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الملخص:
م ما لا شك ف يه أن الممار سة التنظيم ية ا خذت في التغ ير بف عل ارتباط ها بالتطور التكنو لوجي من ج هة والتو جه ال عام
للمنظمة من جهة اخرى .فانتقلت من صورة التنظيم الصناعي إلى صورة التنظيم المعرفي .وارتبط هذا الاخير بتنامي التوجه
نحو مجتمع المعرفة .وعلى اثر ذلك كان لزاما احداث التجديد والاصلاح في التمكنات والميكانيزمات التنظيمية خاصة على

مستواها ا لاداري ،لتظ هر ا لادارة الال كترون ية كأ حد هذه ال نواتج في ظل توفير ف ضاء تنظي مي يت سم ال سواء .عمو ما ت قوم
الادارة الال كترونية داخل المنظمة على التوظيف الامثل للتقنية الال كترونية في استغناء تدر يجي عن الطرائق التقليدية في

اداء العمل.
جاء هذا الم قال؛ كمحاو لة لر فع الغ موض حول مف هوم ا لادارة الال كترون ية في مقار بة نظر ية ن عرض

من خلال ها

مختلف ابعادها وخصائصها واهدافها....

الكلمات المفتاحية:

الإدارة الال كترونية ،تكنولوجيا المعلومات والاتصال ،المنظمة.

Abstract :
In fact, the organizational practice has known a lot of change, because of its relationship
with the technological development on the one hand, and on the other with the general
direction of the organization . It moved hence from the organization of the industry to an
organization of knowledge. This latter is connected with the growing trend towards a
knowledge community. Consequently , it is necessary to renew and reform the organizational
mechanisms, especially at the administrative level, so that e-management deemed as one of
these fruits. All in all ; the application of e-management in the organization is based on the
optimal use of the electronic technology that gradually replaces the traditional working
methods, in performing the organizational work.
This article is a theoretical approach to e-management, through which we present its
different dimensions, and its characteristics and objectives.
Keywords : e-Management; the organization; communication technologies.
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مقدمة:
لقد شهد العالم العديد من التغيرات في مختلف مجالات الحياة خاصة من الناحية الإدار ية ،التي

أفرزتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،وتقدم وسائل الاتصال وانتشار شبكة الاتصالات العالمية
والانترنت .وأثرت هذه التطورات على المنظمة المعاصرة ،حيث شهدت الإدارات والتنظيمات تقدما
بوا سطة الت طورات ال سر يعة ال تي شهدها ال عالم ،وغ يرت من أدائ ها وهياكل ها ومعاملات ها مع بيئت ها
ومجتمعها الذي يعتمد على المعرفة المبنية على تكنولوجيا المعلومات.

م ما لا شك ف يه ،ان الت طور ال سر يع ل لإدارة أدى إ لى ظ هور م صطلحات جد يدة كا لإدارة الرقم ية

والحكو مة الال كترون ية ،ا لإدارة الال كترون ية ،و هذا بإد خال تقن يات التكنولوج يا والحا سب ا لآلي
والاتصالات الحديثة التي تعتبر ثروة حقيقية في عالم الإدارة.
وا لإدارة الال كترون ية تتبع ها المنظ مات لت سهيل أع مالهم وم صالحهم وإ عادة الن ظر في العمل يات

والأن شطة الإدار ية؛ وذ لك بإت باع التقن ية الال كترون ية ،ومفاد ها تحو يل الأع مال وال خدمات من
ا لإدارة التقليد ية إ لى الأع مال وال خدمات الال كترون ية تع مل ع لى حما ية الع مل ا لإداري والارت قاء
بأدا ئه ،وت سهم في د عم وم ساندة لأ جل تب سيط ا لإجراءات الإدار ية وت سهيل وت سر يع عمل ية صنع
القرار ،وتمكين الإدارات من التخطيط بكفاءة وفاعلية وتقديم جودة الخدمات الال كترونية لمواكبة
العصر.

ومن خ لال هذا الطرح؛ سنقوم في هذه الورقة البحثية التطرق إلى م فاهيم عا مة حول الإدارة

الال كترونية.

