تكامم انتجازة االنكرتونيت وتكنىنىجيا ادلعهىماث وأثسه يف
ختفيض انتكانيف الختاذ قسازاث انتسعري

م.م .نادٌة شاكر النعٌمً
د.عبد خلؾ عبد الجنابً
قسم المحاسبة  /كلٌة اإلدارة واالقتصاد /جامعة بؽداد

ادلستخهص :

تعد التجارة اإللكترونٌة من أهم نتائج تكنولوجٌا المعلومات فً هذا العصر ،وقد أدى استخدامها فً
المعامالت التجارٌة إلى تؽٌرات إقتصادٌة  ،وإجتماعٌة  ،ونفسٌة  ،وأفرزت نمطا ً جدٌداً من التسوق ،
والوظائؾ  ،وخلقت فرص عمل جدٌدة  ،وؼٌرت بٌئة العمل التقلٌدٌة  .فالتحدي الراهن الذي ٌواجه الوحدات
االقتصادٌة هو كٌفٌة نقل هذه التكنولوجٌا ودمجها داخل المجتمع  ،ال سٌما بعد التطورات الهائلة التً حدثت
فً المجاالت التجارٌة وازدحام االسواق بالوحدات االقتصادٌة والمنتجات والخدمات المتعددة والمتنوعة
واشتداد حدة المنافسة فٌما بٌن هذه الوحدات لتحقٌق االرباح  ،مما أدى الى ظهور التجارة االلكترونٌة كأحدى
وسائل التجارة الحدٌثة التً أثرت وبشكل كبٌر فً تؽٌٌر مستقبل العمل التجاري وبادرت من خالل ما أتاحته
وسائل تكنولوجٌا المعلومات فً تسهٌل عملٌة البٌع والشراء الكترونٌا مما أدى الى زٌادة كفاءة أداء الوحدات
االقتصادٌة وتدعٌم الموقؾ التنافسً لها  ،كما ساهمت من خالل دورها الحٌوي فً تسوٌق منتجات وخدمات
تلك الوحدات الكترونٌا فً تسهٌل عملٌة الحصول على تلك المنتجات والخدمات من قبل الزبائن وضمن
مساحة جؽرافٌة واسعة فً الوقت والسرعة المحددة وتخفٌض كلفة تسوٌق منتجات وخدمات تلك الوحدات
الى أدنى حد ممكن  ،ولذلك سٌتم تسلٌط الضوء فً هذا البحث على أهمٌة التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا
المعلومات وأثر التكامل فٌما بٌنهما فً تخفٌض كل من تكالٌؾ انتاج السلع والخدمات وتكالٌؾ تسوٌقها
وانعكاس ذلك بشكل فعال عند تبنٌها من قبل الوحدات االقتصادٌة فً ترشٌد قرارات التسعٌر لتحقٌق رضا
الزبون وتلبٌة رؼباته وفً المحصلة االخٌرة تعزٌز الوضع التنافسً لتلك الوحدات فً بٌئة االعمال بما
ٌنسجم مع التحدٌات المتالحقة فً مجاالت األداء لتكنولوجٌا المعلومات كافة فً عالم الٌوم .

ادلصطهحاث انسئيسيت نهبحث /تكامل -التجارة االلكترونٌة -تكنولوجٌا المعلومات -قرارات التسعٌر .

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
المجلد 20
العدد 77
لسنة ٕٗٔٓ
الصفحات 414 -389
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ادلقدمت

تتأأثر الوحأدات االقتصأادٌة بالبٌئأة التأً تعمأل فأً نطاقهأا وتأ ثر فٌهأا  ،وقأد ازدادت هأذه العالقأة فأً
الوقت الحاضر نتٌجة لكثرة التؽٌأرات التأً ٌمكأن أن تحأدث فأً البٌئأة ومأا ٌحأدث بٌنهأا مأن تؽٌأرات تأ ثر فأً
القرارات والسٌاسات التً تتبعها الوحدات االقتصادٌة  ،وال شك أن ذلك ٌتطلب قدراً كبٌراً من المعلومات التً
ٌجب أن تتوافر عنها .وهأذه المعلومأات كانأت فأً الماضأً محأدودة ومقتصأرة علأى حسأاب تكلفأة المنأتج مأن
مأأواد مباشأأرة وأجأأور مباشأأرة وتكأأالٌؾ صأأناعٌة ؼٌأأر مباشأأرة  ،وعلأأى أساسأأها ٌأأتم تحدٌأأد تكلفتهأأا واتخأأاذ
قرارات تسعٌر منتجاتها  ،ففً مجال معالجة البٌانأات فأان التطأور الكبٌأر والخطأى المتسأارعة فٌهأا والمتمثلأة
فً ظهور تكنولوجٌا المعلومات كاالنترنٌت وظهور التجارة االلكترونٌة أدى إلأى تؽٌٌأر واسأع فأً طبٌعأة عمأل
المحاسأأبة بشأأكل عأأام والطبٌعأأة اإلجرائٌأأة لهأأا بشأأكل خأأاص  ،اذ اصأأبب بامكأأان الوحأأدة االقتصأأادٌة ان تتصأأل
بالزبون او المورد عبر شبكات االنترنٌت مما أدى الى تضا ل البعد المكأانً بشأكل كبٌأر نتٌجأة للتطأور الكبٌأر
فً الثورة التكنولوجٌة ووسائل االتصاالت والمعلومات وتخفٌض كلفة انتاج وتسوٌق المنتجات والخدمات الأى
أدنى حد ممكن وانعكس ذلك على تٌسٌر التبادل بٌن األسواق وتبادل األفكار والتنسأٌق بأٌن السٌاسأات وأصأبب
العالم ٌصور على انه قرٌة صؽٌرة فً نظام ال ٌعرؾ حدوده او القٌود وفأً إطأار تحرٌأر األسأواق تجأاه سأوق
عالمً واحد.

ولقد شهدت السنوات األخٌرة تطورات هائلة أصبحت تلقً بتحدٌات ضخمة أمام التسوٌق مع بداٌة
ألفٌة جدٌدة لعل من أبرزها التطورات التكنولوجٌة سواء على مستوى األسواق وقرارات التسعٌر  ،أو فنون
االنتاج  ،أو وسائل االتصال بالزبائن  .وٌعد ظهور االنترنٌت من أهم ثورات التكنولوجٌا فً العصر الحدٌث ،
فهً بطبٌعتها ال تتطلب تكلفة عالٌة  ،كما أنها تتٌب لمستخدمٌها – من كافة أنحاء العالم – الوصول الٌها
بسهولة  ،مما جعلها منصة جٌدة التصال الوحدات االقتصادٌة بعمالئها بكفاءة.
وتعد التجارة اإللكترونٌة من أهم نتائج تكنولوجٌا المعلومات فً هذا العصر ،وقد أدى استخدامها فً
المعامالت التجارٌة إلى تؽٌرات إقتصادٌة  ،وإجتماعٌة  ،ونفسٌة  ،وأفرزت نمطا ً جدٌداً من التسوق ،
والوظائؾ  ،وخلقت فرص عمل جدٌدة  ،وؼٌرت بٌئة العمل التقلٌدٌة  .فالتحدي الذي ٌواجه المنظمات هو
كٌفٌة نقل هذه التكنولوجٌا ودمجها داخل المجتمع .
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ادلبحث األول /منهجيت انبحث

ُتعدْ منهجٌة البحث المسار العلمً لتحدٌد مشكلة الدراسة وهدفها وأهم ٌّتها وفرض ٌّتها ،بما ٌأتً:
ً
أوال  /مشكهت انبحث  :تتمثل المظاهر العامة لمشكلة البحث فً الوحدات االقتصادٌة بما ٌلً:
(ٔ ) نقص الوعً واالستعداد لدى معظم المس ولٌن فً الوحدات االقتصادٌة لتطبٌق التجارة االلكترونٌة ،
وتأثٌرها فً مستوى التكالٌؾ وقرارات التسعٌر ،ومزاٌا استخدام تكنولوجٌا المعلومات لتحقٌق ذلك .
(ٕ) تضا ل استخدام تكنولوجٌا المعلومات لتحقٌق التجارة االلكترونٌة فً الوحدات االقتصادٌة المحلٌة
مقارنة بدول العالم مما ٌنعكس بشكل سلبً على تكالٌؾ تسوٌق منتجات وخدمات تلك الوحدات ومن ثم عدم
تمكنها من اتخاذ قرارات تسعٌر تالئم متطلبات البٌئة التنافسٌة التً تمتاز بشدة التنافس باالسعار كاسلوب
لجذب الزبائن.
ومن ثم فان الباحثٌن ٌصوؼان مشكلة البحث فً التسا ل االتً :
ما هو تأثٌر استخدام تكامل التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات فً تخفٌض التكالٌؾ التخاذ قرارات
التسعٌر؟
ً
ثانيا  /هدف انبحث ٌ :هدؾ البحث إلى تطوٌر الوحدة االقتصادٌة لؽرض التعرؾ على النظم المعاصرة التأً
تساعد فً :
ٔ -توصٌؾ الوضع الحالً الستخدام الوحدات االقتصادٌة العراقٌة لتكنولوجٌا المعلومات فً مجال التسوٌق
المباشر فً ظل التجارة االلكترونٌة .
ٕ -تحدٌد المستجدات التً ظهرت نتٌجة دخول الوحدات االقتصادٌة الى مجال التجارة االلكترونٌة وتأثٌر
ذلك على تخفٌض التكالٌؾ وأسالٌب التسعٌر التً تتبعها تلك الوحدات.
ٖ -تقدٌم مجموعة من التوصٌات لتسهم فً تعظٌم استفادة الوحدات االقتصادٌة من استعمال تكامل التجارة
االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات فً تخفٌض تكالٌفها وتحسٌن سٌاسات التسعٌر المتبعة لتعزٌز وضعها
التنافسً فً السوق .
ً
ثانثا  /أهميت انبحث  :تتم ّثل أهمٌأة البحأث فأً إن تكامأل التجأارة االلكترونٌأة وتكنولوجٌأا المعلومأات تأ ّثر

بشكل واضب وجلً فً المعلومات المحاسبٌة التً تفٌد اإلدارة فً تخفأٌض التكأالٌؾ التخأاذ قأرارات التسأعٌر،
وعلٌأأه ٌجأأب أن تكأأون هأأذه المعلوم أات موضأأوعٌة ،ومالئمأأة بالشأأكل الأأذي ٌسأأهم فأأً اتخأأاذ قأأرارات رشأأٌدة
وصحٌحة.
ً
زابعا  /فسضيت انبحث ٌ :رتكز البحث على فرضٌة مفادها انه:
"هناك عالقة ذات داللة معنوٌة بأٌن تكامأل التجأارة االلكترونٌأة وتكنولوجٌأا المعلومأات  ،وتخفأٌض التكأالٌؾ
التخاذ قرارات التسعٌر".
ً
ّ
لتعأذر
خامسا  /حمددااث انبحدث  :التجأأ الباحثأان إلأى اسألوب االسأتبانة لمعرفأة عراء بعأض المتخصصأٌن
القٌاس الفعلً لتكامل التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌأا المعلومأات وأثأره فأً احتسأاب التكأالٌؾ التخأاذ قأرارات
واضطر الباحثان إلى استعمال أسلوب استمارة االستقصاء والتحلٌل اإلحصائً أمالً فً الحصأول علأى
التسعٌر
ّ
معلومات تفٌد الباحثٌن.
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ادلبحث انثاني /تكامم انتجازة االنكرتونيت و تكنىنىجيا ادلعهىماث

تعد التجارة االلكترونٌة ( )Electronic Commerceنمطا ً جدٌداً من أنماط األعمال االقتصأادٌة علأى
المستوى العالمً الذي رافق ظهورها تؽٌر جوهري فأً بٌئأة األعمأال الخاصأة بهأا ،وذلأك مأن خأالل اسأتعمال
نظام ممٌز لالتصاالت فً الوحدات االقتصادٌة الذي ٌُعد نجاح لها ،وعلى الجانب اآلخر قد ٌ دي استعمال نظام
ؼٌر كفوء لالتصاالت ٌقدم معلومات على درجة من التجمٌع (ؼٌر تفصٌلٌة) أو معلومات مشوهة وؼٌأر دقٌقأة
فً توقٌت متأخر قد ٌ دي إلى فشل م سسات تتوافر لها كل مقومات النجاح ،كأن تكون ممٌزة على منافسأٌها
فً أنشطة البحث والتطوٌر وكذلك أنشطة اإلنتاج والتسوٌق ،وال ٌمكن النظر إلأى نظأام المعلومأات المحاسأبٌة
واالتصاالت كنظأام ٌقأوم المحاسأبون بتصأمٌمه بأنفسأهم وألنفسأهم ،ولكأن التحأدي الحقٌقأً هأو أن ٌكأون هأذا
النظام م هالً لدعم المهام اإلدارٌة األساسٌة فً الوحدات االقتصأادٌة مأن تنظأٌم وتخطأٌط ورقابأة وتقأوٌم أداء
للعملٌات بشكل عام لتحقٌق المكانة الممٌزة لكافة أنشطة الوحدة االقتصادٌة.
وحتى ٌمكن إٌضاح اإلطار العام للتجارة االلكترونٌة وخصائصها سٌتم تناولها وعلى النحو اآلتً:

 2-1مفهىو انتجازة االنكرتونيت:

