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  سنة ثانية ماجستري : طالبة

  تسيري املالية العمومية: ختصص

  كلية العلوم االقتصادية جبامعة أيب بكر بلقايد تلمسان

يرجى اإلجابة عن مجيع األسئلة اليت تشملها استمارة االستبيان املرفقة بكل موضوعية و دقة،و ثق أنك       
بذلك تساهم يف االرتقاء مبستوى العمل و تسهيله مبا خيدم الصاحل العام و باإلضافة إىل  حتسني تقدمي اخلدمات 

  . بدءا باجلماعات احمللية E-government   لنصل معا إىل تفعيل احلكومة االلكترونية اجلزائرية

  .يف اإلجابة اليت تناسبك xصفحات،ضع عالمة  4يتكون االستبيان من  :مالحظة

  :أجب عن األسئلة التالية

  : .....السن

  : ........اجلنس

  : ...........األقدمية

 )جامعي أو ثانوي : .............(املستوى الدراسي

  ...............................................: الوظيفة

  :األسئــــلـة - 

  ؟   نعم                      ال الشلف بلديةهل لك علم بوجود مصلحة لإلعالم و االتصال يف - 1

  ؟  نعم                      ال هل أنت حباجة إىل أجهزة الكترونية و معلوماتية يف مكتبك- 2

  ؟ نعم                      ال جهاز حاسوب يف مكتبكهل متلك - 3

  ؟ نعم                 ال هل جهاز احلاسوب عندك مزود باالنترنت- 4

  ؟   نعم                 ال هل سرعة تدفق االنترنت عندك كافية- 5
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  فيما خيص االنترنيت ما سبب استخدامك لالنترنيت؟- 6

  .احلصول على املعلومات-جـ.             التواصل مع اآلخرين- بـ.          تسلية- أ

  .يف جمال عملك- ثقافة عامة                       بـ-أي نوع من املعلومات تبحث؟    أ- 7

  ؟لتبادل امللفات يف العمل هل تستخدم الربيد االلكتروين- 8

  ال تستخدمه أبدا-جـ       .           قليال- بـ   .           تستخدمه كثريا- أ

  ما أثر استخدامك لالنترنيت على عملك؟- 9

  .تعطلك عن العمل- تسهل العمل                         بـ - أ

  هل يوجد هاتف ثابت يف مكتبك ؟ نعم                             ال -10

  ستخدمهال ت -أحيانا            جـ - غالبا          بـ- هل تستخدمه ؟ أ

  ؟   نعم                    ال لإلتصال بزمالئك يف العملهل تستعمل اهلاتف النقال -11

  هل يوجد فاكس يف مكتبك ؟ نعم                 ال-12

  هل حتتاج إىل فاكس ؟  نعم                      ال-13

  نعم                        ال    هل تتقن استعمال الكمبيوتر إىل أبعد من إدخال البيانات؟ -14

  هل تفضل االستعمال اليدوي على االستعمال االلكتروين ؟  نعم                   ال-15

  هل عملك يتطلب استخدام االنترنيت؟  نعم                 ال-16

  هل تتقن التجول يف مواقع االنترنيت؟  نعم                    ال-17

أو ال يستفاد          أو املوظف           الشلف هلا موقع الكتروين هل يستفيد منه املواطن  بلديةمبا أن -19
           منه 

  هل يوجد عمال دائمني أو مؤقتني لتحديث املوقع و إثرائه باملعلومات؟ نعم                       ال-20
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  إذا كانت اإلجابة ال فما سبب ذلك؟

  .وفر موظفني أخصائيني أكفاء يف جمال اإلعالمعدم ت- أ

  .مل يتم فتح اال للترشح هلذه الوظيفة- بـ

  يف مصلحتك؟  نعم                     ال       )شبكة داخلية(هل يوجد انترانت - جـ

  مبصلحتك؟ )شبكة خارجية(هل يوجد اكسترانيت-21

  .يوجد اكسترانيت و لكن ال يستعمل-بـ         .   باالكسترانيت واليةمل يتم تزويد مصاحل ال- أ

  ؟لواليةكيف يتم تبادل املعلومات يف ا-22

إرساله عن طريق - جـ.      إرساله عن طريق الربيد االلكتروين-بـ.        التنقل من مكتب ألخر - أ
        .االنترانيت

