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 مفهوم اإلدارة االلكترونية. 1

 .التنظيم اوالممارسة  ماتفتضيهاإلدارة االلكترونية في معناها الحديث هي استخدام الوسائل والتقنيات االلكترونية بكل 
 

تشاامل  انهاا اذإطاار عاام ومنظوماة تقنياة متكامخاة تختخاام عاس الممارساات التقخيدياة لايدارة العادياة   بانهاا Daleعرفهاا -
تحوال كبيرا في العمل يشمل األنشطة اليومياة فاي الدولاة ماس بشارجة وايتماعياة واةتلاادية لختطاوجر الاداخخي لهاا  وجهاد  

 .تقديم خدمات أفضل مس تخك التي تؤديها اإلدارة التقخيدية ألال الى
 

فهااي بشااكل عااام عبااارة عااس منظومااة الكترونيااة متكامخااة تعتمااد عخااى تكنولوييااا المعخومااات واالتلااا  لتحوجاال العماال  -
تنفااذ بواسااطة التقنيااات الرةميااة الحديعااة  والسااعي لتخفياام حاادة المشاااكل النايمااة عااس تعاماال  اعمااا  الااىاإلداري الياادوي 

فهاي إدارة باال ورأل ألنهاا تساتخدم . بما يساهم في تحقيق الكفاءة والفعالية في األداء التنظيماي االفرادطخب المنتيات مع 
األرشاايم االلكترونااي واألدلااة والمفكاارات االلكترونيااة والرسااائل اللااوتية  وهااي إدارة بااال مكاااس تعتمااد أساسااا عخااى الهاااتم 

  وهااي إدارة باااال تنظيمااات يامااادة  فخمؤسساااات الذكيااة تعتماااد عخاااى  24/7/365المحمااو   وهاااي إدارة بااال ممااااس تعمااال 
 .عما  المعرفة ولناعات المعرفة

 الروحي االب وهو Peter drucker أنلارها ابرم مس االلكترونية  ليدارة ادارجة رؤية لديه مس الباحعيس مس هناك•
 باستخدام والمؤسسات االفراد وتدير تويه عخيه الذي األساس هي اإلدارة اس عخى يؤكد والذي العشرجس القرس  في ليدارة

 المؤسسة وانما فحسب التكنولوييا ليست اةتلاد او دولة ألي النابض القخب فاس ولهذا لها  مساعدة كأداة التكنولوييا
 .المدارة
 القدرات يمنح الذي األساس بولفها بالتكنولوييا االعياب الرؤية هذه تعكس حيث تكنولويية رؤية لديه مس ومنهم
 تحدد وانما واستخدامها  تطوجرها اتياهات اإلدارة تحدد أداة ميرد تعد لم فالتكنولوييا اإلدارة  فيها بما شيء كل وجويه
 دعاة فاس وعخيه .اإلدارة لتسبق مويهة فكرة فهي عمخه  عخيها وماينبغي اإلدارة واتياهات الموارد تخليص خيارات

  .اإلدارة دور مس يقخخوس  الفكرة هذه



 المصطلحات المرتبطة باإلدارة االلكترونية-2

رافقات اإلدارة االلكترونياة ملاطخحات تتاداخل  االعماا نتيية لختطورات التكنولويية وأنظمة االتلاالت في مؤسساات 
 .معها تارة وتترابط معها بعالةات تارة أخرى 

 

اإلدارة االلكترونية هي اإلطار الشمولي الواساع تضام حخقتايس أساسايتيس  يقاع األو  فاي مساتوى المهاام  اسما نالحظه 
  ويقع العاني في مستوى المهام والخدمات التي يمارساها المساتعمروس (القطاع العام)التي تمارسها الحكومة ومؤسساتها

  يمكننا القو  بأس اإلدارة االلكترونية تشبه العمخة ذات الويهيس فهي لس تحقق الغارض منهاا بكفااءة (القطاع الخاص)
 .والشكل الموالي يوضح الملطخحات المرتبطة باإلدارة االلكترونية. يتكامل فيها القطاعيس العام والخاص اسدوس 

