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_________________________________________________________________________________

املس تخلص
هيدف البحث اإىل دراسة أثر اس تخدام التجارة الالكرتونية يف حتقي عدد من ابعاد املزية التنافس ية  /دراسة تطبيقية لعينة من رشاكت االتصال يف اإقلمي كوردس تان العراق لس نة
 ، 8117منطلقا من خمطط فريض يأخذ بنظر الاعتبار اجتاه العالقة املوجودة مابني  ،ولتحقي هدف البحث وإاكامل متطلباته ،قام الباحثان ابإعداد االإطار النظري للبحث
ابالس تفادة من أدبيات املوضوع  ،ومث اس تخدام اس امترة الاس تبيان لخذ أراء عينة البحث  ،كام مت اس تخدام بعض الاساليب الاحصائية لتحليل و تفسري النتاجئ  ،حيث متثلت
أمه الاس تنتاجات يف اإن الرشاكت اليت تعمتد عىل التجارة الالكرتونية اكن لها اثر همم يف حتقي و تعزيز املزية التنافس ية مقارنة مع منافس هيا ،وتوصل البحث اإىل مجةل من املقرتحات
اكن من أمهها هو العمل عىل تفعيل ش بكة الانرتنت كعامل همم من عوامل املؤسسات ورشاكت االتصال يف العرص احلديث.
مفاتيح اللكامت :التجارة الالكرتونية  ،املزية التنافس ية  ،رشاكت االتصال  ،جودة اخلدمات  ،الابتاكر والتجديد.
______________________________________________________________________________________

 .1املقدمة
مع بداية انتشار الانرتنت يف التسعينيات من القرن املايض بدأ اس تخدام مصطلح
التجارة الالكرتونية ومن مث تطورت تطبيقات التجارة الالكرتونية بصورة كبرية نتيجة
الزدايد حدة املنافسة ما بني الرشاكت  ،ومنذ عام  1991شاهدان الكثري من التطبيقات
املبدعة واليت متثلت يف االإعالانت واملزادات وحىت جتارب الواقع الافرتايض ردرجة أن
لك رشكة كبرية او متوسطة احلجم أنشأت لها موقعا عىل الانرتنت.
ً
وعند رؤية العرص الرمقي اذلي انترش فيه ا الانرتنيت ووسائهل املتعددة انتشارا هائ ًال،
مل يعد الانرتنت اليوم مقترص ًا عىل اجملال العلمي بل مشل مجيع امليادين التجارية وغري
التجارية ،ومن امه املزيات اليت مزيته حاليا هو اس تخدامه يف التداول التجاري ،المر
اذلي متخض عنه احتياجات جديدة نتجت عهنا أنشطة جتارية جديدة منت بتطور
الانرتنت ،وشاعت مفهوم التجارة الالكرتونية ) (Electronic Commerceاليت يتيح

العديد من املزااي  ،ابلنس بة لرجال العامل  ،اإذ اصبح ابس تطاعهتم جتنب صعاب السفر
للقاء رشاكهئم ومعالهئم ،وأصبح أيضا مبقدورمه احلد من الوقت و املال للرتوجي لبضائعهم
وعرضها يف السواق ،أما ابلنس بة للزابئن فال يس تطيعون التنقل كثري ًا للحصول عىل ما
يريدونه  ،أو الانتظار لوقات طويةل  ،أو حىت اس تخدام النقود التقليدية ،اإذ يكفي
اقتناء هجاز كومبيوتر  ،و برانمج مس تعرض لالنرتنت والاشرتاك ابالنرتنت.
اإن مفهوم التجارة الالكرتونية مل يكن ابلشلك اذلي عليه الن اذ مل توفر هذه
التطبيقات بديال اقتصاداي قابال لالنتشار اإال بعد ما من تطورات تكنولوجية واسعة يف
ا جمال الالكرتونيات ووسائل االتصال حيث أصبحت يف متناول املؤسسات والرشاكت
مبختلف أنواعها وإاجحاهما وذكل لرخص مثهنا وصغر جحمها وسهوةل اس تخداهما.
ذلا ميكن القول ابن والدة التجارة الالكرتونية قد غريت من أساليب احلياة العملية
للرشاكت يف هذا العرص ،حيث فرضت علهيا أن حتسب ألف حساب للرشاكت املنافسة
وإاتباع طرق حديثة و جديدة ردميومهتا واس مترارها وبقاءها يف الاسواق لفرتت طويةل.

________________________________________________________
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فامي بني الوسائل املس تخدمة للتجارة الالكرتونية وأدوات املزية التنافس ية ).

 .8مهنجية البحث

 8.7حدود البحث

 8.1مشلكة البحث
مع تزايد امهية التجارة الالكرتونية عامليا وحمليا ،س يكون امام رشاكت االتصاالت يف
أقلمي كردس تان العراق حتدً كبري يف البقاء واملنافسة يف السوق
تمكن صياغة مشلكة البحث عىل النحو التايل  -:ما هو دور التجارة الالكرتونية يف
حتقي املزية التنافس ية للرشاكت  ،معمتدا عىل الاسس واملبادئ التقنية ويتفرع منه عدة
اس ئةل فرعية تتعل ابملشلكة الرئيس ية مهنا :-
 .1مايه الاطار القانوين والبنية التقنية للتجارة الالكرتونية واملزية التنافس ية.
 .8السس واملبادئ املعمتدة علهيا متغريات البحث املمتثةل ابلتجارة الالكرتونية
واملزية التنافس ية.
 .3ما يه طبيعة العالقة املوجودة مابني لك من وسائل التجارة الالكرتونية واملزية
التنافس ية.
 .4هل تسامه التجارة الالكرتونية ووسائلها التقنية يف حتقي املزية التنافس ية.
 8.8أمهية البحث
يس متد البحث أمهيته من أمهية املتغريات اليت تتناولها كوهنا تسعى اإىل اإبراز طبيعة وجوهر
العالقة املوجودة فامي بني متغريي البحث الرئيس يني وهام التجارة الالكرتونية واملزية
التنافس ية والسعي اإىل حتقي الرتابط والامتزج الفكري والتطبيقي فامي بيهنام وبيان اثر
التجارة الالكرتونية عىل املزية التنافس ية.
 8.3أهداف البحث
يسعى البحث اإىل حتقي الهداف التية:
 .1تقدمي عرض نظري للك من التجارة الالكرتونية واملزية التنافس ية
 .8حتديد مس توى العالقة ب املوجودة مابني لك من التجارة الالكرتونية واملزية
التنافس ية.
 .3حتديد مس توى تأثري لك من التجارة الالكرتونية و املزية التنافس ية.
 8.4خمطط البحث
التجارة الالكرتونية

