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لن
استيدفتالدراسةاختبارأثرالعكامؿالمسببةفيتحقيؽالكالءاإللكتركنيالتيشممتك 
مف جكدة المكقع اإللكتركني ،المنافع المتكقعة ،الرضا اإللكتركني كالثقة اإللكتركنية حيث اىتمت
ىذه الدراسة كمف خلؿ سبع فرضيات لتحديد األثر المباشر لكؿ مف ىذه المتغيرات ،إضافة إلى
اختبارىا األثر غير المباشر لكؿ مف الرضا اإللكتركني كالثقة اإللكتركنية كمتغيريف كسيطيف في
علقةجكدةالمكقعاإللكتركنيبالكالءاإللكتركني.
كقد شممت الدراسة اإلدارات المختصة بعممية الشراء كالتجارة اإللكتركنية في الشركات
األردنية المتعاممة في التجارة اإللكتركنية ،البالغ عددىا  22شركة كاعتمدت الدراسة عمى التحميؿ
اإلحصائي مف خلؿ برنامج ٍ SPSSكبرنامج  AMOS 7لمبيانات المستكحاة مف خلؿ استمارة
االستبيافالمسترجعةكالصالحةلمتحميؿاإلحصائيكالبالغعددىا301استبانات.

ؿ

كقد تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج الميمة في مقدمتيا تأثير اإلدارات العاممة في
التجارة اإللكتركنية ارتفاع كؿ مف جكدة المكقع اإللكتركني ،الرضا اإللكتركني ،الثقة اإللكتركنية،
كالمنافعاإللكتركنيةككذلؾالكالءاإللكتركني.كماأثرتالدراسة التأثيرالمعنكملجكدةالمكقععمى
الرضا اإللكتركني ،كمعنكية أثر الرضا اإللكتركني عمى الثقة اإللكتركنية ككذلؾ أثر الرضا عمى
الرئيسي
الكالء اإللكتركني كأيضا الثقة اإللكتركنية عمى الكالء اإللكتركني ،إضافة إلى التأثر  
المباشر لجكدة المكقع عمى الكالء اإللكتركني ككذلؾ األثر المعنكم لممنافع المتكقعة عمى الثقة
اإللكتركنية.
كقد أثبتت الدراسة الدكر التفاعمي لكؿ مف الرضا اإللكتركني كالثقة اإللكتركنية كمتغيريف
كسيطيف في تعزيز أثر جكدة المكقع اإللكتركني عمى الكالء اإللكتركني.كقد تكصمت الدراسة إلى
بعضالتكصياتالميمةإلداراتالشركاتالمتعاممةبالتجارةاإللكتركنية.
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Abstract

The study aimed at testing the impact of causal factors in achieving eloyalty, which included both the quality of the website, expected benefits, esatisfaction and e-trust where interested in this study and through the seven
hypotheses to determine the direct impact of each of these variables, in addition
to testing the indirect impact for each of the e-satisfaction and e-trust as two
intermediary variables in relation to the quality of the website and e-loyalty.
The study included relevant departments of the procurement process and
e-commerce in companies dealing in e-commerce, the 22 company and the study
relied on statistical analysis through SPSS program and the program AMOS 7 of
data inspired by the questionnaire feedback and suitable for statistical analysis.
The study found several important results in the forefront of the impact of
management that are working in e-commerce, the rise of website quality e-

ف

satisfaction, e-trust, expected benefits as well as e-loyalty. The study reported to
be influence by the moral of website quality to the e-satisfaction, and moral
impact of e-satisfaction to the e-trust as well as the impact of e-satisfaction on eloyalty and also e-trust on e-loyalty, in addition to the main impact of the website
quality on e-loyalty, as well as the moral impact of the expected benefits to etrust.
The study concluded the effective role of each of the e-satisfaction and etrust as two intermediary variables in enhancing the impact of website quality on
e-loyalty. The study found some important recommendations for departments of
companies doing business e-commerce.
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( :)1-1المقدمة
فيىذاالعصرالرقميالذمينتشرفيواإلنترنتانتشاراىائل،شاعمفيكـالتجارةاإللكتركنية
التيتتيحالعديدمفالمزايا،فالبنسبةإلى رجاؿاألعماؿ أصبحمفالممكفتجنبمشقةالسفر
لمقاءشركائيـكعملئيـ،كأصبحبمقدكرىـالحدمفالكقتكالماؿلتركيجبضائعيـكعرضيافي
األسكاؽ ،أمابالنسبةلمزبائففميسعمييـالتنقؿكثيرالمحصكؿعمىما يريدكنو ،أكالكقكؼفي
طابكر العرض ،أك حتى استخداـ النق كد التقميدية ،إذ يكفي اقتناء جياز حاسكب  ،كبرنامج
مستعرضللنترنتكاشتراؾباالنترنت.
إف التجارةاإللكتركنية نظاـيتيحعبراالنترنتحركاتبيعكشراءالسمعكالخدماتكمايتيح
أيضا الحركات اإللكتركنية التي تدعـ تكليد العكائد مثؿ عمميات تعزيز الطمب عمى تمؾ السمع
كالخدماتكالمعمكمات،كماتتيحدعـالمبيعاتكخدمةالعملء،كيمكفتشبيوالتجارةاإللكتركنية
بسكؽ الكتركني يتكاصؿ فيو البائعكف ( المكردكف أك شركات أك مكاقع الشركات) كالكسطاء
ف،كتقدـفيوالمنتجاتكالخدماتفيصيغةافتراضيةأكرقمية،كمايدفعثمنيابالنقكد

كالمشت رك
اإللكتركنية.
كماأصبحتالمتاجرالتقميديةتتأثر سمبانتيجةكجكدالمتاجرعبر اإلنترنتبسببانخفاض
تكاليؼالبحثعفالسمعكالخدماتكسيكلةالحصكؿعمىالمعمكماتكسرعةالمعاملتكزيادة
الشفافيةكالمزيدمفالراحةكعدـبذؿالجيد
كقدبينتاألعماؿ اإللكتركنية فيالتعاملتالسابقةمعالعملءعمىأفالتجارةاإللكتركنية
العالميةكصمتإلى  361ممياردكالرفيعاـ 2002كأنومفالمتكقعيستمرمعدؿىذاالنمك
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ليصؿإلى111ممياردكالرفيعاـ2032حيثسيعكسىذاالنمكمزاياجديدةفيإنشاءمكاقع
قنكاتالكتركنيةجديدةعبراالنترنت).(Swaid, Samar; Wigand, Rolf 2008
فعمىالرغـمفالنمكالسريعىذافإنومفالمتكقعاالنتقاؿإلى التجارةاإللكتركنية كاالحتفاظ
بيؤالء الزبائف كازالة الحكاجز كالعكائؽ  ،فقد أكدت العلقة بيف جكدة المكقع اإللكتركني كالكالء
لن عمىأفكالءالزبائف متعدداألبعاد كمرتبطبجكدةخدمةالمكقعكسيكلةالتعامؿ
اإللكتركني دلي 
كالتسييلتالحاصمةفيالتعامؿمعزبائفالتجارةاإللكتركنية.
كما أف مدل ارتباط الكالء اإللكتركني بعدة عكامؿ سيؤدم إلى تنمية األسكاؽ اإللكتركنية
أثرتالعكامؿعمىالكالءاإللكتركني بشكؿ ايجابيسكؼيزيدمف
كنجاحتمؾالتجارة،كفيماإذا 
كالء الزبائف كقدكـ زبائف جدد  ،فقد قامت الدراسات السابقة بربط الرضا اإللكتركني كالثقة
اإللكتركنيةكغيرىامفالعكامؿالتيتؤثرعمىالكالءاإللكتركني مماسيؤدمإلى استم ارريةالزبائف
معتمؾالشركةأكذلؾالسكؽاإللكتركني كتحقيؽاالستم ارريةفيالنمككالربحكالحصةالسكقية
كاالحتفاظبالعملءالحالييف.
تأثيرىاسمبيانكذلؾنتيجةلعدـرضاالزبكفأكفشؿالمكقعاإللكتركنيأكلعدـالثقة
 كقديككف 
بيف الشركة كالعميؿ كغيرىا مف األسباب التي مف أجميا سكؼ يقكـ العميؿ بالبحث عف مكاقع 
الكتركنيةبديمة.
كنظرالمحدكديةالدراساتالتيتناكلتالعكامؿالمؤثرةعمىنجاحالتجارةاإللكتركنية
الكالء
) ) Zhuang & Lederer, 2003كلككف نتائجيا غير كافية ،ليذا تركزت دراستنا عمى 
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تأثيرىا عمى
اإللكتركني كالعكامؿ المؤثرة التي ستؤدم إلى زيادة نجاح التجارة اإللكتركنية كمدل  
األعماؿالتجارية)(B2Bفيالسكؽاألردني.
):(2 – 1مشكمة الدراسة وأسئمتيا
مف خلؿ العرض السابؽ تبيف مدل أىمية التجارة اإللكتركنية لمنظمات األعماؿ  كذلؾ
لفاعميتيا في إدارة علقات المنظمات مع مختمؼ األطراؼ مف الشركات .كبالنظر لقمة االىتماـ
بمتابعة ممارسات منظمات األعماؿ لنشاطيا في المممكة األردنية الياشمية مف خلؿ التجارة
اإللكتركنية كتحديدأكجو نشاطاألعماؿ ،لذلؾتكمفمشكمةالدراسةفيعدـكضكحنتائجسابقة
تبني شركات األعماؿ في التجارة اإللكتركنية  لمعكامؿ التي تؤثر عمى الكالء اإللكتركني كقدرة
تأثيرىافياالحتفاظبالعملء(الشركاتالتيتتعامؿبالتجارةاإللكتركنية)ككالئيـلتمؾالشركةعف

طريؽمكقعيااإللكتركني عمىشبكةاالنترنت،كذلؾلعدـكجكدمايشير – عمىحسبعمـ
الباحث– دراساتميدانيةضمفبيئةالتجارةاإللكتركنية لشركاتاألعماؿ فيالمممكة تبيفأثر
العكامؿعمىالكالءاإللكتركنيلدلاألسكاؽاإللكتركنيةفيالمممكة.
واستنادا لما ذكر آنفا فإنو يمكن إظيار مشكمة الدراسة بصورة أكثر وضوح من خالل إثارة
التساؤالت التالية:
أوال  :إلى أممدليؤثرجكدةالمكقعاإللكتركني عمىالرضااإللكتركني لشركاتاألعماؿ في
المممكةاألردنيةالياشمية؟
ثانيا  :إلى أم مدل يؤثر المنافع المتكقعة لمتجارة اإللكتركنية عمى الثقة اإللكتركنية لمشركات
العاممةفيالمممكةاألردنيةالياشمية؟
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ثالثا  :إلى أممدليؤثر الرضااإللكتركني عمىالثقةاإللكتركنية لمشركاتالعاممة فيالمممكة
األردنيةالياشمية؟
رابعا  :إلى أممدليؤثرالرضااإللكتركني عمىالكالءاإللكتركني لمشركاتالعاممة فيالمممكة
األردنيةالياشمية؟
خامسا  :إلى أممدلتؤثرالثقة اإللكتركنية عمىالكالءاإللكتركني لمشركاتالعاممة فيالمممكة
األردنيةالياشمية؟
سادسا  :إلى أممدليؤثر جكدةالمكقعاإللكتركني عمىالكالءاإللكتركني لمشركاتالعاممة في
المممكةاألردنيةالياشمية؟
سابعا  :إلى أممدليمعبالرضاكالثقةاإللكتركنييفكمتغيريف كسيطيففيتعزيزأثر جكدة
المكقعاإللكتركنيعمىالكالءاإللكتركنيلشركاتاألعماؿفيالمممكةاألردنيةالياشمية؟
( :)3-1فرضيات الدراسة
استناداإلىمشكمةالدراسةتمتصياغةالفرضياتالرئيسةالتالي؛كالتيسيجرلاختبارىا:
الفرضية الرئيسة األولى : HO1
ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية معنوية لجودة الموقع اإللكتروني عمى الرضا
اإللكتروني في شركات األعمال ؟
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الفرضية الرئيسة الثانية : HO2
ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية معنوية لممنافع المتوقعة لمتجارة اإللكترونية عمى
الثقة اإللكترونية في شركات األعمال ؟
الفرضية الرئيسة الثالثة :HO3
ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية معنوية لمرضا اإللكتروني عمى الثقة اإللكترونية في
شركات األعمال ؟
الفرضية الرئيسة الرابعة : HO4
ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية معنوية لمرضا اإللكتروني عمى الوالء اإللكتروني في
شركات األعمال ؟
الفرضية الرئيسة الخامسة : HO5
ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية معنوية لمثقة اإللكترونية عمى الوالء اإللكتروني في
شركات األعمال ؟
الفرضية الرئيسة السادسة : HO6
ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية معنوية لجودة الموقع اإللكتروني عمى الوالء اإللكتروني
في شركات األعمال ؟
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الفرضية الرئيسة السابعة : HO7
ال يوجد أثر غير مباشر ذو داللة إحصائية معنوية لجودة الموقع اإللكتروني عمى الوالء
اإللكتروني بوجود الرضا اإللكتروني والثقة اإللكترونية كمتغيرين وسيطين في شركات األعمال؟

( :)4-1أىداف الدراسة
غرضىذهالدراسةيكمففي تطكيرأنمكذجالبحثالمقترح،كتحديدالعكامؿالرئيسةالتي
تؤثرعمىالكالءاإللكتركني كتؤدمفيالنيايةإلى نجاحالتجارةاإللكتركنية.لذافافعمميةالتقييـ
كالتحقؽ مف صحة ىذا النمكذج سكؼ يساعد في تطكير أنمكذج لمدراسة العلقة بيف العكامؿ
المؤثرةكالكالءاإللكتركنيفيبيئةالتجارةاإللكتركنية.
كافالغرضالرئيسيليذهالدراسةيتركزفيالتعرؼعمىتأثير العكامؿالمحتممةعمىالكالء
اإللكتركني فيأسكاؽ األعماؿ اإللكتركنية فيكافةشركاتاألعماؿ فيالمممكةاألردنية الياشمية
كتحديدافيتحقيؽاألىداؼالتالية:
:1دراسةأثرجكدةالمكقعاإللكتركنيعمىالرضااإللكتركنيفيشركاتاألعماؿ.
:2تحديدأثرالمنافعالمتكقعةلمتجارةاإللكتركنيةعمىالثقةاإللكتركنيةفيشركاتاألعماؿ.
:3دراسةأثرالرضااإللكتركنيعمىالثقةاإللكتركنيةفيشركاتاألعماؿ.
:4تحديدأثرالرضااإللكتركنيعمىالكالءاإللكتركنيفيشركاتاألعماؿ.
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:5دراسةأثرالثقةاإللكتركنيةعمىالكالءاإللكتركنيفيشركاتاألعماؿ.
:6تحديدأثرجكدةالمكقعاإللكتركنيعمىالكالءاإللكتركنيفيشركاتاألعماؿ.
 :7دراسة األثر غير المباشر لجكدة المكقع اإللكتركني عمى الكالء اإللكتركني بكجكد الرضا
اإللكتركنيكالثقةاإللكتركنييفكمتغيريفكسيطيففيشركاتاألعماؿ.

( :)5-1أىمية الدراسة
العديد مف شركات األعماؿ قامت بعمميات تجارية عمى مكاقع عمى شبكة اإلنترنت لبيع
نفسالمنتجاتعمىاإلنترنت كماتبيعفيمتاجرىا التقميدية(المباني) ،عمىأية حاؿإف القياـ
بعمؿ عمى اإلنترنت يتضمف فيمان كاضحان لمتكنكلكجيا( ;Parasuraman & Grewal, 2000
 .)Bellman et al., 1999بناء عمى ذلؾ ظير السؤاؿ اآلتي :عندما تتقبؿ شركات األعماؿ
اإلنترنتكقناةتكزيعبيفالشركات،فماالعكامؿالتييمكفأفتعززىاالشركاتاإللكتركنية عمى
اإلنترنت لتنمية كالء العميؿ ،إف كالء العميؿ في التجارة اإللكتركنية ( )B2Bمرتبط بإيجاد قيمة
كيبقىبالنسبةلشركاتاألعماؿعمىاإلنترنت (.)Reichheld et al ., 2000b
إف ىذه الدراسة تقترح إطار عمؿ لزيادة الكالء اإللكتركني لمشركات مف أجؿ تحقيؽ ما
إف دراستناتقترح أربعة متغيرات تؤثّرعمى
يمكفتسميتو "النجاح اإللكتركني  ."e-successكما ّ
كالءالزبائفعمىاإلنترنت.كتتضمفمتغيراتالدراسةجكدةالمكقعاإللكتركنية،الرضااإللكتركني،
تأثيرىاعمىالكالءاإللكتركني
الثقةاإللكتركنية،المنافعالمتكقعةسكؼ يتـدراستيا كمعرفةمدل 
فياألسكاؽاإللكتركنيةبيفشركاتاألعماؿ(.)B2B
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إف تحديدالعكامؿالمؤثرةفيتحقيؽالكالءاإللكتركني يكتسبأىميةعاليةلمنظماتاألعماؿ
كذلؾلدكرهفيتعزيزالتجارةاإللكتركنية كتقكيةعلقةالمنظماتبزبائنياكاالحتفاظبيـكاكتساب
زبائفجددكبالتاليتحقيؽالنمككاألرباحكزيادةالحصةالسكقيةلشركاتاألعماؿ.

( :)6-1حدود الدراسة
سيككفنطاؽالدراسةعمىالنحكاآلتي:
*الحدود المكانية  :تتمثؿالحدكدالمكانيةليذهالدراسةعمىشركاتاألعماؿ التيتمارسالتجارة
اإللكتركنية()B2Bفيالمممكةاألردنيةالياشمية.
*الحدود البشرية  :إفالحدكدالبشريةليذهالدراسةتتمثؿفيمديرم الشركاتكمديرم التسكيؽ
كمديرم المشتريات كمديرم األقساـ ذات العلقة باألسكاؽ اإللكتركنية في شركات األعماؿ التي
تمارسالتجارةاإللكتركنية).(B2B
*الحدود الزمانية :المدةالزمنيةالتيستستغرؽإلنجازالدراسة.
*الحدود العممية  :تـاالعتمادفيقياس المتغيراتبيذهالدراسةعمىالمقاييسالمعتمدةمفقبؿ
الباحثيففيدراساتيـالتيتأكدمفصلحياتيالمقياسليذهالمتغيراتكحسبمايمي:
جكدة المكقع اإللكت ركني سيتـ االعتماد عمى المقياس المقترح مف قبؿ  )Zeithaml, Berry,
(lee & Ho, 2007) (Oconnor, 2003) (Kim & lee, 2004))Parasuraman, 1996
المنافع المتكقعة لمتجارة اإللكتركنية سيتـ االعتماد عمى المقياس المقترح مف قبؿ & Bailey
(Berthon et al ., 2003) (Bloch and Catfoils, 2001) )Bakos,) 1997

9

الرضااإللكتركنيسيتـاالعتمادعمىالمقياسالمقترحمفقبؿ)(Park & Kim, (Oliver, 1996
))Gabrino & Johnson, 1999(2003
الثقة اإللكتركنية سيتـ االعتماد عمى المقياس المقترح مف قبؿ)(Hart & Johnson, 1999
(Morgan & Hunt, 1994))Gefen,) 2000
كأخي ار الكالء اإللكتركني سيتـ االعتماد عمى المقياس المقترح مف قبؿ  )(Keller, 1993
(Srinivasan, Anderson & Ponnavolu, 2002) )Reichheld et) al ., 2000
)(Wallace, Giese & Johnson, 2004

( :)7-1محددات الدراسة
ارتبطإنجازىذهالدراسةببعضالمحدداتكالقيكدالتيتنعكسفيتحديداالستفادةمفنتائج
الدراسةضمفحدكدمجتمعياكمتغيراتياكمنيا:
 )3مجاؿتطبيؽالدراسةعمىالشركاتاألعماؿ التيتتعامؿبالتجارةاإللكتركنية ()B2Bفي
المممكةاألردنيةالياشمية.
 )2المتغيراتالتيشممتياالدراسةممثمةبجكدةالمكقعاإللكتركني ،المنافعالمتكقعةلمتجارة
اإللكتركنية،الرضااإللكتركني،الثقةاإللكتركنية.

)3

مديرك الشركاتكمديرك التسكيؽكمديرك المشترياتكمديرك األقساـالتيتتعامؿبالتجارة
اإللكتركنية()B2Bفيالمممكةاألردنيةالياشميةعينةالدراسة.
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( :)8-1أنموذج

الدراسة
الشكل ( :)1-1أنموذج الدراسة

( :)9-1التعريفات اإلجرائية
التجارة اإللكترونية  : E-Commerceنشاط تجارم يشرح عممية البيع كالشراء لمسمع
كالخدمات كعممية التبادؿ ليذه المنتجات كالخدمات كالمعمكمات عبر شبكة االنترنت  كما
يغطيمجمكعةكاسعةمفاألعماؿ التيتتيحياالشركاتفيتشكيؿالعلقاتاإللكتركنية مع
المكزعيفكالبائعيفكالمكرديفكالشركاتاألخرل).(Linda, 2001
األسواق اإللكترونية  :E-Marketplacesالسكؽ الرقمية أك اإللكتركنية قاعدة لممشتريف
كالبائعيففيالصفقاتالتجاريةعمىاالنترنت( Jutla,Bodarik ,1999 ; Dou & Chou,
)2002
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الوالء اإللكتروني  :E-loyaltyاتجاهكالتزاـالعميؿالمفضؿنحكالشركةاإللكتركنية تنتجعف
سمكؾالشراءالمتكرر)(Anderson and ponnavolu, 2002كألغراضىذهالدراسةتكرار
إقباؿالزبائفعمىالمكاقعاإللكتركنيةلشركاتاألعماؿ.
جودة الموقع اإللكتروني  :Website Qualityىك تقييـالعميؿلخصائصالمكقعبما في
ذلؾ جكدة النتائج لممكقع كعممية التفاعؿ مع البائع عمى االنترنت ( Gummerus et al.,
)2004
المنافع المتوقعة  :Expected Benefitsالفائدة الحاصمة مف األسكاؽ اإللكتركنية نتيجة
التعامؿ مع السكؽ كاتاحة المزيد مف الخيارات مع المشتريف كمعمكمات عف تكافر المنتجات
كشفافيةاألسعاركانخفاضتكاليؼالمعاملت)(Barratt and Rosdahl, 2002
الرضا اإللكتروني  : E-Satisfactionتعبر عف ارتياح العميؿ التي تراكمت عمى مر
المعاملتنتيجةتعددالخبرةلدلالعملءمماأدلإلىإجراءتقييـشامؿلممتاجرأكالشركات
عمىاالنترنت).(Oliver, 1997
الثقة اإللكترونية  :E-trustمستكل الثقة التي يمتمكيا العميؿ عف المكقع اإللكتركني التي
تمثؿكممةأككعدمفقبؿالشركةيمكفاالعتمادعمييا فيالتعامؿبينيما).(Gefen, 2000
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدارسات السابقة

)  :المقدمة(1 2
)  :التجارة اإللكترونية(2 2
)  :األسواق اإللكترونية(3 2
)  :الوالء اإللكتروني(4 2
)  :جودة الموقع اإللكتروني(5 2
)  :الرضا اإللكتروني(6 2
)  :الثقة اإللكترونية(7 2
)  :المنافع المتوقعة(8 2
) :الدراسات السابقة(9 2
 : )11ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
(- 2
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(: )1-2المقدمة:
إف ظيكر االقتصاد اإللكتركني يغير بشكؿ أساسي العلقة بيف المشتريف كالبائعيف
،كافعلقاتالعميؿ تحمؿمفتاحالنجاح
فالمنافسةاليكـليستإالنقرةعمىالفأرة(  )mouse
التنظيمي ك البقاء  ( & Seiders et al.,2000; Sawy & Bowles, 1997; Colgate
إف جذب كارضاء العميؿ كاالحتفاظ بو أصبحت تحديات رئيسة بالنسبة
ّ  .)Danaher, 2000
مشركاتالتقميدية ككؿشيءبالنسبةلمشركاتعمىاإلنترنت.لذاأدرؾعددمتزايدمنياأنويجب
ل
ّ
عميياأفتمنحانتباىانأكبرلمعميؿكتحاكؿأفتنميكالءىـ،ألفالتركيزعمىاإلنترنتيتغيرمف
منظكراكتسابالعميؿإلىمنظكرالكالء.فإفالشركاتالتيتبيععبراإلنترنتسكؼتبدأبتغيير
مدة بقائيـ"  (Addison,
اىتماميا مف "ما عدد األشخاص الذيف أجذبيـ" إلى "مف أجذب كما ّ
).2000ألفكالءالعميؿ ىكالمفتاحلمربحيةعمىالمدلالطكيؿ فيالتجارةاإللكتركنية )(B2B
فإف ىذه الدراسة تركز عمى كيفية تقكية الكالء اإللكتركني مف
(ّ ، )Reichheld et al., 2000
أجؿتحقيؽالنجاح.

