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دور خصائص الخدمات اإللكترونية في قبول العمالء للتجارة اإللكترونية المتنقلة في مدينة
جدة

المستخلص
ي
ت الكبيرةوالملحوظة ف 
المملكةالعربيةالسعوديةمؤخراالكثيرمنالتطورا 
ظهرفي 
ً
ت،السيما فيالمجاالت التقني ة،وقطاعاتاألعما لالتجاري ة.ولهذه
كثير من المجاال 
التطورات التأثير الكبيرعلى أداء المنظمات من جهة ،وعلى األفراد من جهة أخرى ،حيث
أدىانتشاراإلنت رنتوسهولةالوصوللهباستخدامالهواتفالذكيةواألجهزةاللوحيةإلىزيادة
إقبال العمالء على التسوق إلكترونيًّا .ولقلة الدراسات البحثية عن العوامل التي تدفع األفراد
للتسوق اإللكتروني عبر األجهزة الذكية ،وخاصة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية،
قمنابهذه الدراسة التي تعتمد على أساليب إحصائية تتوافق مع الغرض من الدراسة ،حيث
تسعى هذه الدراسة لمحاولة معرفةدورخصائص الخدمات االلكترونية علىقبول العمالء
وزيعاستبياناتعلىعينةمكونةمن400فردمنالذكور
للتجارةاإللكترونيةالمتنقل ة .فقدتمت
ه
واإلناث تتراوح أعمارهم بين ( )60–20سنة على الذين يتسوقون إلكترونيًّا مستخدمين
تطبيقات البيع في األجهزةالذكية المحمولة ،وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك عالقة
ص التالية:
ارتباطذاتداللةإحصائيةبينقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالمتنقلةوالخصائ 
سهولةاالستخدام،والمنفعة،وتصميمالمحتوى،واألمانوالخصوصية،وجودةمزودالخدمة
المقدمة،والخبرة .
عن دتصميم التطبيقاتعلىمراعاةأنها
ت 
وقدأوصتالدراسةبضرورةتركيزالمنظما 
تتناسب مع األجهزة الذكية المحمولة ،وأنتشتمل علىجمي عالمعلومات الخاصة بمنتجات
وخدمات المنظم ةوتحديثهاباستمراربشكليساهمفيتوفيرالوقتوالجهدفيعمليةالبحث
ضا بضرورةتطوير البرمجيات المتعلقة
عن المعلومات وشراء المنتج .وأوصت الدراسة أي ً
بتطبيقاتالتجارة اإللكترونيةالمتنقل ةبشكل دائم بما يتوافق مع احتياجات األفراد ،واهتمام
شركات االتصاالتوتقنيةالمعلوماتبعمالئها،وأهميةتوعية األفرادبالمخاطر المحتملة عن د
ض وسائلالدفع اإللكترونية فيالشراءاإللكترونيوكيفية الوقاية منها .
استخدام بع 
تفياألجهزةالذكيةالمحمولة .
الكلمات المفتاحية:التجارةاإللكترونية،التجارةاإللكترونيةالمتنقلة،التطبيقا 
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Abstract
As Saudi Arabia has been going through obvious changes and major
developments in technology and business, these changes and developments have an
influence on the individuals and business companies. Examples of these changes are
that internet is easily accessible and the use of smart phones and tablets is highly
frequent, which results in an increased demand for online shopping. Little is known
about the leading reasons that encourage the customers to go with this type of
shopping especially in Jeddah, Saudi Arabia. Therefore, this research aims to
understand the factors that make customers accept the mobile commerce in Jeddah
city, to analyze theses factors and finally to find their importance. In order to know
these factors, we designed a questionnaire that was distributed to a study sample
consisted of 400 individuals including males and females aged from 20 to 60 years
old, who do online shop through applications by mobile smart devices. This study is
mainly based on the analytical descriptive approach as well as on the statistical
methods. The results of this study showed that there is a statistically significant
correlation between customer acceptance and m-commerce due to the following
factors: Ease of use, usefulness, content design, security and privacy, and customers’
experienc . This study provided some recommendations to the business organizations
to improve their services in m-commerce. They should provide the customers the
following: The best information technology provided by the telecom companies, the
designing of the m-commerce`s applications, the application compatibility with the
mobile smart devices, all the needed information of the products and services for the
customers, the frequent update of the product information, the software of the online
shopping applications to match the needs of the individuals, the potential risks that
could happen while the individuals using some suspicious payment methods, and the
protective ways to prevent the individuals falling in these problems.
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الفصل األول

