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ABSTRACT 

The world has witnessed a leap in the field of information and communication 

technology and has greatly affected the human lifestyle, as modern technological means 

and related applications have become an integral part of the daily life of human beings, 

especially in the administrative field, as it produced realistic thinking embodied in e-

management, it’s a type of practice Modern techno-management, through which the 
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administration has witnessed wide turns at the level of administrative thought, forcing 

many countries to adopt strategies based on planning as an inevitability imposed by 

global changes, especially during crises. Overall, keeping pace with digital 

transformation. Through this research paper, we aim to present the important basics of 

e-management and its stages of transformation by highlighting the strategies adopted for 

the digital transformation of management from luxury to inevitable, especially in the 

Corona crisis, trying to shed light on the Algerian experience of some digital 

transformations. 
 امللخص

شهد العامل قفزة نوعية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأثر بشكل كبري على منط احلياة اإلنسانية، اذ أضحت 

ىت اجملاالت السيما يف ليومية للبشر يف شالوسائل التكنولوجية احلديثة والتطبيقات املرتبطة هبا جزء ال يتجزأ من احلياة ا

ل نوع من املمارسات والذي ميث االدارة االلكرتونية،اجملال اإلداري، حيث أنتج فكرا واقعيا نوعيا حديثا جتسد يف مصطلح 

مما أجرب  انعطافات عميقة واسعة على مستوى الفكر اإلداري إدارية احلديثة، فقد شهدت من خالهلا اإلدارة-التكنو

العديد من الدول إيل انتهاج اسرتاتيجيات تعتمد على التخطيط بصفتها حتمية فرضتها التغريات العاملية خصوصا خالل 

األزمات، اذ تعترب احملنة فرصة لتوسيع اإلدارة اإللكرتونية وتعميمها على كل القطاعات وذلك للمسامهة يف حتقيق التنمية 

. هندف من خالل هذه الورقة البحثية إىل عرض أهم أساسيات اإلدارة اإللكرتونية ومراحل الشاملة مواكبة للتحول الرقمي

حتوهلا من خالل إبراز االسرتاتيجيات املنتهجة للتحول الرقمي لإلدارة من الرفاهية ايل احلتمية خصوصا يف ظل أزمة كوروان 

 ية.حماولني تسليط الضوء على التجربة اجلزائرية لبعض التحوالت الرقم

 

Keywords : Traditional management ; electronic management ; digital transformation ; 

strategies ; the Corona Crisis (covid 19). 
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 (.covid19) اإلدارة التقليدية؛ اإلدارة اإللكرتونية؛ التحول الرقمي؛ اسرتاتيجيات؛ أزمة كوروان الكلمات املفتاحية:

 مقدمة

منذ أواخر القرن العشرين حدثت طفرة نوعية يف اجملال التكنولوجي على مستوى العامل، ما رتب عنه استخدام أمناط 

فقد شهدت  ،اإلدارة االلكرتونيةإدارية حديثة مواكبة هلذا التطور احلاصل، يطلق على هذا النوع من األمناط مبصطلح 

ظل الظروف  يف انعطافات وحتدايت عميقة واسعة على مستوى الفكر اإلداري، إذ حتول العمل اإلداري من خالهلا اإلدارة

الراهنة من النمط التقليدي واملعتمد على املعامالت الورقية واإلجراءات الروتينية ايل منط إلكرتوين حديث وفعال ميتاز 

رة بصفتها العديد من الدول إيل انتهاج اسرتاتيجيات مسط بقلة التكلفة وتوفري املزيد من الوقت وجهد ضئيل، مما أجرب

 حتمية فرضتها التغريات العاملية خصوصا خالل األزمات.

يف االنتشار املتزايد ملصطلح اإلدارة االلكرتونية والذي أدى ايل اتساع دائرة التعامل به، اذ أصبحت  أمهية الدراسةتربز 

 (.covid19اآلزمة الراهنة) حمور أساسيا يف خمتلف القطاعات خصوصا يف

ايل أنه موضوع يتسم ابلدقة واحلداثة ويثري العديد من اإلشكاالت عند التطبيق  أسباب اختيار هذا املوضوعوتعود 

والراجع لعدم وجود وهتيئة بنية حتتية مالئمة الحتضان هذا النوع من التطور، اذ حناول تسليط الضوء على أهم اسرتاتيجيات 

 ول الرقمي لإلدارة. ومتطلبات التح

: إىل عرض أهم األساسيات العامة لإلدارة اإللكرتونية ومراحل حتوهلا من خالل إبراز وهندف من خالل هذه الدراسة

االسرتاتيجيات املنتهجة للتحول الرقمي لإلدارة من الرفاهية ايل احلتمية خصوصا يف ظل أزمة كوروان حماولني تسليط 

 ية لبعض التحوالت الرقمية يف ظل هذه األزمة.الضوء على التجربة اجلزائر 
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لرتكيز إببرازها أهم االسرتاتيجيات واملدعمة مبتطلبات التحول الرقمي لإلدارة وا طابعها األصليوتضفي على هذه الدراسة 

 على أزمة كوروان كمحفز لالنتقال من الرفاهية ايل احلتمية يف خمتلف قطاعات الدولة. 

 ر.التالية: الدور االجيايب ألزمة كوروان لربوز وتفعيل اإلدارة االلكرتونية يف اجلزائالفرضية طرح ومن خالل ما سبق ميكن 

يف حتديد بعض القطاعات للتحول الرقمي لإلدارة والنظر ايل أي مدى سامهت هذه األزمة حنو  حدود الدراسةوترتبط 

 بروز اإلدارة االلكرتونية.

كنولوجيا واليت تكون وفق ما هو مستحدث يف جمال ت إشكالية الدراسةمنا حتديد حيث أن التطرق هلذا املوضوع يقتضي 

لإلدارة  فيما تتمثل أهم اسرتاتيجيات التحول الرقمياالتصاالت واملعلومات وعليه السؤال الذي يتبادر لألذهان هو: 

 وتفعيلها؟يف ظل املتغريات الراهنة؟ وما هو دور أزمة كوروان حنو بروز اإلدارة االلكرتونية 

سيات اإلدارة معتمدين على حتليل احملتوى كأداة بتوضيح أهم أسا املنهج التحليليولإلجابة على إشكالية الدراسة اتبعنا 

االلكرتونية وحتليل أهم النقاط للتحول الرقمي خصوصا خالل أزمة كوروان من خالل تبين جسور بني الوضع احلايل 

 بة اجلزائرية وما مدى جاهزيتها وأهم افاقها مستقبال.واخلطة طويلة االجل مع ابراز التجر 

 اذ مت تقسيم هذه الدراسة ايل احملاور التالية:

 احملور األول: أساسيات حول اإلدارة االلكرتونية -

 احملور الثاين: االنتقال السليم حنو تفعيل اإلدارة االلكرتونية -

 ة خالل أزمة كورواناحملور الثالث: التجربة اجلزائرية للتحول الرقمي لإلدار  -
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 احملور األول: أساسيات حول اإلدارة االلكرتونية

علم اإلدارة، والذي يعىن به  قبل التطرق ايل مفهوم اإلدارة االلكرتونية البد من تعريف اإلدارة كمصطلح عام يف جمال

أكد الرجال أن يعملوه مث الت"ملا تريد من يف املعرفة الدقيقة  Taylor حسب مؤسس املدرسة الكالسيكية فريدريك اتيلور

  من أن يقوموا بعمله أبفضل وأرخص طريقة".

"Management the art of management is defined as knowing exactly what you what man do and 

then seeing that they do it in the best and cheapest way    "  (mostafa, 2011, p. 14). 

