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  مدخل للتأهيل حنو امليزة التنافسية :تطبيقات االنترنت يف منظمات األعمال الصغرية
  

   يوسف أبوفـارة.د
  رئيس دائريت إدارة األعمال والتسويق
  كلية العلوم االقتصادية واإلدارية

فلسطني/ ابوديس/ جامعة القدس  
  :ملخص

  
ال الصغرية استخداما فاعال لوظائفها املختلفة، وتؤهل هذه املنظمات للتميز يف تشري الدراسات إىل أن تطبيقات االنترنت تتيح ملنظمات األعم

 ...).والتبادل واالتصاالت والبحث وأداة للتوزيع وتوفري خدمات الدعم وإدارة املعلومات وغريه، مثل وظائف اإلعالن(تقدمي هذه الوظائف 
رية، فهي تؤدي إىل تقليل التكاليف اإلمجالية، والوصول إىل قطاعات واسعة وحتقق تطبيقات االنترنت مزايا متعددة ملنظمات األعمال الصغ

من الزبائن، وحتقيق وفورات يف الكلفة، وتسهيل احلصول على املنتجات، وبناء جمتمعات فاعلة، وتوفري بيانات االستخبارات التسويقية عن 
الوصول إىل األسواق لتشمل أسواقا خارج النطاق اجلغرايف ملواقع منظمات الصناعة واملنافسني واألسواق احلالية واحملتملة، وتوسيع امكانات 

األعمال الصغرية، وحتقيق إدراك مباشر وواسع ملنتجات املنظمة من خالل مواقع الويب وحمركات البحث ومجاعات احلوار والنقاش وقوائم 
 .الربيد االلكتروين وغريها

ات ومعوقات كثرية عندما تتخذ قرارا باعتماد تكنولوجيا جديدة، ومن هذه املعوقات حجم إن منظمات األعمال الصغرية جتد أمامها حتدي
املنظمة، وطبيعة أعماهلا، والوالء للمداخل واملناهج اإلدارية القدمية، ونقص املعرفة بالكيانات الربجمية والكيانات املادية الالزمة هلذه 

للتعاطي مع هذه التكنولوجيا، ) احلاليني واحملتملني( املادية، ومستوى املعرفة لدى الزبائن التكنولوجيا اجلديدة، وتكاليف امتالك الكيانات
  . والنقص احملتمل يف اإلنتاجية يف أثناء مدة التحول من التكنولوجيا القدمية إىل التكنولوجيا اجلديدة

عمال الصغرية كمدخل لتأهيل هذه املنظمات حنو حتقيق ويف هذه الدراسة جيري تسليط الضوء على واقع تطبيقات االنترنت يف منظمات األ
وحياول الباحث من خالل هذه الدراسة أن يتعرف على العناصر اليت تؤثر يف مستوى توجه منظمات األعمال الصغرية حنو . امليزة التنافسية

درا على حتقيق ميزة تنافسية ملنظمات األعمال تطبيقات االنترنت واألعمال االلكترونية، ومستوى فاعلية تطبيقات االنترنت يف األعمال وق
  .الصغرية، والتعرف على العوائق اليت تؤثر يف مستوى تطبيقات االنترنت يف هذه املنظمات

:الدراسةمقدمة  - 1   
 جماالت املوارد أن تكنولوجيا املعلومات تنجح قي دعم منظمات األعمال الصغرية على جتاوز املشكالت الكثرية اليت تواجه هذه املنظمات يف

وتنجح تكنولوجيا املعلومات يف . البشرية املاهرة واملدربة، وعمليات البيع والترويج والعزلة اجلغرافية وعمليات احملاسبة والرقابة على التكاليف
ج يسهل عمليات الرقابة على سبيل املثال، فإن استخدام بعض الربام. دعم هذه املنظمات يف جماالت حبوث السوق والتسويق الدويل والعاملي
 تستخدم ألمتتة الكثري من العمليات وأنشطة األعمال، وهناك -مثال–على الكلفة، وحيل الكثري من املشكالت احملاسبية، وهناك برامج أخرى 

  .برامج تغين املنظمة عن العمالة املاهرة واملدربة
رية من أجهزة احلاسوب املنتشرة يف إرجاء العامل، ويتم من خالهلا إجراء تعد االنترنت اكرب شبكة يف العامل ترتبط من خالهلا جمموعة كبو

  .عمليات االتصال والتواصل والتبادل بني األفراد واجلماعات واملنظمات
 األداة فهذه ،Market-Oriented فلسفة التوجه السوقي الصغرية لتحقيقاالنترنت أداة منوذجية ميكن أن تستخدمها منظمات األعمال و
هذه املنظمات من االستجابة حلاجات ورغبات الزبائن من خالل املنتجات اجلديدة اليت تقدمها ، ومن خالل تطوير وحتديث منتجاا ن متكّ

  .باستمرار، ومتكنها من تعزيز رضا الزبائن) خدمات/ سلع(
اعدة، وتشري الكثري من الدراسات وفقا ملا يؤكد إن تطبيقات االنترنت يف منظمات األعمال الصغرية تفتح أمام هذه املنظمات آفاقا وفرصا و

)Carl, 2005 ( أن هناك منظمات أعمال صغرية كثرية متكنت من زيادة هامش أرباحهاProfit Margin  ا من خاللوزيادة مبيعا
  .استخدام االنترنت كقناة وأداة أعمال أساسية جديدة

غرية من مراقبة أعمال وأنشطة املنافسني باستمرار، ومراقبة جمريات األسواق، من جانب آخر، فإن االنترنت متكّن منظمات األعمال الص
  .وتوقع اجتاهاا املستقبلية من خالل البحوث الشاملة

إىل أن هناك قطاعات متنوعة من منظمات األعمال الصغرية تستخدم االنترنت يف أعماهلا، غري أن هذه املنظمات ) Pat, 2005(ويشري 
  .نظمات كبرية احلجم يف تبين تطبيقات يف جمال األعمالكانت أبطأ من امل
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صغرية (على أن استخدام االنترنت للقيام باألعمال أصبح ضرورة تنافسية للمنظمات مبختلف أنواعها ) McCllum,2003(ويؤكد 
الذين ال نت، واملوردون ، وقد أصبحت حكومات ومنظمات كثرية تلزم مورديها بعمليات التبادل عرب االنتر)ومتوسطة وكبرية احلجم

  .يواكبون ذلك يتعرضون ملخاطر خسارة صفقام التجارية
على وجود عالقة متداخلة بني منظمات األعمال الصغرية ومنظمات األعمال الكبرية، ) Craig and Emmanuel,2005(ويؤكد 

إىل منظمات األعمال الكبرية، وهذه املنظمات الكبرية ) خدمات/ سلع(فمنظمات األعمال الصغرية هي مبثابة جمموعة بائعني يبيعون منتجام 
صارت تفضل التعامل مع منظمات األعمال الصغرية اليت تتجه حنو أمتتة تعامالا التجارية وتعتمد تكنولوجيا املعلومات وتطبيقات االنترنت 

  .بصورة واسعة
يتزايد بصورة متسارعة، وال تستطيع منظمات األعمال إىل أن حجم األعمال عرب االنترنت ) Tabor,2005(من جانب آخر، يشري 

  .الصغرية أن تقف موقف املشاهد دون مشاركة حقيقية وفاعلة يف هذه الثورة التكنولوجية اجلديدة
فإن الكثري من منظمات األعمال الصغرية قد أدركت أمهية تطبيقات االنترنت ) Ana, Helen and Gordon,2005(ووفقا ملا يرى 

