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النية السلوكية املستمرة: دراسة ميدانية بإحدى يف  وتأثريهااإللكرتوني اجلودة املدركة للتسوق 

 احملافظات املصرية

 

 (*)داود يسناء داود ذك

 

فةي   والنيةة السةلوكية المسةتمرة ل ةلا التسةوق      اإللكترونةي الدراسة الحاليةة الجةودة المدركةة للتسةوق      تتناول :الملخص

مكةا(  بداةاد الجةودة المدركةة للتسةوق      طةار يوحة) قدرةدر اإل   إإحدى المحافظات المصرية نحو محاولة التوصة  إلة    

تةةأثير بداةةاد الجةةودة المدركةةة  لةة  تنةةاو  حةةافة إداإلاإللكترونةةي ومراحةة  النيةةة السةةلوكية لتتنةة  التسةةوق   اإللكترونةةي 

تجةةال ل ةةلا التسةةوق والتاةةرم الةة  بهةةر اأداةةاد بك ةةر تةةأثيرا        الوا النيةةة السةةلوكية المسةةتمرة اإللكترونةةي فةةي  للتسةةوق 

يلاتة    الةل  النية السلوكية المستمرة ومارفة الدور الوسةي   اإللكتروني في حافة إل  دراسة تأثير االتجال للتسوق داإل

وبجريةت الدراسةة الة     اإللكترونةي  تأثير الجودة المدركة ال  النية السلوكية للتسوق اإللكتروني في للتسوق  االتجال

اإلنترنت دإحدى المحافظةات المصةرية  وتوصةلت الدراسةة إلة  نتةاها بهم ةا         يمفردة من مستخدم 483اينة قوام ا 

تفاق مفردات الاينةة الة  بداةاد الجةودة المدركةة      اانيا  ث اإللكتروني الاينة يرومو( دالتسوق  ي٪ من إجمال 34بوال  ب( 

تفةةاق ر الةة  مراحة  النيةةة السةةلوكية المسةتمرة  ثال ةةا  وجةةود تةةأثير   احةةافة إلة   إلفيمةا اةةدا داةةد  صةاهت المسةةت ل   دا  

 ووجود  االتجال ل لا التسوق والنية السلوكية المستمرة  مراح اإللكتروني في دااد الجودة المدركة للتسوق أ مانو 

وب يةةرا  وجةةود دور وسةةي  لالتجةةال للتسةةوق  المسةةتمرةالنيةةة السةةلوكية اإللكترونةةي فةةي لالتجةةال للتسةةوق  مانةةو تةةأثير 

 .اإللكترونياالقة تأثير الجودة المدركة ال  النية السلوكية للتسوق اإللكتروني في 
 

 .اإللكترونياالتجال للتسوق ، النية السلوكية المستمرة ،اإللكترونيالجودة المدركة للتسوق : ةاحيتفتاالالكلمات 

 

Perceived Quality of E-Shopping and Its Impact on The Continuing Behavioral 

Intention: A Field Study In One of The Egyptian Governorates 

 

Sanaa D. Z. Daowd  
 

Abstract:The present study addressed the perceived quality of e-shopping and 

continuing behavioral intention of this shopping in one of the Egyptian governorates 

about trying to reach the framework illustrates (as much as possible) the dimensions of 

perceived quality of e-shopping, and the stages of behavioral intention to adopt e- 

shopping, In addition to addressing the impact of the dimensions of perceived quality of 

e-shopping in the intention behavioral, Attitude for this shopping and identify the most 

important dimensions of the most influential, as well as to study the effect of the 

Attitude of e-shopping in the intention behavioral e-shopping, and knowledge of the 

intermediary role played by the Attitude of e-shopping in the effect of perceived quality 

on behavioral intention to e-shopping, and the study was conducted on a sample of 384 

single of netizens, And the study found the results of the most important first that 63% 

of the total respondents who e-shopped, secondly agreement sample on the dimensions 

of perceived quality with the exception of post-consumer properties, in addition to 

agreeing on the stages of faith behavioral ongoing, thirdly the presence of significant 

effect of the dimensions of perceived quality e-shopping at stages of behavioral 

intention, the Attitude for this shopping, and the presence of significant effect of the 

trend of e-shopping in behavioral intention to e-shopping, and finally having a role of 

mediator for the Attitude of e-shopping in relation to the impact perceived quality of 

continuing behavioral intention of e-shopping. 
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 مقدمةال
فية  التةاهاو( والمرةترو(     يلترةي  الةل  كا( السوق من وج ة النظر الترليدية يم   المكا(  إذا

ن والمحتملةين  يومن وج ة النظر التسويرية يم   جميع المرترين الفالية  ويتر في  تحوي  ملكية المنتا

 الةل   ”Market Space“يفإ( االنترنت بوجةدت مف ومةا  جديةدا  هةو مف ةوم الفلةاء السةوق        .للمنتا

للسوق ويم   د و  المرةترين بةتكة االنترنةت للتسةوق والرةراء       يالرقماإللكتروني ياكس التواجد 

دةةين  بةةك  مةةن ببةةكا  التجةةارة اإللكترونيةةة  اإللكترونةةي وياتتةةر التسةةوق   مةةن اأسةةواق االلكترونيةةة 

والتي تتي) للمست لكين براء السةلع بو الخةدمات متابةرة مةن التةاهع اتةر        B2Cالمنظمة والمست ل  

اإلنترنةةت داسةةتخدام مسةةتارب الويةةر. وداتةةارة ب ةةرى، يمكةةن للمسةةت ل  فةةي بوقةةات الفةةرا  بةةراء   

فةةي  نترنةةت واةةدم الريةةام دةةرحالت التسةةوق ال ويلةةة  إلمنتجاتةة  الخاصةةة دةةالمنا  مةةن المتجةةر الةة  ا  

ى اتةر  يجةر دأنة  تسةوق   اإللكتروني إل  التسوق  Ho & Yizeng (2013ويرير ق المتاجر المادية

 ،اإلنترنت حيث ياور المرتر  الموقع ال  بتكة اإلنترنت، ويرةوم دالرةراء والةدفع اتةر اإلنترنةت     

  بن  جميع (Al-maghrabi&Dennis 2009بسرع وقت إلي  ويرى  فيويتر تسلير المنتا فاليا و

اأنرةة ة المتالرةةة دالتحةةث، وبةةراء السةةلع والخةةدمات مةةن المنظمةةات إلةة  المسةةت لكين  ةةال  بةةتكة     

ياةرم بيلةا مةن    اإللكترونةي  دةأ( التسةوق    Gounaris, et al., (2010) وكما ببةار كة    اإلنترنت

 ,web-store, e-shop, e-storeاديدة وكل ا تاتيرات واحدة م  :  دأسماءقت  الاديد من التاح ين 

Internet shop, web-shop, and online store        وقةد دةدب هةلا المف ةوم أو  مةرة فةي اةام،

  اةن طريةا اسةتخدام التليفايةو( المحلةي وإتمةام       WWWقت  إنراء بتكة الويةر الاالميةة ق   4191

 Aldrickحيةةث قةةام   videatextالصةةفرة فةةي بسةةرع وقةةت وبطلةةا الةة  التكنولوجيةةا المسةةتخدمة       

فت) الاالر ال  ن ةاق واسةع بو     4111وفي اام  ،دتصمير وت تيت هلل اأنظمة في المملكة المتحدة

سةةتخدام التجةةار  ل ةةلل الرةةتكة فةةي اةةام  ةةادم ويةةر ومتصةةف) مةةن  ةةال  بةةتكة االنترنةةت، ثةةر دةةدب اال 

م ة  الخةدمات المصةرفية     4113التكنولوجيةة الالحرةة فةي اةام      االدتكةارات داد ذل  ظ رت  4114

 4115نترنةت اةن طريةا ديتةاا هةت، داةدها متابةرة فةي اةام          إلاتر اإلنترنت وإقامة متجةر الة  ا  

ومن ثر ت ورت  Amazon.com Nikalje (2013)هو إلنترنت وبطلا بو  موقع للتسوق ال  ا

لكترونيةةةة دصةةةورة كتيةةةرة وبدةةةرز هةةلل الت تيرةةةات ظ ةةةور مةةةا يسةةةم  دالتةةةاجر  إلت تيرةةات التجةةةارة ا 

فةي   السوق الحريرية وتام  فرة  في  ماد ليس ل ا حلور  التيوالمؤسسات االفتراحية اإللكتروني 

لكترونية وانخفاب تكاليف ةا  إلواستنادا  إل  طتياة التجارة ا المتن  ال  الرتكاتاإللكتروني الفلاء 

ب( كةة  منظمةة كتيةةرة بو  فةي   تم لةت  التةةيبةةاهدنا الك يةر مةن الت تيرةةات المتداةة و    4115ومنةل اةام   

 ,.Gupta, et alنترنةت  إلوبنرةأت ل ةا موقاةا  تسةويريا  الة  ا      اأتمتةة متوس ة الحجةر اتج ةت نحةو    

امةةة ومنظمةةات الةةدو  الناميةةة ويخلةةا هةةلا الوحةةع الجديةةد تحةةديا  كتيةةرا  للمنظمةةات دصةةفة ا (2013)

 دصفة  اصة.

لكترونية، بدى إلة   لةا الظةروم المواتيةة لنمةو      إلومع تاايد استخدام اإلنترنت واأج اة ا

 ٪ 45 حوالياالميا  من إجمالي تجارة التجاهة اإللكتروني ودلغت نستة التسوق اإللكتروني التسوق 

ب ةةل يتاايةةد درةةك  اإللكترونةةي مةةن التسةةوق ودةةالر ر مةةن اأزمةةة الماليةةة فةةا( الةةد   4144فةةي اةةام 

لتحريةا متياةات كتيةرة    اإللكترونةي  من المنظمةات ياتمةدو( الة  التسةوق      ٪91واح) حيث بصت) 

حدوث تغييرات في سلوك اإلنفاق لدى المسةت لكين مةع تاايةد    في  ولرد ساهمت بيلا  بتكة اإلنترنت

دنةاء  فةي   سةوق اإللكترونةي التةي قةد تسةااد     الت اسةتراتيجية المارفة لدي ر مما كا( ل  دور في ت ةوير  

للوصةةو  إلةة    منظمةةات  لةةا فةةر  لل ممةةا بدى إلةة    Barska (2013)ميةةاة تنافسةةية مسةةتمرة   

نمةةت   4144ومجمواةةة دوسةة ن لالسترةةارات،   Shop.orgقووفرةةا   المسةةت لكين االميةةا ومتابةةرة

بيلةا ب ةلت    ٪441دنسةتة  متياات ق اع اأاما  والمست لكين اتر اإلنترنت في الواليات المتحةدة  

نسةتة  فةي   هال لارتفااةا  مة   يتنمو في الررق اأوس  وب د الاالر الاردة اإللكتروني ماامالت التسوق 

ب( تصة  المتياةات اتةر     Euro monitorلكترونيةة حيةث يتوقةع مؤبةر     إلالمتسوقين اتر المواقةع ا 

 .4143م دوالر دحلو  الاا  إل  مليار يالوطن الاردفي  لكترونيةإلالمواقع ا

http://bura.brunel.ac.uk/browse?type=author&value=Al-maghrabi%2C+T
http://bura.brunel.ac.uk/browse?type=author&value=Dennis%2C+C
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مرارنة دالاام  4144-4144في مصر نموا  متاايدا  في الفترة اإللكتروني كما حرا التسوق 

فكرة التسوق من  ال  بتكة اإلنترنت كما ذكرت اتجاهةات جوجة     و(السادا بيلا  يفل  المصري

دةس  ياتتر ااما نموا قويا لمنتجات ماينة م   المالدس حيث ياتتر بةراء المال  4144مصر دأ( اام

  وقد ددبت مواقع التسةوق المحليةة تأ ةل مكةا( مواقةع      ٪31مصر دنستة قفي  لكترونيا  اأك ر باتيةإ

التسوق الاالمية حيث وجدت مواقع تسوق متخصصة بصةتحت ترة د إقتةاال  متاايةدا  مةن المصةريين       

   وبكةد التةاح و( الة  زيةادة قيمةة السةلع والخةدمات       4144قترارير اتجاهات جوج  مصر فةي اةام   

اإللكترونةةي وب( اأردةةاا المتحررةةة مةةن التسةةوق  التةةي سةةيتر بةةرارها اتةةر اإلنترنةةت دصةةورة سةةرياة

 Rababah (2013) مس سنوات في  ستكو( مرتفاة دمردار ثالثة بحاام

نظةةرا اإللكترونةي  السةنوات اأ يةرة دالتسةوق    فةي   مةع تاايةد اهتمةام التةاح ين والممارسةين     و

  ,Guptaاإللكتروني لتسوق ل الجودة المدركةال   حرورة التركياللمنافع المترتتة الي  بدى إل  

et al.,(2013) نترنةت لتلتيةة   إلياتمةد ذلة  إلة  حةد كتيةر الة  قةدرة مواقةع التيةع دالتجاهةة الة  ا           و

فةي   وترةدير تجردةة متفوقةة للمسةت لكين حيةث يةؤثر ذلة        اإللكتروني توقاات الامالء في ديئة التسوق 

المتياات ادة مليارات من الدوالرات سةنويا ولةلل    في  مما يحرا زيادةني اإللكتروسلوك ر للتسوق 

تصةةةت) التحةةةد  اأساسةةةي للتسةةةوق اإللكترونةةةي مةةةن المتوقةةةع ب( دراسةةةة الجةةةودة المدركةةةة للتسةةةوق 

إمكانيةة   TRAوترتةرا نظريةة   Ha & Stoel (2011)المسةترت   فةي   ونجاا المنظمةات اإللكتروني 

تحديد السلوك من  ال  ما ي لا الي  دالنوايا السلوكية وقد تاتتةر هةلل النيةة السةلوكية نتيجةة التجةال       

وكةلل   Bauer, et al., (2005) Almaghbi &Dennis (2009)ماةين   ءبةي المسةت ل  نحةو   

التاض دأ( االتجال نحو التكنولوجيا الجديدة قادر ال  التنتؤ دالنية السةلوكية ل ةلل التكنولوجيةا     ةإبار

Çelik & Yılmaz (2011); Rababah (2013) 

تناولةةت الجةةودة المدركةةة للتسةةوق     التةةيت الدراسةةافةةي  ومةةن الناحيةةة التح يةةة توجةةد نةةدرة    

 وذلة  الة  حةد الةر التاح ةة      فةي مصةر  اإللكتروني والنوايا السلوكية الستمرار التسوق  ،اإللكتروني

تةأثير الجةودة المدركةة    اإللكترونةي فةي   وتحاو  الدراسة الحالية تناو  الدور الوسي  لالتجال للتسوق 

 ال  النية السلوكية للتسوق االلكتروني.

