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Abstract:    
This study aims to identify the e-government services quality provided by Municipality of 

Tipaza and the extent of customer satisfaction reported by detection of the dimensions and the 

criteria used for evaluation. The results of the study showed the dimensions used by customers to 

evaluate the e-government services that reflect their level of satisfaction, where they were drawn in 

the form of the strengths and weaknesses. The study provided a set of recommendations that would 

improve the efficiency and effectiveness of services provided by Municipality of Tipaza and on 

improving the quality of e-government services provided to customer 

 Keywords: e-government, e-government services, quality of service, quality of service 

assessment, municipality of Tipaza. 

 : مقدمة 
تعد احلكومة االلكرتونية إحدى أهم املواضيع املعاصرة ذات أمهية بالغة للدولة واجملتمع يف الوقت احلايل حيث     

يتعلق باإلدارات العامة نظرا لالرتباط الوثيق بينهما، فهي من أهم مصادر  تساهم يف تعزيز وحتقيق تنمية الدول وكل ما
ترقية البلدان وذلك باعتبارها مصدر من مصادر جذب االهتمام كنظرية  وكاهتمام عملي، فقد أصبح الرتكيز على 

مع القطاعات األخرى موضوع احلكومة االلكرتونية يعتمد على مفاهيم معاصرة وعملية كاجلودة والسرعة وكذلك التفاعل 
واليت تعترب مكملة لبعضها البعض وعلى رأسها القطاع العام، فقد أصبح القطاع العام جزءا ال يتجزأ من مشروع احلكومة 
االلكرتونية نظرا للدور الذي يلعبه هذا القطاع يف جذب املواطنني ، وذلك بسبب اخلدمات اليت يقدمها والشروط 

ات املقدمة كالسرعة واألمن واجلودة والدقة ، حيث يعتمد املواطن يف اختيار اخلدمات الواجب توفرها يف هذه اخلدم
االلكرتونية بشكل كبري على جودهتا، باإلضافة إىل توفر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اليت تعترب عنصر هام يف وصول 

فتكنولوجيا اإلعالم واالتصال تعترب البنية  خدمات احلكومة االلكرتونية إىل املناطق اليت يفضلها دون الوقوع يف مشاكل،
التحتية األساسية اليت جيب توفرها يف البلد الذي يعتمد مشروع احلكومة االلكرتونية، حيث أصبحت هذه البنية التحتية 

وروبية مبثابة عائق جلذب املواطن يف معظم الدول النامية وعلى رأسها الدول العربية مقارنة مع الدول األخرى كالدول األ
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واألمريكية وحىت الدول األسيوية مثل ماليزيا، سنغافورة والصني، فكل هذه الدول تشهد إقباال واسعا عليها من طرف 
 . مواطنيها

 :التالية اإلشكالية خالل من املوضوع هذا معاجلة ارتأينا سبق ما خالل من:اإلشكالية
 كيف يمكن تقييم جودة خدمات الحكومة االلكترونية في الجزائر؟ 

 : من خالل هذه اإلشكالية تندرج التساؤالت التاليةو 
هل االنتقال من احلكومة التقليدية إىل احلكومة الرقمية يساعد على تطوير وحتسني اخلدمات املقدمة للمواطن وتدارك  -

 النقائص ؟
             واالتصال املتاح يف اجلزائر إىل بناء حكومة الكرتونية فعالة ؟هل يكفي نظام تكنولوجيا اإلعالم  -

 هل يعترب ضعف نظام احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر السبب الرئيسي وراء تدهور جودة اخلدمات املقدمة للمواطن ؟ -

 ؟ماهو واقع احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر  -

 :فرضيات البحث
 :ومن أجل اإلجابة على هذه التساؤالت وضعنا جمموعة من الفرضيات ميكن أن نلخصها فيما يلي   
إن رقمنة اخلدمات العامة يساعد على حتسني نوعية وجودة اخلدمات وبالتايل تدارك للنقائص اليت تواجه احلكومة  -

 .التقليدية 

يكفي لبناء حكومة الكرتونية على أكمل وجه لوجود نقائص إن نظام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال املتاح يف اجلزائر ال -
 .ومعوقات عويصة مغايرة ملتطلبات احلكومة االلكرتونية 

 .ضعف نظام احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر يعترب السبب الرئيسي واملباشر وراء تدهور جودة اخلدمات املقدمة للمواطن -

 .التبين أو النمو أو البناء أو الرتكيب  إن احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر يف مرحلة -

 أهمية الدراسة: 
تكمن أمهية املوضوع يف كون احلكومة االلكرتونية تلعب  دورا هاما يف االقتصاد الوطين و خاصة يف اجلزائر حيث ميكن      

لكرتونية دون أن يكون يرقى هلا أن تكون البديل االسرتاتيجي لكل ماهو تقليدي ، كما ال ميكن احلديث عن أمهية احلكومة اال
للمستوى املطلوب خاصة فيما خيص جانب جودة اخلدمات ورضا املستخدم عليها، إذ أن جودة اخلدمة تعترب احملرك األساسي 
للحكومة االلكرتونية ، حيث يساهم تطور وتنوع أبعاد جودة اخلدمة يف زيادة الفرصة لتقييم خدمات احلكومة االلكرتونية ومن مث 

 .حتسني القطاع العام وخدماته املتنوعة وذلك باالعتماد على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بالدرجة األوىل زيادة

 أهداف الدراسة : 

 : هتدف هذه الدراسة إىل 

 .إبراز دور احلكومة االلكرتونية من خالل تقييم جودة اخلدمة املقدمة ومدى رضا املواطن عليها يف اجلزائر -
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واقع احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر وحتديد نقاط قوهتا وضعفها وبالتايل إجياد احللول واآلفاق للنهوض حماولة تشخيص  -
 .بالقطاع العام يف اجلزائر

إظهار خمتلف اإلمكانيات املتوصل إليها يف تطبيق مشروع احلكومة االلكرتونية وإبراز أهم املداخل الساعية لتطوير األداء  -
 .احلكومي

 .ء على املشاريع واإلسهامات اليت قدمتها اجلزائر للوصول إىل حكومة الكرتونيةتسليط الضو  -

إجياد احللول املناسبة للنهوض بالقطاع العام من خالل ترقية اخلدمات االلكرتونية ودراسة االسرتاتيجيات املناسبة لنجاحها  -
 .زائروذلك من أجل دفع عجلة تطبيق مشروع احلكومة االلكرتونية بشكل ناجح باجل