( :)2-2التجارة اإللكترونية ):(E-commerce
تشير التجارة اإللكتركنية إلى جميع النشاطات (التجارية) اإلجرائية التي تحدث عف طريؽ
االتصاؿ باإلنترنت .حيث افتتحت التجارة اإللكتركنية قناة جديدة لمتكزيع في دخكؿ السكؽ ،كما
أدل االتصاؿ "الربط" اإللكتركني المبني عمى تكنكلكجيا الحاسكب إلى ظيكر الشبكة العنكبكتية
العالمية( )Chu et al .,2007كالتيمكنتمف استخداـ التجارةاإللكتركنية فيالسكؽ.كتشير
كذلؾالتجارةاإللكتركنيةإلىالقدرةعمىشراءالبضائعكالخدماتعفطريؽاإلنترنت (Operitel
) Corp ., 2004
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ما التجارة اإللكترونية بين الشركات) ( B2B؟
عرفت ) (linda, 2001التجارة اإللكتركنية عمى أنيا نشاط تجارم لشراء كبيع البضائع
كالخدمات عمىاإلنترنت .كما عرؼ)  ( Hoffman and Novak , 2000التجارة اإللكتركنية
عمى أنيا تكنكلكجيا اإلنترنت التي تكفر إمكانية الشراء كالبيع عبر اإلنترنت بما في ذلؾ خمؽ
السكؽ كالطمبات كأداةالعرضكالتمكيلتمفخلؿبركتكككؿمفتكح .كمفكجيةنظرالباحثيف
)(Kalakota & Wkinston, 1997عرفا التجارة اإللكتركنية عمى أنيا استخداـ الكمبيكتر
كتكنكلكجيااإلنترنت ألتمتةالعمميات التجارية كتحسيفتدفؽالعمؿ ،كعرؼ  (Cunningham ,
) 2002إف التجارة اإللكتركنية ( )B2Bعمى أنيا العمميات الداخمة بيف الشركات مثؿ التسكيؽ،
المبيعات،التصنيعكالدعـ.
مف الناحية التطبيقية عرؼ ) )Gunasekaran, Marri, & McGaughy , 2002
التيتمكفحركةالشركات

التجارةاإللكتركنية)(B2Bعمىأنيانكعمفتكنكلكجياالمعمكمات()IT
اإللكتركنية بيفىيئاتمختمفةمفأجؿتحقيؽأىداؼالمؤسسةألغراضىذهالدراسة.كماتبنى
الباحث التعريؼالذمقدمو(.) Yn,Hsu and His 2002عمىأف التجارةاإللكتركنية ()B2B
مشركع يجرم فيو األعماؿ مع مشركع آخر عبر اإلنترنت .أم أف المشترم كالبائع مؤسسات
تجارية.
تغطيالتجارةاإللكتركنية ( )B2Bمجمكعةكاسعةمفالتطبيقاتالتيتمكفالشركاتمف
تشكيؿ علقات إلكتركنية مع المكزعيف كمعيدم البيع كالمكرديف كاألطراؼ األخرل .اليكـ تسمح
تكنكلكجيا اإلنترنت لممستخدميف بربط الشركات باألسكاؽ الرقمية مع الشركات األخرل بسيكلة
كشمكلية.
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( :)3-2األسواق اإللكترونية ) ( E-Marketplaces
كىيمككنومفالشركاتكاألعماؿالتجاريةكاألسكاؽاإللكتركنية.


يمكفتعريفياعمىأنيا األسكاؽ الرقميةأكاإللكتركنية التيتمثؿ منصةلممشتريفكالبائعيف
في الصفقات التجارية عمى االنترنت ) .(Dou &Chou, 2002كىناؾ ثلث فئات مصنفة
الكتركنيافياألسكاؽحسب()Jutla, Bodorik & Wang, 1999ىي:
 /1نمكذج ال كسيط اإللكتركني (عبارة عف شركات تقكـ بعممية البيع عبر مكقعيا اإللكتركني
لشركات).
/2نمكذجالشركاتالمصنعة(أمشركاتالصناعية).
/1نمكذجالمزاد(المنظماتالتيتبيعبالمزادعبراالنترنت).
كيمكفتصنيؼاألسكاؽ اإللكتركنية ) (B2Bمفقبؿالمشغميففيالسكؽ،بمافيذلؾالمكرديف
كالعملءكالكسطاء( .)Dou & chou, 2002كىناؾثلثةانكاعمف()B2Bكاألسكاؽاإللكتركنية
(نمكذج المكرد كنمكذج المشترم كنمكذج الكسيط) في السكؽ التجارية حيث المشتريف كالبائعيف
يمكفأفيجتمعكاكاجراءاألعماؿالتجارية.
كعمى العكس مف السكؽ التقميدم حيث أف مكاف المقاء ىك مكقع مادم فإف األسكاؽ
اإللكتركنية يعدمكانان كاقعيانعمىشبكةإلكتركنية() Malone, Yates, & Benjamin, 1987
كنظامان مؤسسيان معمكماتيان يسمح بمشاركة البائعيف كالمشتريف لتبادؿ المعمكمات حكؿ األسعار
كعركضالمنتكجات) ) Bakos, 1991 ; Brandtweiner & Scharl, 1999أكلكحةإعلنية
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تعتمدعمىاإلنترنتتناسبالمشتريفالمتعدديفكالمزكديفعندالتعامؿ (Brooks & Cantrell,
) 2000كما تكفراألسكاؽاإللكتركنية طريقةإلكتركنيةلتسييؿالتحكيلتبيفالبائعيفكالمشتريف
كبالنيايةنكفرتأييدالكؿالخطكاتالتييقكـبياالعملءعمىالمكقعاإللكتركني.

( :)4-2الوالء اإللكتروني( E-loyalty ) :
يعرؼ الكالء اإللكتركني عمى أنو المكقؼ المحبب اتجاه أصحاب التجارة اإللكتركنية كالتي
ينتج عنيا سمكؾ شراء متكرر ( .)Sirnivasan et al., 2002 , p 42إف الحصكؿ عمى كالء
العميؿاإللكت ركني مختمؼمقارنةبأجكاءعمميةالتبادؿبيفالطرفيف ألفالمكاقعاإللكتركنية يمكف
الكصؿإلييابسيكلةمفقبؿمستخدمياإلنترنتبنقرةكاحدة.إفكالءالعملءالمخمصيفإلكتركنيان
يعدكف مكسبان  كيساىم كف في حصص السكؽ (Porter, 2001 ; Riechheld & Schefter,
)2000 ; Sirnivasan et al., 2000ألفالكالءاإللكتركنييقمؿمفميؿالعميؿلحساسيةالدفع
كيسفر عف تكصيات اآلخريف لزيارة المكاقع اإللكتركنية خاصة التي تؤدم إلى معاملت تجارية
أكبر عف طريؽ االتصاؿ باإلنترنت كذلؾ إلبقاء الفائدة التنافسية كابقاء كالء العميؿ اإللكتركني.
تحتاج الشركات إلنشاءاستراتيجيات لكسب كالء العميؿ اإللكتركني الفعاؿ لكينجد العلقة بيف
جكدة المكقع اإللكتركني ككالء العميؿ اإللكتركني .حاكؿ الباحث ) (Rachjaibun, 2007أف
يكشؼ عف الدراسات السابقة الميمة في جكدة المكقع اإللكتركني كتعريؼ علقة (االرتباط)
اإللكتركنية بيف رضاالعميؿاإللكتركنيكالكالءاإللكتركني.كباختبارالعلقةبيفالدراسات السابقة
لجكدة العلقة "االرتباط" اإللكتركني كالكالء اإللكتركني كجد الباحث أف العكامؿ االرتباطية
كاالتصالية كاإلجرائية تؤثر عمى نكعية العلقة اإللكتركنية بيف العملء كعمميات االتصاؿ
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باإلنترنت .كما ناقش الباحث أف كالء االتصاؿ باالنترنت أك الكالء اإللكتركني أصبحت قضية
ميمةاليكـألنياترتبطبسمككياتالشراءالعملءعفطريؽاإلنترنت) .(Rachjaibun, 2007
كناقش ) (Riechheld & Schefter, 2000العناصر األساسية كالمؤثرة عمى الثقة
اإللكت ركنيةكجكدةدعـالعميؿ.فيكقتالتسميـيؤكدعمىتقديـالمنتجبسعرمناسبكمعقكؿكأف
يككففيمتناكؿاليد،كماناقشسياسةالخصكصيةالجديرةبالثقةكالكاضحة.
كمايعرؼالكالء أيضا عمىأنوسمكؾالشراءالمتكررالذميقدـخلؿفترةزمنيةمكجيان
باتجاه مفضؿ نحك اليدؼ (الغرض) ) (Keller, 1993بما في ذلؾ كؿ المكاقؼ كالجكانب
السمككية .ىذاالمفيكـالمترابطلمكالء نكقشبشكؿكبيركقكممفقبؿ الباحثيف  (Jacoby and
 )Chestnut, 1978المذيف انتقدا الجانب السمككي لمكالء اإللكتركني ك الذم رك از عمى تحديد
مفيكـالشراءالمتكررفقط.بماأفمفيكـسمكؾالشراءالمتكرريعكسفقطناتجعمميةاتخاذقرار
عاطفيلمشراء،فإفيعبرمفخللياعمىالمظيرالعاطفيككجوالكالءىناتجاىميلمسمككيك
االتجاىيمعا .لذلؾفإفمفيكـالكالءالبدمفالتمييزبيفالكالءالزائؼ(غيرالحقيقي)كالكالء
الحقيقي ،إذ إفالكالءالمزيؼيمكفأف يككفسمكؾالشراءالمتكرريكجوبمصمحة أك عاطفة ،كال
يعتمد عمى أم التزاـ عمى اإلطلؽ ) (Dick, Basu, 1994أما الكالء الحقيقي يشمؿ التفضيؿ
السمككي كاالتجاىي نحك شركات األعماؿ ) .(Jacoby & Chestnut, 1978العميؿ المخمص
بالشركة،كليسمفالسيؿأف يتحكؿلشركةأخرل جذابة
حقيقيكجدأنويممؾالتزامان كالتصاقان  

ال
قميلن أكثرمفاألكلى ،كأفالكالءالحقيقييبيفنية شراءأعمى كمقاكمةعمىالتبديؿ(التغيير)
كاالستعداد لدفع المزيد كمنافع أكبر مف كممة الشركة (تصديؽ الشركة ككلميا)  (Shankar,
.)2003
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كالء العملء يشمؿ بشكؿ عاـ كالء لمعلمة التجارية (كالء المنتج) كالكالء الصناعي
(لممنتجات الصناعية) كالكالء الخدمي (لمخدمات) كالكالء الشركات األعماؿ (لمتاجر أك المحؿ)
) .(Lim, Razzaque, 1997الكالءالشركةذم أىميةكبرلألفتكاليؼكسبعميؿ العاليةمف
الصعب إعادة كسبيا بدكف التزاـ كتكرار الشراء مف قبؿ العميؿ  & (Wallace, Giese,
).Johnson ,2004كأفتأسيسالكالءاإللكتركنيلمعميؿ(الشركة)شكىدكتحدكبيرمنذتنافس
األعماؿفيعالـالتجارةاإللكتركنيةالتيىيفقطعمىبعدعددقميؿمفالكبساتعمىالكمبيكتر
) (Srinivasan et al., 2002, p.41كالعملء قادركف عمى مقارنة البدائؿ بجيد ككقت قميؿ.
الحظ ) (Knutter, 1993عند دخكؿ الشبكة العالمية الكاسعة فإف كالء العميؿ سيختفي كذلؾ
بسببالمعمكماتالسريعةكالقدرةعمىمقارنةعركضالبائعيف.
الكالء في
إف كالء العميؿ يمكف أف يككف اتجاىيان أك سمككيان .الكالء االتجاىي ىك بعد 
ّ
منظكره الدافعي .بالمقابؿ الكالء السمككي يتجمى عمى شكؿ أفعاؿ (فعؿ الشراء) .بعض المؤلفيف
إف استنتاجاتيـ
ناقشكاالعلقةالمباشربيفالكالءكالربحية (ّ .)Riechheld & schefter, 2000
ىيأفالشركاتيجبأفتبحثعفمعدؿشراءآخرمرتفعكليسمعدؿإرضاءأعمىلمزبائف.لقد
بحث )(Jacoby & chestnut, 1978فيالمعنىالسيككلكجيلمكالءبيدؼتمييزهعفالتعريفات
السمككية(أمتكرارالشراء)كاستنتجاأفالشراءبشكؿمستمركثابتيؤثرعمىالكالء"،يمكفأفال
يككفصالحان بسببالشراءبالمصادفةأكأفضميةاإلقناع".كسيككفمفالحكمةأف نستنتجالكالء
فقطمف أنماطالشراءالمتكرربدكفتحميؿإضافي.إفالكالءاإللكتركني – اتجاىيكسمككيمعان
–يعرؼفيىذاالبحثبأنوتطكركالءالعميؿعبراإلنترنتباعتبارىاقناةتكزيع.
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يصنؼ ()Oliver, 3111الكالءإلى أربعمراحؿكمافيالجدكؿ ( )2-2كىي :معرفي،
ّ
عاطفي،إرادمكاجرائي.المعرفيىكالمرحمةاألكلىمفالكالءكتمثّؿالكالءإلىالمعمكمات.الكالء
العاطفيىكالكالءإلى اإلعجاب.يتعامؿالكالءاإلرادممعمقاصدالكالء.أخي انر،الكالءاإلجرائي
يمثّؿالقصكرالذاتيلإلجراءالفعمي.
الجدكؿ(:)2-2مراحؿالكالء
الحالة

تمييزالعلمة

معرفي

الكالءإلىالمعمكماتمثؿالسعر،ميزاتالخ

عاطفي

الكالءإلىاإلعجاب"أناأشتريوألنيمعجببو"

ارادم

الكالءإلىالنية"أناأتعيدبشرائو"

