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 صفحة١٧٧ الصفحاتعدد 
  

ى اتجاھات األسر االستھالكیة في عصر       : البحث ھدف إیجاد العالقة بین قیام األسر بالتسوق االلكتروني وأثره عل
ة  ر عشوائیة     . المعلوماتی ة غی رت عین غ عددھا    nonrandom Samples Purposive Sample) قصدیھ (اختی بل

ل  . أسرة) ٤٠٠( ع التواص ي مواق ره ف م نش ي ت تبیان الكترون ات اس ع البیان تخدم لجم ث  اس نھج البح اعي، م االجتم
  .Descriptive Methodology Analysisالمستخدم ھو المنھج الوصفي التحلیلي 

  : أھم نتائج البحث
  ).٥٦.٥٣١(كانت اتجاھات األسر االستھالكیة اتجاھات ایجابیة بمتوسط قدره  .١
كانت ھناك عالقة ارتباط طردي بین محاور استبیان التسوق االلكتروني في عصر المعلوماتیة ومحاور  .٢

وعند مستوى داللة  )٠٫٨٧٦(استبیان االتجاھات االستھالكیة لألسرة حیث بلغت قیمة معامل االرتباط 
 .وھي النتیجة التي تحقق الھدف األساسي للبحث ) ٠٫٠١(

كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أسر العینة في استبیان التسوق االلكتروني في  .٣
بمحوریھ ممیزات وعیوب التسوق االلكتروني  ومحور خطوات الشراء االلكتروني عند  المعلوماتیةعصر 

، عدد أفراد األسرة، لزوجةعمر الزوج وا، تعلیم الزوج والزوجة(مع المتغیرات التالیة ) ٠٫٠١(مستوى داللة 
  ).  الدخل الشھري لألسرة

كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد العینة في استبیان االتجاھات االستھالكیة  .٤
مع المتغیرات ) ٠٫٠١(عند مستوى داللة " المكون المعرفي والوجداني والسلوكي"لألسرة بمكوناتھا الثالثة 

  ).   الدخل الشھري لألسرة، ةعدد أفراد األسر، عمر الزوج والزوجة، تعلیم الزوج والزوجة(التالیة 
   :نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على التسوق االلكتروني في عصر المعلوماتیة وفق الترتیب التالي تاختلف .٥

  %٥٣.٤، عمر الزوج % ٦٢.١، الدخل الشھري % ٧٠.٦، تعلیم الزوجة % ٨٠.٥تعلیم الزوج 
     تعلیم الزوجة :الكیة لألسرة وفق الترتیب التاليستھنسبة مشاركة العوامل المؤثرة على االتجاھات اال تاختلف .٦

  . %٥١.٢، عمر الزوجة % ٥٩، تعلیم الزوج % ٦٦.١، الدخل الشھري %  ٧٦.١
االتجاھات االستھالكیة بین األسر بعینة البحث فكان المكون المعرفي مكونات األوزان النسبیة ألولویة  تاختلف .٧

، ویأتي في المرتبة الثالثة المكون % ٣٣.٩نیة المكون السلوكي بنسبة ، یلیھ في المرتبة الثا% ٣٥.٨بنسبة 
یلیھ في المرتبة ، %٣٥.٦المكون الوجداني بنسبة أما الزوجة فكان . بالنسبة للزوج .% ٣٠.٣الوجداني بنسبة 

 .%٣٠.٧المكون السلوكي بنسبة یلیھ في المرتبة الثالثة ، %٣٣.٧المكون المعرفي بنسبة الثانیة 
: وقدمت الباحثة التوصیات التالیة  

في  ت المقدمةعلى األسر المتسوقة الكترونیًا زیادة البحث واالطالع على كافة المعلومات المتعلقة بالمنتجا .١
 .السوق اإللكترونیة منعًا لحدوث أي نتائج عكسیة مترتبة على عدم وجود اإلدراك المباشر لخصائص المنتجات

ھالكیة من تأثیر المعلوماتیة المرافقة لعملیة التسوق االلكتروني من خالل حمایة اتجاھات األسر االست .٢
  .المصداقیة في عرض البیانات والحقائق الخاصة بالمنتجات 

 

 



Abstract  

  
The objective of this research was to find a relationship between the online shopping carried out 
by a family and the different information available in this regard that can influence the 
consumption trends of that family. 400 families were selected as a non-random purposive 
sample, and an electronic questionnaire was used to conduct the survey by distributing it on the 
social networking websites, and the method used for this survey was descriptive  methodology 
analysis. 
  Key Findings: 

1. There is a direct correlation between the electronic shopping in the information age and the 
consumptions trends of a family. The value of the correlation coefficient is (0.876) at level 
(0.01) this achieves the fundamental objective of this research and proves that E-Shopping and 
receiving digital information affect the consumption trends of a family in a positive way. 

2. There were statistically significant differences between the average scores of the sample 
regarding the advantages and disadvantages of electronic shopping and the different steps 
involved in the process of electronic shopping- in the information age at the level (0.01) with 
the following variables(education of spouses, age of spouses, number of family members, 
monthly household income). 

3. There were statistically significant differences between the mean scores of the respondents in 
the consumer trends of the Family " in behavioral ,cognitive and emotional components" at the 
level (0.01) with the following (education of spouses, age of spouses, number of family 
members, monthly household income). 

4. The most influential factors affecting the electronic shopping in the information age were: 
education of the husband by 80.5%, followed by wife's education by 70.6%, at number three 
was the monthly income by 62.1% and finally at number four was husband's age by 53.4%. 

5. The most influential factors affecting the consumption trends of the family were: education of 
the wife by 76.1%, followed by monthly income by 66.1%, at number three was the education 
level of the spouses by 59%, and finally on fourth was wife's age by 51.2%. 

6. The relative weights were different in regards to the priority of consumption trends among the 
families in the research sample, at number one was the knowledge component with 35.8%, then 
behavioral component with 33.9% and finally the emotional component with 30.3%. 

7. The consumption trends of the families were positive, with an average of (56.531). 
  And the researcher suggested the following recommendations: 

1. The families shopping online must intensify their research about the product or service they 
intend to buy online, so as to avoid any kind of adverse results from lack of information about 
product or service. 

2. Pointing out to the families shopping online, the importance of following consumptions trends 
that are in accordance with the information available about the product, so as to create positive 
feelings about the transaction that would induce more positive consumption trends . 
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  فهرس املوضوعات

  

  

  

 ١ المقدمة 
 ٤ مشكلة البحث 
 ٥ أهمية البحث 
 ٦ أهداف البحث 
 ٧ فروض البحث  
 ٨ المصطلحات 

  

 ١٠ االلكتروني في عصر المعلوماتيةق بالتسو السابقة المرتبطةالدراسات  -١
  ٢٠ تناولت التسوق االلكتروني التيتعقيب على الدراسات 

 ٢٣ باالتجاهات االستهالكية  السابقة المرتبطةالدراسات  -٢
 ٢٦ تعقيب على الدراسات التي تناولت االتجاهات االستهالكية 

 ٢٧ بالتسوق االلكتروني واالتجاهات االستهالكية السابقة المرتبطةالدراسات  -٣
     واالتجاهـات   االلكترونـي تعقيب على الدراسات التـي تناولـت التسـوق

 االستهالكية
٣٤ 

  

  

   

 ٣٦ االنترنت تعريف 
  ٣٦ االنترنتنشأة 
 ٣٧ مراحل تطور االنترنت 
 ٣٧ االنترنت في المملكة العربية السعودية 
 ٣٨ خصائص االنترنت 



  ب 
 

  
 ٣٩ تطبيقات وخدمات االنترنت 

   

  ٤٠ مفهوم المعلوماتية 
 ٤١ تعريف المعلوماتية 
 ٤٢ عناصر المعلوماتية 
 ٤٢ خصائص مجتمع المعلوماتية 

   

 ٤٤ مفهوم التجارة االلكترونية 
 ٤٤ تعريف التجارة االلكترونية 
 ٤٥ مراحل تطور التجارة االلكترونية 
  ٤٦ أنظمة وتشريعات التجارة في المملكة 
 ٤٦ حجم التجارة االلكترونية 
 ٤٧ خدمات التجارة االلكترونية 
 ٤٨ أنماط التجارة االلكترونية 
 ٤٩ فوائد التجارة االلكترونية للمستهلكين 

   

 ٥٠ مفهوم التسوق االلكتروني 
 ٥١ تعريف التسوق االلكتروني 
 ٥١ الفرق بين مفهوم التسويق والتسوق االلكتروني 

 ٥٢ أساليب تطبيق التسوق االلكتروني 

  ٥٢ االلكترونيةالمنتجات التي تقدمها المتاجر 

 ٥٣  الشروط الواجب توافرها في المنتج  
 ٥٤  أنواع المنتجات  
 ٥٤  ماهية السلع  
 ٥٤  أنواع السلع  
  ٥٥  ماهية الخدمات  



  ج 
 

  
 ٥٥  خصائص الخدمات االلكترونية  
 ٥٦  مميزات التسوق االلكتروني  
 ٥٧  عيوب التسوق االلكتروني  
  ٥٩  المشكالت التي تتعلق بالمستهلك أو المتسوق  
 ٥٩  المشكالت التي تتعلق بالمتجر االلكتروني  
 ٦٠  خصائص المستهلكين عبر االنترنت  
 ٦١ معايير رضا المستهلكين عن التسوق االلكتروني 
 ٦٢ خطوات الشراء االلكتروني 
 ٦٣  مزادات التسوق االلكتروني  
 ٦٤ نظم الدفع االلكترونية 

  

   
 ٦٧ تعريف االستهالك 
 ٦٧ أنواع االستهالك 
 ٦٨ تعريف المستهلك 
 ٦٨ أنواع المستهلكين 
 ٦٩ المستهلك االلكتروني تعريف 
 ٧٠  حماية المستهلك االلكتروني  
  ٧٠ المستهلكحقوق 
 ٧١  المستهلك واجبات  
 ٧٢ ادوار المستهلك 

    
 ٧٢ مفهوم سلوك المستهلك 
 ٧٢ تعريف سلوك المستهلك 
 ٧٣ أنواع سلوك المستهلك 
 ٧٣ العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك  

 



  د 
 

  

    

 ٧٩ االتجاهات مفهوم 
 ٧٩  تعريف االتجاهات  
 ٨٠ تكوين االتجاهات 
 ٨١ خصائص االتجاهات 
 ٨٢ وظائف االتجاهات 
 ٨٣ أنواع االتجاهات 
 ٨٤ مكونات االتجاهات 
 ٨٥ تغيير اتجاهات المستهلك 
 ٨٦ اتجاهات األسرة االستهالكية 

  

  

 ٨٧ الطريقة واإلجراءات 
 ٨٧ منهج البحث  
 ٨٧ حدود الدراسة 
 ٨٨ إجراءات الدراسة 
 ١٠١ المعالجة اإلحصائية 

  

  ١٠٢ 

 ١٠٢  البيانات العامة لألسرة -
 ١٠٢  المستوى التعليمي للزوجين -
 ١٠٣  عمر الزوجين -
 ١٠٤  عدد أفراد األسرة -
 ١٠٥  الدخل الشهري لألسرة -

  ١٠٦ 

 ١٠٦  عدد مرات الشراء من مواقع التسوق االلكتروني -



  ه 
 

  
 ١٠٧  التسوق المفضلةمواقع  -
 ١٠٨  وسائل الدفع المفضلة -
 ١٠٩  أكثر الخدمات التي يتم طلبها عن طريق التسوق االلكتروني -
 ١١٠  أكثر السلع التي يتم شرائها عن طريق التسوق االلكتروني -
 ١١١  االتجاهات االستهالكية االيجابية والسلبية ألفراد عينة البحث -

  

 ١١٣ 

 ١٥٨ ملخص النتائج 
  ١٥٩ التوصيات 
  ١٦٠ المراجع العربية 
 ١٧٤ المراجع األجنبية 
 ١٧٧  المواقع االلكترونية  
 المالحق  

  ١(ملحق رقم(    

  ٢(ملحق رقم(   

  ٣(ملحق رقم(   

  ٤(ملحق رقم(   

 ملخص البحث باللغة العربية  

  البحث باللغة االنجليزيةملخص  

  



  و 
 

  فهرس اجلداول


 

 
 

 ٩٥ )    مميزات وعيوب التسوق االلكتروني(قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور  ١

 ٩٦)                           مرحلة ما قبل الشراء(قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور  ٢

 ٩٦ )مرحلة الشراء الفعلي(قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور  ٣

 ٩٧ )راءمرحلة ما بعد الش(قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور  ٤

مرحلة ما قبل الشراء مرحلـة الشـراء   (قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور فرعي  ٥
خطوات الشراء  االلكترونـي فـي   (والدرجة الكلية للمحور الرئيسي ) الفعلي، مرحلة ما بعد الشراء

 )عصر المعلوماتية

٩٧ 

مميزات وعيوب التسوق االلكتروني خطـوات  ( قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور ٦
التسوق االلكتروني في عصـر  (والدرجة الكلية لالستبيان ) الشراء االلكتروني في عصر المعلوماتية

 )المعلوماتية

٩٨ 

 ٩٨ )المكون المعرفي(قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور  ٧

 ٩٩ )المكون الوجداني(عبارة ودرجة المحور قيم معامالت االرتباط بين درجة كل  ٨

 ٩٩ )المكون السلوكي(قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور  ٩

المكـون  ،المكون المعرفي، المكون الوجـداني (قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور ١٠
 )االستهالكية لألسرةاالتجاهات (والدرجة الكلية لالستبيان ) السلوكي

١٠٠ 

 ١٠٠ قيم معامل الثبات لمحاور استبيان التسوق االلكتروني في عصر المعلوماتية  ١١

 ١٠١ قيم معامل الثبات لمحاور استبيان االتجاهات االستهالكية لألسرة ١٢

 ١٠٢ توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير المستوى التعليمي ١٣

 ١٠٣ البحث تبعا لمتغير العمرتوزيع أفراد عينة  ١٤

 ١٠٤ توزيع األسر بعينة البحث تبعاً لعدد أفرادها ١٥

 ١٠٥ توزيع أسر عينة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفة ١٦

 ١٠٦ توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لعدد مرات الشراء من مواقع التسوق االلكتروني ١٧

 ١٠٧ التسوق المفضلة لديهمتوزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمواقع  ١٨

 ١٠٨ المفضلةوسائل الدفع توزيع أفراد عينة البحث تبعاً ل ١٩

 ١٠٩ يتم طلبها عن طريق التسوق االلكترونيكثر الخدمات التي توزيع أفراد عينة البحث تبعاً أل ٢٠



  ز 
 


 

 
 

 ١١٠ االلكترونيشرائها عن طريق التسوق يتم كثر السلع التي ألتوزيع أفراد عينة البحث تبعاً  ٢١

 ١١١ ألفراد عينة البحث والسلبية ةااليجابياالتجاهات االستهالكية  ٢٢

مصفوفة االرتباط بين محاور استبيان التسوق االلكتروني في عصر المعلوماتية ومحـاور اسـتبيان     ٢٣
  لألسرةاالتجاهات االستهالكية 

١١٣  

 ١١٦ وعيوب التسوق االلكتروني تبعا لمتغير تعليم الزوجتحليل التباين لدرجات أفراد العينة في مميزات  ٢٤

 ١١٦ لتعليم الزوج اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ٢٥

 ١١٧ تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في مميزات وعيوب التسوق االلكتروني تبعا لمتغير تعليم الزوجة ٢٦

 ١١٧ لتعليم الزوجة اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ٢٧

 ١١٨ تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في مميزات وعيوب التسوق االلكتروني تبعا لمتغير عمر الزوج ٢٨

 ١١٨ لعمر الزوج اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ٢٩

 ١١٩ تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في مميزات وعيوب التسوق االلكتروني تبعا لمتغير عمر الزوجة ٣٠

 ١١٩ لعمر الزوجة اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ٣١

تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في مميزات وعيوب التسوق االلكتروني تبعا لمتغير عدد أفـراد   ٣٢
 األسرة

١٢٠ 

 ١٢٠ لعدد أفراد األسرة اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ٣٣

العينة في مميزات وعيوب التسوق االلكتروني تبعـا لمتغيـر الـدخل     أفرادتحليل التباين لدرجات  ٣٤
 لألسرةالشهري 

١٢١ 

 ١٢٢ للدخل الشهري اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ٣٥

العينة في خطوات الشراء االلكتروني في عصر المعلوماتية تبعا لمتغير  أفرادتحليل التباين لدرجات  ٣٦
 تعليم الزوج

١٢٤ 

 ١٢٤ لتعليم الزوج شيفيه للمقارنات المتعددةاختبار  ٣٧

العينة في خطوات الشراء االلكتروني في عصر المعلوماتية تبعا لمتغير  أفرادتحليل التباين لدرجات  ٣٨
 تعليم الزوجة

١٢٤ 

 ١٢٥ لتعليم الزوجة اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ٣٩

العينة في خطوات الشراء االلكتروني في عصر المعلوماتية تبعا لمتغير  أفرادتحليل التباين لدرجات  ٤٠
 عمر الزوج

١٢٦ 

 ١٢٦ لعمر الزوج اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ٤١
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العينة في خطوات الشراء االلكتروني في عصر المعلوماتية تبعا لمتغير  أفرادتحليل التباين لدرجات  ٤٢
 عمر الزوجة

١٢٧ 

 ١٢٧ لعمر الزوجة شيفيه للمقارنات المتعددةاختبار  ٤٣

العينة في خطوات الشراء االلكتروني في عصر المعلوماتية تبعا لمتغير  أفرادتحليل التباين لدرجات  ٤٤
 األسرة أفرادعدد 

١٢٨ 

 ١٢٨ لعدد أفراد األسرة اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ٤٥
العينة في خطوات الشراء االلكتروني في عصر المعلوماتية تبعا لمتغير  أفرادتحليل التباين لدرجات  ٤٦

 لألسرةالدخل الشهري 
١٢٩ 

 ١٣٠ للدخل الشهري اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ٤٧
تبعا لمتغير " المكون المعرفي" لألسرةالعينة في االتجاهات االستهالكية  أفرادتحليل التباين لدرجات   ٤٨

  تعليم الزوج
١٣٢  

  ١٣٢  لتعليم الزوج اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة  ٤٩
تبعا لمتغير " المكون المعرفي" لألسرةالعينة في االتجاهات االستهالكية  أفرادتحليل التباين لدرجات   ٥٠

 تعليم الزوجة
١٣٢  

 ١٣٣ لتعليم الزوجة اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة  ٥١

تبعا لمتغير " المكون المعرفي" لألسرةالعينة في االتجاهات االستهالكية  أفرادتحليل التباين لدرجات   ٥٢
 عمر الزوج

١٣٤ 

 ١٣٤ لعمر الزوج اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة  ٥٣

تبعا لمتغير " المكون المعرفي" لألسرةالعينة في االتجاهات االستهالكية  أفرادتحليل التباين لدرجات   ٥٤
 عمر الزوجة

١٣٤ 

 ١٣٥ لعمر الزوجة اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة  ٥٥

تبعا لمتغير " المكون المعرفي" لألسرةالعينة في االتجاهات االستهالكية  أفرادتحليل التباين لدرجات   ٥٦
 األسرة أفرادعدد 

١٣٦ 

 ١٣٦ لعدد أفراد األسرة اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة  ٥٧

لمتغير تبعا " المكون المعرفي" لألسرةالعينة في االتجاهات االستهالكية  أفرادتحليل التباين لدرجات   ٥٨
 لألسرةالشهري  لالدخ

١٣٧ 

 ١٣٧ للدخل الشهري لألسرة اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة  ٥٩
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تبعا لمتغير " المكون الوجداني" لألسرةالعينة في االتجاهات االستهالكية  أفرادتحليل التباين لدرجات  ٦٠
 تعليم الزوج

١٣٩ 

 ١٣٩ لتعليم الزوج اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ٦١

تبعا لمتغير " المكون الوجداني" لألسرةالعينة في االتجاهات االستهالكية  أفرادتحليل التباين لدرجات  ٦٢
 تعليم الزوجة

١٣٩ 

 ١٤٠ لتعليم الزوجة اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ٦٣

تبعا لمتغير " المكون الوجداني" لألسرةالعينة في االتجاهات االستهالكية  أفرادتحليل التباين لدرجات  ٦٤
 عمر الزوج

١٤١ 

 ١٤١ لعمر الزوج اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ٦٥

تبعا لمتغير " المكون الوجداني" لألسرةالعينة في االتجاهات االستهالكية  أفرادتحليل التباين لدرجات  ٦٦
 عمر الزوجة

١٤٢ 

 ١٤٢ لعمر الزوجة اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ٦٧

تبعا لمتغير " المكون الوجداني" لألسرةالعينة في االتجاهات االستهالكية  أفرادتحليل التباين لدرجات  ٦٨
 األسرة أفرادعدد 

١٤٣ 

 ١٤٣ لعدد أفراد األسرة اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ٦٩

لمتغير تبعا " المكون الوجداني" لألسرةالعينة في االتجاهات االستهالكية  أفرادتحليل التباين لدرجات  ٧٠
 لألسرةالشهري  لالدخ

١٤٤ 

 ١٤٥ للدخل الشهري لألسرة اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ٧١

تبعا لمتغير " المكون السلوكي"االتجاهات االستهالكية لألسرة تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في  ٧٢
 تعليم الزوج

١٤٦ 

 ١٤٧ اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة لتعليم الزوج ٧٣

تبعا لمتغير " المكون السلوكي"تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في االتجاهات االستهالكية لألسرة  ٧٤
 تعليم الزوجة

١٤٧ 

 ١٤٧ شيفيه للمقارنات المتعددة لتعليم الزوجةاختبار  ٧٥

تبعا لمتغير " المكون السلوكي" لألسرةالعينة في االتجاهات االستهالكية  أفرادتحليل التباين لدرجات  ٧٦
 عمر الزوج

١٤٨ 
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 ١٤٩ لعمر الزوج اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ٧٧

تبعا لمتغير " المكون السلوكي" لألسرةالعينة في االتجاهات االستهالكية  أفرادتحليل التباين لدرجات  ٧٨
 عمر الزوجة

١٤٩ 

 ١٥٠ لعمر الزوجة اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ٧٩
تبعا لمتغير " المكون السلوكي" لألسرةالعينة في االتجاهات االستهالكية  أفرادتحليل التباين لدرجات  ٨٠

 األسرة أفرادعدد 
١٥٠ 

 ١٥١ لعدد أفراد األسرة اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ٨١

تبعا لمتغير " المكون السلوكي" لألسرةالعينة في االتجاهات االستهالكية  أفرادتحليل التباين لدرجات  ٨٢
 لألسرةالدخل الشهري 

١٥٢ 

 ١٥٢ للدخل الشهري لألسرة اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ٨٣

للعوامل المؤثرة على التسوق "األمام إلىالخطوة المتدرجة "النسبية باستخدام معامل االنحدار  األهمية ٨٤
 االلكتروني في عصر المعلوماتية

١٥٣ 

للعوامـل المـؤثرة علـى    "األمـام  إلىالخطوة المتدرجة "النسبية باستخدام معامل االنحدار  األهمية ٨٥
 لألسرةاالتجاهات االستهالكية 

١٥٥ 

 ١٥٦ بعينة البحث األزواجاالتجاهات االستهالكية بين  ألولويةالوزن النسبي  ٨٦
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 ٤٨            أنماط التجارة االلكترونية ١

 ٦٣            خطوات القيام بالشراء االلكتروني ٢

 ٧٤                 أنواع العوامل االجتماعية المؤثرة على السلوك االستهالكي ٣

 ٧٦         أنواع العوامل السيكولوجية المؤثرة على السلوك االستهالكي ٤

  ٨٣  أنواع االتجاهات ومكوناتها  ٥
  ٨٤  مكونات االتجاه  ٦
 ١٠٢ توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير المستوى التعليمي ٧

 ١٠٣ توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير العمر ٨

 ١٠٤ توزيع األسر بعينة البحث تبعاً لعدد أفرادها ٩

 ١٠٥ توزيع أسر عينة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفة ١٠

 ١٠٦ عدد المرات التي قام فيها أفراد عينة البحث بالشراء من السوق اإللكتروني ١١

 ١٠٧ يفضلها أفراد عينة البحثمواقع التسوق التي  ١٢

 ١٠٨ طرق الدفع التي يفضلها أفراد عينة البحث ١٣

 ١٠٩ بطلبهاأكثر الخدمات التي يقوم أفراد عينة البحث  ١٤

 ١١٠ أكثر السلع التي يقوم أفراد عينة البحث بشرائها عن طريق التسوق االلكتروني ١٥

  ١١١  االتجاهات االستهالكية السلبية وااليجابية  ١٦
  ١١٥  هيكلية التحقق من استبيان التسوق االلكتروني في عصر المعلوماتية  ١٧
  ١٢٣  هيكلية التحقق من استبيان التسوق االلكتروني في عصر المعلوماتية  ١٨
  ١٣١  لألسرةهيكلية التحقق من استبيان االتجاهات االستهالكية   ١٩
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  املقــــــدمة

هائال في وسائل االتصاالت وتقنية المعلومات؛ حتى أصبح يطلـق  يشهد العالم اليوم تطوراً 
عصر الثورة المعلوماتية  وذلك للتغيرات السريعة والمتالحقة المترتبة علـى   -على هذا العصر

 ).١ص،٢٠٠٩ ،شمسه رجاء.(التقدم العلمي والتقني والتي شملت معظم جوانب الحياة

االنترنـت   وشـبكة  عمومـا  واالتصاالت وماتالمعل تكنولوجيا استخدام في وقد كان التوسع
 إلـى  أدى العالمية، مما البيئة في بقوة نفسها فرضت العولمة، كونها تأثيرات عن خصوصا، ناتجا

 معـدل  أصـبح  حيث ؛المجتمعات تكوين و بنية في وحتى المقدمة المنتجات والخدمات في تطوير

  .)٤٨ص ،٢٠٠٦،الخنساء سعادي.(المجتمع تقدم لمدى االنترنت مقياسا استخدام انتشار
 في ساهم المعلومات تقنية في واالبتكار إلى أن التطور) Brich etal., 2000( ويشير برتش

الطرق  من أفضل بطريقة والخدمات للسلع التجاري التبادل عملية سهل الدول مما بين الحدود إذابة
 وسـائل  فـي  تتـوافر  للمعلومات ال العالمية ةالشبك بها تتمتع التي البيع، فالمميزات في التقليدية

  .مطرد وبشكل نموها في ساهم مما األخرى االتصال
وقد أدرك المستهلكون ومنظمات األعمال المزايا الفريدة والجديدة التي يمكن تحقيقها عبـر  
االرتباط باالنترنت فاألفراد يستطيعون أن يتصلوا بالبائعين ويبحثون عن المنتجـات مـن سـلع    
وخدمات ويخططون وينفذون عملية الشراء عبر تقويم البدائل المتعددة على االنترنـت وإجـراء   

  ).١٣ص،٢٠٠٤،يوسف أبو فارة.(مقارنات األسعار واتخاذ قرار الشراء
وتعد شبكة اإلنترنت عهد جديد في عالم التسويق لكل من المنـتج والمسـتهلك، إذ تمكنـت    

مي ووضعت استراتيجيات دقيقة وعلمية للتسـويق عبـر   الشركات من إدارة معلوماتها بشكل عل
اإلنترنت، حيث تتيح هذه الشبكة فرصة للشركات لدخول األسواق العالمية وزيادة فـرص البيـع   

فالمسـتهلك هـو   . واألرباح إذ كان بإمكانها تلبية متطلبات الزبائن في جو من المنافسة الحـادة 
طـارق  . (لفة و تسويقها إلشباع حاجاته المختلفـة األساس الذي يعتمد عليه  إلنتاج منتجات مخت

  ).٢ص، ٢٠٠٧هاشم، عمر أبو حميدة، 
علـى   وقد ظهر التسويق اإللكتروني والذي يعد تطبيقاً حقيقياً لفكـرة العولمـة، و اعتمـد   

  بعمالئها بكفاءة، األمر الذي أدى إلى  إمكانيات شبكة اإلنترنت وجعلها سوقاً التصال الشركات
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عمـرو عبـد   .(إلـى اإللكترونـي   تجـارة العالميـة مـن الشـكل التقليـدي     تحـول شـكل ال  
  ).٢ص،٢٠٠٤،الغني

إذ يقبل ماليين الناس على التسوق بانتظـام  ، وأصبح التسوق عبر االنترنت ظاهرة معاصرة
لعدم وجود حاجة للـذهاب إلـى   ،وفي ذلك اقتصاد للوقت ،مستخدمين أجهزة الكمبيوتر الشخصية

كما يقتصد في المال ألنه يوفر تكاليف التنقل وربما السفر فضـال عـن   ، للشراء المركز التجاري
أن  المتسوق يقوم بعملية تسوق واسعة عبر االنترنت ليختار السلعة أو الخدمة المناسبة بالسـعر  

  ) .١٥١ص، ٢٠٠٧،سعيد عقل ونور الدين النادي. (المناسب
ــن فيرشــ   ــل م ــة ك ــت دراس ــيس و وارد بوالوواتفق   (Ward&lee,2001,p6 ل

(Vrechopoulas,et.al,2001,p142 التسوق بنشاط للقيام المستهلكين تدعو التي األسباب من أن 

المنتجـات   من العديد على العثور المستهلك خاللها من يستطيع التي السهولة في تكمن الشبكة عبر
 الخدمة وتوافر. الخيارات وتعدد المنتجات تلك عن التفصيلية المعلومات إلى اإلنترنت، إضافة عبر

  .قياسية بأرقام الطلبات وتلبية للمستهلك الوقت وتوفير ساعة ٢٤ مدار على
  wolfinbarger&gilly,2002,p34-35(  ويعتبر كل مـن مودهـل وولفـين وجيللـي    

(modahl,2000,      أن التسوق المباشر عبر االنترنت يتسـم بالكفـاءة والعقالنيـة وان العمـالء
إلـى  % ٦٦كما كشفت بحوث التسويق لبعض الشركات إن مـن  ، يقومون بالتسوق بشكل سريع

 .من عمالء المواقع االلكترونية يقومون بالبحث عن منتجات محددة% ٨٠

يؤيـدون ويشـجعون    % ٧٧٫٤٦إن نسبة ) ٣٠ص،٢٠٠٢(وأشارت دراسة بختي إبراهيم 
نـي واعـد   مستقبل التسوق  االلكتروعلى أن يدل  وهذا ما% ٢٢.٥٤التسوق اإللكتروني،مقابل 

  .فيما  لو أتيحت الوسائل الضرورية والالزمة لذلك
وقد أشارت نتائج مسح واسعة لمستخدمي االنترنت في السعودية إلى استخدام واسع للتجارة 

. من عدد سكان المملكـة %  ١٤.٢٦مليون مستخدم بنسبة  ٣.٥االلكترونية في السعودية تجاوز 
  ).٢٣ص، ١٤٣١خولة الفقيه، (

اخـتالف تخصصـاتهم    على التنمية باحثي تجذب التي الدراسات من االستهالك وتعد دراسة
 يلعـب  األخر حيث االقتصادية القطاعات نشاطات جميع حوله تدور المحور الذي هو فاالستهالك

 التنمية االقتصـادية  في يؤثر وإنتاجها، وبالتالي ومدخراتها الدول استثمارات تحديد في دورا هاما

  ).٢ص،٢٠٠٧،عبير عجاج.(ونموها المجتمعات بناء في لزاويةا حجر تعد التي
اقتصادية كبـرى،  وقود من الزمن تغيرات اجتماعية، ويشهد المجتمع السعودي لمدة ثالثة ع
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وأصبح المجتمع السعودي حاليا تسوده ثقافة االستهالك وتنتشر على مستوى األفـراد واألسـرة   
والسلوكيات االستهالكية المسـندة إليهـا، مسـائل مكلفـة     والمجتمع، بحيث صارت هذه الثقافة 

هالـة  .(للمجتمع بل وتؤثر سـلبا علـى اسـتكمال عمليـة التنميـة والتحـديث القائمـة فيـه        
  ).١٠ص،١٤٢٥،صقر

مهما ، ويالحظ أن العامل المشترك بين األسر في العصر الحالي أنها أصبحت أسر مستهلكة
محمـد  .(دهـا أو اتجاهـاتهم أو قـدراتهم الشـرائية    مواقعها أو مسـتويات تعلـيم أفرا   اختلفت
  )  .١٢ص،٢٠٠٤،عبيدات

وتكتسب األسر الكثير من المعتقدات، كما تتبنى العديد من االتجاهات وهو ما يعنـي مـن   
وجهة النظر التسويقية أن سلوكها الشرائي يتشكل أو يتأثر وفقا لتلك المعتقدات أو هذه االتجاهات 

  ).٣٥٥ص،٢٠٠٦،طارق طه(
عالمتهـا   أو المنظمـات  صورة نحو خياراته لتحديد المستهلك واتجاهات مواقف تشكيل عدوي
 إلى بحاجة هي المختلفة، وإنما الترويجية ببرامجها المنظمات تلك نشاط على قاصرة غير التجارية

علـى   ذلك الحراك األفراد، وقدرة بين التفاعلي الحراك تمثل الخارجية والتي العوامل ودراسة فهم
 نظـام .(من سـلع وخـدمات   .عليهم يطرح ما حيال محايدة أو سلبية و أ ايجابية اتجاهات تشكيل

  ).٥ص،٢٠٠٩سويدان، 
إلـى أن  ) Brown,2003&Monsuw,2004(هذا قد توصلت دراسة كل من براون ومونسيو   

نـت  اتجاهات وميول المستهلكين نحو الشراء عبر االنترنت ال تتأثر فقط بسهولة اسـتخدام االنتر 
صـفات  : بل تتـأثر بعوامـل أخـرى مثـل    ،والفائدة والمتعة التي عليها المستخدم من االنترنت

كمـا أن  ،توافر الثقة بالشراء عبر االنترنـت ،خصائص المنتج الخبرة السابقة للمستهلك،المستهلك
اتجاهات المستهلكين نحو الشراء ليس لها اثر معنوي على ميل المستهلكين لشراء المنتجات عبر 

كل من نوع المنتج وعمليات الشراء السابقة التي قـام بهـا المسـتهلك     أنبينما بينت ،النترنت ا
  .والنوع يؤثر على نية الشراء عبر االنترنت

 شـهدت  التي الفترة المعلوماتية، وهي الثورة عصر الماضية، بأنها الثالثة العقود لقد وسمت

البشـري،   العقل أمام مفتوحة إمكانات من قدمه وتطورها، وما قدراته وإرهاف ،انتشار الكمبيوتر
. لذا فان العصر الذي نعيشه اليوم يستحق بامتياز تسميته عصر المعلومات والثورة المعلوماتيـة 

  ).٢٠٨ص،٢٠٠٢،سمير حسن(
كما تقدمت الصناعات المعلوماتية في كل مناشط الحياة، وقد اثر هذا التطور علـى نوعيـة   
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بالتالي يخلق طلبا متزايدا على السلع والخدمات وتطـورت وسـائل   الحياة ومستوى المتطلبات و
فأصبحت المعلومات المتعلقة  بالسلع والخدمات  متوفرة .  اإلنتاج والتسويق لمواجهة هذا الطلب

في التوقيت المناسب وقت الحاجة لها، و تغطي جميع أوجه النشاط المتعلق بها كسـعر السـلعة،   
  )١٧ص،٢٠٠٠السعيد عاشور، . (تاجها، و مواصفاتهاودرجة الجودة بها، ومصدر إن

 والثقافيـة، وأدى  السياسية واالجتماعية األصعدة على االقتصادية العولمة تداعيات وظهرت

 واألنمـاط  المفـاهيم والقـيم   نظام لمركزية وإخضاعها وثقافتهم األفراد سلوكيات تنميط إلى ذلك

  )٣ص،٢٠١٠، سوسن ضليمي. (المستحدثة االستهالكية السلوكية
وعلى ذلك فقد تم اختيار ظاهرة التسوق االلكتروني وتأثيره على  االتجاهات االسـتهالكية   

للوقـوف علـى    ؛لألسرة السعودية تحت تأثير الثورة المعلوماتية للعصر الحالي من قبل الباحثة
لمجتمـع  حجم المشكلة ودراستها دراسة متعمقة بحيث تفيد قراءتها قراءة اجتماعية علمية فـي ا 

السعودي، من تطبيق نتائجها التي قد توضح لهم بعض الجوانب المساعدة على رسـم سياسـات   
  .فعالة في التسوق واالستهالك

  : مشكلة البحث
أصبح التسويق االلكتروني يعالج الكثير من مشكالت التسوق وخاصة ما يتعلق بالتسوق في 

أصبح يتيح لألسر المستهلكة فرصـة الحصـول   األسواق التقليدية، إذ أن التسوق عبر االنترنت 
على السلع والخدمات المطلوبة دون الحاجة إلى مغادرة المنزل من خالل النظم الداعمة لألعمال 

كما أن هناك دافعية عالية لتغيير اتجاهات المستهلكين حول السلع والخدمات المقدمة . االلكترونية
ستعدادا لتعديل اتجاهاتهم لرغبتهم في الحصول على عبر التسوق االلكتروني، فقد يكونون أكثر ا

فاالتجاهـات المرتبطـة بالسـلوك    ، كافة المعلومات المرتبطة بالشئ الذي سيبنى االتجاه نحوها
الشرائي تكتسب من التجربة  المباشرة للسلعة أو الخدمة، باإلضافة إلى المعلومـات  المحصـل   

  .عليها من مختلف مصادر المعلومات
فهـي وسـائط   ،الثورة المعلوماتية في تلقي واستخدام واسـتهالك المنتجـات   حيث ساهمت

  .وقنوات تصب في حياتنا اليومية وتوثر في المنظومة االقتصادية والثقافية للفرد واألسرة
  : سبق تصاغ مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية وفي ضوء ما

 ة على اتجاهات األسرة االستهالكية؟ بالتسوق االلكتروني في عصر المعلوماتي أثر القيام  ما -١

 هل هي إيجابية أم سلبية ؟ االستهالكيةأسر العينة  اتجاهاتهي نوعية  ما -٢
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العينة تـأثيرا علـى ممارسـتهم للتسـوق االلكترونـي       ألسرهل للمتغيرات الديموغرافية  -٣
 واتجاهاتهم االستهالكية ؟

  : أهميـــة البحث
  : األهمية العلمية -١

الدراسة أهميتها العلمية من حيث كونها تمس عدداً مـن المجـاالت الجوهريـة    تكتسب هذه 
خاصة فيما يتعلق بالتسوق االلكتروني في عصر المعلوماتية الذي ألغـى الحـدود والقيـود    
لدخول األسواق التجارية والتي بفضلها تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المسـتهلك بغـض   

و االتجاهات االستهالكية لألسرة ومن ثم فهذه الدراسـة  . ريالنظر عن موقع البائع أو المشت
بـافتراض أن  ، االتجاهات إيجابية أم سـلبية  تحاول إبراز اتجاهات األسرة وما إذا كانت هذه

االتجاهات تؤثر على السلوك الشرائي للمستهلك في عصر الثورة المعلوماتية ، وتحديد درجة 
و تكوين اتجاه جديد  لم يكن موجود لـدى األفـراد نحـو    تأثير المعلومات كتغيير اتجاه قائم أ
والذي يتضمن حدوث تغيـر فـي األنمـاط السـلوكية     . المنتجات المعروضة عبر االنترنت

كإضـافة إلـى الرصـيد المعرفـي      ،الحالية في أسرة المجتمع السعوديواألساليب الحياتية 
  . المتراكم في هذا الجانب

  :األهمية العملية -٢

، السـعودي  المجتمـع  فـي  االلكتروني التسوق واقع عن وتعميمات حقائق إلى التوصل -١
 المسوقة الجهات تساعد  التي، المفضلة الدفع وطرق، شراؤها يتم التي المنتجات ونوعية

 مـن  شـريحة  اكبـر  جـذب  من تمكنها و التسويقية واألساليب الطرق أفضل اتخاذ من
 الشـحن  وخـدمات  الـدفع  وسياسـات  للمواقع التفاعلية التصاميم طريق عن المتسوقين
 .والتوصيل

 مـن  الشخصـي  بالبيع القائمين و االلكتروني التسوق مواقع عن لينالمسئو أنظار توجيه -٢
 التقنيـة  طبيعـة  مع يتالءم تسويقي مزيج على والتركيز التسويقية أساليبهم تطوير اجل

 . السعودي المجتمع وثقافة الحديثة

 يتـوافر  ومـا  اإللكتروني التسوق تستخدم التي االستهالكية األسرة اتجاهات واقع رصد -٣
 اتخـاذ  من تمكنها والتي ،االنترنت شبكة صفحات عبر المختلفة المعلومات كم من لديها

 .كبيرة علمية خلفية على مبنية استهالكها اتجاهات في وتؤثر الشراء قرارات
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 : في متمثلة المجتمع مؤسسات بعض تفيد الدراسة هذه إليها تتوصل التي النتائج -٤

  من أجل تنظيم قطاع السوق اإللكترونيـة  ،وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية
منافساً قوياً وبديالً للسوق التقليدية ووضـع ضـوابط لحمايـة المسـتهلك      واعتبارها
 .اإللكتروني

  نحو السوق  الموجهةمن أجل التوسع في السياسات ،هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
وأعمال االتصاالت اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات التي تشهد نمواً كبيراً وتضاعف 

 .حجم العوائد

  القطاع المصرفي والبنوك لتدعيم الجوانب األمنية في أنظمة الدفع اإللكترونية.  

  : البحث  دافــأه
  :البحث في التالي أهدافوتحددت 

 األسر واتجاهات ،  المعلوماتية عصر في االلكتروني التسوق بين العالقة إيجاد -١
 .االستهالكية

 مع  المعلوماتية عصر في اللكترونيا بالتسوق تقوم التي  العينة أسر بين الفروق إيجاد -٢
 . الدراسة متغيرات

 متغيرات مع الثالث، بمكوناتها االستهالكية اتجاهاتها في  العينة أسر بين الفروق إيجاد -٣
 .الدراسة

 .المعلوماتية عصر في االلكتروني التسوق على تأثيرا العوامل أكثر تحديد -٤

، المعرفي(بمكوناتها لألسرة االستهالكية االتجاهات على تأثيرا العوامل أكثر تحديد -٥
 ).السلوكي الوجداني

 السلوك على تأثيرا)  ،السلوكيالوجداني،المعرفي( االتجاه مكونات أكثر على التعرف -٦
 . لألسرة االستهالكي
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    : روض البحثــف
  :وكانت فروض الدراسة كالتالي

استبيان التسوق االلكتروني في عصر المعلوماتية ومحاور  توجد عالقة ارتباطيه بين محاور -١
  .استبيان االتجاهات االستهالكية لألسرة

التسوق توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في مميزات وعيوب  -٢
تعليم الزوج والزوجة، عمر الزوج والزوجة، عدد أفـراد  (االلكتروني تبعا للمتغيرات التالية 

  )األسرة، الدخل الشهري لألسرة
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينـة فـي خطـوات الشـراء      -٣

الزوج والزوجة، عمر الـزوج   تعليم(االلكتروني في عصر المعلوماتية تبعا للمتغيرات التالية 
  )والزوجة، عدد أفراد األسرة، الدخل الشهري لألسرة

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في االتجاهات االستهالكية  -٤
تعلـيم الـزوج والزوجـة، عمـر الـزوج      (تبعا للمتغيرات التالية " المعرفيالمكون "لألسرة 

  ).د األسرة، الدخل الشهري لألسرةوالزوجة، عدد أفرا
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في االتجاهات االستهالكية  -٥

تعليم الـزوج والزوجـة، عمـر الـزوج     (تبعا للمتغيرات التالية " الوجدانيالمكون "لألسرة 
  ).والزوجة، عدد أفراد األسرة، الدخل الشهري لألسرة

وق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في االتجاهات االستهالكية توجد فر -٦
عمر الـزوج  والزوجـة، تعلـيم الـزوج   (تبعا للمتغيرات التاليـة  " السلوكيالمكون "لألسرة 

  ).والزوجة، عدد أفراد األسرة، الدخل الشهري لألسرة
  .روني في عصر المعلوماتيةتختلف نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على التسوق االلكت -٧
  .تختلف نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على االتجاهات االستهالكية لألسرة -٨
  .تختلف األوزان النسبية ألولوية االتجاهات االستهالكية بين األزواج بعينة البحث -٩
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  : المصطلحات والمفاهيم البحثية
 ):  Electronic shopping(التسوق االلكتروني  -١

  بأنه مجموعة "التسوق اإللكتروني ) ١٠٧ص،٢٠٠٤(يعرف يوسف أبو فارة
سلع (الجهود التي يبذلها المشتري عبر االنترنت للبحث عن منتجات محددة 

والمفاضلة بين هذه المنتجات المعروضة للبيع في المتاجر ..) وخدمات
 ".االلكترونية المختلفة المنتشرة في فضاء االنترنت

  عملية "بأنه ) ٢٠-١٩ص ،٢٠٠٧(عقل ونور الدين النادي كما يعرفه سعيد
جمع المعلومات والبيانات عن السلع والخدمات التي تزود المستهلك بالمعلومات 

ويتم ذلك بواسطة ،التي يحتاجها لكي يتخذ على أساسها قرار الشراء الصحيح 
ت التي واستعراض السلع والخدما،االلكترونية المختلفة)المتاجر(زيارة المواقع 

 ".تعرضها والحصول على معلومات مفصلة عن أنواعها وموصفاتها وأسعارها
 نوع من عمليات البيع " وتعرف الباحثة التسوق االلكتروني إجرائيا على انه

والشراء التي تتم ما بين المستهلكين والمنتجين باستخدام تكنولوجيا المعلومات و 
 ".االتصاالت

  ): Attitude(االتجاه  -٢
 ف جوردن البورت يعر)gordon.allport,1954(  وهو من الرواد األوائل

بأنها حالة من استعدادات عقلية ونفسية وعصبية "المهتمين بتعريف االتجاه 
تتكون  لدى الفرد من خالل الخبرة والتجربة التي يمر بها الفرد وتؤثر هذه 

األشياء  الحالة تأثيرا ملحوظا على استجابات الفرد أو سلوكه إزاء جميع
والمواقف التي تتعلق بهذه الحالة ومعنى ذلك أن االتجاه حالة استعداد للنشاط 

الدين  صالح(".الجسمي والعقلي تعد الفرد وتهيئة الستجابات معينة
 ).٦ص،٢٠٠٢،عالم

 تعبر عن ميول الفرد ووجهات نظره السلبية واإليجابية والحيادية  االتجاهات
والتي ، جاه الموضوعات واألشياء واألشخاص والتي تمتاز بالثبات النسبي ت

وهي حصيلة تأثر الفرد ،بدورها توجه تصرفات وسلوك اإلنسان نحوها
جبر .(بالبيئة المحيطة به اتصالهبالمثيرات العديدة التي تصدر عن 

 ).١٣ص،٢٠٠٦،النعيمي
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  ميل الفرد نحو اتخاذ موقف "االتجاه بأنه  ) ٣٦٥ص،٢٠٠٦(ويعرف طارق طه
   ".بني فكرة ما في صورة تفضيل أو عدم تفضيلمعين أو ت

  مكونات نفسية وعقلية سلبية أو ايجابية "وتعرف الباحثة االتجاه إجرائيا على انه
تتكون لدى الفرد نتيجة ما يعايشه من مواقف معينة ويؤثر في سلوكه 

  ."االستهالكي
   ):(Consumption االستهالك  -٣

  اسـتعمال السلــع و الخــدمات بقصــد     عبارة عـن  " يعرف االستهالك بأنه
الحصـول على منافـع، سواء تم  ذلك مع زوال األعيان أو مع بـقائها و نقـص 
قـيمتها أو ذهــابها، األمر الذي يتسبب عنه فقـدان القيمــة الحقيقة للشــئ  
المستهــلك مما يؤدي إلى تغيير فـي صـفاته الكليـة مـن شـأن اإلعـراض       

 ).٣٣ص،٢٠٠٢،موفق عبده".(عنه

  التمتع أو إتالفها أو سلع استخدام "بأنه) ١٠٠ص،١٤٢٧(ويعرفه خالد الجريسي 

 ".معينة أو رغبات حاجات إشباع أجل من بخدمات، وذلك

 بأنه إشباع الرغبات وتحقيق الحاجات : "وتعرف الباحثة االستهالك إجرائيا
باستعمال السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها عن طريق التسوق 

  ".االلكتروني

 ): Informatics( المعلوماتية -٤

  المعلومات تكنولوجيا استخدام عملية هي) "٢ص،٢٠٠٩(ويعرفها هالل البياتي 

 وخزن تنظيم لغرض وبرمجيات وشبكات حواسيب أجهزة من واالتصاالت

 وحمايتها أمنها على تناقلها واستخدامها والمحافظة و ومعالجتها المعلومات

 ".إدامتها وضمان

  ذلك اإلطار الذي يحوي " أنها) ٣١ص،١٤٣٠(ويعرفها صبري المبارك
ونظم المعلومات وشبكات االتصال ، وعلوم الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات

  .وتطبيقاتها في مختلف مجاالت العمل اإلنساني المنظم
 السلع المعلومات التي يحصل عليها المستهلك عن "  وتعرفه الباحثة إجرائيا بأنها

والخدمات من خالل التصفح االلكتروني والتي تؤثر في اتجاهاته وسلوكه 
 ".ايأو إيجاب اًياالستهالكي سلب



 

 
 

  
  
  
  
  

  
 

 

 

 



 

 
 

   متهيـــــد
الحالية إلى التعرف على التسوق االلكتروني وأثرة على اتجاهـات األسـرة   تهدف الدراسة 

  .االستهالكية في عصر المعلوماتية
ويتناول هذا الفصل عرض بعض الدراسات السابقة والبحوث المرتبطة بموضـوع البحـث   

هذا وقد روعي اسـتعراض  . والتعرف على أهدافها واهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسات
وقد تم تقسيمها إلى ثالثة محاور  . الدراسات والبحوث تبعا لتتابعها الزمني من األقدم إلى األحدث

  : يرئيسية ه
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  الدراسات السابقة المرتبطة بالتسوق االلكتروني: أوال
 

 عنوان البحث -١
Internet Real Estate Information : Are Home Purchase Paying 

Attention to it 
  هل يدركها مشترو المنازل: المعلومات المتوفرة على اإلنترنت حول العقار

 .Littlefield , J. E., and cook D.L اسم الباحث

 2000 سنة البحث

 Journal Of Consumer Marketing جهة البحث 

 بالمعلومات اإلحصائية المنزل في اإلنترنت مستخدمي اهتمام مدى على التعرف - هدف البحث

 .وغيرها والمواقع الشبكة عن تصدر التي والتقارير

 واختبار لفحص نموذج تطوير خالل من االفتراض هذا صحة اختبرت الدراسة هذه -

 .للشراء المنزلي استخدام اإلنترنت

 يطلعوا أو أبدا يتابعوا لم للشراء المنزلي اإلنترنت مستخدمي من % ٤٠ حوالي أن .١ أهم النتائج

 . المواقع أو اإلنترنت تحديثات أو بالشراء المتعلقة االلكترونية على اإلحصاءات

 عوامل كلها ، والعمر ، اإلنترنت استخدام وطبيعة ، اإلنترنت بمعلومات الوعي أن .٢

 . المنزلي الشراء في اإلنترنت كفاءة مدى تؤثر على

 الشراء محاولة لدى مهم عامل هو معه التعامل يتم الذي المتجر عن الرضا أن وجد .٣
  
  

 عنوان البحث -٢

Factors Influencing the Types of Products and services 
Purchased Over The Internet 

العوامل المؤثرة على أنواع المنتجات والخدمات التي يتم شراؤها عبر شبكة 
 اإلنترنت

 Phau , Ian & Poon, Sui M اسم الباحث
 2000 سنة البحث
 Internet Research and Colon: Electronic Networking Applications جهة البحث

and Policy 
 عـن  والممتنعـين  المحتملين المشترين سلوك مقارنة هو للدراسة األساسي الهدف - هدف البحث

 .سنغافورة في اإلنترنت عبر الشراء

 المشـتري  خيار في أكيد نحو على ستؤثر والخدمات المنتجات لمختلف الصفات أن -١ أهم النتائج

 .اإلنترنت خالل من أو المتاجر عبر الشراء بين االختيار بخصوص أو المستهلك

 الشبكة خالل من شراؤها يمكن التي والخدمات المنتجات بعض البحث أظهر -٢
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 أو التكلفة قليلة المنتجات هي اإلنترنت عبر مبيعا األكثر المنتجات أن البحث أظهر -٣

   .مميزة الوقت نفس في وتكون الكومبيوتر برامج مثل ملموسة غير قيمة لها التي

 عنوان البحث -٣
Perceived risk for shopping via the internet among US. 

Consumers 
  الخطر المدرك للتسوق عبر االنترنت بين المستهلكين األمريكيين

 .Miley , K اسم الباحث
 2001 سنة البحث
 Graduate school of the Texas woman’s university  college of arts جهة البحث

and sciences 
وصف الخصائص الديموغرافية و مستويات الخطر المدرك للمسـتهلكين الـذين     - البحث هدف

 .يشترون و ال يشترون عبر االنترنت
تقييم العالقة بين الخصائص الديموغرافية للمجيبين و مسـتويات شـرائهم عبـر      -

  .االنترنت
تزيـد  مستهلك في الواليات المتحدة األمريكية  ٢٨٥٣وقد اشتملت عينة الدراسة على 

 .سنة ١٨أعمارهم عن 
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الرغبة في استخدام الموقع الشبكي للشـراء   -١ أهم النتائج

وبين كل من المؤهل العلمي و الدرجة الوظيفية، والدخل السنوي لألسرة  الحالـة  
  . االجتماعية و العمر

المدرك للجوانب الماليـة و  كما تبين وجود عالقة بين مستوى استخدامه و الخطر  -٢
  .المادية و النفسية و االجتماعية و الوقت و األداء

 .كما توجد عالقة بين استخدامه و مستويات الدخول و الشراء عبر اإلنترنت  -٣
  

 عنوان البحث -٤

Demographic An Motivation Variables Associated With 
Internet Usage Activities  

  الديموغرافية والتحفيزية المرتبطة بأنشطة مستخدم اإلنترنتالمتغيرات 
 Teo ,Thompson اسم الباحث
 2001 سنة البحث

 Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy جهة البحث 
 .اإلنترنتاستخدام  بنشاطات المرتبطة والدوافع الديمغرافية المتغيرات على التعرف - هدف البحث
لم يكونا عاملين حاسمين في التفرقة بين المشـاركين   عمرمتغيرات التعليم وال أن -١ أهم النتائج

 .التجوال والشراء عبر االنترنت أنشطةمن ناحية االختالف في 
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 مـن  أكثر اإلنترنت عبر والشراء البرامج تنزيل لممارسة غالبا يتجهون الذكور أن -٢

 االلكترونية الرسائل إرسال ممارسة نحو أكثر يتجهن ما غالبا والالتي النساء

 االلكترونيـة  الرسـائل  الستخدام ً ميال أكثر الشباب من لالنترنت المستخدمين أن -٣

  .السن كبار من وتنزيل البرامج
 األنشطة باستخدام مرتبطة اإلنترنت استخدام من المرجوة الفائدة أن الدراسة وجدت -٤

 الرسـائل  بإرسـال  فقط مرتبطة واالستمتاع االستخدام سهولة فيما مجتمعة األربعة

 .والتصفح والتحميل
  

 اإلنترنت الدولية المعلومات شبكة عبر المستهلكين للتسوق تبني في المؤثرة العوامل عنوان البحث -٥

 حصة الخيال اسم الباحث
 م٢٠٠٢ سنة البحث
 ماجستيرجامعة عين شمس، كلية التجارة، رسالة  جهة البحث
 من اإلنترنت عبر للتسوق التبني عملية على المؤثرة العوامل أهمية درجة تحديد - هدف البحث

  .توافرها ودرجة المتبنين وجهة نظر
عبر  للتسوق المتبنين وغير المتبنين من لكل الديمغرافية الخصائص على التعرف -

 .بينهما جوهرية فروق هناك كانت إذا ما وتحديد اإلنترنت
 التسوق على المؤثرة العوامل ألهمية المتبنين إدراك بين معنوية فروق توجد ال -١ النتائجأهم 

  .العوامل تلك وتوفر عبر اإلنترنت
 بالنسبة وذلك اإلنترنت عبر للتسوق المتبنين وغير المتبنين بين معنوية فروق هناك -٢

 متوسطالتعليمي، الوظيفة،  النوع، المستوى وهي الديمغرافية لبعض الخصائص

 األسرة دخل

بالنسبة  اإلنترنت عبر للتسوق المتبنين وغير المتبنين بين معنوية فروق يوجد ال  -٣
 .السن، الجنسية، اإلمارة  وهي األخرى الديمغرافية للخصائص
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 االنترنت في الجزائر عنوان البحث -٦

 بختي إبراهيم اسم الباحث

 م٢٠٠٢ سنة البحث

 مجلة الباحث،  جامعة  ورقلة  جهة البحث

فـي   اإللكترونية والتجارة اإلنترنت تتعلق باستخدامات الوقوف على عدة متغيرات  - هدف البحث
 قابلة هي لالتصاالت بالجزائر، وهل التحتية البنية صالحية معرفة الجزائر، وكذلك

 .التجارية إلكترونيا المنافسة غمار لخوض

 أخرى، التحقق الشبكة، وبصورة من خالل التسوق لفكرة المستهلك قبول إمكانية مدى -

فرد  ٢٠٠وقد بلغ عدد أفراد العينة .اإللكترونية التجارة القرار بمستقبل صناع وعي من
 .من مستخدمي شبكة االنترنت الجزائريون بمختلف شرائحهم ومستوياتهم 

معينة  أو خدمة سلعة اقتناء ساهم االنترنت في توفير معلومات ساعدت البعض في -١ أهم النتائج
 أن لمعـرفتهم  ذلـك  نفت ذلـك ويرجـع  % ٥٠.٠٧الباقية  والنسبة% ٤٩.٣٠بنسبة 

 .التسديد إمكانات توفر عدم ظل في والخدمات صعب المنتجات على الحصول

 السلع في قلة تتمثل اإللكتروني التسوق على المشجعة العوامل أن أظهرت الدراسة -٢

 االختيارات تعدد ثم% ٢٧.٧٧بنسبة  األسعار مقارنة تلتها%  ٢٩.٦٥بنسبة محليا

 %١٥.٧٩بنسبة  المالية سهولة التحويالت وأخيرا% ٢٦.٧٩بنسبة 

التسـوق   ويشـجعون  يؤيـدون  المشـاركين  من% ٧٧.٤٦نسبة  أن الدراسة بينت -٣
 اإللكترونـي  مستقبل التسـوق  أن على يدل ما وهذا% ٢٢.٥٤اإللكتروني، مقابل 

 .لذلك والالزمة الضرورية أتيحت الوسائل واعد إن

وبلغت نسبة % ٢١.٧اما عن طرق الدفع فكانت نسبة استخدام البطاقات االئتمانية  -٤
 %٢٥ونسبة الدفع عند التسليم % ٢٨التحويل البنكي 

  
  
  
  



١٤  
 

 TRUST AND SATISFACTION, TWO STEPPING STONES  عنوان البحث -٧
FOR SUCCESSFUL E-COMMERCE RELATIONSHIPS  

 مجال التجارة فيالثقة واألمان المكونات األساسية لعالقات تجارية ناجحة 
 اإللكترونية االستهالكية

 Dan J. Kim, Donald L. Ferrin, H. Raghav Rao اسم الباحث

 2003 سنة البحث 

 publication in Information Systems Research, ICIS جهة البحث

وإطار عملي لبناء الثقة لدى المستهلك ورضاه في سياق  تجميع وتطوير نموذج - هدف البحث
ليس فقط في كيفية صياغة قرارات ما قبل الشراء ، التجارة اإللكترونية

ولكن أيضا بحث هذه العالقة على المدى الطويل في العالقات مع ، للمستهلكين
 .البائع

قرار شراء المستهلك أن موضوع الثقة المباشرة وغير المباشرة تؤثر على  -١ أهم النتائج
  باالشتراك مع المخاطر المدركة والمنفعة المدركة

ما قبل (أن معامل الثقة يؤثر على والء المستهلك في مراحل الشراء المختلفة  -٢
واآلثار المترتبة على تلك ، )بعد إتمام عملية الشراء -أثناء الشراء - الشراء

  الممارسات فضال عن القيود والتوجهات المستقبلية

الثقة واألمان هي المكونات األساسية لعالقات تجاريـة ناجحـة فـي مجـال      أن -٣
 األعمال التجارية في التجارة اإللكترونية االستهالكية

  
  عنوان البحث -٧
 

Influencing the Online Consumer's Behavior The Web 
Experience 

  تجربة مواقع الويب: التأثير على سلوك المتسوق عبر اإلنترنت

 Constantinides , Efthymios الباحثاسم 

 2004 سنة البحث

 Internet Research , MCB university جهة البحث

 العالية المنافسة اإلنترنت تسويق بيئة في بالمستهلكين والظفر التأثير كيفية البحث عن- هدف البحث
 .االنترنت على المستهلك سلوك في تؤثر التي العوامل وتحليل. 

