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 اإللكترونية ساسيات اإلدارة أ

 :اإلدارة اإللكترونية: المفهوم والمترادفات

االلكترونية           االدارة  مفهوم  مترادفة  e-Managementيطرح  مثل    بصورة  أخرى  مصطلحات  مع 

إلى غير ذلك من المفاهيم التي تربط    e-Commerce  والتجارة اإللكترونية  e- Business  األعمال اإللكترونية

 .األنشطة واالتصاالت في العالم الرقمي ما بين 

 

 e- Business  األعمال اإللكترونية

وذلك   1997هذا المصطلح ألول مرة في سنة   IBM لم يمض عليها عقد من الزمن حيث استخدمت شركة       

 IBM وقد عرفت    .في إطار سعيها المكثف لتمييز أنشطة األعمال اإللكترونية عن أنشطة التجارة اإللكترونية 

بالعمليات   النظم  المميزة من خالل ربط  قيمة األعمال  لتوزيع  متكامل ومرن  بأنها مدخل  اإللكترونية  األعمال 

 .التي تنفذ من خاللها أنشطة األعمال الجوهرية بطريقة مبسطة ومرنة وباستخدام تكنولوجيا اإلنترنت 

 

بهذا المعنى، تصبح األعمال اإللكترونية نتاج عالقة االرتباط بين موارد نظم المعلومات التقليدية وقدرات        

 الوصول السريع إلى شبكة اإلنترنت والويب بما في ذلك القدرة على ربط نظم األعمال الجوهرية مباشرة مع  

تقنيات العمل  استخدام  ألعمال اإللكترونية هي  إن ا.  األطراف المستفيدة من الزبائن الموردين، العاملين وغيرهم 

  .باإلنترنت والشبكات لتطوير أنشطة األعمال الحالية أو لخلق أنشطة أعمال افتراضية جديدة

 

  e-Commerce التجارة اإللكترونية

اتصاالت إلكترونية( لتمكين عمليات التبادل بما في ذلك بيع وشراء المنتجات )هي استخدام وسائل إلكترونية  

ضمن هذا السياق التجارة اإللكترونية   .آخر   والخدمات التي تتطلب وسائل نقل بصورة مختلفة من مكان إلى  

اإللكتروني البريد  مثل  اإللكترونية  األعمال  أوجه  من  رئيس  وجه  أو  بعد  مجرد  اإلل ، هي   كترونيالتسويق 

 .  الهندسة اإللكترونية ،المصارف اإللكترونية

 

 اإلدارة اإللكترونية 

باختصار         هي  اإللكترونية  اإلدارة  أن  المعلوماتية  خبراء  بعض  يرى  اإللكترونية  اإلدارة  يخص  فيما 

ال   اإللكترونية  اإلدارة  أن  أو  اإللكترونية،  شيءاألعمال  األعمال    تعني  وتنفيذ  وتوجيه  إدارة  غير  آخر 

الرأي وهذا  لحدود   اإللكترونية.  الدقيق  التوصيف  عناصر  من  الكثير  يحمل  اإلدارة    الوجيه  عمل  ومجاالت 

اإللكترونية. ولكن من ناحية أخرى يضع اإلدارة اإللكترونية في قالب األعمال ويفصلها بصورة غير مباشرة  

اإللكترونية الحكومة  السبب جاء مصطلح  ولهذا  اإللكترونية.  الحكومة  مجال  للداللة    e- Government  عن 
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ال أو  المؤسسات  اإللكترونية في  اإلدارة  أو  على عمل  النشاط  النظر عن طبيعة ونوع  العامة وبغض  منظمات 

اجتماعية  أو  ثقافية  اقتصادية،  سياسية،  كانت  سواء  المقدمة  العامة  منظومة   .الخدمة  مفهوم  أن  نرى  وعليه، 

األعمال   إدارة  تعني  اإللكترونية  حين    الكترونيااألعمال  في  الخاصة  المنظمات  أو  المشروعات  مستوى  على 

اإل الحكومة  الحكومية  تعني  والخدمات  العامة  الوظائف  أي  واإللكترونية.  )العامة(  الحكومية  اإلدارة  لكترونية 

  .التي يجري تنفيذها بالوسائل اإللكترونية إلى الجمهور العام بهدف تقديم الخدمة الحكومية والمنفعة العامة 

ة وظيفية وتقنية مفتوحة في إطار يشمل  وهكذا نرى أن اإلدارة اإللكترونية باعتبارها منظومة متكاملة وبني      

كل من األعمال اإللكترونية للداللة على اإلدارة اإللكترونية لألعمال والحكومة اإللكترونية للداللة على اإلدارة  

أو   لألعمال،  الموجهة  أو  للمواطنين،  الموجهة  الحكومة  ألعمال  اإللكترونية  اإلدارة  أو  العامة  اإللكترونية 

 .أبعاد مفهوم اإلدارة اإللكترونية التالي ويوضح الشكل  .ت ودوائر الحكومة المختلفة الموجهة لمؤسسا

 

 اإلدارة اإللكترونية ابعاد مفهومشكل يوضح       

 

بأنها منظومة األعمال واألنشطة    تعريف اإلدارة اإللكترونية على ما تقدم، نستطيع  تأسيسا        

إلكترونيا   تنفيذها  يتم  تخطيط    ،التي  من  اإلدارية  الوظائف  بإنجاز  اإللكترونية  اإلدارة  وتقوم 

وتنظيم ورقابة واتخاذ القرارات من خالل استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات في داخل المنظمة  

المؤثري  بفئة  المنظمة  ربط  بعمليات  تقوم  كما  ناحية،  عمالء،  (ن  من  مشترين،  موردين،  من 

ناحية   من  بيئتها  مع  المنظمة  عالقات  تطوير  بهدف  وذلك  حكومية(  وهيئات  أجهزة  منافسين، 

فمع   .أخرى السابق،  في  معروفة  تكن  لم  إليها  جديدة  وظائف  اإللكترونية  اإلدارة  أضافت  وقد 

تسعى إلى تشكيل عالقة    كما  اإلدارة اإللكترونية تستطيع المنظمة البحث عن الموارد الخارجية

 .تعاضدية مع رأس المال الفكري وموارد إدارة المعرفة 
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 عناصر اإلدارة اإللكترونية 

وشبكة    ، البرامجيات   تتكون اإلدارة اإللكترونية من ثالثة عناصر أساسية هي عتاد الحاسوب ، 

المعرفة من الخبراء والمختصين الذين يمثلون    ويقع في قلب هذه المكونات صناع   .االتصاالت 

الشكل   ويوضح  اإللكترونية.  اإلدارة  لمنظومة  والوظيفية  اإلنسانية  المكونات    التاليالبنية 

 . األساسية لإلدارة اإللكترونية 

 

 

 عناصر اإلدارة اإللكترونيةشكل يوضح 

 

 عتاد الحاسوب  .1

 يتمثل العتاد في المكونات المادية للحاسوب ونظمه وشبكاته وملحقاته.       