 منهج البحث و أدوات الدراسة: 
مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي يف حبثنا هذا، فقد مت استعمال املنهج الوصفي يف الفصل األول والثاين من خالل      

حليلي فقد وصف خمتلف املفاهيم املتعلقة  باحلكومة االلكرتونية باإلضافة إىل جودة خدمات احلكومة االلكرتونية، أما املنهج الت
 .مت استخدامه يف الفصل الثالث وهو مناسب لتحليل وتقييم جودة خدمات احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر

الربنامج و  Microsoft Office Excel 2007الربنامج الشهريأما عن األدوات املستخدمة يف البحث فقد استخدمنا      
 .spss 02اإلحصائي 

 : الدراسات السابقة
 :سبق هذه الدراسة دراسات سابقة مت االستعانة هبا يف هذا البحث، ومنهالقد      

مدى تقبل المواطنين للحصول على الخدمات من خالل : " واليت كانت حتت عنوان إياد خالد عدواندراسة الطالب -0
حيث كانت اشكالية ،  2007، رسالة ماجستري اجلامعة اإلسالمية غزة " (دراسة حالة قطاع غزة)الحكومة االلكترونية 

طبقت هذه الدراسة " .مامدى تقبل المواطنين للحصول على الخدمات من خالل الحكومة االلكترونية " : الدراسة كالتايل
–استبانة لدراسة مدى تقبل المواطنين الخدمات االلكترونية وتطرق الطالب من خالهلا اىل اجناز .  في قطاع غزة بفلسطين

استبانة من امجايل العدد الذي مت  022فرد ومت اسرتجاع  222مشلت عينة من سكان قطاع غزة بلغت  –حالة قطاع غزة 
 .توزيعه

التعرف على مدى فهم املواطنني للحكومة االلكرتونية وإدراكهم ملزاياها و ثقتهم هبا ، كما هتدف  :وهتدف الدراسة إىل    
دة وعي وإقبال املواطنني على خدمات احلكومة االلكرتونية ، ومدى توفر البنية إىل التعرف على مدى فعالية وسائل التوعية يف زيا

التحتية لدى املواطنني الستخدام خدمات احلكومة االلكرتونية ،كما هتدف إىل التعرف على املعوقات اليت تواجه مشروع 
قبل املواطنني للحصول على خدمات احلكومة احلكومة االلكرتونية من وجهة نظر املواطنني، وحتديد أهم العوامل املؤثرة على ت

 .االلكرتونية
 : أما فيما خيص نتائج الدراسة فقد كانت كالتايل    
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وجود قصور يف استخدام آليات التوعية خبدمات احلكومة االلكرتونية والتعامل معها، ووجود معوقات للحصول على خدمات -
 عليهااحلكومة االلكرتونية اليت يقلل إقبال املواطنني 

االلكرتونية وسهولة احلصول على جهاز اهلاتف واحلاسوب، وخدمة االنرتنت،  توفر البنية التحتية الستخدام خدمات احلكومة -
 .ووجود عدة شركات تقدم أعمال الصيانة 

 اإلعالم ووسائل األهلية واملؤسسات احمللية واجملالس واخلاص العام القطاعني مؤسسات استغالل أمهية حول املبحوثني إمجاع-

 .اإللكرتونية احلكومة وخدمات مبفهوم املواطنني توعية يف املختلفة
 .اإللكرتونية احلكومة خدمات على املواطنني إقبال على اجيايب بشكل تؤثر التشجيع طرق استخدام-
 ضعف استخدام االنرتنت عن طريق اجلوال لصعوبتها وارتفاع سعرها  -
ن العامة الستخدام االنرتنت ونقص يف برامج التدريب على احلاسوب واالنرتنت، وتوصلت إىل وجود قصور يف توفري األماك -

اخنفاض عامل الثقة يف اخلدمات االلكرتونية من خالل االنرتنت، وعدم وجود ثقة يف استخدام بطاقات االئتمان، ووجود ثقة  
      . كبرية باخلدمات االلكرتونية باملقارنة مع اخلدمات التقليدية

تقييم متطلبات نجاح مشروع الحكومة االلكترونية من  : "مقدمة حتت عنوان محمد صالح المنهاليدراسة الطالب  -0
رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، كلية األعمال  "وجهة نظر العاملين في اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب بإمارة دبي

كيف تقييم متطلبات نجاح مشروع الحكومة   ": ، حيث عاجلت اإلشكالية التالية 0200جامعة الشرق األوسط جانفي 
 تطرق الباحث إىل القيام؟  االلكترونية من وجهة نظر العاملين في اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب بإمارة دبي

سلط الباحث . مفردة  051سة من فقرة لجمع البيانات االولية من عينة الدراسة وتكونت عينة الدرا 55باستبانة شملت 
 :الضوء على من خالهلا على النقاط التالية

تقييم متطلبات جناح مشروع احلكومة االلكرتونية يف إمارة أبو ظيب من خالل التعرف على فروق يف  : هتدف الدراسة إىل     
مشروع احلكومة االلكرتونية وتوفر املتطلبات وكذلك بيان طبيعة العالقة بني جناح  .متطلبات جناح مشروع احلكومة االلكرتونية

الضرورية لنجاح تطبيق احلكومة االلكرتونية من خالل إدراك العاملني ملزايا احلكومة االلكرتونية كذلك التعرف على مدى وجود 
. انب بإمارة أبو ظيب رؤية واضحة وخطط إسرتاتيجية بأولويات حمددة للحكومة االلكرتونية يف اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األج

كما ركزت الدراسة على جانب تقييم املتطلبات الالزمة لتطبيق احلكومة االلكرتونية من منظور إداري دون اخلوض بتفاصيل 
واقتصرت الدراسة على تقييم متطلبات إدراك العاملني يف جناح .اجلوانب التقنية والفنية ألهنا التندرج ضمن اختصاص الدراسة 

البنية التحتية التكنولوجية  –الكفاءات البشرية –القيادة –توافر التوعية –إدراك املزايا –وضوح املفهوم : لكرتونية التاليةاحلكومة اال
 .إجراءات العمل-اهليكل التنظيمي الوظيفي–

 : أما فيما خيص نتائج الدراسة فقد كانت كالتايل     
اك العاملني لنجاح مشروع احلكومة االلكرتونية هو القناعة الكبرية لدى ان املتغري األكثر أمهية من متغريات متطلبات إدر -

 .العاملني بأمهية املشروع 
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املتغري األكثر أمهية من املتغريات وجود قيادة فاعلة ملشروع احلكومة االلكرتونية هو القناعة بأمهية القيادة املسؤولة عن -
 .املشروع وبأهنا الضمانة األساسية لنجاح املشروع