 إلى اإلنترنت عبر الشرائي السلوك على تؤثر التي العوامل تقسيم إلى الدراسة وتوصلت النتائجأهم 

  : هي ثالث مجموعات
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 .معه الموقع والتفاعل استخدام بسهولة تتعلق وهي عوامل الوظيفية  العوامل -

 .باإلنترنت الثقة بمدى تتعلق وهي عوامل  النفسية العوامل -

 التسويقي الموقع والمزيج عرض بطريقة تتعلق وهي عوامل بالمحتوى تتعلق عوامل -

   .المستخدم
 إطار عمل مقترح لعوامل قبول المستهلك للتسوق االلكتروني عنوان البحث -٩

 عبد العظيم محمد أبو النجا اسم الباحث

 م٢٠٠٥ سنة البحث

 رسالة دكتوراه، كلية التجارة ، جامعة اإلسكندرية  جهة البحث 

بحث واستكشاف العديد من النقاط البحثية المتعلقة بنجاح التسوق االلكتروني فـي   - البحثهدف 
 .مصر ومدى قبول المستهلك له والمنتجات المناسبة التي يمكن تسوقها الكترونيا

 .قبول فكرة التسوق االلكتروني مازالت غير مرتفعة بصفة عامة لدى المستهلك  -١ أهم النتائج

قبوال لتسوقها الكترونيا هي منتجات اسطوانات األغاني أن أكثر المنتجات  -٢
واقلها قبوال ، واألفالم والكتب والمقاالت العلمية وتذاكر الطيران والبرمجيات 

 .هي منتجات األطفال والمواد االستهالكية

اعتبار مشاكل مثل القدرة على تجربة المنتج قبل شرائه والمخاطر المدركـة   أن -٣
عوبات توصيل واستالم المنتج أهم المعوقات التي أشارت للتسوق االلكتروني وص

 .مفردات عينة الدراسة غير المشترين إليها
  
عنوان  - ١٠

 البحث

استخدام التسوق اإللكتروني من وجهة نظر المستهلك النهائي في جمهورية مصر 
 العربية والمملكة العربية السعودية

 عبد الموجود عبد المقصود أبو حمادة   -احمد عبد الرحمن الشميمري     اسم الباحث

 م٢٠٠٦ سنة البحث

 .مجلة مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة القصيم ،كلية االقتصاد واإلدارة  جهة البحث

التعرف على مدى إدراك كل من المستهلك النهائي المصري والسعودي لمفهوم  - هدف البحث
 .التسوق اإللكتروني ومدي استخدامهما له

وقد .ولقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي. معرفة دوافع ومعوقات استخدامه -
تم جمع البيانات الالزمة عن طريق استمارة استقصاء تم توجيهها إلى عينة 
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عنوان  - ١٠
 البحث

استخدام التسوق اإللكتروني من وجهة نظر المستهلك النهائي في جمهورية مصر 
 العربية والمملكة العربية السعودية

احتمالية مختارة من المستهلكين النهائيين في كل من جمهورية مصر العربية 
مفردة من كل  ٣٠٠بمعدل  مفردة، ٦٠٠والمملكة العربية السعودية بلغ حجمها 

 .مجتمع

سنة  ٥٠أن النسبة األكبر من عينة المستهلك المصري تقع في الفئة العمرية  من  -١ أهم النتائج
 . سنة ٥٠- ٤٠بينما النسبة األكبر من عينة المستهلك السعودي من ، فأكثر

بينما ،من الحاصلين على المؤهل الجامعي للمستهلكين المصريين%) ٢٨(يمثل  -٢
 .من المستهلكين السعوديين الحاصلين على المؤهل فوق الجامعي%) ٢٥(يمثل 

بينما ، %)٢٣(يمثل أصحاب الدخول المنخفضة النسبة األكبر للمستهلك المصري  -٣
 %).٣٣(أصحاب الدخول العالية جدا يمثلون النسبة األكبر للمستهلك السعودي 

ستهلك المصري من حيث الحالة االجتماعية نجد ان اكبر نسبة من عينة الم -٤
 .والسعودي في الفئة متزوج ويعول

المفهوم الصحيح للتسوق %) ٧١(تدرك نسبة كبيرة من المستهلكين المصريين  -٥
 حيث احتل هذا المفهوم المركز األول من وجهة نظر المستهلك،االلكتروني

بين مفهوم التسوق %) ٦٥(تخلط نسبة كبيرة من المستهلكين المصريين  -٦
الشراء االلكتروني والتسويق االلكتروني والتعامالت بين  االلكتروني وكل من

 .المشروعات والحكومة االلكترونية

الفرق بين مفهوم التسوق %) ٧٠(تدرك نسبة كبيرة من المستهلكين السعوديين  ال -٧
الترتيب  يث احتل مفهوم الشراء االلكترونيااللكتروني والشراء االلكتروني ح

 .االلكتروني المستهلك السعودي كمرادف للتسوق من وجهة نظر األول

   .من المستهلكين السعوديين المفهوم الصحيح للتسوق االلكتروني%) ٦٨(يدرك  -٨
عنوان  - ١١

 البحث

 التسوق عبر االنترنت دوافع التبني او الرفض دراسة ميدانية

 عماد احمد النونو اسم الباحث
 م٢٠٠٧ سنة البحث 
 رسالة دكتوراه، غزة ، العالم األمريكية جامعة  جهة البحث
تحديد درجة أهمية العوامل المؤثرة على عملية التبني للتسوق عبر االنترنـت مـن    - هدف البحث
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عنوان  - ١١
 البحث

 التسوق عبر االنترنت دوافع التبني او الرفض دراسة ميدانية

 .وجهة نظر  المتبنين ودرجة توافرها

التعرف على الخصائص الديموغرافية لكل من المتبنين للتسـوق عبـر االنترنـت     -
ق جوهرية بينهما وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج وتحديد ما إذا كانت هناك فرو

فرد متسوق وغير متسوق ال يقل عمـرة   ٦٠٠و بلغت عينة البحث ،الوصفي التحليلي
 .سنة ١٥عن 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتبنين وغير المتبنين للتسوق عبر  - ١ أهم النتائج
المستوى ،النوع(الديموغرافية االنترنت وذلك بالنسبة لبعض الخصائص 

عند مستوى داللة ) متوسط دخل األسرة،الوظيفة،المستوى االجتماعي،التعليمي
 ).األمارة، الجنسية ، العمر(في حين ال توجد فروق ) ٠٫٠٥(

عبر  للتسوق التبني والرفض عملية على مؤثرة عوامل خمسة هناك أن النتائج دلت -٢
 العوامل -السهولة -المقدمة المعلومات -والضمان األمان -الخدمة تميز(هي اإلنترنت

 )الموقفية

 هي اإلنترنت للمتبنين التسوق عبر بعملية القيام عند أهمية عوامل أهم خمسة أن - ٣

 :يلي كما

 المعروضة المنتجات عن مفصلة معلومات للمتلقي يتيح عرض أسلوب استخدام  -

 والجهد الوقت من الكثير توفر  -

 اإلنترنت شبكة مع التعامل سهولة  -

 التسليم  مواعيد مثالً بالتزاماتها العارضة الشركات وفاء  -

   مناسبة ولفترات الشبكة من المباعة البضائع لمعظم ضمان وجود -
عنوان  - ١٢

 البحث

 أمامالمحفزات والعوائق ) االنترنت(التسوق االلكتروني باستخدام الشبكة العالمية 
 "دراسة ميدانية"المستهلك األردني

 تيسري محمد العفيشات، احمد محمود الزامل، حسام احمد كوكش، محمد سليم الشورة اسم الباحث
 م٢٠٠٩ سنة البحث

 المجلة العربية لإلدارة جهة البحث 
تحديد اثر العوامل الديموغرافية والمعوقات والمحفزات علـى اسـتخدام االنترنـت    - هدف البحث
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عنوان  - ١٢
 البحث

 أمامالمحفزات والعوائق ) االنترنت(التسوق االلكتروني باستخدام الشبكة العالمية 
 "دراسة ميدانية"المستهلك األردني

وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي و . للتسوق من قبل المستهلك
 أوفرد من رواد المراكز التجارية ممن يستخدمون االنترنت  ٥٠٠بلغت عينة الدراسة 

 .إناث أوممن سبق لهم استخدامه سواء ذكور 
التعلـيم   ،العمـر  (غرافيـة  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  العوامل الديمو -١ أهم النتائج

عند مستوى  و استخدام المستهلك األردني لالنترنت كوسيلة تسوق )مستوى الدخل
ليس لهما عالقة ) الحالة االجتماعية –الجنس (في حين أن متغيري ) ٠٫٠٥(داللة 
علما بان العالقة بين متغير العمر وطبيعة اسـتخدام االنترنـت عكسـية     ، بذلك 

 .العمر تقلل من استخدام هذه الوسيلة في العملية الشرائيةبمعنى زيادة 

ومقارنة أسهل ، توفير التكاليف (وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المحفزات  -٢
واسـتخدام  )بين البدائل الشرائية عبر االنترنت وخدمات ما بعد البيع عبر االنترنت

أمـا مـا   . كوسيلة شرائيةاالنترنت في عملية التسوق من قبل المستهلك األردني 
فقـد أشـارت   ، يتعلق مثل توافر الوقت وتوافر المعلومات عن البدائل الشـرائية  

 .النتائج إلى عدم وجود عالقة بين تلك المحفزات واستخدام االنترنت في التسوق

والتكلفـة  ، عدم المعرفة باستخدام االنترنـت (أظهرت النتائج أن المعوقات التالية  -٣
عدم الثقة بالبائع عبـر  ، عدم الثقة بوسيلة االنترنت ، شتراك بالشبكة المرتفعة لال

لها عالقة سلبية باستخدام االنترنت كوسيلة شرائية من قبـل المسـتهلك   ) االنترنت
باستثناء متغير تفضيل متعة التسوق التقليدي حيث لـم يكـن لـه اثـر     . األردني

  .باستخدام االنترنت
  
ان عنو - ١٣

 البحث

تطبيقية  دراسة -اإللكترونية  التجارة في اإلنترنت عن استخدام الزبائن رضا مدى
 للكتب اإللكترونية  المواقع بيع

 جبريل حسن العريشي اسم الباحث
 م٢٠٠٩ سنة البحث
 السعودية-مجله دراسات المعلومات جهة البحث
تقـدمها   التعرف على مدى رضا مستخدمي االنترنت عن خـدمات الشـراء التـي    - هدف البحث

وقد اعتمدت الدراسـة علـى    .المواقع االلكترونية لبيع الكتب في التجارة االلكترونية
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ان عنو - ١٣
 البحث

تطبيقية  دراسة -اإللكترونية  التجارة في اإلنترنت عن استخدام الزبائن رضا مدى
 للكتب اإللكترونية  المواقع بيع

وتمثل مجتمع الدراسة من طالب وطالبات الزمالة بكلية الطـب فـي   . المنهج المسحي
 .طالب وطالبة) ١٨٧(جامعة الملك سعود بالرياض والذي بلغ عددهم 

بین مستوى رضا أفراد عینة البحث ) ٠٫٠٥(مستوى وجود عالقة إحصائیة عند  -١ أهم النتائج

عن خدمات الشراء التي تقدمھا المواقع االلكترونیة ومستوى األمان والسریة التي 
 .تتمتع بھا تلك الخدمات

بین مدى رضا المستفیدین الذین ) ٠٫٠٥(توجد عالقة إحصائیة عند مستوى  -٢

قع االلكترونیة لبیع الكتب یستخدمون االنترنت وخدمات الشراء التي تقدمھا الموا
 .ومستوى البساطة التي تتمتع بھا تلك الخدمات 

بین مدى رضا المستفیدین الذین یستخدمون ) ٠٫٠٥(توجد عالقة إحصائیة  -٣

االنترنت وخدمات الشراء التي تقدمھا المواقع االلكترونیة لبیع الكتب ذات الصلة 
 .بتجارة التجزئة االلكترونیة

بين مدى رضا المسـتفيدين الـذين يسـتخدمون    ) ٠٫٠٥( توجد عالقة إحصائية - ٤
االنترنت وخدمات الشراء التي تقدمها المواقع االلكترونية لبيع الكتب ذات صـلة  

 .بالمتابعة وإنهاء التبادل بنجاح
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  تعقيب على الدراسات التي تناولت التسوق االلكتروني والمعلوماتية
  

  :من حيث األهداف
وان اتفقت معظمها على التسوق االلكترونـي والمعلوماتيـة      ، تعددت أهداف هذه الدراسات      

فمنهـا مـا كـان    ، ولقد اختلف الهدف في هذه الدراسات باختالف المتغيرات موضوع الدراسة
 مثـل دراسـة  ، للتعرف على اهتمام مستخدمي االنترنت بالمعلومات المتـوفرة علـى الشـبكة   

)Littlefield,2000( ، ودراسـة)Phau & Poon,2000 (     والتي هـدفت إلـى مقارنـة سـلوك
 ودراســة كــال مــن، المشــترين المحتملــين والممتنعــين عــن الشــراء عبــر االنترنــت

)Miley,2001(،)Teo,2001 (،) والتي ) ٢٠٠٩،محمد الشورة وآخرون(،)٢٠٠٢،حصة الخيال
تسوقين وغير المتسـوقين عبـر   هدفت الى التعرف وتحديد ووصف الخصائص الديموغرافية للم

والتي هدفت الى التعرف على مدى رضا مستخدمي ) ٢٠٠٩،جبريل العريشي(ودراسة ،االنترنت
بختـي إبـراهيم   (ودراسة كال من ،االنترنت عن خدمات الشراء التي تقدمها المواقع االلكترونية

مـدى إدراك   والتي تهـدف إلـى  ) ١٤٢٧،احمد الشميمري وعبد الموجود ابو حمادة (،) ٢٠٠٢
 (Constantinides,2004 )ودراسة كال من وقبول المستهلك لفكرة ومفهوم التسوق االلكتروني

والتي هدفت إلى تحديد العوامل التي توثر في سـلوك وتبنـي المسـتهلك    ) ٢٠٠٧،عماد النونو(
والتي هدفت الـى بحـث واكتشـاف    ) ٢٠٠٥،عبد العظيم أبو النجا(ودراسة ،للتسوق االلكتروني

) Dan,2003( ودراسـة .تسـوقها  نقاط المتعلقة بنجاح التسوق االلكتروني والمنتجات التي يمكنال
والتي هدفت الى تطوير نموذج عملي لبناء الثقة لدى المستهلك ورضـاه فـي مجـال التجـارة     

  .االلكترونية
  :من حيث العينة

كبيرة الحجـم حيـث   التي تناولت عينة ) Miley,2001(من ناحية حجم العينة فهناك دراسة     
حيث كان حجـم العينـة   ) ٢٠٠٢بختي إبراهيم (مستهلك ودراسة  )٢٨٥٣(كان حجم العينة فيها

احمد الشميمري وعبـد الموجـود ابـو    (ودراسة كال من ، فرد من مستخدمي االنترنت) ٢٠٠(
) ٢٠٠٩،محمد الشـورة واخـرون  (ودراسة ، فرد ) ٦٠٠(حيث كان حجم العينة ) ١٤٢٧،حمادة

) ٢٠٠٩،جبريل العريشـي (ودراسة ، فرد من مستخدمي االنترنت) ٥٠٠(حجم العينة حيث بلغ 
وأختلف نوع العينة من حيث كونهم مسـتهلكين أو  .طالب وطالبة) ١٨٧(والتي بلغت العينة فيه 

–الشـباب   –مقدمين للخدمة كذلك طالبين للخدمات المختلفة وأختلف نوع الشريحة مـن العـام   
  .الطالب
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  :من حيث األدوات
وذلك تبعـا لطبيعـة الهـدف لكـل منهمـا       ، تعددت األدوات المستخدمة من دراسة ألخرى   

  .إال أن معظم هذه الدراسات استخدمت االستمارات والمقابالت الشخصية،واختالف الفروض 
  :من حيث المنهج

جبريـل  (فيمـا عـدا دراسـة    ،اغلب الدراسات استخدمت المـنهج الوصـفي التحليلـي         
  .والتي استخدم فيها المنهج المسحي) ٢٠٠٩،العريشي

  :من حيث النتائج
  ،نتيجة الختالف أهداف وفروض كال منها ، تعددت النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات       

أن الوعي بمعلومات االنترنت وطبيعة اسـتخدام  ) Littlefield,2000(فكانت أهم النتائج لدراسة 
واهم النتـائج لدراسـة   . توثر على مدى كفاءة االنترنت في الشراءاالنترنت والعمر كلها عوامل 

)Phau & Poon,2000 (ا األكثر المنتجات أنأو التكلفـة  قليلة المنتجات هي اإلنترنت عبر مبيع 

واهـم النتـائج   . مميـزة  الوقت نفس في وتكون الكومبيوتر برامج مثل ملموسة غير قيمة التي لها
عالقة ذات داللة إحصائية بين الرغبة في الشراء وبين كل مـن  وجود ) Miley,2001(لدراسة 

واهـم  . المؤهل العلمي و الدرجة الوظيفية ، والدخل السنوي لألسرة  الحالة االجتماعية و العمر
أن متغيري التعليم والعمر لم يكونا عاملين حاسمين في التفرقة بين ) Teo,2001(النتائج لدراسة 

حصـة الخيـال   (واهم النتائج لدراسة . تالف في الشراء عبر االنترنتالمشاركين من ناحية االخ
 بالنسـبة  وذلـك  اإلنترنت عبر للتسوق المتبنين وغير المتبنين بين معنوية فروق هناك) ٢٠٠٢،

. األسـرة  دخـل  متوسط الوظيفة، التعليمي، المستوى النوع، وهي الديمغرافية لبعض الخصائص
ساهم االنترنت في توفير معلومات ساعدت الـبعض  ) ٢٠٠٢هيم بختي إبرا(واهم النتائج لدراسة 

 تؤثر عوامل  ٣هناك) Constantinides,2004(واهم النتائج لدراسة . أو خدمة سلعة اقتناء في

واهم . اإلنترنت وهي عوامل وظيفية ونفسية وعوامل تتعلق بالمحتوى عبر الشرائي السلوك على
أن أكثر المنتجات قبوال لتسـوقها الكترونيـا هـي    ) ٢٠٠٥،عبد العظيم أبو النجا(النتائج لدراسة 

، منتجات اسطوانات األغاني واألفالم والكتب والمقاالت العلمية وتذاكر الطيـران والبرمجيـات   
احمـد الشـميمري   (واهم النتائج لدراسة . األطفال والمواد االستهالكية واقلها قبوال هي منتجات

تدرك نسبة كبيرة من المستهلكين المصـريين والسـعوديين   ) ١٤٢٧،حمادة  أبووعبد الموجود 
 خمسة هناك أن) ٢٠٠٧،عماد النونو(واهم النتائج لدراسة . المفهوم الصحيح للتسوق االلكتروني

 األمـان  -الخدمـة  تميـز ( هي عبر اإلنترنت للتسوق بني والرفضالت عملية على مؤثرة عوامل

محمد الشـورة  (واهم النتائج لدراسة ) الموقفية  العوامل -السهولة -المقدمة المعلومات -والضمان
 -التعليم -العمر(وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  العوامل الديموغرافية ) ٢٠٠٩،وآخرون
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الحالـة  -الجـنس (رنـت فـي حـين ال توجـد عالقـة بـين       واسـتخدام االنت ) مستوى الدخل
وجود عالقة بين مدى رضـا  ) ٢٠٠٩،جبريل العريشي(النتائج لدراسة  أهموكانت ).االجتماعية

مستخدمي االنترنت عن خدمات الشراء التي تقدمها المواقع االلكترونية ومستوى األمان والسرية 
أن الثقة واألمان هـي  ) Dan,etc,2003(دراسة  ومن أهم نتائج. والمتابعة وإنهاء التبادل بنجاح

المكونات األساسية لعالقات تجارية ناجحة في مجال األعمال التجارية في التجـارة اإللكترونيـة   
 .االستهالكية
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  الدراسات السابقة المرتبطة باالتجاهات االستهالكية: ثانيا
 

 وعالقتها باالتجاهات االستهالكية للمراهقيناإلعالنات التجارية بالتلفزيون المصري  عنوان البحث -١

 مها احمد عبد الوهاب اسم الباحث
 م٢٠٠١ سنة البحث
 .رسالة ماجستير،قسم اإلعالم ،معهد الدراسات العليا والطفولة، جامعة عين شمس جهة البحث
. التعرف على مدى تأثير اإلعالنات التلفزيونية على اتجاهات المراهق االسـتهالكية - هدف البحث

. سـنة ) ١٥-١٢(المرحلـة العمريـة مـن    وتم تطبيق الدراسة على المراهقين في 
 ٣٠٠العينـة   أفـراد وبلـغ عـدد   ، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي

 .مراهق
 .اء وشراء السلع المعلن عنها تلفزيونيايفضل المراهقين اقتن - ١ أهم النتائج

حيث انه كلما صغر سن ، يختلف االتجاه االستهالكي للمراهق باختالف عمره  - ٢
 .المراهق كلما ارتفع معدل استهالكه

يختلف االتجاه االستهالكي للمراهق باختالف المستوى االقتصادي واالجتماعي  - ٣
قتصادية واالجتماعية المرتفعة كانت حيث أن المراهقين في المستويات اال، لألسرة

 .اتجاهاتهم االستهالكية أعلى من المراهقين في المستويات المنخفضة

 .ال توجد عالقة بين االتجاه االستهالكي للمراهق وبين المستوى الثقافي ألسرته - ٤
  

  

  كامل عمر اسم الباحث
قسم  –كلية التربية  –جامعة عين شمس 

 االقتصاد المنزلي

  عواطف عيسى            
قسـم  –كليـة التربيـة   -جامعة السـويس 
 االقتصاد المنزلي

 م٢٠٠٧ سنة البحث
 . مجلة دراسات الطفولة جهة البحث
الوالدية االستهالكية واألداء االستهالكي لألبناء فـي  دراسة العالقة بين االتجاهات  - هدف البحث

سنة وذلك بهدف إلقاء الضوء علـى أهميـة   ) ١٢-١٠(مرحلة الطفولة المتأخرة 
 .التنشئة االستهالكية السليمة للطفل

بين ) ٠٫٠١(عند مستوى داللة  إحصائيةتوجد عالقة ارتباطيه ايجابية ذات داللة  -١ أهم النتائج
على محاور مقياس االتجاهـات   األمهاتومتوسط درجات  اآلباءمتوسط درجات 
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 إجمـالي ، ترشـيد االسـتهالك الغـذائي   ،االستهالك الغذائي(الوالدية االستهالكية 
، التقييم ، المراقبة ، التنفيذ، التخطيط، األهدافتحديد ، االستهالك والترشيد الغذائي

لمقياس االتجاهـات الوالديـة    والدرجة الكلية) لألسرةالدخل المالي  إدارة إجمالي
 األدوات، الملـبس ، الغذائي(االستهالكية وبين محاور مقياس السلوك االستهالكي 

في مرحلـة   لألبناء) المصروف الشخصي، المياه والكهرباء،الشخصية والمدرسية
فـي مرحلـة    لألبناءوالدرجة الكمية لمقياس السلوك االستهالكي  المتأخرةالطفولة 
 .خرةالمتأالطفولة 

كلما كان لدى الوالدين اتجاهات استهالكية ايجابية كان ذلك دليل على نشأة جيـل   -٢
 لدية وعي وسلوك استهالكي سليم يحسن استهالك موارده األبناءمن 

كلما انخفض مستوى السلوك االستهالكي لألبناء دليل على أنهم نشئوا في أسـرة   -٣
لديها اتجاهات استهالكية سلبية متمثلة في االستهالك غيـر الرشـيد واإلسـراف    

 . وسوء إدارة الدخل المالي لألسرة
  

 الوطنيةدراسة اتجاهات المستهلكين في محافظة الالذقية لشراء المنتجات  عنوان البحث -٣

 يمن منصور اسم الباحث
 م٢٠٠٨ سنة البحث
 مجلة تشرين للبحوث والدراسات العلمية  جهة البحث
 التعرف على اتجاهات المستهلكين لشراء المنتجات الوطنية - هدف البحث

 التعرف على العوامل التي تؤثر في اتجاهات المستهلكين  -
البحث في عينة عشوائية مكونة مـن   التعرف على مكونات االتجاهات وتمثلت عينة -

 .مستهلك من محافظة الالذقية ٣٥٠
وجود اتجاهات سلبية قوية لدى المستهلكين لشـراء المنتجـات الوطنيـة نتيجـة      -١ أهم النتائج

 .قناعاتهم بانخفاض جودتها مقارنة بالمنتجات األجنبية

الوطنيـة نتيجـة   وجود اتجاهات سلبية قوية لدى المستهلكين لشـراء المنتجـات    -٢
 .بعد البيع انخفاض خدمات ما

عناصر المزيج الترويجي علـى اتجاهـات المسـتهلكين لشـراء      تأثيرانخفاض  -٣
 .المنتجات الوطنية

انخفاض دور الجماعات المرجعية في التأثير على اتجاهات المسـتهلكين لشـراء    -٤
 .المنتجات الوطنية
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 الوطنيةدراسة اتجاهات المستهلكين في محافظة الالذقية لشراء المنتجات  عنوان البحث -٣

 كين لشراء المنتجات األجنبية وجود اتجاهات ايجابية قوية لدى المستهل -٥

وجود تجانس في اتجاهات المستهلكين لشراء المنتجـات الوطنيـة بـالرغم مـن      -٦
 .اختالف مستوى دخلهم

 

 اتجاهات المستهلك الجزائري نحو اإلعالن عنوان البحث -٤

 معمر ربوح اسم الباحث
 م٢٠٠٩ سنة البحث
 اإلعـالم قسـم علـوم   ، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعيـة  ، جامعة منتوري جهة البحث

 رسالة ماجستير،واالتصال 
محاولة التعرف على درجة وشدة وكثافة اتجاهات  المستهلك الجزائري نحو  - هدف البحث

 .اإلعالن

كل وسيلة بحسب خصوصيتها وذلك  اإلعالنيةمعرفة مدى استعانتهم بالوسائل  -
ومدى تأثيرها عليهم  اإلعالنيةمن خالل قياس اتجاهاتهم نحو كل نوع من الوسائل 

 .وعلى قراراتهم وعاداتهم الشرائية 

هل هو المصدر الرئيسي للمعلومات والخدمات الموجودة  اإلعالنمحاولة معرفة  -
 .األسواقفي 

ا اتجاهات المستهلك الجزائـري عـن   وصف الخصائص والسمات التي تتميز به -
واعتمدت ، فرد  من مدينة قسنطينة  ٣٠٠وقد بلغت عينة البحث .طريق استقصائها 

 .هذه الدراسة على المنهج الوصفي 
 واإلعالناتالتلفزيون  إعالناتالمستهلك الجزائري لدية اتجاهات سلبية نحو  أن - ١ أهم النتائج

  .المكتوبة في الصحف الجزائرية
  . اإلعالنيةالمستهلك الجزائري لديه اتجاهات ايجابية نحو اللوحات -٢
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  تعقيب على الدراسات التي تناولت االتجاهات االستهالكية لألسرة
  

  :من حيث األهداف
تعددت أهداف الدراسات السابقة ولقد اختلف الهدف في هذه الدراسات باختالف المتغيـرات       

إلى التعرف على مـدى تـأثير   ) ٢٠٠١،مها عبد الوهاب(فقد هدفت دراسة . موضوع الدراسة 
كامـل عمـر وعواطـف    (ودراسة . اإلعالنات التلفزيونية على اتجاهات المراهق االستهالكية

دفت إلى إيجاد العالقة بين االتجاهـات الوالديـة االسـتهالكية واألداء    والتي ه) ٢٠٠٧،عيسى
هـدفت إلـى   ) ٢٠٠٨،يمن منصـور (ودراسة . االستهالكي لألبناء في مرحلة الطفولة المتأخرة

) ٢٠٠٩،معمر ربوح(وهدفت دراسة . التعرف على العوامل التي تؤثر في اتجاهات المستهلكين 
ات المستهلك نحو اإلعالن ووصف التي تتميز بها اتجاهات إلى التعرف على درجة وشدة اتجاه

  .المستهلك
  :من حيث العينة

يمـن  (ودراسـة  ، مراهـق  )  ٣٠٠) (٢٠٠١،مهـا عبـد الوهـاب   (بلغ حجم العينة لدراسـة  
.فرد) ٣٠٠( فقد بلغت ) ٢٠٠٩،معمر ربوح(أما دراسة ، مستهلك)  ٣٥٠) (٢٠٠٨،منصور 

  :من حيث األدوات
، وذلك تبعا لطبيعـة الهـدف لكـل منهمـا     ، ات المستخدمة من دراسة ألخرى تعددت األدو      

  .إال أن معظم هذه الدراسات استخدمت االستمارات والمقابالت الشخصية،واختالف الفروض 
    :من حيث المنهج

  .اغلب الدراسات استخدمت المنهج الوصفي التحليلي
  :من حيث النتائج

نتيجة الختالف أهداف وفروض كال ، تعددت النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات        
انه كلما ارتفع المستوى االقتصادي ) ٢٠٠١،مها عبد الوهاب(منها فكانت أهم النتائج لدراسة 

وكانت أهم النتائج لدراسة . واالجتماعي لألسرة كانت االتجاهات االستهالكية للمراهقين أعلى
انه كلما كان لدى الوالدين  اتجاهات استهالكية ايجابية ) ٢٠٠٧،امل عمر وعواطف عيسىك(

ومن أهم نتائج . كان ذلك دليل على نشأة جيل من األبناء لدية وعي وسلوك استهالكي سليم
. وجود اتجاهات ايجابية لدى المستهلكين لشراء المنتجات الوطنية) ٢٠٠٨،يمن منصور(دراسة 

فقد أشارت أهم النتائج إلى أن المستهلك الجزائري لدية ) ٢٠٠٩،مر ربوحمع(أما دراسة 
بينما لديه اتجاهات ايجابية نحو ، اتجاهات سلبية نحو اإلعالن التلفزيوني واإلعالن المكتوب 

  اللوحات اإلعالنية
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  الدراسات السابقة المرتبطة بالتسوق االلكتروني واالتجاهات االستهالكية: ثالثا
 

 السلوك الشرائي واتجاهات ربات األسر عند التسوق من وسائل البيع المباشر البحثعنوان  -١

 محمد جمال عطوة           -           أبو طالب      سليمانمها  اسم الباحث
 م٢٠٠٣ سنة البحث 
مجلة اإلسكندرية للتبـادل  ،قسم االقتصاد المنزلي،كلية الزراعة ،جامعة اإلسكندرية  جهة البحث

 .العلمي
دراسة السلوك الشرائي وتحديد اتجاهات ربات األسر عند التعامل مع وسائل البيع  - هدف البحث

  .المباشر 
  . تحديد أهم دوافع الشراء التي تؤثر على ممارسة الشراء من تلك الوسائل-
تحديد أهم المنتجات التي يتم شراؤها بهذا األسلوب والضمانات المطلوب توفرهـا  -

وقد اعتمدت هـذه الدراسـة علـى المـنهج     . اء من وسائل البيع المباشر عند الشر
ربة منزل يمارسن عملية الشـراء مـن    ٢٠٠الوصفي التحليلي وبلغت عينة البحث 

 .وسائل البيع المباشر
 % ٤٢٫٥اعتمدت ربات األسر على االنترنت عند الشراء بنسبة  -١ أهم النتائج

األسر توافرها عند الشراء من وسائل البيـع  أن أهم الضمانات التي ترغب ربات -٢
ثم استبدال المنتج بمنتج آخر في حالـة  .المباشر هي إرجاع المنتج واسترداد ثمنه

 .ثم رد المنتج إذا كان غير مطابق للمواصفات المعلنة. عدم استخدامه

كانت اتجاهات ربات األسر نحو الشراء من وسائل البيع المباشر تميـل بصـفة   -٣
 .من ربات األسر% ٦٣٫٥أن تكون ايجابية بنسبة  عامة إلى

ارتبط مستوى تعليم كل من الزوج والزوجة وحجم األسرة بعالقات معنوية سالبة -٤
كمتغيرات مستقلة واتجاهات ربات األسر نحو الشراء من وسائل البيع المباشـر  

ـ . كمتغير تابع ة بينما ارتبط متوسط الدخل الشهري األسري مع االتجاهات بعالق
ولم يكن ألعمار أرباب وربات األسر وعـدد سـنوات الـزواج    . معنوية موجبة

 .تأثيرا معنويا على اتجاهات ربات األسر نحو الشراء من وسائل البيع المباشر
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 عنوان البحث -٢
Buying or browsing: An exploration of shopping 

orientations and online purchase intention  
 دراسة اتجاهات وأسباب التسوق اإللكتروني: مشاهدة المنتجات فقطالشراء أو 

 Brown , Mark, et.,al اسم الباحث
 2003  سنة البحث

 European journal of Marketing , MCB university . جهة البحث 
 المنتج، الخبرة، والنـوع  نوع، الشراء نحو المستهلكين اتجاهات أثر على التعرف - هدف البحث

 .اإلنترنت عبر الشراء نية على
 المسـتهلكين  ميـل  على معنوي اثر لها ليس الشراء نحو المستهلكين اتجاهات أن -١ أهم النتائج

 .اإلنترنت لشراء المنتجات عبر

 المستهلك، والنـوع  بها قام السابقة التي عمليات الشراء المنتج و نوع من كل أن -٢

 .االنترنتعبر  دافع الشراء  على يؤثر
  

 عنوان البحث -٣
Web Advertising: Gender Differences in Beliefs Attitudes and 

behavior 
االختالفات بين الجنسين في المعتقدات والتوجه : اإلعالنات على شبكة اإلنترنت

 والسلوك

 Wolin Lori D. & Korgaonkar , Pradeep اسم الباحث
 2003 سنة البحث

 Internet Research: Electronic Application and policy , MCB جهة البحث 
university 

نحو  واتجاهاتهم معتقداتهم حيث من واإلناث الذكور بين االختالف على التعرف - هدف البحث
 .اإلنترنت إعالنات

 معتقـدات  لـديهم  الذكور أن واإلناث، حيث الذكور بين جوهري اختالف وجود -١ أهم النتائج

 .اإلنترنت إعالنات نحو اإلناث من إيجابية أكثر واتجاهات
  .اإلنترنت طريق عن الشراء نحو اإلناث من ميال أكثر الذكور أن الدراسة بينت-٢
 اإلنـاث  بينمـا  وظيفيـة  وألسباب المتعة بغرض اإلنترنت يتصفحون الذكور أن-٣

 .الشراء بهدف اإلنترنت يتصفحن
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 Personal Values Influences on E-Shopping Attitude and عنوان البحث -٤

Behavior                                                                                          

  .تأثير القيم الشخصية على توجه و سلوك الشراء اإللكتروني      
 Jayawardhena , Chanaka اسم الباحث
 2004 سنة البحث

 Internet Research , MCB university البحثجهة 
 الشـرائي  واتجاههم سلوكهم على اإلنترنت لمستخدمي الشخصية القيم أثر معرفة - هدف البحث

 السلوك – االتجاه – القيمة نموذج وذلك باستخدام االلكتروني
 نحو االتجاهات اإليجابية على معنويا تؤثر اإلنترنت لمستخدمي الشخصية القيم أن-١ أهم النتائج

 .اإلنترنت عبر الشراء
 حيث عدمه من الشراء االلكتروني نحو السلوك تعزز التي هي األفراد اتجاهات أن -٢

 والسلوك الشخصية القيم بين كوسيط تعمل االتجاهات هذه أن

اصحاب  بواسطة تستخدم أن يمكن والسلوك واالتجاهات الشخصية القيم بين العالقة-٣
 خدمات يقدموا لكي اإلنترنت على تسويقية مواقع إنشاء في الذين يرغبون المواقع

   .لتوجهاتهم ومقاربة المشترين نظر من وجهة ومفيدة مقنعة
 What Drives Consumers to Shop Online عنوان البحث -٥

  ما الذي يدفع المستهلكين للتسوق عبر اإلنترنت
 Monsuwe ,Tonita Perea اسم الباحث
 2004 سنة البحث
                    International Journal Of Services Industry Managemet جهة البحث
 عبر ودوافع الشراء اإلنترنت عبر الشراء نحو المستهلكين اتجاهات على التعرف- هدف البحث

 .اإلنترنت
فقط  تتأثر ال اإلنترنت عبر الشراء نحو المستهلكين ودوافع اتجاهات من كل أن -١ أهم النتائج

 اإلنترنت من المستخدم عليها يحصل التي والمتعة والفائدة اإلنترنت استخدام بسهولة
 السابقة لمنتج، الخبرة ا المستهلك، خصائص صفات: مثل أخرى تتأثر بعوامل بل

 .اإلنترنت عبر بالشراء الثقة للمستهلك، توافر

  
  
  



٣٠  
 

 الديموجرافية والثقافية علي اتجاه المستهلك النهائي المصري نحواثر العوامل  عنوان البحث -٦

 التسوق االلكتروني

 عبد الموجود عبد اهللا منصور           - شعبان احمد عبد العليم              اسم الباحث
 م٢٠٠٥ سنة البحث
 .مجله الدراسات المالية والتجارية ،التجارة  كلية، جامعة بني سويف  جهة البحث
تناول اثر كل من العوامل الديموجرافية والعوامل الثقافية علي اتجاه المستهلك  - هدف البحث

  .التسوق االلكتروني  النهائي المصري نحو
وترتيب هذه العوامل وفقا لدرجة تأثيرها  تحديد درجة تأثير كل عامل من العوامل-

يعتبر ظاهرة حديثة  التسوق االلكتروني نظرا الن إقبال المستهلك المصري علي
 .نسبيا

 أهم النتائج

 

 

وجود ارتباط موجب قوي بين كل من دخل المستهلك ومستواه الوظيفي والطبقة  - ١
 .االجتماعية كمتغيرات مستقلة وبين اتجاه المستهلك نحو التسوق االلكتروني

أن هناك ارتباط سالب بين سن المستهلك النهائي نحو التسوق االلكتروني  - ٢
  .تابع كمتغير

  
دراسة تطبيقية مقارنة لدوافع واتجاهات وإدراكات  - الشراء عبر االنترنت محددات عنوان البحث -٧

 وخصائص المشترين من مواقع التسوق عبر االنترنت

 محمد جمال أبو المجد اسم الباحث

 م٢٠٠٥ سنة البحث
 مصر -المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة جهة البحث
التعرف على المحددات التي تفرق بين المشترين وغير المشترين ومن مواقع من  - هدف البحث

واستعراض  فهل يكتفي المتسوقين بتصفح مواقع التسويق عبر االنترنت التسويق
بالمعلومات أم يقومون بترجمة ذلك السلوك إلى شراء فعلى وقد  محتوياتها الغنية

لالنترنت من البالغين المواطنين مستخدم  ٣١٩ طبقت الدراسة على عينة مكونة من
 دولة اإلمارات العربية المتحدة والمقيمين في

بين المشترين وغير المشترين من متسوقي مواقع  وجود اختالف معنوي - ١ أهم النتائج
االنترنت في دوافع تسوقهم واتجاهاتهم نحو التسوق وإدراكهم للقيم المرتبطة 

 الخصائص الديموجرافيةبالتسوق وخصائصهم الشخصية وبعض 

عبر  هناك اختالفا معنويا بين المشترين وغير المشترين في دوافع تسوقهم- ٢
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العروض  االنترنت حيث تمثلت أهم دوافع التسوق لدى المشترين في االستفادة من
تسوقهم عبر  الترويجية بينما اعتب غير المشترين االستفادة من الواقع أهم دوافع

 .االنترنت

االنترنت وجد الباحث أن المشترين أكثر  االتجاهات نحو التسوق عبربخصوص  - ٤
االنترنت مقارنة بغير المشترين ويظهر  ايجابية في اتجاهاتهم نحو التسوق عبر

المجموعتين للمتغيرات االتجاهية المختلفة نحو  ذلك جليا في اختالف ادارك كلتا
 ة منهسهولة استخدامه واالستفاد التسوق عبر االنترنت مثل

  
تأثير الخصائص الديموغرافية والثقافية على اتجاه المستهلك النهائي نحو التسوق  عنوان البحث -٨

 )دراسة تطبيقية(عبر القنوات الفضائية 

 إيمان صالح عبد الفتاح اسم الباحث
   م٢٠٠٨ سنة البحث
 المالية والتجاريةمجلة البحوث ،كلية التجارة بورسعيد ،جامعة قناة السويس  جهة البحث
 .تحديد أسباب استخدام التسوق عبر القنوات الفضائية  - هدف البحث

 .تحديد دوافع الثقة لدى األفراد في التسوق عبر القنوات الفضائية -

تحديد درجة تأثير كل عامل من الخصائص الديموغرافية والثقافية على اتجاه  -
 .ةالمستهلك المصري نحو التسوق عبر القنوات الفضائي

الوقوف على كيفية زيادة اتجاه المستهلك النهائي المصري نحو التسوق عبر  -
واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي و بلغ .القنوات الفضائية
فرد استخدم فيها االستمارات والمقابلة الشخصية إلفراد  ٤٠٠عدد أفراد العينة 

 .العينة

الديموغرافية والثقافية على اتجاه المستهلك النهائي نحو يوجد تأثير للعوامل - ١ أهم النتائج
، الدخل ، التعليم ، الحالة االجتماعية ،النوع(التسوق عبر القنوات الفضائية 

 )٠٫٠٥(عند مستوى داللة ) العمر 
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 اتجاهات المستهلكين نحو التسويق االلكتروني في مدينة نابلس عنوان البحث -٩

 السايح ديانا سليم اسم الباحث
 م٢٠١٠ سنة البحث
  جهة البحث

 
بحـث تخـرج   ، قسم تسويق،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  ، جامعة النجاح الوطنية 

   .لمرحلة البكالوريوس
 التعرف على اتجاهات المستهلكين نحو التسويق االلكتروني - هدف البحث

التسويق االلكتروني التعرف على مدى وجود فروقات في اتجاهات المستهلكين نحو  -
وتكـون مجتمـع   ). . التعلـيم ،الجنس،الدخل، العمر(تعزى للمتغيرات الشخصية 

الدراسة من جميع مستخدمي االنترنت في محافظة نابلس اللذين ال تقل أعمـارهم  
 .فرد ١٠٠سنة وبلغ حجم العينة  ١٨عن 

العينـة نحـو التسـويق     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة مفردات -١ أهم النتائج
 )العمر،التعليم ، الجنس (االلكتروني لمتغير

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة مفـردات العينـة نحـو التسـويق      - ٣
دينـار بمتوسـط    ٣٠٠االلكتروني لمتغير الدخل للعينة الذين دخلهم اقـل مـن   

)٤.١٧٥٥(  
    

عنوان  - ١٠
 البحث

المملكة العربية السعودية نحو التسوق اتجاهات مستخدمي شبكة االنترنت في 
 االلكتروني

 علي سالم آل عامر اسم الباحث
 م٢٠١٠ سنة البحث
 المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة،كلية التجارة ، جامعة عين شمس  جهة البحث
رصد واقع التجارة االلكترونية في السعودية وتسليط الضوء على المستوى الذي  - ١ هدف البحث

 .له المقومات األساسية لقيام ونجاح التجارة االلكترونية فيها وصلت

استطالع آراء واتجاهات مستخدمي شبكة االنترنت في المملكة العربية السعودية  - ٢
نحو التجارة االلكترونية والتعرف على أهم المعوقات التي تحد من استخدامهم لها 

المنهج الوصفي التحليلي و وقد اعتمدت هذه الدراسة على . كوسيلة تسوق حديثة
 .فرد  ٣٠٠بلغ حجم العينة 
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عنوان  - ١٠
 البحث

المملكة العربية السعودية نحو التسوق اتجاهات مستخدمي شبكة االنترنت في 
 االلكتروني

من العينة لـم تمـارس   % ٤٧,٣تمارس التسوق االلكتروني و% ٥٢.٧نسبة  أن -١ أهم النتائج
 .التسوق االلكتروني

هناك عالقة طردية ايجابية بين اتجاهات المستخدمين ومستوى التعلـيم ومسـتوى   -٢
التعليم ومستوى الدخل الشهري كان هناك توجـه  فكلما زاد مستوى ، الدخل الشهري 

  .ايجابي نحو مفاهيم واستخدامات لتجارة االلكترونية 
في المملكة تجاه مفـاهيم واتجاهـات التسـوق     اإلقامةايجابي لمدينة  تأثيريوجد  -٣

 ،ومكة المكرمـة  ،كالرياض(االلكتروني في المناطق والمدن الكبرى في المملكة 
 عكس في المناطق والمدن الصغرىوال) والمدينة المنورة

علـى مفـاهيم    تـأثير يشكالن أي  نوع الوظيفة والجنس ال أنالدراسة  أوضحت -٤
 أليسـلبي   أوايجـابي   تأثيرواستخدامات التسوق االلكتروني بحيث يكون هناك 

 منهما

 -حجوزات الفنـادق  -خدمات البنوك(نتائج الدراسة بان التعامل بالخدمات  أثبتت -٥
 أشـكال شكلت النسبة العظمى مـن   اآلليوشراء برامج الحاسب ) طيرانتذاكر ال

من المتعاملين % ٣٨نسبته  تعامالت التجارة االلكترونية في المملكة حيث شكل ما
لبـرامج الحاسـب   % ٢٦نسبته  بالتسوق االلكتروني تعامال في الخدمات كذلك ما

نسبته فقط  موسة فقد شكل ماالتعامل بالمنتجات المل أماااللكترونية  واأللعاب اآللي
 .من العينة % ١٠

كشفت نتائج الدراسة بان  العادات والتقاليد االجتماعية المحافظة فـي السـعودية    -٦
تشكل دورا ايجابيـا   األسواق إلىوالتي تحد من حرية المرأة في الذهاب بمفردها 

 . في دعم التجارة االلكترونية من خالل شبكة االنترنت
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  على الدراسات التي تناولت التسوق االلكتروني واالتجاهات االستهالكيةتعقيب 
  

  :من حيث األهداف
إلى دراسة السـلوك الشـرائي وتحديـد    ) ٢٠٠٣،مها أبو طالب ومحمد عطوة(هدفت دراسة       

وتحديد أهم المنتجـات التـي يـتم    ، اتجاهات ربات األسر عند التعامل مع وسائل البيع المباشر
ــراؤها ــن و. ش ــال م ــة ك ــدفت دراس ــا Brown,2003 (،)( Monsuwe,2004،)(ه ديان

وهـدفت  .إلى التعرف على اتجاهات ودوافع المستهلكين نحو الشراء االلكتروني) ٢٠١٠،السايح
التعرف على االختالف بين الـذكور واإلنـاث مـن    ) Wolin&Korgaonkar 2003,(دراسة 

التـي   Jayawardhena,2004)(ودراسـة   .حيث معتقداتهم واتجاهاتهم نحو إعالنات االنترنت
هدفت إلى معرفة اثر القيم الشخصية لمستخدمي االنترنت على سـلوكهم واتجـاههم الشـرائي    

التي هدفت معرفة اثـر  ) ٢٠٠٥،شعبان عبد العليم وعبد الموجود منصور(ودراسة . االلكتروني
وهـدفت دراسـة   . اللكترونيالعوامل الديموغرافية والثقافية على اتجاه المستهلك نحو التسوق ا

إلى التعرف على المحددات التي تفرق بين المشترين وغير المشـترين  ) ٢٠٠٥،محمد أبو المجد(
وهدفت إلى تحديد أسـباب  ) ٢٠٠٨،إيمان عبد الفتاح (ودراسة .من مواقع التسويق عبر االنترنت

بينما هـدفت  .ية والثقافيةاستخدام التسوق عبر القنوات الفضائية ودرجة تأثير العوامل الديموغراف
إلى استطالع اتجاهـات مسـتخدمي االنترنـت نحـو التجـارة      ) ٢٠١٠،علي آل عامر(دراسة 

  .االلكترونية والتعرف على أهم المعوقات التي تحد من استخدامهم لها
  :من حيث العينة

ـ ،ربة منـزل ) ٢٠٠) (٢٠٠٣،مها أبو طالب ومحمد عطوة(بلغ حجم العينة لدراسة          غ وبل
فرد لدراسـة  ) ٤٠٠(و، مستخدم لالنترنت) ٣١٩) (٢٠٠٥،محمد أبو المجد(حجم العينة لدراسة 

فـرد مـن   ) ١٠٠) (٢٠١٠،ديانا السايح(وبلغ حجم العينة لدراسة ، )٢٠٠٨،إيمان عبد الفتاح (
فـرد مـن   ) ٣٠٠) (٢٠١٠،علي آل عامر(بينما بلغت حجم العينة لدراسة ، مستخدمي االنترنت

  .سنة ١٨ترنت فوق مستخدمي االن
  :من حيث األدوات

وذلك تبعا لطبيعة الهـدف لكـل منهمـا      ، تعددت األدوات المستخدمة من دراسة ألخرى       
  .إال أن معظم هذه الدراسات استخدمت االستمارات والمقابالت الشخصية،واختالف الفروض 

  :من حيث المنهج
  .اغلب الدراسات استخدمت المنهج الوصفي التحليلي
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  :من حيث النتائج
نتيجة الختالف أهداف وفروض كال منهـا  ، تعددت النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات       

أن اتجاهات ربات األسـر نحـو   ) ٢٠٠٣،مها أبو طالب ومحمد عطوة(فقد أشارت نتائج دراسة 
األسرة بعالقات وارتبط مستوى تعليم الزوجين وحجم ، الشراء من وسائل البيع المباشرة ايجابية 

أن كل من نوع المنـتج وعمليـات الشـراء    ) Brown,2003(ومن أهم النتائج لدراسة . سالبة 
 Wolin(ودلــت نتــائج دراســة .الســابقة تــؤثر علــى دافــع الشــراء عبــر االنترنــت

&Korgaonkar,2003 (    أن الذكور لديهم اتجاهات أكثر ايجابية من اإلنـاث نحـو إعالنـات
القـيم الشخصـية لمسـتخدمي    ) Jayawardhena,2004(رت نتائج دراسة بينما أشا. االنترنت

ومن أهم نتائج دراسة .االنترنت تؤثر معنويا على االتجاهات االيجابية نحو الشراء عبر االنترنت
)Monsuwe,2004 (    إن اتجاهات المستهلكين نحو الشراء االلكتروني ال تتـأثر فقـط بسـهولة

والخبـرة  ، وخصـائص المنـتج   ،ئدة بل تتأثر بصفات المستهلكاستخدام االنترنت والمتعة والفا
أشـارت إلـى   ) ٢٠٠٥،شعبان عبد العليم وعبد الموجود منصـور (أما دراسة .السابقة للمستهلك

وجود ارتباط موجب بين دخل المستهلك ومستواه الوظيفي والطبقة االجتماعيـة نحـو التسـوق    
وجود اختالف معنوي بين المشـترين  ) ٢٠٠٥،محمد أبو المجد(ومن نتائج دراسة . االلكتروني

وغير المشترين من مواقع االنترنت في دوافـع تسـوقهم واتجاهـاتهم نحـو التسـوق عبـر       
التي أشارت إلى انه ال يوجـد فـروق نحـو التسـويق     ) ٢٠١٠،ديانا السايح(ودراسة .االنترنت

ومن أهم نتائج دراسة .لدخلبينما توجد فروق لمتغير ا، العمر،التعليم ، االلكتروني لمتغير الجنس
هناك عالقة ايجابية بين اتجاهات المستخدم ومستوى التعليم والـدخل  ) ٢٠١٠،علي آل عامر(  

يوجد تأثير للعوامل الديموغرافيـة والثقافيـة   ) ٢٠٠٨،إيمان عبد الفتاح (وبينت دراسة .الشهري
  .على اتجاه المستهلك النهائي



 

 
 

  
  
  
  

  
 

  

 

  

 



 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

   

 



 



 

 
 

 

وشاع مفهوم التجارة االلكترونية التي ، انتشر االنترنت في هذا العصر الرقمي انتشارا هائال
الذي يعد مصدر مهم للمعرفة، فلم يعد  االنترنت أوجدت االتصاالت تتيح العديد من المزايا، فثورة

ية فقـط، بـل   استخدام اإلنترنت محصوراً بجمع المعلومات واإلطالع على أبرز المواقع اإلخبار
وفـي هـذا الفصـل سـتتناول     . تعدتها إلى احتالل أهمية كبرى ألحد األدوات التسويقية الفعالة 

الباحثة مفهوم التسوق االلكتروني باعتباره احد مجاالت التجارة االلكترونية التي أوجدتها الثـورة  
  : المعلوماتية في المباحث التالية

    -االنترنت مراحل تطور - نشأة االنترنت  - االنترنت تعريف                     
    االنترنت تطبيقات وخدمات -خصائص االنترنت - االنترنت في المملكة                  

                     
                   - عناصر المعلوماتية - وماتيةالمعلتعريف  - مفهوم المعلوماتية                     
       مجتمع المعلوماتية  خصائص                   
                      
  مراحل تطور –تعريف التجارة االلكترونية - يةمفهوم التجارة االلكترون                     

     المملكة أنظمة وتشريعات التجارة االلكترونية  في - التجارة االلكترونية                    
   خدمات التجارة االلكترونية -لكةحجم التجارة االلكترونية في المم                          
   ية للمستهلكينفوائد التجارة االلكترون - أنماط التجارة االلكترونية                          

  
  بين تعريف التسوق االلكتروني الفرق –فهوم التسوق االلكتروني م                          

  االلكتروني أساليب تطبيق التسوق -مفهوم التسويق والتسوق االلكتروني                   
أنواع  -المنتج الشروط الواجب توافرها في -االلكترونيةالمنتجات التي تقدمها المتاجر 

خصائص الخدمات اإللكترونية  - ماهية الخدمات –أنواع السلع  -ماهية السلع - المنتجات
المشكالت التي تتعلق بالمستهلك أو  -عيوب التسوق االلكتروني -مميزات التسوق اإللكتروني

 االنترنت خصائص المستهلكين عبر - تروني المشكالت التي تتعلق بالمتجر اإللك - المتسوق
التسوق مزادات  - خطوات الشراء االلكتروني -معايير رضا المستهلكين عن التسوق االلكتروني

  نظم الدفع االلكترونية -اإللكتروني
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  Internet –االنترنت : المبحث األول
ر مفـاهيم أساسـية   قبل التطرق إلى مفهوم التسوق االلكتروني كان البد علينا أوالً أن نـذك 
شـبكة اإلنترنـت،   : حول العنصران األساسيان اللذين يبنى التسوق اإللكتروني عليهمـا وهمـا  

  .والمعلوماتية

  : تعريف االنترنت ١-١
االنترنت وسيلة لتفاعل المنظمات مـع عناصـر   )  Rodriguez,2000(يعتبر رودريكيز 

فقد أصـبحت  .  الجماهيرية والشخصيةالبيئة المحيطة حيث تجمع بين خصائص وسائل االتصال 
شبكة اإلنترنت اآلن تحتل حيزاً مهماً من حياتنا اليومية لكونها مصدر مـن المصـادر المهمـة    
للحصول على المعلومة منافسة في ذلك الوسائط التقليدية في نشر الخبر أو المعلومة مثل الجرائد 

  .والمجالت واإلذاعات المرئية
شبكة " شبكة االنترنت بأنها) ٦٩ص ،٢٠٠٣(سعادة وعادل السرطاوي  ويعرف كال من جودت      

حول العـالم عـن    وب المنتشرةتكنولوجية ضخمة جدا تربط عشرات الماليين من أجهزة الحاس
وتعمل بواسطتها على تبـادل المعلومـات الهائلـة والمعـارف     ، طريق البروتوكوالت المتعددة 

ية والطبيعية الكونية بكل سهولة ويسر ويستخدمها مئات المتنوعة في مختلف مناحي الحياة البشر
الماليين من األشخاص من اجل تحقيق أهداف شتى من تثقيفية واقتصادية واجتماعية وترفيهيـة  

  ".وعلمية وشخصية وعسكرية وسياسية ودينية وتخطيطية
مجموعة ضخمة من شـبكات  " االنترنت بأنه ) ٤١٠ص ، ٢٠٠٥(كما يعرف حشمت قاسم 

وهذه المجموعة تنمو ذاتيا بقدر ما يضـاف إليهـا مـن     . "صاالت المرتبطة بعضها ببعض االت
 .شبكات وحاسبات  وقد أدى تغلغلها واتساع مداها إلى وصفها بشبكة الشبكات

أن الموقع الشبكي يعتبـر المـرآة التـي    )  kokash,2006 Husam(ويؤكد حسام كوكش 
، والتصـميم  ، عناصر مثل المحتـوى المعلومـاتي   تعكس الصورة الحقيقية للمنظمة كما يشمل 

  .والتفاعل وسرعة تحميل الصفحات وتحديث المحتوى بشكل دوري، واألمان 

  : نشأة اإلنترنت ٢-١
وكالـة  (م أنشأت وزارة الدفاع األمريكية وكالة قوميـة أمريكيـة أسـمتها    ١٩٥٧في سنة 

. لخاصة في مجال الدفاع الجـوي وكان ذلك بهدف تطوير أبحاثها ا) مشروعات البحث المتقدمة
جامعات في الواليات المتحدة األمريكية بشبكة واحدة تنقل  ٤م تم ربط حاسبات ١٩٦٨وفي سنة 
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أمـل سـويدان ومنـال    .(المعلومات العسكرية السرية وكانت هذه الشبكة نواة لشبكة االنترنـت 
  ). ٢١١ص،٢٠٠٧،مبارز

  : مراحل تطور االنترنت ٣-١
 و نشـاط  في وهي مرة ألول االنترنت ابتكار أنه منذ) ١٩ص ،٢٠٠٣(يذكر بشير العالق 

 هـو  مـا  بتحسـين  إما لالنترنت بالنسبة الجديد ويكون فيها إال سنة تمر تنفك فال مستمر؛ تطور

 مراحل ثالث إلي بتقسيمها االنترنت تاريخ حاولنا سرد متواجدا، وقد يكن لم ما بإضافة موجود، أو

  : االنترنت وهي مسيرة في جديدة دفع قوة بمثابة كانت
 مؤسسة قامت عندما م ١٩٨٥ سنة لالنترنت الحقيقي بدأ التطور :مرحلة التطور األولى١-٣-١

 بنظـام   العمالقة مراكز الحاسبات ستة من  بربط المتحدة األمريكية بالواليات الوطنية العلوم

 بالبريـد  يعـرف  خـالل مـا  من  الشبكة عبر رقمية يسمح بنقل بيانات السرعة فائق اتصال

  ).٥٨ص ،٢٠٠٩،هشام العباس.(e-mailااللكتروني 
 Time Burnersعندما تمكن عالم يدعى   م ١٩٨٩ سنة بدأت   :الثانية التطور مرحلة ٢-٣-١

lee  من اقتراح فكرة الشبكة العنكبوتية العالمية)world wide web) (www(. 

في شبكة االنترنت أي صفحات مرتبطـة  يمكن من تنظيم المعلومات  Webفمفهوم الويب 
ولقد تطور هذا . الصور المختارة على الشاشة أوببعضها البعض من خالل بعض الموضوعات 

طلعـت عبـد   .(Microsoft Windowsاألمر سريعا خاصة بعد ظهور الميكروسوفت ويندوز 
 ).٤٧٣ص ،٢٠٠٥،وآخرونالحميد 

 مركز تطور في األوربيون تمكن عندما م ١٩٩٣ سنة بدأت فقد  : التطور الثالثة مرحلة ٣-٣-١

سـمح   ممـا   Mosaic الفسيفساء نظام تطوير من سويسرا في (CIRN) ببيرن الذرية الطاقة
 وهـو  الويب صفحات بين بسهولة التصفح برمجيات باستخدام الشخصية الحواسيب ألصحاب

  ). ١٩ص ، ٢٠٠٣،بشير العالق.(كبيرة نوعية نقلة ماساهم بإحداث

   :السعودية العربية المملكة فًي إلنترنتا ٤-١
 حصـلت  عندما م ١٩٩٤ عام في األولى للمرة السعودية العربية المملكة إلى اإلنترنت دخل

 اإلنترنت ودخل .اإلنترنت شبكة إلى بالدخول على تصريح والبحثية والطبية المؤسسات التعليمية

بالوصول إلى االنترنت  وسمح للعامةوزاري،  قرار بموجب م ١٩٩٧عام في إلى المملكة  رسميا
   .)2012www.internet.gov.sa,. (م١٩٩٩في عام 

 إلـى  اإلنترنـت  خدمـة  إدخال على العمل بدأ) ٨ص ،١٤٢٢(و يذكر عبد العزيز الزومان
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 هـ الـذي ٢٤/١٠/١٤١٧بتاريخ ) ١٦٣(رقم  الموقر الوزراء مجلس قرار صدور فور المملكة

المملكـة،   إلـى  العالمية اإلنترنت خدمة إدخال مهمة والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك بمدينة أناط
 إلدخال الالزمة اإلجراءات كافة تولت التي اإلنترنت خدمات وحدة المدينة فقد أنشأت لذلك وتبعا

 الجهـات  مع بالتنسيق لها المنظمة واللوائح الضوابط على وضع عملت حيث المملكة إلى الخدمة

 الخاصة والتصاميم الالزمة التصاميم الفنية كافة المؤهلة السعودية كوادرها العالقة، وأعدت ذات

 تعـد العصـب   والتـي  لإلنترنت الوطنية بالشبكة الخاصة وكذلك بالمدينة الشبكة تشغيل بمركز

  .بالمملكة للمعلومات الناقل الرئيسي
 اإلنترنت انتشار نسبة وأوضح التقرير الصادر عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  أن 

 حـوالي  م إلـى ٢٠٠١ عام%٥ من ارتفعت حيث الماضية السنوات خالل عالية زادت بمعدالت

ويقدر عدد مستخدمي االنترنت في المملكـة حاليـا بحـوالي    .م ٢٠١١ العام نهاية في % ٤٧,٥
  .مليون مستخدم١٣,٦

 النطـاق  خـدمات  في الكبير اإلنترنت، والنمو بفوائد الوعي زيادة إلى النمو أسباب وتعزى

والخدمات،  األجهزة أسعار في المتواصل االنخفاض إلى إضافة لها،  المتاحة العريض والسرعات
 .متزايد بشكٍل) الحكومية والتجارية المصرفية الخدمات(اإللكترونية  والتعامالت وتوفر التطبيقات

ومن المتوقع أن يشهد الطلب على خدمات االنترنت ارتفاعا ملحوظا في السنوات القليلة القادمـة  
وما تقدمه من سرعات عالية وخصوصـا فـي   ) FTTX(نتيجة توفر شبكات األلياف البصرية 

وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتـوى االنترنـت وانتشـار    ، المدن الكبيرة كمرحلة أولى 
هيئـة  .(الكفية الذكية وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على االتصال باالنترنـت األجهزة 

  ).١٨ص ،٢٠١١االتصاالت وتقنية المعلومات 

  : خصائص االنترنت ٥ -١
  : أن لالنترنت عدة خصائص أوجزها فيما يلي) ١٢ص ، ١٤٢٣(أشار عباس طاشكندي 

شروط أو قوانين تحظر على الشـركات أو  فال يوجد قواعد أو ، االنترنت شبكة مفتوحة ١-٥-١
 .األفراد إنشاء مواقع عليها

معـايير   أما، لالنترنت بروتوكول عام بمعنى عدم وجود جهة تدعي ملكيتها لالنترنت  ٢-٥-١
هذا البروتوكول فهي تتحدد من خالل بائعي الحاسبات والبرمجيات والمستخدمين والمهندسين 

 .وغيرهم

  فاعلية وليست مثل الوسائل الجماهيرية كالتلفزيون واإلذاعة والصحفاالنترنت وسيلة ت ٣-٥-١
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 .فاالنترنت يحقق اتصاالت ذات اتجاهين، والمجالت     

االنترنت يجعل المستخدمين شركاء فاعلين في العمليات االتصالية وليسـوا سـلبيين أو    ٤-٥-١
 .متلقين بغير إرادتهم

لمستخدمي االنترنت قدرة على المشاركة الكاملـة   االنترنت يمثل ثقافة خاصة به تجعل٥-٥-١
 .في عمليات االتصاالت بما يصنع قواعد جديدة للتسويق

    : تطبيقات وخدمات االنترنت ٦-١
بل وتتزايد تلك الخدمات يوما بعـد  ، تقدم شبكة االنترنت لمستخدميها خدمات ال حدود لها 

  : ومن أشهر الخدمات التي تقدمها االنترنت، يوم لتصل إلى آفاق لم تكن إال ضروبا من الخيال
  E-mail: البريد االلكتروني ١ -٦ -١

رونيا عبر الشبكة ويعتبر وسيلة هو نظام إرسال الرسائل بين أجهزة الحاسوب المرتبطة الكت
ص ،٢٠٠٨،أروى تجـار الشـاهي  .(لتبادل الملفات والصور التي تعتمد على إمكانيات الحواسيب

٣٨.( 

 Forums) المنتديات: (المجموعات اإلخبارية ٢-٦-١

منتظمين في شـكل مجموعـات   ، هي منتديات تجمع بين األفراد المهتمين بنفس الموضوع 
نوعيـة أو صـنف الموضـوع     قشة موضوع معين بحيث تأخذ اسمها منمهمتهم معالجة أو منا

  ).٣٥ص ٢٠١٠،عزيزة العتيبي(.المعالج
 Meetings &Conferences: اجتماعات ومؤتمرات الفيديو  ٣-٦-١

وتتم هذه الخدمة من خالل االتصال المباشر بين مستخدمي الشـبكة وإمكانيـة الحـوار      
والسياسية واالجتماعيـة واألدبيـة باسـتخدام الصـوت     والمناقشة حول بعض القضايا العلمية 

والصورة واللون والحركة لجميع المشاركين من مواقعهم المختلفة يستمعون ويشاهدون في وقت 
توفير كاميرا فيديو وميكرفون لكل جهاز حاسب آلي متصل بالشبكة  إلىتحتاج هذه الخدمة .واحد

عبـد اهللا عطـار وإحسـان    .(غـب بالمشـاركة  حتى تتم عملية االتصال بين المجموعة التي تر
  ).٤٨١ص ، ١٤٢٩،كنسارة

إلى أن هذه التقنية تتمثل في نقل صـوت وصـورة   ) ٢٩١ص،٢٠٠٦،احمد سالم (ويشير 
وهـذه  ، نقل األخبار من مواقع األحداث، المتحدث في نفس الوقت مثل نقل المؤتمرات عن بعد 

  . اتالتقنية توفر الجهد والمال والسفر لحضور المؤتمر
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 Chat): التشات(التخاطب على االنترنت ٤-٦-١

فهـي  ، وهي تأتي في المرحلة الثانية بالنسبة ألهميتها وكثرة استخدامها في شبكة االنترنت 
فهي خدمـة تتـيح   . أكثر في نفس الوقت أوبين شخصين ) كتابة وصوتا وصورة(تتيح التخاطب 

لمستخدم شبكة االنترنت كتابة رسالة عن طريق لوحة المفاتيح بجهازه ليـتم عرضـها مباشـرة     
  ).٣١ص ،١٤٢٣،إبراهيم العبيد.(على شاشات أجهزتهم أشخاصمجموعة  أوشخص آخر  أمام
  Shopping online: التسوق عبر الشبكة ٥-٦-١

ه هذه الدراسة، حيث تذخر شبكة االنترنت بالعديد من المواقع التي وهذا التطبيق الذي تتناول
بحجز تذاكر الطيران والتعـرف علـى    وخدمات متنوعة بدءا من الزهور ومروراً تعرض سلعاً

وقد وفـرت  .. آخر صرعات الموضة وآخر موديالت السيارات وأسعارها وحتى شراء العقارات
ئلة حيث يستطيع المتسوق معرفة السلعة األفضل نوعيـة  االنترنت للمتسوقين خاللها إمكانيات ها

واألرخص سعرا وهو جالس في بيته ومن ثم يستطيع شراءها والحصول عليها في زمن قياسـي  
  ).٩٧ص  ،٢٠٠٥ ،محمد شاهين،محمد عالم .(أيا كان مكان تواجدها الفعلي

  )www )world wide web: الشبكة العنكبوتية العالمية ٦-٦-١
هي مجموعة من ماليين المواقع والصفحات على الشبكة تشكل معا شبكة مـن المعلومـات   

ويمكن الوصول إليهـا  ، يرى مناظر الرسوم والمعلومات والمصادر المتنوعة  أنتتيح للمستخدم 
عـادل  ،جـودت سـعادة  ).(hyper text(من خالل مجموعة مـن روابـط الـنص المتشـعب     

 .)٧٥ص ،٢٠٠٣،السرطاوي

   Informational -المعلوماتية: ثانيالمبحث ال
  : مفهوم المعلوماتية ١-٢

 شـهدت  التـي  الفتـرة  المعلوماتية، وهي الثورة عصر الماضية، بأنها الثالثة العقود وسمت

العقل، فالعصر  أمام مفتوحة إمكانات من قدمه وتطورها، وما قدراته وإرهاف "الكمبيوتر"انتشار 
سـمير  (تسـمية عصـر المعلومـات والثـورة المعلوماتيـة       الذي نعيشه اليوم يستحق بامتياز

  ).٢٠٨ص  ،٢٠٠٢،حسن
مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات المتطورة من خالل االستخدام المشترك " ثورة المعلومات " و

ولذلك أصبحت المعلومـات قـوة يمكـن    . لنظم الحاسبات االلكترونية ونظم االتصاالت الحديثة
وال تعني المعلومات الوفيرة شيئا فـي  .استخدامها كأداة تأثير على سلوكيات األفراد في المجتمع

ومن هنا يبرز .ع ال يحسن استخالص ما تحتويه هذه المعلومات من مفاهيم وعالقات داخلهامجتم
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في عمليات جمـع وتـداول وانتقـال    " االنترنت "الهام والفعال الذي تلعبه الشبكة العالمية  الدور
  ).٢٥٢ص ، ٢٠٠٩،محمد احمد.(المعلومات في وقت قياسي

 نمـط  تغيير في األثر بالغة حديثة وقضايا مفاهيم ظهور وراء المعلوماتية السبب وتعد الثورة

 المعرفـة  اقتصـاد  إلـى  والتحول والمحلية لالنتباه والجدل، كالعولمة واألمم مثيرة اإلنسان حياة

 والمحـارب  بـين الحضـارات   والصـراع  العالميـة  التجارة واتفاقات الواحدة العالمية والسوق

  .وعسكريا واقتصاديا اجتماعيا األقوى هو معلوماتية ناصية يملك من المعلوماتي، وأصبح
 التحـوالت  أكثـر  المعلوماتيـة  الثورة مثلت المعلومات تقنية في للقفزات المتسارعة ونظرا 

 مفهومـا  ولد عشر، ما الثامن في القرن الصناعية الثورة عهد منذ األفراد حياة في تأثيرا العالمية

االنتشار العـالمي   أساليب أحد اإللكترونية التجارة الشبكي وتعد المواطن أو كالمستفيد للبشر جديدا
  ).٢ص،٢٠١٠،سوسن ضليمي.(االقتصادي للنمو دافعة كقوة

أن الدراسـات حـول مسـتقبل عصـر     ) ٤٩٢-٤٩١ص ، ٢٠٠٢(ويذكر يعقوب الشراح 
فهناك مـن  . المعلوماتية كثيرة تعكسها رؤية المتخصصين في علوم المستقبل ودور اإلنسان فيه

لوماتية هي التي تحدد أشكال القوة في النظام العالمي الجديد، فقد كثرت الحواسـيب  يرى أن المع
  .                وتقنيات االتصال وتشابكت مع العلوم والبحوث

إلى أن االتجاهات العامة لعصـر المعلومـات   ) ٤٤٨ص ، ٢٠٠٨(كما يشير سمير القطب 
فالهـدف  . دم الحياة وتفاقم مشكالت المجتمعليست فقط في كمها وإنما في نوعها ومناسبتها مع تق

إذا من المعلومات يكمن في كيفية استثمار المعلومات الجديدة في تطوير قدرات ومهارات أفـراد  
وان يكون قادرا ، إن المهم أن يتعلم الفرد كيف يستعمل المعلومات استعماال فعاال ومفيدا.المجتمع

ع فيها وليس في تخزين حجم كبير مـن المعـارف ال   على التفاعل معها واالستجابة لها واإلبدا
  . تفيده في شي لعدم مالئمتها لحياته المعاصرة أو المستقبلية

 :تعريف المعلوماتية  ٢-٢

ذلك اإلطـار الـذي يحـوي    " المعلوماتية بأنها) ٣١ص ،١٤٣٠(يعرف صبري المبارك   
كات االتصال وتطبيقاتهـا فـي   ونظم المعلومات وشب، وعلوم الكمبيوتر ، تكنولوجيا المعلومات 

  ".مختلف مجاالت العمل اإلنساني المنظم
 أجهـزة  مـن  واالتصـاالت  المعلومـات  تكنولوجيا استخدام"تشمل  والمعلوماتية هي عملية

 وتناقلهـا واسـتخدامها   ومعالجتها المعلومات وخزن تنظيم لغرض وبرمجيات وشبكات حواسيب

  ).٢ص  ،٢٠٠٩،هالل البياتي". (إدامتها وضمان وحمايتها أمنها على والمحافظة
مفهوم يعبـر  "عصر المعلومات بأنه ) ١٨٣ص  ،٢٠٠٩(ويعرف عبد العزيز عبد العزيز 
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عن أهم خصائص وسمات العصر الحاضر الذي نعيش فيـه والـذي شـهد تطـورات علميـة      
ـ  ، ة وتكنولوجية هائلة ظهرت أثارها بشكل خاص في مجال نقل وتبادل المعلومات بطريقة رقمي

بحيث أصبحت طرق ووسائل التعامل مع المعلومات صفة للعصر الذي نعيش فيه وهذه الصـفة  
  ".هي المعلوماتية

  : عناصر المعلوماتية ٣-٢
، والفحـم ، المواد الصلبة من األحجار : في عصر المعلوماتية لم تعد العناصر المكونة هي

، عة والموجات وهـاالت البالزمـا   أو حتى النفط، ولكنها أصبحت فيض من االلكترونيات واألش
وفي ما يلـي عـرض   . وقد جرى العرف على ترتيبها تصاعديا وفقا لمدى تعقد مفهومها وبنيتها

  : موجز لهذه العناصر
البيانات هي المادة األولية التي تستخلص منها المعلومـات وتتطلـب    :Dataالبيانات ١-٣-٢

 .معالجتها لتكون ذات معنى

هي ناتج معالجة البيانات تحليال أو تركيبا الستخالص مـا   :Informationالمعلومات ٢-٣-٢
وذلك من خـالل  ،تتضمنه هذه البيانات أو تشير إليها من مؤشرات وعالقات ومقارنات وغيرها 

أو من خالل إقامة النماذج ومن ثم ، العمليات الحسابية والطرق اإلحصائية والرياضية والمنطقية 
وهي المتغير المستقل في حين أن المعلومـات هـي المتغيـر    ، المعلومات فالبيانات هي ركيزة 

 .التابع

المعرفة هي حصيلة االمتزاج الخفي بين المعلومات والخبـرة   :Knowledgeالمعرفة ٣-٣-٢
أو اسـتخالص مفـاهيم   ، والمدركات الحسية والقدرة على الحكم للوصول إلى النتائج والقرارات 

فالمعلومات هي وسيلة الكتساب المعرفة ضـمن عـدة وسـائل    . ابقةجديدة أو ترسيخ مفاهيم س
 .أخرى كالتخمين والممارسة الفعلية والحدس وغيرها

يوجد فرق جوهري بين اكتساب المعارف القائمة بالفعل وتوليد  :Intelligenceالذكاء ٤-٣-٢
قة لتوليـد األفكـار   فالذكاء هو الطاقة الذهنية التي تطبق على المعرفة السـاب ، المعارف الجديدة 

 ).٦٢-٦١ص ، ٢٠٠٦،نجوى جمال الدين،مهري دياب.(الجديدة

  : خصائص مجتمع المعلوماتية ٤-٢
أن من أهم خصائص المجتمع المعلوماتي هـو إنتـاج   ) ٢٠ص ،٢٠٠٥(تشير حنان بيزان 

وتداول المعلومات في إطار ثورة ثقافية، مع بروز شبكات االتصال بما فيها من طرق التراسـل  
   .باالتصال المباشر بين البشر في مختلف أنحاء العالم والتواصل التي تسمح
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أن من خصائص المجتمـع المعلومـاتي   ) ٣٦٧ -٣٣٥ص ،٢٠٠٠(ويضيف فرانك كيلش 
 المعـدة  والمواقـع  اإلنترنت خالل شبكة من المنزل من التسوق باإلمكان إجراء أيضا انه أصبح

مخـازن   إلى المتاجر تتحول أن المتوقع التفاعلية، ومن يةالمرئ الوسائط خالل من لها، أو خصيصا
 الحالة يـتمكن  هذه اإلنترنت، وفى شبكة على خاصة مواقع على المعروضات تعرض بينما للسلع

 أيضا طريق الشبكة عن المتجر حساب إلى قيمتها تحويل المطلوبة، بعد السلع اختيار من اإلنسان

 لـه  يتوقع حاليا، وهو ما العالم من كثيرة أماكن في يحدث ما المطلوبة، وهذا البضاعة حتى تصله

 يوفره لما نظرا أنشطة التسوق على الغالب النمط يكون أن له يتوقع المقبل، بل القرن في االنتشار

   .عديدة مزايا من
مجموعة أخرى من خصائص المجتمـع   أيضا) ١٢٦ص ، ١٤٣٠(وأضاف ربحي عليان 

  : التاليةفي النقاط المعلوماتي 
  يجانب المعلوماتال 

  التعامـل الواسـع مـع تقنيـة     و ،االعتماد على المعلومات بوصفها مصدرا للثـروة
 .االتصاالت

 التعامـل الواسـع    .انتشار شبكات المعلومات المختلفةو، انتشار مؤسسات المعلومات
 .مع البريد االلكتروني 

 التعامل مـع االنترنـت بشـكل    و ،امي للمعلومات بين أفراد المجتمعاالستخدام المتن
 .واسع

 إنتاج المعلومات بدال من استيرادهاو ،التعامل مع المعلومات بوصفها سلعة. 

