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المنظمات االفتراضية والتجارة اإللكترونية

المقدمة:
لقددد بحددبض واضددحا ص بن عحددر المعووماتيددة واإلنترنددت يحمدد ،تجويددات عديدددة فوددت تعددد األسددالي
واألشددكا ،التنظيميددة القديمددة دددادرة عوددال اسددتغال ،فددرح هددلج المرحوددة الجديدددة بو بدداألحر ال يمكددن
والطرق التقويدية ددادرة عودال التكيدا والتد دوت مدي معطيدات المرحودة

لومنظمات التي تعم ،وفق األسالي

الجديدة .لللك ظهرت وسوا تظهر مفاهيت جديدة وبعيد النظر في المفاهيت القديمة المستخدمة لكدي ت خدل
ببعاداص توبي متطوبات مرحوة وعحر االدتحاد الردمي المعرفي .في هلا البحد سدنحاو ،طعطداص تحدوراص
واضحا ص حو ،المنظمات االفتراضية مدن خدال ،مدداخ ،تفسدير هدلج المنظمدات االفتراضدية وكدللك طبدراز
المفاهيت النظرية حولها ثت ننداد

تطبيدق التجدارة اإللكترونيدة فدي المنظمدات االفتراضدية ونختدتت البحد

ببعض االستنتاجات والتوحيات لات العالددة .ولكدن دبد ،هدلا يتطود األمدر توضديض مفداهيت لات عالددة
مثددددد ،المشدددددرو

 )Enterpriseو"االفتراضدددددي"  )Virtualوكدددددللك المنظمدددددة االفتراضدددددية Virtual

 . )organizationوبللك ف ن منهجنا في البح

هو منهج وحفي تحويودي مسدتفيدين مدن التدراكت المعرفدي

حو ،الموضو .

ماذا يعني المشروع أو المنظمة
”Definition of the concepts“ Enterprise” and “organization

في ططار تاريخي كان ينظر لومنظمة عوال بنها كيان مادي يهدا طنتاج السوي والخدمات لغرض
تحقيق الربض .لقد كدان البعدد االدتحدادي طاًيدا ص عودال هدلا الكيدان المدادي المومدوس لو الحددود الواضدحة
اتجاج بطراا البيئة الخارجية المختوفدة .وبعدد التطدور الحاحد ،فدي بيئدة عمد ،المنظمدات بحدبحنا ننظدر
طليها ككيانات ادتحادية – اجتماعية من بين مدا تهددا الدربض ولديس هدو الهددا الوحيدد ومدي للدك فهدلج
المنظمات كيانات موموسة لات حدود معوومة دياسا ص لوبيئة الخارجية .بما المشرو فقد يكدون ندو خداح
من المنظمات المادية لكوند خويدة ادتحدادية-اجتماعيدة تندتج سدوعا ص ماديدة فدي ططدار تحويد ،مجموعدة مدن
المدددخالت طلددال مخرجددات مرًوبددة مددن دبدد ،البيئددة .طن الحددفة القانونيددة والكيددان الم دادي مددن الحددفات
األساسددية لومنظمددة بو ال مشدددرو العامدد ،فدددي بي بيئددة محويددة كاندددت بو طدويميددة بو عالميدددة .بمددا مفهدددوت
المشرو االفتراضي  Virtual Enterpriseففي ططار هلا الكيدان بحدبض العديدد مدن المحدددات القانونيدة
والمادية ت خل ببعاداص بخر  .طن المشرو االفتراضي ينطوق مدن مبددب ادتحداديات الحجدت Economies
 )of scaleحي منشدتت األعمدا ،لات المشداك ،بو التوجهدات المشدتركة توحدد حدفوفها وتتقاسدت مدوارد
تكنولوجيا المعوومات لكي تحقق وفورات في الموارد المادية .فالشك )1 ،يقدارن مدا بدين خمدس منشدتت
بعم ،تعم ،بمفردها مستقوة الواحدة عن األخر وبدين خمسدة بعضداص فدي مشدرو افتراضدي .فبالنسدبة
لوعالت الخارجي يبدو المشرو بمثابة كيان منفرد الشك ،البيضوي األكبر) ل بهداا مشتركة وعمويدات
)Strength in numbers
وبعما ،موحدة بيضاص .ويستخدت بعضاص المشرو ددوتهت العدديدة
ومعارفهت المشتركة في ح ،المشاك ،وزيدادة اإليدرادات وتقوديح تكداليا التشدغي .،ويوضدض الشدك)1 ،
حالة خمس منشتت تدير بعماالص  )Businessمدن ًيدر ربدض بو خسدارة حيد تتسداو طيراداتهدا البالغدة
مويددون دوالر مددي تكاليفهددا البالغددة مويددون دينددار بيض داص) .لكددن عندددما تددرتبط هددلج المنشددتت فددي مشددرو
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افتراضددي فهند تقوددح تكاليفهددا التشددغيوية اإلجماليددة طلددال بربعددة ماليددين دوالر وتزيددد طيراداتهددا طلددال سددتة
ماليين دوالر.
منشات بعما ،تعم ،بمفردها

األعضاص المشاركون في المشرو

وجهة نظر العالت الخارجي
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الشك : )1 ،مقارنة ما بين األعضاص المشاركين في مشرو ما وبين منشتت بعما ،تعم ،بمفردها
ماذا يقصد بالمصطلح "افتراضي" "Explanation of the term "Virtual
يستخدت المحدطوض "افتراضدي" لتحدنيا ندو مدن حودو ،تكنولوجيدا المعوومدات )IT solution
اللي يجيز فعويا ص لعدد ًير محدود مدن بعضداص المشدرو التواحد ،مدي بعضدهت الدبعض وتنفيدل عمويداتهت
وبعمالهت باستخدات بنية تحتية مشاعة بشك ،مشترك .ففي البنية التحتيدة لومشدرو االفتراضدي يدتت تنمديط
وتوزيي وتقاست تطبيقات البرامجيات وتجهيزات الحاسو

والبيانات ومحادر شبكة االتحداالت الشدك،

 .)2كما يتت تنميط المعدات المحوية التابعة لك ،عضو من بعضاص المشرو طلال بدحال ما يمكن .ويكدون
وحو ،المسدتخدمين لمحدادر البنيدة التحتيدة المشداعة مدن مواددي "دحدي "  )Remote locationsبغدض
النظر عن الموددي الفعودي لمحدادر تكنولوجيدا المعوومدات وهدلا مدا يجعد ،النظدات افتراضدياص .وفدي معظدت
الحددداالت فدددهن المسدددتخدمين يحدددوون طلدددال محدددادر تكنولوجيدددا المعوومدددات التابعدددة لومشدددرو باسدددتخدات
اإلنترنددت طال بن باإلمكددان اسددتخدات البنددال التحتيددة الشددبكية طل كددان للددك يددوفر األمددوا .،فالبنيددة التحتيددة
االفتراضدية  )The virtual infrastructureتسده ،عمويدة تقاسدت بياندات المشدرو وتضدمن خحوحدية
وبمان البيانات التابعة لك ،عضو من بعضاص المشرو وتسمض بهدامة البيانات محويا ص طلا كان مطووباص.
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منشات بعما ،تعم ،بمفردها