ا، وصاروا يتجهون إىل امتالك التكنولوجيا اجلديدة اليت متكنهم من مواكبة األعمال االلكترونية بصورة كفؤة وفاعلة، وبصورة عامة يف أعماهل
  .فقد زادت هذه املنظمات من ختصيصاا املالية لتبين تكنولوجيا األعمال االلكترونية

نظمات األعمال الصغرية يف كثري من دول العامل تطبق مدخل على انه رغم أن بعض م) Robert and MacGregor,2005(ويؤكد 
األعمال االلكترونية يف أعماهلا، غري أن قطاع األعمال الصغرية عموما على مستوى العامل ال يزال دون املستوى املأمول يف تطبيقات األعمال 

اا يف منظمات األعمال الصغرية، وهذا ينعكس سلبا على امليزة االلكترونية، وال تزال تطبيقات هذه األعمال يف املنظمات الكبرية تفوق تطبيق
  .التنافسية هلذه املنظمات

إىل أن استخدامات وتطبيقات االنترنت يف منظمات األعمال الصغرية يف تزايد مستمر، ويؤكد على أن نتائج ) Tabor,2005(ويشري 
مل مهمة لتطوير هذه املنظمات وجناحها واحملافظة على ميزة تنافسية الدراسات تؤكد على أمهية احلوسبة وتكنولوجيا املعلومات كعوا

/ سلع(االنترنت أداة فاعلة ملنظمات األعمال الصغرية وقادرة على حتقيق الرحبية هلذه املنظمات، فهي متكنها من تسويق منتجاا  و.مستدامة
  .ظمةإىل مناطق جغرافية كثرية بصرف النظر عن موقعها من مركز املن) خدمات

  :مشكلة الدراسة 1-1
إن منظمات األعمال الصغرية تلعب دورا جوهريا يف زيادة وتنامي معدالت النمو االقتصادي، ويف الكثري من بلدان العامل، فإن ما يزيد على 

ادي بإجياد من املوارد البشرية جيري توظيفهم يف منظمات األعمال الصغرية، وتساهم هذه املنظمات يف حتقيق اإلنعاش االقتص% 50الـ
وبالرجوع إىل األدب . فأكثر يف املبيعات، وتوفر نصف املنتجات اليت يوفرها القطاع اخلاص% 50فرص عمل متجددة، وتساهم بنسبة 

النظري والتطبيقي يف جمال منظمات األعمال الصغرية يالحظ أن الكثري من الدراسات تؤكد على دور منظمات األعمال الصغرية ومسامهاا 
  .اش االقتصاد واملشاركة يف منوهيف إنع

التكنولوجيات املناسبة ملنظمات األعمال الصغرية هي تلك اليت حتقق هلا فاعلية الكلفة يف دعم الوظائف األساسية لألعمال، وميكن القول أن 
اري ومايل من تطبيقات كتطبيق جت(وتؤدي إىل توسيع خياراا االستراتيجية، وميكن القول أن استخدام مدخل األعمال االلكترونية 

هو استخدام مناسب ملنظمات األعمال الصغرية، فهذا املدخل قادر على حتقيق فاعلية الكلفة وتوسيع قاعدة اخليارات االستراتيجية، ) االنترنت
 تنظر بعض منظمات  من جانب آخر،.غري أن النجاح يف اعتماد هذا املدخل يتطلب امتالك املهارات الفنية واإلدارية والريادية الالزمة

األعمال الصغرية تنظر إىل استخدام تطبيقات االنترنت يف األعمال بصورة غري استراتيجية، حيث تعتقد أن استخدامات احلواسيب يف 
إخفاق األعمال هي أداة لتقليل الكلفة، وال ينظرون إليها كمدخل استراتيجي لزيادة إيرادات املنظمة مستقبال، وهذه النظرة كانت سببا يف 

  .الكثري من هذه املنظمات يف حتقيق التبين الناجح ملدخل األعمال االلكترونية
ويف هذه الدراسة جيري تسليط الضوء على واقع تطبيقات االنترنت يف منظمات األعمال الصغرية كمدخل لتأهيل هذه املنظمات حنو حتقيق 

  :يب على األسئلة اآلتيةحياول الباحث من خالل هذه الدراسة أن جيو .امليزة التنافسية
  ما هي العناصر اليت تؤثر يف مستوى توجه منظمات األعمال الصغرية حنو تبين تطبيقات االنترنت واألعمال االلكترونية؟  .أ 
 ما فاعلية تطبيقات االنترنت يف األعمال يف حتقيق ميزة تنافسية ملنظمات األعمال الصغرية؟  .ب 
 و تطبيقات االنترنت يف أعماهلا؟ ما هي اجتاهات منظمات األعمال الصغرية حن  .ج 
 ما هي العوائق اليت تؤثر يف مستوى تطبيقات االنترنت يف منظمات األعمال الصغرية؟   .د 
    هل تطبيقات االنترنت يف األعمال متكّن منظمات األعمال الصغرية من منافسة منظمات األعمال الكبرية يف نفس األسواق؟  .ه 

  :أمهية وأهداف الدراسة 2- 1
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 هناك نقصا واضحا يف اهتمامات الباحثني والكتاب فيما يتعلق مبناقشة وحتليل املفاهيم اإلدارية ملنظمات األعمال الصغرية، وهذا يالحظ أن
النقص يعود إىل أسباب كثرية أمهها االفتراض األساسي بأن منظمات األعمال الصغرية تواجه نفس مشكالت منظمات األعمال الكبرية، 

على أن هذه نظرة ) Harry, 2005(ويؤكد  .ت هي احللول اليت جيري اقتراحها وتبنيها يف منظمات األعمال الكبريةوحلول هذه املشكال
خاطئة، حيث أن الكثري من املشكالت اليت تواجه منظمات األعمال الصغرية حتتاج إىل مداخل إدارية خمتلفة عن تلك املعتمدة يف منظمات 

لدراسة لتعاجل موضوعا مهما وحديثا وحيويا منظمات األعمال الصغرية، وهو استخدام تطبيقات االنترنت وقد جاءت هذه ا .األعمال الكبرية
  .يف منظمات األعمال الصغرية كمدخل للتأهيل حنو امليزة التنافسية

  :  واقع منظمات األعمال الصغرية- 2
تصف السبعينات من القرن العشرين كان على أن توجه منظمات األعمال حىت من) Kamil, Dolun, and Onur,2006(يؤكد 

توجها حنو الزيادة يف حجم املنظمة، وكان ينظر إىل املنظمات الكبرية على أا هي قاعدة االقتصاد وأساس النجاح والتطور االقتصادي، 
ر التوجه احلقيقي حنو  الحظ الباحثون أن هذا املنظور اإلداري واالقتصادي قد انقلب بصورة عكسية، وصا1989ولكن مع حلول العام 

بناء ودعم منظمات األعمال الصغرية ملا متتلكه هذه املنظمات من أمهية ومزايا ال تقل املنظمات كبرية احلجم، بل تتفوق عليها يف جوانب 
  .متعددة
  :متعددة أمههاالتغري يف التوجه من منظمات األعمال الكبرية إىل منظمات األعمال الصغرية إىل عوامل ) Hernan, 2002(ويعزو 

  .التحول من اقتصاد الصناعة إىل اقتصاد اخلدمات  .أ 
 . ظهور مداخل جديدة ابتكارية يف تكنولوجيا املعلومات  .ب 
 . الكثري من منظمات األعمالRestructuringإعادة هيكلة   .ج 
بأشكال خمتلفة لتحقيق التغري يف طبيعة طلب الزبائن، وتنوع هذا الطلب حبيث صار من األفضل إنتاج كميات قليلة من املنتوج و  .د 

