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 اجلزائر-02البليدة–جامعة علي لونيسي 

 

 الملخص

حيببز دا  اعمتمببا  أصببب ا ارعر ببة ااببري الرئيسببي للنتبباال تالدمببو اعقت،ببا ي   العببا      

تاعستفا ة من التكدولوجيا   كا بة مراحبا اتنتباال حتبو الوصبول ات ارسبتنلا الدنبائي  تا         

الت ول الكبري   اعقت،ا  من اعقت،ا  التقليدي ات اعقت،ا  ارعاصر ات احلديز الذي يعتمبد  

تفا ل مدب    ديبا ة   علو ارعر ة أحدث ثورة كبرية تانعكس إجياببا علبو اعقت،با يال الب  اسب     

إ  اعقت،با  القبائع علبو ارعر بة  بفلسبفت  تأمدا ب  إت جانبب أ بكال         نسب الدمو اعقت،با ي   

تيعببره مببذا اعقت،ببا  ب نبب   التدظيمببال البب  ياببيعنا  يعلببي التلويببة للتعببات  تاحلكامببة  

رأس اربال اربا ي    ااعقت،ا  اجلديد الذي تزيد  ي  اتنتاجية العارية لعواما اتنتاال  ليس بفضب 

  باتضبا ة إت  يداميكيبة لبول    ارعباره  يداميكيبة للب   معاجلبة تنابر     تحده  تلكبن بفضبا   

ارؤسسال اعقت،ا ية ات مؤسسال رقمية تستخد  تكدولوجيا ارعلومبال تاعت،بال كب  اة لكسبب     

للدمو تالتدا سية يتبلور اعقت،ا  القائع علو ارعر ة ب،فت  منوذجا أتليا  تبنذا ميزة تدا سية 

للمؤسسال    كل  احلقيقي  تيؤكد علو ضرترة البتفكري تاعستابارة بابكا مدنيبي لت ويبا      

 من الزبو      أكثرمذا اعقت،ا  إت قوة را عة جديدة تزيد من سرعة تدفيذ الدااطال تاعقرتاب 
 للعداصر التالية:التلرق  تعلو أساس ما تقد   سد اتل من لالل ترقتدا الب ثية مذه   

 مفنو  ات ارة اعلكرتتنية  -
  ار،لل ال اررتبلة بات ارة اعلكرتتنية -
 الت ول حنو ارؤسسال الرقمية  -
 العما عن بعد تارؤسسال اع رتاضية  -
 تلبي  التيارة اعلكرتتنية   ارؤسسال اع رتاضية  -

 مفهوم اإلدارة االلكترونية -1

 احلديز مي استخدا  الوسائا تالتقديال اعلكرتتنية بكا ما ات ارة اعلكرتتنية   معداما
 ارمارسة ات التدظيع  تفتضي 

عا  تمدظومة تقدية متكاملة ختتلف عن ارمارسال التقليدية لل ارة  إطارباننا  Daleعر نا -

العا ية  اذ اننا تاما لوع كبريا   العما ياما النالة اليومية   الدتلة من بارية 

من تلا ال   أ ضاتماعية تاقت،ا ية للتلوير الداللي هلا  تينده ات تقديع لدمال تاج

 تؤ ينا ات ارة التقليدية أصال 
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 ني باكا عا  عبارة عن مدظومة الكرتتنية متكاملة تعتمد علو تكدولوجيا ارعلومال  -

ات اعمال تدفذ بواسلة التقديال الرقمية احلديثة  تاعت،ال لت ويا العما ات اري اليدتي 

تالسعي لتخفيف حدة ارااكا الدامجة عن تعاما طلب اردتيال مع اع را  مبا يسامع   لقي  

تستخد  الر يف اعلكرتتني  لننا ني إ ارة بال ترق  التدظيمي الكفاءة تالفعالية   ال اء 

سائا ال،وتية  تمي إ ارة بال مكا  تعتمد أساسا علو اهلاتف تالر تال لة تارفكرال اعلكرتتنية

  تمي إ ارة بال تدظيمال جامدة   لمؤسسال الذكية  24/7/365اامول  تمي إ ارة بال دما  تعما 

 تعتمد علو عمال ارعر ة تصداعال ارعر ة 

  Peter druckerرما من ابرد أن،ا اعلكرتتنية مداي من الباحثني من لدي  رؤية ا ارية لل ارة  -

تمو اعب الرتحي لل ارة   القر  العارين تالذي يؤكد علو ا  ات ارة مي الساس الذي علي  

ب مساعدة هلا  تهلذا  ا  القل ك  اةتوج  تتدير اع را  تارؤسسال باستخدا  التكدولوجيا 