 

  تتوزع على فئتين رئيسيتين البرامج فتعنى الشق الذهني من نظم وشبكات الحاسوب، وهي  .2

 .    التاليهما برامج النظام وبرامج التطبيقات كما هو واضح في الشكل 

العامةتضم   .أ التطبيقات  برا  برامج  الويب،  الجداول  مستعرضات   ، اإللكتروني،  البريد  مج 

 وقواعد البيانات .  اإللكترونية

فتكون بحكم طبيعتها متنوعة ومتباينة نذكر منها على سبيل    برامج التطبيقات الخاصةأما   .ب 

   .المثال البرامج المحاسبية، برامج التجارة اإللكترونية، برامج إدارة المشروعات وغيرها 

هندسة البرامج    فهي في الواقع أكثر تعقيدا بغيرها من البرامج  النظاميخص برامج إدارة  فيما   

 . بمساعدة الحاسوب 
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 المكونات األساسية لعتاد وبرامج الحاسوب شكل يوضح 

 

اإلنترانت   الشبكات ما  أ .3 لشبكات  اتصالي  نسيج  عبر  الممتدة  اإللكترونية  الوصالت   فهي 

 .،وشبكة اإلنترنت التي تمثل شبكة القيمة للمنظمة وإلدارتها اإللكترونية اإلكسترانت 

 Workers Knowledge صناع المعرفةالعنصر األهم في منظومة اإلدارة اإللكترونية هو   .4

الرقمية القيادات  وا من  المال،والمديرون  ورأس  المعرفية،  للموارد  في   لمحللون  الفكري 

اإلستراتيجي .المنظمة التعاضد  إدارة  المعرفة  من   ويتولى صناع  اإللكترونية  اإلدارة  لعناصر 

 .إلى ثقافة المعرفة جهة وتغيير طرق التفكير السائدة للوصول 

 

عناصرها  ااذن        تمارس  التي  هي  اإللكترونية  لضمان  إلدارة  اإللكترونية  بالوسائل  األساسية 

المادية،   المكونات  )البرامج،  عناصرها  تمارس  التي  اإلدارة  هي  أي  والتلقائية.  والدقة  السرعة 

لمتطلبات   اإللكتروني  التنظيم  اإللكتروني،  )التخطيط  وظائفها  أو  المعرفة(  وصناع  الشبكات، 

 .ترونية( وفقا لنظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات المواكبة واالستخدام الكفوء والفعال والقيادة اإللك 

 

 

 

 االدارة االلكترونية واالدارة عن بعد

نظرا لحداثة كل من المصطلحين وتقاربهما في نفس الوقت فانه يتم الخلط فيما بينهما          

 في كثير من االحيان، ولذا فقد كان من الضروري ايضاح الفرق بينهما فيما يلي: 

 

 Remote managementاالدارة عن بعد 

وتعرف بانها عملية السماح للعاملين خارج المنشأة أي عن بعد، أي انها تتيح فرصة مزاولة  

 االعمال الخاصة بالمنشأة خارجها. 
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 وتنقسم االدارة عن بعد الى : 

 ادارة عن بعد تقليدية: وهي نوعان:  .1

: أي ان عملية االنتاج تتم خارج المنشاة ومثال ذلك مشروعات االسر المنتجة  انتاجية -

 سلع معينة بالمناول الخاصة بهذه االسر لصالح جهة معينة.  بإنتاج التي تقوم 

بها  خدمية  - المتخصصين  العاملين  يقوم  والتي  المختلفة  الخدمية  بالوظائف  تتعلق  : وهي 

 عادة خارج المنشأة مثل مندوب المبيعات. 

 ادارة عن بعد الكترونية:  .2

وهي تلك التي تعتمد على االجهزة والوسائل التكنلوجية الحديثة للقيام بها، وقد ظهر هذا  

مة االفتراضية  هذا النوع فيما يعرف باسم )المنظ  النوع من االدارة خالل التسعينات ويمثل 

االفتراضي( وهي المكتب  ادارة فريق عمل إلنجاز مهمة   أو  تقوم على  او مشروع    التي 

على   االعتماد  يتم  بل  الفريق  هذا  اعضاء  بين  مباشر  لقاء  يتم  ان  دون  بعد  عن  معين 

 الوسائل االلكترونية إلجراء عملية االتصال فيما بين اعضائه بعضهم بعض. 

 

 أساليب االدارة عن بعد

يستخدم اصحاب االعمال اساليب مختلفة لمراقبة تطور العمل وضمان الجودة، ومن          

 ومراقبة العاملين عن بعد ما يلي:  إلدارةكثر االساليب المستخدمة  ا

بين   .1 تتم  دورية  اجتماعات  العمل: وهي عبارة عن  لمتابعة تطور  بعد  اجتماعات عن 

قد   التي  المشكالت  وحل  المعلومات  تبادل  خاللها  يتم  بعد  عن  والعاملين  المديرين 

تلك   تتم  ان  ويمكن  عمله،  اثناء  العمل  فريق  برامج  تواجه  بواسطة  االجتماعات 

 التخاطب الموجودة على شبكة االنترنت. 

 المكالمات التليفونية الدورية.  .2

وانجاز   .3 العقل  ببنود  االلتزام  هي  الوحيدة  التحكم  وسيلة  هنا  وتكون  الذاتية:  االدارة 

 العمل بناءا عليها. 

د الوصول اليها وتحرك فريق العمل في ظل  االهداف: اي تحديد االهداف المرا  وضع  .4

االهداف   المطلوب،    إلنجاز تلك  العاملين  العمل  المستخدمة إلدارة  الطرق  اكثر  وهي 

 عن بعد. 

حجم  تح .5 قياس  طريق  عن  المديرين  بواسطة  ذلك  ويتم  العمل:  ومخرجات  نتائج  ليل 

 وجودة العمل. 

تقارير دورية يقوم بتقديمها اعضاء فريق العمل للمديرين: وتشمل ما تم انجازه خالل   .6

 فترات زمنية محددة.
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 انماط االدارة االلكترونية:
شكاال متعددة تتفق مع طبيعة العمل لدى المنشأة  تأخذ اإلدارة اإللكترونية أنماطا مختلفة وأ     

 هدافها. ومن تلك األنماط ما يلي: بما يحقق أ

 الحكومة اإللكترونية  .1

تُعد الحكومة اإللكترونية أحد أنماط اإلدارة اإللكترونية، ويقصد بها إدارة الشؤون العامة       

بواسطة وسائل إلكترونية لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية، والتخلص من األعمال  

ب  إنجاز الخدمات الحكومية  يتمثل ذلك في  ين  الروتينية والمركزية، بشفافية عالية. ويمكن أن 

والحكومة الحكومة  بين  العالقة  مثل:  المختلفة  واألفراد.    ،الجهات  الحكومة  بين  والعالقة 

 والعالقة بين الحكومة والشركات. والعالقة بين الحكومة والموظف. 