. استجابة فاعلة للتنوع يف احلاجات والرغبات واألذواق، وهذا األمر تنجح فيه منظمات األعمال الصغرية أفضل من منظمات األعمال الكبرية
 .     Customization التنوع وجمال االيصاء الواسع ت متعددة مثل جمالأي أن منظمات األعمال الصغرية قادرة على التميز يف جماال

يف ظل التطورات االقتصادية املتسارعة، فإن منظمات األعمال الصغرية قادرة على االستجابة للتغريات املتسارعة يف األسواق بصورة   .ه 
 .أفضل وأسرع من منظمات األعمال الكبرية، وبدرجة متميزة من االبتكار

 الصغرية متيل إىل العمل يف أسواق قليلة بأعداد حمدودة من فإن منظمات األعمال) Charles, and Julian,2005(ووفقا ملا يرى 
مواد (املنتجات، وبتسهيالت مادية غري ضخمة، وهذا يعود إىل حمدودية امكانات هذه املنظمات، فهي متتلك موارد حمدودة للمدخالت 

  ...).وآالت ومعلومات وأفراد وأموال وغريها
على أن منظمات األعمال الصغرية تعاين كثريا للوصول إىل نقطة التعادل ) Matthew, and Diane, 2005(من جانب آخر، يؤكد 

Break-Even Pointواىل جتاوز هذه النقطة لتحقيق معدل عائد على االستثمار يليب أهداف وطموحات املنظمة ،.  
أمهها جتارة اجلملة  منظمات األعمال الصغرية تتركز يف صناعات حمدودة أنعلى ) Robert and MacGregor,2005(ويؤكد 

wholesaling وجتارة التجزئة Retailing وقطاع اخلدمات Services والورشات الصناعية Job-Shop 
Manufacturing وهذه الصناعات تتسم بوجود منافسة كبرية متيل غالبا إىل املنافسة السعرية القائمة على ختفيض األسعار وحروب ،

يرتبط بصورة أساسية حبجم العوائد املتحققة، وهذا )  يكون يف األغلب مالك منظمة األعمال الصغريةالذي(كما أن راتب املدير . األسعار
وهذه املنظمات الصغرية ال متيل يف األغلب إىل توظيف املديرين، وقد يكلف املدير . األمر خيتلف عما هو سائد يف منظمات األعمال الكبرية

  .الواحد بأكثر من دائرة
ن لعوامل البيئة اخلارجية تأثريا اكرب على منظمات األعمال الصغرية، على سبيل املثال، فإن أي تعديالت يف القوانني من جانب آخر، فا

احلكومية وقوانني الضرائب والعمل، ومعدالت الفائدة تؤدي إىل آثار واضحة على منظمات األعمال الصغرية أكثر من آثارها على املنظمات 
  .الكبرية
إىل أن ملنظمات األعمال الصغرية مشكالت خطرية فيما يتعلق بالتدفقات النقدية تفوق ) Stephen and Gordon, 2005(ويشري 

املشكالت اليت تعاين منها املنظمات الكبرية، وهذه املنظمات الصغرية ذات حساسية عالية للتقلبات املومسية يف املبيعات واليت قد تقودها إىل 
  .أحسنت استغالل التقلبات املومسية يف املبيعات بصورة فاعلةحتقيق معدالت منو سريعة إذا 

 :جمموعة من املعوقات اليت تقف أمام منظمات األعمال الصغرية، واهم هذه املعوقات) Robert and Lejla, 2005(ويستعرض 
املنظور اإلداري ، و املوارد البشرية املدربةالنقص يف، واحملددات الصارمة للموارد املالية، وصعوبة احلصول على التمويل من املصادر اخلارجية

عدم فاعلية ، ومشكالت يف السيولة، وتسعى هذه املنظمات إىل السيولة كهدف أساسي، وقصري املدى بسبب البيئة التنافسية غري املستقرة
ملعوقات الكثرية اليت تقف يف وجه منظمات ورغم املشكالت وا .تطبيق الكثري من النماذج التحليلية اليت تنجح تطبيقاا يف املنظمات الكبرية

  األعمال الصغرية، غري أن هناك الكثري من املنافع واملزايا اليت حتققها هذه األعمال، 
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  :األعمال يف  تطبيقات االنترنت- 3
  : أشكال تطبيقات االنترنت يف منظمات األعمال الصغرية1- 3

  :شكال لتطبيقات االنترنت يف منظمات األعمال الصغرية، وأهم هذه األشكالتشري أدبيات األعمال االلكترونية إىل أن هناك عدة أ
 : من خالل الربيد االلكتروين ميكن القيام مبا يأيت: E-Mailالربيد االلكتروين   .أ 
  .Mailing listsاملراسلة من خالل قوائم الربيد   .ب 
 .إجراء االتصاالت مع اهزين والزبائن والعاملني  .ج 
 .عمليات الترويج  .د 
 .ة تسويقية وبيعية متعددة أخرىأنشط  .ه 
 :تستخدم هذه الشبكة بأوجه كثرية أمهها: -World Wide Web –WWWالشبكة العنكبوتية   .و 
  .عمليات البحث  .ز 
 .مجع البيانات واملعلومات  .ح 
  ).Netscape  ومستعرض Explorer مثل مستعرض(استخدام مستعرضات الويب   .ط 
 يف تلقي الطلبات عرب االنترنت WWWتخدام الشبكة العنكبوتية يكون ذلك من خالل اس: بيع املنتجات عرب االنترنت  .ي 

Online Ordering وحتقيق املبيعات عرب االنترنت Online sales وتنفيذ هذه األوامر والطلبات عرب أسلوب آمن يتم فيه استخدام ،
 .Secured Credit Cardsبطاقات االئتمان بصورة آمنة

 أصناف األعمال جناحا، وهي تتيح للزبائن أكثرالصريفة االلكترونية هي واحدة من  إن :E-Bankingالصريفة االلكترونية   .ك 
 عمولة مقابل أيةوالكثري من املصارف ال تتقاضى .  حسابام وتنفيذ أوامر متعددة من خالل موقع ويب سهل االستخدامإىلفرصة الوصول 

.  هذه اخلدمات بصورة تقليديةإجراءكترونية بتكاليف اقل من تكاليف خدمات الصريفة االلكترونية، وتنفذ املصارف خدمات الصريفة االل
فة االلكترونية تضع مجيع قدرات وامكانات الصريفة يف والصري. واألفرادوخدمات الصريفة االلكترونية تقلل الوقت واجلهد واملال للمنظمات 

والصريفة االلكترونية توفر ملنظمات . يليب وحيقق حاجام املصرفية الزبائن، وتتيح هلم فرصة االختيار من بني اخلدمات املصرفية مبا أيدي
 االتصال مع قسم خدمات الزبائن يف الشيكات، وإعادة إصدار الشيكات، إصدار األموال،نقل :  والزبائن خدمات كثرية منهااألعمال
ن ومنظمات األعمال الصغرية إىل حتميل ملفات خاصة وال حيتاج الزبائ. اإلطالع على تفصيالت احلسابات، ودفع الفواتري وغريها املصرف،

، )Internet Explorer ومثل Netscapeمثل (لتشغيل خدمات الصريفة االلكترونية، إذ أن بإمكان الزبائن االكتفاء مبتصفح الويب 
 اليت تزيد Java Appletمثل (ل  لعمليات التباداألمن حتميل بعض الربامج اليت تكفل حتقيق مستوى متميز من إىلقد حيتاجون  أمغري 

 عمليات التبادل Intercept يعترض أن للتأكد من أنه ال ميكن ألي شخص Encryptionمستوى امن املتصفح وتزيد مستوى التشفري 
مان  لضSmart Cardsوهناك بعض النظم املصرفية األكثر تعقيدا واليت تستخدم تكنولوجيا البطاقات الذكية . )بني الزبائن واملصرف