 ارة ا التكدولوجيا   سب تامنا ارؤسسة اردالدابض لي  تلة ات اقت،ا  ليس
تمدنع من لدي  رؤية تكدولوجية حيز تعكس مذه الرؤية اععياب بالتكدولوجيا بوصفنا  -

الساس الذي ميدح القدرال تيوج  كا  يء مبا  ينا ات ارة   التكدولوجيا   تعد جمر  أ اة 

ة لد  ات ارة اجتامال تلويرما تاستخدامنا  تامنا لد  ليارال خت،يص اروار  تاجتامال ات ار

يدبغي علينا عمل    ني  كرة موجنة لتسب  ات ارة  تعلي   ا   عاة مذه الفكرة يقللو  من  تما

  تر ات ارة 
تعلي  عبد من التفكري   كيفية اجلمع بني الرؤيتني تلقي  التوا   بيدنما بالاكا الذي 

 خيرال لدا توليفة علمية مدنيية تضع كا اعبعا  

 باإلدارة االلكترونيةالمصطلحات المرتبطة  -2

للتلورال التكدولوجية تأنظمة اعت،اعل   مؤسسال اععمال را قا ات ارة  نتيية

 اعلكرتتنية م،لل ال تتدالا معنا تارة تترتابط معنا بعالقال تارة ألرى 

الامولي الواسع تضع حلقتني أساسيتني  يقع التل  اتطارا  ات ارة اعلكرتتنية مي   ما نالحظ

(  تيقع الثاني   مستوى ارنا  )القلاع العا   مستوى ارنا  ال  متارسنا احلكومة تمؤسساتنا 

اخلاص(  ميكددا القول ب   ات ارة اعلكرتتنية تاب   القلاع)ارستثمرت  اخلدمال ال  ميارسنا ت

القلاعني العا  ءة  ت  ا  يتكاما  ينا العملة ذال الوجنني  ني لن لق  الغرض مدنا بكفا

 تاخلاص  تالاكا اروالي يوضح ار،لل ال اررتبلة بات ارة اعلكرتتنية 

 : ار،لل ال ذال العالقة بات ارة اعلكرتتنية 01الاكا 
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اعلكرتتنية اذ  مدظومة تفاعلية تكاملية تتضمن بعدين رئيسيني  التل يقد    ات ارة

اع را  الذين يعملو    القلاع اخلاص تيلل  علي  اععمال  اخلدمال للمؤسسال أت

توضيح لكا من ار،لل ال السابقة  ما يلي   احلكومة اعلكرتتنية  تاعلكرتتنية  تالثاني مو 

 الذكر:

 Electronic Business- EBااللكترونية . االعمال 2-1

من يقول ا  اع يال ع  "  كتاب 1996ظنر م،للح العمال اتلكرتتنية لتل مرة عا  

لاركة تدفيذي مدير الذي ا تغا ك لويس جرستدر لرجا اععمال اعمريكي ؟" تستليع الرقص

   آي بي إ 

متثا منوذجا جديدا لألعمال تمي تقو  علو  كرة أمتم  العما علو  العمال اعلكرتتنية 

 قط بعالقة ارور  بالزبو   اذ متتد  ع تتعل سائر النالة ات ارية تارالية تاخلدمية   ني 

 اتطارلعالقة ارؤسسة بوكالئنا تموظفينا تدبائدنا  تمذا يعين ا  اععمال اعلكرتتنية مي 

باستخدا  ال،الل اعلكرتتنية مع الطراه اللرى  بالعمالالقيا   الااما الذي ي،ف طريقة

 ت عالية من اجا لقي  أمدا نا    تالاركاء بكفاءةمثا العمال  اردراء  الزبائن  ارور ين 

  اععمال اعلكرتتنية ميكن الدظر الينا من أ  Strauss & Frostت  اعجتاه نفس  اكد كا من 

 لالل ارعا لة التالية:

                                                                                                                                                                 

 

 تت،دف اععمال اعلكرتتنية ات  ئتني:

 
 بكال اعت،اعل تعسيما  بكال تارق،و  بنا استخدا  : اععمال اعلكرتتنية غري التيارية -

سالسا النالة ارتمثلة   إ ارة العالقال مع الزبائن  ات إ ارة  ل اءاعنرتنا تاعكسرتانا  

  تهلذا ت،دف اععمال تختليط موار  ارارتع  تإ ارة الت ويالل ارالية الفورية التينيز

االلكترونية اإلدارة  

 الحكومة االلكترونية االعمال االلكترونية

 التجارة االلكترونية االعمال غير التجارية

M-C B2E E2B C2C C2B B2C B2B

éB 

G2B G2C G2G 
B2G 

االعمال االلكترونية = التجارة االلكترونية + إدارة عالقات العميل+ إدارة سلسلة التجهيز+ تخطيط موارد 
 وعالمشر 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%AC%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B1
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اعلكرتتنية غري التيارية حبسب منط التكدولوجيا ارستخدمة ات نوع الدااط الذي جيري اسدا ه 

