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إعداد :أيمن محمود عبداهلل أبو هنية
إشراف :الدكتور سمير الجبالي
الملخص

هدفت إلدرإسة إلى على أثر إلتجارة إإللكترونية على إلسلوك إلشرإئي للمستهلك بوجود

إلتكنولوجيا إلمالية كمتغير وسيط في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن،

ولتحقيق هدف إلدرإسة إعتمد إلباحث إلمنهج إلوصفي إلتحليلي ،وتكونت عينة إلدرإسة من جميع
إلعاملين في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن ضمن مستويات إإلدإرة

إلعليا ،باإلضافة إلى إلعاملين في أقسام تكنولوجيا إلمعلومات ،وبوإقع ( )418فردإً ،ووزع إلباحث

عليهم أدإة إلدرإسة إلكترونياً ،وإستخدم برنامج إلتحليل إإلحصائي ( )SPSSوبرنامج ()AMOS
في تحليل إلبيانات وإختبار إلفرضيات.

توصلت إلدرإسة إلى مجموعة من إلنتائج من أهمها وجود مستوى مرتفع من إألهمية إلنسبية
لكل من إلتجارة إإللكترونية وسلوك إلمستهلك وإلتكنولوجيا إلمالية في متاجر إلموإد إالستهالكية
وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن ،ووجود أثر ذو داللة إحصائية للتجارة إإللكترونية في سلوك

إلمستهلك ،باإلضافة إلى أنه بتوسيط إلتكنولوجيا إلمالية فقد إرتفع تأثير إلتجارة إإللكترونية في

سلوك إلمستهلك ،وكانت إلوساطة جزئية.

أوصت إلدرإسة بضرورة إستمرإر متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن
بتعزيز أبعاد إلتجارة إإللكترونية من خالل تفهم تلك إلمتاجر ألهميتها بغية زيادة إلكفاءة وإلفعالية
وتحقيق إألهدإف ،وذلك عن طريق نشر إلوعي بالتجارة إإللكتروني ،وكذلك إالستمرإر باالهتمام

بالتكنولوجيا إلمالية وتبنيها لما لها من أثر إيجابي مباشر على سلوك إلمستهلك إلشرإئي.

الكلمات المفتاحية :التجارة اإللكترونية ،سلوك المستهلك الشرائي ،التكنولوجيا المالية.
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The Impact of E-Commerce on Consumer Purchasing Behavior: The
Mediating Role of Financial Technology
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Abstract
The study aimed to determine the impact of e-commerce on the consumer's
purchasing behavior with the presence of financial technology as an intermediate
variable in large-scale food and consumer goods stores in Jordan, to achieve the goal of
the study, the researcher relied on the descriptive and internal approach, an analytical
approach, and the study sample consisted of all workers in large consumers and food
stores in Jordan is within the high administrative levels, in addition to workers in IT
departments, by (408) individuals, to whom the researcher distributed the study tool.
Electronically, I used SPSS and AMOS to analyze the data and test hypotheses.
The study found a set of results, the most important of which is the high level of
relative importance of e-commerce, consumer behavior and financial technology in
large-scale consumers and foodstuff stores in Jordan, and the existence of a statistically
significant e-commerce impact on consumer behavior, in addition to the fact that
through mediation in fintech The effect of e-commerce on consumer behavior
increased, and the mediation was partial.
The study recommended the necessity of continuing the large consumer and
foodstuff stores in Jordan to enhance the dimensions of e-commerce by understanding
these stores of their importance in order to increase efficiency and effectiveness and
achieve the goals, by spreading awareness of e-commerce, as well as continuing to pay
attention to and adopt financial technology because of its direct positive impact on
consumer buying behavior.
Keywords: E-Commerce, Consumer Buying Behavior, Financial Technology.
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الفصل األول:

خلفية الدراسة وأهميتها
 2-2مقدمة
يعتبر إلمستهلك حجر إلزإوية في إلنشاط إلتسويقي إلناجح حيث تحدد رغبات إلمستهلكين
وخصائصهم معالم إالسترإتيجية إلتسويقية إلفعالة في إلعصر إلحديث .لذلك فإن دإرسة وتحليل
سلوك إلمستهلك وإحد من أهم إألنشطة إلتسويقية في إلمنظمة ،وإلتي أفرزتها تطورإت إلمحيط
إلخارجي بسبب إحتدإم إلمنافسة وإتساع حجم ونوع إلبدإئل إلمتاحة أمام إلمستهلك من جهة ،وتغير
إلتميز في
وتنوع حاجاته ورغباته من جهة أخرى ،بشكل أصبح يفرض على إلمنظمة ضرورة
ُ
تعاملها مع إلمستهلك.
كما تعد درإسة سلوك إلمستهلك من إلعلوم إلجديدة نسبياً وإلمعقدة فهو يصف ويوضح إلنمط
إلذي يتبعه إلمستهلك في سلوكه للبحث أو إلشرإء أو تقييم إلسلعة أو إلخدمات إلتي يتوقع منها أن
تشبع حاجاته ورغباته .وقد أدى إلتقدم إلتكنولوجي إلسريع إلذي شهده إلعالم خالل إلفترة إألخيرة من
إلقرن إلعشرين إلى تطور علمي وتقني كبير ،كما ساهم ظهور إلعديد من إلتطبيقات وإألنشطة
إلتسويقية إلحديثة ،وكان له إألثر إلكبير على عملية ربط إألعمال بالشبكات إإللكترونية ،ما جعل
منه خلية مترإبطة بشكل قوي وأدت إلى تغيير طبيعة إلنمط إالقتصادي لكافة إلمستهلكين (إلقندوز،
.)7102
ويشهد عصر إلمعلومات وإلمعرفة ثورة هائلة في تكنولوجيا إلمعلومات وإالتصاالت أدت إلى
تحول عميق في نمط إلتفكير وفي سلوك إلمنتجين وإلمستهلكين على حد سوإء ،ومن مظاهر هذإ
إلتحول تغير قوإعد إلمنافسة وطرق إلعمل ووسائله ،وتعد إلتجارة إاللكترونية من أبرز إلتحوالت

3

إألكثر تأثي إًر في مجال إألعمال ،إألمر إلذي أهلها لتصبح قطاعاً ونشاطاً قائدإً في إلعديد من
إالقتصاديات إلمتقدمة (بن دإودية ومنور.)7102 ،
ويخضع مفهوم إلتجارة إإللكترونية باستمرإر للتحديث وتتأثر دإئما بالتكنولوجيا إلحديثة ,وتعتبر
إلتجارة إإللكترونية من أهم إلتطورإت إلعالمية إلتي فرضت نفسها بقوة خالل إلسنوإت إلعشرة
إألخيرة ،ومن ثم أصبحت إحدى دعائم إلنظام إالقتصادي إلجديد إلذي يركز على إالستخدإم
إلمتزإمن لإلنترنت وإلتجارة إإللكترونية ،ولقد ساهم ظهور إإلنترنت باعتباره أحد أهم تقنيات
إالتصال إلحديثة بشكل كبير في تعزيز وتنامي حجم إلتجارة إإللكترونية ،وأيقنت منظمات إألعمال
أهمية إلتجارة إإللكترونية في زيادة إلقدرة إلتنافسية وتسويق إلمنتجات وإلخدمات وتوفير إلمعلومات
إلفورية للمتعاملين وإلمستهلكين (.)Chiao & Connie, 2016
من جهة أخرى يشهد إلعالم إليوم نقلة نوعية من إالقتصاد إلنقدي إلى إالقتصاد غير إلنقدي،
بفضل خدمات إلتكنولوجيا إلمالية إلتي إستطاعت إحدإث تغييرإت جذرية في قطاع إلخدمات
إلمالية ،حيث تقدم إلتكنولوجيا إلمالية خدمات لكثير من إألفرإد وإلشركات بطرق سريعة ،سهلة،
وأقل تكلفة ،مقارنة بالوسائل إلتقليدية ،فالتكنولوجيا إلمالية تستطيع أن تساهم مساهمة كبيرة في
تحقيق إالستقرإر إلمالي ،كما أنها تلعب دو إًر جوهرياً في صياغة مستقبل إلمعامالت وإلخدمات
إلمالية (حرفوش.)7102 ،
وتوصف إلتكنولوجيا إلمالية  )Fintech( Financial Technologyعلى أنها تلك إلمنتجات
وإلخدمات إلتي تعتمد على إلتكنولوجيا لتحسين نوعية إلخدمات إلمالية إلتقليدية ،تتميز هذه
إلتكنولوجيا بأنها أسرع وأرخص وأسهل ،ويمكن لعدد أكبر من إألفرإد إلوصل إليها ،وفي معظم
إلحاالت يتم تطوير هذه إلخدمات وإلمنتجات بوإسطة شركات ناشئة ،فالتكنولوجيا إلمالية أي
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تكنولوجيا أو إبتكار مالي ينتج عنه نموذج أعمال أو عملية أو منتج جديد له تأثير على إألسوإق
وإلمؤسسات إلمالية (بن علقمة.)7102 ،
وتساهم إلتكنولوجيا إلمالية في إلتجارة إإللكترونية إذ بين كابالن ( )Kaplan, 2020أن أكبر
مساهمة للتكنولوجيا إلمالية ( )Fintechفي إلتجارة إإللكترونية إلعالمية هي تغيير نظام إلدفع عبر
إإلنترنت وتحسينه ،خاصة في إلبلدإن إلتي ال يملك فيها إلمستهلكون بطاقات إئتمان أو خصم أو
حسابات بنكية ،حيث قدمت ( )fintechطرق دفع بديلة .وقد أدى ظهور منصات إلدفع مثل
 Dwollaو  Stripeو  WePayو  BlueSnapإلتي تتكامل مع منصات إلتجارة إإللكترونية إلى
تحسين كفاءة إلتجارة إإللكترونية.
ومما سبق فقد جاءت هذه إلدرإسة للتعرف على أثر إلتجارة إإللكترونية في إلسلوك إلشرإئي
للمستهلك إألردني بوجود إلتكنولوجيا إلمالية كمتغير وسيط.

 0-2مشكلة الدراسة
يعتبر إلمستهلك ضمن إلتوجه إلتسويقي إلحديث محور إلعملية إلتسويقية غير أن درإسته ليست
بالشيء إلهين وهذإ رإجع إلى طبيعته إلمعقدة ،ونظ إًر لألهمية وإلمكانة إلرئيسية إلتي يحتلها
إلمستهلك بالنسبة لجميع إلمؤسسات بغض إلنظر عن نوع إلنشاط إلذي تمارسه باعتباره إلعنصر
إلمحرك لكل نشاط كون كل إلمنتجات موجهة أساسا إليه بغرض تلبية رغباته وحاجاته إلمختلفة،
كان البد من درإسة سلوكه ومحاولة فهم أبعاد ق إررإته إلشرإئية.
وقد أدى إنتشار إالنترنت وتكنولوجيا إالتصال إلى ظهور إلتجارة إإللكترونية بمزإياها إلمتعددة،
مما جعل إلمستهلك أكثر دقة ومعرفة بالموإقع إلتسويقية وبما تقدمه من منتجات وخدمات
إلكترونية ،حيث تمكن من تصفح موإقع إلتسوق إإللكتروني للمنظمات إلمتنافسة وأصبح لديه إلقدرة
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على درإستها وإلمقارنة بينها من حيث إلجودة وإألسعار ،ويعد سلوك إلمستهلك في تنفيذ عمليات
إلتسوق وإلشرإء عبر إالنترنت من إلقضايا إلمهمة إلتي ينبغي أن تحظى بالدرإسة وإلتحليل ،وذلك
لتتمكن منظمات إألعمال إإللكترونية من فهم هذإ إلسلوك وتوجيهه لصالحها.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا إلمالية فإنها تقدم حلول موجهة لمنظمات إألعمال من خالل جمع
وتحليل قاعدة كبيرة من إلبيانات إلتي من شأنها تحسين إدإرة إلعالقة مع إلمستهلك كسلوك إلشرإء
وإلحصول على إلخدمة ،ودفع إلتكاليف إلمتعلقة بالتجارة إإللكترونية لمنتجات هذه إلمنظمات أو
خدماتها .وقد بينت نتائج درإسة شين ( )Sheen, 2019أن شركات  Fintechقدمت أدوإت
ومنصات دفع مبتكرة ساعدت إلمستهلكين إلذين ال يتعاملون مع إلبنوك على إجرإء معامالت عبر
إإلنترنت وإالستمتاع بثمار إلتجارة إإللكترونية .سرعان ما تم إستبدإل متاعب فتح حساب مصرفي
وإلحفاظ عليه بالمدفوعات إلسريعة عبر إلهاتف إلمحمول وإلمحافظ إلرقمية .أدى ذلك إلى زيادة
قويا لمنصة إلتجارة
معا ،وأسس
أساسا ً
ً
مطردة في إلشمول إلمالي ،وجمع إلبائعين وإلمستهلكين ً
إإللكترونية إلعالمية.
ومن خالل إلرجوع إلى عدد من إلدرإسات إلسابقة كدرإسة ( )Rahman et al, 2018ودرإسة
( )Liu & Zheng, 2018وكون إلباحث أحد مالكي إلموإقع إإللكترونية (موقع  )Jopointsفقد
الحظ قصو إًر في إستثمار متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن قدرة إلموإقع
إإللكترونية إلمعتمدة على إلتجارة إإللكترونية في جذب إلمستهلكين وإلتأثير على ق إررإتهم إلشرإئية
باستخدإم إلتكنولوجيا إلمالية ،لذإ وتأسيساً على ما سبق فإن مشكلة إلدرإسة تتضح من خالل
إإلجابة على إلسؤإل إلرئيس( :ما أثر إلتجارة إإللكترونية في إلسلوك إلشرإئي للمستهلك بوجود
إلتكنولوجيا إلمالية كمتغير وسيط في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن؟)
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 3-2أسئلة الدراسة
تسعى هذه إلدرإسة إلى إإلجابة عن إألسئلة إآلتية:
 .0ما إألهمية إلنسبية للتجارة إإللكترونية بأبعادها (دعم إلمستهلك – تبادل إلمعلومات -تقييم
إلمنتج) في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن؟
 .7ما إألهمية إلنسبية للسلوك إلشرإئي بأبعاده (إالستجابة إإلدرإكية – إالستجابة إلوجدإنية-
إلشرإء) في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن؟
 .3ما إألهمية إلنسبية إلتكنولوجيا إلمالية في إلمتاجر إإللكترونية في إألردن؟
 .2ما أثر إلتجارة إإللكترونية بأبعادها (دعم إلمستهلك – تبادل إلمعلومات -تقييم إلمنتج) في
سلوك إلمستهلك بأبعاده مجتمعة (إالستجابة إإلدرإكية – إالستجابة إلوجدإنية -إلشرإء) في
متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن؟
 .5ما أثر إلتجارة إإللكترونية بأبعادها (دعم إلمستهلك – تبادل إلمعلومات -تقييم إلمنتج) في
إلتكنولوجيا إلمالية في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن؟
 .6ما أثر إلتجارة إإللكترونية بأبعادها (دعم إلمستهلك – تبادل إلمعلومات -تقييم إلمنتج) في
سلوك إلمستهلك بأبعاده مجتمعة (إالستجابة إإلدرإكية – إالستجابة إلوجدإنية -إلشرإء) بوجود
إلتكنولوجيا إلمالية كمتغير وسيط في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في
إألردن؟

7

 4-2فرضيات الدراسة
تختبر هذه إلدرإسة إلفرضيات إآلتية:
الفرضية الرئيسة األولى
 :H01ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )1.15≤αللتجارة إإللكترونية بأبعادها
(دعم إلمستهلك – تبادل إلمعلومات -تقييم إلمنتج) في سلوك إلمستهلك إلشرإئي بأبعاده مجتمعة
(إالستجابة إإلدرإكية – إالستجابة إلوجدإنية -إلشرإء) في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة
إلحجم في إألردن.
وينبثق من هذه إلفرضية إلرئيسة ،إلفرضيات إلفرعية إآلتية:
 :H01-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )1.15≤αلدعم إلمستهلك في سلوك
إلمستهلك إلشرإئي في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن.
 :H01-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )1.15≤αلتبادل إلمعلومات في
سلوك إلمستهلك إلشرإئي في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن.
 :H01-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )1.15≤αلتقييم إلمنتج في سلوك
إلمستهلك إلشرإئي في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن.
الفرضية الرئيسة الثانية
 :H02ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )1.15≤αللتجارة إإللكترونية بأبعادها
(دعم إلمستهلك – تبادل إلمعلومات -تقييم إلمنتج) في إلتكنولوجيا إلمالية في متاجر إلموإد
إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن.
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الفرضية الرئيسة الثالثة
 :H03ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )1.15≤αللتكنولوجيا إلمالية في
سلوك إلمستهلك إلشرإئي في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن.
الفرضية الرئيسة الرابعة
 :H04ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )1.15≤αللتجارة إإللكترونية في
سلوك إلمستهلك إلشرإئي بوجود إلتكنولوجيا إلمالية كمتغير وسيط في متاجر إلموإد إالستهالكية
وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن.

 5-2أهداف الدراسة
تهدف هذه إلدرإسة إلى إلتعرف على أثر إلتجارة إإللكترونية على إلسلوك إلشرإئي للمستهلك
بوجود إلتكنولوجيا إلمالية كمتغير وسيط ،وذلك من خالل إآلتي:
 -0بيان مستوى إألهمية إلنسبية للتجارة إإللكترونية إلتجارة إإللكترونية بأبعادها (دعم إلمستهلك
– تبادل إلمعلومات -تقييم إلمنتج) في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في
إألردن.
 -7بيان مستوى إألهمية إلنسبية للسلوك إلشرإئي للمستهلك بأبعاده (إالستجابة إإلدرإكية –
إالستجابة إلمعرفية -إلشرإء) في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن.
 -3بيان مستوى إألهمية إلنسبية للتكنولوجيا إلمالية في إلمتاجر إإللكترونية في إألردن.
 -2إلتعرف على أثر إلتجارة إإللكترونية بأبعادها (دعم إلمستهلك – تبادل إلمعلومات -تقييم
إلمنتج) في سلوك إلمستهلك بأبعاده مجتمعة (إالستجابة إإلدرإكية – إالستجابة إلمعرفية-
إلشرإء) في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن.
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 -5إلتعرف على أثر إلتجارة إإللكترونية بأبعادها (دعم إلمستهلك – تبادل إلمعلومات -تقييم
إلمنتج) في إلتكنولوجيا إلمالية في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في
إألردن.
 -6إلتحقق من أثر إلتجارة إإللكترونية بأبعادها (دعم إلمستهلك – تبادل إلمعلومات -تقييم
إلمنتج) في سلوك إلمستهلك بأبعاده مجتمعة (إالستجابة إإلدرإكية – إإلستجابة إلمعرفية-
إلشرإء) بوج ود إلتكنولوجيا إلمالية كمتغير وسيط في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة
إلحجم في إألردن.

 6-2أهمية الدراسة
تتجسد أهمية إلدرإسة في محاولة إلتعرف على أثر إلتجارة إإللكترونية على سلوك إلمستهلك
بوجود إلتكنولوجيا إلمالية كتغير وسيط ،ويمكن إبرإز أهمية إلدرإسة من ناحيتين ،هما:
 -1األهمية النظرية
يعد موضوع إلتجارة إإللكترونية من إلموضوعات إلهامة في مجال إألعمال وإلتسويق ،خاصة
في ظل إلتطور إلحاصل في هذه إلميادين ،ودور إلتجارة إإللكترونية في إلتأثير على سلوك
إلمستهلك ،وذلك بوجود متغير وسيط إلمتمثل بالتكنولوجيا إلمالية ،إألمر إلذي يتطلب إلبحث في
هذه إلمتغيرإت وعالقتها ببعضها إلبعض ،وبالتالي فإن إألهمية إلنظرية لموضوع إلدرإسة إلحالية
تنبع من أنها قد تمثل إضافة نظرية متخصصة في مجال إلتجارة إإللكترونية ودرإسة سلوك
إلمستهلك وإلتكنولوجيا إلمالية باإلضافة إلى أنها تمثل مجاالً لدرإسات الحقة لموضوع إلتجارة
إإل لكترونية وأدإء إألعمال ،وبما يسهم في إلوصول إلى نتائج عملية يمكن إالستناد عليها ،وخاصة
في إلتأثير على سلوك إلمستهلك.
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 -2األهمية العملية
تبرز إألهمية إلعملية للدرإسة من أنها ستقدم توصيات ومقترحات في ضوء إلنتائج إلتي سيتم
إلتوصل إليها ،ترتكز هذه إلتوصيات وإلمقترحات على أسس علمية ودرإسة ميدإنية ،توضح من
خاللها دور متغيرإت إلدرإسة وأهميتها ،وبالتالي فإن إألهمية إلنظرية لموضوع إلدرإسة إلحالية تنبع
مما ستضيفه بجوإنبها إلعلمية وإلعملية إلتطبيقية في رفد إلمكتبات إألردنية وإلعربية بما ستتلخص
بها نتائجها حول أثر إلتجارة إإللكترونية في سلوك إلمستهلك.
باإلضافة إلى أنها قامت بالربط بين متغيرإت حديثة ومفاهيم حديثة نسبياً ،وظاهرة جديدة في
إلمنظمات بالبيئة إلمعاصرة ،وهي كل من إلتجارة إإللكترونية وأثرها على سلوك إلمستهلك بتوسيط
إلتكنولوجيا إلمالية ،ويمكن إعتبارها دليل إسترشادي يسهم في توضيح وتطوير قطاع إلتجارة
إإللكترونية ويسهم في إلتعرف على سلوك إلمستهلك نحو إلتجارة إإللكترونية وإلتأثير عليه وتوجيهه.

 7-2أنموذج الدراسة
يبين إلشكل إآلتي أنموذج إلدرإسة لمتغيرها إلمستقل إلمتمثل في إلتجارة إإللكترونية وأبعاده
(دعم إلمستهلك – تبادل إلمعلومات -تقييم إلمنتج) ،ومتغيرها إلتابع إلمتمثل في سلوك إلمستهلك
بأبعاده (إالستجابة إإلدرإكية – إالستجابة إلوجدإنية -إلشرإء) ،إضافة إلى إلمتغير إلوسيط إلمتمثل
في إلتكنولوجيا إلمالية ،وكاآلتي:
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المتغير المستقل

المتغير التابع

التجارة اإللكترونية

سلوك المستهلك

H0-1

E- Commerce

H0-1-1

Consumer Behavior
االستجابة اإلدراكية

دعم المستهلك

H0-4

Consumer Support
H0-1-2

تبادل المعلومات
Information
Exchange

H0-1-3

تقييم المنتج
Product Rating

H0-2

Perceptual response

المتغير الوسيط
التكنولوجيا المالية

H0-3

االستجابة العاطفية
Cognitive response

Fintech
الشراء
The purchase

شكل ( :)1-1أنموذج الدراسة
تم تصميم أنموذج إلدرإسة من قبل إلباحث باالعتماد على إلدرإسات إلتالية:
 المتغير المستقل (التجارة اإللكترونية)( :إلعضايلةBaubonienė & ( – )7105 ،)Ping & Zheng, 2018( – )Rahman et al, 2018( -)Gulevièiute, 2015
 المتغير التابع (سلوك المستهلك)( – )Baabdullah, 2020( :إلقندوز– )7102 ،(قعيد( – )7102 ،غديري.)7105 ،
 -المتغير الوسيط (التكنولوجيا المالية)( :حرفوش( - )7102 ،عماني وحمدوش)7102 ،
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 8-2مصطلحات الدراسة
أوالً -التجارة اإللكترونية ()E-Commerce
تعرف إلتجارة إإللكترونية على أنها :مجموعة متكاملة من عمليات إنتاج وتوزيع وتسويق وبيع
إلمنتجات بوسائل إلكترونية ،وأدإء أي نوع من إلمعامالت إلتجارية بوسائل إلكترونية ،وهي نظام
يتيح

عبر

إإلنترنت

تحركات

بيع

وشرإء

إلسلع

وإلخدمات

وإلمعلومات

(.)Oliveria & Marins, 2019
كما تعرف إلتجارة إإللكترونية على أنها :عمليات تجارية من بيع وشرإء وتسويق للمنتجات
عبر شبكة إإلنترنت ،وال تقتصر على إلسلع إلمادية بل تشمل إلخدمات وإألفكار وإآلرإء وإلمعلومات
وغيرها (حيمر.)7102 ،
ويعرفها إلباحث إجرإئياً على أنها عمليات إلشرإء إلتي يقوم بها إلمستهلكون من متاجر إلموإد
إالستهالكية وإلغذإئية في إألردن عبر إإلنترنت وإلوسائل إإللكترونية ،وتقاس من خالل إلفقرإت
( )06-0في إستبانة إلدرإسة.
وتتضمن إلتجارة إإللكترونية مجموعة من إألبعاد تم إالعتماد عليها في هذه إلدرإسة ،وهي:
 -0دعم المستهلك ( :)Consumer Supportوتتمثل في إلميزإت إلمتعلقة بالمعلومات
إلعامة حول إلشركة ،وإألسئلة إلمتكررة ،ومعلومات إلدعم ،وتفصيل جهات إالتصال ،وتم
قياسها من خالل إلفقرإت ( )2-0في إستبانة إلدرإسة.
 -7تبادل المعلومات ( :)Information Exchangeويشير إلى إلمدى إلذي تكون فيه
معلومات إلمنتج أو إلخدمة متاحة بسهولة لجميع إلمستهلكين عبر إإلنترنت ،وتم قياسها من
خالل إلفقرإت ( )03-2في إستبانة إلدرإسة
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 -3تقييم المنتج ( :)Product Ratingيتيح تقييم إلمنتج معرفة ما يفضله إلمستهلكون وما ال
يفضلونه من إلمنتج أو إلخدمة ،وتبادل إلمعلومات عن هذإ إلمنتج ،وتم قياسها من خالل
إلفقرإت ( )06-02في إستبانة إلدرإسة.
ثانياً -السلوك الشرائي
يعرف سلوك إلمستهلك إلشرإئي بأنه سلوك إلشرإء لدى إألفرإد ،وإألسر ،ويتـأثر هـذإ إلسلوك
بقوة بعدة عوإمل ،ويمكن لهذه إلعوإمل أن تتكون من :إلثقافة إلتي تتضمن إلقيم وإلعادإت إلمتماثلة،
وإدرإك إلمستهلكين ،وأيضا إلثقافة إلفرعية وتتكون من مجموعة من إألفرإد يشتركون في إلقيم
إلمتماثلة ،وينتمون إلى إلطبقة إالجتماعية نفسها ولكنه يمكن أن يكون هناك إختالف في إلسلوك
إلشرإئي بين أفرإد إلطبقة إلوإحدة (.)Kotler & Armstrong, 2014
كما يعرف إلسلوك إلشرإئي لدى إلمستهلك على أنه" :فعل معين يقوم به إلفـرد فـي وقـت معين،
ومكان معين ،ويقوم بهذإ إلفعل للحصول على إلمنتجات (سلع أو خدمات) لتلبية حاجاته ،ورغباته
عن طريق عملية إلشرإء وضمن إمكانياته إلشرإئية (إلخزإعلة.)7105 ،
ويعرف إلباحث إلسلوك إالستهالكي إجرإئياً بأنه توجه إلمستهلك نحو شرإء سلعة من متاجر
إلموإد إلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن ،وتم قياسه من خالل إلفقرإت ( )37-02في إستبانة
إلدرإسة.
ويتضمن سلوك إلمستهلك مجموعة من إألبعاد تم إالعتماد عليها في هذه إلدرإسة ،وهي:
 -0االستجابة اإلدراكية ( :(Perceptual responseوتتعلق باآلرإء وإلمعتقدإت إلذهنية إلتي
يمكن إلتفكير بها بشكل عقلي ،وإلحصول عليها من خالل إلمعلومات إلمتعلقة بالمنتج أو
إلعالمة إلتجارية ،وتم قياسها من خالل إلفقرإت ( )77-02في إستبانة إلدرإسة.
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 -7االستجابة العاطفية ( :)Cognitive responseإلمشاعر وإلعوإطف إلتي تظهر في شكل
تفضيل أو عدم تفضيل ،حب كرإهية ،إعجاب أو عدم إعجاب ،رضا ،وتم قياسها من خالل
إلفقرإت ( )72-73في إستبانة إلدرإسة.
 -3الشراء ( :)The purchaseوهي إلتصرف باإليجاب أو إلسلب نحو إلمنتج ،شرإء أو عدم
شرإء ،أو إلوالء وعدم إلوالء للمنتج وإلعالمة إلتجارية ،وتم قياسها من خالل إلفقرإت (-72
 )37في إستبانة إلدرإسة.
ثالثاً -التكنولوجيا المالية
تعرف إلتكنولوجيا إلمالية على أنها مجموع إلمنتجات وإلخدمات إلمالية إلتي تعتمد على
إلتكنولوجيا وإلرقمية لتحسين إلنوعية مقارنة بالمنتجات وإلخدمات إلتقليدية ،حيث يمكنها أن توفر
في إلزمن وإلتكلفة وإلتعقيد (عماني ،وحمدوش.)7102 ،
ويعرفها إلباحث إجرإئياً في هذه إلدرإسة بأنها إلطرق إلمختلفة وإلتي يمكن إلمستهلك من خاللها
دفع قيمة مشترياته عبر إالنترنت دون إلحاجة إلى بطاقات إئتمانية ،وتم قياسها من خالل إلفقرإت
( )20-33في إستبانة إلدرإسة.
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الفصل الثاني:

األدب النظري والدراسات السابقة
يتناول هذإ إلفصل متغيرإت إلدرإسة إلمتمثلة بالتجارة إإللكترونية وسلوك إلمستهلك ،وإلتكنولوجيا
إلمالية ،باإلضافة إلى إستعرإض أهم إلدرإسات إلسابقة إلعربية وإألجنبية ذإت إلعالقة بموضوع
إلدرإسة.

