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الملخص :
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على الدور الذي تلعبه اإلدارة اإللكرتونية يف تعزيز والء املوظفني وحتسني أداء املؤسسات
من جهة ،وكيفية تقدمي اخلدمات للمواطنني بطريقة إلكرتونية تسهم بفاعلية يف حل العديد من املشكالت اليت أرهقت كاهل
املواطن جهة ثانية ،فقد أصبحت اإلدارة اإللكرتونية مبثابة اآللية اليت حترك عجلة التنمية يف الدولة وختدم املوظفني واملواطنني يف
نفس الوقت ،األمر الذي دفع باملؤسسات إىل التفكري يف كيفية استغالل هذه التكنولوجيات اليت تعتمد على احلاسوب يف تسيري
أنشطتها ويف حتسني وتطوير العمليات اإلدارية املختلفة بداخلها من خالل العمل على خلق مناخ تنظيمي مالئم يشجع على
اخللق واإلبداع ومن مثة توليد الشعور بالراحة النفسية والرضا والوالء للمؤسسة  ،باإلضافة إىل التفكري يف كيفية االنتقال و التحول
تدرجييا من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة اإللكرتونية اليت تعترب مثرة من مثار التطور يف الوسائل التقنية املختلفة هبدف االستفادة من
تقنية املعلومات اإلدارية وتطبيقاهتا .
ويف هذا الصدد جاءت هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء على خصائص اإلدارة اإللكرتونية ودورها يف تعزيز والء
املوظفني ،والتعرف على متطلبات االنتقال من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة اإللكرتونية باإلضافة إىل التعرف على مزايا وعوائق
اإلدارة اإللكرتونية .
الكلمات المفتاحية  :اإلدارة ،اإلدارة اإللكرتونية ،الوالء التنظيمي.
Abstract
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.متطلبات اإلدارة اإللكرتونية ودورها يف تعزيز والء املوظفني
This study aims to identify the role that electronic management plays in enhancing
employee loyalty and improving the performance of institutions on the one hand, and how to
provide services to citizens in an electronic way that effectively contributes to solving many
problems that have burdened the elderly on one hand, The electronic administration has
become a mechine that moves the wheel of development in the country and serving the
employees and citizens at the same time, which prompted institutions to think about how to
exploit these computer-based technologies in the conduct of their activities and in improving
and developing the various administrative processes within them by working to create an
appropriate organizational climate that encourages creation creativity and from there, generating
a sense of psychological comfort, satisfaction, and loyalty to the institution, in addition to
thinking about how to move and gradually shift from traditional management to electronic
management, which is considered a fruit of developement in various technical means aiming to
benefit from administrative information technology and its applications.
Key words:Administration, Electronic management ,Organizational loyalty.

: مقدمة
 األمر الذي دفع معظم،أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف وقتنا الراهن جزء ال يتجزأ من حياتنا اليومية
 وضمانا،املؤسسات على اختالف أنشطتها إىل مالحقة األحداث التكنولوجية رغبة منها يف زيادة كفاءة األداء وفعالية العمل
 فاإلدارة اإللكرتونية تعد حافزا معنويا لدفع املوظفني،للسرعة واإلتقان يف تقدمي اخلدمات وختفيض اإلجراءات واجناز املعامالت
 فحسن تسيري ها يتوقف بالدرجة األوىل على ما تتوفر عليه املؤسسة من موارد بشرية،لبذل جمهود إضايف لتحقيق أهداف املؤسسة
 بل من العناصر الضامنة حلسن األداء وفعالية،على اعتبار أن هذه األخرية من أهم العناصر احليوية واإلسرتاتيجية باملؤسسة
.التنظيم
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لذا وجب على املؤسسة إعطاء املوارد البشرية املهارة والكفاءة الالزمتني من أجل مسايرة التحوالت التكنولوجية ،والعمل على
توفري بيئة تنظيمي ة مشجعة وحمفزة على اإلبداع والتطوير املستمر يف اإلمكانيات البشرية من خالل إخضاعها لكافة التدريبات و
التكوينات اخلاصة مبجال اإلدارة االلكرتونية ملواكبة متطلبات التحول اجلديد ،األمر الذي يسمح بتوليد إحساسا لدى املوظفني
بالراحة النفسية واالطمئنان يف الوسط التنظيمي الذي ينتمون إليه نتيجة التخفيض من حدة الضغط اليومي الذي يواجه املوظف
لقاء تزاحم املواطنني والطوابري الطويلة أمام املكاتب ،هنيك عن الروتني الذي بات يكتسي تقدمي اخلدمة ،فضال عن شعورهم بأهنم
عناصر فاعلة توليهم املؤسسة اهتماما كبريا باعتبارهم مصدر لألفكار وأداة رئيسية للتغيري وحتويل التحديات إىل قدرات تنافسية
وليسوا جمرد عامل من عوامل اإلنتاج فقط .
ويربز هذا جليا من خالل التفكري يف التحول من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة االلكرتونية وما حيمله هذا التحول من مزايا تعود
بالنفع على املوظفني واملتمثلة يف اختصار الوقت واجلهد والتقليل من اجلهود املبذولة يف تقدمي اخلدمات واالستفادة من السرعة
واملرونة اللذان تقدمهما اإلدارة االلكرتونية .كل هذا من شأنه تعزيز وتدعيم روح الوالء لدى املوظفني لبذل أقصى جهد من أجل
السعي احلثيث لتعلم واكتساب هذه التكنولوجيات وتطوير املهارات والقدرات من أجل التميز يف تقدمي اخلدمة وجودهتا .
من خالل ما سبق ذكره تتضح معامل اإلشكالية الرئيسية ملوضوع البحث وهي كاآليت:
 ما هو الدور الذي تلعبه اإلدارة اإللكترونية في تعزيز والء الموظفين ،وما هي متطلباتها ومعوقات تطبيقها ؟وتندرج ضمن هذه اإلشكالية الرئيسية جمموعة من األسئلة الفرعية تتمثل أساسا يف:
 ما هي خصائص اإلدارة اإللكرتونية والعوامل املؤثرة يف تكوين والء املوظفني؟
 ما هي متطلبات التحول من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة اإللكرتونية؟
 ما هي مزايا وعوائق اإلدارة اإللكرتونية وتأثريها على تعزيز والء املوظفني؟
أهداف الدراسة :هتدف هذه الدراسة للوصول إىل ما يلي :
 التطرق إىل املفاهيم النظرية اخلاصة باإلدارة اإللكرتونية والوالء التنظيمي وخصائص كل منهما ؟
 التعرف على أسباب ومتطلبات التحول من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة اإللكرتونية ؟
 ـإبراز مزايا وعوائق اإلدارة اإللكرتونية ؟

أهمية الدراسة :
تنبع أمهية البحث من تناولنا موضوع اإلدارة اإللكرتونية كون هذه األخرية من األساليب املعاصرة اليت تسعى إىل حتويل
املؤسسات إ ىل مؤسسات إلكرتونية تستخدم تكنولوجيا املعلومات يف إجناز مجيع أعماهلا ومعامالهتا ووظائفها اإلدارية ،األمر الذي
ي ساعد على اختاذ القرارات ورفع كفاءة األداء وفعاليته من جهة ويعود باإلجياب على زيادة والء املوظفني وهو ما ينعكس على
طبيعة ونوعية اخلدمة املقدمة من جهة ثانية .
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كما تتضح أمهية الدراسة كوهنا هتتم مبوضوع يكتسي صفة احلداثة ،على اعتبار أن اإلدارة اإللكرتونية مفهوم جديد ظهر
مؤخرا بفعل الثورة الرقمية يف جمال املعلومات واالتصاالت ،وألن هذا املفهوم ال يزال حمل اهتمام العديد من املؤسسات مبختلف
أنواعها وأنشطتها .

الضبط اإلجرائي لمفاهيم الدراسة:
1ـ تعريف اإلدارة :
أ ـ لغة :
من الفعل يدير  Manageمبعىن يدير ويوظف ويستخدم وحيرك ويقتصد ويوجه ويرشد....وهذا هو معىن اإلدارة وكذلك
هو إشارة إىل بعض أدوار املدير . Manager

1

ب ـ اصطالحا :
يعرفها فريديريك تايلور يف كتابه إدارة الورشة الصادر عام ،1930بأهنا  ":املعرفة الدقيقة ملا تريد من الرجال عمله ،مث لتأكد

من أهنم يقومون بعملهم بأحسن طريقة وأرخصها" ،أما هنري فايول يف كتابه اإلدارة العامة و الصناعية بقوله " :يقصد باإلدارة
التنبؤ والتخطيط والتنظيم والتنسيق وإصدار األوامر والرقابة " .