اإلطار العام للدراسة

1-1المقدِّمة:
ن التطورات التقنية
كثيرا م 
ً
تشهد المملكة العربية السعودية في اآلونة األخير
والتكنولوجية في مجال التجارة اإللكترونية ،حيث مكنتالشركات والمؤسسات واألفراد من
ت ،ومعالج ة عملياتالبيع ،والقيامبالتحويالتالبنكية ،وغيرهامن
بيعوشراءالسلعوالخدما 
ضابيعوشراء
ت،عنطريقاإلنترن 
الخدما 
ت،ولميقتصراألمرعلىتلكالخدماتفقط،ب لأي ً
ت وزارةالتجارة واالستثمارالسعوديةالتجارةاإللكترونيةبشكل كبير،
المعلومات ،وقد دعم 
نتكثيرا منالتجارمناستخراج
ً
حيث أعلنت عنمشروع"نظامالتجارةاإللكترونية" ،ومك
سجل تجاريإلكتروني لمزاولةاألنشطة التجارية الخاصة به م (وزارة التجارةواالستثمار،
 .)2014
تعنأداءاالتهصاالت
وشملالتقرير الذي أصدرتههيئةاالتهصاالتوتقنية المعلوما 
تاالتهصاالت
وتقنيةالمعلوماتفيالمملكةعننهايةالربعالثالثللعام2016م،بيانًاعن خدما 
ت .
ض وخدماتاإلنترن 
تاالتهصاالتالثابتة،وخدماتالنطاقالعري 
تنقلة،وخدما 
الم ه
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تنقلةوخدماتاالتهصاالتالثابتةوخدمات
وضحخدماتاالتهصاالتالم ه
شكل()1-1شكلي ه
النطاقالعريضوخدماتاإلنترنت .
عدالت عالية خالل السنوات
تمرتفع ةبم 
إلنترن 
تا 
حيثاستمرت نسبةانتشارخدما 
ن نحو  %41عام 2010م إلى نحو  %74.9فينهايةالربعالثالث
الماضية،حيث ارتفعتم 
ت فيالمملكةحاليًا بنحو  24مليونمستخدم،
إلنترن 
قدرعددمستخدميا 
للعام 2016م ،حيثي 
والنطاقالعريضمؤخرا معاالستخدامواالرتباط
ً
ت
ويالحظزيادةالطلبعلىخدماتاإلنترن 
الجتماعي،إذ أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى وسعات
الكبير بقنوات التواصل ا 
تحميل أكبر،ولذلك زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبي رجدًّافي السنوات القليلة
ك
تنقلةنحو49مليوناشترا 
تفيخدما 
الشتراكا 
الماضية،حيث بلغعددا 
تاالتهصاالت الم ه
بنهايةالربعالثالثللعام 2016م ،وبلغتنسبةاالشتراكاتمسبقةالدفع  ،%83وبذلكتكون
تنقلةعلىمستوىالسكاننحو .%153
النتشارلخدما 
نسبةا 
تاالتهصاالتالم ه
مؤخرابشكل كبيرمقارنة بالسنوات
ً
وزاد الطلب على خدمات النطاق العريض
ض ،خاصةبعدأنقدمت
الماضية،ويرجعذلكإلىحاجةالمجتمعإلىخدماتالنطاقالعري 
الحكومةدعمهاالقويللمشاريعذاتالتقنيةالعالية،التيتتطلببنيةرقميةقوية،وكذلكبع د 
تالحكوميةتتمعنطريقالتعامالتالحكوميةاإللكت رونية.ومما
إلجراءا 
أنأصبحكثيرمنا 
تفيالمجتمع،التي 
ضاانتشا راستخدامخدماتاإلنترن 
ساعدعلىهذااالرتفا 
عأي ً
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مصدرارئيسيًّاللتواصل ،والوصول للمعلومات وإدارة األعمال ،وذلك من خالل
ً
أصبحت
العديد من البرامج والتطبيقات التي يتم تحميلها على األجهزة الذكية،مثل تطبيقات شبكات
ب،
عية ،وتطبيقات األعمال ،ومعالجةالنصوص ،وبرامج المحادثة ،واأللعا 
التواصلاالجتما 
وغيرها،وهيالتيتتطلبسعاتتحميلكبيرةوسرعاتعالية .
تنقل ة
ووصل إجمالي االشتراكات في النطاق العريض عبر شبكا 
تاالتهصاالت الم ه
بتعريفها الشامل إلىنحو25.25مليوناشتراكفي نهاية الربع الثالث للعام2016موهي
تشمل االشتراكات في خدمات المعطيات (البيانات) واالشتراكات في باقات خدمات البيانات
المدمجة،حيثارتفعتاشتراكات باقات المعطيات إلىنحو26.62مليوناشتراك .وبذلك
تنقلةعلى مستوى
تكون نسبةانتشا رخدمات النطاق العريض عبر شبكا 
تاالتهصاالت الم ه
تنقل ة إلىارتفاع
السكان نحو  ،%78.8ولق د أدى ا 
النتشار المتزايدألجهزةالهواتفالذكية الم ه
في عدد المستخدمين بشكل كبير في السنوات األخيرة،وزيادة في حركة البيانات عبر هذه
األجهزةالمدعومةبتغطيةواسعةمنشبكاتالجيلالثالثوالرابعفيمختلفمناطقالمملكة،
ن(هيئ ةاالتهصاالتوتقنية
صامع توفير باقات تالئم شرائح متعددة من المستخدمي 