 

 ثانيًا: مشكلة البحث:

إال ب( هنةاك  اإللكترونةي  الدراسةات اأجنتيةة دالتسةوق    فةي   ال  الر ر من االهتمام المتاايةد 

من التةاح ين والرلية     يفلر تحظ داالهتمام الكافاإللكتروني تناو  الجودة المدركة للتسوق في  قصور

اإلحةافة إلة  ا ةتالم    دÇelik & Yılmaz (2011) من ا ركا الة  داةض بداةاد الجةودة المدركةة     

تةةأثير داةةض بداةةاد الجةةودة المدركةةة الةة  النيةةة السةةلوكية للتسةةوق         فةةي  نتةةاها الدراسةةات اأجنتيةةة  

 & Miyazakالةة  سةةتي  الم ةةا  دالنسةةتة لتاةةد المخةةاطر المدركةةة توصةةلت دراسةةة    اإللكترونةةي 

Fernandez (2001)   نيةةة الاإللكترونةةي فةةي للمخةةاطر المدركةةة للتسةةوق   سةةلتيإلةة  وجةةود تةةأثير

إلة  بنة  ال يوجةد تةأثير، بيلةا        Kimery & Mccord (2002حين توصلت دراسةة ق في  السلوكية

الدو  النامية دصةفة اامةة ومصةر دصةفة  اصةة فيمةا       في  الدراسات هللفي  اتل) ب( هناك قصور

 وتأثيرهةةا الةة  النيةةة السةةلوكية حيةةث تناولةةتاإللكترونةةي يتالةةا دموحةةوع الجةةودة المدركةةة للتسةةوق 

 يلةةدى المسةةت ل  اأردنةة  اإللكترونةةي   الفواهةةد المدركةةة للتسةةوق   4111،آ ةةرو(،ل قالرةةور دراسةةة

و صةةاهت المتجةةر    ي  الةة   صةةاهت المسةةت ل  الفلسةة ين   4113 ،وركةةات دراسةةة قبدةةو فةةارة   

 .اإللكتروني

: " مةةدى تةةأثير الجةةودة المدركةةة  يحةةوء مةةا سةةتا تتم ةة  المرةةكلة الرهيسةةية للتحةةث فةة    فةةيو

فان  يمكن التاتير  ،" ودرك  بك ر تحديدا     النية السلوكية للمست ل  المصرالاإللكتروني للتسوق 

 :يبك  مجمواة من التسارالت ال  النحو التالفي  ان هلل المركلة

ريات الخةةدمات يدمةةد الاةةاملينمةةن وج ةةة نظةةر   اإللكترونةةي مةةا بداةةاد الجةةودة المدركةةة للتسةةوق     -4

 ؟وما مدى اال تالم ال  هلل اأدااد ؟دالمحافظة موحع الت تيا

http://bura.brunel.ac.uk/browse?type=author&value=Al-maghrabi%2C+T
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ريات الخةةدمات ين دمةةديمةةن وج ةةة نظةةر الاةةامل  اإللكترونةةي النيةةة السةةلوكية للتسةةوق  مةةا مراحةة    -4

 ؟وما مدى اال تالم ال  هلل المراح  ؟دالمحافظة موحع الت تيا

  وب ؟اإللكترونةي النيةة السةلوكية للتسةوق    اإللكترونةي فةي   الجودة المدركة للتسوق  ما تأثير بدااد -4

 ؟مراح  النية السلوكيةفي  تل  اأدااد بك ر تأثيرا ان  يرها

تلةة    وب ؟اإللكترونةةياالتجةةال للتسةوق  اإللكترونةي فةةي  مةا تةةأثير بداةةاد الجةودة المدركةةة للتسةةوق    -3

 ؟اأدااد بك ر تأثيرا ان  يرها

 ؟اإللكترونيالنية السلوكية للتسوق اإللكتروني في ما تأثير االتجال للتسوق  -5

تةةأثير الجةةودة المدركةةة للتسةةوق  اإللكترونةةي فةةي يلاتةة  االتجةةال للتسةةوق   الةةل مةةا الةةدور الوسةةي    -3

 ؟ال  النية السلوكية ل لا التسوقاإللكتروني 

 

 ثالثًا: أهداف البحث:

إل  إطار يوحة) قدرةدر اإلمكةا(  بداةاد      محاولة التوصل نحوللتحث  ييتم   ال دم الرهيس

كمةا ي ةدم   اإللكترونةي  ومراحة  النيةة السةلوكية لتتنة  التسةوق      اإللكترونةي  الجودة المدركة للتسةوق  

تةةأثير بداةةاد الجةةودة المدركةةة للتسةةوق   تنةةاو  فةةي  التحةةث إلةة  تحريةةا مجمواةةة مةةن اأهةةدام تتم ةة    

تجةال ل ةلا التسةوق والتاةرم الة  بهةر اأداةاد        اال ،النية السةلوكية لتتنة  هةلا التسةوق    اإللكتروني في 

النيةةة السةةلوكية للتسةةوق  اإللكترونةةي فةةي  بك ةةر تةةأثيرا  داإلحةةافة إلةة  دراسةةة تةةأثير االتجةةال للتسةةوق     

تأثير الجودة المدركةة  اإللكتروني في يلات  االتجال للتسوق  الل ومارفة الدور الوسي   ،اإللكتروني

 .رونياإللكتال  النية السلوكية للتسوق 

 

 رابعًا: أهمية البحث:

 يستمد هلا التحث بهميت  من الجانتين التاليين:

 -تاتتر الدراسة الحالية هامة من وج ة النظر اأكاديمية لألستاب التالية:الجانب العلمي:  -أ

حيث تاتتر قال  حد الر التاح ة   ،هلا المجا في  تاد هلل الدراسة من الدراسات الاردية الرليلة -4

النية في  وتأثيرهااإللكتروني تناولت بدااد الجودة المدركة للتسوق  التيمن بواه  الدراسات الاردية 

 هلل الاالقة.في  لوالدور الوسي  لالتجااإللكتروني السلوكية المستمرة للتسوق 

وجةد ب( داةض هةلل الدراسةات      ،رونةي اإللكتتناولةت التسةوق    التةي ودمراجاة الدراسات اأجنتية  -4

تناولةت   التةي كةلل  نةدرة الدراسةات    اإللكترونةي  تناولت دادا  واحدا  بو بك ر للجودة المدركةة للتسةوق   

اهتمةت دالةدور    التةي الدراسةات  فةي   بيلةا  هنةاك نةدرة    تأثير هلل اأدااد الة  مراحة  النيةة السةلوكية    

راسةة الحاليةة ذلة  االتجةال دمحاولةة حصةر بداةاد        ، وتسةتكم  الد اإللكترونةي الوسي  لالتجةال للتسةوق   

ومارفة اإللكتروني ودراسة تأثيرها ال  النية السلوكية للتسوق اإللكتروني الجودة المدركة للتسوق 

 الدور الوسي  لالتجال. 

 الجانب العملي: -ب

يمكةةن ب(  التةةيمةةن النتةةاها المتوقاةةة مةةن هةةلا التحةةث الت تيريةةة تسةةتمد هةةلل الدراسةةة بهميت ةةا 

وبثرهةةا الةة  النيةةة السةةلوكية اإللكترونةةي مارفةةة الواقةةع الاملةةي للجةةودة المدركةةة للتسةةوق فةةي  تسةاهر 

تجال هةلل التكنولوجيةا الحدي ةة الة  التيئةة الارديةة درةك  اةام والتيئةة المصةرية             للمست ل  المصر

 التيئة اأجنتية.في  بجريت التيدرك   ا  وه  ديئة مختلفة ان الدراسات 

 

 وفرضيات البحث: يامسًا: اإلطار النظرخ

و االتجةال للتسةوق   اإللكترونةي  للتحث بداةاد الجةودة المدركةة للتسةوق       يرم  اإلطار النظر

فةي   ومةن ثةر صةيا ة فةروب التحةث     اإللكترونةي  للتسةوق  داإلحةافة إلة  النيةة السةلوكية     اإللكتروني 

كةن تحريةا بهةدام التحةث وذلة        ال  ا تتار مةدى صةحت ا يم   والتي من  حوء هلا اإلطار النظر

 :يال  النحو التال
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 :اإللكترونيمفهوم وأبعاد الجودة المدركة للتسوق 
دأن ةا إدراك  اإللكترونةي  التسةوق  جودة ال  مف وم Ha, & Stoel (2011)لرد اتفا ك  من

التسوق من المست لكين أداء المتجر اإللكتروني وفااليت  من حيث المنتجات التي يردم ا وما يستتتع 

 مجمواة متنواة من المراح  م   التصف) والتحث، واالستمرار في المااملة وتريير مةا داةد الرةراء   

فةي   وتتم ة  اإللكترونةي  تتالةا دةالموقع   اإللكتروني ويؤكدا ال  برداة بدااد للجودة المدركة للتسوق 

التةةةاام الموقةةةع وللموقةةةع الةةة  بةةةتكة اإلنترنةةةت و دمةةةة الامةةةالء   التصةةةمير الجيةةةد، اأمةةةن المةةةدرك

تاتمةد الة    اإللكترونةي  ب( جةودة التسةوق    2011) Çelik & Yılmazبيلةا  يةرى ق  اإللكترونةي  

يتوقةع مةن الموقةع الة  بةتكة اإلنترنةت ترةدير        اإللكترونةي  جودة الموقع وب( المست ل  انةد التسةوق   

لةة  الةة  سةةتي  الم ةةا  مةةن  ةةال  إمكانيةةة الحصةةو  الةة  المالومةةات الصةةحيحة اةةن      فيالةةدار الكةةا

دالنستة للمسةت لكين وهنةاك ثالثةة اوامة       ا حروري ا المنتجات والخدمات المست دفة وياتتر ذل  بمر

نترنةت وهةي جةودة المالومةات المدركةة، جةودة       إلتؤثر في تريةير مسةتوى جةودة الموقةع الة  بةتكة ا      

دينمةا يةرى كة  مةن      ،اإللكترونةي نظام وب( هلل اأداةاد الة الث تحةدد جةودة التسةوق      الخدمة وجودة ال

Shih, 2004; Chang et al., 2005.  تتوقف الة  جةودة   اإللكتروني ب( الجودة المدركة للتسوق

 Shergill& Zhaobinويةرى   ،المالومات المردمة من  ال  الرةتكة د ريرةة محورهةا المسةت ل     

نترنةت، وال رةة   إلتتوقف الة  تصةمير الموقةع الة  ا    اإللكتروني ركة للتسوق ب( الجودة المد (2005

 ,.Bauer, et alحةةافة إلةة  بمةةن الموقةةع بيلةةا  ينظةةر إلفيةة ، والتةةاام الموقةةع، و دمةةة الامةةالء دا

من  ةال   مسةة   اإللكتروني دأن ا تتوقف ال  الموقع اإللكتروني للجودة المدركة للتسوق  (2006)

 Kima, et واالستجادة دينمةا يتفةا كة  مةن     ير الموقع والتمتع د  والموثوقيةتصمفي  اناصر تتم  

al., (2007) ; Taghavi,et al., (2013) بن ا تاتمد ال  داد واحد وهو قتو  للتكنولوجيا الجديدة

وبن  إذا توفر لدى المست ل  قتةو  ل ةلل التكنولوجيةا وكانةت تتسةر دسة ولة االسةتخدام تتحرةا الجةودة          

وااتتةةر بن ةةا تحةةدد الجةةودة  اإللكترونةةي دالفواهةةد المدركةةة للتسةةوق  Chen (2010)واهةةتر  المدركةةة

داةدى  تصمير الموقةع والموثوقيةة   ل Alam & Yasin (2010)دينما بحام  المدركة لدى المست ل 

للجةودة المدركةةة   الرهيسةية اأرداةة   اأداةاد  المتةوفرة وبن ةا تاتتةر    تنةوع المنتجةات واةروب التسةلير    

بيلةةةا  تناولةةةت داةةةض الدراسةةةات داةةةدا  واحةةةدا  فرةةة  فالةةة  سةةةتي  الم ةةةا  اهةةةتر  اإللكترونةةةي للتسةةةوق 

Bavarsad, et al., (2013)  و تنةةةاو  اإللكترونةةةي دال رةةةة المدركةةةة للتسةةةوقRababah, 

الة  المخةاطر   Naiyi (2004) Ibrahim (2013) ;حين ركا ك  مةن  في  اأمن المدرك(2013)

ب يةةرا تنةةاو    دنةةوع المنةةتا Cha (2009) ; Nikalje (2013)بيلةةا  اهةةتر كةة  مةةن    المدركةةة

Ho(2013)واهةةتر المجةةا  التح ةةي بيلةةا دخصةةاهت المسةةت ل  كأحةةد بداةةاد     المةةؤثرات االجتماايةةة

الة  هةلل الخصةاهت فالة       التةاح ين إال بن  ال يوجد اتفةاق دةين   اإللكتروني الجودة المدركة للتسوق 

 &Shergillحةةين ركةةا  فةةي  الديمو رافيةةةالخصةةاهت  Lim, (2009)سةةتي  الم ةةا  تنةةاو    

Zhaobin (2005)    واهةتر   ،ال  نم  الرراء لةدى المسةت لIbrahim (2013)   دختةرات التسةوق

بننةا دحاجةة إلة  التاةرم      Nikalje (2013)وان القةا ممةا بكةدل     السةادرة لةدى المسةت ل    اإللكتروني 

 & Haالتاح ةة مةع مةا ذكةرل      ال   صاهت المست لكين اللين يتسوقو( اتر اإلنترنةت كةلل  تتفةا   

Stoel (2011) ت دم تجريتيةا إلة  تحديةد بداةاد الجةودة       التيدأ( هناك فجوة في اأدديات الموجودة

حوء التاريفات السادرة يمكن الرو  دأ( الجودة المدركةة للتسةوق   في  المدركة للتسوق اإللكتروني و

 تتسر دالخصاهت التالية:اإللكتروني 

ان تجردة مرحية للمست ل  وياتمد ذل  إل  حد كتير اإللكتروني ركة للتسوق تاتر الجودة المد -4

 نترنت لتلتية توقاات الامالء.إلال  قدرة مواقع التيع دالتجاهة ال  ا

الةة  اأداةاد الماديةةة م ةة  التصةةمير  اإللكترونةةي يرةم  المف ةةوم الرةةام  للجةةودة المدركةة للتسةةوق    -4

ا ال  جوانر الجودة الفنية م   س ولة االستخدام وجوانر ويركا بيلاإللكتروني الجيد للموقع 

 . التكنولوجيجودة الترنية م   الرتو  
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وداإلحافة إل  جوانر الفواهةد النفايةة مةن المنتجةات بو الخةدمات تتسةر الجةودة المدركةة للتسةوق           -4

ان ةا ردود فاة    دالاديد من الجوانر  ير الملموسة والنفسية فالاوام  الماديةة يتولةد   اإللكتروني 

االسةتجادات الااطفيةة واالسةتمتاع دالتسةوق     فةي   نفسية لةدى الامةالء بثنةاء تجردةة التسةوق تتم ة       

 . اإللكتروني

بصةتحت  صةاهت تصةمير     دالتةالي دإد ا  الجماليات اإللكتروني تتسر الجودة المدركة للتسوق  -3 

 موقع الوير حرورية.

يتسر داحتواه  ال  داةد االسةتجادة للمسةت ل  حيةث ب(      اإللكترونيمف وم الجودة المدركة للتسوق -5

يجةر ترةدير    ودالتةالي تريير الجودة يمكن ب( يةتر داةد االسةت الك ممةا قةد يةؤد  إلة  إاةادة الرةراء          

مجمواة واساة من  دمات ما داد التيع مما يد  ال  اسةتجادة مرةدمي الخدمةة لمرةاك  الامةالء      

 .اإللكترونييروم دالتسوق  الل ست ل  تلار  اأمن لدى الم منهلا ددورل يرل  

دينما تناولت داض الدراسات السادرة دادا  واحدا  فر  بو داض بدااد الجودة المدركة للتسوق 

الدراسةة الحاليةة سةوم تتنةاو       فةي و داإلحافة إل  ادم اتفاق التاح ين الة  هةلل اأداةاد   اإللكتروني 

 . اإللكترونيبدااد للجودة المدركة للتسوق 

 :ودناء  الي  يمكن صيا ة الفرحية اأول  من فرحيات التحث كما يل 

طترةةا  اراء الاةةاملين  اإللكترونةةي بداةةاد الجةةودة المدركةةة للتسةةوق   فةةي    يوجةةد ا ةةتالم مانةةو  4ق 

 ريات الخدمات موحع الت تيا.يدمد

 

 :اإللكترونيللتسوق النية السلوكية  مفهوم ومراحل

النية السةلوكية للمسةت ل  تجةال    اإللكتروني في المدركة للتسوق  تكمن الريمة الحريرية للجودة 

الة  بهميةة االسةت مار فةي جةودة التسةوق       Gounaris, et al., (2010)ويؤكةد  اإللكترونةي  التسوق 

حيث إ( تكةاليف جةلب امةالء     والحفاظ ال  الامالء الحاليين ددال من جلب امالء جدداإللكتروني 

االحتفةةاظ دةةالامالء الحةةاليين ويةةاداد اأمةةر بهميةةة للامةةالء الةة  بةةتكة    جةةدد بالةة  دك يةةر مةةن تكلفةةة  

النيةة  فةي   والمتم لةاإللكتروني يمكن تجنر ردود فا  المست لكين لجودة التسوق  ال دالتالينترنت إلا

إلةة  النيةةة السةةلوكية للتسةةوق   Gounaris, et al., (2010)السةةلوكية ل ةةلا التسةةوق حيةةث ينظةةر   

ولرةد تناولةت    نترنت دصةفة اامةة  إلاداد المست لكين إلاادة الرراء  ال  بتكة ادأن ا استاإللكتروني 

دنية اسةتخدام  Lim, et al., (2009)الدراسات اأجنتية هلا المف وم ال  ستي  الم ا  اهتمت دراسة

الةة  اسةةتاداد المسةةت ل   Ibrahim (2013)بيلةةا  ركةةا ال ةةالب اأمةةريكيين للتسةةوق اإللكترونةةي 

 الصةةينينيةةة اسةةتخدام المسةةت ل    Cheema (2010)كةةلل  تنةةاو   اإللكترونةةي للتسةةوق  المةةاليا 

اتارة إدراك اإللكتروني ب( النية السلوكية للتسوق Kim (2007)حين يرى اإللكتروني في للتسوق 

فةةي  الر تةةة ،اإللكترونةةيتجردةةة التسةةوق فةي   والتمتةةع دةة  والمرةةاركةاإللكترونةةي المسةت ل  للتسةةوق  

وبكدت هلل الدراسة ال  ب( النية السةلوكية   دإقناع اا رين د اإللكتروني ونية رااية التسوق  التراء

تناول ةا المف ةوم وان القةا  مةن هةلا المف ةوم        التةي تمةر دخمةس مراحة     اإللكترونةي  المستمرة للتسةوق  