اجرائي

الكالءلتنفيذالقصكرالذاتياقترفبالتغمبعمىالعقبات


( )1-4-2مفيوم "التعمق"  stickinessبموقع الشركة :
يؤيدالممارسكفاعتبارالتعمؽ بالمكقععمىالشبكةمؤش انرلمكالءاإللكتركني.يمكفتعريؼ
التعمؽ بأنو خصائص مكقؼ عمى الشبكة التي تزيد مدة تردد كعمؽ زيارات المستخدـ بالنسبة
لبعضأنكاعالشركاتمثؿتمؾالتيتديرمكاقعالمعمكماتعمىالشبكةإفالتعمؽ بالمكقعميـ
ألنويدعكالزائرإلىالبقاءلمدةأطكؿعمىالمكقع.
ّ
كىذهالعمميةتزيدالفرصالتيسيتـفيياالنقرعمىتركيساتاإلعلف،ممايؤدمعمكمان
إلى تكليدالمصدرالكحيدالعائدليذهالشركات.حسبالبحثالمكجكدعمىمكقع" Marketing
،فإف التعمؽ مؤلؼمفعنصريفمميزيف:التعمؽ السمككي(مانحتاجاليوفيىذه
ّ "Terms.com
مفخلؿثلثةمككنات:مدة
الدراسة)  كتعمؽمعرفي.كيمكفقياسالعنصرالسمككيالذميدخؿ
ّ
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الزياراتكتكرارالزياراتكعمؽالتصفح.حسب))Hamilton, 1998إفالمكاقعاألكثرجاذبية
المحتكلكمجتمعيككفكبير كمميزاتالتخصيصلتمبية ذكؽ األفراد.
أغمبتركيزىايككفعمى:
ان
كيذه المكاقع الخمسة عمى سبيؿ المثاؿ،Bag.com .AOL.com ،yahoo.com :
،Excite.comك.Geocities.comكىكذاقديعتبرالتعمؽأنوفكرةالكالءاإللكتركنيغيرمفيكـ
إف التعمؽ يمعبدك انر ميمان فيالمكاقعغيرالتجاريةكلكنوفقطمؤشرلمكالءاإللكتركني
التسكؽّ .
لإفالتعمؽضركرمكلكنوليسشرطانكافيانلمكالء
لمشركةغيرالتقميديةعمىالشبكة،بكمماتأخر ّ
اإللكتركني.
يكضح ) ) NewZow, 1999دكر الللتزاـ بالمكاقع اإللكتركني في بيئة التجارة
إفاليدؼالنيائيلمتعمؽىكقيادةاتجاهكسمكؾالعميؿ
اإللكتركنية،خصكصانلمشركاتاإللكتركنية ّ
مثؿالكالءاإللكتركني.كمايمكفأفيقتصرعمىثلثة مفاىيـمميزة)3(:ألفة)2(  ،التزاـ
عمىمدلقصيرك( )1التزاـ عمىمدل طكيؿ .األلفة تعني بالتداخؿ بيف المجمكعة الديمغرافية
كالرغبةالمحتممةلشراءالمنتجات/الخدماتالمعركضةعمىالمكقع.كأفالتعمؽعمىمدلقصير
يمكفأفيككفمستخدمانعمىنحكتبادليمع(ممكية)العلمةالتجاريةككالءالعميؿ.
ألنويستيدؼمباشرةالمشترم.أخي ارالتعمؽعمىالمدل
المحتكلأيضانيضاؼإلىالتعمؽ ّ
الطكيؿ كىك خطكة أبعد مف التعمؽ القصير كاالحتفاظ بالعملء أثناء زيادة التكاليؼ المتغيرة،
إف نكعية
الخصائص التيتصنؼأنيا"تنافسية"تعّد مفتاحان لتقكيةالتعمؽ عمىمدلطكيؿ.مثلن ّ
المحتكلتفيدفيإيجادآلفوأكتطكيرالتعمؽ عمىمدلقصيركلكنياغيركافيةلضمافالتعمؽ
عمىمدلطكيؿ.
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إفتطبيؽخدماتمفيدةليسمفيدانفقطفيإيجاداأللفةكالتعمؽعمىمدلقصير
بالمقابؿ ّ
كلكفأيضانمفأجؿضمافألفةعمىمدلطكيؿكحدتنافسي.
كيؤكد ) (Newzow, 1999عمىميزتيف األلفة كالتعمّؽقصيرتيالمدلكمايسمى"بالتعمؽ
الباحثبأف "ىذهالملمحتصبحمبتذلةعندمايجرؼ قيمة
أكااللتزاـ عمىمدلقصير".كيكضح 
ّ
التنافس المفرط كالتميز بيف مكاقع التجارة اإللكتركنية المتنافسية" .كبالمقابؿ يكصى )1999
تنمى عمىالمدلالطكيؿعفطريؽتطبيؽعمى
 (Newzow,بأفشركاتاألعماؿ اإللكتركنية  ّ
كأدكات كخدمات نافعة أك تكاليؼ متغيرة .مف ثـ سيككف باىظان جدان
سبيؿ المثاؿ نقاط السعر 
اتدفقاتالعمؿالمتأصمةكأفيتحكلكاإلىالخصكـ .لذلؾمف
كمجازفانكغيرعمميلمزبائفأفيبدلك
ّ
أف التعمؽ ىك مقياس الكالء لممكاقع التجارّية بينما الكالء اإللكتركني ىك
الميـ أف يؤ ّكد عمى ّ
المقياسالمناسبلمشركةلبيعالجكدةاإللكتركنية.
إف الكالء
إجماالن كصؼالكالءاإللكتركني بأنومرحمةحاسمةبالنسبةلمجكدةاإللكتركنيةّ .
اإللكتركني االتجاىي كالسمككي يحتاج إلى تنميتو لمكصكؿ إلى الكالء اإللكتركني لمعميؿ .بسبب
المعاممة التي تكاجوالمستخدميففي أنشطة الجكدة اإللكتركنية ،فإف التعمؽ ضركرم كلكنوليس
كافيان لزيادة كالء العميؿ اإللكتركني .كىنالؾ عدة متغيرات حددت بشكؿ كاضح في أطر عمؿ
مختمفة مثؿ المشاركة في آلية بناء الكالء اإللكتركني :تصميـ المكقع ((Intelliquent, 1999
حكؿ"قابميةاستخداـالمكقع"؛  Law & Gallups, 2001عف"كاجيةالمكقع") الثقة( Gefen,
)2002 ; Intelliquent, 1999كجكدالخدمة()Gefen, 2002 ; Law &Gallupe, 2001
كالحاجةقائمةإلجراءالمزيدمفالبحثلتأكيدىذهالعلقاتعمميان.
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( :)5-2جودة الموقع اإللكتروني()Website Quality
بناءعمىدراساتسابقةعفجكدةالمكقعاإللكتركني،فإفىذهالدراسةتستنتج أفاألبعاد
الكظيفيةكالسماتالتجريبيةلممتصفح"العميؿ"كالسمعةالتيتحددجكدةالمكقعاإللكتركني.كىناؾ
تسعخصائصتقعتحتثلثة مجاالترئيسيةكىي -3:فائدةالمعمكمات -2قابميةاالستعماؿ
ك -1قابمية الدخكؿ ك -4عمـ الجماؿ كالتصميـ ك -1الخصكصية /األمف  -6إضفاء طابع
الشخصية-2التخصيص-8الخبراتالسابقة-1التأثيراالجتماعيكاإلعلف.
تتزايدأعدادمستخدمياإلنترنتكالذيف يحاكلكفتجاىؿكسطاءكيكجيكفانتباىيـمباشرة
إلى تصفح "دخكؿ" المكاقع اإللكتركنية مف أجؿ التخطيط لعممية الشراء ( & Jeong, Oh,
)Gregoire, 2003إذ أصبحتجكدةتصفحالمكقعاإللكتركني مسألةميمةأكثرمفذمقبؿ.
كمعالتزايدالسريعلعددمستخدمياإلنترنتفإفعددان مفالدراساتركزتعمىالقابمياتالفريدة
مفنكعيالكسيطاالتصاؿباإلنترنتالذمأضفىالتفاعميةكالخبراتالشخصيةكالمجتمعكالمحتكل
كاختيارالمتزايدلممنتجكالمعمكمات( & Barnes, & Hinton, 2007 ; Childers, Carr, Peck,
 )Carson, 2001 ; Wolfinbarger & Gilly, 2003عمى أية حاؿ لقد أجريت القميؿ مف
الدراسات لتقيـ فيما إذا أبعاد جكدة المكقع اإللكتركني ست ؤثر أك ال تؤثر عمى تصكرات خدمة
العميؿ فيالعلقاتالناتجةبرضاالعميؿكنيةالعكدةكثقةالعميؿاتجاهتصفحالمكقعاإللكتركني.
كقدرتب) )O’connor, 2001عكامؿالتقييـلإلنترنتمفمنظكرإدارممرك انز بشكؿ
رئيسيعمىالقضايا العممية كاألدائيةضمف سياؽ طريؽ التكزيع مثؿسيكلةاالستخداـ،سرعة
اإلجراء ،سرعة التحديث ،مستكيات المركر ،االندماج كاألمف ..إلخ .عمى أية حاؿ الحظ
))O’connor, 2001بأفمثؿىذهالطرؽاإلجرائيةكاالقتصاديةلتقييـتأثيرتكنكلكجياالمعمكمات
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ىي بعض الشيء طرؽ محدكدة عمى الرغـ مف أنيا مكضكعية كليا قاعدة نظرية كشائعة
االستخداـ.كبالمقابؿعمىخلؼ مع منيج) )O’connor, 2001رألمعظـالباحثيف اآلخريف
الذيف بحثكا في ىذا المجاؿ أف العلقة الدينامكية لمحيط التجارة اإللكتركنية تتأثر بجكدة خدمة
المكقع اإللكتركني مع الكسائؿ التي تركز أكثر عمى رضاء العميؿ كالثقة المكجية أكثر مف
خصائصالمظاىرالماليةاإلجرائية.
كىكذااقترح) (Parasurman, Zeithaml, & Berry ,1985خمسةعشربعدانلمجكدة
اإللكتركنية لمعمميات– االفتراضيةالتيتشمؿاألداءكالخصائصكالتراكيبكالجمالياتكالمكثكقية
كقابميةالتخزيفكالنفعكسلمةالنظاـكاألمف كاالستجابةكالتفاضؿكالتحكرسياساتتخزيفالمكقع
اإللكتركني كالسمعة كالضماف كالتعارؼ .كلقد اكد ) )Madu & Madu, 2002بأف خصائص
المكقعاإللكتركني التيأدتإلى الزيادةالمتكررةمفالعملء كالعكامؿالمؤثرةعمىالشراءالفعمي
لمزبائفكانتىيالعناصرالمفتاحيةلج كدةالمكقعاإللكتركني،كمثاؿذلؾاالنتفاعمفالمعمكمات
كسيكلةاالستخداـبسببىذيفالعنصريفالمذيفجعلالعملء يتبنكفاستخداـالمكقعاإللكتركني
مصدرلمعمكماتيـ.
ان
لقد قاـ ) )Loiacono, Watson ,& Goodhue, 2002بتطكير جكدة خدمة المكقع
اإللكتركني مستخدميف اثنى عشر بعدان كتشمؿ ىذه ألبعاد ملءمة الكظيفة المعمكماتية كالتفاعمية
كالثقةكزمفردةالفعؿكسيكلةالفيـكالعممياتالحدسيةكالنداءالبصرمكاالبتداعكالتدفؽ/كالنداء
العاطفيكالصكرةالثابتةككماؿاالتصاؿباإلنترنتأفضؿمفالقنكاتالبديمة.لقدكظؼالباحثكف
تحميؿالعكامؿالمؤثرةالختبارالنمكذجاألكلي.عمىأمحاؿفإفالمستجيبيفليذهالدراسةلـيكف
مطمكبان منيـفعميا شراءالمنتجعفطريؽاإلنترنتكنتيجةلذلؾلـتكفالعديدمفاألبعادمكثكقة
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مثؿ :التفاعمية كالثقة كزمف االستجابة ككماؿ االتصاؿ باإلنترنت .كبني عمى ىذه د ارسة مقياس
جكدةالخدمة.
طكر) (Wolfinbarger & Gilly, 2003))Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1998
جكدةالبيعاإللكتركنيلينشئنمكذجانعامانمفجكدةالبيعاإللكتركني.كباستخداـالدراساتالثلث
عمىمناقشات المجمكعةالمستيدفةالختيارأربعيفأداةقياسبكاسطةالتحميؿ.ثـأجرل التحميؿ
عشرة أداة ،كنجـ عف ذلؾ تحديد أربعة أبعاد
العاممي التككيدم لتشكؿ مجمكعة نيائية مف أربع 
رئيسيةألبعادالجكدةاإللكتركنيةتشمؿاالنجازكالمكثكقيةكتصميـالمكقعاإللكتركنيكالخصكصية
كاألمفكخدمةالعملء.بينمالعبتتصكراتالعملءمفالمكظفيف دك انرمركزيان فيجكدةالخدمة،
كأفكيافالشركةنفسويركزعمىجكدةالبيعاإللكتركني.كذلؾألنوعندمايتفاعؿالمستيمككفمع
أصحابالتجارةاإللكتركنية يتصكرالمستيمككفأفتفاعميـمعالمؤسساتمفخلؿكصمةتقنية
كليستمعمكظؼفردم( )Wolfinbarger & Gilly, 2003كعمىأيةحاؿفإفىذهالدراسةلـ
تبحث في كيفية خصائص التصنيفات المختمفة لممنتج كالتي ربما تؤثر عمى أىمية ىذه العكامؿ
األربعةفيتكقعالجكدة.فعمىسبيؿالمثاؿ تصميـالمكقعاإللكتركني ىكاألكثرأىميةفيتكقع
الجكدة الكمية في عممية بيع المكاقع اإللكتركنية .مثؿ الكتب كالسي دم ) (CDكالفيديك مف
األصناؼاألخرل  .
كقدحاكؿ))Kim and Lee, 2004أفيكشؼاألبعادالضمنيةلجكدةالمكقعاإللكتركني
كتمت مقارنة مقدار أبعاد جكدة خدمة المكقع بيف الشركات المتصمة باإلنترنت كمزكدم خدمة
ياترضاالعميؿ.لقدقامتالشركاتعفطريؽ
المكقععفطريؽاإلنترنتفيتفسيرجميعمست ك 
اإلنترنتبالكشؼعفخمسةأبعادلجكدةالخدمةمفقبؿشركاتاألعماؿ عمىاالنترنتكالييكؿ
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كسيكلةفي االستخداـ كالرضا بالمعمكمة كاالستجابةكالشخصية كالسمعةكاألمف كالفائدة .ككشؼ
ضركرة خدمة المكقع عف طريؽ االتصاؿ باإلنترنت أربعة أبعاد كأبعاد مؤثرة عمى جكدة خدمة
المكقعاإللكتركني المتعمقةبمحتكلالمعمكمةككالييكؿ كسيكلةاالستخداـكالسمعةكاألمفكالفائدة
(.)Kim & lee, 2004كتـاكتشاؼأفمحتكلالمعمكماتالتيتـالكشؼعنومفقبؿالشركات
مؤثر جدان عمى الرضا الكمي لمعميؿ .عمى أية حاؿ لقد تـ
عف طريؽ اإلنترنت باعتباره بعدان  ان
اكتشاؼأفبعدالتراكيبكسيكلةاالستخداـىياألبعاداألكثرأىمية.
كفي محاكلة لمقارنة قبكؿ مستخدمي المكاقع اإللكتركنية كاالستخداـ بيف مجمكعتي
مستخدميفإحداىمامستيدفةكاألخرلتجريبية،درس))Sanchez, Franco & Roldan, 2005
العلقات بيف أبعاد الفائدة كسيكلة االستخداـ كالتدفؽ .في البداية استخدمكا بعديف أساسييف في
النمكذج كىما الفائدة كسيكلة االستخداـ .كجد الباحثكف ( Sanchez, Franco & Roldan,
)2005أفالسمكؾالمكجومفالمجمكعتيفالمستيدفةكالتجريبيةقاـبتعديؿمفتاحالعلقاتفي
النمكذج حيث كجدكا بأف مجمكعتي المستخدميف التجريبية كالمستيدفة قامت بمكازنة الدكافع
الخارجية المختمفة عمى المكقع اإللكتركني .عمى أية حاؿ لقد تـ التكصؿ إلى أف مجمكعة
المستخدميفالمستيدفةتـانقيادىابعكامؿمساعدةمركزيفعمىعمميةصنعقرارىـبينماالمجمكعة
التجريبيةلممستخدميفتـتحفيزىـمفخلؿالعمميةبعدذلؾأضافكابعدالتدفؽالذمعرؼبالمتعة
كتراكيبالتركيزكذلؾحتىيتـتباحثقبكؿكاستخداـالمستخدـليرلفيماإذاكانكاأىدافان منقادة
أك ال.عمىأية حاؿ كافالتساؤؿعف مفيكـ التدفؽاإلجرائي ناجمان عفالغمكضفي المفاىيـ
كالفشؿفيشمكؿالمتغيراتذاتالعلقة(.)Sanchez, Franco & Roldan, 2005
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مفخلؿاثنيفمفالمفاىيـاألساسيةكىماجكدةالمعمكماتكجكدةالنظاـ تـكضعمفيكـ
ألبعادجكدةالمعمكماتكالتيعرضتعفطريؽمنافذالشبكة Yang, Cai, Zlou, & Zhou,
) .)2005تـ تحديد األبعاد األساسية الستة لجكدة المعمكمات كجكدة النظاـ كفائدة في المحتكل
ككفاية المعمكمات كقابمية االستعماؿ كامكانية الكصكؿ كالخصكصية كاألمف كالتفاعؿ .كباستخداـ
مجمكعةمركزةكدراسةأكليةلمتحميؿالعامميطكرالباحث كفأداةتتألؼمفمقياسلػ31عبارةليتـ
قياسستةأبعادلجكدةالمكقعاإللكتركنيكالذميؤثرعمىتبنيالعملءلممنافذككسيمةلممعمكمات
كاالتصاؿ .لقد  كشفت تحاليؿ البيانات التجريبية عمى أف جميع األبعاد الخمسة ت ؤثر جدان عمى
جكدة الخدمة المدركة لممستخدميف ،كالتي بدكرىا تؤثر عمى رضا المستخدـ بمنافذ الشبكة.
كبالتحديد أظيرت األبعاد سيكلة االستخداـ كالتفاعؿ كأنيما المؤث ارت األقكل عمى جكدة الخدمة
المدركة .
كفيدراسةاستطلعيةلممقارنةبيفمجمكعتيفاألكلىمشتر عفطريؽاإلنترنتكاألخرل
غير مشتر ،اكتشؼ ) )Yang & Jun, 2002الفركؽ بيف المجمكعتيف في أبعاد جكدة خدمة
المكقعاإللكتركنيالمدركة.حيثاعتبرتمجمكعةالمشتريفعفطريؽاإلنترنتأفبعدالمكثكقية
ىك البعد األىـ مف بيف األبعاد الخمسة األخرل كىي ،إمكانية الكصكؿ كسيكلة االستخداـ
كالشخصيةكاألمفكالمصداقيةكأفالمكثكقيةىياألىـفيجكدةخدمةالمكقعاإللكتركني.كجرل
أيضان اكتشاؼ بأفمجمكعة غيرالمشتريفعفطريؽاإلنترنت يدرككفأفبعد األمفىك البعد
األىـ مف بيف األبعاد الستة كالتي تشمؿ االستجابة كسيكلة االستخداـ كالثقة كالتكفر كالشخصية
كامكانيةالكصكؿ.كأفبعداألمفىكالبعدالفعاؿفيجكدةخدمةالمكقعاإللكتركني.
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كفيالسنكاتاألخيرة كشؼ( )Ho & Lee, 2007عفأبعادجكدةالخدمة اإللكتركنية
كطكراأداةقياسمقبكلةكمكثكقةعمىالمكاقعاإللكتركنيةالخاصةبالخدمةاإللكتركنية.كلقدكشفت
ّ
كذلؾ الدراسة التجريبية عف خمسة أبعاد لجكدة الخدمة اإللكتركنية كىي تشمؿ جكدة المعمكمات
ككظيفة األمف كالمكقع اإللكتركني كعلقة العميؿ كاالستجابة .في البداية تشكمت  44أداة قياس
لضبط جكدة الخدمة اإللكتركنية .كنتيجة لكضكح القياس خلؿ االختبار القبمي لتحميؿ العكامؿ
التجريبية كالمؤكدة ،بقيت  38أداة قياس لتقييـ تصكرات كتطمعات المشتريف لج كدة الخدمة
اإللكتركنية .كعلكة عمى ذلؾ كجدالباحثاف أفمقياس جكدة الخدمة اإللكتركنية يجبأف يحكم
عمىقابميةتنبؤيةفيالعلقةمعرضاالعميؿالمتصؿباإلنترنتكنيةالثقةكالكالء .جدكؿاألتي
()4-2يمخصالدراساتجكدةمكقعاإللكتركنيالمبنيعمىاألبعادالتياستخدمياالباحثكف
جدول ( :)2-2بعض الدراسات عن قٌاس جودة الموقع اإللكترونً
الباحث /الباحثون

معايير القياس

Francis & White
)(2002

جكدةتجزئةاإلنترنتالمحسكسة
PIRQUAL

)Ho & Lee (2007
& Jeong
)Lambert (2001
& Kaynama
)Black (2000

أبعاد جودة الموقع اإللكتروني

8أبعادلتقييـجكدةالمكقع

ستةأبعادكىي:مخزفالكيبالكظيفيةككصؼ
خصائصالمنتج–حاالتالممكية–التسميـ–خدمة
العميؿكاألمف.
جكدةالمعمكمات–األمف–سيكلةاالستخداـ–التكفر
–التحكير–المجتمع–االستجابة–كتسميـاإلنجاز

اإللكتركنيلخدمةالشركات

الفائدةالمادية–سيكلةاالستخداـالمحسكسكامكانية

جكدةالمعمكمات

الكصكؿالمادم

جكدةالمكقعاإللكتركنيكالجكدة

7أبعاد:المحتكلكاليدؼ–إمكانيةالكصكؿكالتصفح

اإللكتركنيةكمقياسأبعادجكدة

كالتصميـكالتقديـكاالستجابةكالخمفيةكالشخصية

الخدمةعفطريؽاإلنترنت

كالتحكير.
ككاالتالشركاتعفطريؽاإلنترنت:التركيبكسيكلة

Kim & Lee
)(2004

أبعادجكدةخدمةالمكقعالمؤثرة

االستخداـكمحتكلالمعمكماتكاالستجابةكالشخصية

عمىقناعةالعميؿالكميةمقارنة

كالسمعةكاألمفكالفائدةكمزكدمخدمةالسفرعف

بالشركاتعفطريؽاإلنترنت

طريؽاإلنترنت:محتكلالمعمكماتكالتركيبكسيكلة
االستخداـكالسمعةكاألمفكالفائدة.
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( :)1-5-2تصميم الموقع ()Web Design
إفتصميـمكقععمىالشبكةيصنؼإلىثلثةعناصر(:)Cunliffe, 2000
()3محتكلالمعمكمات)2(،المظيرالبصرم)1(،قابميةاالستخداـ/سيكلةاالستخداـ.
أنو اقترح
األىمية النسبية ليذه العناصر الثلثة عميو أف تككف خاصة بالمكقع كالمستخدـ ،رغـ ّ
) (Neilsen, 1996أف المظير البصرم لكاجيات الشبكة (كالكاجيات بشكؿ عاـ) تصبح ميمة
عمىنحكمت ازيد.
المحتكليجبأفيحددبناء عمىمجمكعاتالمستخدميف/
أف
يشير) ( Day, 1997إلى  ّ
ن
أف كاحدة مف الميزات الرئيسية التي تتحقؽ
العملء .كذكر )ّ ( wolfinbarger& Gilly, 2001
بكاسطة زبائف الشبكة ىي أنيـ (ال يحتاجكف إلى التعامؿ مع أم مكظؼ مبيعات .كما كضحا
أىميةالحرّية/السيطرةعندالتسكؽعمىالشبكةكأكداأىميةالمحتكللتبميغالعملء.علكةعمى
استنتجاأفاالطلع
ذلؾحمؿ()Chen &Wells,1999درجاتقيمةالترفيوكاالطلعكالتنظيـ.
ّ
ىك إلى أم درجة يعتبر المكقع مصد انر كاسعان نافعان في تقديـ المعمكمات لممستخدميف مف بيف
العكامؿاألكثرأىمية.
بعضالدراساتعفالمتغيراتالتيتحسفجمالياتالم كقعكالمظيرالبصرم.فيبحث
) )Tarasewich’s, 2000لـتجدعلقةبيفالجمالياتالمدركةكقابميةاستخداـالمكقعكلكف
عدة عكامؿ كجدت لتسيـ في جعؿ المكقع أكثر جاذبية :الصكر ،الرسكـ المتحركة ،التصميـ،
ملمحخاصةبالمكقع.فيدراسة ()Artz, 1996
األلكاف،األسمكب،المحتكل،ملمحالتصفح ك
ّ
ةمفالتصميـالمفصؿ:ألكاف،خمفيات،قكاعد Artzأفقية،
اءميم
كجدأف الخصائصالتاليةأجز
ّ
ّ
ّ
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اصطلحات تنسيؽ الخاصة بالباحث كالصكر كمرتكزات كاصطلحات كطباعة .أسس (2000
ياتمبنية
كج
ّ
كطكرالباحث م ّ
( Faradyإطارعمؿالنتقادالكاجياتالبصرّيةلصفحاتالمكقعّ .
عمىنتائجتجريبيةمفدراساتتتبعالعيفلعركضكسائؿاإلعلـ.كاعتبرالباحثعمميةمشاىدة
صفحةالكيب عمميةمعرفية إلى مرحمتيف:المرحمةاألكلىىي"البحث"؛الثانيةىي"المسح".ىذه
المككناتلصفحاتالمكقعمدرجةفيضكءمصطمحاتاالنتباه.
المرحمةاأل كلى:كىيمرحمةالبحثالتيتحددأيفيجبأفيخترؽاالنتباهالصفحةحسب
اآلتي)3(:الحركة(أعمىعامؿانتباه))2(،الحجـ)1(،الصكر)4(،المّكف)1(،أسمكبالنص،
()6الكضع)2(،المساحةك()8التقاربكترتيبالقراءة.
المرحمة الثانية :المسح المساىمة التي تحتكم نقطة المدخؿ .كيناقش المؤلؼ أف القرب
كترتيبالقراءةميمتافبالنسبةلمسحالصفحة.
المرحمة الثالثة :قابمية االستخداـ أيضان تكصؼ عمى الغالب بأنيا "سيكلة االستخداـ"،
تعرؼ بأنيا الدرجة التي يحقؽ فييا المستخدـ سيكلة االستخداـ لممكقع عمى الشبكة .قابمية
ّ
االستخداـتدكرحكؿسيكلةتصفحسكاءكافالتصميـمناسبانأكاللممكقعاإللكتركني( Barnes
.)& Vidgen, 2001
حسب ( )Nielsen, 1998يمكف تقييـ قابمية االستخداـ عمى مستكييف مترابطيف :قابمية
إف قابميةاالستخداـتتألؼ
االستخداـعمىمستكلالمكقعكقابميةاالستخداـعمىمستكلالصفحةّ .
مف الخصائص اآلتية( )3( :)Roy et al., 2001سيكلة التصفح )2( ،االنسجاـ )1( ،سيكلة
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التعمّـ )4( ،اإلدراؾ )1( ،الدعـ .كقد بينت الدراسة أف  %24فقط مف الشركات الكبرل أجرت
اختباراتقابميةاستخداـمكاقعيـعمىالشبكة).(Nielsen,1998
( :)2-5-2تصميم الموقع والوالء اإللكتروني:
حدد ) )Lohse & Spiller, 1998في دراستيما عف الشركات عمى اإلنترنت ملمح
السمع،تركيجالخدمة،اإلقناع،
التصميـالتيتؤثرعمىمبيعاتكسيرالشركة اإللكتركنية كىيّ :
عمىتكرارالمبيعات

ؤثر
أف تصميـالمكقع اإللكتركني يعدعام 
لن م ان
التأكدكالتصفح.كتكصلإلى  ّ
كالمركرعمىالمكقعكىماعاملفيكضحافالكالءمفمنظكرالعميؿ.
كافترض))Law & Gallupe, 2000أفتصميـكاجيةالمكقعيجبأفتؤثرعمىالكالء
اإللكتركنيالسمككي.كيؤكدأنوإذاكانتالكاجيةغيرسيمةاالستخداـأكإذاكانتالبنكديصعب
إيجادىا،فإفالناسببساطةلفيزكركاالمكقعمرةثانيةكبالتالياليشتركفمفالشركةمرةأخرل،
أخي انر تكصؿ ))Parasuraman & Grewal, 2000أفتصميـالمكقععمىالشبكةيؤثرعمى
جكدةالخدمةكأخي انرالكالءاإللكتركني.كمفثـيقكدإلىمايأتي:
(أ)إفتصميـالمكقعيرتبطإيجابانمعالكالءاإللكتركنياالتجاىي.
معالكالءاإللكتركنيالسمككي .

إفتصميـالمكقعيرتبطإيجابان
(ب) ّ
( :)3-5-2جودة الخدمة لمموقع اإللكتروني :
اسيفيتحسيفحصةالسكؽ كالعائدعمىاالستثمار
عرفتجكدةالخدمةبأنياعنصرأس
ّ
كخفضالسعر ).(Anderson & Zeithmal, 1984 ; Parasuraman et al.,1985معذلؾ
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فإفجكدةالخدمةأكثرصعكبةلمتعريؼكالقياسمفجكدة المنتجألفالخدماتغيرمممكسةك
غيرمتجانسةكالمنتجغيرقابؿلمفصؿمفخلؿاالستيلؾ(.)Parasuraman et al., 1985
كصؼ ) (Sasser et al.,1978سبع صفات رئيسية في سياؽ صناعة الخدمة :األمف
كالتكافر كالتدريب ،الحقان كجد( Parasuraman et al.,
كاالنسجاـ كاالتجاه كالكماؿ كالظركؼ 
 )1985عشرة أبعاد في دراسة استكشافية :المممكسات ،االعتمادية ،االستجابة ،المصداقية،
االتصاؿ،األمف،الكفاية،المباقة،فيـالعميؿ،كالكصكؿ.فيدراسةأخرل سنة ()1988اختصر
الباحثكف ىذه األبعاد العشرة لجكدة الخدمة عمى خمسة أبعاد فقط  :المممكسية كاالعتمادية
طكر  (Parasuraman et
كاالستجابة كالتقمص العاطفي كاألماف .بناء عمى ىذا االستنتاج ّ
)al.,1988أداةSERVQUALلقياسجكدةالخدمة.
كيعد SERVQUALالنمكذجاألكثرأىميةلجكدةالخدمة(.)Bolton & Drew, 1991
ألف  SERVQUALأداة تستخدـ إلى حد كبير لقياس جكدة الخدمة في ىذه المنتجات الخدمية،
تعرؼ الجكدةبأنيا فجكة بيفتكقعات العملء كتصكرات جكدة الخدمةّ  .إنياتفترض أف العميؿ
ك ّ
سكؼ يتصكر الجكدة إيجابيان فقط عندما يلقي مزكد الخدمة أك يتجاكز التكقعات .إف نمكذج
مصنفة تحت
معينة بكاسطتيا يقيـ العميؿ الجكدة  ،ىذه المعايير
 SERVQUALيحدد معايير ّ
ّ
خمسةأبعادرئيسةىي(:)Parasuraman et al., 1988
 .3المممكسية ،كالتي تشتمؿ عمى مظير المرافؽ المادية ،المعدات ،المكظؼ كمكاد
االتصاالت.
 .2االعتمادية،كالتيتعرؼبأنياالقدرةعمىأداءالخدمةالمكعكدةبدقةكاعتماد.
 .1االستجابة،كصفتبأنياالرغبةفيمساعدةالعملءكتقديـالخدمةالمركجليا.
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تفيـبأنياكفايةالنظاـكمصداقيتوفيتقديـخدمةآمنة.
 .4األماف،
ّ
التقمصالعاطفي،الذميعرؼبأنوقابميةالكصكؿ،سيكلةالكصكؿكالجيدالمبذكؿلفيـ
.1
ّ
حاجاتالعملء.