إصدار النشرات التعريفية والتوضيحية لكافة املتعاملني حول املشروع احلكومة االلكرتونية هو املتغري األكثر أمهية من متغريات -
 .توافر التوعية باملشروع من وجهة نظر العاملني يف اإلدارة العامة

هو املتغري األكثر أمهية من بني ( نرتنتقواعد البيانات واال)تلقي اغلب العاملني دورات تدريبية يف استخدام احلاسوب -
 .متغريات توافر الكفاءات البشرية

فيما يتعلق مبتغريات إجراءات العمل فان املتغري األكثر أمهية من وجهة نظر العاملني يف اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون  -
 ". ستفيدين منهتطبيق املشروع سيؤدي اىل الدقة يف اجناز معامالت امل"األجانب هو اخلاص بان 

حيث هتدف . وتأيت دراستنا ملعاجلة واقع احلكومة االلكرتونية اجلزائرية وتقييم جودة اخلدمات االلكرتونية املقدمة من طرفها
الدراسة إىل حماولة إبراز دور احلكومة االلكرتونية من خالل تقييم جودة اخلدمة املقدمة يف بلدية تيبازة ومدى درجة رضا مواطنيها 

يها ومن ناحية أخرى تسليط الضوء على إجياد احللول املناسبة لرتقية اخلدمات االلكرتونية ودراسة االسرتاتيجيات املمكنة عل
 .إلجناحها وتطبيقها بشكل تام يف كامل الرتاب اجلزائري

 تعريف الحكومة االلكترونية: المحور األول
بأهنا مصطلح حديث يشري إىل اكتشاف طرق ووسائل جديدة من خالل  :تعرف احلكومة االلكرتونية حسب البنك الدويل

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من اجل زيادة كفاءة وفاعلية وشفافية ومساءلة احلكومة فيما تقدمه من خدمات 
اخلدمة الذاتية الالسلكية  منوذج أعمال مبتكر مستند للتقنيات خصوصا تقنيات" ، فاحلكومة االلكرتونية عبارة عن 1للمواطن

وأساليب التفاعل والشفافية واملصداقية والثقة املتبادلة مكرس وموجه باملواطنني ومنظمات األعمال الرحبية منها وغري الرحبية، 
ويستهدف بالدرجة األوىل تقدمي خدمات عامة بأسلوب مميز ياخد يف االعتبار خصوصيات السوق املستهدفة وحيقق ألطراف 

2دل والتعامل األهداف املشرتكة بكفاءة وفعالية التبا
. 

 الخصائص المتعلقة بالحكومة االلكترونية:أوال
إن تعدد املفاهيم والتعاريف املتعلقة باحلكومة االلكرتونية جعلها تزخر بتنوع ال باس به من ناحية اخلصائص املتعلقة هبا،     

 :نذكر منها ما يلي
االنتهاء من عصر األوراق والتعويض بكل من األرشيف الكرتوين و الربيد االلكرتوين واألدلة حيث مت : إدارة بال أوراق -0

 . 3واملفكرات االلكرتونية والرسائل الصوتية ونظم تطبيقات املتابعة اآللية
ية والعمل عن بعد واملؤمترات االلكرتون( التليديسك)وتتمثل يف التلفون احملمول والتلفون الدويل اجلديد : إدارة بال مكان -2

 .4من خالل املؤسسات التخيلية 
ساعة متواصلة أي تواصل واستمرار اخلدمة طوال اليوم ففكرة الليل والنهار والصيف  24حيث تستمر :إدارة بال زمان -3

 .5والشتاء هي أفكار مل يعد هلا مكان يف العامل اجلديد
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ات الشبكية واملؤسسات الذكية اليت تعتمد على صناعة املعرفة فهي تعمل من خالل املؤسس: إدارة بال تنظيمات جامدة -4
 .6مع امتالك تنظيم متغري حبسب األهداف املسطرة

 .انتقال احلكومة إىل املواطن بكل خدماهتا بدال من توجه هذا األخري إىل املكاتب احلكومية-1
 .7ي تأخريتعين احلصول على اخلدمة مباشرة دون أ: تقدمي اغلب اخلدمات على اخلط -1

 األبعاد اإلستراتيجية للحكومة االلكترونية : ثانيا
 :تتمثل االبعاد االسرتاتيجية للحكومة االلكرتونية يف النقاط التالية   
. حيث أن معظم الوظائف ستكون مربجمة وتتوالها الربامج االلكرتونية،هذا البعد سالح ذو حدين : ( العمل)التوظيف -0

وباملقابل ستكون عامل .وبالتايل ستؤدي إىل بطالة املوظفني غري املهرة .املوظفني غري املؤهلني القيام هبذه األعمالوهنا اليستطيع 
 . 8حمفز وجيد لألشخاص املهرة واملؤهلني

هذا البعد مرتبط باخللفية ،تطبيق الناجح ملشروع احلكومة االلكرتونية هو احلفاظ على سرية وامن املعلومات :السرية-2
. إذن لن تكون هناك شفافية ،واحلكومة االلكرتونية جيب أن حتافظ على سرية املعلومات اخلاصة باألفراد. الثقافية اخلاصة باجملتمع

 . 9حيث انه كلما زادت السرية قلت الشفافية والعكس صحيح 
ومن هنا االعتماد على العنصر  ،تطبيق احلكومة االلكرتونية يعتمد اعتمادا كليا على األنظمة االلكرتونية:االعتمادية-3

أسهل وأسرع وأدق للوصول للبيانات اإلحصائية والتقارير أسهل من التقارير الورقية  ،البشري سيكون اقل والوصول ملرحلة اإلتقان
 . 10املوثقة
ستندات يوجد موظفون للتعامل مع امل: مثال.تصبح مكننة النظام يف ظل احلكومة االلكرتونية ممكنة :مكننة النظام-4

ولكن أجهزة  ،احد نتائج احلكومة االلكرتونية هو حتقيق التفاعل بينها واملواطنني. ومعاجلة البيانات اإلحصائية أوتوماتكيا
فان ميكنة العمليات احلكومية التقليدية رمبا متثل مصدر تعذيب بالنسبة لالميني يف استخدام  ،احلاسوب ينقصها اللغة الطبيعية

 .11السناحلاسوب أو كبار 
امن على  %100ومن الصعب جدا حتقيق نسبة . األمن من اكرب مزايا احلكومة االلكرتونية ومن أخطرها:األمن-5