فرة  ولكةن   ال يمكن تحديدل من  ال  تتنة  هةلا االدتكةار الجديةد     اإللكتروني للتسوق  السوقيفالنجاا 

يتحرا إال إذا است انا التأكةد مةن اسةتخدام  درةك  مسةتمر مةن قتة  المسةت لكين وراايةة هةلا            ذل  ال

اإللكترونةي  التسوق ويتحرا ذل  من  ال  دراسة مراحة  النيةة السةلوكية للتسةوق     في  التوج  الجديد

جربة التسووق  تفي  ، المشاركةاإللكترونيإدراك المستهلك للتسوق  هيترم   مس مراح   التيو

 بإقناع اآلخرين بوه اإللكتروني رعاية التسوق في  البقاء والنيةفي  الرغبة ، التمتع به ،اإللكتروني
بدديةات  فةي   وال  حد الر التاح ة لر يتر تناو  مراحة  النيةة السةلوكية المسةتمرة للمسةت ل  دالدراسةة      

 -:التاليمن فرحيات التحث ال  النحو  الفرضية الثانيةومن ثر يمكن صيا ة اإللكتروني التسوق 

ريات موضووع التيبيوول حووول مراحوول النيووة    ي( يوجوود اخووتعف معنوووي بووين اراء العوواملين بالموود    4)

 . اإللكترونيالسلوكية للتسوق 
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 :اإللكترونيتأثير الجودة المدركة على االتجاه والنية السلوكية للتسوق 

ومةن  ةال    اإللكترونةي  تناولةت التسةوق    تةي المن  ال  إاادة النظر فةي الدراسةات السةادرة    

 التحث فرد تةر التحرةا مةن ب( هةلل الدراسةات يمكةن تصةنيف ا وفرةا لترةاد  ا وبنمةال نتاهج ةا لجةانتين            

فلرد ركا ال  دراسة االتجال ل لا  الثانيبما اإللكتروني من ا ركا ال  النية السلوكية للتسوق  األول

والنيةة  اإللكترونةي  التسوق فتالنستة للجانر اأو  من هلل الدراسات ال  الةر ر مةن تنةاو  التسةوق     

مراحل ا اأول  في  هلا المجا  ال تاا في  السلوكية ل لا التسوق دالدراسة إال ب( التحوث اأكاديمية

ال  النية  ينلكتروإلات تأثير بدااد الجودة المدركة للتسوق تناول التيال سيما فيما يتالا دالدراسات 

السةةلوكية ل ةةلا التسةةوق، حيةةث تناولةةت هةةلل الدراسةةات بحةةد بو داةةض بداةةاد الجةةودة المدركةةة للتسةةوق  

اإللكترونةي  تناولت تأثير المخاطر المدركة للتسوق  التي Ibrahim (2013)م   دراسةاإللكتروني 

 دراسةةةةة واهتمةةةةت التسةةةةوقسةةةةادرة الةةةة  النيةةةةة السةةةةلوكية ل ةةةةلا  الاإللكترونةةةةي و تةةةةرات التسةةةةوق 

Alam&Yasin (2010)  اهتر حينفي  اإللكترونيدالتصمير الجيد للموقع Ho&Chen (2013) 

مةةن  ال ةةانيبمةةا دالنسةةتة للجانةةر    .السةةلوكية النيةةة دةةالنوع والماترةةدات االجتماايةةة وتأثيرهمةةا الةة     

 Nikalje (2013) فلرةد بوحة)   واالتجةال ل ةلا التسةوق   اإللكترونةي  تناولت التسةوق   التيالدراسات 

سلوك د الريامبو سلتية لدى المست ل  متالرة د دأن  مراار إيجاديةاإللكتروني لتسوق لتجال تاريف اال

مةع  اإللكترونةي  لتسةوق  ددراسة االتجةال ل  BHAVAN,(2013)واهتم، براهي ال  بتكة االنترنت

بجريةةت الاديةةد مةةن الدراسةةات مةةن قتةة  التةةاح ين لدراسةةة   وقةةددالتحةةث  التأكيةةد الةة  حةةرورة تناولةة 

 التةي الدراسةات  فةي   لكةن توجةد نةدرة    نترنةت إللتسةوق اتةر ا  لتجةال المسةت لكين   االاوام  المؤثرة فةي  

 Rababahدراسةة  فعلوى بوبيل المثوال تناولو     .للتسةوق  لتناولت تأثير الجةودة المدركةة الة  االتجةا    

الةة  اتجةةال اإللكترونةةي التسةةوق  وفواهةةد وقةةعالممير تةةأثير الخصةةاهت الديمو رافيةةة وتصةة (2013)

الة  تةأثير    Hemamalini, et al., (2013) ركةا  حيناإللكتروني في للتسوق  اأردنيالمست ل  

وتوصلت إل  ب( االتجال للتسوق اتر اإلنترنت يختلف تتاةا ال ةتالم بنةواع المنتجةات،      نوع المنتا

تجةةال االةة  داةةض بداةةاد الجةةودة المدركةةة   تناولةةت تةةأثير   هنةةاك دراسةةات محةةدودة مةةن ب(  وبووالرغم

 Rababah نتةاها هةلل الدراسةات حيةث وجةدت دراسةة      في  إال بن  لر يحدث اتفاقالمست ل  للتسوق 

والخصاهت الديمو رافيةة للمسةت ل  ل ةا تةأثير الة  االتجةال       اإللكتروني ب( تصمير الموقع (2013)

إلة  ب( المتغيةرات الديمو رافيةة ق تةرة     Nikalje (2013) حةين توصةلت  اإللكترونةي فةي   للتسةوق  

اإللكترونةي  والم نة  ليس ل ا تةأثير الة  االتجةال للتسةوق      ،نم  الرراء ،الامر ،اإللكترونيالتسوق 

 ب( تأثير نوع المنةتا والفواهةد المدركةة    Lim, et al., (2009 )وبكد  ،ولكن وجد ب( الد   ل  تأثير

تأثير نسةت  ويتوقةف الة  اأنةواع المختلفةة مةن المواقةع الة  بةتكة          اإللكتروني االتجال للتسوق في 

ويتل) ب( الدراسات اأجنتية تناولت تةأثير داةض بداةاد الجةودة المدركةة السةيما كة  داةد          اإلنترنت

بو النية السلوكية داإلحافة إل  ادم االتفةاق الة    اإللكتروني ال  حدل وتأثيرل ال  االتجال للتسوق 

توجةد   ال وعلوى حود علوم الباحثوة     بو النيةة السةلوكية  اإللكتروني االتجال للتسوق في  رتؤث التياأدااد 

بو النيةة  اإللكترونةي  االتجال للتسوق ال  الجودة المدركة دراسة بجنتية بو اردية تناولت تأثير بدااد 

دلةرورة ف ةر تةأثير الجةودة المدركةة       Ross (2010) ومةن  ةال  مةا بوصةت دة  دراسةة       السةلوكية 

 ال  السلوكيات الالحرة. اإللكتروني ق للتسو

 النيةةة السةةلوكية  الةة الجةةودة المدركةةة  تحةةاو  الدراسةةة الحاليةةة تنةةاو  تةةأثير بداةةاد      دالتةةالي

 .اإللكترونياالتجال للتسوق و

مةةن فرحةةيات التحةةث الةة  النحةةو  الثالثووة والرابعووة  تينضوويالفرودنةةاء  اليةة  يمكةةن صةةيا ة 

 -:التالي

 .اإللكترونيالنية السلوكية للتسوق في  للجودة المدركة( يوجد تأثير معنوي 7)

 .اإللكترونياالتجاه للتسوق في  ( يوجد تأثير معنوي للجودة المدركة2)

 على مراحل النية السلوكية: اإللكتروني للتسوق تأثير االتجاه 
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الةة  النيةةة السةةلوكية م ةة  دراسةةة   اإللكترونةةي لرةةد تناولةةت داةةض الدراسةةات تةةأثير االتجةةال للتسةةوق    

Rababah (2013) ; Cha (2009) ; Islam, et al., (2011)     وال  حد الر التاح ةة لةر تتنةاو

الة  مراحة  النيةة السةلوكية     اإللكترونةي  للتسوق الدراسات السادرة اأجنتية بو الاردية تأثير االتجال 

 -:التاليمن فرحيات التحث ال  النحو الفرضية الخامسة ودناء  الي  يمكن صيا ة 

 مراحل النية السلوكية.اإللكتروني في للتسوق لعتجاه  معنوي( يوجد تأثير 5)

تووأثير الجووودة المدركووة علووى النيووة السوولوكية اإللكترونووي فووي الوودور الوبوويت لعتجوواه نحووو التسوووق 

 :اإللكترونيللتسوق 
للمجتمةع والممارسةين   اإللكترونةي  لوكية للتسةوق  ال  الةر ر مةن بهميةة الجةودة المدركةة والنيةة السة       

ال سةيما فيمةا يتالةا     مراحل ةا اأولة   فةي   هلا المجةا  ال تةاا   في  للتسويا إال ب( التحوث اأكاديمية

تةةأثير بداةةاد الجةةودة  اإللكترونةةي فةةي تناولةةت الةةدور الوسةةي  لالتجةةال نحةةو التسةةوق    التةةيدالدراسةةات 

 Cheemaحيةةةث تناولةةةت دراسةةةة اإللكترونةةةي المدركةةةة الةةة  مراحةةة  النيةةةة السةةةلوكية للتسةةةوق  

تةةأثير سةة ولة االسةةتخدام المدركةةة والتمتةةع  اإللكترونةةي فةةي الةةدور الوسةةي  لالتجةةال للتسةةوق  (2010)

المدركةة  تةأثير ال رةة   فةي   ال  هلا الةدور Ho &Chen (2013)وركا  ،المدرك ال  النية السلوكية

دتنةاو  تةأثير نةوع المنةتا      Cha (2009)بيلةا  اهتمةت    ،والماتردات االجتمااية ال  النية السلوكية

 .اإللكترونيال  النية السلوكية مع دراسة الدور الوسي  لالتجال للتسوق 

 تناولةت تةأثير  اإللكتروني تناولت الدور الوسي  لالتجال للتسوق  التيويتل) ب( الدراسات اأجنتية  

 التةي الدراسات اأجنتية في  داض بدااد الجودة المدركة ال  النية السلوكية مما يان  بن  توجد ندرة

تأثير بدااد الجودة المدركة الة  مراحة  النيةة    اإللكتروني في اهتمت دالدور الوسي  لالتجال للتسوق 

الوسةةي  لالتجةةال  الةةدورتوجةةد دراسةةة ارديةةة تناولةةت  والةة  حةةد الةةر التاح ةةة الاإللكترونةةي للتسةةوق 

وتحةاو   اإللكترونةي  تأثير بدااد الجودة المدركةة الة  مراحة  النيةة للتسةوق      اإللكتروني في للتسوق 

تةأثير بداةاد الجةودة المدركةة     اإللكترونةي فةي   للتسةوق    لالتجةال الةدور الوسةي    الدراسة الحالية تنةاو   

 .اإللكترونيال  مراح  النية للتسوق 

 -:التاليمن فرحيات التحث ال  النحو لفرضية السادبة اودناء  الي  يمكن صيا ة 

مون خوعل   اإللكترونوي  ألبعاد الجودة المدركة على النية السولوكية للتسووق    معنوي( يوجد تأثير 7)

 .اإللكترونياالتجاه للتسوق 

 بادبًا: منهج البحث: 

بنةواع التيانةات    ،مجتمةع واينةة التحةث    ،يتلمن من ا التحث تحديد متغيرات التحةث وكيفيةة قياسة ا   

بداة التحةةث وطريرةةة جمةةع التيانةةات داإلحةةافة إلةة  بسةةالير تحليةة  التيانةةات وذلةة  الةة    ،ومصةةادرها

 النحو التالي:

 )أ( متغيرات البحث وكيفية قيابها:

 :اإللكترونيالجودة المدركة للتسوق  -0

  ال يةةاا  إال بنةة ،اإللكترونةةيتناولةةت داةةض الدراسةةات التسةةويرية الجةةودة المدركةةة للتسةةوق  

مما اناكس ددورل ال  اإللكتروني هناك ادم اتفاق دين التاح ين حو  بدااد الجودة المدركة للتسوق 

ال  ستي  الم ا  تناولةت  اإللكتروني ادم اتفاق التاح ين ال  مرياس لرياس الجودة المدركة للتسوق 

دمة ثالثةة بداةاد   مسةتخ اإللكترونةي  الجةودة المدركةة للتسةوق    Çelik & Yılmaz (2011)دراسةة  

  انصةرا   48جةودة المالومةات المدركةة وحةددت ق     ،ال رةة المدركةة   ،جودة الخدمة المدركةفي  تتم  

ااتمةادا   اإللكترونةي  الجةودة المدركةة للتسةوق    Ha & Stoel (2011)دينمةا تناولةت دراسةة     لرياسة ا 

والخصوصةية  اإللكترونةي  التصةمير الجيةد والتةاام الموقةع      ،اإللكترونةي ال  اأمن المدرك للتسةوق  

ب( Naiyi (2004)دينمةةا ااتتةةرت دراسةةة     انصةةرا 34المدركةةة وباةةدت استرصةةاء يتكةةو( مةةن ق  

  45تاتمد ال  المخاطر المدركة وبادت استرصاء يتكو( من قاإللكتروني الجودة المدركة للتسوق 

المتغيةرات   وب يرا  وفيمةا يتالةا دخصةاهت المسةت ل  فةالتاض مةن الدراسةات ااتمةدت الة           اتارة

 Rababah الديمو رافية فر  ودراسات بحافت متغيرات ب رى ال  ستي  الم ا  ركةات دراسةة  
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االدتكار لدى المست ل ، دوافع استخدام التسوق  ،نترنتإلمستوى استخدام الكمتيوتر واال  (2013)

مة   ن Nikalje (2013)دينمةا تناولةت دراسةة      اتةارة 45وباةدت مريةاس يتكةو( مةن ق    اإللكترونةي  

   اتارة. 45وبادت مرياس يتكو( منقاإللكتروني  ترة التسوق  ،الرراء

يمكةةن مةةن  الل ةةا قيةةاس الجةةودة    التةةيحةةوء اةةدم اتفةةاق التةةاح ين حةةو  المتغيةةرات     فةةيو 

داةد مراجاةة الدراسةات     فياالستكرةا  يتر االاتمةاد الة  التحلية  الاةامل    اإللكتروني المدركة للتسوق 

حيث يستخدم التحلية   اإللكتروني للجودة المدركة للتسوق  ا المرتت ة دالموحوع وذل  لوحع مرياس

التاتيةر اةن متغيةرين بو بك ةر      ودالتةالي الاامل  لترلي  ادد المتغيرات وإيجاد الاوام  الرةاهاة دين ةا   

تاةد مةن    التةي رةة المكونةات اأساسةية و   من  ال  اام  واحد وقةد تةر التحلية  الاةامل  داسةتخدام طري     

دقيةا أ( كة  اامة  يسةتخرص بقصة        ترةتع كما تةؤدى إلة     بك ر طرق التحلي  الاامل  دقة وبيواا 

  وتةر تةدوير المحةاور    4113 ،قاتةد الخةالا   التةواقي وتؤدى إل  بق  قدر ممكن مةن   كمية من التتاين

 مسةتوى  1431وق بدنة  لرتةو  الاامة    كما استخدم مح  جلر واحد صحي) جدا   Varimaxد ريرة 

دراسةة اسةت الاية الة      إجةراء تةر   ولتحريا ذل   Lim, et al., 2009)داللة للترتع وفرا  لما ذكرل

   مفردة من الااملين دمديريات الخدمات دالمحافظة موحع الت تيا.411ق

ن  ةال  مراجاةة     انصرا  تةر تجميا ةا مة   84قفي  وتم لت مد الت بسلوب التحلي  الاامل  المتدهية

لمتغيةةرات الدراسةةة داةةد التةةدوير المتاامةةد د ريرةةة      الااملةةةوبنتجةةت المصةةفوفة   الدراسةةات السةةادرة 

Varimax (4الجدو  رقر قفي  كما اتل.  