تعد التجارة اإللكترونٌة واحدة من التعابٌر الحدٌثة والتً أخذت بالدخول إلى حٌاتنا الٌومٌة حتى أنها
أصبحت تستخدم فً العدٌد من األنشطة الحٌاتٌة بوصفها ذات ارتباط بثورة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت.
وٌمكن تقسٌم مصطلب التجارة اإللكترونٌة على مقطعٌن ،حٌث ٌشٌر المقطع االول "التجارة" إلى نشاط
اقتصادي ٌتم من خالل تداول السلع والخدمات بٌن الحكومات والم سسات واألفراد وتحكمه عدة قواعد
وأنظمة ٌمكن القول بأنه معترؾ بها دولٌا ً أي ببساطة عملٌة بٌع وشراء بقصد الربب  ،أما المقطع الثانً
"اإللكترونٌة" فهو ٌشٌر إلى وصؾ لمجال أداء التجارة ،وٌقصد به توظٌؾ مجال أداء النشاط التجاري
باستخدام الوسائط واألسالٌب اإللكترونٌة التً من بٌنها شبكة اإلنترنٌت( .نادر )ٙ : ٕٓٓ٘ ،إذ اعتمدت
التجارة اإللكترونٌة على تقنٌتٌن رئٌستٌن هما تكنولوجٌا االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات ( )ITاللتٌن
أفرزتا ضمن اندماجهما البنٌة التحتٌة – اإلنترنٌت ،وأوجد اإلنترنٌت القاعدة االقتصادٌة واالجتماعٌة لنشر
التجارة اإللكترونٌة )Whiteley, 2000: 4( .وعلٌه ٌقصد بالتجارة اإللكترونٌة بٌع وشراء وتبادل المنتجات
والخدمات والمعلومات عبر شبكات الحاسوب ومنها شبكة اإلنترنٌت .
وتعدْ التجارة االلكترونٌة مأن المواضأٌع المهمأة واألكثأر إثأارة فأً الوقأت الحاضأر ،وان أي حأدٌث عأن
السوق العالمٌة والتجارة البد وأن ٌتقأدّم إلأى أنظارنأا وأفكارنأا موضأوج التجأارة االلكترونٌأة ،فهأو ٌجمأع بأٌن
التطأأور التكنولأأوجً والتقأأدم التقنأأً والسأأوق والمنافسأأة ،ومأأع تطأ ّأور تقنٌأأة الشأأبكة العالمٌأأة (الوٌأأب )www
شبكة االنترنٌت ( )International Networkوالتً تم ّثأل منطلقأا ً لتبأادل المعلومأات بأٌن الحواسأٌب اآللٌأة
بشفافٌة تامة وتكفل االستمرارٌة فً تبادل البٌانات تحت كل الظروؾ.
وٌمكن عد نمو األسواق العالمٌة التطور األساسً الذي قاد إلى تؽٌرات واسعة فً بٌئة األعمأال المعاصأرة
فالوح أدات االقتصأأادٌة والمنظمأأات ؼٌأأر الهادفأأة للأأربب فضأأال عأأن المسأأتهلكٌن ،كلّهأأا تتأأأ ّثر بأأالنمو السأأرٌع
لالقتصادٌات العالمٌة والتنافس المتزاٌد وان االتفاقٌات التجارٌة وتشكٌل الكتل التجارٌة الكبٌرة فضال عن نمأو
عدد كبٌر من التحالفات بٌن الشركات العالمٌة كلّها تشٌر بشأكل واضأب إلأى أن فأرص النمأو والربحٌأة ٌكمنأان
فً األسواق العالمٌة)Blocher & others, 2002: 9( .
لقد أ ّكد المجمع األمٌركً للمحاسبٌن القانونٌٌن ( )AICPAباالشتراك مع مجمع المحاسبٌن القأانونٌن فأً
كندا ( ،)CICAعلى وضع قواعد خاصة فً خدمات تأكٌد الثقة فأً الأنظم ،والتأً ٌقأدمها المحاسأب القأانونً
للوحأأدات االقتصأأادٌة التأأً تمأأارس عملٌأأات التجأأارة االلكترونٌأأة ،وتهأأدؾ إلأأى دعأأم الثقأأة فأأً نظأأم المعلومأأات
االلكترونٌة ،وأصدرت اللجنة المشتركة عدد من المعأاٌٌر والمبأادا الخاصأة بتأكٌأد الثقأة فأً عملٌأات التجأارة
االلكترونٌأأة عبأأر االنترنٌأأت ،مأأن خأأالل تأكٌأأد الثقأأة عبأأر المواقأأع ( ،)Web trustوأوصأأت بخأأتم الثقأأة فأأً
الوٌب(.)Web trust seal
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وتختلؾ األسواق فً الوقت الحاضر اختالفا كبٌراً عن األسواق فً الماضً ،فقد أصبحت األسأواق فأً
الوقت الحاضر عالمٌة مفتوحة ومتنوعة ،فلم ٌعدْ لفظ السوق ٌعنً الرقعة والمكان الحالً فقأط ،بأل أدّ ت ثأورة
االتصاالت وسهولة االنتقاالت إلأى جعأل أسأواق العأالم جمٌعأا كأنهأا سأوق واحأد ،هأذا فضأال عأن إن اتفاقٌأات
تحرٌر التجارة المعروفة باسم (الجات)  ،إذ أ ّدت إلى التخفٌؾ إن لم ٌكن إلؽاء قوانٌن الحماٌة (منع االسأتٌراد)
والجمارك والضرائب على األسواق المحلٌة تشجٌعا ً على التبادل الدولً الحر للسلع والمنتجات بأدون إي قٌأود
قانونٌة  ،ولقد أ ًدت هذه التطورات إلى اختفاء األسأواق الصأؽٌرة المتخصصأة وظهأور األسأواق العمالقأة التأً
ٌتناول فٌها أنواج مختلفة ومتنوعة ال حصر لها من السلع والخدمات( .حسٌن)ٔ٘ :ٕٕٓٓ ،

 2-2خصائص انتجازة االنكرتونيت:

تتمثل األطراؾ األساسٌة المعنٌة بالتعامل التجاري فً التجارة االلكترونٌة بجهات ثالثة والتً تتعامأل فٌمأا
بٌنهأأا كعملٌأأات البٌأأع والشأأراء وتبأأادل المعلومأأات وتشأأكل التعأأامالت بأأٌن وحأأدات األعمأأال نسأأبة عالٌأأة مأأن
التعامالت حٌث تشكل نسبة ٓ %0من إجمالً حجم التجارة فً العالم( .إدارة البحوث والدراسأات االقتصأادٌة،
ٕٔٓٓ)ٔ :
وٌوضب الشكل رقم (ٔ) األطراؾ األساسٌة المعنٌة بالتعامل التجاري وكاآلتً :
الشكل رقم (ٔ)
األطراؾ األساسٌة للتعامل التجاري فً التجارة االلكترونٌة

مؤسسات حكومية

منشآت األعمال

وحدات األعمال

المستهلكون
المصدر( :العمودي) ٕٙ :ٕٓٓٙ ،
وٌالحظ مما سبق إن التجارة االلكترونٌة تتمحور فً:
 أنها عملٌة بٌع وشراء باستعمال تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت.
 تعد شكالً من أشكال التبادل التجاري باستعمال شبكة االتصاالت.
ٌ تم التعامل فٌها باستعمال وسائل الكترونٌة بدالً من االتصال المباشر.
 قد تتم بٌن الوحدات االقتصادٌة ،أو بٌن الوحدات والزبائن ،أو بٌن الوحدات واإلدارة العامة.
 تشمل التبادل االلكترونً للبٌانات ،والبرٌد االلكترونً ،والتحوٌل االلكترونً لألموال.
 قد تشمل تروٌج المنتجات وبٌعها وتوزٌعها ،ومن ثم فهً مفهوم شامل ال ٌقتصر على التبادل التجاري
الكترونٌاً.
وعلٌه تتمٌز التجارة اإللكترونٌة بالخصائص اآلتٌة:
ٔ .االعتمأأاد المكثأأؾ علأأى تكنولوجٌأأا المعلومأأات واالتصأأاالت ،كاسأأتخدام البرٌأأد اإللكترونأأً بكثافأأة لتبأأادل
المراسالت أي طبٌعة علٌة العملٌات داخل الوحدة أو خارجها(.بسٌونً)7ٔ :ٕٖٓٓ ،
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ٕ .قلة أو انعدام الوثأائق المتبادلأة عنأد إجأراء وتنفٌأذ المعأامالت حٌأث ان كافأة عملٌأات التفاعأل بأٌن طرفأً
المعاملة تتم إلكترونٌاً ،واعتماد وسائط تخزٌن وتبادل البٌانات والتعامل مع نظم المعلومات.
ٌٖ .سمب االنترنٌت بتخطً اآلخرٌن فً سلسلة القٌمة ( -)Value Chainمثل تخطً الموزعٌن،
والوسطاء  -والبٌع المباشر للمستهلك.
ٗ .إمكانٌة التفاعل الجماعً مع أكثر مأن مصأدر فأً الوقأت نفسأه ،فضأال عأن ارتفأاج قٌمأة الوقأت واعتمأاد
عوائد الوحدة على إدارة الوقت.
٘ .التجارة اإللكترونٌة ال تتقٌد بالحأدود بأٌن الأدول األمأر الأذي ٌفأرض تحدٌأد القأوانٌن الواجبأة التطبٌأق فأً
التعامالت التجارٌة عبر اإلنترنٌت.
 .ٙالشفافٌة والوضوح فً كافة تعامالت الوحأدة االقتصأادٌة مأع إمكانٌأة تنفٌأذ كأل مكونأات العملٌأة التجارٌأة
بما فٌها تسلٌم السلع ؼٌر المادٌة على الشبكة.
ولؽرض التفرقأة بأٌن سأمات األسأواق المعاصأرة واألسأواق التقلٌدٌأة ؼٌأر االلكترونٌأة والتأً تأرتبط بشأكل
أساسً بالحضور إلى األسواق أو تنفٌذ أوامر البٌع أو الشراء من خالل الهواتؾ ٌمكن تحدٌأد عأدد مأن النقأاط
وهً:
أ -سأأاعدت األسأأواق االلكترونٌأأة فأأً تنفٌأأذ األوامأأر دون الحاجأأة للوجأأود فأأً األسأأواق ،مقارنأأة مأأع األسأأواق
التقلٌدٌة والتً ٌمكن أن تحوي على درجة من الجوانب االلكترونٌة ،إال إن وجود المستثمر كان ضرورٌا ً فٌهأا
حتى لو قام باستعمال الهاتؾ.
ب -رفع المستوى المعٌشً للزبائن بالشراء بأسعار زهٌدة لأذوى الأدخول المتواضأعة وٌسأمب بتبأادل خبأرات

المشتركٌن وجذب الزوار واالحتفاظ بمعلومات عن الزبون المشتري وؼٌر المشتري.
ت -خفأأأأأأأأأأأض العدٌأأأأأأأأأأأد مأأأأأأأأأأأن النفقأأأأأأأأأأأات اإلدارٌأأأأأأأأأأأة والتخزٌن ٌأأأأأأأأأأأة سأأأأأأأأأأأواء علأأأأأأأأأأأى مسأأأأأأأأأأأتوى

التوظٌؾ أو اإلنشاءات المخزنٌة وذلك بإنشاء ومعالجة وتوزٌع واسترجاج المعلومات.
ث -أسهمت التجارة االلكترونٌة فً زٌادة أعداد المستثمرٌن ،مما م ّكن من تحقٌق وفورات الحجم االقتصأادي

مقارنة باألسواق التقلٌدٌة ومن ثم توفٌر فً التكالٌؾ.
ج -ساعدت فً الوصول إلى درجة عالٌة من التكامل ،لكونها تساعد فً الربط بٌن جمٌع العملٌات التجارٌة.

ح -إمكانٌة التعامل مع أكثر من مصدر فً الوقت نفسه ،حٌأث ٌسأتطٌع البأائع عأرض السألع والخأدمات علأى

عدد ال نهائً من المستقبلٌن ،دون الحاجة إلعادة إرسالها فً كل مرة.
خ -عدم وجود مستندات ورقٌة متبادلة فً إجراء المعامالت وتنفٌذها ،اذ إن كل العملٌات تتم الكترونٌا ودون

استعمال أٌة أوراق ،ومن ث ّم فان السند القانونً للعملٌات هً الرسائل االلكترونٌة وهأً الوحٌأدة المتاحأة لكأال
الطرفٌن فً حالة نشوء أي نزاج بٌنهما.
أمأأا أسأأالٌب الرقابأأة للصأأفقات االلكترونٌأأة فتختلأأؾ العتمأأاد تبأأادل البٌانأأات الكترونٌأأا ومأأع مأأا ٌأ دي لتخفأأٌض
الكلفأأة وتقلٌأأل الوقأأت المسأأتؽرق لخأأزن المعلومأأات وٌسأأاعد فأأً تحسأأٌن النوعٌأأة ودعأأم الزبأأون واالتصأأاالت
الداخلٌة لسلسلة قٌمة المنظمة وٌ دي لتوفٌر فً عناصر سالسل القٌمة)Romney,2000: 223( .
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وقد ّ
لخص( )Pankaj Jainفً دراسته الفرق طبقا ً لعدد من المعاٌٌر وكما فً الجدول رقم (ٔ) اآلتً:
جدول رقم (ٔ) التجارة االلكترونٌة فً السوق التقلٌدي والسوق االلكترونً
المعاٌٌر
تكالٌؾ التشؽٌل وتكالٌؾ معالجة األوامر

السوق التقلٌدي
عالٌة

السوق االلكترونً
منخفضة

تعتمأأأأد علأأأأى إجأأأأراءات ورقٌأأأأة أسأأأأأرج ،ودون االعتمأأأأأاد علأأأأأى
سرعة وتكالٌؾ التسوٌة المحاسبٌة
مواد ورقٌة.
وتحدث بشكل الحق.
ٌأأأتم التبأأأادل بشأأأكل ٌأأأدوي فأأأً ٌتم التبادل بشكل الكترونأً وفأً
سرعة التبادل التجاري
ضأأأوء األوامأأأر المكتوبأأأة علأأأى جزء من الثانٌة.
اللوحات داخل السوق.
تعمأأأل علأأأى عأأأرض أعلأأأى أمأأأر تعمأل علأأى عأأرض اعلأأً خمسأأة
شفافٌة سٌولة األوراق المالٌة
أوامر للشراء أو عروض للبٌع.
للشراء أو عرض للبٌع.
ٌتم تحدٌد سمسار كل طأرؾ مأن ال ٌأأتم تحدٌأأد سمسأأار كأأل طأأرؾ
هوٌة األطراؾ المتضاربة
األطأراؾ المتضأاربة قبأل عملٌأة مأأأن األطأأأراؾ المتضأأأاربة قبأأأل
عملٌة البٌع أو الشراء
البٌع أو الشراء
ال ٌأأأأتم تحدٌأأأأد األوامأأأأر إال فأأأأً ٌأأتم تحدٌأأد بشأأكل مسأأبق طلبأأات
أوامر الطلبات
ضأأأوء األسأأأعار المكتوبأأأة علأأأى البٌع والشراء فً ضأوء رؼبأات
المستثمرٌن فً وقت سابق.
لوحة السوق.
المصدر :من إعداد الباحثان باالستفادة من ()Pankaj Jain
لقد ساهمت التجارة االلكترونٌة وبشكل كبٌر فً عملٌات كثٌرة وفٌما ٌخص البحث القائم فأنها ساهمت
فً نقل وتطوٌر التكنولوجٌا الحدٌثة وسرعة نقل السلع والخدمات من مكان إلى عخر وبالتالً جعلت المنافسة
شدٌدة فً عملٌة االستفادة من التطور التكنولوجً والتقدم التقنً واستعمال األتمتة العالٌة ،وكذلك مساهمتها
فً تخفٌض تكالٌؾ اإلنتاج ،وهناك العدٌد من الفوائد المتحققة لكالً من طرفً السوق (الزبون والمج ّهز)
باستعمال التجارة االلكترونٌة  .إذ إن الزبون ٌستفٌد من عملٌة تخفٌض السعر للسلعة باختصار سلسلة
التوزٌع واألرباح اإلضافٌة فضال عن سهولة تقدٌم طلب الشراء وفق نماذج جاهزة والسرعة فً استالم
السلع كذلك استفادة الزبون من حدة المنافسة التً أثرت فً تحسٌن مستوى الجودة وأخٌراً تطوٌر معلوماته
الخاصة بكل ما هو جدٌد واإللمام بما ٌدور حول العالم ،أما المج ّهز فأنه ٌستفٌد من عملٌة تقلٌل النفقات
وخفض التكالٌؾ كما تمكنه من متابعة التطور والتقدم التكنولوجً فً البضائع والخدمات ومعرفة مدى تقبل
الزبائن والوحدات االقتصادٌة األخرى للمنتجات الجدٌدة وؼٌرها( .العمران) ٖٔٓ :ٕٓٓٗ ،
وعلى الرؼم من كل هذه الخصائص للتجارة االلكترونٌة فهناك بعض المعوقات والصعوبات التً تواجه
الوحدات االقتصادٌة عند القٌام بالتجارة االلكترونٌة عبر االنترنٌت والتً قد تتمثل باالتً:
ٔ -عدم االعتراؾ القانونً بمستندات االنترنٌت.
ٕ -عدم االعتراؾ بالتوقٌع الرقمً على األوراق الرسمٌة.
ٖ -عدم قٌام المصارؾ بدور فعال فً دعم التجارة االلكترونٌة.