2

هذا وعرفها قاموس أكسفورد للمتقدمين بأهنا  ":عملية جتميع املوارد املادية والبشرية واملالية من أجل حتقيق األهداف
املشرتكة للمنظمة والعاملني فيها وحفظ التوازن بني هذه األهداف للوصول إىل الغايات بكفاءة و فاعلية " .

3

كما عرفها عبد الكريم درويش وليلى تكال بأن  ":اإلدارة تعين توفري نوع من التعاون و التنسيق بني اجلهود البشرية
املختلفة ،من أجل حتقيق هدف معني " .

4

وعرفت حممود عبد الفتاح رضوان كذلك اإلدارة بأهنا ":عملية توجيه وختطيط وتنظيم وتنسيق ورقابة وصنع قرار باستخدام
5
طاقة املوارد املالية والبشرية واملادية واملعلوماتية لتحقيق هدف ما بكفاءة وفعالية " .
من خالل ما سبق ذكره يمكن القول بأن اإلدارة عبارة عن عملية اجتماعية مستمرة تعمل على إشباع حاجات األفراد
من السلع و الخدمات من خالل االستغالل األمثل للموارد البشرية عن طريق التخطيط والتوجيه والرقابة وصوال إلى

تحقيق األهداف التي تصبو إلبها المؤسسة بكفاءة و فعالية .

 2ـ تعريف اإلدارة اإللكترونية :
 1مدحت حممد أبو نصر ،اإلدارة بالحوافز ،اجملموعة العربية للتدريب و النشر ،مصر ،2012 ،ص . 21
 2فداء حامد ،اإلدارة اإللكترونية :األسس النظرية والتطبيقية ،ط ،1دار الكندي للنشر و التوزيع ،عمان ،2015 ،ص.11
 3حممد مسري أمحد ،اإلدارة اإللكترونية ،ط ،1دار املسرية للنشر والتوزيع ،عمان ،2009 ،ص . 24
 4مصطفى يوسف كايف ،اإلدارة اإللكترونية ،دار رسالن للنشر و التوزيع ،دمشق ،2011 ،ص . 16
 5حممود عبد الفتاح رضوان ،القيادة ومهارات تحفيز المرؤوسين ،ط ،1دار الكتب املصرية ،القاهرة ،2012 ،ص .09
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يعرف بأهنا  ":منهج إداري جديد يقوم على االستيعاب واالستخدام الواعي لتقنيات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف
6
ممارسة الوظائف األساسية لإلدارة وتقدمي اخلدمات و األنشطة يف منظمات عصر العوملة و التغيري املستمر ".
ويعرفها سعد غالب ياسين بأهنا ":هي اليت متارس عناصرها األساسية بالوسائل اإللكرتونية لضمان السرعة والدقة والتلقائية،
أي هي اإلدارة اليت متارس عناصرها (الربامج ،املكونات املادية ،الشبكات وصناع املعرفة) أو وظائفها (التخطيط اإللكرتوين،
التنظيم اإللكرتوين والقيادة اإللكرتونية) وفقا ملتطلبات املواكبة واالستخدام الكفء والفعال لنظم وأدوات تكنولوجيا املعلومات" .

7

كما تعرف اإلدارة اإللكرتونية أيضا بأهنا " :العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانات املتميزة لالنرتنت وشبكات األعمال يف
8
ختطيط وتوجيه والرقابة على املوارد والقدرات اجلوهرية للشركة واآلخرين بدون حدود من أجل حتقيق أهداف الشركة ".
ويعرفها محمد سمير أحمد أيضا  ":استخدام خليط من التكنولوجيا لألداء األعمال و اإلسراع هبذا األداء وإجياد آلية متقدمة
9
لتبادل املعلومات داخل املنظمة و بينها و بني املنظمات األخرى و العمالء" .
بناءا على ما تقدم ذكره يمكن تعريف اإلدارة اإللكترونية بأنها القدرة على إدارة الخدمات و األنشطة الداخلية و
الخارجية و تقديمها إلى العمالء في الوقت المناسب بأقل جهد و بكفاءة عالية .

 3ـ تعريف الوالء التنظيمي
أ ـ الوالء لغة :
الوالء لغة بفتح الواو ،و يف اللغة أوىل اسم تفضيل من الويل و هو القرب ،و تستعمل يف القرب املعنوي و يقال أوىل الناس
بك ،أي اخصهم بك و أقرهبم إليك منزلة .
يعين القريب واحلليف والشريك والناصر واحملب والتابع ،وجاء يف (ا ملعجم الوسيط) الوالء هو القرب والقرابة والنصرة واحملبة،
وعرفه القنوي بقوله :إن الوالء من الويل مبعىن القرابة ،والويل ضد العدو ،والوالة واحملاباة مع العلم أن هناك أكثر من مصطلح يطلق
على الوالء ،كاالنتماء لكن هناك اتفاق على العناصر اليت ترتبط بالوالء ،مثل  :االجتاهات واملشاعر لدى األفراد حنو املنظمة .10
ب ـ اصطالحا :

 6حسني هاليل وآخرون ،اإلدارة اإللكترونية ،ط ،1دار السحاب للنشر والتوزيع ،القاهرة،2010 ،ص . 75
 7سعد غالب ياسني ،اإلدارة اإللكترونية ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،د.س.ن ،ص . 28
 8عبد الرمحن توفيق ،اإلدارة اإللكترونية في الشؤون اإلدارية ،ط ،2مركز اخلربات املهنية لإلدارة ،القاهرة ،ص.41
 9حممد مسري أمحد ،مرجع سبق ذكره ،ص .44

 10أمساء عبد الكرمي الشاعث الرفادي ،المناخ التنظيمي بجهاز التفتيش و الرقابة اإلدارية و جهاز المراجعة المالية بالمنطقة الشرقية و عالقته
بالوالء التنظيمي ،كلية االقتصاد ،قسم الدراسات العليا ،جامعة بنغازي ،2003 ،ص.30
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يعرفه مدحت أبو نصر بأنه  " :شعور ينمو داخل الفرد باالنتماء إىل املنظمة ،وأن هذا الفرد جزء ال يتجزأ من املنظمة اليت
يعمل فيها ،وأن أهدافه تتحقق من خالل حتقيق أهداف املنظمة ومن هنا يتولد لدى الفرد رغبة قوية يف بذل املزيد من اجلهد
11
لتحقيق النجاح للمنظمة " .
ويعرف أيضا الوالء التنظيمي بأنه  " :وجود مشاعر قوية لدى الفرد جتاه قبول أهداف املنظمة وقيمها وتوفر الرغبة اجلادة يف
العمل واالستمرار يف املنظمة " .

12

ويرى باكنان (  )Buchananبأن الوالء التنظيمي يتمثل يف  " :ارتباط الفرد القوي والفعال بأهداف املنظمة وقيمها،
بغض النظر عن القيم املادية احملققة له منها ".

13

كما عرفه بورتر و زمالؤه بأنه ":قوة تطابق الفرد مع منظمته و ارتباطه هبا ،وأن الفرد الذي يظهر مستوى عال من الوالء
التنظيمي جتاه منظمة ما تكون لديه الصفات التالية:
1ـ رغبة قوية يف قبول أهداف املنظمة وقيمها اإلنسانية.
2ـ استعداد لبذل جهد متواصل من اجل حتقيق أهداف املنظمة.
3ـ رغبة قوية يف احملافظة على استمرار قوة املنظمة.
4ـ امليل لتقومي املنظمة تقوميا اجيابيا ".14
بناءا على التعريفات المقدمة لمفهوم الوالء التنظيمي نستنتج بأنه قوة تطابق واندماج الفرد مع منظمته وارتباطه بها،

باإلضافة إلى رغبته في البقاء بالمنظمة واالستمرار فيها واالعتزاز بها ،وبذل جهد أكبر لتحقيق أهدافها بغض النظر عن
القيم المادية المحققة.

