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 لخصالم

التكنولوجيا هذه الكلمة الواحدة التي تخفي بين أحرفها عدد ضخم جدا تدخل في كل مجال من مجاالت الحياة والعمل، وقد 

أصبحت تتمتع بسوق ضخم وواسع أدى بنا إلى حيرة كبيرة عند اختيار أي جهاز تقني حديث، هذا إضافة إلى اإلعالنات 

يد من حيرتنا فكيف الحال في مجال األعمال فإذا كانت لدينا تقنيات سيئة أو دون المبالغ فيها في بعض األحيان والتي تز

المستوى المطلوب، هذا بالطبع سيؤدي إلى تعطيل في العمل وبالتالي إلى خسائر أكيدة. من هنا كان البد من وجود معايير 

 طور ـ ودون مبالغة ـ كل ثانية.وأسس نستطيع من خاللها أن نتعامل وأن نختار هذه التقنيات الحديثة والتي تت

وسـنتعرض في هذا البحث إلـى أهـم التطبيقـات فـي تكنولوجيـا إدارة األعمـال التـي يمكننـا االسـتفادة منها على أرض 

 الواقع ضمن هذه الثورة الكبيرة في عالم تكنولوجيا المعلومات.

 

 .العمل االداري، األعمال رقمية، إدارةالحداثة التكنولوجيا،  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract:  

Technology This word, which hides a very large number of characters enter in every area of 

life and work, has become a huge market and wide led us to a great confusion when 

choosing any modern technical device, in addition to the sometimes exaggerated ads that 

increase If we have bad or substandard technologies, this of course will lead to a disruption 

of work and consequently to certain losses. Hence, we had to have standards and bases from 

which to deal and choose these new technologies that evolve - without exaggeration - every 

second. 

In this research, we will review the most important applications in business management 

technology that we can benefit from on the ground in this great revolution in the world of 

information technology. 
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 مقدمة:

تشهد المؤسسات في الوقت الحاضر نموا كبيرا في حجمها وتنوعا في أنشطتها للتطورات السريعة التي تشهدها البيئة 

شكال جديدا من التنظيم وتسريع وتسهيل الخدمة لم المحيطة بها، خاصة التكنولوجية منها، إذ أصبحت المؤسسات تواجه 

يعرف من قبل، بالضرورة نتج عن هذا الوضع توفير الموارد البشرية المناسبة والمؤهلة لتلبية احتياجات متطلبات العمل، 

 لذلك ازداد االهتمام بالمورد البشري في ظل مؤسسة مهما كان نشاطها.

تاال، ومع زيادة التحول التكنولوجي للمؤسسات، أصب  من الضروري ومع ظهور االنترنت وتطور تكنولوجيا اال

تحويل الملفات الورقية إلى ملفات الكترونية، وأصبحت العالقات بين المؤسسات وفروعها والعاملين والزبائن تتم عن 

 طريق الشبكات الداخلية والخارجية واالنترنت.

جة اآللية للمعلومات السريعة والمتغيرة في ظل بيئة متغيرة باستمرار، حيث أن اإلدارة الحديثة أصبحت تعتمد على المعال 

حيث أصبحت تكنولوجيا االتاال البديل المفضل للمؤسسة ألنها تساعد هذه األخيرة على امتالك المعلومة السديدة 

 مؤسسة.والدقيقة في الوقت المناسب، إضافة إلى التغيرات التي تجلبها تكنولوجيا االتاال إلى وظائف ال

وبنـاء علــى مـا تقــدم تسـعى منظمــات األعمـال إلــى إحـداث التغيرات الالزمـة للتكيف والـتالؤم مــع التطورات الهائلة 

عها علـى وضـالتي تحدثها تكنولوجيا المعلومات، وهذا بالتالي يحـتم علـى كـل منظمـة أو مؤسسـة ترغـب فـي الحفـاظ 

 .فـي دائـرة التنـافس

ترغـب فـي البقـاء أو زيادة مقـدرتها التنافسية، العمـل سريعا علـى تغيير سـلوكها على كل مؤسسة او شركة ف 

وممارسـاتها، وإعادة التفكير فـي كـل نشـاطاتها، وقـد أدت هـذه التحديات إلى تبنى المؤسسـات مفاهيم إدارية جديدة 

 ا في الوقت الحالي وببن ما يجب أن تكون عليه مستقبالً.للتكيف مـع هـذه المتغيرات، ولتخطـي الفجـوة بينه

 

 مشكلة البحث:

لم يتوقف أثر التكنولوجيا الحديثة على المؤسسات فقط، بل تجاوز ذلك إلى خلق أسلوب جديد لإلدارة الحديثة يختلف عن 