 التجارة اإللكترونية .2

التنمية   لتحقيق  اإلنترنت  شبكة  عبر  والخدمات  المعلومات  تبادل  هي  اإللكترونية  التجارة 

دية بصورة سريعة. ويمكن أن يتحقق الدفع من خالل البطاقات البنكية. وتُعد التجارة  االقتصا

 . اإللكترونية أول تطبيق لإلدارة اإللكترونية 

 الصحة اإللكترونية .3

تقوم الصحة اإللكترونية بتوفير االستشارات والخدمات والمعلومات الطبية إلى المرضى عبر  

يستطيع   فالمريض  إلكترونية.  المخبرية  وسائل  والتحاليل  الطبية  الفحوصات  نتائج  متابعة 

يمكن   كما  اإلنترنت.  شبكة  عبر  أو  للمستشفى  المحلية  الشبكة  عبر  والخدمات  والمعلومات 

إجراء العمليات الجراحية في دولة وأن يكون الطبيب االستشاري في دولة أخرى. كما يمكن  

يخ عندما  فالمريض  للمراجعين.  االنتظار  أوقات  إلى  تقليل  ويتجه  الطبيب  عيادة  من  رج 

إلكترونيا   الدواء  انتظاره لدى الصيدلي. ألن الطبيب أرسل وصفة  الدواء في  الصيدلية يكون 

 إلى الصيدلية. 

 التعليم اإللكتروني .4

ومناقشة   التحريرية  واالختبارات  الدراسية  المحاضرات  إجراء  يمكن  اإللكتروني  التعليم  في 

الشبكة المحلية للمنشأة أو عبر شبكة اإلنترنت. كما يمكن االستفادة من  الرسائل العلمية عبر  

 الدروس المجانية المنشورة على شبكة اإلنترنت. 

 النشر اإللكتروني .5

العاجلة والنشرات االقتصادية واالجتماعية   النشر اإللكتروني يمكن متابعة األخبار  من خالل 

من    واالطالع واالستفادة  المؤلفات،  آخر  سرعة  على  وتحقيق  المتنوعة  البحث  محركات 

 . الحصول على المعلومة من مصادرها األصلية

 

 اإللكترونية:   أهداف االدارة

 يلي :  فيما  يمكننا تلخيص اهداف االدارة اإللكترونية       

التكنولوجية الحديثة بدالً    اآلالت و    ادخال كافة األنظمة اإللكترونية كأجهزة الحاسب اآللي،  .1

 . و األدوات التقليدية  ،و الدفاتر، األوراق من 

كافة   .2 انجاز  إلى  األمر  نهاية  في  يؤدي  الذي  األمر  المختلفة  باألقسام  العمل  نظام  تطوير 

 و الوظائف المطلوب أدائها في الوقت المحدد لها .   المهام،

 بادل اآلراء عبر شبكة اإلنترنت . اتاحة الفرصة أمام الموظفين للنقاش ،و الترابط ،و ت  .3
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 التخلص من النفقات الزائدة التي تتحملها اإلدارة العليا نتيجة إلتباع األساليب التقليدية .  .4

اعتماد الموظفين على شبكة اإلنترنت في استجالب األفكار ،و الطرق الحديثة ،و طرحها   .5

 من أجل تطبيقها على أرض الواقع . 

ت فبدالً من تخزينها في األوراق ،و الدفاتر أصبح متاحة  سهولة الحصول على المعلوما .6

 من خالل شبكة اإلنترنت . 

 . االقتصاديزيادة قدرة الشركات على التنافس مع غيرها و تحسين مستواها  .7

 

 متطلبات تطبيق االدارة االلكترونية: 

المناسبة           البيئة  النطالق نشاطها كي تتمكن  إن تطبيق االدارة االلكترونية  يتطلب تهيئة 

 من تنفيذ ما هو منوط بها، فتطبيق االدارة االلكترونية يجب ان يراعي عدة متطلبات منها: 

واالمنية: .1 االدارية  عند    المتطلبات  مراعاتها  الواجب  واالمنية  االدارية  المتطلبات  تنحصر 

 تطبيق االدارة االلكترونية في العناصر التالية: 

والتي يمكن أن تشمل ادارة، او هيئة على المستوى    : وضع استراتيجية وخطط التأسيس .أ

ذه  الوطني لها وظائف التخطيط، والمتابعة والتنفيذ لمشاريع االدارة  االلكترونية، وفي ه

الهرم االداري، مع   العليا في  الدعم، والتأييد من طرف االدارة  المرحلة البد من توفير 

 توفير مخصصات مالية كافية إلجراء التحول المطلوب. 

: إذ البد من العمل على تطوير مختلف شبكات  توفير البنية التحتية لإلدارة االلكترونية .ب 

تدعي شبكة واسعة، ومستوعبة للكم الهائل  االتصاالت بما يتوافق مع بيئة التحول التي تس

التقنية األخرى من معدات، واجهزة وحاسبات   التجهيزات  اهمال  من االتصاالت، دون 

 الية، و محاولة توفيره واتاحته لألفراد والمؤسسات. 

والمعامالت  .ت  والخدمات  اإلداري  التنظيم  تنظيم    تطوير  بإعادة  وهذا  تدريجي  تحول  وفق 

لهيكلية، ومختلف الوظائف الحكومية، بما يجعلها تنسجم و مبادئ  الجوانب والمحددات ا

 االدارة االلكترونية. 

الكفاءات المتخصصة .2 : أي ضرورة وجود يد عاملة مؤهلة تمتلك زادا معرفيا يحيط  متطلب 

 . زمة لتطبيق االدارة االلكترونية  وضع التشريعات القانونية الال  بمبادئ التقدم التقني. 

السياسا .3 التحول  :  ية لمتطلبات  الستراتيجية  داعمة  سياسية  ارادة  وجود  تترجمها  حيث 

االلكتروني، ومساندة لمشاريع االدارة االلكترونية، عن طريق تقديم العون المادي والمعنوي  

 . المساعد على اجتياز العقبات وتطوير برامج التحول االلكتروني واالدارة االلكترونية 

االقتصادية   .4 مساعدة،    : واالجتماعيةالمتطلبات  اجتماعية  تعبئة  خلق  على  العمل  تشمل  اذ 

التحول   لضرورة  الوسائل    لإلدارةومستوعبة  تطبيق  بمزايا  كافية  دراية  وعلى  االلكترونية 

التقنية في االجهزة االدارية االلكترونية، وعلى دراية كافية بمزايا تطبيق الوسائل التقنية في  

االستعا مع  االدارية  المالية  االجهزة  المخصصات  توفير  ضرورة  مع  االعالم،  بوسائل  نة 

ميدان   في  االستثمار  اهمال  دون  االلكترونية  االدارة  مشاريع  على  االنفاق  لتغطية  الكافية 

المستوى   على  بالديمومة  تمتاز  لها  تمويل  مصدر  وايجاد  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا 