اإلطار النظري للدراسة:
أوال :اإلدارة اإللكترونية والوالء التنظيمي ،أي خصائص؟ وأي أبعاد؟
 1ـ اإلدارة اإللكترونية:
1ـ 1ـ خصائص اإلدارة اإللكترونية:

 11مدحت أبو نصر ،بناء و تدعيم الوالء المؤسسي ،ايرتاك للطباعة و النشر و التوزيع ،القاهرة ،2005 ،ص. 38
12سليمان فارس ،أثر سياسات التحفيز في الوالء التنظيمي بالمؤسسات العامة  ،كلية االقتصاد ،جملة جامعة دمشق االقتصادية و القانونية ،جامعة
دمشق ،اجمللد ،27العدد األول ،2011 ،ص . 77
 13راتب السعود و سوزان سلطان ،درجة العدالة التنظيمية ألعضاء الهيئات التدريسية فيها ،جملة جامعة دمشق ،اجمللد  ،25العدد (،)2+1
 ،2009ص . 200

 14منال البارودي ،الرضا الوظيفي وفن التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين ،اجملموعة العربية للتدريب والنشر ،القاهرة ،2015 ،ص.76
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مع هناية القرن املاضي وبداية القرن احلايل ،ويف ضوء العوملة وانتشار االقتصاد الشبكي ،وتزايد حدة املنافسة وتزايد الضغوط
على املنظمات لتحسني األمناط اإلدارية واألنظمة اليت تستخدمها ،تزايدت أمهية اإلدارة اإللكرتونية واليت تتميز بالعديد من
اخلصائص ومنها :
 أنها إدارة بال أوراق :حيث تعتمد على آليات إدارية جديدة يف إجراءات وتنفيذ املعامالت ،مثل الربيد اإللكرتوين
واألرشيف اإللكرتوين والرسائل الصوتية واألدلة واملفكرات اإللكرتونية ونظم املتابعة اإللكرتونية .

 إدارة بال مكان :واليت تقوم على االجتماعات واملؤمترات اإللكرتونية ،واستخدام التليفون احملمول و العمل عن بعد
والتعامل مع املؤسسات االفرتاضية .
 إدارة بال زمان :تعمل على مدار اليوم واألسبوع والشهر و السنة و ال تتقيد حبدود زمنية .

 المرونة :اإلدارة اإللكرتونية هي إدارة مرنة ميكنها بفعل التقنية وبفعل إمكانياهتا االستجابة السريعة لألحداث والتجاوب
معها ،متعدية بذلك حدود الزمان واملكان وصعوبة االتصال ،مما يتعني على اإلدارة تقدمي كثري من اخلدمات اليت مل تكن
متاحة أبدا بفعل تلك العوائق يف ظل اإلدارة اإللكرتونية .

 السرية والخصوصية :السرية واخلصوصية للمعلومات املهمة مبا متلكه تلك الغدارة من برامج من حجب املعلومات والبيانات
15
املهمة ،وعدم إتاحتها إال ل7وي الصالحية الذين ميلكون كلمة املرور لنفاذ إىل املعلومات .
 تقليل التكاليف :ختتصر اإلدارة اإللكرتوين الكثري من التكاليف اليت كانت متر هبا الغدارة التقليدية من خالل تقليص يف
عدد العمال وتكاليف األوراق مثال .

 اختصار اإلجراءات اإللكترونية :حيث تسمح رقمنة املعلومة وتوفريها يف حينها االنتقال إىل االعتماد على األرشيف
اإللكرتوين على عكس اإلدارة التقليدية كرب حجم امللفات وبالتايل صعوبة يف عملية املعاجلة .
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1ـ 2ـ الفرق بين اإلدارة التقليدية و اإلدارة اإللكترونية :
توجد جمموعة من األسس هي اليت حتدد أوجه االختالفات اجلوهرية بني هذين املفهومني و هي كالتايل:
 طبيعة العالقة بين أطراف التعامل :فاإلدارة يف ظل املفهوم التقليدي تكون عالقاهتا بني أطراف التعامل مباشرة ،بينما
اإلدارة اإللكرتونية تشري إىل انتفاء وجود العالقة املباشرة بني أطراف التعامل ،حيث توجد أطراف التعامل مع أو يف نفس
الوقت على شبكات االتصاالت اإللكرتونية .
 طبيعة الوسائل المستخدمة عند التعامل بين األطراف :حيث أن اإلدارة التقليدية تعتمد على الوسائل التقليدية إلجراء
االتصاالت بني أطراف التعامل املختلفة ،بينما اإلدارة اإللكرتونية تتم االتصاالت فيها باستخدام الشبكات اإللكرتونية .

 طبيعة التفاعل بين األطراف :حيث تؤكد ممارسات املفهوم التقليدي لإلدارة أن التفاعل بني أطراف التعامل يتسم بالبطء
النسيب ،بينما حيقق التفاعل اجلمعي أو املتوازي بني فرد ما وجمموعة ما من خالل استخدام شبكات االتصاالت اإللكرتونية .
 15اإلدارة اإللكرتونية ،منتدى قاملة للعلوم السياسية  ،guelma.yoo7.com/t17-topicاطلع عليه بتاريخ 2020/12/25على الساعة
.15:30
16

بربار نور الدين ،أثر تطبيق اإللكترونية على تحسين جودة خدمات مصالح الضرائب ،جملة دراسات جبائية ،اجمللد ،8العدد،2019 ،1
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 ترتكز اإلدارة بمفهومها التقليدي على هرمية المعلومات وسريتها :مدير لديه معلومات أكثر كثافة وسعة وثراء مقابل
عاملني ال ميلكون إال القدر اليسري منها ،على قدر ما يسمح به تقسيم العمل ،بينما اإلدارة اإللكرتونية ترتكز على األنرتنت
17
وشبكات األعمال فهي إدارة االنفتاح والشفافية .
 نوعية الوثائق المستخدمة في تنفيذ األعمال والمعامالت :إذ تعتمد اإلدارة التقليدية بشكل أساسي على الوثائق الورقية
عند تنفيذ األعمال واملعامالت املختلفة ، ،بينما تتم ممارسات اإلدارة اإللكرتونية دون استخدام أية وثائق رمسية ،وتعد
الرسائل اإللكرتونية مبثابة سند قانوين متوفر أمام كل طرف من أطراف التعامل عند حدوث أي نزاع .
 نطاق خدمة المستفيدين :توفر ممارسات املفهوم التقليدي لإلدارة وجود خدمات للمستفيدين خالل ساعات العمل الرمسية
على مدى أيام األسبوع يف مقر املنظمة أو عن طريق التليفون ،يف حني توفر ممارسات املفهوم اإللكرتوين لإلدارة خدمات
أوسع تستمر على مدار الـ  24ساعة خالل أيام األسبوع ،كما يتم إرسال كل احللول املطلوبة عرب الوسائل اإللكرتونية.

 مدى االعتماد على اإلمكانيات المادية والبشرية :حيث تعتمد ممارسات املفهوم التقليدي لإلدارة على توظيف
اإلمكانيات البشرية واملادية املتاحة بأفضل صورة ممكنة وصوال إىل حتقيق األهداف املنشودة ،يف حني تعتمد ممارسات اإلدارة
اإللكرتونية على استغالل تقنية املعلومات واالتصاالت ،حيث يتم غالبا ختفيض استخدام الكثري من األصول املادية والبشرية
إىل أقل قدر ممكن.18

1ـ3ـ أسباب التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية :
ـ تلف بعض املعامالت الورقية بسبب التقادم .
ـ صعوبة احلصول على بعض املعلومات من هذه املعامالت .
ـ التكاليف الباهضة لصيانة املعامالت الورقية وإصالح التالف منها .
ـ إمكانية ضياع بعض املعامالت سهوا أو تعمدا .
ـ توفري غرف كبرية حلفظ املعامالت الورقية .
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 2ـ الوالء التنظيمي:
2ـ1ـ خصائص الوالء التنظيمي :ميتاز الوالء التنظيمي بعدد من اخلصائص هي :
ـ يعرب الوالء التنظيمي عن استعداد الفرد لبذل أقصى جهد ممكن لصاحل املنظمة ورغبته الشديدة يف البقاء هبا ومن مث قبوله وإميانه
بأهدافها وقيمها.
ـ يساهم الوالء التنظيمي يف بناء شبكة واسعة من العالقات اإلنسانية اليت تساعد على اإلحساس باملنظمة.20
 17اإلدارة اإللكرتونية وتأثريها على املستخدمني ،التسجيالت اجلامعية اإللكرتونية ،grhelelectroniaue.blogspot.com ،2012 ،اطلع
عليه بتاريخ  2021/02/05على الساعة .13:59
 18حسني هاليل وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .76،77
 19حممد مسري أمحد ،مرجع سبق ذكره ،ص . 68
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ـ يستغرق الوالء التنظيمي يف حتقيقه وقتا طويال ألنه جيسد حالة قناعة تامة للفرد ،كما أن التخلي عنه ال يكون نتيجة لتأثري عوامل
سطحية طارئة ،بل قد يكون نتيجة لتأثريات إسرتاتيجية .
ـ أن الوالء التنظيمي حالة غري ملموسة يستدل عليها من ظواهر تنظيمية تتابع من خالل سلوك وتصرفات األفراد العاملني يف
التنظيم ،واليت جتسد والئهم .
ـ يتأثر الوالء التنظيمي مبجموعة من الصفات الشخصية ،والعوامل التنظيمية والظروف اخلارجية احمليطة بالعمل .21