خصو ً
ت .) 2016،
المعلوما 
تنقل ةفي اقتصاديات المملكة العربية
إن الدور المهم الذي تلعبهالتجارة اإللكتروني ةالم ه
السعودية أدى إلىارتفاعنسبةاألفرادلإلقبالعلىالشراءمنالجوال،حيثيقدرعـددسكان
المملكة العربية السعودية وفقًالإلحصائية التي أصدرتهاالهيئة العامة لإلحصاءعام2016
نوفقًالنتائج المسحبـ()20064970
بـ()31742308نسمة،وبلغ عدد السكانالسعوديي 
ت باألس ر 
إلنترن 
تإلىأنعد د مستخدمي ا 
نسمــة،كماتشيراإلحصائيا 
ح أن نسبة األسر
ج المس 
ت نتائ 
ج المسح ()18210268فر ًدا،وأظهر 
السعودية بل غ وفقا لنتائ 
ك أجهزة ذكية(((% 51,93الهيئةالعامةلإلحصاء .)2016،
السعودية بالمملكة التي تمتل 
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تمن خالل
تنقلةأثرمهمفي تحسين األعمال في المنظما 
وللتجارة اإللكتروني ةالم ه
التطبيقاتالخاصةبالهواتفالذكيةمع توفر كثيرمن السمات التي تميزالتجارةعبراألجهزة
جاأو خدمة
الذكيةالمحمولةعنالتجارةاإللكترونيةالتقليدية،فالمستهلك ونالذيناشتروامنت ً
تق دكس رواالحواجزأما مالتسوقعنبع د،وبالتاليه مأكث راستعدا ًداللتجارة
إلنترن 
منخاللا 
تنقل ة) ،(Sivanad, Gesta and Sulep, 2004حيثيستطيعالفردالقيامبعملياته
اإللكترونيةالم ه
الشرائية والبحث عن المنتجات وتفحصها ومقارنتها وإتمام عملية الشراءوالدفع اإللكتروني
والتحويالت البنكية في أي مكان وزمان بكل س هول ةويسر ،حيثأصبحتاألجهزة الذكية
بديالشبهكاملألجهزةالكمبيوتر .
المحمولة ً
ق
كما أطلقت وزارة التجارة واالستثمار من خالل دعم رؤية المملكة ،2030تطبي 
عدإحدىمبادراتالوزارةضمن
(معروف) للمتاجراإللكترونيةعلى األجهزةالذكية،والذيي 
خططبرنامجالتحولالوطني ،2020الذييسهمفيتعريفأكثرمن  5000متجر إلكتروني
سعودي بطريقة ذكية تساعد على دعم المتاجر وتسويقها بشكل مجاني ،كما يتيح التطبيق
نإمكانية تقييم هذه المتاجر المسجلة والتعليق عليها مع إمكانية االطالع على جميع
للمشتري 
ضابتسويق المتاجر اإللكترونية
المنصات اإللكترونية التي يستخدمها المتجر ،واإلسهامأي ً
ف،
بشكل أكبر وأسهل ،والوصول إلى شريحة أكبر مع إبراز المتاجر المميزة منها(معرو 
 .)2016
تبنسبة
تاألجهزةالذكيةمنتأمين صفقات الشراء عبر اإلنترن 
تتطبيقا 
وقد نجح 
ت
ت المدفوعا 
عالية،حيثتنبأتدراسةحديث ةقامتبهاشركةبيفورت()Payfortلتقديمخدما 
ت من حول العالم العربي لعام2016مبازدياد عمليات الدفع
والتجارة اإللكترونية واالبتكارا 
اإللكترونيفيالمنطقةالعربيةلتصلإلى69ملياردوالرسنويًّافيعا م 
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2020موقد شهد السوق السعودي ارتفاع عمليات الدفع اإللكتروني بنسبة %58في عام
2016م( .)2016،Payfort
ي
وأظهر التقريرالذينشرت هشركة ماستركارد عن حال سوق التجارة اإللكترونية ف 
نمواواع ًدافي المملكة العربية السعودية،واحتوى
منطقةالشرق األوسط وشمالأفريقيا ً
ب،وق د
تمنقبلالمستخدمينالعر 
إلنترن 
التقريرعلىنتائجتظهرالنموالكبيرفيالشراءمنا 
صمن ثمانيةبلدان،ومن ضمنها المملكة العربية السعودي ة،
شارك فيالدراسة4000شخ 
وأشارت ماستركارد في نتائج دراستها أن استعمالالهواتف الذكية في عملية الشراء عبر
تفيتزايدمستمر،وقالواحدمنثالثةمنالمشاركينإنهمتسوقوامنهواتفهمخالل
اإلنترن 
ت الدراسة ،ويعودذلكباألساسإلىسهولةاستخدامالتطبيقاتعلى
الشهورالثالثةالتيسبق 
الهواتفالذكي ةوإمكاني ةالتسوقأثناءالحركةواالنتقا لمايشيرإلىفرصكبيرةللنم و(شركة
ماستركار د.)2015،
تواستخدام
بآخر،فق دأدى التطورفي مجال التجارة اإللكترونية وانتشاراإلنترن 
من جان 
الهواتفالذكيةواألجهزةاللوحيةإلىظهور توجهمستقبليجديدفيالتجارةاإللكترونية ما
تنقلة)( .)Liang and Wei. 2004
يعرفبـ(التجارةاإللكترونيةالم ه