املزية التنافس ية
الابتاكر و التجديد

الكفاءة التشغيلية

جودة اخلدمة املقدمة

أ .احلدود املاكنية  :مشل حدود البحث املاكنية عدد من رشاكت االتصال يف اقلمي
كوردس تان ابعتبارها الاقرب والانسب لتحقي اهداف البحث وفرضيته
الرئيس ية .
ب .احلدود الزمانية  :مشل حدود البحث الزمانية س نة  8117وابالخص من
املدة الزمنية  8117-3-6وحىت . 8117-11-86
ج .احلدود البرشية  :مشلت عينة ا البحث  34فرد ًا من العاملني مضن الرشاكت
املبحوثة لعينة البحث وبواقع  11مدراء مبيعات و 2من العاملني يف قسم
اردراسات والبحوث التسويقية و 17من خمتلف املس توايت االإدارية للرشاكت
( )3اخملتارة من قبل الباحثان.
 8.6مهنج البحث
من أجل حتقي أهداف البحث فقد أعمتد الباحثان عىل املهنج الوصفي التحلييل كساس
ردراسة اجلانب النظري للبحث  ،يف حني اعمتدوا عىل التحليل الاحصايئ والاس تداليل
كساس ردراسة وكتابة اجلانب العميل للبحث .
 8.2اسلوب مجع البياانت واملعلومات
اش متلت معلية مجع البياانت واملعلومات الالزمة الجناز البحث عىل مجموعة من
الساليب وكاليت:
ع
أ .اجلانب النظري  :ا متد الباحثان يف كتابة اجلانب النظري للبحث عىل مصادر
عديدة ويه :الكتب واردورايت وحبوث املؤمترات ا والرسائل و الاطارحي اجلامعية
العربية والجنبية ابالإضافة اإىل ش بكة املعلومات العاملية (الانرتنت ).
ب .اجلانب العميل  :أعمتد الباحثان يف كتابة اجلانب العميل والتطبيقي للبحث عىل
الاساليب التالية مهنا:
 .1املقابالت الشخصية  :وتضمنت الس ئةل املبارشة للحصول عىل بعض االإجاابت
من أفراد العينة املبحوثة ورشح بعض المور الغامضة لضامن اردقة يف
االإجاابت وقد أسهمت هذه املقابالت ابحلصول عىل معلومات أفاد البحث من
جانب ومن جانب أخر أ اوحض للموظفني والعاملني مفهوم التجارة الالكرتونية
واملزية التنافس ية مما سهل للباحثان من تطبي اجلانب العميل.
 .8اس امترة الاس تبيان :نظر ًا لطبيعة البحث ووجوب تطبيقها عىل الرشاكت
املبحوثة وجد الباحثان أن اس امترة الاس تبيان يه انسب الدوات اليت حتق
أهداف البحث كوهنا تعرض عىل املس تجوبني أس ئةل تتف مع فرضية البحث
و أهدافه الرئيسة .
ً
ولقد مت أعداد اس امترة استبانه وفقا ملقياس  Likertامخلايس وكام مبني أدانه -:

الشلك ( )1خمطط البحث الفريض
 8.1فرضية البحث
يستند البحث اىل فرضية رئيس ية مفادها ( هل هناك عالقة طردية ذات دالةل اإحصائية
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 .3املفاهمي النظرية للبحث
3.1