 دةةاقي  انصةةرا  حملةةت الةة   مسةةة اوامةة  واسةةتتادت     44بسةةفرت نتةةاها التحليةة  الاةةامل  اةةن ق   

فسةةرت مجتماةةة ماةةا  مةةا نسةةتت       التةةيمةةن الاوامةة  الخمسةةة    أ الاناصةةر لاةةدم انتماه ةةا الواحةة)    

كمةةا تجةةاوزت قيمةةة الجةةلر الكةةامن لكةة  مةةن الاوامةة  الخمسةةة     مةةن مجمةةوع التتةةاين الكلةة 94435ق

 تر ال  بساس  دناء الاوام . الل ودلل  تحرا صدق االفتراب  ،الواحد الصحي)

ترةتع الاناصةر تحةت كة  اامة        ومن  ال  مراجاة الاناصر تر تسمية الاوام  وفرا  لراهمة

 :ااتيال  النحو 

 345نترنةت دلةا الجةلر الكةامن ل ةلا الاامة  ق      إل: الخصاهت المدركةة الة  بةتكة ا   العامل األول  

%  مةةن التتةاين الكلةة  وترةتع الةة  هةلا الاامةة  ثمانيةة اناصةةر تاكةس الجوانةةر      4444ويفسةر ق 

  1414مرتفاةةة تراوحةةت دةةين ق  دترةةتااتاإللكترونةةي نترنةةت للتسةةوق  إلالمدركةةة الةة  بةةتكة ا 

  1434وق

  صاهت الموقع المدركة وابتم  هلا الاامة  الة  سةتة اناصةر تتةين الجوانةر       الثانيالعامل  :

وتراوحةت ترةتاات اناصةر هةلا الاامة       اإللكترونةي  بثنةاء التسةوق   اإللكتروني المتالرة دالموقع 

 دةين هةلل الاناصةر والاامة        وه  قير مرتفاة ترير إل  االقة ارتتال االيةة 1،51  وق1،84ق

 %  من التتاين الكل .48،83ويفسر ق ، 4،3ودلغت قيمة الجلر الكامن ل لا الاام  ق

 :التةةينترنةةت ويحتةةوى هةةلا الاامةة  الةة  الاناصةةر  إل صةةاهت المسةةت ل  اتةةر ا العاموول الثالووث 

وترةةتع الةة  هةةلا الاامةة  تسةةاة اناصةةر       تاكةةس الخصةةاهت الديمو رافيةةة و تةةرة المسةةت ل     

مةن التتةاين الكلة  ودلةا الجةلر       ق%44،44ويفسةر ق  ، 1،59  وق1،85اات تراوحت دةينق دترت

  .4،3الكامن ل لا الاام  ق

 :تاكةةس  صةةاهت  التةةي صةةاهت المنةةتا ويحتةةوى هةةلا الاامةة  الةة  الاناصةةر    العاموول الرابووع

  ويفسر 1،53  وق1،84وترتع ال  هلا الاام  برداة اناصر دترتاات تراوحت دينق ،المنتا

  .4،4من التتاين الكل  و دلا الجلر الكامن ل لا الاام  ق ق%44،44ق

 وترةتع هةلا الاامة  دخمسةة اناصةر تاكةس اسةتاداد         : قتو  التكنولوجيةا الجديةدة  العامل الخامس

  1،94وتراوحةت قيمةة ترةتاات هةلل الاناصةر دةين ق      اإللكترونةي  المست ل  للتاام  مع التسوق 

  .4،4ودجلر كامن ق   من التتاين الكل 1،3ويفسر هلا الاام  ق ، 153وق
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 في  نتاها التحلي  الاامل  االستكرا4جدو  رقر ق
 نستة التتاين الجلر الكامن الترتع الانصر

 العامل األول: الخصائص المدركة على شبكة االنترن :

 .اإللكترونيالفواهد المدركة للتسوق  -4

 المخاطر المدركة للتسوق اإللكتروني  -4

 .اإللكترونيال رة المدركة في التسوق  -4

 جودة المالومات المدركة.-3

 اأمن المدرك. -5

 جودة الصفرة المدركة. -3

 المتاة المدركة. -9

 جودة الخدمة المدركة. -8

 

1،14 

1،99 

1،31 

1،91 

1،94 

1،94 

1434 

1،31 

345 4444 

 

 

 

 

 

 :اإللكتروني: خصائص الموقع الثانيالعامل 

 تصمير جيد للموقع.  -4

 التاام الموقع.  -4

 .اإللكترونيالترويا  -4

 جودة واج ة المستخدم. -3

 س ولة املية الرراء دالموقع. -5

 جودة المحتوى.-3

 

1،84 

1،51 

1،31 

1،34 

1،94 

1،34 

4،3 48483 
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 المنفاة . ،دوافع استخدام التسوق اإللكتروني قاالستمتاع-3

 منتظر  ،متكرر ،ارحي ،نم  الرراء قتجردة-5

 نترنت.لإلالفرد  إدراك -3

  ترات التسوق اإللكتروني السادرة. -9

 الماتردات االجتمااية للمست ل . -8

 نترنت.إلمراركة المست ل  في ا -1

 

1،85 

 

1494 

1،38 

1،33 

1،59 

1،31 

1،95 

1،91 

1،34 

4،3 44،44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العامل الرابع: خصائص المنتج:

 نوع المنتا. -4

 ادم التأكد من المنتا. -4

 المدرك للمنتا.الت ور  -4

 جاذدية المنتا. -3

 

1،84 

1،38 

1453 

1،94 

4،4 44،44 

 

 

 

 

 العامل الخامس: قبول التكنولوجيا الجديدة:

 درجة التاريد. -4

 الوحوا. -4

 النتاها المدركة لالستخدام. -4

 الر تة في تجردة هلل التكنولوجيا. -3

 س ولة االستخدام المدركة. -5

 

1،94 

1،53 

1،53 

1،94 

1،31 

4،4 1،3 

 

فرد  فياالستكرا يوداستخدام التحلي  الاامل ومما ستا استنادا  إل  مراجاة الدراسات السادرة

اإللكترونةةي تةر تحديةةد  مسةةة بداةةاد بساسةةية للجةةودة المدركةةة يمكةةن ب( تفسةةر النيةةة السةةلوكية للتسةةوق  

 ، صةةاهت المنةةتا ،نترنةةتإلوترةةم  هةةلل اأداةةاد تلةة  المتالرةةة دالخصةةاهت المدركةةة الةة  بةةتكة ا   

نترنت، كما تر التوقع دأ( إلو صاهت المست ل  اتر ا ،قتو  التكنولوجيا الجديدة ، صاهت الموقع

 صاهت المست ل  ودين  ،الدور الوسي  دين بدااد الجودة المدركةاإللكتروني للتسوق  االتجاليلار 

 .اإللكترونيالنية السلوكية للتسوق 
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 الثبات:

ويمكن توحي) ماةامالت   وه  درجة مناستة 1،41، 1،75كرونتاخ دين تراوحت قير بلفا 

  .4بلفا لك  اام  من  ال  الجدو  ق

 اإللكتروني  نتاها ا تتار درجة االاتمادية أدااد الجودة المدركة للتسوق 4جدو  ق
 معامل االرتباط ألفا كرونباخ   المتغيرات

 1،60 نترنتإلالخصاهت المدركة ال  ا -4

 1،66 اإللكتروني صاهت الموقع  -4

 1،75 اإللكتروني صاهت المست ل   -4

 1،41  صاهت المنتا -3

 1،64 قتو  التكنولوجيا الجديدة -5
 

داالاتمةةاد الةة  مريةةاس   اإللكترونةةي  للتسةةوق  االتجةةال تةةر قيةةاس  : اإللكترونوويللتسوووق   االتجوواه -4

Hemamalini, et al., (2013)  1،89كرونتاخ قبلفا ، وقد دلا ماام.  
 

اإللكترونةةي للتسةةوق  ةالسةةلوكيتةةر قيةةاس مراحةة  النيةةة     :اإللكترونوويللتسوووق  ةالسوولوكيالنيووة  -7

 . 1،13بلفا كرونتاخ قوقد دلا ماام   Kim (2007)داستخدام مرياس 
 

 )ب( مجتمع وعينة البحث:

وقةةةد دلةةةا اةةةددهر  ،يرةةةم  مجتمةةةع التحةةةث الاةةةاملين دمةةةديريات الخةةةدمات دمحافظةةةة دميةةةال 

مديريةةةة التنظةةةير واإلدارة دمحافظةةةة  ،قمركةةةا المالومةةةات 4144/ 41/44فةةةي  مفةةةردة 433145ق

لةلا فةإ( حجةر الاينةة طترةا       ،  مفةردة 41111 ، ونظرا  أ( مجتمةع التحةث يايةد اةن ق    4144،دميال

افر ونسةتة تةو   ،%5مفةردة دحةدود   ةأ       483للجداو  اإلحصاهية اند هلا المجتمع اأصلي يتلةا  

وتتم   وحدة  ، 431،   4111 ،% قدازراة 15% وماام  ثرة  51الخصاهت موحع التحث 

وقد دلا ادد الةردود السةليمة   ،كافة مديريات الخدمات موحع الت تيافي  المااينة من جميع الااملين

 ، 4رقةر ق  التاليالجدو  في  ك  مديرية كما هو موح)في  %  ودلا حجر الاينة 91  دنستةق415ق

وتر ا تيار مفردات الاينة من مجتمع التحث درك  ارواهي ااتمادا  ال  بسلوب التوزيةع المتناسةر   

كمةا تةر ا تيةار مفةردات الاينةة مةن        ،كة  مديريةة  فةي   ااتتارل التتاين دين ادد الااملينفي  يأ ل الل 

 حةوالي ث   واإلنةا 59ق حةوالي وقد دلغت نستة الةلكور   ،موحع الت تيا دصورة ارواهية تالمديريا

   من دين الردود السليمة. 34ق

ونسةتة الةردود    ،حجةر الاينةة   ،محافظةة دميةال  فةي   مةديريات الخةدمات  فةي     باداد الااملين4جدو  ق

 الصحيحة
 نسبة االبتجابة حجم العينة حجم المجتمع ابم مديرية الخدمات

 %411 4 419 واإلدارةالتنظير 

 %94 451 18511 التردية والتالير

 %411 48 3844 الارااة 

 %411 4 4438 التي ر ال ر 

 %411 8 4439 التموين

 %411 3 4591 اللراهر الارارية

 %411 9 4513 االجتماايالتلامن 

 %411 1 4341 الرتاب والرياحة

 %411 4 4454 الروى الااملة

 %85 33 45419 الصحية (الرؤو

 %411 5 4331 والمرافا اإلسكا(

 %411 4 445 والنر ال رق 

 %91 483 433145 االجمال 
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 )ج( أنواع البيانات ومصادرها:
 دناء ال  اأهدام والفروب المحددة فإ( التاح ة ااتمدت ال  نواين من التيانات وه : 

اطالع التاح ة ال  المراجع اأجنتية والاردية مةن  في  تم لت التيانات ال انوية البيانات الثانوية: -0

 لتحديةةد بداةةاد الجةةودة المدركةةة و  صةةاهت المسةةت ل  اإللكترونةةي كتةةر ودوريةةات متالرةةة دالتسةةوق 

اإللكترونةي  الااملين دمديريات الخدمات موحع الت تيا دمحافظة دميةال نحةو التسةوق     اتجالوكلل  

طةالع الة    الوا و  الالميةة والجوانةر المن جيةة للتحةث    تحديةد اأصة   ،ونيت ر السةلوكية ل ةلا التسةوق   

 مةديريات الخةدمات دالمحافظةة موحةع الت تيةا ممةا سةااد       فةي   اإلحصاءات المتالرة دأاداد الااملين

 تحديد اينة التحث.في 

تر الحصو  الي ا من الدراسة الميدانية  التيالتيانات في  تتم   التيانات اأولية البيانات األولية: -4

اتجةةةال الاةةةاملين ونيةةةت ر السةةةلوكية للتسةةةوق   ،اإللكترونةةةيبداةةةاد الجةةةودة المدركةةةة للتسةةةوق   كةةةسوتا

 ريات الخدمات دمحافظة دميال.يطترا  اراء الااملين دمداإللكتروني 

 

 )د( أباليب تحليل البيانات واختبار فرضيات البحث:
 The Statistical(SPSS)حصةةاه إلالترنةةاما اداسةةتخدام تحليةة  التيانةةات إحصاهيا   تةةر

Pakage for Social Sciences    وااتمةةدت التاح ةةة الةة  اأسةةالير اإلحصةةاهية التاليةةة لتحليةة

 4كووا ال تتار الفرحةةية اأولةة  وا تتةةارلاينةةة واحةةدة(T)التيانةةات وا تتةةار فرحةةيات التحث:ا تتةةار 

 ،الفرحية ال ال ة ال تتار تحليل االنحدار المتدرجو وتحليل االنحدار المتعددال تتار الفرحية ال انية

تحليول االنحودار ذا المورحلتين بابوتخدام طريقوة المربعوات        الراداة والخامسة كما تةر االاتمةادال   

لتحديةد مةدى    فيابوتخدام التحليول العواملى االبتكشوا    كةلل  تةر   ، ال تتار الفرحية السادسةة الصغرا 

 .اإللكترونياالتساق دين الاناصر المكونة أدااد الجودة المدركة للتسوق 

 

 بابعًا نتائج البحث:

وا تتةار فرحةيات التحةث     اإلحصةاهي حوء التحلية   في  تر التوص  إلي ا التييمكن توحي) النتاها 

 :يليكما 

مدا االختعف بوين العواملين بموديريات الخودمات موضوع التيبيول حوول أبعواد الجوودة المدركوة            -4

 :اإللكترونيللتسوق 

 تنت ال : التيال تتار الفرحية اأول  لعينة واحدة  (T)تر استخدام ا تتار

طبقووًا آلراء العوواملين  اإللكترونووي أبعوواد الجووودة المدركووة للتسوووق    فووي  " يوجوود اخووتعف معنوووي  

 بمديريات الخدمات موضع التيبيل. " 

  التاليكما يتل) من الجدو   المايار واالنحرام  الحساديوالمتوس   (T)وكانت نتاها ا تتار

 لمدى ا تالم آراء الااملين دمديريات الخدمات لاينة واحدة (T)  نتاها ا تتار 3رقر ق جدو 

 اإللكتروني الجودة المدركة للتسوق  حو  بدااد

أبعاد الجودة المدركة للتسوق 

 اإللكتروني

المتوس  

 الحسادي

االنحرام 

 المايار 

قيمة ت 

 المحسودة
Sig. المانوية 

 مانو  ير  14484 4444 14393 3454 االنترنتالخصاهت المدركة ال   -4

 مانو  ير  14984 4413 14338 3441 اإللكتروني صاهت الموقع  -4

 مانو  ير  1444 1418 14491 4414  صاهت المنتا -4

 مانو  ير  1418 1419 14934 4484 قتو  التكنولوجيا الجديدة -3

 مانو  1414 3438 14834 4.38 اإللكتروني صاهت المست ل   -5

 

من  ةال  تحلية  الجةدو  السةادا يتلة) اةدم وجةود ا ةتالم دةين آراء الاةاملين دمةديريات            

حيةث ب( قةير   اإللكترونةي  الخدمات موحع الت تيا فيما يتالا دأرداة بدااد للجةودة المدركةة للتسةوق    
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(T)  ومةن الجةدو  السةادا يتلة) بيلةا  ب(       %5ل لل اأدااد  ير مانوية وذل  اند مستوى مانوية

وه  متوس ات مرتفاة مما يد  الة    3454و 4438ل لل اأدااد يتراوا ما دين  الحساديالمتوس  

دمديريات الخدمات موحةع الت تيةا وطترةا  لمةدى اتفةاق ر       الاامليناأدااد من وج ة نظر  هللبهمية 

الخصاهت المدركةة الة     الترتير اأو  داد في جاءاإللكتروني ال  بدااد الجودة المدركة للتسوق 

قتةةو  التكنولوجيةةا داةةد  يليةة   صةةاهت المنةةتا وب يةةرا  اإللكترونةةي  صةةاهت الموقةةع ثةةر  نترنةةتإلا

انةد مسةتوى    إحصةاهيا فكةا( داال   اإللكترونةي   صةاهت المسةت ل    بما دالنسةتة   ال  الترتير الجديدة

دمةديريات الخةدمات حةو  بهميةة هةلا       الاامليندين  مانو مما يد  ال  وجود ا تالم  %5مانوية 

دمةةديريات  الاةةاملينمةةن  63%كمةةا بكةةدت النتةةاها ب(  يةةتر قتةةو  الفةةرب اأو  جاهيةةا  ودالتةةالي التاةةد

 %31الاةام و  فةي   مةرة واحةدة   %31من دين ر ما يرترب من اإللكتروني الخدمات يرومو( دالتسوق 

 مرات اديدة دالاام.اإللكتروني يرومو( دالتسوق 

 

موودا االخووتعف بووين اراء العوواملين بمووديريات الخوودمات موضووع التيبيوول حووول مراحوول النيووة         -4

 .اإللكترونيالسلوكية للتسوق 

 تنت ال : التي ال تتار الفرحية ال انية 4كا) تر استخدام ا تتار

ريات الخدمات موضع التيبيول حوول مراحول النيوة     ي" يوجد اختعف معنوي بين اراء العاملين بمد

كا)وكانت نتاها ا تتار ."اإللكترونيالسلوكية للتسوق 
4

  .5رقر ق التالي  كما يتل) من الجدو  

كا)  نتاها ا تتار5جدو  رقر ق
4

 دين آراء الااملين دمديريات الخدمات حو     لمدى اال تالم

 اإللكترونيمراح  النية السلوكية للتسوق 
قيمة كا اإللكترونيمراحل النية السلوكية للتسوق 

4
 Sig. المانوية 

 مانو  ير  14954 4483 اإللكترونيإدراك المست ل  للتسوق 

 مانو  ير  1443 4444 اإللكترونيتجردة التسوق 

 مانو  ير  1449 4433 اإللكترونيدالتسوق االستمتاع 

 مانو  ير  14439 4419 الر تة في االستمرار

 مانو  ير  1444 4444 رااية التسوق اإللكتروني دإقناع اا رين

 مانو  ير  1484 1419 مراح  النية السلوكية إجمالي

 

 الاةةامليندةةين  مانةةو   يتلةة) بنةة  ال يوجةةد ا ةةتالم   5ومةةن نتةةاها الجةةدو  السةةادا رقةةر ق  

اإللكترونةي  مراحة  النيةة السةلوكية للتسةوق      دإجمةالي دمديريات الخدمات موحع الت تيا فيما يتالا 

كا)الفراية حيث اتل) ادم مانوية قيمة  لمراح وا
4

دين آراء  مانو   ويد  ذل  ال  وجود اتفاق 

ومن ثر يتر رفض  مراح  النية السلوكية داإلحافة إل  المراح  الفراية دإجماليفيما يتالا  الااملين

 الفرحية ال انية من فرحيات التحث.