، لكنها تتضمن Credit Cardsوالبطاقات الذكية تشبه بطاقات االعتماد . وصول آمن للمستخدمني إىل اخلدمات املصرفية االلكترونية
، ومن هذه اخليارات استخدام قائمة Secured E-Bankingوهناك خيارات أخرى لتحقيق صريفة الكترونية آمنة . Chipsشرائح 

 الكثري من الزبائن أن إىل اإلشارةوجتدر ). لتعامل الكتروين واحد(يستخدم كرقم مرور وملرة واحدة فقط بأرقام التعامالت وكل رقم 
 الربجمية، لكن هذه Quickenمثل حزمة  احلاسوب الشخصي، إىليستخدمون حزما برجمية جيري حتميلها  ومنظمات األعمال الصغرية

 هذه احلزم الربجمية جيري حتميلها على جهاز احلاسوب وجيري تنفيذ التعامالت أن إذة، احلزم هي ليست نفسها األعمال املصرفية االلكتروني
هي خدمات  املصرفية االلكترونية من خالل طرف بائع ثالث، أما عند استخدام الصريفة االلكترونية فإن األمر خمتلف، فالصريفة االلكترونية

    .  حسابام مباشرة عرب االنترنتإىلصرفية، ويستطيع هؤالء الزبائن الوصول عرب االنترنت تسمح للزبائن بالقيام بنفس الوظائف امل
 والكتالوجات االلكترونية اإلعالنية األشرطةمثل (وخصوصا أنشطة الترويج االلكتروين : E-Marketingالتسويق االلكتروين   .ل 

E-Catalogs.( موعة التقليدي يركز التسويق إن الكثري من أنشطة جمموعات حمددة من الزبائن، وكان أو على طرح منتجات حمددة 
 احلصول على ردود فعل وتغذية عكسية مباشرة وسريعة للكثري من باإلمكانومل يكن ) اإلعالنمثل (ذات اجتاه واحد  التسويق التقليدي

أي للتعرف على آراء الزبائن جتري البحوث والدراسات واستطالعات الر وكانت منظمات األعمال الصغريةأنشطة التسويق التقليدي، 
ويف ظل تطبيقات االنترنت التجارية، فقد طرأت تغريات كثرية على . وإجراء التعديالت الالزمة يف استراتيجياا التسويقية وغري التسويقية

 وظائف جديدة أخرى )إضافة إىل وظائف املنتوج والسعر والتوزيع والترويج (وظيفة التسويق، وزادت الوظائف الفرعية للتسويق لتشمل
 . تصميم موقع الويب للمتجر االلكتروين، واألمن، واتمعات االفتراضية، وخدمات الزبائن، واخلصوصية، والتخصيص: مثل

 طلبات الشراء، ويف إصدارهنا جيري استخدام الشبكة العنكبوتية يف : شراء ما يلزم منظمات األعمال الصغرية عرب االنترنت  .م 
 .، ويف الفحص املستمر حلالة الطلبات املرسلة عرب االنترنتE-Paymentلكتروين عمليات الدفع اال
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إىل أن تطبيقات االنترنت تتيح ملنظمات األعمال الصغرية استخداما فاعال لثماين وظائف ) April, and Deborah, 2002(يشري و
  :رئيسة، وهي

  .اإلعالن  .أ 
 ).E-Tailing         ا يف جمال جتارة التجزئةاالنترنت قناة وملتقى فاعل للتبادل وخصوص(التبادل   .ب 
 ).االنترنت قناة اتصاالت فاعلة(االتصاالت   .ج 
 ).االنترنت أداة فاعلة للبحث(البحث   .د 
 ).االنترنت أداة توزيع فاعلة(أداة للتوزيع  .ه 
 .توفري خدمات الدعم  .و 
 .إدارة املعلومات  .ز 
 ).لية متعددة للترفيه والتسأشكاالاالنترنت توفر (الترفيه والتسلية   .ح 

من جانب آخر، فقد جنحت االنترنت يف إزالة احلواجز التقليدية بني الدول ملواكبة األعمال، وانتشرت أشكال جديدة من التبادل عرب 
  : )Albert, Gilat, and Avi., 2003( وفقا ملا يشري االنترنت، ومن أشكال التبادل هذه

 Business-to-Business (B2B)التبادل بني منظمات األعمال  -
 Business-to-Consumer (B2C)التبادل بني منظمات األعمال واملستهلكني  -
 Consumer -to-Consumer (C2C)التبادل بني املستهلكني  -
 Business-to-Government (B2G)التبادل بني منظمات األعمال واحلكومات  -
 Government -to-Government (G2G)التبادل بني احلكومات  -

  . من التبادلوهناك أشكال أخرى
  : مزايا تطبيقات االنترنت يف منظمات األعمال الصغرية  2- 3

إىل البحث ) صغرية ومتوسطة وكبرية احلجم(يوما بعد يوم، تتزايد أنشطة جتارة التجزئة وأنشطة جتارة اجلملة عرب االنترنت، وتسعى املنظمات 
وينبع اهتمام منظمات . رنت نع مناذج األعمال التقليدية يف هذه املنظماتعن أفضل السبل لتحقيق الدمج الفاعل لتطبيقات تكنولوجيا االنت

على أن االنترنت تنجح يف ) Rex, 2005(يؤكد و. األعمال الصغرية بتطبيقات تكنولوجيا االنترنت من املزايا اليت حتققها هذه التطبيقات
  :تعزيز وتطوير عالقاا مع زبائنها بأشكال خمتلفة منها

يح ملنظمات األعمال الصغرية إعالم الزبائن بصورة الكترونية عن أي أحداث مهمة مثل العروض اخلاصة والترتيالت وأي االنترنت تت  .أ 
  .أنشطة تروجيية

 . من خالل االنترنتGloballyخطوط املنتجات على نطاق عاملي / تقدمي الدعم الكايف خلط  .ب 
 .لصغرية عرب االنترنتتوفري خدمات ما بعد البيع جلميع منتجات منظمات األعمال ا  .ج 
 والكتالوجات E-Brochuresمن خالل حتديث الكراسات االلكترونية (حتديث معلومات املنتجات بصورة الكترونية   .د 

 ).   E-Catalogsااللكترونية
  :إىل جمموعة من املزايا اليت حتققها هذه التطبيقات ملنظمات األعمال الصغرية، وأمهها) Rex, 2005(ويشري 

  . املنتجات وحيقق خصومات حقيقية للزبائنأسعار وهذا ينعكس يف اليف اإلمجاليةتقليل التك  .أ 
 ).املستخدمني(الوصول إىل قطاعات واسعة من الزبائن   .ب 
 .إمكانية إرسال رسائل الكترونية تتضمن النص والصوت والصورة  .ج 

  :هي) 8Cs(ساسية  مثاين مزايا أ-للبائعني والزبائن-أن تطبيقات االنترنت حتقق ) Duncan,1998(ويرى 
 : وهذه الوفورات تتحقق من ثالثة مصادر هي: Cost savingsحتقيق وفورات يف الكلفة   .أ 
  .واليت تتعلق بالبحث عن املعلومات اليت ترتبط بالسلع واخلدمات) فيما يتعلق بالبائع واملشتري(وفورات يف الوقت  •
 .وفورات حقيقية يف عمليات البيع وتسليم املنتجات إىل الزبائن •
  .وفورات نامجة عن ختفيضات يف املصاريف التشغيلية لألعمال •
 ينظر الزبائن إىل هذا العنصر كميزة جوهرية لعمليات التسوق عرب االنترنت،  :Convenienceتسهيل احلصول على املنتجات   .ب 

صفاا وأسعارها وهم جيلسون يف بيوم، وهذه امليزة مهمة لكل من الزبائن والبائعني، حيث يتمكن الزبائن من اإلطالع على املنتجات وموا
 .ويستطيع البائعون الوصول إىل زبائنهم أينما كانوا