التجارة الالكرتونية

 3.1.1مفهوم التجارة الالكرتونية
هناك تعاريف عديدة للتجارة الالكرتونية ميكن تلخيص أمهها ابليت :
 .1يه مفهوم جديد يرشح معلية البيع والرشاء او تبادل املنتجات واخلدمات
واملعلومات من خالل ش باكت مكبيوترية ومن مضهنا الانرتنت( .مراد8113،
( 44 :
 .8يه عبارة عن مجموعة من العمليات التجارية املتاكمةل واليت تتعامل معها اكفة
الفعاليات واملؤسسات والفراد وتعمتد عىل املعاجلة الالكرتونية( .رضوان،
) 19:1999
 .3يه النشاط اذلي يؤدي اإىل تبادل القمي عن طري ش باكت االتصال.
()www.eito.com
 .4يه وس يةل من اجل اإيصال املعلومات او اخلدمات او املنتجات عرب خطوط
الهاتف او عرب الش بكة المكبيوترية او عرب اإي وس يةل الكرتونية " (.بس يوين
)67 : 8113،
 .1أداة من اجل تلبية رغبات الرشاكت واملس هتلكني واملدراء يف خفض لكفة
اخلدمات والزايدة من كفائهتا والعمل عىل ترسيع اإيصال اخلدمات
))Dempsy,1996914
 .7اإال أن منظمة التجارة العاملية  W.T.Oلها تعريف للتجارة الالكرتونية ويتف
معظم الباحثني معها بأهنا " عبارة عن النشاط التجاري اذلي يشمل معلية
اإنتاج وتروجي وتسوي وبيع وتوزيع املنتجات من سلع وخدمات من خالل
ش بكة اتصاالت الكرتونية"(.جنار)14: 8118 ،
ومن خالل ما تقدم من التعاريف السابقة ميكن القول ابن التجارة الالكرتونية "يه
عبارة عن لك معامةل جتارية من خالل بيع ورشاء اإنتاج (السلع واخلدمات والافاكر)
وتسعريها وتوزيعها وتروجيها لها وتسلميها للمشرتي مبساعدة خادم الويب ( الش بكة و
تكنولوجيا) ".
 3.1.8هجات التعامل يف التجارة الالكرتونية
هناك عدد كبري من اجلهات و املس تخدمني للتجارة الالكرتونية عند تطبيقها ممتثةل
بشلك تعامالت ومن أمه تكل التعامالت يه ما ييل :
 .1التعامالت بني وحدة أعامل (الرشاكت) و وحدة أعامل أخرى ( BUSINESS
 )TO BUSINESS B8Bيمت هذا النوع من التعامالت مابني وحدات العامل
(الرشاكت) بعضها البعض اإذ تقوم اإحدى الرشاكت ابس تخدام تكنولوجيا املعلومات
وش باكت االتصال للحصول عىل طلبات الرشاء من اجملهزين من الرشاكت الخرى
والقيام بعملية اردفع(.جنار)17:1999 ،
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 .8التعامالت بني وحدة العامل (الرشاكت) والزابئن ( CUSTOMER B8C
 ) BUSINESS TOيمت هذا النوع من التعامالت عن طري اس تخدام ش بكة
الانرتنت حيث أن هناك العديد من املواقع التجارية عىل هذه الش بكة واليت تعرض
مجيع أنواع املنتجات واخلدمات للرشاكت واليت عن طريقها يس تطيع الزبون من القيام
بعملية الرشاء واردفع سواء ابس تخدام بطاقة االئامتن او اردفع النقدي عند التسلمي او
أي طريقة أخرى) Obbins &Jones, 8111: 39) .
 .3التعامالت بني الهجزة احلكومية ووحدة العامل ( GOVERNMENT TO
 )BUSINESS G8Bيتضمن هذا النوع من التعامالت قيام الهجزة احلكومية
بعرض الرسوم واالإجراءات واللواحئ ومناذج املعامالت عىل الانرتنت ومن خاللها
تس تطيع الرشاكت من الاطالع علها بصورة الكرتونية(.رضوان)81:1999،
 .4التعامالت بني الهجزة احلكومية مع بعضها ( GOVERNMENT TO
 )GOVERNMENT G8Gويتضمن هذا النوع من التعامالت تبادل البياانت
واملعلومات ما بني الهجزة احلكومية بعضها البعض والتنس ي فامي بيهنا وتشمل أيضا
اجلانب التجاري من خالل قيام بعض الهجزة احلكومية بعرض موجوداهتا للبيع اإىل
أهجزة حكومية أخرى عن طري التجارة الالكرتونية(.نور)32:8118،
 .1التعامالت بني وحدة العامل (الرشاكت) والهجزة احلكومية ( BUSINESS
 )TO GOVERNMENT B8Gويتضمن هذا النوع من التعامالت قيام
الرشاكت ابس تعراض تفاصيل أعاملها واملوارد املس تخدمة وخمرجاهتا واملوازنة النقدية
لها الكرتونيا لتسهيل الاطالع علهيا من قبل الهجزة احلكومية مثل هيئة الرضائب
او قيام الرشاكت ببيع او تقدمي اخلدمات اإىل الهجزة احلكوميةRobbins & .
)) Jones, 8111: 39
 .7التعامالت بني الزابئن مع بعضهم ( CUSTOMER TO CUSTOMER
 )C8Cيمت هذا النوع من التعامالت عندما يقوم احد الفراد ببيع سلعة معينة أو
تقدمي خدمة معينة اإىل أفراد أخرين ومن المثةل عىل ذكل عندما يقوم خشص معني
بوضع اإعالانت يف موقعه عىل الانرتنت من اجل بيع الغراض الشخصية او تقدمي
اخلربات وكذكل املزادات اليت توضع عىل الانرتنت(.شعبان)49:8114،
 .6التعامالت بني الزابئن ووحدة العامل (الرشاكت) ( (CUSTOMER TO
 BUSINESS C8Bيتضمن هذا النوع من التعامالت الفراد اذلين يبيعون
املنتجات واخلدمات للرشاكت)www.arablaw.org(.
 .2التعامالت بني الزابئن والهجزة احلكومية ( CUSTOMER TO
 )GOVERNMENT C8Gبدأ هذا النوع من التعامالت يتوسع ويتطور يف
الفرتة الخرية ويتضمن هذا النوع أنشطة عديدة مثل دفع الرضائب من قبل الفراد
ورسوم املعامالت الكرتونيا(.عبد الهادي)871:8111،
3.1.3

فوائد التجارة الالكرتونية

اإن للتجارة الالكرتونية الكثري من الفوائد للرشاكت ومن أمه تكل الفوائد يه ما ييل:
(قرصاوي( ، )13: 8111،رحاحةل،حصاونة) 34: 8111 ،
 .1اإن التجارة الالكرتونية توسع نطاق السوق لهذه الرشاكت اإىل نطاق دويل وعاملي
 .مفع القليل من التاكليف فانه بوسع اي رشكة اإجياد مس هتلكني أكرث وموردين أفضل
ورشاكء أكرث مالمئة وبصورة رسيعة وسهةل.
 .8اإهنا ختفض من تاكليف اإنشاء ومعاجلة وتوزيع وحفظ واسرتجاع املعلومات الورقية
.
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 .3اإهنا تساعد عىل خفض لكفة اليدي العامةل كام اهنا ختفض تاكليف االتصاالت
السلكية والالسلكية فاالنرتنت ارخص بكثري من ش بكة القمية املضافة value add
. net work
 .4اإهنا تساعد الرشاكت عىل اإعادة هندسة معلياهتا التجارية ومن خالل هذا التغيري
فان اإنتاجية الباعة واملوظفني واالإداريني سوف يقفز اإىل أكرث من .%111
 .1اإهنا ختفض الفرتة الزمنية مابني دفع الموال واحلصول عىل املنتجات واخلدمات .
أما ابلنس بة لفوائد التجارة الالكرتونية للفراد فهيي اكليت ( :نور)39: 8118 ،
 .1تساعد التجارة الالكرتونية يف فهم احتياجات العمالء وابلتايل فاإهنا تتيح خيارات
التسوق أماهمم بشلك واسع وهذا بدوره حيق نس بة رضا عالية ردى الزابئن
مقارنة مبا تتيحه التجارة التقليدية  .علامً أن تزايد عدد العمالء يقابهل مساحة اكرب
يف السواق للموردين.
 .8تساعد التجارة الالكرتونية يف خل حافز كبري لزايدة القدرة التنافس ية .وحتفز
املهمتني ابلحباث الإجياد وسائل وأساليب متطورة الس تخدام القسامئ والش ياكت
الالكرتونية اإضافة اإىل حتسني اردرجة التنافس ية للموردين يف جمال جودة املنتج
للعمالء.
 .3اختصار اردورة التجارية اإذ يمت الشحن بشلك مبارش من املصنع اإىل املس هتكل
الهنايئ مما يوفر التاكليف وخيترص الزمن ابلنس بة للموردين اإضافة اإىل تلبية رسيعة
الحتياجات املس هتلكني والس امي السلع املس تلمة الكرتوني ًا اكجملالت والصحف هذا
ابالإضافة اإىل ما يرتاف معها من ختفيض ابلسعار.
 .4اهنا تسمح للزابئن بتبادل اخلربات والراء واحلصول عىل الاستشارات من قبل
الوسطاء عرب ش بكة الانرتنت.
أما ابلنس بة لفوائد التجارة الالكرتونية للمجمتع فتمتثل ابليت(:عبد الهادي،
)871:8111
 .1التجارة الالكرتونية تيرس توزيع اخلدمات العامة مثل الصحة والتعلمي واخلدمات
الاجامتعية الخرى بسعر منخفض وكفاءة عالية.
 .8اإهنا تسمح للناس اذلين يعيشون يف دول العامل الثالث ان ميتلكوا منتجات وبضائع
غري متوفرة يف بدلاهنم الصلية ويس تطيعون أيضا من احلصول عىل شهادات
جامعية عرب الانرتنت.
 .3اإهنا تسمح للفرد ابن يعمل يف مزنهل ويقلل من الوقت املتاح للتسوق مما يعين
ازدحام مروري اقل يف الشوارع وهذا يساعد عىل خفض نس بة التلوث البييئ.
 .4تتيح لبعض السلع أن تباع بأسعار زهيدة وبذكل يس تطيع الفراد وابلخص
أحصاب اردخل املنخفض من رشاء مثل هذه البضائع مما يعين أهنا تسامه يف رفع
مس توى املعيشة للمجمتع كلك .
 3.8املزية التنافس ية
3.8.1