 على النية السلوكية لهذا التسوق:اإللكتروني درابة تأثير أبعاد الجودة المدركة للتسوق  -4

 تنت ال : التيال تتار الفرحية ال ال ة و تر استخدام تحلي  االنحدار المتادد

 ". اإللكتروني " يوجد تأثير معنوي ألبعاد الجودة المدركة على النية السلوكية للتسوق 
النيةة السةلوكية   اال تتار ترديرات نموذص االنحدار المتادد النحةدار المتغيةر التةادع ق   واتل) من نتاها 

  واتلة) مانويةة   يلكترونة إلاالجةودة المدركةة للتسةوق      ال  المتغيةر المسةتر  ق  اإللكترونيللتسوق 

وهةلا يانة     %5نموذص االنحةدار المرةدر كمةا اتلة) مانويةة ماامة  االنحةدار انةد مسةتوى مانويةة           

مراحة    إجمةالي الة   اإللكترونةي  بدااد الجودة المدركةة للتسةوق    إلجمالي مانو قة تأثير وجود اال

و ب( ماامةة  التحديةةد  طةةرد النيةةة السةةلوكية ل ةةلا التسةةوق كمةةا تتةةين بيلةةا  ب( هةةلا التةةأثير يةةتر درةةك  

 التةي مةن التغيةرات    %34كمتغير مستر  تفسةر  اإللكتروني ب( الجودة المدركة للتسوق  ب   1434ق

 .النية السلوكية ل لا التسوقفي  تحدث
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مراحة  النيةة السةلوكية ل ةلا     فةي   تةؤثر  التةي اإللكترونةي  ولتحديد بهةر بداةاد الجةودة المدركةة للتسةوق      

  ترديرات نمةوذص االنحةدار النحةدار    3التسوق تر استخدام االنحدار المتدرص كما يارب جدو  رقرق

 .المتغيرات المسترلة ال اإللكتروني مراح  النية السلوكية للتسوق 

  ترديرات نموذص االنحدار المتدرص ال تتار بثر المتغيرات المسترلة ال  مراحة  النيةة   3جدو  رقرق

 اإللكترونيالسلوكية للتسوق 

 المتغير التادع المتغيرات المسترلة

ماام  

 التحديد

R
2

 

ماام  

 االنحدار

 قيمة

F 

مستوى 

 المانوية

 نترنتإلالخصاهت المدركة ال  ا

 اإللكتروني صاهت الموقع 

  صاهت المنتا

 قتو  التكنولوجيا الجديدة

 اإللكتروني صاهت المست ل  

إدراك المست ل  للتسوق 

 اإللكتروني

14511 

14349 

14334 

14335 

14331 

14511 

14454 

14485 

14453 

14444 

434483 

444499 

435498 

453435 

444443 

14114 

14114 

14114 

14114 

14114 

 نترنتإلالمدركة ال  االخصاهت 

 اإللكتروني صاهت الموقع 

  صاهت المنتا

 قتو  التكنولوجيا الجديدة

 اإللكتروني صاهت المست ل  

 14454 اإللكترونيتجردة التسوق 

14314 

14511 

14314 

14344 

 

14484 

14443 

14434 

14448 

14453 

445481 

438444 

441445 

444449 

453444 

14114 

14114 

14114 

14114 

14114 

14114 

 نترنتإلالخصاهت المدركة ال  ا

 اإللكتروني صاهت الموقع 

  صاهت المنتا

 قتو  التكنولوجيا الجديدة

 اإللكتروني صاهت المست ل  

االستمتاع دالتسوق 

 اإللكتروني

14483 

14534 

14514 

14354 

14384 

14453 

14454 

14444 

14134 

14144 

435494 

438445 

441444 

434485 

444493 

14114 

14114 

14114 

14114 

14114 

 نترنتإلالخصاهت المدركة ال  ا

 اإللكتروني صاهت الموقع 

  صاهت المنتا

 قتو  التكنولوجيا الجديدة

 اإللكتروني صاهت المست ل  

 14431 الر تة في االستمرار

14414 

14411 

14343 

14354 

14431 

14454 

14444 

14134 

14145 

448444 

444434 

449434 

453434 

444484 

14114 

14114 

14114 

14114 

14114 

 نترنتإلالخصاهت المدركة ال  ا

 اإللكتروني صاهت الموقع 

  صاهت المنتا

 قتو  التكنولوجيا الجديدة

 اإللكتروني صاهت المست ل  

رااية التسوق اإللكتروني 

 دإقناع اا رين

14341 

14313 

14334 

14338 

14331 

14441 

14441 

14134 

14144 

14144 

444414 

439444 

433494 

454484 

435444 

14114 

14114 

14114 

14114 

14114 

 

والمرةةدر مةةن  ةةال  مانويةةة    جمةةاليإيتلةة) مةةن الجةةدو  مانويةةة نمةةوذص االنحةةدار درةةك        

وترةير نتةاها الجةدو      (sig)وقيمةة   Fومن  ال  قيمةة   %5ماامالت االنحدار اند مستوى مانوية 

 : يأتي  بيلا  إل  ما 3رقر ق

 :اإللكترونيبالنسبة إلى مرحلة إدراك المستهلك للتسوق 

اإللكترونةي  إدراك المسةت ل  للتسةوق   فةي   ترير النتةاها إلة  ب( بداةاد الجةودة المدركةة تةؤثر      

نترنةت  إلالخصاهت المدركة الة  ا إال ب( التاد اأو  وهو  كأحد مراح  النية السلوكية ل لا التسوق

اإللكترونةةي إدراك المسةةت ل  للتسةةوق التةةأثير الةة  فةةي  تةةة اأولةة احتةة  المرت بو ا كةةا( بك رهةةا تةةأثير

 يلية   ،%45وفسةر  اإللكترونةي  يتتاة   صةاهت الموقةع     المتغيةر التةادع  فةي   من التتاين %51وفسر 

وب يرا   صاهت المست ل  % 45قتو  التكنولوجيا الجديدة وفسر ثر  % 48 صاهت المنتا وفسر

كأحةد مراحة    اإللكترونةي  إدراك المسةت ل  للتسةوق   فةي   يحةدث  الل من التتاين  %44حيث فسرت 

 النية السلوكية ل لا التسوق.



 

 .... سناء داودالجودة المدركة للتسوق اإللكتروني وتأثيرها في النية السلوكية المستمرة  60

 

 :اإللكترونيوفيما يتعلل بمرحلة تجربة التسوق 

كأحةد  اإللكترونةي  للتسةوق   تجردة المست ل في  ترير النتاها بيلا  إل  ب( بدااد الجودة المدركة تؤثر

فةي   الخصاهت المدركة ال  االنترنت كانت بك رهةا تةأثيرا   بيلا   مراح  النية السلوكية ل لا التسوق

اإللكتروني مرحلة تجردة التسوق في  من التتاين %48هلل المرحلة واحتلت المرتتة اأول  وفسرت

 هلل المرحلة.في  من التتاين %45هلل المرحلة هو  صاهت المست ل  وفسر في  وكا( بقل ا تأثيرا 

 :اإللكترونيبالتسوق وفيما يتعلل بمرحلة االبتمتاع 

دالتسةوق  مرحلةة االسةتمتاع   فةي   يتل) بيلةا  ب( بداةاد الجةودة المدركةة و صةاهت المسةت ل  تةؤثر       

وفسةرت   هلل المرحلةفي  نترنت كانت بك رها تأثيرا إلالخصاهت المدركة ال  ا وكانتاإللكتروني 

 %45 وفسراإللكتروني يلي   صاهت الموقع  المتغير التادعفي  من التتاين% 45

 صةةاهت وب يةةرا  %3قتةةو  التكنولوجيةةا الجديةةدة حيةةث فسةةر  و% 44ثةةر  صةةاهت المنةةتا وفسةةر   

 المتغير التادع.في  من التتاين %4وفسر اإللكتروني المست ل  

 :اإللكترونياالبتمرار بالتسوق في  الرغبةأما فيما يتعلل بمرحلة 

مرحلةة االسةتمرار دالتسةوق    فةي   تةؤثر اإللكتروني ترير النتاها إل  ب( بدااد الجودة المدركة للتسوق 

المرتتةةةةة اأولةةةة  بيلةةةةا    فةةةةي  نترنةةةةتإلالخصةةةةاهت المدركةةةةة الةةةة  ا   وقةةةةد كانةةةةت اإللكترونةةةةي 

ثةةر  صةةاهت المنةةتا حيةةث فسةةر  %45وفسةةرتاإللكترونةةي يلي ةةا  صةةاهت الموقةةع  %43وفسةةرت

 الةل  اإللكترونةي  وب يةرا   صةاهت المسةت ل      ،%3و قتو  التكنولوجيةا الجديةدة حيةث فسةر     44%

 المتغير التادع.في  التتاينمن  %4فسر

 بإقناع اآلخرين:اإللكتروني رعاية التسوق  وأخيرًا فيما يتعلل بمرحلة

اإللكترونةي  مرحلةة راايةة دالتسةوق    فةي   تةؤثر اإللكترونةي  يتل) ب( بداةاد الجةودة المدركةة للتسةوق     

 التتاينمن  % 44المرتتة اأول  حيث فسرفي  نترنت بيلا إلالخصاهت المدركة ال  ا وكا( تأثير

ثةر  صةاهت المنةتا حيةث فسةر      %44وفسرت اإللكتروني يلي ا  صاهت الموقع المتغير التادع في 

 الةةةل اإللكترونةةةي وب يةةةرا   صةةةاهت المسةةةت ل  %4قتةةةو  التكنولوجيةةةا الجديةةةدة حيةةةث فسةةةر ،3%

النيةة السةلوكية ل ةلا التسةوق      كأحد مراح  لكترونيإلامرحلة رااية التسوق في  التتاينمن  %4فسر

  يتلة) ب( إبةارة ماةامالت االنحةدار موجتةة ممةا يةد  الة  ا(         9ومن  ال  تحلي  نتاها الجةدو  ق 

الاالقة طردية دين بدااد الجودة المدركة ودين مراح  النية السلوكية مما ستا يتل) صحة الفرحية 

 .اإللكترونية السلوكية للتسوق النيفي  ال ال ة دوجد تأثير مانو  أدااد الجودة المدركة

 على االتجاه لهذا التسوق:اإللكتروني درابة تأثير أبعاد الجودة المدركة للتسوق  -3

 تنت ال : التيال تتار الفرحية الراداة و تر استخدام تحلي  االنحدار المتادد

 ".اإللكتروني" يوجد تأثير معنوي للجودة المدركة على االتجاه للتسوق 

 

االتجةال للتسةوق   من نتاها اال تتار ترديرات نموذص االنحدار المتادد النحدار المتغير التادع قواتل) 

  واتلة) مانويةة نمةوذص    اإللكترونةي الجةودة المدركةة للتسةوق      الة  المتغيةر المسةتر  ق   اإللكتروني

وهةةلا يانةة  وجةةود  %5كمةةا يتلة) مانويةةة ماامةة  االنحةدار انةةد مسةةتوى مانويةة     االنحةدار المرةةدر 

االتجةةال للتسةةوق  الةة  اإللكترونةةي بداةةاد الجةةودة المدركةةة للتسةةوق     إلجمةةالي مانةةو االقةةة تةةأثير  

ب(  ب   1483و ب( ماامةة  التحديةةد ق طةةرد كمةةا تتةةين بيلةةا  ب( هةةلا التةةأثير يةةتر درةةك   اإللكترونةةي 

فةةي  تحةةدث لتةةيامةةن التغيةةرات % .83كمتغيةةر مسةةتر  تفسةةر اإللكترونةةي الجةةودة المدركةةة للتسةةوق 

فةي   تةؤثر  التةي اإللكترونةي  ولتحديةد بهةر بداةاد الجةودة المدركةة للتسةوق       اإللكترونةي  االتجال للتسوق 

  ترديرات نموذص 9تر استخدام االنحدار المتدرص كما يارب جدو  رقرقاإللكتروني االتجال للتسوق 

  .ال  المتغيرات المسترلةاإللكتروني للتسوق  االتجالاالنحدار النحدار 

والمرةةدر مةةن  ةةال  مانويةةة   إجمةةالي مانويةةة نمةةوذص االنحةةدار درةةك   9ويتلةة) مةةن الجةةدو  رقةةرق 

 .(sig)وقيمة  tومن  ال  قيمة  %5ماامالت االنحدار اند مستوى مانوية 
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االتجةةال للتسةةوق فةةي  تةةؤثر التةةي  بيلةةا  ب( بهةةر المتغيةةرات المسةةترلة  9وترةةير نتةةاها الجةةدو  رقةةر ق 

نترنةت فرةد احتلةت    إلالخصةاهت المدركةة الة  بةتكة ا     هةي النمةوذص  في  الد و لكتروني دترتير إلا

 صةاهت الموقةع    تلي ةا  لكترونةي إلاالتجال للتسةوق ا في    من التتاين44%المرتتة اأول  وفسرت ق

  وفسةةر قتةةو  التكنولوجيةةا  13%ق صةةاهت المنةةتا   دينمةةا فسةةر 15%حيةةث فسةةرت قاإللكترونةةي 

 االتجالفي  كا( بق  المتغيرات تفسيرا للتتايناإللكتروني ب يرا   صاهت المست ل    و8%الجديدة ق

  يتلةة) ب( إبةةارة  9ومةةن  ةةال  تحليةة  نتةةاها الجةةدو  ق      4%لكترونةةي حيةةث فسةةر ق  إلاللتسةةوق 

ماامالت االنحدار موجتة مما يد  ال  ا( الاالقة طرديةة دةين بداةاد الجةودة المدركةة ودةين االتجةال        

د تةةأثير مانةو  أداةاد الجةةودة   وممةا سةةتا يتلة) صةحة الفرحةةية الراداةة دوجة      ترونةي لكإلاللتسةوق  

 . لكترونيإلااالتجال للتسوق في  المدركة

 االتجةةال  ترةةديرات نمةةوذص االنحةةدار المتةةدرص ال تتةةار بثةةر المتغيةةرات المسةةترلة الةة   9ق جةةدو  رقةةر

 اإللكترونيللتسوق 

ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في معادلوة  

 االنحدار

 معامل التحديد

R
2

 

معامل 

 االنحدار
T Sig. المانوية 

 مانو  14114 34.575 0.44 0.44 نترنت إلالخصاهت المدركة ال  بتكة ا

 مانو  14114 9.258 0.15 0.52 اإللكتروني صاهت الموقع 

 مانو  14114 8.629 0.13 0.59  صاهت المنتا

 مانو  14114 5.721 0.08 0.67 قتو  التكنولوجيا الجديدة

 مانو  14114 683 .2 0.04 0.71 اإللكتروني صاهت المست ل  

 

 على النية السلوكية لهذا التسوق:اإللكتروني درابة تأثير االتجاه للتسوق -5

 تنت ال : التيال تتار الفرحية الخامسة و تر استخدام تحلي  االنحدار المتادد

 على النية السلوكية لهذا التسوق".اإللكتروني للتسوق االتجاه  معنوي" يوجد تأثير 

والمردر من  ال  مانوية ماامالت  إجمالييتل) من نتاها اال تتار مانوية نموذص االنحدار درك  

اإللكترونةي  ب( االتجةال للتسةوق    ب   1489، ب( ماامة  التحديةد ق  %5االنحدار اند مستوى مانويةة  

النيةة السةلوكية ل ةلا التسةوق وممةا سةتا       فةي   تحةدث  تةي المن التغيرات  % .89كمتغير مستر  تفسر 

مراحة  النيةة   فةي   االلكترونةي يتل) صحة الفرحية الخامسة دوجةود تةأثير مانةو  االتجةال للتسةوق      

 . االلكترونيالسلوكية للتسوق 

 

توأثير الجوودة المدركوة علوى النيوة      اإللكترونوي فوي   درابة الدور الوبويت لعتجواه نحوو التسووق      -7

 :اإللكترونيالسلوكية للتسوق 
ال تتةار الفرحةية    المةرحلتين داسةتخدام طريرةة المرداةات الصةغرى      ذ تر استخدام تحلي  االنحةدار  

 تنت ال : التيالسادسة و

مون خوعل   اإللكترونوي  ألبعاد الجودة المدركوة علوى النيوة السولوكية للتسووق       معنوي" يوجد تأثير  

 ". اإللكتروني االتجاه للتسوق 

 :التاليوال تتار هلل الفرحية يتر الريام دخ وتين يمكن توحيح ما ال  النحو 

  اإللكترونةي المتغير التةادع قالنيةة السةلوكية للتسةوق     في  : تحديد مردار التتاين المفسرالخيوة األولى

  ولرد تةر تنةاو  هةلل    اإللكترونيركة للتسوق دواس ة المتغيرات المسترلة مجتماة قبدااد الجودة المد

 ا تتار الفرب ال الث.في  الخ وة من  ال  إجراء تحلي  االنحدار المتادد

: تحديةةد بثةةر د ةةو  المتغيةةر الوسةةي  الةة  الاالقةةة دةةين المتغيةةرات المسةةترلة مجتماةةة الخيووة الثانيووة 

للتسةةةوق  االتجةةةال  متغيةةةر المةةةرحلتين الةةة ذ وذلةةة  مةةةن  ةةةال  إجةةةراء االنحةةةدار  والمتغيةةةر التةةةادع

 :التالي  النتاها ال  النحو 8ويوح) الجدو  رقر ق كمتغير وسي اإللكتروني 
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كمتغير وسي  مع بدااد الجودة المدركةة الة  النيةة    اإللكتروني   تأثير االتجال للتسوق 8ق جدو  رقر

 السلوكية ل لا التسوق 

 متغيرات الماادلة
ماام  

R لتحديدا
2

 

F 

(sig.) 