إن استخدام االنترنت يف التطبيقات التجارية يوفر للزبائن األصناف املتنافسة بأسعارها املختلفة، : Choicesتوفري خيارات متعددة   .ج 
 .ومستويات جودا املتنوعة



 2006 أفريل 18و17يومي .       متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية :                               امللتقى الدويل

 اشراف خمرب العوملة و اقتصاديات مشال افريقيا
اجلزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف  

622

إن إمكانية االتصال املباشر واملستمر بني املنظمة وزبائنها عرب : Customizationواصفات الدقيقة للزبائن توفري املنتجات حسب امل  .د 
هلؤالء الزبائن باملواصفات الدقيقة املطلوبة، وقد صارت منظمات األعمال تطبق ) خدمات/ سلع(االنترنت جيعلها قادرة على توفري املنتجات 

 . بطريقة فاعلة عرب االنترنت لتحقيق منهج االيصاء الواسع للزبائنOne-to-One Marketingأسلوب التسويق الفردي 
تعد االنترنت أداة اتصال فاعلة بني املنظمة والزبائن وجتار اجلملة وجتار التجزئة : Communicationتوفري أداة اتصال منوذجية   .ه 

وكذلك متكنت االنترنت من حتقيق االتصال عرب املسافات .  يف املنظمةوالوكالء، وكذلك أداة اتصال فاعلة مع العاملني وبني هؤالء العاملني
 ).ذات الفروع(البعيدة جدا وبتكاليف زهيدة، وأدت اىل إزالة آثار التباعد اجلغرايف بني فروع املنظمة 

س االهتمامات واألهداف تتيح االنترنت الفرصة للزبائن لاللتقاء بأفراد آخرين يشاركوم نف: Communitiesبناء جمتمعات فاعلة   .و 
-V  واتمعات االفتراضية Newsgroupsواألذواق والرغبات وهذه اللقاءات تتحقق بوسائل وأشكال خمتلفة مثل جمموعة األخبار 

Communitiesوغرف احملادثة Chat Roomsتمعات تعطي املنظمات ميزة قوية لتنظيم الزبائن يف جمموعات .  وغريهاإن هذه ا
 ).خدمات/ سلع(هذه اموعات تتاح هلا عروض كثرية وخصومات ىل ما تشتري من منتجات شرائية، و

 Digitalإن االنترنت يعد أفضل وسيلة لتوزيع املنتجات الرقمية : Channel Distributionتوفري قناة توزيع فاعلة   .ز 
Products) مثل الربجميات Software أداة فاعلة حلجز تذاكر . ...)وامللفات والكتب وملفات الصوت والصورة كما أن االنترنت تعد

 .السفر وإجراء احلجوزات يف الفنادق واألماكن السياحية يف كثري من دول العامل
يعد االنترنت أداة أساسية فاعلة جلمع البيانات : Customer Informationتوفري أداة فاعلة جلمع املعلومات عن الزبائن   .ح 

إن ). مقارنة باألساليب التقليدية يف مجع البيانات واملعلومات(زبائن، وهذه األداة ذات تكاليف منخفضة نسبيا واملعلومات التفصيلية عن ال
امكانات عالية للتعرف الدقيق على حاجات الزبائن ورغبام ) وخصوصا طاقم التسويق(املعلومات اليت جتمع عن الزبائن توفر إلدارة املنظمة 

 جانب آخر، فإن الزبائن حيصلون على حجم كبري من البيانات واملعلومات عن املنتجات املعروضة على من.  ضمن األسواق املختلفة
االنترنت، ونتيجة ما يقدمون إىل املتاجر االلكترونية من بيانات ومعلومات، فإم يتوقعون أن حيصلوا على املنتجات اليت تليب بدقة حاجام 

 .ورغبام
على جمموعة من املزايا اليت حتققها تطبيقات االنترنت يف منظمات ) Leida, Steve, Alex, John, and Chris, 2003(ويؤكد 

  :األعمال الصغرية، منها
  .توفري بيانات االستخبارات التسويقية عن الصناعة واملنافسني واألسواق احلالية واحملتملة  .أ 
جات احلالية واملنتجات املتوقع تقدميها إىل األسواق، وتوفري البيانات إمكانية البحث عن البيانات واملعلومات الالزمة واملتعلقة باملنت  .ب 

 .واملعلومات عن اهزين اجلدد، ومصادر التمويل، واحلصول على البيانات واملعلومات عن كيفية القيام باألعمال بصورة ناجحة
 . منظمات األعمال الصغريةتوسيع امكانات الوصول إىل األسواق لتشمل أسواقا خارج النطاق اجلغرايف ملواقع  .ج 
 Search Engines وحمركات البحث Websitesحتقيق إدراك مباشر وواسع ملنتجات املنظمة من خالل مواقع الويب   .د 

 . وغريهاMailing Lists وقوائم الربيد االلكتروين Discussion Groupsومجاعات احلوار والنقاش 
 .حتقيق التمركز ملنظمات األعمال الصغرية بصورة موازية ملنظمات األعمال الكبرية  .ه 
 .الوصول إىل األسواق املستهدفة اليت عادة تكون مهملة من جانب منظمات األعمال الكبرية  .و 
د املنظمة يف عمليات  اليت تساعE-Receptionistاستخدام االنترنت لإلفادة من اخلدمات املتاحة مثل خدمة االستقبال االلكتروين   .ز 

 .التسويق والبيع ووظائف وعمليات أخرى
 حيقق ملنظمات األعمال الصغرية فوائد ومزايا كبرية) التسويق االلكتروين(أن التسويق عرب االنترنت ) Ian, and Terry,2003(يرى و

  :، ومن ذلكتؤدي إىل زيادة فاعلية أنشطة التسويق وحبوث التسويق
 عرب االنترنت بفاعلية عالية، حيث ميكن توجيه هذه األنشطة إىل ماليني الزبائن Direct marketingق املباشر القيام بأنشطة التسوي  .أ 

املنتشرين يف أرجاء العامل، وبتكاليف اقل بكثري من تكاليف أنشطة التسويق التقليدية، ولكن هذه األنشطة تقتصر على ) احلاليني واحملتملني(
 .الزبائن مستخدمي االنترنت

 ...). أيام أسبوعيا7 ساعة يوميا و 24(االنترنت متكّن منظمات األعمال الصغرية من بيع منتجاا عرب االنترنت على مدار الساعة،   .ب 
العاملي / االنترنت تتيح ملنظمات األعمال الصغرية بيع منتجاا إىل الزبائن يف كل أرجاء العامل دون حتمل تكاليف التسويق الدويل  .ج 

 .ليديةبالصورة التق
) سلع وخدمات( تستطلع آراء الزبائن احلاليني واحملتملني، والتعرف على مقترحام لتطوير املنتجات Surveysإمكانية إجراء مسوح   .د 

 .اليت تقدمها ملنظمات األعمال الصغرية
 أساسيةث وظائف ثال الصغرية التميز يف األعمالحتقق ملنظمات  االنترنت أن إىل) Robert, and MacGregor, 2005(ويشري 

  :هيالوظائف هذه و
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  .Communicationوظيفة االتصاالت   .أ 
 . Informationوظيفة عرض املعلومات واحلصول عليها   .ب 
 .Distributionوظيفة التوزيع   .ج 