األعضاص المشاركون في المشرو
البنية التحتية لتكنولوجيا
والبيانات المحوية المعوومات
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ا املعدات

االتصاالت الربجميات وعتاد احلاسوب

البيانات

عتاد احلاسوب

تطبيقات الربجميات

الشك : )2 ،البنية التحتية لتكنولوجيا المعوومات االفتراضية
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ومددن المالحددظ بن المشددرو ًالبدا ص مددا يححدد ،عوددال طيددرادات طضددافية مددن خددال ،ديامد بعددرض
خدمات متكاموة تفوق ددرة بي عضو من بعضائ عوال تقديمها بمفدردج .وباإلضدافة طلدال وفدورات الكوفدة
المتحققة نتيجة ترشيد وترشيق عمويات وبعمال  .ويمكن بن يتحقق تقويح التكاليا من خال ،اآلتي:
 طزالة بيئات االختبار المكررة مختبرات برحفة بفراد االختبار ..الخ). معيرة مواحفات تكنولوجيا المعوومات. -تعزيز القوة الشرائية لومشرو

خحوحا ص في مجا ،شراص البرامجيات)

 معيرة شك ،النظات وبدلة االستخدات. الدعت المشترك لونظت. خفض التكاليا اإلدارية واالستخدات المتعدد لومتوفر من الموارد البشرية الكفوصة.ك ما توجد طمكانيات لتحقيق وفورات في الكوفة وللك من خدال ،تقوديح حداالت التكدرار والنسدخ
في البنية التحتية لتكنولوجيا المعوومات عوال الرًت من بن الحاجة لشدبكات اتحدا ،فائقدة السدرعة لدربط
األعضاص بالموادي القحية لتطبيقات تكنولوجيدا المعوومدات ددد تعداد ،الوفدورات فدي الكوفدة فدي مدا لدو بن
المشرو دد تحم ،بنفس طجمالي التكاليا األولية المترتبدة عودال طنشداص شدبكات االتحدا ،فائقدة السدرعة.
وهلج واحدة من المخاطر التي ينبغي بخلها في الحسبان وتحويوها عند طنشاص المشرو االفتراضي.
وت سيسا ص عوال ما تقدت يمكن القو ،بد ن المشدرو االفتراضدي  )Virtual enterpriseهدو عبدارة
عن منظمة بعما ،مؤدتة تنش بين شركاص تجاريين يعموون في موادي جغرافية متنداثرة عودال مدد الفتدرة
الزمنيددة التددي تسددتغردها مهمددة طنجدداز المشددرو المشددترك .وًالب دا ص مددا تتطو د عمويددة تحددميت وتحددنيي
المنتجددات والخدددمات الجديدددة تددوافر مواه د العديددد مددن االختحاحدديين .وعندددما تقددوت عدددة شددركات بو
منشددتت بعمددا ،بتوحيددد خاحددياتها لتطددوير بو تكددوين منددتج جديددد فددهن ثمددرة للددك تسددمال بالمشددرو
االفتراضي.
ودددد الحظنددا مددن خددال ،الشددكوين السددابقين بن الظدداهرة الحديثددة المعروفددة بالشددركة االفتراضددية
ليسددت بالبدعددة بو الهددوس كمددا يتحددور الددبعضي كمددا بنهددا ليسددت بمثابددة شددرا معتددق فددي دنينددة جديدددة.
فبفض ،اإلمكانيات التي وفرتها ومدا زالدت توفرهدا تكنولوجيدا المعوومدات تنامدت الشدركات االفتراضدية
من كونها مجرد تجربة عرضدية منعزلدة مدن بنداة بفكدار عددد محددود جدداص مدن الشدركات االبتكاريدة طلدال
شك ،جديد من األعما ،يمث ،بحق واحدة من بهت الثورات الحقيقية مندل الثدورة الحدناعية .وبدرًت كونهدا
عبارة عن مشرو شراكة فني ودانوني طال بن الشركة االفتراضية كمدا سدنر الحقدا ص فدي هدلا البحد
هي بكثر من مجرد عقد شراكة بين منشتت بعما ،لتحقيق هدا معين .طنها كيان موجود يتنامال بسدرعة
فائقددة محقق دا ص الهدددا الددلي ينشدددج بعضدداؤج بال وهددو تطددوير وتكددوين سددوعة بو خدمددة منفددردة لات جددودة
رادية ثت ما يوب بن يتالشال ليعود ثانية بشك ،جديد وهدا جديد ومهمدات جديددة .وهكدلا فدهن الشدركة
االفتراضية ال تساهت فقط في تثوير وتفعي ،األسوو اللي يدتت عودال بساسد تحدميت وطنتداج السدوي وتقدديت
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الخدمات وطنما توع الشركة االفتراضية بيضا ص دورص محوريا ص في طحدا تغيير جوهري فدي الكيفيدة التدي
تدار وتنظت فيهدا األعمدا ،المتسدقة التدي تضدطوي بهدا الشدركات بو المشدروعات االفتراضدية .وعودال هدلا
األسددداس حدددارت عبدددارة "منظمدددة" توحدددق بالمشددداريي االفتراضدددية وحدددار المحدددطوض "المنظمدددات
االفتراضية" شائعا ص اليوت في بدبيات نظرية المنظمة والتسويق ونظت المعوومدات اإلداريدة واإلنترندت بعدد
بن كان مجرد محطوض مدبهت دبد ،سدنوات معددودات .فالتكامد ،اإللكترون(د(ي )Electronic integration
دددد بحددد تحددوالت دراماتيكيددة فددي معنددال وجددوهر كومددة "شددركة" خحوح دا ص منددل نشددوص وتنددامي دور
المنظمددات االفتراضددية  )Virtual organizationsحي د حددارت ددددرات هددلج المنظمددات عوددال ابتكددار
وتطوير وطرح السوي والخدمات في السوق ُتح ّدد في ضدوص دددراتها عودال تنظديت وطدامدة عالددات شدبكية
بدالص من ددراتها الم لوفة عوال تحنيي سوعة بو تقديت خدمة ما.