 المصطلحات ذات العالقة باإلدارة االلكترونية

االلكترونية اإلدارة  

 الحكومة االلكترونية االعمال االلكترونية

 التجارة االلكترونية االعمال غير التجارية

M-C B2E E2B C2C C2B B2C B2B G2B G2C G2G B2G 
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 اإلدارجة األنشطة سائر عخى العمل أتممه فكرة عخى تقوم وهي لألعما  يديدا نموذيا تمعل االلكترونية فاألعما 
 .ومبائنها وموظفيها بوكالئها المؤسسة لعالةة تمتد اذ بالمبوس  المورد بعالةة فقط تتعخق ال فهي والخدمية  والمالية
 اللالت باستخدام باألعما  القيام طرجقة يلم الذي الشامل اإلطار هي االلكترونية االعما  اس يعني وهذا

 تحقيق ايل مس وفعالية بكفاءة والشركاء المورديس المبائس  المدراء  العما   معل األخرى  األطرا  مع االلكترونية
   .أهدافها

 

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

 

 :مس خال  المعادلة التالية اليهاااللكترونية يمكس النظر  االعما أس  Strauss &Frostكل مس  اكدوفي االتياه نفسه 
 

 :فئتيس الىااللكترونية  االعما وتلنم 
اساااتخدام شااابكات االتلااااالت والسااايما شااابكات االنترنااات  بهااااوالمقلاااود : االلكترونياااة غيااار التجارياااة االعماااال•

إدارة سالساااال التيهياااام وتخطاااايط مااااوارد  او  ألداء األنشااااطة المتمعخااااة فااااي إدارة العالةااااات مااااع المبااااائس  واالكسااااترانت
دارة التحااويالت الماليااة الفورجاة  ولهااذا تلاانم  االلكترونيااة رياار التيارجاة بحسااب نمااط التكنولوييااا  االعماا المشاروع  واد

 .وطبيعته اسنادهنوع النشاط الذي ييري  اوالمستخدمة 
عمخيااات البيااع والشااراء  كالعالةااات باايس المااورديس والمسااتعمرجس عباار شاابكة  الااىهااي مفهااوم يشااير :التجااارة االلكترونيااة•

االلكترونياة  وهاي الشاكل األو  لالساتخدامات التيارجاة  االعما الخالة  فهي أحد يوانب  االعما االنترنت وشبكات 
فاااي منتلااام  لألنترناااتاالساااتخدام التيااااري  الاااى واكاديمياااةبعاااد تحولاااه ماااس االساااتخدام ألراااراض عساااكرجة  لألنترنااات
المؤسساات متمعختاا فاي الساوأل االلكتروناي  اماامفاساتخدام االنترنات ماس طار  اليمهاور مانح فرلاا يديادة . التسعينات

 الاىالكترونية فيما بعد ولوال  اعما مس ايل عقد اللفقات  مما منح الميا  لظهور تيارة الكترونية يديدة  وظهور 
علر الكتروني رةمي يديد  فالتيارة االلكترونية باختلار هي ميموعة المعاامالت الرةمياة المرتبطاة بأنشاطة تيارجاة 

 .وبيس المشارجع واإلدارة واالفرادالبعض  وبيس المشارجع  ببعضهابيس المشارجع 
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بهااااد  رفااااع كفاااااءة األداء الحكااااومي وخفااااض  لتقااااديم الخاااادمات لخمااااواطس أسااااخوبايديداإس الحكومااااة االلكترونيااااة تمعاااال 
سااهخة لالسااتفادة مااس العااورة الرةميااة  المواطنااوس وتااوفير المعخومااات والبيانااات بطرجقااة التييعانيمنهاااالروتينيااة  االيااراءات

الهائخة  وهي بذلك تساتبد  اللاورة التقخيدياة لخحكوماة بواةاع يدياد تلااو عخاى ضاوئه العالةاات التبادلياة بايس األيهامة 
 .الحكومية مس يهة ويمهور المستفيديس مس خدماتها مس يهة أخرى 