 تطبيعت  
مي مفنو  ياري ات عمليال البيع تالاراء  كالعالقال بني ارور ين  :تنيةالتيارة اعلكرت -

جوانب اععمال  أحدتارستثمرين عرب  بكة اعنرتنا ت بكال اععمال اخلاصة   ني 

بعد لول  من اعستخدا   لألنرتنااعلكرتتنية  تمي الاكا التل لالستخدامال التيارية 

  مدت،ف التسعيدال   استخدا   لألنرتناعستخدا  التياري لغراض عسكرية تاكا ميية ات ا

  السوق اعلكرتتني من   رصا جديدة اما  ارؤسسال متمثلتا اعنرتنا من طره اجلمنور مدح

مما مدح اجملال لظنور جتارة الكرتتنية جديدة  تظنور اعمال الكرتتنية   اجا عقد ال،فقال

مي جديد   التيارة اعلكرتتنية بالت،ار مي جمموعة  يما بعد تصوع ات ع،ر الكرتتني رق

ضنا البعض  تبني ارااريع تاع را  ارعامالل الرقمية اررتبلة ب نالة جتارية بني ارااريع ببع

 تبني ارااريع تات ارة 
 تمن بني ارميزال ال  تتميز بنا التيارة اعلكرتتنية نذكر:

 اتعال  عن السلع تاخلدمال -
 ارعلومال عن السلع تاخلدمالتو ري  -
 التفاعا تالتفاتض بني البائع تارارتي -
 عقد صفقال تابرا  عقو  -
 سدا  اعلتزامال ارالية ت  عنا -
 عمليال توديع السلع تتقديع اخلدمال -
 تبا ل البيانال الكرتتنيا -
بواسلة لتيارة اتلكرتتنية مي تدفيذ تإ ارة النالة التيارية ارتعلقة بالسلع تاخلدمال ا 

العمال اتلكرتتنية مو اما  لويا ارعليال عرب  بكة اتنرتنا أت النظمة التقدية اراابنة 

جمال أتسع من التيارة اتلكرتتنية  يتخذ نااط العمال اتلكرتتنية النالة ات ارية 

ل البيع تاتنتاجية تارالية تاخلدمية كا ة  بيدما يقت،ر جمال التيارة اتلكرتتنية علو جما

 تالاراء للسلع تاخلدمال عرب اتنرتنا 

 Electronic Government – EG :. الحكومة االلكترونية2-2

ر ع كفاءة ال اء  بنده للمواطنلتقديع اخلدمال  جديدا أسلوباإ  احلكومة اعلكرتتنية متثا 

تتو ري ارعلومال تالبيانال  ارواطدو  مدنا يعاني ال تلفض اعجراءال الرتتيدية  احلكومي

  تمي بذلا تستبدل ال،ورة التقليدية سنلة لالستفا ة من الثورة الرقمية اهلائلة بلريقة



 تطبيقات اإلدارة االلكترونية والتحول نحو المؤسسات الرقمية
 

 

756 

لل كومة بواقع جديد ت،اغ علو ضوئ  العالقال التبا لية بني الجنزة احلكومية من جنة 

 تمجنور ارستفيدين من لدماتنا من جنة ألرى 

  تكدولوجيا ارعلومال تاعت،اعل لتغيري أسلوب العما تأ اء ستخدت  احلكومة اعلكرتتنية

مبا ميكن من تيسري  اخلدمال سواء  الا ارؤسسال احلكومية ذاتنا أت   تعامالتنا مع ارواطدني

اجراءال تقديع اخلدمة حبيز ت،بح أكثر كفاءة  باتضا ة ات تقديع كا ة اعحتياجال من 

 الوسائا اعلكرتتنية ئح تالتاريعال عرب خلدمال تالقوانني تاللواارعلومال للمواطدني عن ا

 تقو  احلكومة اعلكرتتنية علو أربعة ركائز:

موضع تاحد مو موقع جتميع كا النالة تاخلدمال ارعلوماتية تالتفاعلية تالتبا لية    -

 ؛علو  بكة اعنرتنا احلكومة الرمسي
درة علو تامني كا ة اعحتياجال اعستعالمية لقي  حالة ات،ال  ائع باجلمنور مع الق -

 ؛تاخلدمية للمواطن
لقي  سرعة ت عالية الربط تالتدسي  تال اء تاعجناد بني  تائر احلكومة ذاتنا تلكا مدنا  -

 علو حدى 
من النالة احلكومية  أ ضالقي  ت رة   اعنفاق لكا ة العداصر مبا  ينا لقي  عوائد  -