نظيم "ان حتقيق اإلدارة يتطلب التنبؤ والتخطيط والترائد اإلدارة احلديثة يعرفها قائال  Henry Fayolأما هنري فايول 

 والقيادة والتنسيق والرقابة"

"To manage is to forecast and plan to organize to command to coordinate and control        "(fida, 

2015, p. 11). 

ومن خالل ذلك تطور مصطلح اإلدارة كعلم وكممارسة مع تطور الزمن وبغية مسايرة التطورات احلديثة اليت شهدها عامل 

ل التقنية دخاالتكنولوجيا أدى ايل إعادة النظر يف الكثري من العمليات واألنشطة والوظائف اإلدارية وهذا من خالل ا

مفهوم اإلدارة  هو فماااللكرتونية يف املمارسات واإلجراءات التابعة هلا مكونة ما يعرف مبصطلح اإلدارة االلكرتونية، 

ايل  لإلجابة على هذه التساؤالت قسم هذا احملورااللكرتونية وأهم عناصرها، وأهم ما مييزها عن اإلدارة التقليدية؟ 

 ه.العناصر املنوه عنها أدان

 أوال/ اإلدارة االلكرتونية: املفهوم واملرادفات

ايل و  والتجارة االلكرتونيةمثل األعمال االلكرتونية  بصفة مرتادفة مع بعض املصطلحاتيطرح مصطلح اإلدارة االلكرتونية 

لحات من الضروري مقارنة ومقاربة املصطاذ  غريها من املرادفات ترابط ما بني األنشطة واالتصاالت يف العامل الرقمي،
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ية ربط "أكثر مشولية من التجارة االلكرتونية فهي عملاليت اتسع استخدامها مؤخرا، اذ تعرف األعمال االلكرتونية أهنا 

 "   مباشر بني األنظمة التجارية مع الزابئن أو البائعني أو املزودين عرب األنرتنت

(Eltiti, 2008, p. 34)  . 

وهبذا التعريف يتضح أن األعمال االلكرتونية نتاج عالقة االرتباط بني موارد نظم املعلومات التقليدية وقدرات الوصول 

السريع ايل شبكة االنرتنت، وعليه فاألعمال االلكرتونية هي استخدام تقنيات العمل ابألنرتنت والشبكات لتطوير أنشطة 

 .(Saad, 2010, p. 19) حلالية أو خللق أنشطة أعمال افرتاضية جديدةاألعمال ا

As for E-Commerce or Electronics Commerce is a methodology of modern business, which 

addresses the requirements of business organizations. It can be broadly defined as the process of 

buying or selling of goods or services using an electronic medium such as the  

Internet (tutorialspoint, s.d.). 

ين، االلكرتونية جمرد بعد أو وجه رئيسي من أوجه األعمال االلكرتونية مثل الربيد االلكرتو ويف هذا السياق تعترب التجارة 

 التسويق االلكرتوين واملصارف االلكرتونية.

عرفها البنك الدويل أهنا مصطلح حديث النشأة يشري ايل اكتشاف طرق  E-governmentأما احلكومة االلكرتونية 

نولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل زايدة كفاءة، فعالية وشفافية احلكومة ووسائل جديدة من خالل استخدام تك

 .(.Al-Dawli, s.d) فيما تقدمه من خدمات للمواطن

أما مصطلح اإلدارة االلكرتونية يعترب منط جديد من أمناط اإلدارة، اذ تعرف أهنا عبارة عن استخدام نظم تكنولوجيا 

املعلومات واالتصال وخاصة شبكة االنرتنت يف مجيع العمليات اإلدارية اخلاصة مبنشأة ما بغية حتسني العملية اإلنتاجية 

، وميكن تعريفها أيضا أهنا جمموعة (Mohamed S. a., 2009, p. 42) وزايدة كفاءة وفاعلية اآلداء ابملنشأة
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يها نظام معلومات يعتمد على التقنيات االلكرتونية ملعاجلة املعلومات وهي تتميز بعمليات معدلة من عمليات يغذ

 .(Isaac, 2003, p. 10) ابلتقنيات االلكرتونية وابلتايل ابملهارات املعدلة

 (: عالقة اإلدارة االلكرتونية ابملصطلحات املرادفة01الشكل رقم )

 
 (Djilali, 2016, p. 61)املصدر: 

خنننننالل منننننا ورد سنننننابقا تعتنننننرب اإلدارة االلكرتونينننننة الننننندائرة الواسنننننعة واملظلنننننة الكبنننننرية النننننيت تضنننننم خمتلنننننف التطبيقنننننات ومنننننن 

مثنننننننننننل التجنننننننننننارة االلكرتونينننننننننننة واألعمنننننننننننال االلكرتونينننننننننننة واحلكومنننننننننننة االلكرتونينننننننننننة، وبنننننننننننذلك جنننننننننننند أن مفهنننننننننننوم اإلدارة 

 االلكرتونية أمشل وأعم وهو األصل.
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 اإلدارة االلكرتونية (: أبعاد مفهوم02الشكل رقم )

(Saad, 2010, p. 21) :املصدر 

 اثنيا: عناصر اإلدارة االلكرتونية

تتكون اإلدارة االلكرتونية من جمموعة عناصر تساهم يف جناح تطبيقها وحتقق من خالهلا أهداف، تشمل اإلدارة االلكرتونية 

 وهي كالتايل:أربعة عناصر أساسية 

 (Hardware) عتاد احلاسوب -1

يقصد به أجهزة احلاسوب وملحقاهتا، حيث من األفضل لإلدارة السعي وراء امتالك أحدث ما توصل اليه صانعوا العتاد 

 يف العامل اذ من خالهلا تتحقق ميزتني أساسيتني ومها:

 توفري تكاليف التطوير املستمر وتكاليف الصيانة. -

 .Mohamed K. M., 2011, p) وب للتطورات الربجمية وبرجميات نظم املعلوماتمالئمة عتاد احلاس -

89). 
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 (Software)الربامج  -2

 وهي تعىن اجلانب الذهين من نظم وشبكات احلاسوب وتتوزع على فئتني:

 ريها من الربامج.مثل نظم التشغيل، إدارة الشبكة، ومرتمجات اللغة وايل غ برامج النظام: -

مثننننننل بننننننرامج الربينننننند االلكننننننرتوين امييننننننل، بننننننرامج النننننندعم االجتمنننننناعي ورسننننننوم احلاسننننننوب  برررررررامج التطبيقررررررات: -

 .(Djilali, 2016, p. 57) وقواعد البياانت وايل غريها من الربامج

 (Communication network)شبكات االتصال  -3

 وهي الوصالت االلكرتونية بكل أنواعها املمتدة عرب نسيج اتصايل للشبكات وتشمل أنواع أمهها:

وهنننننننني جمموعننننننننة مننننننننن أجهننننننننزة احلاسننننننننوب  :LAN (Local Area Network)الشرررررررربكة احملليررررررررة  -

حننننندود جغرافينننننة ضنننننيقة )مبنننننىن أو عننننندة مبننننناين متقاربنننننة( تسنننننتخدم والتجهينننننزات األخنننننرى، موصنننننولة فيمنننننا بينهنننننا ضنننننمن 

 ,Samir)هننننننذه الشننننننبكة عننننننادة يف املؤسسننننننات كاجلامعننننننات واملنننننندار  والشننننننركات لننننننربط أقسننننننامها مننننننع بعننننننض 

2018, p. 67) . 