 :تقوم الحكومة االلكترونية عخى أربعة ركائم
 

تيميااع كاال األنشااطة والخاادمات المعخوماتيااة والتفاعخيااة والتبادليااة فااي موضااع واحااد هااو موةااع الحكومااة الرساامي عخااى •
 ؛شبكة االنترنت

 

 ؛تحقيق حالة اتلا  دائم باليمهور مع القدرة عخى تاميس كافة االحتيايات االستعالمية والخدمية لخمواطس•
 

 .حدىتحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق واألداء واالنيام بيس دوائر الحكومة ذاتها ولكل منها عخى •
 

 .لكافة العنالر بما فيها تحقيق عوائد أفضل مس األنشطة الحكومية ذات المحتوى التياري  االنفاألتحقيق وفرة في •



 التحول نحو المؤسسات الرقمية-3

 مميزات المؤسسات الرقمية. 3-1

 :بمايخيتتميم المؤسسات الرةمية 
 تنظيم ديناميكي متطور ومتفاعل باستمرار مع المتغيرات الداخخية والخاريية؛•
 

 ساعة يوميا بال انقطاع؛ 24عخى مدار  اعمالهاتباشر المؤسسة االلكترونية •
 

 تتسم عمخيات المؤسسة االلكترونية بالسرعة والمرونة والقيمة المضافة األعخى؛•
 

 الحد األةلى المتاح؛ الىتستعمر المؤسسة االلكترونية تقنيات المعخومات واالتلا  •
 

 في السوأل المحخي؛ والتنحلريتسع سوأل المؤسسة االلكترونية ليشمل العالم كخه •
 

 تستخدم آليات يديدة إلنتاج القيمة؛•
 

 عالية الترابط؛ وانتاييةتتميم بعمخيات إدارجة  تسويقية •
 

تسعى لبناء درية عالية مس التكامل واآلنية في التعامل مع المبائس والمورديس وريرهم مس عنالر المناخ المحايط ذوي •
 العالةة؛

 

تستعمر االنترنت وتستخدمها في كافة معامالتها مع العمالء والمورديس  كما تساتعمر منطاق االنترنات فاي بنااء شابكات •
 لختعامل بيس ةطاعاتها المختخفة؛ Intranetداخخية 

 

 تستعمر في تكوجس بنية معخوماتية وشبكات اتلاالت متشابكة ومترابطة وفعالة عخى مدار الساعة؛•
 

 تتمتع بنظم متطورة الستعمار وتباد  المعرفة؛•
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 :حتى تكتسب المؤسسة لفة الرةمية تمر حسب المتخلليس عخى عالث مراحل رئيسية
 

 مرحلة المؤسسة الواعية الكترونيا*
المؤسسة تستشعر حس الطوارئ حو  االنترنت  فتعمل عخى اساتخدام موةاع الوجاب وذلاك لتقادم ماس  المرحخةتبدأفي هذه 

 .خالله معخومات لمبائس معينيس
 

 مرحلة االنطالق االلكتروني*
التغييارات المهماة فاي عمخياة التورجاد  واياراءفيها تبدأ المؤسسة في بيع السخع والتعامل عبر االنترنت عخى سبيل المعا   

  فتباادأ بااالتعر  وتمياام الفاارص المتاحااة لألعمااا  ولعااروض التيااارة االلكترونيااة  وتطااور بعااض االسااتراتيييات الالورةيااة
 .اليديدة التي تتناسب والوضع اليديد لها

 

 االلكترونية االعمالمرحلة *
العقافاة االلكترونياة  وجااتم  تتياذرحياث تكاوس رؤياة التساوجق االلكتروناي لخمؤسساة واضاحة لكال العاامخيس والشاركاء  وهناا 
 .تقاسم المعرفة بشكل حر في كل المؤسسة ومستوياتها مدعومة بالبيئة الداخخية والخاريية