 ذال ااتوى التياري 

 التحول نحو المؤسسات الرقمية-3

تستخد  ارؤسسة الرقمية تكدولوجيا اعنرتنا باكا تاسع لغرض التيارة اعلكرتتنية     

تاععمال اعلكرتتنية  لغرض تسيري تإ ارة عملياتنا الداللية  تعالقاتنا مع الزبائن تارور ين 

 تاجلنال اخلارجية اللرى 

اععمال ات   قلاعال اخلدمال العمومية ات مؤسسال ني كا مؤسسة تعما   جماعل  

 اجملتمع اردني غري اهلا  ة للربح 

 . مميزات المؤسسات الرقمية3-1

 يلي: تتميز ارؤسسال الرقمية مبا

 ؛تدظيع  يداميكي متلور تمتفاعا باستمرار مع ارتغريال الداللية تاخلارجية -
 ؛ساعة يوميا بال انقلاع 24 تبا ر ارؤسسة اعلكرتتنية اعماهلا علو مدار -
 ؛تتسع عمليال ارؤسسة اعلكرتتنية بالسرعة تاررتنة تالقيمة ارضا ة العلو -
 ؛تستثمر ارؤسسة اعلكرتتنية تقديال ارعلومال تاعت،ال ات احلد الق،و ارتاح -
 ؛تد ،ر   السوق االي يتسع سوق ارؤسسة اعلكرتتنية لياما العا  كل  تع -
 ؛آليال جديدة تنتاال القيمة تستخد  -
 ؛تتميز بعمليال إ ارية  تسويقية تانتاجية عالية الرتابط -
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تسعو لبداء  رجة عالية من التكاما تاآلنية   التعاما مع الزبائن تارور ين تغريمع من  -

 ؛عداصر ارداخ اايط ذتي العالقة
ور ين  كما تستثمر مدل  تستثمر اعنرتنا تتستخدمنا   كا ة معامالتنا مع العمالء تار -

 ؛للتعاما بني قلاعاتنا ارختلفة Intranetاعنرتنا   بداء  بكال  اللية 
تستثمر   تكوين بدية معلوماتية ت بكال ات،اعل متاابكة تمرتابلة ت عالة علو مدار  -

 ؛الساعة
 ؛تتمتع بدظع متلورة عستثمار تتبا ل ارعر ة -

 الرقمية. مراحل اكتساب المؤسسة صفة 3-2

 حتو تكتسب ارؤسسة صفة الرقمية متر حسب ارتخ،،ني علو ثالث مراحا رئيسية:
 مرحلة ارؤسسة الواعية الكرتتنيا - أ

ارؤسسة تستاعر حس اللوارئ حول اعنرتنا   تعما علو استخدا  موقع  تبدأ   مذه اررحلة

 الويب تذلا لتقد  من لالل  معلومال لزبائن معيدني 

 اعنلالق اعلكرتتنيمرحلة   - ب
 ينا تبدأ ارؤسسة   بيع السلع تالتعاما عرب اعنرتنا علو سبيا ارثال  تاجراء التغيريال 

ارنمة   عملية التوريد الالترقية   تبدأ بالتعره تمتيز الفرص ارتاحة لألعمال تلعرتض 

 تالوضع اجلديد هلا التيارة اعلكرتتنية  تتلور بعض اعسرتاتيييال اجلديدة ال  تتداسب 

 اععمال اعلكرتتنية مرحلة-   

  تمدا تتيذر اعلكرتتني للمؤسسة تاض ة لكا العاملني تالاركاءحيز تكو  رؤية التسوي  

اعلكرتتنية  تيتع تقاسع ارعر ة باكا حر   كا ارؤسسة تمستوياتنا مدعومة  الثقا ة

 بالبيئة الداللية تاخلارجية 

 عن بعد والمؤسسات االفتراضية العمل-4

 . العمل عن بعد4-1

مو العا  تاعنرتنا ت،اعد عا  الر جديد تعدال يتوسع باستمرار مع ت،اعد الع،ر الابكي 

اع رتاضي  حيز انقسع العا  ات عارني متدا سني تمما العا  ارا ي ارلموس تالعا  اع رتاضي 

الذي ظنر  ي  سوق اععمال اع رتاضي تمو عبارة عن معلومال حمسوبة ار،دوع من ارعلومال  

  بكيا 
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السلوب مع أسلوب العما عن بعد  تيستخد  مذا  أ ى ذلا الة ظنور أسلوب للعما يلل  علي 

من  تلة ات  أكثراروظفني الذين ع جيمعنع اركا  الواحد مع اردير تات ارة  مثا تودع اروظفني   

من  أكثرمدلقة  كما يدتار أسلوب العما عن بعد بني اروظفني ذتي الدتا  اجلزئي ممن ميارسو  