 المركزي والمحلي. 
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لال  .5 التحتية  البنية  الكترحيث    : تصاالتمتطلبات  حواسيب  بإيجاد  بيانات  و ترتبط  ونظم  نية 

بنية   وتعمل  والفاكسات،  والهواتف  العمومية،  االمكان  في  الكترونية  واكشاك  متكاملة 

االتصاالت على زيادة الترابط بين مختلف االجهزة االدارية داخل الدولة، وتختلف متطلبات  

و الكترونية  مبادرة  بين  االلكترونية  وتبعا  االدارة  االلكتروني  التحول  برامج  حسب  اخرى 

 لحجم المشروع الذي يستهدف االتمتة الكلية او الجزئية لوظائف وانشطة المنظمات االدارية 

 

 االلكترونية  لإلدارةالبنية الشبكية  

تطور  نتيجة  جاءت  وإنما  فراغ،  من  اإللكترونية  اإلدارة  تظهر  العقود    لم  إلى  يمتد  موضوعي 

األخيرة التي كانت من حصة القرن الماضي. أما مقدمات اإلدارة اإللكترونية فتتمثل في  الخمسة  

انتشار استخدام نظم الحاسوب في أنشطة األعمال منذ نهاية عقد الخمسينيات والستينيات حيث  

وجدت معظم المنظمات والمؤسسات العامة أن استخدامها للحاسوب سيعني اإلسراع في إنجاز  

واخت الحاسوب  األعمال  نظم  استخدام  تطور  نتائج  من  وكان  والموارد.  والوقت  للجهد  صار 

للبيانات  اإللكتروني  التبادل  نظم  ظهور  بين    واالتصاالت  الهيكلية  والرسائل  البيانات  لنقل 

 .األطراف المستفيدة

 

  :إلدارة اإللكترونية واإلنترنتا

هور شبكة اإلنترنت في مرحلة تطور  ن اإلدارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية كانت قبل ظا

خطية بطيئة لكنها قفزت إلى مرحلة نوعية بفضل استخدام تكنولوجيا اإلنترنت لتمثل أهم ظاهرة  

  . والدة القرن الواحد والعشرين تاريخية وتكنولوجية رافقت 

قتصاد  ولشبكة اإلنترنت والويب أهمية كبرى في بناء عالم اإلدارة اإللكترونية في ظل اال       

الرقمي الجديد، اقتصاد المعرفة، العتبارات مهمة نذكر منها على سبيل المثالث ال الحصر ما  

 :يلي من األسباب 

 . ( Intranet, Extranet)  إن شبكة اإلنترنت هي أم كل شبكات االتصال األخرى. .1

قاعدة   .2 أيضا  وهي  اإللكترونية  لإلدارة  الرقمي  الفضاء  اإلنترنت  شبكة  االنطالق  تعتبر 

  .وألنشطة األعمال اإللكترونية والتجارة اإللكترونية  Technical platform  التقنية لها 

 .شبكة اإلنترنت وسيلة اإلدارة اإللكترونية لبناء المنظمة الشبكية في االقتصاد الشبكي  .3

أيضا  .4 هي  اإلنترنت  إلى  شبكة  للولوج  اإللكترونية  اإلدارة  الكوني    وسيلة  السوق 

الزبائن والمستفيدين في كل زمان    واالندماج في أنشطة األعمال الكونية لتلبية احتياجات 

 .ومكان 

تكنولوجيا  ت  اوأخير .5 تطوير  أساس خيارات  اإلنترنت  االتصاالت  . 5عتبر شبكة  وأخيرا 

والشبكات وتحويل منظمات األعمال والمؤسسات االقتصادية واالجتماعية إلى منظمات  

 .د إلى المعرفةمرنة ومفتوحة تستن
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 :عناصر البنية الشبكية لإلدارة اإللكترونية

  سيتم دراسة عناصر البنية الشبكية التي يمكن تلخيصها بأم الشبكات اإلنترنت، الشبكات المحلية 

اإلنترانت  اإلكسترانت   شبكة  للزبائن    وشبكة  المباشرة  الخدمات  تقدم  إلكترونية  منظومة  وأي 

العناصر ترتبط  الموردين، المجهزين أو األطر المستفيدة األخرى. هذه  بأنماط حديثة    أيضا اف 

من التكنولوجيا المعلوماتية مثل: تكنولوجيا المزود/الزبون، تكنولوجيا حوسبة المستفيد النهائي،  

 . تكنولوجيا المركزية المعالجة والمشاركة بالمعلومات 

 :عناصر البنية الشبكية لإلدارة اإللكترونيةتتمثل 

 تكنلوجيا المضيف/ )المزود( الزبون  -1

 فيد النهائي تكنلوجيا حوسبة المست  -2

 تكنولوجيا المركزية الحوسبة والمشاركة بالمعلومات  -3

 شبكة االنترنت  -4

 Local Area Networkشبكة االتصال المحلي  -5

 Intranetشبكة االتصاالت  -6

 Extranetشبكة االتصاالت االكسترانت  -7

 

 وفيما يلي شرح لكل منها: 

 

 Client/Server Technology  تكنلوجيا المضيف/ )المزود( الزبون  .1

)المزود/الزبون       الحاسوب    ( تعتبر حوسبة  وبرامج  عتاد  في  النوعية  التطورات  أهم  من 

تنفيذ   على  تساعد  فإنها  صحيحة  بصورة  استخدمت  ما  إذا  التي  الثمينة  األدوات  بين  ومن 

بكفاءة وفعاليّة هي في جوهرها  إن وظائف اإلدارة اإللكترونية   .وظائف اإلدارة اإللكترونية 

مع   األعمال  أنشطة  تدفق  وضبط  وتخطيط  اإللكترونية  بالوسائل  األعمال  وتنفيذ  توجيه 

بالضبط ما   الوكاالت والمنظمات ذات العالقة. وهذا  الموردين أو  الزبائن أو  المستفيدين من 

المنظمة بالمستفيدين ومجموعات  تستطيع أن تتيحه تقنيات حوسبة المزود/الزبون التي تربط  

ايضاا وتسمح  نوع    لمؤثرين  وموارد    منبتكوين  بالمعلومات  والمرنة  البينيّة  المشاركة 

المنظمة داخل وخارج  المهمة  األطراف  بين  األخرى  فإن كل   .الحاسوب  األمر،  حقيقة  وفي 

هي   اإلنترنت  شبكة  تكنولوجيا  ذلك  في  بما  االتصاالت  شبكات  لتكنولوجيا  الرئيسة  األنواع 

 . أو تجسيد لتقنية حوسبة )المزود(/الزبون بصورة أو بأخرى تطبيق

 

حاسوب المزود أو   :بعنصرين أساسيينتكنولوجيا المزود / الزبون هي منظومة تعمل   

 Client الخادم الذي يقوم بتجهيز الخدمة المعلوماتية المطلوبة إلى الزبون، وحاسب الزبون

مساعدة برنامج خاص ومن خالل  الذي يطلب الخدمة المعلوماتية أيّا كان نوعها من المزود وب