لذا البد من دراسة شاملة .األفراد اليشعرون باألمان عند استخدامهم لالنرتنت خاصة مبا يتعلق حبساباهتم البنكية.االنرتنت
تفرض : االحتكارو كبعد آخر جند . 12وجيب أن تكون سابقة لتطبيق الربنامج  ،تودقيقة ملستوى األمن يف عمليات االنرتن

مع ، مثال برامج مايكروسوفت. احلكومة االلكرتونية على عمالئها استخدام نفس الربامج واألجهزة اليت تستخدم يف حميطها
يعترب ضرورة ملحة يف : التعليمكما جند كذلك .  13وتطبق يف دول أخرى ،العلم بان هناك برامج أخرى كثرية ممكن استخدامها

وأيضا تعلم االنرتنت وتطبيقاهتا انطالقا  ،حيث جيب تعليم املوظفني واملواطنني يف استخدام احلاسوب ،تطبيق احلكومة االلكرتونية
 . 14من املرحلة االبتدائية 

احلكومة االلكرتونية هي نظام الكرتوين كبري فان   الن ،التكنولوجيا املستخدمة ليست نتاج وطين: التكنولوجيا المالئمة-6
لقد  : الوقتكذلك . 15تستورد من دول أجنبية ذات فلسفات أجنبية حتتاج إىل وقت وجهد كبري ،كل من الربامج واألجهزة
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وا إىل ولكن املواطنني بعد تطبيق مشروع احلكومة االلكرتونية لن يضطر  ،كانت األماكن احلكومية من أكثر األقسام كراهية
 .16االنتظار طويال قبل إمتام مصاحلهم

وقد تكون خمتلفة مما يولد عدم  ،تتفاوت املؤسسات والوزارات يف تطبيق النظم االلكرتونية: التضارب وعدم االتساق-7
مثل الوزارات إذا كانت تستخدم قواعد البيانات هبا باستخدام نظام قدمي أو  ،االتساق بينها عند تطبيق احلكومة االلكرتونية

وحلل هذه املشكلة . مما يولد عدم التوافقية ومن املنطقي أن يتم بناء هذه القواعد القدمية ،مغاير لقاعدة بيانات يف وزارة أخرى
من عدم إهدار الوقت و اجلهد الذي مت اجنازه وهو األمر الذي يض ،تكامل العمل بني النظم املختلفة* XMLتوجد تقنية 

 . 17فعال

 جودة الخدمة :المحور الثاني
تعترب مقياس للدرجة اليت يرقى إليها مستوى اخلدمة لتقابل توقعات العمالء و أن اجلودة اليت يدركها العميل للخدمة هي     

وجودة اخلدمة . 18يعكس مدى توافر هذه األبعاد بالفعلالفرق بني توقعات العميل ألبعاد اجلودة و بني األداء الفعلي الذي 
 .  19"فهم كيف أن الزبون يدرك اخلدمات املعروضة " ميكن أن تعرف على أهنا 

 بعاد الجودةأ: أوال
إن جودة اخلدمة من أهم املواضيع اليت كانت وال تزال تلقى كل االهتمام خاصة من الباحثني واملمارسني وبناءا على      

( Gronroos & sasser ; Lewis & Booms)الدراسات واألعمال اليت مت القيام هبا من طرف أهم الباحثني جند 
بوضع  0211قام هؤالء األساتذة من جامعة تكساس األمريكية يف  (parasuraman & zeithaml & Berry)أما.وغريهم

و الذي يقيس الفجوة بني جودة اخلدمة املتوقعة  SERVQUALمنوذج للجودة يف اخلدمات يعتمد على مبدأ الفجوات امسه 
.20قبل عملية اخلدمة وجودة اخلدمة الفعلية بعد عملية اخلدمة 

( 1)القى النموذج انتشارا واسعا نقدمه يف الشكل رقم  حيث 
  : مع شرحها كالتايل SERVQUALالذي يوضح مخسة فجوات لنموذج 

العميل وإدراك إدارة املؤسسة اخلدمية فقد التدرك دائما وبدقة رغبات وتنتج عن االختالف بني توقعات :0الفجوة -0
 .العمالء وكيفية حكم العميل على مكونات اخلدمة لقلة املعلومات عن السوق وأمناط الطلب

وتشري إىل عدم وجود تطابق املواصفات اخلاصة باخلدمة مع ادراكات اإلدارة لتوقعات العميل أي انه رغم  :2الفجوة -0
 . راك إدارة املؤسسة اخلدمية لتوقعات العميل إال أهنا غري قادرة على ترمجة ذلك إىل مواصفات حمددة يف اخلدمة املقدمةإد

وهي فجوة بني مواصفات اخلدمة املوضوعة واألداء الفعلي هلا فإذا متكنت املؤسسة اخلدمية من وضع  :3الفجوة -3
اء هذه اخلدمة بسبب وجود مواصفات معقدة وغري مرنة وعدم تدريب العاملني على املواصفات املطلوبة يف اخلدمة فال ميكنها أد

 .أداءها أو عدم اقتناعهم باملواصفات املطلوبة أو عدم وجود احلافز الكايف ألداء هذه اخلدمة
الرتوجيية  وتتمثل يف فجوة من اخلدمة املروجة واخلدمة املقدمة أي أن الوعود املعطاة من خالل األنشطة :4الفجوة -2

 . التتطابق مع األداء الفعلي للخدمة وذلك لوجود ضعف يف التنسيق بني العمليات والتسويق اخلارجي للمؤسسة اخلدمية
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وهذا يعين أن اخلدمة املتوقعة التتطابق مع اخلدمة املدركة . وتتعلق بالفجوة بني اخلدمة املتوقعة واخلدمة املؤداة:  5الفجوة-5
 .21الفجوات حبيث يتم على أساسها احلكم على جودة أداء املؤسسة اخلدميةوتكون حمصلة جلميع 

 SERVQUALأبعاد نموذج : ثانيا
وآخرون إىل تطوير عشرة أبعاد أساسية للجودة حتدد جودة اخلدمة وفقا ألدراك  Parasuramanوصل  0895يف عام   

 : 22العمالء وهي
 . اليت تعين درجة االتساق يف أداء اخلدمة وتقدميها يف شكل صحيح من أول مرة: االعتمادية-
 . واليت تشري إىل سرعة استجابة مقدمي اخلدمة ملطالب واحتياجات الزبائن: درجة االستجابة-
مة متميزة واليت تعين امتالك األفراد مقدمي اخلدمة للقدرات اليت متكنهم من تقدمي خد: كفاءة وقدرة مقدمي الخدمة-