 منظمات األعمال الصغرية حتقق املنافع واملزايا اليت تقودها اىل التميز من خالل على أن) Alison, and Brian, 2002(ويؤكد 
  :خيارات متعددة منها، ويكون أمامها نظماتهذه املاستراتيجيات ناجحة لتضمني استخدامات االنترنت يف موعة جم
 ).خصوصا ما يتعلق باألسواق املالية(خيار استخدام االنترنت للحصول على معلومات متواصلة وحمدثة عن أعمال املضاربة املختلفة   .أ 
  .خيار استخدام االنترنت يف دعم الزبائن  .ب 
 .Cyber Malls خيار استخدام االنترنت يف إنشاء امعات االفتراضية  .ج 
 ).خصوصا اجلوانب التروجيية( التسويقية األنشطةخيار استخدام االنترنت يف تنفيذ   .د 
 .E-Publishingخيار استخدام االنترنت يف عمليات النشر االلكتروين   .ه 

ة نظاما فاعال لالستخبارات التنافسية ميكّنها من التنافس بفاعلية مع املنظمات إن االنترنت توفر ملنظمات األعمال الصغريمن جانب آخر، ف
  ).مبا يف ذلك املنظمات كبرية احلجم(األخرى 
إىل أن احلجم الضخم جدا من املعلومات الذي يتوفر ملنظمات األعمال الصغرية ) Ewa, Lisbeth, and Tommy, 2003(ويشري 

  :ومصادر هذه املعلومات متعددة منها. فسية قوية يف بيئة األعمال اجلديدة يف ظل االقتصاد االلكتروينعرب االنترنت حيقق هلا ميزة تنا
  .News Groupsجمموعات األخبار   .أ 
 .E-Mail Listsقوائم الربيد االلكتروين   .ب 
 .Research databaseقواعد بيانات البحث   .ج 

  :رنت تساعد منظمات األعمال الصغرية يف جوانب متعددة منهاأن مصادر املعلومات عرب االنت) Atul, and Rex,  2005(ويرى 
  .التقليل احلاد يف حجم التكاليف اإلمجالية  .أ 
 .زيادة وتعزيز قاعدة بيانات الزبائن  .ب 
 .متكني منظمات األعمال الصغرية من اعتماد استراتيجيات تشغيلية جديدة، وتبين اجتاهات جديدة يف صناعاا  .ج 

  : ما يأيت إىل أن تطبيقات االنترنت حتقق ملنظمات األعمال الصغرية)Kurt,  et. al, 2003(ويشري 
، وهذا جيعلها Bureaucracyيقل عدد املستويات اإلدارية يف منظمات األعمال الصغرية، وتتقلص اإلجراءات البريوقراطية   .أ 

  .قادرة على االستجابة للتغريات البيئية بصورة أسرع
 .   يفوق ما تتمتع به منظمات األعمال الكبرية من مرونةFlexibilityة هذه املنظمات متتلك مستوى من املرون  .ب 

  : حمددات تطبيقات االنترنت يف منظمات األعمال الصغرية3- 3
  ):Neil,2006( عوامل متعددة منها إىلإن أسباب تباطؤ بعض منظمات األعمال الصغرية يف استخدام تطبيقات االنترنت يف أعماهلا تعود 

  .واكبة األعمال عرب االنترنتعدم القناعة مب  .أ 
 .عدم القناعة مبنافع تطبيقات االنترنت التجارية  .ب 
 .املنافسة احلادة بني منظمات األعمال عرب االنترنت  .ج 
 .التكاليف التأسيسية املرتفعة نسبيا إلنشاء مواقع متاجر الكترونية متميزة وقادرة على املنافسة القوية  .د 
 .كافية لتطبيقات االنترنت التجارية وبناء عالقات وتبادالت مع الزبائن عرب االنترنتعدم توفر البنية التحتية الالزمة وال  .ه 
 .عدم املعرفة الكافية لدى بعض منظمات األعمال الصغرية بتطبيقات االنترنت يف األعمال  .و 
 .بعض املنتجات لبعض منظمات األعمال الصغرية ال ميكن تسويقها وبيعها بصورة فاعلة عرب االنترنت  .ز 
 .وى الثقايف لزبائن بعض املنتجات لبعض منظمات األعمال الصغريةاملست  .ح 

    
اليت تلعب دورا مهما يف قرارات واجتاهات منظمات وقد ورد يف أدبيات تطبيقات االنترنت واألعمال االلكترونية جمموعة من احملددات 

  :ددات هذه احملوأهماألعمال الصغرية حنو تطبيقات االنترنت يف جمال أعماهلا الصغرية، 
  :  تنظيمية حمددات3-1- 3

إىل جمموعة من احملددات التنظيمية اليت تؤثر يف اجتاهات منظمات األعمال الصغرية حنو تطبيقات ) Alison and Brian, 2002(يشري 
  :االنترنت يف أعماهلا، وهي

 حتتية تفوق ما متتلكه  موارد وبىن متتلكLarge Businessesإن منظمات األعمال الكبرية  :Business Sizeاحلجم   .أ 
منظمات األعمال الصغرية، وهذا جيعل منظمات األعمال الكبرية قادرة على تبين عمليات اإلبداع واالبتكار بصورة أفضل، أما منظمات 



 2006 أفريل 18و17يومي .       متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية :                               امللتقى الدويل

 اشراف خمرب العوملة و اقتصاديات مشال افريقيا
اجلزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف  

624

ن جانب آخر، فإن م.  وخربات تكنولوجيا املعلومات الالزمةاألعمال الصغرية فإا جتد أمامها عراقيل وحمددات كثرية تتعلق باملوارد املالية
،  تتبىن مستوى من مستويات األعمال االلكترونيةأن االلكترونية جتعل أي منظمة من منظمات األعمال الصغرية قادرة على األعمالاملرونة يف 

  . عدة ماليني من الدوالراتإىل تتراوح بني عدة مئات -مثال– موقع الكتروين على االنترنت إنشاء تكاليف أنحيث 
يقصد ذا البعد جوانب متعددة أمهها مقدار ما ميكن توفريه من تعليم وثقافة  :Training Availabilityرات التدريبية توفر القد  .ب 

منظمات  ما يتوفر لدى أنعلى ) McGowan & Madey,1998(ويؤكد . لدى العاملني فيما يتعلق بالتكنولوجيات اجلديدة
وكذلك فإن مستوى . اجيابية يف امكاناا لتبين تكنولوجيا املعلومات واألعمال االلكترونيةاألعمال الصغرية من قدرات تدريبية يؤثر بصورة 

 .داخلتوفر القدرات التدريبية يؤثر يف تبين نظم الكترونية يف العالقات التنظيمية الداخلية 
تزيد امكانات  ت هذه املعرفة املتخصصةيقصد ا مستوى املعرفة املتخصصة يف منظمات األعمال الصغرية، وكلما زاد: اخلربات الفنية  .ج 

    . االلكترونيةاألعمالوتزيد فرص جناح هذه املنظمة يف تبين مدخل تبين االبتكارات اجلديدة، 
  :  تكنولوجية حمددات3-2- 3

ا، وأهم على أمهية العوامل التكنولوجية يف مستوى التوجه حنو تطبيقات االنترنت يف أعماهل) Stephen, and  Don.,  2003(يؤكد 
  : هذه العوامل

منظمات األعمال الصغرية للميزة النسبية املتحققة من تبين تطبيقات االنترنت يقصد بذلك درجة إدراك :  االلكترونيةلألعمالامليزة النسبية  
  .بأي شكل من أشكال األعمال االلكترونية

 االلكترونية تؤثر على األعماليد يف استخدام وتبين مدخل  ملستوى التعقاإلدراك درجة إن: درجة التعقيد يف األعمال االلكترونية  .أ 
 بزيادة مستوى هذا التعقيد ينعكس ذلك سلبا على التوجه اإلدراك انه كلما زاد إىل اإلشارةوهنا تنبغي مستوى التوجه والتبين هلذا املدخل، 