 العمل عن بعد والمؤسسات االفتراضية-4

 العمل عن بعد. 4-1
يدياد والما  يتوساع باساتمرار هاو العاالم االفتراضاي   اخارمع تلاعد العلر الشبكي واالنترنت تلااعد عاالم 

عاااالميس متنافسااايس وهماااا العاااالم الماااادي المخماااوس والعاااالم االفتراضاااي الملااانوع ماااس  الاااىحياااث انقسااام العاااالم 
 .االفتراضي وهو عبارة عس معخومات محسوبة شبكيا االعما المعخومات  الذي ظهر فيه سوأل 

ظهور أساخوب لخعمال يطخاق عخياه أساخوب العمال عاس بعاد  ويساتخدم هاذا األساخوب ماع الماوظفيس  الةأدى ذلك 
كمااا . منطقااة اوالااذيس ال ييمعهاام المكاااس الواحااد مااع الماادير واإلدارة  معاال تااومع المااوظفيس فااي أكعاار مااس دولااة 

ينتشاار أسااخوب العماال عااس بعااد باايس المااوظفيس ذوي الاادوام اليمئااي ممااس يمارسااوس أكعاار مااس عماال واحااد وباايس 
. الوظيفاة بشاكل يمئاي اوماع االساتمرار فاي العمال  اطفاالهساألمهات الخواتي يردس البقاء فاي بياوتهس ومالمماة 

 االشارا المؤسساة وتحات  اويكاوس عادم يماع كال الماوظفيس فاي مكااس واحاد وخالاة بالشاركة  اسهذا ويمكاس 
 .ومانحو ذلك االنفاألأسباب تتعخق باليدوى االةتلادية وترشيد  الىالمباشر ليدارة يعود 



 :العربية بعد عن العمل مواقع عن امثلة .1.4
 

 نبش موقع -أ•
ألام مساتقل  ويعتبار ناب  ماس أبارم مواةاع العمال  75ويعمال ماس خاللاه أكعار ماس  2015انطخق الموةع عاام •

م  العربياة  حياث ياوفر ساوأل عمال عبار اإلنترنات ياربط بايس ألاحاب األعماا  والمواهاب أو اعس بعاد ماس المنا
ألااحاب المهااارات  لخعماال مااس خااال  الموةااع  مااا عخااى المسااتقل إال تسااييل بياناتااه كامخااة والتااي تشاامل مهاراتااه 

مااس خاللهااا ضااماس ويااود أفضاال ” نااب “وأمعخااة عخااى أعمالااه  وبعاادها سااينتقل إلااى عمخيااة المقابخااة والتااي يحاااو  
 .المواهب  وبايتيام المقابخة يلبح المستقل عضوا في الخدمة

  يقاوم ألاحاب األعماا  بعارض مشاروعاتهم وبنااءا عخيهاا يقتارح فرجاق ”نب “عمل مس خال   تتحلخعسوحتى 
أشااخاص لكااي يقومااوا بتنفيااذ المشااروع  عخااى الخمسااة أشااخاص إرسااا  عروضااهم ليختااار منهااا  5عماال الموةااع 

لاحب العمال  إذا تام االختياار  يحادد المساتقل ماع العميال خطاوات المشاروع ويساتخم أموالاه مباشارة ماس خاال  
ماس أربااح المساتقل  أماا عاس % 15يوما مس االنتهااء ماس تنفياذ المشاروع  وتحلال ناب  عخاى  15نب  خال  

مياالت العمل فتشمل تطوجر وتلميم المواةع وتلميم بطاةاات العمال والمطبوعاات ولايانة المواةاع والتساوجق 
االلكترونااي وكتابااة المحتااوى والبيانااات اللااحفية والتريمااة باإلضااافة لعاادد كبياار ياادا مااس الخاادمات التااي يمكااس 

 .تقديمها مس خال  المنلة
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 مستقل موقع-ب•
أللاااااحاب المشاااااروعات التوالااااال ماااااع مساااااتقخيس أو متخللااااايس يقوماااااوس بالعمااااال عخاااااى ” مساااااتقل“يتااااايح موةاااااع •