دى وهننننني شنننننبكات متوسنننننطة املننننن MAN (Metropolitan Area Network:)الشررررربكة اإلقليميرررررة  -

كيلننننننومرت، تسننننننتخدم لننننننربط   100ايل  20تسننننننتخدم عننننننادة ضننننننمن مسنننننناحات جغرافيننننننة متوسننننننطة نسننننننبيا تننننننرتاوح بننننننني 

حواسنننننننب متواجننننننندة يف نفنننننننس املديننننننننة أو مننننننندن متقاربنننننننة جغرافينننننننا تسنننننننتعمل يف الغالنننننننب األليننننننناف الضنننننننوئية كوسنننننننيط 

 .(Samir, 2018, p. 67) لالتصال

اذ ميتنننننند هننننننذا النننننننوع ايل مسننننننافات جغرافيننننننة  WAN (Wide Area Network:) سررررررعةالشرررررربكة الوا -

واسننننعة ويكننننون الننننربط واالتصننننال عننننادة فيهننننا علننننى أشننننكال متنوعننننة مننننن الينننناف االتصننننال املنظننننورة واملوجننننات الدقيقننننة 
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  Internetويشننننننمل املسنننننناحات املتباعنننننندة كمسنننننناحة دولننننننة أو قننننننارة أو حننننننىت كننننننرة أرضننننننية ومثاهلننننننا شننننننبكة االنرتنننننننت

(Ibrahim, 2017, p. 45). 

 (The Makes Of Knowledge)صناع املعرفة  -4

وهنننننننو أهنننننننم عنصنننننننر يف منظومنننننننة اإلدارة االلكرتونينننننننة اذ يتمركنننننننز يف قلبهنننننننا يتكنننننننون منننننننن: القينننننننادات الرقمينننننننة، املنننننننديرين 

يتننننننوىل صننننننناع املعرفننننننة إدارة التعاضنننننند االسننننننرتاتيجي واحملللننننننني للمننننننوارد االلكرتونيننننننة ورأ  املننننننال الفكننننننري يف املنظمننننننة، و 

لعناصنننننننر اإلدارة االلكرتونينننننننة والعمنننننننل علنننننننى تغينننننننري طنننننننرق التفكنننننننري السنننننننائد للوصنننننننول ايل منننننننا يسنننننننمى بثقافنننننننة املعرفنننننننة 

(Ibrahim, 2017, p. 46):وميثل الشكل املوايل توضيحا لعناصر اإلدارة االلكرتونية ، 

 (: عناصر اإلدارة االلكرتونية03الشكل رقم )

 
 (mostafa, 2011, p. 77)املصدر: 

وفضال مما سبق فجوهر عمل هذه اإلدارة االلكرتونية قائم على فكرة التعاضد البنيوي بني عناصر اإلدارة االلكرتونية 

 .(Djilali, 2016, p. 57)املختلفة " عتاد احلاسوب الربامج وشبكات االتصال" 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from  513 to 580 
 
 

 

557 
 

 ة االلكرتونيةاثلثا: الفرق بني اإلدارة التقليدية واإلدار 

تعترب كننل ميزة من مميزات اإلدارة االلكرتونيننة عنصننننننننننننننر فعننال كننانننت اإلدارة التقليننديننة تفتقره، اذ أن فقنندان احنندى هننذه 

بني  ميكن حتديد أوجه االختالفاملميزات يؤثر سننننننننننننننلبا يف  داءها وفعالية دوائرها، فمن خالل خصننننننننننننننائصننننننننننننننها املتنوعة 

 ومن خالل األسس التالية: ، (Samir, 2018, p. 6) االدارتني لكن بشكل نسيب فقط وليس بشكل مطلق

 

 (: الفرق بني اإلدارة التقليدية واإلدارة االلكرتونية01اجلدول رقم )

 كرتونيةاإلدارة االل اإلدارة التقليدية التصنيف

احلفظ 

 والضياع

معلومررررررررررات الوسررررررررررائط الورقيررررررررررة تتعررررررررررر  

للتلرررف مرررع مررررور الوقرررت مرررع إمكانيرررة كبررررية لضرررياع 

 بعض امللفات والواثئق أو األوراق 

امللررررررف االلكرررررررتوا يف مررررررأمن مررررررن التلررررررف ويررررررتم 

أتمينرررره عررررررب وسررررريط  رررررزين الكرررررتوا مرررررع صرررررعوبة فقررررردان 

 أي معلومة

سرررررررهولة البحرررررررك يف أرشررررررريف الشررررررربكة عرررررررن أي  صعوبة االستخراج االسرتجاع

 ملف

ارتفرررررررررررررراع تكرررررررررررررراليف حفررررررررررررررظ امللفررررررررررررررات  التكاليف

 واملعامالت وإعادة استخراجها

تكلررررف فقرررررط اررررن وسرررررائط التخررررزين أو الشررررربكة 

 اليت محلت عليها املعلومات سلفا

عررررررررررردم التالعررررررررررررب تضرررررررررررمن بررررررررررررامج احلمايرررررررررررة  صعوبة أتمني الواثئق واملعامالت احلماية

 ابمللفات واملعامالت سواء ابحلذف أو االضافة

تتميرررررررز ابلتفاعرررررررل السرررررررريع ا  ميكنهرررررررا اسرررررررتقبال  ميتاز ابلبطء التفاعل

اآلف الطلبررررررررات أو الرسررررررررائل يف زمررررررررن قصررررررررري وارسررررررررال 

 رسائل لعدد كبري ايضا
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مدة 

 اخلدمة

 ساعة يوميا 24تقدم خدماهتا  حمدودية ساعات الدوام الرمسي

أسلوب 

 اإلدارة

تعتمررررررررررررد علرررررررررررر  األشررررررررررررياء أكثررررررررررررر مررررررررررررن 

 املعلومات

 تعتمد عل  املعلومات أكثر من األشياء

طبيعة 

 اللقاء

مباشررررررررررة برررررررررني الطررررررررررفني أو مرررررررررن خرررررررررالل 

 وسائط كاهلاتف

لقررررراء افرتاضررررري يقررررروم علررررر  اجرررررراء معاملرررررة برررررني 

طرررررفني ال يوجررررد اال أحرررردمها فقررررط واألخررررر وهررررو برررررانمج 

 حاسويب أو بريد الكرتوا

 (Samir, 2018, p. 8)املصدر: 

 من خالل هذا اجلدول املبني أعاله يتضح أن لإلدارة التقليدية واإلدارة االلكرتونية عنصر يصنع الفارق بينهما، أال وهو

 اذ بتبين هذه املزااي توفر اجلهد والوقت والتكلفة وحتسني اآلداء وجودة اخلدمة، لكن تكنولوجيا املعلومات واالتصال

 تتخللها بعض الصعوابت نذكرها:

 تكلفة اقتناء األجهزة االلكرتونية الالزمة لذلك وتثبيتها. -

 تكلفة تطوير األنظمة املعلوماتية والربجميات وصيانتها. -

 تصننننننننننني يف جمننننننننننال تكنولوجيننننننننننا املعلومننننننننننات واالتصنننننننننننالتكلفننننننننننة تكننننننننننوين املننننننننننوظفني أو توظيننننننننننف تقنينننننننننننني خم -

(Samir, 2018, p. 8). 