أوالً -اإلطار النظري
 2-0التجارة اإللكترونية
لم يكن مفهوم إلتجارة إاللكترونية ( (E - Commerceبالشكل إلذي عليه إآلن ،إذ لم توفر
هذه إلتطبيقات بديالً إقتصادياً قابالً لالنتشار إال بعد ما حصل من تطورإت تقنية وإسعة في وسائل
إالتصال وإلمعلوماتية حيث أصبحت في متناول إلمؤسسات وإلشركات إلتجارية بمختلف إنوإعها
وإحجامها وذلك النخفاض تكلفتها وسهولة إستخدإمها ،إذ رإفقت هذه إلتطورإت إلتقنية تحوالت
إدإرية وتنظيمية في إالتصاالت إتجهت نحو تحرير قطاع إالتصاالت من إلتشريعات إلتي تحتكر
إستخدإمه وتوفر إلخدمات إلتقليدية إلتي تقتصر على إستخدإم إلشبكات لالتصاالت إلهاتفية .ومع
بدإية إنتشار إالنترنت في تسعينيات إلقرن إلماضي بدأ إستخدإم إلتجارة إاللكترونية ،وإلسبب إلذي
ساهم في تطور إلتجارة إاللكترونية هو نتيجة الزدياد حدة إلمنافسة بين منظمات إألعمال (إلجدإية،
.)2119
وتعود ظهور إلتجارة إإللكترونية إلى ثالثة عقود مضت من إلقرن إلماضي ،تعتمد هذه إلتجارة
على نظام معلوماتي أدوإته كلها إلكترونية تتمثل في إلحاسب إآللي وملحقاته كشبكة إألنترنت،
إلهوإتف ،إلجوإالت ،إلى غيرها من إلتقنيات إلتي تلعب دو إًر مؤث إًر في نشاط إلتجارة ،وذلك عن
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طريق إلتحويالت إإللكترونية للنقود أو إلتسوق إإللكتروني بوإسطة شبكات إإلنترنت إلمتعددة من
خالل عقد عمليات إلبيع وإلشرإء وعرض إلمنتجات بكل سهولة ويسر (إلحاج علي.)7102 ،
إن إنتشار إلتجارة إإللكترونية وإزدهارها في فترة قصيرة للغاية ،وتحولها من ُمجرد نظريات إلى
طر على إلعالم ،وهو
كيان ُمهم يتدخل في ُمعظم إلمشاريع حول إلعالم  -بِالعامل إألساس إلذي َأ
كبيرإ ،فشاع مفهوم إلتجارة إإللكترونية إلتي تتيح إلعديد من
ًإ
إنتشار إإلنترنت في هذإ إلعصر
إنتشار ً
إالحتياجات بطرإئق على قدر من إلسرعة وإلتميز (حدإد.)2112 ،
وقد أثبتت إلتجارة إإللكترونية إليوم أنها أحد أهم إإلنجازإت في تاريخ إلبشرية ،إإلنجاز إلذي
قادر على إلتعامل مع مقتضيات طبيعة إلعصر إلتقني ،فالتجارة إإللكترونية هي إلوسيلة
عالما ًإ
أوجد ً
إألقوى لتغيير إألنماط إالقتصادية إلسائدة في إلعالم ،وذلك التساع مجاالت إستخدإمها ،بل إن
حيث إنها تهدف
طا بالتجارة إإللكترونية إرتبا ً
نجاح إلشركات إلتجارية أو فشلها بات ُمرتب ً
طا وثيقًاُ ،
دإئما إلى تحقيق إلسرعة إلمطلوبة في إلبيع وإلشرإء بصورة ُمرضية للزبون (عثمان.)2118 ،
ً
 1-1-2مفهوم التجارة اإللكترونية
صطلحا تم تدإولُه حديثًا ،إال أنه رغم ذلك كان ُمطبقًا في
عتبر ُمصطلح إلتجارة إإللكترونية ُم
ً
ُي ُ
سبعينات إلقرن إلماضي من خالل عدة تطبيقات؛ مثل "إلتحويالت إإللكترونية لألموإل" و "إلتبادل
إألخير في توسيع إلمساهمات إلتجارية ،مثل بيع
طبيق
إإللكتروني للبيانات" ،وقد ساهم هذإ إلت ُ
ُ
وشرإء إألسهم وتذإكر إلسفر إلتي كانت تندرج ضمن إالتصاالت إلسلكية وإلالسلكية ،ومع بدإية
إنتشار إالنترنت في تسعينيات إلقرن إلماضي بدأ إستخدإم إلتجارة إاللكترونية على نطاق ُكلي تقر ًيبا
في إلعالم ،وإلسبب إلذي ساهم في تطور إلتجارة إاللكترونية هو نتيجة الزدياد حدة إلمنافسة بين
منظمات إألعمال للحصول على إألرباح (جبريل.)2112 ،
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للتجارة إإللكترونية إلعديد من إلتعريفات ،حيث أشار إلحضيري ( )7102إلى أن إلتجارة
إإللكترونية مفهوم جديد يشرح عملية إلبيع وإلشرإء أـو تبادل إلمنتجات وإلخدمات وإلمعلومات من
خالل شبكات كمبيوترية ومن ضمنها إالنترنت ،وعرفها صالح ( )7106بأنها عبارة عن :مجموعة
من إلعمليات إلتجارية إلمتكاملة وإلتي تتعامل معها كافة إلمؤسسات وإألفرإد وتعتمد على إلمعالجة
إاللكترونية.
وعرفت إلتجارة إإللكترونية على أنها :وسيلة من أجل إيصال إلمعلومات أو إلخدمات أو
إلمنتجات عبر خطوط إلهاتف أو عبر إلشبكة إلكمبيوترية أو عبر إي وسيلة إلكترونية (صالح،
 .)7106وبين كومار يوماكناث ( )Kumar & Umakanth, 2018أن إلتجارة إإللكترونية عبارة
عن أدإء لعملية تجارية بين شركاء تجاريين باستخدإم تكنولوجيا معلومات متطورة ،وهي أيضاً عبارة
عن مجموعة من إلمعامالت إلرقمية إلمرتبطة بأنشطة تجارية بين إلمشروعات ببعضها إلبعض،
وبين إلمشروعات وإألفرإد وبين إلمشروعات وإإلدإرة.
وترى إلحاج علي ( )7102أن إلتجارة إإللكترونية هي أحد أنوإع إلنشاط إلتجاري إلذي يتم فيه
إستخدإم وسائل إلتوإصل إلمختلفة عبر شبكات إإلنترنت مثل إلفيسبوك وإالنستغرإم وإلسناب شات،
وهي من أنجح وسائل إلتجارة بفضل إستخدإمها للتكنولوجيا إلمتطورة ،وللسرعة إلتي تتم بها عمليات
إلشرإء وإلسدإد وإستالم إلمنتج.
تبادل إلخدمات بين
وأشار قعيد ( )7102إلى أن إلتجارة إإللكترونية
صفقات تجاريةٌ
ٌ
أساسها ُ
ُ
إلمتعلقة بعملية إلتسويق إإللكترونية ،وتتمثل هذه إألطرإف في إلشركات وإلزبائن وإألجهزة
إألطرإف ُ
إلحكومية؛ لتلبية رغبات إلشركات في خفض إلكلفات إلخدماتية ورفع إلكفاءة ،ورغبة إلمستهلكين في
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إلحصول على إلخدمة بشكل أسرع وأكثر ترفًا على حد سوإء ،وذلك عبر شبكة إإلنترنت ،أي إن
ذلك بال حاجة إلى وجودهم في مكان معين أو إتصالهم إلمباشر وجهًا لوجه.
وتعرف كذلك بأنها نوع من عمليات إلبيع وإلشرإء بين إلمستهلكين وإلمنتجين وإلشركات ،أي إنه
شكل من أشكال إلتبادل إلتجاري وعقد صفقات تجارية سوإء دإخل إلدول أو خارجها عبر إلتقنيات
إلمحسن.)7112 ،
إلحديثة ،إلجرإء ُمعامالت إلتسويق وإلترويج وإلشحن وإلنقل وإلصيانة (عبد ُ
ومن خالل إلتجارة إإللكترونية يتم تنفيذ كل ما يتصل بعمليات إلشرإء وإلبيع وإلتسليم للبضائع
رقمياً ،وذلك عن طريق إلبيانات وإلمعلومات إلتي تدرج عبر شبكات إالتصال وإلشبكات إلتجارية
إلعالمية إألخرى ،وقد عملت إلتجارة إإللكترونية على تحويل كل إلمعامالت إلورقية إلمستخدمة في
إلمعامالت إلتجارية كفوإتير إلشرإء وإلبيع وإلعقود إلى فوإتير إلكترونية تتم كلها عبر إلحاسب إآللي
أو

وسيلة

إلكترونية

أخرى

رغم

بعد

إلمسافات

وإختالف

إلحدود

إلجغرإفية

(.)Liu, Luo, Lin & Huang, 2019
ويتوقع أن يتسع نطاق إلتجارة إإللكترونية وتصبح إلوسيلة إألمثل للتجارة في جميع إلدول،
حيث تكون كل إلمعروضات للبيع في إلعالم بأسره متاحة للمشتري في أي منطقة من إلعالم
ليتفحصها ويقارنها بأخرى أو حتى أن يطالب بإجرإء تعديالت عليها إن أرإد (جبريل.)7107 ،
ويرى إلباحث من خالل إلتعريفات إلسابقة للتجارة إإللكترونية أنها مصطلح عام يشير إلى
إستخدإم إلحاسوب وتقنيات إالتصاالت لتسويق إلسلع وإلخدمات وتبادل إلمعلومات إإللكترونية
وإلبريد إإللكتروني ،وهي كذلك مفهوم جديد يعني عملية شرإء وتبادل إلمنتجات وإلخدمات
وإلمعلومات من خالل شبكة إإلنترنت ،وهذإ يعني أنه إالستخدإم إألمثل للتكنولوجيا إلمتوفرة من
أجل تنمية إلنشاط إلتجاري للمشروعات.
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 2-1-2فوائد التجارة اإللكترونية
للمنظمين وإلشركات على حد سوإء ،ومن هذه إلفوإئد:
تُحقق إلتجارة إإللكترونية أهدإفًا وفوإئد عديدة ُ
المنظّمين
أوالً -على مستوى ُ
أشار عثمان ( )2118إلى فوإئد إلتجارة إإللكترونية على مستوى إلمنظمين ،وهي:
 تقديم إلخدمات بصورة مرضية في مدة ال تتجاوز 24ساعة في إليوم ،وطيلة أيام إألسبوع. صغر إلمكان إلمجهز لحفظ إلمعلومات إإللكترونية. تحقيق إلسرعة إلتي يسعى إليها إلمنظمين إلنجاز إجرإءإت إلعمل وبتكلفة مالية مناسبة. فهم إحتياجات إلعمالء ،وإتاحة خيارإت إلتسوق أمامهم بشكل وإسع وهذإ بدوره يحقق نسبة رضاعالية لدى إلزبائن مقارنة بما تتيحه إلتجارة إلتقليدية.
صنع حافز كبير لزيادة إلقدرة إلتنافسية ،كذلك إألمر مع إلمهتمين باألبحاث إليجاد وسائل
 ُوأساليب متطورة الستخدإم إلقسائم وإلشيكات إإللكترونية ،إضافة إلى تحسين إلدرجة إلتنافسية
للموردين في مجال جودة إلمنتج.
ثانياً -على مستوى الشركات
أما إلفوإئد إلتي تكون على مستوى إلشركات إلتقليدية ،فقد أشار إليها إلحضيري (:)2118
 توسع نطاق إلسوق إلى نطاق دولي مع موردين وشركاء أفضل. تخفيض إلتكاليف إلمتعلقة بإنشاء ومعالجة وتوزيع وحفظ وإسترجاع إلمعلومات إلورقية. تعمل على إلتقليل من كلفة إأليدي إلعاملة في إلشركات ،فالتجارة إإللكترونية عملت على إلغاءمجموعة من إلوظائف إلتي تحتاجها إلشركات بشكل كبير في إلوظائف إلتقليدية.
تجد إلشركات فرصة لزيادة مبيعاتها وتخفيض تكاليف إالتصاالت إلتقليدية.
ُ
 -تسمح باالشترإك في إلمزإدإت إالفترإضية.
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 3-1-2متطلبات التجارة اإللكترونية
يتطلب إنتشار إلتجارة إإللكترونية توفر إلبيئة إلمناسبة لها وإلمتطلبات إلالزمة لتحقيقها ،ويمكن
إستعرإض أهم متطلبات إلتجارة إإللكترونية في إآلتي:
 -0البنية التحتية اإللكترونية :يرتبط نمو إلتجارة إإللكترونية بتطور وإنتشار تقنيات إلمعلومات
إلجديدة وإلبنية إلتحتية لالتصاالت أي إلبنية إلدإعمة للتجارة إإللكترونية ،وإلتي تتضمن
شبكات إالتصال إلسلكي وإلالسلكي ،إلفاكس ،إلهاتف ،إإلنترنت ،إلحاسبات إآللية ،برإمج
إلتطبيقات وإلتشغيل ،خدمات إلدعم إلفنية ،رأس إلمال إلبشري .فهذه إلبنية إلتحتية توفر إلبيئة
إلمناسبة للتجارة إإللكترونية وتساعد على إنتشار إستخدإم إإلنترنت إلذي يعتبر إلقناة
إإللكترونية أو إلسوق إإللكتروني إلذي من خالله تتم إلمعامالت وإلمبادالت إلتجارية
(إلقندوز.)7102 ،
 -7التشريعات واألنظمة للتجارة اإللكترونية :وتشمل إلتشريعات وقوإنين إلتعاقد وأدلة إلتوإقيع
إإللكترونية إلتي تتالءم مع طبيعة إلتجارة عبر شبكة إإلنترنت ،وإلتي تتمثل في إإلطار
إلقانوني إلذي يضمن إستمرإر إلتجارة إإللكترونية وحماية حقوق إألطرإف إلمتعاملة فيها
وفض إلنزإعات إلتجارية إإللكترونية سوإء كانت في نفس إلدولة أو في دول مختلفة (غنيم،
.)7106
 -3توفر الكوادر البشرية :يعتمد نجاح إلتجارة إإللكترونية في أي مجتمع على مدى توفر
إلكوإدر إلبشرية إلمتخصصة في قطاع تقنية إلمعلومات ،شبكات إالتصال ،إإلنترنت،
وإلبرإمج إلتطبيقية ذإت إلعالقة بالتجارة إإللكترونية .كما تتطلب إرتفاع مؤشر إالستعدإد
إإللكتروني أي إلمجتمع قادر ولديه إلرغبة في ممارسة إلتجارة إإللكترونية ،وإلذي يتأتى من
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خالل تطوير نوعية إألنظمة إلتعليمية إلتي تعطي للمجتمع معرفة وثقافة تكنولوجية
(إلعيسوي.)7102 ،
إنسجاما مع تحرير إلتجارة وإلخدمات إلمتعلقة باألنشطة إلتقليدية ،تتجه إلسياسات
 -2الضرائب:
ً
إلحكومية إلى عدم إقرإر إلضرإئب على إألنشطة إلتجارية إإللكترونية .وهذإ لصعوبة تتبع
إلتسليم إلمادي للمنتجات إإللكترونية إلمباعة ،إضافة إلى غياب آليات ضريبية وجمركية
متعلقة بالتجارة إإللكترونية .ومع أنه كان إالهتمام في إلسابق مركز على كافة إألوعية
إلضريبية وإلتي تخص إلتجارة إلتقليدية ،إال أنه ال توجد إلمرونة إلكافية للتأقلم مع
وخصوصا إلتكنولوجية منها في معظم إلدول مما يجعل إألنظمة
إلمستجدإت إلعالمية
ً
إلضريبية إآلن غير مهيأة الستقبال ومتابعة عمليات إلتجارة إإللكترونية سوإء على إلمستوى
إلفني أو إلتكنولوجي (غنيم.)7106 ،
 4-2-0أشكال التجارة اإللكترونية
تتعدد أشكال إلتجارة إإللكترونية بتعدد أطرإفها ،فمنها إلتعامالت إإللكترونية بين إألجهزة
إلحكومية وإلشركات ) ،(B2Gوتعامالت دإخل إألجهزة إلحكومية فيما بينها ) ،(G2Gوذلك أن
وهناك تعامالت تسري بين إألجهزة إلحكومية وبين إلزبائن
أرضا لو إزرة أخرىُ ،
تؤجر و إزرة إألوقاف ً
) (G2Cوذلك كما نرى في عملية دفع إلضرإئب (حماد.)2114 ،
ويرمز لها بالرمز ) ،(C2Cوقد
وكذلك تعامالت تجارية إلكترونية من ُمستهلك إلى ُمستهلكُ ،
تقوم شركة باستخدإم هذه إلتقنية في إلحصول على طلبات للشرإء من إلشركات إألخرى وإلدفع لها
أيضا وإلتي ُيرمز لها بـ ( ،(B2Bأي إتمام جميع عالقات إلشركات وإلمنشآت إلتجارية فيما بينها
ً
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عبر إلتجارة إإللكترونية ،وهذإ إلشكل يحوز مساحة وإسعة من نطاق إلتعامل بالتجارة إإللكترونية
(جماني.)2118 ،
وقد يقوم إلزبون ببيع ُمنتجاته إلى شركة معينة نقديًّا أو عبر بطاقة إالتمان ) ،(C2Bمثل بيع
نظر إلى أن أغلب إلمستهلكين ال يملكون موإقع تجارية على
إلمستهلك إلى ذلك ًإ
يمتلكه ،ويلجأ ُ
حيث توجهها
شبكة إإلنترنت ،وقد يقوم إلمستهلك عبر بطاقة إالتمان بشرإء إلسلع إلتي ينشدها
ُ
إلمستهلك من خالل إالطالع على إلموإقع
إلشركات إلى إلزبائن ) (B2Cللتسويق وإلعرض وتمكين ُ
حيث يتم
إإللكترونية إلخاصة بتلك إلشركات من معاينة إلسلعة وإصدإره أمر إتمام عملية إلشرإء،
ُ
إلمشترين إلذين تسوقوإ عبر إإلنترنت (إلحضيري،
كذلك تطبيق عينة من إالستبيانات على عدد من ُ
.)2118
وكلما زإد إقبال إلمستهلكين على إستخدإم إإلنترنت في جميع شؤونهم إلحياتية زإدت فرص
إزدهار هذإ إلشكل إلتجاري إإللكتروني ،حيث يميلون للتوجه إلى إلوسيلة إألكثر رإحة وإألسرع تلبيةً
لالحتياجات ،فيمتد نطاق إستخدإم إلتجارة إإللكترونية ،وكل هذإ يتم بين أفرإد ُمنفصلين ُجغرإفيًّا.
 5-2-0خصائص ومجاالت التجارة اإللكترونية
تختص إلتجارة إإللكترونية بمجموعة من إلخصائص تميزها عن إلتجارة إلتقليدية ،يمكن إيجازها
باآلتي (صرإع:)2114 ،
اإللكترونية :ويعني هذإ أن أنشطة إلتجارة إإللكترونية تتعدى إلحدود
 -1الطّابع العالمي للتّجارة
ّ
قادر على إلوصول إلى
إلجغرإفية ،فإنشاء موقع تجاري على إإلنترنت يجعل صاحب إلشركة ًإ
أسوإق ومستخدمي شبكة إالنترنت عبر إلعالم كله.
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 -2الطّابع المتداخل للتجارة اإللكترونية :تُسلم إلس ــلع وإلخ ــدمات بالوسيلتين إلتقليدي ــة أو
إإللكترونية على إإلنترنت ،مثل إلموسيقى وإألقرإص إلمدمجــة وأفــالم إلفيــديو؛ مما يجعل من
إلصعب فرض إلضريبة على إلمنـتج.
الورقية نهائيًّا ،وهذإ من أهم خصائص إلتجارة إإللكترونية ،وقد كشف
 -3غياب تبادل المستندات
ّ
هذإ في بعض إألحيان عن مشاكل في إثبات إلتعامالت وصحة إلتوقيعات ،وتوثيق إلحقوق
وإاللتزإمات ،مما دفع إلكثير من إلمنظمات إلدولية إلى وضع قانون خاص بالتجارة إإللكترونية
ُليسبغ على جميع ُمعامالتها إلصفة إلقانونية.
اإللكترونية وإلتغييرإت إلتي تتعرض لها كونها مرتبطةً بمجاالت
 -4اتّساع نطاق التجارة
ّ
إالتصاالت.
 -5إلشفافية وإلوضوح في كل إلمعامالت إلتي تُجريها إلمؤسسة إإللكترونية.
كما ذكر خليل ( )2119خصائص أخرى ِ
نورُدها فيما يلي:
 ترتكز عمليات إلشركة إلتجارية حول كسب إلعميل من خالل منظومة تعمل على تلبية رغباتهوإشباع حاجاته.
 إألتمتة إلكاملة لجميع إلعمليات إإلدإرية دإخل إلمؤسسة وجميع عناصرها. إعادة إلهيكلة إلكاملة في إلمؤسسات إلتجارية وإعادة توزيع إلوظائف ،مع إلتركيز على إلمهارةوإلكفاءة وإلقدرة على إستخدإم تكنولوجيا إلمعلومات.
 -تستطيع إلتغلب على إلحوإجز إلتقيدية للمسافات ونقص إلمعلومات عن إلفُرص إلتصديرية.
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وقد ذكر دإودية ومنور ( )2114مجاالت للتجارة إإللكترونية ،تتمثل في إآلتي:
حيث تُوفر إلبنوك خدمات إلكترونية كاالستعالم عن إلحساب وأسعار
 إلبنوك وإلتمويل،ُ
إلبورصات.
حيث إالشترإك في تصميم ُمنتج جديد دون إلحاجة إلى إلوجود في
 إلتصميمات إلهندسية،ُ
إلبقعة إلجغرإفية نفسها.
ُ
 إلتوزيع ،مثل توزيع إلمنتجات إإللكترونية من صور وأفالم وشرإئط موسيقية. إلنشر ،فقد أتاحت شركات إلنشر إصدإرإتها بصورة إلكترونية ،وهو مالم ي ُكن. إلتعامالت إلتجارية ،وينطوي على إلتبادل إلتجاري بين إلشركات من خالل عرض كاتالوجاتللمنتجات.
إلكترونية ُ
 تجارة إلكتب وإلمجالت ،حيث يتم فيها إلبحث عن أسعار إلكتب وإسمها ومحتوإها وإلدفع عبرإإلنترنت.
 6-1-2أبعاد التجارة اإللكترونية
هناك إلعديد من إألبعاد إلتي يمكن من خاللها قياس إلتجارة إإللكترونية وإستخدإماتها ،وقد
إعتمد إلباحث على مجموعة من إألبعاد في قياسها ضمن هذه إلدرإسة ،وتتمثل في إآلتي:
 -0دعم المستهلك ( :)CSويتعامل دعم إلمستهلك مع إلميزإت إلمتعلقة بالمعلومات إلعامة حول
إلشركة ،إالسئلة إلمتكررة  FAQومعلومات إلدعم وتفصيل جهات إالتصال .وتعد معلومات
دعم إلعمالء أساسية ألن إالفتقار إليها قد يؤدي إلى فقدإن إلعمالء إلمحتملين لعدم إلثقة
ببائع إلتجارة إاللكترونية (.)Rattanawicha & Esichaikul, 2005
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 -7تبادل المعلومات ( :)IEويشير إلى إلمدى إلذي تكون فيه معلومات إلمنتج متاحة بسهولة
لجميع إلمتسوقين عبر إالنترنت ،وقد طورت موإقع إلتوإصل إالجتماعي إلتسويقية لتمكين
إلمستهلكين من تبادل إلمشورة وإلتوصيات للتسوق مع إالشخاص إلذين يشاركونهم إلتفكير،
وميزة إلمشاركة هذه تعد شكال من إشكال إلتسويق إلشفوي وخالله يستطيع إلبائعون إالستفادة
منها للترويج لمنتجاتهم .ومع إستمرإر إلمتسوقين في تبادل معلومات إلمنتج مع إالخرين ،فقد
إصبحت آرإئهم قوة متزإيدة ودإفعة في مجال إلتجارة وتلعب دو إًر مهما في ق إررإت إالخرين
إلشرإئية ،ويثق إلمتسوقون بالمعلومات إلتي يتم تبادلها عن إلمنتجات من قبل عدد كبير من
إلمستهلكين أكثر من أي وسيلة إعالنية من خالل تبادل معلومات إلمنتج نفسه
(.)Wirtz, et al, 2010
 -3تقييم المنتج ( :)PCيتيح تقييم إلمنتج معرفة كيف يحب إلمستهلكون إلمنتج أو ال يحبونه
من خالل تقييم إلمنتج ( )Rating Productعلى مقياس خماسي ( 5- 0نجمة مثال)،
وبشكل مماثل لتبادل إلمعلومات ،يعد تقييم إلمنتج شكل من أشكال إلكلمة إلمنطوقة (إلتسويق
إلشفوي) ويمكن إن يزيد من قوة إلمستهلكين ،وقد أصبحت ميزة تقييم إلمنتج شائعة في إلعديد
من إلموإقع إالجتماعية (.)Lee & Lee, 2009