 2-3انتجازة االنكرتونيت وتكامهها مع تكنىنىجيا ادلعهىماث:
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تعد المعلومات محور الحركة والنشاط فً عالمنا المعاصر لدرجة شٌوج بعأض المفأاهٌم والمصأطلحات
التأأً تمٌأأل إلأأى طبأأع العصأأر الحأأالً بطأأابع المعلومأأات مثأأل عصأأر المعلومأأات  ،ثأأورة المعلومأأات  ،المجتمأأع
ألمعلوماتً  ....الخ  ،مما ٌ ّكد وجود نقلة مجتمعة تحدثها تكنولوجٌأا المعلومأات التأً أصأبحت عأامالً حاسأما ً
فً تحدٌد مصٌر الدول واألفراد ،حٌث تلعب المعلومات دوراً هاما ً فً نجاح الوحدات االقتصادٌة.
ولقأأد تأأأ ّثرت بٌئأأة األعمأأال كثٌأأراً بظهأأور تكنولوجٌأأا المعلومأأات ،ولقأأد بأأدأ التأأأثٌر الواضأأب منأأذ منتصأأؾ
الستٌنات عندما بدأ باسأتعمال الكأارت المأدفوج مسأبقا ً
للتسأوق وتطأور مأع ظهأور الحاسأوب الشخصأً مطلأع
ّ
الثمانٌنأأات حتأأى ظهأأور االنترنٌأأت ،ودخأأول الحاسأأوب المجأأاالت كلهأأا فأأً منتصأأؾ التسأأعٌنات( .جارٌسأأون
ونورٌن)ٕٙ :ٕٕٓٓ ،
وكأأأذلك أثأأأرت التكنولوجٌأأأا فأأأً الوحأأأدات االقتصأأأادٌة مأأأن خأأأالل إؼنائهأأأا بمعلومأأأات حأأأول المنتجأأأات،
فتكنولوجٌا االتصال البعٌدة والحاسوب أحدثتا ثأورة فأً مزاٌأا الوصأول للمعلومأات ،فاتسأاج انتشأار الحاسأوب
والبرمجٌأأأات ونظأأأم ربأأأط االتصأأأاالت العامأأأة والهأأأاتؾ النقأأأال ( )Cellularوالفأأأاكس واالنترنٌأأأت والبرٌأأأد
االلكترونأأً ،سأأهلت االتصأأال باللحظأأة مأأع الزبأأائن والشأأركات المنافسأأة وأسأأواق رأس المأأال والتنسأأٌق لعقأأد
الصأأفقات مأأع الزبأأائن التأأً ّؼٌأأرت االفتراضأأات حأأول ماه ٌّأأة المعلومأأات التأأً ٌمكأأن الحصأأول علٌهأأا بسأأرعة،
فاالنترنٌت ٌمكنه توفٌر المعلومات بالحال عن شركات عالمٌة ألٌدي مدٌري وحدات أخرى.
( ) Burns &Scapens, 2000: 22
وعرفت ( )IFACتكنولوجٌا المعلومات بأنها (تشتمل على المنتجات المادٌة والبرمجٌات وتشؽٌل نظأم
المعلومأأات وعملٌأأات اإلدارة ،واإلطأأار العملأأً لرقابأأة تكنولوجٌأأا المعلومأأات والمهأأارات والقأأدرات البشأأرٌة
المطلوبأأأأأة لتطأأأأأوٌر هأأأأأذه المنتجأأأأأات والعملٌأأأأأات واسأأأأأتعمالها ورقابتهأأأأأا إلنتأأأأأاج المعلومأأأأأات المطلوبأأأأأة).
) ( IFAC, 2006: 5
وتعأأد نظأأم المعلومأأات المصأأدر األساسأأً لتزوٌأأد اإلدارة بالمعلومأأات المناسأأبة لعملٌأأات اتخأأاذ القأأرار
الرشٌد ،إذ أن المعلومات تعكس التفاعل الذي ٌحدث داخل الوحدة االقتصادٌة وبٌنها وبٌن البٌئة الخارجٌة بكل
ما فٌها من م ثرات ،وتساهم المعلومات بذلك فً زٌادة القدرة على رسم الخطط والسٌاسات الصحٌحة وإٌجأاد
التنسٌق المتكامل بٌن العوامل البٌئٌة الداخلٌة والخارجٌة واحتٌاجات الوحدة( .مكً)٘0 :ٕٓٓٓ ،
فالمعلومات ُتعدْ مادة القرار وٌتوقؾ نجاح القرار على مدى صحة هذه المادة ودقتها وطرٌقة تنظٌم هأذه
المادة وتخزٌنها ونقلها إلى المراكز التً تحتاج إلٌها ،والبعض اآلخأر ٌنظأر إلأى المحاسأبة بشأكل أشأمل وأعأم
فٌرى أن المحاسبة هً النظام المص ّمم لتقدٌم المعلومات التً تساعد فً صنع القرارات ،وهأم بالتأالً ٌعرفأون
المحاسأأبة بأنهأأا "نظأأام ٌخأأتص بتبوٌأأب ومعالجأأة وتخأأزٌن وتوصأأٌل المعلومأأات حأأول األحأأداث االقتصأأادٌة إلأأى
األطراؾ المختلفة المستفٌدة من أجل مساعدتهم فً إتخاذ القرار"(Kieso, et.al., 2000: 6) .

أن ظهور تكنولوجٌا االتصاالت بعٌدة المدى وتطور صأناعة الكمبٌوتر(الحاسأوب) فأً السأنوات األخٌأرة
قد أحدثت ثورة فً طرٌقة عمأل الوحأدات االقتصأادٌة ،إذ تسأتطٌع الوحأدات اآلن مأن خأالل اسأتعمال الهواتأؾ
النقالة وعالت الفاكس واالنترنٌت أن تتصأل بأعضأائها ومجهزٌهأا وزبائنهأا بصأورة دائمأة ،وهأً بأذلك تحصأل
بسهولة وبصورة فورٌة على شتى المعلومات التً تحتاجها)Mcwatters, et.al., 2001:5) .
لأأذلك فأأأن تزاٌأأد اسأأتعمال التجأأارة االلكترونٌأأة فأأً ظأأل تقأأدم تكنولوجٌأأا المعلوم أـات واسأأتؽالل مزاٌأأا
االنترنٌت ٌمكن عدّه تؽٌأر أساسأً فأً الأـسنوات األخٌأرة ،فهأذه التطأورات قأد عأززت النمأو اإلسأتراتٌجً فأً
إدارة ا لتكلفة ووسعت إمكانٌات المدٌر فأً الوصأول إلأى المعلومأات ضأمن الوحأدة والمعلومأات الخاصأة ببٌئأة
األعمال فً جمٌع أنحاء العالم) Blocher, et.al., 2002: 10( .
ولقأد أسأهم االنترنٌأأت منأذ التسأأعٌنات فأً أحأأداث تؽٌأرات فأً الطرائأأق التأً تتبأأع للقٌأام باألعمأأال فأً كافأأة
الصناعات)Garrison, et.al., 2008: 12( .
ولقد أ ّدت ظاهرة التؽٌر السرٌع فً تكنولوجٌا المعلومات وتقنٌة االتصاالت إلى إن تكون العامأل األهأم
فً نشوء األسواق المشتركة واالنتقال السرٌع للمعلومات  ،إلى الحأد الأذي جعأل مأن المسأتحٌل أن تأتم الكثٌأر
مأأن اإلجأأراءات المالٌأأة المتطأأورة مأأن دون هأأذه التقنٌأأة ،فالحاجأأة متزاٌأأدة إلأأى معلومأأات ذات جأأودة عالٌأأة
ومتوافرة فً الوقت المطلوب ( )Real -timeفً أي مكان من العالم)Botes, 2006: 59( .
وٌوضب الشكل رقم (ٕ) تكنولوجٌا المعلومات فً بٌئة األعمال وقٌمتها االجتماعٌة
الشكل (ٕ)
تأثٌر تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً بٌئة األعمال والمجتمع
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التدفق اآلنً للمعلومات

دخول أكثر لتقنٌة
االتصاالت

إمكانٌة اعتماد أكثر على النظام

التؽٌر السرٌع فً بٌئة األعمال

دخول أكثر للمعلومات
تنظٌم عملً
المعرفة
والمهارات

التركٌز على
القٌمة

 ITواالتصاالت

تطبٌقات األعمال الجدٌدة

تؽٌر هٌكل
األعمال
األعمال
العائلٌة

العولمة

الضؽوط
التنافسٌة

Source:( Botes; VIDA Lucia. "The perception of the skills Required and displayed by
Management Accounting To Meet Future Challenges", Thesis of doctor of Accounting,
)University of South AFRICA,2006: 60.