 . للزبائن
 .واليت تشري إىل سهولة الوصول إىل مقدمي اخلدمة واالتصال هبم عند اللزوم: إمكانية الوصول-
 . وتشري إىل حسن معاملة الزبائن وتقدير ظروفهم اخلاصة :المجاملة-
 . والذي يعين تبادل املعلومات املتعلقة باخلدمة بني مقدمي اخلدمة والزبائن بشكل مبسط :االتصال-
تعين : األمان-. تعين توافر درجة عالية من الثقة يف مقدمي اخلدمة من خالل مراعاة مصاحل واحتياجات الزبائن: المصداقية-

 .من أي نوع من املخاطر إملام العاملني مبهام وظائفهم بشكل ميكنهم من تقدمي خدمة خالية
 .عن طريق بذل كافة اجلهود إلشعار الزبون بذلك: االهتمام والعناية والرعاية-
 .ومتثل املظهر اخلارجي للمعدات واألفراد ووسائل االتصال: الجوانب المادية والبشرية-
23عاد هيأب 1بتقليص عدد األبعاد إىل ( parasuraman; zeithaml and Berry)مث قام الباحثني  -

 : 
 .القدرة على أداء اخلدمة بدقة وميكن االعتماد عليها :االعتمادية-
القدرة على :االستجابة.   القدرة على االتصال بالزبائن مبستوى الكفاءة لتقدمي اخلدمة هلم مع ضرورة جماملة الزبائن :األمان-

 .مساعدة الزبائن وتقدمي خدمة سريعة
 .الت املادية واملعدات ومظهر املوظفني ومواد االتصالوتشمل التسهي: األشياء الملموسة-
بعد آخر وهو بعد   Swartz and Brownوأضاف .24وتعين مستوى العناية واالهتمام الشخصي املقدم للزبون :التعاطف-

 . 0212االحرتافية واملهارة عام 
تعترب بلدية تيبازة من البلديات املطبقة ملشروع احلكومة االلكرتونية حيث ختتلف اخلدمات االلكرتونية فيها وتتنوع     

عليها ملعرفة " تقييم جودة خدمات احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر" وباعتبارها حمل دراستنا ارتأينا العمل على جتسيد موضوعنا ،
وتقييم جودة هذا املشروع على بلدية تيبازة ،ومدى جتسيده على ارض الواقع ،ع يف هذه األخرية الواقع الذي يؤول إليه املشرو 

 .وسكاهنا
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  (الفرضيات)تقييم جودة خدمات الحكومة االلكترونية في بلدية تيبازة : الثالثالمحور 
يقتضي حتديد األسلوب الذي سيتم استخدامه يف مجع  اليت ستعاجل هبا هذه الدراسة، فإنه الطريقة واألدوات خبصوص   

 : الدراسة أوال وهذا ما مت حتديده على النحو التايل بيانات الدراسة حتديد جمتمع وعينة
 تحديد مجتمع الدراسة: والأ 

العناصر أو باعتبار أن الدراسة هتتم بدراسة تقييم جودة خدمات احلكومة االلكرتونية فإن جمتمع الدراسة هو جمموع     
األفراد الذين ينصب عليهم االهتمام يف دراسة أو حبث معني، أي مبعىن آخر هو مجيع العناصر اليت تتعلق هبا مشكلة البحث، 
ويتكون اجملتمع النظري هلذه الدراسة من مجيع األشخاص الذين سبق هلم وأن خاضوا جتربة احلصول أو االعتماد على خدمات 

 .احلكومة االلكرتونية
 :تحديد عينة الدراسة-0

نظرا لضخامة حجم جمتمع الدراسة و لعدم إمكانية إخضاع مجيع األشخاص الذين هلم جتربة احلصول على خدمات احلكومة 
  .مواطن 02االلكرتونية، ولضيق الوقت فقد قمنا بتجزئة جمتمع البحث واخرتنا عينة مكونة من 

 :التعريف بالتقنية المستعملة-
من أجل الوصول إىل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة يف موضوعنا ومعرفة صدق الفرضيات املقرتحة قمنا بطرح بعض      

وهو أسلوب مباشر يف جتميع البيانات العلمية امليدانية من عناصر " استبيان"األسئلة على عينة البحث، واليت كانت يف شكل 
ليت مت توزيعها على جمموعة من األسئلة املغلقة واملفتوحة وهذا لتمكني اجمليب من التعبري عينة البحث، وقد احتوت االستبيانات ا

 .عن رأيه و بكل حرية
 :تقديم محتوى االستمارة-

البيانات، و جلمع أكرب قدر ممكن من البيانات فقد  مجع يف املتبع النهج حتديد من البد كان وحتليلها البيانات عرض قبل    
 :سؤال وقد مت تقسيم االستبيان إىل حمورين واليت تتمثل يف 01استمارة حتتوي كل واحدة على  02قمنا بتوزيع 

 :غرافيةو الخصائص الديم -
والوظيفة وذلك يساعد على حتديد  السن، اجلنس، املهنة، املستوى التعليمي، : تشمل معلومات شخصية عن اجمليب منو   

 خصائص العينة
وكان الغرض من هذه األسئلة درجة الرضا عن خدمات احلكومة االلكرتونية املقدمة وجودهتا،  حول أسئلة جمموعة يتضمنو 

وقد تضمن هذا احملور كذلك جمموعة من األسئلة املتعلقة . هو الوقوف على النقائص اليت يعاين منها القطاع العام يف اجلزائر
 بفرضيات املوضوع وهذا للتأكد من صحتها

 :في التحليل اإلحصائي األدوات المستعملة-2
 :أمهها اإلحصائية األدوات ببعض االستعانة مت البيانات ترميز و االستمارة تفريغ بعد
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 شامل وصف لتقدمي وذلك ،EXCELاملختلفة باستعمال برنامج  الدراسة فقرات على املئوية والنسب التكرارات استخدام -

 .الرفض درجة و التأييد درجة اخلصائص،  :حيث العينة من لبيانات
وذلك ( Statistical Package for Social Sciences-احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية" )SPSS"استخدام برنامج  -

 .اخلصائص، درجة املوافقة ودرجة الرضا: لتقدمي وصف شامل لبيانات العينة من حيث

-احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية" )SPSS"ج بعد تفريغ االستمارة وترميز البيانات وإدخاهلا للحاسوب بتشغيل برنام -
Statistical Package for Social Sciences )مّت االستعانة ببعض األدوات اإلحصائية وأمهها: 

 test  :Chi –square (خاصية الكاي تربيع-استخدام التكرارات والنسب املئوية على فقرات الدراسة املختلفة، وخاصية  -