مشااااروعاتهم  كمااااا يتاااايح مسااااتقل لخمتخللاااايس عاااارض مهاااااراتهم بحيااااث يحلااااخوس عخااااى عااااروض مااااس ألااااحاب 
 .المشروعات لتنفيذها

وتقاديم عرضاهم ” مساتقل“ويمكس لخمستقخيس العمل عس بعد مس المنم  مس خال  استعراض المشاروعات عبار موةاع 
أللحاب األعما   ويضمس الموةع حقوأل المستقل ولاحب العمل  ويستخم المستقل أرباحه مباشرة مس الموةاع ماع 

وفقاااا لتكخفاااة المشاااروع  وتشااامل الميااااالت المقدماااة ماااس خاااال  الموةاااع  % 20إلاااى  7%خلااام نسااابة تتاااراوح بااايس 
نشاء المحتوى والتريمة إلى يانب مياالت أخرى   .التلميم والتسوجق وتطوجر المواةع والتطبيقات واد

 خمسات موقع-ج•
دوالرات  4دوالر  يحلل منهاا المساتخدم عخاى  5لخمستقخيس إمكانية تقديم خدمات ملغرة مقابل ” خمسات“يوفر •

دوالر  ويمكاااس لخمساااتخدم تقاااديم خااادمات بساااعر أعخاااى  أماااا عاااس الخااادمات التاااي يمكاااس  1عخاااى  خمسااااتويحلااال 
والااربح مااس خاللهااا  فاايمكس تقااديم خاادمات فتشاامل  كتابااة أو تريمااة مقااا  أو تلااميم  خمساااتتقااديمها مااس خااال  

ةاااد أعخنااات فاااي عاااام  خمسااااتمقطاااع لاااوتي  وكانااات  أوتساااييلبسااايط  لوياااوراااال  للااافحة فيسااابوك أو تلاااميم 
 .2013ةد ةدموا خدمات بقيمة مخيوس دوالر خال  عام  خمساتأس مستخدمي موةع  2014

https://mostaql.com/projects
https://khamsat.com/


 بيكاليكاموقع -د•
مطبوعاات  اومتيرا يتيح لخملمميس المحترفيس بياع أعماالهم ساواء تلااميم وجاب أو ةوالاب أو شاعارات  بيكاليكايعتبر •

” بيكاليكااا“أو أيقوناات  يعارض الملامم أعمالاه ماس خاال  الموةاع لخشااراء وعناد شارائها يحلال عخاى أرباحاه ماس خاال  
 .مس األرباح مع السماح لخملمم ببيع أعماله مس خال  أي موةع آخر المئةفي  40لكس الموةع يقتطع 

 موقعسانديل -ه•
الااذي يعتباار Soundealsإذا كناات تمخااك لااوتا ةويااا يااذابا يمكنااك العماال عااس البعااد مااس المناام  مااس خااال  موةااع•

منلاااة تيماااع ألاااحاب األلاااوات اليميخاااة والموهوباااة ماااع ألاااحاب المشاااارجع البااااحعيس عاااس لاااوت ماااؤعر يولااال 
الرسالة المطخوبة  يمكنك تقديم خدمات لختعخيق اللاوتي عخاى مقااطع الفياديو التساويقية أو تساييل كتيباات أو كتاب 
وريرهااا مااس الخاادمات مااس خااال  الموةااع بالمقاباال الااذي ترجااد كمااا يمكنااك االطااالع عخااى المشااروعات التااي طرحهااا 

 .ألحاب األعما  وتقديم عرضك لتنفيذ مشروعاتهم
ماس عائاد بياع الخادمات % 30عخى عمولاة ةادرها Soundealsوتتم يميع المعامالت المالية داخل الموةع ويحلل

 .وتنفيذ المشروعات

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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هي عبارة عس وحدة بال حدود مس حياث المكااس والتنظايم والقادرات  تعمال عخاى أسااس شابكي لتقاسام المعخوماات 
بماااا يمكاااس ماااس تحقياااق ميااامة تنافساااية  بمعناااى هاااي وحااادة مكوناااة ماااس عماااا  ماااومعيس يغرافياااا يتقاساااموس العمااال 