 احملور الثاا: االنتقال السليم حنو بروز اإلدارة االلكرتونية

لى عان التطور السريع يف األجهزة واآلالت واألنظمة الذكية سيؤدي حتما الختصار الوقت وختفيض التكلفة والعمل 

حتقيق مرونة أكرب وكفاءة أكثر يف شىت اجملاالت وخصوصا يف جمال اإلدارة، حيث ميثل التحول الرقمي أحد أهم الدوافع 

 واحملفزات اليت تضمن استمرارية املرفق العام خاصة خالل األزمات.
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لى التقنيات ل يعتمد عحيث يعرف التحول الرقمي أبنه عملية انتقال القطاعات احلكومية أو الشركات ايل منوذج عم

-Al) الرقمية يف ابتكار املنتجات واخلدمات وتوفري قنوات جديدة من العائدات اليت تزيد من قيمة منتجاهتا

marhabi, 2018) ناء ب. ومن خالل ذلك ولالنتقال ايل بروز اإلدارة االلكرتونية البد من اتباع خطوات إثر

اسرتاتيجيات مدعمة مبجموعة من املتطلبات، اذ تبدأ اسرتاتيجية التحول الرقمي ابإلجابة عن األسئلة األساسية مثل 

  ومن خالهلا تبىن جسور بني الوضع احلايل واخلطة طويلة األجل املطلوبة. "ما ا، ملا ا وكيف"

Figure (04): Essential digital transformation strategy questions to ask 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: (i-scoop, s.d.) 

 سيتم تبيانه أدانه. وبطرح هذه األسئلة األساسية ميكن إجياد خطة اسرتاتيجية للتحول حنو رقمنة اإلدارة وهو ما

 أوال: خطوات تنفيذ اإلدارة االلكرتونية

االلكرتونية دفعة واحدة ايل احداث خلل يف اسرتاتيجيات التطبيق، حيث كما هو معلوم أن قد يؤدي ايل تطبيق اإلدارة 

ونظرا ، (Abdelkader, 2016, p. 70) االنتقال حنو واقع معني مرتبط بشكل وثيق بتهيئة الظروف واملناخ املالئم

لوجود عدة عوائق حتول دون عملية التحول الرقمي البد من وجود اسرتاتيجية واضحة مع خارطة طريق حتدد أولوايت 

 .اإلدارة واألهداف املسطرة واليت تسعى لتحقيقها من هذا التحول
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احلاجة الفعلية هلذه  نوكما سبق القول البد من طرح بعض األسئلة واليت تتطلب اإلجابة عليها واليت من بينها التأكد م

اإلدارة وهل التكلفة اليت سوف تصرف عليها موازية للخدمات اليت سوف تقدمها وهل تتوفر لدينا العناصر األساسية 

 ولذلك البد من اتباع جمموعة من اخلطوات نوضحها كالتايل:   (Rania, 2018, p. 60)إلجناح هذه اإلدارة 

Figure (05): Steps to implement electronic management  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: (i-scoop, s.d.) 

 Visionحتديد اخلطوط العريضة للرؤية الرقمية  -1

يت من خالل اإلجابة على التساؤالت األساسية الاذ تبدأ رحلة التحول مع عملية التقييم الرقمي وهو مسار االكتشاف 

مت طرحها سابقا، وتشمل نتائج هذه اخلطوة حتديد رؤية اإلدارة الرقمية وذلك من خالل االعداد املسبق أو ما يسمى 

ال ح إبعداد الدراسة األولية واليت البد لقيامها تشكيل فريق عمل يضم خمتصني يف اإلدارة واملعلوماتية لغرض معرفة واقع

 اإلدارة من تقنيات املعلومات وحتديد البدائل املختلفة، اذ يتمخض على هذه الدراسة الوصول ايل القرارات التالية:

 حتتاج اإلدارة ايل تطبيق اإلدارة االلكرتونية. -

 وجود تكنولوجيا معلومات سابقة ولكن حتتاج ايل تطوير. -
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 ة.جيا معلومات متطورة لغرض تطبيق اإلدارة االلكرتونياالنسجام مع اخر التطورات احلديثة واستخدام تكنولو  -

(Elkheir, 2018, p. 167). 

 Planوضع خمطط التنفيذ  -2

عند إقرار الفريق املختص ابلتوصيات بتطبيق اإلدارة االلكرتونية يف اإلدارة البد من اعداد خطة متكاملة مفصلة لكل 

التنفيذ، اذ متتاز هذه املرحلة ابلتخطيط الواعي وحتديد النضج الرقمي لإلدارة اذ من خالهلا ميكن فهم مرحلة من مراحل 

املكان الذي ميكن أن يتم فيه اجراء التحسينات، وكذا اختيار القدرات املطلوبة وإبراز الثغرات يف البيئة التحتية لإلدارة 

 .(Al-bar, 2019)  حتتاجها لبناء منصة أعمال رقمية متكاملةومراجعة القدرات الرقمية ومصادر البياانت اليت 

ضف ايل ذلك البد من حتديد البنية التحتية لتطبيق هذه اإلدارة من كوادر بشرية وأجهزة ومعدات وبرجميات والعمل على 

 .(Elkheir, 2018, p. 167) احلصول على  خر االبتكارات يف كافة عناصر اإلدارة االلكرتونية

 Actionمرحلة التنفيذ  -3

تعترب هذه املرحلة من أهم مراحل االنتقال لإلدارة االلكرتونية اذ متتاز ابلتنفيذ الدقيق خلارطة التحول الرقمي بكل حذافريها 

 ختلص يف هناية املطاف ايل حتديد مدى النجاح يف إجنازها وإدخال التقنية الرقمية ايل اإلدارة.

وبعد القيام بكل اخلطوات اليت مت ذكرها البد من املرور مبجموعة من املراحل املرتابطة وذلك من أجل حتقيق التحول 

 الكامل حنو اإلدارة االلكرتونية، اذ نبينها كالتايل:
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 (: مراحل التحول ايل اإلدارة االلكرتونية02م )اجلدول رق

 اإلصالح اإلداري

Administrative 

reform 

نشر 

 املعلومات

Trans 

mission 

 التفاعل

Interactive 

 التعامل

Transaction 

 التكامل

Integration 

يعترب نظام اإلدارة التقليدية من 

أصبح عاجزا عل  خملفات املاضي، ا  

مواكبة التطور بدخول عصر املعلوماتية 

لذلك وجب وضع إجراءات متهيدية 

للولوج ايل العصرنة ا  يتمثل اإلصالح 

اإلداري يف التقليل من الروتني 

والبريوقراطية يف العمل، وحماولة تقليص 

اإلجراءات وتفعيل صور الرقابة اإلدارية 

 عل  مصدر القرار ومنفذه، ا  ال ميكن

جناح اإلدارة االلكرتونية مامل يتم هذا 

 اإلصالح وهذا ما يعترب متهيدا إلجياد بيئة

 إدارية صاحلة للبدء بتطبيقات االدارة

ااتحة 

املعلومات رقميا 

 للمستفيدين

انشاء شبكات 

معلومات متطورة تتميز 

ابلفاعلية والسرية وقدرات 

 حبثية عالية

عر  اخلدمات 

وتقدميها الكرتونيا 

يدين منها من خالل للمستف

املواقع االلكرتونية مصاحبة 

لتسهيالت كالبحك 

 واالستفسار وايل غريها

يتحقق التكامل 

بني املعلومات الداخلية يف 

اإلدارة وعملياهتا اخلارجية 

وحتول مجيع األنشطة 

 التقليدية ايل الكرتونية

 (Rania, 2018, p. 63)املصدر: 

 اثنيا: متطلبات تطبيق اإلدارة االلكرتونية

لتطبيق مشروع اإلدارة االلكرتونية هناك جمموعة من املتطلبات جيب توفرها لضمان جناح واستمرار املشروع، واخراجه ايل 

 الواقع العملي بنجاح، اذ يقتضي التحول حنو تطبيق اإلدارة االلكرتونية متطلبات عديدة نذكر أمهها:
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 لبنية التحتيةمتطلبات ا -1