 2-1مشكلة الدراسة:
تتبلورمشكلةالدراسة من خالل التساؤل التالي :
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مادور خصائص الخدمات االلكتروني ةعلىقبول العمالءللتجارة اإللكترونيةمن خالل
ت(المتنقلة) ؟ 
التطبيقا 
 3-1أهداف الدراسة:
تهدفالدراسةإلىتحقيقاألهدافالتالية :
-

معرفةدورخصائص الخدمات االلكتروني ةعلىقبول التجارة اإللكترونيةمن خالل
تنقلة)منوجهةنظرالعمالءفيمدينةجدة .
التطبيقات(الم ه

-

تنقل ة
تحدي د أهمالخصائصااللكترونيةتأثيرا ً على قبولالعمالء للتجارةاإللكترونية الم ه
فيعمليةالتسوقاآللكتروني .

 4-1أهمية الدراسة:
 1-4-1األهمية العلمية:
ي تتناول
ت الت 
ن الدراسا 
ته دفالباحثة أن تكون هذه الدراسة تمهي ًدا إلجراء عد د م 
ت مماثلة بصورة علمية وشاملة بما يسهم في تحقيق التراكم المعرفي والبحثي،من
موضوعا 
خاللفهم وتحديددور خصائص الخدمات االلكترونية فيقبولالعمالء للتجارة اإللكترونية
ت النظرية والتطبيقية التي تناولت هذا
تنقلة،وعلى حد علم الباحثة يوجد نقص في الدراسا 
الم ه
الموضوع.باإلضافة إلى ما سيتم التوصل إليه من نتائج توضح العوامل المؤثرة علىقبول
تنقلة فيمدينةجدةوقدحددتالباحثةخصائصالخدمات 
العمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
اإللكترونيةكالتالي التالية( :سهولةاالستخدام ،والمنفعة  ،وتصمي م المحتوى ،والخبرة ،واألمان
والخصوصية،وتوفر مزود الخدمة والبرامج)،وكيف تؤثر هذه العوامل على تقبلالعمال ء
ص،وبالتاليسوفتساهمفي إثراء
تنقلةوتحدي د درجةتأثيرتلكالخصائ 
للتجارةاإللكترونيةالم ه
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ى.كما أن هذه الدراسة تجمع
المكتبة العربية،حيث ركزتالدراساتالسابقةعلىعوامل أخر 
تنقلة ،والتي تم
بين عد د كبير من الخصائ 
ص المؤثرةعلىقبولالعمالء للتجارةاإللكترونية الم ه
ت السابقة ،وسيكونتطبيقهذهالدراسةبشكلخاصفيمدينة جدة،
استخالصها من الدراسا 
حيثلمتتمدراستهمنقبل .
 2-4-1األهمية التطبيقية :
ى المستوى الميدانيفإنأهميةالدراسة تكمنفيتحليلوفهم التجارةاإللكترونية
أماعل 
تنقلةوكيفتؤثرتلك التكنولوجيا علىتحسينبيئ ةاألعمالالتجارية فيالمملكةالعربي ة
الم ه
نمفيدةللمديرين في المؤسسات
جالدراسةستكو 
السعوديةوزيادةميزتهاالتنافسية ،وإن نتائ 
تنقلة كوسيلةتسويقية
والمنظما 
ت والتجارفي فه م أهمية وفوائ د اعتماد التجارةاإللكترونية الم ه
لمنتجاتهموخدماتهم،وبالتاليزيادةالمبيعاتوتحقيقاألرباحلهم .
نللمؤسسات العام ةأوالخاصة أن تتجاهلأهميةاستخدام المنصات
كما أنهال يمك 
الرقمية لألجهزة المحمولة كطريقة أساسية تستخدمفيتوفر أفضل الطرق للعمالءللقيام
بآخر
بتجربةشرائيةسلسةوسهل ة،وبالتاليزيادةتدفقمبيعاتالتجارةاإللكترونية،ومنجان 
فإن فهم متطلبات األفراد وتلبية احتياجاتهم بكفاءة وفعالية بسبب سهولة استخدام أجهزة
الجواالتالذكيةساهمعلىتوفيربيئةمناسبةوسريعةللتواصلبينالتاجروالعميل .
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 5-1الفرضيات:
تفترضالدراسةعدةفرضياتهي :
تنقلة .
:H1توجدعالقةبينسهولةاالستخداموقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
تنقلة .
:H01التوجدعالق ةبينسهولةاالستخداموقبولالعمالءللتجارةاإللكتروني ةالم ه
تنقل ة .
:H2توجدعالقةبينالمنفعةقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
تنقل ة .
:H02التوجدعالق ةبينالمنفع ةوقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
تنقلة .
:H3توجدعالقةبينتصميمالمحتوىوقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
تنقلة .
:H03التوجدعالق ةبينتصميمالمحتوىوقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
تنقلة .
:H4توجدعالقةبيناألمانوالخصوصي ةوقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
تنقل ة .
:H04التوجدعالق ةبيناألمانوالخصوصي ةوقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
تنقلة .
:H5توجدعالقةبينوجودةمزودالخدم ةوقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
تنقلة .
:H05التوجدعالق ةبينجودةمزودالخدمةوقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
تنقل ة .
:H6توجدعالقةبينالخبرةوقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
تنقل ة .
:H06التوجدعالقةبي 
نالخبرةوقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
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 6-1حدود الدراسة:
الحدودالمكانية:نطاقالبحثفيالمملكةالعربيةالسعودية ،وتحدي ًدافيمدينةجدة .
الحدودالزمنية :تمتالدراسةخاللالفصلالدراسيالثانيمنالعام 1438هـ إلىعام
1439هـ .
 7-1نموذج الدراسة:

قبول التجارة اإللكترونية
(المتغير التابع)

خصائص خدمة التجارة
اإللكترونية (المتغير المستقل)

سهولة االستخدام

H1

المنفعة

H2

تصميم المحتوى

األمان والخصوصية 

جودة مزود الخدمة المقدمة

H3
H4
H5
H6

قبول
التجارة اإللكترونية
المتنقلة

الخبرة

شكل()2-1نموذجالدراسة
 8-1منهج الدراسة:
ت
يالفرضيا 
تأونف 
ناألسئل ةالمطروحة فيمشكلةالدراسةوإثبا 
ع
من أجلاإلجاب ة 
ي
ىالمنهج الوصف 
يهذاالدراسةعل 
قاألهداف ،فإننااعتمدنا ف 
ىتحقي 
الموضوعةوالوصول إل 
عهذاالبحث 
الئمةلموضو 
التحليليلبناءاإلطارالنظريفه ومنأكثرالمناهجم 
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ىالوصف والتحليلوالتفسيرالتيعن طريقها يمكن الوصول إلى معرفةدور
ألنهيعتم دعل 
خصائصومزاياالخدماتااللكترونية (السهول ةفياالستخدام–المنفعة–تصمي مالمحتوى–
تنقلةمن
األما 
نوالخصوصية–الجودةالخدمة-الخبرة)،فيقبو لالتجارة اإللكتروني ةالم ه
ب استخدام المنهج
ت المتبناة من عدمها تتطل 
ت صحة الفرضيا 
وجهةنظرالعمالء .كما أن إثبا 
نظاهرةأوموقفمعينم عمحاول ة
ت ع 
الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى جمعالحقائقوالبيانا 
ب الميداني ،وقد تمتوزيع
تفسير هذه الحقائقوتحليلها ،ولقداعتمدنا في هذا البحثعلى الجان 
استبيان علىعيهن ةمنعمالءالذين كان لهم تعامل مع التطبيقات المتاجر اإللكترونية في
األجهزةالذكيةالمحمولةواألجهزةاللوحية ،مثلالجواالتالذكية،واآليبا د،والتابلت .
 9-1مجتمع البحث:
نبالتسوق
نيقومو 
تسوقينالذي 
اقتصرت هذه الدراسة على جمع البيانات م 
نالم ه
يعبرتطبيقات الجوال واألجهزة الذكية المحمولة في مدينة جدة بالمملكة العربية
اإللكترون 
السعوديةمنالجنسينذكورا وإناث ًا،وذلكمنخاللنموذجاالستبانة،وتمتطبيقهذهالدراسة
ً
وجمع بياناتها الميدانية خالل الفترة من شهر10من عام1438إلى شهر12من عام
1438هـ .
عينة البحث:
ِّ 10-1
يتمثلمجتمعالبحثمنجميعاألفراد(المستهلكين)منعمر  60 – 20سنة  ،والذين
تفياألجهزةالذكيةالمحمولةمنخاللتطبيقاتمواقعالبيعاإللكترونية
إلنترن 
يتسوقونعبرا 
منالجنسينالذكورواإلناثفيمدينةجدةبالمملكةالعربيةالسعودية .
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تنقلة بلغنحو
تفي خدما 
وتشيراإلحصائياتإلىأن عدداالشتراكا 
تاالتهصاالت الم ه
ت فيالسعوديةبلغ()21مليونمستخدم
( )49مليون اشتراك ،كماأنعددمستخدمياإلنترن 
تفيالسعودية
إلنترن 
نعبرا 
ت، ) 2016،وأنعددالمشتري 
(هيئ ةاالتهصاالتوتقنيةالمعلوما 
شتر فينهايةعام 2015م  (،)Payfort ،2016وحيثإن مدينةجدةتعتبر
بلغ( )12مليونم 
ثاني أكبر مدن المملكة منحيثعدد سكانها البال غنحو( )3,5مليون نسمة،وفقًاآلخر
اإلحصائيات المتاحة لعام1431هـ2010/م(الهيئة العامة لإلحصاء،)2010،وإننسب ة
ن
تسوقين فيمدينة جدة ،)ayfort ،2016( % 29فإنمنالمتوقعأناليقلعددالمشتري 
الم ه
شتر .
تفيمدينةجدةعن()1.015مليونم 
إلنترن 
عبرا 
 11-1نوع وحجم عيِّنة البحث:
نظرا لكبرحجممجتمعالبحثوصعوبةحصرمفرداتهالتيالتقلعن()1.015مليون
ً
عين ةغيراالحتماليةالغرضيةلتحقيقأغراضالدراسةالتيتقوم
مشتر،فقدتماعتماداختيارال ه
ث وتماختيارهاعلىأساسأنأفرادهايملكون مهارات
بهاالباحثةوهي ممثلةلمجتمعالبح 
عين ةلحيناستكمالالعددالمحددوالمطلوبدراست ه(العساف1427،هـ،ص،)99:وغالبًاما
م ه
تنقل ة( Wu and
تغي راالحتمالية ف 
العينا 
يدراساتالتجارةاإللكترونيةالم ه
تستخدمطريق ةأخ ذ ه