( :)4-5-2جودة الخدمة لمموقع اإللكتروني والوالء اإللكتروني:
تؤثر جكدة الخدمة عمى الكالء اإللكتركني (.)Parasuraman & Grewal, 2000
جكدةخدمةفعالةسكؼيحسفالكالءاإللكتركني كلكنوبحاجةلمزاكلتو
إف تطبيؽ 
إضافةإلى ذلؾ  ّ
ّ
معبرنامجكالءإلكتركنيكاضحلمعميؿ.كماالتجدمأفتطبيؽجكدةخدمةقكيةإفلـتكفجزءنا
مف استراتيجية أكبر حيث تقنع الشركة العملء مف الشركات المتعاممة معيا بالرغبة في علقة
بينيما(.)Ried Smith, 2000
عمىالشبكةيزدادمعتصكر

معينة 
كقدافترض ))Gefen, 2000أفكالءالعميؿلشركة  ّ
مفخلؿالثقةالزائدة.كىكذاتـالكصكؿإلىمايمي:

لجكدةخدمةأفضؿسكاءبشكؿمباشرةنأك
إفجكدةالخدمةترتبطعمىنحكإيجابيبالكالءاإللكتركنياالتجاىي
ككذلؾترتبطجكدةالخدمةعمىنحكإيجابيبالكالءاإللكتركنيالسمككي
ككؿبعدمف أبعاد جكدةالخدمةاآلف يمقى اىتمامانفيمايتعمّؽبالكالءاإللكتركني مفأجؿ
فيـأفضؿ.
أوالً ،االستجابة ) (Responsivenessتركز تقميديان عمى قدرة خدمة اإلنساف عمى
االستجابةإلى العملءبصكرة دقيقةكخاليةمفاألخطاءكمساعدة كمعززة.عندمايتعمّؽاألمر

33

بمتجربيعالتجزئةأكشركاتأعماؿأكالشركةعمىالشبكة،تعتمداالستجابةأيضانعمىالجكانب
بكاسطة برامج مؤتمنة.
التقنية لتمؾ الشركة  .العديد مف الملمح في النياية يتـ السيطرة عمييا 
إضافةلذلؾتعتبر التجزئةاإللكتركنية غيرمستجيبة إذافشؿفياالستجابةسريعان لرسائؿالبريد
اإللكتركني أكاالستعلماتعمىالشبكةلمستخدمييا(،)Cody &Hope, 1999بناءعميوظير
اآلتي:
بالكالءاإللكتركنياالتجاىي
ترتبطاالستجابةعمىنحكإيجاب ّي 
ترتبطاالستجابةعمىنحكإيجابيبالكالءاإللكتركنيالسمككي
ثانياً ،تشيراالعتمادية ) (Reliabilityإلى كيفيةتحقيؽالشركة لكعكدىا.يجبأفتثبت
كبناء عميو
الشركةعمىالشبكةأكثرمفالشركات التقميديةلزبائنيابأنيامعتمدةألنيا"افتراضية" ن
تمثؿخطكرةأكبر(،)2002،Gefenبناءعميواشتقتاآلتي:
بالكالءاإللكتركنياالتجاىي
االعتماديةمرتبطةإيجابان 
االعتماديةمرتبطةإيجابانبالكالءاإللكتركنيالسمككي
ثالثاً ،فيبيئةتقميديةتشيرالمممكسية ) (Tangiblesعمىسبيؿالمثاؿ إلى الصكرةالتي
يصممياالمكظفكفلمعميؿ(أم إذاكافمظيرىاأنيقان)فيسياؽالشبكة.مفالصعبتقييـىذه
يقةالتيتبدكعميياالكاجيةمثؿالصكرةىيبعدالمممكسية بالنسبةإلى

األشياءك معذلؾ الطر
التجزئةاإللكتركنيةتـاختباراآلتي:
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المممكسيةمرتبطةبشكؿإيجابيبالكالءاإللكتركنياالتجاىي
المممكسيةمرتبطةبشكؿإيجابيبالكالءاإللكتركنيالسمككي
رابعاً ،التقمص العاطفي ) (Empathyيعد في العادة القدرة مف المكظفيف عمى تفريد
الخدمةلكؿعميؿكفيـحاجاتيـ،قدتجدالشركةصعكبةفيتحقيؽىذااليدؼألفالتبادالتتتـ
عادة بالتفاعؿ مع حاسكب .لكف إف لـ يكف ىناؾ تقمص عاطفي مف التجزئة اإللكتركنية تجاه
العملء ،فقد يشعر ىؤالء العملء بأف الشركة ال تعبأ بحاجاتيـ كقد يميمكف إلى إنياء العلقات
( .)Gefen, 2002
لذلؾ يؤدم التقمص العاطفي دك انر ميمان في بناء كالء إلكتركني طكيؿ المدل .بالتالي
ربأفالتقمصقديؤثرعمىالكالءاإللكتركنيكمانصعميوفياآلتي:
بمقدكرالشخصأفيف ّك
ّ
التقمصالعاطفيمرتبطإيجابانبالكالءاإللكتركنياالتجاىي
التقمصالعاطفيالمرتبطإيجابانبالكالءاإللكتركنيالسمككي
أخي ـ ارًاألمػػاف ) (Assuranceتركيػػبقريػػبمػػفالثقػػةكلكػػفمميػػزعنيػػا.حسػػب & Grazioli
))Jarvenpaa, 2000ك).)Choe & Hagan,1998تشيرالثقةإلىالتكقػعبػأفالكعػدالمقطػكع
مفاآلخريمكفاالعتمادعميوك ّأنوفيظركؼغيرمتكقعة،سيتصرؼاآلخربركحالنكاياالحسػنة
كفػينمػطحميػدتجػاهالكاثػؽ.يفسػر))Mishra & Spreitzer, 1999بكضػكحأنػوبالمقابػؿيكجػد
األم ػػافعن ػػدمااليغ ػػشالب ػػائعبس ػػببالخ ػػكؼم ػػفالعق ػػاب".المعرف ػػةكالمباق ػػةمككن ػػافرئيس ػػافم ػػف
يؤثرعمىالكالءاإللكتركنيكمانصعميوفياآلتي:

إفاألماف
األمافّ .
األمافمرتبطإيجابانبالكالءاإللكتركنياالتجاىي
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األمافمرتبطإيجابانبالكالءاإللكتركنيالسمككي
( :)6-2الرضا اإللكتروني ( :)E-Satisfaction
عرؼ الرضا عمى أنو اإلدراؾ الحسي إلنجاز تحقؽ نتيجة التجارب العممية (Oliver,
،)1997إفالرضاالكمييمكفأفيتميزمفعامؿالرضالدلعميؿمحددالذمىكحكـتقييمي
لما بعد الشراء أك ردة فعؿ عاطفية نتيجة لتجارب المعاملت األخيرة مع المؤسسة(Oliver, .
) 1993نٍ بدالمفتطبيؽتقيماتمحددلممعاملتكالعكاطؼ.تميؿاألبحاثالمطبقةفيالسكؽ
عميؿمفاالرتياحالعاـنتيجة جميعالخبراتمعالمؤسسة & (Gabrino

لقياسمستكلرضاال
).Johnson, 1999ىذاالرضاالكميبناء تراكمييمخصالرضا عفمنتجاتمحددة كخدمات
كتجاربعمميةمعالمؤسسة ) (Czepiel, Resenberg &Akerele, 1974
كقدكصؼ)(Anderson, 1994مفيكـالرضاالكميعمىأنو"التقيـالشامؿعمىأساس
مجمكع المشتريات كتجارب االستيلؾ مع السمعة أك الخدمة عمى مر الزمف .كاكتسب الرضا
اإللكتركنيأىميةمتزايدةفيأدبياتالتسكيؽفياآلكنةاألخيرة (Evanschitsky, Iyer, Hesse
) & Ahlert, 2004 ; Szymanski &Hise, 2000 ; Yi & la, 2004معتمدان عمى تعريؼ
المفيكـ عند ( )Oliver, 1999الذم يبيف أف الرضا ىك تقييـ العميؿ لكؿ تجربة تعامؿ .ىذه
الدراسةتعرؼالرضااإللكتركنيكإنجازممتعتراكـنتيجةلتجاربتعاملتمتعددةفيتشكيؿتقيـ
شامؿلمشركاتعمىاالنترنت.
إف العملءالراضيفيميمكف الستخداـ أكبر لمخدمة) (Ram & Jung, 1991كيمتمككف
نكاياشراءأقكلكمتشكقيفلمتكصيةبالمنتجأكالخدمةألمثاليـ(الناسأمثاليـ) (Zeithmat,
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) Berry & Parasurman, 1996أكثرمفغير الراضيف،بناءعمىرأم)(Winter, 2001
امجالعلقاتفيسياؽالتجزئةاإللكتركنية.

فإفرضاالعميؿيمثؿمركزأىداؼالمؤسسةلبناءبر
( :)1-6-2العالقة بين الرضا والوالء اإللكتروني:
الرضاكالكالءمفيكمافمتميزافحيثأفالرضايعرؼكتقييـالعميؿلكؿخبرةتمتنتيجة
المعاملتالذمحدثة،فإفالكالء يعرؼعمىأنوالتفضيؿالمستمرنحكجكدةالخدمةاإللكتركنية
) (Oliver, 1999التأثير االيجابيلمرضاكالكالءتـإثباتو مفقبؿ ( Eriksson & Vaghul,
 )2000في عددمفالبحكثكالدراسات ،اقترحسمسمةمتتابعة لحكادثسابقةمتنكعةتؤدمإلى
رضاالعميؿ كفيمابعدإلى كالءالعميؿ)  Anderson & Mittal, 2000 ; Oliver, 1997 ,
 .)1999في سياؽ الخدمة اإللكتركنية كجد أف الرضا كلد كالء العميؿ ( Abbott, Chiang,
; Hawang, Paquin, & Zwick, 2000 ; Park & Kim, 2003 ; Riel et al ., 2001
))Wolfinbarger & Gilly, 2003 ; Yang & Peterson, 2004كذلؾكجدأفالعميؿ غير
أخرل .كىـ
الراضي يميؿ إلى البحث عف بدائؿ أخرل مف خلؿ المعمكمات كيتحكؿ إلى شركة  
أكثرمقاكمةلتطكيركبناءعلقةمعالشركة(Anderson & 2001))Shankar et al .,2001
)Srinivasaan,شددكاعمىأفتأثير الرضااإللكتركني إيجابيعمىالكالء اإللكتركني كافأعمى
كىكمرتبطأكثركىكمنفصؿعفالشبكةاإللكتركنية.
( :)2-6-2مسببات الرضا اإللكتروني:
يظير المكقع اإللكتركني كؿ العناصر التفاعؿ مع العميؿ مع المكقع مثؿ البحث عمى
المعمكمات المعمقة كعممية الترتيب ( )Wolfinbarger & Gilly, 2003كما أف غرض المكقع
فأفيمعبدكر فيأف يرضيالعملء أكاليرضييـبمكقعيـاإللكتركني لمتسكيؽ.المكقع
يمك
ان
اإللكتركني الذم يقكد إلى خبرة تس كيقيةممتعةكمرضيةيتضمفالسرعةكعدـ االنقطاع كسيكلة
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البحث() Szymanski & Hise, 2000كقداقترح()Montoya-Weiss et al., 2003علقة
غير مباشرة بيف عكامؿ تصميـ المكقع مثؿ محتكل معمكمات البحث  كتصميـ الرسكـ البيانية
كمستكلالرضااإللكتركنيكقاس( )Devaraj et al., 2002رضاالعميؿمفخلؿنم كذجالقبكؿ
التكنكلكجي كتكصؿ إلى أف سيكلة االستعماؿ ليا تأثير غير مباشر عمى الرضا اإللكتركني
( .)Szymanski & Hise, 2000أفتصميـالمكقعاإللكتركني يمعبدكراميما فيتقييـالرضا
اإللكت ركني،أيضاحددت عددان مفالدراساتأىميةمحتكلالمعمكماتالذميتضمفبعدتصميـ
المكقع اإللكتركني في دراستنا في تحديد مستكل الرضا اإللكتركني ( Peterson,
 )Balasubramanian, & Bonnenberg, 1997كأكدكا عمى أف المعمكمات ذات النكعية
األعمىكاألغنىالمتكفرةبالمكقعاإللكتركنيتؤدمإلىق ارراتأفضؿلمشراءكرضاأعمى.
( :)7-2الثقة اإللكترونية ( :)E-Trust
عرفتالثقةاإللكتركنية عمىأنياامتلؾاألىميةالقصكلفيأمشكؿمفأشكاؿالعمؿ
ككصؼالمعاملتمفأىـ المتغيراتالمقبكلة عالميان كأساس لمتفاعؿ (Gndlach & Murphy,
) 1993, P. 41خاصةعندمايكاجواألفرادمكقفان اليستطيعكففيوالتحكـفيتصرؼاآلخريف
في األعماؿ التجاريةالمتعاممةبياكتظيرتعقيداتعاليةمفاتخاذالق اررات كيمكفأفيستكطف
النكايالتأديةأمتصرؼلمتفاعؿ ) (Gefen, 2000لتقميؿالتعقيدفيعمميةاتخاذالقرارفإفالثقة
مف أىـ الكسائؿ يمكف أف تككف بمثابة تنسيؽ الجكانب في التفاعؿ مع أم مجاؿ تجارم
).(Luhman, 1979
تعدالثقةعنصراحاسما فيمجاؿالتجارةاإللكتركنيةعمىاالنترنت (Hart & Johnson,
ّ
)2000 ; Stewart, 1997 ; Urban, Sultan & Qualls, 2000حيثتظيرالثقةكمككفميـ
تكصؼكامتلؾأداءعاؿألداء اللتباساألداء(مثاؿتقييماتخدمةاألداءغامضةبشكؿكبير)
أىمية الترابط (التناسؽ) (مثاؿ :أداء الخدمة لو نتائج كبرل لمقيمة المشتقة مف قبؿ المستيمؾ)
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كاالعتماد الداخؿ األكبر (مثاؿ عندما يشارؾ العملء في العممية) )(Sitkin & Roth, 1993
الجكدة اإللكتركنية تمتمؾ الكثير مف ىذه المزايا ،حيث أف تقييـ أدائيـ يعتمد بشكؿ أساسي عمى
تكاصؿ العملء كخبراتيـ في جكدة المكاقع اإللكتركنية .أداء الجكدة اإللكتركنية تقريبان غير مرئي
خلؿالتفاعؿ كيصبحالمستيمككفمعترضانبشكؿكبيرعمىالجكدة اإللكتركنيةعندتكفيربطاقات
السحب) (Credit cardكالمعمكماتالشخصية،أكد) (Gefen, 2000أفالثقةشرطميـ قبؿ
لمجكدةاإللكتركنيةعمىاإلنترنت،حيثأفالثقةتشجعالعملءلممشاركةفياألنشطةالتييتعرض
لياالشخصلمخاطردكفالقدرةعمىالسيطرةعمىالسمكؾالمطمكب.
كفسرتو بمككنيف اثنيف
كقد صنفت الثقة عمى أنيا المكثكقية كاإليماف بالشيء (الغرض)  
مختمفيف كىما المصداقية كاإلحساف (النزعة لعمؿ الخير) .كقد عرؼ كؿ مف  & (Mergan
)Hunt, 1994الثقةعمىأنيااإلدراؾالحسي(لمثقةفيتبادؿنزاىةكمصداقيةالشريؾ)كما
عرؼ كؿ مف )(Moorman, Deshpande & Zaltman, 1993الثقة عمى أنيا الرغبة في
االعتمادعمىشريؾكاحديثؽفيوالفرد.
كعرؼ)(Gabriano & Johnoson, 1994الثقةأيضابأنياثقةالعميؿفينكعيةكثبات
الخدمةالمقدمةبشمكؿكؿ مفالثقةكالمكثكقية.باإلضافةإلى أىميةالثقةكالمكثكقيةفيتصكر
مفيكـ الثقة فإف مفيكميف مختمفيف تـ تحديدىما لتفسير الثقة :أحدىما المصداقية  كنية الشريؾ
المركزةكقدرتوعمىالكفاءبالكعكد،كاآلخراإلحسافلعمؿالخيردليؿعمىاىتماـالشريؾبشريكو
مفخلؿتقديـالتضحياتتتجاكزدافعالمنفعة) (Ganesan, 1994لذلؾفإفالثقةاإللكتركنية
فيىذهالدراسةتعرؼعمىأنياثقةأكإيمافالعميؿأككممةأككعدالشركةيمكفاالعتمادعميو
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(مثاؿالمصداقية)كلفتستغؿالشركة ضعؼالعميؿ(مثاؿاإلحساف لعمؿالخير)باالعتمادعمى
دراسة)(Geyskens, Steenkamp, Scheer, and Kumar, 1996
إفالثقةتقمؿلدلالزبائفالتعقيداتفيفيـاآلخريفإلىكحداتالتحكـالمفيكمةسيمة
االنقياد.متخذيفاعتقادانآخرغيرمبررحكؿمستقبؿذاتيمبرربشكؿشخصي (Lewis, 1985
).; Luhman, 1979أخي انرتشجعالثقةالتكيؼطكيؿاألمد(Fakryama1995 ; Ganesan, -
) ،1994 ; Morgan & Hunt, 1994كماأنيا تزيدمفقبكؿاالستقلؿالداخمي & (Schurr
 Ozanne, 1985 ; Zand, 1972كتخمؽااللتزاـ (Moorman, Zaltman, & Dshpand,
)  1992 ; Morgan & Hunt, 1994 ; Zand, 1972إضافة إلى أف الثقة تقمؿ المخاطر
الكاضحة) .(Fukuyama, 1995 ; Morgan & Hunt, 1994
( :)1-7-2الثقة والوالء اإللكتروني:
تكصؿكؿمف)،)Graziol &jarvenpaa,2000إلى أفالثقةتؤثرعمىاتجاىاتنية
الشراء كسمكؾالشراءفيقنكاتتكزيعالمنتجلممستيمؾ (Grosby et al., 1990 ; Ganesan,
).)1994 ; macintosh & Lochshing, 1996إضافةإلى ذلؾ إفالعملءالذيفاليثقكف
بالشركةعمىالشبكةفإنيـ اليعكدكفلمقياـبأعماؿعمىاألرجحمع الشركة( Jarvenpaa et
)al., 1999أكحتىالعكدةمفأجؿمشترياتأكثر(.)Reichheld & Schefter, 2000
كقدكضح))Jarvenpaa et al., 1999أفثقةالعملءفي شركة عمىشبكةاإلنترنت
أف البائعيففيالشركات
يؤثرعمىإرادتيـبرعايةالشركة  كيؤكد)ّ  (Reichheld et al., 1999
التقميديةغالبان متقدمكففيالثقةمقارنةن مع المتاجراإللكتركنية كأفلمشركات اإللكتركنية تدفعمف
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20إلى%40مفأجؿاكتسابزبائفأكثر.معذلؾ،ينكرافأنومفالممكفلمشركاتاإللكتركنية
أفتجعؿالثقةعامؿتميز.
كقدأكدت عديدمفالدراساتعمىأف الثقةتركيبتكاصميكيؤثربشكؿايجابيفيالكالء
& (Chaudhuri & Holbrook, 2001 ; Choi, Dorge & Hanvanich, 2002 ; Erikson
; Vaghult, 2000 ; Hening-Thurau & Klee, 1997 ; Lau & Lee, 1999
;.)Sirdeshmuku, Singh & Sabol, 2002
كقد جرل االىتماـ بدراسة العلقة بيف الثقة كالكالء في التجارة اإللكتركنية ،حيث افترضت ىذه
الدراساتأفالكالءاإللكتركنييتأثربشكؿكبيرباكتسابثقةالعميؿاإللكتركنية( Park & Kim,
تعزيزشرائيـفيقسـكاحد
)2003 ; Stewart, 1997فالعملءالمخمص كفالكتركنيايميمكفإلى 
معالشركة اإللكتركنية كيعتبركفالثقة كليسالسعركأىـعامؿ()Reichheld et al, 2000b
كقدأكد ()Reichheld & Schefter, 2000أنولكيتكسبكالء العميؿ عميؾأكالأفتكسب
ثقتو  .لطالما كانت ىذه ىي الحالة كلكف عمى الشبكة فإنيا أصح كأحؽ عمى اإلطلؽ مؤكدا
كمشدداعمىالثقةاإللكتركنية.
( :)2-7-2الرضا اإللكتروني والثقة اإللكترونية كعوامل مسببة لموالء اإللكتروني
باالعتماد عمى مفيكـ متميز لمرضا اإللكتركني كالثقة اإللكتركنية فإف عددان مف الدراسات
تفحصتىذهالعلقة بشكؿمستقؿمثؿالرضااإللكتركني -الكالءاإللكتركني ( Park & kim,
)2003 ; Shanker et al., 2003 ; Yang & Peterson, 2004أكالثقةاإللكتركني-الكالء
اإللكتركني))Riechheld et al., 2000b ; Stewart, 1997
في الكقت الذم حددت فيو عددان مف الدراسات التأثير الفردم (كؿ عمى حدة) لكؿ مف
الرضااإللكتركني كالثقةاإللكتركنية عمىالكالء اإللكتركني  ،إال أف بحثاآخر حاكؿتفسيرالكالء
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أثرت
اإللكتركني باعتباركؿ مفالرضااإللكتركني كالثقةاإللكتركنية معا(بشكؿمزدكج).حيث 
ىذهالدراسةالتيأخذتفياالعتباركلمفالرضااإللكتركني كالثقةاإللكتركنية فيتنمية الكالء
ركزت عمى عنصر الثقة كعامؿ أساسي كميـ كمركزم لمكالء اإللكتركني .مما
اإللكتركني ،كما  
يشيرإلىعلقةمتسمسمةلمرضااإللكتركني-الثقةاإللكتركنية-الكالءاإللكتركني.
ك في دراستيـ برزت الثقة اإللكتركنية كعامؿ يتكسط العلقة بيف نكعية الخدمة اإللكتركنية
كالرضا اإللكتركني الذم يقكد فيما بعد إلى الكالء اإللكتركني ،بيف كؿ مف  & (Anderson
)،Srinivasan, 2003أنويمكفتعزيزعلقةالرضااإللكتركني-الكالءاإللكتركنيبتعديؿتأثير
الثقةاإللكتركنية ،كلـيختبركاالعلقة بيفالثقةاإللكتركنية كالكالءاإللكتركني بينمايكجدعددمف
البحكثالميتمةبالكالءاإللكتركني،الرضااإللكتركني كالثقةاإللكتركنية ،لـ تبيف دراساتكأبحاث
شكلعمميا-شاملفيمايتعمؽبكؿمفالرضااإللكتركني كالثقةاإللكتركنية كمتغيراتمستقمةفي
شرح الكالء اإللكتركني .إذ إف الكالء اإللكتركني يمكف أف يكصؼ كالتزاـ طكيؿ األجؿ لمشركة
متكرر .الثقة التكاصمية كالتجارب العممية
اإللكتركنية ،كيحتاج اتجاىا مفضل كسمككان شرائيان  ان
كالخبراتالمحددة(الرضا)يجبأفتككفمكجكدةعندتشكيؿالكالءاإللكتركني.
إفالكالء ليسفقط عنص انرميمان لممؤسساتكالمصانع كلكنويؤدمإلى نمكمستمرلممؤسسة
كالربحية  & (Jacoby &chestnut, 1978; oliver, 1999 ; Reichheld,Markey,
) .hopten. 2000aلذلؾ تـ تحديد تنمية الكالء ،كما حدد الرضا مفيكمان بالغ االىمية في
االدبيات كالتسكيؽ السابقة ;(anderson& Mittal, 2000;Eriksson& vaghult, 2000
) oliver,1997, 1999عمى كؿ حاؿ فإف النقاش القائـ الذم يؤكد عمى أنو يكجد علقة بيف
الرضا كالكالء تـ تبيانو بعدة دراسات ،بينت أف أكثر مف نصؼ العملء الذيف يككنكف مقتنعيف
يذىبكفإلى شركة آخرفينيايةالمطاؼ).(Jones& sasser, 1995تفيـمفىذهالدراسات
أنوبالرغـمفرضاالعميؿمفشركةمعيففإنوسكؼيسعىإلىرضاأكبركيمكفأفيغادرإلى