 0-0سلوك المستهلك
يعيش إإلنسان في بيئة يؤثر فيها ويتأثر بها وعليه أن يتكيف مع هذه إلبيئة لكونها تؤثر فيه
فتصدر عنه أنوإع مختلفة من إألنشطة من أجل إشباع حاجاته وتحقيق أهدإفه ولعل درإسة إلسلوك
يعرف
إإلنساني من أهم إلدرإسات إلتي تمكننا من فهم وتحليل وتفسير كل هذه إلسلوكيات ،حيث ُ
إلسلوك إإلنساني على أنه" :سلسلة متعاقبة من إألفعال وردود إألفعال إلتي تصدر عن إإلنسان في
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محاوالته إلمستمرة لتحقيق أهدإفه وإشباع رغباته إلمتطورة وإلمتغيرة ،كذلك هي إألفعال و
إالستجابات إلتي يعبر بها إإلنسان عن قبوله أو رفضه لمحوالت إلتأثير إلموجهة إليه من عناصر
إلبيئة إلمحيطة به سوإء كانت عناصر بشرية أو مادية"(إلغيث.)2015 ،
ويندرج سلوك إلمستهلك ضمن إلسلوك إإلنساني إلذي يستطيع من خالله أن يكون إتجاه معين
نحو إلمنتجات وإلخدمات إلتي يرغب في إلحصول عليها وإتخاذ إلقرإر إلشرإئي بناء على هذإ
إالدرإك وإلسلوك ،كما يضمن إدرإك إلمستهلك له إلمعرفة إلتامة بما يمكن إلحصول عليه من منافع
ومزإيا وفوإئد من إتجاهه نحو منتج أو خدمة وتكوين صورة ذهنية تدفعه إلى إلرغبة بالشرإء ألول
مرة أو تكرإر إلشرإء لمرإت عديدة (إلروإشدة.)7103 ،
 1-2-2مفهوم سلوك المستهلك
بشكل عام ال يوجد إتفاق أو إجماع حول تعريف إلمستهلك ،فتحديد إلمقصود بفكرة إلمستهلك
يترإوح بين معيارين ،إألول ينظر إلى إلمستهلك على أنه شخص يتصرف خارج نشاطه إلتجاري أو
إلمزود دون إعتبار للغاية من هذإ إلتصرف (حسن ،)7112 ،بعكس إلمعيار إلثاني إلذي يعتد
بالغرض أو إلهدف أو إلغاية من إلتصرف ،فالمعيار إألول هو معيار وإسع ،أما إلمعيار إلثاني فهو
معيار ضيق .أي أن تعريف إلمستهلك ينحصر في إتجاهين فهناك من يوسع في تعريفه للمستهلك
بحيث يشمل كل شخص يتعاقد بهدف إالستهالك أي الستعمال أو إستخدإم مال أو خدمة ،بينما
هناك إالتجاه إلغالب إلذي يضيق من تعريفه للمستهلك بحيث يقتصر على كل شخص يتعاقد
بقصد إستعمال مال أو خدمة إلشباع حاجاته إلشخصية أو إلعائلية.
عرف ( )Loura,2016إلمستهلك على أنه :إلشخص إلذي يشتري أو لديه إلقدرة لشرإء إلسلع
وعرف
وإلخدمات إلمعروضة للبيع ،بهدف إشباع إلحاجات وإلرغبات إلشخصية أو إلعائليةُ .
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إلمستهلك على أنه :من يستعمل إلمنتجات إلشباع حاجات إنسانية ،سوإء أكان إلشيء موضوع
إالستهالك مما يفنى باستعمال وإحد ،كالمأكول ،وإلمشروب ،وإلدوإء ،أو كان مما ال يفنى إال
باستعماالت متعددة ،متتابعة ،عن طريق إالندثار إلجزئي ،كالملبس ،ووسيلة إلنقل"(غطاس،
.)7105
أيضا ،أن إلمستهلك هو "ذلك إلشخص إلذي يبرم إلعقود
ومما إقترحه بعضهم من إلتعريفات ً
إاللكترونية إلمختلفة من شرإء وإيجار وقرض وإنتفاع وغيرها ،من أجل توفير كل ما يحتاجه من
سلع وخدمات إلشباع حاجاته إلشخصية أو إلعائلية ،ويرى إلباحثون أن إلمستهلك في مجال
إلمعامالت إلتجارة إاللكترونية هو نفسه إلمستهلك في مجال عمليات إلمستهلك في مجال عمليات
إلتعاقد إلتقليدية ،ولكنه فقط يتعامل عبر وسيلة إلكترونية خالل شبكة إتصاالت عالمية ،وهذإ يعني
أن للمستهلك إاللكتروني نفس حقوق إلمستهلك إلعادي وإلحماية إلقانونية إلتي يتمتع بها ،وإنما
إالختالف هو طريقة إلتوإصل فقط (قعيد.)2117 ،
وعرف عباسي ( )7102إلمستهلك على أنه :كل شخص يقتني أو يستعمل سلعة أو خدمة
لغرض غير مهني ،وبمفهوم مخالفة هذإ إلتعريف فكل شخص يقتني سلع أو خدمات ألغرإضه
إلمهنية ال يعد مستهلكاً ،وتطرق إلدإرسون في هذإ إلمجال إلى إلفرق بين إلمستهلك إلعادي أو
إلتقليدي وإلمستهلك إإللكتروني ،فالمسـتهلك إلعـادي تحكمـه إلقوإنين إلدإخلية إلخاصة بحماية
إلمستهلك ،بينما تحكم إلمستهلك إاللكتروني تحكمه إلقوإعـد إلخاصـة بحماية إلمتعامل بالقوإنين
إلمنظمة للتجارة إإللكترونية (عبد إلكريم.)2121،
ُ
وقد عرف علم إلتسويق مصطلحين هما :إلمستهلك إلنهائي وإلمستهلك "أو إلمشتري"
إلصناعي .ويعرف إألول بأنه" :إلشخص إلذي يقوم بشرإء إلسلعة أو إلخدمة .وذلك بهدف إشباع
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حاجة أو رغبة لديه أو لدى أفرإد عائلته أو َمن يعول من أقاربه" فهو عن هذإ إلطريق يشبع حاجة
غير تجارية ،وإنما يشتري إلسلعة أو إلخدمة ،ويستعملها ألغرإض شخصية أو منزلية (عبيدإت،
.)7103
ويرى إلباحث من خالل إلتعريفات إلسابقة ،أن إلمستهلك هو إلشخص إلذي لديه إلرغبة وإلقدرة
القتناء أو شرإء سلعة أو خدمة معينة بهدف إشباع رغباته وحاجاته إلشخصية أو إلعائلية أو من
يعول من أقربائه.
 2-2-2سلوك المستهلك
يعرف (علي )7105 ،سلوك إلمستهلك بانه عملية شرإء إلسلع وإلخدمات ،إلتي يرى إالفرإد
إنها صالحة إلشباع حاجاتهم ورغباتهم ،فيقررون شرإء كميات معينة منها في إوقات بذإتها.
ويشير (عبيدإت )7103 ،إلى سلوك إلمستهلك بأنه إلسلوك إلذي يبرزه إلمستهلك في إلبحث
عند شرإء إو إستخدإم إلسلع إو إلخدمات إو إلخبرإت إلتي يتوقع إنها ستشبع رغباته إو حاجاته
وحسب إالمكانات إلشرإئية إلمتاحة.
كما أشار (إلغدير )7100 ،إلى أن سلوك إلمستهلك عبارة عن تصرف إلفرد عند عمليات شرإء
إلسلع وإلخدمات إلمختلفة إلشباع بعض إلحاجات وإلرغبات إلتي يشعر بها ،فيقرر شرإءها بكميات
معينة وفى أوقات محددة ويعرف (منسي )7102 ،إلسلوك إالستهالكي بأنها إلعلمية إلتي من
خاللها يقوم إألفرإد بختيار وشرإء وإستخدإم إلسلع وإلخدمات وإألفكار وإلخبرإت إلشباع إحتياجاتهم
ورغباتهم.
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كذلك عرفت إلمصري ( )7102إلسلوك إالستهالكي بأنه مجموعة من إألفعال وإلتصرفات إلتي
يقوم بها إالفرإد إثناء إلبحث عن شرإء وإستخدإم إلسلع وإلخدمات إلتي يعتقد إنها صالحة إلشباع
رغباتهم وإحتياجاتهم.
كما ويمكن إلتعرف على سلوك إلمستهلك من خالل إلمالحظة إلمباشر لألفعال وإلتصرفات
وإلحركات إلتي يقوم بها إلمستهلك عند إتخاذ قرإر إلشرإء ،كما يمكن إلتعرف عليه من خالل
إإلجرإءإت إلتي تتم دإخل إلفرد وإلتي تسبق عملية إتخاذ إلقرإر وال يمكن مشاهدتها لذلك تحظى
باهتمام بالغ من طرف إلباحثين في أغلب إألحيان (قندور.)2117 ،
ويكون سلوك إلمستهلك عبر إلوسائل إإللكترونية تقر ًيبا نفس سلوك إلمستهلك تجاه إلمنتجات
في عملية إلشرإء إلتقليدي ،فاالختالف يكمن في إلوسيلة إلمستخدمة فقط ،وليس سلوكاتهم في حد
ذإتها (قعيد.)2117 ،
ك إنساني فطري نتيجةً للرغبة في تحقيق حاجة ُمعينة،
وسلوك إلمستهلك إإللكتروني هو سلو ٌ
وذلك قبل أن ُيصنف على أنه سلوك إستهالكي ،حيث يتضمن ذلك إلشرإء وإستخدإم إلسلع
وإلخدمات عبر موإقع إإلنترنت بوساطة مشاهدة إإلعالنات إإللكترونية إلتي لها تأثرها إلملحوظ
نوعا ما عن
نوعا من إلرضى عن إلسلع إلمعروضة ،وذلك يختلف ً
ويظهر ً
على نطاق وإسعُ ،
إلشرإء وإالستهالك من إلسوق إلتقليدي (إلهرش.)2114 ،
وهناك إلعديد من إلعوإمل إلتي تؤثر على سلوك إلمستهلك ،كما أشارت إليها قندور (،)2117
ومنها:
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إلمتغيرإت إلشخصية وإالجتماعية إلمؤثرة في سلوك إلمستهلك ،وإلتي قد تدفعه إلى إلتصرف
ُ -1
بشكل ُمعين؛ أي أنها تُحدد إلسلوك إالستهالكي للفرد ،مثل شخصيته ،وإلدوإفع وإلحاجات إلتي
بناء عليها.
يتحرك ً
مثال،
إلمحيطة إلمتغيرة إلتي تؤثر على سلوكه إلشرإئي وتوجه تصرفاته؛ كالثقافة إلمحلية ً
 -2إلبيئة ُ
إلمعطيات إالجتماعية وإلسياسية وإالقتصادية
ُ
حيث إن إلفرد إإلنساني يتفاعل يوميًّا مع ُ
طا إستهالكيًّا ُمختلفًا.
إلمختلفة ،مما قد يؤدي إلى إختالف إلثقافات بين إألفرإد لتعكس نم ً
ُ
حيث خلصت بعض إلبحوث إلى أن إلمستهلك ليس بالضرورة هو إلمبادر أو
 -3إلتأثير إألسريُ ،
إلمؤثر أو إلمقرر أو إلمشتري ،كما أنه قد يلعب أحد هذه إألدوإر ،كلها فاألم قد تشتري لعبة
لغرض إستعمالها من طرف إالوالد ،وإألب قد يؤثر في إلقرإر إلشرإئي لألسرة ،وعندما يتصرف
إلفرد من أجل شرإء سلعة وإحدة ما فإنه يعبر عن هذإ إلسلوك إلشرإئي وإالستهالكي بوإسطة
إستخدإمه.
 3-2-2أنواع السلوك االستهالكي
تتعدد طرق وأساليب إنفاق إلفرد لدخله لموإجهة حاجات بيولوجية وإجتماعية وثقافية في فترة
زمنية معينة ويتأثر هذإ إلنمط بما تتمسك به إألسرة من قيم وعادإت وتقاليد ،وقد أشارت إلدرإسات
وإلبحوث إلى أنه يمكن تقسيم أنوإع إلسلوك إالستهالكي للسلع وإلخدمات وإلمنتجات ،كما يلي:
 .0نمط االستهالك الترفى :يوجد هذإ إلنمط إالستهالكي إلترفى بين أصحاب إلموإقع إلطبقية
إلرأسمالية إلتي يوجد لديها رصيد مادي وثقافي أو معرفة كبيرة بالسلع وإلمنتجات من حيث
قيمتها إالستخدإمية ويميل أصحاب هذه إلموإقع إلطبقية إلى إلتفاخر ومن ثم إلمغاالة في
إستهالك إلسلع وإلمنتجات إلمادية وإلمعنوية (أبو سيف.)7100 ،
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 .7نمط االستهالك المعتدل :إلنمط إالستهالكي إلمعتدل يكون أكثر إنتشا إًر بين أصحاب إلموإقع
إلطبقية إلوسطى وذلك بحكم ما لديهم من خصائص تميزهم كالتعليم وإنتظام إلدخل وثباته ما
لديهم من وعى إجتماعي بقيم إالستعمال للسلع وإلمنتجات وهذإ يجعلهم أكثر حرصاً على
إستهالك كل ما هو ضروري ومفيد لإلنسان (رإمح.)7106 ،
 .3نمط االستهالك التعويضي :إلنمط إالستهالكي إلتعويضي هو نمط ينتشر بين أصحاب إلموإقع
إلطبقية إلدنيا كالعمال وصغار إلفالحين وغيرهم من إلباعة إلمتجولين وفقرإء إلمجتمع إلذين
تنخفض مستويات أوضاعهم إالجتماعية وإالقتصادية وإلثقافية ويتعرضون لعدم إنتظام إلدخل
وهذإ يجعلهم حينما يتوفر لديهم وفرة مادية يقبلون على إالستهالك بطريقة مبالغ فيها فإنهم
بذلك يجدون في هذإ بديالً عما لحق بهم من ضرر أو فشل في تحقيق حرإك إجتماعي
(أبوسيف.)7100 ،
المستهلِك
 4-2-2دوافعُ ُ
بناء على إعتبارإت عديدة ،ومن أفضل تلك إلتقسيمات
صن ُ
ف دوإفع إلمستهلك إلى عدة أقسام ً
تُ َ
حيث تُصنف دوإفع إلمستهلك إلى:
ما أوردته حيمر (ُ ،)2119
 -1دوافع عاطفية :وهي إلعناصر إلتأثيرية إلتي تدفع إلمستهلك إلى شرإء إلمنتجات دون تقسيم
موضوعي لإلمكانية إلمادية ،بل يسعى لشرإء سلعة ما لمجرد تقليد آرإء بعض إلجماعات
إلمرجعية إلتي ينتمي إليها ،أو أنه يشتريها لمجرد أن إلمظهر إلخارجي أو لون أو حجم
إلعبوة قد نال إعجابه بال تأثير من جماعة مرجعية معينة.
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 -2الدوافع العقلية :وهـي إلقـوى إلتـي تجعـل إلفـرد ال يتجـه إلـى إإلقـدإم علـى سـلعة معينـة إال بعـد
قرإر عقالنـي مـدروس ،وإلقيـام بالمفاضـلة بـين إلبـدإئل علـى أسـاس موضـوعي وتفكيـر منطقـي
بشكل يحقق له إلرضا وإإلشباع.
وهنا يـرى إلكثيـر مـن أصـحاب نظريـات إلـتعلم أن إألفـرإد يكتسـبون سـلوكهم مـن خـالل
 -3التعلّمُ :
إلــتعلم إلــذي يــأتي مــن خــالل إلخب ـرة وإلتجربــة ،فــإذإ كانــت إلخب ـرة إيجابيــة فــان عمليــة إلش ـرإء
تصبح عادة إسـتهالكية يصـعب تفسـيرها ،أمـا إذإ كانـت نتيجـة إلخبـرة سـليمة فـإن هـذإ سـيؤدي
إلى عدم تكرإر عودة إلمستهلك إلى إلشرإء وإفتقار أو إنعدإم إلثقة بالمنتوج.
وتبعـا لـذلك
 -4المعتقدات والمواقف :تتكـون إلمعتقـدإت وإلموإقـف إلتـي تـؤثر علـى سـلوك إألفـرإدً ،
على سلوكهم إلشرإئي من خالل عملية إلتأثر وإلتأثير بالمحيط ،ومن خالل إإلدرإك إلتعلم.
 5-0-0أبعاد سلوك المستهلك
يمكن قياس سلوك إلمستهلك من خالل مجموعة من إألبعاد ،وقد إعتمد إلباحث على عدد من
هذه إألبعاد في إلدرإسة ،وتتضمن ما يأتي:
 -1االستجابة اإلدراكية :إن نقطة بدإية أي سلوك من طرف إلمستهلك هو حاجته إلغير مشبعة
لشيء ما ،وتظهر أهمية إلوسائل إاللكترونية من خالل إظهار ما للمنتج من أهمية باإلضافة
إلى مميزإته وخصائصه وإلمنافع إلمحققة من خالل إستخدإمه ،وذلك عن طريق ما يحويه
إلموقع إاللكتروني للمؤسسة لذلك ،باإلضافة إلى إإلعالنات إاللكترونية عن طريق عديد
إلوسائل وحتى إالستعانة باإلعالنات إلتقليدية (قندور .)2117 ،وبعد إدرإك إلمستهلك لحاجته
لمنتج معين ،فإنه يبدأ بجمع إلمعلومات حول ذلك إلمنتج ومعرفة إن كان قاد إر على إشباع
حاجته أم ال ،وهنا سيلجأ إلى عديد إلمصادر وإلتي يعتبر محيط إلمستهلك إالجتماعي أحدها،
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فإنه كذلك سيضطر للبحث عنها عبر إلوسائل إاللكترونية كمحركات إلبحث في إالنترنت
ومرإسلة أصدقاء إلعالم إالفترإضي عن طريق مجموعات إلنقاش ،وهنا يجب على إلمؤسسات
إلتي تتبنى إلترويج إاللكتروني إستخدإم إلتسويق إلمباشر إاللكتروني ،وإرسال إلرسائل عن
طريق إلهاتف أو إلبريد إاللكتروني إلعطاء موإصفات إلمنتج للمستهلك عسى ذلك يساعده في
إلتفضيل بينه وبين منتجات أخرى في إلسوق (قعيد.)2117 ،
 -2االستجابة الوجدانية :تعبر إالستجابة إلوجدإنية عن شعور إلمستهلك وعوإطفه نحو إلشي
موضوع إالستهالك ،فإذإ كانت مشاعر إلمستهلك إعجاب أو عدم إعجاب فقد تتكون لديه
مشاعر إيجابية أو سلبية نحو إلمنتج ،إن إلعالقة إلوجدإنية إلتي يشكلها إلمستهلك مع إلمنتج
أو إلسلعة هي في إلوإقع عالقة معقدة ،تثير مستويات سلوكية عديدة ،تتدإخل من خاللها ردود
إألفعال إلدإخلية وإلخارجية ،إلوإعية وإلآلوإعية ،كما تخضع عمليات تقييم إلمنتج من قبل
إلمستهلك لألحكام إلمنطقية كطريقة أدإء إلمنتج لوظائفه وسهولة أو صعوبة إستخدإمه
وضرورة إمتالكه أو إستعماله وغيرها ،ولألحكام إلذإتية كعدم وجود مسوغات منطقية إقتناءه
رغم وجود رغبة جامحة لدى إلمستهلك المتالكه أو إستخدإمه (أبو سيف.)2111 ،
 -3الشراء :تعرف عملية إتخاذ إلقرإر إلشرإئي بأنها إإلجرإء إلذي يقوم إلمستهلكون من خالله
بجمع إلمعلومات وتحليلها وإالختيار بين بدإئل إلسلعة أو إلخدمة أو إلمنظمات أو إألفرإد أو
إألماكن أو إألفكار ،وهي كذلك مجموعة إلتدإبير إلمنسقة وإلمحكمة إلتي يتم إتخاذها لتلبية
إلحاجات ،وهناك إلعديد من إلظروف إلمحيطة بالموقف إلشرإئي وإلتي تؤثر في عملية إتخاذ
إلقرإر إلشرإئي ،مثال ضغط إلوقت ،فضيق إلوقت إلمتاح للشرإء قد يؤدي إلى إتخاذ قرإر
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متسرع دون إلبحث عن إلمعلومات إلالزمة وال تقييم إلبدإئل إلمتاحة ،وهذإ قد يؤدي إلى تشكل
عدم رضا إلمستهلك بعد إلشرإئي (رإمح.)2116 ،

 3-0التكنولوجيا المالية
تُ َع ُّد إألزمة إلمالية إلعالمية عام  2118ل ـح ـظــة إنتقالية فاصلة بين إلمرإحل إلتي سبقت إلتطور
في إلتكنولوجيا إلمالية وإلتقنية إلتنظيمية من إلنموذج إل ـحــالــي ،وها هي إل ـيــوم ،تدخل إلتكنولوجيا
إلمالية مرحلة من إلتطور إلسريع ،تميزت بانتشار إلشركات إلناشئة ،وغيرها مــن إلشركات إلجديدة،
مثل شركات تكنولوجيا إلمعلومات وإلتجارة إإللكترونية (أبو كرش.)2119 ،
ستستمر
وقد إزدإدت إالستثمارإت في إلتكنولوجيا إلمالية بشكل ضخم في جميع أنحاء إلعالم ،و
ُّ
نظر إلى أن إلتكنولوجيا إلمالية ال تتعلق بقطاع إلخدمات إلمالية فقط ،ولكن بكل
في إلزيادةً ،إ
إألعمال إلتجارية إلتي تتعامل مع صناعة إلخدمات إلمالية (حرفوش.)2119،
توصف إلتكنولوجيا إلمالية على أنها تلك إلمنتجات وإلخدمات إلتي تعتمد على إلتكنولوجيا
وإلتقنيات إلحديثة لتحسين نوعية إلخدمات إلمالية إلتقليدية ،تتميز هذه إلتكنولوجيا بأنها أسرع
وأرخص وأسهل ويمكن لعدد أكبر من إألفرإد إلوصول إليها ،وفي معظم إلحاالت يتم تطوير هذه
إلخدمات وإلمنتجات بوإسطة شركات ناشئة ،وإلتكنولوجيا إلمالية قطاع سريع إلنمو يتيح تحقيق
عائدإت إستثمارية قوية تدعم مسار إلتنمية إالقتصادية في جميع أنحاء إلمنطقة ،كما توفر شركات
إلتكنولوجيا حلوًال جديدة يستطيع إلقطاع إلمالي توظيفها لتحسين كفاءة وفعالية عملياته إلتشغيلية
(حرفوش.)2119 ،
وقد شهد إلعالم إليوم نقلة نوعية من إالقتصاد إلنقدي إلى إالقتصاد غير إلنقدي ،بفضل
حيث إنها قادرة على إحدإث تغييرإت جذرية في قطاع إلخدمات إلمالية،
خدمات إلتكنولوجيا إلماليةُ ،
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حيث تقدم إلتكنولوجيا إلمالية خدمات لكثير من إألفرإد وإلمؤسسات بأسرع إلسبل وأقلها ُكلفةً ،مقارنة
بالوسائل إلتقليدية ،مما يجعلها تستطيع أن تساهم مساهمة كبيرة في تحقيق إالستقرإر إلمالي ،لذلك
شهد حديثًا من هذإ
تُ َع ُّد إلمرحلة إلرإهنة ،مرحلة حاسمة لمن يعمل في قطاع إلخدمات إلمالية ،لما ُي ُ
إلكم إلهائل من إالبتكارإت إلتكنولوجية إلتي غيرت طريقة ممارسة إألعمال ،ونقل إألموإل،
وإلمعامالت إليومية ،و قطاع إلتكنولوجيا إلمالية هو أحد أبرز إلقطاعات إلتي تتلقى إلدعم من قبل
صناع إلقرإر في شتى أنحاء إلعالم (زينب وإلزه إرء.)2118 ،
 1-3-2مفهوم التكنولوجيا المالية
تعرف إلتكنولوجيا إلمالية ( )Fintechبصورة عامة على أنها أي إخترإع تكنولوجي يتم توظيفه
في إلخدمات إلمالية ،وهذه إالبتكارإت إلتي إستخدمت في هذه إلصناعة وطورت تكنولوجيات جديدة
تنافس إألسوإق إلمالية إلتقليدية (أبو كرش.)7102 ،
حيث إن هذإ إلمصطلح
وتُشير كلمة "فيتنك" إلى إستخدإم إلتكنولوجيا لتقديم حلول مالية،
ُ
يتكون من قسمين؛ فاألول هو مصطلح "إلتكنولوجيا" ،وأما إلثاني هو ُمصطلح "إلتمويل" ،فهو يعني
إلشركات إلناشئة إلمبتكرة ،إلتي تستعمل إلتكنولوجيا من أجل إعادة إلنظر في إلخدمات إلمالية
وإلمصرفية (بن علقمة.)2118 ،
وقد توصل معهد إلبحوث إلرقمية في إلعاصمة إلبولندية دبلن إلى تعريفها على أنها" :عبارة
عن إالخترإعات وإالبتكارإت إلتكنولوجية إلحديثة في مجال قطاع إلمالية ،وتشمل هذه إالخترإعات
مجموعة إلبرإمج إلرقمية إلتي تستخدم في إلعمليات إلمالية للبنوك وإلتي تشتمل على إلكثير من
إلعمليات وإلمعامالت مع إلزبائن وإلخدمات إلمالية مثل :تحويل إألموإل وتبديل إلعمالت وحسابات
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نسب إلفائدة وإألرباح ،ومعرفة إألرباح إلمتوقعة لالستثمارإت وغير ذلك من إلعمليات إلمصرفية"
(إإلمام.)2118 ،
وتمثل إلتكنولوجيا إلمالية مجموعة من إلمعارف وإلطرق وإلمهارإت إلمالية وإلمصرفية ،وهي
ليست هدفا في حد ذإته ،بل وسيلة تستخدمها إلمؤسسات إلمالية وإلمصرفية لتحقيق أهدإفها؛ وتُ ُّ
عد
إلخدمة إلمالية إلمصرفية إلمجال إلرئيس لتطبيق إلتكنولوجيا (حرفوش.)2119 ،
وكان للشركات إلناشئة دور كبير في عملية إبتكار تكنولوجيات جديدة ،ولكن إلعديد من إلبنوك
إلعالمية إلكبيرة مثل  HSBCوكردت سويز ،طوروإ أفكار للتكنولوجيا إلمالية إلخاصة بهم .وتتنوع
خدمات وشركات إلتكنولوجيا إلمالية بشكل وإسع من تطبيقات إلدفع إلنقدي إلى برإمج وتطبيقات
معقدة مثل إلذكاء إلصناعي وإلبيانات إلكبيرة (إلحافظ.)7102 ،
وتعد إلتكنولوجيا إلمالية وليدة ما خلفه إلتقدم إلتكنولوجي في إلجانب إلمالي لالقتصاد إلعالمي،
حيث أفرزت وجه تمويلي جديد وناشئ مجسد في إلشركات إلناشئة ،وإلتي مثلت تحدي أمام إلبنوك
إلتقليدية من جانب ،ومن جانب آخر منافساً قوياً قد يقلل من فرصها إالستثمارية إذإ لم تتدإرك
وتيرة إلعالم من تقدم رقمي بما يخدم زبائنها ،حيث تسهم هذه إلتكنولوجيا في عدة ميزإت تنعكس
على إلمستثمرين إلممولين من جهة وعلى إلمستفيدين من إلخدمات إلمالية من جهة أخرى (زينب،
وإلزهرإء.)7102 ،
 0-3-0مراحل تطور التكنولوجيا المالية
ال تعد إلتكنولوجيا إلمالية ظاهرة جديدة وحديثة ،فالخدمات إلمصرفية وإلمؤسسات إلخدمات
طويال من أجل إستخدإم إلتكنولوجيا كوسيلة أساسية ،إذ مرت بمرإحل
زمنا تاريخيًّا
ً
قضت ً
إلمالية َ
عديدة ،يمكن إستعرإضها فيما يأتي (حرفوش:)2119 ،
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حيث كان ذلك بدإية إلعولمة
 -1إلمرحلة إألولى إلتي تتمثل باخترإع جهاز إلصرإف إآللي،
ُ
إلمالية.
 -2إلمرحلة إلثانية ،بقيت فيها إلتكنولوجيا إلمالية ُمقتصرة دإخل قطاع صناعة إلخدمات إلمالية
إلتقليدية ،وهذه إلفترة هي بدإية تقدم إلمدفوعات إإللكترونية ،وأنظمة إلمقاصة ،أجهزة
إلصرإف إآللي ،وإلخدمات إلمصرفية عبر إالنترنت.
 -3إلمرحلة إلثالثة ،وهي تبدأ حينما جاء إلزمن إلذي ظهرت فيه شركات ناشئة جديدة ،وإلتي
شرعت في تقديم منتجات وخدمات مالية مباشرة إلى إلشركات وعامة إلناس.
وتُقدم إلتكنولوجيا إلمالية إلكثير من إلخدمات ،مثل إالستثمار وإلتمويل ،وإلخدمات إلموجهة
للشركات وإلبنوك ،وخدمات إلدفع إلتي تنطوي على إلنشاطات إلمصرفية إألكثر نشاطا ومرونة
وإلتي تقدمها إلفينتك للعديد من إألفرإد ،وإلخدمات إلمصرفية إلبسيطة إلموجهة إلكترونيًّا عبر
إالنترنت لألفرإد ،بتكاليف منخفضة ،وتشمل أيضا حلول لتسيير إلميزإنية (حرفوش.)2119 ،
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 4-0الدراسات السابقة
قام إلباحث بتلخيص مجموعة من إلدرإسات إلسابقة ذإت إلعالقة إلمباشرة وغير إلمباشرة
بموضوع إلدرإسة إلحالية ،وترتيبها حسب إلتسلسل إلزمنى من إألحدث إلى إألقدم ،وكما يأتي:
دراسة بوهدبي ( ،)2115بعنوان" :تأثير التسويق اإللكتروني على سلوك المستهلك :دراسة حالة

اتصاالت الجزائر وكالة مستغانم".

هدفت هذه إلدرإسة إلى إلتعرف على أثر إلتسويق إإللكتروني في سلوك إلمستهلك ،ولتحقيق
هدف إلدرإسة إعتمدت إلباحثة إلمنهج إالستقرإئي وذلك باالعتماد على إلدرإسات إلسابقة وإلمرإجع
وإلمعلومات ذإت إلصلة بموضوع درإستها.
توصلت إلدرإسة إلى مجموعة من إلنتائج ،من أهما :أن إلتسويق إإللكتروني يسعى إلى تدعيم
صورة إلمنظمة وتحسين سمعتها وبالتالي فهو يؤثر تأث إًر إيجابياً وغير مباشر على سلوك إلمستهلك
وعلى مرإحل إتخاذ إلقرإر إلشرإئي لديه ،وبذلك فإن للتسويق إإللكتروني أث إًر ممارساً على سلوك
إلمستهلك إلنهائي.
دراسة العضايلة ( ،)2115بعنوان :دور شبكات التواصل االجتماعي في التأثير على القرار

الشرائي للمستهلك عبر االنترنت :دراسة تحليلية في جامعة القصيم – المملكة العربية السعودية.

هدفت هذه إلدرإسة إلى قياس دور إلشبكات إالجتماعية (شبكات إلتوإصل إالجتماعي) في
إلتأثير على إلقرإر إلشرإئي لدى طالب جامعة إلقصيم ،ولتحقيق هدف إلدرإسة إعتمد إلباحث
إألسلوب إلتحليلي للوصول إلى إلنتائج ،وتكونت عينة إلدرإسة من ( )572طالباً في جامعة إلقصيم
في إلسعودية.
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توصلت إلدرإسة إلى مجموعة من إلنتائج من أهمها :أن أبعاد شبكات إلتوإصل إالجتماعي
(تبادل إلمعلومات ،تقييم إلمنتج) تمتلكان تأثي إًر على إلقرإر إلشرإئي ،فيما إشارت إلنتائج إلى عدم
وجود تأثي إر للبعد إلمتعلق بدعم إلمستهلك كأحد أبعاد إلتوإصل إالجتماعي في إلتأثير على إلقرإر
إلشرإئي.
دراسة سلفارجو وكارثكين ( )Selvaraju & Karthikeyan, 2016بعنوان
Impact on E-Commerce towards Online Shopping and Customer
Buying Behavior
التأثير على التجارة اإللكترونية تجاه التسوق عبر اإلنترنت والسلوك الشرائي للمستهلكين
هدفت هذه إلدرإسة إلى إلتعرف على إلعوإمل إلتي تؤثر على إلسلوك إلشرإئي للمستهلكين عبر
إإلنترنت ،ولتحقيق هدف إلدرإسة إعتمد إلباحثان إلمنهج إلوصفي إلتحليلي ،وتكونت عينة إلدرإسة
من ( )026مستهلكاً يتسوقون عبر إإلنترنت في مدينة تاميالندو إلهندية.
أظهرت إلدرإسة مجموعة من إلنتائج من أهمها :أن سهولة إلوصول إلى إلمنتجات من خالل
موقع إلويب للتسوق ولمدة  72ساعة وسبعة أيام تجعل إلمستهلك يشعر برإحة أكبر مما يؤثر على
سلوكه إيجاباً نحو إلسلع وإلمنتجات وإتخاذ إلقرإر في شرإئها ،كما أظهرت إلدرإسة أن إلمخاطر
أيضا بشكل كبير على نية إلعميل في إتخاذ قرإر إلشرإء ،وأن تقديم خدمة
وخصائص إلمنتج تؤثر ً
عمالء أفضل من خالل إلرد إلسريع على أسئلة إلعمالء ،وإلتعامل إلسريع مع إستفسارإت إلعمالء
وشكاويهم من شأنه تحسين صورة إلعالمة إلتجارية لمتاجر إلتجزئة عبر إإلنترنت ،وبالتالي إلتأثير
على سلوكهم وقرإرهم إلشرإئي.
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دراسة القندوز ( )2117بعنوان" :التجارة اإللكترونية ودورها في سلوك المستهلك :دراسة

ميدانية.