المنظمات االفتراضية
تزخر بدبيدات نظريدات المنظمدة واإلدارة بدالتحويالت ووجهدات النظدر والحداالت لتطبيقيدة التدي
تتناو ،األسبا والمبررات التي تدعو طلال تحميت منظمات افتراضية بو تنظيت النشاطات والعمويدات فدي
منظمددة افتراضددية بدددالص مددن جعدد ،هددلج النشدداطات بو العمويددات تححدد ،فددي كنددا منظمددة تقويديددة .ويمكددن
طجما ،بسبا

ومبررات تنظيت مث ،هلج النشاطات والعمويات في منظمات شبكية باآلتي:

 .1الحاجات المتزايدة لومرونة  )Flexibilityباإلضافة طلال االعتقاد المدعت بالحجة والبرهدان ب ند
ال يمكن الححدو ،عودال الجددارات المحوريدة  )Core competenciesالمطووبدة كشدرط مسدبق
لنجدددداح المنظمددددة االفتراضددددية طال مددددن خددددال ،التعدددداون والتعاضددددد

and

Cooperation

 )collaborationمي شركاص خارجيين .)External partners
 .2الحاجة لوكفاصة  )Efficiencyالمت تية من حالة تقاست الموارد مي الشركاص.
 .3الحاجة طلال التكيا والت دوت مي بيئات تتست بالمفاجتت والسرعة في عمويات التغيير.
فقددد بحددبحت المرونددة حاجددة ضددرورية مطووبددة فددي ظدد ،سدديادة وتنددامي حالددة التغيددر والتحددو،
المتواح ،في بيئة المنظمات .ولسنوات طويودة ظودت المنظمدات تركدز جد ،اهتماماتهدا ومواردهدا عودال
جداراتها المحورية األشياص التي تكون المنظمة بددر من ًيرها عودال القيدات بهدا) .كمدا بن عمويدة تكدوين
ديمة مضافة لوعمي ،دد بحبحت معقدة لوغاية ألنها حارت تسدتدعي لتحقيقهدا بالشدك ،المطودو ضدرورة
توافر مجموعة مؤتوفة من بنوا كثيرة ومختوفة من المعرفة .وألن المنظمات المستقوة ال تمتوك بمفردهدا
طمكانيددات كهددلج فهنهددا حددارت تعتمددد عوددال التعاضددد .فمجموعددة شددركات معينددة تحتدداج طلددال الجدددارات
المحورية المعرفة) التي يمتوكها ك ،عضو من بعضائها لكي تكون المجموعة برمتها دادرة عودال طنتداج
سوي وتقديت خدمات معينة .وهلج الشركات مجتمعة تشك ،منظمة افتراضية .والواددي بن تقاسدت الجددارات
المحورية والمعارا التي يمتوكها األعضاص الشركاص تعتبر من ببرز وبهت األسبا التدي تددعو الشدركات
طلال توحيد حفوفها والعم ،سوية كفريق واحد.
وبالنسددبة لوكفدداصة بحددبض التعاضددد شددرطا ص مسددبقا ص لتمكددين الشددركاص مددن التجدداو واالسددتجابة
لمتطوبات البيئة .فعندما تتشارك كافة األطراا المعنية بالموارد المتاحدة تتحقدق حالدة االسدتخدات األمثد،
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لهلج الموارد والتي تتجسد فدي مزايدا ادتحداديات الحجدت مدثالص وهدلا بددورج يعدزز كفداصة األداص ويقودح
احتمدداالت تعددرض األطددراا المتعاضدددة لضددغوط وابتددزازات المنافسددين ناهيددك عددن بن العمدد ،سددوية
ضمن روحية الفريق الواحد الموحد يقوح احتماالت الخطر والمخاطرة.
ب ما بالنسبة لوتكيا والت دوت فقد بحبض سمة ضرورية ومطووبة لعم ،مطابقة  )Fitnessمي بيئة
كثيرة االضطرابات وسدريعة التغييدر فالهياكد ،التقويديدة واألطدر الجامدد ال تحدوض لوعمد ،والتجداو مدي
مث ،هلج البيئات لدللك جداصت المنظمدة االفتراضدية ب سدالي وطدرق عمد ،يمكدن بن تجدد حودوالص سدريعة
لوشكاالت المطروحة.

التمييز بين نوعين مختلفين من المنظمات االفتراضية
نجد من الضروري جداص في هلج المرحوة التمييز بين نوعين مختوفين من المنظمات االفتراضدية
عوال بساس المعندال الحرفدي لكومدة "افتراضدي" .فمدن ناحيدة ددد يعندال مفهدوت المنظمدة االفتراضدية "ددائت
عوال ما يظهر" بو باإلنجويزيدة ” "Seemingly existingممدا يددفي العمدالص طلدال االعتقداد بد نهت يتعداموون
مي منظمة واحدة في حين يشير وادي الحا ،طلال بن هلج المنظمة تشم ،شبكة منظمات
 .)organizationsوف دي حالددة كهددلج ًالب دا ص مددا تكددون المنظمددة االفتراضددية مستق(((دد(رة  )Stableويكددون
التعاضد بين بعضائها لو حفة دائمية نوعا ص ما  . )More or less permanentويوحدا هدلا الندو مدن

A network of

المنظمددات بالمنظمددات االفتراضددية الدائميددة  . )organizations Permanent virtualوفددي العددادة تكددون
هندداك مثدد ،هددلج الحالددة منظمددة واحدددة توع د دور الشددريك المحددوري  )core partnerحي د يقددوت هددلا
الشريك المهيمن بوضي دواعد التعاضد .ومن األمثوة الرائدة عودال للدك الشدبكات التدي تعمد ،فدي ططارهدا
ك ،من  )Dell companyو .)Amazon. Com
ومددن ناحيددة بخددر

فددهن كومددة "افتراضددي" تعنددي "احتم دا ،بن يكددون دائم داص" بو "ممكددن ديام د "

ويقابوهددا باإلنجويزيددة المددرادا " . "Potentially existingوفددي مثدد ،هددلج الحالددة تكددون هندداك شددبكات
ديناميكية  )Dynamic networksتقوت مجتمعة بعم ،مشترك ما حا ،ديات لعميد ،بمفاتحتهدا حدو ،طوبيدة
بو مشددكوة مددا .ويكددون التعاضددد بددين هددلج الشددبكات لو طبيعددة مؤدتددة  )Temporaryفددي بًود األحيددان
وتكون القيادة مشتركة .وبًو التعاريا لات الحوة بالمنظمدة االفتراضدية والدواردة فدي بدبيدات نظريدة
المنظمدة تشددير طلددال هددلج الحالدة الثانيددة بالددلات .ويوضددض الجدددو )1 ،ببدرز الفرودددات القائمددة بددين هددلين
النوعين من المنظمة االفتراضية.
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منظمة افتراضية ديناميكي(((((ة
منظمة افتراضية مستق((رة
)Dynamic VO
)Stable VO
Temporary
مؤدت
بمد التعاون  Durationدائت
Permanent
of cooperation
ًامضة/متحركة Vague/fluid
واضحة المعالت
الحدود
Yes
 Clearlyنعت
defined
Boundaries
Possible
ممكنة
استغال ،الفرح المتاحة كال
No
كال
Opportunism