(x
اخلصائص، درجة املوافقة ودرجة : فرضيات الدراسة وذلك لتقدمي وصف شامل لبيانات العينة من حيثللتأكد من  2

 .الرضا
 ومناقشتها   النتائج :ثانيا
 :دراسة خصائص العينة-0
 .خصائص دميوغرافية: اشتملت عينة الدراسة على جمموعة من اخلصائص  

 :الخصائص الديموغرافية للعينة -
: بعض خصائص العينة من الناحية الدميوغرافية، فقد تضمنت استمارة البحث جمموعة من املتغريات، هيبغرض التعرُّف على 

 (.طبيعة العمل)اجلنس، السن، املستوى العلمي والوظيفة 

 جنس أفراد العينة                         (: 0)رقم الشكل 

 االستبيانمن إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج : المصدر 

 سن أفراد العينة(: 2)رقم الشكل 

 
% 12أن املعرفة جبدوى احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر تستقطب العنصر النسوي بنسبة (2)و (0)نالحظ من خالل الشكل

يتضح من خالل الشكل  أن عدد األفراد الذين يرتاوح سنهم ما ، أما فيما خيص السن ف%22مقارنة بالعنصر الذكري بنسبة 
وهذا راجع ملميزات هذه الفئة % 1030سنة يشكلون الفئة األكثر معرفة باحلكومة االلكرتونية وذلك بنسبة  01و 01بني 

حيث جند . 0131%تليها بنسبة وامتالكها املؤهالت والثقافة الالزمة واالطالع الدائم حول املوضوع ، مقارنة بالفئة الثالثة اليت 
 .انه كلما زاد معدل العمر اخنفض مستوى املعرفة باحلكومة االلكرتونية يف اجلزائر

 

 أنثى %40ذكر 
60% 0%  

83,3%  

16,7%  0%  
0%  

50%  
100%  

 18اقل من 
 سنة

إلى  18من 
35   

إلى  36من 
65 

 65أكثر من 
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 :المستوى التعليمي ألفراد العينة -
 طبيعة عمل أفراد العينة(: 4)رقم المستوى التعليمي ألفراد العينة             الشكل (: 3)رقم الشكل 

 

 باالعتماد على نتائج االستبيان: املصدر.                                 على نتائج االستبيانباالعتماد : املصدر 
متركز أفراد العينة يف فئات املستوى التعليمي الثانوي والعايل بنسبة متساوية حيث بلغت نسبة (3)يتضح من خالل الشكل   

وشهادة % 00احلاصلني على شهادة ليسانس و األشخاص الذين ميتلكون مستوى على التوايل جند التعليم الثانوي 
أما احلاصلني على شهادة الدكتوراه %. 1توسط بنسبة مث تأيت يف املرتبة الثالثة احلاصلني على شهادة التعليم امل% .01املاجستري

ويعود السبب انعدام نسبة فئة األميني ذلك أهنم رفضوا اإلدالء بإجاباهتم وكذلك قلة احلاصلني % 2واالبتدائي فبلغت نسبتهم 
 .   على شهادة الدكتوراه

 :طبيعة عمل أفراد العينة -
وهي أكرب نسبة فيما خيص % 11لذين ختتلف طبيعة أعماهلم قد بلغت أن أفراد العينة وا (4)يتبني من خالل الشكل 

% 1واليت متثل أعمال أخرى ، وأما األفراد يف جمال التعليم فترتاوح نسبتهم % 01الوظيفة احلكومية ، مث تلتها النسبة املوالية 
 %.  2ة حيث بلغت نسبتهم أما فيما خيص جمال التجارة واالستثمار فهي منعدم. وهي أقل نسبة مقارنة بسابقاهتا

 :اختبار الفرضيات -2
 : باختبار الفرضيات السابقة حتصلنا على ما يلي

 تعترب املعلومات املتوفرة حول احلكومة االلكرتونية ذات جودة ممتازة  : الفرضية األولى -
 :يبني اجلدول املوايل درجة الرضا على الفرضية األوىل
 الفرضية األولىدرجة الرضا على (:0)الجدول رقم 

 درجة الرضا التكرار النسبة

 غري راضي جدا 20 % 02

 غري راضي 21 0131%
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 حمايد 20 131%

 راضي 02 1131%

 راضي جدا 22 22322%

 اجملموع 00 100,00%

 .spss 02على نتائج االستبيان ونتائج  ااعتماد: املصدر

املعلومات املتوفرة حول احلكومة االلكرتونية ذات جودة املستجوبني يعتقدون أن  من %1131 أن الدراسة بيانات أظهرت 
 . %131غري راضون جدا  واحملايدون بنسبة  % 02غري راضون على هذا الرأي ، ويف حدود  %0131و (.وافية ودقيقة)ممتازة 

عند درجة حرية  013222احملسوبة بلغت وباختبار هذه الفرضية باستخدام كاي تربيع أظهرت التحاليل أن قيمة كاي تربيع 
احملسوبة أكرب من قيمة  كاي، و حيث أن قيمة مربع 23211فيما بلغت قيمة مربع كاي اجلدولية  2321، ومستوى معنوية 2

مة املعلومات املتوفرة حول احلكو مربع كاي اجلدولية فإننا نرفض الفرضية الصفرية و نقبل الفرضية البديلة و اليت تنص على أن 
 . (معلومات وافية ودقيقة )االلكرتونية ذات جودة ممتازة 

 .تعترب أنظمة احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر من وسائل التعامل السهلة :الفرضية الثانية -     

 :يبني اجلدول املوايل درجة الرضا على الفرضية الثانية
 درجة الرضا على الفرضية الثانية(: 2)الجدول رقم 

 درجة الرضا التكرار النسبة

 غري راضي جدا 20 131%

 غري راضي  21 0131%

 حمايد  2 0030%

 راضي 01 1030%

 راضي جدا 22 20,00%

 اجملموع 00 100,00%

 .spss 02على نتائج االستبيان ونتائج  ااعتماد: المصدر

 .غري راضي وحمايد وغري راضي بشدة %2131املستجوبني يعتقدون أن، ويف حدود  من% 1030 أن الدراسة بيانات أظهرت
عند درجة  013000وباختبار هذه الفرضية باستخدام كاي تربيع أظهرت التحاليل أن قيمة كاي تربيع احملسوبة بلغت   
، وحيث أن قيمة مربع كاي احملسوبة أكرب من 23211فيما بلغت قيمة مربع كاي اجلدولية  2321، ومستوى معنوية 2حرية 