أخرل بسيكلة .لذلؾ فإف الدراسات السابقة الحظت أف رضا العملء ليس كافيا إلبقائيـ
شركة  
الثقةلتمعبدكرميمانفيتطكيركتحسيفالكالء.ىذا
مخمصيف.بناءعمىىذااألساستـاختيار
ان
كموأدلإلىأفيقترحبعضالخبراءأفالثقةكتركيبتكاصميتؤثرفيالكالءكبشكؿإيجابي.
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أىمية الكالء كالرضا كالثقة كالعلقات الداخمية بينيا كانت محك انر ميمان في دراسة التجارة
اإللكتركنية التيأكدت بأف الكالءاإللكتركني أنويكفرفائدةكبيرةلمشركة كذلؾمفخلؿاكتساب
التزاـعميؿ طكيؿاألمدكتقميؿتكمفةتحسبزبائفجددفينفسالكقتكماالحظالخبراءأمر
العميؿ المكالي ليس الذميسعى إلى أقؿاألسعاركلكنو الذم يرغبفي دفعأجر عادملتاجر
التجزئة اإللكتركني الذم بني علقات كثقة معو & (Park and kim, 2003 ; Riechheld
Schefter, 2000; Yang & Peterson, 2004 ; Reichheld, markary & Hopton,
).2000b
كقد ظيرالرضااإللكتركني كالثقةاإللكتركنية لمعامؿالدراساتالسابقةكحددت لتؤثرفي
لنراضيانيمكفأف
الكالءاإللكتركني.كقدأكد )(Anderson& srinivasan, 2003عمىأفعمي 
يبني علقة مغرية  كما أكد عمى تأثير الرضا اإللكتركني في الكالء اإللكتركني .بينما ركز
) (Richheld& shefter, 2000عمىأىميةالثقةاإللكتركنية فيتأسيسالكالءاإللكتركنيكذلؾ
بتأسيسو (دائرة حقيقية) .ذلؾ أنو عندما يثؽ العميؿ بالشركة فإنو يرغب في كشؼ معمكماتو
الشخصية .بالمقابؿ بتكفر المعمكمات المجمكعة عف العميؿ فإف الشركة يمكف أف يؤثر خدمات
مجزاةكمنتجاتأخرلكلذلؾفإنومفالميـتقكيةالكالءاإللكتركني معالعميؿ .كقدحاكؿبعض
الباحثأفيختبركاالعلقاتالمتسمسمةبيفالرضااإللكتركني،الثقةاإللكتركنيةكالكالءاإللكتركني.
تبيفأفالعلقةبيفىذهالعناصرتككفعمىالنحكاآلتي:رضاإلكتركني–ثقةإلكتركنية–كالء
إلكتركني)(Rexla, kingshott& aw, 2003
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( :)8-2المنافع المتوقعة ( : )Expected Benefits
عندتبادؿالمنتجاتكالخدماتيكاجوالبائعكفكالمشتركفتكاليؼكثيرةمرتبطةمعاكتشافات
كالجيد كالنقكد) مثؿ تحديد شركاء التجارة
ما قبؿ عمميات التعامؿ كالشراء (عمى شكؿ الكقت 
المحتمميف كتأكيد خصائص المنتج كتكفره كجمع المعمكمات عف األسعار ،كىذه التكاليؼ تعرؼ
أيضا بتكاليؼ البحث ) (Strader & Shaw, 1997, 1999في أسكاؽ التجزئة (المفرؽ) فإف
البحث مكمؼكمعقدكيؤدم إلى عدـتناسؽالمعمكمات كيقكدإلى خياراتمحددهلممنتجكأسعار
غيرمتكقعةلممشتريف.
إف األسكاؽ اإللكتركنية تقمؿ خيارات البحث مف نكاح عديدة لذلؾ تسيؿ عممية المقارنة
كتقديـمعمكماتعفالبائعيفكعفتكفرمنتجاتياكاألسعار  ،كتكسعةقاعدةالمزكديف،حيثأف
خياراتالمشتريفتسمحليـ بتكقعخيارىـضمفإطار قيكد تكفرالخدمةمفخلؿبياناتسكؽ
مبتكره ( Gudmundsson& walczuck,
متكامؿ قريب ،كبتكفير الكقت الحقيقي  كقائمة جرد  
 )1999باإلضافة إلى تحديد االصكؿ المنخفضة كانخفاض تكاليؼ التنسيؽ .يفضؿ استخداـ
األسكاؽ اإللكتركنية لتخفيضتكاليؼالمعاملتلممشتريف Berthon et al., 2003; bichler ,
). )2001 ; Daniel & klimis, 1999; Domowitz, 2002; malone et al ., 1987
ظيرتاألسكاؽ اإللكتركنية عمىأنياقادرةعمىتخفيضتكاليؼالبحثلتسييؿالتعاملت كتقدـ
الثقة لتجنب السمكؾ اإلستغللي في عممية الشراء كتكسع قاعدة التزكيد كالطمب حتى يككف
لممشتريفخياراتأكثركيككفلمبائعيفمجاالمعزبائفأكثر()bailey & bakos, 1997حيث
أف نظريةاقتصادية تقترحأففائدة األسكاؽ اإللكتركنية الكحيدة ىي فاعمية السكؽ خلؿ تجميع
السكؽ( .)bakos, 1991, 1997, 1998; malone et al ., 1987تجميعالسكؽيعكدإلى
فائدة  في التغمب عمى تجزئة األسكاؽ لذلؾ فإنيا تكفر لممشتريف خيارات أسعار شفافة أكثر
كتحكيلتأقؿتكمفة.
كحديثافإفاألسكاؽ اإللكتركنية اقترحتليككفليافائدةأخرلكىيالتعاكفداخؿالمؤسسة
( )Bloch& catfoils, 2001; brunn, Jensen & Skovgaard, 2002يمكف تعريفيا عمى
أنياالمدلالذميمكفدمجكؿنشاطفيوضمفالمؤسسةكنشاطاتمزكدييا،كزبائنياكأعضاء
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التكريد اآلخريف .يقترح كؿ مف ( )bloch and Catfoils, 2001أف األسكاؽ

(أفراد) سمسمة
اإللكتركنية تسيؿالتعاكفداخؿالم ؤسسةكذلؾبأتمتة التحكيلتكزيادةعمميةالشفافية.بالنسبة
لممشتريف فإف األسكاؽ اإللكتركنية  تكفر عممية التدبير كذلؾ بجعميا معتمدة عمى الشبكة
اإللكتركنية ( )Barsatt & Rosdahi, 2002كتكظؼ كثائؽ الكتركنية كذلؾ عف طريؽ طمب
األمر،تبديؿ كمكافقةالعمميةاليدكيةالمكمفة()subramaniam & shaw, 2002كىيمصممة
بشكؿ الئؽأكمناسبلدعـكتسييؿعمميةالدخكؿ كمجاؿفمترةالمعمكماتكقكاعدالعمؿكتدفؽ
سير العمؿ تساعد األسكاؽ اإللكتركنية المشتريف بشكؿ فعاؿ بإدارة المعاملت كتتبع نشاطاتيـ
التسكيقية كمنعالنشاطاتغيرالمصرحبياكحمايةالمعمكماتالسرية()Le, 2002بجانباألتمتة
فإف التعاكف داخؿ المؤسسة ىي القكة الدافعة لسمسمة التكريد الفعاؿ مع تكاصمية مفتكحة كقميمة
التكمفةكتككف كاسعةكمرنةكقدراتتخزيفالمعمكماتاإلعلميةكاألنظمةكعمميةتكامؿالقنكات
كقدرات خدمة ذاتية أعمى مستكل ( . )Horvath, 2001باإلضافة إلى ذلؾ ينصح أف تبتكر
األسكاؽ اإللكتركنية أفضؿ فائدة عندما نؤسس علقات المزكد بالمشترم كسمسمة الت زكيد تككف
متعددةالطبقاتكمعقدة.
كمااقترح( )Morgan & Hunt, 1994أفااللتزاـبالعلقاتكالثقةفيعلقاتالعمؿ
المؤسسلوتقكدإلىتعاكفأكثركعدـاليقيفبيفالشركاء(مثؿاإلدارةالمبتكرة)كتقمصالمخاطر
الكاضحة(مثؿالتعامؿمعمجيزيف غيرمعركفيف)المرتبطةباالنضماـإلى األسكاؽ اإللكتركنية
بتزكيد المشاركيف بأدكات تعاكنية مثل التنبؤات المطمكبة اإلدارة كادارة المخزكف كالتخطيط
اإلنتاجي.تساعداألسكاؽ اإللكتركنية بتكفيركضكحمتزايدةعبرعدةطبقاتفيسمسمةالتزكيد.
كفيالنيايةتكفراألسكاؽ اإللكتركنية قيمةلممشترمخلؿاإلعلف التعاكني(المشترم)مثؿفائدة
تبادؿاألعماؿاإللكتركنيةلتسييؿعممياتالعمؿباإلضافةإلىالتحكيلت(.)Raisch, 2001
فيحيفأف السكؽيخمؽقيمةلمبائعيفكالمشتريفكذلؾبالتغمبعمىعدـفعاليةالسكؽ
المرتبطةباألسكاؽ المتفرقة.التعاكفالداخميفيالمؤسسةيسعىإلى تحسيفالعممياتفيالعمؿ
خلؿ سمسمة التزكيد .لذلؾ فمف األفضؿ أف يقبؿ المشتركف نكعيف مختمفيف مف الفكائد عند
استعماؿ األسكاؽ اإللكتركنية عفطريؽ فعالية السكؽ كسمسمةالتزكيد الفاعمة .التجمعات تتغمب
عمى األسكاؽ المنفردة مكفريف لممزكديف مدخل أكبر لمتسكؽ كالمشتريف باختيارات أكثر ككلىما

45

بأسعارمناسبةيمكفلممشاركيفكسببعضالفكائدمفاألسكاؽ اإللكتركنية خلؿبحثالتكمفة
الفعالةكسيكلةالسكؽيمكفتعاكفالمشاركيففيالسكؽكتعميؽعلقاتأعماليـلغرضتحسيف
عممياتالعمؿالفردمكأداءسمسمةالتزكيدالكمي.

( :)9-2الدراسات السابقة العربية واألجنبية
(أ) الدراسات العربية
دراسة (بختي ،ابراىيم  ) 2112بعنوان :دور اإل نترنت وتطبيقاتو في مجال التسويق
تمحكرىدؼالدراسة حكؿكيفيةكبيافاستخداـاالنترنتفيأنشطةكاستراتيجياتالمؤسسة
،كمايقدموليامفمميزاتتنافسيةكفرصمتاحة،ينصباىتمامنابالدرجةاألكلىحكؿدراسة
آثار كتأثير اإلنترنتعمىكظيفةالتسكيؽبالمؤسسة،فاالنترنتيعد فيحدذاتومشركعامستقل
يتطمباستثماراتمرتبطةبحجـالمؤسسةكأنشطتيا؛كقدتكصؿالباحثإلىأفاستخداـاإلنترنت
ليسممكنافقط،بؿىكضركرمكيعطينتائججيدة،إذاتـالتحضيرلوبعناية،حسبظركؼ
المؤسسةكمحيطيا.
كقد قدمت الدراسة أفكا ار كتصاميمان تخص التجارة اإللكتركنية  ،تتلءـ مع األكضاع
الحاليةلمبلد،فيانتظارالتحكؿالقريبنحكاألفضؿ.
دراسة (بختي ،إبراىيم  )2114بعنوان :دراسة ميدانية حول التسويق اإللكتروني في الجزائر
 ىدفتىذهالدراسةفيالكقكؼعمىعدةمتغيراتتتعمؽباستخداماتالتجارةاإللكتركنية في
الجزائر،ككذلؾمعرفةمدلإمكانيةقبكؿالمستيمؾلفكرةالتسكؽمفخلؿالشبكة،كفيالحقيقة
أف ما سيعرض ىك جزء مف االستبياف الذم تتعمؽ ببنية التجارة اإللكتركنية في الجزائر كآفاؽ
ةعمىالتحرمباستخداـاالستبياف

استخداميا،كقداعتمدفيالحصكؿعمىالمعمكماتاإلحصائي
اإللكتركني  ،الذم اعتمده في نشره عمى شبكة االنترنت عف طريؽ الكيب كعف طريؽ البريد
اإللكتركني.
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دراسة ( ديوب ،محمد وآخرون  ) 2116بعنوان :تسعير منتجات الشركات التي تمارس التسويق
الدولي عبر االنترنت
تناكلت ىذه الدراسة مكضكع تسعير منتجات الشركات التي تمارس التسكيؽ الدكلي عبر
ةفيتحديدالسعركأثر اإلنترنتعمىكؿعامؿ

اإلنترنت،كيكضحمفيكـالتسعيركالعكامؿالمؤثر
منيا.فاالنترنتيخفضالتكاليؼالتيتتحممياالشركات،ممايساعدعمىتخفيضأسعارىا.كذلؾ
فإف المنافسة الشديدة التي تكاجييا الشركات عمى االنترنت تؤدم إلى الضغط عمييا لتخفيض
أسعارىا ،فاألسعار المنخفضة عمى الشبكة تعتبر أىـ دكافع المستيمكيف لمشراء عبرىا .كبفضؿ
اإل نترنت لـ تعد ىناؾ مشكمة جغرافية أك نقص في المعمكمات بالنسبة ألم مستيمؾ ،كما أنيا
منحتوالقكةمماشجعالمستيمكيفعمىاستخداـىذهالشبكةكأدلإلى اتساعسكقياالذممازاؿ
يتزايدباستمرار.

(ب)الدراسات األجنبية
دراسة ( ) )Grondin, Benoit(2003بعنوان"A framework of e-loyalty levers" :
ىدفت إلى أف شبكة االنترنت كسيمة لمتسكؽ في ىذه األياـ كعمى نحك متزايد بعد جذب
العملء عبر اإلنترنت ،كفي المرحمة المقبمة لف تككف فقط إلرضاء عملء كلكف قبؿ كؿ شيء
لمحفاظ عمييـ .كتشير نتائج الدراسة إلى أنو مف األرخص لمتاجر التجزئة عمى االنترنت تركيز
جيكدهفيتعزيزالعملءالحالييف"الكالءاإللكتركني"–كبعبارةأخرلالكالءعمىاالنترنت.
كالغرضالرئيسيمفىذاالبحثىكتحديدتأثيرالمتغيراتعمىشبكةاالنترنتككالءالعملء
لمتاجرالبيعبالتجزئة.
دراسة ( )Kim, Jiyoung.2005بعنوان:

“An integrative Model of E-loyalty

Development Process: the Role of E-satisfaction, E-trust, etail quality and
”situational factors
كالغرضمفىذهالدراسةىكاقتراحنمكذجمتكامؿلمكالءاإللكتركنيمفخلؿعمميةالتطكير
كالى أف نصؿ إلى االختبار
بما في ذلؾ الرضا اإللكتركني ،الثقة اإللكتركنية كالعكامؿ الظرفية ،
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التجريبي لمنمكذج .حيث تـ جمع البيانات في المرافؽ العامة ،كطمب مف كؿ مشارؾ إكماؿ
االستبياف عمى كرقة .كتـ الحصكؿ عمى بيانات قابمة للستخداـ مف مجمكع  .382النمذجة
باستخداـ المعادلة الييكمية  Lisrel 8.5كاالنحدار المتعدد خاضعة لإلشراؼ كقد استخدـ تحميؿ
الختبارالفرضيات.
دراسة ) (Ilsever, Joe.2006بعنوان"Extending models of flow and E-loyalty" :
تحدثت عف التزايد عمى التجارة عف طريؽ االنترنت كالمشاركات اإليجابية المممكسة،
درست في اآلكنة األخيرة تدفؽ األعماؿ بكصفيا كظيفة مف المكاقؼ المستخدمة أك التقيمات
المعرفيةحكؿمكقععمىشبكةاإلنترنتكىكتحدمثؿكجكدأكعدـكجكد(كاحدتمكاآلخر)أدت
إلىزيادةالمكاقعكقدرةالسيطرةعمييامفخلؿالتحمساتالبصريةلممكاقع.
دراسة) (Rao, Subba el at . 2006بعنوان“How buyers 'expected benefits, :
perceived risks, and e-business readiness influence their e-marketplace
”usage
ككافاليدؼالتجريبيمفىذهالدراسةلمتحقؽمفكيفيةاستخداـالمشتريفمفاألسكاؽ
اإللكتركنية مفالمخاطرةالتييتعرضكفلياكالفكائدالمتكقعةالتيمفالمتكقعأفتككفمرتبطة
بيذهاألسكاؽ.كأجرممسحكاسعالنطاؽيشمؿ  111مفالمشتريفالمينييف،كاشارات النتائجأف
مخاطر المشتريف كالفكائد المتكقعة مف المتكقع أف تؤثر عمى مدل استخداميا مف األسكاؽ
اإللكتركنية،باإلضافةإلىذلؾأنياخاضعةإلشراؼمشتريفاألعماؿاإللكتركنيةمفخلؿمعرفة
العلقة بيف الفكائد المتكقعة كاستخداـ األسكاؽ اإللكتركنية كتناقش اآلثار اإلدارية كالنظرية ليذه
النتائج.
دراسة) (Cyr, Dianne el at,. 2006بعنوان:

“The role of social presence in

”establishing loyalty in e-service environments
نتكاقترحت
تناكلتعفالكالءاإللكتركنيككيفيةالتعامؿمعالعملءفيبيئاتعمىاإلنتر 
نمكذجان لمكالء اإللكتركني ،حيث استخدمت لدراسة كيفية كشركط الكجكد االجتماعي في سياؽ
Btocبالنظرإلىفائدةالثقةكالتمتعبيا.
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دراسة ( )Rachjaibun, Nitta2007بعنوان"A study of e-relationship quality in :
"hotel websites
ىدفت إلىتحديدسكابؽكبيرةمف"العلقةاإللكتركنية" كدراسةالعلقةبيفالسكابؽاإللكتركنية
كنكعية العلقة كالكالء اإللكتركني في التحقؽفي ما إذا كانت تكاليؼالتحكؿكالمشاركةمعتدلة
آثار جكدة العلقة عمى الكالء اإللكتركني  .كنشر ىذا االستبياف كالتي تـ جمعيا عبر شبكة
االنترنت عفطريؽ شركة تقكـ بالمسح.ككافاالستبيافإلكتركنياسمـإلى أعضاءالفريؽالذيف
تـاختيارىـعشكائياحيثتستيدؼكلمفالتسميةكأعماؿالمسافريف
دراسة ) (Gregory, Gary el at,. 2007بعنوان“The effects of e-commerce :
”drivers on export marketing strategy
لقدكافظيكرالتكنكلكجياكالتجارةاإللكت ركنيةبنسبةكبيرةتأثرعمىالتصديركالتسكيؽفي
تأثيرىاعمىالتصدير
الشركات،ىذهالدراسةتضعنمكذجان لكيفيةرسـبرامجالتجارةاإللكتركنية  ك 
االستراتيجيلتسكيؽ،ككيفيةالكصكؿإلى األسكاؽ العالميةكدخكؿأسكاؽ جديدةعفطريؽىذه
التكنكلكجياكالسرعةفياختراؽتمؾاألسكاؽ.
دراسة ) (Chun-zhi, Wang; Kai, Wang, 2008بعنوان“Research on user loyalty :
”of instant messaging tools
ىدفتىذهالدراسةإلى أف كالءالمستخدـأمرميـلمبقاءلخطة الرسالةالمتكفرة،مفأجؿ
التعرؼعمىالعكامؿالتيتؤثرعمىكالءالمستخدـكاليوالتأثيركىكالتحقيؽالتجريبيلممكاضيع،
أجريت  121دراسة كاستناداإلى ىيكميةتحميؿنمكذجالمعادلة،كجكدةالخدمات،كالرضا،كتأكد
تأثيرىاإيجابيعمىالكالء،خدمةالجكدةىيالعامؿاألكثرأىمية،ألفلياتأثيرمباشرمعالرضا

تأثير إيجابيان عمى جكدة
ككذلؾ  الكسيط ،كباإلضافة إلى ىذا ىك القيمة المتكقعة التي  تتأثر  ان
الخدمةكلياتأثيرإيجابيعمىالرضا.
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دراسة )(Swaid, Samar I.; Wigand, Rolf, 2008بعنوان“E-service Loyalty: scale :
”Development and initial validation
تناكلت ىذه الدراسة أبعاد الكالء في مجاؿ بيئات التجارة اإللكتركنية  ،كاختبارات متكررة
كالتنقيح نتيجة إجراء القياس في كالء الخدمة اإللكتركنية عمى أبعاد التسامح "تفضيؿ الكالء" ،
السعر كاالستنتاجات غير المكاتية كالمزيد مف التحميؿ يكشؼ عف نمط معقد مف جكدة الخدمة
اإللكتركنيةككالءالعلقاتكتقدـالدراسةمعشركاتمكثكقةكصحيحةالمقياسلقياسأنكاعمختمفة
مفكالءالخدماتاإللكتركنية.
دراسة( )Myunghee, Joen, 2009بعنوان"Impact of perceived website service :
"quality on customer e-loyalty on lodging web site
كىدفتإلىأفكالءالعملءعمىالمكاقعاإللكتركنيةينعكسعمىسمكؾالعملء،بغضالنظر
عفاألعماؿ التجاريةعبراالنترنتأكدكفاتصاؿ .كعمىكجوالتحديد،يعتقدأفكالءالعملء
عمى المكقع عمى االنترنت يرتبط ارتباطا قكيا مع جكدة الخدمة عمى االنترنت  .ىذه الدراسة
ذكرتبدقةسابقافيبحثأبعادجكدةالخدمةكالمكقع كمحاكلةلدمجىذهاألبعادفيإطارثلث
فئاترئيسية.ثـتـفحصاالرتباطبيفأبعادجكدةالخدمةكعكاقبيافيمحاكلةلتحقيؽتصكرات
مختمفةلجكدةمكقعالخدمة.
دراسة ( )Chen, Chun-l Philip.2010بعنوان"Factors affecting business-to- :
"business electronic commerce success: an empirical investigation
افترضت ىذه الدراسة أف التجارة اإللكتركنية ) (B2Bليا تأثير عظيـ عمى تحسيف أداء
األعماؿ كاف نجاحالتجارة اإللكتركنية  B2Bيمكف أف تككفجيدةفينظـ قياس  .B2Bكدراسة
تأثيرالعديدمفالعكامؿالتيإماأفتككفداخميةأكخارجيةلمشركةعمىB2Bكتحسيفاألداءؿ
( (B2Bكنجاحالتجارةاإللكتركنية.كيقترحأف ىناؾ عدةعكامؿتؤثرعمىنجاح B2Bمفخلؿ
تحسيفأداءاألعماؿ.
كقد تـ تطكير نمكذج البحث الختبار كتقييـ ىذه العكامؿ  .كتـ استطلع تطكير أداة لدراسة
العلقاتبيفىذهالعكامؿكأداءاألعماؿ .ككافمسحالبياناتالتيتـجمعياعمىاالنترنتمف
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 341شركةفيالكالياتالمتحدةكتايكاف.ىكأفالتجارةاإللكتركنية  B2Bليانظـتنفيذيةمف
أكثرمفسنة.كتـاستخداـالمعادالتالييكميةالنمكذجةلتقنيةتقييـقياسكنمكذجىيكمي.
( :)11-2ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 
إفمايميزالدراسةالحاليةعفالدراساتالسابقةيمكفتخميصو،باآلتي:
 )3مفحيثبيئةالدراسة:أجريتالدراساتالسابقةعمىشركاتأعماؿأمريكيةكأكركبيةفي
كافةقطاعاتاألعماؿ التيتجرلعفطريؽاإلنترنتكتتعامؿبالتجارةاإللكتركنية.في
حيف تطبيؽ الدراسة الحالية في شركات أعماؿ تتعامؿ بالتجارة اإللكتركنية في المممكة
األردنيةالياشمية.
 )2مفحيثىدؼالدراسة:تنكعتاإلتجاىاتالبحثيةلمدراساتالسابقة،كالتيىدفتقياس
تأثير العكامؿالمؤثرةعمىالكالءاإللكتركني كالتجارةاإللكتركنية .فيحيفسعتالدراسة
الحالية إلى التعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة عمى الكالء اإللكتركني في أسكاؽ األعماؿ
اإللكتركنيةفيالمممكةاألردنيةالياشمية.
كأفالدراسةالحاليةتناكلتالعكامؿالتيتؤثرعمىزيادةالكالءاإللكتركني كبالتالينجاح
التجارة اإللكتركنية كالمتضمنة كل مف الرضا اإللكتركني  ،كالثقة اإللكتركنية كجكدة المكقع
اإللكتركنيكالمنافعالمتكقعة.
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( :)1-3المقدمة
تعد المنيجية  ،حمقة الربط بيف ما ىك متحقؽ مف تراكـ معرفي نظرم ،كتطبيقي   ،كبيف
إمكانية تجسيد ذلؾ التراكـ في حياة منظمات األعماؿ ،كاقعا كحاضرا ،كمستقبل .كيعتمد تحديد
مسارات المنيجية ،عمى ما يتيسر مف ذلؾ التراكـ ،الذم ينبغي أف يخضع للنتقاء كاالختبار في
المنظمات عامة  ،كمنظمات األعماؿ المحمية  ،بيدؼ التحقؽ مف إمكانية استخداميا في أعماؿ
كنشاطاتالمنظمةضمفرؤيةحالية،كمستقبمية.
كمف أجؿ التحقؽ مف مصداقية الترابط ،كالتأثير بيف متغيرات الدراسة  ،حيث أف نجاح
المنظمات يتكقؼ بشكؿ عاـ عمى الترابط كالتأثير بيف نشاطاتيا الداخمية كالخارجية .كمف أجؿ
تحقيؽاالستم ارريةفيبمكغمقاصدالدراسةالمحددةسمفاانطكلالفصؿعمىسبعنقاطرئيسة.