فمأن خأأالل الشأأكل أعأاله نالحأأظ إن لهأأذه التطأورات علأأى هٌكلأأة وإدارة الوحأدات ،أصأأبب مأأن الصأأعب
تطوٌر إستراتٌجٌة األعمال مأن دون إسأتراتٌجٌة تكنولوجٌأا المعلومأات  ،ITوذلأك ألن  ITتسأاعد علأى قأدرة
االبتكأار فأأً الوحأأدة االقتصأأادٌة ،وهأذا ٌتطلأأب تكامأأل خطأأط الوحأأدة مأع  ITوتكامأأل الرقابأأة المالٌأأة واإلدارٌأأة
الحالٌة فً نظم جدٌدة ،كل هذا جعل هناك حاجة لبقأاء وتعزٌأز العمأل التقلٌأدي للمحاسأبٌن المهنٌأٌن مأن تقٌأٌم
االستثمارات فً نظم الوحدة وتقوٌم تصمٌمها واإلبالغ عن نقاط الضعؾ المحتملة فٌها ،علٌه فان هناك حاجأة
لموظفٌن لدٌهم خبرات فً النظم الحدٌثة واستعمال تقنٌأات الحاسأوب والتأً تسأاهم بشأكل كبٌأر فأً جعأل أداء
الوحدات بمستوى أفضل وسرٌع وبالتالً تسهم فً مساعدة اإلدارة فً اتخاذ قرارات رشٌدة وبسأرعة لؽأرض
مواكبة التطورات السرٌعة فً بٌئة األعمال المعاصرة.
وعلٌه ٌالحظ مما سبق ان دخول التجارة إلى عصر المعلومات والثورة التقنٌة واستؽالل توسع
استخدامات شبكة االتصاالت العالمٌة نتج عنه تقلٌص المسافات بٌن المجهزٌن ،والمنتجٌن ،والزبائن،
واألسواق حٌث أصبب عالم التجارة االلكترونٌة سوقا ً واحدة مترامٌة األطراؾ تسعى كل وحدة أعمال فٌه
للحصول على المٌزة التنافسٌة من خالل تقدٌم منتجات بمواصفات عالمٌة ٌتم إنتاجها بمعدات عالمٌة وتقدم
منتجاتها لزبون عالمً إذ ساعدت نظم المعلومات على ازدهار التجارة االلكترونٌة من خالل تنظٌم وتسوٌق
المنتجات على أساس عالمً ،كما أتاح استخدام شبكة االنترنٌت فرص تزوٌد المالٌٌن من البشر بأحدث
المعلومات حول المنتجات ،والخدمات ،والتطورات التقنٌة ،والبحوث ،وان كل ذلك قد انعكس على تحسٌن
جودة المنتجات والسلع مما أدى الى نمو التجارة االلكترونٌة وبالتالً تخفٌض التكالٌؾ التسوٌقٌة وؼٌرها من
التكالٌؾ مما انعكس إٌجابا ً على نمو المبٌعات من خالل تحقٌق رضا الزبون وبالتالً تحقٌق حصة سوقٌة
ومٌزة تنافسٌة.
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ادلبحث انثانث /ختفيض انتكانيف وقسازاث انتسعري
ُتعد قرارات التسعٌر من أهأم القأرارات اإلدارٌأة التأً تواجأه المنشأتت الهادفأة وؼٌأر الهادفأة إلأى الأربب
ألنهأأا تأ ثر فأأً قأأدرة المنشأأأة علأأى االسأأتمرار بنشأأاطها ،وذلأأك ألنهأأا تأأرتبط بتسأأوٌق منتجاتهأأا بأسأأعار تحقأأق
إٌرادات تؽطً تكالٌؾ اإلنتاج ،وتحقق عائداً مجزٌا ً للوحدة االقتصادٌة .ففً البٌئأة الصأناعٌة الحدٌثأة أصأبحت
هنأأاك تحأأدٌات تواجأأه المأأدراء ،تتمثأأل هأأذه التحأأدٌات بالمنافسأأة العالمٌأأة المتزاٌأأدة ،فالزبأأائن قأأد أصأأبحوا مأأن
ٌواجه الشركات الجتذابهم ،مع التركٌز على تأوفٌر منتجأات ذات نوعٌأة متمٌأزة وبأسأعار تنافسأٌة ففأً العدٌأد
من مجاالت التصنٌع نرى أن المنافسة المحلٌة والخارجٌة تتطلب وجود استراتٌجٌات تسعٌرٌة محددة بدقة ،إذ
انه ٌتعٌن على نظم اإلنتاج الشاملة توخً الدقة المتناهٌة فٌما ٌخص القرارات اإلدارٌأة ذات الصألة بالمنتجأات
الجدٌدة وكذلك فٌما ٌتعلق بأمور التسعٌر وإعادة التصمٌم للمنتجات.
أجلة وبالتأأالً تسأأعٌر المنتجأأات ٌمكأأن
إن بعأأض األدلّ أة تأأوحً بأأان االنحرافأأات فأأً تكأأالٌؾ اإلنتأأاج المسأ ّ
تخصٌصأها مأأن خأأالل اسأأتعمال األسأأالٌب المعاصأأرة كاسأأتعمال أسأألوب تحدٌأأد التكأأالٌؾ علأأى أسأأاس األنشأأطة
) ،)ABCواإلدارة على أساس األنشأطة ) ،(ABMوالكلفأة المسأتهدفة) (TCوؼٌرهأا مأن األسأالٌب األخأرى
التً تسهم بشكل كبٌر فً تخفٌض التكالٌؾ وتحدٌد األسعار بشكل موضوعً .وٌحدد أقصى سعر للمنتج كونأه
السأعر الأأذي ٌضأأمن عأأدم تؽٌٌأأر سألوك الزبأأون ،وتحدٌأأد أدنأأى سأأعر ٌؽطأً تكأأالٌؾ المنتأوج المتؽٌأأر فأأً األمأأد
القصٌر ،ومن العوامل التً ت ثر فً تحدٌد السعر تكلفة السألعة ودرجأة المنافسأة والزبأون فضأالً عأن عوامأل
أخرى .وحضٌت المنتجات النمطٌة باهتمام االقتصادٌٌن أكثر من اهتمامهم بالمنتجأات ؼٌأر النمطٌأة ففأً حالأة
المنتجات النمطٌة نجد إن هناك العدٌد من البائعٌن الذٌن ٌتنافسون مع بعضهم فً اجتذاب الزبأائن وهأذا ٌجعأل
سوق المنتو ج فً حالة منافسة تامة ،لذلك فان من مصلحة الجمٌع التمسك بالسأعر الأذي ٌفرضأه السأوق وان
ٌقوم البائع بتحسٌن ربحٌته عن طرٌق تخفٌض التكالٌؾ أو زٌادة حصته السوقٌة أو كلٌهما معا ً .أمأا إذا كانأت
الوحدة االقتصادٌة تتعامل مأع منتجأات ؼٌأر نمطٌأة فأأن علٌهأا إن تقأوم بتحدٌأد السأعر الأذي ٌالئأم ظروفهأا أو
إستراتٌجٌتها التسوٌقٌة ،ومن ناحٌة عملٌة نجد إن اؼلب الوحدات االقتصادٌة ترؼأب فأً تمٌٌأز منتجاتهأا عأن
المنتجات المتوافرة فً السوق حتى نحصل على إٌرادات أفضل مما تحصل علٌه فً حالة المنافسة التامأة ،لأذا
تأأدخل بعأأض التعأأدٌالت حتأأى لأأو كانأأت تلأأك التعأأدٌالت ؼٌأأر جوهرٌأأة لتمٌأأز نفسأأها عأأن ؼٌرهأأا( .الرجبأأً،
) ٘ٙ:ٔ555
 3-1مفهىو انسعس وانعىامم ادلؤثسة عهى قسازاث انتسعري:
لقد حضً موضوج األسعار باهتمام كبٌر من حقول علمٌـة عدة منها االقتصـاد والتسوٌق والهندسة
والمحاسبة وٌهتم المحاسب بهذا الموضوج ألنه ٌعمل على تقدٌــم المعلومات المالٌة التً تساعد فً تحدٌد
األسعار ،وعلٌه أن ٌتعاون مع اإلدارة باستمرار لكً ٌمكنها من مجابهة األسعار التً ٌعرضها المنافسون،
وإن المفهوم االقتصادي للسعر ٌتحدد بأنه "تقوٌم السلع بالنقد المتداول بحٌث ٌحقق هذا التقوٌم فائضا ً أو
ربحا ً للمنتج" ،ونظراً لكون السعر هو تعبٌر نقدي لقٌمة السلع والخدمات لذا فانه ٌعبر عن نسب تبادل السلع
والخدمات فٌما بٌنها .و ٌُعد النشاط السعري من األنشطة المهمة والحٌوٌة المشتركة فً جمٌع النظم
االقتصادٌة فً العالم وهناك وجهات نظر مختلفة وكثٌرة حول تعرٌؾ السعر  ،حٌث قٌل فً السعر "هو تعبٌر
نقدي عن القٌمة التً ٌدفعها المشتري للسلعة أو الخدمة" (Kotler, 1997:283 ) .وعلٌه فان السعر هو
صورة من صو ر القٌمة وٌ كد (الشٌرازي) إن فً التطبٌق على الوحدات االقتصادٌة إن مفهوم القٌمة ٌأخذ
بعداً مادٌا ً على نظام األسعار وذلك من حٌث كونه وسٌلة لتحدٌد األهمٌة النسبٌة للمنتجات وعوامل اإلنتاج
وتعرؾ القٌمة فً هذا المجال بقٌمة التبادل ( )Exchange Valueإذ تستعمل األسعار كأساس للتعبٌر عن
كل من المنفعة من ناحٌة والندرة النسبٌة من ناحٌة أخرى.
( الشٌرازي) ٗ7ٖ : ٔ55ٓ ،
وٌمكن القول ان سٌاسة تحدٌد السعر من أهم القرارات التً ٌتخذها المدٌرون فً الشركة وأخطرها
وذلك الن الفشل فً تحدٌد األسعار ٌ ثر بشكل مباشر على مستقبل الوحدة االقتصادٌة وبقائها وكذلك فان
السعر ٌتحدد وفق علٌة ربط مجموعة من العوامل والتً هً البائع والمنت ِْج والمستهلك فان المستهلك عندما
ٌكون بحاجة إلى السلعة أو المنتوج فانه ٌكون مستعداً لدفع أي سعر ٌحدده المنتِج وعلى العكس عندما ال
ٌكون بحاجة إلى السلعة فانه ؼٌر مستعد للدفع حتى اقل من السعر بالكلفة أما بالنسبة للبائع فانه من خالل
السعر الذي ٌحدده ٌستطٌع أن ٌحصل على هامش ربب من اجله ٌقوم بمزاولة عمله.
وٌمكن إٌجاز المهام التً ٌ دٌها السعر باآلتً:
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ٌٔ .حدد السعر اختٌار تقنٌات اإلنتاج وطرق تنظٌم اإلنتاج بحٌث ٌ دي إلى اختٌار اقل الطرائق كلفة وأكثرها
كفاءة وربحاً.
ٌٕ .ساعد السعر فً تحدٌد واختٌار السلع المنتجة وكمٌة إنتاجها وبالتالً تخصٌص عوامل اإلنتاج المتاحة فً
بع منتجاتها
إنتاج السلع والخدمات المختلفة فال ٌمكن للوحدة االقتصادٌة أن تحصل على األرباح ما لم َت ْ
بأسعار تزٌد على الكلفة الالزمة لإلنتاج .
ٖ .تحقٌق التوازن بٌن العرض والطلب إذ إن من المقومات األساسٌة ألٌة خطـــة اقتصادٌة تحقٌق التوازن
بٌن العرض الكلً والطلب الكلً والتوازن بٌن عرض كل سلعة والطلب علٌها وأي اختالل ٌحدث فً ذلك
تستعمل األسعار كأداة حاسمة لترشٌد استعمال السلع والخدمات إلعادة التوازن بٌن اإلنتاج واالستهالك فً
األجل القصٌر أما فً األجل الطوٌل فٌقتضً إحداث التوازن بٌن العرض والطلب عن طرٌق تؽٌٌر هٌكل اإلنتاج
ذاته وتؽٌٌر حجمه.
ٗ ٌ .ساعد تحدٌد السعر فً توزٌع الناتج القومً بٌن االستهالك المحلً والتصدٌر  ،إذ أن األسعار تقوم
بوظٌفة مهمة فً هذا المجال من خالل زٌادة مستوى األسعار لالستهالك المحلً وتشجٌع إنتاج السلع القابلة
للتصدٌر من خالل تخفٌض أسعار مستلزمات إنتاجها.
٘ .إعادة توزٌع الدخل القومً بٌن الفئات االجتماعٌة وٌتم ذلك من خالل تحدٌد أسعار السلع الرئٌسة التً
تستهلك ها كل فئة فً ضوء األهداؾ والمعاٌٌر االقتصادٌة واالجتماعٌة التً تقررها الدولة وإستراتٌجٌتها فً
هذا المجال .فأن تخفٌض أسعار سلع االستهالك األساسٌة ٌعنً زٌادة فً دخل الفئات االجتماعٌة ذات الدخل
المحدود فً حٌن إن رفع أسعار السلع الكمالٌة ؼٌر ضرورٌة ٌ دي إلى تقلٌص الدخل الحقٌقً للفئات ذات
الدخول النقدٌة العالٌة.
 .ٙإن التسعٌر ال ٌعد ؼاٌة بحد ذاته ولكنه ٌعد احدى الوسائل لتحقٌق أهداؾ المنشتت والتً تتضمن تحقٌق
اإلرباح ومعدل نمو للوحدات االقتصادٌة فضالً عن تحقٌق التواجد فً السوق وتوفٌر حصة سوقٌة لها.
 .7من خالل قرارات التسعٌر تستطٌع الوحدة االقتصادٌة إن توسع فً حصتها السوقٌة لؽرض تقوٌة مركزها
التنافسً فً السوق.
 3-2انعىامم ادلؤثسة عهى قسازاث انتسعري :
تتأأثر قأأرارات التسأأعٌر بمجموعأأة مأأن العوامأأل ٌجأأب أخأذها فأأً الحسأأبان عنأأد رسأأم السٌاسأأة السأأعرٌة
للمنتجأأات أو الخأأدمات وان هأأذه العوامأأل ال تتعلأق فقأأط ببٌانأأات التكأأالٌؾ وإنمأأا تتخأأذ ذلأأك إلأأى ظأأروؾ الطلأأب
المحٌط بسوق المنتوج وٌمكن توضٌب هذه العوامل كما ٌأتً( :عبد الرحٌم وعخرون) ٙٗ7 :ٔ55ٓ ،
ٔ -مسونت انطهد ::وتظهأر مأن خأالل العالقأة بأٌن مأدى التؽٌٌأر فأً الكمٌأات نتٌجأة التؽٌٌأر فأً السأعر علأى
المنتجات باختالؾ أنواعها فالسلع الضرورٌة ٌكون الطلب علٌها ؼٌر مرن ألنأه ال ٌوجأد بأدٌل تأام عنهأا فمأثال
الخبز عند حصول أي زٌادة على سعر الخبز فأنها لن ت ثر على الطلب لهذا تكون ؼٌر مرنة فً حٌن إن هنأاك
العدٌد من أجهزة الرادٌو والتلفزٌون مثالً تكون ؼٌر ضرورٌة فأي زٌادة فً السعر فأن الطلب علٌها ٌقل وٌأتم
احتساب مرونة الطلب بالمعادلة اآلتٌة :
سٔ
كٕ – كٔ
سٕ  -سٔ

كٔ

حٌث إن ك تمثل الكمٌة أي إن ( كٕ -كٔ ) ٌمثل التؽٌر فً الكمٌة و ( سٕ -سٔ ) ٌمثل التؽٌٌأر فأً السأعر،
فحٌنما تكون النتائج لمعامل المرونة ( :الرجبً) ٖ٘5 :ٔ555 ،
أ .عندما ٌكون الناتج ٌساوي واحداً فهذا ٌعنً أن الطلب متكافئ المرونة.
ب .عندما ٌكون الناتج اقل من واحد فهذا ٌعنً أن الطلب ؼٌر مرن.
ج .عندما ٌكون الناتج اكبر من واحد فهذا ٌعنً انه طلب مرن.
د .عندما ٌكون الناتج ٌساوي صفراً فهذا ٌعنً انه عدٌم المرونة.
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ٕ -انتكددانيف :تعأأد مأأن العوامأأل المأ ثرة فأً تحدٌأأد السأأعر إذ انأأه البأأد مأأن تحدٌأأد التكأأالٌؾ وتحلٌلهأأا لتأأتمكن
الوحدة االقتصادٌة من وضع السعر المناسب الذي ٌؽطً فٌه التكالٌؾ المتؽٌرة فً أدنى حد ألنه هنأاك ظأروؾ
تستلزم خفض السعر عند حأد التكلفأة الكلٌأة لأبعض المنتجأات لتحقٌأق أهأداؾ معٌنأة مثأل الأدخول فأً أسأواق
جدٌدة والحصول على عمالت أجنبٌة ،أو فً بداٌة اإلنتاج كون المنتوج جدٌد وؼٌر معأروؾ مأن الزبأائن فانأه
ٌتطلب جلب انتباههم بتخفٌض السعر لحٌن التصرؾ فً المنتوج.
ٖ -ادلنافسني :الشك فً إن توافر السلع المنافسة عامل م ثر بدرجة كبٌرة على سٌاسة تحدٌأد األسأعار وهأذا
أوجب على المنت ِْج معرفة تقنٌأة منافسأٌه وسٌاسأتهم التشأؽٌلٌة لتكأون قأادرة علأى معرفأة كلأؾ منافسأٌها وان
ٌكون تقدٌره للسلع المنافسة قائما ً على أساس محاٌد حتى ٌتعرؾ على نواحً الضعؾ والقأوة فٌهأا ومقارنتهأا
بمنتجه(Horngren, et.al, 2000:430) .
ٗ -منافر انتىشيع :تعد سٌاسة التوزٌع الم ّتبعة من العوامل التً ت ثر فً تسأعٌر المنتجأات ،فهنأاك أسألوبان
فً التوزٌع أما استعمال التوزٌأع لعأدد كبٌأر مأن صأؽار المأوزعٌن أو اختٌأار عأدد محأدد مأن كبأار المأوزعٌن.
فكبأأار ال مأأوزعٌن ٌتبعأأون سٌاسأأة البٌأأع بأسأأعار واطئأأة سأأاعٌن للحصأأول علأأى أسأأعار مأأن المنتجأأٌن تقأأل فأأً
مسأأتواها عأأن األسأأعار التأأً ُتبأأاج لمتأأاجر التجزئأأة الصأأؽٌرة بٌنمأأا األسأأعار التأأً تبأأاج بهأأا المنتجأأات لمتأأاجر
التجزئة أو المستهلك تكون أعلى نسبٌا ً وذلك بسبب ما ٌتحمله المنتوج عند البٌأع المباشأر إلأى منشأأة تجارٌأة
للتجزئة أو الزبائن من نفقات وكال الحالتٌن لهما اٌجابٌات وسلبٌات( .الم ذن)ٖٙ5:ٔ555 ،
٘ -طبيعت ادلنتىجٌ :عتمد تحدٌد السعر على طبٌعة المنتوج وقٌمته بالنسبة للمسأتهلك التأً تعنأً مأا ٌتوقعأه
مأأن منفعأأة تعأأود علٌأأه بعأأد اسأأتهالكه لهأأا وأهمٌأأة هأأذه المنفعأأة مأأن وجهأأة نظأأره كأأذلك فأأان تطأأوٌر المنتأأوج
وتحسٌن نوعٌته سٌجعل من سعر المنتوج عالٌأا ً نوعأا ً مأا لؽأرض كسأب رؼبأة الزبأائن باإلقبأال علأى المنتأوج
وشرائه.
 -ٙانصبائن :على اإلدارة إن تتفحص مشاكل التسعٌر مأن خأالل وجهأة نظأر زبائنهأا فزٌأادة السأعر قأد تأ دي
بالزبون إلى رفض منتجاتها واختٌار احد منافسٌها ،أو إن هذه الزٌادة تجعل الزبأون ٌختأار منتجأا بأدٌالً ٌحقأق
رؼبته بطرٌقة أكثر فاعلٌة(Horngren, 2000:430) .
 -7تدخم احلكىمت :إن األسعار فً بعض األوقأات تحأددها الحكومأة بحٌأث ال ٌجأوز تأداول المنتجأات بأأكثر
من الثمن المحدد لها وذلك لمنع تعسؾ المنتجٌن والبائعٌن أو الموزعٌن رعاٌة لمصالب المسأتهلكٌن ال سأٌما
فً أوقات األزمات ؼٌر أن تحدٌد األسعار بهذا األسلوب قد ٌ دي إلى إن ٌتعمد بعض التجأار إلأى إخفأاء السألع
لبٌعها بأكثر من السعر المحدد (السوق السوداء) .ولضأمان نجأاح سٌاسأة تحدٌأد األسأعار تتأدخل الحكومأة فأً
ظروؾ طلب تلك السلع حتى تكون الكمٌة المطلوبة مساوٌة للكمٌة المعروضة عنأد األسأعار التأً تحأددها وقأد
تمنب إعانات للمنتجٌن لزٌادة حجم المعروض منها.