مفهوم املزية التنافس ية

لقد تعددت أراء الباحثني يف وضع تعريف شامل وحمدد ملفهوم املزية التنافس ية اإذ أن
هناك العديد من التعاريف لهذا املفهوم ميكن تلخيص أمهها ابليت :
 .1تنشأ املزية التنافس ية "مبجرد توصل املؤسسة اإىل اكتشاف طرق جديدة أكرث
فعالية من تكل املس تعمةل من قبل املنافسني ،حيث يكون مبقدورها جتس يد
هذا الاكتشاف ميداني ًا ،ومبعىن أخر مبجرد اإحداث معلية اإبداع مبفهومه
الواسع"(Porter,1999:2).
" .8املزية التنافس ية تتورد أو تنشأ عن طري زايدة قمية املنتج للزبون أو تقلل من
تاكليف تقدمي املنتج اإىل السوق ,أي أن املزية التنافس ية تتحدد من خالل زايدة
قمية املنتج للزابئن وتقليل تلكفة املنتج وذكل للمنافسة من خالل تقليل سعر
املنتج")Krajewski & Ritzman,1999:144(.
 " .3اإن املزية التنافس ية تعين اإجياد مزية تس تطيع الرشكة من خاللها أن تتفوق عىل
املنافسني،أي اإن املزية التنافس ية جتعل الرشكة فريدة وممتزية عن املنافسني
الخرين")Luncy,8111:113( .
 .4تعرف املزية التنافس ية "عىل أهنا مزية أو عنرص تفوق للمؤسسة يمت حتقيقها يف
حاةل اإتباعها الإسرتاتيجية معينة للتنافس"( .خليل)36:1992،
 .5عىل ضوء التعاريف السابقة ميكن تعريف املزية التنافس ية " ابإهنا عبارة عن وضع
املتفوق اذلي حتصل عليه الرشكة  ،من خالل اإضافة قمية ردى املس هتكل واليت
تأخذ عىل شلك أسعار اقل مقارنة ابملنافسني ،أو من خالل منتج ممتزي ،و ذكل
هبدف زايدة احلصة السوقية او البقاء يف السوق عىل القل".
3.8.8

معايري احلمك عىل جودة املزية التنافس ية

هناك عدة معايري جلودة املزية التنافس ية ونوجزها فامي ييل( :عبد الرؤوف8116،
)7-1:
 .1مصدر املزية :ويرتتب أداء هذه النشطة عىل خل مجموعة من الصول امللموسة
و غري امللموسة  ،وذكل يف شلك مسعة طيبة  ،او عالقات وثيقة مع معالء  ،او
حصيةل من املعرفة املتخصصة .وميكن القول ابن املزااي املرتتبة عن التلكفة القل
 ،اقل قابلية لالس مترار و التواصل عن املزااي املرتتبة عن متزي املنتجات او
اخلدمات.
 .8عدد مصادر املزية التنافس ية للرشكة  :يف حاةل اعامتد الرشكة عىل مزية واحدة
فقط  ،مثل  :تصممي املنتج بأقل تلكفة او القدرة عىل رشاء مواد خام رخيصة
المثن  ،فانه ميكن للمنافسني حتديد او التغلب عىل أاثر تكل املزية  ،أما يف حاةل
تعدد مصادر املزية فانه يصعب عىل املنافسني تقليدها مجيعا.
 .3درجة التحسن والتطور والتجدد املس متر يف املزية :تقوم الرشاكت خبل مزااي
جديدة وبشلك أرسع لتفادي قيام املؤسسات املنافسة بتقليد أو حمااكة مزيهتا
التنافس ية احلالية ،ذلا تتجه خلل مزااي تنافس ية من املرتبة املرتفعة  ،كام جيب
عىل املؤسسة أن تقوم بتقيمي مس متر لداء مزيهتا التنافس ية ومدى سدادها
ابالستناد عىل املعايري السائدة يف القطاع ،كام ميكهنا اإثراء هذه املعايري هبدف
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التقيمي الصائب لها ومعرفة مدى جناهحا  ،وابلتايل اختاذ القرار يف الاحتفاظ هبا
أو التخيل عهنا يف حاةل أهنا ال حتق هديف التفوق عىل املنافس والوفورات
الاقتصادية.
3.8.3