 . االلكترونيةاألعمالحنو تبين 
يقصد بذلك مدى االنسجام والتوافق بني متطلبات األعمال : عمال االلكترونيةمدى التوافق بني امكانات املنظمة ومتطلبات األ  .ب 

هذه وتزيد الفرص االجيابية لدى  من جهة، وما متتلك منظمات األعمال الصغرية من قيم وخربات وامكانات وقدرات وتوقعات، االلكترونية
 . االلكترونية بصورة فاعلةعمالاألتبين مدخل ات بزيادة ما متتلك من ذلك، ويساعدها ذلك على املنظم

الكلفة هي من احملددات األساسية اليت جتعل منظمات / املنفعة/ ان معادلة العائد: املنافع املدركة من تبين مدخل األعمال االلكترونية  .ج 
 احلصول عليها من تبين هذا األعمال الصغرية تفاضل بني استخدام او عدم استخدام مدخل األعمال االلكترونية، فكلما زادت املنافع املتوقع

 .املدخل تزيد توجهات هذه املنظمات حنو تطبيقاته
 تتطلب تكاليف عالية، وهذه التكاليف تتعلق جبوانب  البداية القوية يف األعمال االلكترونيةإن: العوائق املتعلقة باألعمال االلكترونية  .د 

 وتكلفة أمن املوقع وتكلفة االرتباط Hosting Costفة املوقع على الشبكة  وتكلفة استضااإلدامةكثرية منها تكلفة تصميم املوقع وتكلفة 
منظمات األعمال ، ومن هنا فإن بعض وهذه التكاليف تتطلب موارد مالية كافية... مع املؤسسات املالية وتكلفة الترويج وتكلفة التوزيع

ة للمنظمات الكبرية والعمالقةالصغرية جتد نفسها ال تستطيع مواكبة األعمال االلكترونية بصورة مشا.  
  : حمددات تنافسية 3-3- 3

هذه ستوى املنافسة اليت تواجهها  جناح منظمات األعمال الصغرية يف تطبيقات االنترنت التجارية يتأثر مبأن) Mark, 2003(يرى 
  .ة جماال واسعا للتميز واملنافسة الفاعلة االلكترونياألعمال، وجتد يف و املزيد من اإلبداع واالبتكار، فاملنافسة تدفعها حننظماتامل

من جانب آخر، فإن التزايد يف أعداد منظمات األعمال الصغرية اليت تتبىن األعمال االلكترونية يؤدي إىل زيادة حدة املنافسة بينها، وهذا 
 األعمال االلكترونية يقف يف مقدمة هذه يؤدي تلقائيا إىل زيادة حبث هذه املنظمات عن املزيد من جماالت اإلبداع واالبتكار، والتميز يف

  .اإلبداعات واالبتكارات
  :وتتمكن منظمات األعمال الصغرية من استخدام تطبيقات االنترنت يف التنافس وحتقيق ميزة تنافسية عرب أساليب متعددة منها

  .ل تغيري هياكل الصناعاتتبين تكنولوجيا املعلومات واألعمال االلكترونية يؤدي إىل تغيري قواعد املنافسة من خال  .أ 
تبين تكنولوجيا املعلومات واألعمال االلكترونية ميكّن منظمات األعمال الصغرية من حتقيق املزايا التنافسية من خالل تبين مداخل   .ب 

 .جديدة يف املنافسة
 . ابتكارية جديدةأعمال تبين تكنولوجيا املعلومات واألعمال االلكترونية جتعل منظمات األعمال الصغرية قادرة على استحداث  .ج 
ذات منافسة عالية ينبغي أن تتجه بصورة اكرب حنو تبين  منظمات األعمال الصغرية اليت تعمل يف بيئة تنافسية أنوخالصة القول   .د 

   .مدخل األعمال االلكترونية
  :حمددات تتعلق خبصائص قادة املنظمة 3-4- 3

دة يف منظمات األعمال الصغرية تؤثر يف مستوى تبين هذه املنظمات ملدخل  اخلصائص اليت ميتلكها القانعلى أ) Carl, 2006(يؤكد 
  :األعمال االلكترونية، وأهم اخلصائص ذات العالقة ما يأيت
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يكون املالك غالبا يف منظمات األعمال الصغرية هو املدير، ويكون هو متخذ القرار، ومن هنا فإن : امتالك صفات اإلبداع واالبتكار  .أ 
نظمة لصفات اإلبداع واالبتكار يكون مدخال اجيابيا ملدخل األعمال االلكترونية، ويتراوح املديرون يف منظمات األعمال امتالك قادة امل

 يقع على أحد طرفيها املديرون املقلدون، وعلى الطرف اآلخر املديرون االبتكاريون، وكلما كان املدير Continuumالصغرية بني سلسلة 
  .ي يف هذه السلسلة يكون اقرب إىل تبين تطبيقات االنترنت يف صورة أو أخرى من صور األعمال االلكترونيةمييل إىل الطرف االبتكار

 كان املديرون يف هذه إذايصعب تبين مدخل األعمال االلكترونية يف منظمات األعمال الصغرية : معرفة املديرين باألعمال االلكترونية  .ب 
ومن هنا فإنه ميكن القول أن املديرين الذين ميتلكون معرفة يف تكنولوجيا .  حقل األعمال االلكترونيةاملنظمات ال ميتلكون املعرفة الكافية يف

 املعلومات واألعمال االلكترونية مييلون اىل تبين هذه األعمال أكثر من املديرين الذي ال ميتلكون هذه املعرفة، ويعتمدون األعمال االلكترونية
 .على حتقيق التميز ملنظمات األعمال الصغريةكاستراتيجية تنافسية قادرة 

   :دراسات سابقة - 4
يف صورة او (منظمات األعمال الصغرية هلذه التطبيقات العوامل املؤثرة يف تبين ولقد مت إجراء دراسات كثرية حول تبين تطبيقات االنترنت 

  :، ومن هذه الدراسات)اخرى من صور االعمال االلكترونية
 Educationواملستوى التعليمي ) انثى/ذكر( هذه الدراسة تناولت حتليل العالقة بني عوامل اجلنس :)Neil) 2004دراسة  4-1

وجود عالقة بني اجلنس  عدم إىلمن جهة، واالجتاهات حنو تبين تطبيقات االنترنت يف منظمات األعمال الصغرية، وقد توصلت هذه الدراسة 
من جانب آخر وجدت الدراسة وجود عالقة بني املستوى . اهات حنو هذه التطبيقاتملديري ومالكي منظمات األعمال الصغرية واالجت

 .  التعليمي ملديري ومالكي منظمات األعمال الصغرية واالجتاهات حنو هذه التطبيقات
يقات  أجرت هذه الدراسة حتليال ملستوى التباين بني منظمات األعمال الصغرية يف اجتاهاا حنو تطب):Mohan) 2004دراسة  4-2

 منظمات األعمال أن، وقد تبني Industry وجود تباين يعزى إىل متغري الصناعة إىلاالنترنت يف أعماهلا، وقد توصلت هذه الدراسة 
الصغرية اليت تعمل يف قطاعات خدمية وقطاعات الربجميات واألقراص املدجمة واملوسيقى وبيع الكتب واملزادات تتجه بصورة واضحة 

 يف أعماهلا الصغرية، بينما توصلت الدراسة إىل أن هناك قطاعات أخرى من منظمات األعمال الصغرية ال يقات االنترنتومتسارعة حنو تطب
، وأغلب هذه املنظمات تنتمي إىل قطاعات سلعية وذات تزال غري مدركة ألمهية تطبيقات االنترنت، أو أا تتجه بتباطؤ حنو هذه التطبيقات