 3-3عالقت انتجازة االنكرتونيت بتخفيض انتكانيف وقسازاث انتسعري:
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تحتاج الوحدات االقتصادٌة فً عصرنا هذا وبٌئتنا الحالٌة إلى معلومات دقٌقة ومفصلة تفٌد اإلدارة فً
اتخاذ قرارات رشٌدة وال سٌما فٌما ٌتعلق بتعظٌم ربحٌة الوحدة االقتصادٌة وكذلك فً منافسة الشركات
األخرى من اجل بقائها واستمرارها فً اإلنتاج.
ّ
لقد تبلورت ع ّدة دراسات وبحوث خاصة بالتجارة االلكترونٌة فٌما ٌتعلق بالتكالٌؾ وال سٌما فً الوحدات
صلت إلى أثر التجارة االلكترونٌة وقد حددت بما ٌأتً( :العالق)ٕ٘7 :ٕٕٓٓ ،
االقتصادٌة ،وتو ّ
قلصت التجارة االلكترونٌة التكالٌؾ اإلجمالٌة بنسبة تتراوح ما بٌن ٘ٔ %٘٘-وتتمثل هذه
-3
التخفٌضات باالستؽناء عن تكالٌؾ الدعاٌة واإلعالن وتكالٌؾ التسوٌق وؼٌرها مما ا ّثر بالنتٌجة على التكالٌؾ
اإلجمالٌة فضال عن تم ّكنها من الحصول على المواد األولٌة بالمواصفات المطلوبة وبأسعار اقل كذلك تخفٌض
فً تكلفة أجور العدٌد من العاملٌن خاصة فً مجال التسوٌق والتوزٌع.
 -3زادت الحصة السوقٌة بنسبة تتراوح ما بٌن ٖ % ٕٕ-حٌث إن التجارة االلكترونٌة قد فتحت مجاالً
ألسواق جدٌدة أمام الوحدات االقتصادٌة للوصول إلٌها فً مختلؾ أنحاء العالم مما ساعدها فً زٌادة حصتها
السوقٌة.
 -0تعزٌز كفاٌة األداء بشكل ملفت للنظر إذ بلؽت نسبة زٌادة الكفاٌة (المع ّبر عنها بزٌادة حجم التعامالت
التجارٌة) بمقدار ٘ %0وٌعود ذلك إلى إن الوحدات االقتصادٌة بإمكانها الحصول على معلومات عن
التطور والتقدم مما ٌساعدها على التخطٌط اإلستراتٌجً وتحسٌن الذكاء
التكنولوجٌا الحدٌثة ومتابعة
ّ
التسوٌقً ،ومن هذه الوحدات التً زاد حجم التعامالت التجارٌة فٌها (المنسوجات ،األجهزة االلكترونٌة،
مستلزمات المطابع).
 -3انخفاض واضب فً تكالٌؾ التوزٌع حٌث ساهمت التجارة االلكترونٌة فً االستؽناء األولً عن عدد كبٌر
من أعضاء قناة التوزٌع التقلٌدٌة حٌث ٌتم اختصار حلقات البٌع عن طرٌق البٌع المباشر للزبون من خالل
استعمال نماذج متكاملة وجاهزة وبالتالً إمكانٌة الوصول إلى عدد كبٌر من المستهلكٌن عبر شبكة االنترنٌت.
 -3االستؽناء عن تكالٌؾ التخزٌن وإدارة المخزون ومناولة المواد مما و ّفر على الوحدات االقتصادٌة الجهد
والمال فً هذا المجال بالذات.
وٌمكن لالنترنٌت ان ٌقدم أربعة بدائل لفرص استخدامها على النحو االتً)Ghosh, 1998:35( :
ٌٔ -مكن -من خالل شركات االنترنٌت – انشاء مواقع لالتصال المباشر مع الزبائن أو األفراد ،أو
الم سسات األخرى التً تربطها بهم عالقات هامة (كالموردٌن ،والموزعٌن) مما ٌساعد على تبادل
المعلومات بدقة وسرعة .
ٌٕ -سمب االنترنٌت بتخطً اآلخرٌن فً سلسلة القٌمة ( )Value Chainمثل تخطً الموزعٌن ،
والوسطاء  -والبٌع المباشر للمستهلك.
ٌٖ -مكن للشركات استخدام االنترنٌت فً تطوٌر وتوصٌل المنتجات للعمالء الجدد.
ٌٗ -مكن استخدام االنترنٌت كعامل رئٌسً لوضع أسس جدٌدة للعمل والتحكم فٌما ٌمكن أن ٌصل الٌه
الزبائن والمنافسون من معلومات.
وٌالحظ مما سبق ان كل ذلك قد انعكس على تخفٌض تكالٌؾ انتاج وتسوٌق المنتجات والخدمات من خالل
االستفادة من مزاٌا ومنافع التجارة االلكترونٌة مما انعكس إٌجابا ً على تحقٌق رضا الزبون لالحتفاظ به وكسب
زبائن جدد وبالتالً تحقٌق حصة سوقٌة ومٌزة تنافسٌة.
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ادلبحث انسابع  /اجلان :انتحهيهي نهبحث

تم اختٌار أسلوب التحلٌأل اإلحصأائً لجمأع البٌانأات األولٌأة لٌأتم بعأد ذلأك تحلٌأل البٌانأات لفحأص فرضأ ٌّة
الدراسأأة والخأأروج بالنتأأائج والتوصأأٌات  ،وتأأم إعأأداد اسأأتبانة بهأأذا الخصأأوص وعرضأأت علأأى مجموعأأة مأأن
المحكمٌن (األكادٌمٌٌن فً الجامعات من فئات مختلفة مأن األسأاتذة والتدرٌسأٌٌن مأن حملأة الشأهادات العلٌأا -
الماجستٌر والدكتوراه  -من ذوي االختصاص والمهنٌٌن من ذوي الخبرة العملٌة) ،بشأن معرفأة عراءهأم حأول
إعداد االستبانة وإبداء عرائهم فٌها وتم تعأدٌل وإضأافة بعأض الفقأرات المطلوبأة عخأذٌن بنظأر االعتبأار عرائهأم
القٌمة وتض ّمنت محاور االستبانة االتً :
 محور تكامل التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات (المتؽٌر المستقل) . محور تخفٌض التكالٌؾ التخاذ قرارات التسعٌر(المتؽٌر التابع) .وبعد تجمٌع نتائج توزٌع مجموعة من االستمارات الخاصة باستبانة البحث على العٌنة المختارة أعاله ،
حصل الباحثان على مجموج ٓ ٙاستمارة استبانة تضمنت اجابات وافٌة حول االسئلة الواردة ضمن محاور
البحث  ،وبعد تحلٌل نتائج االجابات بالوسائل االحصائٌة من خالل تطبٌق برنامج  spssفقد تم التوصل الى
النتائج الموضحة فً متن هذا المبحث  ،وفٌما ٌلً نموذج استمارة االستبانة التً اشتملت على محاور البحث
وكاالتً:
بسم هللا الرحمن الرحٌم
جامعة بؽداد
كلٌة اإلدارة واالقتصاد
قسم المحاسبة
حضرة األستاذ الفاضل:

المحترم
م  /إستبانة ()Questionnaire

السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
بأأٌن ٌأأدٌك الكأأرٌمتٌن أنمأأوذج اإلسأأتبانة المتعلقأأة باسأأتكمال بحأأث فأأً المحاسأأبة الموسأأومة " تكامأأل التجأأارة
االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات واثره فً تخفأٌض التكأالٌؾ التخأاذ قأرارات التسأعٌر " ل والتأً سأتعرض
على عٌنة من االساتذة واالكادٌمٌن والمتخصصٌن للتعرؾ على عرائهم لؽرض تحلٌل النتائج ومعرفة الحصأٌلة
العامة لهذه النتائج.
ومن خاللكم ٌرؼب الباحثان التعرؾ على مدى تأثٌر تكامأل التجأارة االلكترونٌأة وتكنولوجٌأا المعلومأات فأً
تخفٌض التكالٌؾ لؽرض اتخاذ قرارات التسعٌر.
ومن خالل إجاباتكم الدقٌقة لفقرات االستبانة والتأشٌر بعالمة( ) داخل المربع المناسب المقابأل لألسأئلة
المرافقة ،ولؽرض تحقٌق هدؾ هذه الدراسة راجٌن سعة صدركم ،وٌحدونا األمل فً الحصأول علأى اكبأر قأدر
ممكن من العناٌة والدعم من فٌض خبرتكم لما لأذلك مأن تأأثٌر فأً االسأتنتاجات التأً سٌتوصأل إلٌهأا الباحثأان
والتً ستكون أساسا ً القتراح التوصٌات.
مع فائق التقدٌر واالحترام

الباحثان
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اإلستبانة

Questionnaire

المعلومات العامة
اللقب العلمً :
ٔ.
الشهــادة :
ٕ.
التخصـص الوظٌفً :
ٖ.

ٗ .التخصص العلمـً :
٘ .عدد سنوات الخدمة :

"محاور تكامل التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات وأثره فً تخفٌض التكالٌؾ التخاذ قرارات
التسعٌر"
جدول -ٔ-
المحور األول -تكامل التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات :
د

ث١بْ اٌفمسح

ارفك رّبِب
د

غ١س ِزأود

ارفك

%

د

%

3

٠ؤؤي  ٞتسؤؤز داَ اٌز ؤؤبزح االٌىزس١ٔٚؤؤخ ٚرىٕ١ ٌٛٛؤؤب
اٌّعٍِٛبد تٌ ٝر فؤ١ط رىؤبٌ ١االرصؤبي اٌّجبرؤس
ثبٌٛسؤؤؤ بت ٚرٍؤؤؤه اٌّزعٍمؤؤؤخ ثؤؤؤبٌزٛش ٠عؤؤؤ ؤؤؤٓ
خفط ح ُ اٌعّبٌؤخ اٌصادؤد ٚز ؤ لؤدزاد اٌعؤبٍِٓ١
ٚردز٠ج ٍٝ ُٙتسز داَ اٌحبست اٚ ٌٟ٢اإلٔزسٔ١ذ
ٚاٌز ج١مبد ٚاٌجساِج اٌّ زٍفخ .

15

25.0

28

46.7

14

3

ِٓ خ ي رىبًِ اٌز بزح االٌىزس١ٔٚخ ٚرىٕ١ ٌٛٛب
اٌّعٍِٛبد ّ٠ىٓ ا بت اٌّسٔٚخ  ٟسٚض
ٕد اٌعسٚزح
األسعبز ٚاِىبٔ١خ رغ١١س٘ب
ٚٚصٌٙٛب ٌٍعّ ت ٔ ٟفس اٌٍحظخ.

21

35.0

27

45.0

12

20.0

0

٠سبُ٘ رىبًِ اٌز بزح االٌىزس١ٔٚخ ٚرىٕ١ ٌٛٛب
اٌّعٍِٛبد ثزحم١ك اٌسس خ  ٟاٌّساس د ِ
اٌّٛز ٚ ٓ٠اٌعّ ت ٌزٕظ ُ١ا ساتاد اٌج١
ٚاٌشسات ٚاالسز بثخ ٌ ٍجبد اٌصثبدٓ.
اْ االسزعّبالد اٌ بصخ ٌٍزىٕ١ ٌٛٛب اٌسلّ١خ ٟ
اٌز بزح االٌىزس١ٔٚخ سٛف ٠زعّٓ اسزعّبي
اٌج بلبد اٌرو١خ ٌعد ٚاس ِٓ ٚظبد االرصبالد
ٚرجب ي اٌّعٍِٛبد ٚغ١س٘ب.
رسبُ٘ اٌز بزح االٌىزس١ٔٚخ ٚرىٕ١ ٌٛٛب اٌّعٍِٛبد
ثّعس خ أحدس األخجبز اٌّحٍ١خ ٚاٌعبٌّ١خ اٌزٟ
رزعٍك ثبٌصٕب خ.
رسبُ٘ اٌز بزح االٌىزس١ٔٚخ ٚرىٕ١ ٌٛٛب اٌّعٍِٛبد
ثز١ ٛس سس خ ِعس خ اٌّعٍِٛبد ٓ إٌّب سٓ١
ٚسٌٛٙخ اٌجحش ٓ اٌّٛز .ٓ٠
٠حمك رىبًِ اٌز بزح االٌىزس١ٔٚخ ٚرىٕ١ ٌٛٛب
اٌّعٍِٛبد سٛات ٌٍعّ ت أ ٚاٌّٛز ِ ٓ٠زبثعخ
األ ّبي ِٓ أِ ٞىبْ  ٟاٌعبٌُ  ،ح١ش ٠سز ١
صبحت اٌعًّ أِ ٚد٠س اٌزس٠ٛك اٌس ٍ ٝاٌصثبدٓ
ٙبش اٌىّجٛ١رس
زح
ٚاٌّزعبٍِ ٓ١ثّ س
ٚاالرصبي ثشجىخ االٔزسٔ١ذ.