عما تاحد تبني المنال اللواتي ير   البقاء   بيوتنن تمالدمة اطفاهلن مع اعستمرار   

تاحد    مذا تميكن ا  يكو  عد  مجع كا اروظفني   مكا العما ات الوظيفة باكا جزئي

تلاصة بالاركة ات ارؤسسة تلا اع راه اربا ر لل ارة يعو  ات أسباب تتعل  باجلدتى 

 اعقت،ا ية تتر يد اعنفاق تماحنو ذلا 

تتسعو البيئة ال  يعما بنا مؤعء اروظفو  بالبيئة ات ارية اع رتاضية ات  ضاء بيئة العما 

لعما عن بعد اسع العمال اع رتاضيني  تتسمو البديلة  كما يلل  علو العمال ضمن أسلوب ا

 ارؤسسة ال  يعملو  بنا بارؤسسة اع رتاضية ال  تقابا ارؤسسة التقليدية 

 :العربية بعد عن العمل مواقع عن امثلة .4-2

 من شنب تيعترب مستقا  ألف 75 من أكثر لالل  من تيعما 2015 عا  اروقع انلل  :نبش موقع -أ

 بني يربط اتنرتنا عرب عما سوق يو ر حيز العربية  دلاارد من بعد عن العما مواقع أبرد

 تسييا إع ارستقا علو ما اروقع  لالل من للعما ارنارال  أص اب أت تاروامب العمال أص اب

 تال  ارقابلة عملية إت سيدتقا تبعدما أعمال   علو تأمثلة منارات  تاما تال  كاملة بيانات 

   عضوا ارستقا ي،بح ارقابلة تباجتياد اروامب  أ ضا تجو  ضما  لالهلا من ”نبش“ حياتل

 .اخلدمة
 تبداءا مارتعاتنع بعرض العمال أص اب يقو   ”نبش“ لالل من عما عن تت ،ا تحتو

 أ خاص اخلمسة علو ارارتع  بتدفيذ يقوموا لكي أ خاص 5 اروقع عما  ري  يقرتح علينا

 للوال العميا مع ارستقا حيد  اعلتيار  مت إذا العما  صاحب مدنا ليختار عرتضنع إرسال

 ارارتع  تدفيذ من اعنتناء من يوما 15 لالل نبش لالل من مبا رة أموال  تيستلع ارارتع

 ارواقع تت،ميع تلوير  تاما العما جماعل عن أما ارستقا  أرباح من %15 علو نبش تل،ا

 ااتوى تكتابة اعلكرتتني تالتسوي  ارواقع تصيانة تارلبوعال العما بلاقال تت،ميع

 من تقدمينا ميكن ال  اخلدمال من جدا كبري لعد  باتضا ة تالرتمجة ال، فية تالبيانال

 .ارد،ة لالل
 متخ،،ني أت مستقلني مع التواصا ارارتعال لص اب ”مستقا“ موقع يتيح :مستقا موقع-ب

 حبيز مناراتنع عرض للمتخ،،ني مستقا يتيح كما مارتعاتنع  علو بالعما يقومو 

 .لتدفيذما ارارتعال أص اب من عرتض علو حي،لو 
 ”مستقا“ موقع عرب ارارتعال استعراض لالل من اردزل من بعد عن العما للمستقلني تميكن

 تيستلع العما  تصاحب ارستقا حقوق اروقع تيضمن العمال  لص اب عرضنع تتقديع

 ارارتع  لتكلفة ت قا %20 إت 7% بني ترتاتح نسبة ل،ع مع اروقع من مبا رة أرباح  ارستقا

https://www.nabbesh.com/ar/how-it-works/freelancer
https://mostaql.com/projects
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 تإنااء تالتلبيقال ارواقع تتلوير تالتسوي  الت،ميع اروقع  لالل من ارقدمة اجملاعل تتاما

 .ألرى جماعل جانب إت تالرتمجة ااتوى
  تعر  5 مقابا م،غرة لدمال تقديع إمكانية للمستقلني ”مخسال“ يو ر :مخسال موقع-ال

 تقديع للمستخد  تميكن  تعر  1 علو مخسال تحي،ا  تعرال 4 علو ارستخد  مدنا حي،ا

 لالهلا  من تالربح مخسال لالل من تقدمينا ميكن ال  اخلدمال عن أما أعلو  بسعر لدمال

 أت  يسبوي ل،ف ة غاله ت،ميع أت مقال ترمجة أت كتابة  تاما  لدمال تقديع  يمكن

 أ  2014 عا    أعلدا قد مخسال تكانا صوتي  مقلع تسييا أت بسيط لوجو ت،ميع

 .2013 عا  لالل  تعر مليو  بقيمة لدمال قدموا قد مخسال موقع مستخدمي
 ت،اميع سواء أعماهلع بيع اارت ني للم،ممني يتيح متيرا بيكاليكا يعترب :بيكاليكا موقع- 