أنظمة احلكومة االلكرتونية يف ي اجلدولية فإننا نرفض الفرضية الصفرية و نقبل الفرضية البديلة و اليت تنص على أن قيمة مربع كا
 . اجلزائر من وسائل التعامل السهلة
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 .تساهم احلكومة االلكرتونية بشكل كبري يف تسهيل وصول مجيع اخلدمات االلكرتونية: الفرضية الثالثة -
 .رجة الرضا على الفرضية الثالثةيبني اجلدول املوايل د

 درجة الرضا على الفرضية الثالثة(:3)الجدول رقم 
 درجة الرضا التكرار النسبة

 غري راضي جدا 20 030%

 غري راضي 21 0030%

 حمايد 22 0030%

 راضي 11 1030%

 راضي جدا 20 131%

 اجملموع 00 100,00%

 .spss 02على نتائج االستبيان ونتائج  ااعتماد: املصدر
راضون جدا على هذا الرأي، ويف حدود  %131املستجوبني يعتقدون أن بينما  من% .1030 أن الدراسة بيانات أظهرت    
 .غري راضي وحمايد وغري راضي بشدة 0232%

، 2عند درجة حرية  023000وباختبار هذه الفرضية باستخدام كاي تربيع أظهرت التحاليل أن قيمة كاي تربيع احملسوبة بلغت 
، وحيث أن قيمة مربع كاي احملسوبة أكرب من قيمة مربع  23211فيما بلغت قيمة مربع كاي اجلدولية  2321ومستوى معنوية 

احلكومة االلكرتونية تساهم بشكل كبري يف ية ونقبل الفرضية البديلة واليت تنص على أن كاي اجلدولية فإننا نرفض الفرضية الصفر 
 .تسهيل وصول مجيع اخلدمات االلكرتونية

 .تطور احلكومة االلكرتونية يؤثر بشكل كبري على أمان وخصوصية أنظمتها : الفرضية الرابعة-
 يبني اجلدول املوايل درجة الرضا على الفرضية الرابعة

 درجة الرضا على الفرضية الرابعة(:4)جدول رقم ال
 درجة الرضا التكرار النسبة

 غري راضي جدا 20 131%

 غري راضي 21 0232%

 حمايد 21 0131%

 راضي 02 41,1%

 راضي جدا 20 02,0%

 اجملموع 00 100,00%

 .spss 02على نتائج االستبيان ونتائج  ااعتماد: المصدر



 -دراسة ميدانية بلدية تيبازة-تقييم جودة خدمات احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر
 جليد نورالدين. د.أ +بركان أمينة.د

 172 - 155ص ،  0202 :السنة  02العدد /  15اجمللد                 ISSN  6132-1112                  جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا  
011 

راضون على هذا الرأي ، ويف حدود  %0232املستجوبني يعتقدون أن بينما  من%2131 أن الدراسة بيانات أظهرت 
 .غري راضي وحمايد وغري راضي بشدة %2032

عند درجة  013222وباختبار هذه الفرضية باستخدام كاي تربيع أظهرت التحاليل أن قيمة كاي تربيع احملسوبة بلغت    
، وحيث أن قيمة مربع كاي احملسوبة أكرب من 23211فيما بلغت قيمة مربع كاي اجلدولية  2321، ومستوى معنوية 2حرية 

تطور احلكومة االلكرتونية يؤثر ية ونقبل الفرضية البديلة واليت تنص على أن قيمة مربع كاي اجلدولية فإننا نرفض الفرضية الصفر 
 .بشكل كبري على أمان وخصوصية أنظمتها

 :خاتمة
 التنمية نظرا يف مهم دور هلما احلكومة االلكرتونية وجودة اخلدمات االلكرتونيةأن كل من  إىل الدراسة، نصل هلذه ختامنا يف

مة االلكرتونية يف العامل وهذا بسبب زيادة استخدام املواطن لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال بشكل كبري احلكو  للمكانة اليت حتتلها
الوقت واجلهد وخلق فرص للتطور  تقليص اخلدمات االلكرتونية اليت تقدمها احلكومة االلكرتونية يف تساهم يف العامل، كما

واطنني بالنظر إىل ماكانت عليه سابقا ملواكبة تكنولوجيات االتصال واالزدهار من ناحية نوعية وجودة اخلدمات املقدمة للم
وخاصة يف اإلدارات العمومية والذي ميكن له  هذا املشروع أن هتمل للجزائر ميكن وعلى هذا األساس فال احلديثة الغازية للعامل،

 أجل منها، ومن البد ضرورة احمللي الصعيد على تنويع يف البنيات واملتطلبات كما أن. أن يكون البديل االسرتاتيجي لقطاع آخر

ذلك ال بد من النهوض بالقطاعات اليت حتتاج إىل هذا النوع من املشاريع وذلك من خالل إتباع االسرتاتيجيات املالئمة  حتقيق
ه وذلك باعتبار ه، العمل على ترقية قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وحتسني خدمات والفعالة للنهوض هبذا املشروع، كما جيب

احملرك األساسي للحكومة االلكرتونية،ويتحقق ذلك من خالل توفري وسائل االتصال الالزمة وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال 
باإلضافة إىل ذلك  والتوعية بالطرق الصحيحة للعمل هبا، واليت على أساسها يتم إما جناح أو فشل احلكومة االلكرتونية ألي بلد،

اإلعالم واالتصال وحدها ال تكفي جلذب املواطن دون أن يكون هناك الوسائل والطرق املؤدية هلا، وهذا هو احلال يف فتكنولوجيا 
اجلزائر فبالرغم من امتالكها للمقومات الضرورية لنجاح احلكومة االلكرتونية إال أهنا ال تزال ضعيفة وهذا ما يدل على وجود 

 . شروع على ارض الواقع وجناحهمشكل بالطرق املنتهجة لتفعيل هذا امل

بعد أن حاولنا التطرق ملختلف جوانب املوضوع بالدراسة والتحليل، استطعنا اخلروج مبجموعة من النتائج باإلضافة إىل    
 .جمموعة من التوصيات واالقرتاحات

 : نتائج اختبار الفرضيات

أن رقمنة اخلدمات العامة يساعد على حتسني نوعية وجودة اخلدمات وبالتايل تدارك للنقائص : و اليت نصت: الفرضية األولى
عنه خدمات  ينتجاليت تواجه احلكومة التقليدية ، قد مت رفض هذه الفرضية حبيث أنه يف حال توفر خدمات الكرتونية جيدة 

الرقمنة اجليدة للخدمات يتطلب وجود وسائل كثرية ومتطورة وهذا للحكومة الكرتونية ذات جودة عالية، ومن جهة أخرى فإن 
 .منايف متاما ملاهية عليه اجلزائر