2ـ2ـ أبعاد الوالء التنظيمي :
تشري األدبيات إىل أن هناك أبعاد خمتلفة للوالء التنظيمي وليس بعدا واحدا ،و رغم اتفاق غالبية الباحثني يف هذا اجملال على
تعدد أبعاد الوالء إال أهنم خيتلفون يف حتديد هذه األبعاد.
فقد ميز كل من "مري و اولني و مسيث" بني ثالثة أبعاد للوالء التنظيمي وهي :
 الوالء العاطفي :ويشري إىل درجة شعور الفرد باالرتباط باملنظمة وجدانيا و نفسيا مع الرغبة يف االنتساب واالندماج واالنتماء
هلا والتوحد مع هويتها ،و يتأثر هذا البعد بدرجة إدراك الفرد للخصائص املميزة لعمله ،من حيث درجة استقالليته وأمهية
العمل ،وهوية العمل ،تنوع املهارات ،والتغذية الراجعة من اإلشراف ،كما أن هذا اجلانب من الوالء يتأثر بدرجة إحساس
الفرد بان بيئة التنظيم تسمح له باملشاركة الفعالة يف عملية صناعة القرارات سواء فيما خيص العمل أو الفرد نفسه .

 الوالء األخالقي :ويقصد به اإلحساس الذي يتولد لدى الفرد العامل بااللتزام حنو البقاء يف املنظمة ويف غالب األحيان يتعزز
هذا الشعور عن طريق الدعم اجليد الذي يتلقاه األفراد من التنظيم ،والسماح هلم باملشاركة والتفاعل االجيايب ليس فقط يف
تطبيق اإلجراءات واجناز العمل بل يف املسامهة يف وضع األهداف والتخطيط ورسم السياسات العامة للتنظيم .
 الوالء المستمر :ويقصد به تكريس الفرد حياته و التضحية مبصاحله من اجل بقاءه يف املنظمة الرتباطه هبا واعتبار نفسه
جزء منها ،وميكن فهم هذا املكون من خالل النظر إىل درجة الوالء املوجودة عند الفرد واليت حتكمها القيمة االستثمارية اليت
من املمكن أن حيققها لو استمر مع التنظيم مقابل ما سوف يفقده لو اختذ قرار بالعمل لدى جهات أخرى لذلك يتأثر
22
تقييم الفرد بأمهية البقاء مع التنظيم مبجموعة من العوامل .

2ـ3ـ العوامل المؤثرة في الوالء التنظيمي :
هناك جمموعة من العناصر أو العوامل اليت تدل على وجود الوالء التنظيمي لدى املوظفني يف أي منظمة ومنها :
 انجاز العمل بإتقان :احلرص على العمل بشكل متقن ومميز وهذا يظهر من خالل املتابعة املستمرة من املسؤول ملوظفيه
للتعرف على معدالت اجناز األعمال املوكلة إليهم والعمل على معرفة أسباب اخنفاض مستوى األداء واليت تأيت يف الغالب
20

شربيط حممد الشريف ،االتصال التنظيمي وعالقته بالوالء التنظيمي  ،رسالة لنيل شهادة املاجستري ،قسم علم النفس ،كلية العلوم اإلنسانية و

االجتماعية ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،2010،ص .78

 21خالد زحزاح ،بيئة العمل و أثرها على الوالء التنظيمي لألفراد العاملين ،جامعة البليدة ،2ص.13.12
 22شافية بن حفيظ ،عالقة النمط القيادي حسب نظرية "هيرسي و بالنشارد" بالوالء التنظيمي لدى عينة معلمي المدارس االبتدائية بمدينة

ورقلة ،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف ختصص علم النفس العمل و التنظيم ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،2013/2012 ،ص .80.79
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نتيجة لعدم شعور املوظفني باإلنتاج يف العمل وهو ما يستلزم من املسؤول معرفة املشكالت والصعوبات اليت يعاين منها
املوظف والعمل على عالجها وحماولة التخلص منها ومن تأثريها على أدائه.
 عدم هدر وقت العمل :وهذا العنصر يعين التزام املوظف بوقت عمله وعدم هدره فيما ال يفيد املنظمة وهو ما يوضح والئه
ملنظمته اليت يعمل هبا وحرصه على اجناز ما يكلف به وما يطلب منه على أكمل وجه .
 الشعور باالنتماء لجهة العمل و االعتزاز بالعمل فيها :كل موظف لديه والء تنظيمي جلهة عمله جنده يعتز باالنتماء إليها
ويعمل على ذكر حماسن عمله ويتغاضى أو خيفي عيوب عمله إن وجدت .

 المشاركة االيجابية في جهود التحسين و التطوير :ويتم ذلك من خالل تقدمي املوظف لالقرتاحات واألفكار اإلبداعية
والتطويرية اهلادفة إىل زيادة فعالية العمل وحتسني األداء و اإلنتاجية بعكس املوظف الذي ليس لديه والء ملنظمته أو يقل لديه
الوالء إذ جنده ليس لديه الرغبة يف التطوير وال يبذل جهد يف عمله من اجل ذلك بل على العكس من ذلك جنده يشكل
عائقا أمام املنظمة واآلخرين يف تطوير العمل .23
 المكانة االجتماعية :كلما زادت مكانة الفرد ضمن جمموعته أو منظمته سواء كانت مكانة رمسية أو مرتبة اجتماعية كلما
شعر بأمهية وجوده ،و بالتايل ينعكس إجيابا على حسن أدائه و زيادة قوة والئه .
 مشاركة العاملين في التنظيم :إن مشاركة العاملني يف التنظيم اشرتاكا عقليا و انفعاليا يساهم يف حتقيق أهداف اجلماعة و
املنظمة و يشعرهم بأهنم عناصر فعالة داخل التنظيم .
 سالمة و صحة العاملين :إن توفري بيئة للعاملني هبدف تقليل احلوادث و اإلصابات اليت قد يتعرض إليها و إزالة أسباب
تلك املخاط ر،و توفري وسائل السالمة العامة هلم ،له أمهية تكمن يف تأثريها على معنويات األفراد و رفع الكفاءة اإلنتاجية و
ختفيض نسب الشكاوي و الغياب عندهم ،و يبعد اخلوف و التوتر عنهم و يقلل من تكلفة العمل و معدل دورانه ،و يسود
جو من الرضا و الوالء للمنظمة .

 بناء الثقة المتبادلة :الثقة هي توقع الفرد أو اجملموعة بتحقيق الوعود املكتوبة أو الشفوية اليت تصدر عن اآلخرين أفرادا كانوا
أو مجاعات ،وهذا ما جيب أن يالزم إدارة التنظيم و كل فرد يف املنظمة و ذلك يف األفعال و التصرفات و العمل على الوفاء
بالوعد و عدم التهرب من احلقيقة ألي ا عتبار كان ،و هذا من شأنه أن يشعر فيها كل أعضاء املنظمة بأهنم عائلة واحدة
يسعى اجلميع لتحقيق أهداف مشرتكة.

