوجلوذلك راجع إلى اإلعتماد المكثف  ،لتقديم الخدمات بشكل أفضل

ما يجعلها  ،ذلك من خالل الرقابة المسطرةو ، علومات المتواجدة داخل اإلدارةت، مع حفظ سرية المواألنترن
   .مميزة على غيرها من أنواع اإلدارة وتتميز بتقديمها ألفضل الخدمات

                                                           
 .42-40، ص ص بق ذكرها، مرجع سعالء عبد الرزاق السالمي، خالد إبراهيم السليطي1
مؤتمر الدولي للتنمية اإلدارية ال"، ورقة بحث قدمت في اإلدارة اإللكترونية بين النظرية والتطبيق"سين بن محمد الحسن، ح2

 .21، ص2008نوفمبر 4-1 أيامالسعودية، ، المملكة العربية في القطاع الحكومي نحو أداء متميز
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 هداف اإلدارة اإللكترونيةالمطلب الثالث: أهمية وأ
إلدارة كمصدر لخدمة المواطن والمؤسسات لإن الفلسفة الرئيسية لإلدارة اإللكترونية هي نظرتها 

األهمية ولذلك تسعى إلى تحقيق جملة من األهداف في إطار تعاملها مع األفراد، بغض النظر عن 
 التي تتمتع بها كوسيلة للقضاء على البيروقراطية اإلدارية. واألولوية

 أوال:أهمية اإلدارة اإللكترونية:

  :ما يليتكمن فيلإلدارة اإللكترونية أهمية كبيرة 

تقدم للمواطنين تبسيط اإلجراءات داخل المؤسسة، مما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات التي 
 .بإتسامها بالجودة

إختصار الوقت في إنجاز المعامالت اإلدارية المختلفة، مما يسهل األعمال التي تقدمها المؤسسة إلى  -
 .طريق إستخدام األسلوب اإللكترونيمتعاملها لتحقيق التواصل عن 

الدقة والوضوح في العمليات المنجزة التي تتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة، كما تسهم بتوفير البيانات  -
 مات بشفافية تامة.والمعلو 

التي تتيح الفرصة لفتح قنوات إتصال جديدة  ،خلتفةالم المؤسساتتسهيل إجراءات اإلتصال بين دوائر  -
 يسر أداء األعمال والمعامالت ويزيل الكثير من الشكوك والمعوقات المتعلقة بها.تي

 كل التي تعاني منها اإلدارة.مما يعالج المشا تقليل األوراق،اإلدارة اإللكترونية يعمل على  إن إستخدام -
 .1المساهمة في خفض تكاليف التخزين واإلجراءات اإلدارية وسهولة نقل المعلومات -
للمواطنين من حيث ما هو مطلوب من وثائق وكسر الحواجز الجغرافية وتحقيق وضوح النظام  -

 الشفافية في التعامل.
 .2المعالجات الدقيقة لهاالمساعدة على كشف اإلنحرافات في الوقت المبكر بهدف وضع  -

                                                           
 .32، ص الذكرمرجع سابق عالء عبد الرزاق السالمي، خالد إبراهيم السليطي، 1
قسم ، مذكرة ماجيستيرمحمد سعيد محمد العرشي، إمكانيات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم، 2

 .42-42، ص ص 2002: لقرى، المملكة العربية السعوديةاإلدارة التربوية والتخطيط، جامعة أم ا
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إن أهمية اإلدارة اإللكترونية تتجلى في قدرتها على مواكبة التطورات في مجال تطبيقات تقنيات  
نظم المعلومات، واإلستجابة للتحديات الثورة الرقمية بما يخدم األهداف المنوطة. فهي بذلك بديل عصري 

 في مجال اإلدارة الذي يلبي المطالب اإلدارية.

 ثانيا:أهداف اإلدارة اإللكترونية

بوصفها أسلوبا إلكترونيا جديد في العمل اإلداري، فهي تهدف إلى توفير إن اإلدارة اإللكترونية 
منظومة عمل متكاملة بما يحقق تقديم أرقى الخدمات للمستفيدين، باإلضافة إلى اإلستغالل األمثل لموارد 

 ية في اآلتي:المؤسسة، وتتمثل أهداف اإلدارة اإللكترون

 األهداف اإلدارية: -أ
تطوير اإلدارة بشكل عام، بإستخدام التقنيات الحديثة واألنظمة التي من شأنها تطوير العمل اإلداري  -

 ورفع كفاءة الموظف وخلق جيل جديد من الكوادر القادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة.
ستمرارية عملها على مدار الساعة.إدارة ومتابعة المقررات المختلفة بالمؤسسة وكأنها  -  وحدة مركزية، وا 
 المساعدة على التقليل من األخطاء المرتبطة بالعامل اإلنساني.  -
 توفير المعلومات والبيانات بصورة فورية والتقليل من معوقات إتخاذ القرار. -
 .1مثل للمواردالتقليل من التعقيدات اإلدارية بما يحقق الفاعلية في تقديم الخدمات واإلستخدام األ -
 األهداف اإلجتماعية:  -ب
 محاربة البيروقراطية والقضاء على التعقيدات واإلجراءات المكثفة خالل العمل. -
إيجاد مجتمع قادر على التعامل مع معطيات العصر التفني، وخلق تأثير إيجابي من خالل تنمية  -

 معارف ومهارات تكنولوجيا المعلومات.
عن المحسوبية من خالل تقديم معلومات ذات جودة عالية من الموثوقية  تعميق مفهوم الشفافية والبعد -

 .2واإللتزام القوي بنشر وتداول المعلومات
 

                                                           
 .118، ص2004، الرياض: مكتبة العبيكان، اإلدارة اإللكترونية ثورة على العمل اإلداري التقليدييحي محمد مغايض،  1
اإلمارات العربية المتحدة:  ،32، العددأراء حول الخليج مجلة، "المفهوم الشامل لإلدارة اإللكترونية"علي حسين باكير، 2

 .03، ص2002مركز الخليج لألبحاث، 
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 دوليا: قدرة المنظمة التنافسية محليا و  أهداف تتعلق بزيادة  -ج
عالم سريع التطور  في مواكبة التطورات والتوافق مع بقية دول العالم التي تتجه نحو العمل اإللكتروني -

 من التأخر. ، فال مجال لمزيدمنجزاتهمن اللحاق به واإلستفادة من إذ البد 
تكنولوجي ما رافقه من تطور فمع ظهور اإلنترنت و  ،تعزيز القدرة التنافسية للمنظمات بمختلف أنواعها -

إلى أعمال إلكترونية تعطي فرصة للمؤسسات  أصبح تحويل وظائف اإلدارة وعملياتها المختلفة
 ختلف التطبيقات اإللكترونية بشكل صحيح لتحقيق الجودةر ميزة التنافس عن طريق إستغالل ملتطوي

 .واإلبتكار والتجديد
من خالل ، الحد من الفساد اإلداري والتصدي لإلنحرفات اإلدارية التي تهدد المسار السليم للعمل -

 تفعيل مبادئ الرقابة و تثمين المسؤولية في أداء المهام المخولة. 
تحقيق مبدأ المساواة بين األفراد بإتباعها أسلوبا موحد في تقديم الخدمات مما يؤدي إلى التقليل من  -

 دور الوسطاء.
 .1عمالتقليص التعامالت الشخصية في إنجاز األ -

ي تقدمها اإلدارة اإللكترونية للمنظمات اإلدارية التي وبالنظر لمجموع األهداف واألهمية الت
ن تخلت عنها أو ببعض منها  محال ها التعتمدها فإن تقوم على مبادئ واضحة هي أسس نجاحها، وا 

التي تقوم عليها نجد  ومن المبادئستكون فرص نجاحها ضئيلة في الوصول لإلدارة اإللكترونية الناجحة، 
 ما يلي:

وذلك يتطلب خلق عمل فيها تنوع الكفاءات والمهارات المهنية  ،الخدمات للمواطنينتفديم أحسن  -0
 بإستخدام تكنولوجيا حديثة.

دارة العامة اإللكترونية( على تحويل إهتمام الحكومة اإللكترونية )اإل التركيز على النتائج حين ينصب -9
ر تتمثل في تخفيف العبىء على األفكار إلى نتائج مجسدة في أرض الواقع، وأن تحقق فوائد للجمهو 

 المواطنين، من جهد ومال ووقت إلى جانب توفير خدمة مستمرة على مدار الساعة.

                                                           

 مذكرة، أثر اإلدارة اإللكترونية ودور تطوير الموارد البشرية في تحسين أداء المنظمةالدايني، رشاد خضير وحيد 1 
   .12، ص2010: ، جامعة الشرق األوسط، االردنماجيستير
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العمل  سهولة اإلستعمال واإلتاحة للجميع أي إتاحة تقنيات اإلدارة اإللكترونية للجميع في المنازل، -3
 .يتمكن المواطن من التواصل المستمروالمدارس والمكتبات، كي 

ثراء ما هو ونية، بحكم أنه يسعى إلى تحسين و ر المستمر وهو مبدأ مهم في اإلدارة اإللكتر التغيي -4 ا 
 .1موجود ورفع مستوى األداء إلرضاء األفراد

 

 المطلب الرابع: عناصر ووظائف اإلدارة اإللكترونية
أعمال إلكترونية وتخلق وظائف  يتطلب تطبيق اإلدارة اإللكترونية توفير عناصر أساسية تترجم

 ضمن سياق التحول اإللكتروني والتي يمكن توضيحها فيما يلي:

 عناصر اإلدارة اإللكترونيةأوال:

ن لمسها بشكل معدات التي يمكوهو جميع أجهزة الحاسوب وال: Hardware)عناصر الحاسوب) -
 واضح.

لتشغيل الحاسب اآللي واإلستفادة من مجموعة من البرامج المستخدمة : Software)برامج الحاسوب) -
 إمكانياته المختلفة.

عبر نسيج هي الوصالت اإللكترونية الممتدة (: Communication Networkشبكة اإلتصاالت ) -
 ت التي تمثل شبكة القيمة للمؤسسة وإلدارتها اإللكترونية.إتصالي لشبكات األنتيرن

في اإلدارة اإللكترونية، وهم الخبراء هو أهم عنصر : Knowledge Workers)صناع المعرفة) -
منظومة اإلدارة اإللكترونية ي نسانية والوظيفية فرفة، ويمثلون البنية اإلوالمختصون في حقل المع

موارد المعرفة، ورأس المال الفكري في المنظمة ويتولى المحللين لويمثلون القيادات الرقمية والمديرين و 
 2من جهة وتغير طرق التفكير السائد للوصول لثقافة المطلوبة دارة عناصر اإلدارةفة إصناع المعر 

 والشكل التالي يوضح هذه العناصر:

                                                           
مداخلة دراسة نموذج مؤسسة الجزائر، أثر اإلدارة اإللكترونية في تفعيل الخدمة العمومية في الجزائر، نصيرة يحياوي، 1

، جامعة حالة البلدان العربية الملتقى العلمي الدولي حول جودة الخدمة العمومية في ظل الحوكمى اإللكترونية،ضمن 
 .2014أكتوبر  30-28أمحمد بوقرة، بومرداس، يومي 

  .32-31ص صمرجع سابق الذكر، سعد غالب ياسين، 2
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 (: عناصر اإلدارة اإللكترونية3-0الشكل رقم)                    

 

 

 

 

 

  .31ص ،الذكرمرجع سابق  ،سعد غالب ياسينالمصدر:                

 ثانيا:وظائف اإلدارة اإللكترونية
تؤدي اإلدارة اإللكترونية جملة من الوظائف األساسية مثلت مرتكزات هامة في اإلصالح اإلداري 

 وتغيرا جذريا في أساليب اإلدارة التقليدية، وتشمل هذه الوظائف ما يلي:
 التقليدي في ثالث مجاالت: لكتروني على التخطيطيختلف التخطيط اإل التخطيط اإللكتروني: -1
أن التخطيط اإللكتروني عملية ديناميكية في إتجاه األهداف الواسعة والمرنة، اآلنية وقصيرة األمد  -

 والقابلة للتجديد والتطوير المستمر.
 التخطيط اإللكتروني هو عملية مستمرة بفضل المعلومات الرقمية دائمة التدفق. -
ي في إطاره العام ومتداخل بشكل كبير بين اإلدارة والعاملين حيث التخطيط اإللكتروني هو تخطيط أفق -

طيط أن كل العاملين يمكنهم المساهمة في التخطيط اإللكتروني في كل زمان ومكان، في حين التخ
 .1أسفل -أعلىالتقليدي كان جوهر تخطيط 

يحرص على إحداث تغيرات وتعديالت في الهياكل التنظيمية نفسها لمواجهة  التنظيم اإللكتروني: -2
عيوب ومشاكل التنظيمات اإلدارية التقليدية، ويتم ذلك من خالل إستخدام الحاسب اآللي في إعادة 

تنظيم ال الوحدات اإلدارية من توزيع اإلختصاصات أو إستبعاد بعض تجميع الوظائف أو إعادة

                                                           

دار المريخ للنشر،  السعودية:، المملكة العربية اإلدارة اإللكترونية، اإلستراتيجيات والوظائف والمشكالتنجم عبود نجم، 1 
  .242،  ص2004

 

 صناع   

 المعرفة     

 عتاد الحاسوب
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إلكتروني، وبهذا يصبح التنظيم أكثر مرونة ومتغير تبعا  نظامدة تعمل وفق إستحداث أنماط جدي
لطبيعة المهام واألنشطة مما يساعد على تقديم الخدمة بصورة أفضل وتوطيد العالقة بين المؤسسة 

 والجدول التالي يبين ذلك؛ .1والزبون
 (:التحوالت اإلدارية من أسلوب التنظيم التقليدي إلى أسلوب التنظيم اإللكتروني                       0-0الجدول رقم )

 .82، صبق ذكرهامرجع سحسين محمد الحسن، المصدر:              
م بتوزيع األدوار بين التوجيه الذي يقو م و لقد كان القائد في السابق هو مركز التحك القيادة اإللكترونية: -3

خدمة العامة ليس فالموظف العام الذي يعمل في نظاق ال لديه السلطة في إتخاذ القرارات،العاملين و 
تعد قائمة و  لى الرؤساء، إنما يرجع إلى قاعدة البيانات الموجودة في جهة عمله،إفي حاجة للرجوع 

                                                           

 ،08العدد ،مجلة الباحث ،اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري مساهمة، محمد قريشي، موسىعبد الناصر 1 
 .24، ص2011)الجزائر(: جامعة ورقلة

 التنظيم اإللكتروني التنظيم التقليدي
 التنظيم المصفوفي - التنظيم الهرمي -
 الهيكل القائم على فرق العمل الجماعية - الهيكل القائم على الوحدات -
 وحدات تنظيمية مصغرة - الوحدة التنظيمية الواحدة -
 التنظيم األفقي - التنظيم الرأسي -
 الهيكل الغير محدد - الهيكل المحدد -
 التنظيم الخلوي - التقسيم اإلداري التقليدي -
 القيادة اإلستشارية - سلطة األوامر الخطية -
 الرؤساء المتعددون - الرئيس المباشر الواحد -
 جتهادات األفرادا  السياسات المرنة و  - التعليمات الحرفية -
 الفرق المدارة ذاتياإدارة الذات و  - قواعد اإلجراءات المحددة -
 برامج العمل المرنة والمتغيرة - برامج العمل القياسية والمجدولة سابقا -
 القرار بالمشاركة - إفراد القيادة بالقرار -
 مراكز السلطةتعدد - مركزية السلطة-
تاحة المعلومات لإلستفادة منها- التحكم في المعلومات وسريتها-  الشفافية وا 
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بالجمهور مة العامة التي تتعلق يتخذ قراره في شأن الخدالبيانات بمثابة تفويض مسبق للموظف بأن 
 التي تنقسم لألنواع الثالثة التالية:و 

ت وتتسم بزيادة توفير ا على إستخدام تكنولوجيا األنترنترتكز في نشاطاته القيادة التقنية العملية:أــ 
حيث تعرف بقيادة اإلحساس بالثقة ، إضافة إلى سرعة الحصول عليها، المعلومات، وتحسين جودتها
روني من إمتالك القدرة على تحسين مختلف أبعاد التطور التقني لألجهزة، وتمكن القائد اإلداري اإللكت

البرمجيات، الشبكات والتطبيقات، إضافة إلى أنها تتصف بأنها قيادة الوقت بمعنى أنها تجعل القائد 
اإللكتروني يتسم بمواصفات جديدة وهي سرعة الحركة واإلستجابة والمبادرة على تسيير األعمال 

تخاد القر   ارات.وا 
القيادة البشرية ضرورة وجود قائد يمتاز بالحرفية، والزاد المعرفي وحسن  تطرح القيادة البشرية:ب ـ 

التعامل مع الزبائن، الذين يبحثون عن سرعة اإلستجابة لمطالبهم، وتتسم القيادة البشرية بالقدرة العالية 
على إدارة المنافسة والوصول إلى األهداف، والتركيز عللى عنصر التجديد في توفير الخدمات 

 عاملين.للمت

ترتكز القيادة الذاتية على جملة من المواصفات، يجب أن يتصف بها القائد ضمن  الذاتية: القيادةج ــ     
ت، وهو ما يجعل قيادة الذات تتصف بالقدرة على تحفيز النفس والتركيز على ال عبر األنترنإدارة األعم

العالية ومرونة التكيف مع مستجدات البيئة إنجاز المهمات والرغبة في المبادرة، إضافة إلى المبادرة 
 المتغيرة.

اء المستهدف لى مقارنة األداء الفعلي لألدتهدف عملية الرقابة بصفة عامة إ الرقابة اإللكترونية: -4
تخاذلتحديد اإلنحرافات و  فر اإلتصاالت السريعة في النظم اإللكترونية تو و اإلجراءات لتصحيحها،  ا 

بة عالج اإلنحرافات وقت حدوثها عن األداء الفعلي، حيث تزيد فعالية الرقا معلومات هائلةالمتشابكة 
خاصة الرقابة على النظم اإللكترونية لمنع لرقابة ليشمل الرقابة الداخلية والخارجية يتسع مجال او 
 الجدول التالي يوضح ذلك:و  ،1ختراق النظم وقواعد البياناتإ
 

                                                           

 .242ص ذكر، المرجع سابق نجم عبود نجم،  1 
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 اإلدارة اإللكترونية  واإلدارة التقليدية(: يوضح الفرق بين 9-0الجدول رقم )

 اإلدارة اإللكترونية اإلدارة التقليدية وجه المقارنة

 الهدف
    تركز على إدارة األفراد والموارد لتحقيق  -

 الكفاءة والفعالية.
 تركز على إدارة المعلومات والرقميات  -

لتحقيق التفاعل  والعالقات والشبكات
 والتجاوب.

 التخطيط
 مهمة اإلدارة العليا -
 الخطط الطويلة والمتوسطة األجل. -
 التخطيط من األعلى إلى األسفل. -

 مشترك بين اإلدارة والعاملين. -
 إعداد الخطط على فترات قصيرة. -
 التخطيط األفقي. -

 التنظيم
 هرمي متعدد المستويات. -
 التقسيمات التنظيمية ثابتة. -
 العليا.تركز السلطة في اإلدارة  -

 الهياكل التنظيمة الشبكية. -
 التقسيمات التنظيمية متغيرة. -
 تعدد مراكز السلطة وفرق العمل. -

 القيادة

 القائد مركز التحكم والتوجيه. -
القرارات من سلطة القائد ودور العاملين  -

 إمداده بالمعلومات.

ويحل  اإلستشارات القائد يقدم -
 المشكالت.

إلتاحة الفرصة القرارات تشاركية  -
 للعاملين لإلبداع والتميز.

 الرقابة
مقارنة األداء الفعلي باألداء المستهدف  -

 وتحديد اإلنحرافات وتصحيحها.
الرقابة فورية وهي عملية مستمرة يشارك  -

فيها اكثر من طرف من خالل الشبكة 
 اإللكترونية.

 

 

ويمكن القول أن وظائف اإلدارة اإللكترونية هي في ذاتها وظائف اإلدارة التقليدية مع اإلختالف 
كأساس لتقديم الخدمات بدال من اإلستخدامات  الرقميةفيذ والسرعة، بحكم إستخدام اإلدارة التن آليةفي 

لغاء التقييم التقليدي المتمثل في اإلدارة  الورقية األمر الذي أدى إلى إزالة الفجوة بين اإلدارة والعاملين وا 
 والمستشارين، حيث أصبح الشخص هو العامل والمدير واإلستشاري في نفس الوقت. والعاملين

 

، القاهرة: المنظمة اإلدارية إداري متكامل مدخل، الحكومة اإللكترونيةإيمان عبد المحسن، المصدر: 

 .601، ص 9002للتنمية اإلدارية، 
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 اإللكترونية لإلدارة النظريةاإلرهاصات المبحث الثاني: 
القاعدة األساسية التي تقوم عليها أي منظمة، فهي المحرك الذي يجعلها تعمل نحو تعد اإلدارة 

زدهارها.  قد عرف اإلنسان اإلدارة منذ زمن لتحقيق األهداف، فأهمية اإلدارة تكمن في إمكانية تطورها وا 
 كامل الجهود الجماعية.دون تا أدرك أنه اليمكن تحقيق أهدافه قديم عندم

تعود الممارسات اإلدارية إلى الحضارات القديمة من خالل إقامة أنشطة على أساس الكفاية التي 
تبحث في طياتها على تلبية إحتياجات األفراد، وبسبب هذه الممارسات تطورت اإلدارة بإجتهادات إنسانية 

بدأ إال مع مولد الثورة الصناعية أواخر القرن متعددة، ولكن ظهور اإلدارة كعلم له مبادئ ونظريات لم ي
اق ه المستقل، بظهور المنظمات على نطالتاسع عشر وبرز اإلهتمام بها وجعلها موضوعا له كيانه وذات
العديد من  ألفكار والمفاهيم اإلدارية وبروزواسع، فالممارسات اإلدارية المطبقة كانت لها أثار في بلورة ا

األمر الذي أفرز أفكار ومفاهيم إدارية تهتم  دارية التي حظيت بنوع من الدراسة،المدارس والنظريات اإل
 باإلدارة ونذكرها فيما يلي:

 المطلب األول: الـــــــمدرسة الـــــكالسيـــكية
بوضع األسس والقواعد العريقة في اإلدارة، وكان التوجه في العلوم االدارية مدرسة تميزت أول 

 زيادة إنتاجية المنظمات من خالل التركيز على الوسائل منها:األساسي لها هو 

 دراسة أفضل الطرق الفنية ألداء العمل -
 اإلهتمام بكفاءة العملية اإلدارية . -
 وضع مبادئ معيارية توجه وتضبط العمل في المنظمة. -

 نظرية اإلدارة العلمية:أوال: 

ومحاولة التواصل إلى المفهوم األفضل في قامت نظرية اإلدارة العلمية على المالحظة والقياس 
 تفسير الظواهر اإلدارية والطريقة المثلى في أداء الوظائف واألعمال المختلفة. وذلك بإستخدام األسلوب
تخاذ القرارات. أهم روادها ) فريدريك تايلور(، )هنري فايول( و)هنري جانت (  العلمي في حل المشكالت وا 

 :هي ى أسسوآخرون هذه النظرية تقوم عل
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وذلك بتحديد أبعاد النشاط الذي يوكل إلى العامل بحيث يمكنه التخصيص فيه بما يزيد  تقسيم العمل:أــ 
قل تكلفة ، وعليه فإن التركيز على تقسيم العمل يؤدي إلى التشجيع التخصيص أمن كفاءته اإلنتاجية ب

 هندسة العمليات اإلدارية.وهذا يؤدي إلى أداء فعال. فالتخصص الوظيفي يتم من خالل إعادة 

جزاء العمل وأبعاده ومتطلباته بعيد عن أإستخدام الطرق العلمية في تحديد  تطبيق األسلوب العلمي:ب ــ 
العشوائية والتقديرات الشخصية. وذلك بمحاربة البيروقراطية اإلدارية والبحث عن األساليب الجديدة قي 

 التسير اإلداري.

التكاليف بجهد أقل  وتقليصالحصول على أفضل النتائج من حيث الجودة  الكفاية اإلنتاجية: تحقيقج ــ 
ركزت  سلوك إداري كفؤ.نحو ما ركزت اإلدارة العلمية على تعزيز الرقابة، والحوافز لتوجيه . كقلأوزمن 

لى البحث عن ذلك دعت إلهذه النظرية على رفع الكفاءة اإلنتاجية على مستوى اإلدارة التنفيذية، و 
الوسائل الجديدة للتغلب على المشكالت اإلدارية، فالعمل اإلداري يحتاج إلى أساليب علمية والبعد عن 

للموارد للحد من كثرة  الطرق العشوائية والتركيز على أداء العامل من خالل تدريبه لإلستغالل األمثل
ستخدام األساليب الفن. التكاليف    ية لتقليص جهده وزيادة إنتاجه.كما دعت إلى تنمية الفرد وا 

 الـــــنظرية الـــــبيروقـــراطية: -ثانيا

يعد مفهوم البروقراطية من أقدم المفاهيم، حيث تتكون كلمة البيروقراطية من مقطعين هما 
BEREAU وتعني مكتب أو األنشطة يتضمنها المكتبCRACY  ،وبالتالي يصبح ، ويعني حكم السلطة 

 أسلوب العمل المكتبي.حكم المكتب أي 

يعتبر )ماكس فيبر( رائد النظرية البيروقراطية، وكان هدفه تحديد القواعد والمبادئ اإلدارية الالزمة 
 ومن خصائص هذه النظرية نجد: إلدارية.التنظيم سير العمل في المنظمات 

 يزيد من كفاءاتهم. كسابهم مهارات جديدة كونهالميكانيكية في األداء والعمل على تدريب الموظفين إل -
حترام نظام الترقية. -  التدرج الهرمي وا 
تقسيم العمل واإللتزام بالقواعد واللوائح، فأهمية توزيع األعمال تكون على أساس خبراتهم وتخصصاتهم  -

 لضمان الدقة في العمل وتحقيق الكفاية.
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فق معايير الموضوعية في العمل، من خالل ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الشخصية و  -
رشيدة، وتنفيذ القوانين والنظم بطريقة غير شخصية بإعتبار خدمة المتعاملين هي الهدف الذي يجب 

 .1العمل لتحقيقه

إهتمت بالعمل اإلداري الذي يجب تطويره لتحقيق الدقة في العمل وتحقيق  البيروقراطيةالنظرية      
فهي قدمت إسهامات ، وتطبيق قواعده بشكل سليممسك به الكفاءة واإلتساق في العمل من خالل الت

اإلعتماد على األساليب العلمية بدال من  في عصر المعلوماتية واإلتجاه نحوسارية  الزالتإيجابية 
الحديثة كفيلة  واإلدارة ،للمنظمةاألساليب العشوائية في األعمال اإلدارية مما يعطي صورة محددة ودقيقة 

 ب الطرق.باختيار وتسهيل العمل بأنس

 المطلب الثاني: الــــمدرسة الســــلوكية 
تقوم هذه النظرية على دراسة سلوك العاملين أثناء العمل وذلك لزيادة اإلنتاجية، كون اإلنسان هو 

 من روادها )ألتون مايو( وتنقسم إلى محور العملية اإلنتاجية والوحدة األساسية التى تتكون منها المنظمة.
 الذكر:النظريات اآلتية 

 :نظرية العالقات اإلنسانية  -أوال

هتمت بالعنصر البشري من خالل دمج إ القرن العشرين، تثالثينالقد ظهرت هذه المدرسة في 
دراسة سلوك فيز الفرد و وذلك بتح ،هتمام بالسلوك اإلنساني والدراسة العلمية للمنظمات الحديثةاإل

 ؛نذكر هذه النظريةومن سمات ، المجموعة

 اإلهتمام بالجانب اإلنساني لإلنتاج ونظرتها للفرد ككائن له دوافع ورغبات تتحكم في سلوكه. -
 إهتمامها بالحوافز المعنوية لتشجيع الفرد. -
 نخفاضوا  لى تطوير وتحسين العالقة بين اإلدارة والعامل فالرضى يؤدي إلى زيادة اإلنتاج إدعوتها  -

 معدل هدر الوقت.

                                                           
-21، ص ص ص 2002األردن: دار الحامد للنشر والتوزيع ، ،دارةإلتطور الفكر واألساليب في اصبحي جبر العتبي، 1
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نتاجه من خالل اإلهتمام بالجودة في الخدمة وسرعة اإلستجابة للعميلالرضى بين العامل  - وكذا  ،وا 
 .1اإلهتمام باألفراد

  ال في تحقيق أهداف المنظمة، من خالل تحفيز العاملين، إهتمت بالسلوك اإلنساني كعنصر فعّ 
النماذج والعمليات ستمدت هذه النظرية أصولها من نظرية اإلدارة العلمية بإعتبار اإلدارة نظاما من إف

اإلدارية في صور رقمية يعبر عنها بأرقام  طي أهمية خاصة للحقائق والمشكالتالرياضية التي تع
 وبالتالي إعطاء رؤية جديدة وطريقة واضحة في عملية اإلدارية.  ،وعالقات رياضية التي تأخذ شكل نماذج

 (X( )Yنطرية ) -ثانيا
إذ  كبيرة لعلم إدارة المورد البشري،رز النظريات التي تناولت العامل البشري ومهدت بصورة أبمن 

 هي نظرية تؤكد على سلوك األفراد ومدى تأثيرهم بالمكافأة والتحفيز في العمل.
على أهمية فهم العالقة بين الدافعية والطبيعة البشرية من  "ماكجريجور"و "دوجالس"ركز كل من   

التي تعتبر  (x) مل التي تدفع العاملين للعمل فقسم ماكجريجور العاملين إلى مجموعتينحيث العوا
 بأهدافه الخاصة. فقط  اإلنسان ال يحب العمل وغير طموح فهو غير قادر لتعلم أشياء جديدة متعلق

مندمج ويفكر في خدمة  ،ليةؤو ان طموح مبادر للعمل ويتحمل المستعتبر أن اإلنس (Y) أما
 .2ةوفق رقابة داخلية وخارجي أهداف المنظمة

، أن إدارة األفراد تعني التخطيط بإعتبارمن خالل هذه النظرية ر البشري صزاد اإلهتمام بالعن
ما فيهم ستخراج أفضل إللعمل مالئمة عملية البد منها  يئة ظروفهالتنظيم، فتنمية قدراتهم وتو  التوجيه

يحقق أهداف المنظمة وأهداف العاملين على حد السواء. فإذا كانت اإلدارة هي الوصول  بمامن طاقات 
ليات اإلدارة، و فإن إدارة المورد البشري يصبح إحدى مسؤ  ،خرينإلى األهداف والنتائج من خالل عمل اآل

 بل أصبحت من أهم وظائفها القابلة للتطوير والنمو إذا إهتم بها.
همية في تثمين المورد البشري على قدر من األ الل هذه النظرية أصبحإن التطور اإلداري من خ

ال أصبح اللجوء إلى األداء الفعّ إذ ، كقيمة للمنظمة خاصة مع التطور الحاصل وفي إطار العولمة

                                                           
، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، قسم العلوم أطروحة دكتوراهعبد القادر، تحديات اإلدارة اإللكترونية في الجزائر،عبان 1

 .41، ص 2012 -2012اإلجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 .38-32، ص ص ذكرالمرجع سابق صبحي جبر العتبي، 2
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أهمية كبيرة  والمنافسة على المستوى العالمي مرهون بالتطبيقات الحديثة في التسيير، فهذه النظرية أعطت
 وبهذا فهي مهدت الطريق لتبني إدارة حديثة.  ، وكذا العوامل الخارجية التي تؤثر في سلوكهللعامل 

 اإلدارة علم : الـمدارس الحديثة فيلمطلب الثالثا

ذو في ظل التغيرات والتطورات التي مست الفكر اإلداري والمجال العلمي، أصبح الفكر اإلداري 
إتجاهات جديدة مواكبة ومسايرة لتلك التطورات بحثا عن المرونة واإلستجابة للتغيرات، فاإلنتشار الواسع 
زدياد اإلهتمام  بالمورد البشري بإعتباره مورد هام للمنظمة عززت تطور نماذج فكرية وعملية  للمعلومات وا 

 :ذكر اآلتيتها نايوأهم نظر  .خالل نظريات ونماذج فكرية حديثةحول العمل اإلداري من 

 نظرية النظم:  -أوال
وبهذا يتم  ،من مرتكزاتها النظام كعنصر من العناصر المتفاعلة والمترابطة لتحقيق األهداف

تطوير النظام اإلداري من أجل التفاعل بين أجزائها واألخذ بعين اإلعتبار البيئة الداخلية والخارجية. والذي 
( مؤسس هذه النظرية، وقد عبر عن مضامين هذه النظرية Ludweg Bertalanffy) "بيرتاالنفي"يعتبر 

جتماعي كلي يسعى إلى تحقيق األهداف ضمن النظرة الشمولية لكل إالقول أن المنشأة عبارة عن نظام ب
 .1األجزاء

ركزت نظرية النظم على النظام المفتوح لإلدارة تؤثر وتتأثر فالبد من وضع أسلوب تفكير يتوجه 
تحقيق األهداف، وذلك باألخذ باألساليب العلمية لحل المشكالت اإلدارية التي تعتمد على المعلومات نحو 

الكمية والتجريبية ودمجها في إطار العمل للوصول إلى أهدافها، فالمنظمات كائن حي يحتاج إلى البقاء 
ة، إلى جانب اإلهتمام بسلوك والتفاعل يجب اإلهتمام بكل المتغيرات من البيئة الداخلية والبيئة الخارجي
 .األفراد وكذا تطوير الوسائل في تنظيم النشاط اإلداري بهدف زيادة اإلنتاجية

 على  تحفيزه والعمل إستوجبساسي للمنظمة كفاعل أمن خالل هذه النظرية التي عالجت الفرد      
تياجات األفراد التي تحفزهم مع إح ىيحتاج إلى الوسائل الحديثة تتماشالتفاعل مع المتغيرات، فالنظام 

 إلعطاء األفضل في العمل.
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 النظرية الظرفية )المدخل الموقفي(: -ثانيا
ظمة تتوقف على اإلهتمام بالمتغيرات، فالمنلمهمة في اإلدارة التي تؤكد على تعتبر هذه النظرية ا

ضمن جميع القوى خاصة للمهام والبيئة المحيطة بها. فالمتغير البيئي الذي يت إمكانية اإلستجابة
وهنا ال يعني األالت ، 1فالتقنية التي تعد الوسيلة المستخدمة لتحويل المدخالت إلى مخرجات .التكنولوجيا

ساليب تتسم بالمرونة فهذه األ، فقط بل المعرفة واألساليب المتبعة للممارسة المهام وحل المشكالت اإلدارية
في أسلوب العمل.  المستخدمةيا التكنولوجنجد بها هذه النظرية فأهم المتغيرات التي إهتمت  ،في التطبيق

إلى جانب المتغير الهيكلي التنظيمي وحجم المنظمة، وبهذا الصدد البد من البحث عن أساليب لمواجهة 
الخارجية وكذا  للمستجداتهذه المواقف فالممارسات اإلدارية يجب أن تتماشى مع المهام المختلفة وفقا 

 األفراد. إحتياجات
إهتمت هذه النظرية بزيادة حجم المعرفة اإلدارية، والقواعد المرنة في أساليب األداء من خالل 

مات التكنولوجيا المختلفة والمستخدمة، ابطريقة دقيقة وهذا ضمن اإلستخد والمسؤولياتتحديد الواجبات 
بل هي تتكيف مع المتغيرات التي في كل الحاالت  تةإدارية ثاب ومبادئفالعمل اإلداري ال يقوم على أسس 
حسب طبيعة العمل. فنظرية الموقفية تعتمد على في اإلدارة يؤثر تتالئم مع المحيط المتغير الذي 

المهارات الفكرية والقدرة الشخصية لمحاولة فهم المواقف التي يجب مواجهاتها، ثم إختيار األسلوب األكثر 
 فاعلية في أداء العمل.