تتمثل يف متطلبات التكنولوجيا واليت متثل أساسا تطوير وحتسني شبكة االتصاالت حبيث تكون جاهزة لالستخدام 

تتمثل أيضا و واستيعاب الكم اهلائل من االتصاالت يف أن واحد، اذ يعرب عنها أهنا املكون الطبيعي امللمو  هلذا املشروع 

 يف جمموعة من املكوانت املادية والبشرية واملنطقية اليت ميكن من خالهلا تنفيذ التطبيقات ولتوفري هذا النوع من املتطلبات

(Rania, 2018, p. 54) البد من مراعاة بعض النقاط أمهها : 

 إعادة النظر يف البيئة األساسية لألجهزة واملعدات والربجميات لغرض حتديثها وترقيتها لتقدمي اخلدمة االلكرتونية. -

 توفري التكنولوجيا املالئمة لتطبيق اإلدارة االلكرتونية ومواكبة مستجداهتا. -

 التخطيط املايل الرشيد ورصد املخصصات الكافية إلجراء التحول املطلوب. -

 (Elkheir, 2018, p. 167) م معلومات متطور وحتديثه وفقا للمتغرياتبناء نظا -

 متطلبات إدارية -2

 تنحصر املتطلبات اإلدارية الواجب مراعاهتا عند تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف العناصر التالية:

ذ ووضع اخلطط : وذلك مبتابعة وتنفية التخطيطوضع االسرتاتيجيات وخطط التأسيس من قبل اإلدارة أو هيئ -أ

ملشروع اإلدارة االلكرتونية، كما ميكن االستعانة ابخلرباء العامليني وشركات االستشارات وتكنولوجيا املعلومات 

ريق ف واالتصاالت، اذ تساعد هذه املتطلبات اإلدارية يف بناء القاعدة التقنية التحتية لإلدارة االلكرتونية وبذلك قد يعمل

 .(Saad, 2010, p. 264)اإلدارة مع الشركات ويتوىل تنفيذ مراحل املشروع 

اذ البد على اإلدارة اجراء تغريات جذرية يف اجلوانب اهليكلية وتنظيمية واإلجراءات واألساليب  اهليكل التنظيمي: -ب

وهذا عن طريق استحداث إدارات جديدة أو الغاء أو دمج بعضها وذلك مبا يتناسب مع مبادئ اإلدارة االلكرتونية، 
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 ,Rania) عمال لتوفري الظروف املالئمة لتطبيق مشروع اإلدارة االلكرتونية بكفاءة عالية وبشكل أسرع وبفعالية

2018, p. 53). 

وعية على إحداث تغريات يف نوعية املوارد البشرية املالئمة هلا وذلك من تتعمل اإلدارة  تعليم وتدريب العاملني: -ت

وتثقيف املتعاملني، وذلك من خالل اعداد خطط وبرامج وأساليب تعليمية وتدربيبة على كافة األصعدة، إضافة ايل هتيئة 

 .(Rania, 2018, p. 54) االستعداد النفسي والسلوكي واملادي للتكييف مع هذا املشروع

يت البد من اصدار القوانني والتشريعات واإلجراءات الوضع األطر التشريعية وحتديثها وفقا للمستجدات:  -ث

تسهل التحول السلس لإلدارة االلكرتونية، اذ من املعلوم أن القوانني القدمية نشأت يف بيئة تقليدية فهي أتسست ألداء 

حلقبة من الزمن ومبا أن التطور السريع حنو اإلدارة االلكرتونية يتطلب نوع خاص من القوانني هلدف العمل يف ظل تلك ا

 هتيئة األرضية بضبط أسلوب التعامل اجلديد مع األوضاع احلالية ومن املتطلبات القانونية للعمل خنص ابلذكر:

 تشريعات تنظم نشر املعلومات واحملافظة على األسرار. -

 بتحديد رسوم استخدام املواقع االلكرتونية.تشريعات خاصة  -

 تشريعات خاصة بضمان حقوق مجيع األطراف املعنية ابلعمل االلكرتوين. -

 .(Rania, 2018, p. 54) تشريعات خاصة بتجرمي انتهاك سر التوقيع االلكرتوين -

اذ يعترب  بد من استثمار العنصر البشري ابعتباره أهم مورد،لتحقيق النجاح يف جمال اإلدارة ال متطلبات بشرية: -3

 .(Abdelkader, 2016, p. 74) منشئ اإلدارة االلكرتونية وعمل على تطويرها لتحقق األهداف املسطرة هلا
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و اإلدارة االلكرتونية، صياغة وتفعيل التحول حن: ) القيادة االلكرتونية( اذ متثل الدور الرئيسي يف متطلبات سياسية -4

فعملية التحول حنو هذا املشروع انتج عن اقتناع وتصميم من القيادة يف اإلدارة، فقرار التحول هو قرار سيادي يتخذ 

 (Ahmed, 2011, pp. 64-65) على أعلى املستوايت يف اإلدارة ومن دوهنا تبقى اإلدارة جمرد حرب على ورق

أهم متطلب حيث يعترب متصال بكل املتطلبات  Information Securityيعترب أمن املعلومات  متطلبات أمنية: -5

بد السابقة اتصاال وثيقا، فاملعلومات اليت يتم حفظها واليت متت معاجلتها والنقل عليها الكرتونيا لتنفيذ متطلبات العمل ال

أمنها، فالسرية االلكرتونية البد أن تتم على مستوى عال ومحايتها من أي عبث ولتحقيق هذه اخلاصية  من احلفاظ على

 وتقليص السلبيات اليت ميكن أن تثار مبناسبة استخدام شبكة االنرتنت البد من القيام ببعض اإلجراءات منها:

 وضع السياسات األمنية لتقنيات املعلومات مبا فيها خدمة االنرتنت. -

 تبىن اسرتاتيجية وطنية ألمن املعلومات حبيث يضمن تعاون أجهزة القطاعني العام واخلاص. -

وضع القوانني واللوائح التنظيمية اليت حتد من السطو االلكرتوين وانتهاكات خصوصية املعلومات يف اإلدارة  -

 .(Rania, 2018, p. 58) االلكرتونية

وتتمثل يف اإلمكانيات املتاحة للمؤسسات من خالل توافر السيولة النقدية املالية لديها اذ  بات مالية:متطل -6

تسهل تطبيقها وتعمل على ضمان جناحها حىت ال يتوقف املشروع منتصف الطريق ومن بني التكاليف اليت البد من 

صياانت التدريبية للموظفني يف جمال احلواسيب والشبكات والتوافرها: تكلفة شراء اآلالت واملعدات، تكاليف الدورات 

 .(Salima, 2013, pp. 88-87) الدورية
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 اثلثا/ اإلدارة االلكرتونية: كمقوم الستمرار املرفق العام خالل األزمات

تشريعي خاص،  أ االستمرارية واليت ال حيتاج تقريرها لنصمن بني املبادئ األساسية اليت تقوم عليها املرافق العمومية مبد

اذ تقتضي احلاجة وجوده على أسا  تلبية حاجيات ورغبات اجملتمع بشكل منتظم ومضطرد دون انقطاع، فبحصول 

أي خلل يف هذا املبدأ يعد مبثابة انكار للمصلحة العامة، حيث يعترب أسا  وجود املرافق العامة وسبب نشوؤها كما 

 ,Aldine) للمرفق العام ونتاج اختالل هذا املبدأ اضرار ابجملتمع ومصاحله Delobadereء يف تعريف ديلوابدير جا

2020, p. 5). 