 للاراء اروقع لالل من أعمال  ار،مع يعرض أيقونال  أت ملبوعال ات  عارال أت قوالب أت تيب

 الرباح من ارئة   40 يقتلع اروقع لكن ”بيكاليكا“ لالل من أرباح  علو حي،ا  رائنا تعدد

 .آلر موقع أي لالل من أعمال  يعبب للم،مع السماح مع
 لالل من اردزل من البعد عن العما ميكدا جذابا قويا صوتا متلا كدا إذا :سانديا موقع -ه

 أص اب مع تاروموبة اجلميلة الصوال أص اب جتمع مد،ة يعترب الذي Soundeals موقع

 للتعلي  لدمال تقديع ميكدا ارللوبة  الرسالة يوصا مؤثر صول عن الباحثني ارااريع

 لالل من اخلدمال من تغريما كتب أت كتيبال تسييا أت التسويقية الفيديو مقاطع علو ال،وتي

 العمال أص اب طرحنا ال  ارارتعال علو اعطالع كدامي كما تريد الذي بارقابا اروقع

 .مارتعاتنع لتدفيذ عرضا تتقديع
 عائد من %30 قدرما عمولة علو Soundeals تحي،ا اروقع  الا ارالية ارعامالل مجيع تتتع

 .ارارتعال تتدفيذ اخلدمال بيع
 الربح   البدأ جتربة عليا العمال  لص اب لدمال تقديع من متكدا منارال متلا كدا إذا

 تكو  تأ  اتنرتنا علو تواجدي تعزد أ  عليا لكن احلر  العما مواقع أحد لالل من مدنا

 .جيدا تقتا تدير تأ  صبورا

 االفتراضية المؤسسة .4-3

عن تحدة بال حدت  من حيز اركا  تالتدظيع تالقدرال  تعما علو أساس  بكي  مي عبارة

من لقي  ميزة تدا سية  مبعدو مي تحدة مكونة من عمال مودعني لتقاسع ارعلومال مبا ميكن 

 جغرا يا يتقامسو  العما تيت،لو  برسائا الكرتتنية   ني مؤسسة بدت  حدت  تدظيمية تع
 لتاال ات جتميع العمال   مكا  تاحد 

https://khamsat.com/
https://khamsat.com/
https://www.picalica.com/pages/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9/5
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تمي  بكة يتع من لالهلا تقاسع ارعلومال بني العمال  ينا  الليا تمع ارور ين تالزبائن 

لارجيا  تتميز مبيزة تدا سية كبرية جدا تمي متير ا رتاضي علو اعنرتنا ترؤية جديدة 

 تات ارة  لألعمال

 ضنا   مااع ا  عستخدا   رق العما اع رتاضية   ارؤسسال بعض الت ديال ال  نور  بع
 يلي:

 مامي اتمكانال ارتاحة للت كع   مستوى اجلو ة ارقدمة؟ -
 مو  كا اعلتزا  القانوني الذي ميكن ا  حيمي اردظمة تيدظع العالقة بني اع را ؟ ما -
 مامي ضمانال محاية سرية البيانال اخلاصة بارؤسسة؟ -

بسرعة  لكدنا لن لا حما  رق ترغع تجو  مذه الت ديال اع ا  الفرق اع رتاضية تتدامو 

العما العا ية ال  تقو  بالعبء الكرب   تاغيا ارؤسسال  لكن مع ديا ة الت ول ات ارؤسسال 

 اع رتاضية يقا اععتما  علو الفرق العا ية ال  تعتمد علو اعت،ال اربا ر بني اع را  

ع ارؤسسال سواء كانا   جمال ي،لح جلمي كما ناري ات ا  نظا  ارؤسسة اع رتاضية ع

ال،داعة ات اخلدمال تامنا ارزال بني اعسلوبني   النالة ارختلفة للمؤسسة مو اعصلح   

ا كال  أكثرالغالب اععع  حيز تعتمد مذه ارؤسسال علو حمفظة ما ية ا رتاضية تمذا مو 

تأتل ارمارسال ال  تقو  بنا مذه ارؤسسال   21ارؤسسال السائدة   ظا البيئة العامة للقر  

يسمو  ما إطارتتمثا   انااء مواقع هلا علو  بكة اعنرتنا تالبدء بالتعامالل التيارية   

 بالتيارة اعلكرتتنية 

 تطبيق التجارة االلكترونية في المؤسسات االفتراضية -5

سدا  ال  تو رما تكدولوجيا باكا مثالي حلاعل الدعع تاع تستييب ارؤسسال اع رتاضية

ارعلومال تاعت،اعل   انتاار نااطال تعمليال ارؤسسال اع رتاضية عرب مداط  ت ضاءال 

جغرا ية متداثرة تاما العديد من الاركاء تالزبائن من خمتلف القلاعال خيل  مااكا 

جمال رواجنتنا اع من لالل تقديال راقية مثا أساليب الرقابة ارتكاملة تالتيارة  تدسيقية ع