ثانيا :متطلبات التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية ودورها في تعزيز والء الموظفين:
إن اإلدارة التقليدية هي تلك اإلدارة اليت يتم تنفيذ فيها األعمال باملعامالت الورقية كما هو متعارف عليه وهذا يتطلب

وجود مستودع كبري حلفظ املعامالت الورقية يف ملفات وجملدات ومكاتب .وعليه فاإلدارة اإللكرتونية ختتلف عن اإلدارة التقليدية
كون اإلدارة اإللكرتونية عبارة عن خلطة ومزيج متكامل من املكونات التقنية واملعلوماتية والبيئية والتشريعية والبشرية ،وبالتايل البد
من توفر متطلبات عديدة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية وإخراجها إىل حيز الواقع العملي .
 المتطلبات اإلدارية :وتتمثل فيما يلي:

 23دراسة ميدانية عن الوالء التنظيمي بدائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة ،إدارة التخطيط و الدراسات ،يونيو ،2011ص .3
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القيادة والدعم اإلداري :من أهم العوامل املؤثرة يف أي مشروع كان هو القيادة وهي املفتاح الرئيسي لنجاح أو فشل أي منها ،إذ
أن دعم اإلدارة وقدرهتا على إجياد بيئة مناسبة للعمل تلعب دورا رئيسيا يف جناح أي عمل أو فشله ،كما أن التزام القيادة يعترب أمرا
ضروريا لدعم كل نقطة من نقاط إسرتاتي جيات املؤسسة ،كذلك متابعة القيادة للمشروع وتقدمي املعلومات املرتدة سيضمن جناح
املشروع وتطويره ،كما أن قناعة واهتمام ومساندة اإلدارة العليا لتطبيق تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسات كافة يعترب أحد العوامل
احلرجة واملساعدة يف حتقيق جناح تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
وضع اإلستراتيجيات وخطط التأسيس :ويتطلب ذلك تشكيل إدارة أو هيئة لتخطيط ومتابعة وتنفيذ ووضع اخلطط ملشروع
اإلدارة اإللكرتونية واالستعانة باجلهات االستشارية والبحثية لدراسة ووضع املواصفات العامة ومقاييس اإلدارة اإللكرتونية ،والتكامل
24
والتوافق بني املعلومات املرتبطة بأكثر من جهة .
الهيكل التنظيمي  :أصبح النموذج اهلرمي التقليدي للمؤسسة الذي واكب عصر الصناعة مل يعد مالئما لنماذج األعمال اجلديدة

يف عصر تكنولوجيا املعلومات و األعمال اإللكرتونية ،إذ جند أن اهلياكل التنظيمية املالئمة لألعمال اإللكرتونية هي املصفوفات
والشبكات وتنظيمات اخلاليا احلية املرتبة بنسيج االتصاالت .ويتطلب تطبيق اإلدارة اإللكرتونية تغريات يف اجلوانب اهليكلية أو
دمج بعض اإلدارات مع بعضها ،وإعادة اإل جراءات و العمليات الداخلية مبا يكفل توفري الظروف املالئمة لتطبيق اإلدارة
اإللكرتونية بشكل أسرع وأكثر كفاءة وفاعلية مع مراعاة أن يتم ذلك التحول يف إطار زمين متدرج من املراحل التطورية .
تعليم وتدريب ،توعية وتثقيف المتعاملين  :تتطلب اإلدارة اإللكرتونية إحداث تغيريات جذرية يف نوعية املوارد البشرية املالئمة هلا

وهذا يعين إعادة النظر يف نظم التعليم والتدريب احلالية ملواكبة متطلبات التحول اجلديد مبا يف ذلك إعداد اخلطط والربامج
واألساليب التعليمية والتدريبية على كافة املستويات ،باإلضافة إىل توعية األفراد بثقافة وطبيعة اإلدارة اإللكرتونية وبيئة االستعداد
25
النفسي والسلوكي و التقين واملادي وغري ذلك من متطلبات التكيف مع متطلبات اإلدارة اإللكرتونية .
 المتطلبات األمنية :إصدار التشريعات الضرورية واحلديثة الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية فقبل تطبيقها يتم التشريع
بتحديد اإلطار القانوين الذي يقر بالتحويل اإللكرتوين وأثناء التطبيق أي تكملة للنقائص والفراغ القانوين الالزم ،والذي ميكن

أن يظهر يف أي مرحلة من مراح ل التحول ،وبعد التطبيق بوضع قواعد قانونية تضمن أمن املعامالت اإللكرتونية وحتدد
اإلجراءات العقابية اخلاصة بفئة املتورطني يف جرائم اإلدارة اإللكرتونية .
ـ أمن ومحاية املعلومات يف اإلدارة اإللكرتونية .
ـ أمن ومحاية املعلومات اإللكرتونية .

26

 24حورية قارطي ،دراسة استخدام اإلدارة اإللكترونية من طرف مصالح الخدمة العمومية في تحسين جودة الخدمة العمومية في الجزائر ،ص
.235
25

موسى عبد الناصر ،حممد قريشي ،مساهمة اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري بمؤسسات التعليم العالي ،دراسة حالة كلية العلوم

والتكنولوجيا جبامعة بسكرة ،جملة الباحث ،العدد  ،2011 ،09ص. 90

 26راحبي خلضر ،لكحل عائشة ،اإلدارة اإللكترونية كآلية من آليات التنمية اإلدارية ،جملة الدراسات القانونية والسياسية ،العدد ،2016 ،3ص
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 المتطلبات البشرية  :يعترب العنصر البشري من أهم املوارد اليت ميكن استثمارها لتحقيق النجاح يف أي مشروع ويف أي
مؤسسة ،وله أمهية كبرية يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية حيث يعترب املنشأ لإلدارة اإللكرتونية ،فهو الذي اكتشفها مث طورها
وسخرها لتحقيق أهدافها اليت يصبو إليها ،لذلك فإن اإلدارة اإللكرتونية من وإىل العنصر البشري .فهم اخلرباء واملختصون
العاملون يف حقل املعرفة ،الذين ميثلون البنية اإلنسانية ورأس املال الفكري يف املؤسسة ،يتولون إدارة التعاضد اإلسرتاتيجي
27
لعناصر اإلدارة اإللكرتونية ومنهم :املديرون والوكالء واملساعدون ،املربجمون ،ضابط البيانات ،واملشغل أو احملرر .

 متطلبات البنية التحتية :إذ أن اإلدارة اإللكرتونية تتطلب وجود مستوى مناسب إن مل نقل عال من البنية التحتية اليت
تتضمن شبكة حديثة لالتصاالت والبيانات و بنية حتتية متطورة لالتصاالت السلكية و الالسلكية تكون قادرة على تأمني
28
التواصل ونقل املعلومات بني املؤسسات اإلدارية نفسها من جهة بني املؤسسات و املواطن من جهة أخرى .

 المتطلبات االقتصادية واالجتماعية :إذ تشمل العمل على خلق تعبئة اجتماعية مساعدة ،ومستوعبة لضرورة التحول

لإلدارة اإللكرتونية ،وعلى دراية كافية مبزايا تطبيق الوسائل التقنية يف األجهزة اإلدارية ،مع االستعانة بوسائل اإلعالم،
ومجعيات اجملتمع املدين يف دعم اللقاءات والندوات والتجمعات التحسيسية اخلاصة بنشر فوائد تطبيق اإلدارة اإللكرتونية،
وبرجمة حصص تدريبية على استعمال اآلالت التقنية يف خمتلف املستويات التعليمية ،مع ضرورة توفري املخصصات املالية

الكافية لتغطية اإلنفاق على مشاريع اإلدارة اإللكرتونية ،دون إمهال االستثمار يف ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصال،
29
وإجياد مصادر متويل هلا متتاز بالدميومة على املستوى املركزي واحمللي .

ثالثا :مزايا وعوائق اإلدارة اإللكترونية وتأثيرها على تعزيز والء الموظفين:
1ـ مزايا اإلدارة اإللكترونية :
لإلدارة اإللكرتونية العديد من اإلجيابيات و اليت تستشف من خالل تطبيقها وفيما يأيت سيتم توضيح البعض منها على
سبيل احلصر وليس إمجاال :
ـ إنشاء قنوات اتصال إضافية بني الزبون ومؤسسات األعمال ومنظمات اجملتمع املختلفة من جهة و احلكومية من جهة أخرى .
ـ توفري املعلومات للزبائن داخل الوطن وخارجه .
ـ تسويق املنتجات واخلدمات حمليا وعامليا .
ـ اجتذاب االستثمارات من خالل حتديد الفرص االستثمارية القائمة .
ـ تقليل تكلفة اخلدمات واألعمال واملعلومات وما يصاحبها من إجراءات متعددة .