بسالي
)ICT
شركاص

No

الردابة المتكاموة ممكنة
Possible

محوريون واضحون

Core partners

Obvious

الجدو :)1 ،الفرودات القائمة بين نوعين من المنظمات االفتراضية
وت سيسا ص عوال ما تقددت تتميدز المنظمدة االفتراضدية بساسدا ص فدي كونهدا عبدارة عدن شدبكة منظمدات
مستقوة ومتناثرة جغرافيدا ُ ولات رسدالة متداخودة جزئيدا ص  )Partial mission overlapحيد يسدعال جميدي
الشركاص ضمن هلج الشبكة طلال جع ،جدارا تهت المحورية ومعارفهت في متناو ،بعضهت الدبعض ويكدون
التعاون مستنداص طلال عالدات شب مستقرة باستثناص حالة المنظمة االفتراضية الديناميكية التي يكدون فيهدا
بمد التعاون مؤدتاص.
والودي بن المنظمات االفتراضية ًالبا ص ما تشخح وتعرا باالستناد طلال خحائحدها الموضدحة
في بدناج :
*عابرة لوحدود
Boundary Crossing
*جدارات محورية مكموة  /بوتقة الموارد
Complementary Core Competencies Pooling of resource
*تقاست المعرفة
Sharing of knowledge
*تناثر جغرافي
Geographical depression
*تغير المشاركين
Changing participants
*المساواة بين المشاركين
Participant equality
*اتحاالت طلكترونية
Electronic communication
*التوج بالعمي،
Customer orientation
*االعتمادية المتداخوة
Interdependence
*تفويض الحالحيات والمسؤوليات والمساصالت
Empowerment
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مداخل تفسير المنظمات االفتراضية
في ضوص ما طرح من معنال لومنظمة االفتراضدية باالسدتناد طلدال خحائحدها وبعدض الفروددات
القائمدة بينهدا حيد توحددونا طلدال تعريدا عددات لومنظمدة االفتراضدية مفددادج بن المنظمدة االفتراضدية هددي
عبارة عن مشدرو موجد بهددا [ )A goal-oriented enterpriseوحددة بعمدا ،وظيفدة ضدمن شدركة
مثالص] يعم ،تحت طمرة طدارة ًيبية  . )Metamanagementوبهلج الحالة يمكن استخدات مفهوت المنظمدة
االفتراضية في بي شك ،ادتحادي من بشكا ،النشاط التنسيقي .
طال بن المنظمات االفتراضية ًالبا ص ما تجد نفسها في بيئة ادتحاد السدوق

)Market economy

 .ويعددود سددب للددك طلددال بن منظمددات ادتحدداد السددوق تكددون دددادرة عوددال طنتدداج سددوي بو خدددمات بواسددطة
التنظددديت الهرمدددي لوشدددراص مدددن السدددوق بو مدددا يسدددمال بمنظدددور التنظددديت الهرمدددي – السدددوق [ The

. )'hierarchy-market paradigm' ]of buying from the market organizational hierarchy
ومددن المتعددارا عوي د بن تكنولوجيددا المعوومددات تحددد تغييددراص واضددحا ص فددي تليددات التنسدديق فددي
المنظمات والتي دد تكون نتيجة االستعانة بالمحادر الخارجية  )Outsourcingالعاموة في سوق يحكمهدا
مدخ ،التحكت  . )Market-governanceفاالعتبار المتعوق ب سدالي تنظديت النشداطات االدتحدادية يتطود
درارات طدارية طستراتيجية حاسمة .
وسددنحاو ،هنددا الحدددي عددن المبدداد السددبعة لالفتراضددية )Seven concepts of virtualness
باعتبارها تمث ،بدلة عم ،لتحو ،المنظمة باالتجاج اللي تحبض في منظمة افتراضية .
وتشددير األدبيددات طلددال وجددود مددداخ ،متنوعددة لتفسددير المنظمددات االفتراضددية  .فمددن جهددة توجددد
مدددداخ ،مؤسسدددية  )Institutional approachesمثددد ،االدتحدددادات الجديددددة لنظريدددة المنظمدددة
 )economics of organization theoryومن جهة بخر

New

هناك مداخ ،وسديوية مسداعدة Instrumental

 . )approachesطال بن جميدددي هدددلج المدددداخ ،تتبدددي المنهجيدددة االسدددتقرائية )Deductive methodology
باعتبارها مداخ ،نابعة بحالص من جدلور هدلا الندو مدن المنهجيدة العوميدة  .فهدي مدداخ ،تسدتخدت بشدك،
بساسدي طمددا النظريددات االدتحددادية والمفداهيت المسددتعارة مدن بحددو نظددت المعوومددات بو بنهددا تسددتند عوددال
تحوي ،االتجاهات اإلدارية . )Management trends
وعوي فهن الضرورة تقتضي توجي السؤالين التاليين:
 .1ما هي األهداا االستراتيجية لومنظمات االفتراضية؟
 .2كيا يتت تحقيق األهداا التنظيمية لومنظمات االفتراضية؟
ولإلجابدددة عودددال هدددلين السدددؤالين ددددات عددددد مدددن البددداحثين باسددد(تحدا مفهدددوت االفتراضي((((ددد(ة
 )Virualnessكمحدطوض مكمّد .)Complementary term ،فاالفتراضدية تعدرّا عودال بنهدا عبدارة عدن
ددرة منظمة ما عوال الححو ،عوال الجدارات الحرجة  )Critical competenciesوتنسيقها بشدك ،متسدق
م ن خال ،تحميمها لعمويات وبعما ،لات ديمة مضافة وتليات حاكمة تتضمن جدارات خارجيدة وداخويدة
لتقديت ديمة مميدزة وفريددة طلدال السدوق .وتهددا العمويدة االسدتراتيجية هدلج طلدال تحسدين الوضدي التنافسدي
لوشددركات مددن خددال ،التمييددز  )Differentiationفددي السددوق الت د ثير التنافسددي) .طال بن القددو ،ب د ن هددلا
المؤتمر العربي األول لتكنولوجيا المعلومات واإلدارة
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الهدا يتحقق فقط من خال ،حشد الجدارات الخارجية وبيضا ص من خدال ،تحدميت عمويدات وبعمدا ،تمتودك
ديمة مضافة يعطي حورة مبهمة عدن تنظديت الشدركات االفتراضدية .وعويد فهنندا سدنحاو ،تقدديت حدورة
وثيقة الحوة بالموضو فدي ططدار الوضدي التنظيمدي لومنظمدة االفتراضدية وللدك مدن خدال ،اسدتعراض
ببرز المفاهيت النظرية لومنظمات االفتراضية.
أبرز المفاهيم النظرية للمنظمات االفتراضية
توجد سبعة مفاهيت لالفتراضية هي:
شبكة األعما،
Business network