 ،)Wang, 2005; Yang, 2005وبتطبيقمعادلةالخطأالمعياريعنددرجةثقة %95وحدود
عينة الواجباختيارهاهو()384مفردة (الضامن،2007 ،ص:
خطأ،%5±تبينأنحجمال ه
،)165ولتفادي احتماالت ضياعأوعدماستيفاء المبحوثين لبعض القوائمأوعدم استجابة
بعضه ماآلخر للبياناتالمطلوبة،لذافقدوجدأنهمناألفضلزيادةعددالقوائمليصبح ()400
قائمة،وقدتمتوجيهقوائماالستقصاءوجمعهاإلكترونيًّا .
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 12-1أسلوب جمع البيانات:
تالمحددة،
اعتمدتهذهالدراسةفيجمعالبياناتمنخاللتوزيعاالستبيانعلىالعيهنا 
عيوعبر "جوجل
عنطريقنشراالستبيانكنموذج إلكترونيعبروسائلالتواصلاالجتما 
ت،وذلكمنأجل
تسوقين عبراإلنترن 
درايف" ( (Google Driveعلىمجموعةمناألفرا د الم ه
حصرآراءأكبرعددممكن .
 13-1أدوات البحث:
ث ولتحقيقأهدافالدراسة لجأتالباحثةإلىاستخدامالمصادر
ت البح 
ص أدوا 
أما فيما يخ 
عدة
األولية عن طريق توزيعاالستبيانات لجمع البياناتوطرحمجموعة من األسئلة الم 
والمصاغةلمتغيراتالموضوعوفقًالفروضموضوعية .
وقد قامت الباحثة بتطوير االستبيان كأداة أساسية للدراسة ،حيثشملت مجموعة من
العباراتالتيعكستأهدافوأسئلةالدراسةوقامالمبحوث ونباإلجابةعنها .
 14-1المصطلحات والمفاهيم البحثية:
-1

سهولة االستخدام:
يستطيع المستهلك من خالل التجارة اإللكترونيـة التـوفير في الوقـتالذي يلزمفي

قاإللكترونية
العملية التجارية التقليدية،وهذا راجـع لكونـه يسـتطيع الـدخول إلى األسـوا 
ت،أي
والشراء منها بكل سـهولة وبشـكل دائـم ومـن أي مكـانتوجـ دفيـه شـبكة المعلوما 
ي
ك(الحنـاو 
بمعنى ال توجد حدود زمنية وال مكانية تقيد عملية الشراءبالنسبة للمستهل 
وآخـرون،2004،ص.) 165–164:
-2

المنفعة:
13

ت بأسعار أقل من أسعارها في
إلنترن 
ت منتجاتهم على ا 
يبيع العدي د من المنتجين والشركا 
ض المصروفات
ت يخف 
إلنترن 
ألن البيع عن طريق ا 
ك في المقام األول 
المتاجر التقليدية ،ويأتي ذل 
ب في مصلحة
التي ينفقها هؤالء المنتجون مما ينعكس على سعر السلعة األمر الذي يص 
المستهلكين)عالموشاهين ،٢٠٠٥،ص ،(٢٥٥- ٢٥٤:كما أن عملية البحث والتنقل بين
عوأسهل ،وبالتالي يخفض من
ت يكونأسر 
إلنترن 
المواقع اإللكترونيةلشراءالمنتجاتعبرا 
ض بشأنه (العريشي،2009 ،ص– 16 :
ت للحصول على أفضل سعر لمنتج محد د والتفاو 
الوق 
 ،)17وتدفع التجارةاإللكترونيةالتجارعلىزيادةاإلنتاجوالتنويعفيالمنتجاتلجذبالعديد
منللمستهلكين(الحنـاوي،2004،ص .)164:
-3