اتصال أ  اتصال  شبكة قناة  األقل  على  الحاسوب    .و  باستخدام  يمكن  المثال  سبيل  على 

ذات    الشخصي، بالملفات  مجلد  على  يحتوي  الذي  الحاسوب  )وهو  المزود  من  يطلب  أن 

عبر  (  العالقة سينقل  الطلب  هذا  الشركة.  في  العالمين  األفراد  أحد  عن  شخصية  معلومات 



 

11 
 

ة إلى المزود الذي سيستجيب إلى ذلك بعد التأكد من مشروعية الطلب ووجود التخويل  الشبك

بذلك إلى    .الرسمي  العميل  دخول  لتسهيل  المزود/الزبون  نظام  يستخدم  نفسه،  وبالمعنى 

أو   مالية  خدمة  أي  طلب  إلى  المنزل  حاسوب  من  المصرفي  بحسابه  الخاصة  المعلومات 

وبا العميل.  إليها  يحتاج  واقع  مصرفية  ومن  العملية  الحياة  في  األمثلة  مئات  توجد  لتأكيد 

المزود/الزبون التي تتميز قبل كل شيء بمرونتها    األعمال يستعان من خاللها بتكنولوجيا نظم 

والفوريّة  العالية الراقية  المزود/الزبون    .وباستجابتها  لتكنولوجيا  األخرى  المهمة  المزايا  من 

إمك تتيح  التكنولوجيا  هذه  أن  إلكترونيا  هو  البيانات  إدخال  المعلومات  انية  للمديرين  وتجهيز 

تكنولوجيا المزود/ ّ الزبون  تسهم  وصانعي القرار بصورة فورية وعلى الخط المفتوح. أيضا  

جد  تخفيض  إجراء  المترت  يفي  التكاليف  إجمالي  في  وبالتالي  التشغيلية،  على  بالتكاليف  بة 

مستوى    العمليات  على  للمنظمة  جيدة  نمو  معدالت  تحقيق  في  بالذات  الميزة  هذه  وتنعكس 

 .الحجم، والنشاط، واألرباح، وتحسين االستجابة التنظيمية للبيئة ومتغيراتها

 

 End-User Computingتكنلوجيا حوسبة المستفيد النهائي  .2

المستفي فيها  يستطيع  التي  الحالة  إلى  تشير  النهائي  المستفيد  من  حوسبة  النهائي  د 

 . تطبيقاتها المشاركة الفعالة في تطوير نظم المعلومات واستخدام 

المستفيد   الزبون،  المستفيد  إشراك  النهائي  المستفيد  حوسبة  تكنولوجيا  نظم  كل  تحاول 

المورد أو الموزع ... الخ ليس فقط في عملية تطوير وتحديث النظام وإنما في تنفيذ األنشطة  

بالمنفعة   تعود  يحل  التي  أن  بالتأكيد  يعني  ال  هذا  مشتركة.  بصورة  والمنظمة  المستفيد  على 

والتلقائية   المرونة  من  مستوى  أقصى  توفير  يعني  وإنما  العامل  أو  الموظف  محل  المستفيد 

المنظمة  احتياجات  مع  بالتوازي  المستفيد  احتياجات  تلبية  التكنولوجيا   .لضمان  تعمل  كما 

توزيع قوة الحوسبة التي تملكها المنظمة ال على وحداتها    الموجهة للمستفيد النهائي من أجل 

التنظيمية وأقسامها التشغيلية أو على أفرادها العاملين من مديرين وغيرهم وإنما توزيع هذه  

درجة   حسب  والمستفيدين  الزبائن  يد  متناول  في  ووضعها  المنظمة  خارج  المؤثرة  القوة 

 .شطة المنظمةأهميتهم ونوع وطبيعة أعمالهم المرتبطة بأن

التقارير   وطلب  االستعالمات،  وتنفيذ  المعلومات  وتحليل  البيانات،  معالجة  قدرات  إن 

لم تعد في عالم للملفات  الذي يزداد خضوعا  المعلوماتية والدخول الشرعي  لمبادئ    االعمال 

للزبون الممتازة  بالخدمة  للمسالة حكرا    االلتزام  المستمر  والخضوع  المنظمة  والشفافية  على 

حقا   أصبح  وإنما  القرار،  وصنع  اإلدارة  مستويات  من  معين  مستوى  على  حتى  أو  لوحدها 

أن    المستفيد النهائي لجميع األطراف ذات العالقة. وهذا ما تحاول تكنولوجيا حوسبة  موزعا  

مباشرة.   غير  بصورة  لتكنان  تحققه  الجوهري  النهائي  الهدف  المستفيد  حوسبة  ولوجيا 

التنافسية  الميزة  امتالك  أجل  من  السعي  هو  المزود/الزبون  تكنولوجيا  مع    المتعاضدة 

لدى االدارة االستراتيجية    المستمرة، واستخدام التكنولوجيا بكفاءة خلق الذكاء التنافسي أيضا 

 للمنظمة. 
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 :تكنولوجيا المركزية الحوسبة والمشاركة بالمعلومات .3

أوال       نعرج  أن  من  البد  التكنولوجيا  هذه  تعريف  حقيقة  قبل  على  في  ان    المعلومات 

إن قيمة المعلومات هو ما نراه   .المنظمة قد تغيّرت أدوارها، ووظائفها وال نقول قيمتها فقط

 .من تغيير لمفهوم الشركة وتوسيع لمجال وأدوار المعلومات عما كان في السابق

مستوى   العالميّة على  الشركات  أن  نجد  الشركة  فيما    مفهوم  اعمالها  الحدود  تدير  وراء 

 يقوم صانعوا السيارات بتحسين تصميم المنتج من خالل ضم خبراء  التنظيمية التقليدية. فمثال 

المنتج   تطوير  فرق  الى  المجهزين  من   .من  المطلوبة  بالمعلومات  يشتركون  التجزئة  تجار 

لتحسين   الشركة  قناة  تحالفات  خالل  بتشكيل  العالمية  الصناعية  الشركات  وتقوم  التنبؤ.  دقة 

خطيّة   بصورة  تتم  كانت  التي  العمليات  وحتى  التصنيع.  دورة  لتقليص  المستويات  متعددة 

التخصصات  متعددة  فرق  من  الجديد  المنتج  تصميم  تنظيمات  لحساب  تغيرت    متتابعة 

 : التالي ي الشكلكما هو واضح ف . والخبرات تعمل بصورة فورية ومشتركة

 
 شكل يوضح حلقة المعلومات

 

 

حول         تدور  مغلقة  حلقة  تشكل  المنظمة  في  المعلومات  تعد  لم  المعلومات  مستوى  على 

الحل   وتطبيق  األفضل  القرار  واتخاذ  البديلة  الحلول  وإيجاد  بُعداالمشكلة  أصبحت    وإنما 

فالمعلومات في األعمال الجديدة  ،  حقائق مهمة انبثقت مع عالم األعمال الجديدة  متكامال من  