 ستخدام التقنية فـي تخـزين   وا ،الرقابة على المعلومات ،التعامل مع نظم المعلومات
 .المعلومات واسترجاعها

 التجاري الجانب 

 انتشار التجارة االلكترونية. 

  يالتعليم الجانب 

 انتشار المكتبات االلكترونية واالفتراضيةو، استخدام التعليم االلكتروني. 

 توافر مراكز البحوث والتطويرو، انتشار ظاهرة النشر االلكتروني. 

 الحكومي الجانب 

 اإلدارة االلكترونيةوالحكومة وجود و، االلكترونية فتشار الوظائان.  
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   - E-Commerce التجارة االلكترونية: المبحث الثالث
  : مفهوم التجارة االلكترونية١-٣

 Digital(تمثل التجارة اإللكترونية واحداً من الموضوعات التي تسمى باالقتصاد الرقمـي  

Economy (حيث يقوم االقتصاد الرقمي على حقيقتين هما : 

 ).Electronic commerce(التجارة اإللكترونية  -أ

 ).Information Technology(تقنية المعلومات  -ب

فتقنية المعلومات في عصر الحوسبة واالتصال هي التي خلقت الوجود الـواقعي للتجـارة   
اإللكترونية التي تعتمد أساساً على الحوسبة ومختلـف وسـائل التقنيـة للتنفيـذ وإدارة النشـاط      

  )٢، ص ٢٠١١احمد الكردي، . (التجاري
 العصـر  أكدت على أن هـذا ) ٢ ص،٢٠٠٦ (اعةوالصنففي تقرير أعدته وزارة التجارة 

العـالم، ازداد اسـتخدام    في اإلنترنت استخدام انتشار الرقمي هو عصر التجارة االلكترونية، فمع
 األعمـال  رجـال  بإمكان أصبح حيث ،التجارة اإللكترونية من قبل رجال األعمال والمستهلكين

 بذلك متخطين وسهولة يسر بكل العالم مستوى ومنتجاتهم على لبضائعهم والترويج تجارتهم مزاولة

 شـراء  بإمكـانهم  أصـبح  فقـد  للمسـتهلكين  الحال بالنسبة والجغرافية، وكذلك السياسية الحدود

 سكناهم، والتجـارة  أماكن أو مكاتبهم أو لمغادرة أوطانهم الحاجة دون أعمالهم وإنهاء مستلزماتهم

 األعمـال  ورجال الحكومات أمام لها ال حصر آفاق تفتح إنها بل الحد هذا عند ال تقف اإللكترونية

  .واألفراد

  :   تعريف التجارة االلكترونية ٢-٣
بأنها إنتـاج  "التجارة االلكترونية ) Rao,p.krishna,2000(التجارة العالمية عرفت منظمة 

وقد قسـمتها إلـى   " وتوزيع وتسويق وبيع السلع والخدمات أو تسليمها عبر الوسائل االلكترونية
  : ثالث مراحل كالتالي

 .مرحلة الدعاية والبحث -

 .مرحلة الطلب والسداد -

 .مرحلة التسليم -

استخدام شبكة المعلومات " التجارة االلكترونية ) ٩ص ،٢٠٠١(ويعرف حمدي عبد العظيم 
  ".في عقد صفقات تجارية سواء داخل الدولة أو بين عدة دول مختلفة) االنترنت(الدولية 
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وسـالم  )  ٦٩٩ص ،٢٠٠١(ا أيوب وصفاء محمود أوضحت كل من نادي وفي نفس الوقت
" التجارة االلكترونية هي  أن) ١٧ص ، ٢٠٠٠( و رأفت رضوان) ٤٥ص ، ٢٠٠٢( باعجاجة 

التبادل والتي تتمثل فـي شـراء وبيـع وتوزيـع      أطرافعمليات تجارية تتم بين مجموعة من 
ت وغيرها من المنتجات بوسائل الكترونية وتسويق المنتجات المختلفة من سلع وخدمات ومعلوما

  ".األخرىعبر شبكة االنترنت والشبكات التجارية العالمية  أوباستخدام الوسائل االلكترونية 
وهـي تعـرف   ، كما تعد التجارة االلكترونية الشكل األول لالستخدامات التجارية لالنترنت 

ـ   " بأنها  تم تبـادل المنتجـات والخـدمات    تبادل بين األفراد والمنظمات والمؤسسـات حيـث ي
  ).٢٨٧ص،٢٠٠٢،معالي حيدر".(والمعلومات

كمـا  " مجموعة المبادالت االلكترونية المرتبطة بنشاطات تجارية"والتجارة االلكترونية هي 
 العالقـات مـابين المؤسسـات    أوسسـات  تلك العالقات مابين المؤ" أنهاعلى  إليهايمكن النظر 
ــتهلكين  أوواإلدارات  ــات والمس ــابين المؤسس ــادالت م ــري( ".المب ــم زاي ــي  ،بلقاس عل

  )٧٠ص ،٢٠٠٣،طوباش
فـأن  ) ١ص ، ٢٠٠٤( واحمد الشميمري) ١٣ص ، ٢٠٠١( وفقا لكل من نهلة قصراوي 

نشاط تجاري يمثل مجموعة متكاملة من عمليات التسـويق واإلنتـاج   " التجارة االلكترونية هي 
" فكار والتي تتم باستخدام وسائل الكترونية عبر شبكة االنترنـت  والتوزيع للسلع والخدمات واأل

  .فهي ال تقتصر على السلع المادية فقط بل تشمل الخدمات واألفكار واآلراء والمعلومات وغيرها
استخدام االنترنت في إتمام عمليات البيع والشراء للمنتجات " وتشير التجارة االلكترونية إلى

شكل مادي ملموس أو من خالل استخدام األرقام وذلك من خـالل موقـع   التي يتم تمويلها أما ب
والتي يرتكز فيهـا علـى األعمـال    ، كما تعد التجارة االلكترونية من األعمال االلكترونية ، آخر

  ).١٥٨ص ،٢٠٠٤،محمد حناوي وآخرون".(وانتظام البيع والشراء من خالل االنترنت
تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيـع  " أنها ب) ٣٤ص ، ٢٠٠٦(وعرفها السيد عبد الخالق

 ."والشبكات التجارية العالمية األخرى، البضائع والخدمات والمعلومات عبر شبكة االنترنت 

  : مراحل تطور التجارة االلكترونية ٣-٣
أن التجارة االلكترونية مرت عبر ثـالث مراحـل   ، )٤٥-٤٣ص ، ٢٠٠٤نجم  نجم (ذكر 

  : يمكن تحديدها فيما يلي
 المعلومات تقديم مرحلة: المرحلة األولى ١-٣-٣

 إعـالن  فـي  قد يتمثـل  تماما بسيط الموقع ويكون األساسي الويب موقع عن طريق تطوير
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 شـرائها  التـي يريـدون   المنتجات حول المعلومات على الموقع هذا طريق عن ليحصلوا الزبائن

 .ومنتجاتها المؤسسة على أكثر ويتعرفون

 التفاعل مرحلة: المرحلة الثانية ٢-٣-٣

المعلومات،  التفاعل، جمع وتقديم في وتتمثل اإلليكترونية التجارة لتطوير الثابتة المرحلة وهي
 وذلك الويب موقع المؤسسة باستخدام مع التفاعل على القدرة الزائرين للزبائن يقدم الموقع أن حيث

 و البحـث  مـن  الزبائن بيانات تمكن قاعدة إلى النمط هدا يتطور ثم اإلليكتروني البريد باستخدام
 .حاجاتهم والتي تلبي لهم المتاحة المنتجات مدى يعرفوا أن يستطيعون هم بالتالي

  التكامل مرحلة: المرحلة الثالثة ٣-٣-٣

 المرحلـة  هـذه  الكامل، وفـي  تتحرك للتكامل أعمالها في االنترنت تستخدم التي فالمؤسسة

 ضروري هو ما على يحصلوا أن  االنترنت، كما أن بإمكان الزبائن باستخدام كلها الزبائن صفقات

 حسـب  للمنتجـات  الطلـب  فرص لهم احتالخ، كما ت ......األسعار، طرق الشحن ،المنتجات عن

  .الطلبات أجل من والدفع الحاجة

  : بالمملكة اإللكترونية التجارة وتشريعات أنظمة ٤-٣
 اللجنة الفنية تشكيل بعد اإللكترونية للتجارة تشريعية وقوانين أنظمة بوضع المملكة اهتمام بدأ

 واألنظمـة كأحـد   التشريعات موضوع برز م، حيث ١٩٩٩ عام في اإللكترونية للتجارة الدائمة

 في مجلس الوزراء قبل من علية الموافقة وتمت اللجنة قدمته الذي العمل إلطار الرئيسية العناصر

العتمـاده،   لمجلس الوزراء وقدم اإللكترونية التعامالت نظام إعداد من االنتهاء م، تم ٢٠٠٢ عام
 التجاريـة  بجميـع تطبيقاتهـا   اإللكترونيـة  التعامالت لجميع التشريعية المظلة يعتبر النظام هذا

 يحقـق  ألنـه  جدا النظام مهم فهذا والبنكية، وغيرها، لذا والمالية التعليمية و والصحية والحكومية

 ويسد بالمملكة أو األفراد الخاص أو الحكومي للقطاع سواء اإللكترونية التعامالت متطلبات جميع

 والتصـديق  والتوقيـع اإللكترونـي   اإللكترونية بالتعامالت لالعتراف ضرورية تشريعية حاجة

وزارة التجارة ( .في المملكة إلكترونياً العقود وتوقيع واالتفاق إلكترونيا الرسائل وتبادل ترونياإللك
  ).٢٢-٢١ص ، ٢٠٠٦، والصناعة

  : حجم التجارة االلكترونية في المملكة العربية السعودية ٥-٣
انـه ال تـزال   ) ٦ص،٢٠١٠(يشير التقرير الصادر من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

من % ١٣من الشركات و% ٣٠فبينما تقوم ، التجارة االلكترونية في المملكة في مراحلها األولية 
. من الشركات بـالبيع عبـر االنترنـت   % ٨تقوم فقط ،الجهات الحكومية بالشراء عبر االنترنت 
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، لخصوص ال يزال نشاط الدمج بين البيع التقليدي وااللكتروني في بداياته المبكـرة  وعلى وجه ا
أمـا مـن   . حيث أن معظم سالسل البيع بالتجزئة السعودية لم تنشئ بعد قناة للبيع عبر االنترنت

على الرغم من أن عمليـات المسـح   ، جهة المستهلك فما يزال نشاط التجارة االلكترونية ضعيفا 
 أن إلـى وأشـارت الدراسـة   .ه المستهلكين نحو تجربة هذا النشاط فـي المسـتقبل  أظهرت توج

ومـن  ،من مستخدمي االنترنت أكدو أن محتوى االنترنت يمثل مصدراً مهمـاً للمعلومـات  %٩٦
من مستخدمي االنترنـت  % ١٦المتوقع توسع التجارة االلكترونية السعودي تدريجياً حيث أشار 

  .للبيع عبر االنترنت% ١٥ترنت في المستقبل بينما يخطط أنهم يخططون للشراء عبر االن

  : خدمات التجارة االلكترونية ٦-٣
 عـدد  اآلن في نالحظه المختلفة وربما الحياة جوانب كبير يشمل تأثير اإللكترونية و للتجارة

  : ومنها التجارية األنشطة من كبير
  .واإلعالن والدعاية التسويق خدمات -
  .المتنوعة المصرفية الخدمات  -
  .الصحية الخدمات  -
  .واألسهم المال أسواق  -
  .الفندقية والخدمات والسفر السياحة  -
  ).٢ص ٢٠٠٦،وزارة التجارة والصناعة. (والخاص العام القطاع في أخرى مختلفة خدمات -

بعض الخدمات األخرى التي تقدمها التجـارة  )  ٣٤ص،٢٠٠٦(وأضاف السيد عبد الخالق 
  : منها ما يليااللكترونية و
  عن السلع والخدماتالمعلومات  واإلعالنات. 

  وخدمات ما بعد البيع، عالقات العمالء التي تدعم عمليات الشراء والبيع. 

 التفاعل والتفاوض بين البائع والمشتري. 

 سداد االلتزامات المالية ودفعهاو.عقد الصفقات وإبرام العقود. 

  اإلجراءاتعمليات توزيع وتسليم السلع ومتابعة. 

 الدعم الفني للسلع التي يشتريها الزبائن. 

 كتالوجـات األسـعار، المراسـالت اآلليـة،     : تبادل البيانات الكترونيا بما في ذلك
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 .االستعالم عن السلع، الفواتير االلكترونية، التعامالت المصرفية

  : هي اإللكترونية للتجارة أنماط ٧-٣
 المستوى العالمي في على االقتصادية األعمال أنماط من اجديد نمطًا اإللكترونية التجارة تمثل

 والفواصـل  الحدود فيه الذي تزول العصر هذا في المتقدمة الحديثة المعلومات، والتقنية عصر

  : عدة أنماط إلى اإللكترونية التجارة وتنقسم.الجغرافية
 

 

 

 

 

 

    

 www.google.com: املرجع                                       ةيوضح أنامط التجارة االلكرتوني )١( شكل رقم       

            (B to C )والمستهلكين االقتصادية المنشات بين تعامالت ١-٧-٣ 

Business to Customer) (طريق شبكة فعن اآلن حتى شيوعا األنماط أكثر النمط هذا ويعتبر 

 وعرضها منتجاتها للشركات وفحص التجارية المواقع زيارة شخص ببساطة أي يستطيع اإلنترنت

وهذا النمط هو النمط الذي تناولته الباحثـة فـي هـذه    . الشبكة عن طريق الشراء صفقات وعقد
  .الدراسة

 (B to B) البعض بعضها مع االقتصادية المنشآت بين تعامالت ٢-٧-٣

(Business to Business) تقديم عمليات البعض مثل بعضها مع الشركات تعامل هو النمط وهذا 

 الماليـة  والتسديد، والتعهدات بعمليات الدفع والقيام الفواتير الموردين، وتسليم من الشراء طلبات

 .وغيرها والبنكية
 (B to G) الحكومية واألجهزة االقتصادية المنشآت بين تعامالت ٣-٧-٣

(Business to Government) مـع  أنـه  التطوير، ويعتقد تحت مازال التجارة من النمط وهذا 

 والفواتير الضرائب تسديد المستقبل مثل في فعال دور له يكون أن يمكن اإللكترونية التجارة اتساع

  .ذلك وغير العامة والمناقصات الحكومية
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  (C to G) الحكومية  واألجهزة األفراد بين التعامل ٤-٧-٣
Customer to Government) (اإللكترونية والتـي   الحكومة مصطلح تحت يندرج النمط وهذا

إحسـان  ، محمـد العميـري  .(عادة ما تقدم خدمات لألفراد نظرا لما لـه مـن منـافع كثيـرة    
  ).١٥٢ص ، ٢٠٠٧،المعتاز

نمطيـين آخـرين مـن أنمـاط التجـارة      ). ٣٧-٣٥ص  ،٢٠٠١(وقد أضاف محمد رمضان 
  : االلكترونية وهي

   (G2G) تعامل يتم بين الحكومات ٥-٧-٣
Government to Government)  (ويكون ذلك في المجاالت التي تستلزم التعامل بين الحكومات.  

 )C2C(تعامالت بين المستهلكين إلى المستهلكين  ٦-٧-٣

)Customer to customer ( وفي هذا الشكل من الممكن أن يتم التبادل بين المستهلكين بعضهم
  .البعض للسلع والخدمات

  : فوائد التجارة االلكترونية للمستهلكين ٨ -٣
أن هناك عدة فوائد تعود علـى  ) ٢٥٥-٢٥٤ص  ،٢٠٠٥(يذكر محمد عالم ومحمد شاهين 

  :المستهلكين من جراء استخدامهم للتجارة االلكترونية وهي كالتالي

 : توفير الوقت والجهد ١-٨-٣

اليوم وطـوال أيـام السـنة بـدون     فاألسواق االلكترونية مفتوحة بشكل دائم أي على مدار 
عطالت وال يحتاج المستهلك للسفر أو تكبد عناء الخروج من البيت أو االنتظـار فـي طـابور    

وإدخـال  ، وال تتطلب عملية الشراء ألحد المنتجات أكثر من النقر على المنتج. لشراء منتج معين
دفع المالئمة لمثل هذا النـوع  وقد تم استحداث بعض أنظمة ال. معلومات بطاقة الدفع االلكترونية

  .من التجارة مثل استخدام النقود االلكترونية

 :توفير معلومات أكثر عن السلع ومجال أوسع لالختيار ٢-٨-٣

حيث توفر التجارة االلكترونية مجاال أوسع لالختيار من خالل فرصـة زيـارة مختلـف     
معلومات كاملة عن المنتجـات   كما يمكن للمستهلك عادة الحصول على. األسواق على االنترنت

ومواصفاتها حيث تقوم معظم مواقع التجارة االلكترونية بإرفاق كافة المعلومـات حـول السـلع    
  .المعروضة
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 : أسعار أفضل ٣-٨-٣

فـي   أسـعارها اقل من  بأسعاريبيع العديد من المنتجين والشركات منتجاتهم على االنترنت 
الن البيع عن طريق االنترنت يخفض المصروفات  األولذلك في المقام  ويأتي، المتاجر التقليدية

التي ينفقها هؤالء المنتجون مما ينعكس على سعر السلعة األمر الـذي يصـب فـي مصـلحة     
 .المستهلكين

 :نيل رضا المستهلك ٤-٨-٣

ممـا يتـيح   ، للتفاعل بين المستهلك ومنتجي السلع والخـدمات  أدواتحيث يوفر االنترنت  
لزيـادة التواصـل مـع     األدواتااللكترونية االستفادة من تلك  األسواقركات الموجودة في للش

ممـا يـوفر   ، ورغباتهم بسـرعة  أذواقهمعلى استفساراتهم وتساؤالتهم ومعرفة  واإلجابةالزبائن 
  .للمستهلك ويستحوذ على رضاهم أفضلخدمات 

 : استمرار التواصل مع البائع ٥-٨-٣

الحاسب اآللي وملحقاتهـا واألجهـزة    أجهزةبشكل كبير في مجال بيع ويظهر هذا المفهوم  
حيث تقوم الشركات عادة بمداومة االتصال بمستهلكيها الذين اشتروا عن ، اإللكترونية بشكل عام

طريق الشبكة وذلك إلعالمهم بأخر المنتجات وآخر التحسينات واإلضافات التـي تمـت علـى    
  .مقدمة من قبل تلك الشركاتاألجهزة التي اشتروها والعروض ال

  -Shopping  E-التسوق االلكتروني : المبحث الرابع

  :مفهوم التسوق االلكتروني١-٤

التسوق االلكتروني هو نظام يتيح حاليا عبر االنترنت حركـات بيـع وشـراء السـلع                    
توليد العوائد مثل عمليات والخدمات والمعلومات كما يتيح أيضا الحركات االلكترونية التي تدعم 

حيث أن التجارة االلكترونية كأحـد وأهـم   ، تعزيز الطلب على تلك السلع والخدمات والمعلومات
ويمكـن  .عناصر التسوق االلكتروني تتيح عبر االنترنت عمليات دعم المبيعات وخدمة العمـالء 

أو ، أو شـركات  ،ردونمـو (االلكترونية بسوق االلكتروني يتواصل فيه البائعون  تشبيه التجارة
كما يـدفع  ، وتقدم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية ، والمشترون ) محالت

  ) .٢٨١ص،٢٠١١احمد بامخرمة ( . ثمنها بالنقود االلكترونية
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للمسـتخدمين،   اإلنترنتكتروني أصبحا من أبرز المنافع التي تقدمها اإلل التسوقأن  والشك
في جميع أرجاء العالم بما فـي ذلـك المملكـة     اإلنترنتويزداد الناس إقباالً على التسوق عبر 

يجمع بين السهولة والراحة لشراء  اإلنترنتالعربية السعودية، وال عجب في ذلك، فالتسوق عبر 
  )www.internet.gov.sa(. ما تحتاجه من أي مكان وفي أي زمان

  :تعريف التسوق االلكتروني ٢-٤
التسوق في معناه وشـكله التقليـدي   ) ٢٥٦،ص ،٢٠٠٥( ومحمد شاهين يعرف محمد عالم

عبارة عن مكان يتم فيه عرض السلع وتتم فيه المعامالت والعالقات بين البائعين والمشترين من "
يقدم نفس المفهـوم والمعنـى   "ويعرف التسوق االلكتروني بأنه " .المنتجات والخدماتاجل تبادل 

أي أن شكل السـوق  ، ولكن في شكل افتراضي  حيث يتم عرض السلعة افتراضيا على المستهلك
فالمتعاملين في األسواق االلكترونية مـن باعـة ومشـترين    " . هو شكل شبكي أن صح التعبير

أما طرق التواصل بـين  . ن مختلفة ونادرا ما يعرف بعضهم البعض وسماسرة يوجدون في أماك
أطراف عملية البيع والشراء فهي أيضا ليست طرقا مباشرة بل تتم بعدة طرق تختلف من حالـة  

  .إلى أخرى
التبادل التجاري الذي يتم بين الشركات والمستهلكين  إشكالشكل من " التسوق االلكتروني هو 

  ).٤٢ص  ،٢٠٠٧،عماد النونو".( كترونيةوذلك من خالل وسائل ال

 : الفرق بين مفهوم التسويق االلكتروني والتسوق االلكتروني ٣ -٤

وتنفيـذ   تخطـيط  عملية عن عبارة " فهو للتسويق األمريكية الجمعية نظر وجهة التسويق من
تحقـق   التـي  التبادالت خلق أجل من والخدمات والسلع األفكار وتوزيع وترويج وتسعير وتصميم
  )Mber, J. & BestyAnn T,2000".(والمنظمات األفراد أهداف

جميع األنشطة الخاصة بتسويق السلع والخـدمات  " إلىويشير مصطلح التسويق االلكتروني 
المعتمدة على تبادل البيانات االلكترونية النجـاز المعـامالت    أوالمعتمدة على استخدام االنترنت 

  )١٨٧ص  ،٢٠٠٨،النجا  أبود محم".(محل التعامل األطرافبين 

 وتطبيقها بهذه المعاني اإللمام تقتضي الناجحة الممارسة معاني، وأن أو وجوه عدة له التسويق

  : المعاني هذه وتشمل
 المستهلك احتياجات على التعرف هو التسويق. 

 الجديدة المنتجات تطوير هو التسويق. 

 الحالية المنتجات صيانة هو التسويق. 
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 للمنتجات السوقية الوضعية وتحديد المستهدفة القطاعات تحديد هو التسويق. 

 المستهلكين في للتأثير االستراتيجيات من مزيج تطوير هو التسويق. 

 البيئة تقييم هو التسويق. 

 المنافسة هو التسويق. 

 ٨ص ، ٢٠٠٤، غيداء الجريفاني.(والفشل النجاح هو التسويق( 

  : أساليب تطبيق التسوق االلكتروني ٤-٤
إلى أن هنـاك أسـلوبان   ) ٧٨ص، ٢٠٠٦(يشير احمد الشميمري وعبد الموجود أبو حمادة 

  : لتطبيق التسوق االلكتروني كالتالي
التسوق االلكتروني عن طريق جمع المعلومات عن السـلع والخـدمات والقيـام     ١-٤-٤

  .بالشراء والدفع عن طريق االنترنت
مات مختلفة عن السلع عبر االنترنت ثم التسوق االلكتروني عن طريق جمع معلو ٢-٤-٤ 

القيام بعملية الشراء من األماكن األخرى للتسوق التقليدي مثل المحـالت التجاريـة أو السـوبر    
  .ماركت وغيرها

  : المنتجات التي تقدمها المتاجر االلكترونية ٥-٤
إلشـباع  يشير المنتج إلى أي شي يمكن أن يقدم للسوق بغرض االسـتهالك أو االسـتخدام   

 أو شـيء  أي "المنتج بأنه) ٥٥٧ص  ، ٢٠٠٢(عبد السالم أبو قحف  و يعرف. حاجة أو رغبة

 مـن  حاجـة  ما يشبع الخصائص من ولها األسواق في تطرح مادية غير أو مادية أشياء مجموعة

 أو أو خدمـة  فكرة أو سلعة المنتج يكون األفراد، وقد من مجموعة أو لفرد المشبعة غير الحاجات

  "معينا تنظيما حتى
 قياسـها  يمكـن  التـي  والخصائص الصفات أنه مجمل "على المنتج الزبائن معظم و يعرف

  ).١٢ص ،٢٠٠٢،سونيا البكري".(وتحديد كميتها
 الخصائص من مجموعة عن عبارة "بأنه المنتج )٨٣ص  ،٢٠٠٦(وتعرف الخنساء سعادي 

 مواد أو المال التبادل، بتبادل عملية طرفي يرغب أجلها التي من احتياجات المستهلك أو تلبي التي

  ".آخر شيئا أو شخصا أو فكرة أو خدمة أو ملموسة يكون بضاعة أن الممكن قيمة، ومن ذات أخرى
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  :الشروط الواجب توافرها في المنتج ٦-٤
 خمـس  اتخـاذ  المؤسسـة  على أنه يتعين) ٢٤٠-٢٣٨ص  ،٢٠٠٥(وقد ذكر محمد نصير

  : وهي احتياجات المستهلك يلبي عبر االنترنت حتىالذي يباع  للمنتج عامة قرارات
 : الصفات المميزة للمنتج ١-٦-٤

 بدرجـة  الجـودة  ربـط  ويعد، الجودة  مواصفات كامل على للمنتج المميزة الصفات تشمل

 تفضـيالت  تتجمـع  أن الصعب ألنه من الصعوبة في غاية أمر الزبون لدى تتحقق التي اإلشباع

اللون، النـوع،   من كل المنتج العام، وتشمل مواصفات القبول له يكون حتى واحد منتج في الزبون
  .الحجم، السرعة، الخدمة، الفوائد

 : العالمة التجارية للمنتج ٢-٦-٤

أو  رمـز  أو عبارة أو كلمة تكون قد " التجارية العالمة فإن األمريكية الحكومة تعريف حسب
 مصـدر  وتميز هوية تحدد أو التصاميم، التي الكلمات، التعابير، الرموز من مجموعة أو تصميم

  )Ava exhwege,2005,p8".(آخرين أطراف بين من واحد طرف خدمات بضاعة أو
 يبنـي  الوعد هذا بناء على للزبائن، فالتسليم وعد عن عبارة العالمة أن من العديد الحظ كما

 المنتج عالمة ما تكون وغالباآلخر،  منتج من التحول على الزبائن ويساعد المخاطر من ويقلل الثقة

 بشـكل  الزبائن يرودون أن هو ذلك في والسبب الزبون بها يرغب التي الفوائد من جزء وصورته

األمن والسـرية،   مجال في معها، خاصة يتعاملون التي بالمؤسسة الوثوق بإمكانهم أن معرفة عام
  .للثقة مدعاة العالمة أن أي
 : خدمات الدعم للعمالء ٣-٦-٤

 خدمات مندوبي على يتعين القيمة، حيث في جدا مهم الشراء، عنصر وبعد خالل الزبون دعم
جيـدة   يحرص على تكوين عالقة الذي الزبائن، فالموقع بخبرات واالهتمام بالمعرفة التمتع الزبائن

منتجات  عن الزبائن رضا لزيادة عام بشكل والعمل الزبائن دعم في موظفيه أفضل مع زبائنه يضع
  .المؤسسة

 : التمييز ٤-٦-٤

يمكن للمتسوقين عبر االنترنت من التمييز بين جودة المنتجات المعروضـة علـى الشـبكة    
 مرادفات رقمية، كمدة له االنترنت عالم في االلكترونية باستخدام الملصقات االلكترونية، فالملصق

 ملصـق  وضـع  تشكل  من المعلومات التي وغيرها المنتج ومميزات المنتج، مواصفات استخدام

  .الشراء قرار اتخاذ سلوك في وتؤثر المنتج إدراك وتمييز إلى الشبكة و تؤدي مواقع على مباشر
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  :أنواع المنتجات ٧-٤
  : هما، وتشمل المنتجات التي يتم تسويقها نوعين أساسيين 

 اإلكسسـوارات ، المالبس ، اآللية وهي المنتجات الملموسة كأجهزة الحاسبات :السلع ١-٧-٤
  .الخ.... األجهزة الكهربائية،

، وخـدمات التعليميـة   ، وهي المنتجات الغير ملموسة كالخدمات المصرفية  :الخدمات ٢-٧-٤
  ).٥٨٠ص ،٢٠٠٨،طارق طه...(خدمات قانونية، وخدمات طبية

  .المنتجات المقدمة عبر االنترنت ألنواعوستقوم الباحثة بعرض مبسط 

 Goods: ماهية السلع ٨-٤

هي ذلك المزيج من المكونات المادية وغير المادية والتي يشتريها المستهلك جميعا وفي آن 
ص  ،٢٠٠٢،محمد المؤذن.(واحد وذلك بهدف إشباع حاجة من حاجاته المتعددة وتلبية متطلباتها

١٤٣(  
منـتج صـناعي أو زراعـي أو    "السلعة بأنها ) ١٥٢ص ،٢٠٠٧(وعرف عدنان العزاوي 

  ".تحويلي بما في ذلك العناصر األولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتجحيواني أو 

  : أنواع السلع ٩-٤
  السلع االستهالكية: أوال ١-٩-٤

 التي يستطيع المستهلك الحصول عليها بيسر وسهولة دون عناء وهي: سلع ميسرة. 

 بإجراء هي السلع التي يبحث عنها المستهلك في أكثر من مكان ويقوم : سلع التسوق
عمليات المقارنة بينها من حيث السعر والنوعية وتتميز هذه السلع باالرتفاع النسـبي  

 .ألسعارها

 والتـي يحـاول   ،وهي السلع ذات الماركات النادرة ومرتفعـة الـثمن   : سلع خاصة
المستهلك الوصول إلى مكانها حتى لو تحمل عدة مشـقات مثـل السـفر أو تحمـل     

 )٣٥ص  ،٢٠٠٦،أيمن عمر( .ول عليهاتكاليف إضافية في سبيل الحص

 مثـل  ، تتمثل في السلع التي تستهلك عبر فترة زمنيـة طويلـة نسـبيا   : سلع معمرة
 ...التلفزيونات، الثالجات 

 أوقصـيرة نسـبيا    زمنيـة وهي السلع التي تستهلك خالل فتـرة  : سلع غير معمرة 
 .تستخدم لمرة واحدة
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  السلع الصناعية: ثانيا٢-٩-٤
المنتجات التي تشترى بواسطة األفراد والمنظمات بغرض استخدامها في أنشطة وتتمثل في 

 ).٥٨٧-٥٨٦ص ، ٢٠٠٨،طارق طه.(أعمالهم بإعادة بيعها أو إعادة تصنيعها

  Services: ماهية الخدمات ١٠-٤
 أو إنجـاز  أو نشـاط  أي "الخدمة بأنها) (Philip kotler,2001,p10 كوتلر عرف فيليب

 أو إنتاجها أية ملكية، وإن عنها ينتج وال ملموسة غير أساسا وتكون آلخر ما طرف منفعة، يقدمها

  .يكون ال أو ملموس مادي بمنتج مرتبا يكون قد تقديمها
تحتل الخدمات جانبا كبيرا من حجم األعمال االلكترونية على شبكة االنترنت ويمكن القـول  

هو انعكاس لواقـع التجـارة    األمروهذا  أساسيةاقتصاد االنترنت هو اقتصاد خدمات بصورة  أن
 إذوالخدمات هي منتجات غير ملموسـة  .منها األكبرالتي أصبح للخدمات النصيب  أيضاالتقليدية 

 واألفرادوالمنظمات  واألماكن واألفكارالسلع والخدمات : هناك صورا متعددة للمنتجات وهي أن
عمـل   أداء أنهاااللكترونية على  ألعمالاومحتوى إستراتجية  إطارالخدمة في  إلىويمكن النظر 

عناصـر السـوق    إلـى ) منظمات االنترنـت (االلكترونية  األعمالنشاط ما تؤديه منظمات  أو
 ،٢٠٠٤، يوسف أبـو فـارة  .(المستهدفة والتي تتكون من مجموعة من المشتريين عبر االنترنت

  )١٦٩ص
شـبكة   علـى  )االلكترونيـة  أو التقليديـة  سواء األعمال حجم من كبيرا  جزءا الخدمة وتمثل

 النظـر إل  ويمكـن  " , أساسـية  بصورة خدمات اقتصاد يعتبر االنترنت اقتصاد إن بل(االنترنت

 تؤديـه  ما أو نشاط عمل أداء أنها على اإللكترونية األعمال إستراتيجية ومحتوى إطار في الخدمة

 والتـي  المسـتهدفة  السوق " عناصر إلى(االنترنت عبر منظمات )اإللكترونية األعمال منظمات

  ).٣٦ص  ،٢٠١٠،عبير الجلهمي،هال السبيعي.(االنترنت عبر المشترين من مجموعة من تتكون

  :خصائص الخدمات االلكترونية ١١ -٤
 : الخدمة غير ملموسة  ١-١١-٤

 األمـر يلمسها ويتفحصها كما هو الحال بالنسبة للسلعة وهـذا   أنيمكن للمستفيد منها  ال إذ
يختلف كثيـرا   ال واألمرالكثير من المنتجات التي تباع عبر شبكة االنترنت هي خدمات  أنيفسر 

من السوق االلكترونية بسـبب   أوبالنسبة لطبيعة الخدمة سواء جرى شراؤها من السوق التقليدية 
 .عدم القدرة على لمس هذه الخدمات
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 : عدم إمكانية تخزين الخدمة ٢-١١-٤

 أنهـا تخزن بسبب  أنيمكن  فالخدمة ال. من حيث عامل التخزينالخدمة تختلف عن السلعة 
فالخدمة التي ، التخزين اعتبارات تسويقية مهمة  إمكانغير ملموسة ويترتب على عدم  باألساس

  .تعوض تباع في مدة زمنية معينة تعد خسارة وفرصة ضائعة ال ال
 : صعوبة الحكم على مستوى جودة الخدمة قبل الشراء  ٣-١١-٤

عن (ب خاصية عدم الملموسية للخدمة فانه من الصعب تقييمها ومعرفة مستوى جودتها بسب
وعملية الحكم والتقييم تعتمد في األغلـب علـى   ، كما هو الحال في السلع ) طريق الفحص مثال

 .آراء المشترين الذين سبق لهم أن اشتروا هذه الخدمة

 : عدم ووجود نمطية ثابتة في تقديم الخدمة  ٤-١١-٤

هناك الكثير من العوامل التي تؤثر في أداء الخدمة ومن ثم تجعل طبيعة أدائهـا ال تتمتـع   
على سبيل المثال فان قـوة االتصـال أو عـدد    ، بنمط ثابت في كل مرة تباع فيها هذه الخدمة 

األفراد الذين يشترون الخدمة معا في نفس الوقت من الموقع يؤثر في جودة تلقي الخدمة ويجعل 
على سبيل المثال فان المواقع التي تبيـع خـدماتها بأسـلوب    ، جودة ال تتمتع بنمط ثابت هذه ال

يتأثر مستوى ونمط الخدمة بزيادة عدد المشترين االلكترونيين فـي نفـس    Downloadالتحميل 
  )١٧١-١٦٩ص ،٢٠٠٤،يوسف أبو فارة.(الوقت

  : االلكتروني التسوق مميزات ١٢-٤
إلى أهم المزايا المتحققة من استخدام التسـوق  ) ٣١٨-٣١٧ص،٢٠٠٦(أشار ثامر البكري 

  : االلكتروني وهي
يحتاجه من المنتجات  يطلب ما أنيستطيع المستهلك  األسلوبعبر هذا : المالئمة ١-١٢-٤

ودفـع  ، عملية الطلب إجراءيحتاج سوى  وال، األسبوععلى مدار ساعات اليوم ولكامل 
 .أيضااعة عن طريق الحساب المصرفي والكترونيا قيمة البض

التفاصـيل المعروضـة    أدق إلـى يستطيع المستهلك من الوصـول  : المعلومات ٢-١٢-٤
مكان عمله وهذه المعلومات  مغادرة منزله وال إلىعن المنتج ومن دون الحاجة  باإلعالن

 .متاحة أخرىمعلومات  وأية، الجودة، األداء،  باألسعارتتمثل 

 أنيحتاجـه دون   يقرر مـا  أنهذه الوسيلة تجعل المستهلك قادر على : التفاوض ٣-١٢-٤
عليه من ضغط بيعي قد يقوده  يمارسه أن نوما يمكيجري أي مفاوضات مع رجل البيع 

 . حراجات بيعةإل أومن صحة قراره  متأكدالتخاذ قرار الشراء وهو غير 
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 يتمتـع  اإلنترنت عبر التسوق إلى إن)   ١٧-١٦ص ،٢٠٠٩(كما  يشير جبريل العريشي 

  : وهي جديدة تسوق إضافية كوسيلة عديدة بمزايا
  السهولة والسرعة في التحول بين المواقع التجارية 

 تخفيض تكلفة البحث عن المعلومات الخاصة بالمنتجات 

 السيطرة والتحكم في عملية الشراء 

 انخفاض الجهد المبذول في عملية الشراء 

  الخصوصية في عملية التسوق وعدم المخالطة االجتماعية 

 الحرية المطلقة خالل عملية التسوق 

  الصفقات البيعية  إتمامالحد من االندفاع وااللتزام في 

 إمكانية اختيار المناسب من لمنتجات من أي مكان بالعالم 

 الحصول على أفضل سعر لمنتج محدد والتفاوض بشأنه 

وبخاصة األفـراد مـنهم   ، راسات المسحية بأن مستخدمي االنترنت لقد أكدت كثير من الد
يريدون أن يشتروا بواسطة االنترنت للحصول على سلع وخدمات بأسعار جيدة وبنوعية ممتـازة   

ولذلك يبحث الزبون عـن القيمـة عنـدما تقـدم     . وان سعر معظم السلع مرتبط بالنوعية الجيدة
عارا منافسة أقل أو ميزات يرى المشتري أنها تعوضـه  مؤسسة معينة سلعا ذات نوعية جيدة وأس

  )١٧ص،٢٠٠٤،بشير عالمة  ،عدنان ياسين.(عن األسعار العالية
واتـت  . ومن ناحية تفضيالت الشراء أن األكثر شيوعاً هو الخدمات ثم المنتجات ثم المواد الخام 

أما التحويالت البنكيـة  % ٦٨الطريقة المفضلة للدفع بنسبة ) credit cards(البطاقات االئتمانية 
كما أن التعامالت التجارية بـين المسـتهلكين    .في المرتبة الثانية والدفع عند التسليم  والشيكات

)C2C(  وذلك من خالل المنتديات واإلعالنـات المبوبـة   ، فقد وجدت لها فرصاً على االنترنت
وتشير الدالئل إلى أن هذا النموذج يمثل للكثيرين التجربة األولـى  . ومواقع التواصل االجتماعي 
هيئـة االتصـاالت   ( .وان حجم التعامالت في هذا المجال قد ينمـو .لتجارة السلع عبر االنترنت 

   )٢١-٢٠ص ،٢٠١٠،المعلومات وتقنية

  : عيوب التسوق االلكتروني ١٣-٤
انـه  ) ٢ص ،٢٠٠٤(وغيداء الجريفـاني  ) ٢٣ص ، ٢٠٠٤(ذكر كال من احمد الشميمري  

بقدر ما يوفره التسوق االلكتروني من فرص أمام المستهلك إال انه يواجه بعض التحديات التـي  
  : تحد من استخدامه واالستفادة القصوى منه وخاصة في الدول النامية، ومن هذه العيوب

تعتبر قضية الخصوصية وسرية وامن المعلومـات  : أمن وخصوصية المعلومات ١-١٣-٤
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ستهلك من التحديات التي تعوق وتؤثر على تقبل بعض المستهلكين لفكـرة  التي تتعلق بالم
التسوق االلكتروني وخاصة انه عند استخدام المستهلك للتسوق االلكتروني فانـه يجـب   

والوظيفة وبيانـات عـن وسـيلة    ،والعنوان ، يعطي بعض البيانات مثل االسم  أنعليه 
االنترنت فـي تسـويق منتجاتهـا أن     وغيرها لذلك يجب على الشركات تستخدم، السداد

 تحافظ على سرية وخصوصية وامن المعلومات الخاصة بالمستهلك

يتميز هذا العصر  بالتطور التكنولـوجي السـريع   : التطور التكنولوجي السريع ٢-١٣-٤
وتبني األساليب التكنولوجية الحديثة ومنها التسوق االلكتروني وان الدول النامية مازالـت  

لتعامل مع مثل هذه األساليب وان التعامل بطي ويحتاج لوقت وهذا يمثل عائقـا  في بداية ا
 .أمام المستهلكين عن استخدام هذه األساليب التكنولوجية الحديثة

وسائل الدفع المسـتخدمة عبـر    أكثرتعتبر بطاقات االئتمان من : انخفاض الثقة ٣-١٣-٤
االنترنت فان عملية الـدفع تعتبـر    ونظرا لطبيعة المستهلك وانخفاض ثقته في. االنترنت

لذا يجـب  . المعوقات التي تواجه المستهلك الذي يرغب في التسوق االلكتروني أكثرمن 
 أكثـر لعملية الدفع االلكترونـي تـوفر ثقـة     أخرىعلى الشركات التي تستخدم وسائل 

 .للمستهلك

لتقاليد الراسـخة  العادات وا، مثل غياب البنية التحتية الضرورية : عيوب  أخرى ٤-١٣-٤
التسوق االلكتروني او عـدم   إلىللتحول  أمامهملدى بعض المستهلكين والتي تمثل عائقا 

تقبلهم لفكرة التسوق االلكتروني وعدم توافر أجهزة الكمبيوتر لـدى نسـبة كبيـرة مـن     
  .المستهلكين وعدم انتشار االنترنت وبطء شبكة االنترنت وخاصة في الدول النامية

هـي  ) B2C( المسـتهلك  إلـى من الشـركة   معوقات شراء السلع عبر االنترنتومن أهم   
تكاليف الشحن والتوصيل والتي تعتبر مضافة إلى سعر السلعة مما قد يؤدي إلـى إلغـاء   

مما يقلل رغبة المتسوقين بدفع تكاليف . التنافسية في سعر السلعة المباعة عبر االنترنت 
وبوجه عام فـإن خـدمات   .يجدونها عند التسوق من المنزلمقابل الراحة التي ، إضافية 

. الشحن والتوصيل قد تغني العميل عن الذهاب إلى المتاجر والتي قد تكون أكثر جاذبيـة 
وقد أشارت الدراسة أن امن المعلومات هو من أهم المعوقات التي تواجه األفراد لعمليات 

ــبة    ــت بنس ــر االنترن ــراء عب ــع والش ــة اال. (%٢٥البي ــة هيئ ــاالت وتقني تص
  ).٢٠ص،٢٠١٠،المعلومات

إلى أن هناك بعض المشـكالت التـي تعـوق    ) ٤٨-٤٧ص ، ٢٠٠٧(وأشار عماد النونو 
المستهلك عن القيام بالتسوق االلكتروني، وهذه المشكالت جزء منها يتعلـق بالمسـتهلك نفسـه،    



٥٩  
 

  : والجزء األخر يتعلق بالمتجر االلكتروني وهي كالتالي

  : تي تتعلق بالمستهلك أو المتسوقالمشكالت ال ١٤-٤
 .اإلنترنت على التعامالت إجراء بكيفية المعرفة قلة ١-١٤-٤

 التسوق فإن توافره حال في األسر، وحتى من الكثير لدى كمبيوتر أجهزة توفر عدم ٢-١٤-٤

 الشراء قرارات يتخذون الذين األسرة ألفراد بالنسبة خاصة مألوف غير خالله والتعامل من

 .واألب األم مثل

 ثـم  اإلنترنت، ومـن  عبر تناولها خالل من المستهلك بطاقات أرقام سرقة احتمال ٣-١٤-٤

 يقومـوا  لم خدمات على الحصول أو بضائع شراء عمليات أعباء أصحاب البطاقات تحمل

 .بتنفيذها

 تجدها كانت التي المعروفة التسوق متعة فقدان إلى يؤدي اإلنترنت عبر التسوق أن ٤-١٤-٤

 البـائع  بـين  المباشـر  االجتمـاعي  التفاعل خالل من التسوق عملية في ممارسة األسر

 التسوق فرص تضاؤل نتيجة األسري التفاعل فرص إلى تقليص يؤدي أنه والمشتري، كما

 .التسلية أو للتنزه الفرصة الوحيدة األسر لبعض تعتبر التقليدية، والتي

اإلعالن    جاذبية نتيجة الفرد إليها يحتاج ال قد سلع شراء نحو باالندفاع البعض تورط ٥-١٤-٤
 .والعائلية الشخصية الديون تراكم االئتمان، وبالتالي ببطاقات الشراء وسهولة

 مـن  التحقق على القدرة عدم بسبب سرقة وحدوث صورية تعاقدات حدوث احتمال ٦-١٤-٤

 السـلعة  تـرد  ال قائمة، فقد السرقة أو التجاري الغش احتماالت أن شخصية البائعين، كما

 .مخالفة تأتي بمواصفات قد أو المطلوبة

  .شرائها قبل السلعة فحص أو رؤية على المستهلك قدرة عدم ٧-١٤-٤
 المستهلكين المحتملـة  قاعدة اإلنترنت، فانخفاض عبر التسوق يعرقل حاجزاً يمثل ٨-١٤-٤

  .ستهلكين بالتسوق والشراءيثبط الجهود التجارية إلنشاء مواقع على الشبكة لقيام الم
  .العربية اللغة إال يتقنون ال الذين المتعاملين من به بأس ال لعدد عائقاً اللغة تمثل ٩-١٤-٤

 يستلزم تغييراً اإلنترنت عبر التغيير، فالتسوق يقاوم الذي للمستهلك واالجتماعية الثقافية الخلفية

 .المتسوقون يقبله ال ما وهو الشرائي السلوك في

 : المشكالت التي تتعلق بالمتجر االلكتروني ١٥-٤

المبادالت  لحركة الحماية ضمانات ومشاكل المخاطر ضد والتأمين الحماية مشكالت ١-١٥-٤
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 .الخ ...بنوك مشترين، باعة كانوا سواء التعامل أطراف بين تتم التي اإللكترونية

 أساسياً عنصراً يعتبر العنصر ذلك أن لألفراد، حيث الخصوصية على الحفاظ كيفية ٢-١٥-٤

 عامالً المعلومات وسرية أمن ويعتبر التسوق من المتطور النوع بهذا ثقة المستخدم لضمان

 .وتشجيعه من التسوق النوع هذا لنمو أساسياً

 قاعـدة  اإلنترنت، فانخفـاض  عبر التسوق يعرقل حاجزاً يمثل الوعي إلى االفتقار ٣-١٥-٤

 المسـتهلكين  لقيـام  الشبكة على مواقع إلنشاء التجارية الجهود يثبط المستهلكين المحتملة

 .والشراء بالتسوق

 طريـق  عـن  المشـتريات  ثمن لدفع انتشاراً الطرق أكثر هي االئتمان بطاقات أن ٤-١٥-٤

 مـن  النوع هذا يحد قد الدول بعض في االئتمان بطاقات عدد انخفاض اإلنترنت، ولذا فإن

  .التسوق

  : خصائص المستهلكين عبر االنترنت ١٦-٤
أن هناك عـدة خصـائص يتمتـع بهـا     ) ١٠٩-١٠٨ص ،٢٠٠٤(أشار يوسف أبو فارة 

  : المستهلك عبر االنترنت ومن هذه الخصائص ما يلي
وهـذا التجـدد   : المشتري عبر االنترنت وأذواقتجدد وتطور حاجات ورغبات  ١-١٦-٤

ناجم عن التطور والتجـدد   واألذواقالمستمر والتطور المتسارع في الحاجات والرغبات 
 إذالمقابل فيما يطرحه ويقدمه البائعون المتنافسون على شبكة االنترنت من سلع وخدمات 

يجري طرح تشكيلة كبيرة جدا من المنتجات وهذا يؤثر في المستهلك االلكتروني ويجعله 
 .المنتجات من حيث السعر والجودة والتسليم أفضلاستمرار للحصول على يسعى ب

يعتمـد المشـتري عبـر    : االعتماد على توصيات الجماعات المرجعية المختلفة ٢-١٦-٤
االنترنت اليوم على النصائح والتوصيات المختلفة التي بإمكانه االستماع إليها والحصول 

النترنت مثـل غـرف المحادثـة والدردشـة     عليها من خالل قنوات متعددة على شبكة ا
ومجموعات األخبار والكثير من المواقع المتخصصة في إرشاد وتوعية المشتري عبـر  

 . االنترنت

التغير المستمر في سلوك المشتري عبر االنترنت وتوجهاتـه نحـو ممارسـة     ٣-١٦-٤
أمـا  . لكترونيـة فالمستهلك باألمس كان متخوفا من هذه األعمال اال: األعمال االلكترونية

اليوم فان المشتري عبر االنترنت أصبح يمارس الصفقات التجارية الصـغيرة والكبيـرة   
عبر االنترنت دون التخوف الذي كان يسيطر على سلوكه مع بدايـة نشـوء األعمـال    

 .االلكترونية
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امتالك المشتري عبر االنترنت لمقدار كبير من البيانات والمعلومات حول السلع  ٤-١٦-٤
هذه البيانات تسـاعده فـي صـناعة القـرار     : لخدمات المطروحة للبيع عبر االنترنتوا

وهذا الكم الهائل من البيانات والمعلومات يتراكم لـدى  . الشرائي الصائب عبر االنترنت
  .المشتري عبر االنترنت من خالل خبرته في التسوق عبر االنترنت

 )ruiz&Pinero,2002,p97(يرنـو إكسي وان و اولترا قوتيرز رويـز وب  وأشار كال من
oltraGutierrez,2003)      ( )xie&wan,2006,p61 ( إلى ضرورة التمييز بين المستهلكين  

  : المتسوقين عبر االنترنت وصنفوهم وفق التصنيف التالي      
المستهلك الذي يستخدم االنترنت للبحث عن المنتجات وجمع المعلومات للمقارنـة بـين    -١

يثـق بالوسـائل    حيث ال، وغالبا ما يقوم باتخاذ قراره الشرائي بطريقة تقليدية ، البدائل 
 .التكنولوجية

المستهلك الذي يقوم باستخدام االنترنت للبحث عن المنتجات وجمع المعلومات للمقارنـة   -٢
مع إمكان طلب المنتج عبر االنترنت في حين أن عملية الدفع تتم بـالطرق  ، بين البدائل 

 .ةالتقليدي

ويمتـاز هـذا   ، المستهلك الذي يقوم باستخدام االنترنت في جميع مراحل عملية الشراء  -٣
  .النوع بالثقة العالية في االنترنت كوسيلة تسوق وعادة ما يكررون الشراء

  : رضا المستهلكين عن التسوق االلكتروني معايير ١٧-٤
 هـو  خدمـة  أي لنجـاح  األساسي إلى أن العامل) ١٦-١٥ص ،٢٠٠٢(نوه عوض الحداد 

 قضية اإلنترنت، تصبح عبر اإللكترونية والتسوق التجارة مع التعامل مجال العمالء، وفي رضاء

 أربعـة  خـالل  من يتحقق األساسية، ورضاء العمالء القضايا من رضائهم وتحقيق العمالء خدمة

  : هي رئيسية معايير
 : والخصوصية األمان  ١-١٧-٤

من  المتطور النوع بهذا المستخدم ثقة لضمان أساسياً مطلباً واألمان الخصوصية عنصرا يعتبر
 المعلومات تأمين يعد المطلب، كما هذا توافر مدى على يتوقف العملية هذه فنجاح التسوق، وعليه

 خـالل  من التسويق تمارس التي الشركات وعلى للغاية الهامة األمور من المستهلكين المالية عن

 ثالث طرف خالل من المخاوف هذه تقليل شأنه من ما كل تبذل أن يجب ذلك، كماإدراك  اإلنترنت

  .هيئة حكومية تكون ما وعادة
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  : اإلنترنت مع التعامل في البساطة  ٢-١٧-٤
 علـى  الحصـول  والبسـاطة، وكـذلك   السهولة إلى اإلنترنت مع التعامل في العمالء يسعى

 الشراء أوامر إصدار مثل المطلوبة والمعامالت العمليات أبسط، وإنهاء بشكل المعلومات المطلوبة

 سـلبيا  يؤثر قد اإلنترنت بيئة في البساطة عنصر غياب فإن بسرعة وسهولة، وبالتالي الطلبيات أو

  .عبرها التسوق على
 : والتعامل العالقة جودة ٣-١٧-٤

قاعدة  على االعتماد خالل من ذلك العميل، ويكون مع التواصل إلى الشركات من العديد تسعى
العميل،  مع التواصل للشركة يمكن القاعدة هذه خالل عمالئها، فمن عن الشركة تعدها التي البيانات
 اإلنترنت على المواقع بعض أن باإلشارة والجدير .واحتياجاته رغباته على التعرف يمكن ومن ثم

 لكـي  السابقة المرات في وطلبياتهم بالمعلومات تذكرهم أنها منها ممتازة خدمات تقدم للمستهلكين

 على كبير مردود له العميل مع التواصل بأهمية الشركات إدراك فإن لذا .البيانات عناء ملء تجنبهم

  .عبر اإلنترنت التسوق تبني
 : العميل خدمة متابعة  ٤-١٧-٤

البداية  من الشراء أوامر تتبع خالل من ذلك للعميل، ويكون بالنسبة الهامة األمور من ذلك يعد
  .العمالء رضاء تحقق حتى للنهاية، وذلك

  : خطوات الشراء االلكتروني ١٨-٤
-٣٦٦ص ،٢٠٠٩(محمـد حـافظ   و) ٢٧٦-٢٧٥ص ،٢٠٠٩(من ناصر خليل يذكر كل 

أن هناك خطوات للشراء االلكتروني تختلف نوعا ما عن خطوات الشراء التقليدي وهـي  ) ٣٦٧
  : كالتالي
 .تحديد المنتج  أو السلعة المراد شرائها بعد االستيفاء عن كل المعلومات عنها ١-١٨-٤

 .البحث عن الخدمة أو السلعة عبر شركات االنترنت التي توفر خدمات الشراء ٢-١٨-٤

بعد تحديد المنتج أو السلعة ننتقل لصفحة أخرى تظهر بقية تفاصيل المنـتج مثـل    ٣-١٨-٤
 ...األلوان، السعر ، المقاس

بعد اتخاذ القرار بأن المنتج أو السلعة مناسبة من حيث السعر والنوعيـة نحـدد     ٤-١٨-٤
 .الكمية المراد شرائها

 .ننقر بعد ذلك على أيقونة أضف إلى عربة التسوق  ٥-١٨-٤

ننتقل إلى صفحة أخرى تظهر فيها محتويات عربة التسوق وفي هـذه الصـفحة    ٦-١٨-٤
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 .يجب ملء بيانات العضوية

 : ملء نموذج طلب الشراء ويتضمن التالي  ٧-١٨-٤

 العنوان 

 نوع الخدمة أو السلعة المراد شراءها 

 طريقة الدفع أو الوسيلة التي سيتم بها شراء السلعة. 
 لمدة الزمنية للشحن وطريقة الشحندولة الشحن وا: ملء بيانات الشحن تفصيليا 

 .نتجالتي يرغب بها العميل والجهة التي ستصل إليها الم
 يظهر كشف حساب موضحا السعر شامال الخصم ومصاريف الشحن. 
 الموعد المتوقع لوصول البضاعة. 
 إصدار رقم لطلب الشراء وذلك للمتابعة. 
 تقوم شركة الشحن بتزويد العميل أو المشتري برقم شحن السلعة أو المنتج. 

  
  www.metjar.com:رجعالم                                            االلكتروني بالشراء القیام خطوات یوضح) ٢(  رقم شكل        

  : مزادات التسوق االلكتروني ١٩-٤
وهو أسلوب يجري بموجبه بيـع  ، تعد المزادات احد األوجه األساسية لألسواق االلكترونية 

  .عند السعر الذي يقبل به كل من المشتري والبائع) سلع وخدمات(المنتجات من  
وينتشر أسلوب المزادات بدرجة كبيرة على االنترنت ويجري تجميع أعـداد كبيـرة مـن    

ويجري انجاز صفقات تجارية بأحجـام  ) المنتجات(المشترين والبائعين لكل صنف من األصناف 
ويتمكن المشترون والبائعون من بناء خبرات واسعة في ، مختلفة باستمرار على شبكة االنترنت 

 األغلـب المزادات تكـون فـي    وأسعار.المشاركة والمراقبة لهذه المزادات المزادات من خالل
  )٢٠٣ص ،٢٠٠٤،يوسف أبو فارة .(ساعة ٢٤صالحة لمدة زمنية تتراوح بين الساعتين و
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  : االلكترونية الدفع نظم ٢٠-٤
 جديدة، تعـد  وسائل ثتاستحد واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا على طرأ الذي التطور مع

 كافـة  إجـراء  يتضمن الشامل، والذي بمفهومه االلكتروني التسوق ومتطلبات لطبيعة مالئمة أكثر

وجه،  أكمل الدفع االلكتروني على عملية تتم حتى و. االلكترونية الطرق وفق التجارية المعامالت
 .السالمة الهوية، وهدف الشمولية، هدف السرية، هدف هدف: التالية بالسمات تتصف أن بد فال

 من فالبد تبادل عملية أية أو صفقة أي انه إلتمام) ٩٧ص ، ٢٠٠٦( يير الخنساء سعادوتش

 الغالـب  في هو و الدافع هو األول التبادل طرفين لعملية هناك يكون أن يجب السداد، حيث وجوب

  .السلعة أو الخدمة أو عارض المنتج أو البائع فهو الثاني الطرف الزبون، أما
 "بأنها نظم الدفع االلكترونية) Li chun Yuan ,2003(األوروبي  المركزي البنك ويعرف

  ) .lu-www.bcl(."الكترونية بطريقة وعولجت صدرت دفع عملية كل
التي  االلكترونية التحويالت و األدوات مجموعة "أيضا بأنها االلكتروني الدفع وسائل وتعرف

  ).٣٢٠ص، ٢٠٠٤،هواري معراج، رحيم حسين"(االئتمان مؤسسات و المصارف تصدرها
  : منها تقنيات عدة لها مختلفة و و جدا متنوعة ونظم الدفع االلكترونية

  : االلكترونية النقود ١-٢٠-٤
عبـارة عـن منتجـات دفـع     "النقود االلكترونيـة  ) ٥٧، ص٢٠٠٨(يعرف جالل الشورى

بطرق الكترونيـة بـدال مـن اسـتخدام الوسـائل      مخصصة للمستهلك تستخدم لدفع المستحقات 
  ".التقليدية

 غيـر  نقود" عن كونها عبارة في تتمثل وهي ما نوعا وسيلة جديدة النقود االلكترونية وتعتبر

 الخاص بالزبون الكمبيوتر جهاز من ما مكان في تخزن إلكترونية، و وحدات تأخذ صورة ملموسة

 البيـع  للقيـام بعمليـات   المحفظة هذه استخدام للزبون ويمكن  "االلكترونية باسم المحفظة يعرف

شركة كاش  طورته برتوكول، الذي على تعتمد االلكتروني النقد وعملية"الخ، ...والشراء والتحويل
 صـغيرة  مشـتريات  لسداد ويستخدم e-cach ب أي كاش  والذي يعرف Cach Digiدي جي  

      . )www.ecash.com( .القيمة
الخدمات المصـرفية،   تكنولوجيا إليه وصلت الذي التطور مستوى اإللكترونية النقود وتعكس
التسوق  و اإللكترونية التجارة مجال في الحاصلة التطورات مواءمة على الدفع وسائل ومدى قدرة

تـوفر   إذا خاصة استخداما االلكترونية الدفع وسائل أكثر تعد االلكترونية النقود أن االلكتروني، كما
  : التالية الخطوات وفق األمان، وذلك عنصر
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 يحتاجه الذي بالقدر و لها المصدرة البنوك أحد من اإللكترونية النقود بشراء الزبون يقوم. 

 المصروفة و المشتراه الوحدات حساب على يعمل مجاني برنامج على الزبون يحصل 

 .والرصيد المتبقي

 أثمانها تسديد و اإللكترونية األسواق مراكز إحدى من اإللكتروني بالتسوق الفرد قيام عند 

 كفايته ومدى المتبقي الرصيد يحسب اإللكتروني النقد إدارة برنامج نقودا الكترونية، فان

 .للسداد

 الرقم، يقوم هذا صحة من يتأكد و اإللكترونية بالنقود المدفوع المبلغ البنك يتلقى عندما 

 .حسابه إلى ويضيفه بذلك بإشعار البائع

 النقد إدارة برنامج طريق عن اإللكتروني المصرف أو البنك من استالم إشعار البائع يتلقى. 

