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نظرة على اإلدارة التقليدية

خطوات سري العمل يف اإلدارة التقليدية (تنفيذ األعمال ابملعامالت الورقية):
مثال :املوظف الذي يرغب يف طلب إجازة عليه أن يقوم ابألعمال التالية :
 .1احلصول على منوذج طلب اإلجازة .
 .2حتويل النموذج إىل معاملة وذلك بتعبئة البياانت .
 .3إرسال املعاملة إىل مدير القسم .
 .4موافقة مدير القسم وإرساهلا إىل مدير اإلدارة .
 .5موافقة مدير اإلدارة وإرساهلا إىل مدير شؤون املوظفني .
 .6موافقة مدير شؤون املوظفني وإرساهلا إىل املوظف املختص ابإلجازات .
 .7حفظ املعاملة يف امللف .
أمثلة أخرى:
•حتتاج إىل  18توقيع لإلفراج عن البضائع من اجلمارك يف إحدى الدول العربية.
• إفادة مدرسية عادية ال يتعدى طول الورقة العشرة سنتيمرتات حتتاج إىل حوايل  5أختام و
توقيعني و طابعني من جهات خمتلفة لتصبح رمسية و يتم استخدامها.
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سلبيات اإلدارة التقليدية
 .1تلف بعض المعامالت الورقية بسبب التقادم .
 .2صعوبة الحصول على بعض المعلومات من هذه المعامالت .
 .3التكاليف الباهظة لصيانة المعامالت الورقية وإصالح التالف منها .
 .4إمكانية ضياع بعض المعامالت سهوا ً أو تعمدا ً .
 .5توفير غرف كبيرة لحفظ المعامالت الورقية .

خطوات سري العمل يف اإلدارة اإللكرتونية
إن املعاملة تبقى يف مكان إلكرتوين واحد.
من هو املستفيد؟
املراجع يف الدوائر احلكومية
العميل لدى الشركات التجارية
املوظف يف أي منشأة .
يقوم املوظف ابلشرح على املعاملة اإللكرتونية وإرساهلا إلكرتونياً عرب الشبكة
 إن توقيت اإلجراء مدون على املعاملة ال ابليوم فحسب بل ابلساعة والدقيقة والب اليت مت
فيها اإلجراء.
يعرب عن إطار مفتوح و واسع يطال مجيع املستوايت يف الدولة و يشمل
مصطلح اإلدارة الذي ر
مجيع الناس يف عالقاته.
 خلق جمتمع معريف على أساس التنافسية وحتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.
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اإلدارة االلكرتونية ""E-Management
تعين االنتقال من إجناز املعامالت و تقدمي اخلدمات العامة من الطريقة التقليدية اليدوية إىل
الشكل اإللكرتوين من أجل:
 .1استخدام أمثل للوقت و املال
 .2تقليل اجلهد املبذول يف إجناز املعامالت
 .3زايدة وحتسني اإلنتاجية ()Productivity
 تقدمي اخلدمات العامة عرب شبكة االنرتنت أو االنرتانت بدون أن يضطر العمالء من
االنتقال إىل اإلدارات شخصيا إلجناز معامالهتم.
مفهوم معاصر :اإلدارة االلكرتونية:
هي إسرتاتيجية إدارية لعصر املعلومات ,تعمل على حتقيق خدمات أفضل للمواطنني و
املؤسسات و لزابئنها مع استغالل أمثل ملصادر املعلومات املتاحة من خالل توظيف املوارد
املادية و البشرية و املعنوية املتاحة يف إطار الكرتوين حديث من أجل استغالل أمثل للوقت و
املال و اجلهد و حتقيقا للمطالب املستهدفة و ابجلودة املطلوبة.

متطلبات "اإلدارة االلكرتونية"

لتحقق اإلدارة اإللكرتونية النجاح جيب توافر جمموعة من املتطلبات:
 .1البنية التحتيرة (:)Infrastructure
 شبكة حديثة آمنة لالتصاالت السلكية و الالسلكية لنقل املعلومات بني املؤسسات
اإلدارية نفسها من جهة و بني املؤسسات و املواطن من جهة أخرى.
برجميات حديثة موثوقة.
 .2وسائل إلكرتونية للوصول للخدمات اليت توفرها اإلدارة اإللكرتونية:
أجهزة احلاسب الشخصية و احملمولة و اهلاتف لالتصال ابلشبكات الداخلية والعاملية
 .3مزود خدمة االنرتنت (:)ISP
أسعار منافسة ومقبولة لفتح اجملال ألكرب عدد ممكن من املواطنني للتفاعل مع اإلدارة
االلكرتونية.
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 .4التدريب:
تدريب كافة املوظفني على طرق استعمال أجهزة احلاسب و إدارة الشبكات و قواعد
املعلومات والبياانت.
 تتم بواسطة معاهد أو مراكز تدريب متخصصة.
جيب نشر ثقافة استخدام" اإلدارة االلكرتونية" و طرق و وسائل استخدامها للمواطنني.
 التنمية البشرية من أهم موارد ومصادر الدولة.
 .5التمويل:
 إلجراء صيانة دورية و تدريب للكوادر و املوظفني و احلفاظ على مستوى عال من تقدمي
اخلدمات و مواكبة أي تطور حيصل يف إطار التكنولوجيا.
بداية قوية  +متابعة  ---استمرارية وجناح
 .6توفر اإلرادة السياسية واإلشراف:
وجود جلنة حمددة تتوىل تطبيق اإلدارة اإللكرتونية و تعمل على هتيئة البيئة الالزمة و املناسبة
للعمل و تتوىل اإلشراف على التطبيق و تقييم املستوايت اليت وصلت إليها يف التنفيذ.