( : )2–3منيج الدراسة



ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة التجارة اإللكتركنية كالعكامؿ المؤثرة في الكالء اإللكتركني في
أسكاؽ األعماؿ اإللكتركنية مف خلؿ دراسة تحميمية في شركات األعماؿ في المممكة األردنية
الياشمية ،كلغرض استكماؿ متطمبات تحقؽ ىذا اليدؼ ،فقد اتبع الباحث المنيج الكصفي
التحميمي ،كالذم يعتمد عمى دراسة الكاقع الحالي لمتجارة اإللكتركنية في أسكاؽ األعماؿ اإللكتركنية
باالستعانة بالدراسة الميدانية لمحصكؿ عمى البيانات مف مصادرىا الرئيسية  ،كمف خلؿ االعتماد
عمى استبانة صممت ليذا الغرض كتكزيعيا لعينة مف أفراد مجتمع الدراسة ،كمف ثـ معالجة
البياناتالمستحصمةكتحميمياإحصائيانلغرضاختبارفرضياتالبحثكاإلجابةعمىتساؤالتوكفؽ
أنمكذجالدراسةالمقترح.
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( :)3-3مجتمع الدراسة
تـاعتمادشركاتاألعماؿالتيتمارسأنشطتياالمختمفةمفبيعك/أكشراءفيالتعامؿ
مع المكرديف كالمكزعيف كالعملء الكتركنيان  ،كبالنظر لحداثة التعامؿ اإللكتركني في السكؽ
األردني،لـيتسفلمباحثالحصكؿعمىرقـدقيؽلعددالشركاتالعاممةفيالسكؽاألردنيكالتي
تجارة عماف عمى كجكد () 38شركة  ،في حيف
تتعامؿ الكتركنيان  ،حيث ِأشارت بيانات غرفة  
ِأشارمكقع www.intej.netإلىكجكدأكثرمف()300شركة ،كفيدراسةاستطلعيةعند
لن التجارة اإللكتركنية أك
قياـ الباحث باالتصاؿ بغالبية ىذه الشركات أجابت بأنيا ال تمارس فع 
التسكيؽاإللكتركني.

( :)4-3عينة الدراسة
كاستنادان عمى ذلؾ  ،فقد جرل شمكؿ () 22شركة فقط مف الشركات التي أكدت لمباحث
ممارستيالمتجارةاإللكتركنيةكالتسكيؽاإللكتركني،حيثتـتكزيع()312استبانةبمتكسط (6
)استباناتلكؿشركةككزعتعمىالمديريفكالمكظفيفالمختصيفبالتعامؿفيالتجارةاإللكتركنية
 ،كقد بمغ عدد االستبانات المستردة () 331استبانة بنسبة ( ،)% 11.81كاستبعدت () 32
استبانة لعدـ كفاءتيا لمعالجات التحميؿ اإلحصائي  ،كعميو يصبح عدد االستبانات الصالحة التي
خضعت لمتحميؿ اإلحصائي (  ) 301استبانة بنسبة (  ) % 81.8.مف مجمكع االستمارات
المكزعة،كىينسبةتعدمقبكلةإلجراءالتحميؿاإلحصائي.
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( :)5-3المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة
لنمف :الجنس  ،العمر  ،المؤىؿ العممي
تضمنتبعض المتغيرات الديمغرافية لمدراسة ك 
كمتغيرآخرىكعددمراتقياـالشركةبعمميةالشراءعمىاالنترنتفيالسنة.كالجدكؿ()3-1
،
ان
يبيفكصؼالمتغيراتالديمغرافيةألفرادعينةالدراسة.
جدكؿ()3-1يكضحتكزيعمديريف/مكظفيفمختصيفبالتعامؿعينةالدراسةحسبالمتغيراتالديمغرافية

الرقم

المتغير

1

الجنس

الفئة

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

57

55.3

أنثى

46

44.7

103

100.0

 25سنة فأقل

22

21.4

35 - 26

68

66.0

المجموع

2

العمر

45 – 36

11

10.7

 45فأكثر

2

1.9

103

100.0

المجموع

تابعجدكؿ()3-1يكضحتكزيعمديريف/مكظفيفمختصيفبالتعامؿعينةالدراسةحسبالمتغيراتالديمغرافية

الرقم

المتغير

3

المؤىل العممي

الفئة

التكرار

النسبة المئوية

ثانوية عامة

4

3.9

دبموم  ،بكالوريس

87

84.5

دراسات عميا

11

10.7

غير ذلك

1

1.0

113

100.0

المجموع
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الرقم

المتغير

4

عدد مرات قيام الشركة
بعممية الشراء عمى
االنترنت في السنة
الماضية

الفئة

التكرار

النسبة المئوية

مرة واحدة في السنة

31

30.1

 5- 2مرات

16

15.5

 10 – 6مرات

18

17.5

 20- 11مرة

10

9.7

أكثر من  21مرة

28

27.2

103

100.0

المجموع


تشير نتائج جدكؿ ( )3-1أف عدد المستجيبف مف العينة ىـ مف الذككر  ،إذ بمغ عددىـ
() 12كبنسبة ( ،)% 11.1أما مف حيث الفئات العمرية الغالبية مف أفراد العينة ىـ مف الفئة
() 11 – 26سنة  ،إذ بمغ عدد ىذه الفئة العمرية () 68فردان كبنسبة ()% 66يمييا الفئة
العمرية(أقؿمف21سنة)كبنسبة(،)%23.4كمفحيثالمؤىؿالعمميكافلحممةشيادة(
دبمكـ  ،بكالكريس )الغالبية العظمى ،إذ بمغ عددىـ () 82فردنا كبنسبة ( ،)% 84.1تمييا
حممةالدرجاتالعممية(الدراساتالعميا)كبنسبة(.)%33
مف ناحية أخرل ظير بأف نسبة ()% 10.3مف ىذه الشركات قامت بعممية شراء لمرة
كاحدةفيالسنةالماضية،كاف()%22.2مفىذهالشركاتقدقامتبأكثرمف20عمميةشراء
عمىاالنترنت.
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( :)6-3أدوات الدراسة ومصادر الحصول عمى المعمومات
لغرض تحقيؽ أىداؼ الدراسة ،لغرض الحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات المطمكبة ،فقد



اعتمدتعمىاألدكاتالتاليةلمحصكؿعمىالبياناتكالمعمكماتالقابمةلمكصؼكالتحميؿكالمعالجة
اإلحصائية:
 .3المعمكمات كالبيانات الثانكية المتعمقة بالجانب النظرم مف الدراسات السابقة ،كالمقاالت،
كالرسائؿالجامعية،كالكتبالعمميةاألجنبيةكالعربيةالمتخصصةبمكضكعالدراسة.
 .2االستبانة :لغرض تكفير البيانات المتعمقة بالدراسة فقد صممت االستبانة بعد األخذ بآراء
مجمكعة مف الباحثيف كالكتاب في مجاؿ مكضكع الدراسة ،كالتي استيدفت الحصكؿ عمى
البيانات األكلية الستكماؿ الجانب التطبيقي لمدراسة مف حيث معالجتيا ألسئمة الدراسة
كاختبارفرضياتيا،كتضمنتاالستبانةقسميفرئيسييفىما:
القسـ األكؿ :كىك الجزء الخاص بالمتغيرات الديمغرافية لعينة الدراسة مف خلؿ ( ) 4متغيرات
ىي (الجنس  ،العمر  ،المؤىؿ العممي  ،عدد مرات قياـ الشركة بعممية الشراء عمى االنترنت في
السنة).
القسـ الثاني   :تضمنت متغيرات الدراسة كالتي تـ اختيارىا في ضكء نتائج الدراسات كالبحكث
السابقة في ىذا الجانب كؿ مف جكدة المكقع اإللكتركني  ،الرضا اإللكتركني ،الثقة اإللكتركنية،
المنافعالمتكقعةكالكالءاإللكتركني،مفخلؿ()16فقرةتـتكزيعيابعددمفاألبعادكعمىالنحك
اآلتي:
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أ .جكدةالمكقعاإللكتركنيكتضمف()32فقرة.
ب .الرضااإللكتركنيكتضمف()8فقرات:

ج.الثقةاإللكتركنيةكتضمف()6فقرات.
د .المنافعالمتكقعةكتضمف()2فقرات.
ىػ.الكالءاإللكتركنيكتضمف()1فقرات
 كبالرغـ مف تنكع أساليب القياس  ،فإف الدراسة الحالية اتبعت أسمكب القياس المستند عمى
مقياس ليكرت السباعي .كلفقرات جكدة المكقع اإللكتركني ،الرضا اإللكتركني ،الثقة اإللكتركنية،
المنافعالمتكقعةحيثمدلبدائؿاإلجابةلكؿفقرةمف()2–3كفقانلمايمي:
أتفق كمياً

أتفق

2

6



أتفق بعض
الشيئ
1

محايد
4

ال أتفق
بعض الشيئ
1

ال أتفق

ال أتفق كمياً

2

3

أما لفقرات الكالء اإللكتركني حيث مدل بدائؿ اإلجابة لكؿ فقرة مف () 2 – 3كفقان لما

يمي:
راغب جداً

راغب

2

6

راغب بعض
الشيئ
1

محايد
4
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غير راغب

غير

غير راغب

بعض الشيئ

راغب

أطالقاً

1

2

3

( :)7-3صدق أداة الدراسة وثباتيا
أ  -صدؽأداةالدراسة
تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة باالستعانة بعدد مف الباحثيف مف أعضاء الييئة
التدريسية كالمتخصصيف في مجاالت إدارة األعماؿ كالتسكيؽ كاإلحصاء  ،ألغراض تحكيـ
االستبانةحيثجرلاألخذبملحظاتيـكتعديؿالصيغةالنيائيةللستبانةكفقانالملحظاتالمؤشرة
لضمافدقتيا،كيتضمفجدكؿ()3بممحؽالرسالةأسماءالسادةالمحكميف.
ب  -ثباتأداةالدراسة

قاـ الباحث بحساب معامؿ كركنباخ ألفا ( ) Cronbach Alphaلمتأكد مف ثبات أداة
القياسككفاالستبانةتقيسالعكامؿالمرادقياسياكالتثبتمفصدقيا،كذلؾعائدلطبيعةمعامؿ
كركنباخ ألفا في اعتماده عمى االتساؽ الداخمي لفقرات القياس ،إضافة إلى إعطائو تقدير جيد
لمثبات ،كىذا يعني قكة االرتباط كالتماسؾ بيف فقرات المقياس ،كبالرغـ مف أف قكاعد القياس في
القيمة الكاجب الحصكؿ عمييا مف المعامؿ غير محددة ،إال أف الحصكؿ عمى) )Alpha ≥ 0.6
الن ( Sekaran , 2003
يعتبرفيالناحيةالتطبيقيةلمعمكـاإلداريةكاإلنسانيةبشكؿعاـأم انرمقبك
).كالجدكؿ()1-1يبيفنتائجأداةالثباتليذهالدراسة.
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جدكؿ(:)2-1معامؿثباتاالتساؽالداخميألبعاداالستبانة(مقياسكركنباخألفا)
البعد

الرقم

عدد الفقرات

قيمة ألفا

32

0.826
0.774

3

جكدةالمكقعاإللكتركني

2

الرضااإللكتركني

8

1

الثقةاإللكتركنية

6

0.820

4

المنافعالمتكقعةمفاألسكاؽاإللكتركنية

7

0.805

1

الكالءاإللكتركني

3

0.807

6

كافةاألبعاد

36

0.943

تدؿ مؤشرات كركنباخ ألفا أعله عمى تمتع أداة الدراسة بصكرة عامة بمعامؿ ثبات عاؿ
كبقدرتيا عمى تحقيؽ أغراض الدراسة كفقان ؿ (.) Sekaran , 2003إذ يتضح مف جدكؿ (– 1
) 2أف معامؿ ثبات كافة أبعاد االستبانة () 14.1كىي ال شؾ نسبة عالية  ،تؤكد أف فقرات
االستبانة مرتبطة ارتباطا قكيان كمتماسكة فيما بينيا ،أما مف حيث كؿ بعد مف أبعاد الدراسة ،إذ
يتبيف أف جكدة المكقع اإللكتركني بفقراتو أؿ () 32كاف األعمى  ،حيث بمغ معامؿ ألفا كركنباخ
لو(،)82.6يميوحسبالتسمسؿالثقةاإللكتركنية()82.0بفقراتوأؿ(،)6الكالءاإللكتركني
(  ) 80.2بفقراتو أؿ ( ، ) 1المنافع اإللكتركنية (  ) 80.1بفقراتو أؿ (  ، ) 2كأخي انر الرضا
اإللكتركني()22.4بفقراتوأؿ(.)8
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( :)8-3المعالجة اإلحصائية المستخدمة


جرل اختبار فرضيات الدراسة كمف خلؿ استخداـ العديد مف المعالجات اإلحصائية

المكضحة أدناه  ،مف خلؿ استخداـ برنامج )  ، ( SPSS 15كبرنامج تحميؿ النماذج الييكمية كمنيا
تحميؿالمسار) .(AMOS 7
كمفبيفاألساليباإلحصائيةالمستخدمةفيىذهالدراسةمايمي:


معامؿ كركنباخ ألفا 

) Alpha

 (Cronbachلمتأكد مف مف درجة ثبات المقياس

المستخدـ.



التكزيعاتالتك اررية،النسبالمئكية،المتكسطاتالحسابيةكاالنحرافاتالمعياريةبيدؼ
اإلجابةعفأسئمةالدراسةكمعرفةاألىميةالنسبيةلكؿفقرةمفأبعادالدراسة.




تحميؿاالنحدارالبسيطلقياستأثيرمتغيرمستقؿكاحدأكأكثرعمىالمتغيرالتابع.

تحميؿ المسار ) Path Analysis

( باستخداـ برنامج ) (AMOS 7لبياف األثر المباشر

كغيرالمباشرلمتغيراتالدراسة



األىميةالنسبيةتـتحديدىاطبقانلمصيغةالتاليةككفقانلممقياسالسباعيلبدائؿاإلجابة

لكؿفقرة:

لح  ألعمىلمب يؿ– لح  أل نىلمب يؿ1–7
ألىمية لنسبية===2


ع  لمستًيا 3

حيثعددالمستكياتىي:منخفض،متكسط،كمرتفع
كبذلؾيككف:
المستكلالمنخفضإذابمغالكسطالحسابيمف3لغاية.1.00
المستكلالمتكسطإذابمغالكسطالحسابيأكثر1.00كلغاية.1.00
المستكلالمرتفعإذابمغالكسطالحسابيأكثرمف.1.00
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(  : ) 4 – 4تحميل المسار
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(  : ) 1 – 4المقدمة


يتناكؿ ىذا الفصؿ التحميؿ اإلحصائي لممقاييس اإلحصائية الكصفية كالكسط الحسابي

كاالنحراؼ المعيارم كالرتبة كاألىمية النسبية لمتغيرات الدراسة ضمف البعد الكاحد ألبعاد المقاييس
التي تـ تصميميا كصياغتيا في أسئمة االستبانو ،كفي ضكء إجابات أفراد عينة الدراسة  ،إضافة
إلى التحميؿ اإلحصائي الختبار فرضيات الدراسة كاالستدالالت اإلحصائية الخاصة بكؿ منيا
باستخداـتحميؿاالنحدارالبسيط،ككذلؾتحميؿالمسارلقياساألثرالمباشركغيرالمباشركاألثر
الكميلمتغيراتالنمكذجالمقترح.كبناءعميوتـعرضالنتائجالتيتكصؿإليياالباحثفيثلث
محاكرىي:

(  : ) 2 – 4وصف متغيرات الدراسة
تيدؼ المؤشرات اإلحصائية األكلية في تكضيح المتغيرات التي اعتمدت في بناء نمكذج
لقياس تحقيؽ الكالء اإللكتركني في أسكاؽ األعماؿ اإللكتركنية كخاصة في شركات األعماؿ في
المممكة األردنية الياشمية لدل المستجيبيف مف أفراد العينة .إذ تـ حساب األكساط الحسابية
كاالنحرافات المعيارية لكؿ بعد عمى حده بحيث شمؿ كؿ بعد جميع المتغيرات فيو كرتبة الفقرة
كاألىميةالنسبيةلياضمفالبعدالكاحد.ككمايمي:
أوالً  :جودة الموقع اإللكتروني :


الجدكؿ () 3 – 4يظير مقياس كصؼ كتقييـ مستكل جكدة المكقع اإللكتركني كفقرات

القياس الخاصة بو ،كمنيا الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمكصؼ كالرتبة كاألىمية النسبية
لمتقييـ.
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جدكؿ(:)3–4كصؼكتقييـمستكلجكدةالمكقعاإللكتركني
الفقرة

ت

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

مستوى
األىمية

1

تعرضالمنتجاتبشكؿكاضحكمفصؿ عفطريؽشبكةاالنترنت.

6.30

0.81

1

مرتفع

2

تعددالمغاتالمستخدمةعمى المكقع.

5.67

1.17

11

مرتفع

3

كبيركاضحنا.
األفراد(زكارالمكقع) يدرككفأفلمشركةمكقعان ان

5.81

1.05

8

مرتفع

4

تكافؽالم كقعمعمختمؼالبرامج كبيئاتالتشغيؿ.

5.68

1.17

11

مرتفع

5

ىذاالمكقع(المكاقع)يحظى بسمعةطيبة.

6.14

0.88

2

مرتفع

5.92

1.11

4

مرتفع

5.75

1.10

9

مرتفع

8

تـتصميـىذاالمكقع(المكاقع) بشكؿجيدليسيؿسرعةالتصفح.

5.84

1.21

7

مرتفع

9

يكفرىذاالمكقعمعمكمات متعمقةككافيةعفالشركةكمنتجاتيا.

5.85

1.08

6

مرتفع

5.94

1.06

3

مرتفع

11

يكفرالمكقع(المكاقع)األماف لممعاملتالتينجرييا.

5.84

1.13

7

مرتفع

12

أشعرباألمافبالمحافظةعمى خصكصيتيعمىىذاالمكقع.

5.86

1.26

5

مرتفع

5.88

0.64

ىذا المكقع (المكاقع) عمى استعداد تاـ للستجابة الحتياجات العملء

6

مفالشركاتاألخرل.
تكفرالمكقع(المكاقع)حمكؿ تقنيةسريعةفيحاؿمكاجيةالعميؿألم

7

مشكمةخلؿتصفحالمكقعكسرعةالردعمى استفساراتناكأسئمتنا.

11

يتصؼ المكقع (المكاقع) التي نتعامؿ معيا بالسرعة كسيكلة إتماـ
صفقاتالتعامؿ(الشراء).