أولا :مفهوم الإدارة الال كترونية:
.1

نشأة الإدارة الال كترونية:
أ دى التطور السر يع لتقنية المعلومات والاتصالات إلى بروز نموذج ونمط جديد من الإدارة ،في
ظل التنافس والتحدي المتزايد أمام الإدارات البيروقراطية ،كي تحسن من مستوى أعمالها ،وجودة
خدماتها وا لذي ا صطلح ع لى ت سميته با لإدارة الرقم ية ،أو الحكو مة الال كترون ية ،أو ا لإدارة

الال كترونية .1والإدارة الال كترونية قد تبدو للبعض؛ وكأنها جاءت مع الانترنت التي بدأ استخدمها
الت جاري و لأغراض العا مة ،ب عد أن ا ستخدمت لف ترة طو ي لة لأغراض ع سكر ية وأكاديم ية .و ترى
بعض الدراسات إن الاهتمام بالإدارة الال كترونية ظهر مع بداية اهتمام الحكومات و توجهها نحو
تحق يق شفافية التعا مل ،وتع ميم ا ستخدام التكنولوج يا الرقم ية لخد مة أ هداف التنم ية الاقت صادية
والاجتماعية والسياسية.

والمط لع ع لى سياقات الت طور التنظ يري ل لإدارة؛ يت بين أن المن ظرين لع لم ا لادارة والمنظ مات ،قد

حددوا م سارا تار يخ يا متصاعدا للف عل ا لاداري ع لى مدى أك ثر من قرن من الزمن .بدءا بالتنظير
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ال تايلوري و الفي بري ،فنظر ية العلا قات الإن سانية(التون مايو)،مرورا بنظر ية ا لنظم في بدا ية
الخم سينيات ،والنظر ية الموقف ية في ال ستينيات ،و صولا ا لى مدخل منظ مة ا لتعلم في نها ية الثماني نات،

لتتوج مسيرة التطور في منتصف التسعينات بصعود الإدارة الال كترونية.2

إن الإدارة الال كترونية كمفهوم حديث؛ هي نتاج تطور نوعي أفرزته تقنيات الاتصال الحديثة ،في

ظل ثورة المعلومات وازدياد الحاجة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في الإدارة ،و ر بط الإدارات
العا مة وا لوزارات ع بر آل يات التكنولوج يا .وبال تالي ت حول ال جذري في م فاهيم ا لإدارة التقليد ية
وتطويرها ،وكان تطبيق الإدارة الال كترونية بصورة مصغرة ،وبأساليب بسيطة ولم تصل إلى الصورة

الرسمية إلا متأخرا ،حيث بدأت بظهور في أواخر عام  1995بولاية فلور يدا الأمريكية في هيئة البر يد
المركزي ،و من ثم فا لإدارة الال كترون ية هي مح صلة للت قدم في مجا لات التقن ية و المعلومات ية ،و هو ما
جعل الإدارات الحكومية ودوائر صنع القرار تعتمد وسائل تقنية متطورة ،تساعدهم على انجاز المهام

المناطة بها و تنفيذها.3

الشكل ( :)01يبين الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الال كترونية

اإلدارة التقميدية
ال ر ية

اإلدارة االلكترونية
ا لية

ا ت تة

ات

ال ك

ال ن

االنترن

الت ور

المصدر :نجم عبود نجم ،الإدارة و المعرفة الال كترونية(الاستراتيجية -الوظائف -المجالات) ،دار
اليازوري ،عمان الأردن،2009 ،ص .163
 -2تعر يف الإدارة الال كترونية:
عرف ن جم عبود ن جم الإدارة الال كترونية؛ هي أولا و قبل كل شيء هي إدارة الموارد المعلوماتية
تعتمد على الانترنت و شبكات الأعمال تميل أكثر من أي وقت مضى إلى تجريد وإخفاء الأشياء وما
يرتبط إلى الحد بها الذي أصبح رأس للمال المعلوماتي – المعرفي – الفكري هو العامل أكثر فاعلية في

تحقيق أهدافها و الأكثر كفاية في استخدام مواردها.
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وت عرف ا لإدارة الال كترون ية بأن ها العمل ية الإدار ية القائ مة ع لى الإمكان يات المتم يزة للانتر نت و
شبكات الأع مال في تخ طيط و توج يه و الرقا بة ع لى ال موارد و ال قدرات الجوهر ية لل شركة و ا لآخرين

بدون حدود من اجل تحقيق أهداف الشركة.4

وت عرف ا لإدارة الال كترون ية أي ضا أن ها ا ستراتيجية في ع صر المعلومات ية ،غايت ها التوظ يف الأف ضل

للموارد المعلومات ية و في إ طار ال كترو ني حديث ،و في ظل اعت بارات الت شغيل ال سليم للموارد الب شر ية
والمادية و بالأسلوب الال كتروني ،ومن السمات المميزة للإدارة الال كترونية ما يلي:


انحسار نظم الأرشفة الورقية استبدالها بالرشفة الال كترونية.