أنواع املزية التنافس ية

أشار العامل مايلك بورتر وهو من أوائل العلامء اذلين طبقوا عمل الاقتصاد يف حل
املشالكت االإداريـة ،وخـصوص ًا اسـرتاتيجيات املنظمـات ،أن املنظمـة ابس تطاعهتا
حتقي املزية التنافس ية واليت متكهنـا مـن التفوق عىل غريها من خالل ما ييل( :حرمي،
)66: 8117
 .1مزية التلكفة القل  :أن تقـدم املنظمة سلع ًا وخدمات بأقل السعار .
 .8مزية الامتيز :وتعين قدرة املنظمـة عىل التفرد لتقدمي سلع وخدمات مبواصفات
عاليـة،وذات منفعة كربى للمس هتكل من حيث خـصائص املنتج السلعي أو
اخلديم ،واخلدمة ما بعد البيع.
 .3مزية الرتكزي :الرتكزي عىل سلعة معينة أو سـوق معينـة ،مثـل الرتكزي عىل بيع
مالبـس لصـحاب املقاسـات الكبرية.
3.8.4

املزية التنافس ية

 4.1الابتاكر و التجديد
يشري اجلدول رمق ( )1اإىل التحليل االإحصايئ الس تجاابت أفراد عينة البحث حول اثر
اس تخدام التجارة الالكرتونية عىل الابتاكر والتجديد  ،اإذ يتضمن اجلدول املذكور
الوساط احلسابية املوزونة والاحنرافات املعيارية والمهية النسبية.
اجلدول رمق ( )1يبني الابتاكر والتجديد
املصدر  :اجلدول من اإعداد الباحثان ابالعامتد نتاجئ التحليل الاحصايئ الس امترات
املؤرشات االإحصائية
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 .4اجلانب العميل والتطبيقي للبحث

يتناول هذا املبحث عرض البياانت اليت أظهرهتا اس امترات الاس تبيان وحتليلها فامي خيص
املزية التنافس ية والتجارة الالكرتونية اإذ مت تصنيف تكل املزية يف الاس امترة اإىل ثالثة
متغريات رئيس ية انسجام ًا مع مشلكة وفرضية البحث مبا حيق الهدف املطلوب من
تكل البحث ولقد اس تخدم الباحثان لهذا الغرض مقياس ليكرت امخلايس اذلي يتوزع
بني أعىل وزن هل للفقرة (اتف متام ًا أعطيت  1درجات ) ،اإىل أوطأ وزن هل للفقرة
(ال اتف متاما" وأعطيت  1درجة) ،وبيهنام ثالث أوزان أخرى يه (اتف أعطيت 4
درجات،اتف اإىل حد ما أعطيت  3درجات،ال اتف أعطيت  8درجة) لمتثل حقول
االإجاابت الخرى بعد ذكل مت معل جدول التوزيعات التكرارية ملتغريات البحث العامتد
هذا النوع من اجلداول الإغراض معلية التحليل االإحصايئ للحصول عىل الوساط
احلسابية املوزونة  ،والاحنرافات املعيارية ،واعمتد الباحثان أيضا" عىل الوسط احلسايب
الفريض البالغ ( )3مكعيار من اجل قياس وتقيمي اردرجة املتحصل علهيا فامي خيص
متغريات البحث .وبعد اإجراء املعاجلة والتحليل االإحصايئ مت احلصول عىل الوساط
احلسابية املوزونة والاحنرافات املعيارية الإجاابت املبحوثني وابلشلك التايل :

الاحنراف املعياري

تشري الكثري من اردراسات والحباث العلمية اإىل أن هناك العديد من عنارص املزية
التنافـس ية ،والتـي متكن املنظمة من تعزيز منافس هتا للمنظامت الخـرى ،ومن بني تكل
العنارص:تعزيز القـدرة علـى الابتكـار وتطـوير املعرفة ،و تعزيز الكفاءة التشغيلية،
وجودة اخلدمات املقدمة ، ،اكليت ( عريقات و أخرون)14 :8111،
 .1الابتاكر و التجديد :درجة التحسني والتجديد والتطوير املـس متر فـي املزية من
أجل أن تضمن املنظمـة عـدم قيـام املنافسني بتقليد مزيهتا التنافس ية املتعددة
املـصادر ،علهيا أن تسعى دامئـ ًا اإلـى جتديـدها وصـيانهتا وتطويرها ليصعب عىل
املنافـسني حمااكهتـا أو تقليدها وتبقى احملافظة علـى تفوقهـا .
 .8الكفاءة التشغيلية :املهارة أو التقنية أو املورد املمتزي اذلي يتيح للمنظمة اإنتاج قمي
ومنـافع للعمـالء تزيـد معـا يقدمـه لهـم املنافسون ،ويؤكد متزيها عن هؤالء
املنافـسني مـن وهجة نظر العمالء الـذين يتقبلـون هـذا الاخـتالف والمتزي ،حيث
حيق هلم املزيد من املنافع والقمي التـي تتفوق عىل ما يقدمه هلم املنافـسون
الخـرون.
 .3جودة اخلدمات املقدمة :تمتثل يف متزي املنتج أو اخلدمة يف اإش باع حاجات
املس هتكل مثـل العمـر االإنتايج للمنتج ،وخدمة ما بعد البيع اإن اكن مـن السلع
املعمرة ،وإان اكن من السلع الاسـهتالكية أن يكون عىل سبيل املثال خـال مـن
املـواد الضارة ابلصحة والبيئـة (  )Product Greenابالإضافة اإىل السمعة
الطيبة والعالمة التجاريـة ،والعالقات االإجيابية مع العمـالء ،ومثـل هـذه املزااي
ال تتحق دون وجود موارد برشية مدربة وقادرة عىل حتقيقها.
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الاس تبيان .
ويتضح من نتاجئ اجلدول رمق ( )1ماييل:-
 .1اإن الوسط احلسايب املوزون ملتغري الابتاكر و التجديد بلغ ( )3.83ابحنراف
معياري بلغ ( ،)1.37وتبني اإن الوسط احلسايب املوزون اكرب من معيار
الاختبار ( أي الوسط احلسايب الفريض) البالغ ( ،)3وهذا يعين ابن هذا
املتغري يعد متغرياً واحض ًا الإفراد عينة البحث.
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 4.8الكفاءة التشغيلية