إن تكنولوجيا اإلعالم واالتصال املتاح يف اجلزائر اليكفي لبناء حكومة الكرتونية على أكمل : و اليت نصت: الفرضية الثانية
كومة االلكرتونية ، قد مت التأكد من صحة هذه الفرضية حيث أن وجه لوجود نقائص ومعوقات عويصة مغايرة ملتطلبات احل
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تكنولوجيا اإلعالم واالتصال أصبحت جزءا ال يتجزأ من احلكومة االلكرتونية إذ أصبحت مسامهتها يف دفع عجلة بناء احلكومة 
الفعال البد من توفره على متطلبات االلكرتونية فعالة وملحوظة،وحىت يتمكن نظام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال من القيام بدوره 

 .احلكومة االلكرتونية اليت تساعد يف حتقيق ذلك

ضعف نظام احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر يعترب السبب الرئيسي واملباشر وراء تدهور جودة : و الين نصت: الفرضية الثالثة
احلكومة االلكرتونية ليس هو السبب الرئيسي يف اخلدمات املقدمة للمواطن، قد مت رفض هذه الفرضية حبيث أن ضعف نظام 

تدهور جودة اخلدمات املقدمة للمواطن بل هو سبب من بني عدة أسباب واليت نذكر منها إشكالية األمية االلكرتونية وإشكالية 
 .ضعف البنية التحتية وإشكالية ضعف تقييم اخلدمات اليت يقوم هبا الكوادر البشرية

قد مت ، إن احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر يف مرحلة التبين أو النمو أو البناء أو الرتكيبعلى :  نصتواليت: الفرضية الرابعة
أن السبيل الوحيد ملعرفة واقع احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر هو باالعتماد على مامت تطبيقه التأكد من صحة هذه الفرضية حيث 

إن فنجد . ا من جهة ومن جهة أخرى من خالل مؤشرات احلكومة االلكرتونية من املشروع وكذلك األهداف املتوصل هلا هذ
 احلكومة االلكرتونية يف مرحلة التثبيت والبناء فاجلزائر بدأت يف تركيب وهتيئة البنية التحتية ولكن هذه البنية التزال ضعيفة مقارنة

جنده ضعيف ومؤشراته يف تناقص شديد كل عام حيث باملتطلبات ومثال ذلك واقع قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الذي 
باإلضافة إىل نقص  وهذا ماتوضحه مؤشراهتا اخلاصة باحلكومة االلكرتونية 0201-0200من سنة  012احتلت اجلزائر املرتبة 

حلكومة االطارت وعدم وجود كوادر مؤهلة وكذلك نقص يف املهندسني خاصة اإلعالم اآليل كما الننسى الشعب الذي اليثق فا
  .االلكرتونية وغري واعي ومدرك لقيمتها

 :النتائج العامة للبحث
 :لقد أفضت هذه الدراسة إىل اخلروج جبملة من النتائج نوجزها فيما يلي     

 .إمهال كبري ملشروع احلكومة االلكرتونية وعدم االستفادة من الدور الذي يكمن أن يلعبه هذا األخري يف دفع عجلة التنمية -

 .انعدام التسويق واإلعالن اجليد للتعريف باحلكومة االلكرتونية باجلزائرضعف و  -

ضعف يف خمتلف القطاعات ومن أبرزها القطاعات العمومية وهذا بسبب إمهال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الذي له تأثري   -
 .كبري على مجيع القطاعات

 .تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ضعف وإمهال البين التحتية ووجود مشاكل هبا باجلزائر وخاصة -

ضعف العمالة املتكونة يف اجملال احلكومة االلكرتونية وهذا نتيجة غياب الكفاءة يف التكوين وخاصة ثقافة تسيري هذا املشروع،  -
 .وهذا ما ينتج عنه ضعف اخلدمات االلكرتونية

 .العديد من املشاريع باجلزائرسوء تسيري مشاريع احلكومة االلكرتونية وهذا ما نتج عنه تعطل وتوقف  -

 .بالرغم من أن اجلزائر متلك مقومات الكرتونية هامة إال أهنا ال تستغلها بالشكل املطلوب -

 . قلة تنوع وسائل التعريف باحلكومة االلكرتونية وخدماهتا وهذا ما يشكل عائقا للمواطنني احملليني -
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 :التوصيات
 :يلي تدعيمها مبجموعة من االقرتاحات والتوصيات واليت نوجزها فيمامن أجل جعل دراستنا عملية أكثر قمنا ب    

 .ضرورة االهتمام بتوعية أفراد اجملتمع بأمهية احلكومة االلكرتونية ودورها يف حتقيق التنمية- 

 .خدماهتا االلكرتونية السعي إىل ترقية احلكومة االلكرتونية بتوفري خمتلف الوسائل كالبين التحتية باإلضافة إىل الرتكيز على جودة- 

 .ضرورة االهتمام باملشاريع املكملة للحكومة االلكرتونية وضمان السري احلسن هلا وتوفري مصادر التمويل الالزمة هلا-

 . النهوض بقطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وحماولة حتسني مردوده باعتباره العمود الفقري للحكومة االلكرتونية -

بىن التحتية للحكومة االلكرتونية وتوفري الوسائل املناسبة واليت تسمح بالوصول إىل املناطق البعيدة عرب الوطن إنشاء وحتسني ال-
 .إليصال مشروع احلكومة االلكرتونية للمواطنني وتعريفهم به

مي اخلدمات العمل على حتسني جودة اخلدمات لدى مكاتب و املؤسسات من حيث التنظيم و دقة املواعيد واألمان يف تقد-
 . اخلاصة باحلكومة االلكرتونية خاصة يف اجلزائر وحتديث املعامالت االلكرتونية 

 اعتماد األنظمة الذكية واحلديثة وتوفري املعلومات الكافية والوافية عن اخلدمات عرب املواقع والطرق املؤدية هلا، وسهولة الوصول هلا-
ة توفري املعلومات الضرورية للمواطن حول برنامج احلكومة االلكرتونية عرب هذه األنظمة، كما يتوجب على هاته األخري 

 .وكيفيات االستخدام للحصول على اخلدمات االلكرتونية لتفادي الوقوع يف األخطاء
 .العمل على وضع خطط ومشاريع ذات استدامة وتفادي اخلطط املؤقتة واليت تعاجل املشاكل واالحتياجات الظرفية-

 .كل املواطنني وانشغاالهتم وسرعة الرد عليهم الكرتونيا مستقبالا وضع حلول ملش-
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