طضفاص شب الحفة اللاتية عوال الموارد
Quasi internalization of resources

تفهت مشترك لألعما،
Common business understanding

التعاون كعموية تنظيمية متداخوة
Cooperation as an interorganizational process

المؤدتية
Adhocracy

استراتيجية شبكية ناشئة
Emergent network strategy

الثقة
Trust

 .1شبكة األعمال
تعتبر شبكة األعما ،واحداص من ببرز مفداهيت المنظمدات االفتراضدية .فتبداد ،المدوارد يعّدد واحدداص
من الخواح الرئيسة لوعالدات ضمن شدبكات األعمدا ،حيد بن طبيعدة وتكدرار هدلا الندو مدن التبداد،
يتغيددران عبددر الودددت األمددر الددلي يددؤدي طلددال تطددور الشددبكة .كمددا بن عدددد ونددو المنظمددات فددي الشددبكة
يتغيران بيضاص.
وتضطر المنظمات االفتراضية طلال تشكي ،نفسها مدن جديدد فدي كد ،حالدة تعاددد جديددة .ونتيجدة
لللك تواج المنظمات االفتراضية مشكوة االنتقاص  .)selectionفالشدك ،يتعدرض لحالدة مدن التعطيد ،مدي
ك ،مشرو جديد األمر اللي يتطو طعادة تحديدج ثانية .ويج بن يكون العمي ،طرفدا ص فعّداالص فدي عمويدة
تكوين القيمة بحي تكون هناك عوال األد ،شركة واحدة جديدة في ك ،مشرو تقريباص .ودد يححد ،بن ال
المؤتمر العربي األول لتكنولوجيا المعلومات واإلدارة
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تكون العالدات المعتادة فدي شدبكة األعمدا ،ددادرة عودال معالجدة العقدد وفدق بسدوو معدين بو ددد يرًد
العمي ،بهشراك شريك ما مع في العقد حي تنش نتيجدة للدك شدبكة مؤدتدة لمنظمدات تدت تشدكيوها عودال
بساس تددرّ ج المشداريي – مشدرو بمشدرو  – )Project-b y-projectالمنظمدة االفتراضدية بو الشدركة
االفتراضية .ويحح ،في هلج الحالة بن يكون عدد دوي ،من الشركاص ددد جداص بحدالص مدن شدبكة األعمدا،
وبن البادين من الشركاص دد جاصوا من خارجها .ومن ببرز ت ثيرات مث ،هدلج الظداهرة بن شدبكة األعمدا،
تتطور من خال ،تعرّا الشركاص عوال بعضهت البعض خال ،فتدرة طنجداز مشدرو مدا ومدن ثدت اسدتثمار
ميزة المعوومات المتحح ،عويها في عمويات االنتقداص الالحقدة .هدلا يعندي بند عندد طدرح العقدود الالحقدة
يقوت الشركاص بالتقر بوالص من بعضاص االتحا ،المعروفين بالنسبة لهت – بي الشدركاص المعدروفين الدلين
سبق لشركاص األعما ،التعاضد معهت بنجاح.
ويوجدددد تدددداخ ،متواحددد ،فدددي المشدددروعات  .)Project overlappingفبهمكدددان العددد وحدددد
المشاركة في عدة مشروعات في تن واحد .طن مث ،هلا المددخ ،الحدارت الموجد بالمشدرو

Project -

 )oriented approachال يترك الودت الالزت لوشركاص لرعاية الشبكة .فشبكة األعما ،تنش وتتطور خدال،
مرحوة طنجداز مشدرو  .وددد بدرك عديدد مدن الشدركات بن وضدعا ص كهدلا يزيدد مدن حدعوبة ديامد بتحديدد
مكانتد االسددتراتيجية فددي السددوق  .)Strategic positioningولهددلا فهددي تطوددق هددلج الشددركات مواردهددا
لوتعويض عن النشا طات المفقودة والتي هي رًت للك مهمة .وتوجد عدة دوافي لتكوين شبكة األعما:،
ب .تعزيز كفاصة العمويات  )Process efficiencyبين الشركاص المعنيدين .فجميدي الشدركاص يتطوعدون
طلددال فرحددة ديددامهت بتنظدديت وضددبط العمويددات مددن خددال ،طضددفاص شددك ،معددين عويهددا وتنميطهددا
وبتمتتها.
 .طتاح دة الفرحددة لممثوددي المنظمددات الشددريكة لوقدداص بعضددهت الددبعض والنظددر فددي طمكانيددة تجميددي
نشددداطاتهت فدددي شدددب شدددركة مسددداهمة  .)Quasi holdingويمكدددن تحقيدددق الكفددداصة مدددن خدددال،
ادتحاديات الحجت  )Economies of scaleوتجميدي الجددارات فدي بوتقدة واحددة لتقدديت سدوعة بو
خدمة .ودد ت خل شب الشركة المساهمة حفة دانونية منفحوة.
ج -طتاحة الفرحة لومنظمدات لوتالددي والتباحد

ومنادشدة المشدروعات االفتراضدية الممكندة دون بن

يكوندوا ددد اسدتوموا طوبيدة بددللك .فجدوهر المنظمدات االفتراضدية يكمددن فدي دددراتها عودال دراسددة
المتطوبات الضرورية وتحديد بعضاص الشبكة القدادرين عودال المشداركة فدي مشدروعات بو عقدود
الحقة.
 .2إضفاء شبه الصفة الذاتية على الموارد
ي خددتح هدددلا المفهددوت بهيجددداد بفضدد ،طريقدددة ممكندددة ومالئمددة لجدددل المددوارد الخارجيدددة طلدددال
المشرو االفتراضي .فالمنظمات لوحدها دد ال تكون دادرة عوال توفير الموارد المطووبة ولهلا تسدتعين
بجهددات خارجيددة حي د بن عمددالص هددلج المنظمددات يطددالبون ويتطوعددون طلددال تركيبددات معقدددة مددن السددوي
والخدددمات .وتوجددد ثالثددة بشددكا ،كفددوصة متداخوددة تنظيمي دا ص لتبدداد ،المددوارد وهددلج األشددكا ،ال تددؤدي طلددال
طضفاص الحفة اللاتية عوال الموارد حتال عوال المد البعيد .وهلج األشكا ،هي:
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ب.