 الكترونية،  تقدير بوحدات المباعة البضائع قيمة باستالم الكترونيا الزبون بإشعار البائع يقوم
 من النقدية الوحدات هذه بمسح المشتري لدى اإللكتروني النقد إدارة برنامج وبدوره يقوم

 ).٩٨ص،٢٠٠٥،شيرين البارودي.(الزبون محفظة

  : االلكتروني الشيك  ٢-٢٠-٤
 أومعالج الكترونيـا بشـكل كلـي    ،  األطرافمحرر ثالثي  بأنهيعرف الشيك االلكتروني 

ـ ، البنك المسحوب عليه  إلىمن شخص يسمى الساحب  أمرايتضمن ، جزئي ن بان يدفع مبلغا م
  .)٣٥١ص ،٢٠٠٥،وائل بندق،مصطفى طه .(شخص ثالث يسمى المستفيد إلذنالنقود 

  : االلكتروني المالي التحويل  ٣-٢٠-٤
المصـارف   عبـر  األموال تحويل في المعتمدة اإلجراءات و القواعد مجموعة في يتمثل الذي

 طريـق  عـن  التحويـل  أمر إصدار بعملية القيام لها مرخص االنترنت مصارف أو االلكترونية

 لـدى  األمـان  و بالمصـداقية  فأكثر أكثر تحظى المالية التحويالت أنظمة أصبحت الحاسوب وقد

 فـي  يسـر  و التكلفة و للجهد وفره و للزمن اختصار من النظام هذا يتيحه المتعاملين، فضال عما

  ).٧٣-٧١ص،٢٠٠٢، بشير العالق.(التعامل
 )مسبقة الدفع: (البطاقات الذكية ٤-٢٠-٤

البطاقة الذكية هي بطاقة تشبه البطاقات االئتمانية في حجمها وشكلها وتحتوي على شـرائح  
والبطاقات الذكية تعتبـر قيمـة نقديـة    ، ذات دوائر متكاملة تعمل على تخزين ومعالجة البيانات 

ويمكن أيضا أن تعبـر عـن بيانـات محـددة تخـص حامـل هـذه        ، مخزونة مدفوعة مقدما 
  .)٣٧٧-٣٧٦ص ،٢٠٠٤،فارةيوسف ابو .(البطاقة
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 : البطاقات االئتمانية  ٥-٢٠-٤

هي البطاقات التي تصدرها البنوك في حدود مبالغ معينة ويتم استخدامها كأداة وفاء وائتمان 
ألنها تتيح لحاملها فرصة للحصول على السلع والخدمات مع دفع آجل لقيمتها ويتم حساب فائـدة  

 إقراضـا تعتبـر   ألنهاتجاوزها العميل في نهاية كل شهر  معينة على كشف الحساب بالقيمة التي
 أكثـر وتعتبر هذه الوسيلة مـن  .مقدما من المصارف ومن أمثلة هذا النوع الفيزا والماستر كارد

  ).١٥٣-١٥٢ص ،٢٠٠٩،محمد حافظ.(وسائل الدفع انتشارا في عملية التسوق االلكتروني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 

  

  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 



 



 

 
 

 
 

فهي تعتبر مكون أساسي فـي  ، تعتبر االتجاهات من المؤثرات الهامة على سلوك المستهلك 
النفسي له  فهي ترتبط بحاجات المستهلك التي تؤدي  إلى حالـة مـن اإلثـارة موجهـة     الجهاز 

وإذا كانت الحاجات عبارة عن األهداف التي يسعى المستهلك إلى إشـباعها  . لتحقيق هدف معين
فأن االتجاهات عبارة عن تقييم المستهلك لقدرة العالمـات البديلـة أو المنتجـات    ، عند الشراء 

  .ولذلك تؤثر حاجات المستهلك على اتجاهاته، إشباع هذه الحاجات المختلفة على 
وفي هذا الفصل ستتناول الباحثة مفهوم االتجاهات االستهالكية مـن خـالل استعراضـها    

  : لبعض األدبيات في المباحث التالية
  

  أنواع - تعريف المستهلك - أنواع االستهالك  - االستهالكتعريف                                           
  حماية المستهلك   -تعريف المستهلك االلكتروني -المستهلكين                           
    ادوار المستهلك - لمستهلكاواجبات  -المستهلكحقوق  - االلكتروني                            

  
  
  أنواع سلوك-تعريف سلوك المستهلك - مفهوم سلوك المستهلك                             

    العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك - المستهلك                            
  

                                
  - االتجاهات تكوين -تعريف االتجاهات - مفهوم االتجاهات                              
      -أنواع االتجاهات - وظائف االتجاهات  -االتجاهات خصائص                            
   تغيير اتجاهات  -االتجاهات واالستهالك - مكونات االتجاهات                            
  اتجاهات األسرة االستهالكية - المستهلك                            
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  Consumption -االستهالك: المبحث األول
يمكن النظر إلى االستهالك على أنه الهدف أو الغاية األساسية لكل النشاطات االقتصـادية،  
كما أنه أحد مؤشرات الرفاهية في المجتمع، فلالسـتهالك دور أساسـي فـي تركيـب البنيـان      

  والمستهلك يعد استهالكه استهالكاً خاصاً، . االقتصادي وفي تحريك العجلة االقتصادية
من دخله أو من موارده السنوية على سلع وخدمات يراها ضرورية لبقائـه   وهو ينفق قسماً

  : وستتناول الباحثة موضوع االستهالك في النقاط التالية. واستمرار وجوده

 : تعريف االستهالك ١-١

 -استهالك: هبأن)   www.almaany.com(في قاموس المعاني   )لغة (يعرف االستهالك

الكهتسهـ ل ك:  (ا( )لكتَهساستخدام سلعة أو خدمة في تحقيق منفعـة   :)اصطالحاً(و) مصدر ا
  .بصورة مباشرة بدون استعمالها في إنتاج سلعة أو خدمة أخرى

عبارة عـن اسـتعمال السلــع و    "االستهالك بأنه ) ٣٣ص ، ٢٠٠٢(ويعرف موفق عبده 
على منافـع، سواء تم ذلك مع زوال األعيان أو مع بــقائها و  الخـدمات بقصـد الحصـول 

ـ   نقـص قـيمتها أو ذهــابها، األمر الذي يتسبب عن   ئه فقـدان القيمـــة الحقيقيـة للشـ
  " المستهــلك مما يـؤدي إلى تغـيير في صفاته الكلية من شأن اإلعراض عنه

اسـتخدام  "دي يقصد به االستهالك كاصطالح اقتصا) ٥٥ص ، ٢٠٠٦(ويعرف ربيع نوفل 
  ".المنتجات واستنفاذها في إشباع حاجات اإلنسان إشباعا مباشرا 

  : أنواع االستهالك ٢-١
  : ينقسم االستهالك إلى قسمين رئيسيين من حيث اإلنتاج وهما

  : االستهالك الوسيط ١-٢-١
مصنعة أي مواد أولية، أو سلع نصف  ويقصد به استعمال السلع في العمليـة اإلنتاجيــة

من أجـل إنتاج سلع استهالكية أخـرى، يعني أن االستهالك الوسـيط يستخــدم السلــع و   
  ).٣٦ص ، ٢٠٠٥،حمودي علي( .الخـدمات إلشباع حاجات القطاع اإلنتاجي

  : االستهالك النهائي  ٢-٢-١
أي ،ويعرف بأنه استخدام السلع والخدمات في إشباع االحتياجات المباشرة للقطـاع العـائلي  

إلنتاج الذي يستهلك استهالكا نهائيا بما ينطوي عليه من استخدام المنتجات من سلع وخدمات أو ا
إلشباع رغبات المستهلك وبحيث ال تتخلف عن هذا االستهالك سلعة أخـرى تصـلح    التمتع بها
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  . إلشباع حاجة ما
االستهالك إلى قسمين آخـرين  مـن حيـث عـدد     ) ٥٦ص، ٢٠٠٦(كما قسم ربيع نوفل 

  .تهلكين للسلعةالمس
  .ويقصد به االستهالك الذي يشبع الحاجات الفردية: االستهالك الخاص -
 .ويقصد به االستهالك الذي يشبع الحاجات العامة أو الجماعية: االستهالك العام  -

  : تعريف المستهلك ٣-١
ع الشخص الذي ينتقي ويشتري السلع والخدمات و ثم يستهلكها إلشبا"يعرف المستهلك بأنه 

  ).٢٩ص ، ٢٠٠٦،خلود الحازمي( ."رغباته وحاجاته
كافة األفراد والعائالت الذين يقومون بشراء أو اقتناء السلع " كما يعرف المستهلك أيضا بأنه

والخدمات بغرض االستهالك الشخصي ويختلف المستهلكون عادة بشكل كبير من حيـث النـوع   
ص ، ٢٠٠٩، عبد الناصر جـرادات ".(واألذواقواألعمار والدخول ومستويات المعيشة والتعليم 

٦٣.(  
هو كل شـخص يقـوم   " المستهلك بأنه ) ١٩٠ص ، ٢٠٠٦(ويعرف مصطفى عبد السالم 

بإبرام تصرف قانوني يتعلق بتزويده بالسلع أو الخدمات ليستهلكها أو يسـتخدمها نهائيـا ألجـل    
  ".إشباع حاجته الشخصية والعائلية
 الفرد الذي "بأنه المستهلك) ١١٥ص ، ٢٠١٠(جريري صالح ال، ويعرف عوض باشراحيل 

  )". الخ..خدمات، سلع (المنتجات  من مجموعة أو منتج أو توقع أن يستهلك باستهالك قام

  : أنواع المستهلكين  ٤-١  
المسـتهلكين إلـى   ) Armstrong&Kotler,2005,p143(صنف آرمسـترونق وكـوتلر   

  : صنفين

  : المستهلك الصناعي   ١-٤-١
 : اآلتية من األغراض أكثر أو واحد تحقيق بهدف المنتج يشتري الذي الشخص وهو

 .المنظمة عمل تسهيل -  .أخرى صناعة في إدخاله -    .ثانية بيعه إعادة -



٦٩  
 

 : المستهلك النهائي   ٢-٤-١

 حاجاتـه  لغرض إشـباع  مباشر بشكل استهالكه لغرض المنتج يشتري الذي الشخص وهو

  ).٧٨ص ،٢٠٠٦،ثامر البكري(.عائلته أفراد ورغبات حاجات أو والنفسية المادية ورغباته
ونتيجة للتطورات الهامة الكبيرة في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، التـي أدت إلـى   

ظهـر المسـتهلك   ، تغيير طبيعة ونمط الحياة االقتصادية لكافة المستهلكين علـى حـد سـواء   
مستهلكين وهو المستهلك المستهدف في هذا البحث، حيث االلكتروني وهو نوع جديد من أنواع ال

أصبح بإمكانه أن يتسوق ويتم كافة تعامالته التجارية والمصرفية، ويدفع إلكترونيا عـن طريـق   
  . الحاسب بدون جهد

  : المستهلك االلكترونيتعريف  ٥-١
اتـه أو  كل من يقوم باستعمال السلع أو الخـدمات إلشـباع حاج  " المستهلك االلكتروني هو 

وان ، وال يهدف إلعادة بيعها أو تحويلها أو استخدامها في نشاطه المهنـي  ، حاجات من يعولهم 
ص ،٢٠٠٥،إبراهيم علي ".(يتم التعاقد بشأن تلك السلع أو الخدمات بالوسائل االلكترونية الحديثة

١٥.(  
، كل مـن يحصـل   " المستهلك االلكتروني بأنه ) ١٨٩ص، ٢٠١٠(وعرف علي المهداوي 

بواسطة التعاقد بالوسائل االلكترونية على سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل إشـباعا لحاجتـه   
  ".الشخصية أو حاجات اآلخرين 
ذلك الشخص الذي يبرم العقود اإللكترونية المختلفة من شـراء  " المستهلك اإللكتروني هو 

يحتاجه من سلع وخدمات إلشباع حاجاتـه   وغيرها من أجل توفير كل ما وانتفاعوإيجار وقرض 
الشخصية أو العائلية دون أن يقصد من ذلك إعادة تسويقها ودون أن تتوافر لـه الخبـرة الفنيـة    

  . )www.kenanaonline.com) ( ٢٠١٢،أحمد الكردي.(األشياء وإصالحها  هذهلمعالجة 
ستهلك االلكتروني بالمزيد من الحماية عن المستهلك العادي تبرز في أن والعلة في تمييز الم

المستهلك االلكتروني يتعامل عادة بواسطة شبكة االنترنت من خالل احد المواقع االلكترونية فيها 
أو عبر المحادثة والمشاهدة المباشرة بواسطة الشبكة أو بالبريد االلكتروني مـع محتـرفين فـي    

آالء .(وهـي خدمـة تقـدمها شـبكة االنترنـت أيضـا      ،مات وتسـويقها عرض السلع والخـد 
  ).٧٦-٧٥ص ،٢٠٠٥،النعيمي

والفرق بين المستهلك العادي أو التقليدي والمستهلك االلكتروني أن المسـتهلك العـادي تحكمـه    
أما المستهلك االلكتروني فتحكمه القواعـد الخاصـة   ،القوانين الداخلية الخاصة بحماية المستهلك 
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المتعامل بالوسـائل االلكترونيـة والقواعـد الدوليـة المنظمـة للمعـامالت والتجـارة         بحماية
  ).١٩٠ص ، ٢٠١٠،علي المهداوي.(االلكترونية

  :المستهلك االلكتروني ةمايح ٦-١
 بمصالحه عرضة للتالعب فيه السوق آليات وتحكم الحر االقتصاد ظل في المستهلك أصبح لقد

 االلكترونـي  وأمـن المسـتهلك   سالمة عن التغاضي إلى المنتج يلجا فقد وخداعه، غشه ومحاولة

 عن الوسائل والبحث االلكتروني المستهلك حماية وجب ولذلك إنتاجه في حقيقية غير بمزايا بإيهامه

 الخطر في من أكبر اإللكترونية التجارة إطار في المستهلك له يتعرض الذي فالخطر .لذلك الالزمة

 األعـالم،  جانب مراعاة يجب وأشمل ولهذا أوسع اإللكترونية التجارة نطاق ألن التقليدية التجارة

 عيوبه كـذلك  بعض أو مساوئه وحتى الحقيقية المنتج ومزاياه نوعية معرفة من المستهلك لتمكين

 المسـتهلك  إلى عامة وبالنسبة بصفة وطبيعته المستهلك لدى والثقافي النفسي الجانب مراعاة يجب

 طريـق  عـن  بتنميتها االهتمام الشبكة يجب عبر التعامل في ضئيلة مساحة يشغل أنه وبما العربي

 من أنه كما .العربي المستهلك لدى الوعي المعلوماتي وتنمية العربية اإللكترونية بالتجارة االهتمام

 ال حتـى  وتبصـيره  النصائح للمسـتهلك  وتقديم خاللها من التسوق يمكن التي المواقع تقديم المهم
 اإلعالم في المستهلك حق .له أهميته بالنسبة وعدم بصعوبته ويشعر الشبكة على تعامله من يتضايق

 عقـود  ضـمن  يندرج شرط وهو أو عدمه، بالتعاقد قرار اتخاذ في ولمساعدته لحمايته ضروري

  )١٧٣ص ،٢٠١٠،احمد العوضي .(اإللكترونية التجارة

  : حقوق المستهلك ٧-١
حقوق المسـتهلك  ) ١٢٧ص ، ٢٠٠٤(وقد حدد كل من  نزار البرواري و احمد البرزنجي 

  : في أربعة حقوق هي
 أي أن هذا ، يعني حماية المستهلك من اآلثار الضارة للسلع والخدمات :  حق األمان

الضارة ) أفكار، خدمات ، سلع(الحق يوفر الحماية القانونية للمستهلك من المنتجات 
 .حته وحياتهوالهدامة لص

  من خالل هذا الحق يجب إمداد العميل  ):حق المعرفة(حق الحصول على المعلومات
أو المستهلك بجميع المعلومات والحقائق التي يحتاج إليها عن السلع 

 ).٣٤٦ص ، ٢٠٠٧،برهامي زغلول.(والخدمات

 نتجات يضمن حق االختيار توفير الفرصة للمستهلك في االختيار الحر للم: حق االختيار
 .المختلفة وبأسعار تنافسية غير احتكارية مع ضمان الجودة
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 تعبير عن يتضمن هذا الحق إفساح المجال أمام المستهلك لل:  حق سماع رأي المستهلك
، ثامر البكري.(بحيث يصل ذلك الرأي للمعنيين باألمر،  رأيه بالسلعة أو الخدمة

 ). ١٣٠ص ،٢٠٠١

 الجمعية العامة لألمم المتحدة قد أصـدرت فـي    أن) ٣ص ، ٢٠٠١(ويضيف ليث الربيعي 
  : قراراً بإضافة حقوق أخرى وهي) م١٩٨٥(التاسع من ابريل عام 

 يضمن هذا الحق للمستهلك الحصول على تعويض عادل عن األضرار : حق التعويض
، ٢٠٠٣،فواد الحمدي. (الناجمة عن استخدام السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية

 .)٤٠ص

  يكون للمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات التي  أنينبغي : التثقيفحق
 . تمكنه من ممارسة االختيار الواعي بين السلع والخدمات

 يعني حق المستهلكين في مقاطعة أي سعة أو خدمة أو فرد أو منظمة ال : حق المقاطعة
احمد ،نزار البرواري. (أو ال تحترم حقوقهم كمستهلكين، تلبي حاجاتهم المشروعة

 .)١٤٥-١٣٣ص ،٢٠٠٤،البرزنجي

أن الحقوق التي يحصل عليها المستهلك التقليدي تنطبق أيضاً على المسـتهلك   إلىوتشير الباحثة 
وني كحقه في الحصول على الضمانات األمنية من مواقع البيع المختلفة وخاصة حمايـة  االلكتر

كذلك حقه في الحصول على المعلومات التي تساعده في اتخاذ قـرار  ، أنظمة الدفع االلكترونية 
يعرضه الموقع من معلومات عن السلع والخدمات التي يسوق لهـا وكـذلك    الشراء من خالل ما

  .في نفس الموقع أو في مواقع أخرى بديلة المتاحةمن خالل البدائل  حقه في االختيار

  :واجبات المستهلك  ٨-١
أهـم الواجبـات التـي يجـب علـى       )١٠-٩ص ،١٤٣٠(ذكرت جمعية حماية المستهلك 

  : المستهلك الحفاظ عليها وهي
 .التأكد من مصدر البضاعة بقراءة البيانات الخاصة ببلد المنشأ .١

 .األصلية من البائعطلب فاتورة الشراء  .٢

 .التجول بالسوق لفترة كافية الختيار السلعة المناسبة والسعر المناسب .٣

 .عدم االنسياق وراء اإلعالنات المغرية في جميع السلع .٤

 .تأكد من مضمون الضمان مع البائع قبل شراء السلعة .٥

 .ابحث عن مواصفات السلعة التي ترغب بشرائها .٦
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 .بل مغادرة المحل التجاريافحص السلعة وتأكد من سالمتها ق .٧

  : أدوار المستهلك ٩-١
األدوار التي يمكن أن يلعبها األشخاص في قـرار  ) Baker,et.al,2000,p 217(حدد باكر

  : الشراء بخمسة ادوار
 .هو الشخص الذي يقترح أوال فكرة شراء سلعة أو خدمة ما: المبادر -١
 .القرارهو الشخص الذي تؤثر وجهة نظره أو نصيحته في : المؤثر -٢
هو الشخص الذي يقرر حول أي جزء من قرار الشراء فيما إذا سيتم  :المقرر -٣

 الشراء ومتى ولماذا وكيف؟

 .هو الشخص الذي يقوم فعال بالشراء :المشتري -٤
 .هو الشخص الذي يستهلك أو يستخدم السلعة أو الخدمة :المستخدم -٥

  Consumer Behavior -سلوك المستهلك: ثانيا

    : مفهومه١-٢
انه يشتمل على جملة  إذ، يعد سلوك المستهلك احد الحلقات المحورية في العملية التسويقية 

والـذي فـي   ، من التصرفات التي يقوم بها فرد ألجل القيام بعملية اتخاذ قرار الشراء المناسب 
حيث أن القرار في سعيه . رأيه انه يضمن له تحقيق اإلشباع األفضل لحاجاته ورغباته وتوقعاته

يمارس فيه سلوكا شرائيا يختلـف عـن األفـراد    ) خدمات أوسلع (للحصول على المنتجات من 
فهذا االختالف والتمايز في سلوكيات األفراد يرتبط بدرجة كبيرة بالمتغيرات الشخصية .اآلخرين

صـالح  ،عـوض باشـرا حيـل    .(وكذلك بـالظروف والمتغيـرات المحيطـة   ، والنفسية للفرد 
  ).١١٦ص ،٢٠١٠،الجريري

  : تعريف سلوك المستهلك ٢-٢
ذلك التصرف الذي يبرزه المستهلك في البحث عن شراء أو " ويعرف سلوك المستهلك بأنه 

استخدام السلع أو الخدمات أو األفكار أو الخبرات التي يتوقع أنها ستشـبع رغباتـه أو حاجاتـه    
  ).١٣ص ،٢٠٠٤،محمد عبيدات". (وحسب اإلمكانات الشرائية المتاحة

العمليات والمعالجات التي يقوم بها شخص ما عندما يكون في حالة بحث أو اختبـار  "وهي 
النـور  ".(أو شراء أو استعمال أو تقييم لمنتجات أو خدمات بهدف إرضاء حاجة  أو رغبة لديـه 

  ).٣٠ص  ،٢٠٠٥،احمد



٧٣  
 

مجموعة مـن  "سلوك المستهلك بأنه ) ٢١ص ،١٤٢٦(ويعرف طلعت عبد الحميد وآخرون 
لتي يمارسها أو القرارات التي يتخذها الفرد عند البحث أو الشـراء أو االسـتخدام أو   األنشطة ا

  ". التقييم للسلع والخدمات التي تشبع رغباته واحتياجاته المتباينة والمتغيرة

  : أنواع سلوك المستهلك  ٣-٢
  : يتفرع سلوك المستهلك إلى عدة أنواع طبقا لشكل وطبيعة وحداثة وعدد السلوك

 : حسب شكل السلوك وينقسم إلى ١-٣-٢

 يضم التصرفات واألفعال الظاهرة التي يمكن مالحظتها من : السلوك الظاهر
 .الخارج كالشراء

 التصور، اإلدراك ، التأمل، يتمثل في التفكير : السلوك الباطن.. 

 : حسب طبيعة السلوك وينقسم إلى  ٢-٣-٢

 اإلنسان منذ ميالده دون وهو السلوك الذي غالبا ما يصاحب : السلوك الفطري
 .الحاجة إلى التعلم

 هو السلوك الذي يتعلمه الفرد بوسائل التعلم المختلفة: السلوك المكتسب. 

 : حسب حداثة السلوك وينقسم إلى  ٣-٣-٢

 هو السلوك الناتج عن حالة جديدة أو مستحدثة باعتباره : السلوك المستحدث
 .يحدث ألول مرة

 لمعاد دون تغيير أو بتغيير طفيف لما سبق من هو السلوك ا: السلوك المكرر
 .تصرفات أو أفعال

 : حسب العدد وينقسم إلى  ٤-٣-٢

 هو السلوك الذي يتعلق بالفرد في حد ذاته: السلوك الفردي. 

 هو السلوك الذي يخص مجموعة من األفراد فهو يمثل عالقة : السلوك الجماعي
 .نتمي إليها مثالالفرد بغيره من األفراد كأفراد الجماعة التي ي

  ).٢٣٨-٢٣٥ص ، ٢٠٠٢،محمد المؤذن(

  : العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك ٤-٢
يتعرض المستهلك إلى جملة من العوامل التي تؤثر في تصرفاته وتوجه سلوكه نحو ما هو 

   :وهناك عامالن يؤثران بشكل كبير على سلوك المستهلك وهي.مطروح من سلع وخدمات
  .العوامل السيكولوجية -٢                     .   االجتماعية  عواملال -١
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  العوامل االجتماعية: أوال ١-٤-٢
  : وتشتمل على خمس عوامل موضحة في الشكل التالي

 
إعداد الباحثة                      يوضح أنواع العوامل االجتامعية املؤثرة عىل السلوك االستهالكي) ٣(رقم شكل            

 Cultureالثقافة : العامل األول

تعتبر الثقافة عامل حاسم وأساس في إقرار الفرد لحاجاته ورغباته ألنها تنبع أصال من القيم 
وأصبحت بالتـالي معيـارا   ، والمعتقدات والدالالت التي اقتبسها الفرد من عائلته أو المحيطين به

يتفاعـل معهـا بصـفته فـردا ضـمن      شخصيا للتعامل مع اآلخرين عبر تفسير الحاالت التي 
  ).٨٠ص ،٢٠٠٦،ثامر البكري.(المجتمع

المكتسبة مـن  ... العادات، القيم ، المعتقدات، مجموعة من المعارف " وتعرف الثقافة بأنها
  ).Denis Darpy,2003".(طرف الفرد بصفته ينتمي إلى مجتمع معين

  Reference Groupsالجماعة المرجعية : العامل الثاني
لجماعات المرجعية بأنها تلك المجموعات البشرية التي يمكن أن تسـتخدم كإطـار   تعرف ا

مرجعي لألفراد في قراراتهم الشرائية وتشكيل مواقفهم وسلوكهم فهذه الجماعـات تـؤثر علـى    
  ).٢٢٢ص ،٢٠٠٦،كاسر المنصور. (سلوك األفراد الشرائي

ص ،٢٠٠٤،عبيـدات محمـد  (ويمكن تصنيف الجماعات المرجعية للمستهلك كما ذكرهـا  
  : على النحو اآلتي) ٣٢٧-٣٢٤

 وتعتبر أكثر الجماعات األساسية تأثيرا على أنماط سلوك األفراد المنضمين : األسرة
 .أو المنظومين تحت لوائها
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 وهم عمليا جماعة غير رسمية ألنها عادة ما تكون غير منظمـة ولـيس   : األصدقاء
األصدقاء كجماعة مرجعية عبـارة  لديها فعليا أي سلطات رسمية وان كل ما يملكه 

تلف خعن سلطة معنوية هدفها التأثير النسبي على مواقف ومشاعر أصدقائهم نحو م
 .القضايا واألمور المعيشية والمرتبطة بالعديد من السلع والخدمات

 وهي أكثر تأثيرا حيث أنها تخدم وتـؤدي وظـائف   : الجماعات االجتماعية الرسمية
ن لها مثل تكوين صداقات جديدة أو مقابلة أشـخاص أكثـر   مختلفة لإلفراد المنضمي

 .شهرة

 تتكون كل جماعة تسويقية من فردين أو أكثر يقومـون بالتسـوق   : جماعات التسوق
 .زمالء العمل، الجيران، وتتكون هذه الجماعات عادة من بعض أفراد األسرة . معا

 ـ : زمالء العمل مية حيـث يـؤثر   يعتبر زمالء العمل من الجماعات المرجعية الرس
األفراد وخاصة قادة الرأي منهم في السلوك الشرائي لبعضهم البعض ولكن ليس لكل 

  .فئات السلع والخدمات

  Social Classالطبقة االجتماعية : العامل الثالث

الطبقة االجتماعية هي مصطلح يعبر عن ترتيب أفراد من المجتمع في مسـتوى اجتمـاعي   
كمـا تحـدد الطبقـة    ، المستوى العام الذي يحتله كل فرد من أفرادها وتعكس هذه الطبقة ،معين

وترسم أسلوب حياة أفرادها إمـا عـن طريـق    ، نماذج السلوك المقبولة من أفراد هذا المستوى 
  .التأثير فيهم مباشرة أو عبر التأثير في الجماعات التي ينتمون إليها

خالـد  .(سـات االجتماعيـة المختلفـة   يتكرس هذا المفهوم من خالل قيم الثقافة والمؤس و 
  ).١٢٤ص  ،١٤٢٧،الجريسي

 Level of educationمستوى التعليم : العامل الرابع

حيـث  ، يعتبر التعليم عامال من ابرز العوامل التي تؤثر في سلوك الفرد ومدركاته ودوافعه 
  .يوسع التعليم أفق تطلعات الفرد ويعزز معارفه ويفتح أمامه مجاالت عدة

فهو يؤثر كذلك في سـلوكه االسـتهالكي حيـث    ، يؤثر التعليم في سلوك الفرد عامة وكما 
أكثر من كونها عاطفية في اتخـاذ قـراره   ، يجنح الفرد المتعلم إلى التأثر بدوافع تتسم بالعقالنية 

انوية مثل جـذب االنتبـاه   ويهتم بجودة المنتج كما يقل اهتمامه بنواح أخرى يعتبرها ث، الشرائي
ومن ناحيـة أخـرى فـان    .ذلك أن التعليم يمنح الفرد عادة ثقة في نفسه وفي تصرفاته ،خروالتفا
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مستوى التعليم المرتفع يزيد عادة تنوع مطالعات الفرد وقراءاته بما يمكنه من االطـالع علـى   
خالـد  .(المختلفـة ) السـلع ،الخـدمات (المجريات العالمية وعلـى المسـتجد مـن المنتجـات     

  ).١٤٣ص،١٤٢٧،الجريسي

 Genderالجنس أو النوع : العامل الخامس

يتباين السلوك اإلنساني تباينا كبيرا باختالف نوع الفرد حيث يظهر فرق كبير بـين سـلوك   
إذ أن المرأة معروف عنها أنها أكثر عاطفية من الرجل ، المرأة وسلوك الرجل في دوافع الشراء

  .)١٠٨ص ،٢٠٠٦،ثامر البكري.(في قرار الشراء

  ): نفسية(العوامل السيكولوجية : ثانيا ٢-٤-٢
  : وتشتمل على أربعة عوامل موضحة في الشكل التالي

  
 أنواع العوامل السيكولوجية املؤثرة عىل السلوك االستهالكي                             إعداد الباحثةيوضح) ٤(شكل رقم               

 Motivations الدوافع : العامل األول

قوى محركة تتمثل في الرغبات والحاجات التي يريـد اإلنسـان إشـباعها أو    "الدوافع هي 
  ).٥٦ص ،٢٠٠٦،أيمن عمر".(األمور التي يريد الفرد تجنبها والبعد عنها

تلك القوة المحركة الكامنة فـي  " الدوافع بأنها ) Catherine viot,2006(وتعرف كاثرين 
معين وتمكنهم من التعرف على البيئة وتفسـير المعلومـات    األفراد والتي تدفعهم للسلوك باتجاه

  ".المتعلقة بهذه البيئة
  : إلى) ١٣١ص  ،٢٠٠٧( قسمت الدوافع كما ذكرها محمود الصميدعي وردينة يوسفو
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 وهي القوى التي تحرك الفرد باتجاه إشـباع الحاجـات الفسـيولوجية    : دوافع أولية
 ....)المالبسشراء ، شراء المواد الغذائية(للفرد 

 هي القوى التي تحرك الفرد باتجاه إشباع حاجات تحقيـق األمـان   :دوافع ثانوية ،
  .وحاجات تحقيق الذات، الحاجة إلى االحترام، الحاجات االجتماعية

  : إلى) ٢٤ص  ،٢٠٠٤(عبد الرحمن توفيق قسمها و
 تخطـيط  وتظهر في حالة ما إذا تم  اتخاذ قرار الشراء بعد دراسـة و  :دوافع عقلية

 .مسبق فيعتبر الشراء عقلي

 وتظهر في حالة ما إذا تم اتخاذ قـرار الشـراء بـدون دراسـة أو      :دوافع عاطفية
 .تخطيط مسبق فيعتبر دافع عاطفي

 Perception اإلدراك : العامل الثاني

كل تلك اإلجـراءات المؤديـة   " اإلدراك بأنه ) Kotler,2006 philip(كوتلر فيليب يعرف 
ما باختيار وتنظيم وتفسير مختلف المنبهات التسويقية والبيئة التـي يتعـرض لهـا     الن يقوم فرد

  ".ووضعها في شكل ومضمون ملموسين للعالم المحيط به
عملية تلقي وتنظيم واسـتيعاب  "اإلدراك بأنه ) ١٠٧-١٠٦ص ،٢٠٠٦(ويعرف ربيع نوفل 

دراك بـالخبرات السـابقة   ويرتبط اإل". المعلومات والمغريات البيعيه عن طريق الحواس الخمس
حيث انه عادة ما يتلقى المعلومات الواردة إلية عن السلع والخدمات والمنشـآت ثـم   ، للمستهلك 

 .يقارنها مع مخزون المعلومات واالنطباعات والقيم المتوفرة في ذاكرته ليقبل أو يرفض

  : أن لإلدراك ثالثة أنواع هي)١٦-١٥ص ، ٢٠٠٩(أوضحت لسود راضية و
 يأخذ المستهلكون المنبهات التي يتعرضون إليهـا بشـكل اختيـاري     :ك االختيارياإلدرا

يوافق حاجاتهم وأهدافهم وخبراتهم السابقة باإلضـافة إلـى خصائصـهم الديموغرافيـة     
والنفسية واإلدراك االختياري يفسر سبب إدراك شخصين أو أكثر  لنفس المنبـه مـثال   

  .لفا من ناحية العدد والنوعولكن إدراك كل واحد منهم لها سيكون مخت
 هو الذي يدفع الفرد إلى تحريف المعلومة بالشكل الذي يقدمه احتياجاته  :اإلدراك المشوه

وهذا النوع من اإلدراك يخدم بالدرجة األولى المنتجات ذات العالمات الكبرى ، ورغباته 
لح هـذه  حيث أن المستهلك ونظرا لتفضيله هذه العالمة سوف يعتبر المعلومـة لصـا  ، 

 .العالمة حتى ولو كانت المعلومة حيادية أو فيها نوع من اللبس

 يعتمد هذا النوع من اإلدراك على إقحام رسائل خفية في اإلعالن  :اإلدراك نصف الواعي
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وبهذا ينتبه المستهلك إلى هذه الرسائل الخفية دون الرغبة إلى ذلك والتـي تـؤثر فـي    
  .المستهلك وتجعله يغير من تصرفاته

  Learningالتعلم : لعامل الثالثا

كافة اإلجراءات والعمليات المستمرة والمنتظمة والمقصودة وغير " يمكن تعريف التعلم بأنه
المقصودة إلعطاء أو إكساب األفراد المعرفة والمعلومات التي يحتاجونها عند شـراء مـا هـو    

، ومعتقـداتهم ، باإلضافة إلـى تعـديل أفكـارهم    . سلع أو خدمات، مفاهيم، مطروح من أفكار 
  ).١٥٣ص  ،٢٠٠٥،قصيصة أبومحمد ".(ألنماط السلوكية نحو هذا الشئوا، مواقفهم

بأنه عملية االستجابة اإلدراكية للمنبهـات  " التعلم ) ١٥٢ص  ،٢٠٠٦( نصورويعرف كاسر الم
  ".والمعلومات وكيفية تحليلها واالستفادة منها 

  :أن هناك ثالث أنواع للتعلم وهي )٢٦٣-٢٤٤ص  ،١٤٢٦(وآخرون وأشار طلعت عبد الحميد
 يشمل التعلم الفكري األنشطة العقلية مثل التفكير والتذكر وحل المشكالت  :التعلم الفكري

والتي تؤدي إلى تكوين المفاهيم لدى المستهلك وتعلم األفكار ويرتبط ذلك ارتباطا وثيقـا  
 .بتشغيل المعلومات داخل ذهنه

  يعرف التكيف الفعال بأنه عملية يتكـرر فيهـا حـدوث     ):الفعال(التعلم بالتكيف المؤثر
فانه حينما يصدر سلوك ما من المستهلك مثل شراء . سلوك منظم متتابع ولو بقدر ضئيل

، احد المنتجات فان تتابع السلوك يؤدي إلى تغير احتمال حدوث هذا السلوك مرة أخرى 
و مدح األصدقاء فـان احتمـال   فإذا تم تقوية هذا السلوك ايجابيا عن طريق أداء المنتج أ

وإذا كان هذا السلوك سلبيا فان احتمال شرائه مرة ،إعادة شراء المنتج مرة أخرى سيزيد
 .أخرى سوف ينخفض

 الذي يضغط على التفاعالت االيجابية من المستهلكين وهـدفهم   :التعلم بالتكيف التقليدي
 .الشراء في ذلك ربط منتجاتهم بالمؤثرات االيجابية حتى تحدث عملية

  Attitudesاالتجاهات : العامل الرابع
تنعكس االتجاهات في سلوك الفرد وفي أقواله وأفعاله وتفاعله مـع اآلخـرين فـي الجماعـات     

كما أنها توجه استجابات الفرد لألشخاص واألشـياء الموضـوعات   ، المختلفة التي يعيش معها 
بطريقة تكاد تكون ثابتة 

يتم تناول عامل االتجاهات بمزيد من التفصـيل باعتبـاره متغيـر    وتشير الباحثة إلى انه سوف 
 :رئيسي في هذه الدراسة من خالل العناصر التالية
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  Attitudes -االتجاهات: المبحث الثالث

  : مفهوم االتجاهات ١-٣
تمثل االتجاهات مكانا مركزيا في أفعال اإلنسان ويكاد يكون مفهوم االتجاه من أهم المفاهيم 

االجتماعية حيث انه مدخل ضروري  إلى فهم  عدد كبير من المفاهيم األخرى كمفهوم النفسية و
الرأي العام وغير ذلك من المفاهيم المرتبطة بسلوك األفراد في عالقاتهم ببعض وتنظـيم  ، القيم 

  .الجماعة وأعرافها
التعصـب   و العاطفـة  و المعتقدات و كالقيم األخرى المفاهيم بقية عن مستقل مفهوم واالتجاه

 و الضابطة المنظمة المحددات من و االجتماعية التنشئة نواتج أهم من يعد أنه الميل، كما و والرأي
 األفراد توجيه المهمات و تحديد و األدوار توزيع يمكن طريقه عن االجتماعي، إذ للسلوك الموجهة

  ).٥١ص  ،٢٠٠٥، لونيس سعيدة(.مصالحه رعاية و المجتمع لخدمة السليم التوجيه
وقد بدأ االهتمام بدراسة االتجاهات بعد ظهور مفهوم االتجاه في بداية القرن الحالي حيـث  

إن االهتمام قد زاد وتنامي بشكل خاص خـالل العقـدين   ). ٨٥ص ،٢٠٠٠(أشار سلطان الفالح 
  .المنصرمين

  : تعريف االتجاهات ٢-٣
استجابات الفـرد إزاء  نوع من " االتجاهات  بأنها) ٢٢٨ص ،٢٠٠٢(تعرف  نبيلة مكاري 

موضوع أو فكرة معينة وقد تكون هذه االستجابات ايجابية أو سلبية وتنشا من خالل مرور الفرد 
  ".بخبرة معينة

استعداد عقلي وجداني له درجة من الثبات يحدد شعور الفرد ويكـون  " ويعرف االتجاه على انه 
فإذا بالفرد يحبهـا ويميـل   ، يلها سلوكه بالنسبة لموضوعات معينة من حيث تفضيلها وعدم تفض

فـرج  ".(أو يكرها وينفر منها إن كان اتجاهه نحوهـا سـلبيا  ،إليها أن كان اتجاهه نحوها ايجابيا 
  ).٢٤ص ،٢٠٠٣،طه

 ضـوء  في الموضوع ذلك من موقفه ما، بناء على موضوع تجاه الفرد نظر وجهة "بأنها و

  ) ٧ص  ،٢٠٠٣ ، يحيى العبدلي".(ورغباته وحاجاته خبراته
عملية معرفية ذهنية معقـدة تمثـل   "االتجاه بأنه ) ١٩١ص  ،٢٠٠٣(يعرف محمد سلطان 

  ".بالنزوع والميل الثابت نسبياً نحو األشياء واألشخاص
تعبير عن المشـاعر الداخليـة   " االتجاهات بأنها) ٢١٦ص ،٢٠٠٤(ويعرف محمد عبيدات 

صـنف  (ايجابية أو سلبية نحو شي معين  لدى األفراد والتي تعكس أو تكشف فيما إذا لديهم ميول
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  ).الخ... أو ماركة من سلعة أو خدمة ما
غيـر   أو فيه مرغوب هو ما حول أفكار " بأنها) ٣٣٧ص  ، ٢٠٠٥  (سامي ملحم كما ذكر

  ."معينة جماعة فيها ويشترك لألمور بالنسبة فيه مرغوب
وجداني مـتعلم ثابـت   استعداد " أنها) ٨٥ص  ،١٤٢٥(ويرى محمد عمران وحمد العجمي 

  ".نسبيا يحدد شعور الفرد وسلوكه إزاء موضوعات معينة من حيث  تفضيلها أو عدم تفضيلها
وهي تعبير عن التراكم المعرفي الحاصل في القيم والمعتقدات والتي ينجم عنهـا مسـتوى   

تفاعلون بـه  التعليم ليتكون بالتالي اتجاه أو اتجاهات لدى األفراد يعبرون بها عن السلوك الذي ي
بـل تمتـد   ، ومن الطبيعي أن ال تنحصر هذه االتجاهات في مجال أو حدود معينة . مع اآلخرين

، الثقافـة ، الديانـة الفـن   ، االقتصـاد ، إلى مختلـف منـاحي الحيـاة سـواء فـي السياسـة       
  ).١٧٦ص  ،٢٠٠٦، ثامر البكري.(الخ..الرياضة

 نحـو  والسلبية االيجابية العينة رادأف أنها أراء" ،) ٢٦ص  ،٢٠١٠،مها الشريف(وعرفتها 

   ."ورغباتهم ميولهم وخبراتهم حسب معين موضوع

  : تكوين االتجاهات ٣-٣
تتكون االتجاهات نتيجة لتعرض الفرد لمنبهات ومثيرات في البيئة الخارجية تؤثر عليه من 

أن هنـاك  ) ٩١-٩٠ص ،٢٠١٠(و ذكـر محمـود العميـان    . خالل عملية التبني التجاه معين
  : مجموعة من األمور الهامة التي تؤدي إلى تشكيل وتكوين االتجاهات لدى األفراد وهي

 :إشباع الحاجات والرغبات  ١-٣-٣

عندما يسعى الفرد إلى إشباع حاجة معينة ويتم إشباع تلك الحاجة من مكـان معـين فأنـه    
 . كوين اتجاه معين إما ايجابيا أو سلبياسيكرر سلوكه مرة أخرى وتتكرر هذه العملية إلى أن يتم ت

 الخبرات الشخصية  ٢-٣-٣

، تعتبر الخبرات الشخصية من األمور التي تساعد على تكوين االتجاهـات لـدى األفـراد    
فنتيجة تعرض الفرد إلى حاالت ومواقف عملية كثيرة فأنها تولد لديه اتجاها معينا حيـال تلـك   

  .المواقف

 العوامل الشخصية  ٣-٣-٣

من المعروف أن هناك فروقا فردية في أمور كثيرة ومنها مدى االستجابة للقـوى المـؤثرة   
ومن العوامل المهمة نوع شخصية الفرد هل هو ذو شخصية تتميز بالتصـلب  ، في تغيير االتجاه 
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  .في الرأي أو االلتزام الديني أو الرغبة في التعلم

 :المجتمع واألسرة وجماعات الزمالة ٤-٣-٣

ة الفرد األسرية تساعده في تشكيل اتجاهات معينة تجاه مواقف معينة وتكـون هـذه   إن حيا
االتجاهات المتكونة لدى أفراد األسرة متأثرة بالوالدين وكذلك األصدقاء وزمـالء العمـل كلهـم    
يؤثرون في تكوين االتجاهات من خالل اعتناق األفراد لقيم ومبـادئ الجماعـة حتـى يكونـوا     

  .مقبولين فيها
عامل مهم في تكوين االتجاهـات  ) ٢٧٤ص  ،١٤٢٦(وآخرون اف طلعت عبد الحميد أضو

  : وهو
 يستقي الفرد مختلف المعلومات كما تتأثر مشـاعره ومعتقداتـه    :التأثر بوسائل اإلعالن

) كالتلفزيون والراديو والصحف والمجالت واالنترنـت (بمختلف وسائل اإلعالن العامة 
تعدل أو تتغير اتجاهاته نحو األشياء والسلع والمفـاهيم  كخطوة أولى ومن ثم تتكون أو ت

والخدمات كخطوة ثانية قد تلحقها أو يتبعا سلوك شرائي يتوافق مع مـا تكونـت نحـوه    
  .االتجاهات

  : خصائص االتجاهات ٤-٣
) ٤٧٢ص  ،١٤٢٦، عبد المجيد نشـواتي (و) ٣٦٩ص ،١٤٢٤، محمد الحيلة(كال من  ذكر

  : انه يمكن تحديد خصائص االتجاهات فيما يلي) ٣١٩ص ، ٢٠٠٥،سامي ملحم (و
 .مكتسبة ومتعلمة وليست وراثية ويتم تعلمها بعدة طرق  ١-٤-٣

 .قابلة للقياس والتقويم من خالل السلوك المالحظ  ٢-٤-٣

 الجماعـات شترك عدد من األفـراد أو  تتكون وترتبط بمثيرات ومواقف اجتماعية وي  ٣-٤-٣
 .فيها

 .يمكن التعبير عنها بعبارات تشير إلى نزاعات انفعالية  ٤-٤-٣

 .يمكن إخفاؤها  ٥-٤-٣

 .يزداد ثباتها كلما كان تعلمها قد تم في مراحل مبكرة من العمر  ٦-٤-٣

 .يتسم بعضها بااليجابية أو السلبية  ٧-٤- ٣

 .الوجداني والبعد السلوكيالبعد المعرفي والبعد : أبعاد رئيسية هما ٣شكل من تت ٨-٤-٣

  .توضح وجود عالقة بين الفرد وموضع االتجاه  ٩-٤-٣
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يختلف الناس في اتجاهاتهم نحو الموضوعات المختلفة ولكل منهم اتجاهاته الخاصـة    ١٠-٤-٣
 .به التي تؤثر بشكل مباشر في سلوكهم

ؤدي إلى كـون  االتجاهات ذاتية أي أن موضوعيتها منخفضة بشكل ملموس وهذا قد ي ١١-٤-٣
  .االتجاهات صحيحة أو غير صحيحة

  : وظائف االتجاهات ٥-٣
أن االتجاهات تعد من العوامل التي تحدد األسلوب ) ١٣ص  ،٢٠٠٢(أوضحت ختام السحار

الذي يدرك به الشخص العالم أو يستجيب له، وهذا يوضح لنا الدور الذي تقوم به االتجاهات من 
  : وظائف عديدة لألفراد كالتالي

 : وظيفة معرفية  ١-٥-٣

تلعب االتجاهات دورا رئيسيا في تنظيم األفكار والمعلومات وبالتـالي إدراك الفـرد عـن    
فاالتجاهات تساعد الفـرد  . الموضوعات المختلفة بحيث يستطيع اتخاذ موقف اإليجاب أو السلب

  .على اكتساب المعلومات والبحث عن المعارف

 : وظيفة الدفاع عن الذات ٢-٥-٣

اجه الفرد أنواعا مختلفة من الصراعات والضغوط أثناء قيامه لنشاطاته اليوميـة األمـر   يو
وتعمل االتجاهات على تخفيض حدة القلـق والتـوتر   . الذي يخلق لديه حاالت من القلق والتوتر

  .بمحاولة الفرد الدفاع عن ذاته وذلك باحتفاظه باتجاه معين

 : وظيفة التعبير عن القيم ٣-٥-٣

ولذلك فإذا عبر الفـرد عـن   . فرد إلى االحتفاظ باالتجاهات التي تتفق مع قيمه ومثلهيميل ال
 .اتجاه معين فهو في الحقيقة يعبر عن المثل والقيم التي يرضى بها ويدافع عنها

 : وظيفة التأقلم ٤-٥-٣

إن االتجاهات وهي وسيلة التكيف مع الحياة الواقعية ومتطلباتها سواء كان ذلك في مجـال  
 .العمل أو التكيف االجتماعي وذلك بقبوله لالتجاهات التي تعتنقها الجماعة التي ينتمي إليها

 : وظيفة إشباع الحاجات ٥-٥-٣

تعمل االتجاهات على إشباع الكثير من حاجات الفرد النفسية واالجتماعية فالفرد يسعى إلى 
... جة إلـى المشـاركة الوجدانيـة   الحا، الحاجة إلى االنتماء ، إشباع حاجات التقدير االجتماعي 
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  ).١٤٥-١٤٤ص ، ٢٠١٠، كامل المغربي.(وغيرها

  : أنواع االتجاهات ٦-٣
  :م االتجاهات إلى األنواع اآلتيةتنقس

  
 إعداد الباحثة                يوضح أنواع االجتاهات ومكوناهتا                                    ) ٥(شكل رقم                          

 : االتجاهات من حيث الموضوع وتتكون من نوعين ١-٦-٣

وهي التي تتصف بالعمومية حول شي ما ويعاب على صـفة العموميـة    :اتجاهات عامة  -
 .عدم دقتها أو عدم صحتها في الحكم على اآلخرين

وهي التي تكون موجهه نحو موضوع محدد أو شخص معـين فـالفرد    :اتجاهات نوعية  -
يكون اتجاها محددا حول جزء مـن المنبـه الـذي تعـرض لـه دون بقيـة األجـزاء        

 ).٩٣-٩٢ص  ،٢٠١٠،محمود العميان.(األخرى

 : االتجاهات من حيث درجة الشمولية وتتكون من نوعين ٢-٦-٣

 .بين العديد من الناسوهي االتجاهات المشتركة  :اتجاهات جماعية  -

 ).٧٠ص،٢٠٠٩،معمر ربوح.(وهي االتجاهات التي تميز فردا عن أخر :اتجاهات فردية  -

 : االتجاهات من حيث الهدف وتتكون من نوعين ٣-٦-٣

كاالتجاه الذي يعبر عـن  ، بالفرد نحو موضوع االتجاه  تجهوهي التي ت :اتجاهات ايجابية  -
 .تأييدالحب واالتجاه الذي يعبر عن ال

كاالتجاه الذي يعبـر  ، بالفرد بعيدا عن موضوع االتجاه  تجهوهي التي ت :اتجاهات سلبية  -
  ).٨٢ص  ،٢٠٠٥،حنان الرحو.(عن الكره واالتجاه الذي يعبر عن المعارضة
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 االتجاهات من حيث الظهور  ٤-٦-٣

  .هو االتجاه الذي يخفيه الفرد وينكره ويتستر على السلوك المعبر عنه :اتجاهات سرية -

هو االتجاه الذي يعلنه الفرد ويجهر به ويعبر عنه سلوكيا دون حـرج أو   :اتجاهات علنية -
 ).٣٥ص  ،٢٠٠٥،لونيس سعيدة.(خوف

 االتجاهات من حيث الشدة ٥-٦-٣

ى المعتقدات الدينية والعادات والقـيم  وهي االتجاهات التي تكون مستندة عل :اتجاهات قوية -
 .والمبادئ التي يتمسك بها الفرد ويعتز بها

وهي االتجاهات التي تتمثل في الموقف الضعيف والمتهاون الذي يلجـأ   :اتجاهات ضعيفة -
ويتصف هذا النـوع مـن االتجاهـات بسـهولة تعديلـه      . إليه الفرد حول موقف معين

 ).٩٤ ص ،٢٠١٠، محمود العميان.(وتغييره

  : مكونات االتجاهات ٧-٣

 )اإلدراكي أو العقلي (المعرفي المكون في المتمثلة و أساسية مكونات ثالثة من يتكون االتجاه
 هذه و )النزوعي أو الحركي(السلوكي  المكون و) العاطفي و االنفعالي أ( الوجداني والمكون

  .الفصل بينها البعض، يصعب بعضها مع مترابطة الثالثة األبعاد أو المكونات

  

 إعداد الباحثة    يوضح  مكونات االجتاه                                      ) ٦(شكل رقم 

 :المكون المعرفي ١-٧-٣

ويتضمن معتقدات وأفكار  الفرد نحو األشياء حيث ال ، وهو المرحلة األولى لتكوين االتجاه
، يكون للفرد أي اتجاهات حيال أي موضوع إال إذا كانت لديه قبـل كـل شـي معرفـة عنـه     

وتتكون وتنمو وتتطور لدى الفرد مـن خـالل   ،فاالتجاهات أنماط سلوكية يمكن اكتسابها وتعديلها
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فالمكون المعرفي هو ما لدى الفرد من معـارف حـول موضـوع    . يئة المحيطة بهتفاعله مع الب
 ).٦٥ص  ،١٤٣١،مسعود الشهراني).(المثير(االتجاه 

  :المكون الوجداني ٢-٧-٣
وهو عبارة عن مشاعر الفرد نحو شي ما من حيث صـفاته الحسـنة أو السـيئة ذلـك أن     

إال عبارة عن التقييم العام له نحو الماركة العواطف والمشاعر التي تكونت لدى المستهلك ما هي 
طلعت عبـد  ).(المعرفي(وعادة فأن العواطف تنتج عن المكون األول . أو الشي موضوع االتجاه

 ).٢٧٧ص ،١٤٢٦،الحميد وآحرون

  :المكون السلوكي ٣-٧-٣
ويتضمن جميع االستعدادات السلوكية التي تـرتبط  ، وهو المرحلة الثالثة في تكوين االتجاه 

فعندما يمتلـك الفـرد اتجاهـا    ، باالتجاه والتي تتسق مع المعارف واالنفعاالت بموضوع االتجاه 
أما إذا امتلك اتجاها سـلبيا  ، ايجابيا نحو موضوع ما فأنه يسعى إلى مساندة وتدعيم هدا االتجاه 

ـ . فانه يظهر سلوكا معاديا له ل تجـاه  فالمكون السلوكي هو قيام الفرد بأداء عمل ما يمثل رد فع
 )٦٥ص ،١٤٢٩،احمد العسيري.(المثير

  : تغير اتجاهات المستهلك ٨-٣
إلى أن هناك عددا ) ١١٦ص  ،٢٠١٠( أشار كال من عوض با شراحيل وصالح الجريري

  : من العوامل التي تحدد قابلية اتجاهات المستهلك للتغيير من بينها اآلتي
اهات وجدوى ارتباطها بـبعض  طبيعة االتجاهات وخصائصها كدرجة تجانس االتج ١-٨-٣

 .القيم ودرجة رسوخها وتعقدها

حيث تؤدي دورا كبيرا في تحديد درجة قابليـة االتجاهـات   ، شخصية المستهلك   ٢-٨-٣
 .أو جامدة غير متكيفة، للتغيير وذلك بحسب طبيعتها التي قد تكون مرنة ومتكيفة 

حيث أن ذلك يـؤثر فـي درجـة قابليـة     ، طبيعة الموقف الذي يحدث فيه التغيير  ٣-٨-٣
 أوكزيادة دخله ،تصادية للمستهلكالتغيرات التي تطرأ على الحياة االق. االتجاهات للتغيير

 .ارتفاع مستوى تأهيله العلمي إذ أن ذلك يؤدي إلى زيادة قابليته للتغيير

منظمة بإمكانها أن تسـتخدم اآلتـي فـي تغييـر     ال أن) ١٧٦ص ،٢٠٠٦(وأضاف ثامر البكري
  : اتجاهات المستهلك نحو المنتجات أو العالمة التجارية التي يتعامل بها وهي

تغير قناعات ومعتقدات المستهلك بمضمون ومحتوى المنتجـات المنافسـة عبـر     ٤-٨-٣
 .استخدام األدلة والبراهين التي تثبت ذلك
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هلك بالعالقات التقليدية ومنتجاتهـا لمـا هـو جديـد     التغير في وعي وإدراك المست ٥-٨-٣
 .ومختلف

  : اتجاهات األسرة االستهالكية ٩-٣
إلى انه كلما تقـدمت ثقافـة   )   (www.siironline.org )٢٠١٢ (يشير علي العبد القادر

وعيها في كافة المجاالت الحياتية، ومـن  األسرة المرتبطة بحياتها وحاجاتها ساهم ذلك في تنمية 
فكلمـا ارتقـى هـذا     .ضمنها الوعي االقتصادي الذي يشكل أهمية قصوى لحياة كريمة لألسرة

الوعي كانت األسرة أكبر قدرة على التصرف المالي المتـوازن بـين االسـتهالك واالسـتثمار     
تحققت االتجاهات االسـتهالكية  ألموالها، وكلما ارتقى وعي األسرة وتقدمت ثقافتها االقتصادية، 

اإليجابية والواعية لدى أفرادها، بدءا بالزوج والزوجة وهما ركنا األسرة وقيادتهـا العليـا ثـم    
فإذا كانت االتجاهات .حيث يلعب النموذج المتمثل في األب واألم دورا مؤثرا في ثقافتهم أوالدهما

هالك واالستثمار بما يتناسب مـع مـداخيل   االستهالكية عند الوالدين متوازنة ومعتدلة بين االست
األسرة المالية، فإن األوالد يقتدون بهما وتنمو في نفوسهم اتجاهات استهالكية معتدلة، مما يجنب 
األسرة مخاطر اجتماعية واقتصادية، ومنها الديون المالية والضغوط االقتصادية التي تؤدي إلـى  

ين، وتؤثر سلبا على رعاية أوالدهما، وعلى متطلبات توتر العالقات النفسية والعاطفية بين الزوج
  .معيشتهم

 



 

 
 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

  
  

  

 
  
  

  
  

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

يتناول هذا الفصل وصفا لمنهجية الدراسة وأفرادها والطريقة التي تم اختيارهم 

والتصميم الذي يعبر ، واألدوات المستخدمة فيها وصدق هذه األدوات وثباتها ، بها 

لإلجراءات التي اتبعتها الباحثة وكذلك يتضمن عرضا ، عن متغيرات هذه الدراسة 

  .وأخيرا المعالجة اإلحصائية، في هذه الدراسة 
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  الطريقة وإجراءات الدراسة
  منهج البحث :أوال 

 Descriptive المنهج العلمي المستخدم في هـذا البحـث هـو المـنهج الوصـفي التحليلـي      

Methodology Analysis   بالحالـة الراهنـة للظـاهرة    وهو الحصول على معلومات تتعلـق
موضوع الدراسة لتحديد طبيعة تلك الظاهرة ووصفها وتصويرها وتحليل المتغيرات المؤثرة في 

  ).٢١٣ص ،٢٠٠٢،حسن السريحي،عبد العزيز النهاري. (نشوئها ونموها

  حدود الدراسة: ثانيا 
  :الحدود المكانية -١

لميدانية على األسـر السـعودية   طبقت الدراسة ابناء على مشكلة الدراسة وأهدافها فقد  
ـ  أداةوذلك نظرا الن .العربية السعودية المملكةأي منطقة من مناطق  المقيمة في  ث البح

 .الدراسة إلجراءحيث يتعذر معها تحديد منطقة معينة  هتم نشرها عبر الشبكة العنكبوتي

   :الحدود الزمنية -٢
أربعـة  هي الفترة التي تم فيها توزيع االستبيان على األسر موضوع الدراسـة وهـي     

 ).هـ١٤٣٣/جماد اآلخر( إلى ) هـ١٤٣٣/ربيع األول(من الفترة أشهر 

   :الحدود البشرية -٣
مجتمع الدراسة يمثل جميع مفردات الظاهرة التي تدرسها ) مجتمع البحث وعينة البحث(

وبناء على موضوع البحث ومشكلة الدراسة ، ع الدراسة الباحثة والذين يمثلون موضو
فقد تحدد مجتمع الدراسة بجميع األسر السعودية التي سبق لها وان مارست ، وأهدافها

وتم اختيار عينة من هذا المجتمع وهي عبارة عن .  وتمارس التسوق االلكتروني
وحتى ، ايير محددةمجموعة من المفردات المسحوبة من المجتمع األصلي بناء على مع

تكون عينة البحث ممثلة للمجتمع األصلي للدراسة، وتكون النتائج قابلة للتعميم بأقل نسبة 
خطا، وبأعلى درجة ثقة، فان عينة البحث التي تم اختيارها هي عينة غير عشوائية 

) ٤٠٠(بلغ عددها Purposive Sample   nonrandom Samples  )قصديه(
السعودية التي تمارس التسوق االلكتروني، ومن مرتادي مواقع البيع أسرة من األسر 

عبر شبكة االنترنت وسبق لها الشراء منها، وتم التعامل مع األزواج أو الزوجات لجمع 
البيانات من اسر العينة على السواء، باعتبار كل منهم يعبر عن اتجاهات أفراد األسرة 

  .االستهالكية
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   إجراءات الدراسة: ثالثا
  : حيث قامت الباحثة باإلجراءات التالية

  مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة المتصلة بالمشكلة قيد الدراسة لإلفادة منها : أوال
في اإلطالع على البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بالبحـث واالسـتفادة مـن     وتتمثل

 وغير المنشورة واألبحاث ،واألجنبية بيةالعر المراجع أدواتها في إعداد وبناء أداة البحث وشملت

 ذات المختلفـة  السـابقة والمراجـع   الدراسات البحث، باإلضافة إلى المتعلقة بموضوع المنشورة

اإلنترنـت،   على اإللكترونية المواقع والدوريات أو الكتب في المنشورة الدراسة بموضوع العالقة 
  . بالتسوق االلكتروني بمؤتمرات الخاصة األعمال ونتائج تقارير إلى باإلضافة

  متغيرات البحث: ثانياً

قامت الباحثة عند إعداد خطة البحث بتحديد المتغيرات الرئيسية وتحديد العالقة بينهما        
ويمكن حصر ، وصياغة العالقات بين المتغيرات الرئيسية في شكل فروض هي فروض البحث 

  :متغيرات البحث فيما يلي

 Independent Variable المتغير المستقل - ١

والمتغير .وهو المتغير التي يؤدي التغيير في قيمته إلى أحداث تغير في قيم متغير آخر        
والذي قد يؤدي التغيير ) التسوق االلكتروني في عصر المعلوماتية(المستقل في هذه الدراسة هو 

إلى بعض المتغيرات المستقلة هذا باإلضافة .في قيمته إلى حدوث ظاهرة أو تغير في متغير آخر
  .األخرى التي تم قياس تأثيرها وفقا لفروض البحث كالمتغيرات الديموغرافية

 
 Dependent Variable التابع المتغیر - ٢

وبعبارة أخرى ، وهو المتغير الذي يؤثر فيه التغير الذي يطرأ على قيم المتغير المستقل          
)   االتجاهات االستهالكية لألسرة(والمتغير التابع في هذه الدراسة هو ، المتغير التابع هو النتيجة 

وكال ، وتوضح الباحثة هنا أن كال المتغيرين المستقل والتابع تربطها ببعضها عالقة تبادل 
  .المتغيرين يؤثر ويتأثر بالمتغير اآلخر

 ) الدراسة الميدانية(البحث   أدواتوبناء  إعداد: ثالثاً

طبيعة البحث ومجال تطبيقه واستناداَ إلى نوعية البيانات المراد الحصول عليهـا   بالنظر إلى 
 القيـاس  أداة الدراسة ولتحقيق أهداف الدراسة الميدانية تـم تصـميم   فرضيات اختبار أجل ومن

بحيث يقوم أفراد العينة بإبداء آراءهـم   ،  Likert scaleالغرض وفق تدرج ليكرت المناسبة لهذا
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علـى أن تعطـى   )أبـدا –أحيانـا  –دائما (وذلك باختيار احد البدائل ، ثي األبعاد على متصل ثال
هـذا  . للعبارات السـالبة ) ٣-٢-١(و ،للعبارات الموجبة ) ١-٢-٣(استجاباتهم األوزان النسبية 

  : وقد تم إعداد وبناء أداة البحث بأسلوب االستبيان االلكتروني وفق الخطوات التالية
 )Electronic questionnaire(  :لكترونيتعريف االستبيان اال ٣-١

حيث يعد وسيلة فعالة في الحصول على استجابات األفراد بما يوفر من ارض خصبة للتعامل 
مع مجموعات المبحوثين بمزيد من المرونة والحصول على البيانات بسرعة وتوفير الوقت 

ويتم فيه ، فيستطيع الباحث إرسال رسالة لكل فرد من أفراد عينة الدراسة.والجهد على الباحثين
ب على إيجابه البيانات الهامة وإظهار رسالة تحذيرية عند خروجه عن نمط اإلجابة إجبار المجي

واستغالل تقنيات البيئة االفتراضية في ، المستهدفة مع مراعاة إمكانية التوقف ثم معاودة التعبئة
توصل المجيب إلى موقع ) Hyperlink(والنص التشعبي  كاأللوانالشكل الجمالي لالستبيان 

وشفرة الرابط،  )http://cutt.us/UPA1(.وفي ما يلي رابط االستبيان. تعلى االنترناالستبيان 
  .)Barcode دالبار كو(للمسح السريع 

 ، هذا باإلضافة إلى إرسال دعواتGoogleتم إعداد االستبيان الكتروني عبر موقع قوقل   ٣- ٢
عرض ونشر  الوقت نفس الكترونية للمشاركة في االستبيان عن طريق البريد االلكتروني، وفي

، Facebook التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك  شبكة اإلنترنت عبر مواقع في االستبيان 
 BlackBerry، والبالك بيري ماسنجر Whatsappوبرنامج الواتس آب ،  twitter وتويتر

Messenger. قياسها المراد المتغيرات تحديد الالزمة، من خالل األولية البيانات لجمعوذلك 

 .استبيان) ١٦٠(المجاب عليها الكترونيا  تاالستبياناوقد بلغ عدد  بموضوع الدراسة والخاصة

حتى تكون العينة ممثلة لمجتمـع   تاالستبياناقامت الباحثة باستكمال العدد المطلوب من  ٣- ٣
استبيان ورقي على عدد مـن   ٣٠٠فقد قامت بتوزيع عدد  يان الورقيالدراسة عن طريق لالستب

األسر تتوافر فيهم خصائص عينة الدراسة وبعد مراجعة الباحثة لالستبيانات التي تم جمعها يدويا 
اسـتبيان  ) ٢٤٠(واستبعاد االستبيانات غير المستوفية للبيانات الضرورية، تم التوصل إلى عـدد  

وبذلك يكون عدد االستبيانات التي تم التعامل معها إحصـائيا  . حصائيةيدوي صالح للمعالجة اإل
واحتـوت  . استبيان يشكلون عينة الدراسة األساسـية  ٤٠٠والتي تم جمعها بالطريقتين السابقتين 

أداة  االستبيان على مجموعة من محاور البحث المختلفة لجمـع المعلومـات والبيانـات حـول     
 .فه وفروضه للخروج ببعض التوصيات والمقترحاتموضوع البحث والتي تحقق أهدا
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 االستبيانوصف : رابعاً 

 :وقد تم استيفاء البيانات البحثية عن طريق استبيان يضم المحاور التالية

  )إعداد الباحثة.   (استمارة البيانات العامة لألسرة: المحور األول
اشتملت االستمارة على المتغيرات الديموغرافية ألسر عينة البحث والتي تسـاعد فـي إعطـاء    
وصف دقيق للحالة االجتماعية واالقتصادية والثقافية ألسر عينة البحث وهذه االستمارة تتضـمن مـا   

  : يلي
 : الحالة االجتماعية -١

 .لمعرفة إذا كان المجيب على االستمارة الزوج أو الزوجة   

 : المستوى التعليمي للزوجين -٢

 : فئات تبدأ من ٣تم تقسيم المستوى التعليمي إلى 

 ثانوية فما دون  -

 جامعي/ دبلوم  -

 )دكتوراه -ماجستير (دراسات عليا  -

 : عمر الزوجين -٣

  : فئات كالتالي ٤تم تقسيم العمر إلى 
  .سنة ٣٥تبدأ من اقل من : الفئة األولى -
  .سنة ٤٥سنة ألقل من ٣٥من : الفئة الثانية -
  .سنة ٥٥سنة ألقل من٤٥من : الفئة الثالثة -
 .سنة فأكثر ٥٥من : الفئة الرابعة -

 : عدد أفراد األسرة -٤

  : فئات تبدأ من ٣تم تقسيم عدد إفراد األسرة إلى 
 .أفراد ٥اقل من  -

 .أفراد ٧أفراد إلى اقل من  ٥من  -

  .أفراد فأكثر ٧من  -
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 : الدخل الشهري لألسرة -٥

  : فئات تبدأ من ٤وقد تم تقسيم مستويات الدخل إلى 
 .ريال ٨٠٠٠ريال  إلى  اقل من ٣٠٠٠من   -

 .ريال ١٣٠٠٠ريال  إلى  اقل من  ٨٠٠٠من  -

 .ريال ١٨٠٠٠ريال إلى  اقل من ١٣٠٠٠من  -

 .ريال  فأكثر١٨٠٠٠ من  -

 : عدد المرات التي قمت فيها بالشراء من السوق االلكتروني -٦

 ٣تم تحديد المرات التي قامت بها األسرة بالشراء من السوق االلكتروني وذلك من خـالل  
  : خيارات وهي

 كنت أتعامل سابقا وتوقفت -    أكثر من مرة    -          مرة واحدة - 

 : أفضل التسوق من مواقع -٧

خيارات وهـي   ٣د أفضل مواقع التسوق االلكتروني لألسرة وذلك من خالل ويتم فيه تحدي
  : كالتالي

 مواقع محلية -    مواقع أجنبية -  مواقع عربية -

 : أفضل الدفع عبر الوسائل اآلتية -٨

خيـارات   ٥ويتم فيه تحديد أفضل وسائل الدفع التي يفضلها أفراد العينة وذلك من خـالل  
  : وهي كالتالي

 ).ماستركارد –فيزا (ت االئتمانية البطاقا -

 .الحوالة البنكية -

 ).مسبقة الدفع(بطاقات ائتمانية  -

 ).ون كارد –كاش يو (نقود الكترونية  -

 .الدفع كاش عند االستالم -

 : أكثر الخدمات التي أقوم باستخدامها -٩

  : يتم فيها تحديد أكثر الخدمات التي يقوم أفراد العينة باستخدامها وهي كالتالي
 ).الفنادق –الطيران (خدمات السياحة والسفر  - الخدمات التعليمية - الخدمات الصحية -
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 : أكثر السلع التي أقوم بشرائها عن طريق التسوق االلكتروني  -١٠

أفراد العينة بشرائها عن طريق التسـوق االلكترونـي   يتم فيها تحديد أكثر السلع التي تقوم 
  : وهي كالتالي

المالبس  -األجهزة الكهربائية  -اإلكسسوارات  -مواد التجميل  -العقارات  -السيارات  -
السـاعات أو   -برامج الكمبيوتر  -مواد غذائية  -األحذية أو الحقائب  -األثاث والمفروشات  -

أجهزة الكمبيـوتر   -األدوات المنزلية  -الكتب والمراجع  -الت األفالم والمسلس -المجوهرات 
 .األلعاب االلكترونية -األلعاب التقليدية  -األجهزة الخلوية وملحقاتها  -وملحقاتها 

إعداد الباحثة(.االلكتروني في عصر المعلوماتيةاستبيان  التسوق : المحور الثاني(  
 : وقد صنف إلى محورين

 مميزات وعيوب التسوق االلكتروني: المحور األول . 