تسهيل بسيط سيطرة الإدارة و متابعاتها للأعمال على الوحدات والأقسام الإدار ية فيها.



تسر يع عملية صناعة القرارات الإدار ية و المالية و التسو يقية ،الناجية و البحثية.



التعامل مع شر يحة اكبر من أفراد الجمهور وفي وقت واحد.5

و يذهب بعض الباحثين إلى أن الإدارة ا لال كترونية هي منهج حديث يعتمد ع لى تنفيذ الأع مال
و المعام لات ال تي تتم بين ال طرفين أو أك ثر من ا لأفراد أو المنظ مات با ستخدام كل الو سائل
الال كترون ية م ثل البر يد ا لال كتروني والتحو ي لات الال كترون ية ل لأموال ،والت بادل ا لال كتروني

للمستندات أو الفاكس والنشرات الال كترونية.
وعرف ها ال سالمي" بأن ها عمل ية ممك نة جم يع م هام ون شاطات المؤس سة الإدار ية بالاعت ماد ع لى كا فة
تقنيات المعلومات الضرور ية وصولا إلى تحقيق أهداف الإدارة الجديدة في تقليل استخدام الورق
وتب سيط ا لإجراءات والق ضاء ع لى ا لروتين والان جاز ال سر يع وا لدقيق للم هام والمعام لات لت كون كل

إدارة جاهزة للربط مع الحكومة الال كترونية لاحقا".

و عرفها عامر" بأن ها منظمة ال كترونية متكام لة تعتمد ع لى تقنيات الاتصالات و المعلو مات لتحو يل
العمل الإداري اليدوي إلى أعمال تنفيذ بواسطة التقنيات الرقمية الحديثة

6

".

من خ لال الت عارف ال سابقة يت بين أن ا لإدارة الال كترون ية أن ها عمل ية إدار ية تع مل ع لى تحد يد

الأ هداف ور سم السيا سات وتوج يه ومراق بة ال موارد ،وتعت مد ع لى و جود إمكان يات متم يزة لأنتر نت
وشبكة الأعمال لتتسم بقدرات الاتصال الآني و في كل مكان.
ثانيا :مصطلحات ذات العلاقة بالإدارة الال كترونية:
.1

ا لأع مال الال كترون ية :هي الإ طار ال شامل ا لذي ي صف طر ي قة الق يام بالأع مال با ستخدام ال صلات
الال كترونية مع الأطراف الأخرى (مثل العاملين ،المديرين ،الموردين ،والشراء) بكفاءة و فاعلية من

اجل تحقيق أهدافها.
.2

الحكو مة الال كترون ية :هي أتم تة التعا مل لتن ظيم العلا قة بين مؤس سات الدو لة بع ضها ببعض أو بين ها
و بين الق طاع ال خاص والهي ئات الر سمية وغ ير الر سمية ،أو بين ها و بين ال مواطنين ،محق قة بذلك انخفا ضا
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كبيرا في أوقات انجاز المعاملات وتكلفتها ،في تسليم مبسط لل خدمات إلى المواطنين باستخدام الوسائل
الال كترون ية ،ك ما تشمل تم كين المنظمات الخلو ية المختل فة من ان جاز أعمال ها ال كترون يا دون ال عودة في

.3

مهمات كثيرة إلى المراكز القيادية العليا.7

التجارة الال كترونية :هي شكل من أشكال التعاملات التجار ية التي تتم ال كترونيا عبر شبكة المعلومات

الدولية(الانترنت ) أو بين الشركات والحكومات وتشمل التجارة الخارجية التجارة الداخلية ،ويمكن
للت جارة الال كترون ية أن ت قوم بو ظائف في عمل يات الت بادل الت جاري من بين ها الإع لان والمفو ضات
وتسو ية المدفوعات والحسابات وفتح الامتيازات والتراخيص وإعطاء أوامر البيع و الشراء والتبادل