 27موسى عبد الناصر ،حممد قريشي ،مرجع سبق ذكره  ،ص .91

 28محزة حممد ناجي خالد ،المفهوم الشامل لتطبيق" اإلدارة اإللكترونية " ،ويكي الكتب ،اإلدارة

اإللكرتونية ،ar.wikibooks.org/wiki/

اطلع عليه بتاريخ ،2020/12/27على الساعة .10:30

 29عاشور عبد الكرمي ،دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات المتحدة األمريكية والجزائر ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة

املاجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية ،ختصص الدميقراطية والرشادة ،جامعة منتوري قسنطينة ،2010 ،ص .25
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ـ تبسيط العمليات واإلجراءات اإلدارية والتخلص من بريوقراطية األداء .
ـ التوسع يف استخدام تكنولوجيا املعلومات لسد الفجوة الرقمية مع اجملتمعات املتقدمة .
ـ التأهل والتنمية املهنية والتدريب والتعلم املستمر مدى احلياة .

30

هذا وميكن حصر مزايا اإلدارة اإللكرتونية يف العناصر التالية:
ـ استيعاب عدد أكرب من العمالء يف وقت واحد إذ أن قدرة اإلدارة التقليدية بالنسبة إىل ختليص معامالت العمالء تبقى حمدودة
وتضطرهم يف كثري من األحيان إىل االنتظار يف صفوف طويلة .
ـ إلغاء نظام األرشيف الوطين الورقي واستبداله بنظام أرشفة إلكرتوين مع ما حيمله من ليونة يف التعامل مع الوثائق واملقدرة على
تصحيح األخطاء احلاصلة بسرعة ونشر بالوثائق ألكثر من جهة يف أقل وقت ممكن واالستفادة منها يف أي وقت كان .
ـ إلغاء عامل املكان ،إذ أهنا تطمح إىل تعيينات املوظفني والتخاطب معهم وإرسال األوامر والتعليمات واإلشراف على األداء
وإقامة الندوات واملؤمترات من خالل الشبكة اإللكرتونية لإلدارة .
ـ إلغاء تأثري عامل الزمان ،ففكرة الصيف والشتاء مل تعد موجودة وفكرة أخذ العطل أو اإلجازات إلجناز بعض املعامالت اإلدارية
31
مت احلد منها إىل أقصى حد ممكن .

1ـ  2ـ مزايا اإلدارة اإللكترونية وتأثيرها على تعزيز والء الموظفين:
إن التوجه حنو اإلدارة اإللكرتونية ساهم يف زيادة رضا املوظفني عن العمل هذا االخري الذي يعد عامل أساسي يف تكوين
الوالء ،لذا فمن أهم املزايا اليت تساهم يف تعزيز الوالء لدى املوظفني ما يلي:
ـ احساس املوظفني بأهنم عناصر فاعلة داخل املؤسسة هتتم هبم من خالل توفري بيئة مالئمة كفيلة بتوفري التكوين والتدريب الكايف
ملواكبة هذه التكنولوجيات اجلديدة .
ـ املسامهة يف بناء ثقافة تكنولوجيا معلومات راسخة قائمة على شفافية املعلومات ،من خالل سعي املوظفني إىل استثمار التقنيات
املتاحة سعيا لتحقيق أهداف املؤسسة .
ـ ـ توعية وهتيئة الكوادر البشرية علميا وتقنيا لتقبل هذا التحول اجلديد وفكرة التغيري وكذا التعامل مع هذا النوع من اإلدارة احلديثة .
ـ إشراك املوظفني يف عملية اختاذ القرارات اخلاصة باملؤسسة من أجل مسايرة التطورات التكنولوجية وتسهيل التعاون والتواصل مع
املوظفني وحتفيزهم .

 30املرجع نفسه ،ص. 50
 31مصطفى يوسف كايف ،مرجع سبق ذكره ،ص . 71
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ـ اآلثار اإلجيابية لإلدارة اإللكرتونية املتمثلة يف سرعة إجناز املعامالت ،وتسهيل اإلجراءات ،ودقة العمل وتوفري الوقت واجلهد،
سامهت يف شعور املوظفني بالرضا عن العمل والسعي احلثيث إىل بذل أقصى جهد لالرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة وضمان
جودهتا .
ـ وضع نظام حمفز لتشجيع اإلبتكار والتجديد ودفع املوظفني حنو اخللق واإلبداع وطرح أفكارهم والتعبري عنها .32

 2ـ عوائق اإلدارة اإللكترونية:
ميكن التطرق فيما يلي إىل بعض التحديات اليت تكاد تعرتض أغلب برامج اإلدارة اإللكرتونية وتؤثر على تعزيز والء
املوظفني:
 المعوقات البشرية :وميكن حتديدها فيما يلي :
 ضعف دور احلوافز املادية واملعنوية لتشجيع العاملني يف جمال املعلومات اإلدارية على التطوير ومتابعة التعليم والتدريب. قلة عدد املوظفني امللمني باملهارات األساسية الستخدام احلاسب اآليل وشبكة االنرتنت.33 األمية اإللكرتونية لدى العديد من شعوب الدول النامية ،وصعوبة التواصل عرب التقنية احلديثة . غياب الدورات التكوينية ورسكلة موظفي اإلدارة يف ظل التحول لإلدارة اإللكرتونية . الفقر واخنفاض الدخل الفردي ،أدى إىل صعوبة التواصل عرب شبكات اإلدارة اإللكرتونية . تزايد الفوارق االجتماعية بني فئات اجملتمع وانقسامه مما أدى إىل ازدياد حدة التفرق ،وأضعف مشاريع اإلدارةااللكرتونية.
 إشكاالت البطالة اليت ميكن أن تنجم عن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية وحلول اآللة حمل اإلنسان ،هذا األخري الذي يرفضويقوم التحول اإللكرتوين خوفا عن امتيازاته ومنصبه.
هذا باإلضافة إىل التطرق إىل بعض العوائق اليت تؤثر على اإلدارة اإللكرتونية بصفة عامة:
 المعوقات اإلدارية :تتجه بعض الدراسات إىل حصر املعوقات اإلدارية يف األسباب التالية :

 ضعف التخطيط و التنسيق على مستوى اإلدارة العليا لربامج اإلدارة اإللكرتونية . عدم القيام بالتغريات التنظيمية املطلوبة إلدخال اإلدارة اإللكرتونية ،من إضافة أو دمج بعض اإلدارات ،أوالتقسيمات ،وحتديد السلطات والعالقات بني اإلدارات وتدفق العمل بينها .
 غياب الرؤية اإلسرتاتيجية الواضحة بشأن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مبا خيدم التحول حنو منظماتاملستقبل اإللكرتونية .
 -املستويات اإلدارية والتنظيمية واعتمادها على أساليب تقليدية ،وحماولة التمسك مببادئ اإلدارة التقليدية.

32

خمتار محاد ،تأثير اإلدارة اإللكترونية على إدارة المرفق العام وتطبيقاتها في الدول العربية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم

السياسية والعالقات الدولية ،فرع التنظيم السياسي واإلداري ،جامعة اجلزائر بن يوسف بن خدة ،2007 ،ص.21
33

إيهاب مخيس أمحد املري ،دراسة تطبيقية باإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم اإلدارية ،جامعة

نايف العربية للعلوم األمنية ،دس ،ص.40
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 المعوقات السياسية والقانونية :تشمل هذه املعوقات ما يلي :

 غياب اإلدارة السياسية الفاعلة والداعمة إلحداث نقلة نوعية يف التحول حنو اإلدارات اإللكرتونية ،وتقدمي الدعمالسياسي الالزم اجلهات اإلدارية بضرورة تطبيق التكنولوجيا احلديثة ومواكبة العصر الرقمي .
 عدم وجود بيئة عمل إلكرتونية حممية وفق أطر قانونية ،حتدد شروط التعامل اإللكرتوين مثل غياب تشريعات قانونية حترماخرتاق ،وختريب برامج اإلدارة اإللكرتونية ،وحتدد عقوبات رادعة ملرتكبيها إضافة إىل اإلشكاالت اليت تطرح يف ظل
التحول حنو شكل التوقيع اإللكرتوين وحجية اإلثبات يف املراسالت اإللكرتونية ،وصعوبة معرفة املتعاملني عرب الشبكات،
يف ظل غياب تشريع قانوين يؤدي إىل التحقق من هوية العميل ،وكل ما يتعلق بعنصر اخلصوصية ،والسرية يف التعامالت
اإللكرتونية.
 المعوقات المالية والتقنية :حيث تتمحور حول :

 ارتفاع تكاليف جتهيز البىن التحتية لإلدارة اإللكرتونية ،وهو ما حيد من تقدم مشاريع التحول . قلة املوارد املالية لتقدمي برامج تدريبية واالستعانة خبربات معلوماتية يف ميدان تكنولوجيا املعلومات ذات كفاءة عالية.
 ضعف املوارد املالية املخصصة ملشاريع اإلدارة اإللكرتونية ،ومشكل الصيانة التقنية لربامج اإلدارة اإللكرتونية . -معوقات فنية تتعلق بتكنولوجيا املعلومات على مستويات عديدة .