عبارة تهدف للتعرف على  ١٩ مجموعة من العبارات يبلغ عددها ويحتوي  هذا المحور على
ثالثة فكانت عبارات المميزات . مميزات وعيوب التسوق االلكتروني في عصر المعلوماتية 

وبذلك يتراوح مدى ، عها ايجابيةوجمي) ١٣(إلى عبارة رقم ) ١( من عبارة رقم عشر عبارة 
ست  أما عبارات العيوب. درجة ) ١٣ -٣٩(الدرجات التي يحصل عليها المجيب من 

وبذلك يتراوح ، وجميعها سلبية) ١٩(إلى عبارة رقم) ١٤(فبدأت من عبارة رقم عبارات 
  .درجة ) ٦ -١٨(مدى الدرجات التي يحصل عليها المجيب 

 االلكتروني في عصر المعلوماتيةخطوات الشراء : المحور الثاني. 

  : ثالثة أبعاد رئيسة وهي عبارة صنفت تحت ٢١ويحتوي على 
  . مرحلة ما قبل الشراء: البعد األول -١

ها عبارات ايجابيـة  عوكانت جمي )٢٤ -٢٠(عبارات  من العبارة رقم   أربعواشتملت على   
  .درجة ) ٤ -١٢(وبذلك يتراوح مدى الدرجات التي يحصل عليها المجيب 

  .   مرحلة الشراء الفعلي: البعد الثاني -٢
وكانت جميعهـا عبـارات ايجابيـة     )٣٣ -٢٥(عبارات من عبارة رقم  تسعواشتملت على  

  .درجة) ٩-٢٧(وبذلك يتراوح مدى الدرجات التي يحصل عليها المجيب 
  . مرحلة ما بعد الشراء: البعد الثالث -٣

وكانت جميعها عبارات ايجابية وبـذلك   )٤٠ -٣٤(عبارات من عبارة رقم  سبع  واشتملت على
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  .درجة) ٧-٢١(يتراوح مدى الدرجات التي يحصل عليها المجيب 
هذا وتشير الباحثة إلى انه قد تم دمج العبارات المتعلقة بالجانب ألمعلوماتي في سـياق صـياغة   

واقع الويب المختلفة إذ أن الفرد أثناء تصفحه لم، العبارات المتعلقة بخطوات الشراء االلكتروني 
يتلقى سيال من المعلومات التي قد تؤثر في سلوكه الشرائي واتجاهاته االسـتهالكية بطريقـة ال   

  .يمكن معها الفصل بين الموقفين لذا تم التعبير عنها كموقف واحد

  .استبيان االتجاهات االستهالكية لألسرة: المحور الثالث
مقياس االتجاهات االستهالكية من إعداد مها عبد الوهـاب  تم إعداد هذا االستبيان باالطالع على 

ويحتـوي  هـذا    .وتم تعديله بما يتناسب مع متطلبات الدراسة الحالية)  ١٧٥-١٧٤ص،٢٠٠١(
أبعاد رئيسية وهـي   ٣عبارة صنفت تحت  ٢٢المحور على مجموعة من العبارات يبلغ عددها   

  ).٢٢ص،٢٠٠٦(االتجاهات وفقا لتقسيم عبد الرحمن العيسوي أبعاد
   المعرفي  المكون: البعد األول  - ١

) ٥، ٤، ٣،  ٢، ١(وكانت العبـارات رقـم    )٦-١(  عبارة رقمعبارات من  ٦واشتملت على  
) ٦(رقـم   ةوالعبـار ) .٥-١٥(ايجابية وبذلك يتراوح مدى الدرجات التي يحصل عليها المجيب 

  .درجة )٣-١(وبذلك يتراوح مدى الدرجات التي يحصل عليها المجيب . فكانت سلبية
   المكون الوجداني: البعد الثاني - ٢

 ١٠،  ٩،  ٨،  ٧(وكانت العبارات رقـم   )١٦-٧(عبارات من عبارة رقم   ١٠واشتملت على  
)  ١٨-٦(وبذلك يتراوح مدى الـدرجات التـي يحصـل عليهـا المجيـب     . سلبية ) ١٥، ١١، 

وبذلك يتراوح مـدى الـدرجات   . فكانت ايجابية) ١٦، ١٤،  ١٣، ١٢(العبارات رقم  أما.درجة
  .درجة )٤-١٢(التي يحصل عليها المجيب 

   المكون السلوكي : البعد الثالث - ٣
، ١٩، ١٨، ١٧(رقـم   عباراتالوكانت  )٢٢  - ١٧( عبارات من عبارة رقم ٦ على واشتملت

أمـا   .درجـة  )٤-١٢(تي يحصل عليها المجيـب  وبذلك يتراوح مدى الدرجات ال. ايجابية )٢٠
 وبذلك يتراوح مدى الدرجات التي يحصل عليها المجيب .فكانت سلبية) ٢٢، ٢١(العبارات رقم 

)٦-٢.(  

  الدراسة االستطالعية:  خامساً
وبنـاء   إعدادفي  األخرىبين مجموعة من الخطوات  أساسيةتعد الدراسة االستطالعية خطوة   

ستبصارات المتباينة التي تساعد علـى  إلالجديدة وا األفكارم في اكتشاف وهي تساه. البحث  أداة
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البحث فـي صـورتها    أداةوقد قامت الباحثة بعد االنتهاء من بناء وتصميم . فهم مشكلة البحث 
 ).٢٥(وقـد بلـغ عـددها     للدراسة األصليمن توزيعها على عينة مسحوبة من المجتمع  األولية

لعبـارات   األفرادوذلك للتعرف على استجابات ) الورقية وااللكترونية(بالطريقتين  األداةووزعت 
بالنسـبة   وإرسـالها الـردود   إتماموالكتشاف أي غموض ومشاكل تقنية تحول دون ، االستبيان 

صياغة بعـض العبـارات    وإعادةلالستبيان االلكتروني وتم بعد ذلك تعديل المالحظات الواردة 
قد تواجه الباحثة عنـد توزيـع    أخرىوتعديل الروابط لتالفي أي مشاكل ، ابه منهاوحذف المتش

  .على العينة األداة

  )الصدق والثبات)( المؤشرات السيكومترية(تقنين أداة البحث  :سادساً
البحث وتعد اختبارات الصـدق والثبـات مـن     ألداةالباحثة اختبارات الصدق والثبات  أجرت  

.البحث ألدواتي المصداقية االختبارات التي تعط 

  صدق االستبيان :أوالً
كما يقصد به شـمول االسـتمارة لكـل    .يقصد به قدرة االستبيان على قياس ما وضع لقياسه    

ووضـوح فقراتهـا   ،  أخـرى من ناحيـة   اإلحصائيتدخل في التحليل  أنالعناصر التي يجب 
الباحثة اختبـارات   أجرتالدراسة  أداةومن اجل التحقيق من صدق . أخرىومفرداتها من ناحية 

  :البحث وهي كالتالي أداةعلى محاور  إجرائهاالصدق التي تم 
  )الصدق الظاهري وصدق المحتوى:(صدق المحكمين ١-١

علـى    األوليـة تم عرضها في صـورتها   هستبانإلتحقق من الصدق الظاهري لمحتوى الل
،  ألجلـه وضـعت   آرائهم  في مدى مالئمة العبارات لقياس مـا  إلبداءمجموعة من المحكمين 

وهذا وقـد تـم عـرض    .وبالتالي تم تعديل صياغة بعض العبارات وحذف البعض اآلخر منها  
 إلثراءهيئة التدريس في تخصصات علمية ودرجات علمية مختلفة   أعضاءعلى عدد من  األداة

 وتخصصاتهم أسمائهمموضحة . ة محكم ومحكم) ١٦( البحث بآرائهم المختلفة حيث بلغ عددهم 
وفي ضـوء ذلـك يمكـن القـول أن     )   ١( ودرجاتهم العلمية في ملحق الرسالة صفحة رقم  

ولتدعيم هذه النتيجـة اسـتخدمت بعـض    ، تتمتع بدرجة مناسبة من الصدق الظاهري  هستبانإلا
  .األساليب اإلحصائية للتحقق من صحة االتساق الداخلي

 )الصدق البنائي(:  ق الداخليصدق االتسا٢-١

  :وتم حسابه بالطريقتين التاليتين
حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من العبـارات المكونـة لكـل محـور،      -١
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  .باالستبيان والدرجة الكلية للمحور
والدرجـة   االستبيانحساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من محاور  -٢

  .لالستبيانالكلية 
  :حساب صدق استبيان التسوق االلكتروني في عصر المعلوماتية  -  أ

  : مميزات وعيوب التسوق االلكتروني: المحور األول
معامـل  (تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامـل االرتبـاط       

، )االلكترونـي  مميزات وعيوب التسوق(بين درجة كل عبارة ودرجة المحور ) ارتباط  بيرسون
  : والجدول التالي يوضح ذلك

 )مميزات وعيوب التسوق االلكرتوين(ودرجة املحور  قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة) ١(جدول 

 الداللة االرتباط م
٠.٠١ ٠.٧٨٩ -١ 
٠.٠١ ٠.٨٥٣ -٢ 
٠.٠١ ٠.٧٤٢ -٣ 
٠.٠١ ٠.٩١٦ -٤ 
٠.٠٥ ٠.٦١٤ -٥ 
٠.٠١ ٠.٨٣٤ -٦ 
٠.٠١ ٠.٧٠٥ -٧ 
٠.٠١ ٠.٩٠٢ -٨ 
٠.٠١ ٠.٨٢١ -٩ 
٠.٠١ ٠.٧٥٣ - ١٠ 
٠.٠٥ ٠.٦٤١ - ١١ 
٠.٠٥ ٠.٦٢٨ - ١٢ 
٠.٠١ ٠.٨٨٨ - ١٣ 
٠.٠١ ٠.٩٣٤ - ١٤ 
٠.٠١ ٠.٨١٩ - ١٥ 
٠.٠١ ٠.٧٢٥ - ١٦ 
٠.٠٥ ٠.٦٣٧ - ١٧ 
٠.٠١ ٠.٧٧١ - ١٨ 
٠.٠١ ٠.٨٠٦ - ١٩ 

 )٠.٠٥ – ٠.٠١(يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلهـا دالـة عنـد مسـتوى         
  . القترابها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان
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  : خطوات الشراء االلكتروني في عصر المعلوماتية: المحور الثاني

 : مرحلة ما قبل الشراء: المحور األول الفرعي -١

معامل ارتباط  (تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط 
، والجدول التالي يوضح )لشراءمرحلة ما قبل ا(بين درجة كل عبارة ودرجة المحور ) بيرسون

  :ذلك
  )مرحلة ما قبل الرشاء(ودرجة املحور  قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة) ٢(جدول 

 الداللة االرتباط م
٠.٠١ ٠.٨٦٤ - ٢٠ 
٠.٠١ ٠.٧١٦ - ٢١ 
٠.٠١ ٠.٧٣٥ - ٢٢ 
٠.٠١ ٠.٩٢٣ - ٢٣ 
٠.٠٥ ٠.٦٠٥ - ٢٤ 

) ٠.٠٥ – ٠.٠١(يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالـة عنـد مسـتوى         
  .   القترابها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان

 : مرحلة الشراء الفعلي: الفرعي المحور الثاني -٢

معامـل  (تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامـل االرتبـاط        
، والجدول التـالي  )مرحلة الشراء الفعلي(بين درجة كل عبارة ودرجة المحور ) ارتباط  بيرسون

  : يوضح ذلك
 )مرحلة الرشاء الفعيل(ودرجة املحور  قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة) ٣(جدول 

 الداللة االرتباط م
٠.٠١ ٠.٨٧٤ - ٢٥ 
٠.٠٥ ٠.٦٢١ - ٢٦ 
٠.٠١ ٠.٧٦٣ - ٢٧ 
٠.٠١ ٠.٩١٢ - ٢٨ 
٠.٠١ ٠.٧٣٩ - ٢٩ 
٠.٠٥ ٠.٦١٧ - ٣٠ 
٠.٠١ ٠.٨٨٢ - ٣١ 
٠.٠١ ٠.٨٧٩ - ٣٢ 
٠.٠١ ٠.٧٠١ - ٣٣ 
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القترابها من ) ٠.٠٥ – ٠.٠١(يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى  
  . الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان

 : مرحلة ما بعد الشراء: الفرعيالمحور الثالث  -٣

معامـل  (تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامـل االرتبـاط        
، والجدول التـالي  )مرحلة ما بعد الشراء(بين درجة كل عبارة ودرجة المحور ) ارتباط  بيرسون

  : يوضح ذلك
 )مرحلة ما بعد الرشاء(ودرجة املحور  قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة) ٤(جدول 

 الداللة رتباطاال م
٠.٠١ ٠.٧٤٨ - ٣٤ 
٠.٠١ ٠.٨٩١ - ٣٥ 
٠.٠٥ ٠.٦٤٣ - ٣٦ 
٠.٠٥ ٠.٦٠٢ - ٣٧ 
٠.٠١ ٠.٩٣١ - ٣٨ 
٠.٠١ ٠.٧٩٢ - ٣٩ 
٠.٠١ ٠.٨٥٩ - ٤٠ 

القترابها ) ٠.٠٥ – ٠.٠١(يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى 
 .        االستبيانمن الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات 

  : للمحور الرئيسيوالدرجة الكلية  فرعي الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور
معامـل  (تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامـل االرتبـاط       

مرحلة ما قبل الشراء، مرحلـة الشـراء   (بين الدرجة الكلية لكل محور فرعي ) ارتباط  بيرسون
خطوات الشراء االلكتروني فـي  (والدرجة الكلية للمحور الرئيسي ) الفعلي، مرحلة ما بعد الشراء

  : ، والجدول التالي يوضح ذلك)ماتيةعصر المعلو
 امرحلة ممرحلة ما قبل الرشاء،مرحلة الرشاء الفعيل،(قيم معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية لكل حمور فرعي ) ٥(جدول 

 )يف عرص املعلوماتية الرشاء االلكرتوينخطوات (والدرجة الكلية للمحور الرئييس ) بعد الرشاء

 الداللة االرتباط المحــــــــــــــــاور
 ٠.٠١ ٠.٨١٤ مرحلة ما قبل الشراء: المحور األول الفرعي
 ٠.٠١ ٠.٨٩٦ مرحلة الشراء الفعلي: المحور الثاني الفرعي
 ٠.٠١ ٠.٧٨٢ مرحلة ما بعد الشراء: المحور الثالث الفرعي

القترابهـا مـن   ) ٠.٠١(يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مسـتوى  
  .   الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس المحاور الفرعية
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  : لالستبيانالصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية 
معامـل  (خلي وذلك بحساب معامـل االرتبـاط   تم حساب الصدق باستخدام االتساق الدا    

مميزات وعيوب التسوق االلكتروني، خطـوات  (بين الدرجة الكلية لكل محور ) ارتباط  بيرسون
التسوق االلكترونـي فـي   (والدرجة الكلية لالستبيان ) الشراء االلكتروني في عصر المعلوماتية

  : ، والجدول التالي يوضح ذلك)عصر المعلوماتية
مميزات وعيوب التسوق االلكرتوين، خطوات الرشاء (قيم معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية لكل حمور  )٦(جدول 

 )التسوق االلكرتوين يف عرص املعلوماتية(والدرجة الكلية لالستبيان ) االلكرتوين يف عرص املعلوماتية

 الداللة االرتباط ــــاورــــــــالمحـــــــ
 ٠.٠١ ٠.٧٧٤ وعیوب التسوق االلكترونيممیزات : المحور األول
خطوات الشراء االلكتروني في عصر : المحور الثاني

 المعلوماتیة
٠.٠١ ٠.٨٦٢ 

القترابهـا مـن   ) ٠.٠١(يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مسـتوى  
 .       الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس محاور االستبيان

  : حساب صدق استبيان االتجاهات االستهالكية لألسرة  - ب

   المكون المعرفي :المحور األول
معامـل  (تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتبـاط       

، والجـدول التـالي   )المكون المعرفـي (بين درجة كل عبارة ودرجة المحور ) ارتباط  بيرسون
  : يوضح ذلك

 )املكون املعريف(قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة ودرجة املحور ) ٧(جدول 

 الداللة االرتباط م
٠.٠١ ٠.٧٥٦ -١ 
٠.٠٥ ٠.٦٠١ -٢ 
٠.٠١ ٠.٩٢٤ -٣ 
٠.٠١ ٠.٧٠٩ -٤ 
٠.٠١ ٠.٨٣١ -٥ 
٠.٠١ ٠.٧٦٥ -٦ 

) ٠.٠٥ – ٠.٠١(يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالـة عنـد مسـتوى        
  .القترابها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان
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  المكون الوجداني: المحور الثاني   
معامـل ارتبـاط    (تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتبـاط  

  : والجدول التالي يوضح ذلك) المكون الوجداني(بين درجة كل عبارة ودرجة المحور ) بيرسون
 )املكون الوجداين(قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة ودرجة املحور )  ٨(جدول

 الداللة االرتباط م
٠.٠١ ٠.٧١٩ -٧ 
٠.٠٥ ٠.٦٢٣ -٨ 
٠.٠١ ٠.٩٠٧ -٩ 
٠.٠١ ٠.٧٥٤ - ١٠ 
٠.٠١ ٠.٨٢٦ - ١١ 
٠.٠١ ٠.٨٨٩ - ١٢ 
٠.٠٥ ٠.٦١٦ - ١٣ 
٠.٠١ ٠.٧٤٣ - ١٤ 
٠.٠١ ٠.٩٣٠  - ١٥ 
٠.٠١ ٠.٧٦٨  - ١٦ 

) ٠.٠٥ – ٠.٠١(يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالـة عنـد مسـتوى            
  .       القترابها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان

  المكون السلوكي: المحور الثالث
معامل ارتبـاط   (تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط 

  : لي يوضح ذلك، والجدول التا)المكون السلوكي(بين درجة كل عبارة ودرجة المحور ) بيرسون
 )املكون السلوكي(قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة ودرجة املحور ) ٩(جدول 

 الداللة االرتباط م
٠.٠١ ٠.٧٣٤ - ١٧ 
٠.٠١ ٠.٨٤٦ - ١٨ 
٠.٠١ ٠.٩٠٥ - ١٩ 
٠.٠١ ٠.٨٠١ - ٢٠ 
٠.٠٥ ٠.٦٣٤ - ٢١ 
٠.٠٥ ٠.٦١٢ - ٢٢ 

) ٠.٠٥ – ٠.٠١(دالـة عنـد مسـتوى    يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها         
  .القترابها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان
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  : الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبيان
معامل ارتبـاط   (تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط 

) المكون المعرفي، المكون الوجداني، المكون السـلوكي (بين الدرجة الكلية لكل محور ) بيرسون
  : ، والجدول التالي يوضح ذلك)االتجاهات االستهالكية لألسرة(والدرجة الكلية لالستبيان 

 
) املكون املعريف، املكون الوجداين،املكون السلوكي(قيم معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية لكل حمور ) ١٠(جدول 

 )االجتاهات االستهالكية لألرسة(والدرجة الكلية لالستبيان 

 الداللة االرتباط المحــــــــــاور
 ٠.٠١ ٠.٩١٣ المكون المعرفي: األولالمحور 

 ٠.٠١ ٠.٨٠٥ الوجدانيالمكون : المحور الثاني
 ٠.٠١ ٠.٨٧٢ المكون السلوكي: المحور الثالث

القترابها مـن  ) ٠.٠١(يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى     
  .       الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس محاور االستبيان

  : الثبات: ثانياً
، وعدم تناقضه مع نفسـه،  دقة االختبار في القياس والمالحظة reabilityيقصد بالثبات      
واطراده فيما يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحوص، وهو النسـبة بـين تبـاين    واتساقه 

  . الدرجة على المقياس التي تشير إلى األداء الفعلي للمفحوص
  :ثبات استبيان محور التسوق االلكتروني في عصر المعلوماتية  -  أ

 قيم معامل الثبات ملحاور استبيان التسوق االلكرتوين يف عرص املعلوماتية)  ١١(جدول 

    
 ٠.٨٥٠ ٠.٩٠٢ – ٠.٨٣٤ ٠.٨٦١ مميزات وعيوب التسوق االلكتروني

 ٠.٨٩٢ ٠.٩٣٢ – ٠.٨٧١ ٠.٩٠٦ مرحلة ما قبل الشراء: المحور األول الفرعي
 ٠.٧٢٤ ٠.٧٧٥ – ٠.٧٠٦ ٠.٧٣٤ مرحلة الشراء الفعلي: المحور الثاني الفرعي
 ٠.٩٠٦ ٠.٩٤٢ – ٠.٨٨٤ ٠.٩١٧ مرحلة ما بعد الشراء: المحور الثالث الفرعي

 ٠.٨٣٢ ٠.٨٧٩ – ٠.٨١٥ ٠.٨٤٠ خطوات الشراء االلكتروني في عصر المعلوماتية
االلكتروني في عصر ثبات استبيان التسوق 

 المعلوماتية ككل
٠.٨١٤ ٠.٨٥٢ – ٠.٧٩٦ ٠.٨٢٨ 

معامل الفا، التجزئة النصفية، جيوتمان : يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات 
 مما يدل على ثبات االستبيان  ٠.٠١دالة عند مستوى 
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  :ثبات استبيان االتجاهات االستهالكية   - ب
 الثبات ملحاور استبيان االجتاهات االستهالكية لألرسةقيم معامل ) ١٢(جدول

    
 ٠.٨٧٢ ٠.٩١٦ – ٠.٨٥٣ ٠.٨٨٣ المكون المعرفي: األولالمحور 

 ٠.٩١٢ ٠.٩٤٩ – ٠.٨٩٦ ٠.٩٢٤ المكون الوجداني: المحور الثاني
 ٠.٧٤٣ ٠.٧٩٥ – ٠.٧٢٦ ٠.٧٥١ السلوكيالمكون : المحور الثالث

 ٠.٨٤١ ٠.٨٩٠ – ٠.٨٢١ ٠.٨٥٥ ثبات استبيان االتجاهات االستهالكية لألسرة ككل

، التجزئة النصفية، جيوتمـان  ألفامعامل : يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات
  .مما يدل على ثبات االستبيان  ٠.٠١دالة عند مستوى 

 إجراءات المعالجة اإلحصائية الالزمة : سابعاً

لتحليل بيانات الدراسة قامت الباحثة باستخدام األساليب اإلحصائية المالئمـة  التـي تتفـق    
للعلـوم   اإلحصـائية وطبيعة الدراسة ومتغيراتها المختلفة وذلك من خـالل برنـامج الحزمـة    

حيـث تـم   ، Spss (Statistical Package for Social Science(االجتماعية المعروف باسم 
  : التالية اإلحصائيةمعالجة البيانات بالطرق 

 :ات التاليةتمثل في استخدام االختبار: اإلحصاء الوصفي -١

 حساب التكرارات والنسب المئوية. 
  المتوسطات الحسابية. 

 الوزن النسبي.  
 :التاليةات و تمثل في استخدام االختبار) االستداللي: (اإلحصاء التحليلي -٢

 ت)T.test (للتعرف على الفروق بين المتوسطات الحسابية. 

  األحاديتحليل التباين )ANOVA (للتعرف على الفروق بين المتوسطات الحسابية . 

   اختبار شيفيه لتحديد داللة الفروق. 
  معامل ارتباط بيرسون)Pearson's Correlation Coefficient (  للتحقق من  وجـود

 .يرات البحث ومن  صدق االتساق الداخلي لمحاور أداة البحث عالقات بين متغ

  معامل الفاكرونباخ)Cronbach s Alph (للتحقق من درجة ثبات أداة البحث. 

  اختبار معامل االنحدارRegression 

  جيومتانGuttman 
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  ـج الوصفية ـــالنتائ

  

البيانات العامة لألسرة(وصف عينة الدراسة : ال(  
  : المستوى التعليمي للزوجين -١

 توزيع أفراد عينة البحث تبعا ملتغري املستوى التعليمي)  ١٣(جدول 

 التعلیمي للزوجینالمستوى 
 الزوجة الــــــزوج

 %النسبة العدد %النسبة العدد
 %٣٢.٨ ١٣١ %٢٩ ١١٦ ثانویة فما دون

 %٤٣.٥ ١٧٤ %٤٥.٨ ١٨٣ جامعي/ دبلوم 
 %٢٣.٧ ٩٥ %٢٥.٢ ١٠١ "دكتوراه –ماجستیر "دراسات علیا 

 %١٠٠ ٤٠٠ %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

  

  
 تبعا ملتغري املستوى التعليمييوضح توزيع أفراد عينة البحث )  ٧(شكل 

أن أعلى نسبة في المستوى التعليمي لـألزواج  ) ٧(وشكل بياني ) ١٣(يتضح من جدول     
، كما يتضح أن أعلى نسـبة فـي   %  ٤٥.٨الشهادة الجامعية بنسبة / هم الحاصلين علي الدبلوم 

ـ / المستوى التعليمي للزوجات هن الحاصالت علي الدبلوم  ، %٤٣.٥ة بنسـبة  الشهادة الجامعي
ويدل ذلك على ارتفاع المستوى التعليمي لألزواج والزوجات في عينة البحث لما فـوق التعلـيم   

  .المتوسط
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  : عمر الزوجين -٢
 توزيع أفراد عينة البحث تبعا ملتغري العمر)  ١٤(جدول 

 عمر الزوجین
 الزوجة الزوج

 %النسبة العدد %النسبة العدد
 %٣١.٨ ١٢٧ %٢٥.٨ ١٠٣ سنھ ٣٥أقل من 

 %٢٧ ١٠٨ %٢٩.٥ ١١٨ سنھ ٤٥سنھ ألقل من  ٣٥من 
 %٢٢.٢ ٨٩ %٢٤ ٩٦ سنھ ٥٥سنھ ألقل من  ٤٥من 

 %١٩ ٧٦ %٢٠.٧ ٨٣ سنھ فأكثر ٥٥من 
 %١٠٠ ٤٠٠ %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

  

  
 يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعا ملتغري العمر)  ٨(شكل 

مـن األزواج بعينـة البحـث    % ٢٩.٥نسـبة  أن ) ٨(وشكل ) ١٤(يتضح من جدول     
، من الزوجـات  %٣١.٨سنه، كما يتضح أن نسبة  ٤٥سنه ألقل من  ٣٥تراوحت أعمارهم من 

سنه، ويالحظ هنا انخفاض عمر الزوجات عن أعمـار   ٣٥بعينة البحث كانت أعمارهم أقل من 
ومتوسـط  ) سـنة ٤٤(هذا وقد بلغ متوسط عمر الزوج في عينة البحث .األزواج في عينة البحث

  ).سنة٤٣(عمر الزوجة في عينة البحث 
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  : عدد أفراد األسرة -٣
ً لعدد أفرادها  )١٥( جدول   توزيع األرس بعينة البحث تبعا

 %النسبة العدد عدد أفراد األسرة
 %٣٣.٥ ١٣٤ أفراد ٥أقل من 

 %٣٩.٣ ١٥٧ أفراد ٧أفراد إلي أقل من  ٥من 
 %٢٧.٢ ١٠٩ أفراد فأكثر ٧من 

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

  

  
ً لعدد أفرادها)  ٩(شكل   يوضح توزيع األرس بعينة البحث تبعا

من أسر عينة البحث تراوح عـدد  %  ٣٩.٣أن نسبة ) ٩(وشكل ) ١٥( يتضح من جدول 
عينـة البحـث    أسرة أفرادهذا وقد بلغ متوسط عدد ، أفراد  ٧أفراد إلي أقل من  ٥أفرادها من 

متوسط  أنفي حين ذكر التقرير الصادر  عن مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات ) افراد٥(
  ).٢٣ص ،٢٠٠٧،وزارة االقتصاد والتخطيط ). (افراد٦( حجم األسرة السعودية
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  : الدخل الشهري لألسرة -٤
 توزيع أرس عينة البحث وفقا لفئات الدخل املختلفة) ١٦(جدول 

 %النسبة العدد الشھري لألسرةالدخل 
 %١٧.٣ ٦٩ ریال  ٨٠٠٠ریال إلى أقل من  ٣٠٠٠من 
 %٢٦.٥ ١٠٦ ریال ١٣٠٠٠ریال إلى أقل من  ٨٠٠٠من 
 %٣٣ ١٣٢ ریال ١٨٠٠٠ریال إلى أقل من  ١٣٠٠٠من 

 %٢٣.٢ ٩٣ ریال فأكثر ١٨٠٠٠من 
 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

  

  
 لفئات الدخل املختلفةيوضح توزيع أرس عينة البحث وفقا ) ١٠(شكل 

أن أكثر فئات الدخل الشهري ألسـر عينـة   ) ١٠(والشكل البياني ) ١٦( يتضح من جدول 
ويدل ذلك أن اغلب أفـراد  ) ريال ١٨٠٠٠ريال إلى أقل من  ١٣٠٠٠من (البحث كان في الفئة 

 )١٣٠٠٠(عينة البحث  ألسرالعينة من ذوي الدخول العالية هذا وقد بلغ متوسط الدخل الشهري 
إحصائيات متوسـط دخـل    معوهناك تقارب بين متوسط دخل أسر العينة الشهري . ريال شهرياً

وزارة ( لحة اإلحصاءات العامة والمعلوماترياال حسب تقرير مص )١٤٠٨٤(األسرة والتي تبلغ 
 دراسة أحمد الشميمري وعبـد الموجـود أبـو    وأشارت). ٢٢ص، ٢٠٠٧ ،االقتصاد والتخطيط

الدخول العالية يمثلون النسبة األكبر للمستهلك السعودي في استخدام  أصحابأن ) ١٤٢٧(حمادة 
  .وهي نتيجة تتفق مع نتيجة الدراسة الحالية%) ٣٣(التسوق االلكتروني 
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  البيانات الوصفية: ثانياً
:عدد مرات الشراء من مواقع  التسوق اإللكتروني -١ 

ً لعدد مرات أفراد عينة البحث  توزيع ) ١٧(جدول   سوق اإللكرتوينتالمواقع الرشاء من تبعا

 %النسبة العدد عدد مرات الشراء من مواقع  التسوق اإللكتروني
 %٢٨.٨ ١١٥ مرة واحدة

 %٥٦ ٢٢٤ أكثر من مرة
 %١٥.٢ ٦١ كنت أتعامل سابقا وتوقفت

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

  

  
 قام فيها أفراد عينة البحث بالرشاء من السوق اإللكرتوينيوضح عدد املرات التي ) ١١(شكل 

من أفراد عينة البحث قاموا  ٢٢٤أن )  ١١(والشكل البياني رقم )  ١٧(يتضح من الجدول 
ويدل تكـرار أفـراد العينـة    %  ٥٦بالشراء أكثر من مرة من السوق اإللكتروني ويمثلون نسبة 

مزايا التي لمسوها من خالل تجاربهم السـابقة فـي   للشراء عبر مواقع التسوق االلكتروني إلى ال
التسوق االلكتروني، ومما يؤكد ذلك أن نسبة من توقفوا عن الشراء بعد تجربتهم األولى كانـت  

  .من نسبة أفراد العينة%  ١٥.٢قليلة حيث لم تتجاوز نسبتهم 
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  : مواقع التسوق المفضلة -٢
 املفضلة لدهيمواقع التسوق مل توزيع أفراد عينة البحث تبعاً )١٨(جدول 

 %النسبة العدد مواقع التسوق المفضلة
 %٢٨.٥ ١١٤ مواقع عربیة
 %٥١.٥ ٢٠٦ مواقع  أجنبیة
 %٢٠ ٨٠ مواقع محلیة
 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

  

  
 يوضح مواقع التسوق التي يفضلها أفراد عينة البحث) ١٢(شكل 

عينة البحث يفضلون الشراء مـن   من أفراد  ٢٠٦أن ) ١٢(وشكل ) ١٨( يتضح من جدول 
العينـة  يفضـلون    أفـراد مـن   ٢٨٫٥مقابل  %  ٥١٫٥مواقع التسوق األجنبية ويمثلون نسبة 

التميـز والتنـوع فـي نوعيـة السـلع       إلىالتسوق من مواقع عربية وترجع الباحثة سبب ذلك 
ت التـي يـتم   من حيث العالمة التجارية وكذلك مستوى الخـدما  األجنبيةالمعروضة في المواقع 

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجـة دراسـة   .وتفردها دون مواقع التسوق المحلية والعربية،الترويج لها
المواقع  ذلك يلي زيارتها يتم التي المواقع أكثر من تعتبر األجنبية المواقع إن) م٢٠٠٧(عماد النونو 

 .فالمحلية العربية
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وسائل الدفع المفضلة -٣ 

 املفضلةوسائل الدفع ل عينة البحث تبعاً توزيع أفراد  )١٩(جدول 

 %النسبة العدد وسائل الدفع المفضلة
 %١٤.٨ ٧٥ )ماستر كارد –فیزا (البطاقات االئتمانیة 

 %١٩.١ ٩٧ الحوالھ البنكیة
 %٢٠.٥ ١٠٤ )مسبقة الدفع(بطاقات ائتمانیة

 %١٦.٤ ٨٣ )كاش یو، ون كارد(نقود الكترونیة 
 %٢٩.٢ ١٤٨ الدفع كاش عند االستالم

 %١٠٠ ٥٠٧ المجموع

      

  
 طرق الدفع التي يفضلها أفراد عينة البحث)  ١٣(شكل 

نسبة اسر العينة الذين يفضلون الـدفع بواسـطة    أن )١٣(وشكل ) ١٩( يتضح من جدول 
وبطاقـات االئتمـان مسـبقة الـدفع     % ١٤٫٨البطاقات االئتمانية ذات السقف االئتماني المحدد 

 أنوهذا يـدل علـى   ، من اسر العينة % ٥١٫٧قد بلغ % ١٦٫٤االلكترونية والنقود % ٢٠٫٥
وهي أعلى من نسبة أفراد العينة الـذين  .الدفع االلكترونية أساليبمن نصف العينة يفضلون  أكثر

وتؤيد هذه النتيجـة النتيجـة   ، استخدام الحواالت البنكية  أويستخدمون الدفع كاش عند االستالم 
من أفراد العينة كانوا يتسوقون مـن مواقـع أجنبيـة    %  ٥١٫٥تشير إلى أن السابقة التي كانت 

دراسة بختي إبراهيم  وأوضحت.والتي ال تقبل التعامل إال بالبطاقات االئتمانية والنقود االلكترونية
يفضلون الدفع بالبطاقات االئتمانية وبلغت نسـبة التحويـل البنكـي    %٢١٫٧أن نسبة ) ٢٠٠٢(

  .% ٢٥التسليم  ونسبة الدفع عند%٢٨
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  :الخدمات التي يتم طلبها عن طريق التسوق االلكتروني أكثر -٤
 يتم طلبها عن طريق التسوق االلكرتوينكثر اخلدمات التي أل توزيع أفراد عينة البحث تبعاً ) ٢٠(جدول 

 %النسبة العدد الخدمات التي یتم طلبھا أكثر
 %٨.٨ ٣٨ الخدمات الصحیة
 %٣٣.٤ ١٤٤ الخدمات التعلیمة

 %٥٧.٨ ٢٤٩ )الطیران والفنادق(خدمات السیاحة والسفر 
 %١٠٠ ٤٣١ المجموع

  

  
 يوضح أكثر اخلدمات التي يقوم أفراد عينة البحث بطلبها)  ١٤(شكل 

الخدمات التـي يرتفـع عليهـا     أكثر أن) ١٤(والشكل البياني رقم ) ٢٠(يتضح من الجدول 
وذلـك  ) حجوزات الطيران والفنادق(الطلب عبر مواقع االنترنت كانت خدمات السياحة والسفر 

وترجع الباحثة السبب في أن خدمات السـياحة والسـفر   .من اسر عينة البحث % ٥٧٫٨بنسبة 
نها تلقى إقبـاال  حصلت على أعلى نسبة من ضمن الخدمات التي تقدم عبر المواقع االلكترونية أل

على عكس الخدمات التعليميـة  ،من اغلب األفراد في المجتمع على اختالف أجناسهم وأعمارهم 
ذكرت دراسـة عبـد   .والصحية التي يكون اإلقبال عليها مرتبط من قبل فئات معينة في المجتمع

وهي نتيجة ، ان أن أكثر الخدمات قبوال لتسوقها الكترونياً تذاكر الطير) ٢٠٠٥(العظيم أبو النجا 
  .تتفق مع الدراسة الحالية
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  : أكثر السلع التي يتم شرائها عن طريق التسوق االلكتروني -٥
 رشائها عن طريق التسوق االلكرتوين يتم كثر السلع التي أل توزيع أفراد عينة البحث تبعاً ) ٢١(جدول 

 %النسبة العدد أكثر السلع التي یتم شرائھا عن طریق التسوق االلكتروني
 %١٣ ٩٦ مواد التجمیل

 %١١.٩ ٨٨ األحذیة أو الحقائب
 %١١.٥ ٨٥ اإلكسسوارات

 %٨.٤ ٦٢ الكتب
 %٧.٢ ٥٣ األجھزة الخلویة وملحقاتھا

 %٦.٨ ٥٠ المالبس
 %٥.٩ ٤٤ األفالم والمسلسالت
 %٥.٦ ٤١ األجھزة الكھربائیة
 %٤.٩ ٣٦ األثاث والمفروشات

 %٤.٩ ٣٦ أجھزة الكمبیوتر وملحقاتھا
 %٤.٣ ٣٢ األلعاب االلكترونیة

 %٣.٩ ٢٩ مواد غذائیة
 %٣.٧ ٢٧ الساعات أو المجوھرات

 %٣.٣ ٢٤ األلعاب التقلیدیة
 %٢.٨ ٢١ األدوات المنزلیة
 %١.١ ٨ برامج الكمبیوتر

 %٠.٥ ٤ العقارات
 %٠.٣ ٢ السیارات
 %١٠٠ ٧٣٨ المجموع

  

 
 أفراد عينة البحث برشائها عن طريق التسوق االلكرتوين يوضح أكثر السلع التي يقوم) ١٥(شكل 
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أن أكثر السلع التي قامت اسـر عينـة   ) ١٥(والشكل البياني رقم ) ٢١(يتضح من الجدول 
البحث بشرائها عن طريق مواقع التسوق االلكتروني والتي حصلت على المراكز الثالثة األولـى  

اإلكسسوارات بالنسـبة التاليـة بالترتيـب    / والحقائباألحذية / كانت على التوالي مواد التجميل 
وتعلل الباحثة إقبال أفراد العينة على السلع الكمالية الن هذه السلع ، % ١١٫٥، %١١٫٩% ١٣

العالمات التجارية العالمية التي تقدم  إلىضافة اإلنافسة ألسعار السوق التقليدية بتعرض بأسعار م
العروض الترويجية التي تمارسها هـذه المواقـع بهـدف    خصومات كبيرة على منتجاتها وكذلك 

وأظهـرت نتيجـة   .جذب اكبر فئة من المستهلكين وتلقى إقبـاال كبيـرا مـن فئـات المجتمـع     
Phau&Poon  )2000 ( ودراسـة  .المنتجات مبيعاً عبر االنترنت هي برامج الكمبيوتر أكثرأن

Teo,Thompson)2001 (ل البرامج وذكـرت دراسـة   أن المستخدمين لالنترنت يفضلون تنزي
 وأوضـحت %.٤٩٫٣٠خدمة بنسـبة   أوسلعة  باقتناءأن االنترنت ساهم ) ٢٠٠٢(بختي إبراهيم 

هي منتجات اسطوانات األغـاني   شراءأن أكثر المنتجات ) ٢٠٠٥(دراسة عبد العظيم أبو النجا 
  .والمواد االستهالكية األطفالواقلها منتجات ،واألفالم والكتب والمقاالت العلمية والبرمجيات 

اإليجابية والسلبية ألفراد عينة البحث االستهالكيةاالتجاهات  -٦ 

 والسلبية ةاالجيابياالجتاهات االستهالكية ) ٢٢(جدول 

 المتوسط الحسابي االتجاھات االستھالكیة
 ٥٦.٥٣١ االتجاه االیجابي
 ٣٤.٦٥٠ االتجاه السلبي

 

  
 اإلجيابية والسلبية االستهالكية  االجتاهاتيوضح ) ١٦(شكل 
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أن قيمة متوسط االتجاهات االستهالكية االيجابية )  ١٦(والشكل البياني ) ٢٢(يتضح من الجدول 
في حين بلغت قيمة متوسط االتجاهات االستهالكية السلبية ) ٥٦.٥٣١(ألسر عينة البحث بلغ 

وقد تم التوصل لهذه النتيجة بحساب متوسط العبارات اإليجابية الستبيان االتجاهات ) ٣٤.٦٥٠(
، عبارة) ١٣(والبالغ عددها ) السلوكي، الوجداني ، المعرفي (بمحاوره الثالثة  االستهالكية

بمحاوره الثالثة  االستهالكية االتجاهات الستبيانوكذلك حساب متوسط العبارات السلبية 
وتدل هذه النتيجة على أن المعارف . عبارة ) ٩(والبالغ عددها  )السلوكي، لوجداني ا، المعرفي(

 التي تتلقاها أسر العينة عبر الشبكة المعلوماتية قد كونت لديها أفكاراً  ومعتقدات جيدة حول ما
تأثيراً حسناً ونتج عن ذلك أن كان  وانفعاالتهموأثرت على عواطفهم ، يقدم من سلع وخدمات 

أظهرت نتائج دراسة .يقدم في السوق االلكترونية يتجه نحو اإليجابية تجاه ما االستهالكيهم سلوك
أن اتجاهات الوالدين االستهالكية كانت اتجاهات ايجابية دليل على ) ٢٠٠١(مها عبد الوهاب 

في حين أظهرت . تتفق مع نتيجة الدراسة الحالية ،نشأة لديه وعي وسلوك استهالكي سليم 
استهالكية سلبية لدى المستهلكين نحو شراء  اتجاهاتوجود ) ٢٠٠٨(من منصوردراسة ي

أن ) ٢٠٠٩(دراسة معمر ربوح  وأوضحت.األجنبيةالمنتجات الوطنية وايجابية نحو المنتجات 
التلفزيون  إعالناتوسلبية نحو  اإلعالنيةالمستهلك الجزائري لديه اتجاهات ايجابية نحو اللوحات 

أن اتجاهات ) ٢٠٠٣(وأكدت دراسة مها أبو طالب ومحمد عطوة .جزائريةالصحف ال وإعالنات
نحو الشراء من وسائل البيع المباشر تميل بصفة عامة نحو االيجابية بنسبة  األسرربات 
٦٣٫٥% .  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 



 



 

 
 

  
  
  
  
  
  

 
  

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

في هذا الباب سيتم التحقق من صحة فروض البحث باستخدام اختبارات الفروض 

إلثبات أو نفي الفروض بناء على مستوى الداللة ) االستداللي اإلحصاء( اإلحصائية

على المجتمع الكلي الذي  إليهاحتى يمكن تعميم النتائج التي تم التوصل ، والمعنوية 

.سحبت منه عينة البحث
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نص الفرض األول 

التسوق االلكتروني فـي عصـر  المعلوماتيـة    استبيان  توجد عالقة ارتباطيه بين محاور
 .ومحاور استبيان االتجاهات االستهالكية لألسرة

  :التحقق من صحة الفرض األول
اسـتبيان التسـوق    وللتحقق من صحة هذا الفرض تم عمل مصفوفة ارتباط بـين محـاور  

الجـدول  االلكتروني في عصر المعلوماتية ومحاور استبيان االتجاهات االسـتهالكية لألسـرة و  
  : التالي يوضح قيم معامالت االرتباط

االجتاهات  مصفوفة االرتباط بني حماور استبيان التسوق االلكرتوين يف عرص املعلوماتية وحماور استبيان) ٢٣(جدول 
 االستهالكية لألرسة

  
المكون  المحــــــــــــــــــــاور

 المعرفي
المكون 
 الوجداني

المكون 
 السلوكي

االتجاھات 
االستھالكیة 
 لألسرة ككل

 **٠.٨٨٦ **٠.٧٤٥ *٠.٦٤٢ **٠.٩٥٣ ممیزات وعیوب التسوق االلكتروني
 **٠.٨٥١ **٠.٨٢٦ **٠.٧٥٧ **٠.٨٤٦ مرحلة ما قبل الشراء
 **٠.٧٣٦ **٠.٩٠٣ **٠.٩٢٣ *٠.٦٠٩ مرحلة الشراء الفعلي
 **٠.٧٩٥ **٠.٧٨٢ *٠.٦٢٤ **٠.٩١٣ مرحلة ما بعد الشراء

االلكتروني في عصر  خطوات الشراء
 **٠.٧١٤ **٠.٨٦٨ **٠.٨٣٢ **٠.٨١٩ المعلوماتیة

التسوق االلكتروني في عصر المعلوماتیة 
 **٠.٨٧٦ **٠.٧٢١ **٠.٨٩٤ **٠.٨٠٤ ككل

 ٠.٠٥دال عند *                                     ٠.٠١دال عند ** 

  :        نتيجة الفرض األول
وهو جدول لمصفوفة االرتباط بين محاور االستبيان كلها وجـود  ) ٢٣( يتضح من الجدول 

عالية بين جميع محاور  استبيان التسوق االلكترونـي   إحصائيةعالقة ارتباط طردية ذات داللة 
حيث بلغت قيمة معامـل  ، في عصر المعلوماتية وجميع محاور استبيان االتجاهات االستهالكية 

  ).٠٫٠١(عند مستوى داللة ) ٠٫٨٧٦(االرتباط 
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  :التعليق على الفرض األول
قيمة عالية تـدل علـى أن متغيـرات البحـث      االرتباطأن قيمة معامل  إلىتشير الباحثة            

تأخذان نفس ) االستهالكيةاتجاهات األسرة (و) التسوق االلكتروني في عصر المعلوماتية(الرئيسية
ر يطرأ على المتغير األول يؤثر بالتالي على المتغير اآلخـر بـنفس   فأي تغي. االتجاه االيجابي 

وتفسر الباحثة ذلك بأنه في حال ممارسة أسر العينة للتسوق االلكتروني وتصفح مواقـع  . الدرجة
يتلقاه المتصفح لهذه المواقع من كميـة مـن المعلومـات     البيع المختلفة على شبكة الويب و وما

يتم التسويق له من سلع وخدمات لها أثر إيجابي كبير على االتجاهـات   والحقائق واألفكار عن ما
فحتى يمكن التأثير علـى  ) السلوكية –الوجدانية  –المعرفية (لألسر بمكوناتها الثالثة  االستهالكية
  :لألسر البد من  االستهالكية االتجاهات

مات التي تعرض ويكون ذلك عن طريق كم المعلو: التأثير على الجانب المعرفي لألفراد -١
 .على المتسوق االلكتروني

 أحاسيسـهم ويكون ذلك عن طريق التـأثير علـى   : التأثير على الجانب العاطفي لألفراد -٢
 .يعرض على مواقع البيع االلكترونية ومشاعرهم وعواطفهم تجاه ما

والذي يأتي كمحصلة للتأثيرات السابقة التي يتعرض لهـا  : التأثير على الجانب السلوكي -٣
سوق االلكتروني حيث يتم حث الفرد على الشراء والتأثير في سـلوكه االسـتهالكي   المت

 .وهذه النتيجة هي التي تحقق الهدف األساسي لهذا البحث

فلكـي يتكـون لـدى    ،  لالتجاهـات فهناك نوع من التوافق واالتساق بين المكونات الثالثة 
من المفترض أن يكون الفرد قد تلقى كمية من المعلومـات  ، المستهلك اتجاه إيجابي نحو منتج ما

حيث يميل الفرد للتصرف ، الرقمية المتاحة عبر الشبكة العنكبوتية حول هذا المنتج إيجابية أيضاً
تغيـر فـي    إلـى يؤدي فحدوث أي تغير في المعتقدات س. بطريقة تتسق مع معتقداته ومشاعره 

وبذلك تتحقق صحة . وبالتالي تغير في السلوك الشرائي، وتغير في التفضيالت، األحكام التقيمية 
  .ويرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل) األول(الفرض  
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  :   نص الفرض الثاني
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في مميـزات وعيـوب   

تعليم الزوج والزوجة، عمر الزوج والزوجة، عـدد  (التسوق االلكتروني تبعا للمتغيرات التالية 
  )أفراد األسرة، الدخل الشهري لألسرة

للتحقق من صحة هذا الفرض تم تقسيمه إلى أربعة فروض فرعية تناول كل فرض فرعـي  
  :  )١٧(التالي  كما يوضحه الشكلمنها أحد متغيرات الدراسة 

  
 

إعداد الباحثة                                   التسوق االلكرتوين يف عرص املعلوماتية    استبيان التحقق من  يوضح هيكلية)  ١٧( شكل 

  ): ١-٢(نص الفرض الفرعي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في مميـزات وعيـوب   

  ).تعليم الزوج والزوجة(التسوق االلكتروني تبعا لمتغير 
  ): ١-٢(نتيجة الفرض الفرعي 

لـدرجات أفـراد    F (ANOVA)تحليل التباين  اختباروللتحقق من هذا الفرض تم حساب 
  :العينة في محور مميزات وعيوب التسوق االلكتروني والجداول التالية توضح ذلك

  
 

 

ھیكلیة التحقق من إستبیان التسوق اإللكتروني في عصر 
المعلوماتیة

ممیزات وعیوب التسوق 
االلكتروني

المتغیرات الدیموغرافیة

العمر -٢

الزوج

الزوجة

المستوى      -١
التعلیمي

الزوج

الزوجة

عدد  -٣
أفراد األسرة

الدخل   -٤
الشھري
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 تعليم الزوج وعيوب التسوق االلكرتوين تبعا ملتغريمميزات حمور حتليل التباين لدرجات العينة يف )  ٢٤(جدول 

مجموع  تعلیم الزوج
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحریة

قیمة 
 الداللة )ف(

 2 16597.134 33194.268 بین المجموعات
39.352 0.01 

 397 421.766 167441.162 داخل المجموعات دال

   399  200635.430 المجموع

وهى قيمـة دالـة إحصـائيا عنـد     ) 39.352(كانت ) ف(إن قيمة ) ٢٤(يتضح من جدول 
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة فـي مميـزات وعيـوب    )0.01(مستوى 

التسوق االلكتروني تبعا لمتغير تعليم الزوج، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيـق اختبـار شـيفيه    
  : ح ذلكللمقارنات المتعددة والجدول التالي يوض

 لتعليم الزوج اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة) ٢٥( جدول 

 تعلیم الزوج
 ثانویة فما دون

 25.301= م
 جامعي/ دبلوم 

 39.950= م

دراسات علیا   
  دكتوراه  -ماجستیر

 53.594= م

    - ثانویة فما دون

  - **14.649 جامعي/ دبلوم 

 - **13.643 **28.292 دكتوراه - ماجستیر "دراسات علیا

وجود فروق في محور مميزات وعيوب التسـوق االلكترونـي   )  ٢٥(يتضح من جدول      
وكال مـن األزواج الحاصـلين   " دكتوراه –ماجستير "بين األزواج الحاصلين علي شهادات عليا 

" الشهادة الثانويـة فمـا دون  " واألزواج الحاصلين علي"الشهادة الجامعية / الدبلوم "علي شهادتي 
عنـد  " دكتـوراه  –ماجستير "وكانت الفروق دالة  لصالح األزواج الحاصلين علي شهادات عليا 

مـن   أعلىوهو ). 53.594(حيث بلغ متوسط  درجات هذه الفئة التعليمية).٠.٠١(مستوى داللة 
  .متوسط الفئتين األخرتين
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 وعيوب التسوق االلكرتوين تبعا ملتغري تعليم  الزوجة تمميزا حمورحتليل التباين لدرجات العينة يف )  ٢٦(جدول 

مجموع  تعلیم الزوجة
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحریة

قیمة 
 الداللة )ف(

 2 12110.837 24221.674 بین المجموعات
37.763 0.01 

 397 320.704 127319.309 داخل المجموعات دال

   399  151540.983 المجموع

وهى قيمة دالة إحصـائيا عنـد   ) 37.763(كانت ) ف(إن قيمة ) ٢٦(جدول  يتضح من   
مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينـة فـي مميـزات وعيـوب     ) ٠.٠١(مستوى 

التسوق االلكتروني تبعا لمتغير تعليم الزوجة، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيـق اختبـار شـيفيه    
  : لي يوضح ذلكللمقارنات المتعددة والجدول التا

 لتعليم الزوجة اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة) ٢٧( جدول 

 تعلیم الزوجة
 ثانویة فما دون

 26.412= م
 جامعي/ دبلوم 

 44.235= م

دراسات علیا 
 دكتوراه -ماجستیر

 47.389= م

    - ثانویة فما دون

  - **17.823 جامعي/ دبلوم 

 - *3.153 **20.977 دكتوراه - ماجستیر"دراسات علیا 

وجود فروق في محور مميزات وعيوب التسوق االلكترونـي بـين   ) ٢٧(يتضح من جدول 
والزوجـات الحاصـالت علـي    " دكتـوراه  –ماجستير "الزوجات الحاصالت علي شهادات عليا

وقـد  " شهادة الثانوية فما دون"والزوجات الحاصالت على " الشهادة الجامعية/ الدبلوم " شهادتي 
عند مسـتوى داللـة   " دكتوراه –ماجستير "الفروق دالة  لصالح الزوجات الحاصالت علي  كانت

  ).47.389(حيث بلغت قيمة متوسط درجات هذه الفئة  ) ٠.٠٥(
  ): ١-٢(التعليق على الفرض الفرعي 

تعلل الباحثة كون األزواج والزوجات الحاصلين والحاصالت على شهادات عليا هم أكثـر  
 وعيوب التسوق االلكتروني دون غيرهم من األزواج والزوجات في المسـتويات إدراكا لمميزات 

التعليمية األخرى لسعة اطالعهم وارتفاع مستوى ثقافتهم وإدراكهـم للمسـتجدات االلكترونيـة    
الفرعي ويرفض فرض العـدم ويقبـل الفـرض    ) ١-٢(وبذلك تتحقق صحة الفرض  . الحديثة 
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بوجود فروق معنوية بـين المتبنـين   ) ٢٠٠٢(ة حصة الخيال وتتفق هذه النتيجة مع دراس.البديل
ودراسـة محمـد الشـورة وآخـرون     .وغير المتبنين للتسوق االلكتروني في المستوى التعليمي

  .لالنترنت كوسيلة تسوق األردنيبوجود عالقة بين متغير التعليم واستخدام المستهلك ) ٢٠٠٩(
   ):٢-٢(نص الفرض الفرعي 

ة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في مميـزات وعيـوب   توجد فروق ذات دالل
  ).عمر الزوج والزوجة(التسوق االلكتروني تبعا لمتغير 

  ): ٢-٢(نتيجة الفرض الفرعي 
لـدرجات أفـراد    F (ANOVA)تحليل التباين  اختباروللتحقق من هذا الفرض تم حساب 

  : وعيوب التسوق االلكتروني والجداول التالية توضح ذلك تمحور مميزاالعينة في 
 حتليل التباين لدرجات العينة يف حمور مميزات وعيوب التسوق االلكرتوين تبعا ملتغري عمر الزوج) ٢٨(جدول 

مجموع  عمر الزوج
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 46.230 3 12097.880 36293.641 بین المجموعات
 396 261.690 103629.382 داخل المجموعات دال

   399  139923.023 المجموع

وهى قيمة دالـة إحصـائيا عنـد    ) 46.230(كانت ) ف(إن قيمة ) ٢٨( يتضح من جدول 
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينـة فـي محـور مميـزات     )٠.٠١(مستوى 

وعيوب التسوق االلكتروني تبعا لمتغير عمر الزوج، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيـق اختبـار   
  : شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

 لعمر الزوج شيفيه للمقارنات املتعددةاختبار ) ٢٩( جدول 

 عمر الزوج
 ٣٥أقل من 
  سنھ

 42.427= م

سنھ  ٣٥من 
 ٤٥ألقل من 
  سنھ

 52.313= م

سنھ  ٤٥من 
 ٥٥ألقل من 
  سنھ

 32.697= م

سنھ  ٥٥من 
  فأكثر

 23.819= م

    - سنھ ٣٥أقل من 
   - **9.886 سنھ ٤٥سنھ ألقل من  ٣٥من 
  - **19.615 **9.729 سنھ ٥٥سنھ ألقل من  ٤٥من 

 - **8.878 **28.494 **18.607 سنھ فأكثر ٥٥من 

وجود فروق في محور مميزات وعيوب التسوق االلكترونـي بـين   ) ٢٩(يتضح من جدول 
وكال مـن األزواج فـي الفئـات    ) سنه ٤٥سنه ألقل من  ٣٥( األزواج في الفئات العمرية من 
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وكانـت  ) سنه فـأكثر  ٥٥( ومن) سنه ٥٥سنه ألقل من  ٤٥( ومن) سنه  ٣٥أقل من (العمرية 
عنـد مسـتوى   ) سنه  ٤٥سنه ألقل من  ٣٥( العمرية من الفئةالفروق دالة  لصالح األزواج في 

  ).(52.313حيث بلغت قيمة متوسط درجات هذه الفئة العمرية ) ٠.٠١(داللة
 وعيوب التسوق االلكرتوين تبعا ملتغري عمر الزوجة تمميزا حمورحتليل التباين لدرجات العينة يف ) ٣٠( جدول 

مجموع  عمر الزوجة
درجات  متوسط المربعات المربعات

 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 43.205 3 7521.438 22564.315 بین المجموعات
 396 174.088 68938.725 داخل المجموعات دال

   399  91503.040 المجموع

وهى قيمة دالـة إحصـائيا عنـد    ) 43.205(كانت ) ف(إن قيمة ) ٣٠( يتضح من جدول 
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة فـي مميـزات وعيـوب    )٠.٠١(مستوى 

التسوق االلكتروني تبعا لمتغير عمر الزوجة، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيـق اختبـار شـيفيه    
  : للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

 لعمر الزوجة اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة)  ٣١(جدول 

 عمر الزوجة
 ٣٥أقل من 
  سنھ

 46.409= م

سنھ  ٣٥من 
 ٤٥ألقل من 
  سنھ

 45.425= م

سنھ  ٤٥من 
 ٥٥ألقل من 
  سنھ

 33.247= م

سنھ  ٥٥من 
  فأكثر

= م
25.000 

    - سنھ ٣٥أقل من 
   - 0.983 سنھ ٤٥سنھ ألقل من  ٣٥من 
  - **12.178 **13.162 سنھ ٥٥سنھ ألقل من  ٤٥من 

 - **8.247 **20.425 **21.409 سنھ فأكثر ٥٥من 

توجد فروق في محور مميزات وعيوب التسوق االلكتروني  بـين  ) ٣١( يتضح من جدول 
 ٤٥( وكال من الزوجات في الفئات العمرية مـن ) سنه  ٣٥أقل من ( الزوجات في الفئة العمرية 

وكانت الفروق دالة لصالح الزوجات في الفئـات  ) سنه فأكثر  ٥٥(ومن  )سنه ٥٥سنه ألقل من 
 )46.409(حيث بلغت قيمة المتوسط ) ٠.٠١(عند مستوى داللة ) سنه ٣٥أقل من ( العمرية 

  ): ٢-٢(التعليق على الفرض الفرعي 
كالً من األزواج والزوجات والتي كانـت   إليهاالمرحلة العمرية التي ينتمي  أنترى الباحثة 

 العقالنية والوعي والنضج الكامل وهذه المرحلة تمتاز ب شبابالفروق لصالحها هي مرحلة ال داللة
الفرعي ويرفض فرض العدم ويقبـل الفـرض   ) ٢-٢(وبذلك تتحقق صحة الفرض  .والواقعية 

وجود عالقة بين متغيـر  ) م٢٠٠٩(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة محمد الشورة وآخرون . البديل
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بينمـا ذكـرت نتيجـة حصـة الخيـال      .للتسوق االلكتروني  األردنيالمستهلك العمر وممارسة 
يوجد فروق معنوية بين المتبنين وغير المتبنين للتسـوق االلكترونـي بالنسـبة     بأنه ال) ٢٠٠٢(

  .لمتغير  العمر
  ):٣-٢(نص الفرض الفرعي

وعيـوب  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في مميـزات  
  ).عدد أفراد األسرة(التسوق االلكتروني تبعا لمتغير 

  ): ٣-٢(نتيجة الفرض الفرعي 
لـدرجات أفـراد    F (ANOVA)وللتحقق من هذا الفرض تم حساب إختبار تحليل التباين 

  : وعيوب التسوق االلكتروني والجداول التالية توضح ذلك تمحور مميزاالعينة في 
 مميزات وعيوب التسوق االلكرتوين تبعا ملتغري عدد أفراد األرسة حمور لدرجات العينة يفحتليل التباين ) ٣٢(جدول 

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات عدد أفراد األسرة
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 52.747 2 15618.926 31237.852 بین المجموعات
 397 296.110 117555.699 داخل المجموعات دال

   399  148793.551 المجموع

وهى قيمة دالة إحصـائيا عنـد   ) 52.747(كانت ) ف(إن قيمة ) ٣٢(يتضح من جدول    
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة فـي مميـزات وعيـوب    )٠.٠١(مستوى 

اختبار شـيفيه  التسوق االلكتروني تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق 
  :للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

  األرسة أفراداختبار شيفيه للمقارنات املتعددة لعدد )  ٣٣(جدول 

  أفراد ٥أقل من  عدد أفراد األسرة
 51.410= م

أفراد إلي  ٥من 
  أفراد ٧أقل من 

 38.656= م

أفراد  ٧من 
  فأكثر

 24.779= م
   - أفراد ٥أقل من 

  - **12.754 أفراد ٧أفراد إلي أقل من  ٥من 
 - **13.876 **26.630 أفراد فأكثر ٧من 

وجود فروق في محور مميزات وعيوب التسوق االلكترونـي بـين   ) ٣٣(يتضح من جدول 
 ٥(مـن  أفرادهـا وكال من األسر التي يتراوح عـدد  ) أفراد ٥(عن  أفرادهااألسر التي يقل عدد 

أقـل مـن   (دالة  لصالح األسر قالفرووكانت  )أفراد فأكثر ٧(ومن ) أفراد ٧أفراد إلي أقل من 
  ).51.410(حيث بلغ متوسط درجات هذه الفئة ) ٠.٠١(عند مستوى داللة ) أفراد٥
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  ): ٣-٢(التعليق على الفرض الفرعي 
 وإدراكـا وعيـا   أكثـر ) أفـراد  ٥أقل من (صغيرة الحجم  األسروتعلل الباحثة سبب كون 

نظرا  لكون التواصل وتبادل المعلومات والخبرات السابقة  ، وعيوب التسوق االلكتروني لمميزات
) ٣-٢(وبذلك تتحقـق صـحة الفـرض     . بين أفرادها قد يكون  أقوى من األسر كبيرة الحجم

  .الفرعي ويرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل
  ):٤-٢(نص الفرض الفرعي 

توسط درجات أفراد العينة في مميـزات وعيـوب   توجد فروق ذات داللة إحصائية بين م
  ).الدخل الشهري لألسرة(التسوق االلكتروني تبعا لمتغير

  ):٤-٢(نتيجة الفرض الفرعي 
لدرجات أفـراد العينـة    F (ANOVA)تحليل التباين  اختباروللتحقق من هذا الفرض تم حساب 

  :وعيوب التسوق االلكتروني والجداول التالية توضح ذلك تمحور مميزافي 
 لألرسةل الشهري وعيوب التسوق االلكرتوين تبعا ملتغري الدخ تحمور مميزاحتليل التباين لدرجات العينة يف ) ٣٤( جدول 

الدخل الشھري 
درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات لألسرة

 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 45.525 3 8850.963 26552.890 بین المجموعات
 396 194.422 76991.094 داخل المجموعات دال

   399  103543.984 المجموع

وهى قيمـة دالـة إحصـائيا عنـد     ) 45.525(كانت ) ف(إن قيمة ) ٣٤(يتضح من جدول 
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة فـي مميـزات وعيـوب    )٠.٠١(مستوى 

التسوق االلكتروني تبعا لمتغير الدخل الشهري لألسرة، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبـار  
  : شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك
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 للدخل الشهري لألرسة اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة) ٣٥ (جدول 

 الدخل الشھري لألسرة

  ٣٠٠٠من 
ریال إلى أقل 

  من
  ریال  ٨٠٠٠

 26.768= م

 ٨٠٠٠من 
ریال إلى أقل 

  ١٣٠٠٠من 
  ریال

 35.188= م

 ١٣٠٠٠من 
ریال إلى أقل 

 ١٨٠٠٠من 
  ریال

 38.734= م

 ١٨٠٠٠من 
  ریال فأكثر

 53.430= م

ریال إلى أقل من   ٣٠٠٠من 
    - ریال  ٨٠٠٠

ریال إلى أقل من  ٨٠٠٠من 
   - **8.420 ریال  ١٣٠٠٠

ریال إلى أقل من  ١٣٠٠٠من 
  - *3.546 **11.966 ریال ١٨٠٠٠

 - **14.695 **18.241 **26.661 ریال فأكثر ١٨٠٠٠من 

وجود فروق في محور مميزات وعيوب التسوق االلكتروني بـين  ) ٣٥( يتضح من جدول 
فئات الدخل الشهري  ياألسر فوكال من ) ريال فأكثر  ١٨٠٠٠(األسر ذوي الدخل الشهري من 