المؤسسة  اإلدارية التقليدية فياألسلوب السابق، بل إن التكنولوجيا الحديثة قد أسهمت في تغيير مضامين وظائف العملية 

من تخطيط، تنظيم، رقابة، تنسيق واتخاذ القرارات، فلم تعد وظيفة التخطيط كالسابق نشاطا رسميا روتينيا يسبق التنفيذ، 

ويتم تنفيذه من األعلى إلى األسفل، مثلما تغيرت باورة جوهرية وظائف التنظيم والرقابة واتخاذ القرارات التي ساهمت 

في رفع مستوى اإلنتاجية وتحسين األداء وتقليص التكاليف. ومن هنا تتبلور مشكلة البحث في السؤال الرئيسي  بدورها

 التالي:

 ما هو دور الحداثة الرقمية والتكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة وفاعلية النظام اإلداري إلدارة األعمال؟

http://www.ajrsp.com/


 9102-01-5| تأريخ اإلصدار:  | اإلصدار السادس اث والنشر العلميالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                        4  

ISSN: 2706-6495 

 

 أهمية البحث:

 تتمثل أهمية البحث فيما يلي:

  علـى أثـر الحداثة الرقمية واستخدام تكنولوجيا المعلومـات فـي تحسـين العمـل اإلداري.التعـرف 

 .توضي  دور الحداثة الرقمية علــى عناصــر األداء اإلداري 

 .التعرف على الوضع الحالي لتطبيق تكنولوجيا الـنظم المحوسـبة 

 تخدام تكنولوجيا المعلومات.ابراز اهمية االدارة االلكترونية وزيادة فعاليتها من خالل اس 

 

 الدراسات السابقة:

 موضوع الدراسـة: أثـر تكنولوجيا المعلومـات اإلدارية علـى اإلبـداع م.3002دراسة: الضمــور،  -1

 والفاعلية التنظيمية في المنظمات.

فـي الشــركات أهم التوصيات البد من استخدام التكنولوجيا الحديثة وخاصـة تكنولوجيا المعلومـات وعناصـرها  

 وخاصــة الشــركات الاناعية فــي األردن لمــا لــه مــن داللــة واضــحة فــي اإلبــداع والفاعلية التنظيمية.

موضـوع الدراسـة: أثـر نظـم المعلومـات اإلدارية فـي رفـع الكفاءة  م.3002دراسة: عمر عثمان محمـد،  -2

 الة: )مانع فيتا للمشروبات الغازية(.اإلنتاجية في الماانع بالسودان. دراسة الح

أهــم التوصيات: البـد مـن رفـع مسـتوى الكفـاءة اإلنتاجية إلـى أعلـى مستوياتها لضـمان تحقيق الميزة التنافسية للمنتج 

تخاـص والتميز للمؤسسة ممـا يؤدي بالمنظمـة مـن تحقيق األهـداف المرجـوة منهـا. البـد مـن زيادة الكـادر الفنـي الم

 وتدريب وتأهيل الكـادر الموجـود، ضـرورة إتبـاع األساليب الحديثة فـي اتخاذ القرارات.

 مصطلحات البحث:

 الحداثة: 

، وتعني نقيض القديم، والحداثة أول األمر وابتداؤه، وهي “من حيث المضمون اللغوي، هي مادر من الفعل " َحَدَث 

 الشباب وأول العمر.

أما ما تعنيه الحداثة اصطالحا فهي: " اتجاه فكري أشد خطورة من اللبرالية والعلمانية والماركسية، وكل ما عرفته 

البشرية من مذاهب واتجاهات هدامة، ذلك أنها تضمن كل هذه المذاهب الفكرية، وهي ال تخص مجاالت اإلبداع الفني، 

 ه(4140)هدارة، “. كل مجاالتها المادية والفكرية على حد سواء والنقد األدبي، ولكنها تخص الحياة اإلنسانية في 
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 التكنولوجيا:

بأنهـا المـرادف اإلنجليزي لـ  Technologyويقاد بكلمة تكنولوجيا كمـا يعرفهـا عجـالن " إن كلمـة تكنولوجيا  

( Logosهارة فنية، وكلمـة )( وتعنـي: مTechno)تقنية(، فهي كلمة إغريقية األصل قديمة، مشـتقة مـن كلمتين هـم )

 م(4111)الشـهري، وتعنـي دراسـة، وعليه فالماـطل  )تكنولوجيا( يعنـي: تنظيم المهـارة الفنية. 

 اإلدارة اإللكترونية:

يعرفهــا الســلمي بأنهــا " منهجية إدارية جديدة تقــوم علــى االستيعاب واالســتخدام الــواعي لتقنيات المعلومـات  

)السلمي، واالتاـاالت فـي ممارسـة الوظـائف األساسية لـإلدارة فـي منظمـات عاـر العولمـة والتغييـر المستمر. 