املؤرشات االإحصائية
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 .1تشري النتاجئ اإن الوسط احلسايب املوزون ملتغري الكفاءة التشغيلية بلغ ()3.36
ابحنراف معياري بلغ (، )1.31وتبني اإن الوسط احلسايب املوزون اكرب من
الوسط احلسايب الفريض البالغ ( ،)3وهذا يعين ابن املتغري يعد متغريا واحضا"
الإفراد عينة البحث.
 .8بلغت المهية النسبية لهذا املتغري (  )%76.33من وهجة ن نظر الافراد
املبحوثني ،ويعود ذكل اإىل ارتفاع مس توى اإدراك اإفراد عينة البحث لمهية املتغري

الابتاكر و التجديد

يشري اجلدول رمق ( )8اإىل التحليل االإحصايئ الس تجاابت أفراد عينة البحث حول
اثر اس تخدام التجارة الالكرتونية عىل الكفاءة التشغيلية ،اإذ يتضمن اجلدول املذكور
الوساط احلسابية املوزونة والاحنرافات املعيارية والمهية النسبية
اجلدول رمق( )8يبينب الكفاءة التشغيلية
ويتضح من النتاجئ الواردة يف اجلدول رمق ( )8ما يأيت:

املؤرشات االإحصائية

الاحنراف املعياري

 .8بلغت المهية النسبية لهذا املتغري ( )%74.1من وهجة نظر الافراد
املبحوثني  ،ويعزى ذكل اإىل قوة امتالك اإفراد عينة البحث للتصور حول
أمهية متغري الابتاكر و التجديد يف جممتع ا البحث  ،مما يعين تبين جممتع
البحث لهذا املتغري.عىل املس توى التفصييل قد حققت ارتفاع ًا يف الوسط
احلسايب املوزون مما يعين قوة تبين جممتع .
 .3اإن فقرات املتغري ويه 1,x8,x3,x4((Xوهذا يعين اهنا اكرب من معيار
الاختبار (الوسط احلسايب) ( )3.33،3.23،3.81،3.47البحث لهذه
الفقرات اذ بلغت الوساط احلسابية عىل الرتتيب الفريض ) البالغ (، )3
ودلت النتاجئ اإن المهية النسبية للفقرات أعاله (،%61 ، %79.16
 ) %77.76 ، %69.76واكنت معامالت الاحنرافات املعيارية للفقرات
أعاله ( ) 1.3 ، 1.8 ، 1.1 ، 1.11مما يدل عىل قوة تبين جممتع البحث
للمتغريات أعاله .
 .4أما فقرة البحث ( )1Xفقد اكن الوسط احلسايب لها ( )8.81وان المهية
النسبية لها ( )%41واحنرافها املعياري ( )1.93وذكل يدل عىل ضعف
تبين جممتع البحث.

عىل مس توى معل جممتع البحث وتبين هذا املتغري من قبلهم.
 .3قد حققت ارتفاعا يف أوساطها احلسابية اذ بلغت ( )4.13 ،4.81 ،3.1تشري
النتاجئ التفصيلية لهذا املتغري ان الفقرات 7,x9,x11 ((Xابحنراف معياري بلغ
( )1.29 ،1.31،1.13واكنت المهية النسبية لها (%28.1 ، %21،%79
) وذكل يدل عىل قوة تبين جممتع البحث لهذه املتغريات.
 .4قد حققت اخنفاضا يف أوساطها احلسابية املوزونة اإذ بلغت ()8.76 ،8.89
ابحنراف معياري أظهرت النتاجئ ان الفقرات ( )x6 ,x2بلغ عىل التوايل (1.17
 )1.86 ،واكنت المهية النسبية لهذه الفقرات من وهجة نظر عينة البحث
( ،)%13.33 ،%41.23وهذه النتاجئ تدل عىل ضعف تبين جممتع البحث
للفقرات أعاله.
اجلدول رمق ( )3يبني جودة اخلدمات املقدمة من قبل الرشاكت
ويتضح من النتاجئ الواردة يف اجلدول رمق ( )3ما يأيت:

1.6746
1.1289
194234

 .1تشري النتاجئ اإن الوسط احلسايب املوزون ملتغري جودة اخلدمات املقدمة بلغ
(  )8.96ابحنراف معياري بلغ (،)1.4وتبني اإن الوسط احلسايب املوزون
اقل من الوسط احلسايب الفريض البالغ ( ، )3وهذا يعين ابن املتغري ،يعد
متغري ًا غري واحض ًا الإفراد عينة البحث.
 .8بلغت المهية النسبية لهذا املتغري تبلغ(  )%19.33من وهجة نظر الافراد
املبحوثني ،ويعود ذكل اإىل اخنفاض مس توى اإدراك اإفراد عينة البحث
لمهية املتغري عىل مس توى معل جممتع البحث ويعود ذكل اإىل ضعف تبين
فقرات املتغري)11, x11 (Xمن قبل جممتع البحث قد حققت ارتفاعا يف
أوساطها احلسابية اذ بلغت ( ) 3.73 ، 3.13وتشري النتاجئ التفصيلية
لهذا املتغري أن الفقرات املعيارية بلغ ( )1.12 ، 1.88واكنت المهية النسبية
هلام ( ، )%68.1 ،%71.1وهذا مايدل يدل عىل قوة تبين جممتع البحث
لهاتني الفقرتني.
 .3فقد حققت اخنفاضا يف أوساطها احلسابية املوزونة اذ بلغت (، 8.76
 )8.73 ، 8.69ابحنراف معياري أما الفقرات(  )18,x13,x14Xبلغ
عىل التوايل ( ، )1.31،1.67 ،1.34وان المهية النسبية لهذه الفقرات
من وهجة نظر الافراد املبحوثني بلغت (،%11.23 ،%13.33
 )%18.1وهذه النتاجئ تدل عىل ضعف تبين جممتع البحث للفقرات أعاله.
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 .1الاس تنتاجات والقرتحات
 1.1الاس تنتاجات
من امه ما توصلنا الهيا يف حبثنا هذا هو ماييل:
 .1تبني لنا من خالل التحليل العميل للبحث ابن هناك عالقة طردية موجبة
وذات دالةل احصائية بني لك من مس توى اس تخدام التجارة الالكرتونية
من قبل الافراد املبحوثني وبني املزية التنافس ية هلم.
 .8أظهرت نتاجئ التحليل ا العميل للبحث حول متغري الابتاكر والتجديد ابن
الرشاكت املدروسة تسعى من خالل اس تخدام التجارة الالكرتونية يف
تسوي منتجاهتا اإىل اإتباع وسائل الابتاكر و التجديد يف منتجاهتا وفق ًا
الإماكنيهتا.
 .3حتق وجود تأثري معنوي ملرتكزات التجارة الالكرتونية جممتعة يف املزية
التنافس ية ،وهذا يشري وبشلك رصحي اإىل أن الرشاكت اليت تسعى اإىل
تطبي هذه املرتكزات بشلك جيد وعىل حنو مس متر سوف يكون ردهيا
القدرة عىل حتقي مزاايها التنافس ية  ،فضال عن امتالكها القدرة عىل
اس تدامة هذه املزااي.
 .4اإن الرشاكت اليت تعمتد عىل التجارة الالكرتونية حتق و تعزز املزية التنافس ية
بشلك اكرب مقارنة مع منافس هيا من الرشاكت.
 .1أظهرت نتاجئ التحليل العميل للبحث حول متغري الكفاءة التشغيلية ابن
الرشاكت اليت تس تخدم التجارة الالكرتونية يه ممتزية بكفاءة تشغيلية
عالية مقارنة مبنافس هيا.
 .7أظهرت نتاجئ التحليل العميل للبحث حول متغري جودة اخلدمات املقدمة
ابن الرشاكت تسعى من خالل اس تخدام التجارة الالكرتونية اإىل حتسني
خدماهتا املقدمة و جودهتا ابس مترار.
 .6هتمت الرشاكت من خالل اس تخدام التجارة الالكرتونية بتلبية احتياجات
ورغبات الزابئن وحتق أعىل درجات الرضا ردهيم .
 1.8املقرتحات
عىل ضوء الاس تنتاجات اليت توصلنا الهيا يف حبثنا هذا نقرتح الاقرتاحات التالية:
 .1عىل الرشاكت املدروسة او املبحوثة أن تسعى اإىل زايدة مس توى اإدراك وفهم
مجيع املرتكزات من قبل العاملني يف الرشكة ملفهوم التجارة الالكرتونية ومقوماهتا
وخصائصها ومزااي اس تخداهما من خالل اإقامة الربامج واردورات التدريبية ذات
الصةل ابملوضوع.
 .8عىل اإدارة الرشاكت تبين التطبي اجليد والسلمي لفلسفة التجارة الالكرتونية
والعمل عىل ضامن جناح هذا التطبي ملا هل من اثر كبري يف اس تدامة املزااي
التنافس ية.
 .3حث الرشاكت عىل دراسة جتارب الرشاكت العاملية اليت جنحت يف تطبي
التجارة الالكرتونية و الاس تفادة من نتاجئ جتارهبا من ا خالل اخذ النتاجئ
وتكييفها ابلشلك اذلي يالمئ بيئة رشاكت االتصال يف اإقلمي كوردس تان.
 .4رضورة قيام الرشاكت ابإجياد ألية تعاون بيهنا وبني موظفهيا من ذوي
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الاختصاص من اجل الاس تفادة من خرباهتم فضال عن االتفاق معهم عىل
رضورة القيام ابإعداد برامج تدريبية متطورة يف جمال النظم الالكرتونية احلديثة
وابلخص نظام التجارة الالكرتونية.
 .1حتسني وتطوير بيئة العمل ابس مترار وخل بيئة معل جذابة وحمفزة للرشاكت
للمسامهة يف اس تخدام التجارة الالكرتونية بشلك جيد وأفضل.
 .7العمل عىل تفعيل ش بكة الانرتنت كعامل همم من عوامل جناح الرشاكت
ومؤسسات االتصال يف العرص احلديث.

 .7املراجع
 7.1املراجع العربية
بس يوين ،عبد امحليد " )8113( ،التجارة الالكرتونية" ،دار الكتب العلمية للنرش والتوزيع ،القاهرة
خليل ،نبيل مريس" )1992(،املزية التنافس ية يف جمال العامل" ،مركز االإسكندرية ،مرص.
رحاحةل ،حازم ،حصاونة ،حازم " )8111(،التجارة الالكرتونية وأاثرها املتوقعة عىل االإيرادات يف
العامل العريب" ،جامعة فيالدلفيا.
رضوان ،رأفت" ،)1999( ،عامل التجارة الالكرتونية" ،الرشكة العربية للتمنية االإدارية ،القاهرة ،مرص.
شعبان  ،عبد هللا  "،دور البنوك يف التجارة الالكرتونية"  ،جمةل احتاد املصارف  ،العدد ، 82
.8114
عبد الرءوف ،جحاج " ،املزية التنافس ية للمؤسسة الاقتصادية :مصادرها ودور االإبداع التكنولويج يف
تمنيهتا" رساةل ماجس تري ،لكية التس يري و العلوم الاقتصادية،جامعة  81اوت  11بسكيكدة،
جزائر.
عبد الهادي ،اإبراهمي عبد احلفيظ" ،)8111(،اإطار مقرتح للتعديالت الرضيبية الالزمة للتحول اإىل
عامل التجارة الالكرتونية" ،دراسة نظرية وميدانية.
عريقات و أخرون ،امحد عريقات و انرص جردات ومحمود العتييب ،)8111(،دور تطبي معايري
الاس تقطاب والتعيني يف حتقي املزية التنافس ية  ،اجملدل  ،11العدد  ،8جمةل الزرقاء ،اردن.
قرصاوي ،هنةل" ،)8111( ،بيئة التجارة الالكرتونية يف دوةل االإمارات"  ،الطبعة الوىل ،االإمارات
مراد ،عبد الفتاح" ،)8113( ،اس تخدام التجارة الالكرتونية للبيع والرشاء عىل الانرتنت"،دار وائل
للطباعة والنرش،عامن.
جنار ،امحد"،)1999( ،التجارة الالكرتونية والتسوي الالكرتوين يف ظل العوملة " ،جامعة الكويت.
حرمي ،حسني" ،)8117(،مبادئ االإدارة احلديثـة  ،النظريـات – العمليـات االإداريــة – وظـائف
املنظمة" ،عامن  :دار وائل للنرش.
نور ،بسام " ،)8118( ،أساس يات التجارة الالكرتونية" ،املوسوعة العربية للمكبيوتر والانرتت،
41/forumdisplay.php?f=6arab.com/vb4http://www.ce