عند مسـتوى  ) ريال فأكثر ١٨٠٠٠من (وكانت الفروق دالة لصالح األسر ذوي الدخل  األخرى
  ).53.430(سط درجات هذه الفئة حيث بلغ متو) ٠.٠١(داللة 

  ): ٤-٢(التعليق على الفرض الفرعي 
كانت أكثر ) ريال  ١٨٠٠٠(سبب كون األسر التي يزيد دخلها الشهري عن وترجع الباحثة 

والطبقـة   إليهـا لمميزات وعيوب التسوق االلكتروني ساعدها في ذلك البيئة التي تنتمـي   إدراكا
وتتفق هـذه النتيجـة مـع    .أكثر اطالع واستخداما لبيئة اإلنترنتتكون  االجتماعية التي غالباً ما

العينـة المتبنـين    أفـراد بين  إحصائياحيث ثبت وجود فروق دالة ) ٢٠٠٢(نتيجة حصة الخيال 
ودراسـة محمـد الشـورة    .األسـرة وغير المتبنين للتسوق االلكترونـي تبعـا لمتغيـر دخـل     

للتسـوق   األردنـي بوجود عالقة بين مستوى الـدخل واسـتخدام المسـتهلك    ) ٢٠٠٩(وآخرون
الفرعي ويرفض فرض العدم ويقبل الفـرض  ) ٤-٢(وبذلك تتحقق صحة الفرض   .االلكتروني 

  .البديل
  :التعليق النهائي للفروض

لهـذه  ) الثـاني  ( صـحة الفـرض  وبما أن جميع الفروض الفرعية قد تحققت فذلك معناه تحقق 
 .الدراسة
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  :     نص الفرض الثالث
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة فـي خطـوات الشـراء    

تعليم الزوج والزوجة، عمـر الـزوج   (االلكتروني في عصر المعلوماتية تبعا للمتغيرات التالية 
  ). والزوجة، عدد أفراد األسرة، الدخل الشهري لألسرة

للتحقق من صحة هذا الفرض تم تقسيمه إلى أربعة فروض فرعية تناول كل فرض فرعـي  
 :)١٨(كما يوضحه الشكل التاليمنها أحد متغيرات الدراسة 

 
  إعداد الباحثة                                   التسوق االلكرتوين يف عرص املعلوماتية    استبيان التحقق من  يوضح هيكلية)  ١٨(شكل 

  
  )١-٣(نص الفرض الفرعي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة فـي خطـوات الشـراء    
  ).تعليم الزوج والزوجة(االلكتروني في عصر المعلوماتية تبعا لمتغير 

  )١-٣(نتيجة الفرض الفرعي
لدرجات أفـراد العينـة    F (ANOVA)تحليل التباين  اختباروللتحقق من هذا الفرض تم حساب 

:والجداول التالية توضح ذلك في محور خطوات الشراء االلكتروني في عصر المعلوماتية 

 
 

ھیكلیة التحقق من إستبیان التسوق اإللكتروني في عصر 
المعلوماتیة

خطوات الشراء االلكتروني

المتغیرات الدیموغرافیة

العمر -٢

لزوجا

الزوجة

المستوى      -١
التعلیمي

الزوج

الزوجة

عدد أفراد  -٣
األسرة

الدخل   -٤
الشھري
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 خطوات الرشاء االلكرتوين يف عرص املعلوماتية تبعا ملتغري تعليم الزوج حمور حتليل التباين لدرجات العينة يف) ٣٦(جدول 

درجات  المربعاتمتوسط  مجموع المربعات تعلیم الزوج 
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 52.701 2 19702.366 39404.732 بین المجموعات
 397 373.850 148418.298 داخل المجموعات دال

   399  187823.030 المجموع
وهى قيمة دالة إحصائيا عنـد مسـتوى   ) 52.701(كانت ) ف(إن قيمة ) ٣٦(يتضح من جدول 

وجود فروق بين درجات أفراد العينة في خطوات الشراء االلكتروني في  ، مما يدل على)٠.٠١(
عصر المعلوماتية تبعا لمتغير تعليم الزوج، ولمعرفة اتجاه الداللة تـم تطبيـق اختبـار شـيفيه     

 : للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

 اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة لتعليم الزوج) ٣٧( جدول 

 ثانویة فما دون الزوجتعلیم 
 27.387= م

 جامعي/ دبلوم 
 41.601= م

دراسات علیا 
  دكتوراه -ماجستیر

 57.594= م
   - ثانویة فما دون

  - **14.213 جامعي/ دبلوم 
 - **15.992 **30.206 "دكتوراه - ماجستیر"دراسات علیا 

المعلوماتية  وجود فروق في خطوات الشراء االلكتروني في عصر) ٣٧(يتضح من جدول 
وكال من األزواج الحاصـلين  " دكتوراه –ماجستير "بين األزواج الحاصلين علي الشهادات العليا 

" الثانويـة فمـا دون  "واألزواج الحاصلين علي الشهادة " الشهادة الجامعية/ الدبلوم " علي شهادة 
عند مسـتوى  " اهدكتور –ماجستير "وكانت الفروق دالة  لصالح األزواج الحاصلين علي شهادة 

  ).57.594(حيث بلغ قيمة متوسط درجات هذه الفئة ) ٠.٠١(داللة 
 ملتغري تعليم الزوجة ااملعلوماتية تبعحتليل التباين لدرجات العينة يف حمور خطوات الرشاء االلكرتوين يف عرص ) ٣٨( جدول 

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات تعلیم الزوجة
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 49.134 2 19284.081  38568.163 بین المجموعات
 397 392.481 155814.905 داخل المجموعات دال

   399  194383.068 المجموع

وهى قيمة دالة إحصـائيا عنـد   ) 49.134(كانت ) ف(إن قيمة ) ٣٨(يتضح من جدول    
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العينـة فـي خطـوات الشـراء     ، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد )٠.٠١(مستوى 
االلكتروني في عصر المعلوماتية تبعا لمتغير تعليم الزوجة، ولمعرفة اتجاه الداللـة تـم تطبيـق    

  :اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

 لتعليم الزوجة اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة) ٣٩( جدول 

 ثانویة فما دون تعلیم الزوجة
 28.480= م

 جامعي/ دبلوم 
 42.379= م

دراسات علیا 
 "دكتوراه - ماجستیر"

 57.915= م
   - ثانویة فما دون

  - **13.898 جامعي/ دبلوم 
 - **15.536 **29.434 "دكتوراه - ماجستیر"دراسات علیا 

وجود فروق في خطوات الشراء االلكتروني في عصر المعلوماتية ) ٣٩(يتضح من جدول 
وكال من الزوجـات الحاصـالت   " دكتوراه –ماجستير "الزوجات الحاصالت علي شهادات بين 

الثانويـة فمـا   " والزوجات الحاصالت علـي الشـهادة  " الشهادة الجامعية/ الدبلوم "علي شهادة 
عند مسـتوى  " دكتوراه –ماجستير "وكانت الفروق دالة  لصالح الزوجات الحاصالت علي "دون

  ).57.915(قيمة المتوسط  حيث بلغ) ٠.٠١(داللة 
  ): ١-٣(التعليق على الفرض الفرعي

أكثـر قيامـا   " شـهادات عليـا  "وترجع الباحثة كون األزواج والزوجات ذو التعليم المرتفع 
 األفرادبالشراء عبر االنترنت من األزواج والزوجات في المستويات التعليمية األخرى نظرا الن 

دراية ومهارة في التعامل مع التقنيات  وأكثرالحديثة  لألساليبتقبال  أكثرتعليما بوجه عام  األكثر
 أنحيث لوحظ ) م٢٠٠٧(وتتفق هذه النتيجة مع عماد النونو . الجديدة في مجال التسوق والشراء

) Mily,k )2001ودراسـة  . عبر االنترنت هم من ذوي التعلـيم العـالي   المتسوقينمن % ٨٠
بينما اختلفت هـذه  .تخدام االنترنت للشراء وبين المؤهل العلمي بوجود عالقة بين الرغبة في اس

بأن متغير التعليم لم يكن عامل حاسم في الشراء ) Teo,Thompson )2001النتيجة مع دراسة 
الفرعي ويـرفض فـرض العـدم ويقبـل     ) ١-٣(وبذلك تتحقق صحة الفرض  .عبر االنترنت 
  .الفرض البديل

  ): ٢-٣(نص الفرض الفرعي
روق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة فـي خطـوات الشـراء    توجد ف

  ).عمر الزوج والزوجة(االلكتروني في عصر المعلوماتية تبعا لمتغير
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  ): ٢-٣(نتيجة الفرض الفرعي
لدرجات أفـراد العينـة    F (ANOVA)تحليل التباين  اختباروللتحقق من هذا الفرض تم حساب 

:والجداول التالية توضح ذلك في محور خطوات الشراء االلكتروني في عصر المعلوماتية 

 الرشاء االلكرتوين يف عرص املعلوماتية تبعا ملتغري عمر الزوج تخطوا حمورحتليل التباين لدرجات العينة يف ) ٤٠(جدول 

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات عمر الزوج
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 40.632 3 12609.507 37828.521 بین المجموعات
 396 310.333 122891.950 داخل المجموعات دال

   399  160720.471 المجموع

وهى قيمة دالة إحصـائيا عنـد   ) 40.632(كانت ) ف(إن قيمة ) ٤٠( يتضح من جدول    
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينـة فـي خطـوات الشـراء     )٠.٠١(مستوى 

االلكتروني في عصر المعلوماتية تبعا لمتغير عمر الزوج، ولمعرفة اتجاه الداللـة تـم تطبيـق    
  : اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

 لعمر الزوج اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة) ٤١( جدول 

 عمر الزوج
 ٣٥أقل من 
  سنھ

 38.174= م

سنھ  ٣٥من 
 ٤٥ألقل من 
  سنھ

 42.152= م

سنھ  ٤٥من 
 ٥٥ألقل من 
  سنھ

 57.895= م

سنھ  ٥٥من 
  فأكثر

 25.819= م

    - سنھ ٣٥أقل من 
   - *3.977 سنھ ٤٥سنھ ألقل من  ٣٥من 
  - **15.743 **19.721 سنھ ٥٥سنھ ألقل من  ٤٥من 

 - **32.076 **16.333 **12.355 سنھ فأكثر ٥٥من 

وجود فروق في محور خطوات الشراء االلكتروني فـي عصـر   ) ٤١( يتضح من جدول 
وكال من األزواج في ) سنه ٥٥سنه ألقل من  ٤٥( المعلوماتية بين األزواج في الفئة العمرية من

والفئة العمرية  )سنه ٣٥أقل من ( والفئة العمرية  )سنه ٤٥ سنه ألقل من ٣٥(الفئة العمرية من 
سـنه ألقـل    ٤٥( وكانت الفروق دالة لصالح األزواج في الفئة العمرية من) سنه فأكثر ٥٥(من 
  ).57.895(حيث بلغ قيمة متوسط هذه الفئة ) ٠.٠١(عند مستوى داللة ) سنه ٥٥من 
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 ملتغري عمر الزوجة ااملعلوماتية تبعالرشاء االلكرتوين يف عرص  تخطوا حمورحتليل التباين لدرجات العينة يف ) ٤٢(جدول 

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات عمر الزوجة
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 47.882 3 17121.386  51364.158 بین المجموعات
 396 357.573 141598.867 داخل المجموعات دال

   399  192963.025 المجموع

وهى قيمـة دالـة إحصـائيا عنـد     ) 47.882(كانت ) ف(إن قيمة ) ٤٢(يتضح من جدول 
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينـة فـي خطـوات الشـراء     )٠.٠١(مستوى 

االلكتروني في عصر المعلوماتية تبعا لمتغير عمر الزوجة، ولمعرفة اتجاه الداللـة تـم تطبيـق    
  : اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

 اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة لعمر الزوجة ) ٤٣(جدول 

 عمر الزوجة
 ٣٥أقل من 
  سنھ

 34.669 =م

سنھ  ٣٥من 
 ٤٥ألقل من 
  سنھ

 51.777= م

سنھ  ٤٥من 
 ٥٥ألقل من 
  سنھ

 50.764= م

سنھ  ٥٥من 
  فأكثر

 27.552 =م

    -  سنھ ٣٥أقل من 
   - **17.108 سنھ ٤٥سنھ ألقل من  ٣٥من 
  - 1.013 **16.094 سنھ ٥٥سنھ ألقل من  ٤٥من 

 - **23.211 **24.225 **7.116 سنھ فأكثر ٥٥من 

سنه ألقل مـن   ٣٥(وجود فروق بين الزوجات في الفئة العمرية من) ٤٣(يتضح من جدول 
وكانـت   )سنه فأكثر ٥٥( ومن) سنه ٣٥أقل من (وكال من الزوجات في الفئة العمرية  )سنه ٤٥

عنـد مسـتوى   )سنه ٤٥سنه ألقل من  ٣٥(في الفئة العمرية من الفروق دالة  لصالح الزوجات 
  .) 51.777(حيث بلغ قيمة متوسط هذه الفئة ) ٠.٠١(داللة 

  ): ٢-٣(التعليق على الفرض الفرعي 
 ٥٥ إلـى سنة  ٣٥( والزوجات في الفئة العمرية من األزواجعلى النتائج السابقة أن  تعلق الباحثة

ا  لخطوات الشراء االلكتروني مـن األزواج والزوجـات فـي    ممارسة وإدراك أكثركانوا ) سنة
إلماماً بخطوط الشراء اإللكتروني نتيجة  أكثرالفئة  ههذالفئات العمرية األخرى، يرجع ذلك لكون 

وتتفق هذه النتيجـة  .للخبرة التي تكونت لديها من تكرار ممارسة التسوق والشراء عبر اإلنترنت
علـى   يـؤثر  العمـر   أن متغير إلى أشار الذي) Littlefield , J. E., et al)2000 مع دراسة 
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بوجـود  ) Mily,k )2001و دراسـة  .الشراء عملية في واستخدامه  اإلنترنت الوعي بمعلومات 
دراسـة   وأوضـحت . عالقة بين الرغبة في اسـتخدام االنترنـت للشـراء ومتغيـر العمـر      

)Teo,Thompson 2001 (فـي  .في الشراء االلكترونـي   أن متغير العمر لم يكن عامل حاسم
وبذلك .توجد فروق بين المتبنين وغير المتبنين للتسوق االلكتروني بالنسبة لمتغير العمر  حين ال

  .الفرعي ويرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل) ٢-٣(تتحقق صحة الفرض  
  ): ٣-٣(نص الفرض الفرعي 

العينة فـي خطـوات الشـراء    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد 
  ).عدد أفراد األسرة(االلكتروني في عصر المعلوماتية تبعا لمتغير 

):٣-٣(نتيجة الفرض الفرعي  

لدرجات أفـراد العينـة    F (ANOVA)تحليل التباين  اختباروللتحقق من هذا الفرض تم حساب 
  :التالية توضح ذلكوالجداول  في محور خطوات الشراء االلكتروني في عصر المعلوماتية

 أفرادملتغري عدد  ااملعلوماتية تبعخطوات الرشاء االلكرتوين يف عرص  حمور حتليل التباين لدرجات العينة يف) ٤٤(جدول 

 ةاألرس

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات عدد أفراد األسرة
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 37.884 2 14394.040 28788.080 بین المجموعات
 397 379.954 150841.795 داخل المجموعات دال

   399  179629.875 المجموع

وهى قيمة دالة إحصائيا عنـد  ) 37.884(كانت ) ف(إن قيمة ) ٤٤(يتضح من جدول     
مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في محور خطوات الشـراء  ) ٠.٠١(مستوى 

المعلوماتية تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق االلكتروني في عصر 
  :اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

 لعدد أفراد األرسة اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة) ٤٥( جدول 

 عدد أفراد األسرة
  أفراد ٥أقل من 

 54.738= م

أفراد إلي  ٥من 
  أفراد ٧أقل من 

 36.172= م

أفراد  ٧من 
  فأكثر

 32.963= م
   - أفراد ٥أقل من 

  - **18.566 أفراد ٧أفراد إلي أقل من  ٥من 
 - *3.208 **21.775 أفراد فأكثر ٧من 



١٢٩ 
 

وجود فروق في محور خطوات الشراء االلكترونـي فـي عصـر    ) ٤٥(يتضح من جدول 
وكال من األسر التي يتراوح عـدد  ) أفراد  ٥( عن المعلوماتية بين األسر التي يقل عدد أفرادها 

وكانت الفـروق دالـة لصـالح    ) أفراد ٧( وأكثر من) أفراد ٧أفراد إلي أقل من  ٥(أفرادها من 
حيث بلغ قيمة متوسط ) ٠.٠١(عند مستوى داللة ) أفراد  ٥( األسر التي يقل عدد أفرادها عن  

  ).54.738(هذه الفئة 
  ): ٣-٣(التعليق على الفرض الفرعي

) أفراد٥(أن األسر التي يقل عدد أفرادها عن  إلىمن خالل النتيجة السابقة توصلت الباحثة 
يساعدها صغر حجمها على إمكانيـة تكـرار   ،كانت أكثر الماماً بخطوات الشراء عبر االنترنت 

وبـذلك  . ة للقيام بذلك لجميع أفرادهاالشراء عبر اإلنترنت وبالتالي اكتساب القدرة والمهارة الكافي
  .الفرعي ويرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل) ٣-٣(تتحقق صحة الفرض  
  ): ٤-٣(نص الفرض الفرعي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة فـي خطـوات الشـراء    
  ).سرةالدخل الشهري لأل(االلكتروني في عصر المعلوماتية تبعا لمتغير 

  ): ٤-٣(نتيجة الفرض الفرعي 
لدرجات أفـراد العينـة    F (ANOVA)تحليل التباين  اختباروللتحقق من هذا الفرض تم حساب 

:والجداول التالية توضح ذلك في محور خطوات الشراء االلكتروني في عصر المعلوماتية 

ملتغري الدخل الشهري  ااملعلوماتية تبعالرشاء االلكرتوين يف عرص  تخطوا حمورحتليل التباين لدرجات العينة يف ) ٤٦(جدول 

 لألرسة

الدخل الشھري 
درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات لألسرة

 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 47.221 3 13782.551 41347.654 بین المجموعات
 396 291.876 115582.742 داخل المجموعات دال

   399  156930.396 المجموع

وهى قيمة دالـة إحصـائيا عنـد    ) 47.221(كانت ) ف(إن قيمة ) ٤٦(يتضح من جدول     
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينـة فـي خطـوات الشـراء     )٠.٠١(مستوى 

االلكتروني في عصر المعلوماتية تبعا لمتغير الدخل الشهري لألسرة، ولمعرفة اتجاه الداللة تـم  
  : تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

  



١٣٠ 
 

  
 للدخل الشهري لألرسة اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة)  ٤٧(جدول 

 الدخل الشھري لألسرة

  ٣٠٠٠من 
ریال إلى أقل 

  من
  ریال  ٨٠٠٠

 25.826= م

 ٨٠٠٠من 
ریال إلى أقل 

  ١٣٠٠٠من 
  ریال

 33.330= م

 ١٣٠٠٠من 
ریال إلى أقل 

 ١٨٠٠٠من 
  ریال

 44.734= م

من 
١٨٠٠٠ 
  ریال فأكثر

= م
57.924 

ریال إلى أقل من   ٣٠٠٠من 
    - ریال  ٨٠٠٠

ریال إلى أقل من  ٨٠٠٠من 
   - **7.504 ریال  ١٣٠٠٠

ریال إلى أقل من  ١٣٠٠٠من 
  - **11.404 **18.908 ریال ١٨٠٠٠

 - **13.189 **24.594 **32.098 ریال فأكثر ١٨٠٠٠من 

عصر المعلوماتية وجود فروق في خطوات الشراء االلكتروني في )  ٤٧(يتضح من جدول 
بين األسر في فئات الدخل الشهري وكانت الفروق دالة لصالح األسر ذوات الدخل الشهري مـن  

  ).57.924(حيث بلغ قيمة متوسط هذه الفئة) ٠.٠١(عند مستوى داللة )ريال فأكثر ١٨٠٠٠(
  ): ٤-٣(التعليق على الفرض الفرعي 

أكثـر  )ريـال ١٨٠٠٠(ترجع الباحثة السبب في أن األسر التي يزيد دخلها الشـهري عـن   
ممارسة للشراء اإللكتروني ألن أصحاب  الدخول العالية غالبا ما يتم منحهم مستويات عالية من 

وتتفق هـذه النتيجـة مـع دراسـة     .األسقف االئتمانية يؤثر في زيادة رغبتها للشراء االلكتروني
Mily,k )2001 ( وجود عالقة بين الرغبة في اسـتخدام االنترنـت للشـراء     إلى أشارتالتي

بوجود فروق بين المتبنين وغير المتبنين ) ٢٠٠٧(ودراسة عماد النونو . لألسرةوالدخل الشهري 
) ٤-٣(وبذلك تتحقـق صـحة الفـرض     .  لألسرةللتسوق االلكتروني ومتوسط الدخل الشهري 

 .الفرض البديل الفرعي ويرفض فرض العدم ويقبل

  :التعليق النهائي للفروض
لهـذه  ) الثالث ( وبما أن جميع الفروض الفرعية قد تحققت فذلك معناه تحقق صحة الفرض

  .الدراسة
  

  



١٣١ 
 

  :  نص الفرض الرابع
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات أفـراد العينـة فـي االتجاهـات       

تعليم الـزوج والزوجـة، عمـر    (تبعا للمتغيرات التالية " المكون المعرفي"االستهالكية لألسرة 
  ).الزوج والزوجة، عدد أفراد األسرة، الدخل الشهري لألسرة

للتحقق من صحة هذا الفرض تم تقسيمه إلى أربعة فروض فرعية تناول كل فرض فرعـي  
  :)١٩( التالي الشكل هكما يوضحمنها أحد متغيرات الدراسة 

  إعداد الباحثة االستهالكية لألرسة                                 االجتاهات استبيان التحقق من  يوضح هيكلية)  ١٩(شكل 

  ): ١-٤(نص الفرض الفرعي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات أفـراد العينـة فـي االتجاهـات       

  ).والزوجةتعليم الزوج (تبعا لمتغير " المكون المعرفي"االستهالكية لألسرة 
١-٤(نتيجة الفرض الفرعي  

لدرجات أفـراد العينـة    F (ANOVA)تحليل التباين  اختباروللتحقق من هذا الفرض تم حساب 
:والجداول التالية توضح ذلك"المكون المعرفي"في محور في االتجاهات االستهالكية لألسرة  

ھیكلیة التحقق من استبیان اإلتجاھات اإلستھالكیة

المكون السلوكي المكون الوجداني المكون المعرفي

المتغیرات الدیموغرافیة

المستوى  -١
التعلیمي

الزوج

الزوجة

العمر -٢

الزوج

الزوجة

عدد أفراد  -٣
األسرة

الدخل  -٤
الشھري



١٣٢ 
 

 تبعا ملتغري تعليم الزوج"املكون املعريف"االستهالكية لألرسة حتليل التباين لدرجات العينة يف حمور االجتاهات ) ٤٨(جدول 

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات تعلیم الزوج
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 43.019 2 1442.290 2884.581 بین المجموعات
 397 33.527 13310.232 داخل المجموعات دال

   399  16194.813 المجموع

وهى قيمة دالـة إحصـائيا عنـد    ) 43.019(كانت ) ف(إن قيمة ) ٤٨( جدول يتضح من 
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في االتجاهات االستهالكية )٠.٠١(مستوى 
تبعا لمتغير تعليم الزوج، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه " المكون المعرفي"لألسرة 

 : المتعددة والجدول التالي يوضح ذلكللمقارنات 

 لتعليم الزوج اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة) ٤٩( جدول 

 ثانویة فما دون تعلیم الزوج
 8.396= م

 جامعي/ دبلوم 
 13.945= م

دراسات علیا 
  "دكتوراه - ماجستیر"

 16.445= م
   - ثانویة فما دون

  - **5.548 جامعي/ دبلوم 
 - *2.500 **8.048 "دكتوراه - ماجستیر"دراسات علیا 

" المكون المعرفـي "وجود فروق في االتجاهات االستهالكية لألسرة ) ٤٩(يتضح من جدول 
بين األزواج في المستويات التعليمية المختلفة وكانت الفروق دالة  لصـالح األزواج الحاصـلين   

قيمـة متوسـط هـذه الفئـة     ، حيث بلـغ  )٠.٠٥(عند مستوى داللة " دكتوراه –ماجستير "علي 
)16.445.(  

 تبعا ملتغري تعليم الزوجة"املكون املعريف"االجتاهات االستهالكية لألرسة  حمور حتليل التباين لدرجات العينة يف) ٥٠( جدول 

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات تعلیم الزوجة
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 44.439 2 1422.745 2845.491 بین المجموعات
 397 32.016 12710.209 داخل المجموعات دال

   399  15555.700 المجموع

وهى قيمة دالة إحصـائيا عنـد   ) 44.439(كانت ) ف(إن قيمة ) ٥٠(يتضح من جدول     
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة فـي محـور االتجاهـات    )٠.٠١(مستوى 

تبعا لمتغير تعليم الزوجة، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق " المكون المعرفي"االستهالكية لألسرة 



١٣٣ 
 

 : اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

 لتعليم الزوجة اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة) ٥١( جدول 

 تعلیم الزوجة
 ثانویة فما دون

 9.137= م
 جامعي/ دبلوم 

 13.620= م

دراسات علیا 
 "دكتوراه - ماجستیر"

 17.052= م
   - ثانویة فما دون

  - **4.483 جامعي/ دبلوم 
 - **3.431 **7.915 "دكتوراه - ماجستیر"دراسات علیا 

المكـون  "االستهالكية لألسـرة   تمحور االتجاهاوجود فروق في ) ٥١( يتضح من جدول 
وكانت الفروق دالة لصالح الزوجـات  ، بين الزوجات في المستويات التعليمية المختلفة " المعرفي

، حيـث بلـغ   )٠.٠١(عند مستوى داللة " دكتوراه –ماجستير "الحاصالت علي الشهادات العليا 
  ).17.052(قيمة متوسط هذه الفئة 

  ): ١-٤(التعليق على الفرض الفرعي 
" المكـون المعرفـي  "وتعلل الباحثة وجود فروق في محور االتجاهات االستهالكية لألسرة 

 إللمـام والزوجات في المستوى التعليمي العالي الن التسوق االلكتروني يحتـاج   األزواجلصالح 
معرفي واسع وذلك يتحصل عليه الفرد من خالل مصادر المعلومـات المتاحـة عبـر الشـبكة     

الفرد تتجه نحو قبـول المنتجـات    اتجاهاتمما بجعل ، ي مختلف المجاالت العلميةااللكترونية ف
وأشـارت  .المقدمة عبر اإلنترنت والتي ترتبط بخصائص المنتج والمنافع التي يحصل عليها منه

أن مستوى تعليم الزوجين ارتبط بعالقات معنويـة  ) ٢٠٠٣(دراسة مها أبو طالب ومحمد عطوه 
وبذلك تتحقق . نحو الشراء من وسائل البيع المباشر األسراتجاهات ربات سالبة كمتغير مستقل و

 .الفرعي ويرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل) ١-٤(صحة الفرض  

  ): ٢-٤(نص الفرض الفرعي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات أفـراد العينـة فـي االتجاهـات       

  ).عمر الزوج والزوجة(تبعا لمتغير" المكون المعرفي"االستهالكية لألسرة 
):٢-٤(نتيجة الفرض الفرعي  

لدرجات أفـراد العينـة    F (ANOVA)تحليل التباين  اختباروللتحقق من هذا الفرض تم حساب 
:والجداول التالية توضح ذلك"المكون المعرفي"في محور في االتجاهات االستهالكية لألسرة  

 



١٣٤ 
 

 تبعا ملتغري عمر الزوج"املكون املعريف"االجتاهات االستهالكية لألرسة  حمور العينة يفحتليل التباين لدرجات ) ٥٢(جدول 

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات عمر الزوج
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 42.634 3 1198.869 3596.607 بین المجموعات
 396 28.120 11135.413 داخل المجموعات دال

   399  14732.020 المجموع

وهى قيمة دالـة إحصـائيا عنـد    ) 42.634(كانت ) ف(إن قيمة ) ٥٢(يتضح من جدول     
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة فـي محـور االتجاهـات    )٠.٠١(مستوى 

تبعا لمتغير عمر الزوج، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيـق  " المكون المعرفي"االستهالكية لألسرة 
  : اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

 لعمر الزوج اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة) ٥٣( ل جدو

 عمر الزوج
 ٣٥أقل من 
  سنھ

 7.990= م

سنھ  ٣٥من 
 ٤٥ألقل من 
  سنھ

  16.398= م

سنھ  ٤٥من 
 ٥٥ألقل من 
  سنھ

 15.187= م

سنھ  ٥٥من 
  فأكثر

 11.698= م

    - سنھ ٣٥أقل من 
   - **8.408 سنھ ٤٥سنھ ألقل من  ٣٥من 
  - 1.210 **7.197 سنھ ٥٥من سنھ ألقل  ٤٥من 

 - **3.488 **4.699 **3.708 سنھ فأكثر ٥٥من 

وكانت الفروق ، وجود فروق بين األزواج في فئات العمر المختلفة) ٥٣( يتضح من جدول 
عنـد مسـتوى داللـة    )سنه  ٤٥سنه ألقل من  ٣٥( دالة  لصالح األزواج في الفئة العمرية من

   ).16.398(هذه الفئة  حيث بلغ قيمة متوسط ) ٠.٠١(
 الزوجة تبعا ملتغري عمر "املكون املعريف"االستهالكية لألرسة  تاالجتاها حمورحتليل التباين لدرجات العينة يف ) ٥٤( جدول 

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات عمر الزوجة
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 39.021 3 1247.012 3741.036 بین المجموعات
 396 31.957 12655.129 داخل المجموعات دال

   399  16396.165 المجموع

وهى قيمة دالـة إحصـائيا عنـد    ) 39.021(كانت ) ف(إن قيمة ) ٥٤(يتضح من جدول   
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة فـي محـور االتجاهـات    )٠.٠١(مستوى 

تبعا لمتغير عمر الزوجة، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق " المكون المعرفي"االستهالكية لألسرة 



١٣٥ 
 

  : اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

 لعمر الزوجة اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة) ٥٥( جدول 

 عمر الزوجة
 ٣٥أقل من 
  سنھ

 8.669= م

سنھ  ٣٥من 
 ٤٥ألقل من 
  سنھ

 17.083= م

سنھ  ٤٥من 
 ٥٥ألقل من 
  سنھ

 15.011= م

سنھ  ٥٥من 
  فأكثر

 11.907= م

     - سنھ ٣٥أقل من 
   - **8.414 سنھ ٤٥سنھ ألقل من  ٣٥من 
  - *2.072 **6.341 سنھ ٥٥ألقل من سنھ  ٤٥من 

 - **3.103 **5.175 **3.238 سنھ فأكثر ٥٥من 

المكـون  "وجود فروق في محور االتجاهات االستهالكية لألسـرة  ) ٥٥(يتضح من جدول 
وكانت الفروق دالة  لصالح الزوجـات ذوات  ، بين الزوجات في فئات العمر المختلفة " المعرفي
حيث بلغ قيمة متوسـط هـذه    )٠.٠٥(عند مستوى داللة )سنه  ٤٥من سنه ألقل  ٣٥( السن من

  ).17.083(الفئة 
  ): ٢-٤(التعليق على الفرض الفرعي 

أن األزواج والزوجات في عينة البحث والذين تراوحـت   إلىمن العرض السابق تشير الباحثة   
نحـو قبـول   ) يـة المعرف( االستهالكية اتجاهاتهمأخذت ) سنة٤٥سنة ألقل من ٣٥(أعمارهم من 

نحـو السـلع والخـدمات     اتجاهاتهمفالمستهلكون يشكلون . وتأييد ممارسة التسوق اإللكتروني 
يكون لدى المستهلكين فـي هـذه    وعادة ما، المعروضة في اإلنترنت بناء على إدراكهم لسماتها

المرحلة العمرية القدرة على تقييم هذه السمات والمقارنة بين البدائل المختلفة من المنتج واتخـاذ  
أن هنـاك  ) ٢٠٠٥(وأشارت دراسة شعبان عبد العليم وعبد الموجـود منصـور   . قرار الشراء 

 أبـو ودراسة مها .االلكتروني  عالقة ارتباط سالبة بين عمر المستهلك وبين اتجاهه نحو  التسوق
 األسـر  أربـاب  أعمـار عدم وجود ارتباط بين  إلى أشارتالتي ) ٢٠٠٣(طالب ومحمد عطوة 

  وبذلك تتحقق صحة الفرض.نحو الشراء من وسائل البيع المباشر  األسرواتجاهات ربات 
  .الفرعي ويرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل) ٢-٤(  

  ): ٣-٤(نص الفرض الفرعي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات أفـراد العينـة فـي االتجاهـات       

  ).عدد أفراد األسرة(تبعا لمتغير " المكون المعرفي"االستهالكية لألسرة 
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):٣-٤(نتيجة الفرض الفرعي  

لدرجات أفـراد العينـة    F (ANOVA)تحليل التباين  اختباروللتحقق من هذا الفرض تم حساب 
  :والجداول التالية توضح ذلك"المكون المعرفي"في محور في االتجاهات االستهالكية لألسرة 

تبعا ملتغري عدد أفراد "املكون املعريف"االستهالكية لألرسة  تاالجتاها حمورحتليل التباين لدرجات العينة يف ) ٥٦(جدول 

 األرسة

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات عدد أفراد األسرة
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 37.465 2 1457.516 2915.031 بین المجموعات
 397 38.904 15444.727 داخل المجموعات دال

   399  18359.758 المجموع

وهى قيمة دالـة إحصـائيا عنـد    ) 37.465(كانت ) ف(إن قيمة ) ٥٦(يتضح من جدول    
 تمحـور االتجاهـا  ، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة فـي  )٠.٠١(مستوى 

تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة، ولمعرفة اتجاه الداللة تـم  " المكون المعرفي"االستهالكية لألسرة 
 : كتطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذل

 لعدد أفراد األرسة اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة) ٥٧( جدول 

  أفراد ٥أقل من  عدد أفراد األسرة
 9.462= م

أفراد إلي  ٥من 
  أفراد ٧أقل من 

 12.980= م

أفراد  ٧من 
  فأكثر

 17.256= م
   - أفراد ٥أقل من 

  - **3.518 أفراد ٧أفراد إلي أقل من  ٥من 
 - **4.275 **7.794 أفراد فأكثر ٧من 

المكـون  "وجود فروق في محور االتجاهـات االسـتهالكية لألسـرة    ) ٥٧(يتضح من جدول  
وكانت الفروق دالة لصالح األسر  التي يتراوح عـدد  ، بين األسر في الفئات المختلفة " المعرفي

، حيث بلغ قيمـة متوسـط هـذه الفئـة      )٠.٠١(عند مستوى داللة ) أفراد فأكثر ٧( أفرادها من
)17.256.( 

  ): ٣-٤(التعليق على الفرض الفرعي 
 اتجاهـاتهم كانـت  ) أفـراد  ٧(تشير الباحثة إلى أن األسر التي يزيد عدد أفرادهـا عـن   

بالخـدمات التـي    واالنتفـاع تتجه نحو قبول وتأييد شراء السلع ) المكون المعرفي( االستهالكية
واقعية التي يعرفها األفـراد  المعلومات والحقائق ال إلىيقدمها التسوق اإللكتروني و ويرجع ذلك 

) ٣-٤(وبذلك تتحقق صحة الفـرض   . حول طبيعة المنتجات المعروضة في السوق اإللكترونية
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 .الفرعي ويرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل

  ): ٤-٤(نص الفرض الفرعي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات أفـراد العينـة فـي االتجاهـات       

  ).الدخل الشهري لألسرة(تبعا لمتغير" المكون المعرفي"ألسرة االستهالكية ل
):٤-٤(نتيجة الفرض الفرعي  

لدرجات أفـراد العينـة    F (ANOVA)تحليل التباين  اختباروللتحقق من هذا الفرض تم حساب 
  :والجداول التالية توضح ذلك"المكون المعرفي"في محور في االتجاهات االستهالكية لألسرة 

تبعا ملتغري الدخل "املكون املعريف"االجتاهات االستهالكية لألرسة حمور حتليل التباين لدرجات العينة يف ) ٥٨(جدول 

 الشهري لألرسة

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات الدخل الشھري لألسرة
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 27.088 3 940.111 2820.333 بین المجموعات
 396 34.706 13743.614 المجموعاتداخل  دال

   399  16563.947 المجموع

وهى قيمة دالة إحصـائيا عنـد   ) 27.088(كانت ) ف(إن قيمة ) ٥٨(يتضح من جدول     
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة فـي محـور االتجاهـات    )٠.٠١(مستوى 

تبعا لمتغير الدخل الشهري لألسرة، ولمعرفة اتجاه الداللة " المكون المعرفي"االستهالكية لألسرة 
  : ذلك تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح

 للدخل الشهري لألرسة اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة)  ٥٩(جدول 

 الدخل الشھري لألسرة

  ٣٠٠٠من 
ریال إلى أقل 

  من
  ریال  ٨٠٠٠

 16.594= م

 ٨٠٠٠من 
ریال إلى أقل 

  ١٣٠٠٠من 
  ریال

 16.141= م

 ١٣٠٠٠من 
ریال إلى أقل 

 ١٨٠٠٠من 
  ریال

 10.742= م

من 
١٨٠٠٠ 
  ریال فأكثر

 9.817= م

ریال إلى أقل من   ٣٠٠٠من 
    - ریال  ٨٠٠٠

ریال إلى أقل من  ٨٠٠٠من 
   - 0.452 ریال  ١٣٠٠٠

ریال إلى أقل من  ١٣٠٠٠من 
  - **5.399 **5.851 ریال ١٨٠٠٠

 - 0.925 **6.324 **6.777 ریال فأكثر ١٨٠٠٠من 
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وكانت الفروق  ،وجود فروق بين في فئات الدخل الشهري المختلفة ) ٥٩(يتضح من جدول 
عند مسـتوى  ) ريال  ٨٠٠٠ريال إلى أقل من   ٣٠٠٠( دالة لصالح األسر في فئة  الدخل من 

  ).16.594(، حيث بلغ قيمة متوسط هذه الفئة )٠.٠١(داللة 
  ): ٤-٤(التعليق على الفرض الفرعي 

لألسر التي يتراوح دخلها الشهري بـين  ) المكون المعرفي(ترى الباحثة أن اتجاهات األسر 
حيـث  ،األسر في فئات الـدخول األخـرى    اتجاهاتتختلف عن ) ريال ٨٠٠٠ –ريال ٣٠٠٠(

 إليهـا يستجيب الفرد لالتجاهات التي يتبناها بناء على مستوى دخله والفئة االجتماعية التي ينتمي 
مـع مسـتوى    تـتالءم  هاته باالبتعاد والتجنب عن المؤثرات البيئية من حوله والتي الفتتسم اتجا

وجود فروق بين متغير الدخل واتجاهات المستهلكين ) ٢٠١٠(دراسة ديانا السايح  وأكدت. دخله
عبد الفتاح التي أشارت بوجـود تـأثير لمتغيـر     إيمانوكذلك دراسة .نحو التسويق االلكتروني 

وبذلك تتحقق صـحة الفـرض    .اه المستهلك نحو التسوق عبر القنوات الفضائية الدخل على اتج
 .الفرعي ويرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل) ٤-٤(

  :التعليق النهائي للفروض
لهـذه  ) الرابـع  ( وبما أن جميع الفروض الفرعية قد تحققت فذلك معناه تحقق صـحة الفـرض  

  .الدراسة

  :      نص الفرض الخامس
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات أفـراد العينـة فـي االتجاهـات       توجد 

تعليم الزوج والزوجـة، عمـر   (تبعا للمتغيرات التالية " المكون الوجداني"االستهالكية لألسرة 
  ).الزوج والزوجة، عدد أفراد األسرة، الدخل الشهري لألسرة

رعية تناول كل فرض فرعـي  للتحقق من صحة هذا الفرض تم تقسيمه إلى أربعة فروض ف
 :منها أحد متغيرات الدراسة كالتالي

  ): ١-٥(نص الفرض الفرعي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات أفـراد العينـة فـي االتجاهـات       

  ).تعليم الزوج والزوجة(تبعا لمتغير " المكون الوجداني"االستهالكية لألسرة 
):١-٥(نتيجة الفرض الفرعي  

لدرجات أفـراد العينـة    F (ANOVA)تحليل التباين  اختباروللتحقق من هذا الفرض تم حساب 
  :والجداول التالية توضح ذلك"المكون الوجداني"في محور في االتجاهات االستهالكية لألسرة 
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 مملتغري تعليتبعا "املكون الوجداين"حتليل التباين لدرجات العينة يف حمور  االجتاهات االستهالكية لألرسة ) ٦٠( جدول 

 الزوج

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات تعلیم الزوج
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 43.089 2 4620.371 9240.743 بین المجموعات
 397 107.229 42569.749 داخل المجموعات دال

   399  51810.492 المجموع

وهى قيمـة دالـة إحصـائيا عنـد     ) 43.089(كانت ) ف(إن قيمة ) ٦٠(يتضح من جدول 
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة فـي محـور االتجاهـات    )٠.٠١(مستوى 

الزوج، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق تبعا لمتغير تعليم " المكون الوجداني"االستهالكية لألسرة 
 : اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

 لتعليم الزوج اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة) ٦١( جدول 

 تعلیم الزوج
 ثانویة فما دون

 13.344= م
 جامعي/ دبلوم 

 20.163= م

دراسات علیا 
  "دكتوراه –ماجستیر "

 28.118= م
   - ثانویة فما دون

  - **6.819 جامعي/ دبلوم 
 - **7.954 **14.773 "دكتوراه- ماجستیر"دراسات علیا 

المكـون  "وجود فروق في محور االتجاهات االستهالكية لألسرة ) ٦١(يتضح من جدول      
األزواج وكانـت الفـروق دالـة  لصـالح     ، بين األزواج في الفئات التعليمية المختلفة" الوجداني

حيث بلغ قيمـة  ) ٠.٠١(عند مستوى داللة " دكتوراه –ماجستير "الحاصلين علي الشهادات العليا 
 ).28.118(متوسط هذه الفئة 

تبعا ملتغري تعليم "املكون الوجداين"حتليل التباين لدرجات العينة يف حمور  االجتاهات االستهالكية لألرسة ) ٦٢(جدول 

 الزوجة

درجات  متوسط المربعات المربعاتمجموع  تعلیم الزوجة
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 39.632 2 2844.390 5688.779 بین المجموعات
 397 71.769 28492.444 داخل المجموعات دال

   399  34181.223 المجموع

وهى قيمة دالـة إحصـائيا عنـد    ) 39.632(كانت ) ف(إن قيمة ) ٦٢(يتضح من جدول   
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مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة فـي محـور االتجاهـات     ،)٠.٠١(مستوى 
تبعا لمتغير تعليم الزوجة، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق " المكون الوجداني"االستهالكية لألسرة 

  :اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك
 لتعليم الزوجة املتعددةاختبار شيفيه للمقارنات ) ٦٣( جدول 

 تعلیم الزوجة
 ثانویة فما دون

 14.076= م
 جامعي/ دبلوم 

 22.839= م

دراسات علیا 
 "دكتوراه –ماجستیر "

 23.789= م
   - ثانویة فما دون

  - **8.762 جامعي/ دبلوم 
 - 0.950 **9.713 "دكتوراه ماجستیر "دراسات علیا 

 )المكون الوجداني(محور االتجاهات االستهالكية وجود فروق  في ) ٦٣(يتضح من جدول 
وكانـت الفـروق دالـة لصـالح     ، بين الزوجات الحاصالت في المستويات التعليمية المختلفـة  

، )٠.٠١(عند مسـتوى داللـة   " دكتوراه –ماجستير "الزوجات الحاصالت علي  الشهادات العليا 
  ).23.789(حيث بلغ قيمة متوسط هذه الفئة  

  ): ١-٥(التعليق على الفرض الفرعي 
 بـاختالف تختلف ) المكون الوجداني( االستهالكيةأسر العينة  اتجاهاتتشير الباحثة إلى أن 

حيث كان األزواج والزوجات الحاصلين علـى مسـتوى تعليمـي عـالي     ، مستوياتهم التعليمية 
نـي أكثـر مـن األزواج    وتأييد لموضوع التسوق اإللكترو انجذابلديهم ) دكتوراه –ماجستير (

أن المكون الوجداني لالتجاه يتأثر  إلىويرجع ذلك ،  ىاألخروالزوجات في المستويات التعليمية 
يمكن المسـتوى التعليمـي العـالي  األفـراد مـن       وعادة ما، بالتعزيز  والتدعيم النفسي للفرد 

. تسـوق االلكترونـي  االستجابة للمستجدات البيئية من حولهم بطريقة تعكس تقيمهم لموضوع ال
وجود تأثير لمتغير التعليم على اتجـاه المسـتهلك    إلى) ٢٠٠٨(عبد الفتاح  إيمانوبينت دراسة 

الفرعـي  ) ١-٥(وبذلك تتحقـق صـحة الفـرض     . النهائي نحو التسوق عبر القنوات الفضائية
 .ويرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل

  ): ٢-٥(نص الفرض الفرعي 
داللة إحصائية بين متوسـط درجـات أفـراد العينـة فـي االتجاهـات       توجد فروق ذات 

  ).عمر الزوج والزوجة(تبعا لمتغير" المكون الوجداني"االستهالكية لألسرة 
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  ): ٢-٥(نتيجة الفرض الفرعي 
لدرجات أفـراد العينـة    F (ANOVA)تحليل التباين  اختباروللتحقق من هذا الفرض تم حساب 

  :والجداول التالية توضح ذلك"المكون الوجداني"في محور في االتجاهات االستهالكية لألسرة 
 تبعا ملتغري عمر الزوج"املكون الوجداين"االستهالكية لألرسة  تاالجتاها حمورحتليل التباين لدرجات العينة يف ) ٦٤(جدول 

درجات  المربعاتمتوسط  مجموع المربعات عمر الزوج
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 48.750 3 3434.671 10304.013 بین المجموعات
 396 70.455 27900.090 داخل المجموعات دال

   399  38204.103 المجموع

وهى قيمة دالـة إحصـائيا عنـد    ) 48.750(كانت ) ف(إن قيمة ) ٦٤(يتضح من جدول    
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في  محـور االتجاهـات   )٠.٠١(مستوى 

تبعا لمتغير عمر الزوج، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيـق  " المكون الوجداني"االستهالكية لألسرة 
  : اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

 لعمر الزوج اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة) ٦٥(  دول ج

 عمر الزوج
 ٣٥أقل من 
  سنھ

 28.077= م

سنھ  ٣٥من 
 ٤٥ألقل من 
  سنھ

 21.449= م

سنھ  ٤٥من 
 ٥٥ألقل من 
  سنھ

 16.875= م

سنھ  ٥٥من 
  فأكثر

 12.469= م

    - سنھ ٣٥أقل من 
   - **6.628 سنھ ٤٥سنھ ألقل من  ٣٥من 
  - **4.574 **11.202 سنھ ٥٥ألقل من سنھ  ٤٥من 

 - **4.405 **8.979 **15.607 سنھ فأكثر ٥٥من 

المكـون  "وجود فروق في محور  االتجاهات االستهالكية لألسـرة  ) ٦٥(يتضح من جدول 
وكانت الفروق دالة  لصالح األزواج في الفئـة  ، بين األزواج في فئات العمر المختلفة " الوجداني
، حيث بلغ قيمة متوسط هذه الفئة العمرية  )٠.٠١(عند مستوى داللة ) سنه ٣٥من  أقل( العمرية 

)28.077.(   
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تبعا ملتغري عمر "املكون الوجداين"حتليل التباين لدرجات العينة يف حمور االجتاهات االستهالكية لألرسة ) ٦٦(جدول 

 الزوجة

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات عمر الزوجة
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 40.212 3 3153.699 9461.097 بین المجموعات
 396 78.427 31057.205 داخل المجموعات دال

   399  40518.302 المجموع

وهى قيمـة دالـة إحصـائيا عنـد     ) 40.212(كانت ) ف(إن قيمة ) ٦٦(يتضح من جدول 
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة فـي محـور االتجاهـات    )٠.٠١(مستوى 

تبعا لمتغير عمر الزوجة، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق " المكون الوجداني"االستهالكية لألسرة 
  : اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

 لعمر الزوجة اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة) ٦٧( دول ج

  عمر الزوجة
 

 ٣٥أقل من 
  سنھ

 27.015= م

سنھ  ٣٥من 
 ٤٥ألقل من 
  سنھ

 20.750= م

سنھ  ٤٥من 
 ٥٥ألقل من 
  سنھ

 14.943= م

سنھ  ٥٥من 
  فأكثر

 14.157= م

    - سنھ ٣٥أقل من 
   - **6.265 سنھ ٤٥سنھ ألقل من  ٣٥من 
  - **5.806 **12.071 سنھ ٥٥ألقل من سنھ  ٤٥من 

 - 0.785 **6.592 **12.857 سنھ فأكثر ٥٥من 

" المكون الوجداني"وجود فروق في االتجاهات االستهالكية لألسرة ) ٦٧(يتضح من جدول 
وكانت الفروق دالة  لصالح الزوجـات فـي الفئـة    ، بين الزوجات في الفئات العمرية المختلفة 

، حيث بلغ قيمـة متوسـط هـذه الفئـة      )٠.٠١(عند مستوى داللة )  سنه ٣٥أقل من (العمرية 
)27.015.(  

  ): ٢-٥(التعليق على الفرض الفرعي 
تشير الباحثة إلى أن األزواج والزوجات في أسر عينة البحث والذين تقل أعمـارهم عـن   

نحو موضوع التسـوق اإللكترونـي   ) المكون الوجداني( االستهالكية اتجاهاتهمكانت ، )سنة ٣٥(
وترجع الباحثة السبب في ذلك إلـى  .مختلفة عن األزواج والزوجات في الفئات العمرية األخرى 

وهذا الميل يمكن أن يـؤثر علـى مشـاعر    ، األفراد هي ميل متعلم وثابت ونسبي  اتجاهاتأن 
لـديها ميـل لتعـديل    ) سنة٣٥(العمرية أقل من  لذلك فإن هذه الفئة، األفراد وأفكارهم وسلوكهم 

بناء على مقدار الفائدة والضرر الذي يعـود عليهـا مـن ممارسـة التسـوق       اتجاهاتهاوتغيير 



١٤٣ 
 

توجد فروق   بأنه ال أكدتالتي ) ٢٠١٠(واختلفت هذه النتيجة مع دراسة ديانا السايح .اإللكتروني
وبذلك تتحقق صحة الفـرض   . ق االلكتروني  لمتغير العمر في اتجاهات المستهلكين نحو التسوي

  .الفرعي ويرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل) ٢-٥(
  ): ٣-٥(نص الفرض الفرعي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات أفـراد العينـة فـي االتجاهـات       
  ).عدد أفراد األسرة(تبعا لمتغير" المكون الوجداني"االستهالكية لألسرة 

):٣-٥(الفرض الفرعي نتيجة  

لدرجات أفـراد العينـة    F (ANOVA)تحليل التباين  اختباروللتحقق من هذا الفرض تم حساب 
  :والجداول التالية توضح ذلك"المكون الوجداني"في محور في االتجاهات االستهالكية لألسرة 

تبعا ملتغري عدد أفراد "املكون الوجداين"رسة االجتاهات االستهالكية لألحمور حتليل التباين لدرجات العينة يف ) ٦٨(جدول 

 األرسة

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات عدد أفراد األسرة
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 36.081 2 3910.482 7820.964 بین المجموعات
 397 108.381 43027.286 داخل المجموعات دال

   399  50848.250 المجموع

وهى قيمة دالـة إحصـائيا عنـد    ) 36.081(كانت ) ف(إن قيمة ) ٦٨(جدول  يتضح من    
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في االتجاهات االستهالكية )٠.٠١(مستوى 
تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار " المكون الوجداني"لألسرة 

  : المتعددة والجدول التالي يوضح ذلكشيفيه للمقارنات 
 لعدد أفراد األرسة اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة) ٦٩( جدول 

  أفراد ٥أقل من  عدد أفراد األسرة
 26.776= م

أفراد إلي  ٥من 
  أفراد ٧أقل من 

 19.515= م

أفراد  ٧من 
  فأكثر

 13.082= م
   - أفراد ٥أقل من 

  - **7.260 أفراد ٧أفراد إلي أقل من  ٥من 
 - **6.433 **13.693 أفراد فأكثر ٧من 

المكـون  "وجود فروق في محور االتجاهات االستهالكية لألسـرة  )  ٦٩(يتضح من جدول 
وكانت الفروق دالة  لصالح األسر  التي يقـل عـدد   ، بين األسر في الفئات المختلفة " الوجداني
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حيـث بلـغ قيمـة متوسـط هـذه الفئـة        ،) ٠.٠١(عند مستوى داللة ) أفراد  ٥( أفرادها عن 
)26.776.(  

  ): ٣-٥(التعليق على الفرض الفرعي 
 االسـتهالكية  اتجاهاتهمتوضح الباحثة أن هناك فروق بين أسر العينة وفقاً لحجم األسر في 

يميل المكون ) أفراد ٥( األسر التي يقل عدد أفرادها عن اتجاهاتحيث كانت ) المكون الوجداني(
الوجداني لديهم إلى قبول فكرة التسوق اإللكتروني حيـث يتعـرض أفرادهـا لمجموعـة مـن      
المعلومات واألفكار التي تؤثر في أحاسيسهم ومشاعرهم إدراكهم لمميزاته وعيوبه وبالتالي يكون 

طالـب ومحمـد عطـوة     أبوذه النتيجة مع دراسة مها واختلفت  ه. أكبر لممارسته استعدادلديها 
بعالقة معنوية سالبة كمتغير مستقل واتجاهات ربات األسـر   األسرةحيث ارتبط حجم ) ٢٠٠٣(

الفرعـي ويـرفض   ) ٣-٥(وبذلك تتحقق صحة الفرض  . نحو الشراء من وسائل البيع المباشر 
  .فرض العدم ويقبل الفرض البديل

  ): ٤-٥(نص الفرض الفرعي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات أفـراد العينـة فـي االتجاهـات       

  ).الدخل الشهري لألسرة(تبعا لمتغير" المكون الوجداني"االستهالكية لألسرة 
):٤-٥(نتيجة الفرض الفرعي  

لدرجات أفـراد العينـة    F (ANOVA)تحليل التباين  اختباروللتحقق من هذا الفرض تم حساب 
:والجداول التالية توضح ذلك"المكون الوجداني"في محور في االتجاهات االستهالكية لألسرة  

تبعا ملتغري الدخل "املكون الوجداين"االجتاهات االستهالكية لألرسة حمور حتليل التباين لدرجات العينة يف ) ٧٠(جدول 

 الشهري لألرسة

درجات  متوسط المربعات المربعاتمجموع  الدخل الشھري لألسرة
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 36.443 3 2730.706 8192.118 بین المجموعات
 396 74.931 29672.870 داخل المجموعات دال

   399  37864.988 المجموع

وهى قيمة دالة إحصـائيا عنـد   ) 36.443(كانت ) ف(إن قيمة ) ٧٠(يتضح من جدول     
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة فـي محـور االتجاهـات    )٠.٠١(مستوى 

تبعا لمتغير الدخل الشهري لألسرة، ولمعرفة اتجاه الداللة " المكون الوجداني"االستهالكية لألسرة 
  : ح ذلكتم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوض
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 للدخل الشهري لألرسة اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة)  ٧١(جدول 

 الدخل الشھري لألسرة

  ٣٠٠٠من 
ریال إلى أقل 

  من
  ریال  ٨٠٠٠

 12.043= م

 ٨٠٠٠من 
ریال إلى أقل 

  ١٣٠٠٠من 
  ریال

 17.028= م

 ١٣٠٠٠من 
ریال إلى أقل 

 ١٨٠٠٠من 
  ریال

 22.159= م

 ١٨٠٠٠من 
  ریال فأكثر

 27.064= م

ریال إلى أقل من   ٣٠٠٠من 
    - ریال  ٨٠٠٠

ریال إلى أقل من  ٨٠٠٠من 
   - **4.984 ریال  ١٣٠٠٠

ریال إلى أقل من  ١٣٠٠٠من 
  - **5.130 **10.115 ریال ١٨٠٠٠

 - **4.905 **10.036 **15.021 ریال فأكثر ١٨٠٠٠من 

المكـون  "االستهالكية لألسـرة  وجود فروق في محور االتجاهات ) ٧١(يتضح من جدول 
( وكانت الفروق دالة  لصـالح األسـر ذوي الـدخل مـن    ، في فئات الدخل المختلفة" الوجداني
 ).27.064(حيث بلغ قيمة متوسط هذه الفئة  ) ٠.٠١(عند مستوى داللة ) ريال فأكثر ١٨٠٠٠

  ):٤-٥(التعليق على الفرض الفرعي 
 اتجاهاتهـا كانت ) ريال ١٨٠٠٠(الباحثة إلى أن أسر العينة التي يفوق دخلها الشهري  تشير

لممارسة التسوق اإللكتروني مقارنة باألسـر   وانجذاباأكثر تأثيراً ) المكون الوجداني( االستهالكية
حيث تعرض مواقع التسوق اإللكتروني كم من المعلومات التـي قـد   ، في فئات الدخل األخرى 

بصـورة تجعلهـم    وانفعاالتهموأحاسيسهم  اتجاهاتهمفتؤثر في ، ها تأثير قوي على األسر يكون ل
دراسة علي  وأشارت. يقبلون على ممارسة التسوق اإللكتروني يساعدهم في ذلك دخولهم العالية

وجود عالقة طردية ايجابية بين اتجاهات المستخدمين لالنترنت ومستوى  إلى) ٢٠١٠(آل عامر 
وبذلك تتحقق صـحة  .ري فكلما زاد الدخل كان هناك توجه نحو التسوق االلكتروني الدخل الشه

  .الفرعي ويرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل) ٤-٥(الفرض
  :التعليق النهائي للفروض 

لهذه ) الخامس ( وبما أن جميع الفروض الفرعية قد تحققت فذلك معناه تحقق صحة الفرض
  . الدراسة
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  :السادسنص الفرض  
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في االتجاهـات االسـتهالكية   

تعليم الزوج والزوجة، عمر الزوج والزوجة، (تبعا للمتغيرات التالية " المكون السلوكي"لألسرة 
  ).عدد أفراد األسرة، الدخل الشهري لألسرة

أربعة فروض فرعية تناول كل فرض فرعـي  للتحقق من صحة هذا الفرض تم تقسيمه إلى 
  :منها أحد متغيرات الدراسة كالتالي

  ): ١-٦(نص الفرض الفرعي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات أفـراد العينـة فـي االتجاهـات       

  ).تعليم الزوج والزوجة(تبعا لمتغير " المكون السلوكي"االستهالكية لألسرة
):١-٦(نتيجة الفرض الفرعي  

لدرجات أفـراد العينـة    F (ANOVA)تحليل التباين  اختباروللتحقق من هذا الفرض تم حساب 
:والجداول التالية توضح ذلك"المكون السلوكي"في محور في االتجاهات االستهالكية لألسرة  

تبعا ملتغري تعليم "السلوكياملكون "االجتاهات االستهالكية لألرسة حمور حتليل التباين لدرجات العينة يف ) ٧٢( جدول 

 الزوج

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات تعلیم الزوج
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 31.009 2 1164.251 2328.503 بین المجموعات
 396 37.545 14867.874 داخل المجموعات دال

   398  17196.377 المجموع

وهى قيمة دالة إحصـائيا عنـد   ) 31.009(كانت ) ف(إن قيمة ) ٧٢(يتضح من جدول    
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في  محـور االتجاهـات   )٠.٠١(مستوى 

تبعا لمتغير تعليم الزوج، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيـق  " المكون السلوكي"االستهالكية لألسرة 
  : يوضح ذلك اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي
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 لتعليم الزوج اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة) ٧٣( جدول 

 ثانویة فما دون تعلیم الزوج
 7.982= م

 جامعي/ دبلوم 
 13.923= م

دراسات علیا 
  "دكتوراه - ماجستیر"

 14.841= م
   - ثانویة فما دون

  - **5.940 جامعي/ دبلوم 
 - 0.918 **6.858 "دكتوراه-ماجستیر "دراسات علیا 

بـين األزواج فـي    االستهالكية االتجاهاتتوجد فروق في محور ) ٧٣(يتضح من جدول 
وكانت الفروق دالة  لصالح األزواج الحاصلين علـي الشـهادات   ، المستويات التعليمية المختلفة 

حيث بلغ قيمـة متوسـط هـذه الفئـة      ،)٠.٠١(عند مستوى داللة " دكتوراه –ماجستير "العليا 
)14.841.(  

تبعا ملتغري تعليم "املكون السلوكي"حتليل التباين لدرجات العينة يف حمور االجتاهات االستهالكية لألرسة ) ٧٤(جدول 

 الزوجة

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات تعلیم الزوجة
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 40.807 2 1337.166 2674.331 بین المجموعات
 397 32.768 13008.836 المجموعاتداخل  دال

   399  15683.167 المجموع

وهى قيمة دالة إحصائيا عنـد  ) 40.807(كانت ) ف(إن قيمة ) ٧٤( يتضح من جدول     
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة فـي محـور االتجاهـات    )٠.٠١(مستوى 

تبعا لمتغير تعليم الزوجة، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق " المكون السلوكي"االستهالكية لألسرة 
  : اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

 لتعليم الزوجة اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة)  ٧٥(جدول 

 ثانویة فما دون تعلیم الزوجة
 8.358= م

 جامعي/ دبلوم 
 13.649= م

دراسات علیا 
 "دكتوراه - ماجستیر"

 15.800= م
   - ثانویة فما دون

  - **5.290 جامعي/ دبلوم 
 - *2.150 **7.441 "دكتوراه- ماجستیر"دراسات علیا 

المكـون  "وجود فروق في محور االتجاهات االستهالكية لألسـرة  ) ٧٥(يتضح من جدول 
والزوجات الحاصـالت  " دكتوراه –ماجستير "بين الزوجات الحاصالت علي شهادتي  " السلوكي

وكانت الفروق دالة لصـالح الزوجـات الحاصـالت علـي     " الشهادة الجامعية / الدبلوم "علي 
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  ).15.800(حيث بلغ قيمة متوسط هذه الفئة ،) ٠.٠٥(مستوى داللة عند " دكتوراه –ماجستير "
  ): ١-٦(التعليق على الفرض الفرعي 

لألزواج  االستهالكية االتجاهاتفي ) المكون السلوكي(يتضح للباحثة من النتيجة السابقة أن 
مقارنـة  ) دكتـوراه  –ماجستير (المستوى التعليمي األعلى  باختالففي عينة البحث كان مختلف 

حيث يعبر المكون السلوكي عن سلوك الفـرد الصـريح نحـو    ، بالمستويات التعليمية األخرى 
واتفقت هذه النتيجة مع دراسـة  . موضوع التسوق اإللكتروني باتجاه القبول واالستعداد لممارسته

ين اتجاهات المسـتخدمين لإلنترنـت ومسـتوى    بوجود عالقة طردية ب) ٢٠١٠(علي آل عامر 
بينمـا  . التعليم فكلما زاد مستوى التعليم  كان هناك توجه ايجابي نحـو التسـوق االلكترونـي    

عدم وجود فروق في اتجاهـات المسـتهلكين نحـو     إلى) ٢٠١٠(دراسة ديانا السايح   أوضحت
الفرعي ويرفض فـرض  ) ١-٦(وبذلك تتحقق صحة الفرض.التسويق االلكتروني لمتغير العمر 

  العدم ويقبل الفرض البديل
  ): ٢-٦(نص الفرض الفرعي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات أفـراد العينـة فـي االتجاهـات       
  ).عمر الزوج والزوجة(تبعا لمتغير " المكون السلوكي"االستهالكية لألسرة

):٢-٦(نتيجة الفرض الفرعي  

لدرجات أفـراد العينـة    F (ANOVA)تحليل التباين  اختباروللتحقق من هذا الفرض تم حساب 
  :والجداول التالية توضح ذلك"المكون السلوكي"في محور في االتجاهات االستهالكية لألسرة 

تبعا ملتغري عمر "املكون السلوكي"االجتاهات االستهالكية لألرسة  حمور  حتليل التباين لدرجات العينة يف) ٧٦( جدول 

 الزوج

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات عمر الزوج
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 39.669 3 1035.010 3105.029 بین المجموعات
 396 26.091 10331.994 داخل المجموعات دال

   399  13437.023 المجموع

وهى قيمة دالـة إحصـائيا عنـد    ) 39.669(كانت ) ف(إن قيمة ) ٧٦(يتضح من جدول   
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في االتجاهات االستهالكية )٠.٠١(مستوى 
تبعا لمتغير عمر الزوج، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه " المكون السلوكي"لألسرة 

  : للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك
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 لعمر الزوج اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة) ٧٧( جدول 

 عمر الزوج
 ٣٥أقل من 
  سنھ

 8.116= م

سنھ  ٣٥من 
 ٤٥ألقل من 
  سنھ

 11.822= م

سنھ  ٤٥من 
 ٥٥ألقل من 
  سنھ

 13.906= م

سنھ  ٥٥من 
  فأكثر

 16.927= م

    - سنھ ٣٥أقل من 
   - **3.705 سنھ ٤٥سنھ ألقل من  ٣٥من 
  - *2.084 **5.789 سنھ ٥٥سنھ ألقل من  ٤٥من 

 - **3.021 **5.105 **8.811 سنھ فأكثر ٥٥من 

المكـون  "وجود فروق في محور  االتجاهات االستهالكية لألسـرة  ) ٧٧(يتضح من جدول 
وكانت الفروق دالة  لصالح األزواج في الفئـة  ، بين األزواج في فئات العمر المختلفة " السلوكي

حيث بلغ قيمـة متوسـط هـذه الفئـة      ) ٠.٠١(عند مستوى داللة )سنه فأكثر  ٥٥( العمرية  من
)16.927.(   

تبعا ملتغري عمر "املكون السلوكي"االجتاهات االستهالكية لألرسة  حمور  حتليل التباين لدرجات العينة يف) ٧٨(جدول 

 الزوجة

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات عمر الزوجة
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 37.724 3 988.499 2965.496 المجموعاتبین 
 396 26.204 10376.665 داخل المجموعات دال

   399  13342.161 المجموع

وهى قيمة دالة إحصـائيا عنـد   ) 37.724(كانت ) ف(إن قيمة ) ٧٨(يتضح من جدول    
االستهالكية ، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في االتجاهات )٠.٠١(مستوى 
تبعا لمتغير عمر الزوجة، ولمعرفة اتجاه الداللة تـم تطبيـق اختبـار    " المكون السلوكي"لألسرة 