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام لمقياس جودة الموقع اإللكتروني

مرتفع

تشير نتائج جدكؿ (  )  3 – 4أف مستكل جكدة المكقع اإللكتركني مف حيث األىمية
النسبية مرتفع ،إذ بمغ الكسط الحسابي ليذا البعد () 1.88بانحراؼ معيارم ()0.64كأف فقرة "
تعرض المنتجات بشكؿ كاضح كمفصؿ عف طريؽ شبكة االنترنت " جاءت في المرتبة األكلى
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بمتكسط()6.10كانحراؼمعيارم()0.83كبأىميةنسبيةمرتفعةتمييافيالمرتبةالثانيةفقرة"
ىذا المكقع (المكاقع) يحظى بسمعة طيبة " بأىمية نسبية كذلؾ مرتفعة كبمتكسط حسابي بمغ (
 ) 6.34كانحراؼ معيارم (  ،) 0.88بينما جاءت فقرة " تعدد المغات المستخدمة عمى المكقع"
بالمرتبةاألخيرةبمتكسط()1.62كانحراؼمعيارم()3.32عمىالرغـمفأفاألىميةالنسبية
ليذهالفقرةمرتفعة.
ثانياً  :الرضا اإللكتروني :


أما نتائج كصؼ كمستكل تقييـ بعد الرضا اإللكتركني كفقراتو الثمانية ،فإف النتائج مبينة

فيجدكؿ()2–4التالي:
جدكؿ(:)2–4كصؼكتقييـمستكلالرضااإللكتركني
المتوسط

الفقرة

ت

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

مستوى
األىمية

13

لدمرضاكقناعةتامةبالمنتجات المعركضةعمىشبكةاالنترنت

5.99

1.02

4

مرتفع

14

أنامقتنعبالتجارة اإللكتركنيةعمىشبكةاالنترنت

6.01

0.91

3

مرتفع

15

أناراضعفتجربةالشراء الكتركنيالمافيومفحريةاختيار

6.15

0.99

1

مرتفع

16

ناد ارماننظرإلىالتحكؿإلى مكاقعشركاتأخرلعمىاالنترنت

5.64

1.28

6

مرتفع

17

أعتقدأفىذاىكمكقعيالمفضؿ لشراءنفسالنكعمفالمنتجات

6.07

0.89

2

مرتفع

18

أحاكؿالشراءعفطريؽاالنترنت كمماكنتبحاجةإلىالشراء

5.30

1.53

7

مرتفع

5.65

1.24

5

مرتفع

أشجعالتعامؿبالتجارة اإللكتركنيةلمفكائدكالخدماتالعديدةالمقدمة

6.01

1.19

3

مرتفع

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام لمقياس الرضا اإللكتروني

5.85

0.72

19
21

ال أريد االنتقاؿ إلى مكاقع أخرل طالما استمرت المكاقع التي أتعامؿ
معيافيتقديـالخدمة
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مرتفع

تبيفنتائججدكؿ()2–4أفمقياسالرضااإللكتركنيمرتفعمفحيثاألىميةالنسبية
،فقدبمغالكسطالحسابيلو()1.81بانحراؼمعيارم(،)0.22كلقدجاءتكافةفقراتىذا
المقياس بأىمية نسبية مرتفعة  ،كبينما كانت الفقرة "أنا راض عف تجربة الشراء الكتركنيا لما فيو
مف حرية اختيار " مف ىذا المقياس بالمرتبة األكلى حيث بمغ الكسط الحسابي ليا ( ) 6.31
بانحراؼ معيارم () 0.11كبأىمية نسبية مرتفعة ،فإف فقرة "أحاكؿ الشراء عف طريؽ االنترنت
كمماكنتبحاجةإلىالشراء "قدترتبتفيالمرتبةاألخيرةبمتكسطحسابي()1.10كانحراؼ
معيارم(.)3.11
ثالثاً  :الثقة اإللكترونية :
البعدالثالثالذمتـقياسوىكالثقةاإللكتركنيةمفخلؿستفقرات،كالنتائجفيجدكؿ
()1–4تظيركصؼكمستكلقياسىذاالبعد
جدول (  :) 3 – 4وصف وتقييم مستوى الثقة اإللكترونية
ت
21
22
23
24
25
26

الفقرة
يعد المكقع اإللكتركني خيارم األكؿ عندما تككف بحاجة إلى إجراء

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

مستوى
األىمية

5.23

1.65

6

مرتفع

5.67

1.39

5

مرتفع

5.77

1.27

3

مرتفع

أناأثؽبمايقدموالمكقع بتكفيرمعمكماتصحيحةمفمنتجاتيا.

5.92

1.16

2

مرتفع

أثؽ بأف ىنالؾ نظامان آمنان كحماية لمبيانات كتشريعات تخطيط حقكؽ

5.72

1.22

4

مرتفع

أحصؿعمىمعمكماتمناسبة كمفصمةفيكقتقميؿ.

5.96

1.31

1

مرتفع

5.71

0.97

عمميةالشراء.
أنا أثؽ بأف المكاقع اإللكتركنية تساعد في تقميؿ الفترة الزمنية إلرساؿ
المنتجاتكالخدمات.
بالنسبة لي(لشركتي) أثؽ بالمعاملت التجارية كالكعكد مع الشركة
صاحبةالمكقع.

الجميع.

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام لمقياس الثقة اإللكترونية
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مرتفع

تشير نتائج جدكؿ () 1– 4أف مستكل تقييـ مقياس الثقة اإللكتركنية مرتفع نسبيانإذ بمغ الكسط
الحسابي لممقياس (  ) 1.23بانحراؼ معيارم (  ، ) 0.12كاف الفقرة " أحصؿ عمى معمكمات
مناسبة كمفصمة في كقت قميؿ " ،تعد مف ضمف األىمية النسبية المرتفعة  ،إذ كانت األكلى مف
حيثالرتبةكبمتكسط()1.16كانحراؼمعيارم(،)3.22فيحيفجاءتالفقرة"أناأثؽبما
يقدمو المكقع بتكفير معمكمات صحيحة مف منتجاتيا "في المرتبة الثانية كبمتكسط حسابي بمغ (
) 1.12كانحراؼ معيارم () 3.36كأىمية نسبية مرتفعة ،بينما الفقرة "يعد المكقع اإللكتركني
خيارم األكؿ عندما تككف بحاجة إلى إجراء عممية الشراء " جاءت في المرتبة األخيرة كبكسط
حسابي()1.21كانحراؼمعيارم()3.61كأىميةنسبيةمرتفعةنسبيان.
رابعاً ًً  :المنافع المتوقعة :


أماالنتائجالخاصةبكصؼكتقييـمستكل بعدالمنافعالمتكقعةكفقراتوالسبع،فقدتـإدراجياقيجدكؿ(

)4–4التالي:

جدول (  :) 4 – 4وصف وتقييم مستوى المنافع المتوقعة
الفقرة

ت

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

مستوى
األىمية

27

زيادةالتكاصؿكتقاربالمسافات بيفاألفرادكالشركات.

6.24

1.06

1

مرتفع

28

الأستطيعالتسكؽمباشرةفي األسكاؽبسببضيؽالكقت.

5.58

1.38

6

مرتفع

29

تكفيرالكثيرمفالخيارات لممستيمؾبأقؿأسعارالتكمفة.

5.69

1.23

5

مرتفع

31

التتكفرليكسائؿالنقؿ المناسبةلمكصكؿإلىالشركات.

5.06

1.81

7

مرتفع

31

نكسعنطاؽالسكؽإلىنطاؽدكلي كعالي.

5.80

1.30

4

مرتفع

32

سيكلةالمغةالمؤثرةعمىمكقع الشركة.

5.86

1.23

3

مرتفع

6.00

1.36

2

مرتفع

5.75

0.92

33

التسكؽ عبر االنترنت يقمؿ عمى الشركة الكثير مف التكاليؼ (كالنقؿ
كالجيدكالكقت).

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام لمقياس المنافع المتوقعة
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مرتفع

تكضح نتائج جدكؿ ( ،) 4 – 4أف الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمقياس المنافع
المتكقعة ىما () 1.21ك() 0.12عمى التكالي ،كاف األىمية النسبية لو مرتفعةنسبيان.كمف حيث
ترتيبفقراتو،فإفالفقرة"زيادةالتكاصؿكتقاربالمسافات بيفاألفرادكالشركات"كالتيبمغكسطيا
الحسابي () 6.24كانحرافيا المعيارم ()1.06كأىميتيا النسبية مرتفعة قد جاءت بالمرتبة األكلى
مف فقرات ىذا البعد  ،بينما جاءت فقرة " التسكؽ عبر االنترنت يقمؿ عمى الشركة الكثير مف
التكاليؼ (كالنقؿ كالجيد كالكقت ) " بالمرتبة الثانية كبكسط حسابي ( ) 6.00كانحراؼ معيارم
()1.36كأىميةنسبيةمرتفعةكذلؾ،بينماالفقرة"التتكفرليكسائؿالنقؿ المناسبةلمكصكؿإلى
الشركات "كالتي ليا كسطحسابي () 5.06كانحراؼ معيارم () 1.81قد جاءت بالمرتبة األخيرة
كبأىميةنسبيةمرتفعةنسبيان.
خامساً :الوالء اإللكتروني :
كالمتغير األخير الذم تـ قياسو ىك الكالء اإللكتركني بفقراتو الثلث ،كالجدكؿ ()1 – 4



يبيفكصؼكمستكلتقييمومفحيثالكسطالحسابيكاالنحراؼالمعيارمكالرتبةكاألىميةالنسبية
لفقراتو.
جدكؿ(:)1–4كصؼكتقييـمستكلالكالءاإللكتركني
ت

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

مستوى
األىمية

39

بيفرأيؾفيمدلرغبتؾبإعادة عمميةالشراء.

6.25

0.79

1

مرتفع

41

بيفرأيؾفيمدلرغبتؾ بالتعامؿمعمكقعالشركة.

6.02

0.92

2

مرتفع

41

بيفرأيؾفيمدلاقتراح) التكصية)ىذاالمكقعلمشركاتاألخرل.

5.92

1.10

3

مرتفع

6.06

0.80

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام لمقياس الوالء اإللكتروني
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مرتفع

تبيفنتائججدكؿ(،)1–4تشيرمقياسالكالءاإللكتركنيلوكسطحسابي()6.06
كانحراؼ معيارم () 0.80كبأىمية نسبية مرتفعة.كأف الفقرة "بيف رأيؾ في مدل رغبتؾ بإعادة
عمميةالشراء"لياكسطحسابي()6.25كانحراؼمعيارم()0.79كبأىميةنسبيةمرتفعةكجاءت
المرتبة األكلى  ،بينما الفقرة " بيف رأيؾ في مدل اقتراح( التكصية)ىذا المكقع لمشركات األخرل "
جاءتبالمرتبةاألخيرةكبكسطحسابي()5.92كانحراؼمعيارم()1.10كبأىميةنسبيةمرتفعة.

(  : ) 3 – 4اختبار فرضيات الدراسة
تتناكؿ ىذه الفقرة اختبار فرضيات الدراسة الرئيسة  ،حيث تتركز عمى قبكؿ أك رفض
فرضيات الدراسة  ،مف خلؿ استخداـ تحميؿ االنحدارالبسيط،كاالعتمادعمى اختبار  Fلصلحية
أنمكذجاالنحدار،كاختبارtلمعنكيةمعاملتاألنمكذج،إضافةإلىتحميؿالمسارالختباراألثر
غيرالمباشرلمتغيراتالدراسة،كذلؾكمايمي:

الفرضية الرئيسة األولى :
" : H01ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية معنوية لجودة الموقع اإللكتروني
عمى الرضا اإللكتروني في شركات األعمال ".


الختبار ىذه الفرضية  ،تـ استخداـ االنحدار الخطي البسيط حيث المتغير المستقؿ جكدة

المكقع االلكتركني كالمتغير التابع الرضا اإللكتركني في شركات األعماؿ  ،كالنتائج مكضحة في
جدكؿ(.)2-4
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جدول رقم ( :* ) 6 – 4نتائج اختبار أثر جودة الموقع اإللكتروني عمى الرضا اإللكتروني في
شركات األعمال في المممكة األردنية الياشمية
2

المتغير
التابع

R
معامل

التحديد

F
المحسوبة

الحرية

الداللة

1

الرضا
اإللكترو

DF
درجات

**Sig
مستوى

18389

648329

ني

111

معامل االنحدار
البيان

Β

الخطأ
المعياري

t
المحسوبة

**Sig
مستوى
الداللة

جودة
الموقع

18111

18624

18178

88121

18111

اإللكتروني

112

*يككفالتأثيرذكداللةإحصائيةعندمستكل )( α ≤ 0.01



تظيرنتائججدكؿ()6-4أفنمكذجاالنحدارالبسيطلممتغيرالتابعالرضااإللكت ركني

عمى المتغير المستقؿ جكدة المكقع اإللكتركني معنكم بداللة إحصائية  ، 0.01حيث قيمة   F
المحسكبة تساكم (  ، )64.121كأف معامؿ التحديد قد بمغ (  ، ) 0.181أم أف متغير جكدة
المكقعاإللكتركنييفسرمانسبتو()%11مفالتغيراتفيالرضااإللكتركني،إضافةإلىذلؾ
فإف أثر جكدة المكقع اإللكتركني عمى الرضا اإللكتركني لشركات األعماؿ في المممكة األردنية
الياشميةقدبمغ()0.624كذكداللةمعنكيةحيثقيمةtالمحسكبةلو()8.023معنكيةعند
مستكل داللة إحصائية  ، 0.01كعميو ترفض الفرضية الصفرية الرئيسة األكلى كتقبؿ الفرضية
البديمةالتيتنصعمى:
"يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية معنوية لجودة الموقع اإللكتروني عمى الرضا اإللكتروني
في شركات األعمال ".
الفرضية الرئيسة الثانية :
": H02ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية معنوية لممنافع المتوقعة لمتجارة اإللكترونية عمى
الثقة اإللكترونية في شركات األعمال "
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تـاستخداـاالنحدارالخطيالبسيطالختبارىذهالفرضية،المنافعالمتكقعةيمثؿالمتغير
المستقؿ بينما الثقة اإللكتركنية تمثؿ المتغير التابع  ،كنتائج نمكذج االنحدار الخطي البسيط مبينة
فيجدكؿ(.)2-4
جدول رقم ( :* ) 7 – 4نتائج اختبار أثر المنافع المتوقعة عمى الثقة اإللكترونية في شركات
األعمال في المممكة األردنية الياشمية
2

المتغير
التابع

R
معامل
التحديد

F
المحسوبة

DF
درجات

**Sig
مستوى

الحرية

الداللة

معامل االنحدار
البيان

Β

الخطأ

المعياري

t
المحسوبة

**Sig
مستوى

الداللة

1
الثقة
اإللكترونية

18561

129813

111

المنافع

18111

المتوقعة

18749

18166

118364

18111

112

*يككفالتأثيرذكداللةإحصائيةعندمستكل )( α ≤ 0.01

نتائج جدكؿ () 2 -4تشير إلى كجكد أثر لممنافع المتكقعة عمى الثقة اإللكتركنية يبمغ
( ) 0.241مما يعني أف زيادة كحدة كاحدة مف متغير المنافع اإللكتركنية سيزيد مف الثقة
اإللكتركنية بمقدار ىذا األثر ،كىك ذك داللة إحصائية معنكية عند مستكل  0.01حيث بمغت قيمة
 tالمحسكبة ليذا التأثير ()33.164كقيمة ) ( sig = 0.000كىي أقؿ مف . 0.01كاف النمكذج
المقدر ليذا التأثير معنكم حيث بمغت قيمة  Fالمحسكبة ()321.312كىي ذات داللة إحصائية
معنكيةعند،0.01كأفمتغيرالمنافعالمتكقعةيكضحمانسبتو()%16تقريبانمفاالختلفات
في متغير الثقة اإللكتركنية .كعميو ترفض الفرضية الصفرية كتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص
عمى:
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" يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية معنوية لممنافع المتوقعة لمتجارة
اإللكترونية عمى الثقة اإللكترونية في شركات األعمال ".
الفرضية الرئيسة الثالثة :
" : H03ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية معنوية لمرضا اإللكتروني عمى الثقة
اإللكترونية في شركات األعمال".
الختبارىذهالفرضية،تـاستخداـاالنحدارالخطيالبسيط،حيثالرضااإللكتركنييمثؿ
المتغيرالمستقؿبينماالثقةاإللكتركنيةتمثؿالمتغيرالتابع،كنتائجنمكذجاالنحدارالخطيالبسيط
مبينةفيجدكؿ(.)8-4
جدول رقم (  :* ) 8 – 4نتائج اختبار أثر الرضا اإللكتروني عمى الثقة اإللكترونية
فيشركاتاألعماؿفيالمممكةاألردنيةالياشمية
2

المتغير
التابع

R
معامل

التحديد

DF
درجات

F
المحسوبة

الحرية

**Sig
مستوى
الداللة

معامل االنحدار
البيان

Β

الخطأ

المعياري

t
المحسوبة

**Sig
مستوى

الداللة

1
الثقة

اإللكترونية

18631

171879

111

الرضا

18111

اإللكتروني

18794

18161

138117

18111

112

*يككفالتأثيرذكداللةإحصائيةعندمستكل )( α ≤ 0.01

تشيرنتائججدكؿ()8–4أفىنالؾكجكدأثرلممتغيرالمستقؿالرضااإللكتركنيعمى
الثقة اإللكتركنية يبمغ (  ،) 0.214كالذم يكشؼ اختبار  tأىميتو في النمكذج الخاص بقياس
انحدار الرضا اإللكتركني عمى الثقة اإللكتركنية حيث بمغت قيمتو (  .) 31.302كاف المتغير
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المستقؿ الرضا اإللكتركني يشرح ما نسبتو (  ) % 61مف االختلفات في  متغير الثقة
اإللكتركنية،كماتبيفقيمةFالمحسكبة()171.793معنكيةالنمكذجالمقدربمستكلداللة%1
،كعميوترفضالفرضيةالصفريةكتقبؿالفرضيةالبديمةالتيتنصعمى:

"يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية معنوية لمرضا اإللكتروني عمى الثقة
اإللكترونية في شركات األعمال".

الفرضية الرئيسة الرابعة :
" :H04ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية معنوية لمرضا اإللكتروني عمى
الوالء اإللكتروني في شركات األعمال ".
الختبار ىذه الفرضية  ،تـ استخداـ االنحدار الخطي البسيط  ،حيث الرضا اإللكتركني
يمثؿالمتغيرالمستقؿبينماالكالءاإللكتركنييمثؿالمتغيرالتابع،كنتائجنمكذجاالنحدارالخطي
البسيطمبينةفيجدكؿ(.)1-4
جدكؿرقـ(:*)1–4نتائجاختبارأثرالرضااإللكتركنيعمىالكالءاإللكتركني
فيشركاتاألعماؿفيالمممكةاألردنيةالياشمية
2

المتغير
التابع

R
معامل

التحديد

DF
درجات

F
المحسوبة

الحرية

**Sig
مستوى
الداللة

معامل االنحدار
البيان

Β

الخطأ
المعياري

t
المحسوبة

**Sig
مستوى
الداللة

1
الوالء

اإللكتروني

18269

378179

111

الرضا

18111

اإللكتروني
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*يككفالتأثيرذكداللةإحصائيةعندمستكل )( α ≤ 0.01

73

18519

18185

68197

18111

تبيفالنتائجفيجدكؿ()1–4إلىمعنكيةنمكذجاالنحدارالبسيطالمقدرألثرالرضا
اإللكتركني عمى الكالء اإللكتركني إذ بمغت قيمة  Fالمحسكبة () 12.321عند مستكل داللة
إحصائية.0.01كافمتغيرالرضااإللكتركنييشرحمانسبتو()%22تقريبانمفاالختلفات
فيالمتغيرالتابعالكالءاإللكتركني،إضافةإلىأفقيمةاألثرلمتغيرالرضااإللكتركنيعمى
المتغيرالتابعالكالءاإللكتركنيفيشركاتاألعماؿفيالمممكةاألردنيةالياشمية،إذبمغت
قيمتو () 0.180كىك ذكداللة معنكية إذ بمغت قيمة اختبار)6.012( tعند مستكل داللة
إحصائية،0.01كعميوترفضالفرضيةالصفريةكتقبؿالرفضيةالبديمةالتيتنصعمى:
"

يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية معنوية لمرضا اإللكتروني عمى الوالء

اإللكتروني في شركات األعمال

".

الفرضية الرئيسة الخامسة :
" :H05ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية معنوية لمثقة اإللكترونية عمى الوالء
اإللكتروني في شركات األعمال ".
تـ استخداـ االنحدار الخطي البسيط الختبار ىذه الفرضية ،حيث الثقة اإللكتركنية تمثؿ
المتغيرالمستقؿبينماالكالءاإللكتركنييمثؿالمتغيرالتابع،كنتائججدكؿ()30-4تبيفتحميؿ
نمكذجاالنحدارالخطيالبسيطالمقدرليذهالرفضية.
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جدكؿرقـ(:*)30–4نتائجاختبارأثرالثقةاإللكتركنيةعمىالكالءاإللكتركني
فيشركاتاألعماؿفيالمممكةاألردنيةالياشمية
2

المتغير
التابع

R
معامل

التحديد

DF
درجات

F
المحسوبة

الحرية

معامل االنحدار

**Sig
مستوى

البيان

الداللة

Β

الخطأ

المعياري

t
المحسوبة

**Sig
مستوى
الداللة

1
الوالء
اإللكتروني

18299

438137

111

الثقة

18111

اإللكترونية

18547

18183

68561

18111

112

*يككفالتأثيرذكداللةإحصائيةعندمستكل )( α ≤ 0.01

تشير النتائج في جدكؿ ( ) 30 – 4إلى كجكد أثر كمي لمتغير الثقة اإللكتركنية عمى
الكالء اإللكتركني ،إذ بمغت قيمتو () 0.142كىك يعني أف زيادة درجة مف الثقة اإللكتركنية
ستزيد مف الكالء اإللكتركني بمقدار ( ،) 0.142كىك معنكم عند مستكل الداللة اإلحصائية
 ، 0.01حيث بمغت قيمة إحصاءة االختبار ،) 6.160( tكأف متغير الثقة اإللكتركنية يفسر
مانسبتو()%10تقريبانمفاالختلفاتفيالكالءاإللكتركني،بينماتشيرإحصاءةاالختبار
 Fإلى معنكية النمكذج (  ) 41.012عند مستكل داللة إحصائية   ، 0.01كعميو ترفض
الفرضيةالصفريةكتقبؿالرفضيةالبديمةالتيتنصعمى:

" يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية معنوية لمثقة اإللكترونية عمى الوالء
اإللكتروني في شركات األعمال ".
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الفرضية الرئيسة السادسة :
" :H06ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية معنوية لجودة الموقع اإللكتروني عمى
الوالء اإللكتروني في شركات األعمال ".
تـ استخداـ االنحدار الخطي البسيط الختبار ىذه الفرضية ،حيث الثقة اإللكتركنية تمثؿ
المتغيرالمستقؿبينماالكالءاإللكتركنييمثؿالمتغيرالتابع،كنتائججدكؿ()33-4تبيفتحميؿ
نمكذجاالنحدارالخطيالبسيطالمقدرليذهالرفضية.
جدكؿرقـ(:*)33–4نتائجاختبارأثرجكدةالمكقعاإللكتركنيعمىالكالءاإللكتركني
فيشركاتاألعماؿفيالمممكةاألردنيةالياشمية
2

المتغير
التابع

R
معامل

التحديد

DF
درجات

F
المحسوبة

الحرية

**Sig
مستوى
الداللة

1
الوالء

اإللكتروني

18368

588918

111

معامل االنحدار
البيان

Β

الخطأ

المعياري

t
المحسوبة

**Sig
مستوى
الداللة

جودة
الموقع

18111

18617

18179

78676

18111

اإللكتروني
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*يككفالتأثيرذكداللةإحصائيةعندمستكل )( α ≤ 0.01

تشيرالنتائجفيجدكؿ()33–4إلىكجكدأثركميلمتغيرجكدةالمكقعاإللكتركنيعمى
الكالءاإللكتركني،إذبمغتقيمتو(،)0.602كىكمعنكمعندمستكلالداللةاإلحصائية0.01
،حيثبمغتقيمةاختبار،)2.626(tكأفالمتغيرالمستقؿجكدةالمكقعاإللكتركنييكضحما
نسبتو ()% 12تقريبان مف االختلفات في الكالء اإللكتركني ،بينما تشير اختبار  Fكقيمتو (
)18.138إلىمعنكيةنمكذجاالنحدارالمقدرعندمستكلداللةإحصائية،0.01كعميوترفض
الفرضيةالصفريةكتقبؿالرفضيةالبديمةالتيتنصعمى:
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" يوجد أثر مباشر ذو داللة احصائية معنوية لجودة الموقع اإللكتروني عمى
الوالء اإللكتروني في شركات األعمال ".
الفرضية الرئيسة السابعة :
" :H07ال يوجد أثر غير مباشر ذو داللة إحصائية معنوية لجودة الموقع اإللكتروني
عمى الوالء اإللكتروني بوجود كل من الرضا اإللكتروني والثقة اإللكترونية كمتغيرين
وسيطين في شركات األعمال ".
لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية مف عدميا  ،استخدـ الباحث تحميؿ المسار ،كلمتحقؽ مف
افتراضات تحميؿ المسار كالمتعمؽ بعدـ كجكد مشكمة االزدكاج (التعدد) الخطي)  (Multicollinearity

 ،أم عدـ كجكد ارتباط عاؿ بيف المتغيرات المستقمة كىنا جكدة المكقع اإللكتركني ك الرضا
اإللكتركني كالثقة اإللكتركنية كمتغيرات مستقمة  ،تـ استخدـ عامؿ  تضخـ التبايف 

Variance

) (Inflation factorكاختصا انر)(VIFكأظيرتىذهالعكامؿعدـكجكدالمشكمة.