 هداف:ألاإلدارة با -ثالثا
تعود جهود هذه النظرية إلى العالم اإلداري) بيتر دراكر( الذي إعتبر أن التكنولوجيا تعمل على       

 إدارة األفراد واإلدارة تقود التكنولوجيا بإعتبارها الفكرة األولى، ويجب تطويرها ضمن األساليب الجديدة.
بين الرئيس والمرؤوسين للوصول إلى النتائج  الفعالة واإليجابيةهذه األخيرة على مبدأ المشاركة  تقوم

المرسومة وهذا عن طريق التخطيط، التنظيم، التوجيه  والرقابة التي تندرج ضمن الوظائف اإلدارية ألي 
 منظمة و من مرتكزاتها:

اإلبتعاد عن المركزية وتعزيز الرقابة الذاتية حيث تؤكد على قدرة األفراد على تحمل المسؤولية  -
 ه الذاتي من خالل برامج التدريب.لرقابة والتوجيوممارسة ا

 زيادة نطاق العمل وفرصه. -
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المشاركة في اإلدارة لتقوية العاملين وربطهم بأهداف التنظيم بحيث يؤدي تحديد األهداف إلى اإللتزام  -
 .1بالعمل

الرئيس لكل  بعةدعت هذه النظرية إلى تغير النمط التقليدي في اإلشراف اإلداري القائم على متا      
تخاذ أساليب المشاركة في أعمال المنظمة، والحد من دور اإلدارة في إصدار اريةدالعمليات اإل ، وا 

التعليمات والتوجيه اليومي لتحل محله إدارة الذات التي تعزز مرتكزات الرقابة الذاتية وتدعيم تحقيق 
فاإلدارة ، إلى العمل الجادفع العاملين البيئة المنسجمة لد خر. وهذا بتوفيراآلدارة األهداف بدال من إ

 باألهداف أصبحت عملية إستراتيجية في اإلدارة. 
  اإلدارة اليابانية: -رابعا

 ترتكز على:، دارة نمطا إداريا حديثاهذه اإل تعتبر
ثراء المهام  ؛اإلدارة بالمشاركة - تعمل على تنامي مؤهالت العاملين الذي يؤدي إلى تطوير فقدراتهم وا 

جهود الوظائف من خالل تكاثف ثار السلبية، والصالحيات المالئمة لتمكين اإلداري والحد من اآل
 اإلدارية فنجاح اإلدارة مبني على نجاح تنسيق وتوحيد الجهود.

ألكثر كفاية في إستخدام الموارد العامل األكثر فاعلية في تحقيق األهداف وا هبإعتبار  الثقة بالفرد، -
 الحماس نحو تحسين األداء وتطويره. يزيديؤدي إلى الكفاءة واإلنتماء األمر الذي  حيث

 .2واإلبتعاد عن الهياكل والنماذج الجامدة المرونة في أسلوب اإلدارة -
تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وذلك بإدراك أن اإلهتمام بالمصلحة العامة تعود  -

 الطويل.بالنفع على الجميع في المدى 
بالفكر والذكاء اإلنساني بتطويره وفق المتطلبات العصرية وتشجيع اإلبداع في العمل  اإلهتمام -

ستعمال التكنولوجيا الحديثة،  وذلك بتوفير تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت التي تؤدي إلى وا 
ة، فإستخدام التخصص والتأهيل في مجاالت إستخدامها من خالل تبادل المعلومات العلمية والفني

ة بالقوة التقنيات الحديثة ال بد من إدارتها بطريقة تضمن تحقيق األهداف. إهتمت النظرية الياباني
 جاء هذا في إطار تحديث نظم اإلدارة في جميع المؤسسات.البشرية والتكنولوجيا و 
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واإلهتمام     جمعت النظرية اليابانية بين نظرية اإلدارة العلمية متخذة مبادئ الجدارة في التعين
بالتدريب والتأهيل المستمر والكفاءات التي تحفز العمال على العمل الجاد، ومبادئ نظرية العالقات 

تعديل ما يناسب المجتمع الياباني و  القرارات أخذيناإلنسانية واإلعتماد على األسلوب التشاركي في إتخاذ 
 م مع بيئة العمل.ءما يلزم تعديله ليتال

            التغيير: إدارة-خامسا
، بحيث تستفيد من عوامل الجديدة إلعادة ترتيب األمو وضاعتعتبر هذه اإلدارة إدارة محركة لأل

 هدافم أفضل الطرق للوصول إلى األستخدااوذلك ب ،التغيير اإليجابي وتحسين وتجنب العوامل السلبية
 والتوجه الحديث في اإلدارة كان وليد العوامل التالية:

ن التقدم العلمي والتكنولوجي والتدفق السريع للمعلومات وما حققه من توفير في الثورة المعلوماتية: إ -
التي أدت  ،ر ضروري لمسايرة األحداث المقبلةالتغير واإلستفادة منها أم جعل مؤشراتالجهد والوقت 

 ي.إلى إتباع أساليب مستحدثة ناجمة عن التطورات الحاصلة في المجال التكنولوج
زدياد تفاعالتها:  - نعيش اليوم في عالم موحد يتسم على اإلعتماد المتبادل والتفاعل إنفتاح البيئات وا 

بين كل األجزاء وقد ساهم في ذلك ما حدث من تطور علمي وتقني في مجال اإلتصاالت. وهناك 
 يلي: فماجوانب مهمة إلدارة التغيير التي نذكرها 

ما يؤدي إلى إختفاء الالمباالة والسلبية في العمل وتعزيز روح التجديد المستمر داخل المنظمة م -
 اإلتقان.و اإلبتكار 

ظهور فريق يؤيد التغيير من خالل التعامل بالوسائل الجديدة وذلك يساعد اإلدارة في إطار تحولها من  -
 نمطها التقليدي إلى تبني أساليب جديدة في العمل اإلداري.

عطاء - دافع لتحسين العمل من خالل عمليات اإلصالح ومواجهة  تنامي الرغبة في التطوير وا 
 ارية وذلك بتطبيق أساليب التكنولوجيا المتطورة التي تولد األسباب نحو التغير.دالمشكالت اإل

، وتكمن األهمية في التوافق مع عصر المعلومات المتغييرات وتشخيص الوضع الراهن التوافق مع -
 .1لإلرتقاء والنماء

الناجمة عن اإلبتكارات المادية الحديثة  الطرق إتباعديناميكي وذلك ب التغيير نمطتعتبر إدارة 
ستخدام األمثل للوسائل التكنولوجيا بالطرق الفعالة قصد خدمة أهداف المنظمة من خالل اإل ،والفكرية

 وتحقيق المصلحة العامة.

                                                           
ستراتيجيات ونماذج حديثةاإلدارة الحديثةة، ضعادل سالم معايأحمد الخطيب، 1 ، األردن: عالم الكتب للنشر ، نظريات وا 
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والتعامل مع المستجدات  هي عملية اإلنتقال بالوضع إلى نقطة توازن أفضل إذ أن إدارة التغير
ستخدام الطرق إحيث أن إدارة التغير تعبر عن كيفية  إستراتيجي لتحقيق األهداف المرسومة. بشكل

مما يزيد من قدرات المنظمة على التطور والبقاء واإلستمرارية  الحديثة قصد خدمة األهداف المنشودة.
من ر. ومتقبال للتغي ءنتماءهم لتكوين فريق إداري كفا  وكذا زيادة والء العاملين و ، وجعلها نظاما متجددا

 خالل تحسين أنماط سلوكياتهم وتطوير نظم اإلجراءات.

جودة و المستمر وراء نماذج إدارية حديثة التي تساعد على تطوير مستوى األداء إن السعي الدائم و 
ساليب الحديثة في اإلدارة خاصة الخدمات، وكذا رفع إنتاجية العاملين فإنها ال تتوانى عن األخذ بكافة األ

ية كنموذج مما يفرض الولوج إلى ما يسمى اإلدارة اإللكترون ،المجال التكنولوجي فيمع التقدم الهائل 
 ي.لني إلى التفاعل اآلن التفاعل اآلمتداد للمدارس اإلدارية وتجاوز لها مإجديد في اإلدارة، فهي 

يؤدي إلى عالقات  ألنه)الكالسيكية( في البداية إلى التفاعل اإلنساني نظرة سلبية  اإلدارةت نظرّ 
شخصية وتنظيم رسمي في حين كانت البيروقراطية تقوم في إحدى مبادئها األساسية على فصل العالقات 

ه يمكن نظرة إيجابية ألنبت اإلدارة السلوكية إلى التفاعل الشخصية عن العمل والوظيفة، وفيما بعد نظر 
الوصول إلى تعاون إيجابي بين الموظفين واإلدارة وكذلك العاملين فيما بينهم لخدمة أهداف المنظمة.  

ت نترنوالفنية التي تواجه التفاعل واإل ولكن المشكلة كانت كيف يمكن مواجهة القيود التنظيمية والجغرافية
 .1ميا وجغرافيا وفنيا وزمنياوشبكات األعمال والتقدم التكنولوجي أمكن من بلوغ مداه تنظي

بالمورد  التي إهتمتو ثة التي ركزت على متغيرات البيئة الداخلية يالحد من خالل النظريات
وكذا البحث عن الكفاءة والفاعلية في العمل اإلداري من خالل  ،البشري كعنصر فعال في العملية اإلدارية

وذلك بإدخال التقنية التي تعد نقطة  ،التفاعل مع البيئة الخارجية التي تفرض أساليب جيدة في اإلدارة
التي تعتبر المدرسة األحدث في اإلدارة، تقوم على  جديدة وهي اإلدارة اإللكترونية تحول لميالد إدارة

ية والعمل على دارة التقليدتم من خالل هذه المراحل تفعيل اإلالتكنولوجيا في أداء وظائفها، فالوسائل 
 لكترونية.دارة اإلتنفيذ مشروع اإل ثم العمل علىتنميتها وتطويرها 

 

                                                           

 .122-124ص ص  مرجع سابق ذكره،نجم عبود نجم،  1 
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 وطرق مواجهته المبحث الثالث: الفساد اإلداري
 

العديد نجد  ،فاق جديدةآطار العولمة لفتح إفيه الدول لمواكبة التطورات في  في الوقت الذي تسعى
قدر معين من  على تشكوالمجتمعات ن كافة أعلى  إثنانفال يختلف . تجاوزها التي وجب من التحديات

المفسدين غير موجود سواء في الدول مع الفاضل الذي يخلو من الفساد و فالمجتبشتى أشكاله،  الفساد
وجود الفساد بل في كيفية التصدي له في ظل التطور الهائل الذي النامية، فالقضية ليست في  وأ المتقدمة

 يعرفه العالم في شتى المجاالت.

 

فهذا  للدولة،ساسي دارة هي المحرك األنواع الفساد كون اإلأخطر أداري من ولعل الفساد اإل
ضرار تعيق أتترك  عدةتتدخل فيها عوامل  مختلفة أشكال أخذنتشار اإلخير الذي يعد ظاهرة سريعة األ

 الصحيح.التطور السليم و 

مجتمع عصري نزيه لى بناء إدارة والسعي ومع التطور المستمر في مجال اإل طاروفي هذا اإل
برز أولعل  داري بصفة خاصة.فة عامة والفساد اإلساليب لمواجهة الفساد بصأو  آلياتنبحث دائما على 

جاز إنتصال في ستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلإدارة التي ترتكز على لكترونية اإلإهي  اآللياته ذه
 .فعاليةالخدمات بكفاءة و 

 وصوره ول: مفهوم الفساد اإلداريالمطلب األ 
 داري:الفساد اإلأوال: 

 يكاد يخلو والمنتشر بكثرة معاني عديدة، فهو موجود و  ( corruption) الفساد يتضمن مصطلح
دانتها وبحثت أالدول التي هتمام كل المجتمعات و إ على لهذا حازت هذه الظاهرة ،ي مجتمع من مظاهرهأ

 المناسبة لذلك. لياتاآلنتشارها ووضع إعن السبل للحد من 
 .لفساد عامةل تقديم تعريف لغوي ثم إصطالحيال بد من داري قبل التطرق لتشخيص الفساد اإل
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  :لغة الفساد -أ

اللغة هو البطالن، فيقال فسد الشيء أي بطل فسد( ضد صلح، والفساد في  الفساد في معاجم اللغة: هو )
ضمحل. ويقول إبن منظور في تعريف معجم لسان العرب: المفسدة خالف المصلحة واإلستفساذ خالف  وا 

 .1االستصالح

بناءا على ما سبق يمكن القول أن الفساد في هو نقيض الصلح، وهو خروج األشياء عن مسارها         
 الصحيح وأداءها السليم. 

عن الطريق المستقيم بما يتنافى مع الديانات السماوية ومبادئ األخالق  الفساد أيضا هو:" اإلنحرافو 
" فالقرآن الكريم تناول موضوع الفساد 2النبوية، وضد اإلصالح والصلح، وهو يشمل كل تخريب أو إضرار.

عتبره خروج عن الطريق الصحيح ومخالفة  ومبادئ  وامرهألفي أكثر من أية فنهى عنه بكل صوره وا 
 .الشريعة اإلسالمية

:" والذين ينقضون عهد اهلل من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر اهلل  22في سورة البقرة اآلية  قال تعالى
لتزامات تعزز القيم  3"به أن يوصل، ويفسدون في األرض أولئك هم الخاسرون. فاهلل أعطى أوامر وا 

 .وحقوق الغير، ونهى عن تجاوزها لألضرار التي تنجم عنها بالنسبة للفرد والمجتمع
"إنحراف  وال يختلف تعريف الفساد في اللغات األخرى،  حيث عرفه معجم أكسفورد اإلنجليزي أنه:       

 ."الرشوة والمحاباة العامة من خاللتدمير للنزاهة في أداء الوظائف أو 
فتضيع النزاهة التي تعتبر قيمة أخالقية سلوكية تعتمد على اإلستقامة في أداء الواجبات من خالل 

 إستعمال الطرق الغير الشرعية تؤدي إلى اإلخالل بالمهام المخولة ومن ثم إنتشار الفساد. 
اللهو  نه:م لمفهوم الفساد عربيا أالعا ويأتي التعبير عن الفساد بمعاني مختلفة حسب موقعه، فالتعريف

 .اإلستقامةعتدال و واللعب بشؤون الغير والخروج من اإل
، إال أنهم إختلفوا كثيرا تعريف الفساد كل واحد حسب تخصصه : تناول الباحثونالفساد إصطالحا -ب
 تحديد مضامينه ومعانيه وبالتالي لم نجد تعريفا جامعا له. في

                                                           
 .413-412، ص ص 2003(، 3، بيروت: دار الكتب العلمية، المجلد)لسان العرب، منظورجمال الدين بن 1
، اإلسكندرية: بالقانون واإلقتصاد مقارنةاإلقتصادي وأثاره على المجتمع دراسة فقهية  الفسادأسامة السيد عبد السميع، 2

 .12، ص2008دار الجامعة الجديدة، 
 .22اآلية  القرآن الكريم، البقرة،سورة  3
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تؤدي إلى إنخفاض اإلستثمار  يلعامة الت"ضعف المؤسسات انهعلى أفقد عرفه اإلقتصاديون      
 وبالتالي البطء في التنمية ." 

ن من تدني اإلنتاجية وبالتالي كيزيد من تكلفتها مما يمستثمار و إذ أن الفساد يضعف تدفقات اإل
 .1تراجع مؤشرات التنمية"

الفساد أنه "طريقة للسلوك والتفكير خارجة عن  أما علماء اإلجتماع فقد عرف ) إميل دوركايم (
 2الفرد. ولها من قوة التأثير ما تستطيع أن تفرض نفسها على الفرد."

من خالل هذا التعريف يتبين أن الفساد ظاهرة إجتماعية وأنها تصدر من ذوات األفراد حيث 
وسلوكيات ومعتقدات  تسيطر عليهم بعض القيم والتقاليد تهدف إلى تحقيق المصلحة الشخصية بطرق

 غير مشروعة.

"وجود نظاما بيروقراطيا  على أنه:أما المفكرين والباحثين في العلوم السياسية فقد عرفوا الفساد 
 .3يفرض المعامالت المنحرفة كالرشوة والمحاباة مما يؤدي إلى ظهور الفساد اإلداري "

فكل نظر له من باب تخصصه لكن يبقى أن المعنى العام هو نبذ الفساد، وأنه أمر خطير من خالل أثاره 
 ونتائجة. 

ر العام بسبب عن الواجبات الرسمية للدو  امنحرف اسلوكالفساد حسب هذه التعاريف  عتبري
صلحة خاصة بصرف ق ملتحقيلستحذام الموظفين للسلطة التي منحت لهم إساءة إف ،اإلعتبارات الشخصية

الفساد . مهامه ومخالفة القوانينداء أفي  افاسد اوبذلك يتبنى سلوك، و نوع تللك السلطةأالنظر عن حجم 
فراد داخل أداري ويقوم به في مجال العمل اإل اإلرادةضار يرتكب بمحض بصفة عامة سلوك منحرف و 

 وخارج المؤسسات لتحقيق مطالب شخصية.

                                                           
، بيروت: منشورات الحلبي ظاهرة الفساد اإلداريأثر الحكومة اإللكترونية في الحد من عمر موسى جعفر القريشي، 1

 .82- 82ص ص ،2012الحقوقية،  
، اإلسكندرية: إلجتماعيا علم اإلجتماع الجريمة واإلنحراف يالفساد اإلداري نحو نظرية فعبد هلل أحمد المصراتي، 2

 .12، ص 2011المكتب العربي الحديث، 
 .82، ص همرجع سابق ذكر عمر موسى جعفر القريشي، 3
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 تعريف الفساد اإلداري: -0

حظي الفساد اإلداري بقدر واسع من الدراسة لدى المختصين فتعددت التعاريف حول هذه الظاهرة 
 ختالف وجهة نظر الكتاب والباحثين، ويمكن تتبع هذا المفهوم من خالل المداخل التالية:إذلك بو 

  :ي يركز أصحاب هذا المدخل في تعريفهم للفساد اإلداري على الجانب األخالقالمدخل التقليدي
ت غير الشرعية اكسلوك فردي، ففساد األخالق ينتج عنه عدم الثقة وذلك بوجود بيئة تصلح للممارس

ساد اإلداري يرجع إلى عوامل أن الف (Relph Britantiويوضح رالف بريتانتي) داخل المجتمع.
 أخالقية وأخرى دينية، فالفساد ناتج عن تصدع في أخالق المجتمع وتشوه لإلنتماءات الدينية

   .1واإلديولوجية

من خالل هذا المدخل يتبين أن  الفساد مرتبط بمبادئ وقيم أخالق وأعراف  وتقاليد المجتمع، فتدني 
مستوى األخالق  يؤدي إلى إنحالل هذه القيم والخروج عن اإلطار الشرعي جراء ما يعانيه الفاسدون من 

 أزمة أخالقية.

 :العوامل التنظيمية في بعدين هما: ركز أصحاب هذا المدخل على المدخل الوظيفي 

الفردي، والبعد العام الهيكلي، حيث إعتبروا الفساد عبارة عن إختالل وظيفي وسلوك  البعد الخاص
ب البحث عن المصالح الشخصية، فالسلوك الفاسد اجبات الرسمية للوظيفة العامة بسبمنحرف عن الو 

في إطار هذا المدخل  للفسادن التعريفات الواردة في وميضر بالمصلحة العامة ويحولها إلى منافع ذاتية. 
" سلوك الموظف العام عندما ينحرف ( SAMUEL HUNTIGTON) صامويل هينتينقتون:نذكر تعريف 

أن الفساد ممارسة غير أمنة  . إذ2الغايات الخاصة"و هداف عن المعايير المتفق عليها لتحقيق األ
للصالحيات الممنوحة للموظف قي الجهاز اإلداري من أجل الحصول على مكاسب شخصية بعيدة عن 

 تحقيق المصلحة العامة.

                                                           
، الفساد اإلداري أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته نحو نموذج تنظيميأل شيخ،  خالد عبد الرحمن بن حسن بن عمر1

 .24، ص 2002 الرياض،كلية الدراسات العليا قسم العلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ،أطروحة دكتوراه
للحد  كآليةملتقى وطني حول حوكمة الشركات ، الفلسفي والتنظيمي للفساد اإلدارياإلطار سفيان نقماري، مداخلة بعنوان 2

 .04، ص2012ماي  02-02البليدة، الجزائر، أيام جامعة سعد دحلب  ،من الفساد المالي
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  وي على إنتهاك القواعد القانونية يرى أنصاره أن الفساد هو السلوك الذي ينطالقانوني: المدخل
يه، فمعيار الفساد هو خرق القانون واألنظمة والتعليمات التي الرسمية التي يفرضها النظام على مواطن

في أداء الواجبات من خالل إختراق القوانين واألنظمة  انونيالقأي اإلستخدام  1يجب مراعاتها وظيفيا
والتي  تتمثل  في السلوك الفاسد الذي  نتيجة البحث عن المكاسب واإلعتبارات الشخصية.  اإلدارية،

للوصول إلى مصالحه، وهذا راجع إلى غياب المعايير واألسس التنظيمية والقانونية يسلكه الفرد 
لفردية الذي وغياب تطبيقها واإللتزام بها، باإلضافة إلى إستغالل الوظيفة العامة من أجل المكاسب ا

 بتغييب المصلحة العامة. يؤثر على تكافؤ الفرص
 :نحو اآلتيعلى ال القانون الجزائري الفساد فيوجاء تعريف 

وهو قانون صدر بناءا على الدستور  ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 02/01القانون  وفق
"كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من  مم المتحدة لمكافحة الفساد بأنهتفاقية األإبمقتضى و 

عتبرها جرائم ا  فعال و مجموعة من األع الجزائري قد حرم لى هذا الباب نجد المشر إوبالرجوع  هذا القانون.
  همها:أجريمة  20كثر من ألى إفساد ووصلت 

 الموظفين العموميين. رشوةجريمة  -
 النفوذ.ستغالل إجريمة  -
 بصفة غير قانونية. فوائدجريمة اخذ  -
 .2غير المستحقة المزايا أو الهداياجريمة تلقي  -

على ضرورة إلتزام كل المؤسسات بالنزاهة واألمانة وروح  القانونمن نفس  02كما حرصت المادة 
ضفاء الشفافية في تسير الشؤون العمومية، وذلك بإتباع إجراءات واضحة ومبسطة  . 3المسؤولية وا 

                                                           

للحد  كآليةالوطني حول: حوكمة الشركات  الملتقى ،عز الدين بن تركي، منصف شرفى، الفساد اإلداري أسبابه و أثاره1 
   .08-03ص ص ،  ماي 02، يوم من الفساد اإلداري

 13، مجلـس األمـة، الجزائـر، مجلـة الفكـر البرلمـانيعقيلة خالف، "الحماية الجنائية للوظيفة اإلدارية مـن مخـاطر الفسـاد"، 2
 .22 -22، ص ص2002جوان 

 20محـرم المرافـق لــــ  21، المتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، المـؤرخ فـي 02/01رقـم:  القـانونالجمهورية الجزائرية، 3
 .02، ص 14، العدد الجريدة الرسمية، 2002فيفري 
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كما  ن يقوم بتهذيب السلوك الوظيفي في جميع المجاالت للحد من الفساد.أالجزائري  راد المشرعأ
أنه شجع قيم النزاهة واألمانة وروح المسؤولية إلضفاء الشفافية في تسير الشؤون العامة والحصول على 

 المعلومات وتبسيط اإلجراءات اإلدارية. 

الذي وضع حدود ساسي العام للوظيفة العامة المتضمن القانون األ 02/03مر رقم ما األأ
يجب على على أنه " 42ن تحيز حيث أكد في مادته أمانة ودو  بكلللموظف العام في أداء مهامه 

الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان خارج الخدمة، كما عليه أن يتسم في كل 
حترام الوظيفة وتجنب النزاهة و  على الحفاظبوهذا ما يبين إلتزام المشرع  .1"ومحترماألحوال بسلوك الئق  ا 

 ، فالسلوك المحترم صفة ومبدأ أساسيالواجبات حتى خارج إطار العملاء مسموحة في أدالير األفعال غ
 لتدعيم هيبة الموظف والوظيفة العامة. البد منه

يتبين أن المشرع الجزائري أكد بشدة على أخالقيات المهنة ورفض كل ما يسئ إلى المهام المخول 
 للموظف العام حتى خارج خدمته.

ذلك بخروج الموظف عن سلوك منحرف و  اإلدارين الفساد أمن خالل هذه التعاريف نستنتج 
 لتزام بها.ينبغي اإل يالقواعد المحددة التو مقتضيات الوظيفة العامة 

كما نجد أن الدول األجنبية تناولت ظاهرة الفساد في دساتيرها، وتظهر قراءة نصوص الدستور 
ميع ودون تميز، كما أقر حق الشعب في األمريكي أنه عزز مبادئ المساواة في الحقوق والحريات بين الج

فرصة لمساهمة األفراد في سن القوانين المتعلقة  ىاإلستفتاء في القوانين والتعديالت الدستورية الذي أعط
 بمكافحة الفساد. 

الفساد ظاهرة منتشرة في كل الدول سواء الدول النامية أو المتقدمة فكالهما حرصت  ا أنإعتبار 
وحرصت على البحث في أساليب مكافحته على المستوى العالمي بطرق  على تحقيق المصلحة العامة،

 فنية متطورة.

                                                           
جمــادي  20المتضــمن للقــانون األساســي العــام للوظيفــة العموميــة، المــؤرخ فــي  02/03رقــم:  األمــرالجمهوريــة الجزائريــة، 1

 .02، ص42، العدد الجريدة الرسمية،2002جويلية  12الموافق لـ1422الثاني 
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فإساءة  ،المكاسبغياب العدالة في توزيع الخدمات و ذلك بظاهرة سلبية و  اإلداري الفسادال شك أن 
وهذا يتوقف على نوعية  ،مهامها أداءدارة في ي على القواعد القانونية تعيق اإلتعدالالمنصب و  واستغالل

 .إليهمتجاه الخدمة المسندة إم مسؤولياتهالموظفين و 

خالقية التي أ غيروالممارسات  لإلنحرافاتداري ظاهرة عامة البد من وضع حد الفساد اإل إذا
 لقضاء حاجياتهم.تخذها البعض أسلوب عيش ، بل إمرض منتشر بطريقة رهيبة أضحت

رتباطه إداري مقترن باإلدارة فهذا يعني ن الفساد اإلأوبما أ، ليس خطو فعال عمديا الفساد يعتبر 
 والمؤدي للفعل المنحرف هو ين العامل الرئيسأطراف إال فرغم تعدد األ دارية،الوثيق بالوظيفة اإل

، فهو عموما يغطي مجموعة واسعة من الفعل يسبب ضرر للمصلحة العامة هذاولى و بالدرجة األالموظف 
ظاهرة  الشرعية، فهيالممارسات المشبوهة والمربية ويشمل مساحة واسعة من األعمال والتصرفات غير 

 تتشعب أسبابها وتتنوع أنماطها وأثارها من مجتمع ألخرى.

 داري:اإلالفساد  صور ثانيا:
ماط ناأللتي تعتبرا فسادا، فدراسة هذه تشمل هذه الصور على مجموعة من السلوكيات المنحرفة ا 

 ساليب الناجعة لمكافحتها.ومن ثمة البحث عن األ ،هذه الظاهرةق ألسباب تساعد على تكوين فهم عمي
 داري فيما يلي:ذا الصدد يمكن حصر صور الفساد اإلوفي ه

عمال أو تنفيذ أ: وتعني حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب  (Bribery) رشوةال -أ
و أيسميها هدية تفسيرات عدة فمنهم من وقد تأخذ مفاهيم و ، المهنية األصولو أتخالف التشريع 

فهي ظاهرة تؤثر في ، ختلفت التسمياتإهذه المفاهيم تعني الرشوة مهما  كلكرامية و إو أمساعدة 
  .جميع نواحي الحياة

إن إنتشار الرشوة تترك أثار سلبية من إنعدام الثقة في اإلدارات مما يفتح المجال لتمرد األشخاص   
 وتبرير سلوكياتهم المنحرفة كما تفقد القانون هيبته وسيادته في المجتمع.

هذا النوع من الفساد اإلداري القائم على محاباة األقارب واألصدقاء يؤدي إلى التنظيم اإلداري  
البيروقراطي وتضخم الجهاز الوظيفي، وضعف الكفاءات، وهذا ما يؤدي بالمجتمع إلى المسار الغير 

 الصحيح في تأدية واجباتهم.
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 ليهإن يحترم كرامة الوظيفة المنوط أيجب على الموظف  :عدم المحافظة على كرامة الوظيفة العامة -ب
ساسيات المهنة أفالسرية في العمل من  ،داء خدماتهأن يسلك في تصرفاته السلوك الالئق في أويجب 

وقات العمل أحترام إكما يجب  لمحافظة على البيانات والتقارير والوثائق الخاصة باألفراد والمؤسسة،وا
  .1المشروعة غيرعمال نجاز األإل األفرادعطاء فرصة إلقامة عالقات غير نزيهة مع إالمحددة وعدم 

ستغالل المنصب والمسؤوليات بين الموظفين يشكل إإن : الوظيفيالتسيب ستغالل المنصب العام و إ -ج
مصالح المواطنين بالدرجة أهم صور الفساد اإلداري األكثر خطورة ألنها تمس العمل اإلداري و 

فإساءة الموظف للسلطة الممنوحة له في تكليف الموظفين الذين يعملون تحت إمرته لقضاء األولى،
 المسؤوليات المخولة له.مخالفة القوانين واإلهمال وعدم إحترام بحوائجه الخاصة وخدمة أغراضه 

نضباط الخروج قبل موعد المحدد دون مبررات معقولة، يدخل في عدم اإلإضافة إلى التسيب و 
داري أصبح يالزم المؤسسات الحكومية بشكل في أداء الخدمة وهذا النوع من الفساد اإل والتماطل

   .2اث بالمصلحة العامةواضح مما يدل على عدم اإلكتر 
نجاز عمل مشروع إالوساطة هي طلب فرد من الموظف العام : Nepotism)المحسوبية )الوساطة و  -د

مراض داري ومن األوهي من صور الفساد اإل خرى،ألصالح جماعة  وأو غير مشروع لصالحه أ
وتجنب المسؤولية مما  ،داريةجراءات وتجميد العملية اإلدارية التي تخالف القوانين والتعقيد في اإلاإل

 هداف المجتمع.أنحراف على ستغالل النفوذ واإلا  داري الذي ينطوي على الرشوة و لى الفساد اإلإيؤدي 

ق صالح جماعة التعليمات لتحقينظمة و ي الخروج عن القوانين واألأما المحسوبية تعني المحاباة أ 
داراة خاصة هذه الظاهرة منتشرة جدا في اإل، فرادواألما بسبب القرابة والصداقة بين الموظفين والمسؤولين 

فالمحسوبية السياسية التي تعني مكافأة الحزب الحاكم لمؤيديه بتوظيفهم في مناصب معينة دون  المحلية،
 .3داريةستحقاق في توليهم للوظائف اإلعتبار الكفاءة والجدارة واإلخذ بعين اإلألا

                                                           
 .118 ،02ص ص، ، مرجع سابق ذكرهسفيان نقماري1
، 2002، الرياض: مطابع الشرق األوسط، الفساد اإلداري وجرائم إساءة السلطة الوظيفية سليمان محمد الجريش،2

 . 22ص
 .112 -112،  ص صمرجع سابق ذكرهعمر موسى جعفر القريشي، 3
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الفساد اإلداري الذي منعه القانون ويقصد  أنماطير من أحد : إن التزو (black mailing)التزوير:  -ه
به إستغالل األشخاص لوظائفهم والسلطة المخولة لهم في تخريب األعمال من تزوير في الشهادات 

 . 1والملفات والتعليمات، فالتزوير يؤثر في مصداقية المستندات الرسميه والتالعب في مصالح الغير
ويعد من أكثر أنواع الفساد إنتشارا ويتمثل في تبديد الثروة القومية بدون وجه حق  نهب المال العام: -و

طريق الترخيصات واإلعفاءات الضريبية الغير مبررة بهدف  وبشكل غير نزيه وغير عادل، عن
إرضاء من هم في السلطة لتحقيق مصالح متبادلة ، وهذا في ظل  ضعف الرقابة على األموال العامة 

تداء على األموال العامة التبذير في ‘ومن وسائل السائل الرادعة خاصة ألصحاب النفوذ .وغياب الو 
 .2نفقات الدولة لصالح أفراد أو جمعات معينة

من صور الفساد اإلداري، فاإلنحرافات السلوكية  الذي يعتبر ياألخالق تراجع العاملإضافة إلى       
تبر قويم للفرد بعدم نزاهته. ويع غيرسلوك  المحسوبية ينشأ واألخالقية من إستغالل للسلطة وممارسة

له عالقة  أساليب الشتم والسب وكل ما عتمادوا  ، نواع الفساد المعروفةالفساد األخالقي هو أساس كل أ
 بالعنف اللفظي والتحرش باآلخرين.

 
 المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في إنتشار الفساد اإلداري

فهو ، شكالهأختالف درجاته و إداري بإلفهي تعاني من عدة مشاكل منها الفساد ادارة منذ نشأة اإل
 دارة.اإلمرض خطير يسبب في شلل 

سباب تمثل داري تحكمه مجموعة من العوامل المتداخلة والمتفاعلة فيما بينها وهذه األالفساد اإل
 :كاآلتيوهي  ،نحرافات بصورها المختلفةمنها كل اإل أتنش يذور التالج

 

                                                           

 .20، ص 2012، اإلسكندرية: دار التعليم الجامعي، الفساد السياسيمحمد أحمد عبد السالم، إبراهيم جابر السيد، 1 
، مركز البحوث والدراسات، اإلمارات العربية 22، العدد مجلة شرطة الشارقةعبد الرحمان بشارة، الفساد اإلداري، 2 

 .20. ص 1888المتحدة: 
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 السياسية: العوامل أوال:

وذلك لما تملكه النخب السياسية من حصانة وقوة في  ،سياسية من أخطر أنواع الفسادلتعد األسباب ا     
يفتح الباب لكل أنواع الفساد دون حسيب ممارسة اإلنحرافات وحماية المستفدين، ففساد السلطة السياسة 

  وجود عوامل نذكرها في األتي: بوهذا في ، وجود أنظمة وقوانين تحمي الفئات المسيطرة في ظل وال رقيب

ن بعض الدول المتقدمة التي تنتهج أ)رغم  غياب الحريات والنظام الديمقراطي وضعف الرقابة، -
ب تبادل بقل وهذا بسألكن بدرجة  ،نها تعاني من الفسادأال إنظمتها أساليب الديمقراطية في األ
 صالح(.الم

نتشار ظواهر التهديد إللي غياب دولة القانون مما يفسح المجال أوجود نظام سياسي غير فعال  -
 الوظيفي وغيرها. التهميش،و 

 دارة الشؤون العامة.إضعف الممارسات الديمقراطية وغياب المشاركة في  -
فراد يفتح والمساواة بين األستقاللية القضاء وعدم نزاهته فغياب السلطة الرادعة التي تنشر العدل إعدم  -

 شكاله.أالمجال لتنامي الفساد بكل 
ساليب المثلى وجهل األ ضعف الحكم الراشد والتفاعل الحقيقي بين الكينات داخل المجتمع الواحد، -

 الدولة.دارة شؤون إلل
عن طريق التحايل في عملية التنافس على  شخاص محددينأو أتركيز السلطة في يد شخص  -

 1داء الوظائف.أمما يولد الروتين في  السلطة،

والظلم  ادنتشار الفسإلى إوسع المجال  الصالح،داء الحكم أن كلما ضعف مستوى أيمكن القول 
 طردية.وعدم القدرة على تلبية حاجيات المواطنين فالعالقة 

 

 

 
                                                           

ص ، 2013: دار الجامعة الجديدة، ، اإلسكندريةالحكومة اإللكترونية بين النظرية والتطبيقعصام عبد الفتاح مطر، 1
 .222-222-222صص 
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 العوامل االجتماعية: ثانيا:

وهذا راجع الى وقوع خلل في النسق العام نتشار ظاهرة الفساد إ جتماعي ساعد فين العامل اإلإ
 خالق والقيم.)المجتمع( وبالتالي خلل في منظومة سلوك وتصرفات التي تنتج عنها تراجع األ

محال  نه الإمية وغياب الوازع الديني والضمير المهني ففالمجتمع الذي يسود فيه الجهل واأل
داري ى الفساد اإلإلدت أ التيجتماعية سباب اإلهم األأنحرافات ومن نتشار السلبيات واإلإلى إسيؤدي 

 نجد:

علي المصلحة  النفعيةحيث يتم تغليب المصلحة  ،نتماءات القبيلة والعشائرية وعالقات القرابةاإل -
 العامة.