 .7التشريعات و النصوص القانونية:
لتسهيل عمل اإلدارة االلكرتونية و تضفي عليها املشروعية و املصداقية و كافة النتائج
القانونية املرتتبة عليها.
 .8األمن االلكرتوين و السرية االلكرتونية:
 حلماية املعلومات الوطنية و الشخصية و لصون األرشيف االلكرتوين من أي عبث.
 حفظ الشبكات من االخرتاق وكشف أسرار املواطنني وسرقة أمواهلم ( ٍ
حتد كبري)
 .9خطة تسويقية دعائية شاملة للرتويج الستخدام اإلدارة االلكرتونية و إبراز حماسنها:
 ابستخدام مجيع وسائل اإلعالم الوطنية من إذاعة و تلفزيون و صحف
 إقامة الندوات و املؤمترات و حلقات النقاش.

 .10إنشاء موقع شامل كدليل لعناوين مجيع املراكز احلكومية اإلدارية يف البالد لتسهيل
وتبسيط استخدام اإلدارة اإللكرتونية مبا يتناسب مع معرفة املواطنني.
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أهداف "اإلدارة االلكرتونية"
إلدارة االلكرتونية أهداف كثرية تسعى إىل حتقيقها يف إطار تعاملها مع العميل:
 .1تقليل كلفة اإلجراءات (اإلدارية) و ما يتعلق هبا من عمليات.
 .2زايدة كفاءة عمل اإلدارة من خالل تعاملها مع املواطنني و الشركات و املؤسسات .
 .3استيعاب عدد أكرب من العمالء يف وقت واحد.
تضطرهم يف كثري
و
ة
حمدود
تبقى
العمالء
معامالت
( قدرة اإلدارة التقليدية ابلنسبة إىل ختليص
ر
من األحيان إىل االنتظار يف صفوف طويلة)
 .4إلغاء عامل العالقة املباشرة بني طريف املعاملة أو التخفيف منه إىل أقصى حد ممكن مما
يؤدي إىل احلد من أتثري العالقات الشخصية و النفوذ يف إهناء املعامالت املتعلقة أبحد
العمالء.
مثال :فتح سجل جتاري.

 .5إلغاء نظام األرشيف الورقي و استبداله بنظام أرشفة الكرتوين وعمل مسح إلكرتوين
( )scanحلفظ املعامالت وامللفات الورقية القدمية.
 .6إلغاء عامل املكان
التخاطب مع املوظفني و إرسال األوامر و التعليمات و اإلشراف على األداء و إقامة
الندوات و املؤمترات من خالل "مؤمترات الفيديو " (.)Video Conference
 .7إلغاء أتثري عامل الزمان
تقدمي اخلدمة يف أي وقت.
 .8التأكيد على مبدأ اجلودة الشاملة مبفهومها احلديث (درجة عالية من النوعية أو القيمة)
 إمتام األعمال الصحيحة يف األوقات الصحيحة
و من هنا أتيت اإلدارة االلكرتونية لتأكد على أمهية تلبية احتياجات العمل يف الوقت و الزمان
الذي يكون فيه العميل حمتاجا إىل اخلدمة يف أسرع وقت ممكن.
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أمناط اإلدارة اإللكرتونية
 .1احلكومة اإللكرتونية ()E-Government
 إدارة الشؤون العامة بواسطة وسائل إلكرتونية لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية
وسياسية ،والتخلص من األعمال الروتينية واملركزية ،بشفافية عالية.
 يتمثل ذلك يف إجناز اخلدمات احلكومية بني اجلهات املختلفة مثل :العالقة بني احلكومة
واحلكومة ،والعالقة بني احلكومة واألفراد ،والعالقة بني احلكومة والشركات ،والعالقة بني
احلكومة واملوظف.
 .2التجارة اإللكرتونية ()E-Commerce
تبادل املعلومات واخلدمات عرب شبكة اإلنرتنت لتحقيق التنمية االقتصادية بصورة سريعة.
وميكن أن يتحقق الدفع من خالل البطاقات البنكية.
تُعد التجارة اإللكرتونية أول تطبيق لإلدارة اإللكرتونية.