كعندىا تـ استخداـ برنامج )  ( AMOS 7الختبار الفرضية السابعة  ،كالشكؿ البياني ()3- 4
يظيرتحميؿمسارالفرضيةالسابعةلمساراتالفرضيةالسابعةحسبمخرجاتالبرنامج.
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تأثيراتالمعياريةالمباشرة،أمااألرقاـفكؽنصاسـالمتغيرتمثؿمعامؿالتحديد.
 األرقاـعمىالمساراتتمثؿال 

يبيفالشكؿ()3–4إفىناؾثلثةمساراتلمفرضيةالسابعةىي:
المسار األكؿ مف جكدة المكقع اإللكتركني إلى الرضا اإللكتركني ،كفيو األثر المباشر
لممتغير المستقؿ جكدة المكقع اإللكتركني عمى المتغير التابع الرضا اإللكتركني يبمغ (،) 0.62
كيشرحمتغيرجكدةالمكقعاإللكتركني()%11مفاالختلفاتفيمتغيرالرضااإللكتركني.
المسار الثاني مف الرضا اإللكتركني إلى الثقة اإللكتركنية ،حيث األثر المباشر لممتغير
المستقؿ الرضا اإللكتركني عمى المتغير التابع الثقة اإللكتركنية يبمغ ( ،) 0.21كيكضح الرضا
اإللكتركني()%61مفاالختلفاتفيمتغيرالثقةاإللكتركنية.
المسار الثالث مف الثقة اإللكتركنية إلى الكالء اإللكتركني ،حيث األثر المباشر لممتغير
المستقؿ الثقة اإللكتركنية عمى المتغير التابع الكالء اإللكتركني يبمغ (  ،) 0.11كيكضح متغير
الثقةاإللكتركنية()%10مفاالختلفاتفيمتغيرالكالءاإللكتركني.
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تأثيرات المباشرة كغير المباشرة كالكمية لمسارات الفرضية
جدكؿ رقـ ( ) 32 – 4يبيف ال 
السابعة
الجدول (  ) 12 – 4التأثيرات الكمية والمباشرة وغير المباشرة لمسارات الفرضية السابعة


التأثيرات المباشرة

من

جودة

اإللكتروني

اإللكترونية

18624

18111

18111

18111

18111

18794

18111

18495

18111

1.441

18111

18547

18247

18434

اإللكتروني

الرضا
اإللكتروني
الثقة
اإللكترونية
الوالء
اإللكتروني



الرضا

الثقة

الموقع

إلى

التأثيرات غير المباشرة
جودة
الموقع
اإللكتروني

التأثيرات الكمية
جودة

الرضا

الثقة

اإللكتروني

اإللكترونية

18111

18111

18624

18111

18495

18794

18111

18617

18434

الموقع
اإللكتروني

الرضا

الثقة

اإللكتروني

اإللكترونية

18111

18111

18111

1.547

مباشر لجكدة المكقع اإللكتركني عمى
تأثير  ان
تبيف نتائج جدكؿ (  ) 32 – 4أف ىنالؾ  ان

الرضااإللكتركنييبمغ()0.624كعمىالكالءاإللكتركنييبمغ( )0.44كتأثيرغيرمباشرعمى
الثقةاإللكتركنيةيبمغ()0.411مفخلؿالمتغيرالرضااإللكتركنيكمتغيركسيط ،كتأثيرغير
مباشرعمىالكالءاإللكتركنيمفخلؿالرضااإللكتركنيكالثقةاإللكتركنيةكمتغيريفكسيطيفبمغ
( ،) 0.223كبيذا يككف التأثير الكمي لجكدة المكقع اإللكتركني عمى الكالء اإللكتركني ()0.602
مفخلؿالمتغيريفالكسيطيفالرضااإللكتركنيكالثقةاإللكتركنية.
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تأثيرات المباشرة كغير المباشرة كالكمية في الشكؿ
كلمتأكد مف سلمة كصحة تقديرات ال 

البياني ( ،) 3– 4استخدـ الباحث مجمكعة مف االختبارات الخاصة بذلؾ ككضعت النتائج في
جدكؿ(.)31–4


جدكؿرقـ()31–4يبيفاختباراتحسفمطابقةنمكذجالدراسةالمقترح

 2 Chi

البيان
نموذج الدراسة المقترح

مستوى

Square

الداللة

268377

18111

NFI

CFI

18877

0.888

الجذرالتربيعيلتقريبمتكسطمربعاتالخطأ RMSEA : Root mean square error of approximation
مؤشربينتمر–بكنيتلمجكدةالمعيارية
مؤشرالمكاءمةالمقارف

 The Bentler-Bonett normed fit index



NFI :

CFI:The comparative fit index

تشير نتائج جدكؿ (  ) 32 – 4إلى أف الشكؿ البياني سميـ مف حيث المعالجات
كاالختبارات اإلحصائية حيث أف قيمة  =  26....  2كىي ذات داللة معنكية  ،كما أف مؤشر
ملءمةالجكدةالمعيارم) ( NFI = 0.877فيكيقتربإلىالكاحد،إذكممااقتربلمكاحدصحيح
دؿ عمى حسف ملءمة الجكدة  ،ككذلؾ مؤشر المكاءمة المقارف  ( CFI=0.888فيك يقترب مف
الكاحدالصحيح.
كبناء عمى ىذه المؤشرات ترفض الفرضية الصفرية السبعة كتقبؿ الرفضية البديمة التي تنص
عمى:

" يوجــد أثــر غيــر مباشــر ذو داللــة إحصــائية معنويــة لجــودة الموقــع اإللكترونــي عمــى
الوالء اإللكتروني بوجود الرضا اإللكتروني والثقة اإللكترونية كمتغيرين وسيطيين".
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الفصل الخامس
االستنتاجات والتوصيات
(  : ) 1 – 5مناقشة النتائج واالستنتاجات
(  : ) 2 – 5التوصيات
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يناقش الفصؿ الخامس كاألخير مف ىذه الدراسة أىـ النتائج كاالستنتاجات التي تكصؿ
إلييا الباحث  ،كما يقترحو مف تكصيات بغية ترسيخ الجانب العممي فييا  ،لذا جزء الفصؿ إلى
مبحثيفرئيسيفىمامناقشةالنتائجكاالستنتاجات،كالتكصيات.

(  : ) 1 – 5مناقشة النتائج واالستنتاجات
أثارت الدراسة العديد مف التساؤالت المتعمقة بدكر التجارة اإللكتركنية في األردفكتحديدان
في أسكاؽ  األعماؿ اإللكتركنية ،كعرضت فرضيات تتعمؽ بطبيعة العلقة كاألثر بيف متغيراتيا
كجكدة المكقع اإللكتركني ،المنافع المتكقعة ،الرضا اإللكتركني ،الثقة اإللكتركنية كأخي انر الكالء
اإللكتركني كتكصمت إلى عدة نتائج ساىمت في حؿ مشكمة الدراسة كاإلجابة عف تساؤالتيا
كاختبرت فرضياتيا إحصائيان ،كبالتالي بناء أنمكذج يكضح طبيعة اآلثار المباشرة كغير المباشرة
كالكميةلممتغيرات،كيحاكؿالباحثفيىذاالسياؽأبرازأىـنتائجدراستو:
.3

بينت النتائج ارتفاع مستكل جكدة المكقع اإللكتركني في أسكاؽ األعماؿ اإللكتركنية
األردنيةفيعماف.

.2

أظيرت النتائج ارتفاع مستكل الرضا اإللكتركني في أسكاؽ األعماؿ اإللكتركنية األردنية
فيعماف.

.1

أشارت النتائج ارتفاع مستكل الثقة اإللكتركنية في أسكاؽ األعماؿ اإللكتركنية األردنية في
عماف.

.4

بينت النتائج ارتفاع مستكل المنافع المتكقعة في أسكاؽ األعماؿ اإللكتركنية األردنية في
عماف.
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.1

أشارت النتائج إلى ارتفاع مستكل الرضا عف المكقع اإللكتركني في أسكاؽ األعماؿ
اإللكتركنيةاألردنيةفيعماف.

.6

كأظيرت النتائج ارتفاع الكالء اإللكتركني في أسكاؽ األعماؿ اإللكتركنية األردنية في
عماف.

.2

كقد بينت النتائج كجكد أثر مباشر ذم داللة إحصائية ،لجكدة المكقع اإللكتركني عمى
الرضا اإللكتركني في شركات األعماؿ الخاصة بأسكاؽ األعماؿ في مدينةعمافكىذاما
يتفؽمعدراسةكؿمف )،(Myunghee, Joen, 2009)(Grondin, benoit, 2003
).(IIsever, Joe, 2006

.8

أشارت النتائج إلى كجكد أثر مباشر ذم داللة إحصائية ،لممنافع المتكقعة لمتجارة
اإللكتركنية عمى الثقة اإللكتركنية في شركات األعماؿ الخاصة بأسكاؽ األعماؿ في مديف
عمافكىذامايتفؽمعدراسةكؿمف).(Rao, subba el at. 2006

.1

كأظيرت النتائج كجكد أثر مباشر ذم داللة إحصائية ،لمثقة اإللكتركنية عمى الكالء
اإللكتركني في شركات األعماؿ الخاصة بأسكاؽ األعماؿ في مدينةعمافكىذامايتفؽ
مع دراسة كؿ مف )(Grondin, benoit, 2003) (Kim, Jiyoung. 2009
).(Myunghee, Jeon, 2009

 .30كما بينت النتائج كجكد أثر مباشر ذم داللة إحصائية ،لمرضا اإللكتركني عمى الثقة
اإللكتركنية في شركات األعماؿ الخاصة بأسكاؽ األعماؿ في مدينةعمافكىذامايتفؽ
معدراسةكؿمف).(Kim, Jiyoung. 2005
 .33كبينت النتائج أيضان كجكد أثر مباشر ذم داللة إحصائية ،لجكدة المكقع اإللكتركني عمى
الكالءاإللكتركنيفيشركاتاألعماؿالخاصةبأسكاؽاألعماؿفيمدينةعمافكىذايتفؽ

83

مع دراسة كؿ مف )(IIsever, Joe, 2006) (Grondin, benoit, 2003
).(Myunghee, Joen, 2009)،(Rachjaibun, Nitta, 2007
 .32كقدأكدت الدراسةالدكرالفاعؿلمرضااإللكتركنيكالثقةاإللكتركنية كمتغيراتكسيطة في
تعزيزأثر جكدةالمكقعاإللكتركني عمىالكالءاإللكتركني لمزبائف،اذأكدت الدراسةكجكد
أثرغيرمباشرذمداللةإحصائيةلجكدةالمكقعاإللكتركنيعمىالكالءاإللكتركنيبكجكد
كؿمفالرضااإللكتركنيكالثقةاإللكتركنيةكمتغيريفكسيطييف.
كبناءعمىىذهالنتائج،يمكفإدراجأىـاالستنتاجاتبمايمي:
 إف الثقة اإللكتركنية تمعبدك انر ميمان في تحقيؽ الكالء اإللكتركني أكثر مف تأثير الرضااإللكتركنيعمىالكالءاإللكتركني.
 إفالرضااإللكتركنييمعبدك انرفاعلنفيتحقيؽالثقةاإللكتركنيةأكثرمماتحققوالمنافعالمتكقعة.
 لكؿ مف الرضا اإللكتركني كالثقة اإللكتركنية دك انر ميمان في زيادة تأثير جكدة المكقعاإللكتركنيفيتحقيؽالكالءاإللكتركني.
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(  : ) 2 – 5التوصيات
كفقا للستنتاجات التي تـ الت كصؿ إلييا مف اإلطار النظرم لمدراسة ككذلؾ االستنتاجات التي
تـالحصكؿعمييامفكاقعالتحميؿاإلحصائيلمبيانات،تـالخركجبالتكصياتاآلتية:
مؤثرفيتحقيؽرضاالزبائف
 )3ضركرةإبداءالشركاتاىتماماتيابجكدةالمكقعبككنوعام 
لن ان
كالذم يقكد بدكره إلى تحقيؽ الثقة اإللكتركنية كالتي مف شأنيا تحقيؽ الكالء اإللكتركني
لمزبائفتجاهىذهالمكاقع
 )2ضركرةاىتماـالشركاتمكضكعتحقيؽالزبائفككسبثقتيـ،الفىذيفالمتغيريفيمعباف
دك ار كبي ار في زيادة تأثير جكدة المكقع اإللكتركني عمى الكالء اإللكتركني ،اف ىذيف
تأثيرىـغيرمباشرمفخلؿ
المتغيريف بشكؿمباشرعمىالكالءاإللكتركني ككذلؾيككف 

تعزيزىـأثرجكدةالمكقععمىالكالءاإللكتركني
 )1التأكيد عمى أىمية التجارة اإللكتركنية كزيادة فعاليتيا في األسكاؽ اإللكتركنية لمشركات
األردنيةخاصةفيالمممكةاألردنيةالياشمية.
 )4االىتماـ بمضاميف التجارة اإللكتركنية كالعكامؿ المؤثرة عمى تحقيؽ الكالء اإللكتركني
كمعرفةالعكامؿالتيتؤدمإلىتحقيؽالكالءكبالتالينجاحالتجارةاإللكتركنية.
 )1االىتماـ كالتأكيد عمى برامج تعزيز الكالء كالتي تعمؿ عمى تقميؿ فقداف العملء مف خلؿ
خدمةالعملءبالشكؿاألمثؿكالمعالجةكاالستماعالقتراحاتيـكشكاكييـ.
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 )6االىتماـ بالتحديثات اإللكتركنية التي تحصؿ بشكؿ مستمر كبالتالي تحسيف المكقع
اإللكتركنيفيظؿتقكيةالمركزالتنافسي.
كما يوصي الباحث:
 بإجراء المزيد مف الدراسات فيما يتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية كالعكامؿ المؤثرة عمى نجاح تمؾالتجارة.
-بإجراءدراساتتتعمؽبالعكامؿالمؤثرةعمىتحقيؽالكالء.
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قائمة المراجع
أوال :المراجع العربية
ثانيا :المراجع األجنبية
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أوال :المراجع العربية
 .1بختي  ،إبراىيم " ، )2114( ،التجارة اإللكترونية  :دراسة ميدانية حول التسويق
اإللكتروني في الجزائر"  ،جامعة ورقمة – الجزائر .
 .2بختي  ،إبراىيم  "، )2112( ،دور االنترنت وتطبيقاتو في مجال التسويق " أطروحة
دكتوراه دولة في العموم االقتصادية .
 .3ديوب  ،محمد ؛ وآخرون  " ، )2116( ،تسعير منتجات الشركات التي تمارس التسويق
الدولي عبر االنترنت "  ،مجمة سمسمة العموم االقتصادية والقانونية المجمد ( )28العدد
( ، )2116( )1جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية .
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قائمة المالحق
أوال :قائمة بأسماء المحكمٌن
ثانٌا :أسماءشركاتاألعماؿالتيتتعامؿبالتجارةاإللكتركنيةفيالمممكةاألردنية
الياشمية
ثالثا :إدارة الدراسة (اإلستبانة)

100

ملحق ()1
قائمة بأسماء المحكمٌن
الرقم

اللقب العلمً واالسم

التخصص

مكان العمل  /الجامعة

1

أ.د محمد النعٌمً

نظم معلومات

جامعة الشرق األوسط

2

د .زاهد السامرائً

تسوٌق

جامعة البتراء

3

د .صباح آغا

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط

4

دٌ .وسف عقل

نظم معلومات

جامعة البتراء

5

د .عبد المنعم الشلتونً

نظم معلومات

جامعة البتراء

6

د .حازم فرحان

علم الحاسوب

جامعة الشرق األوسط
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)2( ملحق
أسماء شركات األعمال التي تتعامل بالتجارة اإللكترونية في المممكة األردنية الياشمية
المكقعاإللكتركني/العنكاف

اسم الشركة

.عمافاألردف،الصكيفية

Central E- commerce

.األردف،عماف،الشميساني

Access to Arabic

ww.dima.bukhari@cmcsmean.com

APMC
Primus (Computer Networking
Service)
Crystell call
E Data Technology and Consulting

األردف،عماف،شارعالمدينةالمنكرة
www.rowaida,.khalaileh@crystellcall.com
األردف،عماف،الجاردنز،مجمعرياضالعساف
info@beecell.com

Beecell
CCS
Delta Intormatics
Orange
E-point
Dot.jo
E-tech Systems
E-Sense
Umniah
Aktubout

info@css.com
www.mhamdan@deltainf.com
www.orange.com.jo
info@epoint.com
info@dot.jo
esteach@eteach-systems.com
info@esensesoftware.com
www.umniah.com.jo
األردف،عماف،الدكارالسادس
األردف،عماف،جبؿعماف

Aramex

www.zain.com.jo

Zain
Jabar .co

األردف،عماف،خمدا
األردف،عماف،الدكارالسابع

Maktoub . co

www.e-rott.com

)(الركضةلتكنكلكجياالمعمكمات

األردف،عماف،الرابية

شركةالثقةالدكليةلمتسكيؽكالتجارةاإللكتركنية
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ملحق ( )3أداة الدراسة
الخصائص الدٌمغرافٌة:
 )1الجنس :

(

) ذكر

(

) أنثى

 )2العمر:

(
(

) أقل من 25عام
)  45 -36عام

(
(

)  35 -26عام
) أكثر من 45

عام
 )3المؤهل العلمً :
بكالورٌس

(

) ثانوٌة عامة

(

(

) دراسات علٌا

( ) غٌر ذلك الرجاء
التحدٌد

 )4كم مرة تقوم الشركة بعملٌة الشراء على االنترنت سنوٌا ؟
( ) مرة واحدة فً السنة
( )  11 -6مرات
( ) أكثر من  21مرة

) دبلوم ،

( )  5 -2مرات
( )  21 -11مرة

الرجاء بٌان الرأي بالعبارات التالٌة لتحدٌد مدى اإلتفاق بما ٌرد فً كل عبارة من عبارات الوالء اإللكترونً
ٌرجى بٌان مدى رغبتك عن الموقع اإللكترونً بالعبارات التالٌة لتحدٌد مدى االتفاق بما ٌرد فً كل عبارة من
االعبارات التالٌة ،وحسب المقٌاس المؤشر ادناه :

ت

أتفق

الفقرة

كميا

جودة الموقع اإللكترونً
1

تعرض المنتجات بشكل واضح ومفصل عن طرٌق شبكة
االنترنت
تعدد اللغات المستخدمة على الموقع

3

كل األفراد (زوار الموقع) ٌدركون أن للشركة موقعا
كبٌرا واضحا
توافق الموقع مع مختلف البرامج وبٌئات التشغٌل
هذا الموقع (المواقع) ٌحظى بسمعة طٌبة

6

هذا الموقع (المواقع) على استعداد تام لإلستجابة
الحتٌاجات العمالء من الشركات األخرى
توفرالموقع (المواقع) حلول تقنٌة سرٌعة فً حال مواجهة
العمٌل ألي مشكلة خالل تصفح الموقع وسرعة الرد على
استفساراتنا وأسئلتنا

2

4
5

7
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أتفق

ال أتفق

أتفق بعض محايد بعض ال أتفق
الشيء

الشيء

ال أتفق
إطالقا

أتفق
كميا

ت

الفقرة

8

تم تصمٌم هذا الموقع (المواقع) بشكل جٌد لٌسهل سرعة
التصفح
ٌوفر هذا الموقع معلومات متعمقة وكافٌة عن الشركة
ومنتجاتها
ٌتصف الموقع (المواقع) التً نتعامل معها بالسرعة
وسهولة اتمام صفقات التعامل(الشراء)
ٌوفر الموقع (المواقع) األمان للمعامالت التً نجرٌها
أشعر باألمان بالمحافظة على خصوصٌتً على هذا
الموقع

9
10
11
12

الرضا اإللكترونً
13
14
15
16
17
18
19
20

لدي رضا وقناعة تامة بالمنتجات المعروضة على شبكة
االنترنت
أنا مقتنع بالتجارة اإللكترونٌة على شبكة االنترنت
أنا راض عن تجربة الشراء الكترونٌا لما فٌه من حرٌة
اختٌار
نادرا ما ننظر إلى التحول إلى مواقع شركات أخرى على
االنترنت
أعتقد أن هذا هو موقعً المفضل لشراء نفس النوع من
المنتجات
أحاول الشراء عن طرٌق االنترنت كلما كنت بحاجة إلى
الشراء
ال أرٌد االنتقال إلى مواقع أخرى طالما استمرت المواقع
التً أتعامل معها فً تقدٌم الخدمة
أشجع التعامل بالتجارة اإللكترونٌة للفوائد والخدمات
العدٌدة المقدمة

الثقة اإللكترونٌة
21
22
23
24
25
26

ٌعد الموقع اإللكترونً خٌاري األول عندما تكون بحاجة
إلى اجراء عملٌة الشراء
أنا أثق بأن المواقع اإللكترونٌة تساعد فً تقلٌل الفترة
الزمنٌة الرسال المنتجات والخدمات
بالنسبة لً(لشركتً) أثق بالمعامالت التجارٌة والوعود مع
الشركة صاحبة الموقع
أنا أثق بما ٌقدمه الموقع بتوفٌر معلومات صحٌحة من
منتجاتها
أثق بأن هنالك نظام آمن وحماٌة للبٌانات وتشرٌعات
تخطٌط حقوق الجمٌع
أحصل على معلومات مناسبة ومفصلة فً وقت قلٌل
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أتفق

ال أتفق

أتفق بعض محايد بعض ال أتفق
الشيء

الشيء

ال أتفق
إطالقا

أتفق
ت

كميا

الفقرة

أتفق

ال أتفق

أتفق بعض محايد بعض ال أتفق
الشيء

الشيء

ال أتفق
إطالقا

المنافع المتوقعة فً األسواق اإللكترونٌة
27
28
29
30
31

زٌادة التواصل وتقارب المسافات بٌن االفراد والشركات
ال أستطٌع التسوق مباشرة فً األسواق بسبب طبٌعة الوقت
توفٌر الكثٌر من الخٌارات للمستهلك بأقل أسعار التكلفة
ال تتوفر لً وسائل النقل المناسبة للوصول إلى الشركات
نوسع نطاق السوق إلى نطاق دولً وعالً

32

سهولة اللغة المؤثرة على موقع الشركة

33

التسوق عبر االنترنت ٌقلل على الشركة الكثٌر من
التكالٌف (كالنقل والجهدو الوقت)

ت

الفقرة

راغب جدا

راغب

()7درجات

()6درجات

راغب

بعض

محايد

الشيء

()5درجات

 34بٌن رأٌك فً
مدى رغبتك
بإعادة عملٌة
الشراء
 35بٌن راٌك فً
مدى رغبتك
بالتعامل مع موقع
الشركة
 36بٌن راٌك فً
مدى اقتراح
(التوصٌة) هذا
الموقع للشركات
األخرى
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غير راغب
بعض

غير راغب

الشيء

()4درجات

()3درجات

غير

راغب

اطالقا
()2درجات

درجة