 اعلكرتتنية تاعنرتنا  

يستدد قرار استخدا  التيارة اعلكرتتنية كقداة توديع بديلة ات إضا ية لت،ريف السلع  غالبا ما

واء من لالل اعنرتنا ات ل الكفاءة   مزايا ات مساتئ العرض اعلكرتتني ستاخلدمال ات اعتبارا

بدتن  للسلع تاخلدمال تقار  مع مزايا ات مساتئ قدوا  التوديع القائمة أصال  تنرى ا  التيار 

التيارة  تضللع بناارؤسسال اع رتاضية ارستقرة يقع بالدرجة التت علو مذه الوظيفة ال  

سبب الكامن تراء تجو  مؤسسة يكو  ال اعلكرتتنية   السعي من اجا لقي  الكفاءة غالبا ما

كنذه  تعلي   ا  الكفاءة تلعب  ترا أساسيا   عملية التيار قداة التوديع  تمبا ا  ا امة العالقال 

 ان  من ارمكن التيار بني الطراه ارختلفة غالبا ما تت ق  من لالل أساليب الرقابة ارتكاملة  

كن ارؤسسة اع رتاضية من لالهلا ت،ريف التيارة اعلكرتتنية لتو ري قداة توديعية تتم

( مثا Web-based  Vosمدتياتنا ات لدماتنا   ارؤسسال اع رتاضية ال  تعتمد علو الويب )
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(BOL) ( اتAmazon.com تعترب مثاع رائعا علو ذلا  حيز ا  مجيع العالقال بني الطراه )

 مذا الدوع من ارؤسسال اع رتاضية تدظع ارعدية) العمالء تارااركو    ارؤسسة اع رتاضية(  

عرب اعنرتنا  اما الدوع الثاني من ارؤسسة اع رتاضية  نو موج  حنو اعبتكارية تاررتنة  تمذا 

 يوض   اجلدتل اروالي: ما
 : العالقة بني ارؤسسة اع رتاضية تالتيارة اعلكرتتنية 01اجلدتل

الوظيفة الساسية للتيارة  علوالرتكيز  نوع ارؤسسة اع رتاضية

 اعلكرتتنية

 قداة توديع الكفاءة مستقرة

  ضاء سوقي اررتنة تاعبتكار  يداميكية

لتلبية طلبا ما   ارؤسسة اع رتاضية الديداميكية يتقاسع الفاعلني  ينا معار نع تمناراتنع 

معاره تلربال غري متو رة لعميا ات تلوير سلعة ات لدمة يتللب تنتاجنا ات تقدمينا تو ر 

ضمن ارؤسسة  حيز تقو  ارؤسسة بلرح مذه السلعة ات اخلدمة   السوق  تيكو  اعمتما    

مذا الدوع من ارؤسسة اع رتاضية مد،با باكا أكرب علو التيارة اعلكرتتنية كفضاء سوقي  

معال ا رتاضية  حيز تعلي   ا  أ كار تآراء الزبائن ميكن قياسنا ات لديدما من لالل جمت

ميدح ارااركو  الفرصة لتبا ل اراورة تالد،ح مع بعضنع البعض من لالل اعنرتنا  تتتع 

عملية تلوير اردتيال تاخلدمال من قبا الطراه ارعيدة باكا الكرتتني  تتعترب عملية 

( مبثابة مثال جديد علو مذا اردوع من اردظمة Linuxباسع)التاغيا ارعرته  تلوير نظا 

تعين احتمال ا  تكو  قائمة ات ممكن ا  تكو  قائمة( اروجنة  ال )الديداميكية اع رتاضية 

صوب اررتنة اعبتكارية  تالواقع ا  مساممال اآلعه من اخلرباء اللوعيني من لالل اعنرتنا 

لدوع من ارؤسسال اع رتاضية تاعرتقاء بنا ات قد سامما باكا كبري    عع تتعزيز مذا ا

سوقي  )كفضاء ي  ا  تظيفة التيارة اعلكرتتنية  اع  م،اه ارؤسسال الدوعية تالر يعة  تمما 

تك  اة حلاد اعطراه ارعدية كا ة   بوتقة تاحدة( قد سامما مي اعلرة   تفعيا مذا الدوع 

يتنا تقدرتنا علو التواصا   بيئة  ائمة التغري من اردظمة اع رتاضية تعزدل  يداميك

 تالت ول 

تاجلدير بالذكر ا  العديد من الدراسال تالحباث تبني ا  امتمامال اعنسا  العا ي   ارتوسط 