عتقادات تدعم إستغالل الوظيفة من باب التربح منه، لغياب وسائل الضبط اإلجتماعي إنتشار أفكار وا   -
 قيم.من رأي عام وغياب ال

 دارية كالمحاباة والرشوة.جهزة اإلساليب رديئة في الحصول على الخدمات من األأستخدام إ -
التعليمي والثقافي التي تجهل القوانين وفي هذا المنحى يجهل المواطن لإلجراءات ى ضعف المستو  -

 على طالبيها جراءاتداء الخدمة وذللك بتعقيد اإلأثناء أخاصة  ،ستغاللإلدارية الذي يفتح المجال لاإل
 .لعدم درايتهم بحقوقهم الفردية

بحيث  ،فرادفهو مصدر الرقابة الذاتية على سلوكيات األ قوى،ضعف الوازع الديني الذي هو الرادع األ -
 .1متيازاتإلوظائف مقابل اداء أهداف كما حرم لى األإالشرعية للوصول  غيريؤكد على سد الطرق 

 المثل وفساد الضمائر من أهم مسببات الفساد. إذ يعتبر غياب
حيث أن القرأن الكريم تعرض إلى محاربة الفساد من رشوة والتعدي على حقوق الغير ودعى إلى تربية 
النفس وتهذيبها، إذ تعد الرشوة من أعظم وأخطرها فتكا في المجتمع، وجودها يخل بميزان العدل 

اءت اآليات التي تحرم السلوكيات الفاسدة في قوله تعالى وضياع لحقوق األفراد. وفي هذا الصدد ج
 التأكلو  بها إلى الحاكم :"وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا122رقم  اآلية الكريمةفي سورة البقرة 

 فريقا من أموال الناس باإلثم وأنتم تعلمون".  

                                                           
 .223-222ص ، صسابق ذكرهمرجع عصام عبد الفتاح مطر، 1
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نتشار القيم السلبية كالالمباالة إيسمح ب ، الذيستقرار المجتمعإ وزعزعةنحطاط اإل غياب القيم يولد
 .ناهيك عن العنف وعدم الثقة التي تهدد الكيان االجتماعي فراد،النفعية بين األو 

 

 والقانونية: اإلداريةالعوامل  ثالثا:

إلى تحقيق المصلحة العامة، بإعتبارها غاية العمل اإلداري، فإذا أساءت اإلدارة تهدف اإلدارة        
كثر العوامل تأثيرا في أدارية من سباب اإلتعد األظهر اإلنحراف الذي يؤدي إلى الفساد اإلداري، و سلطتها 

 فيما يلي: األسبابداري ويمكن حصر هذه اإل الجهازنها تمس مباشرة أل ،هذه الظاهرة نتشار إ

فالفساد المؤسسي  مما يفقد القدرة على تحقيق األهداف.و اإلشراف  وضعف الرقابة داريالتخلف اإل -
يحدث عندما تستطيع منظمة فاسدة تحقيق مكاسب جديدة فإنها تغري منظمات إخرى بإتباع نفس 

 األسلوب والبقاء في التخلف الذي يخدم مثل هذه الممارسات.
نوع من  تتسبب في هبوط كفاءة اإلدارة وتخلق تعقيد اإلجراءات اإلدارية وتعددها أمام المواطنين -

 .أخير في قضاء المعامالت اإلداريةور اإلنجازو التالتباطوء وتده
وتغليب إستخدام المعايير الشخصية في تقلد المناصب اإلدارية  عدم الموضوعية في تولي المناصب -

 كفاء.أشخاص غير ألى شغل الوظائف من طرف إيؤدي 
فضال  هشاشته،تراخي قانون العقوبات و ، و حيانسوء صياغة القوانين واللوائح وتضاربها في بعض األ -

من العقوبة  اإلفالتحتماالت فإ داري،عن فساد الجهاز القضائي وجميعها تشجع على الفساد اإل
 .و تساهلهأتتوقف على صرامة القانون 

تمنح األفضلية لصاحب النفوذ وعلى عدم إتاحة  فرص التوظيف على أساس الكفاءة ةالجدارة ، بل  -
 المناصب.أساس القرابة مما يخلق تميز في تولي 

صمام األمان في العملية اإلدارية،  حيث تمثل الرقابة 1جهزة القانونيةاأل والرقابة فيضعف المسائلة  -
 إذا إنحرف. فهي وظيفة تثبت صحة اإلتجاه نحو الهدف وتقويمه

                                                           

، الرياض: جامعة نايف الفساد اإلداري كمعوق لعمليات التنمية اإلجتماعية واإلقتصاديةمحمود صالح الدين فهمي، 1 
 .12-14 ص ص،1882للعلوم األمنية ،العربية 
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لى تراجع إستراتيجيات يؤدي هداف وعدم التخطيط الجيد لإلستيعاب األإدارة على عدم قدرة اإلإن   
ن عن يبحثو  مما يجعل اإلفراد دارية.ساليب اإلو النظم واألأدارة سواء العنصر البشري اإلعناصر 

مر الذي يعطي الفرصة للموظف لتهرب من تنفيذ القوانين وتفسيره األسبل أيسر لإلتمام معامالتهم، 
ير رغم دارية لم تتغإلهياكل قديمة لألجهزة ا وهذا بوجودبطريقة قد تتعارض مع مصالح المواطنين. 

إضافة إلى تغلغل منحرفة.طرق تخاذ مسالك و إفراد مما ينتج عن التطور الكبير في قيم وطموحات األ
 العناصر المحترفة للفساد اإلداري في المناصب العليا ومواقع إتخاذ القرار.

 العوامل االقتصادية: رابعا:

 داري نجد:نتشار الفساد اإلإقتصادية التي تساعد في من العوامل اإل
والنظام السائد يتسبب في إنتشار ظواهر إجتماعية تسهم في  حوال االقتصادية بشكل عامسوء األ  -

ساسية شباع الحاجات األإعجز الدولة عن  التوجه نحو السلوك الفاسد والتعامل به، باإلضافة إلى
 فراد يعد سببا رئيسيا وجوهريا وراء السلوك الفاسد.ألل

من  مصادر غير قانونية لزيادة في مدخولهاللى البحث عن إتردي الدخول الفردية فيضطر البعض  -
 .هدايا ورشاوي لسد النقض الناتج عن ضعف الرواتب

صحاب النفوذ ال ألى إحيان تقدم هذه المشاريع في الكثير من األو تباع سياسات تنموية غير مدروسة إ -
ناهيك عن سوء توزيع الثروة القومية  تقان،واإل الجودة، الدقةى لإوبالتالي تفتقد ، صحاب الكفاءةلأل
 . 1ستخدام موارد الدولةإغياب الشفافية والموضوعية في و 

إن عوامل الفساد متعددة ومتنوعة تعد مرجع في تفسير هذه الظاهرة، ولها أثار وخيمة على جميع      
لها الركود وضعف اإلنتاجية، كما أنه  التي تسببالجوانب، حيث تؤثر على النمو اإلقتصادي والمؤسسات 

 والظلم يضعف أداء الخدمات وتقليص نسبة المستفدين منها وتدني مستواها، إلى جانب إنتشار الالعدالة
في المجتمع الواحد وتغيب للحقوق.  الذي يولد الحقد وخيبة األمل الذي يولد اإلنفجار من الضغوطات 

تحقيق  المتمثلة فيساسية هدافه األأداري عن حراف الجهاز اإلإلى إن كما أن الفساد اإلداري يؤدي
ننا في عصر التقدم والتطور أوبما ، سبابلقضاء عليه تبدأ من القضاء على هذه األاو . المصلحة العامة

                                                           
 .128، ص2011، اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، الحوكمة ومكافحة الفسادأمير فرج يوسف،  1
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التطورات و ستراتيجيات تتماشى إبناء مجتمع عصري، فال بد من تبني و وكل دولة تسعي لمسايرة 
دارة لتحقيقه إلمكانياتها الفعالة في دعم اإل الدوللكترونية مشروع تسعى كل دارة اإلن اإلأالحاصلة. وبما 

 .اإلداريلمكافحة الفساد  آليةوالحفاظ عليها لذا ستكون 

 

 المطلب الثالث: إنعكاسات الفساد اإلداري

السياسية، اإلدارية ومدمرة في مختلف المجاالت اإلقتصادية، أثار وخيمة  له اإلداري الفساد        
 فيمايلي: األثارأهم  يمكن حصرتنعكس على المجتمع واألفراد والمؤسسات،  واإلجتماعية

اإلقتصادي  الفساد اإلداري يهدد اإلقتصاد على المدى البعيد، ويعرقل النمو :: األثار اإلقتصاديةأوال
مزايا إقتصادية دون مراعاة . عن طريق السعي للحصول على 1ويضعف اإلستثمار المحلي واألجنبي

تقليل الحوافز المشجعة لإلستثمار، وبالتالي عزوف مصلحة المجتمع ، كما يخلق جو من عدم الثقة و 
يتعارض مع وجود بيئة تنافسية حرة التي تشكل شرط أساسي لجذب  المناخ الفاسد، األن المستثمرون

فكلما زادت درجات الفساد  واضحة،قوانين بط و معايير وضوا وجود لعدم  اإلستثمارات المحلية واألجنبية.
 قل حجم اإلستثمار والعكس.

إن إنتشار الفساد اإلداري يضعف التنمية اإلقتصادية ويؤدي إلى إنخفاض جودة البنية األساسية،      
هها من خالل عالقات الفساد إلى توجيتدعم اإلنتاج، يتم األن الموارد التي ينبغي توجيهها نحو مشروعات 

 اإلستهالك الخاص.

، حيث يؤدي إلى تراجع معدالت اإلدخار 2يكما أن الفساد اإلداري يؤثر على الدخل القوم     
 واإلستثمار، ومن ثم عدم زيادة القيمة المضافة إلى الدخل القومي.

                                                           

، مركز البصيرة 02ددع، ال اإلقتصادية المجلة بشير مصطفى، الفساد اإلقتصادي مدخل إلى المفهوم والتجليات، 1 
 .20،ص 2004، الجزائر، اإلنسانيةللبحوث والدراسات 

 . 21، ص 2002، الدار الجامعية، اإلسكندرية، عولمة الفساد  وفساد العولمة، حمديعبد العظيم 2
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نخفاض يحدث موارد الدولة، و  ويضيعاإلقتصاد  يعرقلالفساد اإلداري           عجز في الميزانية، وا 
ل على إلنفاق العام. فالحكومات الفاسدة تكون توجهاتها في الغالب إلى مشروعات يسهل فيها الحصو ا

 .رشاوي بسبب إنعدام الرقابة

عف القيم األخالقية، وعدم غير ديمقراطية تتسم بعدم الثقة وضالفساد يعزز بيئة  : األثار السياسية:ثانيا
 اآلتي:ويمكن حصر األثار السياسة في إحترام المؤسسات والسلطات الدستورية 

 فشرعية النظام،1فقدان شرعية النظام السياسي: التي تعد من أهم مقومات ضمان إستقرار أي دولة -
شيوع  يؤدي إلى  وغياب الشرعية إنتشار الفساد ومع  بخلق نوع من الرضى والقبول في المجتمع.

فقد التي تالفوضى واإلضطرابات التي تشوه الهياكل األساسية للدولة، وبالتالي عدم مصداقية الدولة 
نتشار  المصالحم التواصل الشعبي بسبب تعارض ثقة الشعب في النظام السياسي وينعد نهب الوا 
وتفشي ة إلنعدام الثقضعف المشاركة السياسية إلى جانب  .وتزايد الهوة بين الحاكم والمحكومين

وبهذا تكون السلطة في يد  ،في الحياة الساسية عزوف المواطنين عن المشاركة و ممارسات الفساد  
  .زب الحاكمالح

: تفشي الفساد اإلداري في أي دولة يؤدي إلى إنعدام النظام 2إضعاف المناخ الدمقراطي للدولة -
ستبداده، بإستخدام نفوذه يالد في ممارسات سلوكيات فاسدة مقراطي بسبب تسلط الحزب الحاكم وا 

ي، وبالتالي كشراء الوالء والذمم. وهذا الفساد يشمل جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدن
ونشوب الصراع داخل المجتمع  ينتشر العنف والفوضى وعدم اإلستقرار وعدم إحترام حقوق المواطنين

تساع و بسبب ضعف األجهزة اإلدارية  الشفافية ، عدم تكافؤ الفرص وغياب الواحد وتردي األوضاع ا 
 .دائرة الفساد

تغلغل الفساد في األجهزة اإلدارية يمثل أكبر معيق في وجه اإلصالح اإلداري،  ثالثا: األثار اإلدارية:
ومن  3هذه الجهود بالممارسات الفاسدة لصالح جماعات معينة مرتبطة بهم. يقاومونهناك أشخاص ف

                                                           
الحج عارف، رصد إتجاهات موظفي اإلدارة العليا في أجهزة اإلدارة العامة السورية إزاء بعض أشكال الفساد  دياال 1

 .222، ص 2001، 21، المجلد  اإلقتصادية والقانونيةمجلة دمشق للعلوم وممارسته، 
 .21، صمرجع سابق ذكرهحمدي عبد العظيم، 2
، 2003، جامعة نايف للعلوم األمنية،  السعودية، الفساد وأثره على القطاع الحكوميعبد الرحمان بن أحمد هيجان، 3

 .221،220ص
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اإلداري يعرقل عملية التخطيط والتنظيم ويجعلها عمليات شكلية ال تحقق هنا يتبين أن الفساد 
مشروع للمناصب والنفوذ الوظيفي في تحقيق أغراض ، بسبب اإلستغالل الغير األهداف المرجوة

جهزة الرقابية بمهامها الفعلية، وذلك من خالل الممارسات الفاسدة الفساد قيام األ عرقلكما ي ذاتية.
 الخطورة.ة إذا كان الفاعل من العاملين في أجهزة الرقابة وهنا تكمن خاص ،كالتزوير

األمر يؤثر في ضعف هذا ، 1تدني أخالقيات المهنة التي تعد من بين األثر الوخيمة داخل الجهاز اإلداري -
نتشار اإلنتهازية األداء وعدم فعالية العمل اإلداري الموضوعية ، فتراجع الكفاءة اإلدارية يؤدي إلى عدم وا 

هداف وتعثر أ ف مردود األجهزة اإلداريةالرشاوي، وبالتالي ضعلي المناصب بسبب المحاباة و ي تو ف
ي الخدمة وتعطيل مصالح إلى عدم الجودة ف يتسببإلى عدم وجود الوالء واإلخالص التنمية. إضافة 

 المواطنين.

 

 رابعا: األثار اإلجتماعية: 
وخلق  ،2اإلجتماعية العدالةداري إلى اإلخالل بمبدأ نتشار الفساد اإلجتماعية: يؤدي إغياب العدالة اإل -

التميز الطبقي وتفاقم الفقر بسبب عدم تكافؤ الفرص، بحيث نجد أن من اليستحق يحصل على ما 
يشاء، بينما يعجز صاحب الحق عن الحصول على حقه، وهنا تختفي معايير الموضوعية لتحل 

 والمادية المرتبطة بالفساد من رشوة و إستغالل المناصب. الشخصيةمحلها اإلعتبارات 
إنهيار القيم األخالقية في المجتمع: إنتشار الفساد اإلداري في المجتمع يغيب مبادئ الصدق واألمانة  -

نتشار السلوكيات والممارسات الفاسدة ، حيث أن 3والعدل والمساواة وعدم المسؤولية في العمل، وا 
هنة أصبح نوع من التخلف والجمود بالمقابل أصبحت األساليب المراوغة نوع التمسك بأخالقيات الم

 من المهارة والتطور، هذا ما أدى إلى شيوع ثقافة الفساد في مختلف المجاالت.
 ومما ال يخفي عنه أن إنهيار القيم األخالقية يؤدي إلى إنهيار الدول وزوالها.

                                                           
، معهد الدراسات العليا مذكرة ماجستيرصالح مناور الحجيلي، بعض العوامل المؤثرة في الفساد اإلداري بالجمارك، 1

 .23،22، ص ص2001أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
، كلية شرطة دبي، نونمجلة األمن والقااألثار اإلقتصادية واإلجتماعية للفساد في الدول النامية،  زياد عربية بن علي،2

 .222ص  ، 2002، 01العدد
 .22، ص مرجع سابق ذكرهحمدي عبد العظيم، 3 
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الطبقية والتميز في المجتمع الواحد والتهميش يؤدي  في ظل وجود اإلستقرار اإلجتماعي فعدم      
وسيلة  الفساد اإلداري يكونإلى القهر والظلم، وبالتالي الثورة والصراع من أجل تغير األوضاع، وبهذا 

مع إنتشار الجرائم  إضطرابات إجتماعية تهدد إستقرار وأمن الدولة وتعرض كيانها للخطر. لتفعيل
الدولة غير فعالة وفاسدة في نفس الوقت، مما يشجع على إقتراف بمختلف صورها كون مؤسسات 

   الجرائم للسهولة اإلفالت من العقاب.

  

 المطلب الثالث: األساليب اإللكترونية للحد من الفساد اإلداري 
ه ودرجة سبابظاهرة خطيرة على التنمية واإلدارة العامة والمجتمع بتنوع أك اإلداري الفساديؤثر 

خطة متعددة الجوانب لمكافحته في ظل التطورات الحاصلة في عصر  إستدعى البحث عن ماإنتشاره 
. ومن ضمن اإلستراتيجيات المتبعة لمكافحة الفساد اإلداري إستخدام التقنية الحديثة في برامج العولمة

الل تقليل التحول إلى اإلدارة اإللكترونية وذلك لإلستفادة من مزاياها في التصدي للفساد اإلداري من خ
تكاليف الخدمات المقدمة، وزيادة الشفافية والوضوح للمسؤوليات اإلدارية، فإنتشار تكنولوجيا المعلومات 

في عالمنا  هم الطرق الناجعةألكترونية من اإل الطرقوتعتبر تمكن من تقليص المشكالت اإلدارية، 
 ، ومن أساليبها نذكر:دارياإل مشكلة الفسادلتجاوز  المعاصر

 

 الخدمة االلكترونية: :أوال

تمثل فهي بذلك  والتقنيات الحديثة، اإليصاالتلكترونية نتاجا لثورة المعلومات و تعد الخدمات اإل
رتبط مفهوم الخدمات االلكترونية بعدد من المفاهيم ذات إدارة المعاصرة. اإلفي واألولوية الهامة تجاه إلا

 ستخدامها.إنها تشمل على لكترونية ألدارة اإلالعالقة ومن ضمن هذه المفاهيم اإل

 

: تعتبر الخدمة اإللكترونية من مخرجات الثورة الرقمية لألعمال الحكومية تعريف الخدمة االلكترونية -أ
 ووظائفها.
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عرفت الخدمة اإللكترونية على أنها:" إنجاز األعمال اإلدارية والحكومية إلكترونيا، أي قيام أجهزة 
 .1وتقديم خدمات للجمهور إلكترونيا بهدف إستثمار الوقت والجهد والمال"الحكومة بإنجاز أعمالها 

كما عرفت الخدمة اإللكترونية على أنها؛ "إنجاز األعمال الحكومية بطريقة معلوماتية تعتمد على 
األنترنت، ووفق ضرورات أمنية معينة تحمي المستفيد والجهة صاحبة الخدمة، وتتمثل في إستخدام 

 .2علومات واإلتصال لتحسين السير وتدبيير شؤون العامة"تكنولوجيا الم

المعامالت و تيسر سبل الخدمات يتضح أنها  لكترونيةمة اإللخدمن خالل التعريفين المقدمين ل
أن يمكن القول و . لكترونية بواسطة الحاسوبإشكال جديدة ألى إالمقدمة من شكلها الروتيني التقليدي 

جراءات بتحقيق فهي تسهل اإل ،لكترونيةدارة اإلأتي ضمن تطبيقات اإلتلكترونيا إ المقدمةالمعامالت 
ألداءها، ضف إلى ذلك لمن خالل سرعة أداء الخدمة وتقليص الفترة الزمنية ، نجازإلالدقة في االسرعة و 

توفر المعلومات والبيانات المخزنة ومن ثم إستغاللها في وقت أقل، كما توفر الخدمة اإللكترونية رقابة 
  ية ودقيقة لألعمال من حيث تقليص الوقوع في الخطأ.آل

العامة  تحسين خدماتهادارة بالمواطن و عالقات اإل سلوب لتطويرألكترونية لخدمة اإلومنه ا
ر، والخدمات وثيق مع فئات المجتمع بشكل مستمرتباط إن هذه المعامالت مرتبطة أحيث المقدمة 

 اإللكترونية أنواع أبرزها:

تعتبر هذه الخدمة أهم األهداف المسطرة وهذا راجع إلى تبسيط الخدمات المتعلقة بالمواطن:  -
اإلجراءات لألفراد، وسهولة الوصول إلى المعلومات وتقليص التكاليف وتحقيق الرضى لدى الجمهور. 

ضمان  وذلك من خالل. 3ما يبين الدور الحيوي للحكومة في حياة المواطن ويعزز الثقة والوالء لها
تقديم الخدمات ذات جودة، خالية من األخطاء تتميز بالخصوصية والسرية للمعلومات. إذ أن رضى 
الموظفين يؤدي إلى تحقيق اإلنتماء الوظيفي وبناء عالقات وظيفية جيدة، التي تنعكس على العالقات 

 شفافية المجسدة.العامة بالتالي تمثيل جيد للمؤسسة وقبول إجتماعي للخدمات المقدمة من خالل ال
                                                           

 .38، ص مرجع سابق ذكرهعصام عبد الفتاح مطر، 1
 .23، ص2002، اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة، ، الحكومة اإللكترونية والرقميةمراد عبد الفتاح2
، الرياض: اإلدارة العامة للنشر والطباعة، معهد اإلدارة وأفاق تطبيقاتها العربية اإلدارة اإللكترونيةياسين سعد غالب، 3

 .182-184، ص ص 2002العامة، 
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الدولة وبالتالي يخلق رأي عام يدعم مشاريع  ،فالمواطن المتشبع بحاجاته يصبح له تطلعات أحسن
 للخدمات الجديدة. الوالء والتشجيعاإلدارة اإللكترونية( ويبحث عن إستقرارها، مما يولد )

تتجه التطبيقات الحديثة إلى تقليص إستخدام األوراق الخدمات اإللكترونية بين الدوائر اإلدارية:  -
والوثائق الرسمية لتقليص الروتين اإلداري، الذي يعطي فرصة اإلنتشار الفساد، وكذا تخفيض التكلفة 
وتسريع اإلنجاز ومن ثم زيادة كفاءة األداء في إطار السرية واألمنية، كما تعمل على تخفيف األعباء 

فالروتين يولد كثرة الملفات وتعقيد اإلجراءات ومن ثم اإلستغالل غير السليم  ،1األعمالعلى 
واللجوء إلى إستخدام أساليب غير مشروعة من أجل الحصول على خدمة  للخدمات، وتأخير إنجازها

 ما.

إن الخدمات اإلدارية اإللكترونية تعد ركيزة أساسية لتنفيذ مخططات وبرامج اإلدارة اإللكترونية، 
تلعب دورا في مجال محاربة الفساد اإلداري والقضاء على مظاهره من محسوبية والحد من التهرب  فهي

ختصار للوقت وفي هذا إ فالتقنية الحديثة تقلص اإلجراءات المكثفة المعمول بها سابقا، عن المسؤولية،
ين مما يحقق الرضى والجهد واإلمكانيات. كما أن الخدمات اإللكترونية قدرة في تلبية حاجيات المواطن

 وتشجيع التحول اإللكتروني ونشر الثقافة اإللكترونية.

يؤدي تفعيل األداء اإللكتروني إلى معالجة اإلنحرافات من خالل كشف األخطاء وتصحيحها في 
عمليتها األولى، وبذلك نتجاوز األسباب التي تعثر الخدمات اإلدارية. إضافة إلى إعادة بناء الثقة بين 

والمواطن بتعزيز مبادئ الشفافية، النزاهة والمحاسبة ورفع الكفاءة وفعالية المنظمة في إنجاز اإلدارة 
 أعمالها.

 هداف الخدمة االلكترونيةأ  -ب

داري بتوفير سلوبا حديثا يساعد في معالجة مشكل الفساد اإلأدارة اإللكتروني في يعتبر التطبيق اإل
 لكترونية فيما يلي:هداف الخدمة اإلأتتجلى مل و نظام عمل متكا

                                                           
الجزائر: حالة وزارة الداخلية والجمعات  ،دور الحكومة اإللكترونية في تحسين جودة الخدمات الحكومية"وسيلة واعر، 1

 .02، ص 2003، ، الجزائرحول إدارة الجودة الشاملة بقطاع الخدماتمداخلة مقدمة في الملتقى الدولي ، "المحلية
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لتساؤالت واإلستفسارات، من خالل  ، من حيث قدرتها على اإلستجابةتحسين مستوى الخدمات المقدمة -
وقيت مما دقة في التع من الشفافية في أداء األعمال و فاإلجابة الفورية تعطي نو  .المواقع اإللكترونية

 تقدير للخدمات المقدمة.يؤدي إلى تعزيز الثقة و 
 .بدال من الطرق التقليدية لكترونيةالكفاءة للمعامالت اإل رفع مستوى -
تقليل الجهد جراءات و وتبسيط اإل ،ختصار الخطوات الكثيرة والمملةا  راطية و التخلص من حدة البيروق -

 المبذول.
دارية مما يقلل ستثماره بشكل يطور العمليات اإلا  دارة المعامالت و إتوفير الوقت المهدر في  -

 .نحرافاتاإل
، من حيث توفير عنصر حسن المعاملة أثناء نجاز الخدماتإ ىليل تأثير العالقات الشخصية علتق -

العمل وتكوين سلوكيات إيجابية تعمل في إطار المهام الموكلة لهم بعيد عن المحاباة، مما يضفي 
 اإلحترام والتقدير إتجاه العمل والعاملين.

 ثرة الملفات.كوراق و ستخدام األإتقليل التكاليف الناتجة عن  -
الدقة من حيث المعلومات ألنها تقلص من األخطاء اإلدارية المحتملة، فتكون مصدر موثوق من  -

إذ ما يساعد الفساد هو صعوبة إكتشاف مواطنه وذلك ، 1طرف األفراد من حيث الشفافية والدقة
لكترونية كأداة لصعوبة تتبع اإلجراءات والقواعد اإلدارية المتشعبة، لكن مع تطبيقات اإلدارة اإل

 إستراتيجية فهي تجعل المواطن في صلب اإلدارة.

  الرقــــابة االلـــكترونية:ثانيا: 

ومع  ياتها،تعد الرقابة اإلدارية عنصرا رئيسا ومهما تقوم عليها العملية اإلدارية في جميع مستو 
سة الرقابة بطريقة التطورات التكنولوجية السريعة والمتالحقة أضحى من الضروري التحول إلى ممار 

 ستخدام الرقابة اإللكترونية كأداة حديثة.جديدة، وذلك بإ

 

                                                           
، ص ص 2002، اإلسكندرية: دار السحاب للنشر والتوزيع، اإلدارة اإللكترونية نماذج معاصرةطارق عبد الرؤف عامر، 1

28-30. 
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 تعريف الرقابة االلكترونية: -أ

نحرافات ورصدها لإل ،كثر قدرة ومعرفة بالمتغيرات الخاصة بالتنفيذألكترونية ن الرقابة اإلإ
تالتعرف على مواطن الخلل و و   جراءات المناسبة للتصحيح.خاذ اإلا 

لتزام العاملين إتعطي صورة واضحة عن  ة التيستخدم األساليب الحديثإلكترونية هي الرقابة اإل -
 .1الخدمة وفعالية أداةاة فعالة لضمان كفاءة أدفهي تعتبر ، بالعمل

طراف غير أحمايتها من الدخول غير المشروع من قبل و من للبيانات والملفات أالرقابة االلكترونية هي  -
 .2ستخدامهاإمخول لهم ب

دخال إخطاء في مدخالتها والحد من األ الرقابة على التطبيقات لتشغيلها بأحسن طريقة من حيث -
من خالل التحقبق من صحة البيانات أثناء إدخالها والحد  3التحريف.حتماالت التزوير و ا  المعلومات و 

 إستخدام كلمة المرور الخاصة للبرامج( )التزوير. من إحتماالت 
المصرح  شخاصصحة المعلومات والتأكد من صحة األمن سالمة و  دكأالرقابة على المخرجات والت -

الصحيح للمخرجات والتأكد من . تهدف هذه اإلجراءات إلى اإلستخدام 4ستالم هذه الخدمةإلهم ب
 صحة النتائج.

ومالحظة األنشطة والمعامالت  وعليه يمكن القول أن الرقابة اإللكترونية عملية تهدف إلى متابعة     
 وأداء العاملين بهدف كشف اإلختالالت من خالل إستعمال التكنولوجيا بغية تحقيق األهداف المنشودة.

مرشدة لتحديد مواطن اإلنحرافات أول بأول كونها عملية مستمرة، وتحدد الكيفية الالزمة  بذلك وسيلةفهي 
لضمان تصحيح األنشطة وتعديلها في المسار السليم. وبالتالي الرقابة اإللكترونية توفر بيئة أمنة ضد 

مل اإلداري. كما مخاطر واألخطاء وتوفر الحماية من خالل إستخدام التقنيات التكنولوجيا الحديثة في الع

                                                           
 223 -222 ، ص صمرجع سابق ذكرهنجم عبود نجم،  1
 سادس لجمعية المكتباتالمؤتمر ال المعلومات المصرفية في بيئة المعلومات"،متطلبات أمن ، حمو محمد، "زيدان محمد 2

 .2010أفريل  02-02يومي ، الرياض: السعوديةوالمعلومات 
  .المرجع ذاته 3
األردن: جامعة البلقاء التطبيقية،  ،تقييم إجراءات الرقابة الحكومية في ضوء تطبيق الحكومة اإللكترونية، خصاونة ريم 4

 .   22-21، ص ص2010
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أنها تتخطى عراقيل الوقت وتعزز التقييم الموضوعي والشفافية التي تدفع الموظفين إلى تحسين مستوى 
 الخطأ الذي يسهل كشفه. فيأدائهم لتفادي الوقوع 

  تتميز الرقابة اإللكترونية بما يلي: لكترونية:مميزات الرقابة اإل  -ب
عطاء مؤشر بوقت حدوث خلل ما من خالل البرامج الرقابية المستخدمة ا  دارية و نحرافات اإلاإل تقليص -

 التدخل البشري. إلىدون الحاجة 
 الرقابية.جهزة وضوح نشاطات تلك األ إلىي دمما يؤ تفعيل الشفافية للجهات التنفيذية  -
ساءة الوظيفية دارية في كشف اإلحدى الوسائل الحديثة لحل المشاكل اإلإلكترونية تعتبر الرقابة اإل -

 سرية البيانات.و 
وتكليف الجهد من التقليدية التي تتسم بالبطء وصعوبة المتابعة السريعة بدال الرقابة المستمرة و  -

  .1الوقتو 

مما يساعد على  ،نحرافات في الوقت المناسبإللكترونية الفجوة الزمنية وتعالج اقابة اإلر التلغي       
بين  أودارة اإلو لكتروني سواء بين العاملين ونية والوالء اإللكتر اإلالثقة  وهذا ما يزيد ،داءتجاوز فجوة األ

ترابا من الرقابة القائمة على الثقة بدال من الرقابة إقكثر ألكترونية مما يجعل الرقابة اإل ،فراداألالعاملين و 
تصبح اإلدارة أداة ضامنة وصادقة في تقديم  وبذلك التقليدية القائمة على العالقات والمسائلة الرسمية.

الخدمات، بعيدا عن األساليب التقليدية التي تولد الروتين وعدم النزاهة في الكثير من األحيان فضال عن 
 بطء األسلوب.

 

  التوقيع االلكتروني: ثالثا:

في إطار تنمية تكنولوجيا المعلومات واإلتصال، ومواكبة لتطور الحاصل في إستخدامها في كافة 
لزيادة مستوى األمن والخصوصية في التعامالت، نظرا لقدرة  كآليةاألنشطة تم تطبيق التوقيع اإللكتروني 

 هذه الخدمة على حفظ سرية المعلومات من أي تحريف أو تزوير.

                                                           
 .123، صمرجع سابق ذكرهمحمد محمود المكاوي،  1
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فهو  ،لمجال التكنولوجي والتقنيم مع التطورات الحاصلة في اءلكتروني جاء ليتالن التوقيع اإلإ
 مان.بات المعامالت حيث يعطي الثقة واألإثلكترونية التي تساهم في حدى الطرق اإلإ

القانون  من 01المادة  04-12في ظل القانون  يعرف التوقيع االلكتروني مفهوم التوقيع االلكتروني:
خرى ألكترونية إو مرتبطة منطقيا ببيانات أبيانات في شكل إلكتروني مرفقة أنه: "على الجزائري 

  ".تستعمل كوسيلة توثيق

 "مضمون الكتابة في الشكل اإللكتروني ،ثبات قبولها  لكتروني لتوثيق هوية الموقع و "التوقيع اإل:02المادة 

 :تيةاآل تتوفر فيها المتطلباتلكتروني إنشاء توقيع إ آليةلكتروني هي اإل : التوقيع11المادة 

ن يتم وأ التوقيع االلكتروني إال مرة واحدة، اإلنشاءال يمكن عمليا مصادفة البيانات المستخدمة أ -
 عتماد.ضمان سريتها بكل الوسائل التقنية المتوفرة وقت اإل

ن يكون هذا أستنتاج و لكتروني عن طريق اإلإلنشاء التوقيع اإليجاد البيانات المستعملة إأال يمكن  -
 عتماد.الوسائل التقنية المتوفرة وقت اإلي تزوير عن طريق أالتوقيع محميا من 

من طرف الموقع الشرعي من  وقةوثمإلنشاء التوقيع االلكتروني بصفة لن تكون البيانات المستعملة أ -
 .خريناآلستعمال من قبل إي أ

هذه البيانات على الموقع قبل عملية  ن تعرضأن ال تمنع أن ال تعدل البيانات محل التوقيع و أيجب  -
 التوقيع

 :هما لكتروني يحقق وظيفتينن التوقيع اإلإوبذلك ف

 تحديد هوية صاحب التوقيع. -

 .1التعبير عن رضى الشخص بمضمون السند

آلية فعالة في ضمان سرية وخصوصية المعلومات     لكترونين التوقيع اإلإف من خالل التعاريف           
، مما يصفي نوع من المصداقية واألمان الموقع بالنسبة للبيانات وبيان موافقتهالمدونة وذلك بتحديد هوية 

                                                           
 01يحدد القواعد العامـة المتعلقـة بـالتوقيع والتصـديق اإللكتـرونيين، المـؤرخ فـي  ،12/04رقم  القانونالجمهورية الجزائرية، 1

 .2_2ص  ص، 2012 فيفري 10الصادر في  ،02العدد  ،الجريدة الرسمية،2012 فيفري



 النظري لإلدارة اإللكترونيةاإلمتداد و الفصل األول:  اإلطار المفاهيمي 
 
 

63 
 

داري بسالمة التصرف ومراعاة تطبيق تحد من الفساد اإل التي لكترونيةالذي تمنحه هذه الوسيلة اإل
 .الشروط

التغير فيه من قبل الموظفين داخل و  ي شخص تقليدهأن التوقيع التقليدي الذي كان بإمكان إ
مر ينشر الفساد هذا األلكات والملفات الشخصية و لى التالعب بالممتإبسهولة كبيرة مما يؤدي  اإلدارة

 الوثائق. وتزوير فينواعه من رشوة أداري بمختلف اإل

التالعبات التقليل من مان والخصوصية و مستوى من األو  عطى ضمانألكتروني التوقيع اإلأما 
يع االلكتروني يحدد هوية ن التوقألحماية الوثائق من التزوير مات و الحفاظ على سرية المعلو و  والتجاوزات
 .صليةهذا ما يمنح المصداقية للمعلومات األالشخص و 

 إلكترونيا: داريةالرؤية الهندسية للعمليات اإل رابعا:

و أمكانية نمذجة العمليات إعلى إعادة هندسة العمليات اإلدارية بالطريقة اإللكترونية  تقوم
 يةآلو  بطريقة قياسيةات والخدمات جاز العمليإنى برمجية تطبيق تمكن من إلتحويلها الخدمات المختلفة و 

 التوزيع الجيد للبيانات والمهام. . إذ توفر التكنولوجيا الحديثةعتماد على قاعدة المعلوماتاإلب

 عادة هندسة العمليات اإلدارية:إتعريف  -أ

بما تحمله من  ،دارة الحديثحدثت الهندرة في عالم اإلأر هذا المفهوم في التسعينات حيث ظه
المعامالت  مقاس عصري فيذات ستراتيجيات عادة النظر في اإلإلى إفكار غير تقليدية ودعوة صريحة أ

 دارية.اإل

ستخدام إمن خالل  ،يير في العمليات التنظيميةحداث تغإ"ا: نهأعلى  رايموند وبيرجونفقد عرفها 
 .1"واألداء واإلنتاجيةيق تحسينات جوهرية في الجودة ذلك لتحقو  ،تكنولوجيا المــعلومات

                                                           
1-Rayound ,Iand Bergeron, “Determinats of Business Process Reengineering Success in 

Samll and Large Entreprises”,Aemperical Study in Canadian Context, journal of small 

Basiness Management,1998,p 72. 
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حداث تغير جذري إلى إالذي يهدف  ،الحديثة المداخل ىحدإ" :أنها على عامر قنديلكما عرفها 
والقيم الهياكل التنظيمية ستراتيجية والسياسات و اإلعادة تصميم العمليات إمن خالل  ،وسريع في المنظمات

 .1بشكل غير تقليدي" فتراضات المساندةواإل

ودة الجبهدف الكفاءة والسرعة و ، داءاألفي  جريء"تحقيق تطوير جوهري : نهاأيضا على أوتعرف 
التفكير بصورة جديدة و ، وترك الطرق القديمة ،جراءات التقليديةعن اإلوالتخلي  العالية بأقل تكلفة ممكنه،

 ".لى التغيير الجذري في اإلدارةإادة من التقنيات الحديثة للوصول ستفستخدام الوسائل المتطورة واإلإفي 

تحتوي في مضمونها على تحسينات جوهرية في  اإللكترونية رةدالهنمن خالل التعاريف يتبين أن 
الفعالية والمرونة في اإلجراءات والممارسات  والسرعة. وزيادة، الخدمة التكلفة، الجودةهي و داء معايير األ
 اإلدارية.