لبعض السلع والخدمات.
.4

الت سو يق ا لال كتروني :و هو ع بارة عن ممار سة جم يع الأن شطة الت سو يقية ال تي ت قوم ب ها المن شأة،
من خ لال شبكة الانتر نت أي ق يام المن شاة بجم يع ت لك الأن شطة الت سو يقية ب شكل ال كترو ني بدلا

من تطبيقها بالشكل التقليدي المتعارف عليه .8
.5

البي ئة الال كترون ية :ت عرف البي ئة الال كترون ية ع لى أن ها ذ لك المح توى من الأ حداث والمتغ يرات

و الظروف و القضايا السابحة في فلك المنظمة ،وما يقصد بالبيئة الال كترونية هو كل ما موجود على
شكل رق مي أو شكل ا لال كتروني من بيا نات و معلو مات .ول كي يتم تحق يق ذ لك لا بد من و جود
وسط لنقل البيانات و المعلومات سواء أكان سلكيا أو لاسلكيا كالانترنت والانترانت
مزهر.9)157 ،

.6

والأكسترانت(

الصحة الال كترونية :تقوم الصحة الال كترونية بتوفير الاستشارات والخدمات والمعلومات الطبية إلى

المر ضى ع بر و سائل ال كترون ية ،فالمر يض ي ستطيع متاب عة ف حص الن تائج الطب ية والتحال يل المخبر ية
والمعلومات و الخدمات عبر الشبكة المحلية للمستشفى أو عبر شبكة الانترنت .كما يمكن تقليل أو قات
الانت ظار لل مراجعين ،فالمر يض ع ندما ي خرج من ع يادة الطب يب يت جه إ لى ال صيدلية ي كون ا لدواء في

.7

انتظاره لدى الصيدلي ،لان الطبيب أرسل وصفة الدواء ال كترونيا إلى الصيدلية.

التع ليم ا لال كتروني :أن التع ليم ا لال كتروني هو جزء من ا لتعلم ا لال كتروني ،وا لذي ي قدم من خ لال
جهة تعليمية تكون نشاطاتها و فعالياتها في الغالب مكرسة لهذه العملية ،أما التعلم الال كتروني فهو ذلك
ال نوع من ا لتعلم ا لذي يعت مد اعت مادا كل يا في الح صول ع لى البيا نات والمعلو مات والمعر فة وتبادل ها
وتشاركها ،واكت ساب الم هارات المختل فة وتطوير ال قدرات ع لى توظ يف التقنية الال كترون ية ،ممث لة في

استخدام في استخدام برمجيات وتطبيقات الحاسوب القائمة على استخدام شبكات الاتصالات المختلفة
العالمية والمحلية منها.

.8

الن شر ا لال كتروني :و هو ا ستخدام أج هزة وأنظ مة تع مل بالحا سوب في الإ بداع والابت كار وإ عداد

الصفحات وإنتاج صفحات نموذجية وإخراجها كاملة و منتهية.10
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ثالثا :أهمية و أهداف الإدارة الال كترونية
 -1أهمية الإدارة الال كترونية:


تتجلى أهمية الإدارة الال كترونية في قدرتها على الانسجام مع التطور السر يع الذي يشهده عالم الأعمال



إن ا لإدارة الال كترون ية ت قوم ع لى م بدأ التكا مل ا لال كتروني للمعلو مات المختل فة بين المؤس سات

في مجال ما يعرف بالثورة المعلوماتية المتطورة.11

و العمل يات ال تي تح كم الفعال يات ،ك ما ت شمل إدارة المنظ مة و الت فاوض الت جاري والع قود والإ طار
التنظيمي والتشر يعات وكذلك التسو يات المالية والضرائب.


إن الإدارة الال كترون ية هي تنف يذ كل الأع مال و المعام لات التي تتم بين طرفين أو أكثر سواء من
12

الأفراد أو المنظمات من خلال استخدام شبكات الاتصالات الال كترونية .