جماعل حمد ة  تمي اجملاعل ال  يكو   ينا مذا اعنسا  مستعدا لبذل ارال  5-3تد ،ر بني 

لالل اعستثمار المثا  ن(  تماحلاجة )عداقيدتاجلند علينا  تيلل  علو مذه اجملاعل تسمية 

تمكانيال التيارة اعلكرتتنية كفضاء سوقي ميكن ا باع مذه احلاجال ب  ضا أسلوب متاح 

صا تتقاسع اخلربال مع أناس من للفيال متاابنة تمتوا قة يعترب عد،را حتو اآل    التوا

تاري ات است الة قيا   ركة تاحدة   تيربة اريدا  تاخلربة منما   مذا اجملال بالذال 

مبفر ما تلبية عداقيد احلاجة باكا كا  تتاه  اعمر الذي يستدعي تعاضد جنو  العديد من 

الاركال ارختلفة ال  متتلا معاره متدوعة تمتبايدة حبيز ي،بح من ارمكن تلبية تا باع مذه 
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تتعترب ارؤسسة  الفعالية ارتعاضدة العداقيد بالاكا الذي حيق  رضا الزبو  تبالتالي امداه 

اع رتاضية الديداميكية ارر ح اعت ر حظا لتبوأ تلعب مذا الدتر الريا ي   ا باع عداقيد 

  احلاجة باكا متكاما  
تالواقع ا  مذا الوضع يفسر حقيقة اتحباط الذي ي،يب الكثري من ارؤسسال جتاه اعنرتنا  

الابكة تلاتل من لالل مذه ارواقع ا باع حاجال عامة   نذه ارؤسسال متتلا مواقع علو

لناس جمنولي اهلوية يتيولو  عرب مواقع الابكة من  ت  ا  تكرتث مذه ارؤسسال بالتعره 

علينع  خ،يا تلاترمع تتتعات  معنع باكا طبيعي تمتقن  تيبدت ا  انااء مواقع علو الابكة 

كا تحده أ اة  عالة لت سيس عالقال متيدة مع الزبائن ارداو   تع يايضمن للمؤسسة الدياح  ع

تااا ظة علينع  تما مي ارؤسسال اع رتاضية الديداميكية تستثمر اليو  جنو ما تمعار نا 

ارارتكة باتضا ة ات ال تال تالتقديال اجلديدة ال  اتاحتنا تكدولوجيا ارعلومال رعر ة 

نا تاستخدا  كا ذلا لتعزيز تعء الزبائن  تمن ارتوقع ا  ارزيد عن دبائدنا تمور ينا ت ركائ

ياند ارستقبا القريب تدامي عد  ارؤسسال اع رتاضية الديداميكية تكذلا قوتنا علو 

   الساحة اعلكرتتنية   

 خالصة

غريل الثورة الرقمية ارتمثلة   تكدولوجيا ارعلومال تاعت،ال العديد من ارفاميع ات ارية  

اععتما  علو نظع  تأصبحاروار  اعسرتاتييية   أي مؤسسة   أحدحيز أصب ا ارعلومال 

  كثر   العما بإ لال مذه التقدية   ارؤسسال اخلاصة تالعمومية  لاصة  أكثرارعلومال 

خداماتنا عدما اتض ا الت ثريال ال  ميكن ا  لدثنا   مجيع ميا ين التدمية من لالل استب

مس ا تكدولوجيا ارعلومال تاعت،ال بالف،ا ارا ي لعملية تقديع سلعنا ات   كما ارختلفة

لدماتنا عن الزبائن   العديد من ارؤسسال صارل تستثمر   مذه التكدولوجيا لتمكن دبائدنا 

القيا  بتعامالتنا من مدادهلع ات من لالل حواسيب مكاتبنع عن طري  استخدا   بكة من 

 اعنرتنا 

يبدتا جليا اممية تجو  مؤسسال ا رتاضية   اقت،ا  معر  متلور   لع تعد الساليب ت

التقليدية   ات ارة تالتدظيع قا رة علو اعستيابة رتللبال اررحلة اجلديدة تمجلة التلورال 

ل  تاندما بيئة اععمال  علو مذا الساس يتللب بذل ارزيد من تبا ل اخلربال تارعاره بني ا

تت،ميع مؤسسال تستييب للمدا سة تطلبال الزبائن   نداي عالقة ارؤسسال بنده تكوين 

جدلية بني التلور احلاصا   جمال التيارة اعلكرتتنية تتلبيقاتنا تاعجتامال احلالية لبلورة 

نور ارؤسسال اع رتاضية علو ال،عيد اتقليمي تالعاري  تالذي يؤكد مذا مو اعجتاه ات تظ

اسرتاتييية بني مؤسسال كانا بيدنا مدا سة  ديدة لل ،ول علو ح،ص تكوين لالفال 

  سوقية ضمن اردظور الكالسيكي للعما  

 :قائمة المراجع
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