( وسيطرهتا على العامل أصبحت اإلدارة التقليدية تؤدي احلد األدىن من اخلدمات covid19اذ حبلول جائحة كوروان)

نني واليت تكون شبه معدومة، مما أدى ايل اختالل مبدأ استمرارية املرفق العام والذي يعترب استمراره من استمرار للمواط

الدولة، وأمام هذا الوضع الراهن والذي قد متتد نتائجه مستقبال أعلنت معظم الدول خصوصا الدول العربية ومنها اجلزائر 

ي حفاظا على الصحة العامة والستمرارية املرفق العام، تتمثل يف رقمنة اإلدارة  اختاذ جمموعة من اإلجراءات ذات طابع وقائ

 كإجراء موزاي للحد من انتشار الوابء حفاظا على صحة املواطن واملوظف.

حيث يعترب اختالل هذا املبدأ من عيوب اإلدارة التقليدية فتطبيق هذا النظام يؤدي ايل دوام سري املرفق العام بشكل شبه 

ومن بني األاثر املرتتبة عن هذا النظام املستحدث هو التقليل من الطوابري اليت تكون بشكل يومي يف اإلدارة  اتم،

 التقليدية، ضف ايل ذلك يتجلى أتثري تطبيق اإلدارة االلكرتونية على مبدأ دوام استمرارية املرفق العام فيما يلي:

اته اء الرسوم لالنتفاع خبدمة املرفق واستمرار اداءه خلدمأتكيد املبدأ وتطويره ايل األفضل من حيث سهولة أد -

 مبجال زمين مفتوح.



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from  513 to 580 
 
 

 

567 
 

جعل مبدأ دوام سري املرفق العام ال يتحدد مبواعيد فتح مكاتب املوظفني أو اغالقها وامنا العمل على مدار زمين  -

وبذلك تعد اإلدارة االلكرتونية كمقوم الستمرار املرفق العام خصوصا خالل ، (Amel, 2020, p. 369) مفتوح

 األزمات.

 احملور الثالك: التجربة اجلزائرية للتحول الرقمي لإلدارة خالل أزمة كوروان

والذي غري مالحمه بشكل جذري، حيث  21وبداية القرن  20ان التطور التكنولوجي الذي شهده العامل مع هناية القرن 

بني الدول اليت أتثرت بشكل كبري هبذا التطور اجلزائر اذ مل تكن مبعزل عنه، فكان عليها اقحام هذه التكنولوجيا  من

احلديثة للمعلومات واالتصاالت يف خمتلف اجملاالت، فالتحول ملشروع اإلدارة االلكرتونية يف القطاعات البد من حتضري 

لكن هل اجلزائر مستعدة خلوض هذا  2009زائر االلكرتونية سنة مسبق له، ويف هذا الصدد مت إطالق مشروع اجل

التحدي؟ لإلجابة على هذا التساؤل البد من النظر ايل واقع جاهزية اجلزائر الحتضان هذا املشروع وان خنترب وجود أحد 

 هذه املشاريع على ارض الواقع الستخالص جاهزية الدولة للتحول الرقمي وهذا ما سيتم تبانه أدانه.

 أوال: واقع اجلاهزية االلكرتونية للتحول الرقمي لإلدارة يف اجلزائر

أعدت الدولة اجلزائرية يف سبيل تطوير تطبيقات اإلدارة االلكرتونية خمططا متعدد القطاعات، مسى ابسرتاتيجية اجلزائر 

لكرتونية املتكاملة يف حتمل معامل برانمج اإلدارة اال 2008اذ هي أول وثيقة صدرت يف  2013-2009االلكرتونية 

اجلزائر هدفها تعميم استخدام التكنولوجيا املتطورة يف أغلب اإلدارات العامة، اذ مت حتديد األهداف املرجوة وضبط 

 حمورا وهي كالتايل: 13سنوات يرتكز املخطط على  5األعمال الواجب تنفيذها يف غضون 

 دارة العموميةتسريع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اإل -1

 تسريع استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املؤسسات )املؤسسات االلكرتونية( -2
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تطوير اليات التحفيزية الكفيلة بتمكني املواطنني من االستفادة من جتهيزات وشبكات تكنولوجيا املعلومات  -3

 واالتصاالت )املواطن االلكرتوين(

 دفع تطوير االقتصاد الرقمي -4

 تعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع والفائق السرعة -5

 تطوير الكفاءات البشرية -6

 -التطوير واالبتكار –تدعيم البحث  -7

 ضبط مستوى اإلطار القانوين الوطين -8

 املعلومات واالتصاالت -9

 تثمني التعاون الدويل  -10

 اليات التقييم واملتابعة -11

 إجراءات تنظيمية -12

 (Rachida, 2013) املوارد املالية -13
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 " 2013(: احملاور الرئيسية ملشروع " اجلزائر الكرتونية06الشكل رقم )

 (Rachida, 2013)املصدر: 
 

عملية  1000واالتصاالت خدمة للمواطن من خالل برجمة هدف املشروع ايل جتسيد استعمال تكنولوجيا املعلومات 

عملية  824متوزعة على اإلدارات العمومية، املؤسسات واجملتمع حبيث انلت اإلدارات العمومية القسط األكرب بعدد 

 تستهدف تسريع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متجهة حنو تفعيل اإلدارة االلكرتونية وذلك من خالل:

 عملية. 377صرنة اإلدارة العمومية من خالل ادخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبجمع ع -

عملية مقسمة بني تطوير تطبيقات  491تقريب اإلدارة العمومية من املواطن بتطوير اخلدمات االلكرتونية جمموع  -

 ,Rachida) يةعمل 447عملية، وتطوير تطبيقات يف القطاع العمومي مبجموع  44حكومية مبجموع 

2013). 
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مل حتقق أهم احملاور األساسية واألهداف  "2013"اجلزائر االلكرتونية بعد مرور عدة سنوات على انطالق اسرتاتيجية 

 اليت من أجلها وجد املشروع، اذ ختللته بعض املعوقات اليت حالت دون تقدمه واملتمثلة يف:

 وجود عدد غري كاف من الكفاءات التقنية املتخصصة يف تكنولوجيا االعالم واالتصال  -

 أتخر استكمال البنية التحتية لالتصاالت وتباينها -

 ضعف جمتمع املعلومات -

 أتخر التعامالت املالية االلكرتونية -

 حمدودية اجلانب التشريعي -

 احلواجز اجلغرافية والسكانية -

 (Mounir, p. 100) العوائق التقليدية -

سنوات إضافية اذ أقرت احلكومة  5أي ملدة  2018وبذلك قررت احلكومة متديد مشروع اجلزائر االلكرتونية ايل هناية 

استعانتها بشركات أمريكية لتعميم استعمال تكنولوجيا االعالم واالتصال حيث ان نسبة تقدم املشروع مل توضح بعد، 

د للجزائر إعادة النظر يف اخلطة االسرتاتيجية املطروحة ابلنظر ايل املعوقات األساسية وحماولة التعامل مع فجوة النظرية فالب

 .(Mounir, p. 106) والتطبيق اذ يالحظ أن هذا املشروع يسري ببطء شديد مقارنة مع ما كان مربجما له

 منو جا ALGERIA POSTاثنيا: التحول الرقمي إلدارة بريد اجلزائر 

تكريسا لتأسيس نظام اخلدمات العامة االلكرتونية اليت تبذهلا مؤسسة بريد اجلزائر قامت مبحاولة عصرنة قطاعها من 

 خالل:
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ية اليت تسمح بعملية ناذ يقوم بتوفري خدمات للزابئن واملتعاملني وهيكال لألجهزة االلكرتو الشباك االلكرتوا:  -

 سحب األوراق النقدية  ليا.