  :متعددة والجدول التالي يوضح ذلكشيفيه للمقارنات ال
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 لعمر الزوجة اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة)  ٧٩(جدول 

 عمر الزوجة
 ٣٥أقل من 
  سنھ

 8.228= م

سنھ  ٣٥من 
 ٤٥ألقل من 
  سنھ

 13.120= م

سنھ  ٤٥من 
 ٥٥ألقل من 
  سنھ

 14.258= م

سنھ  ٥٥من 
  فأكثر

 16.315= م

    - سنھ ٣٥أقل من 
   - **4.892 سنھ ٤٥سنھ ألقل من  ٣٥من 
  - 1.138 **6.030 سنھ ٥٥سنھ ألقل من  ٤٥من 

 - *2.057 **3.195 **8.087 سنھ فأكثر ٥٥من 

المكـون  "فروق في محور االتجاهات االستهالكية لألسـرة  وجود ) ٧٩(يتضح من جدول 
وكانت الفروق دالة  لصالح الزوجات فـي  ، بين الزوجات في الفئات العمرية المختلفة " السلوكي

حيث بلغ قيمة متوسط هذه الفئـة  ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة ) سنه فأكثر ٥٥( الفئة العمرية  من
)16.315.(  

  ): ٢-٦(التعليق على الفرض الفرعي 
تتجـه  اتجاهـاتهم   ) سنه فأكثر ٥٥(ترى الباحثة أن األزواج والزوجات في الفئة العمرية 

ويعزى ذلك لما يتمتعون . نحو قبول ممارسة التسوق اإللكتروني) للمكون السلوكي (االستهالكية 
حيـث أثبتـت أن   ) Monsuwe)2004وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة . به من خبرة سابقة

بأنـه  ) ٢٠٠٨(عبد الفتـاح   إيمانودراسة . اتجاهات المستهلكين تتأثر بالخبرة السابقة للمستهلك
وبذلك تتحقـق  .يوجد تأثير لمتغير العمر على اتجاه المستهلك نحو التسوق من القنوات الفضائية 

  .الفرعي ويرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل) ٢-٦(صحة الفرض
  ): ٣-٦(الفرض الفرعي  نص

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات أفـراد العينـة فـي االتجاهـات       
  ).عدد أفراد األسرة(تبعا لمتغير" المكون السلوكي"االستهالكية لألسرة

تغري عدد تبعا مل"املكون السلوكي"حتليل التباين لدرجات العينة يف حمور االجتاهات االستهالكية لألرسة ) ٨٠(جدول 

 أفراد األرسة

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات عدد أفراد األسرة
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 30.184 2 1368.239 2736.479 بین المجموعات
 397 45.331 17996.216 داخل المجموعات دال

   399  20732.695 المجموع



١٥١ 
 

وهى قيمة دالة إحصـائيا عنـد   ) 30.184(كانت ) ف(إن قيمة ) ٨٠( يتضح من جدول    
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة فـي محـور االتجاهـات    )٠.٠١(مستوى 

تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة، ولمعرفة اتجاه الداللة تـم  " المكون السلوكي"االستهالكية لألسرة 
  : وضح ذلكتطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي ي

 لعدد أفراد األرسة اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة) ٨١( جدول 

 عدد أفراد األسرة
  أفراد ٥أقل من 

 8.447= م

أفراد إلي  ٥من 
  أفراد ٧أقل من 

 12.917= م

أفراد  ٧من 
  فأكثر

 16.614= م
   - أفراد ٥أقل من 

  - **4.469 أفراد ٧أفراد إلي أقل من  ٥من 
 - **3.697 **8.166 فأكثرأفراد  ٧من 

المكون "وجود فروق في محور  االتجاهات االستهالكية لألسرة ) ٨١(يتضح من جدول     
وكانت الفروق دالة  لصالح األسر التي يزيد عدد أفرادها عـن  ، أحجام األسر باختالف" السلوكي

  ).16.614(، حيث بلغ قيمة متوسط هذه الفئة )٠.٠١(عند مستوى داللة ) أفراد فأكثر ٧( 
  ): ٣-٦(التعليق على الفرض الفرعي 

جمـا  ح األقـل  األسـر من   أكثركبيرة الحجم تستهلك  األسركون  إلىوترجع الباحثة ذلك 
 االتجاهـات حيـث تعبـر   ، أوضـح فيظهر المكون السلوكي في اتجاهاتهم االستهالكية بصورة 

عن الطريقة التي يتصرف بها أفراد العينة نحو موضوع التسوق ) المكون السلوكي( االستهالكية
ـ بالمجال المعلوماتي الذي يحظى به الفرد  االتجاهاتاإللكتروني فتأثرت هذه  وبـذلك  . االكتروني

  .الفرعي ويرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل) ٣-٦(قق صحة الفرضتتح
  ): ٤-٦(نص الفرض الفرعي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات أفـراد العينـة فـي االتجاهـات       
 ).الدخل الشهري لألسرة(تبعا لمتغير" المكون السلوكي"االستهالكية لألسرة

  ): ٤-٦(نتيجة الفرض الفرعي 
لدرجات أفـراد العينـة    F (ANOVA)تحليل التباين  اختباروللتحقق من هذا الفرض تم حساب 

:والجداول التالية توضح ذلك"المكون السلوكي"في محور في االتجاهات االستهالكية لألسرة  
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 لالدخ ملتغريتبعا "املكون السلوكي"حتليل التباين لدرجات العينة يف حمور االجتاهات االستهالكية لألرسة ) ٨٢(جدول 

 الشهري لألرسة

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات الدخل الشھري لألسرة
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

 0.01 32.034 3 920.860 2762.579 بین المجموعات
 396 28.746 11383.498 المجموعاتداخل  دال

   399  14146.077 المجموع

إحصـائيا عنـد    وهى قيمة دالـة ) 32.034(كانت ) ف(إن قيمة ) ٨٢( يتضح من جدول 
، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة فـي محـور االتجاهـات    )٠.٠١(مستوى 

لألسرة، ولمعرفة اتجاه الداللة  الدخل الشهريتبعا لمتغير " المكون السلوكي"االستهالكية لألسرة 
  : تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

 للدخل الشهري لألرسة اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة)  ٨٣(جدول 

 الدخل الشھري لألسرة

  ٣٠٠٠من 
ریال إلى أقل 

  من
  ریال  ٨٠٠٠

 15.608= م

 ٨٠٠٠من 
أقل ریال إلى 

  ١٣٠٠٠من 
  ریال

 15.396= م

 ١٣٠٠٠من 
ریال إلى أقل 

 ١٨٠٠٠من 
  ریال

 11.522= م

من 
١٨٠٠٠ 
  ریال فأكثر

 7.967= م

ریال إلى أقل من   ٣٠٠٠من 
    - ریال  ٨٠٠٠

ریال إلى أقل من  ٨٠٠٠من 
   - 0.212 ریال  ١٣٠٠٠

ریال إلى أقل من  ١٣٠٠٠من 
  - **3.873 **4.085 ریال ١٨٠٠٠

 - **3.554 **7.428 **7.640 ریال فأكثر ١٨٠٠٠من 

المكـون  "وجود فروق  في محور االتجاهات االستهالكية لألسـرة  ) ٨٣(يتضح من جدول 
 وكانت الفروق دالة  لصالح األسر ذات الـدخل مـن   ،لألسر في فئات الدخول المتعددة" السلوكي

، حيث بلغ قيمـة متوسـط   )٠.٠١(عند مستوى داللة ) ريال  ٨٠٠٠ريال إلى أقل من   ٣٠٠٠(
  ).15.608(هذه الفئة 

  ): ٤-٦(التعليق على الفرض الفرعي 
 يتركز )ريال ٨٠٠٠-٣٠٠٠(التي يتراوح دخلها الشهري  األسر أن ترجع  الباحثة ذلك إلى

 على تركز ال مواقع التسوق اإللكتروني أن الضرورية وبما األساسية السلع على استهالكها معظم

 اإلنترنـت  خالل من بالشراء األسرهذه  قيام احتمال فإن كبيرة، لذا بدرجة السلع من النوعية هذه
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لممارسـة  ) عدم القبـول (تميل التجاه  االستهالكيةالسلوكية  اتجاهاتهمأي أن  .يكون أقل احتماال
لمقدمـة  تتأثر بأساليب التسويق والمعلومات ا ال االستهالكية اتجاهاتهموأن ، التسوق اإللكتروني 

دراسة شعبان عبد العليم وعبـد الموجـود منصـور     وأكدت.عن السلع المعروضة في اإلنترنت
 أبوودراسة مها .وجود ارتباط بين دخل المستهلك وبين اتجاهه نحو التسوق االلكتروني) ٢٠٠٥(

حيث ارتبط متوسط الدخل الشـهري لألسـرة بعالقـة معنويـة     ) ٢٠٠٣(طالب ومحمد عطوة 
) ٤-٦(وبذلك تتحقق صحة الفرض. نحو الشراء من وسائل البيع المباشر األسر واتجاهات ربات

  .الفرعي ويرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل
  :التعليق النهائي للفروض

لهذه ) السادس ( وبما أن جميع الفروض الفرعية قد تحققت فذلك معناه تحقق صحة الفرض
 .   الدراسة

  : نص الفرض السابع
 .مشاركة العوامل المؤثرة على التسوق االلكتروني في عصر المعلوماتيةتختلف نسبة 

  ):٧(نتيجة الفرض 
الخطـوة  (وللتحقق من هذا الفرض تم حساب األهمية النسبية باستخدام معامـل االنحـدار    

للعوامل المؤثرة على التسوق االلكتروني في عصر المعلوماتية والجـدول  )  المتدرجة إلى األمام
  :يوضح ذلكالتالي 
عىل التسوق االلكرتوين  للعوامل املؤثرة)  اخلطوة املتدرجة إىل األمام(األمهية النسبية باستخدام معامل االنحدار ) ٨٤(جدول 

 يف عرص املعلوماتية

المتغیر التابع
  

التسوق االلكتروني في 
صر المعلوماتیة

ع
المتغیر  

 المستقل
معامل 
 االرتباط

نسبة 
معامل  الداللة )ف(قیمة  المشاركة

 الداللة )ت(قیمة  االنحدار

 ٠.٠١ ١٠.٧٦٧ ٠.٦٥٢ ٠.٠١ ١١٥.٩١٨ ٠.٨٠٥ ٠.٨٩٧ تعلیم الزوج
 ٠.٠١ ٨.١٩٩ ٠.٥٢٩ ٠.٠١ ٦٧.٢٣١ ٠.٧٠٦ ٠.٨٤٠ تعلیم الزوجة

 ٠.٠١ ٦.٧٨٠ ٠.٤٣٣ ٠.٠١ ٤٥.٩٦٨ ٠.٦٢١ ٠.٧٨٨ الدخل الشھري
 ٠.٠١ ٥.٦٦٩ ٠.٣٤١ ٠.٠١ ٣٢.١٣٩ ٠.٥٣٤ ٠.٧٣١ عمر الزوج

كانت أكثر تأثيراً من غيرها على متغير  مستقلةأن هناك متغيرات ) ٨٤(يتضح من الجدول 
  :التسوق اإللكتروني في عصر المعلوماتية كمتغير تابع وهي حسب األولوية كالتالي

  



١٥٤ 
 

 %٨٠٫٥متغير تعليم الزوج بنسبة  -١

 %٧٠٫٦متغير تعليم الزوجة بنسبة  -٢

 %٦٢٫١متغير الدخل الشهري بنسبة  -٣

  %٥٣٫٤متغير عمر الزوج بنسبة  -٤

  ):٧(التعليق على الفرض 
تعلل الباحثة السبب في كون متغير تعليم الزوج كان المتغير األكثر تأثيراً علـى ممارسـة   

متغيـر تعلـيم    الثانيتاله في المركز ،% ٨٠٫٥التسوق اإللكتروني في عصر المعلوماتية بنسبة 
الفروق اإلحصائية كانـت   اختباراتإلى أن جميع دالالت الفروق في ، % ٧٠٫٦الزوجة بنسبة 

 –ماجسـتير  (دالة لصالح األزواج والزوجات الحاصلين والحاصالت علـى الشـهادات العليـا    
ممارسـة   إلـى تتمتع به هذه الفئة من مستوى ثقافي عالي يجعلها تبادر  إضافة إلى ما) دكتوراه

لميزات التي يقدمها وقدرتها على حمايـة نفسـها مـن العيـوب     التسوق اإللكتروني إلدراكها ل
أما بالنسبة لمتغير الدخل الشهري فقد كان المتغيـر الـذي   .والمخاطر التي من الممكن يحتملها 

التسـوق االلكترونـي فـي عصـر     (حصل على المركز الثالث في التأثير على المتغير التـابع  
ي يلعبه مستوى دخل األسرة الشهري في تحديد درجـة  فالكل يدرك الدور الهام الذ )المعلوماتية

نظراً لما قـد تتطلبـه عمليـة الشـراء     ،إقبالها على ممارسة التسوق اإللكتروني بصفة خاصة 
يجعل األسعار أعلى في  اإللكتروني من رسوم شحن وتوصيل تضاف لقيمة المنتج األساسية مما

 االئتمانيـة المتـاح للبطاقـة    االئتمانيسقف ال إلىإضافة . بعض الحاالت من األسعار التقليدية 
أما بالنسبة للمتغير الذي حصـل علـى المركـز    .والذي يتوقف على مقدار دخل األسرة الشهري

وترجع الباحثة ذلـك  ،الرابع في التأثير على ممارسة التسوق اإللكتروني كان متغير عمر الزوج 
وبـذلك  . المتكررة والممارسة المستمرة من خالل التجارب إاليتكون   عامل الخبرة الذي ال إلى

  .ويرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل) السابع(تتحقق صحة الفرض

نص الفرض الثامن 

  .تختلف نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على االتجاهات االستهالكية لألسرة
  ):٨(نتيجة الفرض 

الخطوة المتدرجة (وللتحقق من هذا الفرض تم حساب األهمية النسبية باستخدام معامل االنحدار 
  : للعوامل المؤثرة على االتجاهات االستهالكية لألسرة والجدول التالي يوضح ذلك)  إلى األمام
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االجتاهات للعوامل املؤثرة عىل )  اخلطوة املتدرجة إىل األمام(األمهية النسبية باستخدام معامل االنحدار ) ٨٥(جدول 

 االستهالكية لألرسة

المتغیر التابع
  

االتجاھات االستھالكیة لألسرة
 

المتغیر 
 المستقل

معامل 
 االرتباط

نسبة 
 الداللة )ف(قیمة  المشاركة

معامل 
االنحدا

 ر

قیمة 
 الداللة )ت(

 ٠.٠١ ٩.٤٣٣ ٠.٥٩٥ ٠.٠١ ٨٨.٩٨١ ٠.٧٦١ ٠.٨٧٢ تعلیم الزوجة
 ٠.٠١ ٧.٣٩٥ ٠.٤٧٨ ٠.٠١ ٥٤.٦٨٣ ٠.٦٦١ ٠.٨١٣ الدخل الشھري

 ٠.٠١ ٦.٣٥٣ ٠.٣٩٩ ٠.٠١ ٤٠.٣٦٦ ٠.٥٩٠ ٠.٧٦٨ تعلیم الزوج
 ٠.٠١ ٥.٤١٥ ٠.٣١٧ ٠.٠١ ٢٩.٣٢٣ ٠.٥١٢ ٠.٧١٥ عمر الزوجة

أن هناك بعض المتغيرات المستقلة كانت أكثـر تـأثيراً   ) ٨٥(السابقيتضح من الجدول     
  :وهي حسب األولوية كالتالي) لألسرة االستهالكية االتجاهات(من غيرها على المتغير التابع 

 %٧٦.١متغير  تعليم الزوجة بنسبة   -١

 %٦٦.١متغير الدخل الشهري بنسبة   -٢

 %٥٩متغير  تعليم الزوج بنسبة   -٣

  % ٥١.٢بنسبة  متغير عمر الزوجة -٤
  ):٨(التعليق على الفرض

لألسرة كان متغيـر   االستهالكية االتجاهاتتشير الباحثة إلى أن أكثر المتغيرات تأثيراً على 
حتى تتحول لسلوك البـد   االتجاهاتوترجع الباحثة ذلك إلى أن ، % ٧٦.١تعليم الزوجة بنسبة 

وبمـا أن معظـم دالالت   ، من أن يتم التأثير على الجانب المعرفي أوالً ثم الجانـب الوجـداني   
 –ماجسـتير  (الفروض كانت لصالح الزوجة الحاصلة على شهادة عاليـة   اختباراتالفروق في 

خاصة لزيـادة   كيةاالستهال اتجاهاتهامستوى تعليم الزوجة أكثر تأثيراً في  أصبحلذلك ) دكتوراه
% ٦٦.١ثم كان متغير الدخل الشهري في المرتبة الثانيـة بنسـبة   .استجابتها للمؤثرات العاطفية 

فالدخل يؤثر على قبول أو رفض شراء منتج ، االستهالكيةاألسرة  اتجاهاتمن ناحية تأثيره على 
% ٥٩الـزوج بنسـبة   معين بناء على سعره وتكلفته ثم يأتي في المرتبة الثالثة متغيـر تعلـيم   

من معلومات حول المنتجات والكيفية التي يدرك بهـا المنتجـات    هوما لديفمستوى تعليم الزوج ،
لألسرة باتجاه التأييد أو الرفض  االستهالكية االتجاهاتوالمنافع التي يحصل عليها منها تؤثر في 

المـؤثرة علـى   مـن المتغيـرات   % ٥١.٢متغير عمر الزوجة المرتبة الرابعة بنسـبة   وأحتل
الزوجة نحو السـلع والخـدمات    اتجاهاتحيث يؤثر متغير العمر على ، االستهالكية االتجاهات
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والتي بـدورها  ، وسمات السلعة ، والماركة التجارية ، المعروضة في مواقع التسوق اإللكتروني
ويرفض فرض العـدم ويقبـل   ) الثامن(وبذلك تتحقق صحة الفرض. تؤثر على السلوك الشرائي

  .الفرض البديل

  : نص الفرض التاسع
  .االتجاهات االستهالكية بين األزواج بعينة البحثمكونات تختلف األوزان النسبية ألولوية 

  ):٩(نتيجة الفرض 
 : وللتحقق من هذا الفرض تم إعداد جدول الوزن النسبي التالي

 االجتاهات االستهالكية بني األزواج بعينة البحث مكونات الوزن النسبي ألولوية) ٨٦( جدول 

 المكونــــــات
 الزوجة الزوج

الوزن 
 النسبي

النسبة 
الوزن  الترتیب %المئویة

 النسبي
النسبة 

 الترتیب %المئویة

 الثالث %٣٠.٧ ٤١٢ الثاني %٣٣.٩ ٤٨٥ المكون السلوكي
 الثاني %٣٣.٧ ٤٥١ األول %٣٥.٨ ٥١٣ المكون المعرفي
 األول %٣٥.٦ ٤٧٧ الثالث %٣٠.٣ ٤٣٣ المكون الوجداني

  %١٠٠ ١٣٤٠  %١٠٠ ١٤٣١ المجموع

االتجاهات االستهالكية بـين األزواج بعينـة    مكونات أن أولوية) ٨٦( يتضح من الجدول  
  :البحث كانت كالتالي

 % ٣٥.٨المكون المعرفي بنسبة   -١

 % ٣٣.٩المكون السلوكي بنسبة  -٢

 %٣٠.٣بنسبة المكون الوجداني  -٣

االتجاهات االستهالكية بـين الزوجـات بعينـة     مكونات كما يتضح من الجدول أن أولوية
  :البحث كانت كالتالي

 %٣٥.٦المكون الوجداني بنسبة   -١

 %٣٣.٧المكون المعرفي بنسبة  -٢

 %٣٠.٧المكون السلوكي بنسبة  -٣
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  ):٩( الفرض على التعليق

كان هو المـؤثر األول لـدى    االستهالكية لالتجاهاتدلت النتائج على أن المكون المعرفي 
بصـفة عامـة يمتـازون    ) الذكور(وتعلل الباحثة ذلك إلى كون األزواج ، األزواج بعينة البحث 

كما دلـت النتـائج علـى أن المكـون الوجـداني      .بالعقالنية والتفكير المنطقي والتحليلي لألمور
وتعلل الباحثة ذلك إلى ، دى الزوجات بعينة البحث كان هو المؤثر األول ل االستهالكية لالتجاهات

. بصفة عامة يتميزن بالعاطفة التي تغلب علـى تصـرفاتهن وسـلوكهن   ) اإلناث(كون الزوجات 
  .ويرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل) التاسع(وبذلك تتحقق صحة الفرض
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  :ائجـــص النتـملخ
 .)٥٦.٥٣١(كانت اتجاهات األسر االستهالكية اتجاهات ايجابية بمتوسط قدره  -١

كانت هناك عالقة ارتباط طردي بين محاور استبيان التسوق االلكترونـي فـي عصـر     -٢
المعلوماتية ومحاور استبيان االتجاهات االستهالكية لألسرة حيث بلغـت قيمـة معامـل    

وهي النتيجـة التـي تحقـق الهـدف      )٠٫٠١(وعند مستوى داللة  )٠٫٨٧٦(االرتباط 
 .األساسي للبحث 

كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أسر العينـة فـي اسـتبيان     -٣
بمحوريه مميزات وعيوب التسوق االلكتروني   المعلوماتيةالتسوق االلكتروني في عصر 

ات التاليـة  مع المتغيـر ) ٠٫٠١(ومحور خطوات الشراء االلكتروني عند مستوى داللة 
الـدخل الشـهري   ، عدد أفـراد األسـرة  ، عمر الزوج والزوجة، تعليم الزوج والزوجة(

  ).  لألسرة
كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينـة فـي اسـتبيان     -٤

" المكون المعرفي والوجداني والسلوكي"االتجاهات االستهالكية لألسرة بمكوناتها الثالثة 
عمر الـزوج  ، تعليم الزوج والزوجة(مع المتغيرات التالية ) ٠٫٠١(توى داللة عند مس
  ).   الدخل الشهري لألسرة، عدد أفراد األسرة، والزوجة

نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على التسوق االلكتروني في عصـر المعلوماتيـة    تاختلف -٥
، الـدخل الشـهري    %٧٠.٦، تعليم الزوجة % ٨٠.٥تعليم الزوج :وفق الترتيب التالي 

  . %٥٣.٤، عمر الزوج % ٦٢.١

نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على االتجاهـات االسـتهالكية لألسـرة وفـق      تاختلف   -٦
% ٥٩، تعليم الـزوج  % ٦٦.١لشهري ، الدخل ا% ٧٦.١تعليم الزوجة :الترتيب التالي 
  . %٥١.٢عمر الزوجة 

االتجاهات االستهالكية بين األسر بعينة البحـث   مكونات األوزان النسبية ألولوية تاختلف -٧
، يليه في المرتبة الثانية المكون السلوكي بنسـبة  % ٣٥.٨فكان المكون المعرفي بنسبة 

. بالنسبة للـزوج .% ٣٠.٣ثة المكون الوجداني بنسبة ، ويأتي في المرتبة الثال% ٣٣.٩
المكـون  مرتبـة الثانيـة   يليه في ال، %٣٥.٦المكون الوجداني بنسبة أما الزوجة فكان 

 .%٣٠.٧المكون السلوكي بنسبة يليه في المرتبة الثالثة ، %٣٣.٧المعرفي بنسبة 
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  :اتـــــــالتوصيـ
  

  :مجموعة من التوصيات كالتالي إلىالبحث خلصت الباحثة  إليهامن خالل النتائج التي توصل  

خالل المواقـع االلكترونيـة   تقديم المعلومات الكافية للمتسوقين عن السلع والخدمات من  -١
وبناء عالقة ق بيئة تسويق الكتروني تفاعلية ومحركات البحث والرسائل االلكترونية وخل

 .ممتدة مع العمالء باعتبار السوق االلكترونية بديال عن السوق التقليدية

على األسر المتسوقة الكترونياً زيادة البحث واالطالع على كافـة المعلومـات المتعلقـة     -٢
بالمنتجات المقدمة في السوق اإللكترونية منعاً لحدوث أي نتائج عكسية مترتبة على عدم 

 .المباشر لخصائص المنتجات اإلدراكوجود 

بدرجة عاليـة  مـن    يجب على مواقع التسوق اإللكترونية ممارسة التسويق االلكتروني -٣
لجذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين وتعزيـز مميـزات التسـوق    ،التنافسية والشفافية 

 .اإللكتروني

توعية األسر المتسوقة الكترونياً بالمخاطر المحتملة من جراء استخدام بعـض وسـائل    -٤
 .وكيفية الوقاية منها، الدفع االلكترونية 

تـأثير المعلوماتيـة المرافقـة لعمليـة التسـوق      من  االستهالكيةاألسر  اتجاهاتحماية  -٥
 .االلكتروني من خالل المصداقية في عرض البيانات والحقائق الخاصة بالمنتجات 

متوافقة مع الكم  استهالكية اتجاهاتلفت انتباه األسر المتسوقة الكترونياً إلى أهمية اتخاذ  -٦
فيـة تتـرجم لسـلوكيات    حتى يتولد عنها تأثيرات عاط، المعرفي المقدم عن المنتجات 

 .إيجابية استهالكية

يعـرض   توجيه األسر المتسوقة إلكترونياً إلى أهمية تحري الدقة والموضوعية حيال ما -٧
من منتجات في السوق اإللكترونية وعدم القيام بالشـراء إال بعـد التأكـد مـن صـحة      

نتها بمواقع أخرى من حيث السعر ومستوى الجودةالمعلومات المقدمة عن السلعة ومقار
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  ـــع ــــالمراجـــ

  المراجع العربية: أوالً
مدى استفادة معلمي المرحلة الثانوية بمدينـة   :)ـه١٤٢٣(عبد اهللا العبيد  إبراهيم .١

 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،"االنترنت" الرياض من الشبكة العالمية للمعلومات 
 .الرياض، الملك سعود جامعة، كلية التربية ، قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم 

الحماية المدنية للمستهلك االلكتروني طبقـا   :)م٢٠٠٥(إبراهيم عبيد علي آل علي  .٢
أكاديميـة شـرطة   ،رسالة ماجستير،  إلحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية

 .دبي

دراسة سوق خـدمات التسـوق االلكترونـي فـي     ):م٢٠١١(سعيد بامخرمة احمد  .٣
كليـة  ، قسـم االقتصـاد   ، المملكة العربية السعودية من خالل األكشاك االلكترونية

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية ، جدة ،جامعة الملك عبد العزيز، االقتصاد واإلدارة 
 .٦ع، ٣مج 

مـل المـؤثرة فـي التسـويق والتجـارة      العوا):م٢٠١٠(احمد عبد اهللا العوضي  .٤
 .الكويت، ٦ع ،مجلة االقتصاد والمجتمع ،  االلكترونية

التحديات والفرص المستقبلية للتسـويق   :)م٢٠٠٤(احمد عبد الرحمن الشميمري  .٥
جامعـة الملـك   ،ندوة التجارة االلكترونية  ورقة مقدمة إلى ، االلكتروني في المملكة

 .هـ١٤٢٤ذي الحجة ، السعودية المملكة العربية ، أبها، خالد

 عبـد الموجـود عبـد المقصـود أبـو حمـادة      ،احمد عبد الـرحمن الشـميمري    .٦
استخدام التسوق االلكتروني من وجهـة نظـر المسـتهلك    ): هـ١٤٢٧/م٢٠٠٦(

كليـة االقتصـاد   ،النهائي في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السـعودية 
جامعـة  ،صالح كامل لالقتصـاد اإلسـالمي   مجلة مركز ، جامعة القصيم، واإلدارة
 .٢٨ ع، ١٠مج،مصر،األزهر

فاعلية إستراتيجية تدريسية قائمة على المقارنة  :)هـ١٤٢٩(احمد محمد العسيري  .٧
في التحصيل الدراسي واالتجاه لدى تالميـذ الصـف األول متوسـط نحـو مـادة      

مكـة  ،جامعـة أم القـرى  ، كلية التربيـة  ،  ةرسالة دكتوراه غير منشور ،الجغرافيا
 .ةالمكرم

  .مكتبة الرشد :الرياض،  وسائل وتكنولوجيا التعليم): م٢٠٠٦(احمد محمد سالم   .٨
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تفعيل استخدامات االنترنت في  :)هـ١٤٢٨/م٢٠٠٨(أروى إسماعيل تجار الشاهي  .٩
غيـر   رسـالة ماجسـتير   ،تطوير العمل االدراي بجامعة أم القرى بمكة المكرمـة 

مكـة  ،جامعـة أم القـرى   ،كلية التربيـة ، قسم اإلدارة التربوية والتخطيط، منشورة
 .المكرمة

الحماية القانونية للمستهلك فـي عقـود التجـارة    : )م٢٠٠٥( آالء يعقوب النعيمي .١٠
 .١٤ع،  ٨ مج، بغداد ، جامعة النهرين ، مجلة كلية الحقوق ، االلكترونية

  التقنية في التعليم مقدمة في أساسيات الطالب  :)م٢٠٠٧(منال مبارز ، أمل سويدان  .١١
 .دار الفكر: عمان،  والمعلم

تأثير الخصائص الديموغرافية والثقافيـة علـى   ):م٢٠٠٨(إيمان صالح عبد الفتاح  .١٢
كلية  ،"دراسة تطبيقية" اتجاه المستهلك النهائي نحو التسوق عبر القنوات الفضائية

 .مصر، مجلة البحوث المالية والتجارية ، جامعة قناة السويس،سعيد  رالتجارة بو

 .الدار الجامعية: اإلسكندرية، سلوك المستهلك :) م٢٠٠٦(أيمن علي عمر  .١٣

التجـارة االلكترونيـة بالمملكـة العربيـة     ):م٢٠٠٦( وزارة التجارة والصـناعة  .١٤
مقدمة للندوة التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصـناعية   بحثورقة ، السعودية

رة بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية ووزارة التجارة واالقتصاد التونسي خالل الفت
 .مركز المعلومات ،ابريل ٢١ -١٩من 

مـن  ، التسويق االلكتروني وتفعيل التوجه نحو الزبون: )م٢٠٠٦(الخنساء سعادي  .١٥
ماجسـتير  رسـالة  ، دراسة تقييميه لمؤسسة بريد الجزائر -لتسويقيخالل المزيج ا

كلية العلوم االقتصادية وعلوم  ،تخصص تسويق، قسم العلوم التجارية، منشورة رغي
 .خدهجامعة بن يوسف بن  ،التسيير

المنظمـة  :القاهرة،التجارة االلكترونية والعولمة: ) م٢٠٠٦(السيد احمد عبد الخالق  .١٦
 .الطبعة األولى ، اإلداريةالعربية للتنمية 

 اللجنة القومية ،ثورة اإلدارة العلمية والمعلوماتية ):م٢٠٠٠(السعيد عاشور  .١٧
سلسلة الكتب العلمية المبسطة ،الجمعية المصرية للحاسب اآللي،لتجهيز المعلومات 

  .جامعة المنصورة، ٣ في المعلوماتية

دار الكتـاب  : العـين ،  والمبـادئ اإلعالن األسس  :)م٢٠٠٥(النور دفع اهللا احمد  .١٨
  .الجامعي
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 .١ع،جامعة ورقلة ،مجلة الباحث، االنترنت في الجزائر :)م٢٠٠٢( إبراهيمبختي  .١٩

حقوق المسـتهلك والتربيـة االسـتهالكية     :)م٢٠٠٧(برهامي عبد الحميد زغلول  .٢٠
التربية ، مقدمة للمؤتمر العلمي الحادي عشر بحث ورقة ،  التغيير، التطبيق،التنظير

 .مصر، جامعة طنطا، كلية التربية  ١ مج، وحقوق اإلنسان

 .دار المناهج:عمان، تطبيقات االنترنت في التسويق:) م٢٠٠٣(بشير عباس العالق  .٢١

 :األردن ،األعمال في المعلومات تكنولوجيا تطبيقات: ) م٢٠٠٢( العالق عباس بشير .٢٢
 والتوزيعللنشر  الوراق

دار :مانع ،االتصاالت التسويقية والترويج:)هـ١٤٢٦/م٢٠٠٦(البكري  ياسر ثامر .٢٣
 .األولىالطبعة ،ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع

دار : مـان ع،أسس ومفـاهيم معاصـرة   –التسويق ): م٢٠٠٦(ثامر ياسر البكري  .٢٤
 .اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

دار وائـل   :عمان،التسويق والمسؤولية االجتماعية :)م٢٠٠١(ثامر ياسر البكري  .٢٥
 .الطبعة األولى، للطباعة والنشر 

مدى رضا الزبائن عن استخدام اإلنترنـت فـي   :) م٢٠٠٩(جبريل حسن العريشي .٢٦
مجله دراسات ، بيع المواقع اإللكترونية للكتب -التجارة اإللكترونية دراسة تطبيقية 

  .٦ع ،السعوديةالمملكة العربية ،المعلومات

اتجاهات القيادات األمنية نحـو تطبيـق   ):هـ١٤٢٧/م٢٠٠٦(جبر محمود النعيمي .٢٧
" دراسة ميدانية بالتطبيق على وزارة الداخليـة بدولـة قطـر   " إدارة الجودة الشاملة

جامعـة نـايف للعلـوم    ، كلية الدراسات العليا،قسم العلوم اإلدارية ، رسالة ماجستير
 .الرياض، األمنية 

دار الثقافـة للنشـر   ،  وسائل الـدفع االلكترونيـة   :)م٢٠٠٨(رىجالل عايد الشو .٢٨
 .ولىألطبعة اال، والتوزيع 

استخدام الحاسوب واالنترنـت فـي   ) :م ٢٠٠٣( عادل السرطاوي، جودت سعادة  .٢٩
 .دار الشروق للنشر والتوزيع: مانع،  ميادين التربية والتعليم

دار غريب :القاهرة،االلكترونيةاالتصال العلمي في البيئة : ) م٢٠٠٥(، حشمت قاسم .٣٠
 .للطباعة والنشر والتوزيع
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العوامل المؤثرة في تبني المسـتهلكين للتسـوق عبـر    : ) م٢٠٠٢( حصة الخيال .٣١
جامعة عين  ،كلية التجارة، رسالة ماجستير غير منشورة، شبكة المعلومات الدولية 

 .شمس 

االقتصادية والتكنولوجية التجارة االلكترونية أبعادها : )م٢٠٠١(حمدي عبد العظيم  .٣٢
 .السادات للعلوم اإلدارية ةأكاديمي، مركز البحوث، والمعلوماتية

الجزائرية حسـب   لألسراالستهالكي  اإلنفاقدراسة حول :)م٢٠٠٥(حمودي علي  .٣٣
قسم االقتصـاد  ، رسالة ماجستير  ،م٢٠٠٠مسح الديوان الوطني لإلحصائيات سنة 

 .كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسير جامعة الجزائر ،القياسي

عصر المعلوماتية مـاذا يخفـي بـين    :) هـ١٤٢٥/م٢٠٠٥(حنان الصادق بيزان  .٣٤
 .٦ع،مجلة المعلوماتية ،  طياته؟

 أساسيات في علـم الـنفس   ،علم النفس االجتماعي :)م٢٠٠٥(حنان سعيد الرحو .٣٥
 .الطبعة األولى،الدار العربية للعلوم :بيروت 

دراسـة تحليليـة    –سلوك المسـتهلك  : )هـ١٤٢٧(خالد عبد الرحمن الجريسي  .٣٦
 " نموذج تطبيقي على شراء الحاسب اآللـي " رارات الشرائية لألسرة السعودية للق

 .مكتبة الملك فهد الوطنية:الرياض 

االتجاه نحو المخاطرة وعالقته ببعض :)هـ١٤٢٣/م٢٠٠٢(ختام إسماعيل السحار  .٣٧
رسالة  ،النفسية والديموغرافية لدى شباب االنتفاضة في محافظات غـزة المتغيرات 

 .غزة،  اإلسالميةالجامعة ، كلية التربية ، قسم علم النفس، ماجستير

عالقة السلوك االستهالكي للمـراهقين   :)هـ١٤٢٧/م٢٠٠٦(خلود حسن الحازمي  .٣٨
دارة المنزل قسم السكن وإ، غير منشورة  رسالة ماجستير،ببعض المتغيرات األسرية

 .جامعة أم القرى، كلية التربية لالقتصاد المنزلي

    التجارة االلكترونية للسلع والخدمات في المملكة ):هـ١٤٣١( على الفقيه خوله .٣٩
قسم االقتصاد كلية اقتصاد ، تقرير للحصول على درجة البكالوريوس،العربية السعودية

  .جامعة الملك عبد العزيز، وإدارة

اتجاھات المستھلكین نحو التسویق االلكتروني في ):م٢٠١٠(السایح دیانا سلیم  .٤٠
قسم ، بحث مقدم للحصول على درجة البكالوریوس في التسویق، مدینة نابلس

 .نابلس، جامعة النجاح الوطنیة ، كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة ،تسویق
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اتجاهات مجتمع األعمال المصري نحو التجارة ):م٢٠٠٠(رأفت رضوان .٤١
 .القاهرة، قسم الدراسات ،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار:مكتبة ، لكترونيةاال

خصائص مجتمع المعلومات والتحديات التـي  :) هـ١٤٣٠(ربحي مصطفى عليان  .٤٢
تواجه المجتمع العربي وتحول دون دخوله مجتمع المعلومـات مـن وجـه نظـر     

مجلـة مكتبـة الملـك فهـد      ،المختصين في علم المكتبات والمعلومات في األردن
 .١ ع، ١٥مج  ،الوطنية

، اقتصاديات األسرة وترشيد االسـتهالك  :)هـ١٤٢٧/م٢٠٠٦(ربيع محمود نوفل  .٤٣
 .األولىالطبعة ، دار الناشر الدولي: الرياض 

، "مقارنة دراسة"االلكتروني للتحكيم القانوني اإلطار:)م٢٠٠٩( شمسه نظام رجاء .٤٤
 جامعة الدراسات العليا كلية ،الخاص القانون في غير منشورة  ماجستير رسالة
 .فلسطين نابلس، ،الوطنية النجاح

 لعصـرية  كمـدخل  اإللكترونية الصيرفة ):م٢٠٠٤( معراج حسين، هواري رحيم .٤٥

 .الشلف ،وآفاق واقع - الجزائرية المصرفية المنظومة ملتقى ،المصارف الجزائري

طبيعة التجـارة االلكترونيـة وتطبيقاتهـا     ):م٢٠٠٣( طوباشعلي ، زايري بلقاسم .٤٦
 .مجلة المستقبل العربي، المتعددة 

ماهيتها وأساسـها  : التجارة االلكترونية :)هـ١٤٢٣/م٢٠٠٢( سالم سعيد باعجاجة .٤٧
 .٣٣ ع،مجلة البحوث المحاسبية ، وأنماطها

دار : مانع،القياس والتقويم في التربية وعلم النفس: )م٢٠٠٥( سامي محمد ملحم .٤٨
 .الطبعة الثالثة  ،يسرة للنشر والتوزيع والطباعةالم

: مانع التسويق عبر االنترنت): م٢٠٠٧(نور الدين احمد النادي  ،سعيد جمعة عقل .٤٩
 .الطبعة األولى،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع 

تقاني في تنمية إلية إستراتجية التعلم التعاوني افاعل :)م٢٠٠٠( سلطان قاسم الفالح .٥٠
التحصيل الدراسي لوحدة الخلية الوراثية واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف األول 

كليـة  ، القـاهرة  ، مجلة التربية العملية ، بحث منشور ، الثانوي في مدينة الرياض
 .١ ع،  ٦ مج،جامعة عين شمس ، التربية 

جامعـة  مجلة  ،الثورة المعلوماتية عواقبها وآفاقها :)م٢٠٠٢( سمير إبراهيم حسن .٥١
 .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم علم االجتماع  ،١ ع ،١٨ مج، دمشق
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تعليم المعلوماتية وتفعيل هوية اإلنسان :) م٢٠٠٨(سمير عبد الحميد القطب .٥٢
، مؤتمر توظيف المعلوماتية في ثقافة األجيال العربيةورقة بحث مقدمة إلى  ،العربي
 .مصر

اسة الوطنية للمعلومات في تحقيق األمن دور السي: ) م٢٠١٠(سوسن طه ضليمي  .٥٣
 األغـاني دراسة مسحية عن تـأثير  ، الفكري لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية
لجمعيـة المكتبـات و    بحـث ورقة ، على القيم الفكرية لدى الشباب في مدينة جدة

الرياض خالل الفتـرة  ،المؤتمر السادس، بيئة المعلومات اآلمنة،المعلومات السعودية
 .م٢٠١٠ابريل  ٧-٦/  هـ١٤٣١ربيع الثاني ٢٢-٢١

 .الدار الجامعية :اإلسكندرية، إدارة الجودة الكلية: )م٢٠٠٢(،سونيا محمد البكري .٥٤

 الخـدمات  تطـوير  فـي  المعرفة اقتصاد دور ):م ٢٠٠٥ ( البارودي بدري شرين .٥٥

 .األردن ،" المعرفة اقتصاد" حول الخامس الدولي العلمي الملتقى،اإللكترونية

اثـر العوامـل   :)م٢٠٠٥(عبد الموجود عبد اهللا منصور ، شعبان احمد عبد العليم  .٥٦
الديموجرافية والثقافية على اتجاه المستهلك النهـائي المصـري نحـو التسـوق     

 . ١ع،جامعة بني سويف،كلية التجارة ،جلة الدراسات المالية والتجاريةم، االلكتروني

مجلـة  ،ودورهـا فـي التنميـة   المعلومـات  ): هـ١٤٣٠(صبري الحاج المبارك  .٥٧
 .السعودية،٢٥ ع، وكالة التطوير والتخطيط بوزارة التربية والتعليم ،المعلوماتية 

أساساته وتطبيقاته "القياس والتقويم التربوي والنفسي:)م٢٠٠٢(صالح الدين عالم  .٥٨
 .الطبعة األولى، جامعيدار الفكر ال: القاهرة،  "وتوجهاته المعاصرة

دار :اإلسـكندرية  ،التسويق باالنترنت والتجارة االلكترونيـة ):م٢٠٠٦(طارق طه  .٥٩
 .الجامعيالفكر 

 .دار الفكر الجامعي :اإلسكندرية ، إدارة التسويق :)م٢٠٠٨(طارق طه  .٦٠

اثر الخطر المدرك على مراحل :)م٢٠٠٧(عمر صالح أبو حميدة ، طارق نائل هاشم .٦١
ـ  ر االنترنـت للمسـتهلك   عملية اتخاذ قرار شراء األجهزة الكهربائية المنزلية عب

وكلية االقتصاد ، جامعة البترا ،كلية العلوم اإلدارية والمالية ، قسم التسويق ،األردني
 .  جامعة الزيتونة األردنية، والعلوم اإلدارية 

مقدمة فـي الحاسـب اآللـي ونظـم     :)م٢٠٠٥(طلعت اسعد عبد الحميد وآخرون .٦٢
 .المعلومات 
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طـارق محمـد   ،الحميـد الخطيـب   ياسـر عبـد    ،طلعت أسعد عبـد الحميـد    .٦٣
مكتبة :الرياض"المفاهيم المعاصرة والتطبيقات" سلوك المستهلك ):هـ١٤٢٦(خزندار
 .الشقري

  ،مجلة الفيصـل  ،الثالثة األلفيةالمكتبات العربية في :)هـ١٤٢٣(عباس طاشكندي  .٦٤
 . ٣٠٧ ع

مركـز  ،  بحوث التسويق ودراسة سلوك المستهلك:)م٢٠٠٤(عبد الرحمن توفيق  .٦٥
 .الطبعة الثالثة ،مصر، الخبرات المهنية لإلدارة 

الدار الجامعيـة  :بيروت،علم النفس التطبيقي):م٢٠٠٦(عبد الرحمن محمد العيسوي .٦٦
 .للنشر والتوزيع

 الجامعيـة  الدار:،اإلسكندريةتطبيقي مدخل التسويق):م٢٠٠٢(قحف أبو السالم عبد .٦٧

 .الجديدة

دور مناهج التاريخ في تحقيق األمن الفكري  :)م٢٠٠٩(عبد العزيز السيد عبد العزيز  .٦٨
المملكـة العربيـة   ، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،في عصر المعلومات 

 . ٤ ع، ٣ مج، السعودية 

 ،مقدمة في مناهج البحث العلمي):م٢٠٠٢(حسن السريحي ،عبد العزيز النهاري .٦٩

 .دار خلود: جدة 

مدينة الملـك  ،"دليل تعريفي" شبكة االنترنت :)هـ١٤٢٢(عبد العزيز حمد الزومان  .٧٠
 .الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية ، عبد العزيز للعوم والتقنية

إطار عمل مقترح لعوامل قبول المسـتهلك   :)م٢٠٠٥(عبد العظيم محمد أبو النجا  .٧١
جامعـة  ، كليـة التجـارة   ، رسالة دكتوراه غيـر منشـورة    ،للتسوق االلكتروني

 .اإلسكندرية

مكـة  ،  وسائل االتصـال التعليميـة   :)هـ١٤٢٩(إحسان كنسارة ، عبد اهللا عطار .٧٢
 .الطبعة الرابعة،المكرمة 

 ،مؤسسـة الرسـالة  ، لبنان، علم النفس التربوي): هـ١٤٢٦(عبد المجيد نشواتي  .٧٣
 .العاشرةالطبعة 

ء تكنولوجيا معلومات اإلعالن وأثرهـا علـى وال   :)م٢٠٠٩(عبد الناصر جرادات .٧٤
 .٣ع ،اليمن، مجلة العلوم اإلدارية واالقتصادية  ،المستهلك للمنتج
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مع تصور "االستهالك من منظور تربوي إسالمي):م ٢٠٠٧( عبير محمد عجاج  .٧٥
قسم التربية اإلسالمية ، رسالة ماجستير ،"مقترح للتطبيق في المدرسة الثانوية

 .مكة المكرمة ،جامعة أم القرى ،كلية التربية ،والمقارنة

النظام القانوني لحماية المستهلك فـي القـانون    :)م٢٠٠٧( عدنان ولي العزاوي .٧٦
كليـة  ، ندوة حماية المستهلك " دراسة مقارنة بالقانون المصري واللبناني"  اإلماراتي

غرفـة  ، بالتعاون مع وزارة االقتصـاد  ، القانون بجامعة اإلمارات العربية المتحدة 
 .أكتوبر ٢٤-٢٣المنعقدة خالل الفترة من ، تجارة وصناعة دبي 

دار  :عمـان  ،االلكترونيـة التجـارة  :)م٢٠٠٤(بشير عباس عالمة ، عدنان ياسين  .٧٧
 .المناهج للنشر والتوزيع

 "اثر خيار الرؤية في حماية المستهلك االلكترونـي :)م٢٠١٠(علي احمد المهداوي  .٧٨
لسنة  ١دراسة تحليلية في قانون المعامالت المدنية االتحادي والقانون االتحادي رقم 

بشـأن   ٢٤دي رقـم  م بشأن المعامالت والتجارة االلكترونية  والقانون االتحا٢٠٠٦
ربيـع  ، مجلة الشـريعة والقـانون  ،جامعة الشارقة ، كلية القانون ،"حماية المستهلك

 .٤٢ ع ،األخر

دار الفكـر  : القـاهرة ،  المدخل في تدريس العلـوم :)م٢٠٠٢(علي راشد وآخرون .٧٩
 .العربي

اتجاهات مستخدمي شبكة االنترنت فـي المملكـة    :)م٢٠١٠(علي سالم آل عامر  .٨٠
جامعة ،المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة،السعودية نحو التسوق االلكترونيالعربية 

 .مصر،كلية التجارة ، عين شمس 

دوافـع التبنـي أو    " التسوق عبر االنترنت :)م٢٠٠٧(عماد احمد إسماعيل النونو  .٨١
 .غزة، جامعة العلم األمريكية، غير منشورة  رسالة دكتوراه، دراسة ميدانية "الرفض

فـرص وتحـديات التسـويق    ): هـ١٤٢٥/م٢٠٠٤(اليمين عبد الغني  عمرو أبو .٨٢
الملتقـى اإلداري  بحث مقدمة إلـى  ورقة ، االلكتروني في ظل االتجاه نحو العولمة

 مـارس  ٨-٧ ، الجمعية السعودية لإلدارة"اإلدارة والمتغيرات العالمية الجديدة" الثاني
 .الرياض

متكاملة للتخطيط إلنشاء نظام للتسويق نحو إستراتيجية  :)م٢٠٠٢(عوض الحداد  .٨٣
مؤتمر اإلبداع والتجديد في اإلدارة العربية فـي  ورقة بحث مقدمة إلى ،  االلكتروني

 .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: القاهرة، مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين



١٦٨ 
 

اتجاهات المستهلك نحو :)م٢٠١٠(صالح عمرو الجريري ، عوض محمد باشراحيل .٨٤
دراسة اسـتطالعية آلراء عينـة مـن    " واألجنبيةشراء المنتجات الغذائية الوطنية 

 اإلداريةمجلة العلوم ،جامعة عدن، اإلداريةكلية العلوم  "المستهلكين في محافظة عدن
 .٢ع ،األولىالسنة ، مجلة فصلية 

لكتروني في المملكـة  التسويق اال :)هـ١٤٢٥/م ٢٠٠٤( غيداء عبد اهللا الجريفاني .٨٥
اإلدارة  "لملتقـى اإلداري الثـاني  إلـى ا  مقدمـة  بحـث ورقة  ، العربية السعودية

 .الرياض ،مارس  ٨-٧الجمعية السعودية لإلدارة  ،"والمتغيرات العالمية الجديدة

 الوسـائط "اإلنفوميـديا  ثـورة : )م ٢٠٠٠(زكريا  الدين حسام كيلش، ترجمة فرانك .٨٦

 الـوطني  المعرفة، المجلـس  عالم سلسلة "عالمنا وحياتك؟ ستغير وكيف المعلوماتية

 .،  الكويت٢٥٣ ع واآلداب، والفنون للثقافة

دار غريـب  ، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي :)م٢٠٠٣(فرج عبد اهللا طه  .٨٧
 .الطبعة الثانية،للنشر 

األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمـات  ):م٢٠٠٣(فؤاد محمد الحمدي  .٨٨
دراسـة تحليليـة ألراء عينـة مـن المـديرين      "وانعكاسها على رضا المسـتهلك  

والمستهلكين في عينة من المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائيـة فـي الجمهوريـة    
الجامعـة  ، كليـة اإلدارة واالقتصـاد   ، رسالة دكتـوراه غيـر منشـورة   ، " اليمنية

 .مستنصريةال

دار  :عمـان ، "مدخل اإلعـالن " سلوك المستهلك :)م٢٠٠٦(المنصوركاسر نصر  .٨٩
 .الطبعة األولى ،التوزيعومكتبة الحامد للنشر و

عالقـة االتجاهـات الوالديـة بـاألداء      :)م٢٠٠٧(عواطف عيسـى  ، كامل عمر .٩٠
، دراسات الطفولـة  مجلة ، سنة) ١٢-١٠(االستهالكي لألبناء في مرحلة الطفولة 

  .جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة
السلوك التنظيمي مفاهيم وأسس سلوك :)هـ١٤٣١/ م٢٠١٠(كامل محمد المغربي  .٩١

 .الطبعة الرابعة، دار الفكر :مانع ،الفرد والجماعة في التنظيم

دراسـة حالـة   "سلوك المستهلك تجاه المنتجات المقلـدة :)م٢٠٠٩(لسود راضية  .٩٢
كلية العلوم االقتصـادية   ،تخصص تسويق ، غير منشورةجستير رسالة ما،"الجزائر

 .الجزائر، قسنطينة -جامعة منتوري ،وعلوم التسيير 

 



١٦٩ 
 

 " تجاهات معلمي المرحلة االبتدائية نحو مهنـة التعلـيم  ا :)م٢٠٠٥( لونيس سعيدة .٩٣
قسم علم الـنفس وعلـوم التربيـة    ، غير منشورة رسالة ماجستير ،  "دراسة ميدانية

 .جامعة الجزائر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، رطفونيا ألوا

 حقوق ورغبات المستهلكين في سياسـات التسـويق   :)م٢٠٠١(ليث سلمان الربيعي  .٩٤
 .جامعة بغداد، مركز بحوث السوق وحماية المستهلك ، مجلة حماية المستهلك 

دار :مـان ع ،سلوك المستهلك مدخل استراتيجي ):م٢٠٠٤(محمد إبراهيم عبيدات  .٩٥
 .الرابعةالطبعة  ،للنشر والتوزيعوائل 

ثورة االتصـاالت  :)هـ١٤٢٦/م ٢٠٠٥(محمد عبد السميع شاهين ،محمد اسعد عالم .٩٦
، الريـاض ،الوطنيـة مكتبة الملك فهـد   ،والمعلومات وأثرها على الحياة المعاصرة

 .الطبعة األولى

 ،النفس التربويأسس علم :)هـ١٤٢٥(العجمي  بليه حمد، محمد إسماعيل عمران .٩٧
 .مكتبة الفالح الطبعة األولى:القاهرة،  رؤية تربوية معاصرة

طبيقية دراسة ت "الشراء عبر االنترنت محددات : )م٢٠٠٥(محمد جمال أبو المجد  .٩٨
دراكات وخصائص المشترين من مواقع التسـوق عبـر   إمقارنة لدوافع واتجاهات و

 .مصر،والتجارةالمجلة العلمية لالقتصاد ، "االنترنت

تيسـيري محمـد   ، احمد محمود الزامـل ، حسام احمد كوكش، محمد سليم الشورة .٩٩
التسوق االلكترونـي باسـتخدام الشـبكة العالميـة االنترنـت      :)م٢٠٠٩(العفيشات 

، المجلة العربية لإلدارة ،"دراسة ميدانية "المحفزات والعوائق أمام المستهلك األردني
 . ١ ع، ٢٩ مج،يونيو ،  األردن

اإلدارة اإلستراتيجية وتنميـة المـوارد    :)هـ١٤٢٩/م٢٠٠٩(مير احمدمحمد س .١٠٠
 .الطبعة األولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة : مان ع، البشرية

 .دار الجامعة الجديدة:اإلسكندرية،السلوك التنظيمي):م٢٠٠٣(محمد سعيد سلطان  .١٠١

دار الثقافـة للنشـر   : عمان ،  مبادئ التسويق :)م٢٠٠٢(محمد صالح المؤذن  .١٠٢
 .الطبعة األولى،والتوزيع 

 في األعمال في عصر التكنولوجيا ةمقدم :)م٢٠٠٤(محمد صالح حناوي وآخرون .١٠٣
 .للطباعة والنشر  الدار الجامعية:اإلسكندرية 



١٧٠ 
 

دار الحامـد للنشـر   :مـان  ع، التسويق االلكتروني:)م٢٠٠٥(محمد ظاهر نصير .١٠٤
 .والتوزيع 

آليـات التواصـل   " التسويق االلكترونـي :)م٢٠٠٨(أبو النجا  محمد عبد العظيم .١٠٥
الطبعـة  ،الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيـع :إلسكندرية ا،"الجديدة مع العمالء

 .األولى

سلوك المستهلك السوداني مـن واقـع    :)م٢٠٠٥(محمد عبد القادر أبو قصيصة  .١٠٦
مقدمـة   بحثورقة  ،المستهلكدراسة تأثير العوامل الداخلية والخارجية على سلوك 

والممارسين في الـوطن العربـي    ميينياألكادالملتقى الرابع حول التسويق بين  إلى
 .اإلمارات العربية المتحدة –والمنعقد في الشارقة 

دار الفجر للنشـر  :القاهرة ، التسويق عبر االنترنت :)م٢٠٠٩(محمد عبده حافظ  .١٠٧
 .األولىالطبعة  ،والتوزيع

اثـر التجـارة   :)هـ١٤٢٨/م٢٠٠٧(إحسان صالح المعتاز ، ميريمحمد فواز الع .١٠٨
دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة فـي  " االلكترونية على تخطيط أعمال المراجعة

 .٢ ع،االقتصاد واإلدارة،مجلة جامعة الملك عبد العزيز،"المملكة العربية السعودية

 اإلمـارات ، واسـتراتيجياته طرائق التدريس ): هـ١٤٢٤(محمد محمود الحيلة  .١٠٩
 .الثالثةالطبعة ،دار الكتاب الجامعي  :العربية المتحدة 

 التجـارة  تنميـة  في ودورها اإللكترونية التجارة):م٢٠٠١( نرمضا محمد محمد .١١٠

االقتصـاد،   منشورة، كليـة  ماجستير غير ، رسالةالعربية مصر لجمهورية الخارجية
 .اإلدارية  للعلوم السادات أكاديمية

ـ ١٤٢٧/م٢٠٠٧( ردينة عثمان يوسـف  ،محمود جاسم الصميدعي .١١١ سـلوك   :)هـ
 .الطبعة األولى ،دار المناهج للنشر والتوزيع: مان ع، المستهلك

 علـى  االنترنيت تأثير) :م٢٠٠٥( العسكري شاكر الصميدعي، أحمد جاسم محمود .١١٢

 حـول  الخـامس  الدولي العلمي الملتقى ورقة بحث مقدمة إلى، األنشطة التسويقية

  .، األردن" المعرفة اقتصاد"

 :عمـان ،السلوك التنظيمي في منظمات األعمال :)م٢٠١٠(محمود سلمان العميان  .١١٣
 .دار وائل للنشر والتوزيع

 



١٧١ 
 

اثر استخدام الخرائط االلكترونية من خالل  :)هـ١٤٣١(مسعود محمد الشهراني  .١١٤
الصـف الثـاني   الشبكة العنكبوتية في تدريس مادة الجغرافيا على تحصيل طـالب  

قسـم  ، غير منشـورة  رسالة دكتوراه ،المتوسط بمحافظة بيشة واتجاهاتهم نحوها
  .مكة المكرمة، القرى أمجامعة  ،كلية التربية ،مناهج وطرق تدريس

التجارية ووسائل الـدفع   األوراق:)م٢٠٠٥(بندق  أنوروائل ، مصطفى كمال طه .١١٥
 .دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية، االلكترونية

دور المنظمات غير الحكومية في حماية  :)م٢٠٠٦(صطفى محمود عبد السالم م .١١٦
 .٤ ع ،الجزائر، يونيو ، مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا ، "حالة مصر" المستهلك

، نظم المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسـية  :)م٢٠٠٢(معالي فهيمي حيدر  .١١٧
 . الدار الجامعية:اإلسكندرية 

دراسة ميدانية  "اتجاهات المستهلك الجزائري نحو اإلعالن:)م٢٠٠٩(معمر ربوح  .١١٨
كليـة العلـوم اإلنسـانية    ، قسم اإلعالم واالتصال ،رسالة ماجستير ،"لمدينة قسنطينة

 .قسنطينة -جامعة منتوري، والعلوم االجتماعية 

اإلعالنـات التجاريـة بـالتلفزيون المصـري      :)م٢٠٠١( عبد الوهابمها احمد  .١١٩
قسم ، رسالة ماجستير، سنة) ١٥-١٢(ات االستهالكية للمراهقينوعالقتها باالتجاه

 .جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة ، اإلعالم وثقافة الطفل 

السلوك الشرائي واتجاهات :) م٢٠٠٣(محمد جمال عطوة ، مها سليمان أبو طالب .١٢٠
كليـة  ، منزليقسم االقتصاد ال، ربات األسر عند التسوق من وسائل البيع المباشرة

 .٤ ع، ٢٤ مج، مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمي، جامعة اإلسكندرية، الزراعة

اتجاهات أعضـاء هيئـة التـدريس     :)هـ١٤٣١/م٢٠١٠(مها عبد اهللا الشريف  .١٢١
قسـم اإلدارة التربويـة   ، رسالة ماجسـتير   ،القرى نحو الحوافز الجديدة أمبجامعة 

 .القرىجامعة أم ،كلية التربية، والتخطيط

التحـدي   "الجامعة ومجتمع المعرفة :)م٢٠٠٦(نجوى جمال الدين ، مهري دياب  .١٢٢
مؤتمر مستقبل التعليم الجـامعي العربـي رؤى    ورقة بحث مقدمة إلى، "واالستجابة

المركـز العربـي للتعلـيم    ،  األولالجزء ، "أبحاث علمية وفعاليات أكاديمية"تنموية 
 .القاهرة، والتنمية

  
 



١٧٢ 
 

حماية المستهلك  في الفقه االقتصادي ): م ٢٠٠٢(مــوفق محمــد عبــده  .١٢٣
  .الطبعة األولـــى ،دار مجدالوي   ،"دراسة مقارنة" اإلسالمي

ـ ١٤٢١/م٢٠٠١(صفاء سيد محمود ، ناديا حبيب أيوب .١٢٤ اسـتخدام شـبكة    :) هـ
مجلة اإلدارة ،  االنترنت في اإلعالن االلكتروني في منشآت الحاسب اآللي السعودية

  .٤ ع،٤٠ مج،شوال ، العامة 

 أسـامة دار : عمـان  ،التجارة والتسويق االلكتروني:)م٢٠٠٩(ناصر وسام خليل .١٢٥
 .الطبعة األولى ،للنشر

مركـز  ،  المدخل إلـى علـم الـنفس التربـوي    :)م٢٠٠٢(نبيلة ميخائيل مكاري .١٢٦
 .مصر، اإلسكندرية للكتاب 

 .المريخ دار: عمان ، اإللكترونية اإلدارة) : م٢٠٠٤( نجم عبود نجم .١٢٧

اسـتراتيجيات  :)م٢٠٠٤(احمـد محمـد البرزنجـي   ، بروارينزار عبد المجيد ال .١٢٨
الطبعة ، دار وائل للنشر والتوزيع:مان ع، الوظائف -األسس -المفاهيم –التسويق 

 .  األولى

تأثير الكلمة المنطوقة علـى القـرار الشـرائي    ): م٢٠٠٩(نظام موسى سويدان  .١٢٩
جامعـة  ،قسـم التسـويق  ،ك من حيث اختياره ووالءه للعالمـة التجاريـة  للمستهل

 .األردن،البترا

 ،بيئة وفرص التجارة االلكترونية في دولة اإلمـارات  :)م٢٠٠١(نهلة قصراوي  .١٣٠
 .الطبعة األولى،مطابع البيان التجارية  :اإلمارات

إلى فائض العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤدية ): هـ١٤٢٥(صقر  هالة نهاد .١٣١
غيـر   رسالة ماجسـتير  ،"دراسة ميدانية في مدينة جدة "االستهالك لألسرة السعودية

جامعـة الملـك عبـد    ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم علم االجتماع ،منشورة 
 .العزيز

تسويق خدمات المعلومـات عبـر   : )هـ١٤٣٠/ م ٢٠٠٩(هشام عبد اهللا العباس .١٣٢
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   العربية السعوديةلمملكة ا
  وزارة التعليم العالي

  جامعة أم القرى
  كلية الفنون والتصميم الداخلي

   قسم السكن وإدارة المنزل
  

  /...............................................................سعادة الدكتور
  وبعد                                  ..السالم عليكم ورحمته اهللا وبركاته         

التسوق االلكتروني وأثرة على اتجاهات ( بين يدي سعادتكم استمارة استبيان لدراسة بعنوان
تخصص .وذلك ضمن الحصول على درجة الماجستير) األسرة االستهالكية في عصر المعلوماتية

كم نأمل منكم المساهمة في تحليلها وتنقيحها والمشاركة بإبداء أرائ.  سكن وإدارة منزل
شاكرين ومقدرين ،السديدة والقيمة والتي سيكون لها اكبر األثر في إثراء البحث وإغنائة 

  : مع العلم إن أهداف البحث وفروضه كانت كالتالي. حسن تعاونكم
  : أھداف البحث

درجة قیام األسر السعودیة بالشراء من مواقع التسوق االلكترونیة، ونوعیة السلع والخدمات التي  تحدید -١
  .تفضل شرائھا عبر االنترنت

إیجاد الفروق بین أسر العینة في خصائصھا االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة وبین درجة قیامھا بالتسوق  -٢
 .االلكتروني في عصر المعلوماتیة ، واتجاھات األسرة االستھالكیة

  .االلكترونيتحدید مدى إلمام اسر العینة بمزایا وعیوب التسوق االلكتروني وخطوات الشراء  -٣
التعرف على اتجاه العالقة بین القیام بالتسوق االلكتروني في عصر المعلوماتیة  و االتجاھات  -٤

 االستھالكیة لألسرة السعودیة 
المكون الوجداني، المكون المعرفي، المكون (التعرف على اتجاھات األسر االستھالكیة بمكوناتھا الثالث -٥

 ).السلوكي
  : فروض البحث   

ق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أسر العینة في محور التسوق االلكتروني في عصر توجد فرو .٨
عدد أفراد ، المھنة، العمر، المستوى التعلیمي،الحالة االجتماعیة(المعلوماتیة تبعا لمتغیرات الدراسة

 )الدخل الشھري،األسرة 
حور اتجاھات األسرة االستھالكیة توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أسر العینة في م .٩

الدخل ،عدد أفراد األسرة،المھنة،العمر،المستوى التعلیمي،الحالة االجتماعیة(تبعا لمتغیرات الدراسة 
 )الشھري

وأبعاد محور اتجاھات في عصر المعلوماتیة  توجد عالقة ارتباطیھ بین أبعاد محور التسوق االلكتروني  .١٠
 .األسرة االستھالكیة

 .في عصر المعلوماتیة مشاركة  العوامل المؤثرة على قیام األسرة بالتسوق االلكتروني  تختلف نسبة .١١
 .تختلف نسبة مشاركة  العوامل المؤثرة على اتجاھات األسرة االستھالكیة .١٢

  

 

 

  



٢ 
 

 
١-  

                                    أنثى □                          ذكر        □
٢-  

 غیر سعودي □                             سعودي □
 

٣-  
 دكتوراه-ماجستیر جامعي دبلوم-ثانویة عامة متوسط أو اقل البیان

   الزوج
 

   

   الزوجة
 

   

٤-  
سنة ٢٥من  البیان

ألقل من 
 سنة٣٥

سنة ٣٥من 
ألقل من 

 سنة٤٥

سنة ٤٥من
ألقل  من 

 سنة٥٥

سنة ٥٥من 
 ٦٥ألقل  من 
 سنة

سنة   ٦٠
 فأكثر

   الزوج
 

    

   الزوجة
 

    

٥-  
 وظیفة البیان

 حكومیة
 في وظیفة

 خاص قطاع
 یعمل ال متقاعد حرة أعمال

   الزوج
 

    

   الزوجة
 

     
 

٦-  
 ١٠ من أكثر أفراد ١٠-٨ أفراد  ٨-٦ أفراد ٦-٤ أفراد ٤-٢

 أفراد
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٧-  
  اقل من    البیان

 ریال٣٠٠٠
-٣٠٠٠من

 ریال٦٠٠٠
-٦٠٠٠من

 ریال٩٠٠٠
-٩٠٠٠من

 ریال١٢٠٠٠
  -١٢٠٠٠من

 ریال١٥٠٠٠٠
أكثر من 
 ریال١٥٠٠٠

   الزوج
 

     

   الزوجة
 

     

  ھل سبق أن قمت بالشراء عن طریق األسواق اإللكترونیة؟ -٨
  ال □                                  نعم   □
 