 .تيميع العما  في مكاس واحد الى والتحتاجوجتلخوس برسائل الكترونية  فهي مؤسسة بدوس حدود تنظيمية 
وهي شبكة يتم مس خاللها تقاسم المعخومات بيس العما  فيها داخخيا وماع الماورديس والمباائس خاريياا  تتميام بميامة 

 .تنافسية كبيرة يدا وهي متير افتراضي عخى االنترنت ورؤية يديدة لألعما  واإلدارة

 او الصناعة مجال في كانت سواء المؤسسات لجميع اليصلح االفتراضية المؤسسة نظام ان الى نشير كما

 تعتمد حيث ،االعم الغالب في االصلح هو للمؤسسة المختلفة األنشطة في االسلوبين بين المزج وانما الخدمات

 للقرن العامة البيئة ظل في السائدة المؤسسات اشكال أكثر هو وهذا افتراضية مادية محفظة على المؤسسات هذه

 والبدء االنترنت شبكة على لها مواقع انشاء في تتمثل المؤسسات هذه بها تقوم التي الممارسات وأول ،21

 .االلكترونية بالتجارة مايسمى إطار في التجارية بالتعامالت



 تطبيق التجارة االلكترونية في المؤسسات االفتراضية. 5

 المعلومات تكنولوجيا توفرها التي واالسناد الدعم لحاالت مثالي بشكل االفتراضية المؤسسات تستجيب

 تشمل متناثرة جغرافية وفضاءات مناطق عبر االفتراضية المؤسسات وعمليات نشاطات فانتشار واالتصاالت،

 تقنيات خالل من اال لمواجهتها المجال تنسيقية مشاكل يخلق القطاعات مختلف من والزبائن الشركاء من العديد

   .واالنترنت االلكترونية والتجارة المتكاملة الرقابة أساليب مثل راقية

 الاااىإضاااافية لتلااارجم الساااخع والخااادمات  اوةااارار اساااتخدام التياااارة االلكترونياااة كقنااااة تومجاااع بديخاااة  مايساااتندرالباااا 
بدوناه لخساخع والخادمات تقاارس  اومسااوئ العارض االلكتروناي ساواء ماس خاال  االنترنات  اوفمماياا . اعتبارات الكفااءة

اختيااار المؤسسااات االفتراضااية المسااتقرة يقااع بالدريااة  اسوناارى . التومجااع القائمااة ألااال ةنااواسمساااوئ  اومااع ممايااا 
 مااايكوس فالسااعي مااس اياال تحقيااق الكفاااءة رالبااا . التيااارة االلكترونيااة بهااااألولااى عخااى هااذه الوظيفااة التااي تضااطخع 

وبماا . السبب الكامس وراء ويود مؤسسة كهذه  وعخيه فااس الكفااءة تخعاب دورا أساسايا فاي عمخياة اختياار ةنااة التومجاع
العالةااات باايس األطاارا  المختخفااة رالبااا مااا تتحقااق مااس خااال  أساااليب الرةابااة المتكامخااة  فانااه مااس الممكااس  ادامااة اس

 اواختياااار التياااارة االلكترونياااة لتاااوفير ةنااااة تومجعياااة تاااتمكس المؤسساااة االفتراضاااية ماااس خاللهاااا تلااارجم منتياتهاااا 
 او (BOL)معاااال ( Web-based  Vos)فالمؤسسااااات االفتراضااااية التااااي تعتمااااد عخااااى الوجااااب . خاااادماتها

(Amazon.com ) العمااااالء ) يميااااع العالةااااات باااايس األطاااارا  المعنيااااة استعتباااار معاااااال رائعااااا عخااااى ذلااااك  حيااااث
النااوع  امااا. فااي هااذا النااوع مااس المؤسسااات االفتراضااية تاانظم عباار االنترناات( والمشاااركوس فااي المؤسسااة االفتراضااية