 يتم استعماهلا للحصول على اخلدمات املالية لدى مؤسسة بريد اجلزائر واليت تعملبطاقة السحب االلكرتونية:  -

 مع الشباك االلكرتوين.

ادخال بطاقة السحب الربيدية مع تشكيل الرقم السري اخلاص عن طريق خدمات االطالع عل  الرصيد:  -

 بكل زبون.

وهذا بعد مأل االستمارة االلكرتونية اليت يتم استظهارها على خدمات طلب منا ج من الصكوك الربيدية:  -

 املوزع اآليل للنقود الورقية.

ذج من الصكوك وتشمل خدمات االطالع على الرصيد وطلب مناخدمات أخرى عرب شبكة االنرتنت:  -

 الربيدية واحلصول على كشف العمليات.

 قبل أزمة كوروان ALGERIA POST/ التحول الرقمي لرربيد اجلزائر 1

حيث أصبح الدفع عن طريق االنرتنت  2016يف إطار عصرنة قطاع الربيد شهد هذا القطاع تطورا ملحوظا منذ اكتوبر

رة )شركات توزيع مت فتح هذه اخلدمة يف املرحلة األوىل للقائمني على الفوت بواسطة البطاقة البيبنكية عمليا يف اجلزائر، وقد

 71املاء والطاقة " الغاز والكهرابء"، اهلاتف الثابت والنقال، شركات التأمني، النقل وبعض اإلدارات(، اذ يوجد حاليا 

 اتجر الويب منخرط يف نظام الدفع االلكرتوين البيبنكي ما نتج عنه حوايل

 معاملة موزعة وفقا للجدول التايل: 5  088 632
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 2016/2019(: العدد اإلمجايل للمعامالت واملبلغ اإلمجايل للمعامالت ما بني 03اجلدول رقم )

 (ALALLI, 2020)املصدر: 

 

 

 

تكنولوجيا استطاعت هذه ال من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نشاط الدفع على االنرتنت تطور بوترية متسارعة حيث

معاملة وأخذت شبكة  202 480حوايل  2019مواكبة متطلبات اجملتمع، حيث بلغ عدد امجايل املعامالت هناية 

سنوات، ومن املالحظ كذلك أن  4اهلاتف واالتصاالت النصيب األكرب بينما بيع البضائع شهدت فرتة مخول طيلة 

 عرفت تطورا ملحوظا مما يؤكد أن قطاع الربيد قد جنح يف تبين الدفع عن طريق خدمات اهلاتف والنقل والكهرابء واملاء

 االنرتنت، ولتبسيط اجلدول أعاله ميكن عرض تطور نشاط الدفع من خالل الشكل البياين املوايل:

 2019ايل  2016(: تطور نشاط الدفع عل  االنرتنت ما بني سنة 07الشكل رقم )

 
 (02املصدر: من اعداد الباحثني ابالستعانة ابجلدول رقم )
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عرفت تطورا  (AR/ACTIVITE-PAIMENT-SUR-TPE)اما فيما خيص نشاط الدفع على حمطة الدفع االلكرتوين 

 لغ العدد االمجايل حملطات الدفع االلكرتوين ايل غاية ملحوظا حيث ب

 حمطة، واجلدول املوايل بني التطور احلاصل يف هذا النشاط: 33 945بن  2020ديسمرب

 2020الي ديسمبر 2016(: العدد اإلجمالي لمحطات الدفع االلكتروني العاملة ما بين 04الجدول رقم )

 
 
 
 
 

 (ALALLI, 2020)املصدر: 

 2019و 2016أما العدد اإلمجايل ملعامالت الدفع على مستوى حمطة الدفع االلكرتوين منى بشكل متسارع ما بني سنة 

مما يدل على التطور احلاصل يف قطاع الربيد والعمل على اجناع مشروع اإلدارة االلكرتونية واجلدول املوايل بني هذا التطور 

 احلاصل:

  2019الي  2016(: العدد اإلجمالي لمعامالت الدفع االلكتروني ما بين 05الجدول رقم )

 

 

 

 

 (ALALLI, 2020)املصدر: 

 / تفعيل اإلدارة االلكرتونية لرربيد اجلزائر عند حلول أزمة كوروان2

ا مننننننن خننننننالل رقمنننننننة اإلدارة، حيننننننث مننننننع بننننننوادر ظهننننننور جائحننننننة كننننننوروان كننننننان قطنننننناع الربينننننند يشننننننهد تطننننننورا ملحوظنننننن

شنننننهدت اإلدارة حتنننننوال جنننننذراي وقفنننننزة نوعينننننة وذلنننننك خنننننالل فنننننرتة احلجنننننر الصنننننحي اذ أصنننننبح بريننننند اجلزائنننننر يقننننندم احلننننند 
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األدىن منننننننن اخلننننننندمات خمافنننننننة تفشننننننني النننننننوابء، وأمنننننننام هنننننننذا الوضنننننننع اختنننننننذت اجلزائنننننننر إجنننننننراءات احرتازينننننننة ذات طنننننننابع 

رفنننننق الربيننننند ابعتبننننناره أهنننننم القطاعنننننات يف الدولنننننة تتمثنننننل يف تسنننننريع الصنننننحة العامنننننة واسنننننتمرار موقنننننائي حفاظنننننا علنننننى 

وتنننننرية العمنننننل ابإلدارة االلكرتونينننننة كنننننإجراء منننننوزاي للحفننننناظ علنننننى صنننننحة املنننننواطن، حينننننث شنننننهد نشننننناط الننننندفع عنننننن 

وكنننننذا نشننننناط الننننندفع علنننننى حمطنننننة الننننندفع االلكنننننرتوين تطنننننورا سنننننريعا اذ نبنننننني هنننننذا التطنننننور يف اجلننننندول طرينننننق االنرتننننننت 

 املوايل:

 2020(: العدد اإلمجايل للمعامالت واملبلغ اإلمجايل للمعامالت خالل سنة 06اجلدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ALALLI, 2020)املصدر: 

شهرا من سنة  12من خالل تفحص اجلدول أعاله نالحظ التطور السريع لإلمجايل عدد املعامالت اجملرات خالل 

، حيث منت كل اخلدمات مقارنة ابلسنوات الفارطة وبذلك نالحظ أن املواطن استحسن التعامل بنشاط الدفع 2020

عن طريق االنرتنت، ولكن رغم الصعود والنزول يف نسبة املعامالت اال أن هذا القطاع جنح بشكل حمتشم يف تبين الرقمنة 

سنوات املاضية،  4بضائع شهد تطورا مقارنة مع الركود الذي شهده خالل يف قطاعه، ومن املالحظ أيضا أن بيع ال

 ولتبسيط اجلدول أعاله ميكن عرض تطور نشاط الدفع من خالل الشكل البياين املوايل:



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from  513 to 580 
 
 

 

575 
 

 2020(: تطور نشاط الدفع عل  االنرتنت خالل سنة 08الشكل رقم )

 
 (06املصدر: من اعداد الباحثني ابالستعانة ابجلدول رقم )

وابلرجوع ايل العدد اإلمجايل ملعامالت الدفع على مستوى حمطة الدفع االلكرتوين نالحظ من خالل اجلدول املبني أدانه 

مما يدل على جناح تبين الرقمنة يف قطاع  2020ايل ديسمرب  2020يف ارتفاع ملحوظ منذ بداية جانفي  أن املعامالت