11

18.3

40

66.7

9

15.0

-

16

26.7

28

46.7

16

26.7

-

-

15

25.0

33

55.0

12

20.0

-

-

-

25

41.7

27

45.0

8

13.3

-

-

-

-

13

21.7

37

61.7

10

16.7

-

-

-

-

3

3

3

3

د

%

ال أرفك
%

د

ال أرفك
رّبِب
د

%

23.3

3

5.0

-

-

ٚسػ
حسبثٟ
3.92

أحساف
ِع١بزٞ
0.829

-

-

-

-

4.15

0.732

-

-

-

4.03

0.581

-

-

4.00

0.736

-

4.05

0.675

4.28

0.691

4.05

0.622
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3

9

33

33
33

30
33

33

33

33

33
39

ّ٠ىٓ ِٓ خ ي رىبًِ اٌز بزح
االٌىزس١ٔٚخ ٚرىٕ١ ٌٛٛب اٌّعٍِٛبد ثٕبت
ٓ اٌٛحدح
صٛزح ذٕ٘١خ غ١جخ
االلزصب ٠خ ثب زجبز٘ب ِزمدِخ ٕ١ب
ٚرىٕ١ ٌٛٛبٚ ،ثبٌزبٌ ٟرمد ُ٠د أوجس
ِٓ اٌ دِبد اٌز ٟرسظ ٟاٌصثبدٓ
ٚرحس ٓ١اٌع لبد ِعٚ ُٙثبٌزبٌٟ
اسزم بة اوجس د ِٕ.ُٙ
٠سبُ٘ رىبًِ اٌز بزح االٌىزس١ٔٚخ
ٚرىٕ١ ٌٛٛب اٌّعٍِٛبد ثزح ً٠ٛاٌٛحدح
االلزصب ٠خ اٌ ٝصد٠مخ ٌٍج١ئخ ِٓ خ ي
خفط ح ُ األٚزاق اٌّسز دِخ.
رسبُ٘ اٌز بزح االٌىزس١ٔٚخ ٚرىٕ١ ٌٛٛب
ِ ٟزبثعخ اٌشحٕبد
اٌّعٍِٛبد
اٌّصدزح أ ٚاٌّسزٛز ح  ٟأٚ ٞلذ
خ ي زحٍخ اٌشحٓ.
رسبُ٘ اٌز بزح االٌىزس١ٔٚخ ٚرىٕ١ ٌٛٛب
اٌّعٍِٛبد ثٛصٛي اٌّعٍِٛبد اٌٝ
اٌصادس وّب رس٠د اٌٛحدح االلزصب ٠خ .
٠ي  ٞرىبًِ اٌز بزح االٌىزس١ٔٚخ
ٚرىٕ١ ٌٛٛب اٌّعٍِٛبد اٌ ٝش٠ب ح سس خ
االسز بثخ ٌٍّٛز ٚ ٓ٠ا ازح حسوخ
اٌجعبد ِ اٌّٛش .ٓ١
 ٛ٠س رىبًِ اٌز بزح االٌىزس١ٔٚخ
ٚرىٕ١ ٌٛٛب اٌّعٍِٛبد أوضس ِٓ ٚسٍ١خ
ارصبي ٌٍٛحدح االلزصب ٠خ.
رسبُ٘ اٌز بزح االٌىزس١ٔٚخ  ٟظً
رىٕ١ ٌٛٛب اٌّعٍِٛبد ثبٌزٛا د أِبَ
اٌصثبدٓ33سب خ/َٛ٠ 033 ، َٛ٠/سٕخ.
٠سبُ٘ رىبًِ اٌز بزح االٌىزس١ٔٚخ
ثّعٔٛخ رىٕ١ ٌٛٛب اٌّعٍِٛبد  ٟرحم١ك
ارصبي ثعد أوجس ِٓ اٌصثبدٓ  ٟألً
ٚلذ ِّىٓ.
رسبُ٘ اٌز بزح االٌىزس١ٔٚخ ثبسز داَ
رىٕ١ ٌٛٛب اٌّعٍِٛبد  ٟرحد٠د ألسبَ
اٌسٛق اٌّسزٙد خ ٌ رصبي ثىً ِٕٙب
ثسسبٌخ ِ زٍفخ.
رسبُ٘ اٌز بزح االٌىزس١ٔٚخ ِٓ خ ي
رىٕ١ ٌٛٛب اٌّعٍِٛبد ثزحس ٓ١اٌع لبد
ِ اٌصثبدٓ ِٚعس خ آزاد ٟ ُٙسجً١
رٍج١خ ِز ٍجبر.ُٙ
رسبُ٘ اٌز بزح االٌىزس١ٔٚخ ثجٕبت صٛزح
ذٕ٘١خ غ١جخ ٓ رمدَ اٌشسوخ ٕ١ب
ٚرىٕ١ ٌٛٛب.
رشزسن اٌز بزح االٌىزس١ٔٚخ ٚرىٕ١ ٌٛٛب
اٌّعٍِٛبد ثبِىبٔ١خ رمد ُ٠د أوجس ِٓ
اٌ دِبد اٌز ٟرسظ ٟاٌصثبدٓ.

17

28.3

28

46.7

15

25.0

-

-

-

-

4.03

0.736

21

35.0

31

51.7

8

13.3

-

-

-

-

4.22

0.666

11

18.3

38

63.3

10

16.7

1

1.7

-

-

3.98

0.651

22

36.7

24

40.0

13

21.7

1

1.7

-

-

4.12

0.804

14

23.3

30

50.0

13

21.7

3

5.0

-

-

3.92

0.809

17

28.3

32

53.3

11

18.3

-

-

-

-

4.10

0.681

13

21.7

37

61.7

10

16.7

-

-

-

-

4.05

0.622

13

21.7

29

48.3

18

30.0

-

-

-

-

3.92

0.720

16

26.7

34

56.7

10

16.7

-

-

-

-

4.10

0.656

15

25.0

33

55.0

12

20.0

-

-

-

-

4.05

0.675

16

26.7

38

63.3

6

10.0

-

-

-

-

4.17

0.587

19

31.7

28

46.7

13

21.7

-

-

-

-

4.10

0.730

4.0649

0.29044

المصدر  :من إعداد الباحثان وقد استخرجت من نتائج استمارة استبانة البحث باستخدام برنامج .spss
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وٌتبٌن من الجدول السابق ما ٌأتً :
حقق متؽٌر تكامل التجارة وااللكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات كامال وسطا حسابٌا بلػ  4.0649بانحراؾ
معٌاري  . 0.29044ولما كان الوسط الفرضً مساوٌا الى  3على مساحة المقٌاس  ،لذلك فان النتائج تشٌر
الى ان مستوى تكامل التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات فً العٌنة المبحوثة من وجهة نظر افراد
العٌنة هو (فوق المتوسط) وهً نتٌجة مرضٌة لصالب إثبات التكامل .
عنصر (ٌ دي إستخدام التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات إلى تخفٌض تكالٌؾ االتصال المباشر
بالوسطاء وتلك المتعلقة بالتوزٌع فضال عن خفض حجم العمالة الزائد ورفع قدرات العاملٌن وتدرٌبهم على
إستخدام الحاسب اآللً واإلنترنٌت والتطبٌقات والبرامج المختلفة) حقق وسطا حسابٌا مرجحا بلػ 3.92
وانحراؾ معٌاري  0.829وهذا ٌعنً ان الوسط الحسابً للعنصر أعلى من الوسط المعٌاري البالػ  3بقلٌل
وبالتالً فان النتائج المذكورة تشٌر الى ان مستوى هذا العنصر فً العٌنة (فوق المتوسط) وهً نتٌجة
مشجعة .
عنصر (من خالل تكامل التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات ٌمكن اعطاء المرونة فً عروض
األس عار وامكانٌة تؽٌٌرها عند الضرورة ووصولها للعمالء فً نفس اللحظة) حقق وسطا حسابٌا بلػ 4.15
بانحراؾ معٌاري  0.732وهو وسط أعلى من الوسط المعٌاري  ،وهذا ٌشٌر الى ان مستوى هذا العنصر فً
العٌنة (أعلى من المتوسط) وهً تمثل نتٌجة مشجعة.
عنصر (ٌساهم تكامل التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات بتحقٌق السرعة فً المراسالت مع
الموردٌن والعمالء لتنظٌم اجراءات البٌع والشراء واالستجابة لطلبات الزبائن) حقق وسطا حسابٌا بلػ 4.03
بانحراؾ معٌاري  ، 0.581وهذا الوسط اعلى من الوسط الفرضً وذلك ٌعنً ان مستوى االهتمام بهذا
العنصر فً العٌنة (أعلى من المتوسط) وهً نتٌجة مشجعة .
عنصر (ان االستعماالت الخاصة للتكنولوجٌا الرقمٌة فً التجارة االلكترونٌة سوؾ ٌتضمن استعمال
البطاقات الذكٌة لعدد واسع من وظائؾ االتصاالت وتبادل المعلومات وؼٌرها) حقق هذا العنصر وسطا حسابٌا
بلػ  4.00بانحراؾ معٌاري  ، 0.736وهذا الوسط أعلى من الوسط الفرضً أي انه (فوق المتوسط) بقلٌل ،
وهً تعد نتٌجة مشجعة .
عنصر (تساهم التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات بمعرفة أحدث األخبار المحلٌة والعالمٌة التً
تتعلق بالصناعة) حقق هذا العنصر وسطا حسابٌا  4.05بانحراؾ معٌاري  0.675وهو أعلى من الوسط
الفرضً وبالتالً هذا ٌعنً ان مستوى العنصر المذكور هو (فوق المتوسط) .
عنصر (تساهم التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات بتوفٌر سرعة معرفة المعلومات عن المنافسٌن
وسهولة البحث عن الموردٌن) حقق هذا العنصر وسطا حسابٌا  4.28بانحراؾ معٌاري  0.691وهو وسط
أعلى من الوسط المعٌاري  ،وٌشٌر الى ان مستوى هذا العنصر فً العٌنة (أعلى من المتوسط).
عنصر (ٌحقق تكامل التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات سواء للعمالء أو الموردٌن متابعة
األعمال من أي مكان فً العالم  ،حٌث ٌستطٌع صاحب العمل أو مدٌر التسوٌق الرد على الزبائن والمتعاملٌن
بمجرد فتب جهاز الكمبٌوتر واالتصال بشبكة االنترنٌت) حقق هذا العنصر وسطا حسابٌا بلػ  4.05بانحراؾ
معٌاري  0.622وهو وسط أعلى من الوسط المعٌاري  ،وٌشٌر الى ان هذا العنصر فً العٌنة (فوق المتوسط)
.
عنصر (ٌمكن بناء صورة ذهنٌة طٌبة عن الوحدة االقتصادٌة باعتبارها متقدمة فنٌا وتكنولوجٌا ،وبالتالً
تقدٌم عدد أكبر من الخدمات التً ترضً الزبائن وتحسٌن العالقات معهم وبالتالً استقطاب اكبر عدد منهم)
حقق هذا العنصر وسطا حسابٌا بلػ  4.3بانحراؾ معٌاري  0.736وهذا ٌعنً ان مستوى االهتمام بهذا
العنصر فً العٌنة (فوق المتوسط) وهً نتٌجة مشجعة .
عنصر (تساهم التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات بتحوٌل الوحدة االقتصادٌة الى صدٌقة للبٌئة
من خالل خفض حجم األوراق المستخدمة) حقق هذا العنصر وسطا بلػ  4.22بانحراؾ معٌاري  0.666وهذا
ال وسط هو أعلى من الوسط الفرضً وإشارة الى مستوى هذا العنصر فً العٌنة هو (أعلى المتوسط) وهً
نتٌجة مرضٌة .
عنصر (تساهم التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات فً متابعة الشحنات المصدرة أو المستوردة
فً أي وقت خالل رحلة الشحن) حقق هذا العنصر وسطا حسابٌا بلػ  3.98بانحراؾ معٌاري  0.651وهذا
الوسط هو أكثر بقلٌل من الوسط الفرضً وإشارة الى مستوى هذا العنصر فً العٌنة هو (فوق المتوسط)
وهً نتٌجة مرضٌة .
عنصر (تساهم التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات بوصول المعلومات الى الزائر كما ترٌد
الوحدة االقتصادٌة) حقق هذا العنصر وسطا حسابٌا بلػ  4.12بانحراؾ معٌاري  0.804وهذا ٌعنً ان الوسط
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الحسابً للعنصر أكبر من الوسط المعٌاري البالػ  3وبالتالً فان النتائج المذكورة تشٌر الى ان مستوى هذا
العنصر فً العٌنة هو (أعلى من المتوسط) وهً نتٌجة مشجعة .
عنصر (ٌ دي تكامل التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات الى زٌادة سرعة االستجابة للموردٌن
وادارة حركة البضائع مع الموزعٌن) حقق هذا العنصر وسطا حسابٌا بلػ  3.92بانحراؾ معٌاري 0.809
وهو وسط أكبر من الوسط المعٌاري  ،وٌشٌر الى ان مستوى هذا العنصر فً العٌنة (فوق المتوسط) بقلٌل.
عنصر (ٌوفر تكامل التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات أكثر من وسٌلة اتصال للوحدة االقتصادٌة)
حقق هذا العنصر وسطا حسابٌا بلػ  4.10بانحراؾ معٌاري  0.681وهذا الوسط ٌتعدى الوسط الفرضً وهذا
ٌعنً ان مستوى االهتمام بهذا العنصر فً العٌنة (فوق المتوسط) وهً نتٌجة مرضٌة .
عنصر ( تساهم التجارة االلكترونٌة فً ظل تكنولوجٌا المعلومات بالتواجد أمام الزبائنٕٗساعةٌ/وم ،
ٌ٘ ٖٙوم/سنة) حقق هذا العنصر وسطا حسابٌا بلػ  4.05بانحراؾ معٌاري  0.622وهذا الوسط فوق الوسط
الفرضً واشارة الى مستوى هذا العنصر فً العٌنة هو (فوق المتوسط) وهً نتٌجة مشجعة .
عنصر (تساهم التجارة االلكترونٌة بمعونة تكنولوجٌا المعلومات فً تحقٌق اتصال بعدد أكبر من الزبائن فً
أقل وقت ممكن) حقق هذا العنصر وسطا حسابٌا قدره  3.92بانحراؾ معٌاري  0.720وهو اعلى من الوسط
الفرضً وبالتالً هذا ٌعنً ان مستوى العنصر المذكور هو (فوق المتوسط) بقلٌل .
عنصر (تساهم التجارة االلكترونٌة باستخدام تكنولوجٌا المعلومات فً تحدٌد أقسام السوق المستهدفة
لالتصال بكل منها برسالة مختلفة) حقق هذا العنصر وسطا حسابٌا بلػ  4.10بانحراؾ معٌاري  0.656وهذا
ٌعنً ان الوسط الحسابً للعنصر هو تفوق على الوسط المعٌاري البالػ  3وبالتالً فان النتائج المذكورة تشٌر
الى ان مستوى هذا العنصر فً العٌنة (فوق المتوسط) وهً نتٌجة مشجعة .
عنصر ( تساهم التجارة االلكترونٌة من خالل تكنولوجٌا المعلومات بتحسٌن العالقات مع الزبائن
ومعرفة عرائهم فً سبٌل تلبٌة متطلباتهم) حقق هذا العنصر وسطا حسابٌا بلػ  4.05بانحراؾ معٌاري 0.675
وهو وسط تعدى الوسط المعٌاري  ،وٌشٌر الى ان مستوى هذا العنصر فً العٌنة (فوق المتوسط) وهً نتٌجة
مشجعة .
عنصر ( تساهم التجارة االلكترونٌة ببناء صورة ذهنٌة طٌبة عن تقدم الشركة فنٌا وتكنولوجٌا) حقق هذا
العنصر وسطا حسابٌا قدره  4.17بانحراؾ معٌاري  0.587وهذا الوسط أكبر من الوسط الفرضً وهذا ٌعنً
ان مستوى االهتمام بهذا العنصر فً العٌنة (أعلى من المتوسط) وهً نتٌجة مشجعة .
عنصر ( تشترك التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات بامكانٌة تقدٌم عدد أكبر من الخدمات
التً ترضً الزبائن ) حقق هذا العنصر وسطا حسابٌا بلػ  4.10بانحراؾ معٌاري  0.730أي ان هذا الوسط
قد تعدى الوسط الفرضً وهذا ٌدل على ان مستوى االهتمام بهذا العنصر فً العٌنة (فوق المتوسط) وهً
نتٌجة مرضٌة .
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جدول رقم -ٕ-
المحور الثانً -تخفٌض التكالٌؾ التخاذ قرارات التسعٌر:
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ث١بْ اٌفمسح