 المعوقات األمنية :تتمثل هذه املعوقات فيما يلي:

 التخوف من التقنية وعدم االقتناع بالتعامالت اإللكرتونية ،خوفا عما ميكن أن تؤديه من مساس وهتديد لعنصرياألمن واخلصوصية يف اخلدمات احلكومية وميثل فقدان اإلحساس باألمان جتاه الكثري من املعامالت اإللكرتونية،
مثل التحويالت اإللكرتونية والتعامالت املالية عن طريق بطاقات االئتمان ،أحد املعوقات األمنية اليت تواجه تطبيق
الغدارة اإللكرتونية ،حيث من مظاهر أمن املعلومات بقاء املعلومات وعدم حذفها أو تدمريها وجدير بالذكر أن
حتقيق األمن املعلومايت يرتكز على ثالث عناصر أساسية هي :
 العنصر المادي :من خالل توفري احلماية املادية لنظم املعلومات .

 العنصر التقني :باستخدام التقنيات احلديثة يف دعم ومحاية أمن املعلومات .
 العنصر البشري :بالعمل على تنمية مهارات ورفع قدرات وخربات العاملني يف هذا اجملال .

34

وهناك من خيتصر سلبيات اإلدارة اإللكرتونية فيما يلي:
 التجسس اإللكتروني :بعد ثورة املعلومات والتقنيات اليت احتاجت العامل ،قلصت دول العامل خاصة املتطورة منهااعتمادها على العنصر البشري على الرغم من أمهيته وأولويته يف كثري من اجملاالت لصاحل التقنية ،والتجسس إحدى
هذه اجملاالت ،ومن الطبيعي أنه عندما تعتمد إحدى الدول على نظام "اإلدارة اإللكرتونية" فإهنا ستحول أرشيفها
إىل أرشيف إلكرتوين كما سبق وذكرنا وهو ما يعرضه ملخاطر كبرية تكمن يف التجسس على هذه الوثائق وكشفها

 34عبان عبد القادر ،تحديات اإلدارة اإللكترونية في الجزائر ،دراسة سوسيولوجية ببلدية الكاليتوس العاصمة ،شهادة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه
ل م د يف علم االجتماع ،ختصص إدارة وعمل ،جامعة حممد خيضر ـ بسكرة ـ ،2016 ،ص.81 ،80 ،79
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ونقلها وحىت إ‘ تالفها لذلك فهناك خماطر كبرية من الناحية األمنية على معلومات ووثائق وأرشيف اإلدارة سواء
املتعلقة باألشخاص أو الشركات أو اإلدارات أو حىت الدول .
 شلل اإلدارة :إن التطبيق غري السوي والدقيق ملفهوم وإسرتاتيجية "اإلدارة اإللكرتونية" واالنتقال دفعة واحدة منالنمط التقليدي إىل اإلدارة اإللكرتونية دون اعتماد التسلسل والتدرج يف االنتقال من شأنه أن يؤدي إىل شلل يف
وظائف اإلدارة ألنه عندها نكون قد ختلينا عن النمط التقليدي لإلدارة ومل ننجز اإلدارة اإللكرتونية مبفهومها
الشامل ،فنكون قد خسرنا األوىل ومل نربح الثانية مما من شأنه أن يؤدي إىل تعطيل اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة أو
إيقافها ريثما يتم اإلجناز الشامل والكامل للنظام اإلداري اإللكرتوين أو العودة إىل النظام التقليدي بعد خسارة كل
شيء وهذا ال جيوز يف أي تطبيق إلسرتاتيجية اإلدارة اإللكرتونية .
 زيادة التبعية للخارج :من املعلوم أن الدول العربية ليست دوال رائدة يف جمال التكنولوجيا واملعلومات وهي دولمستهلكة ومستعملة هلذه التكنولوجية على الرغم من أن هناك أعداد كبرية من العلماء العرب و االختصاصني يف

هذا اجملال من أصل عريب ،وعلى العموم مبا أن اإلدارة اإللكرتونية تعتمد معظمها إن مل نقل كلها على التكنولوجيا
الغربية فإن ذلك سيزيد من تبعية الدول املستهلكة للدول الكربى الصناعية وهو ماله انعكاسات سلبية كثرية خاصة
35
يف اجملال األمين لإلدارة اإللكرتونية.

 2ـ 1ـ عوائق اإلدارة اإللكترونية وتأثيرها على تعزيز والء الموظفين:
إن سوء استخدام اإلدارة اإللكرتونية سوف ينتج عنه العديد من العوائق والسلبيات اليت يكون هلا تأثري كبري على والء
املوظفني ،واليت ميكن حصرها يف العناصر التالية:
ـ ضعف احلوافز املادية واملعنوية اليت تعترب من أهم العوامل اليت وجب على املؤسسات الناجحة مهما كان نشاطها وطبيعة
عملها اإلعتماد عليها بغية زيادة والء املوظفني وتشجيعم يف جمال تكنولوجيا العلومات على التطوير واملتابعة والتعليم
والتدريب  36.ومن مثة فضعف هذه احلوافز سوف ينتج عنها قلة عطاء املوظف واخنفاض نسبة والئه للمؤسسة اليت ينتمي
اليها.
ـ ضعف ثقة املوظفني فيما خيص أمن ومحاية املعلومات والتعامالت الشخصية اخلاصة هبم سوف يقلل من والئهم للمؤسسة.
ـ قلة الربامج التدريبية املتطورة يف جمال التقنية املتطورة اليت تساهم يف حتسني أداء املوظفني وتطوير مهاراهتم.
ـ مقاومة املوظفني لفكرة التغيري وإعتبار اإلدارة اإللكرتونية مبثابة هتديدا هلم .
37
ـ ضعف الوعي الثقايف بتكنولوجيا املعلومات واالتصال على املستوى االجتماعي والتنظيمي داخل املؤسسة .
ـ اعتماد اإلدارة اإللكرتونية على األمتتة حال دون وجود إحتكاك واتصال بني املوظفني مع بعضهم البعض داخل املؤسسة
الواحدة.

الخاتمة:

 35اإلدارة اإللكرتونية ،املعرفة ،www.marefa.org ،اطلع عليه بتاريخ  2021/01/02على الساعة . 22:15
 36بشري عبد اهلل عثمان الطاتش ،عالقة اإلدارة اإللكترونية والثقافة التنظيمية باألداء الوظيفي ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري قسم اإلدارة
اإلسالمية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة موالنا مالك ابراهيم االسالمية احلكومية مباالنج ،2016 ،ص.32