االسددتعانة بالمحددادر الخارجيددة  )Outsourcingلوححددو ،عوددال رزت عمدد ،منفحددوة Discrete

 )work packagesحي د تقددوت المنظمددة بعددد للددك باالتحددا ،بالعميدد ،المعنددي وطعددادة ترتي د
وتجميي هلج الرزت بالشك ،للي يالئت متطوبات الخاحة.
 .تكدددوين بوتقدددة  )poolمشدددتركة لومدددوارد حيددد يكدددون السدددح منهدددا متاحدددا ص لجميدددي المنظمدددات
المشاركة في مشرو معين.
ج  .المشاركة الجماعية في طيجاد حوو ،لمشكوة مدا .وهدلا يتطود اسدتخدات مدوارد ضدمنية فدالموارد
تحح ،عوال ديمة ما عند تبادلها.
 .3تفهم مشترك لألعمال
يحددع فددي حدداالت عديدددة طنجدداز التعاددددات بشددك ،كامدد ،وتددات األمددر الددلي يسددتدعي مددن الرياديي(((دد(ن
 )Entrepreneursبن يكونددوا عوددال ططددال تددات باألهددداا التددي تسددعال المنظمددة االفتراضددية طلددال بووًهددا
وبيضا ص ب سالي العم ،التي تتبعها وحورتها في بلهان المتعاموين معها .وكوما كدان هدلا الدتفهت المشدترك
لألعمددا ،واضددحا ص ومتعمقددا ص كومددا سددهّ ،للددك مهمددة التواحدد ،السددويت بددين المنظمددة االفتراضددية والعددالت
الخارجي.
 .4التعاون كعملية تنظيمية متداخلة
حد ا ،االنتهدداص مددن عمويددة انتقدداص الشددركاص ودبددولهت ألداص المهددات الموكوددة بهددت تبدددب عمويددة تكددوين
القيمة الفعوية عوال شك ،مشرو تنظيمي متدداخ .،وخدال ،مراحد ،المشدرو
لدعت التفهت المشترك لألعما ،وهو تفهت دائت بحالص.

يدتت تحديدد دواعدد التعداون

 .5المؤقتية
ينبغي عوال الرياديين بن يكونوا ددادرين عودال تكييدا هيداكوهت التنظيميدة الرسدمية وفقدا ص لوطوبدات
المختوفة لوعمالص والشركاص والموردين .فقد تكدون الشدركة المقداو ،الدرئيس فدي مشدرو مدا ولكدن لديس
في مشرو الحق .هلا يعني ضدرورة تكييدا عمويدة تخحديح حدالحيات وسدوطات اتخدال القدرار وفقدا ص
لوظروا الخارجية .وعوي فهن الهرميدة تؤسدس بطريقدة مؤدتدة .وتعتبدر حدفة المؤدتيدة جدزصاص ال يتجدزب
من مفهوت المنظمة االفتراضية واألساس اللي تقوت عوي نشاطات وعمويات مث ،هلا النو من التنظيت.
 .6استراتيجية شبكية ناشئة
ًالبا ص ما تتعاون المنظمات االفتراضية مي بعضها البعض بشك ،متواحد ،لكدن بددوافي مختوفدة
وتوديتات متبايندة بيضداص .وعويد فدهن جميدي هدلج المنظمدات تمثد ،جدزصاص مدن شدبكة العمد .،كمدا بن شدك،
وحجت الشبكة ال يكونا محدددين مسدبقا ص فالشدك ،والحجدت يتطدوران مدي مدرور الوددت .كمدا بن العمد ،فدي
المشروعات المشتركة يخوق هيكالص تنظيميص بدين منظمتدين حيد تتضدض معدالت هدلا الهيكد ،التنظيمدي مدي
ازديدداد عدددد المشددروعات .كمددا بن الددتفهت المشددترك لألعمددا ،يددزداد بمددرور الودددت .وًالبددا ص مددا يكددون
لالستراتيجية الموجهة بشبكة العم ،واحد من ثالثة بهداا:
ب .طيجاد شركاص جدد.
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 .االتفاق عوال حيغة األهداا بو تحسين ثمرة التعاون.
ج .تطوير عدد ونوعية الفرح المتاحة لوتعاون.
وتوفر االستراتيجية المشتركة االسدتقرار وتقودح حالدة عددت الت كدد  )Uncertaintyالتدي ًالبدا ص
مدا تددؤرق المنظمدات التددي تنتقد ،مددن مشدرو آلخددر .وهكدلا فددهن االسدتراتيجية تبدددب مدن القاعدددة حددعوداص
األمر اللي يزيد من احتماالت نجاحها عند التنفيل.
 .7الثقة
طلا كان التفهت المشترك لألعما ،يمني حاالت سوص الفهت فهن الثقة مطووبة لوحماية ضد السدووك
االنتهازي .فالثقدة تعدوض عدن حالدة عددت الت كدد لدد الشدركاص والزبدائن  .طن هدلا التعريدا لوثقدة يدرتبط
باستعداد ورًبدة الريداديين عودال المجازفدة  .)Risk takingكمدا بن الثقدة تمثد ،تودعدات جميدي الالعبدين
وهي طما بن تتحقق بو ال تتحقق .فالثقة تضدمن التندو

وعويد فهدي تشدجي عودال االبتكاريدة .وحالدة الثقدة

هلج تعتبر حيويدة فدي العالددة بدين الزبدائن والمدوردين .وعنددما تكدون الثقدة دائمدة بدين الشدركاص البدائعين
ومددورد معددين فددهن الشددركاص يميوددون طلددال طبددالص المددورد بددالفرح والمخدداطر الموجددودة فددي السددوق بو
المتودي حدوثها .كما بن الثقدة تضدمن حالدة الوحدو ،طلدال العمدالص .وهنداك بمثودة كثيدرة عودال بن العالددة
المستندة لوثقة تؤدي طلال منض شركة ما دور المقاو ،الرئيس .فالعقد يبرت مي مورد ما عوال بساس بن هدلا
المورد يحترت العمي .،كما بن الثقة تعوض عن حالة عدت المقدرة عوال تحديد رزت العم ،المنفحوة.
تطبيق التجارة اإللكترونية في المنظمات االفتراضية
تسددتجي المنظمددات االفتراضددية بشددك ،مثددالي لحدداالت الدددعت واإلسددناد التددي توفرهددا تكنولوجيددا
االتحدداالت والمعوومددات .فانتشددار نشدداطات وعمويددات المنظمددات االفتراضددية عبددر مندداطق وفضدداصات
جغرافيددة متندداثرة تشددم ،العديددد مددن الشددركاص والزبددائن مددن مختوددا القطاعددات والمنابددت يخوددق مشدداك،
تنسدديقية ال مجددا ،لمواجهتهددا طال مددن خددال ،تقنيددات راديددة مثدد ،بسددالي الردابددة المتكاموددة