الخبرة:

ت
تلعبالخبرةالسابقةللعميلفيالتعاملمعموقعإلكترونيبعينه  ،أو معشبكةاإلنترن 
بشكلعام،دورا مه ًّمافيالتأثيرفيإدراكالعميلللثقةبهذاالموقع،حيث تعتبرذاتأهمية
ً
فيتحديدسلوكهتجاههذاالموقع،وتؤثرالثقةفيهذهالحالةفيسلوكالعميلعنحالةالسلع
المعلن عنها في الموقع ،فحينما تتوافر المعلومات الكافية التخاذ قرار الشراء المناسب
فالمستهلكونسوفيثقونتما ًمابالموقعإلكتروني،أماإذاكانتالمعلوماتالمتاحةللعمالءعن
المنتجمحدودةفإنهمنالمحتملأنيقومواببناءثقتهمبنا ًء علىالمعلوماتالتيتوافرتلديهم
منالتفاعالتوالخبراتالسابقةومدىالسهولةواليسراللذينتوافرتبهماتلكالمعلوماتله م
) .(Novak, Hoffman and Yung, 2000

-4

تصميم المحتوى:
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وتتضمنالمحتوى والتصميم ووظائف الموقع ،فصفحات المواقع يجب أن تكون جذابة
ومالئمة وحديثة ،إذا كان الموقع يريد جذب زوار يعودون إليه مرة ثانية ،ويجب على
الشركات أن تفكر في استخدام أحدث ما توصلت إليه تقنية الرسوم التصويرية ،والصوت،
أخبارا أسبوعية تشجع الزوار على استمرار زيارة الموقع،
تو
والفيديو ،وأن تضيفإعالنا 
ً
كمايمكنتطويرالمواقعلتقديممساعداتقيهمةللزوار،كمافعلتشركة" هوليدي إن"،التي
والتيتخبرزوارهابأماكنوجود

ت،أو"فيزا"،
إلنترن 
قدمتخدمةإمكانيةحجزالغرفعبرا 
ف(بابكر،2001،ص.)81:
ماكيناتالصر 
-5

األمان والخصوصية:
يعتبرعنصراالخصوصيةواألمانمنالمحدداتاألساسيةفيالثقةبالمواقعاإللكترونية

ت،فكلما زادت نسبة األمان في المواقع اإللكترونية قلت نسبة المخاطر،
إلنترن 
على شبكة ا 
وبالتاليزادتثقةالعمالء ) ،(ALraja and Aref, 2015فالعمالء دائ ًمامايشعرونبالقلقبشأن
ت،كماأنهميفضلونتلكالمواقع
التعاملفيأيمعلومةحساسة أو سريةعلىشبكةاإلنترن 
التي توفر لهم أكبر درجة من األمان والخصوصية في التعامل ،وذلك عند استخدام بطاقات
االئتمان الخاصة بهم في المعامالت المالية ،خاصة أن عملية التبادل اإللكتروني تحتاج إلى
الحصولعلىبعضالبياناتمنالعمالء؛مثل:االسم،والنوع،والجنسية،والعنوان،وطريقة
السداد ،وغيرها؛ لذا فهنالك ضرورة ملحة الستخدام برمجيات خاصة؛ للحفاظ على سرية
وخصوصيةالتعامالتاإللكترونية،إضافةإلىتقنينآلياتلتأمينعملياتالدفعالتيتتمعبر
اإلنت رنت) .(Salisbury, Pearson, Pearson and Miller, 2001

-6

جودة الخدمة والبرامج المقدمة:
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كبيرا وجعلتها كاستراتيجي ة رئيسية لتطوي ر
ت بالجودة اهتما ًما  ً
لق د اهتم كثير من الشركا 
بآخريبحثالعمالءدائ ًما
ىمزاياتنافسية،ومنجان 
نأجلالحصو لعل 
تم 
توالخدما 
المنتجا 
ي يتوقعها
ف جودة الخدمة الت 
ت جودة عالي ة ( ،)Ali,2013وتختل 
ت ذا 
ت أو خدما 
ن المنتجا 
ع
بالمختلف ةلجودةالخدمة،وتتضمنجودةالخدمةتغطي ة
بالجوان 
صآلخربسب 
نشخ 
العمالءم 
ى موق ع العميل ،ويت م
قدم ة بنا ًء عل 
ت الم 
إلعالنا 
ت وا 
اإلشارة الالسلكيةللمناطق وجودة الخدما 
تقيي م جودة الخدمة من قبل العمالء في كيفي ة تعاملهم مع الخدمة منذالبدءفياستخدامهاإلى
قجودةالخدمةعندمايفيمزو د
النتيجة النهائية وهل توافقت مع توقعاتهمأم ال،يت متحقي 
تالعمالءالمتوقعةأويتجاوزهاممايؤديبالتاليإلىرضاالعمالء( Seth,
الخدمةلتوقعا 

.)Deshmukh and Vrat, 2005
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الفصل الثاني
الخلفية النظرية للدراسة
❖ مقدمة.
❖ تاريخ موجز عن التجارة اإللكترونية.
❖ ماهية التجارة اإللكترونية.
❖ أهمية التجارة اإللكترونية.
❖ أنواع التجارة اإللكترونية.
❖ الفئات المستفيدة من التجارة اإللكترونية.
❖ خصائص التجارة اإللكترونية.
❖ معوقات التجارة اإللكترونية.
❖ التجارة اإللكترونية في البيئة اإللكترونية المتنقلة.
❖ تعريف التجارة اإللكترونية المتنقلة.
❖ التطور في التجارة اإللكترونية المتنقلة.
❖ خصائص التجارة اإللكترونية المتنقلة.
❖ تطبيقات التجارة اإللكترونية المتنقلة.

❖

الدراسات السابقة.