ضفاء معايير الجدارة واإلستحقاق يزيد من نسبة إ اإللكترونيفمثال التوظيف  نخفاض التكاليف وا 
شفافية ومصداقية، من خالل تجنب التغيير في النتائج وبالتالي يكرس العدالة بين  في تولي المناصب بكل
 أفراد المجتمع الواحد.

  :إلكترونيا داريةعادة هندسة العمليات اإلإهداف أ -ب
التي تعتمد على المعلومات بإستخدام التقنية بشكل  ،إن الهندسة اإللكترونية لألعمال اإلدارية      

فعال وذلك بخلق أساليب نزيهة في العمل، إلعطاء رؤية واضحة للعمل اإلداري ومعرفة السلبيات التي 
فالهندرة تحقق نتائج إيجابية بتغير الثقافة التنظيمية داخل اإلدارة من خالل تجسيد فكرة جودة  ،تعيقه

كما تمكن اإلدارة من المخطط لها.  اإلنحرافات اإلدارية، وبذلك تحقيق األهدافالخدمات واإلبتعاد عن 
ختصار خطوات  أداء أعمالها بسرعة من خالل توفر المعلومة كما تحقق الجودة وتخفض من التكلفة وا 
العمل وتخفيض اإلجراءات. بالتالي الرفع من معنويات العاملين وتشجيع مهاراتهم والمساهمة في العمل 

 وتظهر أهداف الهندرة اإللكترونية فيما يلي:  لطرق الحديثة لزيادة المصداقية في إنجاز األعمال.با
تصميم والقيام بالعمل وفقا  علىخالل تشجيع العاملين سلوب العمل من أتحقيق التغير الجذري في  -

 ، الذي يخلق أسلوبا إبداعيا في طرق وأساليب تنفيذ العمل.هداف المنظمةاأل
                                                           

، 2010، األردن: دار الفكر ناشرون وموزعون، التطوير التنظيميعامر سامح عبد المطلب قنديل، عالء محمد سيد، 1
 .32ص 
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 إليها.تحقيق السرعة من خالل توفير المعلومات وسهولة الوصول  -
اإلدارية والتركيز على العمليات الضرورية والتعقيدات  غيرلغاء العمليات إتخفيض التكلفة من خالل  -

 ذات قيمة.
 من خالل تقاسم الوظائف وتحديد المسؤوليات الوظيفية.داء مهامهم أفراد في ستقاللية األإ -
لى تحسين المهارات إنجازه بصورة متكاملة مما يؤدي إداري بية على العمل اإلضفاء المسؤولإ -

 .مواكبة التطورالقدرات و و 
عمال البسيطة تزيد من الروتين األ ألنوذلك  ،عمال مركبةألى إعمال بسيطة أعمال من تحويل األ -

تخفيض و  ستثمار في الوقتلى اإلإمال المركبة تؤدي عنجاز المعامالت عكس األإالبطء في و 
 1التكاليف االدارية

ة تساعد في ظل التطورات الحاصل بشكلها اإللكتروني داريةعادة هندسة العمليات اإلإن إوبهذا ف         
لى تحقيق إتسعى اإللكترونية فالهندرة  ،دارة البيروقراطيةبتعاد عن اإلدارية واإلنحرافات اإلالحد من اإل على

وقادرة على  ،ربالتغييتوقف هذا على وجود قيادة قوية مقتنعة و  ،دارةكنموذج فعال في اإل إلكترونيةدارة إ
ل والجوانب العوامفالقدرة على التخطيط بشكل إستراتيجي يحتاج إلى دراسة معمقة لكل المشاركة الفعالة، 
 .داء المميز وخبرات تنفيذيةاأل لىإالمحيطة ويحتاج 

 

 

 

 

                                                           
، أكاديمية مذكرة ماجيستيرعبد اهلل سمير عبد البحري، دور إعادة هندسة العمليات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري، 1

 .30،31،33، ص ص ص2012فلسطين،اإلدارة والسياسة لإلدارات العليا، 
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 :الفصل خالصـــة
 .األفضل إلى اسعي دائم الذيوجود اإلنسان،  نستنتج مما سبق أن اإلدارة وجدت منذ        

تطور مثيرا في أساليبها، من خالل بروز المدارس والنظريات التي أفرزت مفاهيم  اإلدارة  وبذلك شهدت
يتجه نحو إتجاهات مواكبة  الفكر اإلداريوالتكنولوجيا أصبح  إدارية جديدة، وبالنظر إلى التغيرات العلمية

المال ت، تقليص الوقالذي نتج عنه  في األساليب اإلدارية لى التحول إ مما أدى ،ومسايرة لتلك التطورات
لى تسهيل خدمة المواطن إدى هذا التحول أو قد ، داريةمن المشاكل اإل الحدعمال و نجاز األإالجهد في و 

متداد للتطور التكنولوجي لكترونية اإلدارة اإلفجاءت وتوفير المرونة في العمل،  كإمتداد للمدارس الفكرية وا 
الذي طبق في المنظمات  ،الذي عرف ثورة تكنولوجية مما أسهم في تكوين اإلدارة بمعناها الحديث

الحكومية والغير حكومية، فاإلدارة اإللكترونية هي المدرسة األحدث التي لعبت دور هام في الوقت 
ضبط العديد من و  المشكالت اإلداريةمن  خدمات المقدمة وتبنيها كأسلوب للحدمن خالل ال ،المعاصر

البعد عن داف وتعديل المسار و هساليب المتبعة لتحقيق األطوير األتجراءات الرقابة و إالعمليات مما سهل 
على مجموعة من النظم فهي تتعدى اإلستخدمات التقنية الحديثة، إلى  تقوم اإلدارة اإللكترونية .اإلنحرافات

 مفهوم تكاملي بين مجموعة من العناصر التي تتفاعل فيما بينها، لتحقيق الكفاءة والفاعلية في المنظمة.
يمكن القول أن اإلدارة اإللكترونية ليست فقط الوسائل التكنولوجيا الحديثة، إنما هي  وكذلك

منظومة إدارية متكاملة لها خصائص وفوائد تسعى إلى تفعيل العمل اإلداري بتحقيق سرعة األداء 
من أعباء واإلستجابة للمتغيرات من خالل اإلستغالل األمثل لإلمكانيات البشرية والتكنولوجيا، والتقليل 

 التعامل الورقي التقليدي.
بل ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول بدرجات  ،و دولة واحدةأ اواحد االفساد مجتمعال يخص        

داري من ن الفساد اإلأذ إ قتصادي والمالي،جتماعي واإلمن اإلتمثل خطر على األلها أثار وخيمة متفاوتة 
ساليب هم األأولعل  كونه مرتبط باإلدارة التي هي همزة وصل بين الفرد ومصالحه. ،واع الفسادأنخطر أ

تمكن  يالت ،التقني والتكنولوجي بالتطور اإللكترونية المتعلقةالمقترحة للوقاية من هذه المعضلة هي الطرق 
 الخدمات.و عمال ضبط األدة فعالية نظام الرقابة و نها تساهم في زياأحيث  داري،من التصدي للفساد اإل

تنتهجه و  ،لكترونيةاإل حوالتالتفرضها الواقع و يحتمية هاما و  إستراتيجيةلكترونية إلااإلدارة أضحت        
لى القضاء إضرورية في ظل العصر الرقمي الرامي  أهمية كمرحلةلما لها من  اإلصالح اإلداريبرامج 

ومنع النزاهة  ،الشفافية بتكريسذلك و ، صورهداري بكل على التحديات البيروقراطية وبؤور الفساد اإل
الحد من د المعامالت و سبيل لترشيفضل و لكترونية الخيار األوالرشوة مما يجعل الخدمات اإل المحاباة

  داري.الفساد اإل
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ح من الضروري على الدول سياق ما شهده العالم في العقود األخيرة من ثورة رقمية، أصب في
حداث نقلة نوعية في عمل مختلف اإلدارات بتطبيق اإلدارة هذه  مسايرة الثورة لمواكبة تطوراتها وا 

فهي أهم ميزة للتفوق واإلرتقاء في شتى المجاالت، وذلك بتقليص المشكالت  ،ة وتعميمهااإللكتروني
تقدمة السباقة فكانت الدول الم اإلدارية والسلوكيات السلبية التي تعود بأضرار كبيرة على الدولة والمجتمع.

لتبني هذا المشروع من أجل تحقيق الرقي والرفاهية والتنمية اإلدارية والتصدي للفساد بكل أنواعه، وذلك 
التطورات حكرا عليها فقط بل إمتدت هذه الثورة الرقمية  تبقمن خالل برامج اإلصالح التي إتخذتها، فلم 

المعلومات والتحول نحو التسيير اإللكتروني في  سعت جاهدة للدخول في مجتمع التي ،إلى الدول العربية
 ،إدارتها. إذ توجد مشاريع رائدة وطموحة تبنتها الدول العربية بما يتالءم مع خصوصية بيئتها ومستلزماتها

ومحاربة كل أشكال الفساد بما فيه  ،الذي يسعى إلى تحقيق التنمية ،مدركة ضرورة بناء مجتمع المعرفة
وبهذا  ،ي يعد األخطر كونه مرتبط باإلدارة التي هي حلقة هامة وأساسية لبناء األمةالذ ،الفساد اإلداري

البد من تبني إستراتيجية توافق وتواكب ركب التقدم في المجال التكنولوجي كعنصر فعال في الوقت 
  رشيدة.الحاضر لتحسين الخدمات ونشر ثقافة جديدة وأسس 

تحقيق األهداف ألزم الدول على تبني اإلدارة اإللكترونية، ولتخطي كل هذه العقبات والسعي إلى 
 التي تعد من أهم التطبيقات المعاصرة، والتي تعتبر تحديا للدول العربية بإختالف وتفاوت قدراتها.

المعاصرة لإلدارة اإللكترونية في الدول المتطور والدول  اإلستراتيجياتال بد من عرض بعض 
ح اإلداري، وبيان أهم المبادئ التي قامت بتفعيلها من أجل مكافحة الفساد العربية التي إعتمدت اإلصال

عطاء نظر   من خالل هذا الفصل الذي تم تقسيمه إلى المباحث اآلتية: ، ة حول تقييم اإلدارة االلكترونيةوا 

، وجاء المبحث الثاني ليسلط دول المتطورةاإلدارة إللكترونية في الستراتيجية إ المبحث األول يتضمن
اإلدارة اإللكترونية في الدول العربية، والمبحث الثالث تم فيه تقييم تجارب اإلعتماد إستراتيجية الضوء على 

 ندرجت تحت كل مبحث مطالب.وا  راز مقومات الدول وتحدياتها، على اإلدارة اإللكترونية من خالل إب
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 إللكترونية في الدول المتطورة ااإلدارة  إستراتيجيةالمبحث األول: 
بتوظيفها في تكنولوجيا المعلومات واإلتصال،  تسعى كل الدول إلى مواكبة التطورات في مجال

إدارة أعمالها خدمة لمجتمعاتها وفق مجموعة من األهداف التي تسعى إلى تحقيقها. وكانت في مقدمة 
ومن  وسنغافورة،الدول التي سعت إلى تبني هذه التقنيات نذكر منها الواليات المتحدة األمريكية، بريطانيا 

نية وجمهورية مصر، قد توجهت هذه الدول نحو أوائل الدول العربية نجد اإلمارات العربية والمملكة األرد
إحالل العمل اإللكتروني مكان العمل التقليدي وهذا يعود إلى مؤشرات دفعت إلى زيادة الطلب على تبني 

 مشروع اإلدارة اإللكترونية كأولوية في العصر الحديث. 

 

 المطلب األول: عوامل التوجه نحو إعتماد اإلدارة اإللكترونية 
ل على إستخدمات التقنيات الحديثة في أغلب مجاالتها، حيث برز مفهوم جديد في ركزت الدو 

تقديم األعمال نتيجة ربط هذه التقنيات باإلدارة وهي اإلدارة اإللكترونية كأحد أركان عملية التفاعل 
لمؤسسات ما دفع الكثير من اهذا بما يحقق الشفافية.  لوجيا المعلومات والعمل اإلداريوالتنسيق بين تكنو 

إلى إعادة النظر في هيكلها التنظيمي وطرق عملها، لمواكبة التغيير واإلنضمام إلى مجتمع المعلومات في 
 ظل العولمة الذي أدى إلى حتمية السيير في ركب التقدم.

 : واإلتصالأوال: تطور قطاع المعلومات 

بطفرة هائلة، جعلت كل ما تحتاج إليه اإلدارة متوفر بأزهد تكلفة  اإللكترونية مرت اإلتصاالت 
وأقل جهد. ففي ظل تطور هذه األخيرة وجدت اإلدارة نفسها أمام حتمية التحول نحو العالم اإللكتروني في 
إجراءاتها وخدماتها تجاوزا لعوائق الروتين التي كانت تقف عثرة دون إنجاز الكثير من المهام، فكان تطور 

طاع المعلومات واإلتصال دافعا قويا لفكرة التوجه إلى تعميم تطبيقات اإلدارة اإللكترونية لتحقيق أهداف ق
وتكثل فئة الشباب األكثر إستخداما وهي في تزايد ، 1نسمة .4حوالي  األنترتتالدولة، حيث بلغ مستخدمي 
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هلة وتطوير الخدمات في اإلدارات مما ساعد على نفل البيانات عبر المواقع اإللكترونية بطريقة سمستمر 
 .العامة

تطور قطاع اإلتصاالت يعد أهم عامل في تطوير العمل، والمحرك الحقيقي لدفع عجلة التنمية فهو و 
 عنصر فعال للوصول إلى مجتمع المعلومات. 

 ثانيا: تنامي المجتمع المعرفي:

اإلنتفاع بها والتحول نحو مجتمع مع تعاظم إنتشار التكنولوجيا الحديثة، ألزم المجتمعات إلى     
 المعلومات بإعتماد التقنية في أداء الخدمة، فمجتمع المعرفة يقاس بمجموعة من األبعاد هي:

 بإعتبار العنصر البشري أهم وسيلة إلنجاح أي مشروع، ال بد من العمل على  البعد اإلجتماعي: -0
تطويره من خالل تأهيله في المجال التكنولوجي وتسهيل خدماته، مما يؤدي إلى تغير سلوكه وأفكاره 

 التي تخدم التقدم وتخلق فكرا جديدا يستطيع السيير ضمن مشروع التحديث. 
لقد أدى مجتمع المعلومات إلى تعديل سلوك التعامالت اإلقتصادية من خالل ما  البعد اإلقتصادي: -9

لك بإستخدام أساليب إلكترونية كالدفع اإللكتروني في المجال التجاري. ذ، و كترونيةارة اإلليسمى بالتج
 فاإلقتصاد الرقمي يعتمد أساسا على تكنولوجيا المعلومات.

تعتبر عولمة المعلومات من أهم المؤشرات التي أدت إلى ضرورة إنشاء الحكومات  البعد الدولي: -3
جميع المجاالت، وخلق نوع من التكامل والتعاون الدوليين، وتبني  اإللكترونية، مع ظهور العولمة في

المشاركة من خالل زيادة التعاون اإلقليمي والدولي بإستخدام التقنيات الحديثة التي تلعب دور  مبدأ
 1مهم في مجال العالقات الدولية.

اإلدارات اإللكترونية  إستراتيجياتكما دفعت الكثير من العوامل إلى تزايد الطلب نحو إقامة  
إزدياد حاجيات األفراد خلق ضغوطات على عاتق الدولة  إنلتحسين األوضاع وتحقيق مستوى من التقدم، 

في ضرورة تلبية رغباتهم بكل كفاءة وفاعلية، إلى جانب التعقيدات المتزايدة في القطاعات الحكومية 
ت والرغبة في تحسين األداء ومواكبة التطورات الخدماتية، كالبيروقراطية والروتين والبطء في المعامال
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التكنولوجية، والعمل على تخفيض التكاليف، والحد من النفقات الضخمة التي تتحملها اإلدارات الحكومية 
 في أداء أعمالها بالطرق التقليدية.

طريقة وبحثهم الدائم عن أساليب فعالة في تلبية حاجياتهم ب األفرادكما أدى إزدياد الوعي لدى  
متساوية بعيدا عن البيروقراطية في األداء، فلم يعد األفراد يتقبلون كثرة الملفات واإلجراءات والوقوف 
الطويل أمام الطوابير في إنجاز معامالتهم، والتطور الهائل في التقنيات الحديثة وما لها من مزايا في 

عميم هذه التطبيقات في مختلف اإلدارات، تطبيقاتها على المستوى اإلداري، األمر الذي دفع الدول إلى ت
لتسهيل المهام وفرض نوع من الشفافية والمرونة وتخطي المشاكل اإلدارية ورفع من مستوى جودة 

 الخدمات، وكذا مستوى وعي الشعوب لمواكبة التطورات الحاصلة.
 

 األمريكيةالمطلب الثاني: تجربة الواليات المتحدة 
إصالح تعتبر الواليات المتحدة األمريكية من الدول الرائدة التي إتبعت سياسات عديدة في مجال      

ر اإللكتروني يالعمومية، من خالل تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، وذلك بالتحول نحو التسي اإلدارة
ث إتخذت في هذا كآلية لمكافحة الفساد خاصة الرشوة التي تعتبر من أهم مظاهر الفساد اإلداري، حي

دخال مبادئ  المجال إصالحات وسياسات جد مهمة للقضاء عليه وعلى أثاره، في إطار تحسين اإلدارة وا 
الشفافية والمسألة ورفع الكفاءة ومستوى الوعي والثقافة لدى األفراد. كانت التجربة األمريكية في مكافحة 

دارة اإللكترونية كنموذج فعال لتقديم الخدمة الفساد من خالل إصالح األجهزة اإلدارية والتوجه نحو اإل
ت التي تضمن الولوج إلى عالم المعلومات ماد على التقنيات الحديثة كاألنترنوعصرنة اإلدارة، وذلك باإلعت

 وتضيق الهوة بين اإلدارة والمواطن.

 ركز مشروع التحول اإللكتروني في الواليات المتحدة على النقاط التالية:

يانات لتعزيز الفاعلية في روتين وتسهيل اإلجراءات، لوضوح المهام وسهولة معالجة البالتخلص من ال -
 .األداء

 تبني الالمركزية في التوظيف وتحفيز العاملين، مما يؤدي إلى السير الجيد في المؤسسات. -
همة تفعيل دور األجهزة الرقابية لتحقيق األهداف وتطوير األنظمة، ألن الرقابة والمساءلة عناصر م -

 لتجنب الوقوع في األخطاء.
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تمكين الموظفين من األداء الجيد عن طريق تدريبهم لكسب مهارات وتوفير بيئة مالئمة للعمل. إذ يعد  -
المورد البشري المؤهل في خدمة مصلحة المؤسسة وأهدافها بعيدا عن السلوكيات اإلدارية المشكوك 

 فيها.
كسابهم  -  .1المهاراتإشراك المواطنين في صنع القرار وا 

وبالتالي فهي تهدف من خالل ذلك إلى تبسيط اإلجراءات والقضاء على المعامالت الورقية التي      
تفتح المجال لتفشي الفساد، وتوصيل الخدمات إلى المواطنين والحد من تعقيدات المعامالت، وتخفيض 

هذه المميزات تحجم فرص انتشار الفساد اإلداري  التكلفة المتعلقة بإنجاز األعمال وبناء إدارة فعالة. كل
ونبذ كل أشكاله خدمة لبرامج اإلصالح والتطور والتحول اإللكتروني في المقام األول، الذي بدوره يحقق 
المصلحة العامة ومن ثم القضاء على البيروقراطية اإلدارية. والوصول إلى نظام إلكتروني منظم يتميز 

ساعد نظام الرقابة في توفير نوع من المراجعة المستمرة التي تمنع التالعبات،  بالشقافية دون تحيز. كما
 والعديد من المشاكل اإلدارية، وبالتالي بناء جهاز إداري سليم وواضح.

 أوال: بوادر التحول اإللكتروني في الواليات المتحدة األمريكية:

أمريكا ظروف مالئمة، من حيث وجود  وجدت إستراتيجية اإلدارة اإللكترونية فياإلرادة السياسة:  -0
دعم من القيادة العليا التي ترجمت األهداف إلى واقع ملموس، وذلك بإدخال وتعميم إستخدمات 
تكنولوجيا المعلومات في جميع القطاعات، األمر الذي أدى لتطبيق سياساتها العامة بكل أريحية 

طرق سهلة توفر عنهم الجهد، المال لتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات والخدمات ب
 اإلدارات.والوقت. وبذلك تحاول إصالح اإلختالالت التي تحدث في 

 
نتشار الوعي نمو مجتمع المعلومات:  -9 في ظل نفوذ تكنولوجيا المعلومات في المجتمع البشري وا 

برز تطور لضرورة تبني األسلوب اإللكتروني، الذي يعتبر أهم نقطة التحول، ومن المؤشرات التي ت
تقريبا في حين أن  %20المجتمع المعرفي في الواليات المتحدة، نجد أن مستخدمي الحاسوب يبلغ 

                                                           
الدولية للعلوم ، المجلة ديفيد باكر، تنظيم المرفق العام، "دروس من تجربة المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية"1

 .24، ص 1888(، أبو ظبي: اإلصدار العربي، 4المجلد) ،اإلدارية
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، مما يعطي مؤشر التحول نحو الخدمة 1من المواطنين في أمريكا أصبحوا مواطنين إلكترونيين 20%
في مفاهيم اإلدارة،  اإللكترونية، وهذا ماساعد على بناء مجتمع المعلومات القادر على مواكبة التطور

جتناب المجابهة والتخوف من التغيير، فالرضى دليل على  وتقبل التعامالت اإللكترونية الحكومية وا 
 توفر عنصر بشري مساهم في بناء حكومة إلكترونية من خالل الدعم والتأييد من طرف المجتمع.

 ثانيا: اإلدارة اإللكترونية في الواليات المتحدة األمريكية 

 اإلستراتيجية الوطنية لإلدارة اإللكترونية على مجموعة من المعالم: تقوم

التركيز على أداء خدمات إلكترونية مميزة للمواطنين بعيدة عن اإلجراءات البيروقراطية المسببة  -0
الرئيسية للممارسات السلبية في اإلدارة، حيث كان الهدف األساسي هو رضى الجماهير على 

إطارها الجديد، أي خدمة المواطن فوق كل إعتبار، وفي هذا الصدد نظمت الخدمات المقدمة في 
 اإلجراءات بما يسهم في تلبية احتياجات األفراد.

وذلك من خالل إعطاء نظرة بعيدة  ،أعطت الواليات المتحدة األمريكية أهمية بالغة لإلستراتيجية -9
داف المسطرة من خالل الخطة المدى لمخرجات مشروع اإلدارة اإللكترونية، إذ ركزت على األه

المتبعة والعمل على تحقيقها في إطارها الصحيح، وهذا ما يبين الرؤية الثاقبة والشاملة لتجسيد مشروع 
 اإلدارة اإللكترونية.

العمل على تفعيل اإلبداع واإلبتكار لألفراد داخل المؤسسات التي تتيح الفرصة بزرع الوالء لهذه  -3
 ة عليها مما يسهم في القضاء على اإلنحرفات المحتملة.األخيرة لخدمتها والمحافظ

 .2تقديم األعمال بأقل تكلفة وأكثر فعالية وذلك بوضع أسس قانونية مطبقة على جميع المستويات -4

من خالل هذه النقاط يتبين أن مشروع اإلدارة اإللكترونية في أمريكا أعطى أولوية هامة للخدمات       
باستخدام أساليب إلكترونية وخلق مواطن إلكتروني، فمستوى تحديث اإلدارة  المقدمة من طرف اإلدارات

مشروع قومي يهدف إلى تسيير مختلف المرافق بنظام إلكتروني محكم. كما أنه يهدف في مضمونه إلى 

                                                           
 302، ص 2012عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ، ، الحكومة اإللكترونيةعامر إبراهيم قنديلجي 1

مؤسسة الوراق للنشر  عمان: ،، المؤتمر الدولي المحكم"تحدي الحكومة اإللكترونية في الوطن العربيباري عبد اللطيف، "2
  .382، ص 2012والتوزيع، 
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الممارسة داخل الجهاز اإلداري، ونشر قدرا من المرونة في المهام المخولة فتعزيز  لإلنحرافاتوضع حد 
 المساءلة والمحاسبة تعمل في منع تغلغل الفساد داخل اإلدارة العامة. مبادئ

التحول للخدمات اإللكترونية وفرة مالية مقارنة بالشكل التقليدي من الخدمات وهو ما  كما يوفر
 يدخل ضمن ترشيد النفقات العمومية والحد من ظاهرة الفساد.

 

 المتحدة األمريكيةة في الواليات خدمات البوابة اإللكتروني ثالثا:

تتيح البوابة اإللكترونية إمكانية الحصول على الخدمات بطريقة سهلة وفي مجاالت متنوعة، 
 وتتميز البوابة اإللكترونية بما يلي:

تحتوي البوابة على مواقع إلكترونية لقطاعات مختلفة )قطاع األعمال، موظفي  بطاقة الفئات: -0
ومية(. غير أن البطاقة األول التي تظهر عند فتح البوابة هي الحكومة، المعامالت بين الدوائر الحك

 بطاقة المواطن، مما يدل على إعطاء أولوية للمواطن ضمن برامج اإلدارة اإللكترونية.
فتح مجال البوابة اإللكترونية للمواطن األمريكي تقديم اقتراحاته من خالل  مساهمات المواطنين: -9

تاحة الالمواقع اإللكترونية، بهدف نشر ا ضافة لمحتواها إ وتقديممشاركة للفرد لمعلومات وا  قتراحاته وا 
وبهذا تقوم بتشجيع المواطنين لبناء مجتمع المعرفة، كما يمكن من خالل هذه البوابة إمكانية تسجيل 
البريد اإللكتروني الخاص بالزائرين، إلطالعهم على الخدمات الجديدة والمعلومات المتجددة ليبقى 

 وصلة دائما بهم وتعزيز الثقة.على إطالع 
 ويمكن رصد أهم هذه الخدمات فيما يلي: تقديم خدمات متنوعة: -3
خدمات التقاعد: بهدف اإلرتقاء بالخدمات المقدمة وتسهيلها، أتيحت لفئة المتقاعدين إمكانية اإلطالع  -

لمندرج في على حقوقهم التقاعدية من خالل حسابات الضمان الخاصة بهم عبر الموقع اإللكتروني ا
 البوابة اإللكترونية.
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تقدم المحاكم البلدية خدمات إلكترونية المتعلقة ببطاقة الهوية، رخص القيادة  :الخدمات اإلجتماعية -
. مما يضفي نوع من الشفافية 1التوظيف اإللكتروني عن طريق تصفح مواقع خاصة بهذا الغرض

 وتخفيض التكاليف والبعد عن المعامالت التقليدية.

اإلدارة اإللكترونية في الواليات المتحدة األمريكية هو دعم القيادة من حيث  إستراتيجيةإن ما يميز      
، وذلك من خالل إقامة فريق 1882إدخال الخدمات اإللكترونية من طرف رئيس السابق بل كلينتون عام 

ن الفعالية، وتخفيض عمل للتخطيط والتنسيق لإلدخال التقنيات الحديثة في الجهات الحكومية بحثا ع
التكاليف ما يبين اإلرادة السياسية لدعم هذا المشروع وتحسين األداء العام، ومن ثم مكافحة ظاهرة الفساد 

 اإلداري.

لقد نجحت الواليات المتحدة األمريكية في تسطير إستراتيجية إلكترونية، هدفها خدمة المواطن    
اإلدارية، ويحقق الكفاءة والدقة في الخدمات المقدمة. فكل  األمريكي، بشكل ينهي الروتين والتعقيدات

اإلمتيازات التي قدمت من خالل التسيير اإللكتروني تهدف إلى وضع حد لإلنحرافات ونشر قدر ممكن 
من الشفافية والمرونة في جل المهام واألنشطة التي تقدمها المؤسسات الخدماتية، وبهذا تضيق المجال 

ا أن المجتمع المدني األمريكي يرفض الغموض في مجاالت العمل اإلداري وهذا من للفساد اإلداري. كم
 ة.الل التوعية وبناء مجتمع المعرفخ

 

 

 

 

 

 
                                                           

مجلة  الواليات المتحدة األمريكية نموذجا"، دور الحكم اإللكتروني في مكافحة الفساد اإلداري،"عاشور عبد الكريم، 1 
 .  422-422ص ص  (،الجزائر )، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة11العدد  المفكر،
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 : تجربة المملكة البريطانية الثالثالمطلب 
وذلك بتحديث الخدمات بهدف رفع كفاءة  رونية،اإلدارة اإللكت بإستراتيجيةإهتمت بريطانيا      

المحلية وتحسين جودتها، وتوفير اإلمكانيات التكنولوجيا المالئمة لذلك، كما قامت بتدعيم المعامالت 
صدار  مستوى إستخدامها للرقمنة عبر مختلف المجاالت والقطاعات وعملت على توفير مراكز التدريب وا 

والمرافقة . القوانين المساهمة 2000قوانين تتماشى والتطور الحاصل مثل قانون حرية المعلومات سنة 
في بريطانيا على  . وركزت تجربة التحول اإللكترونيللتطورات في مجال تقديم الخدمات بطريقة إلكترونية

 وتحسين اإلقتصاد. تحسين مستوى الخدمات لدى األفراد

األعمال التقليدية إلى أعمال  وتوثيق كلعملت في هذا اإلطار على وضع إستراتيجية بتحويل 
يئة عمل مناسبة من خالل إنشاء بوابة إلكترونية التي تخلق قنوات اإلتصال للمواطنين إلكترونية، وتوفير ب

 لإلستفادة من الخدمات المتاحة.

 متمثلة في: لتجسيد مشروعهاإعتمدت الحكومة البريطانية في هذا الصدد على مبادئ أساسية 

هوية األفراد لمنع إبتزاز الثقة: بتوفير حماية أمن المعلومات لخصوصيات المواطنين والتدقيق في  -أ
 حقوقهم.

 الوصول: سهولة وصول األفراد إلى المعلومات وسهولة الحصول على الخدمات.  -ب
 الكفاءة: من خالل إنجاز األعمال بسرعة وجودة. -ج
ترشيد: حيث قلصت اإلجراءات والتعقيدات اإلدارية مما يساهم في تحسين المعاملة وتقليل التنقل من   -د

 لي تقليص الوقت والتكلفة.إدارة ألخرى وبالتا
 .1الشفافية: من خالل توفير المعلومات لكل األفراد والمؤسسات لسيير المعلومات بسهولة  -ه

ية في تتميز اإلدارة اإللكترونية في بريطانيا بتركيزها على مبادئ الشفافية، الكفاءة، العدالة والحر 
 مجابهة من الفساد اإلداري.السرية والخصوصية التي تساهم في الوصول إلى المعلومات، و 

                                                           
1Brian Detlo, Kim Finn," Towards a Famework for Government Portal Design", The 

Government, Citizen, and Portal, Persepectives, Canada: Copyright, 2002, Iead Group 

Publishing, 2008, p 103. 
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لقد واجهت حكومة بريطانيا صعوبة في عدم إقبال الفئات المسنة على تقبل فكرة الخدمات 
اإللكترونية، ولكن إتخذت في هذا اإلطار مبادرات لزيادة الثقة للمواطنين وتقبل التقنية  والعمل على إنجاح 

لزيادة الوعي لإلستخدامات التطبيقات الجديدة كما المشروع، فقامت دورات تدريبية تطوعية لهذه الفئات 
خفضت التكاليف بهدف الوصول إلى إدارة كفؤة، عادلة ونزيهة تحقق األهداف بشكل دقيق وواضح 

التخفيف  كيات السلبية في العمل،بواسطة برامج اإلدارة اإللكترونية وما لها من مزايا في التصدي للسلو 
من خالل  ن فرص إنتشار األعمال غير المرغوبة من رشوة ومحسوبيةيدات اإلدارية والحد مقمن التع

ب ععلومات بشكل الذي يوفر عدم التالتقليص وقت وتكلفة تقديم الخدمة، وكذا توفير حماية للبيانات والم
بها أو تغيرها. التحول اإللكتروني أفرز أسس رشيدة لإلدارة من شفافية وثقة التي تعتبر عناصر البد منها 

ل المؤسسات، إذ تعتبر اإلدارة اإللكترونية نقلة نوعية وتحول إيجابي للوصول إلى مستوى أداء في ك
 موثوق به.

 

 ةيسنغافور الجمهورية ال: تجربة الرابعالمطلب 

 رونية من حيث الخدمات المقدمةسنغافورة الرائدة في مجال تطبيق مفهوم اإلدارة اإللكت تعتبر دولة       
بهذا نجد مجموعة من العوامل والتغيرات السياسية، واإلقتصادية واإلجتماعية التي دفعت الحكومة 

 .القائمةالسنغافورية إلى إحداث تغيير لنماذج التسيير 

 أوال: دوافع اإلصالح اإلداري في سنغافورة: 

مجال التنمية، ومع  إن النجاح الذي عرفته سنغافورة وتحولها إلى دولة رائدة في الدوافع السياسية: -0
زدياد الوعي العام لدى األفراد الذين يتوقعون  تالشي األساليب التقليدية وصور الدولة المتداخلة، وا 
نمط جديد من الحكم يتيح لهم المشاركة في إدارة شؤون الدولة. ومع بروز نخبة مثقفة تسعى إلى أن 

صالح أساليب الحكم، إستوجب البحث عن وضع جديد  تكون فاعل أساسي في إحداث التغيير وا 
 يتطلب نوع من السياسات الصارمة والهادفة إلى اإلصالح الفعلي والبعد عن النموذج البيروقراطي. 
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لعب القطاع العام دور مهم في عملية التسيير من خالل إضفاء نوع من  الدوافع اإلقتصادية: -9
مالي دولي، مما دفع إلى إصالح الدينامكية، وذلك بتبني ميكانيزمات حولت سنغافورة إلى مركز 

 نظامها من خالل:
 إرتفاع الوعي العام والمطالبة المتزايدة للمشاركة في التسيير. -
 اإلرادة السياسية في تحويل سنغافورة إلى بلد رائد  -
 إدراك القيادة السياسية وجميع المستويات بسلبيات تدخل الدولة المفرط -
 تعتبر العولمة أحد أهم العوامل التي دفعت سنغافورة إلى تبني نموذج جديد في التسيير العولمة: -3

والتوجه إلى اإلصالح والحد من تدخل الدولة، من خالل تشجيع الشركات والوكاالت الحكومية 
عطاء نموذج حكم أكثر مرونة، وجعل  واإلستثمارات المحلية، مما دفع إلى إعادة بناء الدولة وا 

 .1ين العموميين أكثر دينامكيةالموظف
نتيجة للدوافع المذكورة توجهت سنغافورة إلى تبني نموذج جديد في التسيير لترقية الخدمات 
وتحسين جودتها وذلك بإتباع آليات تعزز هذا التحول، فكانت الدولة السنغافورية السباقة لمكافحة الفساد 

الخدمة ومتلقيها عن طريق تسريع وشفافية  من خالل رقمنة الخدمات وتحسين العالقة بين مقدمي
 الحصول عليها، حيث شجعت من خالل برنامجها على النزاهة في قطاع الخدمات وذلك بإتباع أسلوبين:

ال تسامح دولة سنغافورة مع الفساد، وفي هذا الصدد أنشأ مكتب التحقيقات في الممارسات الفاسدة  -أ
 يلي: الذي جاء دوره فيما

  .ن شأنها مكافحة الفسادإتباع سياسات م  -ب
التحقيق في إستعماالت السلطة المخولة بما يسهم في التقليل من الفساد اإلداري وتقديم مقترحات   -ج

 والرد على الشكاوي التي تصل في إطار قضايا الفساد.