الجد  االقتصاد  اإللكترونية  وفي  اإلدارة  واقتصاد  الشبكات،  واقتصاد  واألعمال  ،  يد، 

بالمنافسة،    اإللكترونية   ترتبط  متعددة  قيمة  هي  وإنما  واحد.  بعد  وذات  مغلقة  حلقة  تعد  لم 

واالتصاالت   اإللكترونية  التجارة  من  الجديدة  األعمال  بحقائق  ترتبط  كما  المعرفة،  وإدارة 

 التالي:  كما يظهر في الشكل .القتصاد الشبكات   يداجد اإللكترونية التي فتحت عهدا 
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 شكل يوضح المعلومات في االعمال الجديدة 

 

ف        ذلك،  عن  أو فضال  للعمل  ثابت  بمكان  ترتبط  تعد  لم  نفسها  المعلومات  بوظيفة    إن 

في كل مكان يتحرك  يتدفق    ونشاط مخطط ومحدد التفاصيل إلى حد ما وإنما أصبحت موردا

 .على شبكة اإلنترنت أو خارجهابين مواقع العمل االفتراضي    صانع المعرفة متنقالفيه 

 

فلقد  الحال،  بطبيعة  فجأة  يظهر  لم  المعلومات  تأثير  ومجال  وظيفة  في  النوعي  التغيير  هذا 

من   الثمانينيات  عقد  بداية  وحتى  السبعينيات  عقد  في  معزولة  المنظمة  في  المعلومات  كانت 

 : -أ-الشكل يظهر ذلك القرن الماضي كما  

المرحلة  - هذه  االولى )  في  تشغيل    (  المرحلة  مهام  كل  يعالج  مركزي  حاسوب  هناك  كان 

البيانات وكان المستخدمون يعملون في محطات طرفية إلدخال البرامج والمعلومات وإنجاز  

المختلفة حيث كان لكل تطبيق ملفات مستقلة به. ولذلك أطلق على هذه المرحلة اس  م  المهام 

 . مرحلة الحوسبة المركزية والمعلومات المعزولة 

الثانية ا   - الحوسبة    لمرحلة  تقنيات  كانت  المعزولة  والمعلومات  الالمركزية  الحوسبة  تدعى 

معينة أعمال  لبيئات  مركزية  بعضها    .غير  التقنيات  هذه  ارتباط  من  الرغم  وعلى  ذلك  ومع 

 . -وظيفي ظل محتفظا بمعلوماته الخاصة به الشكل  ببعض إال أن كل وحدة أو مجال

الثالثة ا  - مع    لمرحلة  الحوسبة  المركزية  على  تقوم  نظم  بناء  نحو  يتعزز  االتجاه  أن  نجد 

ن تقنيات الحوسبة غير مركزية في مختلف المجاالت    حيث نجد  .المشاركة البينية بالمعلومات 

ي  بالمنظمة  الخاصة  المعلومات  كل  ولكن  الوحدات  بطريقة    تمأو  بيانات  قاعدة  في  تجميعها 

يحصل  أن  المنظمة  في  من  لكل  في  ع  تسمح  يشارك  أن  أو  إليها  يحتاج  التي  المعلومات  لى 

 . -ج–شكل  .صنع هذه المعلومات 
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 تطور المعلومات والحوسبة في داخل المنظمةشكل يوضح 

 

 

 :شبكة اإلنترنت .4

التغيير           يعتريها  اإلنترنت  نماذج تطبيق األعمال وفي وظائف  أن شبكة  باستمرار في 

ويمتد تأثير اإلنترنت إلى مسارات تطور وتجدد منظمات األعمال،    .اإلدارة وأدوار المديرين

األعمال   أساس  هي  اإلنترنت  إن  مكان.  كل  في  والمحلية  العالمية  المنافسة  واتجاهات 

يئة أعمالها الخارجية. وعليه تستطيع  اإللكترونية التي تتم في داخل المنظمة أو بين المنظمة وب 

استخدامها   ميزة  من  تجعل  أن  التنافسية«  »الميزة  اكتساب  أجل  من  تعمل  التي  الشركة 
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قلة   قيادة  إلى  للوصول  آخر،  بتعبير  أو  الكلفة.  كفاءة  إلى  للوصول  أداة  اإلنترنت  لتكنولوجيا 

  التكلفة المنخفضة جدا ار  التكلفة في هيكل الصناعة أو السوق المخدوم وذلك من خالل استثم 

بالوسائل   جدا  المنخفضة  التكلفة  األعمال  أنشطة  تنفيذ  جراء  من  الشركة  تحملها  التي 

 .اإللكترونية مقارنة بالوسائل التقليدية األخرى

 Virtual  من ناحية أخرى، قادت شبكة اإلنترنت عملية انبثاق المنظمات االفتراضية       

Corporations  بن يعتمد  على  والتي  أعمال  مؤسسات  لتكون  وتشغيلها  وإدارتها  اؤها 

اإللكترونية والتجارة  اإلنترنت  شبكة  تكنولوجيا  وخاصة  المعلومات  عرف  ت .تكنولوجيا 

من شركاء  مادي تضم عددا  المؤسسات االفتراضية بأنها منظمات إلكترونية ليس لها وجود  

األعمال الذين يسهمون في الموارد وتحمل مادي تضم عددا تكاليف األنشطة الخاصة بتقديم  

أو مؤقتة، متخصصة في مجال    دائميهمنتجات أو خدمات للمستفيدين. هذه المنظمات قد تكون 

 .معين أو متنوعة األنشطة 

من األفراد المبدعين    على هذا األساس، يمكن وصف المؤسسة االفتراضية بأنها شبكة         

وتتصف   اإلنترنت.  شبكة  على  المفتوح  الخط  بخدمات  ترتبط  وهي  واألفكار،  والموارد 

والمجال   الفرصة  اإلنترنت  شبكة  وفرت   ، االستخدام،  وكفاءة  بالتفرد  الشبكية  المنظمة 

إللكترونية  والتكنولوجيا الفائقة. وعموما الواسع لوالدة أحد أهم النماذج التطبيقية لنظم اإلدارة ا

المنتج   االفتراضية،  باإلدارة  اسمها  يقترن  التي  االفتراضية  المنظمة  أو  المؤسسة  وهي 

 .االفتراضي، الدوام المرن، الخدمة المرنة والجماعات المرنة ... الخ 

 

 Local Area Networkشبكة االتصال المحلي   .5

البيانات  اتصاالت  لشبكات  الرئيسة  األنماط  بين  االت  من  شبكة  المحلي  تحتل  مكانة    LANصال 

مهمة وألسباب عديدة نذكر منها أن كل أنماط شبكات االتصاالت هي بدرجات متفاوتة توسيع  

لنطاق عمل الشبكات المحلية أو هي بتعبير آخر ال يخلو من تبسيط لألمور عملية تجميع وربط  