الفصل الثاني

الخلفية النظرية للدراسة

قدمة:
 1-2م ِّ
ركز على جميع الجوانب المتعلقة
شالفصل الثاني الجزء النظري للدراسة،وي ه
يناق 
بالدراسة،وهيكمايلي :
ً
أوال" :التجارة اإللكترونية:
-

إللكتروني ة .
تاريخموجزعنالتجارةا 

-

ماهيةالتجارةاإللكترونية .


-

فالتجارةاإللكترونية .
تعري 

-

أهميةالتجارةاإللكترونية .

-

أنواعالتجارةاإللكترونية .

-

فوائ دالتجارةاإللكترونية .

-1

توالمؤسسات .
فوائدالتجارةاإللكترونيةللشركا 

-2

فوائ دالتجارةاإللكترونيةللمستهلكين .

-

صالتجارةاإللكترونية .
خصائ 
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-

حدداتالتجارةاإللكترونية .
معوقاتوم ه

تنقلة:
ثانيًا :ماهية التجارة اإللكترونية الم ِّ
-

تنقل ة .
التجارةإلكترونيةفيالبيئةاإللكترونيةالم ه

-

تنقل ة .
تعريف التجارة اإللكتروني ةالم ه

-

تنقل ة .
التطورفيالتجارةاإللكتروني ةالم ه

-

تنقل ة.
خصائ 
ص التجارةاإللكترونيةالم ه

-

تنقلة .
تطبيقا 
ت التجارةاإللكتروني ةالم ه

ثالث ًا :الدراسات السابقة:
ع الدراسة
ث المرتبطة بموضو 
ضاللدراسات السابقةوالبحو 
كمايتناولهذا الفصلعر ً
ت ،هذا وقد روعي استعراض
ت لها هذه الدراسا 
والتعرف على أهدافها وأه م النتائج التي توصل 
ث .
ث تبعا لتتابعها الزمني من األقدم إلى األحد 
ت والبحو 
الدراسا 

أوال :التجارة اإللكترونية:
 2-2تاريخ موجز عن التجارة اإللكترونية:
بدأت تطبيقاتالتجارةاإللكترونيةفيأوائلالسبعيناتمنالقرنالمـاضي عام 1970م
ُهرة هو تطبيـق التحـويالت اإللكترونيـةلألمـوال Electronic fund Transfers
وأكثرهـا ش 

ولكـن م دةهذا التطبيق لم يتجاوز المؤسسات التجارية العمالقة وبعض من الشركـات
والذيوسعتطبيق 