هدفت إلدرإسة إلى معرفة إلعالقة بين إلمتغيرإت إلديموغرإفية (نوع إلمستهلك -عمر
إلمستهلك -إلمستوى إلتعليمي للمستهلك -إلحالة إالجتماعية للمستهلك -دخل إلمستهلك -مهنة
إلمستهلك-حجم أفرإد إألسرة) ومدى درجة إلتسوق من موإقع إلتجارة إإللكترونية عبر إإلنترنت،
ولتحقيق هدف إلدرإسة إعتمدت إلباحثة إلمنهج إلوصفي إلتحليلي ،تكونت عينة إلدرإسة من ()51
مستهلكاً يتسوقون عبر إالنترنت في مدينة مصرإته إلليبية.
توصلت إلدرإسة إلى مجموعة من إلنتائج من أهمها :عدم وجود عالقة إرتباطية دإلة إحصائياً
بين كل من إلعمر وإلحالة إالجتماعية وإلدخل وحجم أفرإد إألسرة وبين مدى إلتسوق إإللكتروني،
أي أن كل هذه إلمتغيرإت لم تؤثر في إلسلوك إلشرإئي للمستهلكين.
دراسة قعيد ( ،)2117بعنوان :الترويج اإللكتروني ودوره في التأثير على سلوكيات المستهلك

تجاه المنتجات المقدمة من طرف المؤسسات االقتصادية"

هدفت هذه إلدرإسة إلى معرفة إلدور إلذي يلعبه إلترويج إاللكتروني في إلتأثير على سلوكيات
إلمستهلك تجاه إلمنتجات إلتي تقدمها إلمؤسسة إالقتصادية ،ومعرفة مستوى إستخدإم تكنولوجيا
إلمعلومات وإالتصال للمجتمع إلجزإئري ،باإلضافة للتعرف على مستوى إستخدإم إلمؤسسات
إالقتصادية إلمحلية بما فيها إلصغيرة وإلمتوسطة للترويج إاللكتروني من وجهة نظر إلمستهلك،
وتحقيق أهدإف هذه إلدرإسة إستخدمت إلباحثة إلمنهج إلوصفي ،وتكونت عينة إلدرإسة من ()320
مستهلكاً في إلعاصمة إلجزإئر
توصلت إلدرإسة إلى مجموعة من إلنتائج ،من أهمها :أن هناك مستوى مرتفعاً من إالستجابة
إلوجدإنية وإإلدرإكية للمستهلكين نحو إلترويج إإللكتروني ،ووجود عالقة ذو داللة إحصائية في
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تأثير إلترويج إاللكتروني على سلوك إلمستهلك إلجزإئري ،لكن هذإ إلتأثير متفاوت من وسيلة
ترويجية إلى أخرى ،وأن إلموقع إاللكتروني للمؤسسة وما يحتويه يعتبر من أكثر عناصر إلترويج
إاللكتروني تأثي إًر على سلوك إلمستهلك ،يليه إإلعالن إاللكتروني.
دراسة جوبتا وجين ( )Gupta & Jain, 2017بعنوان:
Consumer Behavior towards E- Commerce: Online Shopping
سلوك المستهلك تجاه التجارة اإللكترونية :التسوق عبر اإلنترنت
هدفت هذه إلدرإسة إلى إلتعرف على سلوك إلمستهلكين تجاه إلتجارة إإللكترونية وتصورإت
إلمستهلك فيما يتعلق بالتسوق عبر إإلنترنت ،ومستوى رضا إلمستهلكين إلذين يستخدمون إلتسوق
عبر إإلنترنت ،وتحديد إلعوإئق إلمختلفة للتسوق عبر إإلنترنت ،ولتحقيق أهدإف إلدرإسة إعتمد
إلباحثان إلمنهج إلوصفي إلتحليلي ،وتكونت عينة إلدرإسة من ( )21مستهلكاً يتعاملون بالتجارة
إإللكترونية في مدينة باثيندإ إلهندية.
أظهرت إلدرإسة مجموعة من إلنتائج من أهمها أن إلمستهلكين في إلوقت إلحالي يوإجهون
إلكثير من إلمخاوف إألمنية في إلمعامالت عبر إإلنترنت وال يشعرون بالرإحة عند إلتسوق عبر
إإلنترنت ،وهذإ ما يؤثر على سلوكهم إلشرإئي سلباً .وأن هناك إلعديد من إلعوإمل إلتي تؤثر إيجاباً
في سلوكهم إلشرإئي من هذه إلعوإمل صدق إلمعلومات إلتي تظهرها موإقع إلتسوق عن إلمنتج،
وسهولة إلتوصيل وإلدفع عند إالستالم ،وكذلك دعم إلمستهلك إلمتمثل في إإلجابة عن إلتساؤالت
وإلتقييم إلجيد للمنتج.
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دراسة ليو وزيهنغ ( ،)Liu & Zheng, 2018بعنوان:
Analysis of the Impact of Customer Trust on Consumers' Purchase
Behavior Based on Online Shopping Platform: Taking Taobao Shop as
an Example
هدفت هذه إلدرإسة إلى إلتعرف على أثر بعض إلعوإمل على إلسلوك إلشرإئي للمستهلك عبر
إإلنترنت ،ولتحقيق هدف إلدرإسة إعتمد إلباحثان إلمنهج إلوصفي إلتحليلي ودرإسة إلحالة ،وتكونت
عينة إلدرإسة من ( )21مستهلكاً يتعاملون مع موقع ( )Taobao Shopإإللكتروني في إلصين.
توصلت إلدرإسة إلى مجموعة من إلنتائج من أهمها :أن أكثر إلعوإمل إلمؤثرة على سلوك
إلمستهلك إلشرإئي عبر إإلنترنت إألسعار إلمنخفضة وتصميم موإقع إلويب بطريقة جذإبة ،وتوفير
معلومات عن إلشركة إلتجارية.
دراسة رحمان وآخرون ( )Rahman et al., 2018بعنوان:
Consumer buying behavior towards online shopping: An empirical
study on Dhaka city, Bangladesh
السلوك الش ارئي للمستهلك تجاه التسوق عبر اإلنترنت :دراسة تجريبية في مدينة دكا ،بنغالديش
هدفت هذه إلدرإسة إلى إلتعرف على أهم إلعوإمل إلمؤثرة على إلسلوك إلشرإئي للمستهلكين
عبر إالنترنت ،ولتحقيق هدف إلدرإسة إعتمد إلباحثون إلمنهج إلوصفي إلتحليلي ،وتكونت عينة
إلدرإسة من ( )061مستهلكاً عبر إالنترنت في مدينة دكا في بنغالدش ،وزعت عليهم أدإة إلدرإسة
إلمتمثلة باستبيان.
أظهرت نتائج إلدرإسة أن أكثر إلعوإمل تأثي إًر على إلسلوك إلشرإئي للمستهلك عبر إإلنترنت
تمثلت في خدمة إلتوصيل إلى إلمنازل وإلدفع عند إالستالم ،وإلحصول على إلمعلومات إلكافية عن
إلمنتج وعن إلشركة ،باإلضافة إلى أمان نظام إلدفع.
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دراسة عثمان ( ،)2118بعنوان" :أثر التجارة اإللكترونية على نجاح المنظمات".
هدفت هذه إلدرإسة إلى إلتعرف على بيئة إلتجارة إإللكترونية ومقارنتها ببيئة إلتجارة إلتقليدية
ومعرفة مدى كفية للتعامل مع تلك إلبيئة وحصر إلمشكالت في ظل هذه إلبيئة إن وجدت وإقترإح
بعض إلتوصيات إلتي تساهم في حلها ،ولتحقيق أهدإف إلدرإسة إعتمد إلباحث إلمنهج إلوصفي
إلتحليلي ،وأسلوب درإسة إلحالة وكذلك تحليل نتائج إلدرإسة ،تكونت عينة إلدرإسة من ( )32عامالً
في إلمستويات إإلدإرية إلعليا وإلوسطى من إلعاملين في عدد من إلمنظمات إلصناعية في إلعاصمة
إلسودإنية إلخرطوم.
أظهرت إلدرإسة مجموعة من إلنتائج من أهمها :إن إلتجارة إاللكترونية في وإقع إألمر تختلف
عن إإلدإرة إلتقليدية في قدرتها على تسريع وتبسيط أسلوب تقديم إلخدمات ،وبالتالي فإن إلتجارة
إإللكترونية ذإت تأثير مهم في نجاح منظمات إألعمال.
دراسة بن علقمة ( )2118بعنوان" :دور التكنولوجيا المالية في دعم قطاع الخدمات المالية

والمصرفية"

هدفت هذه إلدرإسة إلى تسليط إلضوء على مفهوم إلتكنولوجيا إلمالية وأهميتها وكيفية إالستفادة
إلبنوك وشركات إلتكنولوجيا إلمالية من إلتعاون إلقائم بينهما بما يخدم مصلحة إلطرفين ،مع إالشارة
للتجربة إلبحرينية ،ولتحقيق إهدإف إلدرإسة إعتمد إلباحثة إلمنهج إلوصفي وذلك بالرجوع إلى
إلمصادر إلمختلفة وإلدرإسات إلسابقة وإلبيانات وإلمعلومات إلعالمية في موضوع إلتكنولوجيا إلمالية.
توصلت إلدرإسة إلى أن إلتكنولوجيا إلمالية تتيح إلعديد من إالمكانات وإلمزإيا فيما يتعلق
بالخدمات إلمالية وإلتجارة إإللكترونية ،ولكن البد من توفير بيئة موإتية كتوفير إلقوإعد إلتنظيمية
إلمالئمة لعمل إلشركات إلناشئة في هذإ إلمجال ،هذإ باإلضافة إلى إألمن إلمعلوماتي وتوفير إلبنية
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إلتحتية لتكنولوجيا إلمعلومات وإالتصاالت .كما أن تطور إلتكنولوجيا إلمالية يتوقف على مرإجعة
إألطر إلقانونية وإلرقابية خاصة وضوح إلقوإنين إلمتعلقة بتدإول إلمنتجات إلمالية إلرقمية وإدإرة
إلمخاطر إلتي تنشأ من إلمنتجات وإلخدمات إلمالية وإلمصرفية إلمستحدثة ،وذلك باستخدإم
إلمختبرإت إلتنظيمية.
دراسة ليو وآخرون ( ،)Liu et al, 2019بعنوان
Online Cross Border E commerce Consumer Behavior: A Case Study
of Sino US Trade Conflicts.

سلوك المستهلك في التجارة اإللكترونية عبر الحدود عبر اإلنترنت :دراسة حالة للنزاعات
التجارية الصينية األمريكية
هدفت هذه إلدرإسة إلى إلتعرف على كيفية تأثير إلنزإعات إلتجارية بين إلصين وإلواليات
إلمتحدة على سلوك إلمستهلك للتجارة إإللكترونية عبر إإلنترنت ،وإسترإتيجيات إلعمل إلخاصة
بالتجارة إإللكترونية عبر إإلنترنت إلتي تم تبنيها لموإجهة إلحرب إلتجارية إلصينية إألمريكية،
ولتحق يق أهدإف إلدرإسة إعتمد إلباحثون إلمنهج إلوصفي وذلك من خالل تحليل بيانات إلتجارة
إإللكترونية وإلتعامالت إلتجارية للمستهلكين إلصينيين.
أظهرت نتائج إلدرإسة أنه لم يتم تغيير رغبة إلمستهلكين في إالستهالك ،وإلقدرة إالستهالكية
وأنماط سلوك إلمستهلك ،وال إسترإتيجيات إألعمال وإألنماط إلتجارية خالل هذه إلفترة من إلصرإع
إلتجاري بين إلصين وإلواليات إلمتحدة.
دراسة الحاج علي ( ،)2112بعنوان" :أثر التجارة اإللكترونية على تخفيض التكاليف اإلدارية"
هدفت إلدرإسة إلى إلتعرف على أثر إلتجارة إإللكترونية في تخفيض إلتكاليف إإلدإرية،
ولتحقيق هدف إلدرإسة إعتمد إلباحث إلمنهج إلوصفي إلتحليلي ،وتكونت عينة إلدرإسة من ()27
طالبة من طالبات كلية إلمجتمع بخميس مشيط إلسعودية.
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أظهرت إلدرإسة مجموعة من إلنتائج من أهمها :تساعد إلتجارة إإللكترونية إلمستهلك على
إلوصول إلى إلسلعة بأقل سعر ممكن ،كما تعمل على تخفيض تكلفة إلمبيعات للمنتجين ،وأن
هناك عالقة إرتباطية ودإلة إحصائياً بين إلتجارة إإللكترونية وتخفيض إلتكاليف إإلدإرية لدى
منظمات إألعمال.
دراسة حرفوش ( ،)2112بعنوان" :التكنولوجيا المالية صناعة واعدة في الوطن العربي"
هدفت إلدرإسة إلى إلتعرف على مفهوم إلتكنولوجيا إلمالية وأهدإفها وخصائصها وأهم خدماتها
ومجاالتها ،باإلضافة إلى إلتعرف على وإقع إلتكنولوجيا إلمالية في إلوطن إلعربي ،وحجم
إالستثمارإت ،وكذإ إلصعوبات وإلتحديات إلتي توإجه هذه إلصناعة في إلوطن إلعربي ،ولتحقيق
أهدإف إلدرإسة إعتمدت إلباحثة إلمنهج إلوصفي وذلك من خالل مرإجعة إلكتب وإلدرإسات إلسابقة
وإلمعلومات ذإت إلعالقة بموضوع درإسته.
توصلت إلدرإسة إلى مجموعة من إلنتائج من أهمها :أن إلتكنولوجيا إلمالية قطاع حديث
إلنشأة ،من شأنه أن يوفر كل أنوإع إلخدمات إلمالية إلتقليدية ولكن بأسلوب وشكل مغاير أكثر
تطور وسرعة ودقة ،كما تم إلتوصل إلى أن إلدول إلعالم قطعت أشوإطا كبي إًر في هذإ إلمجال رغم
حدإثته.
دراسة باندي وبارمر ( ،)Pandey & Parmar, 2019بعنوان:
Factors Affecting Consumer’s Online Shopping Buying Behavior
العوامل التي تؤثر على سلوك شراء المستهلكين للتسوق عبر اإلنترنت
هدفت إلدرإسة إلى إلتعرف على إلعوإمل إلمؤثرة في سلوك إلمستهلك للتسوق عبر إإلنترنت،
ولتحقيق هدف إلدرإسة إعتمد إلباحثان إلمنهج إلوصفي ،وتكونت عينة إلدرإسة من ( )551متسوقاً
عبر إإلنترنت في مدينة كانبور إلهندية تم توزيع إالستبيان عليهم.
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أظهرت نتائج إلدرإسة أن سلوك إلتسوق عبر إإلنترنت للمستهلكين يتأثر بعدة عوإمل مثل
إلعوإمل إلديموغرإفية وإلعوإمل إالجتماعية وتجربة إلتسوق عبر إإلنترنت للمستهلكين ومعرفة
إستخدإم إإلنترنت وإلكمبيوتر وتصميم موإقع إلويب ووسائل إلتوإصل إالجتماعي وإلعوإمل إلظرفية
وظروف إلتسهيل وإلمنتج تلعب إلخصائص وإلمخطط إلترويجي للمبيعات وخيار إلدفع وتسليم
مهما في إلتسوق عبر إإلنترنت.
إلبضائع وخدمات ما بعد إلبيع ًإ
دور ً
دراسة باعبداهلل ( ،)Baabdullah, 2020بعنوان:
Factors Influencing Online Buying Behavior of Customers in Saudi
Arabia
العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك عند التسوق عبر اإلنترنت في السعودية
هدفت هذه إلدرإسة إلى إلتعرف على إلعوإمل إلتي قد تؤثر على سلوك إلشرإء عبر إإلنترنت
للعمالء في إلمملكة إلعربية إلسعودية ،ولتحقيق هدف إلدرإسة إعتمدت إلباحثة إلمنهج إلوصفي
لدرإسة تأثير إلعوإمل إلمختلفة ،وتم إالعتماد على عينة عرضية من إلمتسوقين إلسعوديون عبر
إإلنترنت وبوإقع ( )707متسوقاً وزعت عليهم إستبانة إلدرإسة.

 5-0ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
تميزت هذه إلدرإسة عن غيرها من إلدرإسات إلتي تمكن إلباحث من إلوقوف عليها فيما يأتي:
أ .أن إلهدف إلرئيس من هذه إلدرإسة بيان أثر إلتجارة إإللكترونية بأبعادها (دعم إلمستهلك –
تبادل إلمعلومات -تقييم إلمنتج) في سلوك إلمستهلك إلشرإئي في متاجر إلموإد إالستهالكية
وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن بوجود إلتكنولوجيا إلمالية متغير معدل .وهي متغيرإت لم
يسبق أن حاولت إلدرإسات إلسابقة إلتي تمكن إلباحث من إلوقوف عليها من درإستها وربطها
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مع بعضها إلبعض ،فأغلب إلدرإسات تناولت وإحدإً من متغيرإت إلدرإسة إلحالية مع متغيرإت
أخرى.
ب .درإسة إلتجارة إإللكترونية بمجموعة من إألبعاد إلتي تناسب قطاع متاجر إلموإد إالستهالكية
وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن سوف يوسع باب إلمعرفة وسوف يتيح إلمجال إمام إلباحثين
وإلمختصين لدرإسة هذه إلمتغيرإت على قطاعات أخرى وفي بيئات مختلفة.
ج .سعت هذه إلدرإسة إلى تقديم مادة علمية مفيدة تثري إلمخزون إلمعرفي إإلدإري وتساعد كمرجع
لدرإسة متغيرإت أخرى لها عالقة بهذإ إلمجال.
د .تبين من مرإجعة إلدرإسات إلسابقة إلتي تناولت متغيرإت إلدرإسة (إلتجارة إإللكترونية أو سلوك
إلمستهلك إلشرإئي أو إلتكنولوجيا إلمالية) ،بأن معظم إلدرإسات طبقت في بيئات عربية وأجنبية
لكل منها خصوصيتها وإهتماماتها ،وبالتالي يمكن إلقول بأن هذه إلدرإسة أجريت في بيئة
عربية – أردنية مؤهلة إلجرإء مثل هذه إلدرإسات ،حيث تم تطبيقها على أحد أهم إلقطاعات
إلتي يتوجه إليها إلمستهلكين في إألردن متمثالً في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة
إلحجم في إألردن ،وإلتي تشهد تطو إًر مستم إًر.
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الفصل الثالث:

منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
 2-3مقدمة
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 3-3نوع الدراسة وطبيعتها
 4-3مجتمع الدراسة وعينتها
 5-3وحدة التحليل
 6-3طرق جمع البيانات
 7-3أداة الدراسة
 8-3صدق أداة الدراسة
 9-3ثبات أداة الدراسة
 22-3اختبار التوزيع الطبيعي
 22-3اختبار عدم التداخل الخطي
 20-3نتائج اختبار استقاللية أبعاد المتغير المستقل
 23-3مؤشرات جودة المطابقة بين النموذج وبيانات الدراسة
 24-3األساليب اإلحصائية المستخدمة
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الفصل الثالث

منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
 2-3مقدمة
خصـص هذإ إلـفـصل ليتـنـاول إلطرق وإإلجـرإءإت إلتي تم إتـبـاعـهـا في هذه إلـدرإسة ،من حيث
نوع إلد إرســة ،وطبـيـعتـها .وتم توضيح مجتـمـع إلـد إرسـة ،وإلعينة ،وكيفية إختيارها ،وتـوضـيح أدإة
إلـد إرسـة ،ومدى صـدقـها وثـبـاتـها ،وإألسـاليـب إإلحصـائـيـة إلـتـي تم إستـخـدإمـها في معـالجـة إلبـيـانات
وإستـخـالص إلنـتـائج.

 0-3منهج الدراسة
إعتمدت إلدرإسة على إلمنهج إلوصفي إلتحليلي ،وذلك من خالل وصف متغيرإت إلدرإسة
إلمتمثلة بالتجارة إإللكترونية وإلسلوك إلشرإئي للمستهلك وإلتكنولوجيا إلمالية ،وتحليل إلبيانات إلتي
تم جمعها من أفرإد عينة إلدرإسة بهدف إختبار أثر إلتجارة إإللكترونية على إلسلوك إلشرإئي
للمستهلك وبتوسيط إلتكنولوجيا إلمالية.

 3-3نوع الدراسة وطبيعتها
تعد هذه إلدرإسة إيضاحية من حيث إلغرض ،وتطبيقية من حيث إلطبيعة ،وذلك كونها تربط
بين إلسبب وإألثر ،إذ تسعى لدرإسة أثر إلتجارة إإللكترونية على إلسلوك إلشرإئي للمستهلك
باإلضافة إلى إلتعرف على دور إلتكنولوجيا إلمالية كدور وسيط بين إلتجارة إإللكترونية وإلسلوك
إلشرإئي للمستهلك.
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 4-3مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع إلدرإسة من جميع إلمديرين ورؤساء مجالس إإلدإرة وأعضائها في قطاع إلتجزئة
(متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم) في إألردن باإلضافة إلى إلعاملين في أقسام
تكنولوجيا إلمعلومات ( )ITفي تلك إلمتاجر ،وإلبالغ عددهم ( )467موظفاً وموظفة في ()9
شركات ،كما هو موضح في إلجدول رقم (.)1
جدول رقم ()2

مجتمع الدراسة
االسم التجاري

عدد

عدد

عدد العاملين

الرقم

اسم الشركة

1

شركة ماجد إلفطيم هايبر ماركتس إالردن

كارفور

2

إلشركة إألردنية لالستثمارإت وإلتموين

سيفوي – سلطان

13

3

شركة سامح مول

سامح مول

14

35

4

شركة إلمخازن إلتجارية إألمريكية

سي تاون

6

15

27

5

مؤسسة إلفريد للتجهيزإت إلعامة

أسوإق إلفريد

5

16

35

6

شركة ياسر مول وإخوإنه

ياسر مول

1

12

15

7

شركة إألسوإق إلعالمية إلمتطورة للتجارة

مايلز

1

11

18

8

شركة إلمركز إألردني للتجارة وإالستثمار

كوزمو

3

12
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9

شركة سنترو

سنترو

1

8

22

266

322

المجموع

األفرع

المديرين

في قسم IT

21

36

62

22

32
38

إلمصدر :سجالت و إزرة إلصناعة وإلتجارة وإلتموين إألردنية ( ،)2119دإئرة مرإقبة
إلشركات( ،)2119قاعدة بيانات كنز www.kinz.jo

أما عينة إلدرإسة فقد شملت كافة رؤساء مجالس إإلدإرة وإلمديرين وموظفي أقسام تكنولوجيا
إلمعلومات ( )ITفي متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن ونظ إًر لصغر حجم
مجتمع إلدرإسة قام إلباحث باتباع أسلوب إلمسح إلشامل لكافة عناصر مجتمع إلدرإسة إلبالغة
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( )467فردإً ،وزعت عليهم أدإة إلدرإسة إلكترونياً من خالل جوجل درإيف ()Google Drive
إسترد منها ( )418إستبانة صالحة ألغرإض إلتحليل إإلحصائي ،وبنسبة إستردإد بلغت
(.)%87.5
وللوصول إلى وصف دقيق لخصائص عينة إلدرإسة تم إستخدإم إلتك إررإت وإلنسب إلمئوية،
حيث كانت إلخصائص متمثلة في إلبيانات إلشخصية وإلوظيفية ممثلة بالجنس ،وإلمستوى
إلتعليمي ،وإلفئة إلعمرية ومستوى إلدخل إلشهري .ويظهر إلجدول ( )2نتائج إلتحليل لهذه
إلمتغيرإت.
الجدول ()0

توزيع عينة الدراسة تبعاً لبياناتهم الشخصية والوظيفية
المتغيرات
الجنس

المؤهل العلمي

الفئة العمرية

الفئات

التكرار

النسبة

ذكر

271

%66.4

أنثى

137

%33.6

المجموع

428

%222

دبلوم وأقل

51

%12.3

بكالوريوس

193

%47.3

ماجستير

117

%28.7

دكتورإه

48

%11.8

المجموع

428

%222

أقل من  25سنة

33

%8.1

من  – 25أقل من  35سنة

126

%31.9

من  35سنة – أقل  45سنة

117

%28.7

من  -45أقل من  55سنة

79

%19.4

من  55سنة فأكثر
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13.1

المجموع

428

%222
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المتغيرات

مستوى الدخل الشهري

الفئات

التكرار

النسبة

أقل من  1111دينار

137

%33.6

من  – 1111أقل من  1511دينار

81

%19.9

من  -15111أقل من 2111

77

%18.9

من  2111دينار فأكثر

113

%27.7

المجموع

428

%222

تشير بيانات إلجدول رقم ( )2أن معظم أفرإد عينة إلدرإسة كانوإ من إلذكور ،حيث بلغ عددهم
( )271مشكلين بذلك ما نسبته ( ،)%66.4في حين أن إإلناث لم يشكلن سوى ()%33.6
وعددهن (.)137
أما بالنسبة للمؤهل إلعلمي فقد شكلت نسبة من إلذين يحملون درجة بكالوريوس إلنسبة إألعلى
بين إلمستويات إلتعليمية إألخرى حيث بلغت ( ،)%47.3يليهم ممن يحملون شهادة ماجستير حيث
بلغت ما نسبته ( ،)%28.7يليهم ممن يحملون شهادإت دبلوم وأقل ،وبنسبة ( ،)%12.3وأخي إًر
إلحاصلين على درجة إلدكتورإه حيث بلغت ما نسبتهم ( )%11.8وهي أدنى نسبة في إلحاصلين
على إلمستوى إلتعليمي في عينة إلدرإسة.
كما يالحظ أيضاً أن إلفئة إلعمرية إلتي ترإوحت أعمارهم بين (من -25أقل من 35سنة) كانت
تمثل إلنسبة إألعلى بين إلفئات إلعمرية في إلعينة وبوإقع ( )%31.9في حين أن إلفئة إلعمرية (أقل
من  25سنة) شكلت إلنسبة إألقل ضمن أفرإد إلعينة إذ بلغ عدد أفرإد إلعينة ضمن هذه إلفئة ()33
فردإً وبنسبة (.)%8.1
فيما يتعلق بسنوإت إلخبرة ألفرإد عينة إلدرإسة فقد بينت نتائج إلتحليل أن إلنسبة إألعلى في
إلعينة كان لديهم خبرة ( 15سنة فأكثر) بنسبة مئوية بلغت ( ،)%45.9ثم إلذين لديهم سنوإت خبرة
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( -5أقل من  10سنوإت) مشكلين ما بنسبته ( ،)%27.4ويليهم إلذين لديهم سنوإت خبرة (أقل من
 5سنوإت) وبنسبة ( ،)%17.2وأخي إًر حصل أفرإد إلعينة إلذين كانوإ ضمن فئة إلخبرة (-10أقل
من  15سنة) ما نسبته ( ،)%9.6وهي أدنى نسبة.
أما مستوى إلدخل إلشهري ،فقد بلغت نسبة إلذين مستوى دخلهم أقل من  1111ضمن عينة
إلدرإسة ( )%33.6وهي إلنسبة إألعلى تمثيالً ،يليهم من فئة (من  2111دينار فأكثر) وبنسبة
( )%27.7ويليهم فئة (من  1511-1111دينار) ،وبنسبة ( ،)%19.9ويليهم في إلمرتبة إألخيرة
إلفئة (من  2111-15111دينار) وبنسبة (.)%18.9

 5-3وحدة التحليل
تكونت وحدة إلمعاينة وإلتحليل في هذه إلدرإسة من جميع أفرإد إإلدإرة إلعليا ضمن إلمسميات
إلتالية( :رؤساء مجالس إإلدإرة وأعضائها ،وإلمدرإء إلعاملين في إإلدإرة إلعليا) باإلضافة إلى
إلعاملين في أقسام تكنولوجيا إلمعلومات في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في
إألردن.

 6-3طرق جمع البيانات
تم إلوصول إلى إلبيانات إلالزمة لتحقيق أهدإف هذه إلدرإسة باالعتماد على مصدرين لجمع
إلبيانات ،هما:
أوال :المصادر الثانوية
قا م إلباحث بجمع إلبيانات إلمتعلقة بالدرإسة إلحالية من خالل إلرجوع إلى مصادر إلبيانات
إلثانوية ،وإلتي تتمثل في إلمرإجع إلعربية وإألجنبية إلتي تضمنت إلكتب وإلرسائل إلجامعية
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وإلدوريات وإلدرإسات إلسابقة وإلبحوث إلعلمية وإلمقاالت إلتي تناولت إلموضوع ،باإلضافة إلى
شبكة إإلنترنت وإلنشرإت وإلوثائق إلمتعلقة بالموضوع.
ثانيا :المصادر األولية
إعتمد إلباحث إالستبانة كأدإة رئيسة للدرإسة لجمع إلبيانات من عينة إلدرإسة وذلك لمعالجة
إلجوإنب إلتحليلية لموضوع إلدرإسة ،وقد ضمت إالستبانة عددإً من إلفقرإت إلتي تعكس أهدإف
إلدرإسة وأسئلتها ،كما تعكس متغيرإت إلدرإسة وأبعادها بحيث تغطي كل متغيرإت إلدرإسة.

 7-3أداة الدراسة
لتحقيق أهدإف إلدرإسة ،تم تطوير إستبانة لقياس أثر إلتجارة إإللكترونية على إلسلوك إلشرإئي
بناء على ما تم إالطالع عليه من إلدرإسات إلسابقة وإألدب
للمستهلك بتوسيط إلتكنولوجيا إلمالية ً
إلنظري .وكما يلي:
 -1الجزززء األول :إلمعلومــات إلعامــة ،وتشــمل( :إلجــنس -إلمؤهــل إلعلمــي -إلفئــة إلعمريــة -مســتوى
إلدخل إلشهري).
 -2الجزء الثاني ،يتعلق بالمتغير إلمستقل (إلتجارة إإللكترونية) ،وتشمل مجموعة من إلفقرإت تقيس
إألهمية إلنسبية للتجارة إإللكترونية في إلمتـاجر إإللكترونيـة فـي إألردن ،مـن خـالل ثالثـة أبعـاد،
تتمثل في:
 البعد األول :دعم إلمستهلك (إلفقرإت .)8-1
 البعد الثاني :تبادل إلمعلومات (إلفقرإت .)13-9
 البعد الثالث :تقييم إلمنتج (إلفقرإت .)16-14
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 -3الجزء الثالث ،يتعلزق بزالمتغير التزابع (سزلوك المسزتهلك) ،ويشـمل مجموعـة مـن إلفقـرإت تقـيس
إألهمية إلنسبية لسلوك إلمستهلك إلشرإئي في إلمتـاجر إإللكترونيـة فـي إألردن ،مـن خـالل ثـالث
أبعاد ،تتمثل في:
 البعد األول :إالستجابة إإلدرإكية (إلفقرإت .)22-17
 البعد الثاني :إالستجابة إلوجدإنية (إلفقرإت .)27-23
 البعد الثالث :إلشرإء (إلفقرإت .)32-28
 -4الجزء الرابع ،يتعلق بالمتغير الوسيط (التكنولوجيا المالية) ،ويشمل مجموعة من إلفقرإت تقيس
إألهمية إلنسبية للتكنلوجيا إلمالية في إلمتاجر إإللكترونية في إألردن( ،إلفقرإت )41-33
وقد تم إعطاء كل فقرة من فقـرإت أدإة إلد إرسـة درجـة للتعـرف علـى مـدى موإفقـة عينـة إلد إرسـة
على إلفقرإت إلمتعلقة بمتغيرإت أنموذج إلدرإسة ،وعلى إلنحو إلتالي:
اإلجابة
الدرجة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

5

4

3

2

غير موافق
بشدة
1

كما تم إالعتماد على إلمعادلة إلتالية لتحديد إألهمية إلنسبية إلتي إعتمدتها إلدرإسة للتعليق
على إلوسط إلحسابي للمتغيرإت ،وهي:
إألهمية إلنسبية = (إلحد إألعلى للبديل -إلحد إألدنى للبديل)/عدد إلمستويات
= (1.333 = 3/)1-5
أوالً( :أقل من  )2.33موإفقة منخفضة.
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ثانياً( :من  – 2.33أقل من  )3.67موإفقة متوسطة.
ثالثاً( :من  )5 – 3.67موإفقة مرتفعة.