                                                           
1 Shamsul Haque, Gouvernance and Bureaucracy in Singapore, Contemporay Reforms and 

Implications,InternationalPolitical Reviewn, vol 25, 2004, p234. 
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التقليل من فرص الفساد في القطاع العام وذلك بالحد من الرشوة ورفض قبول الهدايا في إطار العمل  -د
لزاميةحيث قامت بتفعيل الرقابة  التصريح بالممتلكات الشخصية، وتخفيض اإلجراءات ورفع أجور  وا 

 .1الموظفين العمومين لتفادي اللجوء إلى السلوكيات الفاسدة لرفع مداخيلهم

إلى جانب الفصل بين  الوصول إلى مجتمع نزيه وعصري، قدمت سنغافورة تجربة رائدة ومن أجل
ن تبني مشروع اإلدارة اإللكترونية وتقديم العديد مالوزارات ورفع مرتبات الموظفين، نجد أنها لجأت إلى 

المعلومات في وتطبيق تكنولوجيا ل حيث أنها حققت نجاحا في إدخا الخدمات والمعلومات لمواطنيها،
 اإلدارات وأصبح األسلوب اإللكتروني األنجع في اإلدارة.

 دعم مشروع اإلدارة اإللكترونية خطةثانيا: 

تقوم إستراتيجية سنغافورة في تبني اإلدارة اإللكترونية على تركيزها في إنشاء مجتمع معلوماتي 
دارية فاهتمت بتغير منهج التعليم بما التي تعكس رؤية بعيدة المدى لهذا التحول الطموح في األعمال اإل

يتالئم مع الطفرة الرقمية الجديدة، حيث أدرج دراسة تكنولوجيا المعلومات في المقررات التعليمية، وتوفير 
قامة مراكز التدريب على التقنية الحديثة.  البنية األساسية وتوجيه اإلستثمارات نحو المجال التكنولوجي، وا 

الفساد اللجوء  والوقاية من لحكومة السنغافورية سعت من خالل سياسياتها لمكافحةيمكن القول أن ا      
وتحسين العالقة بين مقدمي الخدمة ومتلقيها، وذلك بالتحول اإللكتروني وتبني مشروع  الخدماتإلى رقمنة 

 اإلدارة اإللكترونية التي تقوم على محاور أساسية:

جراءات ذات بعد متطور إدخال األسلوب اإللكتروني في اإلقتصاد  -0 الرقمي من خالل بناء سياسات وا 
 في مجال منظمات األعمال.

حتياجات المواطنين المتنوعة بطرق سليمة لترسخ الثقة إالخدمات اإللكترونية التي تلبي  تقديم العديد من
فع إلكترونيا، فمثال أصبحت الغرامات المالية والرسوم تد بين اإلدارة والمواطن وتعزيز العمل اإللكتروني.

نما يرى األرقام، والتقليل من لمس المال يوفر الجهد والوقت ويقلل الفساد  وبالتالي الموظف ال يرى المال وا 
بقطع الطريق المباشر بين الموظفين وطلب الخدمة، ومع وجود نظام واضح المعالم ومفتوح من خالل 

                                                           
واإلجتماعي، بناء القدرات في مجال الخدمات العامة من أجل تحقيق التنمية  المجلس اإلقتصادياألمم المتحدة، 1

 .22، ص2012أفريل 12 المحلية، الخدمات العامة في سنغافورة، دراسة حالة نيويورك،
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قليص أسرار المهنة التي يملكها الموظف ألجل األعمال اإللكترونية يؤدي إلى التقليل من حد الرشاوي وت
 إكتساب مصلحة منها.

تنمية المعارف والقدرات وروح اإلبداع في العمل اإلداري من خالل استخدام الوسائل التكنولوجية  -9
 .دةالمتعد

قادر توعية المجتمع بأهمية إستخدام التكنولوجيا وذلك بإدخاله في المنظومة التعليمية، إلعداد مواطن  -3
 ستعابها.إستخدمات التقنية و إلمؤهل و 

ستخدامها بطريقة فعالة وجودة  -4 تأهيل الموظفين وتكوينهم لتماشي مع اإلدخاالت الرقمية في اإلدارة وا 
 .1للوصول إلى األهداف المسطرة، فالمورد البشري عنصر هام في مشروع التحول اإللكتروني

   ين رؤية واقعية لجمياإلدارة اإللكترونية تستوجب دراسة متكاملة ومفصلة لتكو  إستراتيجيةإن تنفيذ 
مفاصل اإلدارة ، حيث أن الحكومة السنغافورية إستطاعت أن تضع خطط مميزة لتنفيذ مشروعها فتم من      

عداد الكوادر )المواطن المؤهلة  الموظف(-خالل هذه المحاور التوازن بين توفير الوسائل التكنولوجية وا 
والمالئمة إلستعاب التحول اإللكتروني في إطار مكافخة الفساد اإلداري، إذ أن الجهود المبذولة في عملية 
التحول اإللكتروني في اإلدارة كأسلوب جديد مرتبط إرتباطا وطيدا بالتخفيف والحد من صور الفساد، وكان 

اتها، وذلك بتحقيق اإلنضباط والقضاء على داعما قويا إلصالح الجهاز اإلداري للدولة عبر جميع مؤسس
الروتين في المصالح الحكومية التي لها صلة مباشرة بالجماهير، فرغم أن التحول اإللكتروني حسن من 
 الخدمات المقدمة إال أن نتائجه كلها تصب في محتوى مكافحة الفساد خاصة اإلداري ألن نتائج هذا

إذ ال يمكن الوصول إلى إدارة وخدمة رشيدة دون تجاوز كل أشكال  التحول الرقمي نتائجه متعددة األبعاد،
 الفساد واإلضطرابات اإلدارية.

 

 

                                                           

، 2008، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ، الحكومة اإللكترونية مدخل إداري متكاملإيمان عبد المحسن زكي1 
 .148ص 
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 اإلدارة اإللكترونية في الدول العربية إستراتيجيةالمبحث الثاني: 
تواجه البيئة العربية تحديات كبيرة تتلخص في قدرتها على مواجهة التحوالت العالمية المتسارعة       

فالتغير اإلداري أصبح من أهم سمات الوقت الحاضر الذي  التي أنتجتها ثورة المعلومات واإليصال.
وجي ومحاربة الفساد التي ينبغي التعامل معه ضمن حتمية اإلستجابة للمستجدات القوية في المجال التكنول

األحدث تقوم على تملي اإلنتقال إلى األساليب اإللكترونية في اإلدارة. اإلدارة االلكترونية هي المدرسة 
ت وشبكات األعمال في إنجاز العمل اإلداري إلضفاء نوع من الشفافية في األداء. الدول إستخدام األنترن

تباع العربية سعت كغيرها من الدول بمختلف إمكا نياتها إلى تبني تطبيقات اإلدارة اإللكترونية وا 
 إستراتجيات إلنجاح هذا المشروع وقطعت خطوات واسعة في هذا المجال.

 

 : تجربة اإلمارات العربية المتحدة.األولالمطلب 
 مشروع اإلمارات اإللكترونية:أوال: 

اإلمارات أهمية بالغة في تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وتركز بذلك على تعزيز آليات التحول  تعطي
 وتمحور خدماتها على أسس الكفاءة والفعالية وذلك بمحاربة الفساد اإلداري.

اإلصالح اإلداري ليس بالشئ الهين، بل هو عملية مستمرة وذلك ببذل جهود من أجل الوصول   
 المتطورة.بأفضل أداء وأقل معدل الفساد لإلرتقاء بدولة اإلمارات إلى الدول  إلى عصرنة اإلدارة

، وعرف مشروع اإلدارة 2001تعود بدايات إعتماد الخدمات اإللكترونية في دولة اإلمارات لعام 
 اإللكترونية تحوالت هامة ساهمت في تعزيز مكانتها على مستوى الدولة.

ارب الرائدة في مجال اإلدارة اإللكترونية على المستوى العربي، تعتبر تجربة اإلمارات من أهم التج
عالميا، وصنفت في المرتبة األولة في  42األول عربيا و 2002إذ أن مؤشر جاهزيتها في بلغ عام 
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، حيث أن الجهود التى بذلتها كانت في مسارات 2002مكافحة الفساد اإلداري في العالم العربي سنة 
 .1إيجابية 

 

 أهداف مشروع اإلدارة اإللكترونية في اإلمارات العربية المتحدة:ثانيا: 
 هداف قريبة المدى: -أ
ستيعاب طموحاتها.تحتية الالزمة لتشغيل الخدمات اإلتهيئة البنية ال -  لكترونية وا 
إنجاز المعامالت بشكل سريع ودقيق لتقليل من فرص اإلحتكاكات الشخصي لتجنب تفشي الفساد  -

 اإلداري في مؤسساتها.
 تحسين اإلجراءات الخاصة بالمعامالت. -
 هداف بعيدة المدى:أ  -ب
 ت والتخلي عن النماذج اليدوية.نتوفير عدد كبير من الخدمات عبر اإلنتر  -
 توفير خدمات إلكترونية عبر قنوات جديدة كالهاتف واإلبتعاد على األنظمة التقليدية البيروقراطية. -
رساء الشفافية.التركيز المستمر على تحسين اإلجراءات لتفعي -  ل الخدمات اإللكترونية وا 
 .2العمل على نشر الوعي الثقافي التكنولوجي واإلستفادة من الخدمات الجيدة -

 مؤشرات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلمارات العربية المتحدة:ثالثا: 

قليميا  األولإحتلت دولة اإلمارات موقعا رياديا بخدماتها اإللكترونية، حيث حققت المركز     عربيا وا 
 .عالميا من حيث األداء األعلى فمؤشر خدماتها اإللكترونية، والمرتبة الثامنة

مؤشرات  إلىوهذا راجع  2012اإلدارة اإللكترونية عرف تطورا ملحوظ خالل سنة  إستراتيجية   
 يلي: تكمن فيما

                                                           
 .328، ص مرجع سابق ذكره المؤتمر الدولي المحكم، ،حكيمة حليمي 1

2http// : www.baytelmarefa.com    
13:20، على الساعة 20/11/2012اإلطالع على الموقع  تاريخ    

http://www.baytelmarefa.com/
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مؤشر الجاهزية الشبكية: يقيس على مدى قدرة الدولة باالنتفاع بالتكنولوجيا لزيادة التطور، وبهذا  -أ
 العالمي.تحتل اإلمارات المراكز األولى عربيا حسب المنتدى االقتصادي 

مؤشر تنمية تكنولوجيا المعامالت: حيث تحتل اإلمارات المراتب األولى مما يبين مستوى التطور في   -ب
 .1جالهذا الم

ما سمح لها من التحول نحو اإلدارة الحديثة بتعزيز جودة الخدمات وتقليص معدالت الفساد فهناك     
 جهود بذلت في مجال البنية التحتية الذي يظهر ذلك جليا من خالل مؤشراتها.

 البوابة اإللكترونية في دولة اإلمارات:رابعا: 
تعتمد البوابة اإللكترونية في تصميمها على مواقع إلكترونية، تسهل اإلستخدام للخدمات التفاعلية 
واإلجرائية التي تهم قطاعات األفراد، وقطاعات األعمال كدفع الفواتير واإلستفسارات وتجديد الرخص. كما 

كارهم عن مختلف الخدمات تضم البوابة معلومات في جميع المجاالت متاحة للمواطنين لطرح آراءهم وأف
 والتواصل مع المسئولين عبر المواقع اإللكترونية.

وتمثل بوابة حكومة اإلمارات اإللكترونية تفعيال لبرنامج التحول اإللكتروني على مستوى الدولة. 
وتعد البوابة قناة توفر خدمات للجمهور المتعاملين من أفراد وأعمال، بهدف تحقيق المشاركة المجتمعية 

 .2لتي تؤدي دور هام في تحسين األداءا

اإلدارة اإللكترونية في دولة اإلمارات توفر من خالل مواقعها العديد من إستراتيجية إن تطبيق 
براز العديد من البيانات تاحتها للجمهور لتعزيز المشاركة ورفع مستوى المعرفة. الملفات والوثائق، وا   وا 

عربية التي تعطي نتائج إيجابية في تفعيل اإلدارة النماذج ال اإلمارات من أهمتعد تجربة 
اإللكترونية فقد خطت خطوات كبيرة في هذا المجال بتطوير إداراتها التي تعطي المثال العصري والنزيه 
ومجتمع متطور من خالل تقليص معدالت السلوكيات المنحرفة وهذا ما فتح المجال لتنمية وبروز 

                                                           
 .201-200ص ص  ذكره،مرجع سابق لمؤتمر الدولي المحكم، ، اسارة عزايزية1
، األردن: دار اليازوري العلمية للنشر الحكومة اإللكترونية النماذج والتطبيقات والتجارب الدوليةصفوان المبيضين، 2

 .122-102، ص ص 2011والتوزيع، 
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متفتحة وعصرية، بتوفير اإلرادة السياسية وموارد مالية وقدرات بشرية  اإلمارات العربية المتحدة كدولة
 .عقبات ومحاربة الفساد بكل أشكالهمؤهلة ورؤية ثاقبة تسمح بتخطي ال

 

 األردنيةالمطلب الثاني: تجربة المملكة 
قدرة تحاول األردن كأحد الدول في الشرق األوسط الحفاظ على بقائها في العالم التقني، وتكمن      

هذا البلد في مواردها البشرية فأدركت أن التكنولوجيا عنصر أساسي في تحسين وتطوير مجتمعه 
المستقبلي المبني على المعرفة وذلك من خالل تبني مشروع اإلدارة االلكترونية وتطبيقها في الممارسات 

 اإلدارية لتجاوز اإلختالالت والممارسات السلبية لتحقيق التنمية .

، والتطويراألردن مقومات مؤهلة لتحقيق األهداف الوطنية والتحول اإللكتروني واإلصالح تمتلك   
ستخراج األهداف الرئيسية لإلدارة اإللكترونية، وتحديد برامج ومشاريع دت إستراتيجيتها ببلورة الرؤية إلإعتم

ءلة عن طريق تحديد ذات األولوية، وذلك لتسهيل عمليات التنفيذ ومراقبة األداء وتعزيز مبدأ المسا
 المسؤوليات.

 وذلك من خالل اإلستراتيجية المتبعة:

التشريعات التي تناولت تحديث اإلطار التشريعي، لتشديد الرقابة وتوسيع دائرة المساءلة القانونية لسد  -1
 الثغرات التي تؤدي إلى التعسف في إستغالل المناصب. 

بتوظيف الكفاءات والكوادر المؤهلة، مما يسهل التدريب والعمل على سد النقص في مجال الخبرات،  -2
 عملية التواصل ورفع مستوى األداء.

 البنية التحتية التي تشمل على شبكات المعلومات واإلتصال. -3
 .1الخدمات اإللكترونية التي تشمل على مجموعة من الخدمات المقدمة للمواطنين -4

 

                                                           
1Hiba Mohammed et others, Government in Jordan, Europan journal of Scientific, 2009, p 

193.  
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سعت من خالل هذا المشروع إلى تحقيق األهداف الرئيسية لإلدارة االلكترونية في األردن: أوال: 
 جملة من األهداف التالية:

 . تحسين خدماتها بطرق فعالة وزيادة كفاءة المؤسسات الحكومية 
 .تبسيط اإلجراءات لتحقيق التمييز والجودة والنوعية والتحسين المستمر 
  مات بتوفير قيادات واعدة و ذات كفاءة لتسير االعمال وتقديم الدعم دعم قطاع تكنولوجيا المعلو

 الكامل لها وألدائها.
  الحفاظ على األمن المعلوماتي الذي يعمل في إطار عمل قانوني متين لحماية حقوق المواطنين

لتزامهم وال عمل واإلعتراف بشرعية الخدمات اإللكترونية وقانونيتها، وبالتالي كسب ثقتهم ودعمهم وا 
  اإلدارة.على تحسين 

  دعم الرأس مال البشري والنظام التعليمي الراسخ الذي ينتج شباب طموح يسعى إلى التعلم
 . 1اإللكتروني

التقليدي من ناحية  األداءإن التجربة األردنية في مجال اإلدارة اإللكترونية تسعى إلى تحسين       
تقديم الخدمات وكفاءة األداء والدقة والتقليل من هدر الوقت والتكلفة في إنجاز المعامالت، كل هذا يسهم 

الذي يعزز درجة عالية من الرضى لمتلقي الخدمة  اإلداريفي التقليص من فرص إنتشار الفساد 
فضل أول إلى الكفاءة والشفافية وأداء هو الوصالهدف العام  اإلداراتالتكامل والتنسيق بين  إلىباإلضافة 

 السائدة.وتغير األنماط السلبية 

، حيث تعد األردنيةومبادرة جيدة من الحكومة  ةاإلدارة اإللكترونية هادف إستراتيجيةيمكن القول أن      
إال أن هناك نقائص يجب معالجتها من خالل  المشروع،األردن من أوائل الدول العربية التي طبقت هذا 

 نشر التوعية في مستوي إدخال هذه البرامج ومدى مساهمته في التخفيف من مظاهر الفساد.

                                                           

-210، ص ص ص2010، األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، الحكومة اإللكترونية واإلدارة المعاصرةمحمود القدوة، 1 
211-213. 
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اإلدارة اإللكترونية في األردن من البرامج الطموحة في الوطن  إستراتيجيةوفي هذا السياق يعد 
رنتها رقميا في إطار معالجة اإلختالالت اإلدارية العربي من حيث المبادرة لتطوير وتحديث اإلدارة وعص

 وتحسينها.

 

 المطلب الثالث: تجربة الجمهورية المصرية 
تعتبر جمهورية مصر أهم الدول العربية التي بادرت ببعض الخدمات اإللكترونية رغم قلة الموارد      

نتشار الفساد وهذا قبل ثورة جانفي  ية مصر عصر المعلومات في ، وهذا دليل على دخول جمهور 2001وا 
وقت مبكر. فأولت أهمية لتكنولوجيا المعلومات في موضوع اإلرتقاء اإلداري وضرورة مواكبة التطور 
الحاصل، ومن هنا إتخذت كل المبادرات االزمة على جميع اإلتجهات والمستويات لزيادة اإلعتماد على 

 التقنية. 

 تقوم التجربة المصرية على ثالثة مراحل هي:روني: أوال: مراحل التجربة المصرية للتحول اإللكت

 المرحلة األولى:

  تحديد الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين من حيث الوقت وطبيعة الملف، التكلفة ومكان تقديم
 الخدمة وتنفيذها.

 .توفير الخدمة الصوتية للمساعدة على تقديم الخدمات لمن ال يملك األنترنيت وفئة األميين 

 المرحلة الثانية:

المؤسسات وبناء بنوك معلومات وطنية وتمكين المواطنين من الدفع اإللكتروني.  أتمةوهي مرحلة 
وفي هذه المرحلة بدأت بتجسيد التحول في مؤسسات وتفعيل الخدمات اإللكترونية وتسهيلها في قطاعات 

 متعددة.
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 المرحلة الثالثة:

زالة المخاوف والغموض للتشجيع الخدمات اإللكترونية إقامة تسهيالت لتقبل التحول اإللكتر  وني وا 
 .1عن طريق توفيرها في األماكن العامة، حيث وفرت شبكة اإلنترنيت بتدفق عالي خدمة للمجتمع

إهتمت من خالل هذه المراحل على نشر الوعي اإللكتروني من خالل توفير الوسائل الحديثة 
وتجسيدها في المؤسسات لإلستفادة منها، والعمل على إستيعاب المعلومات المقدمة إلكترونيا، لتعزيز قدرة 

قادرة على فهم األشخاص على مواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجيا، والتعامل معها بدينامكية 
 التغيرات الجديدة وتوظيفها بطريقة صحيحة.  

 ثانيا: برنامج اإلدارة اإللكترونية في مصر 

 يقوم برنامج اإلدارة اإللكترونية في مصر على محاور أساسية هي:

 تتولى إدارة البرامج كل من وزارة اإلتصال ووزارة التنمية اإلدارية ومركز البنية التنظيمية والتشريعية: -0
دعم القرارات، وتتضمن هذه البنية أهم التشريعات التي تساعد في إرساء معالم اإلدارة اإللكترونية 
بتعزيز قانون حماية الملكية الفكرية وقانون التوقيع اإللكتروني لحماية خصوصية المعلومات، وقانون 

 التجارة اإللكترونية وجرائم الكومبيوتر.
معلومات حكومية والهيئات والمحافظات المحلية بهدف توفير  : إنشاء مراكزالبنية المعلوماتية -9

المعلومات وتسهيل الوصول إليها. كما ساهمت عبر مواقعها اإللكترونية إستكمال المعامالت مع 
 المواطنين إلضفاء نوع من الشفافية وخلق مجتمع المعلومات. 

يقوم على تفعيل برامج التدريب في مجال المعلوماتية وأجهزة الحاسب اآللي من  التنمية البشرية: -3
 .2خالل تأهيل القادة اإلداريين للجهاز الحكومي واإلدارات المختلفة لمواكبة التطورات

 

                                                           
-281، ص ص 2012ة والنشروالتوزيع، ، سوريا: دار مؤسسة رسالن للطباعاإلدارة اإللكترونيةمصطفى يوسف كافي، 1

282. 
2Office of the Deputy Prime Minister, "Local ,E-government process, Evaluation of the 

Implementation of Electronic local, Government in ingland centre for urban and 

regional development" ,studies Newcastle upon Tyne, London ,November,2003, p 19. 
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 ثالثا: الخدمات اإللكترونية في مصر 

مصر بإطالق البوابة اإللكترونية التي تستهدف العديد من الخدمات في مختلف القطاعات  بادرت
واإلدارات لخدمة المجتمع المصري ومواكبة للتغييرات في العصر الرقمي. نذكر أهم الخدمات اإللكترونية 

 في اآلتي: 

 لهواتف(توفير أرقام الهواتف للتسهيل اإلستعالمات خاصة في مجال اإلتصال )فواتير ا 
  خدمات إلكترونية لشركات الغاز والضرائب والجمارك لتسهيل الرقابة في المعامالت وتوجيهها نحو

 خدمة المصلحة العامة.
  تحديث اإلدارة المحلية وذلك بتغيير األساليب التقليدية إلى أساليب إلكترونية في تقديم الخدمات

نشاء مواقع إلكترونية التي تسهل  عملية التواصل. والعمل اإلداري، وا 
  عصرنة النيابة)العدالة( بتوفير البيانات لمختلف القضايا والقوانين والقرارات عرضها إلكترونيا عبر

ضاعة الوقت والجهد  .1شاشة)ميكروفيلم(، لتفادى اإلكتضاظ وا 
 

إن التجربة المصرية في التحول اإللكتروني مميزة، وذلك بإتخاذ خطوات هامة في هذا اإلتجاه      
ت والمؤسسات وبتوفير شبكة اإلنترن وذلك بتحسين البنية التحتية لإلتصاالت والمعلومات لدى األفراد

نشاء مراكز المعلومات إلنجاز  الكثير من المجاالت لتلبية إحتياجات المواطنين في إنهاء  الخدمات فيوا 
نتشار الوعي معامالتهم دون عناء وتقليل الجهد والنفقات، مما ساعد على التقليل من الر  وتين والسلبية وا 

وروح اإلقتناع التقني لدى الجمهور. فالهدف من تجسيد اإلدارة اإللكترونية هو خدمة المواطن والمحافظة 
 على عالقاته مع األفراد التي أساسها الشفافية.

 

 

 

                                                           
 .124، ص مرجع سابق ذكرهإيمان عبد المحسن زكي، 1
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 المبحث الثالث: تقييم تجارب اإلدارة اإللكترونية
يز بالثورة ها الواقع الذي نعيشه، والذي يتمإستراتيجية حتمية يفرضاإلدارة اإللكترونية  تعد      

المعلوماتية والتكنولوجية والتي أسهمت بالتحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية، إذ تعتبر نجاح 
ق هذه اإلدارة بمختلف أهدافها على مدى مالئمتها للواقع وفرص تطويرها في اإلدارة لتحقي تطبيقات

دارته يمثل ثورة إدارية لتحويل األعمال اإلدارية  التجسيد الفعلي لها. مشروع اإلدارة اإللكترونية بمفهومه وا 
التقليدية إلى أعمال إلكترونية وفقا لإلمكانيات المتاحة. ولكل دولة مقومات ساعدتها على تفعيل وتجسيد 

شاكلها، من خالل مواجهة التحديات التي هذا التحول الذي يمثل أولوية ألي دولة تريد التغلب على م
تولدها التطبيقات الخاصة باإلدارة اإللكترونية، وذلك بتوفير األمن وتقليص الهوة الرقمية والسعي لبناء 

 مجتمع واعي بالتحوالت الحاصلة على مستوى تقديم الخدمات بالطريقة اإللكترونية.

 

 األول: مقومات الدول المتطورة في اإلدارة اإللكترونية المطلب
تعد الدول المتقدمة السباقة إلى تغير أنماط تسييرها من األعمال التقليدية إلى األعمال بالطرق      

اإللكترونية، وذلك بتوفيرها على مجموعة من المقومات التي ساعدتها للوصول إلى هذه المرحلة من التقدم 
 يلي:نحصرها فيما 

تتوفر لدى الدول المتقدمة بنية تحتية إلكترونية قوية ومتطورة خاصة في المجال البنية التحتية:  -0
التكنولوجي، وكذا مجال اإلتصاالت التي تتوفر بشكل واسع ونوعي نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي 

المجال ألداء  والتطوير في مجال البرمجيات وهذا يعود إلى الصناعة اإللكترونية التي فتحت
المعامالت بطريقة إلكترونية تتميز بالجودة في األداء لتفادي السلوكيات المنحرفة وغلق منافذ الفساد. 
كما ساهم توفر البنية األساسية ببناء شبكة عالية نشطة يمكن من خاللها إنجاز المعامالت التي 

تكاليف والجهد للوصول إلى تتكون من مجموعة من المواقع اإللكترونية التي قلصت الوقت وال
المعلومات. وبتوفر البنية األساسية أمكن الدول بناء شبكة عالية نشطة يمكن من خاللها إنجاز 

  .المعامالت
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لة في نجاح مشروع اإلدارة ؤو رد البشري أحد أهم العوامل المسلقد أصبح المو العنصر البشري:   -9
ونجاعة المؤسسة، كما أن وظيفة العنصر البشري  اإللكترونية مما يعطيها بعد إستراتيجيا في قيادة

خرجت من إطارها التسييري إلى دورها اإلستراتيجي تحت تأثير حجم وسرعة التغيرات والتحوالت.        
أولت الدول المتقدمة أهمية كبيرة للعنصر البشري حيث عملت على إستثماره في المسار الذي يخدم 

ة، فهي تمتلك مورد هام مؤهل ومدرب يتحكم في التكنولوجيا مصالحه تماشيا مع المصالح الوطني
وبذلك وصلت إلى بناء مجتمع المعلومات الذي يتمتع بالتأهيل والتكوين على العمل اإلداري الرقمي 

 اإلدارة اإللكترونية إستراتيجيةوفن التعامل مع الوسائط المعلوماتية بشكل الذي يساعد على إنجاح 
ستثمارات ضخمة وعديدة في المجال القدرة المالية:  -3 تمتلك الدول المتقدمة موارد مالية كبيرة وا 

التكنولوجي، مما يساعد على توفير مختلف التجهيزات بالتطور المطلوب إلى جانب اإلنتظام في 
التوزيعات المالية وصرفها في مشاريع إستراتيجية. بذلك تظهر اإلرادة السياسية في التغير والعمل 

 .1ى التحول إلى العالم اإللكترونيالجاد عل

اإلدارة اإللكترونية، وذلك بوضع خطة إستراتيجية  إستراتيجيةيادة في ز حققت الدول المتقدمة 
ومتابعة مستمرة وفق محددات مخططات زمانية محدودة ووسائل تقنية وفنية، وموارد متاحة، ودعم إداري 

إنجاح ل هذه العوامل ساعدت في مؤسساتها كافة. كمتكامل لتطبيق تكنولوجيا المعومات واإلتصال في 
 تطبيقات اإلدارة اإللكترونية بكل ثقة.

الدول المتقدمة من خالل تجاربها على خدمة المواطن بالدرجة األولى، بخلق تعبئة  ركزت
إجتماعية مناهضة للفساد بكل أنواعه، والعمل على خلق مجتمع المعلومات الذي يكون له دراية بكافة 
مزايا تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في األجهزة اإلدارية المساعد إلتمام برامج اإلصالح. كما عملت الدول 
المتقدمة في دعم اللقاءات والندوات والتوعية والتدريبات المكثفة على التقنيات الجديدة ومدى أهميتها في 

مرته لتحقيق النجاح ألي مؤسسة، من البشري الذي إستث التطور. إضافة إلى اإلهتمام الكبير بالعنصر
منطلق أن الفرد هو الذي إكتشف كل التقنيات وعمل على تطويرها وسخرها لتحقيق األهداف وبذلك 
توجب التمتع بمستوى عالي من المعرفة في مجال التكنولوجي، إلى جانب توفير السيولة النقدية لدعم 

                                                           

 .400 -388، ص ص مرجع سابق ذكرهالمؤتمر الدولي المحكم،  باري عبد اللطيف،1  
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 يء الذي يضمن إستمرارية تنفيذ البرامج والوصول إلىتجسد اإلدارة اإللكترونية في مختلف اإلدارات الش
 األهداف.

 

 المطلب الثاني: عوامل إنجاح اإلدارة اإللكترونية في الدول العربية
من المؤكد أن اإلدارة اإللكترونية إبنة بيئتها تؤثر وتتأثر بها، فهي العامل األساسي التي تشمل 

ات، وبهذا تحتاج إلى عوامل وقدرات وطاقات تقنية األعمال اإللكترونية سواء للحكومة أو المؤسس
باإلضافة إلى توافر اإلرادة السياسية والتصميم على التفتح نحو العالم اإللكتروني والبعد عن الذهنية 
التقليدية في تقديم وتسيير المعامالت. إذ أن التقنيات واألجهزة وحدها ال تضمن إدارة إلكترونية بمفهومها 

ستثمارات  المجال.وبهذا ال بد من إتخاذ بل تحتاج إلى ف كر إداري متجدد وثقافة تؤمن بالتغير واإلبداع، وا 
اإلدارة اإللكترونية في ظل تنامي وعي الشعوب بأهميتها كأساس لنهوض  إستراتيجيةعوامل إنجاح 

 بالتنمية على جميع األصعدة. 

اإلدارة اإللكترونية حيث تضمن لها  راتيجيةإستتعتبر القيادة القوية ضرورية إلنجاح اإلرادة السياسية:  -0
، فالقيادة القوية تؤدي دورا أساسيا 1اإللتزام الطويل األمد بالموارد المالية والقوى البشرية والخبرة الفنية

ش وتوجيه التعليم اإللكتروني. فبناء راك المواطنين وتلبية متطلباتهم في وضع السياسات العامة وا 
م األول وتنفيذ السياسات ومتابعتها وتقيمها سيكون مسئولية الحكومات في المقامجتمع المعلومات 

دخال التغيرات الجوهرية على أساليب العمل في اإلدارة، حيث يتم إلتزام لدعم الهياكل اإلدارية و  ا 
أهداف القيادة العليا بدعم الجهود الرامية للتحقيق التحول اإللكتروني من خالل إستوعابهم للتكنولوجيا و 

 السياسة الوطنية ودفع خطوات اإلصالح إلى األمام على جميع المستويات. 
تعتبر األمية اإللكترونية مشكلة معاصرة وهي تعني جهل عدد غير قليل مكافحة األمية اإللكترونية:  -9

من أفراد وشرائح المجتمع بالتطورات التقنية الحديثة وعدم معرفتهم التعامل معها، في مقدمتها 
الحواسيب اإللكترونية. أصبح لدينا في العالم العربي أمية جديدة، مما يصعب تطبيق اإلدارة 

جب إيجاد حلول من خالل إقامة دورات تدريبية من شأنها التعرف على التقنيات اإللكترونية، لذلك و 

                                                           
، ص 2010، القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، الحكومة اإللكترونية وتطبيقاتها في الدول العربيةمحمد صادق إسماعيل، 1

248. 
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تاحة فرص  ستحداث المقررات الدراسية لتشمل إدخال تكنونوجيا المعلومات ضمنها، وا  الجديدة، وا 
 الحصول على أجهزة الحاسب اآللي للقضاء على الفجوة الرقمية.

لقانونية الهادفة إلى خلق بيئة قانونية جيدة من أهم تعتبر اإلصالحات االتشريعات الالزمة:  إصدار -3
المدخالت المطلوبة لتطوير اإلدارة اإللكترونية، كون اإلنشطة مرتبطة باإلطار القانوني الذي يحمي 

وخصوصيتها. تحتاج القوانين واللوائح إلى تغيير لتتوافق مع الدعم  سالمة المعلومات اإللكترونية
تروني بشكل عام، وتدعم التحول اإللكتروني الذي يضفي المشروعية المرجو منها للبديل اإللك

 والمصداقية. 
المورد البشري هو الجزء األهم في تطبيق اإلدارة اإللكترونية، فمن دون األفراد إعداد الكوادر المؤهلة:  -4

يتم إعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم بشكل  ال يوجد أي حاجة إلى تكنولوجيا، ويضم شريحة متخصصة
يمكنهم من أداء عملهم بصورة صحيحة، إذ يستلزم تطبيق اإلدارة اإللكترونية إعداد عنصر بشري 
مؤهل لديه للمهارات والمعارف للتعامل والتكيف مع التكنولوجيا المتطورة، وذلك عن طريق التدريب 

لتقدم، فإدارة المورد البشري إلكترونيا تحقق األهداف لمسايرة التطور التقني ولمواصلة السير في ركب ا
وتحسن األداء وبرفع من كفاءة وفاعلية األفراد والمنظمة. وبدون هذه الكفاءات المؤهلة للتعامل مع 

نيات والموارد المادية متطلبات اإلدارة اإللكترونية، يصعب تحقيق األهداف حتى ولو توفرت اإلمكا
 .وخالقةوع التحول اإللكتروني يحتاج إلى قدرات إبداعية لذلك فإن مشر  ،والمعنوية

بغية تحويل األعمال التقليدية إلى أعمال إلكترونية يستلزم توفير بيئة  :توفير البيئة المناسبة -5
اإلدارة اإللكترونية وذلك بنشر  إستراتيجيةإلكترونية مناسبة، حيث يتوجب ظروف تساهم في تطور 

م سلوك األفراد تماشي مع التقنيات الجديدة وتشجع المزايا اإليجابية لهذه الثقافة التكنولوجية وتنظي
التطبيقات في مكافحة السلوكيات المنحرفة. والعمل على االستثمار في تكنولوجيا المعلومات 
ستكمال البنى التحتية، فهي تحتاج إلى مستوى عال من شبكة حديثة ومتطورة لإلتصاالت والبيانات  وا 

ندماج اإل فالمجتمع العربي يعاني تفاوت في إمكانية لى تأمين التواصل ونقل المعلومات،تكون قادرة ع
 .1في العالم الرقمي بسبب الفجوة الرقمية التي يستلزم تجازوها
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، فمعظم 1يتطلب التحول اإللكتروني رؤيا عريضة واضحة المعالم لتحقيق األهدافخطة واضحة:  -6
اإلدارة اإللكترونية بدأت بتطبيقها وفق رؤية إيجابية من حيث الموارد الدول العربية التي رفعت شعار 

والزمن، إال أن البعض ركز على جوانب إستباقية والمباشرة في المعامالت اإللكترونية دون توفير بنى 
تحتية مالئمة. اإلستراتيجية الفعالة أبعد من مجرد السعي وراء توفير بمؤشرات الجاهزية من تقنيات 

الفعالية في إطار من النزاهة توفير خدمات بما يحقق الكفاءة و  طوي على تمكين المؤسسات علىيل تن
متابعة مستمرة لتنفيذ اإلستراتيجية لضمان تطبيقها و وتعمل على توفير عنصر بشري مؤهل إلكترونيا

جتمع معلوماتي تطبيقا فعليا بما يحقيق األهداف المرجوة، بتوفير اإلمكانيات التقنية والبشرية لخلق م
متكامل وتحديد للمسؤوليات وآليات المتابعة لمراحل تنفيذها لمعالجة العقبات التي تعترضها بهدف 
تمكين األداء والتوجيه نحو أفضل بدائل إلتمام التطبيق الفعلي لمشروع اإلدارة اإللكترونية. تضفي 

 رونة العالية للوصول إلى األهداف.الرؤية الواضحة لإلدارة اإللكترونية الديناميكية والحركية والم

رغم النقائص التي تعاني منها الدول العربية في التحول اإللكتروني إال أن هناك جهود وخطوات 
جريئة من أجل تحسين إداراتها، ولقد أدركت أن باب المشاركة في هذا العصر البد من دخوله للوصول 

 إلى األهداف المنشودة.