  عن طريق الربيد العادي-د

  قاعدة البيانات أو بنك البيانات ؟ نعم             ال بلديةهل متلك ال -23

هل يستطيع املوظف حتديث معلوماته مع تقدمي املربرات على شكل وثيقة مصورة دون اللجوء إىل  -24
 مصلحة املستخدمني عن طريق الدخول على موقع الوالية؟

 

 

  

  :ما هي حالة األجهزة التالية-25

                                                          
  اهلاتف الثابت    

جهاز 
  الكمبيوتر

 األنترنت  األنترانت  الطابعة

         جيدة
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         متوسطة
         رديئة
         عاطلة

  

  ؟     نعم              ال هل مت توظيفك يف جمال اختصاصك-26

  اإلعالم اآليل ؟      نعم                   ال هل تلقيت تدريب أو تكوين يف -27

  :إذا كانت اإلجابة نعم 

؟     على حساب البلدية                 أو على حسابك اخلاص بلديةهل كان تدريبا على حساب ال -28
  على حسابك اخلاص

  متوسطة                 ضعيفةما هي نسبة استفادتك من التدريب؟    جيدة                            -29

  هل مت تطبيق ما تدربت عليه يف عملك؟    نعم                     ال -30

  إذا كانت اإلجابة بـ ال أي مل حتصل على تدريب، ما سبب ذلك؟- 

تقبل  عدم- جـ     كثافة العمل الروتيين ال تسمح باخلروج للتدريب     - نقص يف املوارد املالية       بـ - أ
  التكوين  املوظفني لفكرة

  ؟    نعم                ال هل قمت باالسهام بابتكار عمل يسهل تسيري شؤون اإلدارة -31
  هل حتصل على حوافز مقابل ذلك؟     نعم                      ال -32

ص يف املوارد املالية هل تعتقد أن سبب نقص استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال يعود إىل نق-33
  املخصصة لذلك؟     نعم                             ال

؟    نعم                      وظائف املوارد البشريةهل يتم االستعانة بتكنولوجيا املعلومات و االتصال يف -34
  ال

  املوارد البشرية بشكل؟ دور إدارةإىل اإلخالل ب األعطاب يف األجهزة املعلوماتية هل تؤدي  -35
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  ضعيف                               متوسط                 كبري  

  ما هي أقصى مدة إلصالح العطل يف األجهزة االلكترونية؟-36

  .من ثالثة فما فوق- جـ              .من أسبوع إىل أسبوعني- بـ.             من يوم إىل أسبوع- أ

  ؟    نعم                ال دائم إلصالح العطل هل خصص فريق عمل-37

  ؟   نعم                           ال هل تعتقد أن عدد عمال الصيانة كايف-38

هل تعتقد أن عملية إدخال التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات و االتصال على البلدية سيؤثر على طريقة -39
  ال                 ؟      نعم      تسيري املوارد البشرية

  ؟      سلبا                  إجيابا هل يؤثر سلبا أم إجيابا-40

نعم                هل تلجأ مصلحة املوارد البشرية يف عملية استقطاا ملهارات جديدة إىل االتصال اإللكتروين؟ -41
  ال        

ة للمعلومات و االتصاالت لقبولك كموظف يف هل اشترط عليك إتقان استعمال التكنولوجيا اجلديد -42
  ؟ بلديةال

  نعم                         ال

؟   نعم                 يف عملية التوظيف إىل سوق العمل اإللكتروين عرب شبكة اإلنترنت بلديةهل تلجأ ال-43
  ال

نعم                        التكوين اإللكتروين؟هل تلجأ مصلحة املوارد البشرية يف عملية تكوين املوظفني إىل  -44
    ال

نعم                        اإلدارة االلكترونية خطرا على وظيفتك باعتبارك ال تتقن استعمال احلاسوب؟ شكلهل ت -45
  ال
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نعم                 تسمح لك بتنمية مهاراتك و معارفك ؟ ةهل تعتقد أن استعمال االتصاالت اإللكتروني - 46 
  ال

؟  كليا       بشكل كبري       يف وجهة نظرك رقمنة احلالة املدنية تقضي على البريوقراطية و احملاباة -47
  بشكل متوسط

هل يؤدي استخدام التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات و االتصال إىل متكني املوارد البشرية إىل سهولة  -48
  نعم                   ال    إىل املعلومات؟ موصوهل

  هل تعترب أن التطبيقات املعلوماتية املثبتة على جهاز احلاسوب كافية لتغطية احتياجاتك بطريقة؟ -49