أن ا لإدارة الال كترون ية تم ثل نو عا من الا ستجابة القو ية لت حديات ال قرن الوا حد والع شرون ا لذي
تختصر العولمة والفضاء الرقمي واقتصاديات المعلومات والمعرفة وثورة الانترنت شبكة المعلومات العالمية

كل متغيراته و حركة اتجاهاته.13

 -2أهداف الإدارة الال كترونية:

ل لإدارة الال كترون ية أ هداف كث يرة ت سعى إ لى تحقيق ها في إ طار تعامل ها مع المؤس سات ،وتتم ثل
أهداف الإدارة الال كترونية في:


تحسين الأداء الفردي و أداء المنظمة من خلال استخدام التقنيات الإدار ية.



التخلص من البيروقراطية الإدار ية و التعقيدات العمل اليومي.



السرعة و الدقة في توفير البيانات لصانعي القرار.



تقليل التكاليف التشغيلية من خلال الخفض من متطلبات التوثيق و الحفظ .



تسهم كثيرا في الخفض من المستو يات الفساد الإداري خاصة الرشوة المرتبطة بتقديم الخدمة .



التقليل من التعقيدات الإدار ية ،وتسر يع انجاز الأعمال و المهام المختلفة.



12

القدرة على استيعاب اكبر عدد من العملاء في وقت واحد دون الحاجة للانتظار في صفوف طو يلة

تعرقل العمل الإداري.


تقل يل كل فة ا لإجراءات الإدار ية ،و ما يتع لق ب ها من عمل يات ،وكذا ز يادة ك فاءة ع مل ا لإدارة

من خلال تعاملها مع المواطنين والشركات والمؤسسات.14
رابعا :خصائص ومبادئ الإدارة الال كترونية

 -1خصائص الإدارة الال كترونية :نوجزها في النقاط الاتية:
تعتمد الإدارة الال كترونية على مجموعة من الخصائص يمكن ذكر بعضها في النقاط التالية:


السرعة الوضوح .
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عدم التقيد بالزمان والمكان.



إدارة المعلومات لا الاحتفاظ بها.



المرونة .



الرقابة المباشرة و الصادقة.



السر ية و الخصوصية(مراد. )360،

(ص ،193ص)111

15

 -2مبادئ الإدارة الال كترونية :نوجزها فيما يلي:
أشار اغلب الباحثين في م جال الاستراتيجية الال كترونية؛ إلى أن هناك مجموعة من المبادئ التي ينبغي

التعرف عليها عند تطبيق الإدارة الال كترونية و تتمثل فيما يلي:


خلق المناخ التشر يعي الملائم الذي يؤمن بتأسيس منظومة الإدارة الال كترونية.



الارتقاء بالبنية التحتية الال كترونية من جوانبها المختلفة(المفرجي و البياني.16)27،



إزالة الفجوة التنظيمية بين الإدارة والعاملين.



إلغاء التقسيم التقليدي بين الإدارة.



إعادة بناء الأدوار و الوظائف.



التفاعل الآلي.



ت بادل البيا نات ال كترون يا لتغ طي جم يع ال عاملين في المؤس سة ،وعلا قات المؤس سة مع ال موردين
17

والعملاء والمجموعة المشتركة من المؤسسات .
خامسا :عناصر و وظائف الإدارة الال كترونية:

 -1عناصر الإدارة الال كترونية:

إن تطبيق الإدارة الال كترونية يتطلب عناصر وهي كالتالي:
-1-1

عتاد الحاسوب( :)Hardwareيتمثل في المكونات المادية للحاسوب ونظمه وشبكاته وملحقاته.

-2-1

البرمجيات(Software

-3-1

شبكة الاتصالات(  :)Communication Networkهي الوصلات الال كترونية الممتدة عبر نسيج

الال كتروني ،قواعد البيانات.