 

 طبيق اإلدارة اإللكترونيةالمطلب الثالث: تحديات ت
إن عصر الثورة الرقمية ال يعد عصرا عاديا، وقراءة أسسه على جميع األصعدة الزال يشير 
الجدل وحقال للبحث، ويمكن القول أن الوصول إلى أسلوب متكامل وناجح لمواجهة إستحقاقات العصر 

ج إلى تجاوز التحديات التي تواجه القائم على السرعة والتغيير المستمر واإلستفادة من معطياته، يحتا
اإلدارة اإللكترونية، كونها ال تقتصر على إستخدامات تكنولوجيا  إستراتيجيةالتحول اإللكتروني وتبني 

نما فكر متطور يحتاج إلى عوامل عدة للتطبيق األنجع الذي  المعلومات واإلتصال لتقديم الخدمات فقط وا 
 يحقق األهداف المرجوة.
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 الفجوة الرقميةأوال: تحدي 

لقد أدى ظهور العصر الرقمي الذي أوجده التطور التكنولوجي إلى بروز ظاهرة الفجوة الرقمية 
كتحدي أمام الدول للوصول إلى التطبيق الفعلي للتحول اإللكتروني السيما في العمل اإلداري الذي يعتبر 

أصبح الحديث على أي خطوة في هذا اإلدارة اإللكترونية، لقد  إستراتيجيةمنطلق هام لتعميم وتجسيد 
المجال مقترن بالحديث عن الفجوة الرقمية التي تتمثل في المعرفة اإللكترونية والقدرة على الوصول 
للمعلومات والخدمات، أي قدرة اإلدارة في المساعدة على التكوين لمن ال يمتلكون القدرة على التعامل مع 

 التقنيات الجديدة.

ة بأنها:"الفجوة الفاصلة في النفاذ إلى مصادر المعلومات والمعرفة، والقدرة تعرف الفجوة الرقمي
ستغاللها"  .1على إستخدامها وا 

يعبر هذا المفهوم عن الهوة الرقمية في حيازة التكنولوجيا الحديثة بشكلها الحديث، وحيازة    
إذ يعد  إلستغالل األمثل.االمهارات التي يتطلبها لتعامل معها ولبرامجها. وهذا يتطلب معرفة وقدرة 

اإلستثمار في هذا المجال أهم بداية لسد البعد، لتحقيق المساواة في توفير الخدمات والمعلومات إلكترونيا، 
واإلستفادة من التنمية التي توفرها. حيث أن الثورة المعلوماتية بمعناها الكامل تخدم جميع المجاالت، رغم 

اإلعالم اآللي في المدارس والمعاهد والجامعات، إال أنها أمام تجاوز  أن الدول العربية تعمل على تدريس
صفة المستهلك والمستورد لكل التقنيات بل اإلهتمام بالتصنيع واإلستثمار التكنولوجي، وتشجيع اإلبتكار 
 وتوفير اإلنفاق في مجال البحث والتطوير. إذ أن الدول المتقدمة ليست شعوبها هي المتطورة، بل نظامها
السياسي هو المتقدم ألنه هو صاحب القرار السياسي واإلرادة السياسية، وهو الذي يدفع الشعوب وينهض 

الدول النامية يجب أن ال يقتصر دورها في . ختراعإلبها ويشجع اإلبداع ويوفر السيولة المالية ليفتح أفاق ل
وتشجيع القطاع الخاص على ذلك للحد إقتناء األجهزة دون الدخول الفعلي في مجال التصنيع واإلبتكار، 

  من الفجوة التي تعيق مشاريع التحول.
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كما يجب العمل على سد الفجوة في توزيع البنى التحتية بين المناطق والمؤسسات لتجنب الخوف        
 لكترونية األمر الذي يزيدمن التغيير والعزوف عن الخدمات اإللكترونية، مما يزيد من مشكلة األمية اإل

 إذ البد من وضع سياسات حازمة لتسهيل عملية بناء مجتمع المعلومات.. تعقيدا

إن تجاوز تحدي الفجوة الرقمية يؤدي إلى التطبيق الفعلي لمفهوم اإلدارة اإللكترونية في تقديم 
روح العمل والتطوير. لذلك ال بد من مضاعفة الجهد وتسريع و الخدمات التي تحمل في طياتها الشفافية، 

دالت العمل لتفادي المخاطر وذلك بإشراك كل اإلطراف والسير في نهج التطور الذي يتطلب تطوير مع
مناهج التعليم وتدريب المتعلمين على تقنيات المعلومات واإلستفادة منها، إضافة إلى نشر الوعي وتشجيع 

 الباحثين.

 ثانيا: تحدي مجتمع المعلومات:

المعلومات إلى تقنيين كافة معامالتها تماشيا مع التطورات تسعى كل الدول في إطار مجتمع 
حجم إستغاللها ت المجتمعات تقاس بمدى إنتاجها و الحاصلة على كافة مناحي الحياة، بحيث أصبح

الذي طرح في  مكثف للتكنولوجيا الحديثة، األمرباإلضافة إلى تأقلمها المستمر وتوظيفها ال ،للمعلومات
 المعلومات الذي يعتبر أساس التحديث. هذا المجال تحدي مجتمع

 المفهوم مصطلح مركب من كلمتين هما:مفهوم مجتمع المعلومات:  -أ
نتمائاتهم. المجتمع:  وهم عامة الناس داخل الدولة بإختالف شرائحهم وقدراتهم وا 

هي البيانات التي يتم تحويلها ومعالجتها إلكترونيا لتصبح معلومات يمكن اإلستفادة  المعلومات:
 .1منها

المجتمع الذي يتعامل أفراده هو ذلك  يتضمنه المفهوم فمجتمع المعلوماتومن خالل ما       
ومؤسساته مع المعلومات بشكل عام، وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص في تسيير أعمالهم في مختلف 

 عليها.القطاعات حيث تبنى هذه االستعماالت على مبدأ الشفافية وتسهيل إمكانية الحصول 
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 يؤدي توفير مجتمع المعلومات إلى ما هو آت:

 .إنجاز األعمال بصورة مناسبة زمانيا، من خالل دورة معالجتها والحصول عليها في الوقت المناسب 
  الدقة والوضوح: يؤدي مجتمع المعلومات إلى تكوين معلومات صحيحة وخالية من األخطاء وواضحة

مكانية عرضها بشكل سليم.  وا 
 1المرونة: ويعني تكيف المعلومات وتسهيلها لتلبية حاجيات المختلفة للمستفيدين. 

مجتمع المعلومات محور رئيسي ألي برنامج إستراتيجي، فتوفره يؤدي إلى إنتاج المعلومة بسهولة     
ستغاللها في خدمة أهداف اإلدارة اإللكترونية، من خالل وضع آليات وملكات علمي ة والحصول عليها، وا 

دارية لتنفيذ الخطط، وتسريع أداء األعمال واإلجراءات بفاعلية مما يخلق نوع من الشفافية ويساهم في  وا 
 القضاء على البيروقراطية، فمجتمع المعلومات يعزز دور المجتمع في تبني الخدمات اإللكترونية.

ت الحديثة في إذ ينبغي إعطاء أهمية كبرى للوعي بقيمة المعلومات واإلهتمام بإدخال تقنيا
المؤسسات بإعتبارها تمثل أهم عناصر اإلنتاج في الوقت الحاضر. والبد من إدراك الفوائد المترتبة على 

ستثمار الوقت بشكل أفضل.  إستخدام تقنيات المعلومات من تخفيض في التكلفة وا 

 

 ثالثا: تحدي أمن المعلومات

تزداد اإلعتمادية على إستخدامات تقنية المعلومات بشكل يومي في تسيير األعمال، فاإلدارة      
اإللكترونية وما تقدمه من خدمات للمواطنين والهيئات المختلفة تعتمد بدرجة كبيرة على التقنية في أداء 

إللكتروني يحتاج إلى معامالتها من جهة واإلستفادة منها في أعمالها اإلدارية من جهة أخرى. فالتحول ا
مراكز للبيانات وشبكات واسعة وأجهزة، مقابل حماية لألنظمة التي تعد ضرورة ملحة، وقبل التطرق 
للجانب المادي والتقني لحماية المعلومات يتوجب توفر األخالق المهنية التي تعتبر من المسائل الحاسمة 
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ية أو أخالقيات األعمال مرتبطة بالممارسات األمانة األخالقو في إطار ما يشهده العالم من تغيرات، 
 السليمة التي يجب تعزيزها في اإلدارة لصياغة األهداف وفق مسؤولية أخالقية قبل أن تكون مهام مخولة.

ومع التطور التكنولوجي واإلستخدام المكثف للتقنية الحديثة يتطلب العمل بأخالقيات تضمن 
 السماتهذه إذ أن إنتشار الفساد اإلداري دليل على تغييب معايير ذاتية تخص الفرد المؤدي للعمل، 

األخالقية، وبهذا البد من تفعيل السلوك األخالقي الجيد في العمل اإلداري ومن ثم مواكبة التطور 
الحديثة مع وجود ضوابط أخالقية  التكنولوجي للوصول إلى األهداف المسطرة، وبالتالي إدخال التقنيات

 من السلبيات اإلدارية.تساهم في التقليل 

إن إهتمام اإلدارة بالتقنيات أمر فرض نفسه، إذ ال يمكن تبني أي مشروع يتضمن حال تقنيا دون 
 أن يرافقه أمن للمعلومات.ويمكن تعريفه فيما يلي:

؛ أي تأمين الحماية 1حماية المعلومات من الوصول الغير مسموح به"يعرف أمن المعلومات بأنه؛ "
تي تهدد المعلومات وضمان سالمتها بعدم السماح لألشخاص الغير المصرح بهم المساس من المخاطر ال

 بها أو اإلطالع عليها.

كما يعرف أنه:" المفاهيم والتقنيات والتدابير التقنية واإلدارية المستخدمة لحماية أصول المعلومات 
، أو كشقفها أو التالعب بها أو من الوصول الغير المأذون به عمدا أو سهوا أوحيازتها أو اإلضرار بها

 .2"تعديلها أو فقدها واإلساءة بها

من خالل هذه التعاريف يبين أن أمن المعلومات قبل أن يكون تقنية يجب أن يكون سلوك ومفهوم   
وألية معتمدة من طرف األفراد، فهي سلوك حضاري في العمل اإلداري تضمن السرية والخصوصية في 

يسبق التقنيات في حماية المعلومات. كما أن إتباع طرق وتقنيات جديدة إلزامية  العمل فالضمير المهني
 التالية: األهداففي العصر الرقمي لتحقيق 
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  سرية المعلومات: يعني ضمان حفظ المعلومات المخزنة في أجهزة الحاسبات وعدم اإلطالع عليها إال
 من قبل األشخاص المخولين بذلك.

 دم تغيير في محتوى المعلومات، أي التأكد من أن المحتوى صحيح لم سالمة المعلومات: ضمان ع
 يتم تعديله أو العبث أوالتالعب به.وهذا أمر مهم لضمان الثقة والدقة.

  ستمرارية عمل نظام المعلومات وتقديم الخدمة، أي قابلية توفر المعلومات: عدم حذف المعلومات وا 
ستخدامها حين الطلب من قبل  األشخاص المصرح بهم)الديمومة(.   الوصول إليها وا 

إذ تسعى من خاللها إلى حماية المعلومات والملفات من مخاطر التي تهددها ومكافحة أنشطة 
ستغاللها لتجنب السرقة  والتعطيل .فالخدمات اإللكترونية تحتاج إلى حماية من كل ما ، اإلعتداء عليها وا 

األمن اإللكتروني على مستوى عال لحماية المعلومات الشخصية والوطنية مهمة ال بد  يضر بها. فتوفير
 من العمل على توفيرها لما لها من خطورة على األمن القومي والشخصي للدولة واألفراد.

إن تجاوز هذه التحديات يؤدي إلى تحول نوعي في إسخدامات التكنولوجيا الحديثة في العمل. 
اإللكترونية ال تقوم على خدمات سريعة فحسب بل تسهم في تحسين كفاءة المؤسسة  فتطبيقات اإلدارة

ورفع مستوى أدائها وترشيد اإلنفاق، وتخفيض التكاليف وحجم المستند الورقي وسرعة اإلنجاز المعامالت 
دة الشفافية واإلجراءات اإلدارية. كما يؤدي إلى تخطي الروتين والبيروقراطية والحد من الفساد اإلداري وزيا

لغاء دور الوسطاء في أداء الخدمات مما يوفر الوقت والنفقات، ويضع المواطن في  مكانية المساءلة، وا  وا 
 عالقة مباشرة مع اإلدارة.
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 :الفصل خالصة
مع، فعلى الدول اإلستفادة من مجتوب متقدم لتسير شؤون الدولة والتعتبر اإلدارة اإللكترونية أسل

الخدمات التقليدية والتحول للخدمات  ة إستثمارها في تجاوزالمعلومات واإلتصال ومحاولتكنولوجيا 
رساء مبدأ الشفافية والمصداقية والرضى  اإللكترونية، التي تعيد النظر في الكثير من اإلنحرافات اإلدارية وا 

 تسمستالمعامالت و  ،صورة جيدة للحكوماتبدورها والقبول لدى الجماهير على أداء اإلدارات التي تعطي 
  .بالنزاهة والوضوح

إيجابية في هذا الشأن من خالل تطوير أعمالها إلكترونيا  نتائجعلى الدول المتقدمة أحرزت 
وتوفير األعداد الكافية من الموارد البشرية المؤهلة على ممارسة هذه النوعية الجديدة من العمل وتجهيز 

 وضع اإلدارة اإللكترونية موضع التنفيذ. األجهزة والمعدات اإللكترونية الالزمة ل

كما أن الدول العربية خطت خطوات هامة في تبني أسلوب اإلدارة اإللكترونية كوسيلة لتحسين 
 خدماتها وأسلوب لمكافحة الفساد اإلداري، بوضع خطة محكمة والعمل على توفير إمكانيات مناسبة. 

ما يميز التجارب العربية هو النهج اإلداري الذي تم إتباعه، حيث أن اإلدارة اإللكترونية في  إن
 ،هذه الدول مشاريع للتطوير اإلداري أكثر منها تقنية المعلومات واإلتصال )مجرد تجهيزات وهياكل إدارية(

أهم مشاكلها هي مشكلة هذا ما يبين مساعي هذه الدول في محاربة الفساد اإلداري من جهة، ويبين أن 
أكثر من كونها مشاكل في نقص الموارد المالية والبشرية من جهة أخرى، فاإلدارة االلكترونية نظام  تسيير

فرصة فيها و ، املة إذ أحسن تطبيقها بشكل أفضلإداري متكامل وشامل وهو إحدى ركائز التنمية الش
اإلدارية، وذلك بإتباع رؤية جديدة والقضاء  للتغلب على اإلختالالت والطرق المشبوهة في الممارسات

 .معا على التحديات من فجوه رقمية وضعف مجتمع المعلومات واألمن المعلوماتي
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التطبيقات اإلدارية الحديثة التي ظهرت تماشيا مع ثورة تعد اإلدارة اإللكترونية من أبرز       
المعلومات والتكنولوجيا الحديثة، لذا أخذت الدول والمؤسسات تتوجه نحو التقنية بإدخالها كآلية جديدة 

 خاصة في القطاعات الخدماتية.وفعالة في العمل اإلداري، 

ومواكبة التطورات لترقية وظائفها الجزائر على غرار باقي الدول نحو عصر المعلومات،  توجهت 
في المؤسسات الحكومية، ومنظمات الخدمة العامة مدركة أهمية التنمية اإلدارية وكذا مكافحة الفساد 

التحول اإللكتروني كأداة لتسهيل وتبسيط اإلجراءات وزيادة إنتاجية العاملين وتحسين  اإلداري، في ظل
يوفر الكثير من فرص النجاح والوضوح والدقة في  نموذجاالخدمات المقدمة لمختلف األطراف، لتكون 

إنجاز المعامالت، إضافة إلى ذلك أصبح التحول نحو إستراتجية اإلدارة اإللكترونية توجها ضروري 
ختالالت من الناحية الهيكلية والوظيفية، الشيء اإللإلصالح اإلدارة الجزائرية التي تعاني من النقائص و

النظر في طرق تسيرها وتبني آليات واضحة لتخلص من منطق التسيير التقليدي الذي إستدعى إعادة 
 الذي أفرز العديد من الممارسات السلبية كالبيروقراطية والرشوة وغيرها من مظاهر الفساد اإلداري.

البلدية التي المقدمة من طرف خاصة  ،تربط اإلدارة مع متعامليها أساسية  ركيزةبإعتبار الخدمة  
الهيئة األكثر إقباال للمواطنين كونها مصدر هام للمعلومات، إذ عملت الدولة الجزائرية بإعطاء  تعتبر

أولوية لإلدارة المحلية والعمل على إصالحها ومحاربة كل أشكال الفساد اإلداري الذي أخذ حيزا كبيرا في 
في النهوض بإدارة  اإلصالحات تزامنا مع التقنيات الجديدة التي من المفروض ستساهم بشكل فعال

 رشيدة.

في إطار عصرنة  بالتحول نحو األسلوب اإللكتروني في أداء خدماتها، بلدية الناصرية  شرعت 
توفير الخدمة بعيدا عن مظاهر  وذلك بتفعيل العمل اإللكتروني محل العمل اليدوي الذي يعززاإلدارة، 

السلبية، بهدف الوصول إلى درجة من الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة لترجمة حكم محلي رشيد وكبح 
 نمو أشكال الفساد في اإلدارة. 
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 بلدية الناصريةل المبحث األول: تقديم عام
تزامنا مع مخرجات التطور  إن التحول نحو نمط جديد في اإلدارة ظهر في نهاية القرن العشرين 

التقني والسعي لإلستفادة منه، وتكريسه لتحسين األداء ضمن إصالحات إدارية فعالة، فاإلتجاه نحو 
تطبيقات اإلدارة اإللكترونية كمكسب حيوي له مردود إداري يتناسب وتحقيق األهداف المسطرة، لهذا كان 

والعمل على تجاوز العديد من  ،ة للمرفق العامال بد من إدخال التكنولوجيا في العمل اإلداري خدم
 المشاكل التي تعيق عملية التنمية اإلدارية وكذا السياسات العامة للدولة. 

  

 المطلب األول: دواعي إصالح اإلدارة المحلية 
إن تحديث وعصرنة اإلدارة العمومية والعمل على اإلرتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين يتطلب         

وفق متطلبات التحول  والفاعلية في عمل الجهاز اإلداري جل تحقيق الكفاءةومن أ ازا إداريا قويا،جه
وتجاوزا للمشاكل اإلدارية البد من وضع إستراتيجية فعالة تتصدى لكل أنواع الفساد. اإلدارة اإللكتروني 

لمقدمة على جميع األصعدة في المحلية التي تقوم بدور هام تعزيز قيم الدولة النزيهة من خالل الخدمات ا
 إطار إصالح وتطوير اإلدارة. 

تعتبر البلدية من ضمن األولويات التي سعت الدولة الجزائرية لعصرنتها للحد من البيروقراطية  
اإلدارية، ومواكبة للتطور والتغير في جميع مناحي الحياة خاصة في مجال التكنولوجي الذي فرض إدخال 

يد من المشاكل اإلدارية وتحسينا للخدمة المقدمة. كما أن زيادة الطلب على الخدمات هذه التقنية لحل العد
يتسم بالسرعة، إذ تعتبر البلدية بوابة ووحدة أساسية لكل  عصرمع إزدياد حاجيات األفراد وتضخمها في 

نشغاالتهم. و المعامالت والوثائق التي يعبر بها األفراد عن تطلعاتهم   ا 

ويعتبر تفشي الفساد اإلداري من أهم األسباب التي دفعت الدولة الجزائرية نحو تبني األسلوب  
اإللكتروني في إدارتها في إطار عصرنة البلديات وما يعمق اإلرادة السياسية في الخطابات الرسمية من 
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تفشى من  أن محاربة ماأجل مكافحة فساد األجهزة اإلدارية هو خطاب السلطة الذي جاء فيه"...
  .1ممارسات الفساد والرشوة والتدخالت أضحى حتمية..."

السلبية أدت إلى تباطئ اإلدارة، فمن الضروري وضع حد لها والسعي نحو  إذ أن الممارسات 
إرساء إدارة في خدمة األهداف المرسومة في إطار من الشفافية واالتواصل، فتغيب هذه القيم يزيد من 
إنتشار الفساد اإلداري، وهذا ما يعمق إلزامية البحث عن حلول تتصدى لإلنحرافات اإلدارية فمن خالل 

رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الموجه لألمة يبين ويصرح على تغلغل كل أنماط خطاب 
 الفساد اإلداري

" ...إن الدولة مريضة معتلة، إنها مريضة في إدارتها، مريضة بممارسة المحاباة،  
مريضة بالمحسوبية والتعسف بالنفوذ والسلطة ....مريضة باإلمتيازات التي ال رقيب لها 

، كلها أعراض أضعفت وال رادعوال حسيب ، مريضة بتبذير الموارد العامة، ونهب بال ناه 
اد والجماعات وأبعدت القدرات ...ونفرت أصحاب الضمائر الحية روح المدنية لدى األفر 

واإلستقامة وحالت بينهم وبين اإلسهام في تدبير الشؤون العامة، وشوهت مفهوم الدولة 
 .2وغاية الخدمة العمومية"

الدولة  بكل صوره داخل إدارات إعتراف من القيادة العليا بتفشي الفساد اإلداري  أعالهالخطاب  يعتبر      
بما فيهم البلدية التي تمثلها على المستوى اإلقليمي، وحتى يتم التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة إستوجب 
إنتهاج مسعى عصري، وذلك بوضع إستراتيجية بديلة لإلصالح اإلدارة المحلية لدعم التطور وتقليص 

عيل اإلدارة، وكأسلوب حديث ناجح الفساد. اإلدارة اإللكترونية فرضت نفسها في العمل اإلداري كآلية لتف
وشفاف ينبذ السلوكيات السلبية وكحل يحد للبؤر السوداء، فهي مسؤولية وطنية شاملة كون اإلصالح 

 وبالتالي هو إصالح ينسجم مع أهداف اإلدارة اإللكترونية. ،اإلداري يتناقض مع الفساد اإلداري

                                                           
، الجزائر: 03، العددمجلة مجلس األمة، 1888ماي  28السيد عبد العزيز بوتفليقة، يوم  خطاب رئيس الجمهورية1

  .08ص ، 1888منشورات مجلس األمة، 
 .08، ص مرجع ذاته2
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ل ومهام الدولة الجزائرية قامت وزارة في إطار اإلصالحات الهيكلية الكبرى التي تمس هياك 
والجماعات المحلية مشروع عصرنة اإلدارة المركزية والجماعات المحلية، وذلك بإعداد مشروع الداخلية 

الذي يرمي إلى إحالل نظام إلكتروني متطور وشامل، تعمم فيه  2002سنة  الجزائر اإللكترونية
حثا عن سبل تحسين وترشيد الخدمات العامة وترقية المختلفة، ب التكنولوجية الحديثة في اإلدارت

التعامالت بين األجهزة العمومية والمواطن ألجل التجسيد الفعلي لألهداف المرسومة في إطار التحول نحو 
ة اإلدارة اإللكترونية التي من شأنها تسهيل األمور ورفع العوامل البيروقراطية من أجل تقليص الهو 

 المواطن.الموجودة بين اإلدارة و 

تم الشروع في وضع آليات لتطوير اإلدارة وجعلها أكثر مرونة وتكيفا مع التقدم التكنولوجي، وذلك         
بالتحول نحو المكاتب الالورقية للتخفيف الروتين اإلداري وتخفيض التكلفة في إنجاز وتنفيذ المعامالت 

    رص الفساد اإلداري. وتسريع وقت اإلنجاز وزيادة كفاءة األداء، ومن ثم تحجيم ف

وضعت الدولة الخطوة األولى في طريق عصرنة اإلدارة لإلصالح اإلدارة العامة والنهوض         
دولة القانون ويكرس العدالة اإلجتماعية بوجود مرافق  ويعززبجهودها بما يؤسس نظام إدارة الحكم الراشد، 

عمومية إدارية ناجعة وفعالة، تزود اإلدارات بمنشآت قاعدية والتجهيزات الضرورية ألداء مهامها بهدف 
فإذا كان الفساد اإلداري يعني غياب الشفافية والمساءلة والمشاركة فإن  تفعيل العمل اإلداري النزيه،

يقوم على تفعيل واإللتزام بهذه المبادئ موازاتا مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية كآلية اإلصالح اإلداري 
شباع حاجياته عبر اإلرتقاء بمستوى الخدمات من جهة  من اآلثار  والتصديتهدف إلى إرضاء المواطن وا 

إرساء  على من جهة أخرى، حيث تعمل األساليب الحديثة في اإلدارة على رأسها الفساد اإلداريالسلبية 
قواعد الشفافية وتوفير المعلومات التي من شأنها أن تعزز الديمقراطية اإلدارية، والرقابة إلكتشاف مواطن 

صدار القرارات السليمة، فضال  عن توفير الوقت الفساد في األنشطة لتجاوز اإلنحرافات والنقائص وا 
 والجهد والتكلفة.

لإلصالح اإلداري تسمح بوضع حد  كإستراتيجيةنية وبناءا على ما سبق فإن اإلدارة اإللكترو  
 للفساد اإلداري، فهي ضمن أولويات السياسات العامة للدولة.
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 المطلب الثاني: التعريف ببلدية الناصرية  
عرفت حسب  التيبصفة عامة، ، تجدر اإلشارة أوال إلى تعربف البلدية "الناصرية"بلدية بتعريف القبل      
على أنها:" الجماعة اإلقليمية  2011جويلية  22المؤرخ في  10-11من قانون البلدية رقم  01المادة 

وجب القانون. كما أضافت المادة للدولة، تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة." وتحدث بم
ارسة المواطنة وتشكل إطار لمشاركة ، ومكان للممالالمركزيةالبلدية هي القاعدة اإلقليمية " أن  02

 .1المواطن في تسيير الشؤون العمومية"

تعتبر البلدية أهم المؤسسات اإلدارية، فهي تمثل سياسة الدولة وتعبر عنها وتعكس برامجها  
وتتوسط بينها وبين المواطن على المستوى اإلقليمي، كما تمثل المجتمع على المستوى المحلي وتلبي 

 وتطلعاته.إحتياجاته 

  :أوال: النشأة
، وكمنطقة مأهولة بالسكان كانت 1824مارس  22الناصرية لسنة  إنشاء بلديةيعود تاريخ  

 .« Haussonvillers»  موجودة منذ اإلحتالل الفرنسي وكانت تسمى أوسون فيال 
 1823ماي  12المؤرخ في  08المجلس الشعبي البلدي رقم  مداولةطريق بعد اإلستقالل وعن  

سم بلدية الناصرية، وكانت تابعة لوالية تيزي وزو، تحت إ 128-23يا عن طريق قرار رقم تحولت رسم
تم إلحاقها لوالية بومرداس، وكان مقر دائرتها برج منايل إلى  1822للبلديات سنة وبعد التقسيم اإلداري 

 لتصبح بعد هذا التاريخ دائرة مستقلة بذاتها "دائرة الناصرية" .  1881غاية 

 الجغرافي ثانيا: الموقع
هامة، يحدها من الشرق بلدية تادميت )والية تيزي الناصرية في منطقة إستراتيجية تقع بلدية  

بلدية بغلية )والية بومرداس(، ومن الشمال الشرقي بلدية سيدي داود، ومن الشمال  وزو(، ومن الشمال
                                                           

، الجريدة الرسمية، 2011 جوان 22المؤرخ في  10-11قانون البلدية رقم  الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية1 
 .02ص  ،32العدد:
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الغربي أوالد عيسى ومن الغرب بلدية برج منايل، أما جنوبا تحدها بلدية واد قصاري )والية تيزي وزو( 
 22.322وقدر عدد سكانها بــ  ،قرية 14وتمزريت )والية بومرداس(. تتكون بلدية الناصرية أكثر من 

  .2كلم 24.20بحوالي مساحتها  وتقدر ،2002نسمة حسب إحصاءات سنة 
  ثالثا: الفالحة والصناعة

تعتبر بلدية الناصرية من أهم البلديات على مستوى والية بومرداس، فهي بلدية ذات طابع فالحي       
هكتار 844هكتار مسقية، و 232هكتار، منها  2428تتوفر على مساحة فالحية تقدر بـــ ،درجة األولىالب

هكتار من األشجار المثمرة، كما  223هكتار من الخضر، و 222و هكتار من الحبوب،200من الكروم، 
وازم مستثمرة فالحية جماعية، ومؤسسة لبيع العتاد الفالحي وأخرى لبيع األسمدة ول 24تتوفر البلدية على 

 الفالحة، ومعصرة لزيت الزيتون. كما تتوفر على ثروة حيوانية معتبرة من أبقار وأغنام ودواجن.
 أما الجانب الصناعي تتوفر بلدية الناصرية على منطقة نشاط صناعي توجد بها خمسة مؤسسات ناشطة.

 رابعا: التعليم والصحة
متوسطات، وبالنسبة  02إبتدائيات، و 02 ،بويةتمتلك بلدية الناصرية مجموعة من المؤسسات  التر        

 .ينتثانويللطور الثانوي تحتوي على 
على قرى بلدية الناصرية، لكن قاعات عالج موزعة  02القطاع الصحي فهي تحتوي على في أما        

 تعرف نقص في الفريق الطبي وكذا التجهزات الطبية.
 الثقافة والسياحة خامسا:
النشاطات  ن كانت تعاني نقصوا   ،تتمثل في دار الشباب الناصرية على هياكل ثقافيةبلدية تتوفر      
نشغاالت الشباب، وثالث مالعب جوارية وقاعتين متعددة الرياضات إضافة  المتطلعة الثقافية لطموحات وا 

طقة كما تمتلك البلدية على مناطق سياحية تتمثل في أعالي إغيل الغابية فهو من إلى المسبح البلدي.
  .ة في فصل الشتاء لتواجد الثلوج بهاصتعرف العديد من الزائرين خا
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 : هيكلها التنظيميسادسا

يعتبر الهيكل التنظيمي الشكل التخطيطي الذي يمثل محتوى تماسك الوظائف المختلفة وفق ترتيب        
والمسؤوليات التي يتحدد منطقي منسق ومتجانس للمكاتب داخل البلدية، وبالتالي يوضح خطوط السلطة 

مهامها المنوطة من طرف مسؤوليها، والشكل الموالي يوضح الهيكل التنظيمي لبلدية الناصرية الكائنة 
  (.01) أنظر الملحق رقم  بوالية بومرداس

 

    المطلب الثالث: التحول اإللكتروني في بلدية الناصرية

صعوبات اإلستجابة لطلبات المواطنين المتزايدة  الجزائربلديات عانت بلدية الناصرية كغيرها من       
الذي إستوجب ضرورة إعادة النظر في أعمال اإلدارة لتكيفها مع اإلحتياجات، والتكفل بمراحل  ،الشيء

التطور الطموح بإدخال تكنولوجيا المعلومات واإلتصال التي من شأنها السماح بتسهيل األمور للمواطنين 
ن خالل تسهيل اإلجراءات اإلدارية، ورفع العوائق البيروقراطية من أجل تقليص الهوة وخلق واقع جديد، م

بين اإلدارة والمواطن، فهي جهود توصف بالمهمة من خالل عصرنة خدماتها والولوج إلى تطبيقات اإلدارة 
امج منهجية اإللكترونية للتكفل األمثل بحقوق المواطنين، وكسب ثقتهم باإلدارة  التي تعتبر خطوات وبر 

 تهدف لمكافحة معضلة الفساد اإلداري في اإلدارة.

 أوال: رقمنة سجالت الحالة المدنية
نظرا للحجم الهائل للوثائق ومن أجل تسهيل عملية الوصول إلى السجالت وتلبية إحتياجات         

ة على السجالت ، باإلصافة إلى المحافظفكري وعقلي جهدأقل و  زمني المواطنين المتزايدة في أقل وقت
من التلف نتيجة اإلستعمال المتكرر وصعوبة قرائتها، وألجل تكريس مبادئ الشفافية في العمل تم إختيار 
برامج تحتوي على مجموعة من الوظائف والخصائص األساسية للتسير اإللكتروني للوثائق ورقمنة 

في عملية  2012الناصرية سنة  السجالت بطريقة جيدة وسليمة، حيث شرع مكتب الحالة المدنية ببلدية
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رقمنة سجالتها وتمت عملية المسح الضوئي للسجالت وحجز البيانات المتعلقة بـــ) اإلسم، اللقب، تاريخ 
 الميالد، إسم األب، إسم األم، عقود الزواج، الوفاة والطالق.(



 
 

 
 

شهادة اإلقامة اللتان  2012شملت عملية رقمنة الوثائق الشهادة العائلية، وفي  2012وفي سنة  
 تستخرجان محليا فقط.

مصالح الحالة المدنية وبفضل تجنيد مجموعة من الموظفين قد تم رقمنة اآلالف من عصرنة  
الوثائق بمختلف أنواعها من عقود زواج وشهادات الميالد وغيرها، ويتم إستخراجها عبر الشبكة 

 المعلوماتية.