الم شبكات  مع  ودمجها  العواصم  ومناطق  األقاليم  مستوى  على  االتصاالت  ؤسسات  لشبكات 

 .   LAN المحدودة التي نسميها الشبكة المحلية لالتصاالت 

تطويرها على مستوى المنظمة فإن لشبكة    استراتيجيةأما عن اإلدارة اإللكترونية وخاصة        

أهمية تقنية بالغة التأثير ذلك ألن هذه الشبكة بخاصة هي منطلق المنظمة    LAN  االتصال المحلي

الداخل أوال قبل الشروع في بناء وصالتها مع األطراف المستفيدة أو المؤثرة  لنسج اتصاالت في 

 .في الخارج 

المحلية       االتصاالت  بعضها    LAN  شبكة  الحاسوب  منظومات  من  عددا  تربط  شبكة  هي 

فيها. تستطيع المنظمة   ا اية لمؤسسة أو طابقا رئيسيببعض في مجال جغرافي محدد، كأن يكون بن 

خالل   البيانات    LAN  شبكةمن  بتبادل  يسمح  بما  الرئيسية  الوظيفية  مجاالتها  تربط  أن 

 .والمعلومات، ومعالجتها وتخزينها أو تحديثها وإجراء االستعالمات وطلب التقارير في أي وقت 
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 Intranetشبكة االتصاالت  .6

الخاصة  الشركة  شبكة  هي  اإلنترانت  تصمم    شبكة  والتي  اإلنترنت  تكنولوجيا  تستخدم  لتي 

لتلبية احتياجات العاملين من المعلومات الداخلية. أو من أجل تبادل البيانات والمعلومات عن  

أعمالها   أو في فروعها ووحدات  الشركة  تنفيذها في مقر  يتم  التي  المنظمة  عمليات وأنشطة 

العاملين االستراتيجية غير  من  األشخاص  يتمكن  وال  مواقع    .  إلى  الدخول  من  بالمؤسسة 

لمجموعة خاصة من غير العاملين من الموردين  الشبكة، وربما تسمح اإلدارة بإعطاء موافقة  

أو الزبائن المهمين لمجموعة خاصة من غير العاملين من الموردين مثال لالستفادة من    مثال

ال وتقنيات  السيطرة  الحماية  نظم  وباستخدام  اإلنترنت.  شبكة  على  موارد  والمحافظة  رقابة 

النار  بجدران  الحماية  تقنيات  مثل  األعمال  بأنشطة  المرتبطة  المعلومات  من  المنظمة    موارد 

 .وغيرها تستطيع المنظمة ضمان االستخدام الشرعي للشبكة

خالل تكنولوجيا اإلنترنت وترتبط  تعمل من    إن شبكة اإلنترانت ال تعمل وحدها وإنما         

بشبكة   الخارجيةعادة  إلى    Extranet  المنظمة  االنطالق  قاعدة  اإلنترانت هي  أن شبكة  أي 

ومن شبكتي )اإلنترانت واإلكسترانت( تستخدم تكنولوجيا المعلومات    الخارجية   شبكة المنظمة

إدارة  وفي  الداخلية  بيئتها  في  اإللكترونية  باإلدارة  العمل  مستوى  إلى  بالمنظمة  لالنتقال 

ا بيئتها  المنظمة في  عالقاتها مع  الذي تربط شبكة )اإلنترانت( أوصال  الوقت  لخارجية. ففي 

شركة شبكات  يمثل  الذي  التالي  الشكل  في  واضح  هو  كما   West US  الداخل 

Communication     فإن شبكة اإلكسترانت تستخدم لبناء روابط اتصاالت إلكترونية مباشرة

أخرى جهة  من  والمجهزين  من جهة  الزبائن  مع  قبل  تس   .وفورية  من  اإلنترانت  شبكة  تخدم 

 . معظم الشركات في العالم

 

 Intranet & Extranetشكل يوضح شبكات المنظمة 
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لوضع          ملحة  حاجة  فثمة  ذلك،  من  الرغم  شبكات    استراتيجيات وعلى  وتطوير  بناء 

مبكر للتكلفة  ؛ ذلك ألن العديد من الشركات قفزت إلى شبكة اإلنترانت من دون تقييم  اإلنترانت

بسبب   الدوالرات  من  عديدة  ماليين  الشركات  هذه  فقدت  ثم  ومن  المشروع.  تعقيد  ودرجة 

 .ضعف التخطيط والتنفيذ لشبكات اإلنترانت 

في   .أ تساعد  وأن  االستعمال  وسهلة  واسعة  أعمال  تطبيقات  اإلنترانت  شبكة  تتضمن  أن 

 . تبسيط عمل وحياة العاملين في المنظمة 

رانت هي مسألة حيوية للغاية فما قيمة هذه الشبكة إذا كانت مواردها  حماية شبكة اإلنت.  .ب 

المنافسين   باستطاعة  كان  إذا  أو  الخسارة  لمخاطر  معرضة  المعلومات  أو  البيانات  من 

 الحصول على هذه المعلومات واستخدامها ضد الشركة 

البيانات القلب اذ تمثل    العمل على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات وتطبيقات اإلنترانت  .ت 

في   بإدخالها  العاملون  يقوم  التي  والمعلومات  البيانات  أن  كما  اإلنترانت.  لشبكة  النابض 

البيانات   قواعد  إلى  ثانية  المعلومات  تعود  ثم  البيانات  قواعد  من  تأتي  اإلنترانت  شبكة 

ها  وبالتالي فإن من الواجب أن تستثمر اإلدارة في قواعد البيانات وفي تطوير نظم إدارت

 .لكي تتصف بالدقة، والكفاية وسهولة االستخدام 

من استثمار كل القدرات االستثنائية الممتازة    بد ال    االستثمار في قدرات الشبكة الممتازة  .ث 

العالية. وهذا ال يحصل   تكاليف االستثمار  لمقابلة  توافرت البنية    اال لشبكة اإلنترانت  إذا 

ن هذه بالطبع إال البنية التحتية فمن غير المتوقع  التقنية التحتية الجيدة لالتصاالت، إذ بدو 

 .أن تعمل شبكة اإلنترانت ضمن معايير الجدوى االقتصادية

اإلنتران . ج شبكة  استخدام  على  العاملين  شبكة  تحفيز  وتطبيق  تطوير  ان  في  ات  إلنترانت 

المنظمة يعني إجراء تغيير جذري في طريقة تنفيذ أنشطة األعمال. يتبعه تغيير مضاعف  

ي أسلوب العمل المتبع من قبل العاملين في المنظمة. وألن الناس يفضلون عمل األشياء  ف

بالطريقة نفسها التي كانوا يعملون بها فإن من الضروري خلق إدراك قوي حول أهمية  

موضع   اإلنترانت  شبكة  توضع  عندما  العاملين  حياة  في  سيحصل  الذي  التغيير  وفائدة 

 .التنفيذ العملي

 

 Extranetاالت االكسترانت شبكة االتص .7

االكسترانت           من  شبكة  المنظمة  خارج  في  المستفيدين  احتياجات  لتلبية  تصمم 

األسهم وحملة  المؤثرين  مجموعات  الزبائن،  االكسترانت  .  المجهزين،  شبكة  شبكة  هي 

المنظمات   ومتطلبات  المعلومات  من  الناس  حاجات  لتلبية  تصمم  التي  الخاصة  المؤسسة 

الموجودة في بيئة األعمال. تستخدم في شبكة )اإلكسترانت( تقنيات الحماية ويتطلب  األخرى  

وذلك ألن الشبكة غير موجهة إلى الجمهور العام كما هو    الدخول إليها استخدام كلمة المرور

اإلنترنت  شبكة  في  االتصاالت  .الحال  شبكة  تملك  التي  الشركة  تحدد  العملية  الناحية    ومن 

Extranet  األفراد الذين يسمح لهم بالدخول إلى الشبكة ونوع الدخول المسموح به. 