) :تعني الشق الذهني من نظم و شبكات الحاسوب مثل  :برامج البر يد

ات صالي ل شبكات الانترا نت  ،Intranetالاك سترانت  Extranetو شبكة الانتر نت  Internetال تي
تمثل شبكة القيمة للمنظمة و لإدارتها الال كترونية.
-4-1

صناع المعرفة( :)Knowledge Workersو يتكون من القيادات الرقمية المديرين و المحللون للموارد

المعرفية ،ورأس المال الفكري في المنظمة.
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الشكل( :)02يبين عناصر الإدارة الال كترونية

ب

ع
بك

ي

 -2وظائف الإدارة الال كترونية:
تعتبر الإدارة الال كترونية المدرسة الأحدث في الإدارة؛ و التي تقوم على استخدام الانترنت في
انجاز وظائف الإدارة الال كترونية ،وتؤدي الإدارة الال كترونية عددا من الوظائف الأساسية والتي
مثلت تغييرا جذر يا في أساليب الإدارة التقليدية ،وتشمل هذه الوظائف ما يلي:



التخطيط الال كتروني :يمثل التخطيط الال كتروني عملية دينامكية في اتجاه الأهداف الواسعة ،المرنة
والآن ية و الق صيرة ال مدى ،القاب لة للتجد يد والت طوير الم ستمر .وذ لك بف ضل المعلو مات الرقم ية الدائ مة
التدفق ،كما انه يتجاوز فكرة تقسيم العمل التقليدية بين الإدارة وأعمال التنفيذ.



التنظيم الال كتروني :يعتمد التنظيم الال كتروني على التقسيم الإداري الذي تتعدد فيه مراكز السلطة و

يعت مد ع لى الو حدات الم ستقلة و ال سلطة الاست شار ية و التن ظيم ا لإداري المت عدد الرؤ ساء ال قائم ع لى
الوحدات الثابتة.


الرقا بة الال كترون ية :ت سمح الرقا بة الال كترون ية بالمراق بة الآن ية؛ من خ لال شبكة المؤس سة م ما يع طي



الق يادة الال كترون ية :الق يادة الال كترون ية ترت كز في ن شاطاتها ع لى ا ستخدام تكنولوج يا الانتر نت،

إمكانية تقليص الفجوة الزمنية بين عملية اكتشاف الانحراف و الخطأ و عملية تصحيحه.19

وتتسم بز يادة توفير المعلومات وتحسين جودتها ،وسرعة الحصول عليها ،إضافة إلى أنها تتصف بقيادة
الإح ساس بالو قت ،ح يث تج عل القا ئد ا لال كتروني يت سم بمو صفات جد يدة هي سرعة الحركة،

والاستجابة والمبادرة على تسيير الأعمال واتخاذ القرارات.20
وتشمل القيادة الال كترونية على العناصر الثلاثة التالية:

 القيادة التقنية العملية :والتي تركز على استخدام تكنولوجيا الانترنت لز يارة تدفق المعلومات ،مع سرعة
توفيرها وتحسين جودتها.
 القيادة البشر ية :تتميز بوجود قائد يمتاز بالحرفية والمعرفة وحسن التعامل مع الآخر.
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 القيادة الذاتية :تعتمد على تحفيز النفس ،التركيز على المهام ومرونة التكيف.21
سادسا :خطوات تنفيذ الإدارة الال كترونية
ه ناك العد يد من ا لأمور ع ند تطب يق ا لإدارة الال كترون ية ( الحا جة ل هذه ا لإدارة والتكل فة) ،لذا

يجب القيام بالخطوات التالية:


إعداد الدارسة الأولية :عمل فر يق عمل للوصول إلى القرارات التالية:

.1

تحتاج الإدارة إلى تطبيق الإدارة الال كترونية.

.2

وجود تكنولوجيا معلومات سابقة ول كن تحتاج إلى تطوير.

.3

الانسجام مع أخر التطورات الحديثة وا ستخدام تكنولوجيا معلومات متطورة لغرض تطبيق الإدارة
الال كترونية.



وضع خطة التنفيذ :عند إقرار توصية الفر يق لتطبيق الإدارة الال كترونية يجب إعداد خطة متكاملة
و مفصلة لكل مراحل التنفيذ.



تحديد المصادر :و من هذه المصادر(ال كوادر البشر ية ،الأجهزة والمعدات ،والبرمجيات المطلو بة) أي



متابعة التقدم التقني :هناك مسؤولية عند استخدام الإدارة الال كترونية وهو العمل على الحصول على

تحديد البنية التحتية لتطبيق الإدارة الال كترونية.