 8-3صدق أداة الدراسة
تم إلتحقق من صدق أدإة إلدرإسة من خالل إلصدق إلظاهري وإلصدق إلبنائي ،وكما يلي:
 -2الصدق الظاهري ()Face Validity
ألغرإض إلتحقق من إلصدق إلظاهري ،عرضت أدإة إلدرإسة على عدد من إلمختصين
إألكاديميين في مجال إإلدإرة (أساتذة إلجامعات إلمختلفة) وإلموضحة أسماؤهم في إلملحق رقم (،)1
إلبدإء رأيهم في فقرإتها من حيث صياغتها إللغوية ،ومدى إنتماء إلفقرإت لمجاالتها ،وصالحيتها
للهدف إلذي صممت ألجله ،وتم تعديلها حسب توجيهات إلمحكمين حيث تم تغيير وحذف بعض
إلفقرإت ،وإجرإء تعديالت على صياغتها إللغوية وإلعلمية ،وإلخروج بالشكل إلنهائي إلموضح في
(إلملحق رقم .)2
 -0صدق البناء (:)Validity
يقصد بهذإ إلصدق مدى تعبير فقرإت كل من متغيرإت إلدرإسة عن إلمتغير إلذي ينتمي إليه
وقد إنصب إالهتمام على إلتأكد من أن كل متغير من متغيرإت إلدرإسة ممثل بشكل دقيق بمجموعة
من إلفقرإت أو إلعبارإت بصورة مناسبة وأن هذه إلفقرإت تقيس بالفعل هذإ إلمتغير ،وتم قياس صدق
محتوى إالستبانة من خالل قياس إلعالقة بين كل فقرة وبين إلمحور إلذي تنتمي إليه وإستبعاد
إلفقرإت إلتي يكون معامل إرتباطها ضعيفاً ،وتكون داللتها إإلحصائية عند مستوى
( ،)α≤0.05وكما يأتي:
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أوالً :المحور األول (التجارة اإللكترونية)

جدول ()3

صدق البناء لفقرات المحور األول (التجارة اإللكترونية)
الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

2

1.617

**0.00

9

0.763

**1.11

0

0.541

**0.00

22

0.709

**1.11

3

0.681

**0.00

22

0.731

**1.11

4

0.694

**0.00

20

0.657

**1.11

5

0.770

**0.00

23

0.632

**1.11

6

0.539

**0.00

24

0.747

**1.11

7

0.717

**0.00

25

0.824

**1.11

8

0.605

**0.00

26

0.782

**0.00

** دإل إحصائياً عند إلمستوى (.)1.11
يتضح من إلجدول ( )3أن معامالت إالرتباط لفقرإت أبعاد إلمحور إألول (إلتجارة إإللكترونية)
ترإوحت بين ( )1.539و( ،)1.824وهي دإلة إحصائياً عند إلمستوى ( ،)1.11وهذإ يشير إلى
وجود إتساق دإخلي بين فقرإت هذإ إلمتغير .كما قام إلباحث باختبار صدق إلمحتوى ألبعاد إلمحور
إألول (إلتجارة إإللكترونية ،وكما هو موضح في إلجدول إلتالي:
جدول ()4

صدق البناء ألبعاد التجارة اإللكترونية
البعد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

إلبعد إألول :دعم إلمستهلك

1.895

**1.111

إلبعد إلثاني :تبادل إلمعلومات

1.847

**1.111

إلبعد إلثالث :تقييم إلمنتج

1.933

**1.111

** دإل إحصائياً عند ()1.11
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من إلجدول ( )4يتضح أن معامالت إالرتباط ألبعاد إلتجارة إإللكترونية كمتغير مستقل
ترإوحت بين ( )1.847و( ،)1.933وهي دإلة إحصائياً عند إلمستوى ( ،)1.11وهذإ يشير إلى
وجود إتساق دإخلي قوي ألبعاد إلمتغير إلمستقل (إلتجارة إإللكترونية).
ثانياً :المحور الثاني (سلوك المستهلك)
جدول ()5

صدق البناء لفقرات المحور الثاني (سلوك المستهلك)
الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

27

1.737

**1.11

05

1.596

**1.11

28

0.750

**1.11

06

0.636

**1.11

29

0.515

**1.11

07

0.682

**1.11

02

0.670

**1.11

08

0.635

**1.11

02

0.758

**1.11

09

0.598

**1.11

00

0.745

**1.11

32

0.707

**1.11

03

0.700

**1.11

32

0.680

**1.11

04

0.593

**1.11

30

1.678

**1.11

** دإل إحصائياً عند إلمستوى (.)1.11
يوضح إلجدول ( )5أن معامالت إالرتباط لفقرإت (سلوك إلمستهلك) ترإوحت ما بين
( )1.515و( ،)1.758وهي دإلة إحصائياً عند إلمستوى ( ،)1.11وهذإ يشير إلى وجود إتساق
دإخلي قوي بين إلفقرإت إلتي قاست إلمتغير إلتابع (سلوك إلمستهلك).
كما قام إلباحث باختبار صدق إلمحتوى ألبعاد إلمحور إلثاني (سلوك إلمستهلك) ،وكما هو
موضح في إلجدول (:)6

61

جدول ()6

صدق البناء ألبعاد سلوك المستهلك
البعد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

إلبعد إألول :إالستجابة إإلدرإكية

1.888

**1.111

إلبعد إلثاني :إالستجابة إلوجدإنية

1.874

**1.111

إلبعد إلثالث :إلشرإء

1.862

**1.111

** دإل إحصائياً عند ()1.11
من إلجدول ( )6يتضح أن معامالت إالرتباط ألبعاد سلوك إلمستهلك كمتغير تابع ترإوحت ما
بين ( )1.826و( ،)1.888وهي دإلة إحصائياً عند إلمستوى ( ،)1.11وهذإ يشير إلى وجود
إتساق دإخلي قوي ألبعاد إلمحور إلثاني (سلوك إلمستهلك).

ثالثاً :المحور الثالث (التكنولوجيا المالية)
جدول ()7

صدق البناء لفقرات المحور الثالث (التكنولوجيا المالية)
الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

33

1.691

**1.11

38

1.811

**1.11

34

0.786

**1.11

39

0.832

**1.11

35

0.701

**1.11

42

0.777

**1.11

36

0.607

**1.11

42

0.711

**1.11

37

0.671

**1.11

** دإل إحصائياً عند إلمستوى (.)1.11
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يتضح من إلجدول ( )7أن معامالت إالرتباط لفقرإت (إلتكنولوجيا إلمالية) ترإوحت ما بين
( )1.617و( ،)1.832وهي دإلة إحصائياً عند إلمستوى ( ،)1.11وهذإ يشير إلى وجود إتساق
دإخلي قوي لفقرإت محور إلتكنولوجيا إلمالية.

 9-3ثبات أداة الدراسة
للتأكد من ثبات أدإة إلدرإسة تم حساب إالتساق إلدإخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا لجميع
متغيرإت إلدرإسة وكاآلتي:
أوالً -ثبات المحور األول (التجارة اإللكترونية)
تم قياس إلثبات ألبعاد إإللكترونية كل على حدة ،ومن ثم قياس إلثبات لكل إألبعاد مجتمعة،
وذلك حسب معامل (كرونباخ – ألفا) .وإعتمادإً على ( )Sekaran, 2010تعتبر فقرإت إالستبانة
تتمتع باالتساق إلدإخلي وإلثبات إذ بلغت قيمة معامل كرونباخ ألفا  %71كحد أدنى ،ويبين إلجدول
( )8نتائج إختبار إلثبات:
جدول ()8
ثبات أبعاد المحور األول (التجارة اإللكترونية) باستخدام معامل ألفا لكرونباخ (ن=)428
البعد

عدد العبارات

معامل ألفا كرونباخ

إلبعد إألول :دعم إلمستهلك

8

2.855

إلبعد إلثاني :تبادل إلمعلومات

5

2.895

إلبعد إلثالث :تقييم إلمنتج

3

2.926

محور التجارة اإللكترونية ككل

26

2.952

تشير نتائج إلجدول ( )8إلى أن معامل كرونباخ ألفا لجميع أبعاد إلمتغير إلمستقل (إلتجارة
إإللكترونية) بلغ ( ،)1.951كما أن معامالت كرونباخ ألفا ألبعاد إلمحور إألول كل على حدة كان
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مرتفعاً ،حيث بلغ ( )1.855لدعم إلمستهلك )1.895( ،لتبادل إلمعلومات )1.916( ،لتقييم
إلمنتج ،وإستنادإً إلى إلقاعدة إلمشار إليها سابقاً فإن جميع إلقيم كانت أكبر من  %71وهذإ ما يدل
على تمتع إلفقرإت بالثبات.
ثانياً -ثبات المحور الثاني (سلوك المستهلك)
تم قياس إلثبات ألبعاد إلمحور إلثاني (سلوك إلمستهلك) كل على حدة ،ومن ثم قياس إلثبات
لكل إلمحور ،وذلك حسب معامل (كرونباخ – ألفا) ،ويبين إلجدول ( )9نتائج إلثبات:
جدول ()9

ثبات أبعاد المحور الثاني (سلوك المستهلك) باستخدام معامل ألفا لكرونباخ (ن=)428
المجال

عدد العبارات

معامل ألفا كرونباخ

إلبعد إألول :إالستجابة إإلدرإكية

6

2.885

إلبعد إلثاني :إالستجابة إلوجدإنية

5

2.844

إلبعد إلثالث :إلشرإء

5

2.875

محور سلوك إلمستهلك ككل

26

2.934

تشير نتائج إلجدول ( )9إلى أن معامل كرونباخ ألفا لجميع أبعاد إلمحور إلثاني (سلوك
إلمستهلك) بلغ ( ،)1.934وبلغ ( )1.885لبعد إالستجابة إإلدرإكية ،و ( )1.844لبعد إالستجابة
بناء على إلقاعدة إلمشار إليها أعاله.
إلوجدإنية ،و( )1.875لبعد إلشرإء ،وهذإ ما يشير إلى إلثبات ً
ثالثاُ :ثبات المحور الثالث (التكنولوجيا المالية)
تم قياس إلثبات لفقرإت إلمحور إلثالث (إلتكنولوجيا إلمالية) ،وذلك حسب معامل (كرونباخ –
ألفا) ،ويبين إلجدول ( )11نتائج إلثبات حيث بلغت ( )1.972وتدل هذه إلقيمة على وجود إتساق
دإخلي بين إلفقرإت إلتي قاست محور إلتكنولوجيا إلمالية.
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جدول ()22

ثبات أبعاد المحور الثالث (التكنولوجيا المالية) باستخدام معامل ألفا لكرونباخ (ن=)428
التكنولوجيا المالية

عدد العبارات

معامل ألفا كرونباخ

محور إلتكنولوجيا ككل

9

2.970

 22-3اختبار التوزيع الطبيعي
إستخدم إلباحث إختبار( ))Kolmogorov-Smirnov(K-Sللتحقق من أن إلبيانات إلتي تم
إستخدإمها ألغرإض إلتحليل إإلحصائي وإختبار إلفرضيات تتبع إلتوزيع إلطبيعي.
الجدول ()22

التوزيع الطبيعي بتطبيق اختبار )Kolmogorov-Smirnov(K-S
المجال

قيمة االختبار

مستوى الداللة

دعم المستهلك

1.119

0.202

تبادل المعلومات

1.117

1.175

تقييم المنتج

1.185

1.158

االستجابة اإلدراكية

1.111

1.191

االستجابة الوجدانية

1.155

1.291

الشراء

1.112

1.255

التكنولوجيا المالية

1.134

1.244

يتبين من خالل إلجدول ( )11أن إلبيانات إلخاصة بالدرإسة إلحالية إتبعت منهج إلتوزيع
إلطبيعي ،وتظهر عدم وجود فروق إحصائية بين توزيع قيم إلمتغيرإت وقيم إلتوزيع إلطبيعي عند
مستوى داللة (.)α≤ 0.05
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 22-3اختبار عدم التداخل الخطي
إستخدم إلباحث إختبار معامل تضخم إلتباين  )Variance Inflation Factor (VIFوإلتباين
إلمسموح به ( )Toleranceللتحقق من مستوى إلتدإخل إلخطي بين أبعاد إلمتغير إلمستقل.
الجدول ()20

نتائج اختبار التداخل الخطي بين أبعاد المتغير المستقل
Collinearity Statistics
المتغيرات

معامل تضخم التباين

التباين المسموح به

دعم المستهلك

2.661

0.375

تبادل المعلومات

2.045

0.488

تقييم المنتج

1.221

0.891

VIF

Tolerance

يبين إلجدول ( )12أن قيم معامل تضخم إلتباين ( )VIFكانت جميعها أكبر من إلعدد ()1
وأقل من إلعدد ( ،)5كما إنحصرت قيم إلتباين إلمسموح به ( )Toleranceبين ( )0.01و(،)1
وهذإ يشير إلى عدم وجود مشكلة إالرتباط إلخطي بين متغيرإت إلدرإسة.

 20-3نتائج اختبار استقاللية أبعاد المتغير المستقل
تم حساب مصفوفة معامالت إالرتباط بيرسون ( )Pearsonلمعرفة إلعالقة بين متغيرإت
إلدرإسة ،ولمعرفة مدى مالئمة بيانات نموذج إلدرإسة للتحليل ،وذلك بهدف إلكشف عن وجود
مشكلة إرتباط خطي بينها .وإلجدول رقم (ُ )13يوضح نتائج معامالت إالرتباط بين إلمتغيرإت
كاآلتي:
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الجدول ()23

مصفوفة معامالت االرتباط بين المتغيرات في الدراسة
دعم

المتغيرات

المستهلك

دعم المستهلك
تبادل

المعلومات
تقييم المنتج
االستجابة
اإلدراكية

االستجابة
الوجدانية
الشراء
التكنولوجيا
المالية

تبادل

المعلومات

تقييم المنتج

االستجابة

االستجابة

الوجدانية

اإلدراكية

الشراء

التكنولوجيا
المالية

1
**0.675

1

**0.763

**1.860

1

**0.667

**0.381

**0.566

1

**0.640

**0.316

**1.432

**1.458

1

**0.741

**0.705

**1.711

**1.574

**1.651

1

**0.592

**0.516

**0.594

**1.648

**0.612

**1.691

1

** معامل إالرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.01
يتضح من نتائج جدول ( )13أن معظم إلعالقات إالرتباطية بين أبعاد إلدرإسة ذإت معنوية
وداللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ،)α≤0.05وأن قيم إالرتباط بين أبعاد إلمتغير إلمستقل
كانت إقل من( ،)0.80وبهذإ يحكم على إلبيانات بأنه ال يوجد إرتباط تام بين أبعاد إلمتغير
إلمستقل وأبعاد إلمتغيرإت إألخرى (.)Hair, et al., 2010

 23-3مؤشرات جودة المطابقة بين النموذج وبيانات الدراسة
تم إستخرإج مؤشرإت جودة مطابقة نموذج إلدرإسة إلبنائي وتظهر إلنتائج في إلجدول
(.)14
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الجدول ()24
مؤشرات جودة مطابقة النموذج لبيانات الدراسة
المؤشر

معيار القبول

قيمة المؤشر

النتيجة

)(CMIN/DF

أقل من 3

1.97

قبول

()GFI

أكبر من 0.90

0.95

قبول

)(AGFI

أكبر من 0.90

0.93

قبول

)(CFI

أكبر من 0.90

0.91

قبول

)(RMSEA

أقل من 0.08

0.05

قبول

CMIN/DF: Chi-square/degrees of freedom), GFI: Goodness of Fit Index,
AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index, CFI: The comparative fit index,
RMSEA: root mean square error of approximation.
يوضح إلجدول ( )14أن كل إلمؤشرإت في إلنموذج قد جاءت بقيم مقبولة ،وبلغت نسبة مربع
كاي ) (CMIN/DFقيمة ( )1.97وهي أقل من ( ،)3كما بلغت قيمة مؤشر جودة إلمطابقة ( )GFIما
قيمته ( )0.95وهي أكبر من إلقيمة إلدنيا إلمسموح بها ( ،)0.90كما بلغت قيمة مؤشر جودة إلمطابقة
إلمصحح ) )0.93( (AGFIوهي كذلك أكبر من ( .)0.90كذلك أن قيمة مؤشر إلمطابقة إلمقارن
) (CFIتساوي ( )0.91وهي أكبر من ( .)0.90أما قيمة إلجذر إلتربيعي لخطأ إالقترإب )(RMSEA
وبناء على هذه
إلتي تدل على وجود خطأ تقارب مقبول فقد بلغت ( )0.05وهي أقل من (.)0.08
ً
إلنتائج يتم إختبار فرضيات إلدرإسة دون وجود أي مشكالت إحصائية (.)Bian, 2011

 24-3األساليب اإلحصائية المستخدمة
لإلجابة عن أسئلة إلدرإسة وإختبار فرضياتها ،قام إلباحث باستخدإم إلرزمة إإلحصائية للعلوم
إالجتماعية  Statistical Package for Social Sciences – SPSSكما يلي:
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أوالً :أساليب اإلحصاء الوصفي :Descriptive Statistic Measures
وذلك لغايات وصف خصائص عينة أفرإد إلدرإسة إلديموغرإفية وإلوظيفية ،وإلتي تشمل:
 التك اررات والنسب المئوية :لوصف خصـائص عينـة إلد إرسـة وقيـاس إلتوزيعـات إلتك إرريـة إلنسـبيةلهم.
 الوسط الحسابي :لقياس متوسط إجابات إلمبحوثين عن فقرإت إالستبانة. االنحراف المعياري :لقياس مدى تشتت إإلجابات عن وسطها إلحسابي. األهميزززة النسزززبية :ي ــتم تحديــدها عن ــد إلتعليــق عل ــى إلمتوســطات طبق ــا لصــيغة معتم ــدة ،ووفقـ ـاًلمقياس ليكرت إلخماسي لبدإئل إإلجابة لكل فقرة.
ثانيا :اإلحصاء التحليلي:
 معامـل إالرتبــاط بيرسـون للتحقــق مـن صــدق إلبنـاء لفقـرإت أبعـاد متغيـرإت إلد إرسـة ،وللتحقــق مــنعدم وجود إالرتباط إلتام بين متغيرإت إلدرإسة.
 معامل إلثبات (كرونباخ إلفا)  Cronbach Alphaللتعرف على مدى ثبات مقاييس إلدرإسة. إختبار إلتوزيع إلطبيعي ( ))Kolmogorov-Smirnov(K-Sللتحقق من أن إلبيانـات إلتـي تـمإستخدإمها ألغرإض إلتحليل إإلحصائي وإختبار إلفرضيات تتبع إلتوزيع إلطبيعي.
 -معام ــل تض ــخم إلتب ــاين (VIF

Factor

Inflation

 )Varianceوإلتب ــاين إلمس ــموح ب ــه

( )Toleranceللتحقق من مستوى إلتدإخل إلخطي بين أبعاد إلمتغير إلمستقل.
 إختبار إالرتباط إلخطي إلمتعـدد ( :)Multi Collinearity Testويسـتخدم إليجـاد مـدى مالئمـةبيانات إلدرإسة وقابليتها للتحليل إلخطي ومعرفة هل هناك إرتباط بين متغيرين أو أكثر.
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 تحليـل إالنحـدإر إلخطـي إلبسـيط ( )Simple Linear Regression Analysisلمعرفـة تـأثيركل متغير فرعي من إلمتغير إلمستقل بشكل منفرد على إلمتغير إلتـابع ،وكـذلك للتحقـق مـن أثـر
إلمستقل في إلمتغير إلوسيط وأثر إلمتغير إلوسيط في إلمتغير إلتابع.
 تحليل معامل إالنحدإر إلمتعدد ( :)Multiple Regression Analysisللتحقق مـن أثـر أبعـادإلمتغير إلمستقل في إلمتغير إلتابع.
 تحليـل إلمسـار  :Path Analysisباسـتخدإم  AMOSمـن أجـل بنـاء إلنمـوذج إلمقتـرح ألنمـوذجإلدرإسة ،وإلذي يستخدم لمعرفة تأثير إلمتغير إلمستقل في إلمتغير إلتـابع فـي ظـل وجـود إلمتغيـر
إلوسيط.
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الفصل الرابع:

التحليل الوصفي واختبار الفرضيات
 2-4المقدمة
 0-4وصف خصائص عينة الدراسة
 3-4تحليل إجابات فقرات الدراسة
 2-3-4أبعاد المتغير المستقل (التجارة اإللكترونية)
 0-3-4أبعاد المتغير التابع (سلوك المستهلك)
 3-3-4المتغير الوسيط (التكنولوجيا المالية)
 4-4اختبار الفرضيات
 2-4-4الفرضية الرئيسة األولى
 0-4-4الفرضية الرئيسة الثانية
 3-4-4الفرضية الرئيسة الثالثة
 4-4-4الفرضية الرئيسة الرابعة
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الفصل الرابع

التحليل الوصفي واختبار الفرضيات
 2-4المقدمة
تم في هذإ إلفصل عرض نتائج إلدرإسة إلتي توصل إليها إلباحث من خالل تحليل إلبيانات
إلتي حصل عليها من إجابات عينة إلدرإسة ،وفقاً ألسئلة إلدرإسة إلتي هدفت إلى إلتعرف على أثر
إلتجارة إإللكترونية في سلوك إلمستهلك إلشرإئي بوجود إلتكنولوجيا إلمالية كمتغير وسيط ،وفيما يلي
عرضاً لهذه إلنتائج:

 0-4تحليل إجابات فقرات الدراسة
للتعرف على تقديرإت أفرإد إلعينة من إلعاملين في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة
إلحجم) ،ضمن إلمستويات إإلدإرية إلعليا ،وفي أقسام تكنولوجيا إلمعلومات ( )ITعلى محاور
إلدرإسة وأبعادها ،تم إحتساب إألوساط إلحسابية وإالنحرإفات إلمعيارية إلجاباتهم ،وجاءت إلنتائج
كما توضحها إلجدإول إآلتية:
 2-0-4أبعاد لمتغير المستقل (التجارة اإللكترونية)
تم إستخرإج إألوساط إلحسابية وإالنحرإفات إلمعيارية الستجابات أفرإد عينة إلدرإسة على أبعاد
إلتجارة إإللكترونية ،وإلجدول رقم ( )15يظهر هذه إلنتائج.
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جدول ()25

الوسط الحسابي واألهمية النسبية لتقديرات أفراد العينة على أبعاد التجارة اإللكترونية
الرتبة

الرقم

البعد

الوسط الحسابي

األهمية النسبية

3

1

إلبعد إألول :دعم إلمستهلك

3.61

متوسطة

1

2

إلبعد إلثاني :تبادل إلمعلومات

3.99

مرتفعة

2

3

إلبعد إلثالث :تقييم إلمنتج

3.82

مرتفعة

3.80

مرتفعة

التجارة اإللكترونية ككل

تشير بيانات إلجدول ( )15أن إألوساط إلحسابية لتقديرإت أفرإد إلعينة حول إألهمية إلنسبية
للتجارة إإللكترونية ترإوحت ما بين ( ،)3.99 – 3.61وجاء بعد تبادل إلمعلومات في إلمرتبة
إألولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)3.99وبأهمية نسبية مرتفعة ،يليه بعد تقييم إلمنتج ،وبمتوسط
حسابي بلغ ( ،)3.82وبأهمية نسبية مرتفعة ،ويليه بعد دعم إلمستهلك ،وبمتوسط حسابي بلغ
( ،)3.61وبأهمية نسبية متوسطة.
كما تشير بيانات إلجدول إلسابق أن إلوسط إلحسابي لتقديرإت أفرإد إلعينة على أبعاد إلتجارة
إإللكترونية ككل بلغ ( )3.81وبأهمية نسبية مرتفعاً ،أي أن هناك مستوى مرتفعاً من إألهمية
للتجارة إإللكترونية في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم من وجهة نظر إلمديرين
وإلعاملين في أقسام تكنولوجيا إلمعلومات فيها.
وبعد أن تم إحتساب أوساط إجابات أفرإد إلعينة من مديري متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية
كبيرة إلحجم وإلعاملين في أقسام تكنولوجيا إلمعلومات على أبعاد إلتجارة إإللكترونية ككل ،تم
إحتساب أوساط إجاباتهم لفقرإت كل بعد ،وجاءت إلنتائج كاآلتي:
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 -2البعد األول :دعم المستهلك
للكشف عن تقديرإت أفرإد إلعينة لألهمية إلنسبية لبعد دعم إلمستهلك ،تم إحتساب إألوساط
إلحسابية وإالنحرإفات إلمعيارية إلجاباتهم ،وجاءت إلنتائج كما يوضحها إلجدول (.)16
جدول ()26

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على بعد دعم المستهلك مرتبة
تنازلياً

الرتبة

الرقم

1

2

2

8

3

1

4

4

5

3

6

5

7

6

8

7

الفقرة
تسهم إلتجارة إإللكترونية في تعدد إلخيارإت

عن إلمنتج أو إلخدمة أمام إلمستهلكين ليختاروإ

الوسط

االنحراف

الحسابي المعياري
3.96

0.72

األهمية

النسبية
مرتفعة

منها ما يناسبهم.
مكنت إلتجارة إإللكترونية إلشركات من تصنيع
منتجاتها وفقا لرغبة إلمستهلكين بأقل تكلفة.
تقدم إلتجارة إإللكترونية للمستهلكين معلومات

كافية عن إلمنتج.

تتفاعل إلتجارة إإللكترونية مع إلمستهلكين فيما

يتعلق باإلجابة عن إستفسارإتهم

تضع إلتجارة إإللكترونية أمان إلمعلومات في
مقدمة أولوياتها.
تقدم إلتجارة إإللكترونية للمستهلكين محتوى

وإضح.

توجد سياسة وإضحة لحقوق مستخدمي شبكات

إلشرء
إالنترنت عند عمليات إ

توجد أطر قانونية كافية توفر إلحماية لكل
إلمتعاملين في إلتجارة إإللكترونية
بعد دعم المستهلك ككل

3.79

0.84

مرتفعة

3.71

0.81

مرتفعة

3.64

0.75

متوسطة

3.58

0.88

متوسطة

3.54

0.78

متوسطة

3.38

0.90

متوسطة

3.23

0.91

متوسطة

3.61

متوسطة
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تشير نتائج إلجدول ( )16إلى أن إألوساط إلحسابية لتقديرإت أفرإد إلعينة لفقرإت بعد دعم
إلمستهلك ترإوحت ما بين ( ،)3.96 -3.23وجاءت إلفقرة رقم ( )2وإلتي تنص على( :تسهم
إلتجارة إإللكترونية في تعدد إلخيارإت عن إلمنتج أو إلخدمة أمام إلمستهلكين ليختاروإ منها ما
يناسبهم) في إلمرتبة إألولى ،وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.96وبأهمية نسبية مرتفعة ،بينما جاءت
إلفقرة رقم ( )7وإلتي تنص على( :توجد أطر قانونية كافية توفر إلحماية لكل إلمتعاملين في إلتجارة
إإللكترونية) في إلمرتبة إألخيرة ،بمتوسط حسابي بلغ ( )3.23وبأهمية نسبية متوسطة.
كما تشير إلبيانات في إلجدول إلسابق إلى أن إلوسط إلحسابي لبعد دعم إلمستهلك ككل بلغ
( ،)3.61وبأهمية نسبية مرتفعة.
 -2البعد الثاني :تبادل المعلومات
للكشف عن تقديرإت أفرإد إلعينة لدرجة أهمية إلقيم ،تم إحتساب إألوساط إلحسابية وإالنحرإفات
إلمعيارية إلجاباتهم ،وجاءت إلنتائج كما يوضحها إلجدول (.)17
جدول ()27

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على بعد تبادل المعلومات مرتبة
تنازلياً

الرتبة الرقم
1

9

2

22

3

20

الفقرة
تسهل إلتجارة إإللكترونية تبادل إلمعلومات عن

إلمنتجات وإلخدمات بين إلمستهلكين

تتصف إلتجارة إإللكترونية بالتنوع إلمستمر في طريقة

عرض وتقديم إلمنتجات وإلخدمات للمستهلكين

تعد إلتجارة إإللكترونية مصد إًر هاماً عن إلشركات وما
تقدمه من منتجات وخدمات للمستهلكين.

الوسط

االنحراف

األهمية

4.01

0.66

مرتفعة

4.01

0.68

مرتفعة

3.99

0.69

مرتفعة

الحسابي المعياري

النسبية
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الرتبة الرقم
4

23

5

22

الفقرة
تتيح إلتجارة إإللكترونية إلمنتجات وإلخدمات بسهولة

لجميع إلمتسوقين عبر إالنترنت

تسهل إلتجارة إإللكترونية إلتوإصل بين إلشركات

وإلمستهلكين.

بعد تبادل المعلومات ككل

الوسط

االنحراف

األهمية

3.99

0.76

مرتفعة

3.97

0.72

مرتفعة

الحسابي المعياري

3.99

النسبية

مرتفعة

تشير نتائج إلجدول ( )17إلى أن إألوساط إلحسابية لتقديرإت أفرإد إلعينة لفقرإت بعد تبادل
إلمعلومات كأحد أبعاد إلتجارة إإللكترونية ترإوحت ما بين ( ،)4.11 -3.97وجاءت إلفقرة رقم ()9
وإلتي تنص على أنه( :تسهل إلتجارة إإللكترونية تبادل إلمعلومات عن إلمنتجات وإلخدمات بين
إلمستهلكين) في إلمرتبة إألولى ،وبمتوسط حسابي بلغ ( )4.11وبأهمية نسبية مرتفعة ،بينما جاءت
إلفقرة رقم ( )11وإلتي تنص على أنه( :تسهل إلتجارة إإللكترونية إلتوإصل بين إلشركات
وإلمستهلكين) في إلمرتبة إألخيرة ،بمتوسط حسابي بلغ ( )3.97وبأهمية نسبية مرتفعة.
كما تشير إلبيانات في إلجدول نفسه إلى أن إلوسط إلحسابي لألهمية إلنسبية لبعد تبادل
إلمعلومات كأحد أبعاد إلتجارة إإللكترونية ككل بلغ ( ،)3.99وبأهمية نسبية مرتفعة.
 -0البعد الثالث :تقييم المنتج
للكشف عن تقديرإت أفرإد إلعينة لألهمية إلنسبية لبعد تقييم إلمنتج كأحد أبعاد إلتجارة
إإللكترونية ،تم إحتساب إألوساط إلحسابية وإالنحرإفات إلمعيارية إلجاباتهم ،وجاءت إلنتائج كما
يوضحها إلجدول (.)18
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جدول ()28

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على بعد تقييم المنتج مرتبة ترتيباً
تنازلياً

الرتبة

الرقم

1

25

2

26

3

24

الفقرة

بالمقارنة بين أسعار إلمنتجات بأقل جهد.