 .3الصحة اإللكرتونية ()E-Health
توفري االستشارات واخلدمات واملعلومات الطبية إىل املرضى عرب وسائل إلكرتونية .فاملريض
يستطيع متابعة نتائج الفحوصات الطبية والتحاليل املخربية واملعلومات واخلدمات عرب الشبكة
احمللية للمستشفى أو عرب شبكة اإلنرتنت.
ميكن تقليل أوقات االنتظار للمراجعني .فاملريض عندما خيرج من عيادة الطبيب ويتجه إىل
الصيدلية يكون الدواء يف انتظاره لدى الصيديل .ألن الطبيب أرسل وصفة الدواء إلكرتونيا إىل
الصيدلية .
 .4التعليم اإللكرتوين ()E-Learning
 إجراء احملاضرات الدراسية واالختبارات التحريرية ومناقشة الرسائل العلمية عرب الشبكة احمللية
للمنشأة أو عرب شبكة اإلنرتنت.
 ميكن االستفادة من الدروس اجملانية املنشورة على شبكة اإلنرتنت .

 .5النشر اإللكرتوين ()E-Publishing
متابعة األخبار العاجلة والنشرات االقتصادية واالجتماعية واإلطالع على آخر املؤلفات،
واالستفادة من حمركات البحث املتنوعة.
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عوائق تطبيق "اإلدارة االلكرتونية"

 .1عدم توفر املوارد الالزمة لتمويل مبادرة "اإلدارة االلكرتونية".

 .2أتخري وضع اإلطار القانوين و التنظيمي املطلوب و الذي يش ركل أساسا ألي عملية تنفيذ
"لإلدارة االلكرتونية“.
 .3مقاومة هائلة للتغيري من قبل املوظفني الذين خيشون على عملهم املستقبلي بعد تبسيط
اإلجراءات و تنظيم العمليات.
 .4عدم استعداد اجملتمع لتقبرل فكرة اإلدارة االلكرتونية و االترصال السريع ابلبنية التحترية
املعلوماتية الوطنية عرب االنرتنت و وجود فجوة رقمية بني أانس متخصصني يف جمال التقنية
وآخرين ال يعرفون شيئاً من أجبدايهتا.
 .5نقص يف القدرات على صعيد قطاع تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت حمليا وعدم كفاءة
املوظفني .

خماطر تطبيق مشروع "اإلدارة االلكرتونية"
أن تطبيق اإلدارة االلكرتونية سيحتاج إىل تدقيق مستمر و متواصل لتأمني استمرار تقدمي
اخلدمات أبفضل شكل ممكن مع االستخدام األمثل للوقت و املال و اجلهد آخذين بعني
االعتبار وجود خطط بديلة أو خطرة طوارئ يف حال تعثرر اإلدارة االلكرتونية.
أ .التجسس االلكرتوين:
التجسس على الواثئق وامللفات و كشفها و نقلها و حىت إتالفها
 هناك خماطر كبرية من الناحية األمنية على معلومات و واثئق و أرشيف اإلدارة سواء
املتعلقة ابألشخاص أو الشركات.
ختريب املوقع أو إعاقة عمله و إيقافه.
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تستطيع اإلدارة تاليف ذلك بطرق وقائية منها:
 .1التحديث املستمر ألنظمة التشغيل للحاسبات اآللية .

 .2التحديث املستمر للربامج املضادة للفريوسات .
 .3تركيب جدار انري بني املستفيدين ومصادر املعلومات .
 .4عمل نسخ احتياطية للمعلومات اهلامة ( )Backupsوحفظها يف أماكن آمنة .
 .5ينبغي أن تتكون كلمة املرور أو كلمة السر من ست خاانت على األقل ،وأن تكون مزجياً
من األحرف واألرقام ،ويفضل عدم التكرار .
 .6استخدام البطاقة الذكية املمغنطة أو البصمات .

ب .زايدة التبعية:
 اإلدارة االلكرتونية تعتمد مبعظمها على التكنولوجيا الغربية
 تعريض لألمن الوطين و القومي هلذه الدول للخطر
ضرورة دعم و تسهيل عمل القطاع التكنولوجي العريب و اإلنفاق على أمور البحث
العلمي فيما يتعلق ابلتكنولوجيا و األمن التكنولوجي خاصة و أنه لدينا القدرات البشرية و
املادية الالزمة ملثل ذلك.
ضرورة تطوير حلول أمن املعلومات حملياً.
ج .شلل اإلدارة:
 االنتقال دفعة واحدة من النمط التقليدي لإلدارة إىل اإلدارة االلكرتونية دون اعتماد
التسلسل و التدرج يف االنتقال من شأنه أن يؤدي إىل شلل يف وظائف اإلدارة.
تعطيل اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة أو إيقافها.
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سلبيات اإلدارة اإللكرتونية
 .1انقطاع التيار الكهرابئي ،أو توقف البطارايت االحتياطية املساندة .
 .2رداءة الربجميات املطورة وعدم الوثوق هبا ()Reliability
 .3عدم وجود متابعة وتطوير للتطبيقات الربجمية .

أمثلة من اجملتمع العريب
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ()www.kacst.edu.sa
املديرية العامة للجوازات ()www.gdp.gov.sa

نظام سداد للمدفوعات ()www.sadad.com
احلكومة اإللكرتونية األردنية ()www.jordan.gov.jo
حكومة ديب اإللكرتونية ()www.dubai.ae
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?
شكراً حلضوركم

10