 م(.3004

 اإلطار النظري للبحث

اإلدارة االلكترونية ضرورة حتمية يجب السعي لتطبيقها لمواكبة تطور عار مجتمع المعلومات في النظم لقد أصبحت 

 واالعمال اإلدارية، لخلق نمط يركز على البعد التكنولوجي.

 تعريف اإلدارة االلكترونية

ر االتااالت االلكترونية، عبتعرف اإلدارة االلكترونية بأنها " مجموعة األنشطة الحكومية التي تعتمد على االنترنت و

جميع طبقات ومستويات الحكومة، لتقديم الخدمات والمعامالت لألفراد والحاول على المعلومات في شتي المجاالت 

 م(3002)متولي،بيسر وسهولة. 

دال من ة بكما يقاد باإلدارة االلكترونية تبادل األعمال والمعلومات بين األطراف من خالل استخدام الوسائل االلكتروني

 االعتماد على استخدام الوسائل المادية األخرى كوسائل االتاال المباشر.

وكتعريف إجرائي " منهج حديث يعتمد على تنفيذ كل األعمال والمعامالت التي تتم بين طرفين أو أكثر من األفراد أو 

 المنظمات باستخدام كل الوسائل االلكترونية.

 دارة االلكترونيةاسباب التحول وخصائص واهمية اال

 أوال: اسباب التحول الى االدارة االلكترونية:

 .(3002:) عامر، توجد مجموعة من األسباب التي أدت إلى التحول واالتجاه إلى اإلدارة االلكترونية والتي مـن أهمها

 العجز عن توحيد البيانات على مستوى المؤسسة. -

 صعوبة الوقوف على معدالت قياس األداء. -
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 صعوبة توفير البيانات المتداولة للعاملين في المؤسسة. -

 التطور السريع في أساليب وتقنيات األعمال. -

 توظيف استخدام التطور التكنولوجي واالعتماد على المعلومات. -

 حتمية تحقيق االتاال المستمر بين العاملين على اتساع نطاق العمل. -

 ثانيا: خصائص االدارة االلكترونية:

 م(3002)عامر، مثل هذه الخاائص فيما يلي: تت 

تجميع البيانات من ماادرها األصلية باورة موحدة، وتقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات  -

 وربطها.

 توفير تكنولوجية المعلومات من اجل دعم وبناء ثقة مؤسسية ايجابية لدى كافة العاملين. -

وتوفير المعلومات للمستفيدين باور فورية، مع زيادة الترابط بين العاملين التعلم المستمر وبناء المعرفة،  -

 واالدارة العليا.

 إدارة ومتابعة اإلدارات المختلفة للمؤسسة كأنها وحدة مركزية. -

 ثالثا: اهمية االدارة االلكترونية:

 م(3001)غنيم، تتمثل اهمية االدارة االلكترونية فيما يأتي: 

 نتاج وزيادة ربحية المنظمة.انخفاض تكاليف اال -

 تحسين مستوى اداء المنظمات الحكومية. -

 تالفي مخاطر التعامل الورقي. -

 زيادة الاادرات وتدعيم االقتااد الوطني. -

 ايجاد فرص جديدة للعمل الحر، واالستفادة من الفرص المتاحة في اشواق التكنولوجيا المتقدمة. -

 لكترونية:رابعا: معوقات تطبيق اإلدارة اإل

يجابه تطبيق اإلدارة اإللكترونية تحديات مختلفـة تتباين مـن نمـوذج إلـى آخـر، تبعـاً لنـوع البيئة التـي تعمل في محيطها،  

مد، )حوعموماً يمكن التطرق إلى بعـض التحديات التـي تكـاد تعتـرض أغلـب بـرامج اإلدارة اإللكترونية فيما يلي: 

 م(3002
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 والتنسيق على مستوى اإلدارة العليا لبرنامج اإلدارة اإللكترونية.ضعف التخطيط  -

غياب الرؤيـة اإلسـتراتيجية الواضـحة بشـأن اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات االتاـال، بمـا يخـدم التحول نحو  -

 مؤسسات المستقبل اإللكترونية.

م بيـق التقنيـات الحديثـة خوفـاً من مناصبهمقاومة التغيير في المؤسسات من طرف العاملين التي تبرز ضـد تط -

 ومستقبلهم الوظيفي.

غيــاب اإلرادة السياســية الفاعلــة، والداعمــة إلحــداث نقلــة نوعيــة فــي التحــول نحــو اإلدارات  -

 اإللكترونية.

اإللكترونـي مثل غياب عـدم وجـود بيئـة عمـل إلكترونيـة محميـة وفـق أطـر قانونيـة، تحـدد شـروط التعامـل  -

 تشريعات قانونية تحرم اختـراق وتخريـب بـرامج اإلدارة اإللكترونيـة.