تتيح إلتجارة إإللكترونية للمستهلكين تقييم إلمنتجات

وإلخدمات إلمقدمة من خاللها.
توضح

إلتجارة

سياسات

وإالسترجاع بصورة مبسطة للمستهلكين.
بعد تقييم المنتج ككل

4.15

1.73

مرتفعة

3.85

1.74

مرتفعة

3.45

1.92

متوسطة

الحسابي المعياري

يقوم إلمستهلكون من خالل إلتجارة إإللكترونية

إإللكترونية

الوسط

االنحراف

األهمية

إلشرإء

3.80

النسبية

مرتفعة

تشير نتائج إلجدول ( )18إلى أن إألوساط إلحسابية لتقديرإت أفرإد إلعينة لفقرإت بعد تقييم
إلمنتج كأحد أبعاد إلتجارة إإللكترونية ترإوحت ما بين ( ،)4.15 -3.45وجاءت إلفقرة رقم ()15
وإلتي تنص على أنه( :يقوم إلمستهلكون من خالل إلتجارة إإللكترونية بالمقارنة بين أسعار
إلمنتجات بأقل جهد) في إلمرتبة إألولى ،وبمتوسط حسابي بلغ ( )4.15وبأهمية نسبية مرتفعة،
بينما جاءت إلفقرة رقم ( )14وإلتي تنص على أنه( :توضح إلتجارة إإللكترونية سياسات إلشرإء
وإالسترجاع بصورة مبسطة للمستهلكين) في إلمرتبة إألخيرة ،بمتوسط حسابي بلغ ( )3.45وبأهمية
نسبية متوسطة.
كما تشير إلبيانات في إلجدول إلسابق إلى أن إلوسط إلحسابي لدرجة أهمية بعد تقييم إلمنتج
كأحد أبعاد إلتجارة إإللكترونية ككل بلغ ( ،)3.82وبأهمية نسبية مرتفعة.
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 0-0-4أبعاد المتغير التابع (سلوك المستهلك)
تم إحتساب إألوساط إلحسابية وإالنحرإفات إلمعيارية الستجابات أفرإد عينة إلدرإسة على أبعاد
سلوك إلمستهلك ،وإلجدول رقم ( )19يظهر هذه إلنتائج.
جدول ()29

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقديرات أفراد العينة على أبعاد متغير سلوك المستهلك
البعد

الرتبة

الرقم

2

1

إلبعد إألول :إالستجابة إإلدرإكية

3

2

إلبعد إلثاني :إالستجابة إلوجدإنية

3.72

1

3

إلبعد إلثالث :إلشرإء

3.99

مرتفعة

3.89

مرتفعة

أبعاد سلوك المستهلك ككل

الوسط الحسابي

األهمية

3.96

مرتفعة
مرتفعة

النسبية

تشير بيانات إلجدول ( )19أن إألوساط إلحسابية لتقديرإت أفرإد إلعينة على أبعاد سلوك
إلمستهلك ترإوحت ما بين ( ،)3.99 – 3.72وجاء بعد إلشرإء في إلمرتبة إألولى بأعلى متوسط
حسابي بلغ ( ،)3.99وبأهمية نسبية مرتفعة ،يليه بعد إالستجابة إإلدرإكية ،وبمتوسط حسابي بلغ
( ،)3.96وأهمية نسبية مرتفعة ،ويليه بعد إالستجابة إلوجدإنية ،وبمتوسط حسابي بلغ (،)3.72
وبأهمية نسبية مرتفعة.
كما تشير بيانات إلجدول إلسابق أن إلوسط إلحسابي لتقديرإت أفرإد إلعينة على أبعاد سلوك
إلمستهلك ككل بلغ ( )3.89وبأهمية نسبية مرتفعة.
وبعد أن تم إحتساب متوسطات إجابات أفرإد إلعينة من مديري متاجر إلموإد إالستهالكية
وإلغذإئية كبيرة إلحجم وإلعاملين فيها في أقسام تكنولوجيا إلمعلومات على أبعاد إلتجارة إإللكترونية،
تم إحتساب متوسطات إجاباتهم لفقرإت كل بعد على حدة ،وجاءت إلنتائج كاآلتي:
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 -2البعد األول :االستجابة اإلدراكية
للكشف عن تقديرإت أفرإد إلعينة لألهمية إلنسبية لالستجابة إإلدرإكية كأحد أبعاد سلوك
إلمستهلك ،تم إحتساب إألوساط إلحسابية وإالنحرإفات إلمعيارية إلجاباتهم ،وجاءت إلنتائج كما
يوضحها إلجدول (.)21
جدول ()02

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على بعد االستجابة اإلدراكية مرتبة
تنازلياً

الرتبة

الرقم

الوسط

الفقرة

الحسابي المعياري

يلعب وعي إلمستهلك ألهمية إلتجارة إإللكترونية

27

االنحراف

دو إًر كبي إًر في إستجابته للمنتجات وإلخدمات

4.04

0.72

األهمية

النسبية
مرتفعة

إلمقدمة من خاللها.

29
02

تستخدم إلتجارة إإللكتروني وسائل جذب مختلفة

تستهدف إلمستهلك إلنهائي.

تستخدم إلشركات إلتجارة إاللكترونية للتعريف

بمنتجاتها أو خدماتها.
تسهم

02

إلتجارة

إإللكترونية

في

فعال.

تجذب إالسترإتيجيات إلفعالة إلمستخدمة في

28

إلتجارة

إإللكترونية

4.00

0.64

مرتفعة

إستخدإم

إالسترإتيجيات إلترويحية إلموجهة للمستهلك بشكل

إلمستهلكين

4.01

0.70

مرتفعة

للمنتجات

3.96

3.90

0.69

0.72

مرتفعة

مرتفعة

وإلخدمات إلمقدمة من خاللها.
00

تلعب إلتجارة إإللكترونية دو إًر هاماً في توضيح
ميزإت إلمنتجات وإلخدمات للخيارإت إلبديلة

بالنسبة للمستهلك.
بعد االستجابة اإلدراكية ككل

3.81
3.96

0.79

مرتفعة
مرتفعة
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تشير نتائج إلجدول ( )21إلى أن إألوساط إلحسابية لتقديرإت أفرإد إلعينة لفقرإت بعد
إالستجابة إإلدرإكية ترإوحت ما بين ( ،)4.14 -3.81وجاءت إلفقرة رقم ( )17وإلتي تنص على:
(يلعب وعي إلمستهلك ألهمية إلتجارة إإللكترونية دو إًر كبي إًر في إستجابته للمنتجات وإلخدمات
إلمقدمة من خاللها) في إلمرتبة إألولى ،وبمتوسط حسابي بلغ ( )4.14وبأهمية نسبية مرتفعة،
بينما جاءت إلفقرة رقم ( )22وإلتي تنص على( :تلعب إلتجارة إإللكترونية دو إًر هاماً في توضيح
ميزإت إلمنتجات وإلخدمات للخيارإت إلبديلة بالنسبة للمستهلك) في إلمرتبة إألخيرة ،بمتوسط حسابي
بلغ ( )3.81وبأهمية نسبية مرتفعة.
كما تشير إلبيانات في إلجدول إلسابق إلى أن إلوسط إلحسابي لفقرإت بعد إالستجابة إإلدرإكية
ككل بلغ ( ،)3.96وبأهمية نسبية متوسطة.
 -0البعد الثاني :االستجابة الوجدانية
للكشف عن تقديرإت أفرإد إلعينة لألهمية إلنسبية لبعد إالبتكار ،تم إحتساب إألوساط إلحسابية
وإالنحرإفات إلمعيارية إلجاباتهم ،وجاءت إلنتائج كما يوضحها إلجدول (.)21
جدول ()02

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على بعد االستجابة الوجدانية مرتبة
تنازلياً

الرتبة

الرقم

1

05

2

03

3

04

الفقرة

توفر خدمات إلتسوق عبر إلتجارة إإللكترونية

إلجهد للمستهلكين مقارنة بطرق إلتجارة إلتقليدية.

ترسخ إلمعلومات إلتي تقدمها إلتجارة إإللكترونية
صورة إلمنتجات وإلخدمات في ذهن إلمستهلك.
تؤثر إلتجارة إإللكترونية في درجة إالستجابة

الوسط

االنحراف

األهمية

الحسابي

المعياري

النسبية

4.10

0.69

مرتفعة

3.88

0.69

مرتفعة

3.88

0.71

مرتفعة
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الرتبة

الفقرة

الرقم

الوسط

االنحراف

األهمية

الحسابي

المعياري

النسبية

إلعاطفية للمستهلك نحو إلمنتجات وإلخدمات

إلمقدمة من خاللها.
4

06

5

07

يشعر إلمستهلكون بالثقة في أمان بياناتهم
إلشخصية عند إلشرإء عبر إلتجارة إإللكترونية.
يشعر إلمستهلكون بالثقة بموإصفات إلمنتجات

وإلخدمات إلتي تقدم عبر إلتجارة إإللكترونية

بعد االستجابة الوجدانية ككل

3.39

0.90

متوسطة

3.35

0.90

متوسطة

3.70

مرتفعة

تشير نتائج إلجدول ( )21إلى أن إألوساط إلحسابية لتقديرإت أفرإد إلعينة لفقرإت بعد
إالستجابة إلوجدإنية ترإوحت ما بين ( ،)4.11 -3.35وجاءت إلفقرة رقم ( )25وإلتي تنص على:
(توفر خدمات إلتسوق عبر إلتجارة إإللكترونية إلجهد للمستهلكين مقارنة بطرق إلتجارة إلتقليدية) في
إلمرتبة إألولى ،وبمتوسط حسابي بلغ ( )4.11وبأهمية مرتفعة ،بينما جاءت إلفقرة رقم ( )27وإلتي
تنص على( :يشعر إلمستهلكون بالثقة بموإصفات إلمنتجات وإلخدمات إلتي تقدم عبر إلتجارة
إإللكترونية) في إلمرتبة إألخيرة ،بمتوسط حسابي بلغ ( )3.35وبأهمية نسبية متوسطة.
كما تشير إلبيانات في إلجدول إلسابق إلى أن إلوسط إلحسابي لفقرإت بعد إالستجابة إلوجدإنية
ككل بلغ ( ،)3.72وبأهمية نسبية مرتفعة.
 -3البعد الثالث :الشراء
للكشف عن تقديرإت أفرإد إلعينة لألهمية إلنسبية لبعد إلشرإء ،تم إحتساب إألوساط إلحسابية
وإالنحرإفات إلمعيارية إلجاباتهم ،وجاءت إلنتائج كما يوضحها إلجدول (.)22
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جدول ()00

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات بعد الشراء مرتبة
تنازلياً

الرتبة

الرقم

1

30

2

32

3

08

4

09

5

32

الفقرة
يمكن إلشرإء من إلموقع إاللكتروني بأي يوم وبأي ساعة

إريد.

تتم عملية إيجاد إلمنتجات إلتي إبحث عنها بسهولة مما

يدفعني إلى إلشرإء عن طريق إلتجارة إإللكترونية.

الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية

الوسط

4.22

0.71

مرتفعة

3.94

0.69

مرتفعة

النسبية

يتخذ إلمستهلكون قرإرهم في إلشرإء عبر إلتجارة إإللكترونية
على أساس إلتقييمات إلمقدمة من قبل إلمستهلكين

إآلخرين.

تسهم إلمعلومات إلتي توفرها إلتجارة إإللكترونية عن

إلمنتجات أو إلخدمات في إتخاذ إلمستهلك للقرإر إلشرإئي.

يساعد إلشرإء عبر إالنترنت باالعتماد على تلبية حاجات
إلمستهلكين إلشرإئية.
بعد الشراء ككل

3.93

0.65

مرتفعة

3.93

0.61

مرتفعة

3.93

0.68

مرتفعة

3.99

مرتفعة

تشير نتائج إلجدول ( )22إلى أن إألوساط إلحسابية لتقديرإت أفرإد إلعينة لفقرإت بعد إلشرإء
ترإوحت ما بين ( ،)4.22 -3.93وجاءت إلفقرة رقم ( )32وإلتي تنص على( :يمكن إلشرإء من
إلموقع إاللكتروني بأي يوم وبأي ساعة أريد) في إلمرتبة إألولى ،وبمتوسط حسابي بلغ ()4.22
وبأهمية نسبية مرتفعة ،بينما جاءت إلفقرة رقم ( )31وإلتي تنص على( :يساعد إلشرإء عبر
إالنترنت باالعتماد على تلبية حاجات إلمستهلكين إلشرإئية) في إلمرتبة إألخيرة ،بمتوسط حسابي
بلغ ( )3.93وبأهمية نسبية مرتفعة.
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كما تشير إلبيانات في إلجدول إلسابق إلى أن إلوسط إلحسابي لفقرإت بعد إلشرإء ككل بلغ
( ،)3.99وبأهمية نسبية مرتفعة.
 3-0-4المتغير الوسيط (التكنولوجيا المالية)
تم إستخرإج إألوساط إلحسابية وإالنحرإفات إلمعيارية الستجابات أفرإد عينة إلدرإسة عن
إلمتغير إلوسيط (إلتكنولوجيا إلمالية) ،وإلجدول رقم ( )23يظهر هذه إلنتائج.
الجدول ()03

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات التكنولوجيا المالية
الرتبة

الرقم

1

36

2

42

3

42

4

33

5

38

6

37

7

34

8

39

العبارة
توفر إلتكنولوجيا إلمالية سبل دفع أسرع للشرإء أو

إلبيع عبر إلتجارة إإللكترونية

تسهم إلتكنولوجيا إلمالية في تسهيل وصول إلخدمات
وإلمنتجات للمستهلكين عبر إلتجارة إإللكترونية
يؤدي إستخدإم إلتكنولوجيا إلمالية عبر إلتجارة

إإللكترونية إلى تنمية أفضل لألعمال.

تيسر إلتكنولوجيا إلمالية آليات تتسم بالكفاءة

للمدفوعات إلعابرة للحدود.

تقدم إلتكنولوجيا إلمالية حلوال تكنولوجية إبتكارية في
مجال إلخدمات إلمالية عبر إلتجارة إإللكترونية.

الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية

الوسط

4.05

0.65

مرتفعة

4.03

0.61

متوسطة

4.03

0.66

متوسطة

3.98

0.69

مرتفعة

3.97

0.64

مرتفعة

النسبية

توفر إلتكنولوجيا إلمالية خدمات جديدة إلدإرة إألموإل
مما يحسن إلتخطيط إلمالي للشركات إلناشئة عبر

إلتجارة إإللكترونية

تقدم إلتكنولوجيا إلمالية حلوالً فعالة لمشاكل إلتأخير

في إلمدفوعات.

تستخدم إلتكنولوجيا إلمالية تقنيات من أجل تقديم

3.94

0.69

مرتفعة

3.93

0.70

مرتفعة

3.90

0.70

مرتفعة
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الرتبة

العبارة

الرقم

الوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية

النسبية

منتجات وخدمات بأقل تكلفة للمستهلكين.
9

35

تقوم شركات إلتكنولوجية إلمالية بالتركيز على طلب

إلمستخدم لتصمم منتجات سهلة إالستخدإم.

محور التكنولوجيا المالية ككل

3.85
3.96

0.66

مرتفعة
مرتفعة

تشير بيانات إلجدول ( )23أن إلعبارة ( )36إلتي نصت على (توفر إلتكنولوجيا إلمالية سبل
دفع أسرع للشرإء أو إلبيع عبر إلتجارة إإللكترونية) قد حصلت على إلمرتبة إألولى بأهمية نسبية
مرتفعة ،وبمتوسط حسابي( )4.05في حين حصلت إلعبارة ( )35إلتي نصت على (تقوم شركات
إلتكنولوجية إلمالية بالتركيز على طلب إلمستخدم لتصمم منتجات سهلة إالستخدإم) على إلمرتبة
إألخيرة بأهمية نسبية مرتفعة بمتوسط حسابي (.)3.85
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 3-4اختبار الفرضيات
 2-3-4الفرضية الرئيسة األولى:
 :H01ال يوجززد أثززر ذو داللززة إحصززائية عنززد مسززتوى معنويززة ( )1015≤αللتجززارة اإللكترونيزززة
بأبعادها (دعم المستهلك – تبادل المعلومات -تقييم المنتج) في سلوك المستهلك الشرائي بأبعاده
مجتمعززة (االسززتجابة اإلدراكيززة – االسززتجابة الوجدانيززة -الش زراء) فززي متززاجر الم زواد االسززتهالكية
والغذائية كبيرة الحجم في األردن.
إستخدم إلباحث تحليل إالنحدإر إلمتعدد إلقياسي لتحديد أثر أبعاد إلتجارة إإللكترونية (دعم
إلمستهلك – تبادل إلمعلومات -تقييم إلمنتج) في سلوك إلمستهلك إلشرإئي في متاجر إلموإد
إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم ،وكما هو موضح بالجدول (.)24
الجدول ()04

تحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد التجارة اإللكترونية في سلوك المستهلك الشرائي
المتغير
التابع

سلوك

ملخص النموذج
Model
Summery
R2
R
معامل

معامل

إالرتباط

إلتحديد

جدول المعامالت
Coefficients

تحليل التباين
ANOVA
F
إلمحسوبة

درجة

*Sig F

إلحرية

مستوى

D.F

إلداللة

إلخطأ
إلبيان
دعم

إلمستهلك

إلمستهلك

إلشرإئي
1.756

1.571

164.321

3

1.11

تبادل
إلمعلومات
تقييم

414

إلمنتج

β
1.219

B

إلمعياري
1.134

t
إلمحسوبة

1.169

4.96

*Sig F
مستوى
إلداللة
1.111

1.513

1.135

1.416

11.44

1.111

1.134

1.135

1.112

2.911

1.114

*دإل إحصائياً عند مستوى داللة ()  0.05
تشــير نتــائج إلجــدول ( )24أن معامــل إالرتبــاط ) (R=0.756يشــير إلــى إلعالقــة إلموجبــة
وإلقويــة بــين إلمتغيــر إلمســتقل وإلمتغيــر إلتــابع ،كمــا أن أثــر أبعــاد إلتجــارة إإللكترونيــة علــى إلمتغيــر
إلتـابع (سـلوك إلمسـتهلك إلشـرإئي) هـو أثـر ذو داللـة إحصـائية ،حيـث كانـت قيمـة  Fإلمحسـوبة هـي
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( )164.321وبمسـتوى داللــة ) (Sig=0.00وهــو أقـل مــن ( )1.15حيــث ظهـر أن قيمــة معامــل
إلتحديـد ) (R2=0.571وهـي تشـير إلـى أن ( )%57.1مـن إلتبـاين فـي (سـلوك إلمسـتهلك إلشـرإئي)
يمكن تفسيره من خالل إلتباين في أبعاد إلتجارة إإللكترونية.
أما جدول إلمعامالت فقد أظهر أن قيمة ( )βعند بعد (دعم إلمستهلك) قد بلغت ()1.219
وأن قيمة  Tعنده هي ( ،)4.96وبمستوى داللة ) (Sig =0.00مما يشير إلى أن أثر هذإ إلبعد
معنوي ،أما قيمة  βعند بعد (تبادل إلمعلومات) قد بلغت ( )1.513وإن قيمة  Tعنده هي
( )11.44وبمستوى داللة ) )sig=0.00مما يشير إلى أن أثر هذإ إلبعد معنوي وقد بلغت قيمة
βعند بعد (تقييم إلمنتج) ( )1.134وقيمة  Tعنده هي( )2.911وبمستوى داللة )(Sig =0.004
مما يشير إلى أن أثر هذإ إلبعد معنوي .ومن خالل قيم  βإلمشار إليها يتبين أن بعد تبادل
إلمعلومات كأحد أبعاد إلتجارة إإللكترونية كان له إلتأثير إألكبر على سلوك إلمستهلك إلشرإئي،
تبعه بعد دعم إلمستهلك ،ثم بعد تقييم إلمنتج.
وبناء على ما تم إلتوصل إليه من نتائج ترفض إلفرضية إلعدمية إلرئيسة إألولى وتقبل
ً
إلفرضية إلبديلة إلقائلة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )1015≤αللتجارة
اإللكترونية بأبعادها (دعم المستهلك – تبادل المعلومات -تقييم المنتج) في سلوك المستهلك
الشرائي بأبعاده مجتمعة (االستجابة اإلدراكية – االستجابة الوجدانية -الشراء) في متاجر المواد
االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم في األردن.
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أوالً :الفرضية الفرعية األولى
 :H01-1ال يوجززد أثززر ذو داللززة إحصززائية عنززد مسززتوى معنويززة ( )1015≤αلززدعم المسززتهلك فززي
سلوك المستهلك الشرائي في متاجر المواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم في األردن.
جدول ()05

نتائج اختبار االنحدار البسيط ألثر دعم المستهلك في سلوك المستهلك
المتغير
التابع

سلوك
المستهلك

ملخص النموذج
Model
summery

جدول المعامالت
coefficients

تحليل التباين
ANOVA

R
معامل
االرتباط

R2
معامل
التحديد

F
المحسوبة

درجة
الحرية
D.F

1.522

1.322

707.63

1

Sig
*F
مستوى
الداللة

البيان

دعم
0.000
المستهلك

β

1.522

الخطأ
المعياري
S.E
1.130

B

t
المحسوبة

*Sig T
مستوى
الداللة

1.253

02.527

1.111

تشير نتائج إلجدول ( )25إلى أن قيمة ) ،(R=0.587وهذإ يعني أن هناك عالقة إرتباط
قيمتها ( )%58.7وهي تعتبر متوسطة بين دعم إلمستهلك كأحد أبعاد إلتجارة إإللكترونية وسلوك
إلمستهلك.
ويتبين أن قيمة معامل إلتحديد ) ،(R2=0.344وهذإ يعني أن بعد (دعم إلمستهلك) قد فسر ما
مقدإره ( )%34.4من إلتباين في سلوك إلمستهلك ونسبة ( )%65.6نتيجة عوإمل أخرى لم تتناولها
هذه إلدرإسة.
كما يتبين من جدول إلمعامالت إن قيمة ) (Fقد بلغت ( )212.63عند مستوى داللة
) (sig=0.000وهذإ يؤكد معنوية إالنحدإر عند مستوى ) (≤0.05وعند درجة حرية وإحدة.
كما يتبين من جدول إلمعامالت أيضاً أن قيمة ( )β= 0.587أي أن إلتغير في وحدة وإحدة
في أحد أبعاد إلمتغير إلمستقل (دعم إلمستهلك) يؤدي إلى تغير بمقدإر ( )%58.7في إلمتغير
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إلتابع (سلوك إلمستهلك) ،وأن قيمة ) (T =14.582عند مستوى داللة ) (sig = 0.000وهذه
تؤكد معنوية إلمعامل عند مستوى (.(≤0.05
وبناء على ما سبق من تحليل ،تم رفض إلفرضية إلعدمية إلفرعية إألولى وقبول إلفرضية
ً
إلفرعية إلبديلة إلقائلة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )1015≤αلدعم
المستهلك في سلوك المستهلك الشرائي في متاجر المواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم في
األردن.
ثانياً -الفرضية الفرعية الثانية
 :H01-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مسزتوى معنويزة ( )1015≤αلتبزادل المعلومزات فزي
سلوك المستهلك الشرائي في متاجر المواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم في األردن.
جدول ()06

نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط ألثر تبادل المعلومات في سلوك المستهلك الشرائي
المتغير
التابع

سلوك
المستهلك
الشرائي

ملخص النموذج
Model
summery

جدول المعامالت
Coefficients

تحليل التباين
ANOVA

R
معامل
االرتباط

R2
معامل
التحديد

F
المحسوبة

Sig
درجة
*F
الحرية
مستوى
D.F
الداللة

1.205

1.507

322.61

0.000

1

البيان
تبادل
المعلومات

β

1.205

الخطأ
المعياري
S.E

B

t
المحسوبة

*Sig T
مستوى
الداللة

1.172

1.565

02.22

1.111

تشير نتائج إلجدول ( )26إلى أن قيمة ) ،(R=0.715وهذإ يعني أن هناك عالقة إرتباط
قيمتها ( )%71.5وهي تعتبر قوية موجبة بين (تبادل إلمعلومات) كأحد أبعاد إلتجارة إإللكترونية
وسلوك إلمستهلك إلشرإئي.
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ويتبين أن قيمة معامل إلتحديد ) ،(R2=0.512وهذإ يعني أن بعد (تبادل إلمعلومات) قد فسر
ما مقدإره ( )%51.2من إلتباين في سلوك إلمستهلك إلشرإئي ونسبة ( )%48.8نتيجة عوإمل
أخرى لم تتناولها هذه إلدرإسة.
كما يتبين من جدول إلمعامالت أن قيمة ) (Fقد بلغت ( )389.61عند مستوى داللة
) (sig=0.000وهذإ يؤكد معنوية إالنحدإر عند مستوى ) (≤0.05وعند درجة حرية وإحدة.
كما يتبين من جدول إلمعامالت أيضاً أن قيمة ( )β= 0.715أي أن إلتغير في وحدة وإحدة
في أحد أبعاد إلمتغير إلمستقل (تبادل إلمعلومات) يؤدي إلى تغير بمقدإر ( )%71.5في إلمتغير
إلتابع (سلوك إلمستهلك إلشرإئي) ،وأن قيمة ) (T =8.44عند مستوى داللة ) (sig = 0.000وهذه
تؤكد معنوية إلمعامل عند مستوى (.(≤0.05
وبناء على ما س بق من تحليل ،تم رفض إلفرضية إلعدمية إلفرعية إلثانية وقبول إلفرضية
إلفرعية إلبديلة إلقائلة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )1015≤αلتبادل
المعلومات في سلوك المستهلك الشرائي في متاجر المواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم في
األردن.
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ثالثاً -الفرضية الفرعية الثالثة
 :H01-3ال يوجززد أثززر ذو داللززة إحصززائية عنززد مسززتوى معنويززة ( )1015≤αلتقيززيم المنززتج فززي
سلوك المستهلك الشرائي في متاجر المواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم في األردن.
جدول ()07

نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط ألثر تقييم المنتج في سلوك المستهلك الشرائي
المتغير
التابع

سلوك
إلمستهلك

ملخص النموذج
Model
summery
R

R2

معامل

معامل

إالرتباط

إلتحديد

تحليل التباين
ANOVA
F
إلمحسوبة

درجة
إلحرية
D.F

إلشرإئي
1.414 1.644

جدول المعامالت
Coefficients

119.58

1

Sig

إلخطأ

*F

مستوى

إلبيان

β

تقييم
إلمنتج

إلمعياري
S.E

إلداللة
0.000

Sig

1.644

1.144

B

1.456

t
إلمحسوبة
11.46

تشير نتائج إلجدول ( )27إلى أن قيمة ) ،(R=0.644وهذإ يعني أن هناك عالقة إرتباط
قيمتها ( )%64.4وهي تعتبر متوسطة بين تقييم إلمنتج كأحد أبعاد إلتجارة إإللكترونية وسلوك
إلمستهلك إلشرإئي.
ويتبين أن قيمة معامل إلتحديد ) ،(R2=0.414وهذإ يعني أن بعد (تقييم إلمنتج) قد فسر ما
مقدإره ( )%41.4من إلتباين في سلوك إلمستهلك إلشرإئي ونسبة ( )%58.6نتيجة عوإمل أخرى
لم تتناولها هذه إلدرإسة.
كما يتبين من جدول إلمعامالت إن قيمة ) (Fقد بلغت ( )119.58عند مستوى داللة
) (sig=0.000وهذإ يؤكد معنوية إالنحدإر عند مستوى ) (≤0.05وعند درجة حرية وإحدة.

*T

مستوى
إلداللة
1.111
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كما يتبين من جدول إلمعامالت أيضاً أن قيمة ( )β= 0.644أي أن إلتغير في وحدة وإحدة
في أحد أبعاد إلمتغير إلمستقل (تقييم إلمنتج) يؤدي إلى تغير بمقدإر ( )%64.4في إلمتغير إلتابع
(سلوك إلمستهلك إلشرإئي) ،وأن قيمة ) (T =10.46عند مستوى داللة ) (sig = 0.000وهذه
تؤكد معنوية إلمعامل عند مستوى (.(≤0.05
وبناء على ما سبق من تحليل ،تم رفض إلفرضية إلعدمية إلفرعية إلثالث وقبول إلفرضية
ً
إلفرعية إلبديلة إلقائلة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )1015≤αلتقييم المنتج
في سلوك المستهلك الشرائي في متاجر المواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم في األردن.
 0-3-4الفرضية الرئيسة الثانية
 :H02ال يوجززد أثززر ذو داللززة إحصززائية عنززد مسززتوى معنويززة ( )1015≤αللتجززارة اإللكترونيززة
بأبعادهززا (دعززم المسززتهلك – تبززادل المعلومززات -تقيززيم المنززتج) فززي التكنولوجيززا الماليززة فززي
متاجر المواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم في األردن.
إستخدم إلباحث تحليل إالنحدإر إلمتعدد لتحديد أثر أبعاد إلتجارة إإللكترونية (دعم إلمستهلك –
تبادل إلمعلومات -تقييم إلمنتج) في إلتكنولوجيا إلمالية في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة
إلحجم في إألردن ،وكما هو موضح بالجدول (.)28
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الجدول ()08
تحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد التجارة اإللكترونية في التكنولوجيا المالية
المتغير
التابع

ملخص النموذج

تحليل التباين

Model

R

معامل

معامل

إالرتباط

إلتحديد

Coefficient

ANOVA

summery
R2

جدول المعامالت

F

إلمحسوبة

درجة

إلحرية
D.F

إلتكنولوجيا

Sig
*F

مستوى

إلبيان

إلمستهلك

3
1.369 1.617

72.114

β

إلمعياري

B

إلمحسوبة

إلداللة
دعم

إلمالية

إلخطأ

t

1.11
414
417

تبادل
إلمعلومات
تقييم
إلمنتج

*Sig F
مستوى
إلداللة

1.183

1.147

1.161

3.41

1.11

1.41

1.149

1.358

7.36

1.11

1.115

1.148

1.199

2.16

*دإل إحصائياً عند مستوى داللة ()  0.05
تشير نتائج إلجدول ( )28أن معامل إالرتباط ) (R=0.607يشير إلى إلعالقة إلموجبة بين
إلمتغير إلمستقل وإلمتغير إلتابع ،كما أن أثر إلمتغيرإت إلمستقلة (أبعاد إلتجارة إإللكترونية) على
إلمتغير إلتابع (إلتكنولوجيا إلمالية) هو أثر ذو داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة  Fإلمحسوبة
( )72.114وبمستوى داللة ) (Sig=0.00وهو أقل من ( )1.15حيث ظهر أن قيمة معامل
إلتحديد ) (R2=0.369وهي تشير إلى أن ( )%36.9من إلتباين في (إلتكنولوجيا إلمالية) يمكن
تفسيره من خالل إلتباين في (أبعاد إلتجارة إإللكترونية).
أما جدول إلمعامالت فقد إظهر أن قيمة ( )βعند بعد (دعم إلمستهلك) قد بلغت ()1.183
وإن قيمة  Tعنده هي ( ،)3.41وبمستوى داللة ) (Sig =0.00مما يشير إلى أن أثر هذإ إلبعد
معنوي ،أما قيمة  βعند بعد (تبادل إلمعلومات) قد بلغت ( )1.41وأن قيمة  Tعنده هي ()7.36

1.14
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وبمستوى داللة ) )sig=0.00مما يشير إلى أن أثر هذإ إلبعد معنوي وقد بلغت قيمة βعند بعد
(تقييم إلمنتج) ( )1.115وقيمة  Tعنده هي ( )2.16وبمستوى داللة) (Sig =0.04مما يشير
إلى أن أثر هذإ إلبعد معنوي.
ومن خالل قيم  βإلمشار إليها يتبين أن بعد تبادل إلمعلومات كأحد أبعاد إلتجارة إإللكترونية
كان له إلتأثير إألكبر على إلتكنولوجيا إلمالية ،تبعه بعد دعم إلمستهلك ،ثم تقييم إلمنتج.
وبناء على ما تم إلتوصل إليه من نتائج ترفض إلفرضية إلعدمية إلرئيسة إلثانية وتقبل إلفرضية
إلبديلة إلقائلة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )1015≤αللتجارة اإللكترونية
بأبعادها (دعم المستهلك – تبادل المعلومات -تقييم المنتج) في التكنولوجيا المالية في متاجر
المواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم في األردن.
 3-3-4الفرضية الرئيسة الثالثة
 :H03ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويزة ( )1015≤αللتكنولوجيزا الماليزة فزي
سلوك المستهلك الشرائي في متاجر المواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم في األردن.
إستخدم إلباحث تحليل إالنحدإر إلبسيط لتحديد أثر إلتكنولوجيا إلمالية في سلوك إلمستهلك
إلشرإئي في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن .وتظهر نتائج إختبار
إلفرضية في إلجدول ( )29إلذي يبين قيمة معامل إالنحدإر ( )ßوقيمة ( )Tومستوى إلداللة.
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جدول ()09