 :اليدو  الموالي مايوضحهوالمرونة  وهذا  االبتكارجةالعاني مس المؤسسة االفتراضية فهو مويه نحو 



الوظيفة األساسية للتجارة  التركيز على نوع المؤسسة االفتراضية
 االلكترونية

 ةناة تومجع الكفاءة مستقرة

 فضاء سوةي المرونة واالبتكار ديناميكية

 العالقة بين المؤسسة االفتراضية والتجارة االلكترونية:  01الجدول

 

تطاوجر ساخعة  اوفي المؤسسة االفتراضية الديناميكية يتقاسام الفااعخيس فيهاا معاارفهم ومهااراتهم لتخبياة طخباا ماا لعميال 
تقديمها توفر معار  وخبرات رير متوفرة ضمس المؤسسة  حيث تقوم المؤسساة بطارح  اوخدمة يتطخب إلنتايها  او

ويكوس االهتمام في هذا النوع مس المؤسسة االفتراضاية منلابا بشاكل أكبار عخاى . الخدمة في السوأل  اوهذه السخعة 
تحدياادها مااس خااال  ميتمعااات  اووعخيااه فاااس أفكااار وآراء المبااائس يمكااس ةياسااها . التيااارة االلكترونيااة كفضاااء سااوةي

افتراضااية  حيااث يماانح المشاااركوس الفرلااة لتباااد  المشااورة والنلااح مااع بعضااهم الاابعض مااس خااال  االنترناات  وتااتم 
وتعتبار عمخياة تطاوجر نظاام التشاغيل . عمخية تطوجر المنتيات والخدمات مس ةبل األطارا  المعيناة بشاكل الكتروناي

التاي تعناي احتماا  )بمعابة معا  يديد عخى هذا المنوع مس المنظمة االفتراضية الديناميكياة ( Linux)المعرو  باسم
مساااهمات اآلال  مااس  اسوالواةااع . االبتكارجااةالمويهااة لااوب المرونااة ( تكااوس ةائمااة اسممكااس  اوتكااوس ةائمااة  اس

الخبراء الطوعييس مس خال  االنترنت ةد ساهمت بشكل كبير في دعم وتعمجم هذا النوع ماس المؤسساات االفتراضاية 
كفضاااء )وظيفااة التيااارة االلكترونيااة  اسوممااا ال شااك فيااه . ملااا  المؤسسااات النوعيااة والرفيعااة الااى بهاااواالرتقاااء 

في تفعيل هذا النوع مس المنظماة  االخرةةد ساهمت هي ( المعنية كافة في بوتقة واحدة االطرا سوةي وكأداة لحشد 
 .االفتراضية وعممت ديناميكيتها وةدرتها عخى التوالل في بيئة دائمة التغير والتحو 

  . 



العاادي فاي المتوساط تنحلار بايس  االنسااساهتماماات  اسالعديد مس الدراسات واألبحاث تبيس  اسواليدير بالذكر 
ويطخاق . مساتعدا لباذ  الماا  واليهاد عخيهاا االنسااسمياالت محاددة  وهاي الميااالت التاي يكاوس فيهاا هاذا  3-5

ومس خال  االستعمار األمعل إلمكانيات التيارة االلكترونياة كفضااء (. عناةيد الحاية)عخى هذه المياالت تسمية 
فالتوالاال وتقاساام الخباارات مااع أناااس مااس . هااذه الحايااات بأفضاال أسااخوب متاااح حتااى اآلس اشااباعسااوةي يمكااس 

اساتحالة  الاىفتيرباة المياداس والخبارة تشاير .خخفيات متشابهة ومتوافقة يعتبر عنلرا مهما في هذا الميا  بالاذات
الذي يستدعي تعاضاد يهاود العدياد ماس  االمرةيام شركة واحدة بمفردها تخبية عناةيد الحاية بشكل كافي ووا   