Integrated

 )control techniquesوالتجارة اإللكترونية واإلنترنت .سنحاو ،ادتراح نمدولج لوعالددة مدا بدين المنظمدة
االفتراضددية )VOوالتجددارة اإللكترونيددة  )ECلتوضدديض الكيفيددة التددي يددتت مددن خاللهددا تطبيددق التجددارة
اإللكترونيدددة فدددي المنظمدددات االفتراضدددية وكدددللك بهميدددة وجدددود المنظمدددة االدتراحيدددة الزدهدددار التجدددارة
اإللكترونية.
فغالبا ص ما يستند درار استخدات التجارة اإللكترونية كقناة توزيي بديودة بو طضدافية لتحدريا السدوي
والخدمات طلال اعتبارات الكفاصة .فمزايا بو مساو ) العرض اإللكتروني سواص من خدال ،اإلنترندت بو
بدون د ) لوسددوي والخدددمات بو المنتج دات شددب المنجددزة ضددمن سوسددوة مددا) تقددارن مددي مزايددا بو مسدداو )
دندوات التوزيدي القائمدة بحدالص .وندر بن اختيدار المنظمدات االفتراضددية المسدتقرة يقدي بالدرجدة األسدداس
عوددال هددلج الوظيفددة التددي تضددطوي بهددا التجددارة اإللكترونيددة .كيددا ال وهددلج المنظمددات االفتراضددية تمتوددك
عالدات دائمية ونمط نشاط مسدتقر طلدال حدد مدا .فالكفداح مدن بجد ،الكفداصة ًالبدا ص مدا يكدون السدب الكدامن
وراص وجود منظمة كهلج .وعوي فهن الكفاصة توع دوراص بساسيا ص في عموية اختيار دناة التوزيدي .وبمدا بن
طدامة العالدات ما بين األطراا المختوفدة ًالبدا ص مدا تتحقدق مدن خدال ،بسدالي الردابدة المتكامودة )ICT
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فهن د ال ًرابددة والحالددة هددلج بن يددتت اختيددار التجددارة اإللكترونيددة لتددوفير دندداة توزيعيددة تددتمكن المنظمددة
االفتراضية من خاللهدا تحدريا منتجاتهدا بو خددماتها .فالمنظمدات االفتراضدية المسدتندة لودو
 )based Vosمث )BOL ،بو  )Amazon.comتعتبر مثاالص رائعا ص عوال للك حي بن جميي العالدات بين

Web-

األطدددراا المعنيدددة العمدددالص والمشددداركون فدددي المنظمدددة االفتراضدددية) فدددي هدددلا الندددو مدددن المنظمدددات
االفتراضية طنما تنظت عبر اإلنترنت.
ب ما النو الثاني من المنظمة االفتراضية فهو موج حو االبتكارية والمرونة الحظ الجدو.))2 ،
التركيز عوال

نو المنظمة االفتراضية

الوظيفة األساسية لوتجارة اإللكترونية

Emphasis on

type of Virtual Organization

Basic Function of

الكفاصة )Efficiency

مستقرة )Stable

المرونة/االبتكارية

ديناميكية )Dynamic

Electronic Commerce
دناة توزيي
)Distribution channel
فضاص سودي

)Marketplace

)Flexibility/Innovativeness

الجدو :)2 ،العالدات ما بين المنظمة االفتراضية والتجارة اإللكترونية
ففي هلا النو من المنظمة االفتراضية الديناميكية بالمقارنة مي المنظمة االفتراضدية المسدتقرة
نسبياص) يتقاست الشركاص المتساوون معارفهت ومهاراتهت لكي يوبدوا طوبدا ص لعميد ،مؤدتداص) و/بو تطدوير سدوعة
بو خدمددة تسددتوزت إلنتاجهددا بو تقددديمها تددوافر معددارا وخبددرات ًيددر متددوفرة ضددمن المنظمة/المشددارك
 )Organization/participantحي د تقددوت المنظمددة بطددرح هددلج السددوعة بو الخدمددة فددي السددوق .ويكددون
االهتمات فدي هدلا الندو مدن المنظمدة االفتراضدية منحدبا ص بشدك ،بكبدر عودال التجدارة اإللكترونيدة كفضداص
سددودي .وعويدد فددهن بفكددار وتراص الزبددائن يمكددن دياسددها بو تحديدددها مددن خددال ،مجتمعددات افتراضددية
 )Virtual communitiesحي يمنض المشاركون الفرحدة لتبداد ،المشدورة والنحدض مدي بعضدهت الدبعض
من خال ،اإلنترنت وتتت عموية تطوير المنتجات والخدمات من دب ،األطراا المعيندة بشدك ،طلكتروندي.
وتعتبددر عمويددة تطددوير نظددات التشددغي ،المعددروا باسددت  )Linuxبمثابددة مثددا ،جيددد عوددال هددلا النددو مددن
المنظمدددة االفتراضدددية الديناميكيدددة التدددي تعندددي احتمدددا ،بن تكدددون دائمدددة بو ممكدددن بن تكدددون دائمدددة)
)Potentially existingالموجهة حدو المروندة االبتكاريدة .والواددي بن مسداهمات اآلالا مدن الخبدراص
الطددوعيين مددن خددال ،اإلنترنددت دددد سدداهمت بشددك ،كبيددر فددي دعددت وتعزيددز هددلا النددو مددن المنظمددة
االفتراضية الديناميكية واالرتقاص بها طلال محاا المنظمات النوعية الرفيعة .ومما ال شك فيد بن وظيفدة
التجارة اإللكترونية كفضاص سوديّ وك داة لحشد األطراا المعنية كافة في بوتقة واحدة) دد ساهمت هدي
ّ
وعدززت مدن ديناميكيتهدا ودددرتها عودال التواحد،
األخر في تفعي ،هلا النو من المنظمة االفتراضدية
في بيئة دائمة التغيّر والتحوّ .،
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ومددن المفيددد اإلشددارة بهددلا الحدددد طلددال نتددائج العديددد مددن الدراسددات والبحددو التددي تبددين بن
اهتمامات اإلنسان االعتيادي في المتوسط تنححر في ما بين  5-3مجاالت محددة وهي المجداالت التدي
يكون فيها هلا اإلنسان مستعداص لبل ،الجهد والما ،عويها  .وتطوق تسمية عناديد الحاجة )Need-clusters
عوال هلج المجاالت  .ومن خال ،االستثمار األمث ،إلمكانيات التجدارة اإللكترونيدة كفضداص سدوديّ يمكدن
طشبا هلج الحاجات ب فض ،بسوو متاح حتال اآلن  .فالتواح ،وتقاسدت الخبدرات مدي بنداس مدن خوفيدات
متشابهة ومتوافقة يعتبر عنحراص مهما ص فدي هدلا المجدا ،بالدلات  .فتجربدة الميددان والخبدرة الحياتيدة تشدير
طلدال اسددتحالة ديدات شددركة واحددة بمفردهدا بتوبيددة عناديدد الحاجددة بشدك ،كددااا ووااا األمدر الددلي يسددتدعي
تعاضد جهود العديد من الشركات المختوفة التي تمتوك معارا وجدارات متنوعدة ومتبايندة بحيد يحدبض
مددن المسددتطا توبيددة وطشددبا هددلج العناديددد بالشددك ،الددلي يحقددق رضددا الزبددون وبالتددالي بهددداا الفعاليددات
المتعاضدة  .وتعتبر المنظمة االفتراضية الديناميكيدة المرشدض األوفدر حظدا ص لتبدوب هدلج المكاندة ولعد هدلا
الدور الريادي في طشبا عناديد الحاجة بشك ،متكام. ،
والوادي بن هلا الوضي يُفسر حقيقة اإلحباط اللي يحي الكثيدر مدن المنظمدات تجداج اإلنترندت.
فهلج المنظمات تمتوك مواددي عودال الشدبكة وتحداو ،مدن خدال ،هدلج المواددي طشدبا حاجدات عامدة ألنداس
مجهولي الهوية يتجولون عبر موادي الشبكة من دون بن تكتر هلج المنظمات بدالتعرا عوديهت شخحديا ص
والتحاور والتعاون معهت بشك ،حدميميّ مدتقن  .ويبددو بن طنشداص موددي عودال الشدبكة ال يضدمن لومنظمدة
حاحبة المودي النجاح المنشود وال يش ّك ،وحددج بداة فعّالدة لت سديس عالددات متيندة مدي الزبدائن والحفداظ
عويها  .وهاهي المنظمات االفتراضية الديناميكية تستثمر اليوت جهودها التعاضددية وجدداراتها ومعارفهدا
المشتركة باإلضافة طلال األدوات والتقنيات الجديدة التي بتاحتها تكنولوجيا المعوومات لمعرفة المزيدد عدن
زب ائنها وبائعيها وشركائها ومورديهدا واسدتخدات كد ،للدك لتعزيدز والص الزبدائن  .ومدن المتوددي بن يشدهد
المستقب ،القري