الوثائق وتحسين  تسريع إستصدارحيث  من املحوظ ابعد القيام بهذه العملية سجلت البلدية تحسن 
بعدما كانت تحرر باليد، كما  اإلمالئية  األخطاء والتقليل منالمدنية األداء على مستوى شبابيك الحالة 

قلصت جهد الموظف من خالل البحث المتكرر في السجل الورقي في اإلدارة التقليدية، ضف إلى ذلك 
انية إستخراج الوثائق في وقت وجيز ال تقليص إشكالية البيروقراطية والمحاباة والرشوة من خالل إمك

يتطلب الطوابير الطويلة والفوضى التي تفتح فرص البحث عن وسيط إلنهاء الخدمات. كما أن إمكانية 
مكنت من إنهاء الوساطة S12) ) إستخراج الوثائق من مختلف البلديات مثل شهادة الميالد الخاصة

ومحاربة الرشوة والقضاء على هذه الممارسات الغير  واإلحتكاك المباشر بين متلقي الخدمة ومقدميها
رفع بية في محاربة الفساد اإلداري، و . رقمنة الوثائق اإلدارية كخطوة أولية ذات عوامل إيجا1القانونية

مستوى الخدمات المقدمة بصورة تحقق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، وتعتبر التقنيات الجديدة حال 
من الفساد، فهي تعبر عن الشفافية التي تدعم المساءلة وهي قادرة على منع الفساد اإلداري متماشيا والحد 

بمختلف صوره بالقضاء على جميع الثغرات والنقائص وعلى أي جهد مبذول في تفشيه، لكن يعاني مكتب 
 .على مستواه وهذا ما يعيق تطبيق اإلدارة اإللكترونية ،الحالة المدنية من ضيق المساحة

 انيا: رقمنة بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفرث
في إطار تخفيف اإلجراءات والتعقيدات اإلدارية، وتقريب اإلدارة من المواطن ومكافحة ألي       

بطاقة اإللكترونية )تجاوزات، تم الشروع في تحويل إصدار كل الوثائق المتعلقة بالهوية بطريقة البيومترية 
التعريف الوطنية وجواز السفر(، كما يمكن للمواطنين الحائزين على جواز السفر البيومتري الحصول 
المباشر على بطاقة التعريف اإللكترونية دون ملف جديد. وفي إطار عصرنة اإلدارة تقوم المصلحة 

                                                           
، على الساعة، 2018فيفري  04، يوم الناصرية في بلدية اآلليمع السيدة محراب طاوس، مهندسة اإلعالم  مقابلة1

 صباحا. 10:30
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طريقة صحيحة بعيد عن البيومترية بمتابعة الوثائق الخاصة من خالل مراحل متعددة تسمح بسير العمل ب
 كالتالي:والمراحل هي ، تالعباتال

وذلك عن طريق التحقق من مكونات المستندات من إسم ولقب مرحلة التدقيق في المعلومات:  -0
وتفحص شهادة الميالد األصلية، وكذا الصورة المقدمة وبهذا يكون ملف كامل لصاحب الطلب ويحفظ في 

 .بصفة أمنية وبعيدا عن األخطاء اإلمالئية بكل حذر البرنامج المخصص في جهاز الكومبيوتر
: بعد التأكد من صالحية الوثائق يتم إدخال المعلومات في قاعدة البيانات عبر الشبكة التدوين -9

رسال الملف إلى جهة التصديق، وأخذ  مضاء اإللكتروني ا  لكترونية و إالمعلومات البيومترية من بصمة وا 
تسمح بالتعرف على حاالت من  اآلليات)توقيع شخصي( ثم يتم تثبيت المعلومات وترسل للمعالجة، هذه 

التزوير وتسهل عملية اإلطالع على هوية الشخص عن طريق البصمة والصورة البيومترية. الطريقة 
وبهذا تكون  ،إلنحرافات الممارسةاإللكترونية تمنح قاعدة بيانات لكل فرد محمية وآمنة تساعد في كشف ا

في المؤسسات خاصة البلدية التي تعد مصدر ومرجع لكل المعلومات عامة آلية تمنع تفشي الفساد 
 .الكشف عن اإلختالالت واإلنحرافاتوبالتالي  المتعلقة بهوية الشخص

قق من : تسجل جوازات السفر وبطاقات التعريف البومترية وتصدر بعد التحاإلصدار والتسليم -3
بطاقة  3202تم إصدار مايقارب  تصحيحه. حيثوفي حالة وجود خطأ يعد  ،المعلومات المطبوعة عليها

صدار 2012و 2012تعريف وطنية بيومترية خالل سنة  خالل نفس  1جواز سفر بيومتري 2032، وا 
  .الفترة وهذا مؤشر على قبول التغير من طرف المواطنين واللجوء إلى التحول اإللكتروني

فاق جديدة في إطار تنفيذ مشروع اإلدارة اإللكترونية، وذلك بإلغاء كل الوثائق اإلدارية أوهناك   
 واإلعتماد على قاعدة البيانات السابقة مما يؤدي إلى إضفاء نوع من المرونة والمصداقية في العمل. 

األشخاص على إن رقمنة وثائق الهوية تعمل على تقليص مستوى الفساد وذلك بسهولة التعرف  
تخاذ التدابير الالزمة في  وهويتهم خاصة في التحقيقات األمنية، وهذا ما يؤدي إلى سرعة اإلجراءات وا 

                                                           
، على الساعة 04/02/2018، يوم بلدية الناصريةفي  مع السيدة محراب طاوس، مهندسة غي اإلعالم اآللي مقابلة1
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أسرع وقت. كما أنها أداة ردعية للموظف بحد ذاته لمنع الممارسات والسلوكيات السلبية في اإلدارة 
 لمسؤولية في أداء الواجبات.وبالتالي تعزز مبدأ الرقابة الذاتية في العمل اإلداري وتحمل ا

 
  ثالثا: إصدار بطاقة ترقيم السيارات

السجل اآللي واألرضيات البيومترية لترقيم السيارات، حيث  الناصرية إنشاءتم على مستوى بلدية  
بطاقة  2820مايقارب  وتم إصدارسمح باإلطالع على تاريخ السيارات ووجودها والتأكد من المركبات، 

بطاقة مراقبة، وفي إطار تعميم اإلدارة اإللكترونية سيتم إستصدار رخصة السياقة  1201رمادية و
اإللكترونية كمكسب يضاف على الوثائق البيومترية للمواطنين، كوثيقة تجمع بين العصرنة والتأمين العالي 

إلى دورات تكوينية وترسانة قانونية وتغير مهم  وكأداة لمكافحة كل أشكال البيروقراطية، لكن هذا يحتاج
ستراتيجية جد مهمة.  وا 

يعتبر مشروع التطبيق اإللكتروني للخدمات المقدمة في بلدية الناصرية من السمات الحسنة في  
العمل، بفضل نجاعة طرق وأساليب التكفل بمصالح المواطنين بفضل إرساء قواعد عصرية، فهو رهانا 

اد اإلداري كون هذه الخدمات التكنولوجية الحديثة تجعلها أمنة من خالل تقليص مضمونا لمنع الفس
كية اليدوية للملفات اإلدارية اإلختالالت المتسببة في تعطيل مصالح المواطنين بفعل المعالجة الكالسي

ملفات فاء نوع من الشفافية في التسيير وتجاوز اإلجراءات البيروقراطية وكثرة الوثائق المكونة للضوا  
 وغيرها، وهي كلها عوامل ساعدت في القضاء على التأثيرات السلبية التي تعيق عمل اإلدارة ومصداقيتها.

في إلغاء العديد من مظاهر الفساد اإلداري والتأثير عليه من رشوة،  عبت دور عملية الرقمنة 
التزوير خاصة فيما يخص حيث قلصت التعامالت المباشرة في إنهاء الخدمة وقلصت حاالت ، وساطة

بطاقة التعريف الوطني وجوازات السفر والوثائق الخاصة باألفراد، وكذا اإلطالع على خصوصية 
 التي تكشف هوية واألمن على الملفات من خالل التوقيع اإللكتروني بفضل تسهيل اإلجراءات المعلومات

جة من المساءلة والرقابة على العمليات نوع من الشفافية ودر  يوفرفالتحول اإللكتروني  ،الشخص بسهولة
 اإلدارية وبالتالي معالجة النقائص وسد الثغرات. 
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 الميدانية المبحث الثاني: اإلطار المنهجي للدراسة

جراءاتها محورا رئيسيا يتم من خالله إنجاز الفصل التطبيقي من الدراسة   تعتبر منهجية الدراسة وا 
 توصل إلى النتائج واألهداف التي نسعى لتحقيقها.لالبيانات المطلوبة لوعن طريقها يتم الحصول على 

أدوات الدراسة و وبناءا على ذلك تناول هذا المبحث تحديد مجتمع الدراسة، عينة الدراسة،  
المستخدمة الذي إعتمدنا فيه على المقابلة التي تعتبر عالقة ديناميكية وتبادل لفظي بين شخصين أو 

معلومات من خالل مصادر بشرية، وهي مجموعة من األسئلة يقوم الباحث بإعدادها  أكثر للحصول على
، كما تم اإلعتماد على اإلستبيان وهو 1وطرحها على الشخص موضوع البحث لتسجيل مختلف البيانات

عبارة عن إستمارة تحوي مجموعة من الفقرات مصاغة صياغة إستقصائية، حيث يجيب كل مشارك 
ختبار الفرضيات.، لينتهي 2بنفسه ستخالص النتائج وا   العمل بتحليل البيانات وا 

 المطلب األول: منهجية وأدوات للدراسة 

 أوال:موضوع الدراسة 

هذه  للفساد اإلداري، بإعتبار تصديلل كوسيلة "اإلدارة اإللكترونية"تحدد موضوع الدراسة في  
قتصادية متعلقة بالتطور التكنولوجي ومجاراته و  ظاهرة إجتماعية األخيرة ترتكب في مجال معقدة،وسياسة وا 

الوظيفة العامة، وتصدر عن أشخاص محددين هم الموظفون، ولقد تم تنفيذ هذه الدراسة في بلدية 
 الناصرية والية بومرداس، وتم التركيز على فئة الموظفين داخل الجهاز اإلداري كون اإلدارة اإللكترونية

من تزوير  جاءت لتحسين سير العمل اإلداري ضمن مسار إيجابي فعال لمكافحة كل أنواع الفساد
ستغالل الوظيفة ألغراض شخصية وكذا التالعب بمصالح الموطنين كل هذا كان يمارس  ووساطة وا 

 .بطريقة سهلة في اإلدارة التقليدية

                                                           
 .242، ص 2000دار المسيرة ،  :عمان، مناهج البحث في التربية وعلم النفسمحمد ملحم سامي، 1
 .22، ص 1882دار الفكر للطباعة والنشر،  :، عمانمنهجية البحث العلميمهدي حسين زويلف، 2
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 ثانيا: مجتمع وعينة الدراسة:

ع الموظفين على مستوى بلدية الناصرية والية بومرداس، ومن أجل تمثل مجتمع الدراسة من جمي 
التعرف على رأيهم بخصوص موضوع دراستنا لجأنا إلى إختيار عينة وهي مجموعة من الوحدات أو 
المفردات المختارة من مجتمع الدراسة والتي تعتمد قصد إستخالص النتائج التي تعمم على المجتمع، تم 

( موظفا من بين اإلداريين المتعاملين 40صدية( من هذا المجتمع ممثلة في )إختيار عينة عمدية )ق
وتم إسترجاعها كليا يوم  01/02/2018( إستبانة يوم 40باإلدارة اإللكترونية، وتم توزيع )

 وكانت جميعها صالحة للتحليل. 03/02/2018

 أداة الدراسةثالثا:

جمع أكبر قدر ممكن من موضوع الدراسة حاولنا تسليط الضوء ومحاولة من خالل معالجتنا ل    
 خترنا وسيلتين لجمع البيانات وهي:إالمعلومات 

المقابلة كأداة لجمع البيانات، وتم تصميمها حول تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في بلدية الناصرية،  -أ
من خالل إستجواب األمين العام لبلدية ودورها في الحد من ظاهرة الفساد اإلداري، ولقد تم إعتمادها 

 .ليآلامهندسة المكلفة باإلعالم الالناصرية و 
 إستبانة التي تعتبر أكثر وسائل جمع البيانات فعالية وشيوعا، وتم تقسيمها إلى قسمين هما:  -ب

المركز عبارة عن البيانات الشخصية )الجنس، السن، الحالة العائلية، المستوى التعليمي، القسم األول: 
 الوظيفي، الخبرة المهنية(.

( محاور هي 04على)( فقرة موزعة 12وهو عبارة عن محاور الدراسة، وتتكون من)القسم الثاني: 
 كاآلتي:

 ( فقرات.04)أربع ، ويتكون من الخدمات اإللكترونيةالمحور األول:  -
 ( فقرات.04) أربعمن المحور الثاني: الرقابة اإللكترونية، ويتكون  -
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 ( فقرات.03) ثالث، ويتكون من اإللكتروني تقنية التوقيعالثالث:  المحور -
 ( فقرات.04) أربعويتكون من  الهندرة اإللكترونيةالمحور الرابع:  -

 
ختبار فرضيات الدراسة  المطلب الثاني: عرض وتحليل البيانات وا 

ختبار فرضيات الدراسة، وذلك من خالل   إستعراض نتائج يتضمن هذا المبحث عرض البيانات وا 
باإلعتماد على التكرارات  ،اإلستبانة التي تم التوصل إليها من خالل تحليل محاورها وتفريغها في جداول

 المعتمدة في مقياس ليكرت لقياس سلوكيات وردود تدل على درجة الموافقة أو اإلعتراض  والنسب المئوية
عينة الدراسة  على البيانات الشخصية منرائهم المختلفة، والوقوف آتعبر عن إجابات المبحوثين و ل

لتوصل إلى النتائج المرجوة، التي يتم على ضوئها تقديم مجموعة من لأسئلة الدراسة  علىواإلجابة 
 التوصيات.

 أوال: عرض وتحليل البيانات الشخصية لعينة الدراسة

 خصائص عينة الدراسة لمعرفة ما يتعلق بالبيانات الشخصيةوفيما يلي عرض 

 الجنس:  -0
 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 %22 10 ذكر
 %22 30 أنثى

 %100 40 المجموع

 ( يمثل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس10جدول:)                  

 %22حيث بلغت نسبتها  ،إلناثا الموظفين األكبر من نصيب( أن 01يتضح من خالل الجدول)     
إذ تظهر فجوة كبيرة في القوى العاملة بين الجنسين وسيطرة الطبيعة  الذكور، جنسمن  %22مقابل 
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وهذا يعود إلى طبيعة المرأة وشعورها  ،النسائية لمجتمع الدراسة، وهذا ما يفسر إمكانية تفادي الفساد
ومهددة  منحرفةالخوف من إتخاذ إجراءات وقرارات تجاه عملها والحفاظ على مكانتها، وبالتالي  بالمسؤولية

 في قضايا الفساد. الها، فهي أقل تورط
، وأن الرجال أكثر طموحا من النساء من نلى المسؤوليات الملقاة على عاتقهوربما يعود ذلك إ 

 الجانب المادي، كما أن النساء أقل مجازفة خاصة أن بلدية الناصرية تعتبر من المجتمعات المحافظة.

 : العمر -9
 المئويةالنسبة  التكرارات الفئات

 %2.2 01 سنة 30أقل من 
 %22 30 سنة 40إلى 30من  
 %20 02 سنة 20إلى  40من 

 %2.2 01 سنة 20أكثر
 %100 40 المجموع

 ( يمثل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر9جدول:)              

سنة  40و 30( أن الفئة التي تتراوح أعمارهم بين 02توضح  المعطيات المدونة في الجدول ) 
 وباإلجمال هم منالتي تهتم وتتقن تطبيقات اإلدارة اإللكترونية  من فئة الشباب، %22مرتفعة بنسبة 

نولوجية تقع ولديهم مستوى دراسي مقبول لهم أهلية للتطبيقات الجديدة، والرهانات التك خرجي الجامعات
وهي الفئة  %20سنة بنسبة  20إلى  40على الفئة األكثر حيوية على إستخدامها، وتليها فئة من 

موظفا واحدا سنة  20من  والفئة أكثر، المخضرمة بين اإلعتماد على اإلدارة التقليدية واإلدارة اإللكترونية
 وهي ضئيلة جدا.  فقط
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 : الحالة العائلية -3
 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 %22.2 22 متزوج
 %32.2 13 أعزب
 %100 40 المجموع

 ( يمثل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة العائلية3جدول:)                   

، حيث مسؤولين على بيوتهم)متزوجين(( أن أغلب الموظفين 03نالحظ من خالل الجدول )       
رتفاع الفئة األولى يؤديمن العزاب  %32.2 ، ونسبة%22.2بلغت نسبتهم  إنخفاض مستوى اإلنحراف  وا 

في أداء الوظيفة العامة، ألن الفئة المتزوجة تكون أكثر حذرا من ممارسات الفساد حفاظا على مكانتهم 
وبالتالي التقيد بالضوابط  ،وخوفا من ضياع منصبهم كونهم من ذوي المسؤوليات على عائالتهموسمعتهم، 

ن كانت نظرة أخرى ترى أن المسؤولين على العوائل وبسبب الضغوطات اإلجتماعية وكثرة  تمعية.المج وا 
 الطلبات تدفعهم إلى الطرق الفاسدة للكسب أكثر خاصة مع ذوي الدخل الضعيف.

 : المستوى التعليمي -4
 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 %00 00 إبتدائي
 %42.2 12 ثانوي
 %00 00 متوسط
 %22.2 23 جامعي
 %100 40 المجموع

 ( يمثل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليم14جدول:)               
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 %22.2( أن أغلبية أفراد العينة ذوي الشهادات الجامعية بنسبة 04نالحظ من خالل الجدول)     
مؤشر إيجابي في بناء شخصيات األفراد وهذا يمثل  %42.2وأقل منهم ذوي المستوى الثانوي بنسبة 

وتكوينهم من حيث الجانب القيمي والفكري والثقافي، مما يسهم في بلورة قيم الضبط الذاتي لدى الموظفين 
أثناء أداء مهامهم األمر الذي يجنب الكثير من اإلنحراف والفساد، إلى جانب زيادة قدراتهم على إستيعاب 

كما قد تكون للبعض نظرة أخرى بأن ذوي المستوى  ثة بابتكاراتها المتسارعة.التعامل مع التكنولوجية الحدي
التعليمي قد يجعل األشخاص أكثر معرفة بالطرق الملتوية بتعاملهم ومعرفتهم الجيدة إلستخدامات 

 التكنولوجية الحديثة العالية الجودة.

 المركز الوظيفي: -5
 النسبة المئوية التكرارات الفئات

 %2.2 03 في اإلعالم اآللي مهندس
 %12.2 02 متصرف إقليمي

 %10 04 ملحق اإلدارة اإلقليمية
 %32.2 13 عون اإلدارة

 %20 02 عون إدارة رئيسي
 %12.2 02 موظفون في إطار عقود ما قبل التشغيل

 %100 40 المجموع

 متغير المركز الوظيفي ( يمثل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب15جدول:)              

( نالحظ أن أغلبية الموظفين درجتهم الوظيفية كانت برتبة عون إدارة 02من خالل الجدول )     
الذي يتم توظيفهم بالمستوى الثانوي وهذا ما يفسر تنازلهم على شهاداتهم الجاميعة بغية  %32.2بنسبة 

ب الشهادات الجامعية كانت نسبتهم من عون إدارة رئيسي وأصحا %20العمل.وتليها مباشرة نسبة 
ما يبين ضعف الكوادر البشرية  من مهندسين في اإلعالم اآللي %2.2. كما نالحظ وجود نسبة 12.2%

من رتبة  %10ونسبة  المتخصصة في مجال اإلدارة اإللكترونية التي تعتبر من أهم المتطلبات لتطبيقها،
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يؤدي إلى  موظفين بعقود مهنية غير محدودة األجلمن  %12.2ملحق اإلدارة اإلقليمية وهناك نسبة 
عرقلة في التطبيق بسبب عدم الجدية في التعلم للتقنيات الجديدة كون منصبه غير دائم، وبالتالي يفتقد 

لموظفين في مختلف الدرجات والمراكز ل. وقد عمدنا توزيع اإلستبانات العمل إلى الفاعلية والمسؤولية
 .الدراسة الوظيفية في البلدية قيد

 الخبرة المهنية: -6
 النسبة المئوية التكرارات الفئات

 %2.2 03 سنوات 02أقل من 
 %20 24 سنوات 10إلى  02من 
 %12 02 سنة 12إلى  10من 

 %12.2 02 سنة 12أكثر من 
 %100 40 المجموع

 متغير الخبرة المهنية ( يمثل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب16 جدول:)                

سنوات بنسبة  10إلى  02( أن أغلبية الموظفين لديهم خبرة من 02يتضح من خالل الجدول)     
سنة  12إلى  10من فئة  %12سنة، ونسبة  12تمثل فئة ذو خبرة مهنية أكثر من  %12ونسبة  20%

لكن من  ،ة  والمصلحة العامةوهذا مؤشر جيد على وجود إنتماء وظيفي يخدم أهداف البلدي  ،خبرة مهنية
جهة يمكن القول أن األكثر خبرة يفتقرون إلى معرفة أكثر بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة مقارنة بالعامل 

  يحتاج المورد البشري إلى دورات تدريبية دورية.الصدد  وهذا راجع إلى عدة إعتبارات وفي هذا ـ،الجديد
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 ثانيا: تحليل فقرات اإلستبانة

نستعرض من خالل نتائج وتحليل فقرات اإلستبانة لألفراد العينة المدروسة، وقد تم إستخدام جدول  
  التكرارات والنسب المئوية، من أجل الوصول إلى النتائج ومن ثم إختبار فرضيات الدراسة.

 محور الخدمات اإللكترونيةتحليل  -0
 وأفراد المجتمع.تداول مفهوم اإلدارة اإللكترونية بين الموظفين هل  -أ

 (: تداول مفهوم اإلدارة اإللكترونية10جدول)

حيث كانت نسبة  ، ( أن النسب متقاربة حول إنتشار مفهوم اإلدارة اإللكترونية01يبين الجدول ) 
وبهذا البد من نشر الثقافة اإللكترونية وتعميمها أكثر  ، غير موافقين %42.2موافقون، ونسبة  22.2%

قامة توعية لهذا المفهوم والتعريف بإيجابيات التحول في السير اإلداري نحو التسيير اإللكتروني لتخفيف  وا 
 .وسهولة اإلجراءات لدقةاالتي تتسم بالوضوح و  المقدمةالفساد اإلداري من خالل الخدمات 

 فقدان البيانات والملفات التي يتم حفظهافي صعوبة هل هناك   -ب
 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 %22.2 32 موافق

 %12.2 02 غير موافق
 %100 40 المجموع

  والملفات التي يتم حفظهابيانات ال صعوبة فقدان (:19جدول)

 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 %22.2 21 موافق

 %42.2 18 غير موافق
 %100 40 المجموع
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على أن إستخدام التقنيات  % 22.2بنسبة ( أن أغلبية العينة المدروسة موافقون02يتضح من الجدول )
 الجديدة في اإلدارة أعطت حماية وصعوبة الضياع ألي ملف تم حفظه، وهذا راجع إلى النظام اإللكتروني
الذي يحمي المستفيد والجهة صاحبة الخدمة بفضل التخزين المستمر للمعلومات ونسخها في عدة نماذج 

واألهم من هذا ، الوقتكثفة التي تستلزم بذل جهد أكبر وهدر لمإلكترونية بعيدا عن السجالت الورقية ا
يؤيدون إمكانية فقدان البيانات وتبقى نسبة محتملة  %12.2، ونالحظ أن التعرض للتلف والضياع

 الحدوث.
 اإلدارة اإللكترونية قلص سيادة القرابة في اإلدارة. الخدمات نظام هل -ج

 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 %22 34 موافق

 %12 02 غير موافق
 %100 40 المجموع

 (: تقليص سيادة القرابة في إنهاء األعمال13جدول)

موافقون على تقليص مستوى المحاباة والقرابة في  %22( أن نسبة 03يتضح من خالل الجدول ) 
تقليص و السرعة في األداء التي تتسم ب حيث ساهمت اإلدارة اإللكترونية إنهاء المعامالت اإلدارية،

وضعت حد  كما ،من أجل إنهاء المعامالتشوة ر وال الوساطةبمنع اللجوء إلى  ،بإقامة توازناإلجراءات 
، حيث أن والعديد من القيم السلبية للتالعبات والتحايالت على الملفات اإلدارية والخدمات العامة

المصلحة العامة، وبهذا قلص مستوى تغليب  التطبيقات اإللكترونية إستطاعت نشر وعي إيجابي يخدم
. ونالحظ نسبة يتحمل المسؤولية ومواطنالمصلحة الشخصية في المعامالت اإلدارية، مما يخلق موظف 

 ، من أفراد عينة الدراسة غير موافقون على ذلك بمعنى أن بعض المعامالت تخضع ألسس القرابة 12%
تخاذ الذهنيات المرتبطة ، وهذا راجع إلى قيد الدراسةالقرار في بلدية  وهذا يؤثر سلبا على العمل اإلداري وا 

  .بالمواطنين
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 نظام اإلدارة اإللكترونية تدخل القيادات الشعبية في اإلدارة. هل قلص -د
 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 %22.2 22 موافق

 %32.2 13 غير موافق
 %100 40 المجموع

 تدخل القيادات الشعبية في العمل اإلداري (: تقليص14جدول)

موافقون على  إستخدامات اإلدارة اإللكترونية قلصت  %22.2( أن نسبة 04يتضح من الجدول )    
والفواعل السياسية في العمل  من ممثلي لجان األحياء تدخل القيادات الشعبية كممثلين المجتمع المدني

تأييد أن هناك حاالت تدخل في المسار اإلداري  %32.2حظ نسبة اإلداري، وفي القرارات اإلدارية. ونال
واإلجراءات اإلدارية وهذا يؤكد على وجود ثغرات في برامج تطبيق اإلدارة اإللكترونية التي تسمح بإنتشار 

 الفساد اإلداري خاصة مع وجود قوى خارجية تضغط على سير العمل داخل البلدية.

التقنيات أن من خالل مؤشر الخدمات اإللكترونية المقدمة من طرف بلدية الناصرية يتضح     
، مما يعني أن الخدمات اإللكترونية ذات أهمية تعود موظفيها على أداء يبدور إيجاب تالجديدة إنعكس

ضافة نوع من النزاهة لإلدا ،على الموظف وعلى طالبي الخدمة التي  رةوبالتالي خدمة الصالح العام وا 
بالمقابل نالحظ أن تمنح عالقة إيجابية بين اإلدارة والمواطن وتحقيق الرضى، وبناء عالقة وظيفية جيدة ، 

في تسهيل اإلجراءات  إيجابياتهالمفهوم الجديد يحتاج إلى المزيد من التعميم والتعريف به من خالل 
 ساد اإلداري.فرص الف ويحجموالمهام اإلدارية الذي يمنع السلوكيات السلبية 
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 الرقابة اإللكترونيةتحليل محور  -9
 المتعاملين في التعامالت اإلدارية  ثقة هل إزدادت -أ

 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 %82.2 32 موافق

 %2.2 03 غير موافق
 %100 40 المجموع

 اإلداريةدة ثقة المتعاملين في التعامالت (: زيا10جدول)

على أن إستخدام %82.2 أغلبية عينة الدراسة موافقون بنسبة (10)خالل الجدول  نالحظ من     
بفضل مميزات اإلدارة  ،في التعامالت اإلدارية من طرف المواطنين اإلدارة اإللكترونية أدت إلى زيادة الثقة
المعلومات في  وفق نظام سريع في إظهار وتحسين الخدمة المقدمة اإللكترونية بتطوير األداء الوظيفي

رتفاع مردودو  مما يمنع التباطئ في العمل ،الوقت المناسب ما يستجيب بشكل جيد للمتطلبات المتزايدة. ه، ا 
 كانوا غير موافقون. %2.2يؤدي إلى تفعيل مبدأ الشفافية في اإلدارة ونالحظ نسبة جد ضعيفة تمثل  الذي

 التالعب بالمعلومات مستوى إنخفاضاإلدارة اإللكترونية أدت إلى هل   -ب
 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 %20 32 موافق

 %20 02 غير موافق
 %100 40 المجموع

 بالمعلومات التالعب مستوى نخفاضإ(: 19جدول)

أن اللجوء إلى تطبيقات اإلدارة اإللكترونية كان له الدور الكبير في حماية   (19)يبين الجدول     
من أفراد العينة المدروسة، وبالتالي تقليص مستوى  %20المعلومات من التالعبات وذلك بموافقة 

اإلنحراف وسوء إستعمال المهام المخولة للموظفين في التغير أو الحذف أو التعدي على خصوصيات 
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ستخدام الرقم السري الخاص بالملفات والمعلومات المحفوظة إلكترونيا، وذلك لما تملكه األشخاص كإ
اإلدارة من برامج تمكنها من حجب المعلومات والبيانات المهمة وعدم إتاحتها إال لذوي الصالحية الذين 

إلى  وهذا ما يؤدي يمتلكون كلمة المرور، وبهذا تحميها من التلف والتزوير وقدرتها على اإلخفاء والسرية.
تقليص التهاون في أداء الواجبات الوظيفية وتحجيم التعقيدات البيروقراطية، و ضبط عمل الموظفين بدقة 

ضبط سلوك ير أمن وسالمة وصحة المعلومات، و فالضبط اإلداري يعطي حماية للمهام المخولة بتوف
 .الموظفين في إطاره السليم للوصول إلى نتائج أحسن

 ارة اإللكترونية وفر مبدأ المساءلة في اإلدارة نظام اإلدهل  -ج

 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 %22.2 28 موافق

 %22.2 11 غير موافق
 %100 40 المجموع

 (: توفير المساءلة في اإلدارة13جدول)

على مدخالت ومخرجات  موافقون ويأييدون تعزيز المساءلة %22.2( أن نسبة 03يبين الجدول )     
العمليات اإلدارية، وذلك بأداء الموظف لمهامه بعيدا عن المحسوبية، حيث تدفع المسألة نحو اإلستقامة 

في إطار تطبيقات اإلدارة اإللكترونية، الذي يؤدي إلى خلق درجة عالية من  والعمل وفق قواعد مضبوطة 
غير موافقون وهي  %22.2مل اإلداري، وتبقى نسبة الشفافية وتبني الموظفين إتجاها إيجابيا تجاه الع

،  لكنها تؤكد على العمل  لترسيخ مبدأ المساءلة لكل األطراف بغض النظر غن إنتمائتهم نسبة ضعيفة
 .الوظيفية
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 اإلدارة اإللكترونية وفرت إجراءات واضحة، تعزز المبادئ األخالقية في العمل.هل  -د

 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 %80 32 موافق

 %10 04 غير موافق
 %100 40 المجموع

 اإلدارة حة في(: توفير اإلجراءات الواض14جدول)

على إيجابية  %80غلبية عينة الدراسة موافقون بنسبة أأعاله أن  (14)نالحظ من خالل الجدول     
عادة بناء منظومة أخالقية في اإلدارة من  خالل تنظيم سلوك األفراد اإلدارة اإللكترونية في تفعيل وا 

 .  وتوجيهه نحو إرضاء المجتمع

في اإلدارة  جيدةاإلدارية يتضح أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية عزز مبادئ الرقابة من خالل مؤشر       
تاحة المعلومات بشكل مستمر تعطي درجة من المصداقية، وبهذا تحد من  إلمتيازها بالوضوح والدقة وا 

عطاء فرص عادلة للمواطنين، وتقديم خدمات ذات جودة لسهولة اإلجراءات.   الفساد اإلداري، وا 

ية من خالل إمكانية  الرقابة الذاتكما نالحظ أن مستوى التالعب بالمعلومات إنخفض بفعل تعزيز  
تخاذ اإلجراءات المناسبة لتصحيحها، وبالتالي بناء ميثاق  رصد اإلنحرافات والتعرف على مواطن الخلل وا 

منع ممارسة الفساد اإلداري ت التيمؤسسي موثوق به، باإلضافة إلى خضوع الممارسات اإلدارية للمساءلة 
زالة العوائق على مستوى متقدم من خالل إستخدام األساليب اإللكت رونية في أداء الواجبات المهنية وا 

من خالل التقنيات الحديثة التي تحمي مصالح كوسيلة مرشدة عزز البعد الرقابي ت البيروقراطية.
مدى إلتزام العاملين بأسس ومتابعة ومالحظة األشخاص، وتعتبر الرقابة اإللكترونية أداة فعالة لمراقبة 

مشروعة والسلوك الغير ة بعيد عن الممارسات داء الوظائف بكل نزاهالعمل، وبالتالي الحرص على أ
 الفاسد في العمل.
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 تحليل محور تقنية التوقيع اإللكتروني -3
 بالخصوصية التوقيع اإللكترونييتمتع هل  -أ

 بالخصوصية التوقيع اإللكترونييتمتع (: 10جدول)
 

فراد العينة المدروسة موافقون أالتي تمثل أغلبية  %22.2ن نسبة أ( 01نالحظ من خالل الجدول)    
وحفظ سرية المعلومات المدونة   والموثوقية  بدرجة كبيرة من الخصوصيةتميز ي التوقيع اإللكترونيعلى أن 

خدمة لألهداف المسطرة من خالل والمعامالت اإلدارية من أي تحريف، وذلك بإعطاء الثقة واألمان  
، وبالتالي عدم التالعب بالملفات الشخصيةالحرص على إكتشاف األخطاء والنقائص في البيانات 

 . حدوث بعض الحاالت غير المستبعدةغير موافقون وهذا راجع إلى إمكانية  %12.2ونالحظ نسبة 
 

 .ضمان أمن المعلومات  على قادر التوقيع اإللكترونينظام  هل -ب
 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 %82 32 موافق

 %02 02 غير موافق
 %100 40 المجموع

 .ضمان أمن المعلومات على قادر التوقيع اإللكترونينظام (: 19جدول)
 

على أن نظام  %82( أن أغلبية إفراد العينة المدروسة موافقون بنسبة 02)يتضح من الجدول     
، حيث والعمليات اإلدارية في اإلدارة والحفاظ على الصالح العاممبدأ األمن عزز  التوقيع اإللكتروني

أفرزنها قيمة أخالقية فهي  على البيانات واألجهزة  أمن المعلومات من أولويات العمل اإلداريصبح أ

 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 %22.2 33 موافق

 %12.2 02 غير موافق
 %100 40 المجموع
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يتمتع بها الموظف ويلتزم بحدود العمل وعدم تجاوزها، ويوفر الثقة ، بحيث كنولوجيات الحديثةالت
غير موافقة على تعزيز مبدأ األمان  %02الخدمة والحفاظ عليها. كما نالحظ نسبة  أداءوالمصداقية في 

أو عدم معرفتهم  وذلك بوجود ممارسات سلبية تصدر من بعض الموظفين الذين ال يملكون ضمير مهني
وكذا قلة معرفتهم لألساليب اإللكترونية في  عيةاإلجتما موهذا يعود إلى تنشئته لتقنية التوقيع اإللكتروني

 .اإلدارة
 المعلومات أو حذفها أو اإلضافة إليها. تحريفمنع ي التوقيع اإللكتروني هل -ج

 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 %22.2 32 موافق

 %12.2 02 غير موافق
 %100 40 المجموع

 المعلومات أو حذفها أو اإلضافة إليها تحريفمنع ي التوقيع اإللكتروني(: 13جدول)

 اإللكتروني التوقيعموافقون على أن  %22.2( أن نسبة مرتفعة تمثل 03يتضح من الجدول )     
يمنع تزويرها، فالتقنيات اإلضافة إليها، وهذا  حذفها أو ضمن حماية وعدم المساس بالمعلومات أوي

حيث تساعد قاعدة البيانات  ،اإلداري الفسادمكافحة الفعالة في األساليب  من من توقيع إلكتروني الجديدة
نسبة  . كما نالحظ أنفي الملفات اإلدارية بالتعرف على األشخاص وهويتهم في حالة وجود تزوير

غير موافقون حيث أن التالعبات مازالت تمارس من طرف أقلية، وهذا راجع إلى الموظف بحد  12.2%
 .رغم أن هذه األمور غير واردة األن ال سبيل ألحد للوصول إليها ذاته

كوسيلة حديثة في اإلدارة، السيما بلدية  إستخدام تقنية التوقيع اإللكترونيمن خالل مؤشر       
نالحظ أن الممارسات والسلوكيات الفاسدة إنخفظت بفعل التطبيقات اإللكترونية الجديدة التي  الناصرية

نخفاض و ، حاالت التزوير والتحريفتبنتها بلدية الناصرية، ولقد عززت النزاهة اإلدارية وقلصت  ا 
أصبح مسار الضغوطات الممارسة من القوى الخارجية التي ينتمي إليها الحزب الحاكم في البلدية، حيث 

تخاذ القرارات اإلدارية والمحافظة على الصالح العام وحقوق المواطنين من مبادئ  اإلجراءات اإلدارية وا 
وتأمينه  لي يحفظ محتوى المحررفالتوقيع اإللكتروني الذي يتم حجزه على جهاز الحاسب اآل ،ةاإلدار 
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التوقيع حيث يحمل داللة الرضى  التوقيع اإللكتروني عن إرادة صاحبيعبر  وضمان سالمة البيانات.
عكس التوقيع  ف هوية الشخص بحيث تكش واإللتزام على ما تم التوقيع عليه الذي اليمكن التغير فيه