نتائج اختبار االنحدار البسيط ألثر التكنولوجيا المالية في سلوك المستهلك
المتغير
التابع

سلوك
إلمستهلك

ملخص النموذج

تحليل التباين

Model

R
معامل

معامل

إالرتباط

إلتحديد

Coefficient

ANOVA

Summery
R2

جدول المعامالت

F
إلمحسوبة

درجة
إلحرية
D.F

إلشرإئي
384.59 1.487 1.698

1

Sig

Sig

*F

*T

إلبيان

مستوى

β

0.000

إلمالية

B

إلمعياري

إلداللة
إلتكنولوجيا

إلخطأ

1.698

1.131

t
إلمحسوبة

1.616

19.611

تشير نتائج إلجدول ( )29إلى أن قيمة ) ،(R=0.698وهذإ يعني أن هناك عالقة إرتباط
قيمتها ( )%69.8وهي تعتبر مرتفعة بين إلتكنولوجيا إلمالية وسلوك إلمستهلك.
ويتبين أن قيمة معامل إلتحديد ) ،(R2=0.487وهذإ يعني أن إلتكنولوجيا إلمالية قد فسرت ما
مقدإره ( )%48.7من إلتباين في سلوك إلمستهلك.
كما يتبين من جدول إلمعامالت إن قيمة ) (Fقد بلغت ( )384.59عند مستوى داللة
) (sig=0.000وهذإ يؤكد معنوية إالنحدإر عند مستوى ) (≤0.05وعند درجة حرية وإحدة.
كما يتبين من جدول إلمعامالت أيضاً أن قيمة ( )β= 0.698أي أن إلتغير في وحدة وإحدة
في (إلتكنولوجيا إلمالية) يؤدي إلى تغير بمقدإر ( )%69.8في إلمتغير إلتابع (سلوك إلمستهلك)،
وأن قيمة ) (T=19.611عند مستوى داللة) (sig=0.000وهذه تؤكد معنوية إلمعامل عند مستوى
(.(≤0.05

مستوى
إلداللة
1.111
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وبناء على ما سبق من تحليل ،تم رفض إلفرضية إلعدمية إلثالثة وقبول إلفرضية إلبديلة
ً
إلقائلة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )1015≤αللتكنولوجيا المالية في
سلوك المستهلك الشرائي في متاجر المواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم في األردن.
 4-3-4الفرضية الرئيسة الرابعة
 :H04ال يوجد أثزر ذو داللزة إحصزائية عنزد مسزتوى معنويزة ( )1015≤αللتجزارة اإللكترونيزة فزي
سزززلوك المسزززتهلك الشزززرائي بوجزززود التكنولوجيزززا الماليزززة كمتغيزززر وسزززيط فزززي متزززاجر المزززواد
االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم في األردن.
والختبار هذه إلفرضية تم إستخدإم برنامج إلتحليل أموس ( )AMOSوباالعتماد على إختبار
تحليل إلمسار ( ،)Path Analysisوإختبار مدى مالئمة إلنموذج إلمحدد ،وإلجدول رقم ()31
يوضح نتائج هذإ إالختبار.
جدول ()32

قيم مؤشرات المالئمة لنموذج المسارات
مؤشر المالئمة

قيمة المؤشر

القيمة الدالة على حسن المالئمة

مربع كاي (.)Chi2

9.31

دإلة

درجات إلحرية(.)df

4

---

إلداللة

1.111

دإلة

مربع كاي ( /)Chi2درجات إلحرية ()df

2.327

أقل من 3

حدود إلثقة ()RMSEA

1.158

أقل من 1.18

مؤشر إلمالئمة إلتزإيدي ()IFI

1.96

1.95

مؤشر إلمالئمة إلالمعياري ()NNFI

1.95

1.95

مؤشر إلمالئمة إلمقارن ()CFI

1.97

1.95

معيار جودة إلنموذج ()GFI

1.95

أكبر من 0.90

94

يتضح من إلجدول إلسابق مالئمة إلنموذج مالئمة مقبولة ،حيث أن قيم مؤشر إلمالئمة
إلتزإيدي ( )IFIومؤشر إلمالئمة إلمقارن ( ،)CFIومؤشر إلمالئمة إلالمعياري كانت مرتفعة وعند
إلحدود إلمقبولة ،أو أعلى منها ،كما سجل مؤشر حدود إلثقة ( ،)RMSEAقيمة منخفضة بلغت
( ،)1.157ولم تخرج حدود إلثقة عن إلقيمة إلتي تدل على جودة إلمالئمة ( ،)1.17مما يدل على
مالءمة إلنموذج للبيانات مالئمة جيدة إلى مرتفعة (.)Bian, 2011
وبعد أن تم إلتأكد من مدى مالئمة نموذج إلمسارإت إلمقترح الختبار إلفرضية إلرئيسة إلرإبعة،
تم إختبار إلمسارإت لمتغيرإت إلدرإسة ،وجاءت إلنتائج كما يوضحها إلجدول (.)31
جدول ))32

نتائج تحليل المسارات لبيان األثر المباشر وغير المباشر للتجارة اإللكترونية في سلوك
المستهلك الشرائي بتوسيط التكنولوجيا المالية

القيمة المعيارية

الداللة

المسار
دعم المستهلك

سلوك المستهلك

0.586

**1.111

تبادل المعلومات

سلوك المستهلك

1.59

**1.111

تقييم المنتج

سلوك المستهلك

1.62

**1.111

التجارة اإللكترونية

سلوك المستهلك

1.63

**1.111

التأثير غير المباشر

القيمة المعيارية

الداللة

دعم المستهلك

التكنولوجيا المالية

سلوك المستهلك

0.76

**1.111

تبادل المعلومات

التكنولوجيا المالية

سلوك المستهلك

1.68

**1.111

تقييم المنتج

التكنولوجيا المالية

سلوك المستهلك

0.71

**1.111

التجارة اإللكترونية

التكنولوجيا المالية

سلوك المستهلك

2.80

**2.222

المسار

** دالة عند مستوى داللة (.)2.22
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يتضح من إلجدول ( )31أن قيم إلتأثير إلمباشر بين أبعاد إلتجارة إإللكترونية وسلوك
إلمستهلك في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن كانت مرتفعة ،وهي دإلة
إحصائياً عند مستوى (.)1.11
كما يتضح من إلجدول أن قيم إلتأثير بين أبعاد إلتجارة إإللكترونية وسلوك إلمستهلك في
متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن بوجود مؤثر غير مباشر (إلمتغير
إلوسيط) إلتكنولوجيا إلمالية كانت مرتفعة ،وهي دإلة إحصائياً عند مستوى ( .)1.11وعند مقارنة
قيم إلتأثير إلمباشر بين أبعاد إلتجارة إإللكترونية وقيم إلتأثير غير إلمباشر بينهما ،يالحظ أن قيم
إلتأثير بوجود إلتكنولوجيا إلمالية كعامل وسيط إرتفعت جميعها ،وهذإ ما يشير إلى أن للتكنولوجيا
إلمالية كمتغير وسيط أثر إيجابي في إلتأثير إلمباشر بين أبعاد إلتجارة إإللكترونية ،إذ أن هذإ
إلمتغير (إلوسيط) رفع من قيم إلتأثير بشكل وإضح وكانت إلوساطة جزئية ،وذلك ألن إلتأثير بين
أبعاد إلتجارة إإللكترونية وسلوك إلمستهلك بقي دإل إحصائياً في إلتأثير غير إلمباشر( Bian,
 ،)2011مما يعني رفض إلفرضية إلعدمية إلرإبعة ،وقبول إلفرضية إلبديلة إلقائلة:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )1015≤αللتجارة اإللكترونية في سلوك
المسززتهلك الشزززرائي بوجززود التكنولوجيزززا الماليزززة كمتغيززر وسزززيط فزززي متززاجر المزززواد االسزززتهالكية
والغذائية كبيرة الحجم في األردن.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج واالستنتاجات والتوصيات

 2-5المقدمة
تم في هذإ إلفـصل منـاقـشة إلنـتـائج في ضوء ما أسفـرت عنه عمـلـية إلتحليل إإلحصـائي
إلجابات أفرإد إلعينة على فـقـرإت متغيرإت إلدرإسة ،وذلك بهـدف إلتعرف على أثر إلتجارة
إإللكترونية في سلوك إلمستهلك في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن،
وأثر إلتكنولوجيا كمتغير وسيط في ذلك.

 2-5مناقشة النتائج الوصفية
 2-0-5مناقشة نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة الشخصية والوظيفية
 -2الجنس :أظهرت نتائج إلدرإسة أن ما نسبته ( )%66.4من عينة إلدرإسة كانوإ من إلذكور ،في
حين أن نسبة إإلناث بلغت ( ،)%33.6ويمكن تفسير ذلك أن معظم مالكي ومديري متاجر
إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم هم من إلذكور ،وعلى إلرغم من ذلك فإن نسبة إإلناث
إلمالكات أو مديرإت متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم أو إلعامالت في أقسام
تكنولوجيا إلمعلومات هي نسبة ال بأس بها تشير إلى وجود نوع من إلريادة وإالستقاللية
وإلتمكين للمرأة خصوصاً في إلمجتمع إألردني إلمحافظ.
 -0المؤهل العلمي :تبين أيضاً من نتائج إلدرإسة أن نسبة من إلذين يحملون درجة بكالوريوس
شكلت إلنسبة إألعلى بين إلمستويات إلتعليمية إألخرى حيث بلغت ( ،)%47.3يليهم ممن
يحملون شهادة ماجستير حيث بلغت ما نسبته ( ،)%28.7يليهم ممن يحملون شهادإت دبلوم
وأقل ،وبنسبة ( ،)%12.3وأخي إًر إلحاصلين على درجة إلدكتورإه حيث بلغت ما نسبتهم
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( )%11.8وهي أدنى نسبة في إلحاصلين على إلمستوى إلتعليمي في عينة إلدرإسة ،وتفسر
هذه إلنتيجة من إرتفاع إلمستوى إلتعليمي لعينة إلدرإسة ،أن معظم إلوظائف إإلدإرية أو
إلوظائف في أقسام تكنولوجيا إلمعلومات تتطلب شهادة إلبكالوريوس في تخصص معين كحد
أدنى للتوظيف أو إلعمل ،كما أن إلمجتمع إألردني بطبيعته متعلم ،أي أن هناك نسبة كبيرة من
أفرإده هم من خريجي مرحلة إلبكالوريوس .أضف إلى ذلك أن إلشركات إلرإئدة في مجال عملها
دإئما ما تبحث عن إلخبرإت وإلكفاءإت ،ويتحقق ذلك في إلفئة إلمتعلمة.
 -3الفئة العمرية  :تبين كذلك من نتائج إلدرإسة أن معظم أفرإد إلعينة كانوإ ضمن إلفئة إلعمرية
(من -25أقل من 35سنة) مشكلين بذلك ما نسبته ( ،)%31.9حين أن إلفئة إلعمرية (أقل من
 25سنة) شكلت إلنسبة إألقل ضمن أفرإد إلعينة إذ بلغ عدد أفرإد إلعينة ضمن هذه إلفئة ()33
فردإً وبنسبة ( ،)%8.1وهذإ يتناسب مع طبيعة أفرإد عينة إلدرإسة من إلعاملين في أقسام
تكنولوجيا إلمعلومات أو إلمالكين أو إلمديرين لمتاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم.
 -4مستوى الدخل الشهري أوضحت نتائج إلدرإسة أن ما نسبته ( )%33.6من عينة إلدرإسة كان
دخلهم إلشهري (أقل من  1111دينار) ،وهم إألكثرية في إلعينة ،ثم إلذين دخلهم (من 2111
دينار فأكثر) مشكلين ما بنسبته ( ،)%27.7وتفسر هذه إلنتيجة من تباين لمستوى إلدخول في
طبيعة عينة إلدرإسة ،إذ إن هناك فئة من إلعينة هم من مالكي ومديري هذه إلمتاجر ،وبالتالي
من إلطبيعي أن ترتفع دخولهم ،وهناك فئة منهم من إلعاملين في أقسام تكنولوجيا إلمعلومات،
ومن إلطبيعي كذلك أن تكون دخولهم أقل من إلفئة إألولى وال تتجاوز في معظمها (1111
دينار) شهرياً.

99

 0-0-5مناقشة نتائج تحليل أبعاد الدراسة واألهمية النسبية لمتغيرات الدراسة
أوالً -مناقشة أبعاد التجارة اإللكترونية
أشارت نتائج إلدرإسة إلى أن إألهمية إلنسبية ألبعاد إلمتغير إلمستقل (إلتجارة إإللكترونية)
جاءت مرتفعة بشكل عام ما عدإ بعد (دعم إلمستهلك) ،حيث جاء بعد (تبادل إلمعلومات) في
إلمرتبة إألولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)3.99وبأهمية نسبية مرتفعة ،يليه بعد (تقييم إلمنتج)،
وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.82وبأهمية نسبية مرتفعة ،ويليه بعد (دعم إلمستهلك) ،وبمتوسط
حسابي بلغ ( ،)3.61وبأهمية نسبية متوسطة ،وهذإ يشير إلى إهتمام متاجر إلموإد إالستهالكية
وإلغذإئية كبيرة إلحجم بموضوع إلتجارة إإللكترونية.
ويفسر إلباحث هذه إلنتيجة بإدرإك إلمديرين وإلعاملين في أقسام تكنولوجيا إلمعلومات ألهمية
إلتجارة إإللكترونية ،حيث أن إلتجارة إإللكترونية تسهم وبشكل فعال في إيجاد خيارإت متعددة عن
إلمنتج أو إلخدمة أمام إلمستهلكين إلذين يقومون باختيار ما يناسبهم منها ،كما أكدوإ كذلك على أن
إلتجارة إإللكترونية تمكن منظمات إألعمال من تصنيع منتجاتها أو تقديم خدماتها لشريحة وإسعة
من إلمستهلكين ووفقاً لرغباتهم وإحتياجاتهم بأقل تكلفة ممكنة ،إذ تتفاعل إلتجارة إإللكترونية مع
إلمستهلكين وتجيب عن إستفسارإتهم ،وتعمل على جمع آرإئهم عن إلسلع وإلخدمات إلمقدمة ،مكونة
فكرة عامة عن رغباتهم وإهتماماتهم وإحتياجاتهم،؟ مما يسهم في تحسين تلك إلخدمات وإلمنتجات
وفقاً لتلك إلرغبات وإالحتياجات.
كما يفسر إلباحث هذه إلنتيجة كذلك في أن إلتجارة إإللكترونية تسهل تبادل إلمعلومات عن
إلمنتجات وإلخدمات بين إلمستهلكين ،مما يوجههم إلى إلكفاءة في عمليات شرإء إلمنتجات أو
إالستفادة من إلخدمات إلمقدمة ،كما أن إلتجارة إإللكترونية تمتلك إلعديد من إلميزإت وإلخصائص
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إلتي تتميز بها عن إلتجارة إلتقليدية ،ومن أهم تلك إلخصائص إلتنوع إلمستمر في طريقة عرض
وتقديم إلمنتجات وإلخدمات للمستهلكين ،إذ يستطيع إلمستهلك إلوصول إلى إلعديد من إلسلع
وإلمنتجات وإلخدمات وإلتعرف على أسعارها وموإصفاتها وتاريخ صنعها أو مكان إنتاجها دون أن
يذهب إلى مكان هذه إلسلع وإلمنتجات وإلخدمات ،ويمكنهم إلقيام بالمقارنة بين أسعار إلسلع
وإلخدمات وإلمنتجات بأقل جهد وبوقت قليل نسبياً ،إضافة إلى ذلك فإن إلتجارة إإللكترونية تعد
مصد إًر هاماً عن إلشركات وما تقدمه من منتجات وخدمات للمستهلكين موضحة سياسات إلشرإء
وإالسترجاع بصورة مبسطة للمستهلكين ،وتتيح إلحصول أو شرإء تلك إلمنتجات وإلخدمات بسهولة
عبر إالنترنت.
ويعزو إلباحث نتيجة حصول بعد (تبادل إلمعلومات) على أكبر أهمية نسبية كأحد أبعاد
(إلتجارة إإللكترونية) إلى إدرإك منظمات إألعمال بشكل عام ومتاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية
كبيرة إلحجم ومتاجر إلى أهمية إلمعلومات في إلتجارة إإللكترونية ،فمن خالل تبادل إلمعلومات
إلجيدة ع ن منتجات أو خدمات شركة ما ،فإن إلصورة إلذهنية إإليجابية ستتكون لدى إلمستهلك عن
تلك إلشركة ،مما يسهم زيادة مبيعات هذه إلشركات ،كما أن عملية تبادل إلمعلومات تسهم في تقييم
إلمنتج ،وبالتالي يصبح إلمستهلك مدركاً للخيارإت إلمتعددة إلتي تكون وإضحة أمامه من خالل
إلتجارة إإللكترونية فيختار إألنسب منها.
وقد إتفقت هذه إلنتيجة مع نتيجة درإسة إلحاج علي ( ،)2119إلتي بينت نتائجها أن إلتجارة
إإللكترونية تساعد إلمستهلك على إلوصول إلى إلسلعة بأقل سعر ممكن ،كما تعمل على تخفيض
تكلفة إلمبيعات للمنتجين.
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وإتفقت إلنتيجة كذلك مع درإسة عثمان ( ،)2118إلتي بينت نتائجها إن إلتجارة إاللكترونية
في وإقع إألمر تختلف عن إإلدإرة إلتقليدية في قدرتها على تسريع وتبسيط أسلوب تقديم إلخدمات،
وبالتالي فإن إلتجارة إإللكترونية ذإت تأثير مهم في نجاح منظمات إألعمال.
ثانياً -مناقشة أبعاد سلوك المستهلك
أظهرت إلنتائج أن إألهمية إلنسبية ألبعاد سلوك إلمستهلك جاءت مرتفعة ،وبمتوسط حسابي
بلغ ( ،)3.89إذ جاء بعد (إلشرإء) في إلمرتبة إألولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)3.99وبأهمية
نسبية مرتفعة ،يليه بعد (إالستجابة إإلدرإكية) ،وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.72وأهمية نسبية
مرتفعة.
ويفسر إلباحث هذه إلنتيجة إلى بإدرإم إلمستهلكين ألهمية إلتجارة إإللكترونية ،إذ إن إستخدإم
إلتجارة إإللكترونية لوسائل جذب مختلفة تستهدف إلمستهلك إلنهائي دو إًر كبي إًر في إستجابته
للمنتجات وإلخدمات إلمقدمة من خاللها ،باإلضافة إلى إالسترإتيجيات إلنرويجية وإلتسويقية إلموجهة
للمستهلك عبر إلتجارة إإللكترونية تلعب دو إًر مهماً وأساسياً في جذب أولئك إلمستهلكين للمنتجات
وإلخدمات إلمقدمة.
كما يفسر إلباحث هذه إلنتيجة بأن تسوق إلمستهلكين وشرإئهم للمنتجات وإلخدمات إلمقدمة
عبر إلتجارة إإللكترونية يوفر لهم إلجهد وإلوقت ،إذ تتيح إلتجارة إإللكترونية لهم إلكثير من
إلخيارإت وإلمفاضلة فيما بينها من حيث إلجودة وإلسعر ،باإلضافة إلى أن إلمعلومات إلمقدمة عبر
إلتجارة إإللكترونية وإلمتعلقة بالمنتجات وإلخدمات ترسخ في ذهن إلمستهلك ،مما يؤثر في درجة
إالستجابة إلعاطفية له نحو تلك إلمنتجات وإلخدمات.
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وقد إتفقت هذه إلنتيجة مع نتيجة درإسة قعيد ( ،)2117وإلتي بينت في نتائجها مستوى مرتفعاً
من إالستجابة إلوجدإنية وإإلدرإكية للمستهلكين نحو إلترويج إإللكتروني ،كما إتفقت كذلك مع نتيجة
درإسة باندي وبارمر ( ،)Pandeyوإلتي أظهرت نتائجها سلوك إلتسوق عبر إإلنترنت للمستهلكين
يتأثر بعدة عوإمل مثل إلعوإمل إلديموغرإفية وإلعوإمل إالجتماعية وتجربة إلتسوق عبر إإلنترنت
للمستهلكين ومعرفة إستخدإم إإلنترنت وإلكمبيوتر وتصميم موإقع إلويب ووسائل إلتوإصل إالجتماعي
وإلعوإمل إلظرفية وظروف إلتسهيل وإلمنتج تلعب إلخصائص وإلمخطط إلترويجي للمبيعات وخيار
مهما في إلتسوق عبر إإلنترنت.
إلدفع وتسليم إلبضائع وخدمات ما بعد إلبيع ًإ
دور ً
ثالثاً -مناقشة نتائج فقرات التكنولوجيا المالية
تشير نتائج إلدرإسة إلى أن إألهمية إلنسبية لفقرإت إلمتغير إلوسيط (إلتكنولوجيا إلمالية) جاءت
مرتفعة بشكل عام وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.81إذ إتفق معظم مديري ومالكي متاجر إلموإد
إلغذإئية وإالستهالكية كبيرة إلحجم وإلعاملين فيها ضمن أقسام تكنولوجيا إلمعلومات على أهمية
إلتكنولوجيا إلمالية.
ويفسر إلباحث هذه إلنتيجة في أن إلتكنولوجيا إلمالية توفر سبل دفع أسرع للشرإء أو إلبيع عبر
إلتجارة إإللكترونية ،باإلضافة إلى أنها تسهم في تسهيل وصول إلخدمات وإلمنتجات للمستهلكين
عبر إلتجارة إإللكترونية ،ويؤدي إستخدإم إلتكنولوجيا إلمالية عبر إلتجارة إإللكترونية إلى تنمية
أفضل لألعمال ،كما أنها تقدم حلوالً تكنولوجية إبتكارية في مجال إلخدمات إلمالية عبر إلتجارة
إإللكترونية.
وقد إتفقت هذه إلنتيجة مع نتيجة درإسة حرفوش ( ،)2119إلتي بينت نتائجها أن إلتكنولوجيا
إلمالية قطاع حديث إلنشأة ،من شأنه أن يوفر كل أنوإع إلخدمات إلمالية إلتقليدية ولكن بأسلوب
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وشكل مغاير أكثر تطور وسرعة ودقة ،كما تم إلتوصل إلى أن إلدول إلعالم قطعت أشوإطا كبي إًر
في هذإ إلمجال رغم حدإثته ،كما إتفقت كذلك مع درإسة بن علقمة ( ،)2118إلتي بينت نتائجها أن
إلتكنولوجيا إلمالية تتيح إلعديد من إالمكانات وإلمزإيا فيما يتعلق بالخدمات إلمالية وإلتجارة
إإللكترونية.

 3-5نتائج تحليل فرضيات الدراسة
يعد إختبار فرضيات إلدرإسة إلقاعدة إألساسية إلتي يرتكز عليها إلبحث إلعلمي في إلوصول
إلى إستنتاجات وتوصيات من شأنها أن ترسخ أبعاد إلفكر إلعلمي إلرشيد ،ويمكن تلخيص نتائج
تحليل وإختبار فرضيات إلدرإسة على إلنحو إلتالي:
 2-3-5نتائج الفرضية الرئيسة األولى:
أظهرت إلنتائج إلمتعلقة بالفرضية إلرئيسة إألولى أن هناك أث إًر ذو داللة إحصائية لجميع أبعاد
إلتجارة إإللكترونية في سلوك إلمستهلك ،حيث بلغ معامل إلتحديد ( )1.571وإرتفاع قيم إالنحدإر
لجميع إألبعاد ،ومستوى إلداللة إإلحصائية أقل من ( ،)1.15مما يعني أن عينة إلدرإسة من مديري
متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم وإلعاملين فيها ضمن أقسام تكنولوجيا إلمعلومات
تتبع يرون أن إلتجارة إإللكترونية تؤثر في سلوك إلمستهلك إلشرإئي.
ويعزو إلباحث هذه إلنتيجة إلى أن إلتجارة إإللكترونية وما تملكه من إسترإتيجيات فعالة تجذب
إلمستهلكين للمنتجات وإلخدمات إلمقدمة من خاللها ،وأنه من خالل إلتجارة إإللكترونية يمكن
توضيح ميزإت وموإصفات وأسعار إلمنتجات وإلخدمات للخيارإت إلبديلة بالنسبة للمستهلك ،مما
يؤثر إيجاباً في سلوكهم نحو شرإء تلك إلمنتجات وإلخدمات عبر إلتجارة إإللكترونية ،كما أن
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إستخدإم أساسيات وأساليب أمان إلمعلومات وإلبيانات إلشخصية في إلتجارة إإللكترونية يشعر
إلمستهلكين بالثقة عند إلشرإء عبر إلتجارة إإللكترونية.
إلمستهلك على توصيات ونصائح إلجماعات إلمرجعية
ويفسر إلباحث هذه إلنتيجة بأن إعتماد ُ
حول خدمة إلكترونية ما ،من خالل قنوإت ُمتعددة على شبكة إإلنترنت تدفعه للشرإء عبر إلتجارة
إإللكترونية ،باإلضافة إلى تقدم ذوق إلمستهلك وتطور حاجاته بشكل ُمستمر ،نتيجة للتطور في
إلمتنافسين
إلمنتجات إلمطروحة وطرق عرضها وإلمعلومات إلكافية إلمتعلقة بها من َقبل إلبائعين ُ
ُ
على شبكة إإلنترنت.
وقد إتفقت هذه إلنتيجة مع نتيجة درإسة بوهدبي ( ،)2115إلتي بينت في نتائجها أن إلتسويق
إإللكتروني يسعى إلى تدعيم صورة إلمنظمة وتحسين سمعتها وبالتالي فهو يؤثر تأث إًر إيجابياً وغير
مباشر على سلوك إلمستهلك وعلى مرإحل إتخاذ إلقرإر إلشرإئي لديه ،وبذلك فإن للتسويق
إإللكتروني أث إًر ممارساً على سلوك إلمستهلك إلنهائي .وإتفقت مع نتيجة درإسة إلعضايلة (،)2115
إلتي بينت نتائجها أن أبعاد شبكات إلتوإصل إالجتماعي (تبادل إلمعلومات ،تقييم إلمنتج) تمتلكان
تأثي إًر

على

إلقرإر

إلشرإئي.