٩-  
  لم أتعامل □   كنت أتعامل سابقا وتوقفت □   أكثر من مرة □   مرة واحدة   □

 
١٠-  

 محلیة □                    أجنبیة  □              عربیة  □

) :یمكن اختیار أكثر من وسیلة(  

 الحواله البنكية □  )ماستر كارد –فيزا (البطاقات االئتمانية  □         
                   )كارد ون یو، كاش( الكترونیة نقود □                الدفع مسبقة ائتمانیة بطاقات  □  

  االستالم عند كاش الدفع □

خدمة من أكثر اختیار یمكن( 

  الصحیة الخدمات
  التعلیمة الخدمات
  )والفنادق الطیران(والسفر السیاحة خدمات

  
  ............................................................................................تذكر أخرى

 سلعة من أكثر اختیار یمكن( 

  برامج الكمبیوتر  السیارات
  الساعات أو المجوھرات  العقارات

  األفالم والمسلسالت  مواد التجمیل أو العطور
  الكتب والمراجع  اإلكسسوارات

  األدوات المنزلیة  األجھزة الكھربائیة
  أجھزة الكمبیوتر وملحقاتھا  المالبس    

  األجھزة الخلویة وملحقاتھا  األثاث والمفروشات
  األلعاب التقلیدیة أو االلكترونیة  األحذیة أو الحقائب

    مواد غذائیة
  

  ............................................................................تذكر أخرى
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 مالحظات مناسبة غیر مناسبة العبارات م

 
    التسوق االلكرتوين يوفر منتجات أعىل جودة ١

    التسوق االلكرتوين يقدم معلومات عن السلع واخلدمات بأكثر من لغة ٢
    التسوق االلكرتوين يوفر الوقت واجلهد ٣
    التسوق االلكرتوين يوفر تنوعا اكرب يف املنتجات ٤
    التسوق االلكرتوين يوفر منتجات وخدمات أرخص ثمنا ٥
    تساعد مواقع التسوق عرب اإلنرتنت يف رسعة البحث عن املنتجات ٦
    االلكرتوينسهولة املقارنة بني األسعار تدفعني للتسوق  ٧
 املعروضـة البيانـات صـحة و يضـمن التسـوق االلكـرتوين املصـداقية ٨

 للعميل
   

    التسوق االلكرتوين يوفر بعض السلع غري املتوفرة يف األسواق التقليدية ٩
التسوق االلكرتوين يوفر املعلومات الكافية عن السـلعة مقارنـة بالتسـوق  ١٠

 التقليدي
   

    االلكرتوين يمتاز بالعروض الرتوجيية أكثر من التسوق التقليديالتسوق  ١١
التسوق االلكرتوين يتيح االشرتاك يف املزادات االفرتاضية التي تقـوم  هبـا  ١٢

 مواقع البيع
   

    مواقع التسوق االلكرتوين معروفة وجديرة بالثقة ١٣
    البائعني  ضغط دون التسوق االلكرتوين يتيح فرصة االختيار ١٤
    التسوق االلكرتوين يقدم معلومات عن السلع واخلدمات بأكثر من لغة ١٥
التسوق االلكرتوين يمكنني من التسوق يف أي وقت خـالل اليـوم  لكثـرة  ١٦

 ارتباطايت ومشاغيل اليومية
   

 خطوات التسوق االلكرتوين والرشاء عرب االنرتنت سهلة وميرسة ١٧
 

   

    االلكرتوين يصعب معه معاينة السلعة قبل الرشاء حسيا وشخصياالتسوق  ١٨
    حيتمل التسوق االلكرتوين درجة من املخاطرة يف عملية الرشاء ١٩
    التسوق االلكرتوين أكثر صعوبة من  التسوق يف األسواق التقليدية ٢٠
    خطوات عملية الرشاء االلكرتوين أمر معقد ٢١
التسوق االلكرتوين التفاوض يف السـعر بـني العميـل والبـائع ال يمكن يف  ٢٢

 لعدم وجود تواصل وجها لوجه
   

    السلع املباعة بالتسوق االلكرتوين ليس هلا ضامن عادة ٢٣
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 الشراء قبل ما مرحلة: األول البعد 
األصدقاء واملعارف واجلريان يف احلصول عىل معلومات عن اعتمد عىل   ٢٤

 .املواقع االلكرتونية
   

اعتمــد عــىل توصــيات ونصــائح املواقــع املتخصصــة إلرشــاد وتوعيــة  ٢٥
 املشرتين

   

بـآي (اشرتك يف رشكـات ومواقـع الضـامن إلمتـام عمليـة الرشـاء مثـل  ٢٦
 )PayPalبال

   

    والتخطيط هلا مسبقا قبل الرشاء االلكرتوينأقوم بتحديد احتياجايت  ٢٧
ــدر  ٢٨ ــحف مص ــاز والص ــة والتلف ــة كاإلذاع ــالن  التقليدي ــائل اإلع وس

 للحصول عىل معلومات عن التسوق االلكرتوين
   

تـدفعني معلومـات اإلعالنـات اجلذابـة يف املواقـع واملنتـديات للرشـاء  ٢٩
 الكرتونيا

   

املسوقة عرب االنرتنـت عـىل التعـرف مواقـع تساعد إعالنات الرشكات  ٣٠
 )العربية واألجنبية واملحلية(التسوق االلكرتونية املختلفة 

   

يوفر التسوق االلكرتوين املعلومات الكافية عن جديد السلع واخلدمات  ٣١
 املعروضة للبيع

   

    أقارن مابني أسعار املنتجات املعلن عنها يف مواقع التسوق املختلفة ٣٢
 للمتلقـي يتـيح أسـلوب عـرض تستخدم مواقع التسوق االلكرتونية ٣٣

 املعروضة عن املنتجات مفصلة معلومات
   

    أشرتي فقط من املواقع ذات التصميم اجليد ٣٤
أفاضل بني البدائل املتاحة للمنتجات وفقا لدرجة جـودة السـلعة املـراد  ٣٥

 رشائها
   

 ضامن للمنتجات للمعلن عنها يف مواقـع التسـوق االلكـرتوين  وجود ٣٦
 يدفعني الختاذ قرار رشائها

   

إدارة مواقع التسـوق االلكرتونيـة تـزود املسـتهلكني باملعلومـات التـي  ٣٧
 حيتاجوهنا عن السلع واخلدمات

   

 مرحلة الشراء الفعلي: البعد الثاني 
    االلكرتوين ألهنا وسيلة آمنةاستخدام بطاقة االئتامن يف التسوق  ٣٨

تعرضت لعملية احتيال ونصب عند رشائي من بعـض مواقـع التسـوق  ٣٩
 االلكرتوين

   

سبق أن تعرضت لعملية اخـرتاق حلسـاب بطـاقتي االئتامنيـة يف الرشـاء  ٤٠
 االلكرتوين
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االئتامن جيعل التسـوق  بطاقات استخدام حلامية الكافية الوسائل توافر ٤١
 االلكرتوين أكثر راحة وأمانا

   

الرشـكة يـدفعني للتسـوق  و العميـل بنيssl)(آمنة  اتصاالت وجود ٤٢
 الكرتونيا

   

أحاول أن أتفادى قدر اإلمكان استخدام بطاقتي االئتامنيـة للرشـاء عـرب  ٤٣
 اإلنرتنت

   

    أتسوق الكرتونيا من املواقع التي تقدم أكثر من وسيلة للدفع ٤٤

    بطاقة االئتامن مسبقة الدفع أكثر آمانا يف الدفع عند الرشاء االلكرتوين ٤٥

     بالتزاماهتا يف مواعيد التسليم التي تفي اشرتي من املتاجر االلكرتونية ٤٦

أشرتي الكرتونيا من املواقـع التـي توضـح تفاصـيل إجـراءات األمـان  ٤٧
 لدهيم

   

للشـحن  التـي تقـدم بـدائل خمتلفـة  اشرتي مـن املتـاجر االلكرتونيـة ٤٨
 والتوصيل وفقا لرغبة العميل

   

استفيد من فرتة عروض الشحن املجانية بالرشاء خالل الفـرتة املحـددة  ٤٩
 لذلك

   

 مرحلة ما بعد الشراء: البعد الثالث
 األموال برد أتسوق الكرتونيا من املواقع التي تتعهد فيها الرشكة ٥٠

 العميل أو تلفها لتصورات مطابقة املنتجات عدم حالة يف املدفوعة
   

أتعامل مع املواقع التي تقدم خدمات مـا بعـد البيـع كالصـيانة وإعـادة   ٥١
 السلعة أو استعادة املبلغ 

   

تتواصل إدارة خدمات العمـالء مـع املتسـوقني الكرتونيـا بعـد الرشـاء  ٥٢
 .رشائهااجلديدة عن املنتجات التي سبق  باملعلومات وتزودهم 

   

أفضل الرشاء من املتاجر االلكرتونية التي تقـيم درجـة رضـا املسـتهلك  ٥٣
 .عن السلعة أو اخلدمة بعد الرشاء
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غير  مناسبة العبارات م

 مناسبة

 مالحظات

 
    . مشاهدة اإلعالنات تدفع لرشاء ماركات السلع العاملية املرتفعة الثمن ١

    . أميل إلنفاق الكثري من املال لرشاء سلع مسايرة للموضة العاملية ٢

    أهتم بمتابعة اجلديد يف عامل السلع من خالل مواقع البيع االلكرتونية ٣

    عنها ولست يف حاجة فعلية هلاتدفعني طريقة تصميم املوقع لرشاء سلع معلن  ٤

أفضل رشاء السـلع مـن متـاجر التسـوق االلكرتونيـة ولكـن بعـد سـؤال  ٥
 املجربني هلا

   

البد من مراعاة ميزانية األرسة املالية عند الرغبـة يف رشاء سـلع وخـدمات  ٦
 حيتاجها أفراد األرسة

   

ومتطلبـات ورغبـات أرى أن دخل األرسة ال يكفى لسد مجيع احتياجـات  ٧
 أفراد األرسة

   

    .البد من  مقارنة األسعار قبل رشاء احتياجات ومتطلبات األرسة ٨

    ينبغي حتديد أولويات ما أحتاج رشاؤه  يف ضوء ميزانية األرسة  ٩

البد من املفاضلة بني أنواع السلع املختلفة من حيث مالئمة سعرها مليزانيـة  ١٠
 األرسة

   

أرى أن مراجعة ما تم إنفاقه من ميزانية األرسة املالية أمـر رضوري للتأكـد  ١١
 من انه تم وفقا ألولويات احتياجات ورغبات األرسة  

   

  
أميل إىل التعامل مع املتاجر التي تعطـي معلومـات صـحيحة وكافيـة عـن  ١٢

 .السلع واخلدمات التي تقدمها
   

    مجع املعلومات املتعلقة برشاء السلع أمر مهم قبل اختاذ قرار الرشاء  ١٣

اإلرشادات واملعلومات املوضـحة عـن السـلع  توضـح مكوناهتـا وكيفيـة  ١٤
 استخدامها

   

جيب اإلطالع عىل املعلومات املقدمة عن السلع واخلدمات ودرجة  جودهتا  ١٥
 .قبل الرشاء

   

    تعرفني عىل السلع واخلدمات املفضلة بالنسبة يلاملواقع االلكرتونية  ١٦

أرى أن دخل األرسة ال يكفى لسد مجيع احتياجـات ومتطلبـات ورغبـات  ١٧
 . أفراد األرسة

   

لدي القدرة عىل تذكر كل ما يقال يف اإلعالن االلكرتوين من معلومات عن  ١٨
 .السلع واخلدمات
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الرشاء من األسواق التجارية غالية الثمن يـدعو للتبـاهي أمـام األصـدقاء  ١٩

 واجلريان 
   

مشاهدة اإلعالنات تدفع لرشاء ماركات السلع العاملية املرتفعة الثمن بحثـا  ٢٠
 .عن التميز

   

الدوافع العاطفية كثريا ما تدفع إىل رشاء سلع ليس هلا فائدة حقيقـة إلفـراد  ٢١
 األرسة 

   

    .اشعر بالرغبة يف رشاء السلع االستهالكية والكاملية عند زيادة الدخل املايل ٢٢

    .اشعر بالندم واإلحباط عىل رشاء بعض السلع من املتاجر االلكرتونية ٢٣

    .أميل إىل رشاء السلع أكثر من مرة بغض النظر عن حاجتي الفعلية هلا ٢٤

احــرص عــىل إقنــاع أفــراد األرسة برضــورة االلتــزام بامليزانيــة املخصصــة  ٢٥
 . لإلنفاق

      

    اعتقد أن التسوق من املواقع االلكرتونية يسبب زيادة االستهالك ٢٦

ال أحبذ االقرتاض لرشاء سلع أو االنتفـاع باخلـدمات مهـام كانـت حاجـة  ٢٧
 .األرسة هلا

   

    .  أميل الدخر جزء من ميزانية األرسة املايل إلنفاقه عند الرضورة ٢٨

    أعجب بطريقة التنظيم والتنسيق اخلاص باملتجر االلكرتوين  ٢٩

    اإلعالنات باملواقع االلكرتونية ال تثري رغبتي للتسوق  ٣٠

    أمتنى أن اقنتي كل السلع واخلدمات املعلن عنها عىل صفحات النت ٣١

 
  



 
 

  
  
  

  

  
 

 



 

 
 

  قائمة بأسماء األساتذة أعضاء لجنة التحكيم
  )مرتبة حسب الدرجة العلمية(

 العمل جهة والتخصص العلمية الدرجة االسم م

   واإلدارة االقتصاد كلية التسويق بقسم أستاذ الصمادي أحمد سامي د.أ -١
 العزيز عبد الملك جامعة

 األسرة مؤسسات بقسم أستاذ شلبي فؤاد وفاء د.أ -٢
 والطفولة

   المنزلي االقتصاد كلية
 حلوان جامعة

 السكن بقسم مشارك أستاذ بالخيور أحمد أميرة. د -٣
 المنزل وإدارة

   الداخلي والتصميم الفنون كلية
 القرى أم جامعة

   واإلدارة االقتصاد كلية االقتصاد بقسم مشارك أستاذ فاضل صالح أيمن.د -٤
 العزيز عبد الملك جامعة

 التربية بقسم مشارك أستاذ أحمد شعبان إيمان. د -٥
 األسرية

   التربية كلية
 القرى أم جامعة

 المالبس بقسم مشارك أستاذ رفاعي أحمد حاتم. د -٦
 والنسيج

   المنزلي االقتصاد كلية
 حلوان جامعة

 السكن بقسم مشارك أستاذ باصبرين محمد سكينة. د -٧
 المنزل وإدارة

    المنزلي لالقتصاد التربية كلية
 العزيز عبد الملك جامعة

 التربية بقسم مشارك أستاذ سالم إمام ماجدة. د -٨
 األسرية

   اإلنسانية والعلوم التربية كلية
 طيبة جامعة

 الرحمن منارعبد. د -٩
 خضر

 السكن بقسم مشارك أستاذ
 المنزل وإدارة

   الداخلي والتصميم الفنون كلية
 القرى أم جامعة

 السكن بقسم مساعد أستاذ الرفاعي عبيد إيمان.د - ١٠
 المنزل وإدارة

   الداخلي والتصميم الفنون كلية
 القرى أم جامعة

 إدارة بقسم مساعد أستاذ الدوعان محمد حامد. د - ١١
 عامة

   واإلدارة االقتصاد كلية
 العزيز عبد الملك جامعة

 التربية بقسم مساعد أستاذ حماد فهمي ديانا. د   - ١٢
 النفس وعلم

 اإلدارية والعلوم اآلداب كلية
 القرى أم جامعة



 
 

 السكن بقسم مساعد أستاذ العبدلي أحمد سميرة. د - ١٣
 المنزل وإدارة

 الداخلي والتصميم الفنون كلية
 القرى أم جامعة

 إدارة بقسم مساعد أستاذ اإلدريسي توفيق محمد.د - ١٤
 عامة

   واإلدارة االقتصاد كلية
 العزيز عبد الملك جامعة

   واإلدارة االقتصاد كلية التسويق بقسم مساعد أستاذ خياط رضا محمد. د  - ١٥
 العزيز عبد الملك جامعة

 السكن بقسم مساعد أستاذ قمره محمد هنادي.د - ١٦
 المنزل وإدارة

 الداخلي والتصميم الفنون كلية
  القرى أم جامعة

 
  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

  المملكة العربية السعودية 
  رقم االستبيان            التعليم العاليوزارة 

  جامعة أم القرى 
  كلیة الفنون والتصمیم الداخلي

  قسم سكن وإدارة منزل
  
  

  المكرمة ربة األسرة / المكرم رب األسرة 

  

  ...وبعد           السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

واالتجاھات أقدم لكم ھذه االستمارة والتي تتعلق بدراسة التسوق االلكتروني 
االستھالكیة لألسرة ونظرا الن نجاح ھذه الدراسة مرتبط بموضوعیة ودقة اإلجابة لذا 

مع العلم بان ھذه ،أرجو منكم عدم ترك أي سؤال أو عبارة دون اإلجابة علیھا 
  .المعلومات تحاط بسریة تامة ولن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي فقط

  
  

  ....ولكم جزيل الشكر والتقدير على مساهمتكم في إتمام هذه الدراسة  
  
  
  

  واهللا ولي التوفيق                                                                           
 الباحثة                         



 
 

 
 

 زوجة □             زوج □:  الحالة االجتماعیة -١
                                                                  

 : المستوى التعلیمي -٢
  دراسات علیا جامعي/ دبلوم  ثانویة فما دون البیان

 )دكتوراه-ماجستیر(

   الزوج
 

  

   الزوجة
 

  

 : العمر-٣
 ٣٥ من اقل البیان

 سنة
 سنھ ٣٥ من

 ٤٥ من ألقل
 سنھ

 ألقل سنھ ٤٥ من
 سنھ ٥٥ من

 فأكثر سنھ ٥٥ من

   الزوج
 

   

   الزوجة
 

   

 
 : عدد أفراد األسرة-٤

 أقل إلي أفراد ٥ من أفراد ٥ من أقل
 أفراد ٧ من

 فأكثر أفراد ٧ من

  
 

   
 

  
 : مقدار الدخل الشھري -٥
  ریال ٣٠٠٠من البیان

  إلى
 ریال ٨٠٠٠

ریال  ٨٠٠٠من 
إلى 
 ریال١٣٠٠٠

ریال  ١٣٠٠٠من
  إلى
 ریال ١٨٠٠٠

 ریال ١٨٠٠٠ من
 فأكثر

   الزوج
 

   

   الزوجة
 

   

  
  
 



 
 

  كم عدد المرات التي قمت فیھا بالشراء من السوق اإللكتروني؟ -٦
     كنت أتعامل سابقا وتوقفت □   أكثر من مرة □   مرة واحدة   □           

 
 : أفضل التسوق من مواقع -٧

 محلیة □                    أجنبیة  □              عربیة  □

 يمكن اختيار أكثر من وسيلة: (أفضل الدفع عبر الوسائل اآلتية(  
 الحواله البنكية □          )ماستر كارد –فيزا (البطاقات االئتمانية  □           
                   )كارد ون یو، كاش( الكترونیة نقود □              الدفع مسبقة ائتمانیة بطاقات  □     

  االستالم عند كاش الدفع □

أكثر الخدمات التي أقوم باستخدامھاخدمة من أكثر اختیار یمكن( 

  الصحیة الخدمات
  التعلیمة الخدمات
  )والفنادق الطیران(والسفر السیاحة خدمات

  
  

 )يمكن اختيار أكثر من سلعةأكثر السلع التي أقوم بشرائھا عن طریق التسوق االلكتروني- ١٠
  برامج الكمبیوتر  السیارات
  الساعات أو المجوھرات  العقارات

  األفالم والمسلسالت  مواد التجمیل أو العطور
  الكتب والمراجع  اإلكسسوارات

  األدوات المنزلیة  األجھزة الكھربائیة
  أجھزة الكمبیوتر وملحقاتھا  المالبس    

  وملحقاتھااألجھزة الخلویة   األثاث والمفروشات
  األلعاب التقلیدیة   األحذیة أو الحقائب

  األلعاب االلكترونیة  مواد غذائیة
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 
 



 
 

 
 

     

 ١ ٢ ٣ التسوق االلكرتوين يوفر منتجات عالية اجلودة  ١

 ١ ٢ ٣ االلكرتوين يقدم معلومات عن السلع واخلدمات بأكثر من لغةالتسوق  ٢

 ١ ٢ ٣ التسوق االلكرتوين يوفر الوقت واجلهد ٣

 ١ ٢ ٣ الرشكة يدفعني للتسوق الكرتونيا و العميل بنيssl)(آمنة  اتصاالت وجود ٤
 ١ ٢ ٣ التسوق االلكرتوين يوفر منتجات وخدمات أرخص ثمنا ٥
 ١ ٢ ٣ التسوق عرب اإلنرتنت يف رسعة البحث عن املنتجاتتساعد مواقع  ٦
 ١ ٢ ٣ للعميل املعروضة البيانات صحة و التسوق االلكرتوين يضمن املصداقية ٧
 ١ ٢ ٣ التسوق االلكرتوين يوفر منتجات غري متوفرة يف األسواق التقليدية ٨
 ١ ٢ ٣ التسوق االلكرتوين يمتاز بالعروض الرتوجيية  ٩

 ١ ٢ ٣ التسوق االلكرتوين يتيح االشرتاك يف املزادات التي تقوم  هبا مواقع البيع ١٠
 ١ ٢ ٣ البائعني  ضغط دون التسوق االلكرتوين يتيح فرصة االختيار ١١
 ١ ٢ ٣ التسوق االلكرتوين يسهل عملية املقارنة بني السلع واألسعار ١٢
 ١ ٢ ٣ االنرتنت سهلة وميرسةخطوات التسوق االلكرتوين والرشاء عرب  ١٣
 ٣ ٢ ١ التسوق االلكرتوين يصعب معه معاينة السلعة قبل الرشاء حسيا وشخصيا ١٤
 ٣ ٢ ١ حيتمل التسوق االلكرتوين درجة من املخاطرة يف عملية الرشاء ١٥
 ٣ ٢ ١ ال يمكن التفاوض يف السعر بني العميل واملتجر االلكرتوين لعدم وجود تواصل وجها لوجه ١٦
 ٣ ٢ ١ السلع املباعة تكون غري مطابقة للمواصفات أو هبا تلف أحياناً  ١٧
 ٣ ٢ ١ سبق أن تعرضت لعملية اخرتاق حلساب بطاقتي االئتامنية يف الرشاء االلكرتوين ١٨
 ٣ ٢ ١ تأخر وصول املنتج نظرا إلجراءات الشحن ١٩
 ١ ٢ ٣ املواقع االلكرتونيةاعتمد عىل  األصدقاء يف احلصول عىل معلومات عن  ٢٠
 ١ ٢ ٣ اعتمد عىل توصيات ونصائح املواقع املتخصصة إلرشاد وتوعية املشرتين ٢١
 ١ ٢ ٣ )PayPalبآي بال(اشرتك يف رشكات ومواقع الضامن إلمتام عملية الرشاء مثل  ٢٢
 ١ ٢ ٣ أقوم بتحديد احتياجايت والتخطيط هلا مسبقا قبل الرشاء االلكرتوين ٢٣
 ١ ٢ ٣ مواقع التسوق االلكرتونية تزود املستهلكني باملعلومات التي حيتاجوهنا عن السلع واخلدمات ٢٤

 ١ ٢ ٣ استخدام بطاقة االئتامن يف الرشاء االلكرتوين ألهنا وسيلة آمنة ٢٥

 ١ ٢ ٣ أتسوق الكرتونيا من املواقع التي تقدم أكثر من وسيلة للدفع ٢٦



 
 

     

 ١ ٢ ٣  بالتزاماهتا يف مواعيد التسليم التي تفي االلكرتونيةاشرتي من املتاجر  ٢٧

 ١ ٢ ٣ أشرتي الكرتونيا من املواقع التي توضح تفاصيل إجراءات األمان لدهيم ٢٨

 ١ ٢ ٣ للشحن والتوصيل وفقا لرغبة العميل التي تقدم بدائل خمتلفة  اشرتي من املتاجر االلكرتونية ٢٩

 ١ ٢ ٣ الشحن املجانية بالرشاء خالل الفرتة املحددة لذلكاستفيد من فرتة عروض  ٣٠

أشرتي فقط من املواقـع ذات التصـميم اجليـد التـي تقـدم معلومـات مفصـلة عـن املنتجـات  ٣١
 واخلدمات 

١ ٢ ٣ 

 ١ ٢ ٣ أفاضل بني البدائل املتاحة للمنتجات وفقا لدرجة جودة السلعة املراد رشائها ٣٢

 ١ ٢ ٣ يدفعني الختاذ قرار رشائها ضامن للمنتجات املعلن عنها يف مواقع التسوق االلكرتوين  وجود ٣٣

حالـة عـدم  األمـوال املدفوعـة يف بـرد تسوقت الكرتونيا من املواقع التي تتعهد فيها الرشـكة ٣٤
 العميل أو تلفها لتصورات املنتجات مطابقة

١ ٢ ٣ 

تقيم درجة رضـا املسـتهلك عـن السـلعة أو اخلدمـة بعـد  تسوقت من املتاجر االلكرتونية التي ٣٥
 الرشاء

١ ٢ ٣ 

 ١ ٢ ٣ اجلديدة عن املنتجات  باملعلومات تتواصل معي إدارة خدمات العمالء بعد الرشاء وتزودين  ٣٦

 ١ ٢ ٣ اكرر الرشاء من املواقع التي امتازت بجودة خدماهتا  ٣٧

 ١ ٢ ٣ كالصيانة للسلع تسوقت من متاجر تقدم خدمات ما بعد البيع ٣٨

 ١ ٢ ٣ تسوقت من متاجر تسمح باستبدال السلعة يف حالة عدم مطابقتها للمواصفات ٣٩

 ١ ٢ ٣ تسوقت من متاجر تسمح باستعادة املبلغ يف حالة عدويل عن الرشاء  ٤٠

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

     
 ١ ٢ ٣ اقرأ اإلرشادات واملعلومات املوضحة عن السلع ألعرف مكوناهتا وكيفية استخدامها ١
 ١ ٢ ٣ أطلع عىل املعلومات املقدمة عن السلع واخلدمات ومدى مطابقتها ملعايري اجلودة ٢
 ١ ٢ ٣ أتابع املواقع االلكرتونية ألتعرف عىل السلع واخلدمات املفضلة بالنسبة يل ٣
 ١ ٢ ٣ مجع املعلومات املتعلقة برشاء السلع أمر مهم قبل اختاذ قرار الرشاء   ٤
 ١ ٢ ٣ أميل إىل التعامل مع املواقع التي تعطي معلومات صحيحة وكافية عن السلع واخلدمات ٥
 ٣ ٢ ١ تدفعني معلومات اإلعالنات اجلذابة يف املواقع واملنتديات للرشاء الكرتونيا ٦
 ٣ ٢ ١ اعتقد أن مشاهدة اإلعالنات تدفع لرشاء ماركات السلع العاملية املرتفعة الثمن بحثا عن التميز  ٧
 ٣ ٢ ١ اشعر بالرغبة يف رشاء السلع االستهالكية والكاملية عند زيادة الدخل املايل  ٨
 ٣ ٢ ١ اشعر بالندم واإلحباط عىل رشاء بعض السلع من املتاجر االلكرتونية ٩

 ٣ ٢ ١ أحب الرشاء من املتاجر االلكرتونية ألتباهى أمام األصدقاء واجلريان ١٠
 ٣ ٢ ١ اعتقد أن التسوق من املواقع االلكرتونية يسبب زيادة االستهالك ١١
 ١ ٢ ٣ ال أحبذ االقرتاض لرشاء السلع أو االنتفاع باخلدمات مهام كانت حاجة األرسة هلا ١٢
 ١ ٢ ٣ أميل الدخر جزء من دخل األرسة املايل إلنفاقه عند الرضورة  ١٣
 ١ ٢ ٣ أعجب بطريقة التنظيم والتنسيق اخلاص باملتجر االلكرتوين  ١٤
 ٣ ٢ ١ أمتنى أن اقنتي كل السلع واخلدمات املعلن عنها يف املواقع االلكرتونية  ١٥
 ١ ٢ ٣ االلكرتونيةاشعر باملتعة عند الرشاء  من املواقع  ١٦
 ١ ٢ ٣ احرص عىل إقناع أفراد األرسة برضورة االلتزام بامليزانية املخصصة لإلنفاق  ١٧
 ١ ٢ ٣ البد من  مقارنة األسعار قبل رشاء احتياجات ومتطلبات األرسة ١٨
 ١ ٢ ٣ األرسةينبغي مراجعة ما تم إنفاقه من ميزانية األرسة للتأكد من انه تم وفقا ألولويات ورغبات  ١٩
 ١ ٢ ٣ أتابع اجلديد يف عامل السلع من خالل مواقع البيع االلكرتونية ٢٠
 ٣ ٢ ١ تدفعني طريقة تصميم املوقع لرشاء سلع معلن عنها ولست يف حاجة فعلية هلا ٢١
 ٣ ٢ ١ أميل إلنفاق الكثري من املال لرشاء سلع مسايرة للموضة العاملية   ٢٢
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  حثـخص البـمل

التسوق االلكتروني وأثره على اتجاهات األسرة االستهالكية في عصر  :العنوان
  المعلوماتية

  :وقد اشتمل البحث على أربعة أبواب وضعت على النحو التالي

  .البحوث والدراسات السابقة، مدخل البحث: ويتضمن فصلين هما  مدخل البحث الباب األول
  خطة البحث:الفصل األول

  :فصل على وقد اشتمل هذا ال

المقدمة والمشكلة البحثية 

 عمليـة  سهل الدول مما بين الحدود إذابة في ساهم المعلومات تقنية في واالبتكار أن التطور

 التـي  البيع، فـالمميزات  في الطرق التقليدية من أفضل بطريقة والخدمات للسلع التجاري التبادل

 نموهـا  فـي  ساهم مما األخرى االتصال وسائل في تتوافر للمعلومات ال العالمية الشبكة بها تتمتع

وقد أدرك المستهلكون ومنظمات األعمال المزايا الفريدة والجديـدة التـي يمكـن    . مطرد وبشكل
تحقيقها عبر االرتباط باالنترنت فاألفراد يستطيعون أن يتصلوا بالبائعين ويبحثون عن المنتجـات  

ر تقويم البدائل المتعددة على االنترنـت  من سلع وخدمات ويخططون وينفذون عملية الشراء عب
، وأصبح التسوق عبر االنترنت ظاهرة معاصـرة . وإجراء مقارنات األسعار واتخاذ قرار الشراء

وفـي ذلـك   ،إذ يقبل ماليين الناس على التسوق بانتظام مستخدمين أجهزة الكمبيوتر الشخصـية 
كما يقتصد في المال ألنـه  ، للشراءاقتصاد للوقت لعدم وجود حاجة للذهاب إلى المركز التجاري 

يوفر تكاليف التنقل وربما السفر فضال عن أن  المتسوق يقوم بعملية تسوق واسعة عبر االنترنت 
وتكتسب األسر الكثير من المعتقـدات ،كمـا   . ليختار السلعة أو الخدمة المناسبة بالسعر المناسب

ر التسويقية أن سلوكها الشرائي يتشـكل  تتبنى العديد من االتجاهات وهو ما يعني من وجهة النظ
أصبح التسويق االلكتروني يعـالج الكثيـر مـن     .أو يتأثر وفقا لتلك المعتقدات أو هذه االتجاهات

مشكالت التسوق وخاصة ما يتعلق بالتسوق في األسواق التقليدية ،إذ أن التسوق عبر االنترنـت  
والخدمات المطلوبة دون الحاجة إلـى  أصبح يتيح لألسر المستهلكة فرصة الحصول على السلع 

كما أن هناك دافعية عالية لتغييـر  . مغادرة المنزل من خالل النظم الداعمة لألعمال االلكترونية
اتجاهات المستهلكين حول السلع والخدمات المقدمة عبر التسوق االلكتروني، فقد يكونون أكثـر  
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افة المعلومات المرتبطـة بالشـئ الـذي    استعدادا لتعديل اتجاهاتهم لرغبتهم في الحصول على ك
المباشـرة  ب مـن التجربـة   فاالتجاهات المرتبطة بالسلوك الشرائي تكتس، سيبنى االتجاه نحوها

  . للسلعة أو الخدمة، باإلضافة إلى المعلومات  المحصل عليها من مختلف مصادر المعلومات
  :وعلى ضوء ما سبق تصاغ مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية

بالتسوق االلكتروني في عصر المعلوماتيـة علـى اتجاهـات األسـرة      أثر القيام ما -١
 االستهالكية؟ 

 هل هي إيجابية أم سلبية ؟ االستهالكيةأسر العينة  اتجاهاتهي نوعية  ما -٢

العينة تأثيرا على ممارستهم للتسوق االلكترونـي   ألسرهل للمتغيرات الديموغرافية  -٣
 واتجاهاتهم االستهالكية ؟

  :مية البحث أه
  :تبرز أهمية هذا البحث في جانبين 

  :األهمية العلمية  -١
تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية من حيث كونها تمس عدداً مـن المجـاالت                  

الجوهرية خاصة فيما يتعلق بالتسوق االلكتروني في عصر المعلوماتيـة الـذي ألغـى    
التجارية والتي بفضلها تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام الحدود والقيود لدخول األسواق 

و االتجاهات االستهالكية لألسـرة  . المستهلك بغض النظر عن موقع البائع أو المشتري
ومن ثم فهذه الدراسة تحاول إبراز اتجاهات األسرة وما إذا كانت هذه االتجاهات إيجابية 

وك الشرائي للمستهلك في عصر الثورة بافتراض أن االتجاهات تؤثر على السل، أم سلبية
المعلوماتية ، وتحديد درجة تأثير المعلومات كتغيير اتجاه قائم أو تكوين اتجاه جديد  لـم  

والذي يتضمن حدوث . يكن موجود لدى األفراد نحو المنتجات المعروضة عبر االنترنت
جتمـع السـعودي ،   تغير في األنماط السلوكية واألساليب الحياتية الحالية في أسـرة الم 

  .كإضافة إلى الرصيد المعرفي المتراكم في هذا الجانب
 ٢- األهمية العملية :

، السـعودي  المجتمع في االلكتروني التسوق واقع عن وتعميمات حقائق إلى التوصل -١
 الجهـات  تسـاعد   التي، المفضلة الدفع وطرق، شراؤها يتم التي المنتجات ونوعية
 اكبـر  جـذب  مـن  تمكنها و التسويقية واألساليب الطرق أفضل اتخاذ من المسوقة
 الـدفع  وسياسـات  للمواقـع  التفاعليـة  التصاميم طريق عن المتسوقين من شريحة

 .والتوصيل الشحن وخدمات



٣ 
 

 الشخصـي  بـالبيع  القائمين و االلكتروني التسوق مواقع عن لينوالمسئ أنظار توجيه -٢
 طبيعـة  مـع  يتالءم تسويقي مزيج على والتركيز التسويقية أساليبهم تطوير اجل من

 . السعودي المجتمع وثقافة الحديثة التقنية

 ومـا  اإللكترونـي  التسـوق  تستخدم التي االستهالكية األسرة  اتجاهات واقع رصد -٣
 تمكنهـا  والتي االنترنت شبكة صفحات عبر المختلفة المعلومات كم من لديها يتوافر

 علميـة  خلفيـة  على مبنية استهالكها  اتجاهات في وتؤثر الشراء قرارات اتخاذ من
 .كبيرة

 : في متمثلة المجتمع مؤسسات بعض تفيد الدراسة هذه إليها تتوصل التي النتائج -٤

  مـن أجـل تنظـيم قطـاع السـوق      ،وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية
منافساً قوياً وبديالً للسوق التقليدية ووضع ضـوابط لحمايـة    واعتبارهااإللكترونية 

 .المستهلك اإللكتروني

  نحـو   الموجهـة من أجل التوسع في السياسات ،هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
السوق وأعمال االتصاالت اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات التي تشهد نمواً كبيراً 

 .وتضاعف حجم العوائد

   المصرفي والبنوك لتدعيم الجوانب األمنية في أنظمة الدفع اإللكترونيةالقطاع.  

  :البحث   أهداف
    :وتحددت أهداف البحث في التالي

 األسـر  واتجاهـات  ، المعلوماتيـة  عصـر  فـي  االلكتروني التسوق بين العالقة إيجاد -١
 .االستهالكية

 مـع  المعلوماتية عصر في اللكترونيا بالتسوق تقوم التي  العينة أسر بين الفروق إيجاد -٢
 . الدراسة متغيرات

 متغيـرات  مع الثالث، بمكوناتها االستهالكية اتجاهاتها في  العينة أسر بين الفروق إيجاد -٣
 .الدراسة

 تحديد أكثر العوامل تأثيرا على التسوق االلكتروني في عصر المعلوماتية -٤

، المعرفـي (لألسـرة بمكوناتهـا   تحديد أكثر العوامل تأثيرا على االتجاهات االستهالكية  -٥
 ).،السلوكي الوجداني
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تأثيرا على السـلوك  ) ،السلوكي الوجداني ، المعرفي(التعرف على أكثر مكونات االتجاه  -٦
 . االستهالكي لألسرة

  :فروض البحث
  :وكانت فروض الدراسة كالتالي

المعلوماتيـة  استبيان التسوق االلكتروني فـي عصـر    توجد عالقة ارتباطيه بين محاور -١
 .ومحاور استبيان االتجاهات االستهالكية لألسرة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في مميزات وعيـوب    -٢
تعليم الزوج والزوجة،عمر الزوج والزوجة ، عدد (التسوق االلكتروني تبعا للمتغيرات التالية 

  ).أفراد األسرة ، الدخل الشهري لألسرة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في خطـوات الشـراء     -٣
تعليم الزوج والزوجة،عمر الـزوج  (االلكتروني في عصر المعلوماتية تبعا للمتغيرات التالية 
  ).والزوجة ، عدد أفراد األسرة ، الدخل الشهري لألسرة 

درجـات أفـراد العينـة فـي االتجاهـات      توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -٤
تعلـيم الـزوج والزوجـة،عمر    (تبعا للمتغيرات التالية " المكون المعرفي"االستهالكية لألسرة 

  ).الزوج والزوجة ، عدد أفراد األسرة ، الدخل الشهري لألسرة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات أفـراد العينـة فـي االتجاهـات       -٥
تعليم الـزوج والزوجـة،عمر   (تبعا للمتغيرات التالية " المكون الوجداني"ية لألسرة االستهالك

  ).الزوج والزوجة  عدد أفراد األسرة ، الدخل الشهري لألسرة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات أفـراد العينـة فـي االتجاهـات       -٦
تعلـيم الـزوج والزوجـة،عمر    (التالية  تبعا للمتغيرات" المكون السلوكي"االستهالكية لألسرة 

تختلف نسبة مشاركة العوامـل   )الزوج والزوجة عدد أفراد األسرة ، الدخل الشهري لألسرة 
  .المؤثرة على التسوق االلكتروني في عصر المعلوماتية

  .تختلف نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على التسوق االلكتروني في عصر المعلوماتية -٧

  .نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على االتجاهات االستهالكية لألسرةتختلف  -٨

  .تختلف األوزان النسبية ألولوية االتجاهات االستهالكية بين األزواج بعينة البحث -٩
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  :المصطلحات والمفاهيم البحثية
 ) :        Electronic shopping(التسوق االلكتروني 

بأنه مجموعة الجهود التي يبـذلها المشـتري   ) "١٠٧ص ،٢٠٠٤( فارة  أبويعرف يوسف 
والمفاضـلة بـين هـذه المنتجـات     ..) سلع وخدمات(عبر االنترنت للبحث عن منتجات محددة 

  ".المعروضة للبيع في المتاجر االلكترونية المختلفة المنتشرة في فضاء االنترنت
  ):Attitude(االتجاه 

ميل الفرد نحو اتخاذ موقـف معـين أو   " االتجاه بأنه )٣٦٥ص ،٢٠٠٦(يعرف طارق طه 
   ".تبني فكرة ما في صورة تفضيل أو عدم تفضيل

  ) :Informatics( المعلوماتية
 وشـبكات  حواسـيب  أجهـزة  مـن  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام عملية هي"

 أمنها على واستخدامها والمحافظةتناقلها  و ومعالجتها المعلومات وخزن تنظيم لغرض وبرمجيات

 ).٢ص،٢٠٠٩،هالل البياتي" .(إدامتها وضمان وحمايتها

  البحوث والدراسات السابقة: الفصل الثاني
استعرض هذا الفصل العديد من الدراسات التي تناولـت موضـوع التسـوق االلكترونـي     

وتحليل الدراسات السـابقة  وفي هذا الفصل تم عرض .واالتجاهات االستهالكية من زوايا مختلفة 
  :المرتبطة بموضوع البحث وقد تم تقسيمها إلى ثالث محاور أساسية

  الدراسات الخاصة بالتسوق االلكتروني في عصر المعلوماتية: أوال

  .الدراسات الخاصة باالتجاهات االستهالكية: ثانيا

  .الدراسات الخاصة بالتسوق االلكتروني واالتجاهات: ثالثا
مـع تحليلهـا   ،  األحدث إلى األقدممن ، كل من البحوث العربية واألجنبية وقد تم عرض 

جانب عرض  إلى، عنها  أسفرتواهم النتائج التي ، وأدواتهوعينة البحث  أهدافهاوالتعرف على 
وتحليلهـا   النتائجمنها في صياغة فروض البحث الحالي وتفسير  لالستفادةوذلك .تعليق عام عليها

  .ببعض التوصيات والمقترحات ومناقشتها والخروج

  اإلطار النظري: الباب الثاني
  التسوق االلكتروني في عصر المعلوماتية:الفصل األول
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  .مباحث  أربعوفي هذا الفصل تم استعراض 
االنترنـت  ، االنترنـت  مراحل تطور، نشأة االنترنت، ترنتاالن تعريف (االنترنت :المبحث األول

  .)تطبيقات وخدمات االنترنت، خصائص االنترنت، في المملكة العربية السعودية
، عناصـر المعلوماتيـة   ، تعريـف المعلوماتيـة  ،مفهوم المعلوماتيـة (المعلوماتية:المبحث الثاني

  .)خصائص المجتمع المعلوماتي
، ريـف التجـارة االلكترونيـة   تع، مفهوم التجارة االلكترونية( التجارة االلكترونية:المبحث الثالث

حجـم التجـارة   ،أنظمة وتشريعات التجارة فـي المملكـة  ،مراحل تطور التجارة االلكترونية
وفوائـد التجـارة    ،أنمـاط التجـارة االلكترونيـة   ،خدمات التجارة االلكترونية،االلكترونية 

  .)االلكترونية للمستهلكين
تعريـف التسـوق االلكترونـي    ، لكتروني مفهوم التسوق اال(التسوق االلكتروني: المبحث الرابع

المنتجات التـي  ، أساليب تطبيق التسوق االلكتروني، الفرق بين التسويق والتسوق االلكتروني
ماهيـة  ، أنواع المنتجـات ، الشروط الواجب توافرها في المنتج  ،تقدمها المتاجر االلكترونية

مميـزات التسـوق   ، اللكترونية خصائص الخدمات ا، ماهية الخدمات ، أنواع السلع ، السلع 
المشكالت التـي تتعلـق بالمسـتهلك أو المتسـوق      ،عيوب التسوق االلكتروني،االلكتروني 

معايير رضا ،خصائص المستهلكين عبر االنترنت،المشكالت التي تتعلق بالمتجر االلكتروني 
االلكتروني مزادات التسوق  ،خطوات الشراء االلكتروني،المستهلكين عن التسوق االلكتروني

  .)نظم الدفع االلكترونية

  اتجاهات األسرة االستهالكية:الفصل الثاني
  .اشتمل هذا الفصل على ثالث مباحث

أنـواع  ،تعريـف المسـتهلك  ، أنواع االسـتهالك ، تعريف االستهالك(االستهالك : المبحث األول
، المسـتهلك   وقحق، حماية المستهلك االلكتروني  ،تعريف المستهلك االلكتروني ،المستهلكين

  .)ادوار المستهلك،واجبات المستهلك
أنواع سلوك ، تعريف سلوك المستهلك ،مفهوم سلوك المستهلك (سلوك المستهلك: المبحث الثاني
  .)العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك، المستهلك

خصـائص  ،االتجاهاتتكوين  ،تعريف االتجاهات،مفهوم االتجاهات  (االتجاهات: المبحث الثالث
 ،تغيير اتجاهات المسـتهلك ،مكونات االتجاه،أنواع االتجاهات، وظائف االتجاهات ،االتجاهات

  .)اتجاهات األسرة االستهالكية
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  الدراسة الميدانية: الباب الثالث 
  األسلوب البحثي: الفصل األول

 منهج البحث -١

تحليلي وهو يشمل في كثيـر  المنهج العلمي المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي ال
أما هدفه األساسي فهـو  .من األحيان على عمليات تنبؤ لمستقبل الظواهر واألحداث التي يدرسها 

فهم الحاضر لتوجيه المستقبل وذلك من خالل وصف الحاضر بتوفير بيانات كافيـة لتوضـيحه   
اجات مـن خـالل مـا    وتحديد العالقات بين العوامل وتطوير االستنت إجراء المقارنات وفهمه ثم

  .تشير إليه البيانات
  :حدود الدراسة -٢
 المملكـة  طبقت الدراسة الميدانية على األسر السعودية المقيمـة فـي  : الحدود المكانيـة  -١

 .العربية السعودية

هي الفترة التي تم فيها توزيع االستبيان على األسر موضوع الدراسـة   :الحدود الزمنية -٢
 .)هـ١٤٣٣/جماد اآلخر(  إلى ) هـ ١٤٣٣/األولربيع ( وهي من الفترة 

حتى تكون عينة البحث ممثلة للمجتمع األصـلي للدراسـة ، وتكـون     :الحدود البشرية -٣
النتائج قابلة للتعميم بأقل نسبة خطا ، وبأعلى درجة ثقة ، فان عينـة البحـث التـي تـم     

 Purposive Sample   nonrandom )قصـديه (اختيارها هي عينة غير عشوائية 
Samples  السعودية التي تقوم بالتسوق االلكترونـي   أسرة من األسر ) ٤٠٠(بلغ عددها

ومن مرتادي مواقع البيع عبر شبكة االنترنت وسبق لها الشراء منها ،وتم التعامـل مـع   
األزواج أو الزوجات لجمع البيانات من اسر العينة على السواء ، باعتبار كل منهم يعبـر  

  .راد األسرة االستهالكيةعن اتجاهات أف

  :إجراءات الدراسة
 .مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة المتصلة بالمشكلة قيد الدراسة لإلفادة منها -١

االتجاهـات  (و )التسوق االلكتروني في عصـر المعلوماتيـة   ( :متغيرات البحث تحديد  -٢
  )لألسرةاالستهالكية 

المستخدمة في هذا البحـث هـي اسـتمارة اسـتبيان     األداة  :إعداد وبناء أدوات البحث -٣
  :وتضمنت األداة في هذه الدراسة المحاور التالية
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 )إعداد الباحثة.   (استمارة البيانات العامة لألسرة -

 )إعداد الباحثة.  (استبيان  التسوق االلكتروني في عصر المعلوماتية  -

الوهاب وتم تعديله بما يتناسـب مـع   إعداد مها عبد .(استبيان االتجاهات االستهالكية لألسرة -
 ).متطلبات الدراسة الحالية

 . االستبيان وصف -٤

 . الدراسة االستطالعية -٥

 ).والثبات الصدق( البحث أدوات تقنيين -٦

  .إجراءات المعالجة اإلحصائية الالزمة -٧
  النتائج الوصفية : الفصل الثاني

ممثلة فـي النسـب المئويـة    وتضمن اإلحصاء الوصفي وشمل جداول البيانات العامة لألسرة 
  :والتكرارات والمتوسطات والرسوم البيانية للمتغيرات التالية

 .المستوى التعليمي للزوجين  -

 .العمر للزوجين  -

 .مقدار الدخل الشهري لألسرة -

 .عدد أفراد األسرة -

 .عدد مرات الشراء االلكتروني -

 .المواقع المفضلة للتسوق -

 .وسائل الدفع المفضلة -

 .طلباً الخدمات األكثر -

 .السلع األكثر شراء -

 )تحليلها وتفسيرها ومناقشتها(النتائج : الباب الرابع

    التحقق من صحة الفروض
ومناقشتها علـى  ، ثم تفسيرها، تضمن هذا الفصل العرض الجدولي لنتائج الدراسة وتحليلها 

التي أسفرت عنها هذه  النتائججانب عرض لتفسير ومناقشة  إلىهذا ،ضوء الفروض الخاصة بها
  :الدراسة على ضوء نتائج والبحوث والدراسات السابقة وكانت أهم النتائج
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  :ائجـــص النتـملخ
 .)٥٦.٥٣١(كانت اتجاهات األسر االستهالكية اتجاهات ايجابية بمتوسط قدره  -١

كانت هناك عالقة ارتباط طردي بين محاور استبيان التسوق االلكترونـي فـي عصـر     -٢
تية ومحاور استبيان االتجاهات االستهالكية لألسرة حيث بلغـت قيمـة معامـل    المعلوما

وهي النتيجـة التـي تحقـق الهـدف     ) ٠٫٠١(وعند مستوى داللة  )٠٫٨٧٦(االرتباط 
 .األساسي للبحث 

كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أسر العينـة فـي اسـتبيان     -٣
بمحوريه مميزات وعيوب التسوق االلكتروني   اتيةالمعلومالتسوق االلكتروني في عصر 

مع المتغيـرات التاليـة   ) ٠٫٠١(ومحور خطوات الشراء االلكتروني عند مستوى داللة 
الـدخل الشـهري   ، عدد أفـراد األسـرة  ، عمر الزوج والزوجة، تعليم الزوج والزوجة(

  ).  لألسرة
العينـة فـي اسـتبيان     كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد -٤

" المكون المعرفي والوجداني والسلوكي"االتجاهات االستهالكية لألسرة بمكوناتها الثالثة 
عمر الـزوج  ، تعليم الزوج والزوجة(مع المتغيرات التالية ) ٠٫٠١(عند مستوى داللة 

  ).   الدخل الشهري لألسرة، عدد أفراد األسرة، والزوجة
نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على التسوق االلكتروني في عصـر المعلوماتيـة    تاختلف -٥

، الـدخل الشـهري   % ٧٠.٦، تعليم الزوجة % ٨٠.٥تعليم الزوج :وفق الترتيب التالي 
  . %٥٣.٤، عمر الزوج % ٦٢.١

نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على االتجاهـات االسـتهالكية لألسـرة وفـق      تاختلف   -٦
% ٥٩، تعليم الـزوج  % ٦٦.١لشهري ، الدخل ا% ٧٦.١تعليم الزوجة :لي الترتيب التا

  . %٥١.٢عمر الزوجة 

االتجاهات االستهالكية بين األسر بعينة البحـث   مكونات األوزان النسبية ألولوية تاختلف -٧
، يليه في المرتبة الثانية المكون السلوكي بنسـبة  % ٣٥.٨فكان المكون المعرفي بنسبة 

. بالنسبة للـزوج .% ٣٠.٣ثة المكون الوجداني بنسبة في المرتبة الثال، ويأتي % ٣٣.٩
المكـون  يليه في المرتبـة الثانيـة   ، %٣٥.٦المكون الوجداني بنسبة أما الزوجة فكان 

 .%٣٠.٧المكون السلوكي بنسبة يليه في المرتبة الثالثة ، %٣٣.٧المعرفي بنسبة 
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  :اتـــالتوصيـ
  :مجموعة من التوصيات كالتالي إلىالبحث خلصت الباحثة  إليهامن خالل النتائج التي توصل  

تقديم المعلومات الكافية للمتسوقين عن السـلع والخـدمات مـن خـالل المواقـع       -١
االلكترونية ومحركات البحث والرسائل االلكترونية وخلق بيئة تسـويق الكترونـي   

رونية بديال عن السوق وبناء عالقة ممتدة مع العمالء باعتبار السوق االلكت. تفاعلية 
 .التقليدية

على األسر المتسوقة الكترونياً زيادة البحث واالطالع على كافة المعلومات المتعلقة  -٢
بالمنتجات المقدمة في السوق اإللكترونية منعاً لحدوث أي نتائج عكسية مترتبة على 

 .المباشر لخصائص المنتجات اإلدراكعدم وجود 

اإللكترونية ممارسة التسويق االلكتروني بدرجة عالية  من يجب على مواقع التسوق  -٣
لجذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين وتعزيز مميزات التسـوق  ،التنافسية والشفافية 

 .اإللكتروني

توعية األسر المتسوقة الكترونياً بالمخاطر المحتملة من جراء استخدام بعض وسائل  -٤
 .وكيفية الوقاية منها، الدفع االلكترونية 

من تأثير المعلوماتية المرافقـة لعمليـة التسـوق     االستهالكيةاألسر  اتجاهاتحماية  -٥
 .االلكتروني من خالل المصداقية في عرض البيانات والحقائق الخاصة بالمنتجات 

متوافقة مـع   استهالكية اتجاهاتلفت انتباه األسر المتسوقة الكترونياً إلى أهمية اتخاذ  -٦
حتى يتولد عنهـا تـأثيرات عاطفيـة تتـرجم     ، الكم المعرفي المقدم عن المنتجات 

 .إيجابية استهالكيةلسلوكيات 

 توجيه األسر المتسوقة إلكترونياً إلى أهمية تحري الدقة والموضـوعية حيـال مـا    -٧
يعرض من منتجات في السوق اإللكترونية وعدم القيام بالشراء إال بعد التأكـد مـن   

  أخرى مـن حيـث السـعر    صحة المعلومات المقدمة عن السلعة ومقارنتها بمواقع
  .ومستوى الجودة
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Research Summary   
Title: E-Shopping and its impact on consumption trends of the 

family in the information age. 
And the research included four chapters and they are as following:  
Chapter one: Introduction, and it includes two sections: Research 
plan and previous research and studies. 
Chapter One: Research Plan. 
And this section includes the following:  
Introduction and Research Problem: 
The evolution and innovation in information technology helped in 
creating one single world without many boundaries, which facilitated 
trade of goods and services in a better way compared to the old and 
traditional methods of selling, this is because the advantages enjoyed 
by the global network of information are not available in other modes 
of communication and this have contributed to the steady growth of the 
internet. Consumers and business organizations have realized the 
unique advantages that can be achieved through connecting to the 
Internet, now individuals can contact sellers directly and look for 
products from a wide range of alternative goods and services and 
compare the prices before making the decision to buy the product or 
service. Online shopping has become a contemporary phenomenon and 
used by millions of people who shop regularly using their personal 
computers and save a lot of valuable time by doing so, by shopping 
online there is no need to go to the mall to shop for things, this also 
saves the cost of transportation as sometimes people travel long 
distances to make their purchases. In addition, shoppers have a wide 
range of alternatives to chose from. And during this process of 
acquiring  goods and services over the internet the attitude and 
preferences of the family evolve, change and adopt to what best suits 
its interest and become influenced by other stimulus. E-commerce 
solved many of the problems that faced the family in the past as now 
they don’t have to leave the house and do their shopping from the 
comfort of their homes. Families are more susceptible to change in 
attitude when they are buying over the internet as the information that 
can change their attitude towards a particular service or good is more 
readily available, and the attitude of the buyer is directly influenced by 
the first hand experience of inspecting the product and through the 
various information available about that product. And from the 
aforementioned information we can drive the research. 
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 problem in the form of the following questions:  
1- What’s the effect of shopping online in the information age on the 

purchasing trends of the family members? 
2- Is the family influenced by the information available on the internet 

while shopping online?  
3- Do the demographic variables of a family have any influence on its 

purchasing trends and online shopping?  

Importance of this Research: 
The impotence of this Research is twofold:  

1- Academic Importance: 
This study is important because it affects a number of core areas 
especially the ones related to electronic shopping in the information 
age, the process which eliminated the obstacles restricting entry to the 
commercial market, and this has transformed the world into an open 
market for consumers from all over the world, regardless of the 
location of the sellers or the buyers. This study is trying to highlight 
the purchasing trends of the family and whether these trends are 
positive or negative with the assumption that trends do affect the 
purchasing behavior of consumers in the age of information revolution, 
and this study will also determines the degree of the impact of 
information. For instance, weather this process is changing the current 
trends or creating new ones that did not exist among those who do their 
shopping online this includes changes in the behavioral patterns and 
current lifestyles of the family in the Saudi society, like for example 
the accumulation of knowledge about this aspect. 

2- Scientific Importance: 
1. The facts about electronic shopping in the Saudi society and the quality 

of products that are purchased and the methods of payment preferred 
enable us to accumulate data and help the sellers to market their 
products in better ways and use marketing methods that enable them to 
attract the largest segment of shoppers possible through designing 
interactive websites, better payment policies and shipping services. 

2. The findings of this research help e-shopping sites and even individual 
sellers to develop their marketing tactics and focus on a marketing mix 
that is in accordance with the nature of modern technology and culture 
of the Saudi society. 

3. Increases the consumers’ knowledge's more information would be at 
their disposal because of this study which will enable them to make 
more accurate buying decisions and better way to consume different 
goods and services, all based on the substantial scientific background 
of this study. 
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4. Findings of this study can be taken advantage of by some 
governmental institutions like the Ministry of Trade and Industry, 
Chambers of Commerce, the Ministry of Communications and 
Information Technology and the banking sector to strengthen the 
security aspects of the payment systems. 

Objectives: 
The objectives of this research are as following: 

1- Finding the differences among the families that shop online in this 
information age in comparison to the different variables of this study. 

2-  Finding the differences among the families in regard to the three 
components of the research in comparison to the different variables of 
this study. 

3- Finding the relationship between online shopping in the information 
age and the consumption trends of the family. 

4- Identifying the most influential factors that affect online shopping in 
the information age.  

5- Identifying the most influential factors that affect the consumptions 
trends of the family and its components (emotional, cognitive, 
behavioral). 

6- Understanding better the components (emotional, cognitive, 
behavioral) and their impact on the consumption behavior of the 
family. 

Research Hypotheses: 
The research hypotheses are as following: 
1.There is a correlation between the questionnaire of electronic 
shopping in the information age and the components of the 
questionnaire on consumer trends of the family 
2. There were statistically significant differences between the average 
scores of the sample on the advantages and disadvantages of electronic 
shopping in the following variables (education of the spouses, age of 
the spouses, number of family members and monthly income of the 
family) 
3. There were statistically significant differences between the average 
scores of the sample in regards to the steps involved in online shopping 
in the information age according to the following variables (education 
of the spouses, age of the spouses, number of family members and 
monthly income of the family) 
4.There were statistically significant differences between the average 
scores of respondents in the consumption trends of the Family 
"behavioral component" according to the following variables 
(education of husband and wife, the age of the husband and wife, the 
number of family members and monthly income of the family). 
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5. There were statistically significant differences between the average 
scores of respondents in the consumer trends of the Family 
"component of knowledge" in regards to the following variables 
(education of spouses, the age of spouses, number of family members 
and monthly income of the family). 
6. There were statistically significant differences between the average 
scores of respondents in the consumption trends of the family 
"emotional component" in regards to the following variables 
(education of the spouses, age of the spouses, number of family 
members, monthly income of the family). 
7. The degree to which the different factors affect online shopping is 
different from one factor to another in the information age. 
8. The degree to which the different factors affect consumption trends 
of the family is different from one factor to another. 
9. the relative weights assigned to the priority of the consumption 
trends of the couples are different from one another in the research 
sample.  
Terminology and Concepts Used in the Research: 

Electronic shopping: 

Yusuf Abu Fara(2004, p 107)defines it as "electronic shopping is the 
efforts made by a buyer while shopping online and this includes 
searching for products (goods/ services) and the process of making 
comparison between these products in various electronic stores 
scattered around the cyberspace." 

Attitude: 

Tarek Taha (2006, p 365) defines attitude as "the tendency in 
individuals to form a certain outlook in the form of preference or non-
preference towards something." 

Informatics: 

"Is the process of using information and communication technology 
which include computer hardware, networks and software for the 
purpose of organizing, storing, processing, distributing, using and 
maintaining the safety and security of information to insure its 
continuity." (Hilal al-Bayati ,2009, p 2). 

Chapter Two: Previous Research and Studies. 

This chapter has reviewed several studies that addressed the issue of 
electronic shopping and consumption trends from different angles. 
Also, this chapter presented and analyzed previous studies related to 
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the subject of this research which was then divided into three main 
topics: 

First: studies related to e-shopping in the information age 

Second: studies related to consumption trends. 

Third: studies related to e-shopping and its trends. 

Each of the Arabic and foreign previous researches has been presented 
from oldest to newest with its analysis, objectives, research sample and 
tools and the most important outcomes of every research along with 
general commentary on each of them. So that we can take advantage of 
these existing researches in the formulation of the hypotheses of this 
research and to interpret and analyze the results to produce some 
recommendations and proposals. 

Second Part:  
First Topic: Electronic Shopping in the age of information. 
Four major topics were discussed in this section. 
Second Topic: the Internet (the concept of the Internet, the emergence 
of Internet, stages of its development, the Internet in Saudi Arabia, the 
characteristics of Internet, online applications and services). 
Third Topic: Informatics (concept of informatics, definition of 
informatics, elements of informatics, the characteristics of the 
informatics society). 
Fourth Topic: Electronic Commerce (concept of e-commerce, 
definition of e-commerce, the evolution of e-commerce systems, 
legislation related to e-commerce in the Kingdom of Saudi Arabia, the 
size and volume of e-commerce in Saudi Arabia, e-commerce services, 
patterns of e-commerce, the benefits of e-commerce for consumers). 
Part Two: 
This included three topics. 
First topic: consumption (definition of consumption, types of 
consumption, definition  of consumer, types of consumers, definition 
of the consumer of electronic goods and services, rights and 
obligations of the consumer, roles of the consumer). 
Second Topic: consumer behavior (concept of consumer behavior, 
definition of consumer behavior, types of consumer behavior, factors 
affecting consumer behavior). 
Third Topic: Trends (definition of trends, formation of trends, 
properties of trends, functions of trends, types of trends, components of 
trends, consumption trends, consumer trends family). 
Chapter Three: Field study 
First Topic: Research Method 
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1- Research Methodology: 
The scientific method used in this research is the descriptive analytical 
method which includes often operations that try to predict the future of 
the phenomena and events that it studies. The main objective of this 
methodology is to understand the present to give an estimate of how 
the future will look, and it does so by providing ample data about the 
present to explain and understand the future then make comparisons 
and identify relationships between the factors and develop conclusions 
with the help of the data at hand. 

2- Limitations of the study:  
3- Geographical limitations: The survey was distributed on families living 

in the Kingdom of Saudi Arabia.  
4- Time Limitation: the data for this study was collected between Rabe’a 

Al-Awal 1433 to Jamad Al-Akhar. 
5- Human Limitations:  

Because we wanted the study sample to be representative of the whole 
community and the results to be applicable to all with the lowest error 
rate, and highest degree of reliability we have chosen a nonrandom and 
purposive sample for this research, the number of this sample is 400 
Saudi families who do shopping online, and in these families we gave 
equal values to the views of the husband and wife as both of them are 
representing the consumption views of the family members.  

6- Study Procedure: 
1. Review of previous studies and literature related to the research 

problem understudy.  
2. Research variables (e-commerce in the information age) and 

(consumption trends of the family)  
3. Preparation and conception of study tools: the tool used in this study is 

a questionnaire which included the following components: 
- Form that includes the general information of the family. (prepared by 

the researcher) 
- A questionnaire about e-shopping in the age of information.  
- A questionnaire about the consumption trends of the family. 
- feasibility studies. 
- Phrasing of the research tools (Valid and Reliable) 
- Conduction of the survey. 
- Application of statistical tools to the data gathered.  

Chapter two: Descriptive Results:  

It includes spreadsheets containing information about the sample 
families like percentages, frequencies, averages and graphs for the 
following variables: 
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- The educational level of the couples. 

- Age of the couples. 

- Monthly income of the family. 

- Number of members in a family. 

- Number of times the family shopped on line. 

- Favorite shopping websites. 

- Preferred payment methods. 

- Most sought-after services. 

- Most sought-after goods. 

Chapter Four: Results (their: analysis, explanation and discussion) 

Validation of hypothesis and representation of inferential statistics 

This chapter included tables resenting the results, analysis, and 
interpretation of the study discussed in relation to the specific 
assumptions to each and every one of them, and it also views and 
discusses the outcomes of this study by taking into consideration the 
results of previous studies and researches, and the most important. 

Results Summary: 

1. There was  a direct correlation between the electronic shopping in the 
information age and the consumptions trends of a family. The value of 
the correlation coefficient was (0.876) at level (0.01) this achieves the 
fundamental objective of this research. 

2. There were statistically significant differences between the average 
scores of  sample families in the questionnaire regarding electronic 
shopping in the information age under the section of advantages and 
disadvantages of electronic shopping, and the section of the number of 
steps involved in e-shopping , at the level of (0.01), in the following 
variables (education of spouses, age of spouses, number of family 
members, monthly household income). 

3. There were statistically significant differences between the mean of the 
respondents in the consumption trends of the family in all three of its 
components "behavioral ,cognitive and emotional" at the level (0.01) in 
the following variables (education of spouses, age of spouses, number 
of family members, monthly household income). 

4. The most influential factors affecting the electronic shopping in the 
information age were: education of the husband by 80.5%, followed by 
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wife's education by 70.6%, at number three was the monthly income by 
62.1% and finally at number four was husband's age by 53.4%. 

5. The most influential factors affecting the consumption trends of the 
family were: education of the wife by 76.1%, followed by monthly 
income by 66.1%, at number three was the education level of the 
spouses by 59%, and finally on fourth was wife's age by 51.2%.  

6. The relative weights were different in regards to the priority of 
consumption trends among the families in the research sample, at 
number one was the knowledge component with 35.8%, then 
behavioral component with 33.9% and finally the emotional 
component with 30.3%. 

7. The consumption trends of the families were positive, with an average 
of 56.531. 

Recommendations: 
Based on the findings of this research the Researcher purposes the 
following recommendations: 

1. The internet cannot be ignored as an advertisement medium. Thus, the 
marketers must provide the consumers with adequate information 
about the goods and services through websites, research engines and 
emails, they should also aim to create an interactive marketing 
experience and build a long term relationship with their customers, 
considering that the electronic market is an alternative to the physical 
market.  

2. The families shopping online must intensify their research about the 
product or service they intend to buy online, so as to avoid any kind of 
adverse results from lack of information about product or service.  

3. The electronic shopping sites should advertise for their products and 
services with a high level of transparency to attract large number of 
buyers, and to enhance the advantages of electronic shopping. 

4. Creating awareness among families buying online, to the potential 
dangers of using some methods of electronic payment and how to 
avoid such methods.  

5. Pointing out to the families shopping online, the importance of 
following consumptions trends that are in accordance with the 
information available about the product, so as to create positive 
feelings about the transaction that would induce more positive 
consumption trends  

6. Pointing out to the families buying online, the importance of being sure 
of the accuracy and objectivity of the information available on 
products or services, and not to commit to a transaction until after 
being sure of the authenticity of the information presented and 
comparing it with the prices and quality on other websites.   