  مل تتغيـر     تتطلب التحسني      كافية       جيدة

داخل  التصال يف جمال تسيري املوارد البشريةاهل أدى استخدام التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات و -50
  اجلماعة احمللية إىل تفعيل دور هذه الوظيفة بشكل؟

    ضعيف                               متوسط                                         كبري  

  ؟   نعم                     ال بلديةداخل ال هل تسهل أمتتة اإلدارة عملية اختاذ القرار -51

  بشكل؟إىل أجهزة إدارة املوارد البشرية تعرض جهاز الكمبيوتر عندك إىل دخول الفريوسات يهل  -52

  ضعيف          متوسط      كبري  

يف اإلدارة يشكل خطرا على أمن معلومات الوالية ؟  نعم                االنترنيتهل ترى أن استخدام  -53
  ال

    

 شكرا
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  البلدية من خالل حساب خاص
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  192  .اشتراط إتقان استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال لقبولك كموظف  )5.99(

  192  .إىل سوق العمل اإللكتروين عرب شبكة االنترنت واليةجلوء ال  )5.100(
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  :ملخص
تعترب املوارد البشرية يف عصر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال؛ الثروة احلقيقة لألمم وأساس اإلبداع واالبتكار، 
كوا تتميز عن املوارد املادية بالوفرة ال الندرة وغري قابلة للتقليد، هذا ما يدفع اجلهات املسؤولة إىل االستثمار يف 

  .ها وتنميتها بصفة مستمرة ودائمةتطويرحسن اختيارها و واحلرص على املوارد البشرية واستغالهلا أحسن استغالل
إن اعتماد املوارد البشرية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف اجلماعات احمللية بشأنه تبسيط اإلجراءات 

أرقى اخلدمات واملمارسات اإلدارية وأداء املهام يف أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة للتفرغ ألداء مهام أكثر أمهية وتقدمي 
  .وظف واملواطن على حد سواءلتحقيق رفاهية امل

بالرغم من اهودات اليت بذلتها اجلزائر يف سبيل أمتتة اإلدارات العمومية إال أا مل ترقى إىل الطموحات 
 .املنشودة بسبب املعوقات اليت واجهتها اجلماعات احمللية أثناء تبنيها لإلدارة اإللكترونية

املوارد البشرية، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، اإلدارة اإللكترونية، اجلماعات احمللية، اإلدارة  :الةالكلمات الد
  .احمللية

Résumé : 
Les ressources humaines sont à l'ère de la technologie de  l'information et de la 

communication ; vraie richesse des nations et la base de la créativité et de l'innovation , Par 

opposition aux ressources physiques de l'abondance et non leur rareté et non la tradition , c'est ce 

qui pousse les responsables à investir dans les ressources humaines et exploiter la meilleure 

exploitation et le respect de la bonne sélection et leur développement sur une base continue et 

permanente. 

L'adoption des ressources humaines pour la technologie de l'information et de la communication 

dans les collectivités locales à ce sujet simplifier les procédures et les pratiques administratives et 

l'exécution de tâches en moins de temps et à moindre coût à plein temps à effectuer des tâches plus 

importantes et fournir un service supérieur au bien-être de l'employé et citoyen semblables. 

Malgré les efforts déployés par l'Algérie dans le but d'automatiser les administrations publiques , 

mais il n'a pas à la hauteur des ambitions de la recherché en raison des obstacles rencontrés par les 

communautés locales lors de l'adoption de l'e- gouverment 

Mot clés: Ressources humaines, Technologie de de l'information et de la communication, l'e-

gouverment, les collectivités locales, l'administration locale. 

Abstract: 
Human resources are in the era of technology of information and communication; real wealth 

of nations and the basis of creativity and innovation , as distinct from the physical resources of 

plenty, not scarcity and it’s not acceptable for imitation, this is what drives those responsible to 

invest in human resources and exploit the best exploitation and the observance of good selection 

and their development on an ongoing basis and permanent . 

The adoption of human resources for information and communication technology in local 

communities about it simplify administrative procedures and practices and the performance of tasks 

in less time and at the lowest possible cost for full-time to perform more important tasks and 

provide superior service to the welfare of the employee and citizen alike. 

Despite the efforts made by Algeria in order to automate the public administrations , but it did not 

get to the level of the ambitions of the desired because of the constraints faced by local  

communities in the adoption of e – government. 

Keywords: Human resources, information technology and communication, e-government, local 

communities, local government. 
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