كما

إتفقت

مع

نتيجة

درإسة

ليو

وزيهنغ

( ،)Liu & Zheng, 2018إلتي أظهرت نتائجها أن أكثر إلعوإمل إلمؤثرة على سلوك إلمستهلك
إلشرإئي عبر إإلنترنت إألسعار إلمنخفضة وتصميم موإقع إلويب بطريقة جذإبة ،وتوفير معلومات
عن إلشركة إلتجارية.
وإتفقت

هذه

إلنتيجة

كذلك

مع

نتيجة

درإسة

سلفارجو

وكارثكين

( ،)Selvaraju & Karthikeyan, 2016إلتي بينت نتائجها أن سهولة إلوصول إلى إلمنتجات
من خالل موقع إلويب للتسوق ولمدة  72ساعة وسبعة أيام تجعل إلمستهلك يشعر برإحة أكبر مما
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يؤثر على سلوكه إيجاباً نحو إلسلع وإلمنتجات وإتخاذ إلقرإر في شرإئها ،كما أظهرت إلدرإسة أن
أيضا بشكل كبير على نية إلعميل في إتخاذ قرإر إلشرإء ،وأن
إلمخاطر وخصائص إلمنتج تؤثر ً
تقديم خدمة عمالء أفضل من خالل إلرد إلسريع على أسئلة إلعمالء ،وإلتعامل إلسريع مع
إستفسارإت إلعمالء وشكاويهم من شأنه تحسين صورة إلعالمة إلتجارية لمتاجر إلتجزئة عبر
إإلنترنت ،وبالتالي إلتأثير على سلوكهم وقرإرهم إلشرإئي
وإختلفت نتيجة إلدرإسة إلحالية مع نتيجة درإسة جوبتا وجين ( )Gupta & Jain, 2017إلتي
بينت نتائجها أن إلمستهلكين في إلوقت إلحالي يوإجهون إلكثير من إلمخاوف إألمنية في إلمعامالت
عبر إإلنترنت وال يشعرون بالرإحة عند إلتسوق عبر إإلنترنت ،وهذإ ما يؤثر على سلوكهم إلشرإئي
سلباً ،ويعزو إلباحث إختالف نتيجة درإسته إلحالية مع نتيجة إلدرإسة إلسابقة بسبب إختالف
إلثقافات إلسائدة فيما يتعلق باستخدإم إلتجارة إإللكترونية وأمان إستخدإمها ،باإلضافة إلى إختالف
إلبيئة إلتي طبقت فيها إلدرإستين إلحالية وإلسابقة.
 0-3-5نتائج الفرضية الرئيسة الثانية
أظهرت نتائج إلدرإسة وجود أثر للتجارة إإللكترونية بأبعادها (دعم إلمستهلك – تبادل
إلمعلومات -تقييم إلمنتج) على إلتكنولوجيا إلمالية في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة
إلحجم في إألردن ،حيث أن إلقوة إلتفسيرية للنموذج بلغت ( ،)R2=0.369وتفسر ما مقدإره
( )%36.9من إلتباين في إلمتغير إلتابع (إلتكنولوجيا إلمالية).
ويفسر إلباحث هذه إلنتيجة في إالرتباط إلوثيق ما بين إلتجارة إإللكترونية وإلتكنولوجيا إلمالية،
فأساس إلتعامل إلتجاري في إلتجارة إإللكترونية هو إإلنترنت ،وكذلك أساس إلتكنولوجيا إلمالية
وممارستها هو إإلنترنت ،ولكي تكون إلعملية إلشرإئية عبر إلتجارة إإللكترونية من إلحصول على
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إلسلع وإلمنتجات وإلدفع مقابلها تكاملية ،ال بد من تسخير إلتكنولوجيا لخدمة قطاع إلمدفوعات
وإللجوء إلى تقديم حلوالً مالية إلكترونية ،وهذإ ما يتم من خالل ما تقدمه إلتكنلوجيا إلمالية .وبالتالي
فإن إلتعامالت إإللكترونية عبر إلتجارة إإللكترونية تسهم في زيادة إلتعامالت إلمالية عبر ما تقدمه
إلتكنولوجيا إلمالية من خدمات مالية إلكترونية.
 3-3-5نتائج الفرضية الرئيسة الثالثة
أظهرت نتائج إلدرإسة وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05للتكنولوجيا إلمالية
في سلوك إلمستهلك إلشرإئي في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن ،حيث
أن إلقوة إلتفسيرية للنموذج بلغت ( ،)R2=0.487وتفسر ما مقدإره ( )%48.7من إلتباين في
إلمتغير إلتابع (سلوك إلمستهلك إلشرإئي).
ويفسر إلباحث هذه إلنتيجة بأن إلخدمات وإلحلول إلتي تقدمها إلتكنولوجيا إلمالية وخاصة فيما
يتعلق بالدفع مقابل إلشرإء عبر إلتجارة إإللكترونية سهلت على إلمستهلكين عمليات إلدفع ،مما أثر
في سلوكهم إيجاباً نحو إلشرإء.
 4-3-5نتائج الفرضية الرئيسة الرابعة
إرتفعت قيمة إلتأثير بين إلتجارة إإللكترونية وسلوك إلمستهلك إلشرإئي بوجود مؤثر غير مباشر
(إلتكنولوجيا إلمالية) كعامل وسيط ،وهذإ ما يشير إلى أن للتكنولوجيا إلمالية كمتغير وسيط أثر
إيجابي في إلتأثير إلمباشر بين إلتجارة إإللكترونية وسلوك إلمستهلك ،إذ أن هذإ إلمتغير (إلوسيط)
رفع من قيم إلتأثير بشكل وإضح ،وكان هذإ إلتأثير دإل إحصائياً ،وبالتالي فإنه يوجد أثر ذو داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05للتجارة إإللكترونية بأبعادها (دعم إلمستهلك -تبادل
إلمعلومات – تقييم إلمنتج) في سلوك إلمستهلك من خالل إلتكنولوجيا إلمالية كمتغير وسيط.
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تفسر هذه إلنتيجة بأن إلتكنولوجيا إلمالية تلعب دور مهم في تقديم إلحلول إلمالية إإللكترونية
وأنظمة إلدفع إإللكترونية وإلتي تسهل علميات شرإء وبيع إلمنتجات وإلسلع بشكل عام ،وشرإء
إلمستهلكين عبر إلتجارة إإللكترونية على وجه إلخصوص إألمر إلذي يزيد من إلتأثير إإليجابي
للتجارة إإللكترونية في سلوك إلمستهلك إلشرإئي ،باإلضافة إلى أن شركات إلتكنولوجيا إلمالية تقدم
أدوإت ومنصات دفع مبتكرة ساعدت إلمستهلكين على إجرإء معامالت عبر إإلنترنت ما أدى إلى
معا.
زيادة في إلشمول إلمالي ،وجمع إلبائعين وإلمستهلكين ً

 4-5االستنتاجات
 -1تهتم متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن بأبعاد إلتجارة إإللكترونية
وسلوك إلمستهلك إلشرإئي وبالتكنولوجيا إلمالية.
 -2متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن من إلشركات إلرإئدة إلتي تعتمد
على إستخدإم إالسترإتيجيات إلتسويقية إلحديثة إإلدإرية إلحديثة وإالهتمام بالتجارة إإللكترونية
وإلتكنولوجيا إلمالية في سعيها نحو إلتطور وموإكبة إلمستجدإت إلحديثة في بيئة إألعمال.
 -3تهتم متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن بالتجارة إإللكترونية بأبعادها
إلمختلفة ،وتركز إهتمامها على تبادل إلمعلومات إيماناً منها بأهميتها في نجاح وإستم إررية
منظمات إألعمال وتأثيرها على سلوك إلمستهلك إلشرإئي.
 -4تدرك متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن أهمية إلتجارة إإللكترونية في
كونها تعزز إلعديد من جوإنب إلفعالية وإلكفاءة بغية تنفيذ إلمستقبل إلمرغوب فيه من جذب
للمستهلكين وإلتأثير على قرإرهم إلشرإئي ،ما يمكن إلشركات من تحقيق أهدإفها.
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 -5أن إألهمية إلنسبية لسلوك إلمستهلك إلشرإئي في متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة
إلحجم في إألردن جاءت بدرجة مرتفعة ،وهذإ يشير إلى إهتمام تلك إلمتاجر بأبعاد سلوك
إلمستهلك إلشرإئي وكل ما يحقق ذلك ،وذلك من خالل إلعديد من إلممارسات ،من أهمها:
إلتوسع من خالل إلوصول إلى أسوإق جديدة ،باإلضافة إلى إتباع سياسات تسعيرية قادرة على
خدمة مختلف شرإئح إلعمالء ،وإالستدإمة من خالل حرصها على إستخدإم إالسترإتيجيات
إلتسويقية إلحديثة.
 -6أن إألهمية إلنسبية لفقرإت إلمتغير إلوسيط (إلتكنولوجيا إلمالية) جاءت مرتفعة بشكل عام،
ويفسر ذلك بإدرإك متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجم في إألردن ألهمية
إلتكنولوجيا في تحسين إلعوإمل إلمؤثرة على سلوك إلمستهلك إلشرإئي.

 5-5التوصيات
ـاء علــى م ــا تــم إلتوص ــل إليــه م ــن نتــائج فــي ه ــذه إلد إرســة ،ق ــام إلباحــث بط ــرح جملــة م ــن
بن ـ ً
إلتوصيات ،تتمثل في إآلتي:
 .1إلتوصــية لمتــاجر إلمـوإد إالســتهالكية وإلغذإئيــة كبي ـرة إلحجــم فــي إألردن إالســتمرإر بتعزيــز أبعــاد
إلتجــارة إإللكترونيــة مــن خــالل تفهــم تلــك إلمتــاجر ألهميتهــا بغيــة زيــادة إلكفــاءة وإلفعاليــة وتحقيــق
إألهدإف ،وذلك عن طريق نشر إلوعي بالتجارة إإللكترونية.
 .2تعزيـ ــز إالتجـ ــاه لـ ــدى متـ ــاجر إلم ـ ـوإد إالسـ ــتهالكية وإلغذإئيـ ــة كبي ـ ـرة إلحجـ ــم فـ ــي إألردن لموإكبـ ــة
إلتطــورإت إلحاصــلة فــي هــذإ إلمجــال فــي دول إلعــالم وخاصــة إلــدول إلمتقدمـة وإالســتجابة لجميــع
ش ـرإئح إلمســتهلكين مــن حاجــات ومتطلبــات وتفضــيالت ورغبــات ،مــن خــالل إلتنــوع بالمنتجــات
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إلمحلية وإلعربية وإألجنبية ،وإشرإك إلزبائن من خالل آرإئهم وإقترإحاتهم إلتي تساعد هذإ إلقطـاع
على تقديم إلمنتجات إلمتميزة إلتي تلبي حاجاتهم وتتناسب مع قدرتهم إلشرإئية.
 .3إس ــتمرإر مت ــاجر إلمـ ـوإد إالس ــتهالكية وإلغذإئي ــة كبيـ ـرة إلحج ــم ف ــي إألردن إالهتم ــام بالتكنولوجي ــا
إلمالية وتبنيها لما لها من أثر إيجابي مباشر على سلوك إلمستهلك إلشرإئي.
 .4تطــوير خــدمات توصــيل منتجــات متــاجر إلم ـوإد إالســتهالكية وإلغذإئيــة كبي ـرة إلحجــم فــي إألردن
عبر إلشبكات إإللكترونية لتصل إلى كافة إلمستهلكين ،خصوصاً كبار إلسن وذوي إالحتياجات
إلخاصــة ،ويــتم ذلــك مــن خــالل تطــوير أدوإت وأســاليب خاصــة فــي هــذه إلخدمــة وإالطــالع علــى
تجارب إلدول إلمتقدمة وأفضل إلممارسات في هذإ إلمجال.
 .5عمل منصات لتشارك إلمعرفة وتبادلها بين متاجر إلموإد إالستهالكية وإلغذإئية كبيرة إلحجـم فـي
إألردن وإلم ــوردين وتش ــارك ه ــذه إلمعلوم ــات ض ــمن قوإع ــد بيان ــات لتعزي ــز إلتج ــارة إإللكتروني ــة
وإلتأثير في سلوك إلمستهلك إلشرإئي.
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قائمة المراجع
أوالً :المراجع العربية
أبو سيف ،عماد ( .)2111سلوك المستهلك والمؤسسة الخدماتية ،ديوإن إلمطبوعات إلجامعية،
إلجزإئر.
أبو كرش ،شريف ( .)2119عصر إلتكنولوجيا إلمالية إلجديد فينتك ،مجلة الدراسات المالية
والمصرفية.12-8 ،)27(1 ،

إإلمام ،محمد محمود ( .)2118دور التكنولوجيا المالية في تطوير أداء البنوك اإلسالمية ،مقال
منشور على موقع إسالم أون الين ،https://islamonline.net/18476 ،تاريخ إلدخول
()2121/11/17
بن دإودية ،وهيبة ومنور ،أوسرير ( .)2114إلتجارة إإللكترونية كأدإة للتنافس في إألسوإق إلعالمية:
درإسة حالة إلدول إلعربية ،مجلة العولمة واقتصاديات شمال أفريقيا.21-1 ،)3(5 ،

بن علقمة ،مليكة ( .)2118دور إلتكنولوجيا إلمالية في دعم قطاع إلخدمات إلمالية وإلمصرفية،
مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية.117-86 ،3 )7( ،

بوهدبي ،جياللي ( .)2115تأثير التسويق اإللكتروني على سلوك المستهلك :دراسة حالة
اتصاالت الجزائر وكالة مستغانم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية إلعلوم إالقتصادية
وإلتجارية ،جامعة عبد إلحميد إبن باديس ،إلجزإئر.
إلجدإية ،خلف (2119م) .التجارة اإللكترونية ،دإر إلحامد للنشر وإلتوزيع.
جماني ،مسعود ( .)2118أثر التجارة اإللكترونية على إنتاجية وتنافسية المؤسسة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية إلعلوم إالقتصادية وعلوم إلتيسير ،جامعة إلحاج خضر -باتنة،
إلجزإئر.
إلحاج علي ،عبير ( .)2119أثر إلتجارة إإللكترونية على تخفيض إلتكاليف إإلدإرية ،مجلة
اقتصاديات المال واألعمال.189-172 ،3)3( ،

حدإد ( .)2112التجارة اإللكترونية ،ط ،3عمان دإر إلفاروق للنشر وإلتوزيع.
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حرفوش ،سعيدة ( .)2119إلتكنولوجيا إلمالية صناعة وإعدة في إلوطن إلعربي ،مجلة آفاق
علمية.744-724 ،)21(11 ،

حسن ،طرح إلبحور علي ( .)2117عقود المستهلكين الدولية ما بين قضاء التحكيم والقضاء
الوطني ،دإر إلفكر إلجامعي ،إلقاهرة ،مصر.

إلحضيري ،خالد ( .)2118إلتجارة إإللكترونية وأثرها في تخفيض إلتكاليف إلتسويقية :درإسة حالة
على شركة ليبيانا للهاتف إلمحمول ،مجلة الجامعي.218-184 ،28 ،

اإللكترونية ،كلية إلتجارة ،جامعة عين شمس ،مصر.
حماد ،طارق عبد إلعالي ( ،)2114التجارة
ّ
حيمر ،أحالم ( .)2119سلوك المستهلك في ظل التجارة اإللكترونية ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية إلعلوم إالقتصادية وإلتجارية ،جامعة 8ماي  ،1945إلجزإئر.
خليل ،ناصر ( ،)2115إلتجارة إإللكترونية وإلتسويق إألردني ،ط ،3دإر وإئل للنشر وإلتوزيع،
عمان ،إألردن.
رإمح ،جالل ( .)2116أنماط السلوك االستهالكي :النظرية والتطبيق ،ط ،6دإر غالي للنشر
وإلتوزيع ،إلجزإئر.
إلروإشدة ،فارس قاسم .)2113( .أثر تحقيق والء المستهلك في تعظيم األرباح في المؤسسات

الخدمية في القطاع الخاص :دراسة ميدانية على الشركات الخاصة المساهمة ،أطروحة

دكتورإه ،إلجامعة إألردنية ،كلية إالقتصاد وإلعلوم إإلدإرية ،قسم إلتسويق.
زينب ،حمد وإلزهرإء ،أوقاسم ( .)2118مفاهيم أساسية حول إلتكنولوجيا إلمالية ،مجلة االجتهاد
للدراسات القانونية واالقتصادية.415 -411 ،)1(8 ،

اإللكترونية في الجزائر ،أطروحة دكتورإه غير
صرإع ،كريمة ( ،)2114واقع وآفاق التجارة
ّ
منشورة ،كلية إلعلوم إالقتصادية وعلوم إلتيسير وإلعلوم إلتجارية ،جامعة وهرإن ،إلجزإئر.
صالح ،فادي ( .)2116مدخل إلى التجارة اإللكترونية ،دإر إلبدإية للنشر وإلتوزيع ،بيروت ،لبنان.
عباسي ،بو عبيد .)2114( .مفهوم إلمستهلك على ضوء إلعمل إلتمهيدي لمشروع حماية
إلمستهلك ،المجلة المغربية لالقتصاد والقانون المقارن.139-122 ،31 )7( ،
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عبد إلكريم ،وهرإني ( .)2121أثر إلتسويق إلسياحي إإللكتروني على سلوك إلمستهلك إلسياحي
إلحديث ،مجلة البشائر االقتصادية591-577 ،)6(1 ،

اإللكترونية ،دإر إلفكر إلعربي،
عبد إلمحسن ،توفيق محمد ( .)2114التسويق وتحديات التجارة
ّ
إلقاهرة ،مصر.
عبيدإت ،محمد .)2113( .مبادئ إلتسويق ،دإر إلثقافة للنشر وإلتوزيع ،عمان ،إألردن.
عثمان ،مهند ( .)2118أثر إلتجارة إإللكترونية على نجاح إلمنظمات ،مجلة الباحث االقتصادي،
(.41-15 ،9)6
علي ،عالء عباس .)2115( .والء المستهلك كيفية تحقيقه والحفاظ عليه ،ط ،3إلدإر إلجامعية،
إالسكندرية ،مصر.
عماني ،لمياء وحمدوش ،وفاء ( .)2117نموذج إألعمال وخلق إلقيمة في شركات إلتكنولوجيا
إلمالية،

إلعيسوي ،إبرإهيم ( .)2118التجارة اإللكترونية ،ط ،4إلمكتبة إألكاديمية ،إلقاهرة ،مصر.
إلغدير ،حمد رإشد2111( .م) .إلعوإمل إلمؤثرة على والء إلمستهلك إألردني للعالمات إلتجارية من

سلع إلتسوق ،درإسة ميدإنية في أمانة عمان إلكبرى ،مجلة جامعة اليرموك-322 ،)41(21 ،

.361
غطاس ،نبيه .)2115( .معجم مصطلحات إالقتصاد وإلمال وإدإرة إألعمال ،مكتبة لبنان ،بيروت.
غنيم ،أحمد ( .)2116التسويق والتجارة اإللكترونية ،إلمكتبة إلعصرية للنشر وإلتوزيع ،إلمنصورة،
مصر.
إلغيث ،عبد إلقادر ( .)2015مدخل إلى السلوك اإلنساني ،مكتبة دإر إلورإقين ،عمان ،إألردن.
قعيد ،إبرإهيم ( .)2117الترويج اإللكتروني ودوره في التأثير على سلوكيات المستهلك تجاه

المنتجات المقدمة من طرف المؤسسات االقتصادية ،أطروحة دكتورإه ،كلية إلعلوم
إالقتصادية وإلعلوم إلتجارية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،إلجزإئر.
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إلقندوز ،آمنة محمد ( .)2117إلتجارة إإللكترونية ودورها في سلوك إلمستهلك :درإسة ميدإنية،
مجلة بحوث االتصال.181-148 ،)1(1 ،

إلقيسي ،عامر قاسم أحمد ( .)2112الحماية القانونية للمستهلك ،إلدإر إلعلمية ودإر إلثقافة للنشر
وإلتوزيع ،عمان ،إألردن.
منسي ،عبد إلعاطي .)2117( .أثر مكونات إلصورة إلذهنية إلمدركة وإلفعلية على درجة والء

إلمستهلك إلمصري للمنتجات إلمصرية بالمقارنة بمثيالتها إألجنبية ،مجلة المال والتجارة،

جامعة إلسويس.133-117 ،)7(22 ،
إلهرش ،عبدإهلل ( .)2114دور برإمج تنشيط إلمبيعات في إلتأثير على إلسلوك إالستهالكي إلسلبي
الدراسات.134-122 ،2)7( ،
عند إلمستهلك ،مجلّة الواحات للبحوث و ّ

114

 المراجع األجنبية:ًثانيا
Baabdullah, A, (2020). Factors Influencing Online Buying Behavior of Customers in
Saudi Arabia, Journal of Economic Administrative and Legal Sciences, (4) 6,
146-159.
Bian, H. (2011). Structural Equation Modelling with AMOS II. Office for Faculty
Excellence.
Chiao-yun, & Connie, chang (2016). How Price influences online consumer decisionmaking, Coventry University, Japanese Journal of Administrative science, (22)
3, 245-254.
Gupta, N, and Jain, R. (26 March 2017). Consumer Behavior towards E- Commerce:
Online Shopping, 3rd International Conference on Recent Development in
Engineering Science, Humanities and Management, Chandigarh, India.
Hair, J. F.. Jr., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data
analysis: A global perspective (7th ed). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson
Education International
Kaplan, Marcia. (2020). How Does Fintech Affect Ecommerce?, article on Practical
Ecommerce,

(https://www.practicalecommerce.com/how-does-fintech-affect-

ecommerce), (22/11/2020).
Kotler, P. Armstrong G. (2014). Principles of marketing. Upper saddle river, NJ:
person education.
Kumar, S., and Umakanth, S. (2018). Influence of E-Commerce on Buying Behavior of
Customers, International Journal of Economic and Business Review, (6)9, 5-12.
Lee, J., and Lee, J. N. (2009). Understanding the Product Information Inference Process
in Electronic Word-of Mouth: An Objectivity Subjectivity Dichotomy Perspective.
Information and Management, 46 (5): 302–311.
Liu, L., Luo, W., Lin, J. and Huang, Y. (2019).Online Cross-Border E-commerce
Consumer Behavior: A Case Study of Sino-US Trade Conflicts, Journal of
Economics, Business and Management, (7)4, 174-181.

115

Liu, X., and Zheng, W. (2018). Analysis of the Impact of Customer Trust on
Consumers' Purchase Behavior Based on Online Shopping Platform: Taking
Taobao Shop as an Example, Advances in Social Science, Education and
Humanities Research, (20)221, 369-372
Loura A. (2016). Consumer Behavior for Dummies, Wiley publishing, Inc,
Indianapolis, Indiana.
Oliveria, T., & Martins, M, F., (2010), Understanding e-business adoption across
industries in European countries, Industrial Management & Data Systems,
(110)9, 1337-1354.
Pandey, A., and Parmar, J.(January 5, 2019) Factors Affecting Consumer's Online
Shopping Buying Behavior, Proceedings of 10th International Conference on
Digital

Strategies

for

Organizational

Success,

Available

at

SSRN:

https://ssrn.com/abstract=3308689 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3308689.
Rahman, M., Islam, A., Esha, B., Sultana, N., and Chakravorty, S. (2018). Consumer
buying behavior towards online shopping: An empirical study on Dhaka city,
Bangladesh, Cogent Business & Management, (1)5, 1-22.
Rattanawicha, P., and Esichaikul, V. (2005). What Makes Websites Trustworthy? A
Two-phase Empirical Study. Int. J. Electronic Business, 3(2): 110-136.
Selvaraju, K., and Karthikeyan, P. (2016). Impact on E-Commerce towards Online
Shopping and Customer Buying Behavior, Asian Journal of Research in Social
Sciences and Humanities, (6)7, 1260-1270.
Sheen, Mckcy (2019). The Impact of Fintech on e-Commerce, article online,
(https://lendfoundry.com/the-impact-of-fintech-on-ecommerce/). (17/11/2020).
Wirtz, B.W., Schilke, O. and Ullrich, S. (2010). Strategic Development of Business
Models: Implications of the Web 2.0 for Creating Value on the Internet. Long
Range Planning, 43(2-3): 272-290.

116

الملحقات

117

ملحق ()2
قائمة بأسماء محكمي االستبانة
التخصص

مكان العمل

الرقم

اسم المحكم

1

إألستاذ إلدكتور زعبي محمد إلزعبي

إدإرة أعمال

إلجامعة إألردنية

2

إألستاذ إلدكتور إحمد علي صالح

إدإرة أعمال

جامعة إلشرق إالوسط

3

إالستاذ إلدكتور محمد خير إبو زيد

إدإرة أعمال

جامعة إلبلقاء إلتطبيقية

4

إلدكتور أنمار مصطفى زيد إلكيالني

إدإرة أعمال

إلجامعة إألردنية

5

إلدكتور خالد خلف إلالفي

إدإرة أعمال

جامعة إلعلوم إإلسالمية إلعالمية

6

إلدكتور عنبر إبرإهيم محمد

تسويق

جامعة إلبت إر

7

إلدكتور معتصم ذنيبات

إدإرة تربوية

إلجامعة إألردنية

8

إلدكتور أحمد محمد عبد إلجليل بطاح

إدإرة أعمال

إلجامعة إألردنية

9

إلدكتور عبدإهلل إلبطاينة

تسويق

جامعة إلشرق إالوسط

11

إلدكتورة نهلة إلناظر

إدإرة أعمال

جامعة إلشرق إالوسط

11

إلدكتور مرإد إلعطياني

إدإرة أعمال

جامعة إالسرإء

12

إلدكتور إيمن خزإعلة

علوم مالية ومصرفية

جامعة إلشرق إالوسط
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ملحق ()0
االستبانة بصورتها النهائية
جامعة الشرق األوسط
كلية األعمال

عزيزي المستجيب  /عزيزتي المستجيبة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يقوم إلباحث بإجرإء درإسة ضمن متطلبات إلحصول على درجة إلماجستير من كلية إألعمال
بعنوإن( :أثر التجارة اإللكترونية على السلوك الشرائي للمستهلك :الدور الوسيط للتكنولوجيا
المالية) .بهدف إلتعرف على مفهوم إلتجارة إإللكترونية وأهميتها وفوإئدها وأهم إلعقبات إلتي
توإجهها ،وإلتعرف على مفهوم إلسلوك إلشرإئي للمستهلك وأهم إلعوإمل إلمؤثرة عليه ،وإلتعرف كذلك
على مفهوم إلتكنولوجيا إلمالية وخصائصها وأهم خدماتها ومجاالتها ،باإلضافة إلى إلتحقق من أثر
إلتجارة إإللكترونية بأبعادها (دعم إلمستهلك – تبادل إلمعلومات -تقييم إلمنتج) في سلوك إلمستهلك
بأبعاده مجتمعة (إالستجابة إإلدرإكية – إالستجابة إلمعرفية -إلشرإء) ،بتوسيط إلتكنولوجيا إلمالية.
يرجى إلتكرم باإلجابة عن فقرإت إالستبانة ،مع إلعلم أن إالجابات ستستخدم ألغرإض إلبحث
إلعلمي.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
إشراف الدكتور :سمير الجبالي
الباحث :أيمن أبو هنية

119

الجزء األول (المعلومات العامة)
النوع االجتماعي
ذكر

أنثى

المؤهل العلمي
دبلوم وأقل

بكالوريوس

ماجستير

دكتورإه

الفئة العمرية
أقل من  75سنة
من  – 35أقل من  25سنة

من  – 75أقل من  35سنة
من  55 – 25سنة

أكثر من  55سنة

مستوى الدخل الشهري
أقل من  0111دينار
من  7111 – 0511دينار

من  – 0111أقل من  0511دينار
أكثر من  7111دينار
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الجزء الثاني يرجى وضع إشارة ( )عند اإلجابة التي ترونها مناسبة من وجهة نظركم
المحور األول -التجارة اإللكترونية

الرقم

موافق

العبارة

بشدة

موافق محايد

البعد األول -دعم المستهلك
1

2

تقدم إلتجارة إإللكترونية للمستهلكين معلومات

كافية عن إلمنتج.

تسهم إلتجارة إإللكترونية في تعدد إلخيارإت

عن إلمنتج أو إلخدمة أمام إلمستهلكين
ليختاروإ منها ما يناسبهم.

3
4
5
6
7

8

تضع إلتجارة إإللكترونية أمان إلمعلومات في
مقدمة أولوياتها.
تتفاعل إلتجارة إإللكترونية مع إلمستهلكين

فيما يتعلق باإلجابة عن إستفسارإتهم

تقدم إلتجارة إإللكترونية للمستهلكين محتوى

وإضح.

توجد سياسة وإضحة لحقوق مستخدمي

إلشرء
شبكات إالنترنت عند عمليات إ

توجد أطر قانونية كافية توفر إلحماية لكل

إلمتعاملين في إلتجارة إإللكترونية

مكنت إلتجارة إإللكترونية إلشركات من
تصنيع منتجاتها وفقا لرغبة إلمستهلكين بأقل

تكلفة.
البعد الثاني -تبادل المعلومات
9

تسهل إلتجارة إإللكترونية تبادل إلمعلومات

عن إلمنتجات وإلخدمات بين إلمستهلكين

غير

موافق

غير

موافق
بشدة
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الرقم

11

موافق

العبارة

بشدة

تسهل إلتجارة إإللكترونية إلتوإصل بين
إلشركات وإلمستهلكين.
تتصف إلتجارة إإللكترونية بالتنوع إلمستمر

11

12

في طريقة عرض وتقديم إلمنتجات وإلخدمات

للمستهلكين

تعد إلتجارة إإللكترونية مصد إًر هاماً عن
إلشركات وما تقدمه من منتجات وخدمات

للمستهلكين.
13

تتيح إلتجارة إإللكترونية إلمنتجات وإلخدمات
بسهولة لجميع إلمتسوقين عبر إالنترنت
البعد الثالث -تقييم المنتج

14

15

16

توضح إلتجارة إإللكترونية سياسات إلشرإء

وإالسترجاع بصورة مبسطة للمستهلكين.
يقوم

إلمستهلكون

من

خالل

إلتجارة

إإللكترونية بالمقارنة بين أسعار إلمنتجات

بأقل جهد.

تتيح إلتجارة إإللكترونية للمستهلكين تقييم
إلمنتجات وإلخدمات إلمقدمة من خاللها.

موافق محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة
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المحور الثاني -سلوك المستهلك

الرقم

موافق

العبارة

بشدة

موافق محايد

البعد األول -االستجابة اإلدراكية
يلعب

وعي

إلمستهلك

ألهمية

إلتجارة

 17إإللكترونية دو إًر كبي إًر في إستجابته للمنتجات
وإلخدمات إلمقدمة من خاللها.

تجذب إالسترإتيجيات إلفعالة إلمستخدمة في
18

19

20

إلتجارة إإللكترونية إلمستهلكين للمنتجات

وإلخدمات إلمقدمة من خاللها.

تستخدم إلتجارة إإللكتروني وسائل جذب

مختلفة تستهدف إلمستهلك إلنهائي.

تسهم إلتجارة إإللكترونية في إستخدإم

إالسترإتيجيات إلترويحية إلموجهة للمستهلك
بشكل فعال.

21

22

تستخدم إلشركات إلتجارة إاللكترونية للتعريف
بمنتجاتها أو خدماتها.
تلعب إلتجارة إإللكترونية دو إًر هاماً في

توضيح ميزإت إلمنتجات وإلخدمات للخيارإت

إلبديلة بالنسبة للمستهلك.

البعد الثاني -االستجابة الوجدانية
23

ترسخ

إلمعلومات

إلتي

تقدمها

إلتجارة

إإللكترونية صورة إلمنتجات وإلخدمات في

ذهن إلمستهلك.
تؤثر إلتجارة إإللكترونية في درجة إالستجابة
24

إلعاطفية للمستهلك نحو إلمنتجات وإلخدمات

إلمقدمة من خاللها.

غير

موافق

غير

موافق
بشدة
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الرقم

موافق

العبارة

بشدة

توفر خدمات إلتسوق عبر إلتجارة إإللكترونية
 25إلجهد للمستهلكين مقارنة بطرق إلتجارة
إلتقليدية.

يشعر إلمستهلكون بالثقة في أمان بياناتهم

 26إلشخصية

عند

عبر

إلشرإء

إلتجارة

إإللكترونية.
27

يشعر إلمستهلكون بالثقة بموإصفات إلمنتجات
وإلخدمات إلتي تقدم عبر إلتجارة إإللكترونية
البعد الثالث -الشراء

28

29

يتخذ إلمستهلكون قرإرهم في إلشرإء عبر

إلتجارة إإللكترونية على أساس إلتقييمات

إلمقدمة من قبل إلمستهلكين إآلخرين.
تسهم

إلمعلومات

إلتي

توفرها

إلتجارة

إإللكترونية عن إلمنتجات أو إلخدمات في
إتخاذ إلمستهلك للقرإر إلشرإئي.

30

31

32

يساعد إلشرإء عبر إالنترنت باالعتماد على
تلبية حاجات إلمستهلكين إلشرإئية.
تتم عملية إيجاد إلمنتجات إلتي إبحث عنها

بسهولة مما يدفعني إلى إلشرإء عن طريق

إلتجارة إإللكترونية.

يمكن إلشرإء من إلموقع إاللكتروني بأي يوم
وبأي ساعة إريد.

موافق محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة
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الرقم

33
34

35

العبارة
تيسر إلتكنولوجيا إلمالية آليات تتسم بالكفاءة

للمدفوعات إلعابرة للحدود.

تقدم إلتكنولوجيا إلمالية حلوالً فعالة لمشاكل

إلتأخير في إلمدفوعات.

تقــوم شــركات إلتكنولوجيــة إلماليــة بــالتركيز علــى

طل ـ ــب

إلمس ـ ــتخدم لتص ـ ــمم منتج ـ ــات س ـ ــهلة

إالستخدإم.
36

توفر إلتكنولوجيا إلمالية سبل دفع أسرع للشرإء
أو إلبيع عبر إلتجارة إإللكترونية
توفر إلتكنولوجيا إلمالية خدمات جديدة إلدإرة

37

38

إألموإل مما يحسن إلتخطيط إلمالي للشركات
إلناشئة عبر إلتجارة إإللكترونية

تقدم إلتكنولوجيا إلمالية حلوال تكنولوجية إبتكارية

في مجال إلخدمات إلمالية عبر إلتجارة
إإللكترونية.

39

تستخدم إلتكنولوجيا إلمالية تقنيات من أجل تقديم
منتجات وخدمات بأقل تكلفة للمستهلكين.
تسهم إلتكنولوجيا إلمالية في تسهيل وصول

40

41

إلخدمات وإلمنتجات للمستهلكين عبر إلتجارة

إإللكترونية

يؤدي إستخدإم إلتكنولوجيا إلمالية عبر إلتجارة

إإللكترونية إلى تنمية أفضل لألعمال.

موافق
بشدة

موافق محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