 7.8املراجع الاجنبية
Dempsy, Donald, (1996) "What Is Electronic Commerce", USA.
Matz & Curry, (1968), “Cost Accounting, Planning And Control” 1th
e.d

جمةل جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجامتعية

23
Moscove, Crowing Shield, (1921), “Cost Accounting with Managerial

ت

اتف بشدة

1

اتف

4

حمايد

3

ال اتف

8

ال اتف بشدة

1

الفقرة
حيق اس تخدام التجارة الالكرتونية
من املزية التنافس ية عندما تكون الرشكة
تبتكر وجتدد نفسها.
يوفر اس تخدام التجارة الالكرتونية
وس يةل جديد لتحقي املزية التنافس ية
ابالبتاكر و التجديد.
يقلل اس تخدام التجارة الالكرتونية
من مصاريف عديدة يف أقسام الرشكة
من اجل حتقي املزية التنافس ية .
يزداد اس تخدام التجارة الالكرتونية
من ابتاكر الربامج واردورات التدريبية
للعاملني يف الرشكة .
حترص الرشكة عىل قياس فاعلية
الابتاكر و التجديد من خالل املقارنة
ابس تخدام التجارة الالكرتونية ومبا مت
حتقيقه من نتاجئ .

Applications”, fifth edition.

ت

Krajewski, J., L., & Ritzman, P., L., (1999), Operations Management ,
1th, Ed., Pearson Prentice Hall , U.S.A.
Michel, Porter, (1999), L'avantage Concurrentiel Comment
Devancerses Concurrents Et Maintenir Son Avance, Dunod, Paris, p .12

8

3

امللحقات
بسم هللا الرمحن الرحمي
م  /اس امترة استبانه
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته
الخ املس تجوب احملرتم
نضع بني أيديمك استبانه اردراسة املوسومة (أثر اس تخدام التجارة الالكرتونية يف حتقي عدد من
أبعاد املزية التنافس ية /دراسة تطبيقية لعينة من رشاكت االتصال يف اإقلمي كردس تان /العراق) لس نة
.8117
واليت نسعى من خاللها اإىل اس تطالع أرائمك حول الفقرات املوجودة وان اإجابتمك اردقيقة حولها

4

1

اتف بشدة

Cannon, Tom, (1997), "Basic Marketing”, 4th, ed, Carrell publishers
Limited, London.

اتف

Robbins, Stephen http://www.Arablaw.org/E-commerce-general.doc

1

يساعد اس تخدام التجارة
الالكرتونية عىل توسع نطاق
الكفاءة التشغيلية.
يوجد يف الرشاكت اليت
يس تخدم التجارة الالكرتونية
نظام لتس يري اجلودة والكفاءة
.
يوفر اس تخدام التجارة
الالكرتونية من تاكليف عديدة
اإىل السواق املس هتدفة
للحصول عىل املزية لتنافس ية
يقلل اس تخدام التجارة
الالكرتونية من مصاريف
عديدة وذكل ابس تخدام
الكفاءة التشغيلية من اجل
حتقي أهدافها .
خيفض اس تخدام التجارة
الالكرتونية من مصاريف ليك
يس تخدهما بشلك امثل.

حمايد

Joens, Don, (8111), "E-Commerce for Dummies", New York.

الفقرة

ال اتف

Davis, Kenneth, R. (1971), “Marketing Management”, 3rd ed, Donald
press Co, New York.

اثنيا -الس ئةل املتعلقة مبتغريات البحث:
 .1الابتاكر و التجديد  :اإن العملية الابتاكرية يه معلية تنشأ او تنتج عهنا انجت
جديد نتيجة للتفاعل بني اسلوب الفرد يف التعامل والتفاعل مع ما يتوفر يف
حميط بيئته اليت تعيش فهيا .
 -8الكفاءة التشغيلية  :وتمتثل ابالس تخدام المثل لاكفة املوارد التشغيلية يف الرشاكت
من اجل حتقي املزية التنافس ية.
ال اتف بشدة

Sickle, Clarence, L., (1964), “Cost accounting Fundamentals and
Procedures” 8nd ed, New York .

سوف يسامه يف حتقي أهداف اردراسة ذلا يرىج تفضلمك ابختيار االإجابة اليت تروهنا أكرث انسجاما
مع الواقع الفعيل لعمل الرشكة.
وأملنا كبري يف تعاونمك معنا يف قراءة فقرات الاس امترة واالإجابة عهنا يف ضوء خربتمك ورؤيتمك لعمل
الرشكة علام أن لك املعلومات اليت تضمنهتا الاس امترة سوف تس تخدم لغراض البحث العلمي فقط
وان الباحثني عىل اس تعداد اتم للتوضيح واالإجابة عىل أي اس تفسار يتعل بفقرات الاستبانة .
مع فائ شكران وتقديران

 -3جودة اخلدمات املقدمة  :وتمتثل باكفة اخلدمات اليت تقدهما الرشكة للزابئن ذات
جودة من اجل ان متزي عن املنافسني وحتق املزية التنافس ية.
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1

اإن اس تخدام التجارة
الالكرتونية يسامه يف زايدة
احلصة السوقية للرشكة
عندما تكون ذات جودة.
ان اس تخدام التجارة
الالكرتونية يعطي مسعة
للرشكة اذا اكنت خدمهتا
ذات جودة.
اس تجابة الرشاكت عىل
اس تفسارات العمالء من
خالل االإنرتنت برسعة
حيافظ عىل الزابئن.
التجارة الالكرتونية
تساعد الزابئن من خالل
اخلدمات املتنوعة عىل
عدم التقيد ابملواعيد غري
املضبوطة.
يساعد اس تخدام التجارة
الالكرتونية عىل بيع
منتجات الرشكة جبودة
تنافس ية تدمع املوقف
التنافيس للرشكة .