رزغ١ؤؤؤس ٚظؤؤؤبد اٌّحبسؤؤؤجخ اإل از٠ؤؤؤخ ثشؤؤؤىً
ؤؤؤبَ ٚٚظ١فؤؤؤخ ر فؤؤؤ١ط اٌزىؤؤؤبٌ ١الر ؤؤؤبذ
لؤؤؤؤؤؤسازاد اٌزسؤؤؤؤؤؤع١س اٌزمٍ١د٠ؤؤؤؤؤؤخ اسؤؤؤؤؤؤز بثخ
ٌٍزغ١ؤؤساد اٌزؤؤ ٟرظٙؤؤس ؤؤ ٟاٌج١ئؤؤخ اٌّح ١ؤؤخ
ثٙب.
ّ٠ىؤؤٓ ر فؤؤ١ط اٌزىؤؤبٌٔ ١ز ١ؤؤخ اسؤؤز داَ
اٌز ؤؤؤؤبزح االٌىزس١ٔٚؤؤؤؤخ ٚرمؤؤؤؤدَ رىٕ١ ٌٛٛؤؤؤؤب
اٌّعٍِٛؤؤبد ؤؤ ٟاٌزسؤؤؤ٠ٛك اٌّجبرؤؤس ،ح١ؤؤؤش
أٔٙؤؤؤب رعؤؤؤد ٚسؤؤؤٍ١خ ِ بٔ١ؤؤؤخ اذا ِؤؤؤب لٛزٔؤؤؤذ
ثبٌٛسبدً اال ٔ١خ األخس.ٜ
ّ٠ىٓ ر١ ٛس رىبٌ ١اسز داَ اٌجس٠د اٌعب ٞ
ِٓ خ ي اٌٛ ٛزاد اٌز٠ ٟحممٙب االٔزسٔ١ؤذ
ع ؤٓ اٌؤ ٛس ؤ ٟح ؤُ اٌّجؤبٌن إٌّفمؤخ
ٍ ٝاال ْ.
خفط ح ُ األٚزاق اٌّسز دِخ ِؤٓ خؤ ي
اٌّىبرجؤؤؤؤبد ٚاٌّساسؤؤؤؤ د ٚاٌزؤؤؤؤ ٟثؤؤؤؤدٚز٘ب
رسبُ٘  ٟر ف١ط اٌزىبٌ. ١
رّعد إٌّب سخ ٚاألسؤٛاق اٌد١ٌٚؤخ اٌّفزٛحؤخ
ِٓ ِزغ١ساد ث١ئخ األ ّؤبي اٌّعبصؤسح اٌزؤٟ
رؤؤيصس ثشؤؤىً ٚاس ؤ ؤؤ ٟر فؤؤ١ط اٌزىؤؤبٌ١
الر بذ لسازاد اٌزسع١س.
رسؤؤؤبُ٘ اٌز ؤؤؤبزح االٌىزس١ٔٚؤؤؤخ ٚرىٕ١ ٌٛٛؤؤؤب
اٌّعٍِٛؤؤبد ؤؤ ٟرؤؤ١ ٛس رىؤؤبٌ ١االرصؤؤبالد
اٌد١ٌٚخ ٚاٌجس٠د اٌعب .ٞ
٠سؤؤ ُٙاالٔزسٔ١ؤؤذ ؤؤ ٟاٌزعؤؤسف ٍؤؤ ٝصؤؤفبد
ٚسّبد ِٕٚب ِٕز بد إٌّب سؤّ ٚ ٓ١ؤ
اٌّعٍِٛؤؤؤبد اٌزؤؤؤ ٟرف١ؤؤؤد ؤؤؤ ٟا ؤؤؤسات اٌزٕجؤؤؤي
ثبٌّج١عؤؤؤؤؤؤؤؤبدِ ،ؤؤؤؤؤؤؤؤ زاسؤؤؤؤؤؤؤؤخ اٌٛحؤؤؤؤؤؤؤؤداد
االلزصؤؤب ٠خ إٌّب سؤؤخ ٚا ؤؤدا رمؤؤبز٠س ؤؤٓ
ٔشؤؤؤؤبغٙب ٘ٚؤؤؤؤرا ؤؤؤؤ ٟحؤؤؤؤد ذارؤؤؤؤٗ ر فؤؤؤؤ١ط
ٌزىؤؤؤبٌ ١وبٔؤؤؤذ رٕفؤؤؤك ٍؤؤؤ ٝز ؤؤؤبي اٌج١ؤؤؤ
ِجعٛص ٟاٌٛحدح االلزصب ٠خ  ٟاالسٛاق.
رسؤؤؤبُ٘ اٌز ؤؤؤبزح االٌىزس١ٔٚؤؤؤخ ؤؤؤ ٟخفؤؤؤط
األسؤعبز ِؤٓ خؤ ي اٌ ٛؤٛزاد اٌزؤ٠ ٟحممٙؤب
اسؤؤؤؤز داَ االٔزسٔ١ؤؤؤؤؤذ ٚاٌزسؤؤؤؤ ١ٙد اٌزؤؤؤؤؤٟ
ر ٛس٘ب رىٕ١ ٌٛٛب اٌّعٍِٛبد .
تِىبٔ١خ زاسؤخ أسؤعبز إٌّب سؤٚ ٓ١ثبٌزؤبٌٟ
رحد٠ؤؤد سؤؤعس ِسؤؤزٙدف ِؤؤٓ خ ٌؤؤٗ ّ٠ىٕٕؤؤب
اٌدخٛي ٌ سٛاق ثضمخ.
ا ؤؤؤؤدا اٌىزبٌ ٛؤؤؤؤبد االٌىزس١ٔٚؤؤؤؤخ اٌ بصؤؤؤؤخ
ثّٕز برٕب ثزىٍفخ ألً .
٠سب د رىبًِ اٌز بزح االٌىزس١ٔٚخ
ٚرىٕ١ ٌٛٛب اٌّعٍِٛبد اٌٛحداد
االلزصب ٠خ  ٟرمد ُ٠خدِبد ِب ثعد اٌج١
ٌٍعّ ت  ٚزاسـخ رىـب ٜٚاٌصثبدٓ
ٚتِىبٔ١خ اٌـس اٌفٛز ٍٝ ٞرىـبُٙ٠ٚ
ٚاسزفسبزارٚ ُٙثبٌزبٌ ٟر ف١ط رىبٌ١
٘رٖ اٌ دِخ.
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ّ٠ىؤؤٓ زاسؤؤخ أسؤؤعبز إٌّب سؤؤِ ٓ١ؤؤٓ خؤ ي
رىبِؤؤؤؤً اٌز ؤؤؤؤبزح االٌىزس١ٔٚؤؤؤؤخ ٚرىٕ١ ٌٛٛؤؤؤؤب
اٌّعٍِٛؤؤبد ٚا ؤؤبت اٌّسٔٚؤؤخ ؤؤ ٟؤؤسٚض
األسؤؤؤؤؤعبز اٌ بصؤؤؤؤؤخ ثبٌٛحؤؤؤؤؤدح االلزصؤؤؤؤؤب ٠خ
ٚاِىبٔ١خ رغ١١س٘ب ٕد اٌعسٚزح.
رعؤؤؤؤؤد اٌز ؤؤؤؤؤبزح االٌىزس١ٔٚؤؤؤؤؤخ ٚرىٕ١ ٌٛٛؤؤؤؤؤب
اٌّعٍِٛؤؤبد ِؤؤٓ ِزغ١ؤؤساد اٌج١ئؤؤخ اٌّعبصؤؤسح
ٚ ٟ٘ٚسٍ١خ ارصبي ِّٙخ حبٌ١ؤب رسؤ ُٙؤٟ
ر١ ٛس اٌّعٍِٛبد اٌّ دّخ ٌّّٙؤخ ر فؤ١ط
اٌزىبٌ ١الر بذ لسازاد اٌزسع١س.
رسبُ٘ اٌز بزح االٌىزس١ٔٚخ ِٓ خ ي
رىبٍِٙب ِ رىٕ١ ٌٛٛب اٌّعٍِٛبد ٟ
رمٍ١ص اٌٛلذ ِ ٟعس خ األحداس اٌعبٌّ١خ
اٌز ٟريصس ٍ ٝأسعبز اٌ بِبد ٟ
اٌجٛزصبد اٌعبٌّ١خ.
رسؤؤؤبُ٘ اٌز ؤؤؤبزح االٌىزس١ٔٚؤؤؤخ ٚرىٕ١ ٌٛٛؤؤؤب
اٌّعٍِٛؤؤؤبد ؤؤؤؤ ٟرؤؤؤؤ١ ٛس رىؤؤؤؤبٌ ١اٌزٛش٠ؤؤؤؤ
اٌزمٍ١د٠خ ِٓ خ ي اٌغبت ثعط اٌٛس بت.
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المصدر  :من إعداد الباحثان وقد استخرجت من نتائج استمارة استبانة البحث باستخدام برنامج .spss
وٌتبٌن من الجدول السابق ما ٌأتً :
حقأأق متؽٌأأر تخفأأٌض التكأأالٌؾ التخأأاذ قأأرارات التسأأعٌر كأأامال وسأأطا حسأأابٌا  4.0333بأأانحراؾ معٌأأاري
 0.31831ولمأأا كأأان الوسأأط الفرضأأً مسأأاوٌا الأأى  3علأأى مسأأاحة المقٌأأاس  ،وهأأذا ٌشأأٌر الأأى ان مسأأتوى
تخفٌض التكالٌؾ التخأاذ قأرارات التسأعٌر فأً العٌنأة المبحوثأة مأن وجهأة نظأرهم هأو (فأوق المتوسأط) وهأً
نتٌجة مقبولة .
عنصر (تتؽٌر وظائؾ المحاسبة اإلدارٌة بشكل عام ووظٌفة تخفٌض التكالٌؾ التخاذ قرارات التسعٌر التقلٌدٌأة
ً
استجابة للتؽٌرات التأً تظهأر فأً البٌئأة المحٌطأة بهأا) حقأق هأذا العنصأر وسأطا حسأابٌا بلأػ  3.88بأانحراؾ
معٌاري  0.804وهذا ٌعنً ان الوسط الحسأابً للعنصأر فأوق الوسأط المعٌأاري البأالػ  3وبالتأالً فأان النتأائج
المذكورة تشٌر الى ان مستوى العنصر فً العٌنة (فوق المتوسط) بقلٌل .
عنصأأر (ٌعأأد تخفأأٌض التكأأالٌؾ مأأن أهأأم اآلثأأار الناجمأأة عأأن اسأأتخدام التجأأارة االلكترونٌأأة وتقأأدم
تكنولوجٌا المعلومات فً التسأوٌق المباشأر ،حٌأث أنهأا تعأد وسأٌلة مجانٌأة اذا مأا قورنأت بالوسأائل االعالنٌأة
األخرى) حقق هذا العنصر وسطا حسابٌا قدره  4.03بانحراؾ معٌأاري  0.688وهأو وسأط أعلأى مأن الوسأط
المعٌاري  ،أي ان مستوى هذا العنصر فً العٌنة (فوق من المتوسط) وهً نتٌجة مرضٌة .
عنصر (توفٌر فً تكالٌؾ استخدام البرٌد العادي من خالل الوفورات التً ٌحققها االنترنٌأت فضأال عأن
الوفر فً حجأم المبأالػ المنفقأة علأى االعأالن) حقأق هأذا العنصأر وسأطا حسأابٌا بلأػ  4.15بأانحراؾ معٌأاري
 0.606وهأأذا الوسأأط أعلأأى مأأن الوسأأط المعٌأأاري  ،وذلأأك ٌعنأأً ان مسأأتوى العنصأأر فأأً العٌنأأة (أعلأأى مأأن
المتوسط) وتعد نتٌجة مرضٌة .
عنصر (خفض حجم األوراق المستخدمة من خالل المكاتبات والمراسالت والتً بدورها تساهم فأً تخفأٌض
التكالٌؾ) حقق هذا العنصر وسطا حسابٌا بلػ  4.00بانحراؾ معٌاري  0.736وهذا ٌعنً ان الوسط الحسأابً
للعنصر قد تعدى الوسط المعٌاري البالػ  3وٌشٌر ذلك الى ان مستوى هذا العنصر فً العٌنة (فأوق المتوسأط)
بقلٌل.
عنصر ( ّتعد المنافسة واألسأواق الدولٌأة المفتوحأة مأن متؽٌأرات بٌئأة األعمأال المعاصأرة التأً تأ ثر بشأكل
واسأأع فأأً تخفأأٌض التكأأالٌؾ التخأأاذ قأأرارات التسأأعٌر) حقأأق هأأذا العنصأأر وسأأطا حسأأابٌا بلأأػ  4.13بأأانحراؾ
معٌاري  0.623وهذا الوسط أعلى من الوسط الفرضً وهذا ٌعنً ان مستوى االهتمام بهذا العنصر فً العٌنأة
(أعلى من المتوسط) وهً نتٌجة مشجعة .
عنصأأر (تسأأاهم التجأأارة االلكترونٌأأة وتكنولوجٌأأا المعلومأأات فأأً تأأوفٌر تكأأالٌؾ االتصأأاالت الدولٌأأة والبرٌأأد
العادي) حقق هذا العنصر وسأطا حسأابٌا بلأػ  4.10بأانحراؾ معٌأاري  0.752وهأذا الوسأط أعلأى مأن الوسأط
الفرضً وإشارة الى ان هذا العنصر فً العٌنة هو (أعلى من المتوسط) .
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عنصر (ٌسهم االنترنٌت فً التعرؾ على صفات وسمات ومنافع منتجات المنافسٌن وجمأع المعلومأات التأً
تفٌد فً اجراء التنب بالمبٌعات ،مع دراسة الوحدات االقتصادٌة المنافسة واعداد تقارٌر عن نشاطها وهذا فأً
حأد ذاتأه تخفأٌض لتكأالٌؾ كانأت تنفأق علأى رجأال البٌأع مبعأوثً الوحأدة االقتصأادٌة فأً االسأواق) حقأق هأأذا
العنصر وسطا حسابٌا قدره  4.05بانحراؾ معٌاري  0.649وٌعد أعلى من الوسط الفرضً وبالتالً هأذا ٌعنأً
ان مستوى هذا العنصر المذكور هو (فوق المتوسط) .
عنصر (تساهم التجارة االلكترونٌة فً خفض األسعار من خالل الوفورات التً ٌحققها استخدام االنترنٌت
والتسهٌالت التً توفرها تكنولوجٌا المعلومات) حقق هذا العنصر وسطا حسابٌا بلػ  4.03بانحراؾ معٌاري
 0.688وهو أعلى من الوسط المعٌاري  ،وٌشٌر الى ان مستوى هذا العنصر فً العٌنة (فوق المتوسط) .
عنصر (إمكانٌة دراسة أسعار المنافسٌن وبالتالً تحدٌد سعر مسأتهدؾ مأن خاللأه ٌمكننأا الأدخول لالسأواق
بثقأأة) حقأأق هأأذا العنصأأر وسأأطا حسأأابٌا بلأأػ  4.03بأأانحراؾ معٌأأاري  0.688وهأأذا الوسأأط قأأد تعأأدى الوسأأط
الفرضً وهذا ٌعنً ان مستوى االهتمام بهذا العنصر فً العٌنة (فوق المتوسط) وهً نتٌجة مرضٌة .
عنصر (اعداد الكتالوجات االلكترونٌة الخاصأة بمنتجاتنأا بتكلفأة أقأل) حقأق هأذا العنصأر وسأطا حسأابٌا بلأػ
 3.98بانحراؾ معٌاري  0.701وهذا الوسط فوق الوسط الفرضً  ،وعلٌه فان مسأتوى العنصأر المأذكور هأو
(فوق المتوسط) بقلٌل وهً نتٌجة مقبولة .
عنصر (ٌساعد تكامل التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات الوحأدات االقتصأادٌة فأً تقأدٌم خأدمات مأا
بعأد البٌأع للعمأالء ودراسأـة شكأـاوى الزبأائن وإمكانٌأأة الأـرد الفأوري علأى شكأـاوٌهم واستفسأاراتهم وبالتأأالً
تخفأأٌض تكأأالٌؾ هأأذه الخدمأأة) حقأأق هأأذا العنصأأر وسأأطا حسأأابٌا قأأدره  4.08بأأانحراؾ معٌأأاري  0.696وهأأذا
الوسط أعلى من الوسأط الفرضأً واشأارة الأى مسأتوى العنصأر فأً العٌنأة هأو (فأوق المتوسأط) وهأً نتٌجأة
مرضٌة .
عنصر )ٌمكن دراسة أسعار المنافسٌن من خالل تكامأل التجأارة االلكترونٌأة وتكنولوجٌأا المعلومأات واعطأاء
المرونة فً عروض األسعار الخاصة بالوحدة االقتصادٌة وامكانٌة تؽٌٌرها عنأد الضأرورة) حقأق هأذا العنصأر
وسأأطا حسأأابٌا بلأأػ  4.08بأأانحراؾ معٌأأاري  0.645وهأأو أعلأأى مأأن الوسأأط الفرضأأً وبالتأأالً هأأذا ٌعنأأً ان
مستوى العنصر المذكور هو (فوق المتوسط) .
عنصر (تعد التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومأات مأن متؽٌأرات البٌئأة المعاصأرة وهأً وسأٌلة اتصأال
مهمة حالٌا ً تسهم فً توفٌر المعلومات المالئمأة لمهمأة تخفأٌض التكأالٌؾ التخأاذ قأرارات التسأعٌر) حقأق هأذا
العنصأأر وسأأطا حسأأابٌا بلأأػ  4.03بأأانحراؾ معٌأأاري  0.712وهأأو اكبأأر مأأن الوسأأط الفرضأأً اي بمعنأأى ان
مستوى االهتمام بهذا العنصر فً العٌنة (فوق المتوسط) .
عنصر (تساهم التجارة االلكترونٌة من خالل تكاملها مع تكنولوجٌا المعلومات فً تقلٌص الوقت فً معرفة
األحداث العالمٌة التً ت ثر على أسعار الخامات فً البورصات العالمٌة) حقق هذا العنصر وسطا حسابٌا بلػ
 3.98وانحراؾ معٌاري  0.651وهذا ٌعنً ان الوسط الحسابً للعنصر فوق الوسط المعٌاري البالػ 3
وبالتالً فان النتائج المذكورة تشٌر الى ان مستوى هذا العنصر فً العٌنة (فوق المتوسط) بقلٌل .
عنصأر (تسأاهم التجأارة االلكترونٌأة وتكنولوجٌأا المعلومأات فأً تأوفٌر تكأالٌؾ التوزٌأع التقلٌدٌأة مأن خأالل
الؽاء بعض الوسطاء) حقق هذا العنصر وسطا حسابٌا بمقدار  3.92بانحراؾ معٌاري  0.743وهو وسط اكبأر
من الوسط المعٌاري بقلٌل  ،وٌشٌر ذلك الى ان مستوى هذا العنصر فً العٌنة (فوق المتوسط) بقلٌل .
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 -4-1حتهيم عالقاث االزتباط دلتغرياث اندزاست :