   .اإلقليمية الوطنية وز احلدوداهتمامات حملية ال تتجاو
جنس مالكي :  تناولت هذه الدراسة حتليال ملستويات العالقة والتفاعل بني ثالثة متغريات هي):Sumaria) 2005دراسة  4-3

تطبيقات ، و)Industry (منظمات األعمال الصغرية/ ، والقطاع الذي تنتمي إليه منظمة)أنثى/ذكر(ومديري منظمات األعمال الصغرية 
واملتغري الثالث ) اجلنس (األول عدم وجود عالقة بني املتغري إىلوقد توصلت هذه الدراسة نترنت يف أعمال هذه املنظمات الصغرية، اال
 وجود إىل، كما توصلت الدراسة )تطبيقات االنترنت(واملتغري الثالث ) الصناعة(، ووجود عالقة قوية بني املتغري الثاين )تطبيقات االنترنت(

  ).  الصناعة(واملتغري الثاين ) اجلنس(ني املتغري األول بعالقة 
 Online هذه الدراسة تستطلع وحتلل العالقة بني أنشطة املسح البيئي عرب االنترنت ):Portnoy) 2005دراسة  4-4

Environmental Scanning ح البيئي  وجود عالقة معنوية بني أنشطة املسإىل، ومعدل النمو يف املبيعات، وتوصلت هذه الدراسة
 عدم إىلمن جانب آخر، توصلت الدراسة . عرب االنترنت ونوع الصناعة، وبني أنشطة املسح البيئي عرب االنترنت ومعدل النمو يف املبيعات

هذه على أن ، وأكدت الدراسة أحجامها بني املنظمات باختالف  أنشطة املسح البيئي عرب االنترنتإجراءيف ) معنوية(وجود فروق جوهرية 
    . تتجه بصورة متزايدة حنو إجراء املسوح للبيئة باستخدام االنترنتملنظماتا

  : خالصة - 5
تبني للباحث من خالل إجراء هذه الدراسة أن هناك جمموعة من العناصر اليت تؤثر يف مستوى توجه منظمات األعمال الصغرية حنو تبين 

  : صرتطبيقات االنترنت واألعمال االلكترونية، وأهم هذه العنا
العالقة املتداخلة بني منظمات األعمال الصغرية ومنظمات األعمال الكبرية، فمنظمات األعمال الصغرية هي مبثابة جمموعة بائعني يبيعون  •

إىل منظمات األعمال الكبرية، وهذه املنظمات الكبرية صارت تفضل التعامل مع منظمات األعمال الصغرية اليت ) خدمات/ سلع(منتجام 
 .حنو أمتتة تعامالا التجارية وتعتمد تكنولوجيا املعلومات وتطبيقات االنترنت بصورة واسعةتتجه 
إن حجم األعمال عرب االنترنت يتزايد بصورة متسارعة، وال تستطيع منظمات األعمال الصغرية أن تقف موقف املشاهد دون مشاركة  •

 فإن نتائج الدراسات تؤكد على أمهية احلوسبة وتكنولوجيا املعلومات كعوامل وكذلك. حقيقية وفاعلة يف هذه الثورة التكنولوجية اجلديدة
 .مهمة لتطوير هذه املنظمات وجناحها واحملافظة على ميزة تنافسية مستدامة

ات وقد توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إىل أن تطبيقات االنترنت حتقق درجة عالية من الفاعلية يف أعمال وأنشطة وعمليات منظم
  : األعمال الصغرية، وتقدها إىل حتقيق امليزة التنافسية، فهذه التطبيقات تتيح وتوفر هلا مزايا كثرية، منها
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إمكانية البحث عن البيانات واملعلومات الالزمة واملتعلقة باملنتجات احلالية واملنتجات املتوقع تقدميها إىل األسواق، باإلضافة إىل إجراء  •
اليت تقدمها ) سلع وخدمات(آراء الزبائن احلاليني واحملتملني، والتعرف على مقترحام لتطوير املنتجات  تستطلع Surveysمسوح 

 . ملنظمات األعمال الصغرية
توسيع امكانات الوصول إىل األسواق لتشمل أسواقا خارج النطاق اجلغرايف ملواقع منظمات األعمال الصغرية، والوصول إىل األسواق  •

عادة تكون مهملة من جانب منظمات األعمال الكبرية، مع اإلشارة إىل أن االنترنت تتيح ملنظمات األعمال الصغرية بيع املستهدفة اليت 
 .العاملي بالصورة التقليدية/ منتجاا إىل الزبائن يف كل أرجاء العامل دون حتمل تكاليف التسويق الدويل

 .ة ملنظمات األعمال الكبريةحتقيق التمركز ملنظمات األعمال الصغرية بصورة موازي •
 . القيام بأنشطة التسويق املباشر عرب االنترنت بفاعلية عالية •
  ...). أيام أسبوعيا7 ساعة يوميا و 24(االنترنت متكّن منظمات األعمال الصغرية من بيع منتجاا عرب االنترنت على مدار الساعة،  •

 االنترنت يف أعماهلا، فقد تبني للباحث أن هذه املنظمات تتباين يف اجتاهاا، فهناك أما عن اجتاهات منظمات األعمال الصغرية حنو تطبيقات
منظمات أعمال صغرية أدركت أمهية وجدوى تطبيقات االنترنت التجارية يف أعماهلا، وقطعت خطوات متقدمة يف تطبيقات هذه 

لوجيا اجلديدة اليت متكنها من مواكبة األعمال االلكترونية بصورة التكنولوجيا رغم ما تالقيه من معوقات، وصارت تتجه إىل امتالك التكنو
وهناك منظمات أعمال . كفؤة وفاعلة، وبصورة عامة فقد زادت هذه املنظمات من ختصيصاا املالية لتبين تكنولوجيا األعمال االلكترونية

عدم :  ، وهذا يرجع إىل عناصر متعددة أمهها)يقات االنترنتتطب(صغرية أخرى ال تزال بعيدة عن تطبيقات حقيقية كافية هلذه التكنولوجيا 
القناعة مبنافع تطبيقات االنترنت التجارية، وعدم توفر البنية التحتية الالزمة والكافية لتطبيقات االنترنت التجارية وبناء عالقات وتبادالت مع 

 الصغرية بتطبيقات االنترنت يف األعمال، و املستوى الثقايف لزبائن الزبائن عرب االنترنت، وعدم املعرفة الكافية لدى بعض منظمات األعمال
وكذلك فإن بعض املنتجات لبعض منظمات األعمال الصغرية ال ميكن تسويقها وبيعها . بعض املنتجات لبعض منظمات األعمال الصغرية

 .بصورة فاعلة عرب االنترنت
:  يف منظمات األعمال الصغرية، فقد توصل الباحث إىل وجود عوائق كثرية أمههاوخبصوص العوائق اليت تؤثر يف مستوى تطبيقات االنترنت

  .احملددات تنظيمية، و احملددات التكنولوجية، واحملددات التنافسية، وحمددات تتعلق خبصائص قادة املنظمة
ألعمال الكبرية يف نفس األسواق، وتوصلت الدراسة إىل أن تطبيقات االنترنت متكّن منظمات األعمال الصغرية من منافسة منظمات ا

فاالنترنت متكّن منظمات األعمال الصغرية من مراقبة أعمال وأنشطة املنافسني باستمرار، ومراقبة جمريات األسواق، وتوقع اجتاهاا املستقبلية 
نه ال تزال تطبيقات هذه األعمال ولكن بصورة عامة، فإ.  من خالل البحوث الشاملة، والوصول إىل الزبائن واالتصال م والتواصل معهم

  .يف املنظمات الكبرية تفوق تطبيقاا يف منظمات األعمال الصغرية، وهذا ينعكس سلبا على امليزة التنافسية هلذه املنظمات
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