 الترديرات

 T Sig. المانوية 

بداةةاد الجةةودة المدركةةة واالتجةةال  

 اإللكترونيللتسوق 
0.81 

4354.4 

39 

(0.001) 

    

    

 مانو  14114 94.353 14443   النية السلوكية ل لا التسوق 

 

والمرةةدر مةةن  ةةال  مانويةةة    إجمةةاليترةةير نتةةاها الجةةدو  السةةادا مانويةةة نمةةوذص االنحةةدار درةةك      

ب( ماامةة  التحديةةد  (sig)وقيمةةة  tومةةن  ةةال  قيمةةة   %5ماةةامالت االنحةةدار انةةد مسةةتوى مانويةةة  

 % 81كمتغيةر وسةي  مةع بداةاد الجةودة المدركةة تفسةر        اإللكترونةي  ب( االتجال للتسوق  ب   1481ق

نسةتة بالة  مةن نسةتة التتةاين      النية السلوكية ل لا التسةوق كمةا ب( هةلل ال   في  تحدث التيمن التغيرات 

وممةا  %34دلغت  التيدواس ة بدااد الجودة المدركة واإللكتروني النية السلوكية للتسوق في  المفسر

أدااد الجودة المدركة ال  النية السةلوكية   مانو ستا يتل) صحة الفرحية السادسة دوجود تأثير 

 .اإللكترونيمن  ال  االتجال للتسوق اإللكتروني للتسوق 

 

 :مناقشة نتائج البحث :ثامنًا

ومراحةة  النيةةة السةةلوكية لتتنةة   اإللكترونةةي اسةةت دم التحةةث دراسةةة بداةةاد الجةةودة المدركةةة للتسةةوق   

تةةأثير بداةةاد الجةةودة دمةةديريات الخةةدمات وكةةلل  ديةةا(  الاةةاملينمةةن وج ةةة نظةةر اإللكترونةةي التسةةوق 

والتاةرم الة  بهةر     تجةال ل ةلا التسةوق   اال و مراحة  النيةة السةلوكية   اإللكترونةي فةي   المدركة للتسوق 

ال  النية السلوكية للتسوق اإللكتروني اأدااد بك ر تأثيرا  داإلحافة إل  دراسة تأثير االتجال للتسوق 

تةأثير الجةودة المدركةة    اإللكترونةي فةي   يلات  االتجال للتسوق  الل ومارفة الدور الوسي  اإللكتروني 

وتوصةة  التحةةث إلةة  نتةةاها يمكةةن توحةةيح ا الةة  النحةةو    اإللكترونةةي الةة  النيةةة السةةلوكية للتسةةوق  

 -التالي:

دراسة مدى ا تالم آراء الاةاملين دمةديريات    است دم الل بوححت نتاها ا تتار الفرب اأو  -4

اةن وجةود اتفةاق دةين آراء     اإللكتروني الخدمات موحع الت تيا حو  بدااد للجودة المدركة للتسوق 

 الحسةادي وب( المتوسة    %5مانويت ةا انةد مسةتوى مانويةة     واأداةاد   هلل هميةمفردات الاينة ال  ب

الخصةاهت   وكا( ترتير هلل اأدااد وفرةا  لمتوسة  آراه ةر    3454و 4438ل لل اأدااد يتراوا ما دين

 ثةر  صةاهت المنةتا   اإللكترونةي  يلية   صةاهت الموقةع     ،الترتيةر اأو  في  نترنتإلالمدركة ال  ا

 صةاهت المسةت ل    حةو    الاةاملين دينما لر يحدث اتفةاق دةين آراء   وب يرا  قتو  التكنولوجيا الجديدة 

اإللكترونةي  كما بوحةحت نتةاها الدراسةة الحاليةة ب( بهةر بداةاد الجةودة المدركةة للتسةوق          اإللكتروني 

سةت ل  بقة    نترنت دينما كا(  صاهت المإلهو داد الخصاهت المدركة ال  بتكة ا للاامليندالنستة 

 بهمية.

 

 الخصائص المدركة على شبكة االنترن :بالنسبة لبعد 

نترنةت وتوصةلت   إلتتفا نتاها الدراسة الحالية مع دراسات تناولت الخصاهت المدركة ال  بةتكة ا 

إلةة  اتفةةاق مفةةردات الاينةةة الةة  بهميةةة هةةلل الخصةةاهت وبن ةةا بهةةر بداةةاد الجةةودة المدركةةة للتسةةوق      

بكةدت الة     التةي  Bhandari & Kaushal (2013); Chen (2010)م ة  دراسةة   اإللكترونةي  

 وبن ا تكو( لدى المست ل  الراور دأن  تسوق مري) يامة  الة   اإللكتروني للتسوق  الفوائد المدركة

 ;Ibrahim (2013)كما تتفا نتيجة الدراسة الحالية مع ما بوحةح  كة  مةن     تحسين وتتسي  حيات 

Naiyi (2004) وبكةدت الة  قلةا المسةت ل  مةن المخةاطر المدركةة         طر المدركةالمخاتناولت  التي
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بيلةا  تتفةا    تسةلير المنةتا بو فرةدا( النرديةة انةد التسةوق اتةر اإلنترنةت        فةي   م   احتما  حدوث   أ

  Bhavan(2013); Çelik (2011);Al-maghrabiنتةةاها الدراسةةة الحاليةةة مةةع دراسةةةة    

في  وحرورة ب( يدرك المراركاإللكتروني للتسوق  الثقة المدركةتوصلت إل  بهمية  التي(2009)

 Haمةع دراسةة   التاام  مع آ رين دأ( توقاات  من ر سوم تتحرا بيلا  تتفا نتاها الدراسة الحاليةة  

& Stoel (2011); Gounaris et al.,(2010) جودة الخدمة المدركوة توصلت إل  بهمية  التيو 

والةةرد الةة   نترنةةتإلالةة  بهميةةة االسةةتجادة الحتياجاتةة  الةة  بةةتكة ا   ينةةااللكترووحةةر  الاميةة  

 ;Yang, et al., (2010)استفسةارات  كمةا تتفةا نتةاها الدراسةة الحاليةة مةع نتةاها دراسةة كة  مةن            

Maditinos & Theodoridis (2010)    توصةلت إلة     التةي و المعلوموات المدركوة  حةو  جةودة

اتسةاق ا   ،، سة ولة ف ةر هةلل المالومةات    وتحةدي  ا  كفاية المالومات حر  مفردات الاينة ال  بهمية

ع نتةةاها واتفرةةت نتةةاها الدراسةةة الحاليةةة مةة ومةةدى تةةوافر هةةلل المالومةةات الةة  الموقةةع اةةن المنتجةةات

وتأكيةد  اإللكترونةي  للتسةوق   المدركوة  المتعة بوححت بهمية التيKwon, et al., (2014) دراسة 

تسةوق  الت جةة والسةرور انةد الريةام دال     ،مفردات الاينة ال  حرورة باور الفرد دالنرةال والحيويةة  

 التةي  Bavarsad (2013)تتفا نتاها الدراسة الحالية مع  باألمن المدركبما فيما يتالا اإللكتروني 

وياتتةةرل  ،الرةةتكة الاالميةةة آمنةةة للةةدفع ولنرةة  المالومةةات الرخصةةية   حةةرورة ب( تكةةو( بكةةدت الةة 

 Lim,etتتفةا نتةاها الدراسةة الحاليةة مةع دراسةة        وب يةرا  اإللكتروني الامالء مؤبر لجودة التسوق 

al., (2009 ) وحةرورة   الصوفقة المدركوة   جوودة بوححت اتفةاق مفةردات الاينةة الة  بهميةة       التي

توفر الردرة ال  التحث وتتتع حالة ال لر مما يؤدى إل  إتمام املية الرراء دالرك  المرح  دينمةا  

داةد واحةد للجةودة المدركةة للتسةوق      فةي   مةع الاناصةر  ا تلفت الدراسة الحالية ان هةلل الدراسةات دج  

 نترنت.إلهو داد الخصاهت المدركة ال  بتكة ااإللكتروني 

  

 :اإللكترونيالموقع  وفيما يتعلل لبعد خصائص

توصةلت إلة  اتفةاق    واإللكترونةي   صةاهت الموقةع   تتفا نتاها الدراسة الحالية مع دراسات تناولةت  

دينما ا تلف مع هةلل  اإللكتروني إدراك جودة التسوق في  الخصاهتمفردات الاينة ال  بهمية هلل 

فةةي  حيةةث توصةةلت نتةةاها الدراسةةة الحاليةةة بن ةةا  الاةةاملينترتيةةر بهميت ةةا طترةةا  اراء فةةي  الدراسةةات

 ; Alam& Yasin.(2010)م   دراسة اإللكتروني أدااد الجودة المدركة للتسوق  ال انيالترتير 

 Zhong (2013)إدراك فةي   مةن بهةر الاوامة  المةؤثر    اإللكتروني بوححت ب( تصمير الموقع  التي

 س ولة االستخدام، زمن االسةتجادة و بمةن الموقةع    ،س ولة التنر  من  ال اإللكتروني جودة التسوق 

توصةلت   التةي Bavarsad (2013);Alam (2010) بيلا  تتفةا نتةاها الدراسةة الحاليةة مةع دراسةة      

االقة التتاد  بيلا  تتفا نتةاها  في  وحرورة الوفاء دما تا د د اإللكتروني ع التزام الموقإل  بهمية 

اإللكترونةي  بوحةحت بهميةة اةرب الموقةع      التةي   Nuseir (2010)الدراسةة الحاليةة مةع دراسةة     

كما تتفا نتاها الدراسة الحاليةة  اإللكتروني والوساه  الترويجية المستخدمة لجلب المست ل  للتسوق 

أهميووة جووودة واجهووة  بكةةدت الةة    التةةي Maditinos & Theodoridis. (2010مةةع دراسةةة  

وحرورة تخ ي  بك  الموقع ال   بهولة عملية الشراء بالموقعواإللكتروني دالموقع  المستخدم

بتكة اإلنترنت، ب يرا  فيما يتالا دجودة المحتوى تتفةا نتةاها الدراسةة الحاليةة مةع مةا توصةلت إلية          

بكةدت الة  بهميةة تلتيةة الموقةع لتوقاةات المسةت ل  دينمةا          التةي وGupta, et al., (2013) دراسةة 

داةد واحةد للجةودة المدركةة للتسةوق      فةي   ا تلفت الدراسة الحالية ان هةلل الدراسةات دجمةع الاناصةر    

 .اإللكترونيهو داد  صاهت الموقع اإللكتروني 

 

 أما فيما يتعلل بخصائص المنتج:
دراسات تناولةت  صةاهت المنةتا حيةث بكةدت نتةاها هةلل الدراسةات         تتفا نتاها الدراسة الحالية مع 

م ة   اإللكترونةي  إدراك جةودة التسةوق   فةي   ال  اتفاق مفردات الاينةة الة  بهميةة  صةاهت المنةتا     

 ,.Kwon, et al تناولةت نةوع المنةتا ودراسةة      التةي   Hemamalini, et al., (2013)دراسةة  

http://bura.brunel.ac.uk/browse?type=author&value=Al-maghrabi%2C+T
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Donghwoon+Kwon%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Donghwoon+Kwon%22
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الة  بهميةةة  Cha (2009)ت مةع دراسةةة  رة وب يةرا  اتف  اهتمةت داةدم التأكةد مةةن المنةتا     التةي (2014)

الت ةةور المةةدرك للمنةةتا وجاذديةةة المنةةتا دينمةةا ا تلفةةت الدراسةةة الحاليةةة اةةن هةةلل الدراسةةات دجمةةع      

 وهو داد  صاهت المنتا.لكتروني اإلداد واحد للجودة المدركة للتسوق في  الاناصر

 

 و فيما يتعلل بقبول التكنولوجيا الجديدة:

تتفا نتاها الدراسة الحالية مع دراسات تناولةت اوامة  قتةو  التكنولوجيةا الجديةدة وبوحةحت نتةاها        

ومةدى  اإللكترونةي  الجةودة المدركةة للتسةوق    في  ال  بهمية هلل الاوام Ibrahim (2013)دراسة 

 تجردة هلل التكنولوجيا.في  والر تة ،وحوح ا والنتاها المدركة الستخدام ا ،التكنولوجياتاريد هلل 

 

 وأخيرًا فيما يتعلل بخصائص المستهلك:

بوحةةحت اةةدم اتفةةاق اينةةة الدراسةةة حةةو  بهميةةة داةةد  التةةيدينمةةا ا تلفةةت نتةةاها الدراسةةة الحاليةةة  -0

بكةدت الة     التةي Rababah (2013)  صاهت المست ل  مةع نتيجةة داةض الدراسةات م ة  دراسةة      

نترنةةت إلالم ةارة المتاحةة لةدى المسةت ل  السةتخدام ا      ،نترنةت إلبهميةة مسةتوى اسةتخدام الكمتيةوتر وا    

 Taghavia, etوالكمتيوتر وفترة استخدام ا تؤثر في الجودة المدركة للتسوق اإللكتروني ودراسة 

al., (2013)ودرجة ترت  المست ل  لألفكار الجديةدة    توصلت إل  بهمية االدتكار لدى المست ل التي

دوافةع المسةت ل  السةتخدام التسةوق      الة  بهميةة    Hung & Chun (2010)بكةدت دراسةة    بيلةا 

بهمية نم  الرراء Shergill(2005) اإللكتروني فيما إذا كا( ددافع االستمتاع بو المنفاة كما بوح)

 التةةيوHemamalini, et al., (2013)ودراسةةة  المنةةتظربو  ،، المتكةةررالارحةةي ،التجريتةةي

 تةرات   الة  بهميةة  Ibrahim (2013)نترنةت كمةا بكةدت دراسةة     إلبوحةحت بهميةة إدراك الفةرد ل   

بوححت بهمية  التيMaditinos & Theodoridis (2010) التسوق اإللكتروني السادرة، دراسة 

الة  بهميةة   Ho&Chen (2013) مراركة المست ل  في التسوق اإللكتروني وب يةرا  بكةدت دراسةة   

 الماتردات االجتمااية وااتراد الفةرد دأنة  مةن الم ةر لة  تتنة  التسةوق اإللكترونةي وا تلفةت الدراسةة          

الحاليةةة اةةن هةةلل الدراسةةات بيلةةا  دجمةةع هةةلل الاناصةةر فةةي داةةد واحةةد للجةةودة المدركةةة للتسةةوق            

مةةن  63%اإللكترونةةي وهةةو داةةد  صةةاهت المسةةت ل  كمةةا توصةةلت نتةةاها الدراسةةة الحاليةةة إلةة  ب(   

مةرة واحةدة    %31الااملين دمديريات الخدمات يرومو( دالتسوق اإللكتروني من دين ر ما يرترب من 