تتناول هذه الفقرة تحلٌل عالقة االرتباط بٌن كل من متؽٌر تكامل التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومأات
ومتؽٌر تخفٌض التكالٌؾ التخاذ قرارات التسعٌر وذلك من خالل استخدام معامل االرتباط من اجل إختبأار مأدى
صحة فرضٌة البحث وكما موضب فً الجدول االتً :
جدول رقم -ٖ-
ٌوضب قٌمة معامل االرتباط الخطً البسٌط (بٌرسون) بٌن متؽٌري الدراسة

تخفٌض التكالٌؾ التخاذ قرارات التسعٌر

ارتباط بٌرسون

**0.733

تكامل التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات
** معنوي بمستوى 0.01

ظهر من خالل الجدول (ٖ) بان هناك عالقة ذات داللة احصائٌة بٌن تكامأل التجأارة االلكترونٌأة وتكنولوجٌأا
المعلومأأات وبأأٌن تخفأأٌض التكأأالٌؾ التخأأاذ قأأرارات التسأأعٌر عنأأد المسأأتوى  0.01حٌأأث ظهأأرت قٌمأأة معامأأل
االرتباط الخطً البسٌط  0.733وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجأة بأان عٌنأة الدراسأة كلمأا سأعت الأى تطبٌأق التكامأل
بٌن التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات كلما تمكنت من تخفٌض التكالٌؾ لؽأرض ترشأٌد اتخأاذ قأرارات
التسعٌر.
جدول رقم -ٗ-
ٌوضب نتائج تحلٌل االنحدار الخطً البسٌط
تخفٌض التكالٌؾ التخاذ قرارات التسعٌر
المتؽٌر المستقل

معامل االنحدار B

اختبار t

الحد الثابت

0.592

1.589

تكامل التجارة االلكترونٌة
وتكنولوجٌا المعلومات

**0.847

معامل التحدٌد
R2
**0.597

اختبار F

المعنوٌة

85.874

0.000

9.267

** معنوي بمستوى 0.01
ولقد تم استخدام اسلوب تحلٌل االنحدار الخطً البسٌط من خأالل الجأدول رقأم (ٗ) لدراسأة تأأثٌر تكامأل
التجارة االلكترونٌأة وتكنولوجٌأا المعلومأات علأى تخفأٌض التكأالٌؾ التخأاذ قأرارات التسأعٌر  ،حٌأث ظهأر بأان
هنأأاك تأأأثٌر ذا داللأأة احصأأائٌة عنأأد المسأأتوى  0.01لتكامأأل التجأأارة االلكترونٌأأة وتكنولوجٌأأا المعلومأأات علأأى
تخفٌض التكالٌؾ التخاذ قرارات التسعٌر  ،حٌث ظهرت قٌمة  Fالمحسأوبة  85.874بمسأتوى معنوٌأة 0.000
وهً أقل من  ، %1فً حٌن بلؽت قوة هذا التأثٌر والمقاسة باستخدام معامأل التحدٌأد ) (R 2 =0.597وٌأدل
مأأا تقأأدم ذكأأره علأأى قأأوة االرتبأأاط بأأٌن المتؽٌأأر المسأأتقل والمتمثأأل بالتكامأأل بأأٌن كأأل مأأن التجأأارة االلكترونٌأأة
وتكنولوجٌا المعلومات وبٌن المتؽٌر التابع للمتؽٌر االول والذي تمثل أثره فأً تخفأٌض التكأالٌؾ لؽأرض اتخأاذ
قرارات التسعٌر وعلى ضوء التحلٌل االحصائً المبٌن أعأاله ٌمكأن قبأول فرضأٌة البحأث التأً تضأمنت وجأود
عالقة ذا ت داللة معنوٌة بأٌن تكامأل التجأارة االلكترونٌأة وتكنولوجٌأا المعلومأات  ،وتخفأٌض التكأالٌؾ لترشأٌد
قأأرارات التسأأعٌر وتحسأأٌن السأأبل المتبعأأة فأأً ذلأأك دون التجأأاوز علأأى نوعٌأأة ومواصأأفات المنأأتج او الخدمأأة
المقدمة للزبون بما ٌساهم فً تعزٌز وضع الوحدة االقتصادٌة التنافسً فً السوق .
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ادلبحث اخلامس /االستنتاجاث وانتىصياث

 -5-1االستنتاجاث :
ٔ -اتضب من خأالل التحلٌأل االحصأائً بأان متؽٌأر تكامأل التجأارة االلكترونٌأة وتكنولوجٌأا المعلومأات حصأل
على وسط حسابً  4.0649وبانحراؾ معٌأاري  0.29044وهأذا ٌأدل علأى تجأانس اجابأات العٌنأة فٌمأا ٌتعلأق
بأهمٌة التكامل بٌن كل من التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات .
ٕ -تبٌن من خالل التحلٌل االحصائً بان متؽٌر تخفٌض التكالٌؾ التخاذ قرارات التسعٌر قد حصل على وسأط
حسابً  4.0333وبانحراؾ معٌاري  0.31831وهذا ٌشٌر الى اتفاق فٌما بٌن عراء العٌنة على أهمٌة تخفٌض
التكالٌؾ التخاذ قرارات التسعٌر.
ٖ -كشأأفت نتأأائج الدراسأأة بوجأأود عالقأأة ارتبأأاط وثٌقأأة بأأٌن متؽٌأأر تكامأأل التجأأارة االلكترونٌأأة وتكنولوجٌأأا
المعلومات ومتؽٌأر تخفأٌض التكأالٌؾ التخأاذ قأرارات التسأعٌر مأن خأالل معامأل االرتبأاط  ،وهأذا ٌعنأً اهتمأام
العٌنة المبحوثة بطبٌعة متؽٌرات الدراسأة وحسأب قأوة العالقأة ) (R 2 =0.597وهأذا ٌأدل علأى قبأول فرضأٌة
البحث.
ٌٗ -مكن تحقٌق عالقة تكامل بٌن التجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات للتداخل فٌما بٌنهمأا ممأا ٌسأاهم
بشأأكل واضأأب فأأً تخفأأٌض التكأأالٌؾ وبالتأأالً ترشأأٌد قأأرارات التسأأعٌر دون التجأأاوز علأأى نوعٌأأة ومواصأأفات
المنتج او الخدمة المقدمة للزبون .
 -5-2انتىصياث :
ٔ -وضأأع منهجٌأأة شأأاملة وواضأأحة للشأأركة التأأً تقأأوم بتطبٌأأق التجأأارة االلكترونٌأأة تتمثأأل بتحدٌأأد االهأأداؾ
والر ٌة المستقبلٌة وتحدٌأد البٌانأات وهٌكلتهأا وتحدٌأد المعلومأات والتطبٌقأات الالزمأة لتكنولوجٌأا المعلومأات
فضال عن الهٌكل التنظٌمً الذي ٌتضمن الموارد البشرٌة والمهارات المطلوبة .
ٕ -السأأعً الٌجأأاد تكنولوجٌأأا لحماٌأأة أمأأن وسأأرٌة المعلومأأات المتداولأأة عبأأر التجأأارة االلكترونٌأأة للحأأد مأأن
عملٌات القرصنة وسرقة ارقام بطاقات االئتمان .
ٖ -الدعوة لتنظٌم قوانٌن وتشرٌعات تعالج النزاعات التجارٌة التً تنتج بسبب تعامالت التجارة االلكترونٌة
عبر مواقع االنترنٌت .
ٗ -الحث على تطبٌق التجارة اإللكترونٌة النها تسمب بخفض الخزٌن عن طرٌق استعمال عملٌة السحب .
ففً نظام السحب فإن العملٌة تبدأ بالحصول على طلب تجاري من قبل الزبون ،وتزوٌد الزبون بطلبه من
خالل التصنٌع فً الوقت المناسب  ، Just-in-Timeكما أن عملٌة السحب هذه تسمب بتصنٌع المنتج أو
الخدمة ،وفقا لمتطلبات المشتري وهذا ٌعطً الشركة أفضلٌة تجارٌة على منافسٌها.
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ادلصااز انعسبيت واألجنبيت


اوال -ادلصااز انعسبيت :

ٔ -إدارة البحوث والدراسات االقتصادٌة " ،التجارة االلكترونٌة واالتصاالت" ،مجلس الؽرؾ التجارٌة،
السعودٌة ،الم تمر الثالث لرجال األعمال السعودٌٌن والمصرٌٌن ،اإلسكندرٌة.ٕٓٓٔ ،
ٕ -الرجبً ،محمد تٌسٌر عبد الحكٌم" ،المحاسبة اإلدارٌة" ،الطبعة الثانٌة ،المكتبة الوطنٌة-عمان.ٔ555 ،
ٖ -الشٌرازي ،عباس مهدي " ،نظرٌة المحاسبة"  ،ذات السالسل ،الكوٌت.ٔ55ٓ ،
ٗ -ال عالق ،بشٌر والتكرٌتً ،سعد ؼالب" ،األعمال االلكترونٌة" ،الطبعة األولى ،جامعة الزٌتونة ،عمان،
ٕٕٓٓ.
٘ -العمران ،فتوح عٌسى " ،التجارة االلكترونٌة  -حاضرها ومستقبلها" ،مجلة المنصور ،كلٌة المنصور
الجامعة ،العدد السابع ٕٗٓٓ
 -ٙالعمودي ،احمد عبد هللا عمر" ،اثر التجارة االلكترونٌة على المراجعة" ،أطروحة دكتوراه فً المحاسبة
مقدمة إلى جامعة دمشق ،دراسة مٌدانٌة.ٕٓٓٙ ، ،
 -7الم ذن ،محمد صالب" ،مبادىء التسوٌق"  ،ع ّمان  ،دار الثقافة والنشر.ٔ555 ،
 -0بسٌونً ،عبد الحمٌد " ،التجارة اإللكترونٌة"  ،القاهرة :دار الكتب العلمٌة للنشر والتوزٌع.ٕٖٓٓ ،
 -5جارٌسأأون ،ري اتأأش ونأأورٌن ،ارٌأأك "المحاسأأبة اإلدارٌأأة" ترجمأأة زاٌأأد ،محمأأد عصأأام الأأدٌن مراجعأأة
حجاج ،احمد حامد دار المرٌخ للنشر المملكة العربٌة السعودٌة،الرٌاض .ٕٕٓٓ.
ٓٔ -حسٌن ،احمد حسٌن علً" ،المحاسبة اإلدارٌة المتقدمة" ،كلٌة التجارة ،جامعة اإلسكندرٌة.ٕٕٓٓ ،
ٔٔ -عبد الرحٌم ،علً ،والعادلًٌ ،وسؾ ،والعظمة ،محمد" ،أساسٌات التكالٌؾ والمحاسبة اإلدارٌة" ،ذات
السالسل ،الكوٌت.ٔ55ٓ ،
ٕٔ -مكً ،محمد فخري" ،مدخل إلى نظم المعلومات المحاسبٌة – النظام المحاسأبً" ،مصأر ،مكتبأة ومطبعأة
األهرام.ٕٓٓٓ ،
ٖٔ -نادر ،جمال " ،أساسٌات ومفاهٌم التجارة اإللكترونٌة"  ،الطبعة األولى ،عمان :دار اإلسراء للنشر
والتوزٌع.ٕٓٓ٘ ،
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Integration of e-commerce, information technology and its impact on
reducing costs to make pricing decisions
Abstract :
E-commerce is the most important result of information technology in
this day and age, has resulted in the use of commercial transactions to changes in
economic, social, and psychological, and produced a new type of shopping, jobs,
and create new job opportunities, and changed the traditional work
environment. The challenge currently facing economic units is how to transfer
this technology and its integration within the community, especially after the
massive developments that have occurred in the areas of commercial and
congested markets units, the economic and the products and services the many
and varied and intensified competition among these units to achieve a profit,
leading to the emergence of e-commerce as one of the means of modern trade
which has affected and dramatically change the future of the business and
initiated through what made possible by means of information technology to
facilitate the buying and selling process electronically, which led to increase the
efficiency of the performance of economic units and strengthen the competitive
position of her, also contributed through its vital role in the marketing of
products and services that Units electronically to facilitate the process of
obtaining those products and services by customers and within the area of
geographical area and wide at the time and the speed limit and reduce the cost of
marketing products and services for those units to a minimum, so it will be
highlighted in this paper on the importance of e-commerce, information
technology and the impact of integration with each other in reducing both the
cost of producing goods and services and the costs of marketing and reflection so
effective when adopted by the economic units in the rationalization of pricing
decisions to achieve customer satisfaction and meet the desires and in the last
analysis to strengthen the competitive position of those units in the business
environment in line with the challenges of successive in all areas performance of
information technology in today's world.

Key words: Integration، e-commerce، information technology، pricing
decisions .