 ارتفاع تكاليف تجهيز البنى التحتية لإلدارة اإللكترونية، وهو ما يحد مـن تقـدم مشـاريع التحـول اإللكتروني. -

الايانة التقنية لبرامج اإلدارة ضعف الموارد المالية المخااة لمشاريع اإلدارة اإللكترونية، ومشاكل  -

 اإللكترونية.

 األميــة اإللكترونيــة لــدى العديــد مــن شــعوب الــدول الناميــة، وصــعوبة التواصــل عبــر التقنيــة الحديثة. -

 غياب الدورات التكوينية، واألجهزة التنظيمية في ظل التحول لإلدارة اإللكترونية. -

 فردي، أدى إلى صعوبة التواصل عبر شبكات اإلدارة اإللكترونية.الفقر وانخفاض الدخل ال -

إشــكاالت البطالــة التــي يمكــن أن تــنجم عــن تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة، وحلــول اآللــة محــل اإلنسان،  -

 هذا األخير الذي يرفض ويقاوم التحول اإللكتروني خوفاً على امتيازاته ومنابه.

 

 وجيا المعلومات من منظور إداري:أهمية تكنول

أهمية تكنولوجيا المعلومــات تبــرز مــن خــالل مــا تــوفره مــن إســهامات للعاملين والمديرين وذلك باطالعهم على 

يزة لمالمعلومات، إذ أن المنظمـات التـي تكـون فـي مجـال المنافسـة العالمية ال بــد لهــا أن تمتلـــك عناصــر ومقومــات ا

 م(3002)البكري، التنافسية المستقبلة والتــي تعــد تكنولوجيا المعلومات جزءاً هاماً فيها. 

 وكما يمكن توضي  أهم المزايا التي يمكن تحقيقها عند استخدام تكنولوجيا المعلومات باآلتي: 

 لة التمسك به.تحسن خدمة الزبون من خالل إمكانية استالم طلباته بوساطة المحطات الطرفية ومحاو (1

تقليص الكلــف وذلــك مــن خــالل تحســين كفــاءة العمليات وتحقيق حالــة مــن التعــاون بــين التشكيالت  (2

 التنظيمية المختلفة.

 تساهم تكنولوجيا المعلومات في إمكانية إيجاد منتجات جديدة. (3

المطلوب من المعلومات وبالنوعية تحسين قرارات إدارات التشكيالت المنظمة األخرى من خالل توفير  (4

 والوقت المناسبين.

 إمكانية دعم الموقف التنافسي للمنظمة وبناء مجموعة من العقبات التي تمنع دخول المنافسين إلى األسواق. (5

http://www.ajrsp.com/


 9102-01-5| تأريخ اإلصدار:  | اإلصدار السادس اث والنشر العلميالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                        8  

ISSN: 2706-6495 

 

 (3004اآلثار الناتجة من تطبيق اإلدارة اإللكترونية والحداثة الرقمية في المؤسسات: )األمم المتحدة، 

 ــي العالقــات االقتاــادية واالجتماعيــة مــن خــالل تســهيل تــدويل اإلنتــاج واألســواق. التحــول ف1

 المالية والتشغيل عن بُعد وتغيير أنماط واتجاهات االستهالك.

 ". أضـحت رقميـة إنتـاج السـلع والخـدمات سـمة رئيسـة لالقتاـاد العـالمي ونحـن إزاء صـورة جديـدة لالقتااد هو 2

 االقتااد الرقمي ".

 . ازدياد مكون المعرفة في تجارة السلع والخدمات الدولية.3

. إحداث تغيرات جوهرية في عملية اإلنتاج إذ أصب  العمل أكثـر مرونـة وقـدرة علـى التكيـف مـع هياكل اإلنتاج 4

 الجديدة.

 ـوع الطلـب علـى أصـناف مـن المهارات.. سـتفرض هـذه الثـورة علـى سـوق العمـل تحديـدات معينـة طبقـاً لن5

 

 

 خاتمة:

لقد أصب  لزاماً في ظل تكنولوجيا ونظم المعلومات أن تعيد األجهزة اإلدارية اكتشاف نفسها، وتراجع تقييم خدماتها،  

يعـة بوالتركيز على استخدام التكنولوجيا، وسـوف يتوقـف نجـاح تلك األجهزة على نحو أكثر مـن ذي قبـل علـى فهـم ط

التغييـر واسـتباق التكنولوجيـا واستخدامها على نحو يوظف مزاياها، وعليه يجب تحقيـق بيئـة ومنـاخ العمـل وبنـاء 

 الثقافـة التنظيمية التي تجمع أعضاء اإلدارة الواحدة على قيم ومبادئ معينة.
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