على تقنيات اإلنترنت وتتوجه إلى المستفيدين في   Extranet تستند شبكة االتصاالت           

البيئة الخارجية ولكن ضمن نطاق محدود بنوع العالقة التي تريدها الشركة. يمكن القول، إن  

ما    Extranet شبكة ٍحد  إلى  شبيهة  للبيانات هي  االلكتروني  التبادل  كل    بنظام  ان  باعتبار 
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منهما يؤسس جسور بنظام التبادل اإللكتروني للبيانات باعتبار أن كال اتصاالت مع المجتمع  

اإلكسترانت  شبكة  لكن  للبيانات   Extranet الخارجي.  اإللكتروني  التبادل  نظام  عكس  على 

بأن المعلومات  يعالج  شبكةالذي  فإن  المهيكلة  المعلومات  يعالج  آخر  بتعبير  أو  مسبقة،   ماط 

Extranet   االصوات او  تستطيع التعاطي مع أنماط مختلفة للمعلومات مدعومة بالصور أو

 ومرونة وأكثر قدرة على التفاعل   ًانفتاحا  أكثر Extranet تعتبر شبكة  البيانية. أيضااالشكال  

 . مقارنة بنظم التبادل اإللكتروني للبيانات  ا البيني بين مختلف األطراف انفتاح

 

التي   Intranets أو هي مجموعة شبكات    Intranetsهي أم شبكات    Extranet  شبكة     

منح   مع  إنترانت  شبكة  كل  خصوصية  على  وتحافظ  اإلنترنت،  طريق  عن  ببعضها  ترتبط 

هي الشبكة   Extranet شبكةأحقية الشراكة على بعض الخدمات والملفات فيما بينها. أي أن  

لهم   Intranet التي تربط شبكة والموردين وغيرهم. وتؤمن  بالمتعاملين والشركاء  الخاصة 

 Intranet تبادل المعلومات والتشارك فيها دون المساس بخصوصية شبكة المؤسسة الداخلية

 .المحلية

 

 النموذج الشبكي لعملية اإلدارة اإللكترونية 

اإل        اإلدارة  الداخلية  أن  للعمليات  وواسعة  متكاملة  تجسيدا  الواقع  في  تمثل  لكترونية 

)الورقي(   اليدوي  العمل  من  التحول  منها  مهم  جانب  في  الحوسبة  وتعني  للمنظمة،  والخارجية 

التقليدية   مثال(واالتصاالت  إلكترونيا  )الهاتف  البيانات  وتبادل  الحاسوب  شبكات  وتعود    . إلى 

إلى درجة الحاجة للحصول    الكترونيا ومات وشبكات تبادل البيانات  سرعة النمو في تطبيق منظ 

الشركات   من  العديد  وتطلب  العمالء.  الحتياجات  إلكترونيا  ولالستجابة  تنافسية  ميزة  على 

وبدال    .والوكاالت الحكومية أن يستخدم كل مورديها وعمالئها نظم التبادل اإللكتروني للبيانات 

الذي يدخل البيانات عندئذ    لالمستقبً ورق، ثم إرسالها بالبريد إلى  من إنتاج عملية جارية على ال

وينقلها   الحاسوب  بواسطة  العملية  المرسل  ينتج  التطبيق،  برنامج  بتشغيل  ويقوم  الحاسوب  في 

شبكة   الذيعبر  مثال  المستقبل  الى  إلى    االتصاالت  االتصاالت  البيانات  على  التطبيع  لبرنامج 

الذي يجري تشغيال أبعاد   .بصورة بسيطة وسهلة   المستقبل  لبعد مهم من  أولية  هذه هي صورة 

للمنظمة   الكاملة  المزودات  من  قوية  قاعدة  على  يعتمد  بعد  وهو  اإللكترونية  اإلدارة  عمل 

محلية بشبكة  العمل  مجموعة  ترتبط  األحيان  معظم  وفي  العمل.  حين   LAN ولمجموعات  في 

ليشمل اإللكترونية  اإلدارة  عمل  منها.    مجموعات   يتوزع  والمستفيدين  الشركة  وفروع  العمل 

 . وبذلك تكون هذه اإلدارة ذات طبيعة موزعة أو منتشرة 

المحلي         الشبكات  اإللكترونية  اإلدارة  الرئيس    LANة  تضم  المقر  مع  العمل  مجموعات 

اإلنترنت  بشبكة  بدورها  ترتبط  التي  قدرة    وتوفر   .للمنظمة  اإللكترونية  اإلدارة  شبكة  تجهيزات 

على   ويقع  الهيكلية.  وغير  الهيكلية  شبه  الهيكلية،  اإلدارية  التقارير  وإنتاج  التحكم  على  واسعة 

البرامج   عاتق مديري اإلدارة اإللكترونية وضع خطة عمل فعالة لتوظيف مزايا استخدام حزم 

خالل   من  للشبكة  البينية  الواجهة  وإدارة  المعالجة  الموزعة،  خدمات  وتعتبر  العمل.  محطات 
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باإلضافة   المباشر  والتسويق  اإللكترونية  والتجارة  الفوري،  البيع  أو  والشراء  للبيانات،  الفورية 

بها   تضطلع  التي  المهام  مقدمة  في  النار  جدار  وخدمات  للبيانات  األمنية  الحماية  قضايا  إلى 

ومع عالية  تقنية  تتطلب  والتي  اإللكترونية  في  اإلدارة  توافرها  من  البد  نوعية  ومهارة  رفة 

من  التالي نموذجا شبكيا اوليا لعلية االدارة االلكترونية  ويمثل الشكل    .منظمات األعمال الحديثة 

تقنية   النموذج الشبكي لعملية اإلدارة اإللكترونية يستند على  الذي  الواضح أن  المتكامل  المزود 

 .  المتوسطة أو لمنظمات األعمال الصغيرة  يعتبر مثاليا 

 

 منموذج أولي لإلدارة اإللكترونية في منظمة صغيرة أو متوسطة الحجشكل يوضح 

 

 

 

 