 الربيد واجلدول املوايل بني هذا التطور احلاصل:

  2020الي ديسمبر 2020(: العدد اإلجمالي لمعامالت الدفع االلكتروني ما بين جانفي 07الجدول رقم )

 
 (ALALLI, 2020)املصدر: 

 

 

0 500,000 1,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,000
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خدمات

بيع البضائع

جانفي فيفري مارس افريل ماي جوان جويلية اوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
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 اثلثا: آفاق اإلدارة االلكرتونية بعد زوال األزمة

ميكنننننن انكنننننار أن الرقمينننننة قننننند أحننننندثت التغنننننري وبلنننننغ التحنننننول الرقمننننني يف ظنننننل أزمنننننة كنننننوروان مسنننننتوى النضنننننج بغنننننض ال 

النظنننننننر عنننننننن اجملننننننناالت النننننننيت عملنننننننت علنننننننى اسنننننننتخدامها، حينننننننث أحننننننندثت اإلدارة اإللكرتونينننننننة قفنننننننزة ال أب  هبنننننننا اذ 

ول امللحنننننوظ ال يكنننننون فقنننننط تعتنننننرب منننننن األدوار التكتيكينننننة خنننننالل حلنننننو األزمنننننات، اذ اجلننننندير ابلنننننذكر أن هنننننذا التحننننن

 وقت حلول أزمة ما لكن كان من األجدر العمل هبا حىت وقت الرخاء.

ومنننننننن املالحنننننننظ أن االدارة االلكرتونينننننننة يف اجلزائنننننننر تصنننننننطدم ابلكثنننننننري منننننننن املعوقنننننننات حتنننننننول دون تقننننننندمها ومنننننننن بنننننننني 

 أهم هذه املعوقات:

 مشكلة الدخول للشبكة )االنرتنت غري معممة(. -

 كيفية استخدام األداة )األمية االلكرتونية(. -

 (Fatna, pp. 12-13) صعوبة فهم املضمون. -

فالبننننند علنننننى الدولنننننة اجلزائرينننننة وإلجنننننناح هنننننذا املشنننننروع أن تراعننننني عننننندة متطلبنننننات وعوامنننننل وتسنننننعى إلعنننننادة النظنننننر يف 

 عوقات حىت يتم استمرار العمل ابإلدارة االلكرتونية.االسرتاتيجيات املقرتحة واحلل اجلذري لكل امل

السررررررؤال الررررررذي يطرررررررح: هررررررل ستسررررررتمر اإلدارة االلكرتونيررررررة فيمررررررا بعررررررد كرررررروروان أم أهنررررررا سررررررتخبو وتعررررررود لكننننننن 

 األمور ايل مسارها السابق؟

ميكننننننن أن تعننننننود األمننننننور ايل مننننننا كانننننننت عليننننننه سننننننابقا وميكننننننن أن يعتمنننننند علننننننى أسننننننلوب اذ يبقننننننى السننننننؤال مطروحننننننا اذ 

اإلدارة اهلجينننننننننة وهنننننننني املننننننننزج بننننننننني اإلدارة التقليديننننننننة واإلدارة االلكرتونيننننننننة، حيننننننننث ال ميكننننننننن االسننننننننتغناء عننننننننن اإلدارة 

 التقليدية اذ تعترب مكملة هلا.
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االلكرتونينننننننة يف خمتلنننننننف القطاعنننننننات، اذ أن أزمنننننننة   وبنننننننذلك ميكنننننننن القنننننننول أن اجلزائنننننننر ال زالنننننننت تسنننننننعى لتفعينننننننل اإلدارة

كنننننننننوروان سنننننننننامهت يف بروزهنننننننننا بشنننننننننكل ملحنننننننننوظ ينتظنننننننننر تعميمهنننننننننا علنننننننننى مجينننننننننع القطاعنننننننننات مسنننننننننتقبال فنننننننننالتخطيط 

املناسننننننب وتسننننننطري االسننننننرتاتيجيات املناسننننننبة سننننننيؤدى حتمننننننا ايل التغلننننننب علننننننى كثننننننري مننننننن العقبننننننات الننننننيت اصننننننطدمت 

 هبا سابقا.

 اخلامتة

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ما هو اال استجابة للتطور احلاصل يف البيئة احمليطة، فهي حتمية ان استخدام اإلدارة 

فرضتها التطورات وجب التكيف معها، اذ تعترب اإلدارة االلكرتونية منط حديث يف الفكر اإلداري يتمثل هدفها  يف 

ريق من اتباع اسرتاتيجيات ممنهجة وفق خارطة ط حتسني  داء وفعالية اإلدارة، حيث لتبين هذا النمط احلديث البد

واعتمادا على متطلبات وجب توافرها هدفها األساسي االنتقال السليم من االدارة التقليدية اليت تعتمد على الورق ايل 

 ( بتفشيها يف مجيع أحناء العامل2020إدارة الكرتونية تعتمد على أحدث التقنيات، حيث سامهت جائحة كوروان)مار  

وبشكل كبري يف ظهور هذا النوع اجلديد من االدارة، اذ عملت هذه األزمة على تسريع وترية العمل هبا بينما كانت جمرد 

مشروع يتنظر التطبيق على أرض الواقع وبذلك عمل هذا الكائن اجملهري على تفعيل هذا النمط املستحدث مما ساعد 

وبذلك خنلص أن رقمنة اإلدارة كإجراء موزاي للحد من انتشار الوابء   على صريورة املرافق العمومية ودوام استمرارها،

حفاظا على صحة املواطن واملوظف ما هو اال مقوم فعال الستمرار املرفق العام خصوصا خالل األزمات احلاصلة. ويف 

 األخري مت التوصل من خالل هذه الدراسة ايل بعض النتائج والتوصيات نورد جمملها كالتايل:

  منة اإلدارة ضرورة حتمية خصوصا خالل األزمات.رق 

 .اإلدارة االلكرتونية هي بديل جديد يعيد النظر يف املمارسات اإلدارية السابقة 
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 .اإلدارة االلكرتونية: مقوم الستمرار املرفق العام خصوصا خالل أزمة كوروان 

 .عصرنة اإلدارة يرفع من املردودية مما ينعكس إجيااب على االقتصاد 

  مة كوروان ولدت احللول البديلة وعملت يف ظرف قياسي على سرعة تفعيل اإلدارة االلكرتونية اذ كانت جمرد أز

 حرب على ورق.

  .األثر اإلجيايب ألزمة كوروان يف تفعيل اإلدارة االلكرتونية وتسريع وترية العمل هبا 

 التوصيات:

 ها تكون على املدى البعيد. االسرتاتيجيات املنتهجة إلجناح اإلدارة االلكرتونية افاق 

  إعادة النظر يف اسرتاتيجيات التحول الرقمي لإلدارة ووضع خطط ممنهجة حسب البنية التحتية املتوفرة وفق

 معايري واستنادا ايل كفاءات فعالة مع إعادة بناء البنية التحتية لإلدارة االلكرتونية.

 فشي فق التابعة للدولة وهذا موازاة مع إمكانية استمرارية تالعمل على تفعيل اإلدارة االلكرتونية يف مجيع املرا

 الوابء وتطوره.

 .رفع مستوى التوعية الثقافية أبمهية التحول الرقمي لإلدارة ودوره خالل األزمات 

 .البحث يف أساليب أتهيل وتدريب الكفاءات والكوادر العاملة على مشروع اإلدارة االلكرتونية 

 .ضرورة توفري تشريعات وقوانني تدعم البيئة االلكرتونية وليس هناك ما مينع من انشاء قانون اإلدارة االلكرتونية 
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