 37رأفت رضوان ،اإلدارة والمتغيرات العالمية الجديدة ،امللتقى اإلداري الثاين ،الرياض ،السعودية ،2001 ،ص.1
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نستنتج بناءا على ما تقدم ذكره بأن اإلدارة اإللكرتونية هي الوسيلة اليت تقوم على استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،واليت هتدف إىل حتويل العمل اإلداري العادي من إدارة يدوية إىل إدارة إلكرتونية قائمة على استخدام احلاسب اآليل،
قصد إدخال الشفافية واملس اءلة مما يؤدي إىل حتسني اخلدمة ،والتخفيف من العديد من الظواهر السلبية اليت باتت تؤرق املوظف
كالتزاحم مثال ،لذا تسعى املؤسسة إىل االهتمام باملوظفني كوهنم العناصر الرئيسية الضامنة حلسن استخدام اإلدارة االلكرتونية ،بل
إن عدم وجودهم يعين عدم وجود اإلدارة اإللكرتونية من أصله.
فنجاح اإلدارة اإللكرتونية يتوقف على ما يتوفر عليه هؤالء املوظفني من مهارات وقدرات للقدرة على مسايرة هذه
التكنولوجيات والتكيف معها ،األمر الذي استدعى من املؤسسة االهتمام مبوظفيها والعمل على توفري البيئة التنظيمية املشجعة
باإلضافة إىل وضع نظام حوافز مالئم وبناء عالقات إنسانية
واحملفزة على االبتكار والتطوير مبا حيقق األهداف املنشودة للمؤسسة ،إ
جيدة مع املوظفني أساسها االحرتام والتعاون املتبادلني ،وكذا العمل على محاية البيانات الشخصية للموظفني والعمالء على حد
سواء ،كل هذا من شأنه خلق رضا لدى املوظفني وشعورهم بالعدالة التنظيمية واالطمئنان يف بيئة العمل اليت ينتمون إليها ،األمر
الذي يزيد من والء هم وبذل أقصى جهد من أجل االرتقاء هبا والتميز يف تقدمي اخلدمة.
وقد توصلنا إىل مجلة من التوصيات والنتائج اليت ميكن من خالهلا حتديد متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية من أجل
االرتقاء بتقدمي اخلدمة وتعزيز والء املوظفني واليت نوردها فيما يلي:
 توفري حزمة من املتطلبات ال الزمة إلجناح هذا التحول واملتوفرة يف البىن التحتية املناسبة ،واهليكل التنظيمي ،واملورد البشري،
والقوانني والتشريعات ،باإلضافة إىل توفر الدعم املايل الالزم ،لتحقيق الكفاءة عند تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
 توفري كفاءات وخرباء إداريني وفنيني على درجة عالية من ا لكفاءة يف التحكم يف استخدام هذه التكنولوجيا وتطبيقاها يف
اجملال اإلداري.
 إجراء دورات تدريبية وتكوينية للموظفني لتمكينهم من حسن استغالل هذه التكنولوجيات بكفاءة وفعالية ولتمكينهم من
مواكبة متطلبات التطور اجلديد ،على اعتبار أن التدريب من أهم العوامل املساعدة يف تعزيز والء املوظفني للمؤسسة.
 احلرص على استخدام أقوى وأحدث برامج األمن واحلماية اإللكرتونية حلماية معلومات املؤسسة وبيانات موظفيها وعمالئها
من األخطار املختلفة ( كالقرصنة واجلوسسة اإللكرتونية) كل هذا يزيد من إحساسهم بالوالء واالنتماء للمؤسسة.
 ضرورة إشراك العاملني يف عملية صنع القرارات ،واالستفادة من األفكار اليت يقدمها املوظفون كوهنم هم املطلعني عن كثب
على املشاكل اليت تواجههم يف العمل ،وهم يف نفس الوقت األدرى باحللول املناسبة ملواجهة هذه املشاكل.
 زيادة االهتمام والوعي بضرورة تطبيق السياسات واآلليات لضمان جناح التحول من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة االلكرتونية.
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 9ـ مدحت أبو نصر ،بناء و تدعيم الوالء المؤسسي ،ايرتاك للطباعة و النشر و التوزيع ،القاهرة.2005 ،

 10ـ منال البارودي ،الرضا الوظيفي وفن التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين ،اجملموعة العربية للتدريب والنشر ،القاهرة.2015 ،
المقاالت العلمية:

 1ـ بربار نور الدين ،أثر تطبيق اإللكترونية على تحسين جودة خدمات مصالح الضرائب ،جملة دراسات جبائية ،اجمللد،8
العدد.2019 ،1
 2ـ خالد زحزاح ،بيئة العمل و أثرها على الوالء التنظيمي لألفراد العاملين ،جامعة البليدة.2

 3ـ راحبي خلضر ،لكحل عائشة ،اإلدارة اإللكترونية كآلية من آليات التنمية اإلدارية ،جملة الدراسات القانونية والسياسية،
العدد.2016 ،3
 4ـ رأفت رضوان ،اإلدارة والمتغيرات العالمية الجديدة ،امللتقر الدويل الثاين ،الرياض.2001 ،

 5ـ راتب السعود و سوزان سلطان ،درجة العدالة التنظيمية ألعضاء الهيئات التدريسية فيها ،جملة جامعة دمشق ،اجمللد ،25
العدد ( ،2009 ،)2+1ص . 200
 6ـ سليمان فارس ،أثر سياسات التحفيز في الوالء التنظيمي بالمؤسسات العامة ،كلية االقتصاد ،جملة جامعة دمشق
االقتصادية و القانونية ،جامعة دمشق ،اجمللد ،27العدد األول.2011 ،
 7ـ موسى عبد الناصر ،حممد قريشي ،مساهمة اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري بمؤسسات التعليم العالي ،دراسة
حالة كلية العلوم والتكنولوجيا جبامعة بسكرة ،جملة الباحث ،العدد .2011 ،09
المذكرات واألطروحات العلمية:
1ـ إيهاب خميس أحمد المير ،دراسة تطبيقية باإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ،رسالة مقدمة لنيل
شهادة الماجستير في العلوم اإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،دس.
2ـ أمساء عبد الكرمي الشاعث الرفادي ،المناخ التنظيمي بجهاز التفتيش و الرقابة اإلدارية و جهاز المراجعة المالية بالمنطقة

الشرقية و عالقته بالوالء التنظيمي ،كلية االقتصاد ،قسم الدراسات العليا ،جامعة بنغازي.2003 ،

بشري عبد اهلل عثمان الطاتش ،عالقة اإلدارة اإللكترونية والثقافة التنظيمية باألداء الوظيفي ،رسالة مقدمة لنيل شهادة
املاجستري قسم اإلدارة اإلسالميةـ ،كلية الدراسات العليا  ،جامعة موالنا ملك ابراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.2016 ،
 3ـ شربيط حممد الشريف ،االتصال التنظيمي وعالقته بالوالء التنظيمي ،رسالة لنيل شهادة املاجستري ،قسم علم النفس ،كلية
العلوم اإلنسانية و االجتماعية ،جامعة منتوري ،قسنطينة.2010،
 4ـ شافية بن حفيظ ،عالقة النمط القيادي حسب نظرية "هيرسي و بالنشارد" بالوالء التنظيمي لدى عينة معلمي المدارس

االبتدائية بمدينة ورقلة  ،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف ختصص علم النفس العمل و التنظيم ،جامعة قاصدي مرباح
ورقلة.2013/2012 ،
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متطلبات اإلدارة اإللكرتونية ودورها يف تعزيز والء املوظفني.

 5ـ عاشور عبد الكرمي ،دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات المتحدة األمريكية والجزائر ،مذكرة
مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية ،ختصص الدميقراطية والرشادة ،جامعة منتوري قسنطينة،
.2010
 6ـ عبان عبد القادر ،تحديات اإلدارة اإللكترونية في الجزائر،دراسة سوسيولوجية ببلدية الكاليتوس
العاصمة ،شهادة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ل م د في علم االجتماع ،تخصص إدارة وعمل ،جامعة
محمد خيضر ـ بسكرة ـ.2016 ،
 7ـ مختار حماد ،تأثير اإلدارة اإللكترونية على إدارة المرفق العام وتطبيقاتها في الدول العربية ،مذكرة
مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية ،فرع التنظيم السياسي واإلداري،
جامعة الجزائر يوسث بن خدة.2007 ،
المواقع والمدونات االلكترونية:
 1ـ اإلدارة اإللكرتونية ،منتدى قاملة للعلوم السياسية  ،guelma.yoo7.com/t17-topicاطلع عليه
بتاريخ 2020/12/25على الساعة .15:30

 2ـ دراسة ميدانية عن الوالء التنظيمي بدائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة ،إدارة التخطيط و الدراسات ،يونيو،2011
ص .3

 3ـ محزة حممد ناجي خالد ،المفهوم الشامل لتطبيق" اإلدارة اإللكترونية " ،ويكي الكتب ،اإلدارة اإللكرتونية
 ،ar.wikibooks.org/wiki/اطلع عليه بتاريخ ،2020/12/27على الساعة .10:30
 4ـ اإلدارة اإللكترونية ،المعرفة ،www.marefa.org ،اطلع عليه بتاريخ  2021/01/02على الساعة
22:15
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