أ خر الابت كارات في كا فة عنا صر ا لإدارة الال كترون ية من ات صالات وأج هزة وبرمج يات

وغيرها.22
.1

سابعا :متطلبات تطبيق الإدارة الال كترونية و إنجاحها

متطلبات تطبيق الإدارة الال كترونية:

يقتضي التحول نحو تطبيق الإدارة الال كترونية متطلبات عديدة نذكر من أهمها:
-1-1

متطل بات البن ية التحت ية ل لإدارة الال كترون ية :تعت بر البن ية التحت ية الم كون الطبي عي المل موس لم شروع
ال إدارة ،الذي لا يمكن قيام بدونها ،وتتمثل في مجموعة من المكونات المادية والبشر ية والمنطقية التي
يمكن من خلالها تنفيذ التطبيقات الال كترونية ،لذلك ينبغي لتوفير البنية التحتية للإدارة الال كترونية

مراعاة عددا من النقاط التالية:


إعادة النظر في البنية الأساسية للأجهزة والمعدات والبرمجيات لغرض تحديثها وترقيتها لتقديم الخدمة



توفير التكنولوجيا الملائمة لتطبيق الإدارة الال كترونية و مواكبة مستجداتها.

الال كترونية.


التخطيط المالي الرشيد ورصد المخصصات الكافية لإجراء التحول المطلوب.



بناء نظام معلومات متطور وتحديثه وفقا للمتغيرات.
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المتطل بات الإدار ية :إن الإدارة الال كترون ية تتط لب و جود بنية تنظيمية حدي ثة ومر نة ،وقبل ذ لك
بن ية شبكية ت ستند إ لى قا عدة تقن ية ومعلومات ية مت طورة ،وثقا فة تنظيم ية تتم حور حول قي مة الابت كار
والم بادرة ،والر يادة في ا لأداء وان جاز الأع مال بك فاءة عال ية ،وتنح صر المتطل بات الإدار ية الوا جب

مراعاتها عند تطبيق الإدارة الال كترونية في المتطلبات التنظيمية التالية:


تحديد درجة مساهمة كل عملية أو وظيفة في تحقيق الأهداف المطلوبة.



استيعاب العمليات غير الضرور ية بهدف تبسيط النظام وجعله متماشيا مع متطلبات التحول للأعمال
الال كترونية.



إضافة العمليات اللازمة لتدعيم عملية التحول إلى الأعمال الال كترونية.



توفير القدر الكافي من المرونة للنظام وتحديد مدى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة منه.



يتو جب ع لى كل ا لإدارات في المنظ مات ا لتخلص من البيروقراط ية والروتين ية المم لة والمعي قة ل كل
تطور و تجديد في الأساليب المتبعة في المنظمات.

-3-1

المتطل بات السيا سية :ح يث تترجم ها و جود إرادة سيا سية داع مة لا ستراتيجية الت حول ا لال كتروني

ومساندة لمشار يع الإدارة الال كترونية ،عن طر يق تقديم العون المادي والمعنوي المساعد

العقبات و تطوير برامج التحول الال كتروني والإدارة الال كترونية.
-4-1

على اجتياز

المتطل بات الاقت صادية و الاجتماع ية :وت شمل ع لى خ لق تعب ئة الاجتماع ية م ساعدة ،و م ستوعبة
ل ضرورة الت حول ل لإدارة الال كترون ية ،وع لى درا ية بمزا يا تطب يق الو سائل التقن ية

في ا لأجهزة

الإدار ية ،مع الا ستعانة بو سائل الإع لام ،وجمع يات المجت مع ال مدني في د عم الل قاءات وال ندوات

والتجمعات التحسيسية الخاصة بنشر فوائد تطبيق الال كترونية ،وبرم جة حصص تدريبية على استعمال
الآ لات التقن ية في مخت لف الم ستو يات التعليم ية ،مع ضرورة توفير المخص صات المال ية الكاف ية لتغط ية
الإن فاق ع لى م شار يع ا لإدارة الال كترون ية ،دون إه مال الا ستثمار في م يدان تكنولوج يا المعلو مات

-5-1

والاتصال.23

المتطل بات الب شر ية :يعت بر العن صر الب شري أ هم ال موارد ال تي يم كن ا ستثمارها لتحق يق الن جاح في أي

مشروع في أي منظمة ،فللعنصر البشري أهمية بالغة في تطبيق الإدارة الال كترونية ،حيث يعتبر هو
المنشأ للإدارة الال كترونية ،فهو الذي اكتشفها ومن ثم طورها لتحقيق أهدافه التي يصبو إليها ،لذلك
فان ا لإدارة الال كترون ية من وا لى العن صر الب شري وتتم ثل في البن ية التحت ية الب شر ية للإع مال

الال كترونية في مجموعة الملكات العلمية والفنية لتقديم الخدمات المرتبطة بالأعمال الال كترونية.24

-2متطلبات إنجاح الإدارة الال كترونية:


خلق التوعية الشاملة عند الموظفين بأهمية هذه الإدارة.