هااذه العناةيااد  واشااباعالشااركات المختخفااة التااي تمتخااك معااار  متنوعااة ومتباينااة بحيااث يلاابح مااس الممكااس تخبيااة 
وتعتباار المؤسسااة االفتراضااية الديناميكيااة .الفعاليااة المتعاضاادة اهاادا بالشااكل الااذي يحقااق رضااا المبااوس وبالتااالي 

 .عناةيد الحاية بشكل متكامل اشباعحظا لتبوأ ولعب هذا الدور الرجادي في  االوفرالمرشح 
  

هذا الوضع يفسر حقيقة اإلحباط الذي يليب الكعير مس المؤسسات تياه االنترنات  فهاذه المؤسساات  اسوالواةع 
الهوياة يتيولاوس  ميهاوليحاياات عاماة ألنااس  اشاباعتمتخك مواةع عخى الشبكة وتحاو  ماس خاال  هاذه المواةاع 

تكترث هاذه المؤسساات باالتعر  عخايهم شخلايا وتحااورهم وتتعااوس معهام بشاكل  اسعبر مواةع الشبكة مس دوس 
لخمؤسسااة النياااح المنشااود  وال يشااكل وحااده أداة  اليضاامسمواةااع عخااى الشاابكة  انشاااء اسوجباادو . طبيعااي ومااتقس

وهاا هاي المؤسساات االفتراضاية الديناميكياة تساتعمر . فعالة لتأسيس عالةات متيناة ماع المباائس والمحافظاة عخايهم
تكنولوييااا المعخومااات  اتاحتهااااألدوات والتقنيااات اليدياادة التااي  الااىاليااوم يهودهااا ومعارفهااا المشااتركة باإلضااافة 

يشااهد  اسومااس المتوةااع . لمعرفااة الممجااد عااس مبائنهااا ومورديهااا وشااركائها واسااتخدام كاال ذلااك لتعمجاام والء المبااائس
 المستقبل القرجب تنامي عدد المؤسسات االفتراضية الديناميكية وكذلك ةوتها عخى الساحة االلكترونية



 خالصة
 

 ألبحت حيث اإلدارجة  المفاهيم مس العديد واالتلا  المعخومات تكنولوييا في المتمعخة الرةمية العورة ريرت
 العمل في فأكعر أكعر المعخومات نظم عخى االعتماد وألبح مؤسسة  أي في االستراتييية الموارد أحد المعخومات

 في تحدعها اس يمكس التي التأعيرات اتضحت بعدما خالة والعمومية  الخالة المؤسسات في التقنية هذه بإدخا 
 المادي بالفلل واالتلا  المعخومات تكنولوييا سمحت كما المختخفة  استخداماتها خال  مس التنمية مياديس يميع
 لتمكس التكنولوييا هذه في تستعمر لارت المؤسسات مس فالعديد المبائس  عس خدماتها او سخعها تقديم لعمخية
 .االنترنت شبكة استخدام طرجق عس مكاتبهم حواسيب خال  مس او مناملهم مس بتعامالتها القيام مس مبائنها

 

 اإلدارة في التقخيدية األساليب تعد فخم متطور  معرفي اةتلاد في افتراضية مؤسسات ويود اهمية يخيا وجبدوا
 هذا عخى .االعما  بيئة تشهدها التي التطورات ويمخة اليديدة المرحخة لمتطخبات االستيابة عخى ةادرة والتنظيم
 تستييب مؤسسات وتلميم تكوجس بهد  المؤسسات بيس والمعار  الخبرات تباد  مس الممجد بذ  يتطخب األساس
 وتطبيقاتها االلكترونية التيارة ميا  في الحالل التطور بيس يدلية عالةة فهناك .المبائس وطخبات لخمنافسة

 هو هذا يؤكد والذي والعالمي  اإلةخيمي اللعيد عخى االفتراضية المؤسسات وظهور لبخورة الحالية واالتياهات
 سوةية حلص عخى لخحلو  شديدة منافسة بينها كانت مؤسسات بيس استراتييية تحالفات تكوجس الى االتياه
   .لخعمل الكالسيكي المنظور ضمس

 