يرومو( دالتسوق اإللكتروني مرات اديدة دالاةام وتتفةا نتةاها الدراسةة الحاليةة مةع        %31 ،في الاام

التسةوق  من المسةت لكين فةي دولنةدا يرومةو( د     %31توصلت إل  ب(  التيBarska (2013) دراسة 

 ،مةرة واحةدة فةي السةنة ترريتةا       يرومةو( دالتسةوق   %31اتر اإلنترنت ادة مرات في السةنة ترريتةا و  

دالدرجةةة اأولةة  دالخصةةاهت  مصةةر ومةةن ثةةر ترةةير نتةةاها الفةةرب اأو  إلةة  اهتمةةام المسةةت ل  ال  

التيئةة  نترنت ويمكن تفسير ذل  دأ( التسةوق اإللكترونةي فةي مراحلة  اأولة  د     إلالمدركة ال  بتكة ا

 .التسوق المصرية ويوجد لدى المست ل  قلا وادم طمأنينة ل لا

اسةةةت دم دراسةةةة مةةةدى ا ةةةتالم آراء الاةةةاملين  الةةةل  ال ةةةانيبوحةةةحت نتةةةاها ا تتةةةار الفةةةرب  -4

دمديريات الخدمات موحع الت تيا حو  مراح  النية السلوكية للتسوق اإللكتروني ان وجود اتفاق 

مراحة  النيةة السةلوكية     دإجمةالي دمديريات الخدمات موحع الت تيا فيما يتالا  الاامليندين  مانو 

  Al-maghrabiالفراية واتفرت نتاها الدراسةة الحاليةة مةع دراسةة      لمراح واللتسوق اإللكتروني 

نترنت دالمملكة الارديةة السةاودية و توصةلت إلةي     إلا مستخدميمن  351ال   طترت التي (2009)

اتفاق مفردات الاينة ال  بهمية النية الستمرار التسوق اإللكتروني دينما ا تلفت نتةاها الدراسةة مةع    

بوححت ادم اتفاق مفردات الاينة الة    التيو Kim (2007)قام د ا  التيما توصلت إلي  الدراسة 

 .اإللكتروني  النية السلوكية المستمرة للتسوق بهمية مراح

أداةةاد الجةةودة المدركةةة للتسةةوق    مانةةو بوحةةحت نتةةاها ا تتةةار الفةةرب ال الةةث وجةةود تةةأثير      -4

طةرد   كما تتين بيلا  ب( هةلا التةأثير يةتر درةك      النية السلوكية للتسوق اإللكتروني اإللكتروني ال  

تحةدث فةي    التيمن التغيرات  % .34كمتغير مستر  تفسر وب( الجودة المدركة للتسوق اإللكتروني 

http://bura.brunel.ac.uk/browse?type=author&value=Al-maghrabi%2C+T
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 ,Kwon النية السلوكية اإللكتروني وتتفا تل  النتيجة مع ما توصلت إلي  اديد من الدراسةات م ة   

et al., (2014); لس ولة االستخدام المدركة واالستمتاع المدرك  مانو  بوححت وجود تأثير التي

دينمةةا ا تلفةةت Ibrahim (2013)وهةةلا مةةا بكدتةة  دراسةةة  للتسةةوق اإللكترونةةي الةة  النيةةة السةةلوكية

الدراسة الحالية مع هلل الدراسة فيما يتالا دتأثير المتغيرات الديمو رافية في التيئةة الماليايةة حيةث    

للمتغيةةرات الديمو رافيةةة الةة  النيةةة السةةلوكية فةةي حةةين توصةةلت دراسةةة          السةةلتيوجةةدت التةةأثير  

Taghavia, et al., (2013)  دينما توصلت  ا تأثيرمدأ( الامر والخترة ليس لHung & Chun 

إلةة  تةةأثير النةةوع الةة  النيةةة السةةلوكية وب( الةةلكور تتةةوفر لةةدي ر النيةةة السةةلوكية للتسةةوق       (2010)

 Liebermann& Stashevskyواتفرةت الدراسةة الحاليةة بيلةا  مةع       اإللكتروني بك ةر مةن اإلنةاث   

(2009); (2010) Alam &Yasin  اأمةن   ،لجةودة المحتةوى   مانةو  توصةلت إلة  التةأثير ال    التةي

للتسةوق اإللكترونةي دينمةا ا تلفةت الدراسةة الحاليةة مةع         ةالسةلوكي ال رةة المدركةة الة  النيةة      ،المدرك

Alam & Yasin (2010) إل  ب( الفواهد المدركة ليس ل ا تأثيركمةا اتفرةت الدراسةة     توصلت التي

للترويا اإللكتروني ودراسة  مانو توصلت إل  التأثير ال التي Nuseir (2010)الحالية مع دراسة 

Naiyi (2004) للمخةةاطر المدركةةة الةة  النيةةة السةةلوكية دينمةةا    مانةةو بكةةدت الةة  التةةأثير ال  التةةي

ب( المخاطر المدركة تؤثر  توصلت إل  التي Bhandari &Kaushal (2013)ا تلفت مع ك  من 

 Miyazaki & Fernandez (2001)سلتا ال  نية التسوق اإللكتروني في حين بوححت دراسة 

 Maditinos& Theodoridis (2010)ادم وجود تأثير واتفرت بيلا  نتاها الدراسةة الحاليةة مةع    

 Angeline & Kinneyدراسة ،نتا وجودة المالوماتلجاذدية الم مانو بكدت ال  التأثير ال التي

كمةةا اتفرةةت نتةةاها الدراسةةة الحاليةةة مةةع      لةةدوافع التسةةوق  مانةةو بوحةةحت التةةأثير ال  التةةي (2010)

Gounariset al.,(2010)  لجةةةودة الخدمةةةة الةةة  النيةةةة السةةةلوكية للتسةةةوق  مانةةةو التةةةأثير الفةةةي

 مانةو  يوجةد تةأثير    توصةلت إلة  ب( ال   يالت Huang (2000)اإللكتروني دينما ا تلفت مع دراسة 

لجةةودة الخدمةةة الةة  النيةةة السةةلوكية للتسةةوق اإللكترونةةي بيلةةا  اتفرةةت الدراسةةة الحاليةةة مةةع دراسةةة      

Taghavia, et al., (2013)  الة    التكنولةوجي لاوامة  الرتةو     مانةو  بكةدت الة  التةأثير ال    التةي

ا تلفت الدراسة الحاليةة اةن اديةد مةن الدراسةات فةي تنةاو  تةأثير بداةاد الجةودة            النية السلوكية.دينما

أداةاد   مانةو  المدركة ال  مراح  النية السلوكية حيث بوح) نتةاها تحلية  االنحةدار وجةود تةأثير      

تناولةت   التةي  Alam (2010)الجودة المدركة ال  مراح  النية السلوكية إال بن ا اتفرت مةع دراسةة   

دة من مراح  النية السلوكية وهة  إدراك التسةوق اإللكترونةي كمةا اتفرةت نتةاها الدراسةة        مرحلة واح

لتاةد قتةو  التكنولوجيةا الة       مانةو  بوحةحت وجةود تةأثير     التةي  Kim (2007)الحالية مع دراسة 

مراح  النية السلوكية وقد كا( تأثير بدااد الجودة المدركة ال  ك  مرحلة من مراح  النية السلوكية 

تسوق اإللكتروني كما توصلت نتاها الدراسة الحالية دأ( داد الخصاهت المدركة هو اأك ر تأثيرا  لل

في مراح  النية السلوكية المستمرة إال بن  تتاين هلا التأثير من مرحلة إل  ب ةرى فكةا( بك ةر تةأثيرا      

ة فةةي االسةةتمرار إدراك المسةةت ل  للتسةةوق اإللكترونةةي وبقل ةةا تةةأثيرا  فةةي مرحلةةة الر تةة  فةةي مرحلةةة 

لجودة التسوق اإللكتروني يدفا  إل   مصر مما يان  بن  إذا بدرك المست ل  ال.اإللكترونيدالتسوق 

ال  رجا  التسويا استغال  هلل الفرصةة وتةوفير    دالتالياالستمرار في النية السلوكية ل لا التسوق 

ي مرحلةةةة إدراك التسةةةوق آليةةةات الجةةةودة المدركةةةة للتسةةةوق اإللكترونةةةي  اصةةةة للامةةةالء الةةةلين فةةة   

 .اإللكتروني

بداةاد الجةودة المدركةة     إلجمةالي  مانو بوححت نتاها ا تتار الفرب الرادع وجود االقة تأثير  -3

 طةرد  كما تتين بيلا  ب( هلا التأثير يتر درةك   االتجال للتسوق اإللكتروني للتسوق اإللكتروني ال  

 ،االتجةال للتسةوق اإللكترونةي   مةن التغيةر فةي     % .83وب( الجودة المدركة للتسوق اإللكترونةي تفسةر  

 هةةي لكترونةةي إلللتسةةوق ا  االتجةةالتةةؤثر فةةي   التةةيبيلةةا  ب( بهةةر المتغيةةرات المسةةترلة    كمةةا اتلةة)  

  مةن التتةاين   44%فرةد احتلةت المرتتةة اأولة  وفسةرت ق      ،نترنتإلالخصاهت المدركة ال  بتكة ا

دينما فسر  ، 15%حيث فسرت ق صاهت الموقع اإللكتروني  ، تلي الكترونيإلللتسوق ا االتجالفي 

ب يةةرا   صةةاهت المسةةت ل      و8%  وفسةةر قتةةو  التكنولوجيةةا الجديةةدة ق  13%ق صةةاهت المنةةتا  

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Donghwoon+Kwon%22
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 ، 4%االلكترونةي حيةث فسةر ق   للتسةوق   االتجةال كا( بقة  المتغيةرات تفسةيرا للتتةاين فةي      اإللكتروني 

بوحةحت   التةي   Shergill(2005)ن الدراسةات م ة    وتتفا تل  النتيجة مع ما توصلت إلي  اديد مة 

للتسةةةوق  االتجةةةال دمةةةة الامالء،بمةةةن الموقةةةع فةةةي  ،لتصةةةمير الموقةةةع اإللكترونةةةي  مانةةةو التةةةأثير ال

اإللكترونةةةي وبن ةةةا مةةةن بقةةةوى الاوامةةة  المةةةؤثرة فةةةي اتجةةةال الامةةةالء الجةةةدد فةةةي نيوزيلنةةةدا للتسةةةوق  

 التةةي Hemamalini, et al., (2013)اإللكترونةي كمةا تتفةا نتةاها الدراسةةة الحاليةة مةع دراسةة        

لل ودامةةت هةة ،لنةةوع المنةةتا فةةي االتجةةال للتسةةوق اإللكترونةةي  مانةةو توصةةلت إلةة  االقةةة التةةأثير ال 

 الفواهةةد المدركةةة   ،لنةةوع المنةةتا  مانةةو  بكةةدت الةة  التةةأثير ال   التةةي  Cha(2009)النتيجةةة دراسةةة  

والسن اأمن المدرك ال  االتجال للتسوق اإللكتروني دينما ا تلفت  ،إل  س ولة االستخدام داإلحافة

كترونةي  للتسةوق اإلل  االتجاليؤثر في  توصلت إل  ب( النوع ال التي Rababah (2013)مع دراسة 

للتسةةوق اإللكترونةةي ويمكةةن  االتجةةالللةةد   فةةي  مانةو  وبكةدت نتيجةةة الدراسةةة الحاليةةة فةةي التةةأثير ال 

 ودالتةالي نترنةت  إلا تفسير ذل  دأ( الد   المنخفض يجا  المست ل  لن يتحم  مخاطر التسةوق اتةر  

 دراسةةة كمةةا ا تلفةةت نتةةاها الدراسةةة الحاليةةة مةةع   يكةةو( بك ةةر حةةلرا  مةةن المسةةت ل  مرتفةةع الةةد      

Zendehdel& Paim (2013)توصةةلت إلةة  ب( الفواهةةد المدركةةة لةةدى طةةالب الجاماةةات    التةةيو

واتفرت نتةاها الدراسةة الحاليةة    تؤثر مانويا  في اتجاه ر ل لا التسوق  للتسوق اإللكتروني الالمالياية 

للماترةةدات االجتماايةةة الةة  االتجةةال   مانةةو بوحةةحت التةةأثير ال التةةي Islam (2011)مةةع دراسةةة 

بوححت  التي  Nikalje(2013)للتسوق اإللكتروني دينما ا تلفت نتاها الدراسة الحالية مع دراسة 

 ،الةد    ،مراركت ، و ترتة  فةي التسةوق    ،ب(  صاهت المست ل  المتم لة في نم  الرراء للمست ل 

فت الدراسة الحالية بيلا  فةي تنةاو  تةأثير بداةاد     وا تلال تؤثر في االتجال للتسوق اإللكتروني  ،الامر

الجةةودة المدركةةة و صةةاهت المسةةت ل  فةةي االتجةةال للتسةةوق اإللكترونةةي كمةةا بكةةدت نتيجةةة الدراسةةة   

نتاها  .وتريراإللكترونيأمن المالومات الرخصية ال  االتجال للتسوق  مانو الحالية في التأثير ال

تتنتةأ   التةي نترنةت مةن بقةوى المتغيةرات     إلالدراسة الحاليةة إلة  ب( الخصةاهت المدركةة الة  بةتكة ا      

للتسةوق اإللكترونةي وتةرى التاح ةة بنة  يمكةن تفسةير تلة  النتيجةة ب( ا تتةار الفةرب اأو              داالتجال

ال رةة   ،خاطر المدركةة الم ،ببار إل  اتفاق مفردات الاينة دالدرجة اأول  ال  بهمية الفواهد المدركة

المتاةة المدركةة داإلحةافة إلة  جةودة       ،جةودة الخدمةة والمالومةات المدركةة    ،اأمن المةدرك  ،المدركة

 الصفرة المدركة مما يان  ب( هلل الاوام  إذا توفرت لدى المست ل  تناكس ال  نيت  السلوكية. 

 لكترونةي إلاللتسةوق   تجةال لال مانةو  بوححت نتاها ا تتار الفرب الخامس وجود االقةة تةأثير    -5

 % .89وب( االتجال للتسوق اإللكتروني كمتغير مستر  تفسر  ،لكترونيإلافي النية السلوكية للتسوق 

تحدث فةي النيةة السةلوكية ل ةلا التسةوق كمةا تتةين بيلةا  ب( هةلا التةأثير يةتر درةك               التيمن التغيرات 

 ,Rababah (2013); Hemamaliniتؤكد نتاها الدراسة الحالية ما توصلت إلي  دراسة  ،طرد 

et al., (2013)لالتجال للتسوق اإللكترونةي الة  النيةة السةلوكية      مانو بوححت وجود تأثير  التي

ل لا التسوق دينما ا تلفت الدراسة الحالية دإحةافة ب( االتجةال للتسةوق اإللكترونةي يةؤثر فةي مراحة         

نيةةة السةةلوكية المسةةتمرة للتسةةوق اإللكترونةةي حيةةث ترةةير نتةةاها تحليةة  االنحةةدار المتةةدرص إلةة  ب(     ال

االتجال للتسوق اإللكتروني كمتغير مستر  يؤثر في مراح  النية السلوكية ل لا التسوق ولديةة الرةدرة   

فةي المرتتةة    تأثيرل ال  مرحلة الر تةة فةي االسةتمرار دالتسةوق اإللكترونةي      ال  التنتؤ د ا وقد كا(

مةةن التتةةاين فةةي هةةلل المرحلةةة يلي ةةا مرحلةةة راايةةة التسةةوق اإللكترونةةي وفسةةر    %44اأولةة  وفسةةر

مرحلة تجردةة التسةوق اإللكترونةي    و %43ثر مرحلة االستمتاع دالتسوق اإللكتروني وفسر  ،43%

 ومما ستا يتل) صحة الفرحية %5مرحلة إدراك التسوق اإللكتروني وفسر وب يرا  %44وفسر 

فةةي مراحةة  النيةةة السةةلوكية للتسةةوق      لكترونةةيإلاللتسةةوق  االتجةةالالخامسةةة دوجةةود تةةأثير مانةةو     

لدى المست ل  يجال  مرتنةع د ةلا التسةوق     يجاديإلاويمكن تفسير هلل النتيجة دأ( االتجال  االلكتروني

مةن   ااسةتغالل  تاتتر فرصة تسويرية يجر  دالتالي ويدفا  إل  الريام د  درك  مستمر وإقناع اا رين

 . اإللكترونيدالتسوق  الم تمين
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بوححت نتاها ا تتار الفرب السادس ب( االتجال للتسةوق اإللكترونةي كمتغيةر وسةي  مةع بداةاد        -3

تحدث فةي النيةة السةلوكية ل ةلا التسةوق كمةا ب( هةلل         التيمن التغيرات  % 81الجودة المدركة تفسر 

النستة بال  من نستة التتةاين المفسةر فةي النيةة السةلوكية للتسةوق اإللكترونةي دواسة ة بداةاد الجةودة           

مما يان  قدرة االتجال للتسوق اإللكترونةي الة  تحسةين التتةاين المفسةر       %34دلغت  التيالمدركة و

تغير وسي  مع الجودة المدركة مرارنة دنستة التتاين المفسر من قت  في النية السلوكية اند د ول  كم

تل  المتغيرات اند دراسة بثرها المتابةر الة  النيةة السةلوكية وتتفةا نتةاها الدراسةة الحاليةة مةع مةا           

ودامةت تلة  النتيجةة     Cheema (2010) ; Ho&Chen (2013)توصةلت إلية  دراسةة كة  مةن      

وإدراك ،نمةة  الرةةراء  ،يمو رافيةةةدسةةتة لتةةأثير المتغيةةرات ال ولكةةن دالن Nikalje (2013)دراسةةة 

المنتا ال  النية السلوكية دينمةا ا تلفةت نتةاها الدراسةة الحاليةة اةن هةلل الدراسةات دتوحةي) الةدور           

الوسي  لالتجال للتسوق اإللكتروني ال  االقة تأثير بدااد الجودة المدركة في مراح  النية السلوكية 

أداةةاد الجةةودة المدركةةة الةة  النيةةة السةةلوكية   مانةةو ممةةا يانةة  وجةةود تةةأثير  للتسةةوق اإللكترونةةي و

للتسوق اإللكتروني من  ةال  االتجةال للتسةوق اإللكترونةي وقتةو  الفرحةية السادسةة مةن فرحةيات          

 التحث.