 .دون معرفة من تم بذلكالتقليدي الذي يزور ويقلد بسهولة 

 تحليل محور الهندرة اإللكترونية -4
 تصميم العمليات اإلداريةإدخال تكنولوجيات المعلومات مكنت من إعادة صياغة هل  -أ

 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 %22.2 31 موافق

 %22.2 08 غير موافق
 %100 40 المجموع

 إدخال تكنولوجيات المعلومات مكنت من إعادة صياغة تصميم العمليات اإلدارية(: 10جدول)
 
على أن إدخال %22.2بنسبة  ( أن أغلبية عينة الدراسة موافقون01نالحظ من خالل الجدول)       

التقنيات الحديثة في اإلدارة ساعدت في إعادة النظر في األنشطة واإلجراءات من خالل األساليب الجديدة 
في العمل، فالمكاتب تتوفر فيها أجهزة الحاسوب وشبكات األنترنت لخدمة المواطن واإلدارة ، وهذا ما 

خدامات الورقية، وهذا ما مكن من إعادة تنظيم األنشطة يتناسب مع الغرض المرجو منها بعيدا عن اإلست
إستمرارية التعامل على تؤكد  %22.2للتخلص من المعامالت الغير مرغوب فيها، بالمقابل توجد نسبة 

 .باألساليب التقليدية لبعض الخدمات كشهادة اإلحتياج الخاصة بمنحة التالميذ المتمدرسين
 بفضل الهندرة اإللكترونية دةالعمليات اإلدارية تتسم بالجو هل   -ب

 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 %82.2 38 موافق

 %2.2 01 غير موافق
 %100 40 المجموع

 العمليات اإلدارية تتسم بالجودة بفضل الهندرة اإللكترونية(: 19جدول)
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على أن إعادة هندسة العمليات %82.2( أن األغلبية موافقون بنسبة 02يتضح من الجدول)        
اإلدارية تتسم بالجودة  وسرعة في التنفيذ وتحقيق الرضى من خالل أداء المهام بشكل صحيح، ففهم 

رتياح المواطنين نتيجة تأدية  حاجيات األفراد والعمل على تلبيتها تؤدي غلى اإلستقرار ونمو المؤسسة  وا 
نجاز معامالتهم بسهولة، وبالتالي تجنب الو   قوع في ممارسات الفساد اإلداري. وا 

 
 الهندرة اإللكترونية تزيد من كفاءة العمليات اإلدارية هل  -ج

 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 %80 32 موافق

 %10 04 غير موافق
 %100 40 المجموع

 لكترونية تزيد من كفاءة العمليات اإلداريةالهندرة اإل (: 13جدول)
 

ستخدام  اللجوءموافقون على أن   %80األكثرية من عينة الدراسة أي  أن ( 02يبين الجدول)          وا 
وبأقل  صر وقت وبأقل تكاليفقيؤدي إلى السرعة في اإلنجاز، أ األساليب اإللكترونية في العمل اإلداري

بتكارية في إستخدام الوسائل التكنولوجية جهد ، فالتخلي عن اإلجراءات التقليدية والتفكير بصورة جديدة وا 
يحقق معيار الرشد في التسير بشكل مستمر،  ،حاجيات المواطنين باإلستخدام الفعال للموارد المتاحة لتلبية

من الروتين والعمل على حل  فإعادة النظر في تصميم األنشطة يشجع على اإلبداع في العمل والتخلص
 .الت لتحقيق األهداف اإلستراتيجيةالمشك

 
 الهندرة اإللكترونية تعزز المسؤولية في العمل هل -د

 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 %82 32 موافق

 %02 02 غير موافق
 %100 40 المجموع

 الهندرة اإللكترونية تعزز المسؤولية في العمل(: 14جدول)
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أن إعادة هندسة على  %82( أن أكثرية العينة المدروسة موافقون بنسبة 04يبين الجدول)       
، وذلك بصورة متكاملة روح المسؤولية في إنجاز األعمال العمليات اإلدارية إلكترونيا تساهم في إضفاء

اء على أعمالهم والقض وهذا ما يحسن من مهارات وقدرات الموظفين وتطوير ،لحماية المصلحة العامة
، وبالتالي التعلم الذي يزيد راتهمهاراته وثقة أكبر في قد السلبية، فيصبح الموظف يعتمد على الممارسات

لمام الموظف بمحيط عمله اإلداري وكشف متطلبات العمل وترسيخها في ذهنه واإلستعداد ل همن إدراك وا 
يس أن تصبح اإلدارة كفؤة فقط بل يتطلب اإللتزام بالعمل الهندرة اإللكترونية ل ألنالمستمر لإلرتقاء أكثر.
وتحقيق الرضى والقبول، فربما تمتلك المؤسسة أكفاء لكن تحتاج إلى التميز بين وتأديته بشكل أفضل 

 .لتصبح مؤسسة ذو قيمة الفعل الصحيح والغير السوي والعمل على تصحيحه
      

إلكترونيا تؤدي إلى تحسين األداء اإلداري ومعرفة مدى توفر  إن إعادة هندسة العمليات اإلدارية         
ومن ثم إستغاللها بشكل أفضل وبكل مسؤولية وتمكين العاملين بإتخاذ قرارات سليمة  ،المتطلبات األساسية

كتشاف األساليب الخاطئة والثغرات تنمية قدراتهم ومن ثم إعادة النظر فيها، إضافة إلى  ،ومناسبة وا 
 مشاكل العمل وتجويد الخدمة المقدمة.  لحلالفردية 

   
 

من خالل الجانب النظري للدراسة الذي إعتمدنا فيه اإللمام والبحث في فهم موضوع اإلدارة      
اإللكترونية كوسيلة أفرزتها التطورات التكنولوجية التي أصبحت من ضروريات اإلصالح اإلداري 

لدراسة التي لمساهمتها الفعالة في مكافحة الفساد اإلداري، ومن خالل البيانات واألجوبة المتعلقة بعينة ا
 العمل. مقدمةفي  التي وضعنهاإعتمدناها في الجانب النظري إرتأينا إثبات صحة الفرضيات 

التصدي للفساد اإلداري، من خالل الخدمات اإللكترونية في اإللكترونية اإلستغالل األمثل لإلدارة  ساهم -
بأقل وقت وبأعلى مستوى تبسيط اإلجراءات المقدمة التي تتسم بالسرعة والمرونة في األداء، ومن خاللها 

من خالل تقليص الملفات الورقية المتراكمة في اإلدارة التقليدية والعمل على التخزين  ،أقل تكلفةو  األداء
للمواطنين،  ويسهل األعمال والمعامالت التي يتم تقديمها ييسر مماومن ثم ترشيد النفقات،  ،اإللكتروني

، فضال عن تحقيق الشفافية في اإلدارة بإعتبارها المنفذ وتقليل الشكاوي البيروقراطيةار صإنحجانب  إلى
األساسي للسياسة العامة للدولة ونجاحها، إذ يعد تحقيق مبدأ الشفافية اإلدارية من أهم التدابير الرامية 



الفصل الثالث:  واقع مساهمة اإلدارة اإللكترونية في الحد من الفساد اإلداري ببلدية 
 الناصرية

 
 

130 
 

أن اإلدارة . كما تتم بطريقة صحيحة للوقاية من الفساد اإلداري، وذلك من خالل خدمات ذات جودة
 اإللكترونية أعطت رابطة جديدة وثقة بينها وبين المستفيدين.

وبفعل المميزات واإليجابيات التي أفرزتها اإلدارة اإللكترونية سارعت العديد من الدول إلى تبنيها لمواجهة  -
ونقلة نوعية نحو الخدمات العامة وى إدارتها، فهي مرحلة إنتقالية مشكل الفساد اإلداري على مست

اإللكترونية، حيث تبنتها مختلف الدول المتطورة والمتخلفة منها، فهي حتمية فرضها الواقع، لذلك أصبح 
منها كأسلوب ناجح في تسير اإلدارات، لما لها من نتائج إيجابية  لإلستفادةمن الضروري اللجوء إليها  

ؤولية العمل  ونشر قيم أخالقية تعود بالنفع على اإلدارة والمجتمع من خالل رفع الرقابة الذاتية ورفع مس
 ككل.

في مواجهة الفساد  دور مهم لهاالدراسة التي  قيدبلدية الومن خالل  تفعيل اإلدارة اإللكترونية في  -
نتائج من حيث تحسين الخدمة م العوامل المسببة له، بإعطائها أما فإلداري، والحد من إنتشاره والوقو ا
نخفاظ اإلكتظاظ والفوضى، الدقة في العمل وتجنب األخطاء  بتبسيط اإلجراءات عمومية، وذلكال وا 

والتالعبات، الرقابة في المعامالت اإلدارية، وتعزيز الجانب األخالقي في العمل اإلداري كل هذه 
ة، المحسوبية  أعطت بعد كبير في تقليص مستويات الفساد ومسبباته من إهمال وظيفي والرشو  اإليجابيات

وغيرها من اإلنحرفات اإلدارية، حيث أن إنتهاج اإلدارة اإللكتررونية كأسلوب إداري منع الكثير من 
من  ، الشفافيةالذاتية ئ الرقابةدمظاهر الفساد اإلداري وقطع الطريق أمام إنتشاره من خالل تفعيل مبا

 إلدارة.، المساءلة وهذا ما يضمن السير الجيد لخالل الوضوح والدقة
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 المطلب الثالث: معيقات اإلدارة اإللكترونية في بلدية الناصرية

اإلدارية  ، وفي إطار حتمية العصرنةإللكترونية بعقبات ومعطيات عديدةاإلدارة ا يصطدم تطبيق 
التي تعد من ضمن خطط اإلصالح اإلداري التي تتبنها المؤسسات بهدف مواجهة اإلختالالت التي 

 ومن أهم المعوقات نجد: الرقمية.تعترض تقدمها في ظل الثورة 

 العقبات اإلدارية:وال:أ
 ضعف التخطيط والتصميم على مستوى اإلدارة لبرامج اإلدارة اإللكترونية. -
عدم القيام بالتغيرات التنظيمية المطلوبة بإدخال اإلدارة اإللكترونية بمفهومها الحقيقي، فمازالت الهياكل  -

 موجودة.التقليدية 
غياب رؤية إستراتيجية واضحة بشأن إستخدام التكنولوجيا الجديدة، وذلك لعدم إقتناع القيادات العليا  -

عن النظام التقليدي المسيطر على فكرهم المتعارف  بإستخدامات التقنيات، وعدم قدرتها على التخلي
وفي عصر الثورة الرقمية تفتقر لموقع إلكتروني الذي يعتبر أكثر  بلدية الناصريةحيث أن  ،عليه

قنوات اإلتصال، حيث يوفر عناء التنقل من خالل نقل اإلنشغاالت وتبادل الملفات بسهولة الذي 
 يساعد على التطوير اإلداري.

 
 العقبات المالية: ثانيا: 

إرتفاع تكاليف تجهيز البنية التحتية للتطبيق اإلدارة اإللكترونية، التي تستلزم مبالغ معتبرة والبلدية  -
تعتمد بالدرجة األولى على الحصة  المستوى، فهيميزانيتها ال تسمح لإلقتناء أجهزة تكنولوجية رفيعة 

التي توفرها الوالية لتطبيق هذا المشروع، حيث أن التطبيق اإللكتروني يطبق بوتيرة بطيئة وبطريقة 
 مبعثرة.

ضعف الصيانة لألجهزة اإللكترونية خاصة للحواسيب اإللكترونية، وهذا راجع إلى نقص األيادي  -
 ونقص دورات تدريبية في هذا المجال.  في ميدان اإلعالم األلي، العاملة المؤهلة

شبكة األنترنت، وعدم وجود بريد ضعف ، الطباعات و اتمبيوتر، الناسخنقص المعدات من أجهزة ك -
 إلكتروني الذي من شأنه تسهيل بعض األمور.
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 العقبات البشرية:ثالثا:
فيما يخص جاهزية  تفتقر لكوادر مؤهلة  بلدية الناصريةنقص التدريب للموظفين في مجال التقنية،  -

  إستقبال المفهوم الجديد.
صعوبة فهم مضمون اإلدارة اإللكترونية وضعف الثقافة التكنولوجية الكافية بالتقنيات الجديدة، وغياب  -

الدورات التعليمية، حتى أن صانعي القرار لم يفهموا بعد أهمية التكنولوجية في اإلدارة كآلية للتصدي 
لتحسين الخدمة، ومازال مفهومها غير واضح وربما هذا راجع إلى التخوف  للفساد اإلداري ومن ثم أداة

 من التغير، إضافة إلى نوع من عدم اإلستعداد من طرف المجتمع لتقبل فكرة التحول اإللكتروني.
فبلدية الناصرية مازلت تعاني من األمية وبالتالي نجد في بعض الحيان المقاومة للتغير والدعوة إلى 

 ب التقليدية،  وهنا البد من توعية بمميزات اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة. أن األسالي
بذل المزيد من الجهود لترقية العمل باألسلوب لعدم وجود حوافز مادية ومعنوية تدفع الموظفين  -

 اإللكتروني.
 
 العقبات األمنية:رابعا:

هم معضالت العمل إلكترونيا، بمعنى أ عد من، التي تفي بعض األحيان األمن على المعلومات غياب -
أن الوثائق والمعلومات التي يجرى حفظها وتطبيق إجراءات المعالجة والنقل عليها إلكترونيا لتنفيذ 
متطلبات العمل يجب الحفاظ على أمنها، حيث يجب توفر األمن اإللكتروني والسرية اإللكترونية على 

وعدم الوقوع في الفساد اإلداري ية لتجنب العبث بها. مستوى عال لحماية المعلومات الوطنية والشخص
 اإللكتروني.

إلفالت منه بسبب التعدي على المعلومات و طر القانونية، وغياب العقاب اإلفتقار للبيئة المحميية باأل -
 في بعض األحيان.

تي غياب الحفاظ الكامل للبيانات من الفيروسات واإلختراقات التي تمارس على مستوى البرامج ال -
    .1تشمل المعلومات. فالجانب األمني يعتبر أولوية في مجال تطبيق اإلدارة اإللكترنية

                                                           

 زواال.13:00، على الساعة 02/02/2018يوم  الناصرية،عام بلدية  أمين، مع السيد مهدي رزقي مقابلة1 
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خر لها ال يجب إغفاله، يصعب حصره من فوائد فإن الوجه اآلإذا كان للوسائل الحديثة ما         
اإللكتروني أي الجرائم فاإلستخدامات السلبية والسيئة والضارة تفتح المجال أمام فساد جديد وهو الفساد 

، وذلك بإستخدام األجهزة من طرف األفراد تتمتعبر عن سلوك غير سوي  اإللكترونية التي
 للممارسة الجرائم اإللكترونية،لي من ضمن األجهزة األساسية لكترونية، الذي يعتبر الحاسوب اآلاإل

المتمثلة في إفشاء  اإلتصاالتصر في مجال المعلومات و صلة قوية بمستحدثات الع لها فهذه األخيرة 
األسرار المعلوماتية، بنشر المعلومة والبيانات المؤمنة ألشخاص غير مصرح لهم، إضافة إلى جريمة 
اإلتالف حيث نجد إعتداءات على محتوى البرامج التي تشمل المعلومات وذلك بإتالفها وتزويرها 

سس اإللكتروني على الوثائق وكشفها والتغير في محتواها، كما نجد السرقة المعلوماتية والتج
ألشخاض بهدف مصلحة ما، فاألنظمة األمنية أقل إستقرارا نظرا لتسارع الجرائم اإللكترونية وأدواتها 

اإلدارة اإللكترونية هي المشكل لم تعد وثغراتها تماشيا مع التطورات الهائلة في المجال التكنولوجي، 
 عدم قدرة بعض الموظفين للحماية.، وكذا لمعيق الرئيسيهو ا بل اإلستخدام السيئ للتقنيات الحديثة

إلى خطة مالئمة  بحاجة مسار التطوير والوصول إلى إدارة فعالة نزيهة وناجحة. وبهذا يكون       
وتدقيق مستمر ومتواصل لتأمين إستمرار تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن، أخذين بعين اإلعتبار خطط 

في حالة تعثر اإلدارة اإللكترونية لسبب من األسباب أو سلبية من  واألزمات بديلة أو خطة الطوارئ
 في مسارها اإليجابيالسلبيات، التي تشكل خطر على التطبيق األمثل لنظام اإلدارة اإللكترونية وتوجيهها 

 وسيلة ناجعة في الحد من الفساد اإلداري.ك
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 :الفصل خالصة

تضمن هذا الفصل إسهامات اإلدارة اإللكترونية في تجاوز الفساد اإلداري في بلدية الناصرية  
تم التوصل إلى أن اإلدارة اإللكترونية لعبت دورا مهما في  ،ميدانيةالبـوالية بومرداس، من خالل الدراسة 

ارية والتقليص من التصدي للفساد اإلداري وتحسين الخدمات المقدمة من خالل تسهيل العمليات اإلد
مال والجدية في العمل، وتسهيل األع المسؤوليةصور التقصير واإلهمال من إهدار الوقت واإلنفاق وتعزيز 

اعيها في إطار السلوكيات والقيم التي ير  تفعيل مبدأ أخالقيات المهنةبعيدا عن المصلحة الشخصية، و 
 الموظف أثناء أداء مهامه. 

نتقال التدريجي من مرحلة التسيير الكالسيكي إلى مرحلة التسيير اآللي عن عصرنة اإلدارة واإل        
دخال تكنولوجيا الحديثة في مجاالت التسيير والتنظيم، وبالتالي إعادة  طريق إصالح مرافق اإلدارة وا 
حداث أنماط عمل جديدة وعصرية ترتكزا أساسا  اإلعتبار للمرفق العام وتحسين أدائه بصفة مستمرة، وا 

 .دارياإل في مجال مكافحة الفساد مسارها اإليجابياإلستغالل األمثل للتكنولوجيا المتطورة في  على
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 ولها أثاريعتبر الفساد اإلداري ظاهرة منتشرة في سائر المجتمعات اإلنسانية على مر العصور،  
مهدمة ومدمرة لكل أشكال التنمية، حيث تضعف ثقة المواطن بالدولة وبفاعلية القانون والنظام العام، ما 
يعطل ويحبط كل الجهود الرامية لإلبتكار والتطوير، األمر الذي دفع إلى اإلهتمام ومحاربة هذه الظاهرة 

عادها وعواملها وأثارها لتحكم على المستوى العالمي خاصة مع التطورات والتغيرات الحاصلة، بكشف أب
 فيها والحد منها.

تعد اإلدارة اإللكترونية من ثمرات المنجزات التقنية في العصر الحديث، حيث أدت التطورات إلى  
ستغاللها بفعالية في  التفكير الجدي من قبل الدول والحكومات في اإلستفادة من منجزات الثورة التقنية وا 

رة اإللكترونية عن مرحلة متقدمة من تطور الفكر اإلداري والعملية اإلدارية اإلدا خدمة المجتمع. تعبر
ونتيجة ألهميتها سارعت العديد من الدول إلى تطبيقها فكانت الدول المتطور نموذجا يقتدى به في إطار 

طانية ثم مريكية والمملكة البريإصالح اإلدارة العامة والولوج إلى خدمات ذات جودة، كالواليات المتحدة األ
 اإلمارات العربية المتحدة وغيرها فهي دول قوية بإدارتها وفي تسيرها.

التقنيات من خالل تجسيدها لمشروع الجزائر  تلكالجزائر كغيرها من الدول إلى تطبيق  سعت 
ستخدامها في المجال  ،2002سنة  اإللكترونية الذي يعتبر نقطة تحول في مجال تطوير الخدمات، وا 

م بشكل كبير في تطوير العمل، إذ جعله أكثر مرونة وفاعلية، كما أدى إلى القضاء على اإلداري ساه
الممارسات التقليدية القائمة على الالمباالة والمحاباة والرشوة وسوء إستغالل الوظيفة العامة والتماطل في 

، كما النفقاتوتقليل ي وتقليص البعد المكاني والزمان أداء الخدمة، إضافة إلى تقريب اإلدارة من المواطن
 جعلت اإلدارة تتسم بدرجة من النزاهة والشفافية محققة دور اإلدارة الحديثة.

بلدية الناصرية من البلديات التي إنتهجت إستراتيجية عصرنة  الميدانية تعتبرومن خالل الدراسة  
بإعتمادها على تطبيقات اإلدارة اإللكترونية، وذلك برقمنة خدماتها ووثائقها  ،اإلدارة واإلصالح اإلداري

ومتري، محققة في يوجواز السفر الب البيومتريةاإلدارية المتعلقة بالحالة المدنية كبطاقة التعريف الوطنية 
ألداء وقلل الذي رفع من مستوى ا، الفساد اإلداري بفعل النظام اإللكتروني الحد منذلك خطوة هامة في 

من نسبة األخطاء وكشفها في وقتها المناسب إن وجدت، ومن ثم إعادة تصحيحها، إضافة غلى سهولة 
عطاء جودة  اتآلياإلتصال بعيدا عن اإلحتكاك المباشر بإتاحة المعلومات، وبالتالي تعزيز  الرقابة وا 

 كما أن التقنيات التكنولوجية تعمل على حماية البيانات والمعلومات من خالل .اإلدارية المقدمة للوظائف
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سد التحول يجإذ  التوقيع اإللكتروني واألرقام السرية الخاصة التي تضمن سالمتها من كل تزوير وتالعب،
ات اإللكتروني أداة لترقية األنشطة والمهام التي تساهم بصورة واضحة في تجسيد اإلصالحات في الخدم

ومن أجل تحقيق أهداف اإلدارة اإللكترونية وتوجيهها ضمن مسارها السليم البد من تجاوز  المقدمة،
العقبات بتوفير البنية التحتية الالزمة، ونشر الوعي اإللكتروني وتدريب الموظفين وتأهيلهم على اإلستعمال 

اإلداري  للفسادلمجابهة ا مية فيألن العنصر البشري من بين العناصر األكثر أه ،األمثل لهذه التقنية
معدات فقط بل تحتاج ليست اإلدارة اإللكترونية  من خالل خلق موظف مؤهل ومسؤول ومبدع. والحد منه

أخالقية وثقافة مجتمعية وجهود جماعية من كل األطراف، وبما أن الموظفين خبراتية و إلى كفاءات وكوادر 
الفساد اإلداري وصوره المختلفة، البد من إيجاد معايير موضوعية هم األداة الرئيسية في تفشي ممارسات 

في تولي المناصب ومن ثم تطويرهم وتحسين مستواهم وفق المتغيرات الحاصلة لتحقيق درجة من 
اإلستقرار اإلداري الذي يحد من ظاهرة الفساد. ومع توفر اإلرادة السياسية الحقيقية من قبل المسؤولين 

حاربة الفساد ونبذه األمر الذي يخلق درجة عالية من الضبط اإلجتماعي مما يسهم وصناع القرار في م
في تعزيز القيم اإليجابية، وال تكتف برفع شعارات المكافحة إذ لم توجد إستراتيجية ضامنة، لذلك البد من 

بهام وثغر  ات تترك وجود ردع حقيقي لهذه الظاهرة بسن قوانين تخدم المصلحة العامة دون وجود غموض وا 
 للمراوغة فيها.

اإلدارة اإللكترونية كآلية هامة في التصدي للفساد اإلداري، لكنه يبقى مشكل البد التركيز  ساهمت 
عليه وتكثيف الجهود لمحاربته، ألنه في الحقيقة قبل أن يكون إنحراف داخل اإلدارة هو مشكل إنهيار سلم 

األشخاص الفاسدة التي تخلو من الضمير اإلنساني األخالق بالدرجة األولى، ومشكل ذهنيات وعقليات 
وبالتالي تكون ممارسات منحرفة تعود سلبا على الواجبات المخولة لهم وتصبح اإلدارة تسيير وفق منهج 
غير سليم وأداة عرقلة، فغياب األخالق ودولة القانون يؤدي إلى ظهور الطرق الملتوية والفاسدة في 

فوجود موظف مرتشي دليل على وجود مواطن راشي، وبهذا ال بد من  المجتمع وتنشأ منظومة سلبية،
 مع التطبيقات الجديدة ضد هذه الظاهرة.  موازتاإستثمار جميع الجهود 

ومن هذا المنطلق ومن خالل الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية للموضوع توصلنا إلى مجموعة  
 من النتائج والتوصيات يمكن عرضها فيما يلي:
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 نتائج الدراسة:

اإلدارة اإللكترونية حتمية فرضتها التغيرات التكنولوجية الحاصلة في العالم، وهي نظام يقوم على  -
حتياجات واإلمكانيات المتوفرة لزيادة  رؤية واضحة المعالم تتضمن أهداف تراعي خصوصية وا 

 فرص نجاحها.
تبارها آلية لعصرنة اإلدارة في سياق تعتبر اإلدارة اإللكترونية أنجع وسيلة لتحسين الخدمات، بإع -

 ترقية المرافق العامة من خالل اإلستغالل األمثل للمال، والجهد، والوقت.  
اإلدارة اإللكترونية مبادئ الشفافية والمساءلة والرقابة، وبالتالي تحد من مشكل الفساد اإلداري  توفر -

 وسوء التنظيم.
ونزيه يوفر المعلومات الالزمة في الوقت المناسب مع اإلدارة اإللكترونية عمل إداري خالق  عززت -

 حماية مناسبة للبيانات والمعلومات.
اإلدارة اإللكترونية على تطوير الوظائف اإلدارية التقليدية ومن ثم ترقية أداء العاملين الذي  عملت -

 قلص بدوره فرص الفساد اإلداري والقضاء على اإلجراءات البيروقراطية.
اإللكترونية من خالل إجراءاتها على تعطيل ومنع بعض األسباب المؤدية للفساد ساهمت اإلدارة  -

 اإلداري من خالل رقمنة الوثائق.
اإلدارة اإللكترونية إلى المزيد من متطلبات البنية التحتية واليد العاملة المؤهلة وموارد مالية  تحتاج -

 لإلرتقاء بالعمل اإلداري.
 
 
 
 
 
 
 
 



خاتمةال  
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 إقتراحات الدراسة: 

رة توفير الشروط واإلمكانيات المناسبة من بنية تحتية قوية من أجل التطبيق األمثل لمشروع ضرو  -
 اإلدارة اإللكترونية.

العمل على تدريب وتأهيل الموظفين على اإلستخدامات الجديدة في اإلدارة، بإعتبار أن العنصر  -
 البشري الضامن األول لتحقيق األهداف المسطرة.

 المعلومات والبيانات مع إحترام النصوص التنظيمية في العمل اإلداري. السهر على حفظ وتأمين -
 مواصلة نبذ ومحاربة الفساد اإلداري لتفادي أثاره الوخيمة في المجال اإلداري. -
، لتفادي حدوث فجوة بين المستويات اإلدارية خالل التنظيميعلى البلدية إعادة النظر في هيكلها  -

 ة وتجنب التأثير السلبي على الخدمات.إستخدام التكنولوجيات الحديث
دراج للتواصل مع المواطنين من جهة، و  خاص بالبلدية ينإلكتروني وبريد ضرورة إنشاء موقع - ا 

عبء التنقل المستمر إلى  إلزالة،  فيها الوثائق اإلدارية التي يحتاجها المواطن في ملفاته اإلدارية
 المقر.

، وذلك إلعطاء مجال لتخفيف الضغط على البلدية رب وقتضرورة فتح ملحقات البلدية في أق -
 للمكاتب البيومترية المستحدثة.أوسع 

العمل على توعية المجتمع بمفهوم اإلدارة اإللكترونية من خالل التركيز على إيجابياتها لتجنب  -
 مقاومة التغير.

 



 
 

 

 
 

 

 المالحق
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10الملحق رقم 

 الناصريةيوضح الهيكل التنظيمي لبلدية (: 10)الشكل رقم 

 رئيس المجلس الشعبي

 نائب الرئيس البلدي

 نائب الرئيس

 نائب الرئيس

 نائب الرئيس

 أمانة رئيس البلدية

المكتب البلدي 

 للنظافةاألمانة العامة

المكتب التوجيه واإلستقب  

 األمانة العامة

مصلحة التنظيم  

والشؤون العامة 

والتنشيط اإلجتماعي 

 والثقافي

 مصلحة

  ةالحالة المدني 

مصلحة الشؤون 

والنشاط المالية 

  اإلقتصادي

مصلحة أمالك 

  البلدية

مصلحة 

تسيير 

  المستخدمين

ز مصلحة التجهي

واألشغال 

  الجديدة

ر مصلحة التعمي

واالحتياط 

  العقاري

مصلحة 

  ةالوسائل العام

مكتب 

 المنازعات

 

مكتب 

تالصفقا  

 

مكتب 

النشاطات 

 اإلجتماعية

ةو الثقافي  

 

مكتب 

التنظيم 

والشؤون 

 العامة 

 

مكتب 

الحالة 

 المدنية 

 

مكتب 

بطاقة 

التعريف 

الوطنية 

وجواز 

السفر 

نالبومتريي  

 

فرع 

الحالة 

 المدنية

مكتب 

 التسير

 

مكتب 

  التجهيز

 

مكتب 

األجور 

  واألعباء

 

مكتب 

 التوظيف

نوالتكوي  

 

المخزن 

 البلدي

حظيرة 

 البلدية

 

مكتب 

إدراج 

 التصوير

البصمات 

واإلمضاء 

ياإللكترون  
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  02الملحق رقم 

 البحث العلميوزارة التعليم العالي و 
 -تيزي وزو –جامعة مولود معمري 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 العلوم السياسية قسم:

 تخصص: سياسات عامة
 إستمارة استبيان حول :

 

 

 -والية بومرداس –إستبيان موجه إلى موظفي بلدية الناصرية                    

متطلبات الحصول اإلستبانة التي بين أيديكم جزء من دراسة تطبيقية ألطروحة جامعية تندرج ضمن       
على شهادة الماجستير في العلوم السيايسة تخصص سياسات عامة بعنوان "اإلدارة اإللكترونية كآلية 

وتهدف هذه اإلستبانة للتعرف على فعالية التحول نحو اإلدارة  -بلدية الناصرية  -تصدي للفساد اإلداري
 اإللكترونية كوسيلة لمكافحة الفساد اإلداري.

فضلكم بقراءة جميع فقرات اإلستبانة بعناية ووضوح، واإلجابة عليها بدقة وموضوعية، وأن راجية ت      
تكون اإلجابات تعبر عن وجهة نظركم بكل مصداقية، كما أؤكد لكم أن المعلومات التي ستدلون بها 
ء ستستخدم ألغراض الدراسة فقط، وتعامل بسرية تامة...شاكرة بصدق جهودكم وحسن تعاونكم في إثرا

 هذا البحث العلمي. 

  الخانة المناسبة في(x) عالمةمالحظة: الرجاء وضع 

 إشراف األستادة:                                                               :من إعداد الطالبة
 يوسف بن نبيلة د/أ.                                                             حمادن جهيدة   
 
  

 اإلدارة اإللكترونية كآلية تصدي  للفساد اإلداري
  -والية بومرداس –بلدية الناصرية 
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 القسم األول: البيانات الشخصية

 الجنس: -0

 ذكر                                    أنثى

 العمر: -9

 سنة              40إلى  30سنة                                      من  30أقل من 

 سنة 20سنة                                 أكثر من  20إلى  40من 

 العائلية: الحالة -3

 متزوج                                                   أعزب                                  

 المستوى التعليمي: -4

  جامعي              ثانوي                 متوسط                   إبتدائي

                        

 ................................:.المركز الوظيفي -5

 الخبرة المهنية: -6

 سنوات 10إلى  02سنوات                                  من  02أقل من 

 سنة 12سنة                                 أكثر من  12إلى  10من 
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 محاور الدراسةالقسم الثاني: 

 

 الخدمات اإللكترونية: المحور األول

غير  موافق
 موافق

   .بين الموظفين وأفراد المجتمعاإلدارة اإللكترونية  تداول مفهوم 10

   .صعوبة فقدان البيانات والملفات التي يتم حفظها 19

   .قلصت سيادة القرابة في اإلدارةاإللكترونية  الخدماتنظام  13

   اإلدارة.قلص تدخل القيادات الشعبية في نظام اإلدارة اإللكترونية  14

 

غير  موافق  المحور الثاني: الرقابة اإللكترونية
 موافق

   .ثقة المتعاملين في التعامالت اإلدارية 10

   .أدت إلى إنخفاض التالعب بالمعلوماتاإلدارة اإللكترونية  19

   .وفر مبدأ المساءلة في اإلدارةنظام  اإلدارة اإللكترونية  13

   .وفرت إجراءات واضحة، تعزز المبادئ األخالقية في العملاإلدارة اإللكترونية  14
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غير  موافق  اإللكتروني تقنية التوقيع: الثالثالمحور 
 موافق

   .يتمتع التوقيع اإللكتروني بالخصوصية 10

   .بالمعلومات قادر على ضمان أمن نظام التوقيع 19

   .المعلومات أو حذفها أو اإلضافة إليها يمنع تحريف اإللكتروني التوقيع 13

 

غير  موافق  الهندرة اإللكترونية: الرابعالمحور 
 موافق

تكنولوجيا المعلومات مكنت من إعادة صياغة تصميم العمليات  إدخال 10
 .اإلدارية

  

   .العمليات اإلدارية تتسم بالجودة بفضل الهندرة اإللكترونية 19

   .اإللكترونية تزيد من كفاءة العمليات اإلداريةالهندرة  13

   .الهندرة اإللكترونية تعزز المسؤولية في العمل 14
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 :قائمة المراجع
 أوال: المراجع باللغة العربية
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 ملخص:
هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على اإلدارة اإللكترونية، وبيان مفهومها العام والوقوف على  تهدف      

دورها كآلية حديثة أفرزتها التطورات التكنولوجية، فهي إستراتيجية تضفي نتائج إيجابية على األجهزة 
د من الممارسات السلبية اإلدارية بتحقيق قدر من المصداقية، الشفافية، والنزاهة. وبالتالي العمل على الح

 في اإلدارة.
بفضل المزايا الجيدة التي إتسمت بها اإلدارة اإللكترونية، أصبحت ضمن أولويات العديد من      

مكانياتها، فهي وسيلة لمعالجة وتذليل النقائص  الدول متطورة كانت أو متخلفة، بإختالف مقوماتها وا 
األهداف. وتم إسقاط الدراسة على واقع التطبيق في بلدية واإلختالالت التي تشكل عائق في تحقيق 

والية بومرداس، التي إعتمدت األسلوب اإللكتروني كألية لتسيير شوؤنها ومن ثم مكافحة الفساد  الناصرية
اإلداري وتوصلنا إلى أن اإلدارة اإللكترونية إستراتيجية متكاملة تتصدي لمظاهر الفساد بشكل سلس، 

ة سياسية، الدعم الكافي، إحترام القوانين والعمل على تعزيز أخالقيات المهنة لتحقيق وذلك بوجود إراد
 .ة لحفظ اإلستقرار وتطوير المجتمعالنجاح واإلستمراري

 
Résume : 
        L’objectif de cette étude était d’élucider l’administration électronique démontrant son 

concert général et son rôle en tant que mécanisme moderne issu des évolutions 

technologiques. L’administration électronique est un outil  stratégie qui utilise les techniques 

de l’information et de la  communication, et en particulier l’internet, en conférant aux organes 

administratifs des résultats positifs notamment la transparence, la crédibilité et l’intégrité. 

        Grace a ces avantages, elle est devenue parmi les priorités pour de nombreux pays 

développes ou en voie de développement comme un moyen pour améliorer la gestion des 

affaires en traitant et en diminuant les carences et les déséquilibres ayant constitue  déjà un 

obstacle dans la réalisation de leur objectifs. Cette étude a été effectuée au niveau de la 

municipalité d’Naciria, willaya de boumerdes ou son administration a adopte la méthode 

électronique en tant que mécanisme permettant de gérer ses affaires et cela afin de luter contre 

la corruption administrative. 

      Cette étude a permis de montrer que l’administration électronique est une stratège intégré 

pour traite de manière harmonieuse tous les aspects de corruption et avec la volonté d’un 

soutien politique suffisant pour respecter les lois et renforcer l’éthique de la profession afin 

d’assurer le succès et la continuité au maintien de la stabilité et du développement de la 

société. 