خلق البنية التحتية للاتصالات و التأكد من صلاحياتها.
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إعداد نظام معلومات مكون من نظم فرعية لخلق التكامل في المعلومات.



إ عداد درا سة متكام لة ل ما مو جود فع لا من ن ظم معلو مات من جزة وأج هزة وم عدات و شبكات في

الإدارات الحكومية و الاستفادة منها في تنفيذ الحكومة الال كترونية.25
ثامنا :معوقات تطبيق الإدارة الال كترونية

هناك العديد من المعوقات التي تواجه استخدام الإدارة الال كترونية ،ويمكن تلخيصها في النقاط
التالية:



ضعف التخطيط والتنسيق على مستوى الإدارة العليا لبرامج الإدارة الال كترونية.

غياب الرؤ ية استراتيجية الوا ضحة بشان استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،بما يخدم التحول

نحو منظمات المستقبل الال كترونية.


مقاومة التغيير في المنظمات ،والمؤسسات الوطنية من طرف العاملين التي تبرز ضد تطب يق التقنيات
الحديثة خوفا على مناصبهم ،و مستقبلهم الوظيفي.



ارت فاع التكل فة الماد ية لإن شاء شبكة المعلو مات الدول ية ،ف هي تح تاج إ لى شبكة ات صال ج يدة



قلة الموارد المالية لتقديم برامج تدريبية ،والاستعانة بخبرات معلوماتية في ميدان تكنولوجيا المعلومات

أجهزة حاسوب ،وهذا يرتبط بالقدرة على تمو يل المبالغ اللازمة لذلك.

و

بكفاءة عالية.


غياب الإرادة السياسية الداعمة لإحداث نقلة نوعية في التحول نحو الإدارات الال كترونية ،وإقناع
الجهات الإدار ية بضرورة تطبيق التكنولوجيا الحديثة و مواكبة العصر الرقمي.



عدم وجود بيئة عمل ال كترونية محمية وفق أطر قانونية ،ت حدد شروط التعامل الال كتروني مثل غياب

ت شر يعات قانون ية ت حرم اخ تراق ،و تخر يب برامج ا لإدارة الال كترون ية ،و ت حدد عقو بات راد عة
لمرتكبيها.


التخوف من تقنية و عدم الإقناع بالتعاملات الال كترونية ،خوفا عن ما يمكن أن تؤديه من مساس



وجود العديد من الفيروسات والتي تتناقل بين أجهزة الحاسوب من خلال شبكة المعلومات الدولية.



وجود بعض الاتجاهات السلبية من قبل بعض المدراء والموظفين نحو استخدام التقنيات الحديثة

وتهديد لعنصري الأمن والخصوصية في الخدمات الحكومية.

و

منها شبكة المعلومات الدولية.


عدم دقة وصحة جميع المعلومات الموجودة في شبكة المعلومات الدولية ،فقد توجد مواقع غير معروفة أو
26

مشبوهة .
خاتمة:
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إن الإدارة الال كترونية هي إدخال تقنيات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات وما يحدث من
تغييرات في العمل الإداري ،وذلك بالانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الال كترونية لتسهيل
الأعمال و تقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة وفاعلية و بأقل وقت ممكن ،و في ظل التقدم العلمي
الحاصل وظهور ما يسمى بالتقنية الرقمية في كافة المجالات سواء الإدار ية ،الاقتصادية ،الاجتماعية و

السياسية ،وان تطبيق أسلوب الإدارة الال كترونية يتطلب توفير البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه
الإدارة ،لتوفر سهولة متابعة الإدارات المختلفة للمؤسسات ،وخفض تكاليف العمل الإداري ،وت جاوز
مشكلة البعد الجغرافي والزمني.
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