 . الموضح بنهاية البحث اإلطارفي  نتائج البحث ودناء  ال  نتاها ا تتار الفرحيات يمكن ارب

 -توصيات البحث:تابعًا: 

ريات الخةدمات حةو  بداةاد    يتوصلت إلي ا الدراسةة الحاليةة اراء الاةاملين دمةد     التيحوء النتاها  في

، ومراحةة  النيةةة السةةلوكية ل ةةلا التسةةوق واتفةةا الي ةةا الاةةاملو( اإللكترونةةيالجةةودة المدركةةة للتسةةوق 

داإلحةافة إلة  الةدور الوسةي       تةادع للمتغير المستر  ال  المتغيةر ال  اإليجاديبكدت ال  التأثير  التيو

النيةة  اإللكترونةي فةي   االقةة التةأثير أداةاد الجةودة المدركةة للتسةوق       اإللكترونةي فةي   لالتجال للتسوق 

قدم ا التاح و( يمكن للدراسة الحاليةة ب(   التيحوء التوصيات  فيالسلوكية المستمرة ل لا التسوق و

 -:يليتردم داض التوصيات كما 

نظرا  أ( نتاها الدراسة الحالية قد بظ رت اتفاق مفردات الاينة ال  بهمية بدااد الجودة المدركةة   -أ

لكترونيةة  إلالتيئة افي  وزيادة حدة المنافسةاإللكتروني ومع تاايد مواقع التسوق اإللكتروني للتسوق 

لايةةادة الرةةدرة رونةةي اإللكتفةةإ( هةةلا يانةة  اهتمةةام المنظمةةات دتفايةة  بداةةاد الجةةودة المدركةةة للتسةةوق   

وذلة  مةن    والاةالمي ير دها هيك  المنافسة ال  المستوى المحلة    التيالتنافسية ومواج ة التغيرات 

 :يلي  ال  ما

 :يلينترنت: وذل  من  ال  االهتمام دما إلاالهتمام دالخصاهت المدركة ال  بتكة ا-4

رةة مةن السةلوك االنت ةاز  مةن      وتخفيض قلاإللكتروني تغير صورة المست ل  ان مخاطر التسوق  -

فردا( النردية اند التسوق اتةر   ،تسلير المنتافي  احتما  حدوث   أ ،نترنتإلمتاجر التجاهة ال  ا

جةةودة المنةةتا وبداهةة  وبمةةن المالومةةات الرخصةةية مةةع التأكيةةد الةة  صةةحة   ،فرةةدا( الوقةةت ،اإلنترنةةت

 المالومات ان التاهاين والمنتجات.

 وبن  تسوق مري) يام  ال اإللكتروني دين المست لكين درأ( فواهد التسوق  الوايحرورة  لا  -

ة المسةت ل  ويحرةا الاديةد مةن الفواهةد والماايةا الة  سةتي  الم ةا  تةوفير الوقةت            تحسين وتتسي  حيا

 والج د وتوفير الاديد من دداه  المنتجات.

والمحافظةةة الةة   صوصةةية  اإللكترونةةيالتسةةوق فةةي  حةةرورة تةةوفير آليةةات ال رةةة لةةدى المسةةت ل  -

لكترونيةة مةع التأكيةد الة      إلالمالومات الرخصية مع دل  الج ود الالزمة لتحسةين بمةن الماةامالت ا   

 المست لكين ب( ديانات ر آمنة دما في  الكفاية.

االهتمةام دالمنةافع    دالتةالي  ماةا  اإللكترونةي  االهتمام ددما اناصر الجودة النفاية والمتاةة دالتسةوق    -

 مع توفير االستمتاع واناصر الجلب المختلفة.اإللكتروني تحرا من التسوق ت التي

 ،تحدي  ا ،نترنت للمست ل  مع س ولة الحصو  الي ا وتنوا اإلتوفير تكنولوجيا المالومات اتر ا -

الحصةو  الة  المالومةات الصةحيحة المتالرةة دالسةلع والخةدمات        في  للمست ل  فيوتوفير الدار الكا
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ا ينتا ان  جودة مدركة ل لل المالومات وتوفير وقت التسوق ودأق  ج ةد وبكتةر كفةاءة    المست دفة مم

 ممكنة.

مع  االهتمام دجودة  دمة المست ل  مع التنسيا والتواص  دا   الرتكة د ريرة محورها المست ل  -

المست ل   توفير آلية تصف) آراء مست لكين آ رين لالستفادة من تجارد ر السادرة وب( يتر التاام  مع

 د ريرة تاكس بهميت  مع االهتمام دالرد ال  استفسارات  وح  مراكل  د ريا مرحية.

الة   اإللكترونةي  دمواقةع الامةالء لتتتةع الجةودة المدركةة للتسةوق       اإللكترونةي  رد  موقةع المنظمةة    -

لمتةوقاين  موقع المنظمة درك  مستمر دما يسم) دإقامة تحالفات طويلة المدى مع الامالء الحاليين وا

الة  حةد  سةواء دحيةث يامة  كة  مةن التةاهع والمرةترى ماةا  تجةال تحريةا هةدم مرةترك وهةو جةةودة                

درةك    يالت رلة تفداإلحافة إل  التوج  دةالامالء وجمةع المالومةات اةن     اإللكتروني مدركة للتسوق 

 مستمر وتوفير منتديات النراش للتحث ان المالومات والتواص  مع الامالء.

 :يلي: وذل  من  ال  ما اإللكترونياالهتمام دخصاهت الموقع -4 

ومحاولة االستفادة مةن نرةال الرةوة لةدي ر     اإللكتروني مراقتة اروب ام  المنافسين ال  موقا ر  -

 واستغال  نرال اللاف لدي ر وذل  من  ال  التوج  دالمنافسين.

وبدوات  ،اإللكترونيوقع م   بدوات التريد تسااد ال   دمة الامالء ال  الم التيتوفير اأدوات  -

الوصو  إل  قوااد المالومةات وب ةرى لماالجةة طلتةات الرةراء مةع تةوفير بدوات بخصةنة الموقةع          

دمةةا يسةةم) دإمكانيةةة تاةةدي  محتةةوى صةةفحة الويةةر دمةةا يتناسةةر مةةع اهتمامةةات الاميةة       اإللكترونةةي 

   امي  داهر.من الممكن ب( يتحو  الامي  من زاهر للموقع إل ودالتالي

الةة  اإللكترونةةي تسةةااد المتسةةوق   التةةيلكترونيةةة وظةةاهف الصةةفرة  إليجةةر ب( تحتةةوى المواقةةع ا  -

 دس ولة وكفاءة م   س ولة التنر  وإكما  املية التسوق.اإللكتروني استكما  بنر ة الرراء 

( يكةو( مناسةر   والمفيد للسوق المست دفة وباإللكتروني االهتمام دجودة المحتوى المناسر للموقع  -

 الر ااات المختلفة.في  الحتياجات الامالء

........، سةة ولة التحةةث مةةع ،سةة ولة الرةراءة  ،الحركةةة ،االهتمةام دتصةةمير الموقةةع مةةن حيةث األةةوا(   -

 االقة التتاد .في  حرورة التاام الموقع وقيام  دالوفاء دما تا د د 

والوسةاه  الترويجيةة   اإللكترونةي  الموقةع   دالموقع من  ةال  اةرب  اإللكتروني االهتمام دالترويا  -

 لكتروني.إللجلب وترجيع التسوق ا

نترنت وتنوا ةا فإنة    إلاالهتمام دخصاهت المنتا: نظرا  لك رة المنتجات الماروحة ال  بتكة ا -4

ليس مةن الصةار الة  المسةت ل  ب( يجةد سةلاا دديلةة لمنةتا المنظمةة لةلا يجةر االهتمةام دخصةاهت              

  ال  ما يل :المنتا وذل  من 

تمكةن   التةي وتوفير االيات المناسةتة  اإللكتروني حرورة االهتمام دتصنيف المنتجات ال  الموقع  -

 لكترونيا .إالمست ل  من التأكد جودة المنتجات التي تر برارها 

حرورة مراااة التراد  دين المنتا الم ور وفئة المنتجات الحالية التاداةة لةنفس الاالمةة التجاريةة      -

اإللكترونةةي مةةا يرلةة  مةةن حالةةة اةةدم التأكةةد لةةدى المسةةت ل  واالهتمةةام دجاذديةةة المنةةتا الةة  الموقةةع    م

 للمنظمة حت  يتحرا قتو  المست ل  للمنتجات. 

االهتمام داوام  قتو  التكنولوجيا الجديدة: حيث يجر االهتمام دتوحي) هلل التكنولوجيا الحدي ة  -4

تتسةر   ،تأكيد ال  بن ةا دسةي ة مةن حيةث الج ةود الماديةة والارليةة       ال  الامالء دالتيئة المصرية مع ال

كمةةا بن ةةا سةة لة لدرجةةة ب( يصةةت)     ،دسةة ولة االسةةتخدام، إمكانيةةة الةةتحكر في ةةا، الوحةةوا، المرونةةة    

المسةةت ل  مةةةاهرا فةةي اسةةةتخدام ا وحةةث الامةةةالء الةةة  تجردةةة هةةةلل التكنولوجيةةا والريةةةام دالتسةةةوق      

املية ومحاولة التارم ال  بستاب رحا الامية  اةن هةلل التجردةة     وتتتع ترييم ر ل لل الاإللكتروني 

اإللكترونةةي وبسةةتاب اةةدم الرحةةا وتحويةة  هةةلا الاميةة  إلةة  اميةة  داهةةر لديةة  النيةةة المسةةتمر للتسةةوق 

 للمنظمة.

 : اإللكترونياالهتمام ددراسة  صاهت المست ل   -3

 صاهت الديمو رافية المختلفة.االهتمام ددراسة الفئات المختلفة من المست لكين تتاا  للخ -
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 ترتلةةة ودرجةةةة  ،نترنةةةت والكمتيةةةوترإلاسةةةتخدام افةةةي  حةةةرورة مارفةةةة مسةةةتوى م ةةةارة الامةةةالء   -

 .اإللكترونيدرك  اام وال  الموقع اإللكتروني التسوق في  مراركت للتكنولوجيا الحدي ة ومدى 

 دالتةةالي، ؟بم لالسةةتمتاع فرةة لتحريةةا منةةافع  هةةيهةة  اإللكترونةةي االهتمةةام دةةدوافع الامةةالء للتسةةوق  -

 التسويرية لك  فئة من الامالء. اإلستراتيجيةتجاهة الامالء طترا  ل لا اأساس مما يناكس ال  

واالهتمام دتحوي  الامةالء   رالمتكرر والمنتظ،ارحي،تجريتيحرورة مارفة نم  براء الامالء  -

نم  الرراء إلة  الةنم  المنةتظر وذلة  مةن  ةال  اسةتخدام اةروب ترويجيةة          في  من اأنواع ال الثة

مةن امية  يرتة  الة       تحويلة  يمكن  ودالتاليو لا ال مأنينة لدى الامي  اإللكتروني مناستة دالموقع 

 .منتظربو متكرر إل  امي   ارحيبو  تجريتيدرك  اإللكتروني التسوق 

 .اإللكترونيلامالء دالنستة للتسوق االهتمام دمارفة الماتردات االجتمااية ل -

و تراتةة  السةةادرة اةةن هةةلا التسةةوق   اإللكترونةةي التسةةوق فةةي  االهتمةةام دمسةةتوى مرةةاركة الامةةالء  -

 د لا التسوق. مصر إقناع المست ل  الفي  واستغال  ذل 

 مصةر مةع إجةراء   اإللكترونةي فةي   االهتمام دالف ر اأفل  للنية السلوكية لدى المست ل  للتسةوق   -ب

نترنةةت وكيةةف يمكةةن إلدحةةوث السةةوق والتركيةةا الةة  كيفيةةة ترتةة  المصةةريين لسةةلوك الرةةراء الةة  ا 

الرةةراء وحةةرورة تجاهةةة الامةةالء  فةةي  ترةةجيا ر الةة  االسةةتخدام الفاةةا  ل ةةلل التكنولوجيةةا الجديةةدة  

فةي   مةع التركيةا الة  الامةالء    اإللكترونةي  حسر مراح  النيةة السةلوكية للتسةوق     ينلكتروإلاللموقع 

هلل المرحلةة دنرةر المالومةات اةن تجاردة       في  حيث يروم الامي اإللكتروني مرحلة رااية التسوق 

الامةالء مةع التركيةا تةوفير آليةات تحوية         دةاقي لكترونيةة إلة    إلالناجحة من  ال  الكلمة المن وقةة ا 

 وتجردت  إل  مرحلة رااية هلا التسوق.اإللكتروني مرحلة إدراك التسوق في  الامالء

 اإليجةادي لدى الامةالء وذلة  دمحاولةة  لةا االتجةال      اإللكتروني االهتمام ددراسة االتجال للتسوق  -ص

ل ةةةلا التسةةةوق مةةةن  ةةةال  التأكيةةةد الةةة  بداةةةاد الجةةةودة المدركةةةة للتسةةةوق   مصةةةر لةةةدى المسةةةت ل  ال

وت ةةوير اسةةتراتيجيات التسةةويا لتحويةة  الامةةالء  يةةناكس الةة  النيةةة السةةلوكية ودالتةةالياإللكترونةةي 

 لمحتملين إل  داهمين مع االحتفاظ دالامالء الحاليين.ا

 -عاشرًا: مقترحات لدرابات مستقبلية:

حةوء محةددات التحةث يمكةن اإلبةارة إلة  الدراسةات         فةي داد استاراب الاناصر المختلفة للتحث و

 :التاليالمسترتلية ال  النحو 

ال  اينةة  اإللكتروني تحديد وتكوين مرياس أدااد الجودة المدركة للتسوق في  ااتمدت الدراسة -4

  مفردة بملت ر الدراسة االست الاية وهو ادد كام لمةا تةر التوصة  إلية  مةن نتةاها       411مردارها ق

 إال ب( المرياس يحتاص لمايد من التامير والمصداقية مما يا   الفرصة لمصداقية بك ر للمرياس.

مةا  اإللكترونةي  مرحلة تتسر في ا النراطات التسةويرية للتسةوق   في  راسة قد تر إجرارهاإ( هلل الد -4

ومةن ثةر يلةع هةلا حةدودا  الة  قيةاس وا تتةار كة  المفةاهير المرتت ةة دةلل               طةور التدايةة  في  زالت

مرحلةة زمنيةة الحرةة تتصةف دازديةاد ال رافةةة      فةي   فمةن الممكةن إجةراء نفةس الدراسةة      التح ةي المجةا   

 والممارسات الفالية ل .اإللكتروني التسوق الخاصة د

اهتمةةت الدراسةةة دالاةةاملين دمةةديريات الخةةدمات مةةن الممكةةن توسةةيع الاينةةة لترةةم  مراحةة  سةةنية    -4

 طالب الجاماات والااملين.  ،مختلفة دداية من المراح  ال انوية

ر الجةودة المدركةة   تةأثي فةي   قالسن والنةوع   ةدراسة الدور الوسي  لتاض المتغيرات الديمو رافي -3

 ال  النية السلوكية.اإللكتروني للتسوق 

التحةةث وتوسةةيع مجةةا  الت تيةةا فةةي  ة للاالقةةات الةةواردةتالمرارنةةة دةةين مةةديريات الخةةدمات دالنسةة -5

 ليرم  ق ااات مختلفة. 
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