تنامي بعداد المنظمات االفتراضية الديناميكية وكللك دوتها عوال الساحة اإللكترونية .

اإلدارة والتجارة اإللكترونية
تتطو

وظيفتا التجارة اإللكترونية كقنداة توزيدي وكفضداص سدوديّ ) تدوافر نمدولج عموديّ خداح

بهما  .ففي التجارة اإللكترونية كقناة توزيي يقوت الطرا المركزي عضو القناة المهيّمن) بوضدي دواعدد
التعامدد ،ومتابعددة تنفيددلها  .بمددا فددي حالددة اسددتخدات التجددارة اإللكترونيددة كفضدداص سددوديّ مددن دبدد ،منظمددة
افتراضية بو بكثر فهن للك يستدعي تدوافر نمدولج مختودا  .فهدلج الشدركات تظهدر بشدك ،مؤددت لتوبيدة
حاجات معينة ثت تتالشال لتعاود نشاطاتها من جديد بشك ،ربما مختوفا ص عن الشدك ،األو ،وهكدلا دواليدك .
وطبق دا ص لهددلج النمددولج لددن يكددون هندداك بي طددرا مهدديمن فالشددركاص جميع دا ص يزاولددون نشدداطاتهت بددنفس
الوحظة وعوال بساس المبادرات المتغيّرة من الشركاص المتغيدرين بحياندا ص الزبدائن وبحياندا ص مطدوري السدوي
والخددمات) .ولهددلا فهند فددي حالدة التجددارة اإللكترونيددة كفضداص سددودي تكدون حالددة التسداوي فددي ميددزان
القو هي السائدة .

التجارة اإللكترونية  :مفهوم مر ّكب
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دد يبدو لووهودة األولدال بن النمدولج المقتدرح لوعالددة القائمدة مدا بدين المنظمدات االفتراضدية مدن
جهة وبين الوظيفتين األساسيتين لوتجارة اإللكترونية من جهة بخر

عبارة عن نمولج ساكن بو مسدتقر

 . )Staticفالمنظمات بو الشبكات  /المنظمات االفتراضدية) تختدار وظيفدة معيندة وتتمسدك بهدا  .طال بن
الضرورة تقتضي الت كيدد عودال بن شدبكة المنظمدات ددد تتمتدي بخحدائح المنظمدة االفتراضدية المسدتقرة
وبيضا ص بخحائح المنظمة االفتراضدية الديناميكيدة  .وعويد فدهن شدبكة  )Dellتعتبدر منظمدة افتراضدية
مستقرة من حيد تمتعهدا بعالددات دائميدة مدي مزوديهدا وزبائنهدا الدخ  .لكدن شدبكة  )Dellهدي فدي نفدس
الودت منظمة افتراضية ديناميكية ألن شركاصها يؤسسون كافة بنوا الشبكات المؤدتة عند تطدوير بفكدار
ومنتجات بو خدمات جديدة  .كما بننا نر الوظيفيتين الرئيستين لوتجارة اإللكترونية متجسددتين بوضدوح
في حالة منظمة  )Dellاالفتراضية  .فمدن جهدة تبدا الحواسدي الشخحدية  )PCsمدن خدال ،اإلنترندت
دندداة التوزيددي) ومددن جهددة بخددر يسددتخدت اإلنترنددت بشددك ،مكثددا الجتددلا الزبددائن فددي الحاضددر
والمستقب )،وكللك المزودين لتباد ،المشورة والمعوومات الخ فضاص سودي) .
وفي مجا ،التطبيق دد يحح ،نو من تباد ،األدوار ما بدين التجدارة اإللكترونيدة كقنداة توزيدي
والتجارة اإللكترونية كفضاص سوديّ  .ومن المتودي بن تكتشا المنظمات وشبكات المنظمات التدي تعتبدر
التجددارة اإللكترونيددة كقندداة توزيددي بديوددة بو طضددافية مزايددا الوظيفددة الثانيددة لوتجددارة اإللكترونيددة كفضدداص
سودي) .
وينبغددي عوددال الشددركات بن تدددرك حقيقددة مفادهددا بن لوتجددارة اإللكترونيددة كفضدداص سددوديّ ردابددة
مختوفددة عددن التجددارة اإللكترونيددة كقندداة توزيددي  .كمددا ينبغددي عوددال المنظمددات التددي تشددارك فددي منظمددات
افتراضية مستقوة بن تدرك حقيقدة مفادهدا بن اسدتخدات التجدارة اإللكترونيدة كفضداص سدوديّ ينطدوي بدا ص
هدة
عوال توفر منظمات افتراضية بكثر ديناميكية .
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االقتراحات والتوصيات
يبدددو جو ّي دا ص بهميددة وجددود منظمددات افتراضددية فددي ادتحدداد معرفددي متطددور فوددت تعددد األسددالي
التقويديددة فددي اإلدارة والتنظدديت دددادرة عوددال االسددتجابة لمتطوبددات المرحوددة الجديدددة ومجمدد ،التطددورات
الحاح ،والتي ستححد ،فيهدا  .طن المطودو مزيدد مدن تبداد ،الخبدرات والمعدارا بدين منظمدات بودداننا
العربية لغرض تكوين وتحميت منظمات تستجي لومنافسة الدوليدة وطوبدات الزبدائن  .لقدد بوجددنا عالددة
جدلية بين التطور الحاح ،في مجا ،التجارة اإللكترونية وتطبيقاتها واالتجاهات الحالية لبودورة وظهدور
المنظمددات االفتراضددية عوددال الحددعيد اإلدويمددي والعددالمي بن مددا يسددند هدلج المسددومة هددو هددلا االتجدداج طلددال
تكوين تحالفات طستراتيجية بين منظمات كانت بينها منافسة شديدة لوححو ،عوال ححدح سدودية ضدمن
المتظور الكالسيكي لوعم. ،
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