ت EDI
الصـغيرة،بعدهاأتىالتبادلاإللكترونيللبيانا 
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ىمعامالت أخرى وتسبب في ازديـاد
التجـارة اإللكترونيـة مـن مجرد معامالت مالية إل 
الشركـاتالمسـاهمةفيهـذه التقنيةمنمؤسساتماليةإلىمصانعوبائعيالتجزئةومؤسسات
ضامثل بيع وشراء األسه م
أخرى(أحمد ،2009،ص،)157:تطبيقات أخرى ظهر 
تأي ً
ت االتهصاالت
ت مثل هـذه األنظمـة كانـت تسـمى تطبيقـا 
إلنترن 
وتذاكر السفر على ا 
السـلكية والالسلكية،إن مصطلح "التجارة اإللكترونية "خرج للنور في التسعينات من القرن
الماضي ،ومنثمتمتطويرتطبيقاتالتجارةاإللكترونيـة بصــورةكبــيرة.أحداألسبابالتي
أدت إلى النمو الكبير في عدد تطبيقات التجارةاإللكترونية هو بسبب تطوير الشبكات
ب آخر لهـذه الزيادةهونتيجةالزديادحدةالمنافسةمابين
ت ،وسـب 
والبروتوكوالتوالبرمجيا 
شاهدناكثيرامنالتطبيقاتالمبدعـةوالتـيتتمثـل
ً
الشركات.ومن ذعام1995إلىعـام1999
ت وحتىتجاربالواقعاالفتراضيلدرجةأنكلشركة
توالمـزادا 
إلنترن 
تعـلىا 
فياإلعالنا 
ب،2015 ،ص-16 :
ت (األشه 
كبيرة أو متوسطةالحجمأنشئتلهـا موقععلىشبكةاإلنترن 
.) 17
 3-2ماهية التجارة اإللكترونية:
قبل اإلسراع نحو تعريـف التجـارة اإللكترونيـة يجـب أن نعـرف أن مفهـومالتجـارة
ن :
اإللكترونيةيتكونمنمقطعي 
عبرعننشاطتجاريواقتصادي معروفلدينا
األول :التجارة " ،"Commerceوهذاالمقطعي ه
ويتممنخاللهتداولالسلعوالخدماتوفقًالقواعدونظممتبعةومتفـقعليها .
الثاني :اإللكترونية" ،"Electronicوالمقصود به القيام بأداءالنشاط االقتصاديالتجاري
تواألساليب
توالشبكا 
االتصاالتالحديثة مثل شبكة اإلنترن 
باستخدام تكنولوجيا ه
اإللكترونية.وتمثل التجارة اإللكترونية واح ًدامن موضوعي ما يعرف باالقتصاد
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ن:التجـارة
الرقمي،Digital Economyحيث يقوم االقتصاد الرقمي على حقيقتي 
ت(بسيوني،2013،ص .) 53:
اإللكترونيةوتقنية المعلوما 
ت المفاهيم والتعريفات لمصطلح التجارة اإللكترونية إلى أن وصلت
تعدد 
لقد  
إلىمفهومهاالحالي.والجدير بالذكر أن من أهم المفاهيم التي مرت بها التجارة اإللكترونية
هي :
المفهوم األول:
تالتجارة اإللكترونية في أول األمر بتعريف ضيق يقصر التجارة
لقد عرف 
تتباد ل السلع والخدمات عن طريق وسيلة إلكتروني ة أو
اإللكترونيـة على عمليا 
ت ،ولكن
إلنترن 
طإلكتروني والمقصو دبالوسيطاإللكترونيفيهذاالتعريـفهـوغالبـ ًاا 
وسي 
ت -وهيشبكة
الوسائطاإللكترونيةيمكنأنتتسعفي هذاالتعريفلتشملإلىجانباإلنترن 
عامةمفتوحة -الشبكاتالخاصةالمغلقةعـلىمتعـاملينمحـددينمسـبقًا كتلكالتيتستخدمها
شـترمعين ومجموعة من
نوالبورصات،وكذلك الشبكات التي تصل بـين م 
تالطيرا 
شركا 
جإليهمنبضائع(كافي،2010،ص .) 9:
الموردينلمايحتا 
المفهوم الثاني:
وهو التعريف الذي تأخذ به منظمة التجارة العالمية،ويعتبر أوسع من التعريف
ى أنشطةإنتاجالسلع
ي تشملعل 
السابق ،ووفقًالهتعرفالتجارةاإللكترونية"بأنهاالعمليةالت 
والخدمات وعمليات توزيعها وتسويقها وبيعهاأوشرائهاأوتبادلالمنتجات والخدمات
تأي من خالل الوسائط
ت كمبيوتريةومن ضمنها اإلنترن 
والمعلومات من خاللشبكا 
اإللكترونية"(كافي،2010،ص .) 10:
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المفهوم الثالث :
عامــنالتعريــفالســابقيجعــلمفهــومالتجــارةاإللكترونيــة
وهــوتعريــفأكثــراتهســا ً
ت)عبــر
مرادفــالمفهــوماألعمــالاإللكترونيــة،أيإنجــازكــلوظــائفاألعمــال(الشــركا 
ً
تالحديثة .
ت وباستخدامأنظمةالكمبيوتروتكنولوجياالمعلوماتواالتصاال 
الشبكا 
جوالدعاي ةواإلعالن،
وتغطي التجارة اإللكترونية مجاالت عديدة تشمل أنشطةالتروي 
وتقديمالمعلوماتعنالسلعةأوالخدمة ،كماتشملإبرامعقودالسلع والخدماتاإللكترونية،
وإعطاءأوامرالبيعوالشراءوالمتابع ةاإللكترونيةلعملياتالتعاق د وتنفيذالصفقات،واالستالم
ىتسوية المدفوعات والسداد
تأوخارجها ،إضافة إل 
الفوري للسلع والخدمات عب رالشبكا 
الفوريلاللتزاماتالمالية(الشويرف،2013،ص .)49-46:
ومع ذلك هناك من يرى أهمي ةالتميي زبين مفهوم التجارة اإللكترونيةواألعمال
ت،حيث ينظرإلىمفهوم
ضا بينمفهومالتجارة اإللكترونية والتجارة باإلنترن 
اإللكترونية وأي ً
عامن مفهومالتجارةاإللكترونية ،فاألعمالاإللكترونية
األعمالاإللكترونيةعلىأنهأكثراتهسا ً
ط االتهصاالت اإللكترونية ،أيتكنولوجياالمعلومات
ت ووسائ 
تعنياستخدامتكنولوجياالمعلوما 
واالتصاالتفيمجالاألعمال،ليسفقطمنأجلاليسروالسرعةفيإنجازالمعامالتوتبادل
المعلومات ،ولكن من أج لإحداث تحول كيفي في طرق أداء األعمال،وفيمفهو ماألعمال
ت( كافي،2010،ص،)12-7:
ثالذيصاريطلقعليهعص رالمعلوما 
ذاتهفيالعصرالحدي 
ت
إلنترن 
توالتجارةاإللكترونيةفإنالتجارةبا 
إلنترن 
وإذانظرناإلىالفرقبينمفهومالتجارةبا 
ت بي ع
تفي عمليا 
الجزءمنالتجارةاإللكترونية،حيث تتمثل التجارة عبراإلنترن 
ماهيإ 
تبينالبائعين 
توتباد لالمعلوما 
وشراءالمنتجا 
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ن ذلك بكثير،
ت ،أما التجارة اإللكتروني ة فهي أوس ع م 
والمشترين والتي تتم عب ر شبكة اإلنترن 
ت  ووسائل إلكتروني ة
ت باستعمال شبكا 
ث تشمل ما سبق ذكره باإلضاف ة إلى تداول المنتجا 
حي 
ص .) 37–36:
ت ،2007،
أخرى(ز ريقا 
هناكعدةوجهاتنظرفيتعريفالتجارةاإللكترونية،فهيعمليةالبيعوالشراءعب ر

و
جالكومبيوتر
الشبكات اإللكترونية على المستويين السلعي والخدمي بجانب المعلومات وبرام 
وأنشطة أخرى تساعد على الممارسات التجاري ةمن أجل بيع وشراءالمنتجات والخدمات
ت (المصري،2010،ص .)17-16:
والمعلوماتعبراإلنترن 
توتطبيقات هللتنفيذ األعمال
ضاباستخداماإلنترن 
كما تعرف التجارة اإللكتروني ةأي ً
تواألفرا دوفيما
نالمنظما 
تالتجاريةبي 
نالمعامال 
والتعامالتالتجاريةوبشكلدقيقهيتمكي 
بينهابصورةرقمية ) . )Laudon, Traver, 2014, p:10
 4-2أهمية التجارة اإللكترونية:
عدمن أهمالثورات المعلوماتي ةبالعصر،والتي
إللكترونية ت 
يمكن القول إن التجارة ا 
ن خاللهاتحقيقأرباحلميكنمنالممكنتحقيقهاسابقًابالطرقالتقليديةوالسببيعو د
يمكنم 
لألمورالتالي ة :
-1

انخفاضالتكلفة :كانتعمليةالتسويقللمنتجمكلفة جدًّا فيالسابق ،حيثإن اإلعالن
عن المنتج كان يتم بواسطة الوسائل التقليدية عبر التلفاز والجرائ د ،أما
ب،2015،ص:
توبتكلفة ضئيلةجدًّا(األشه 
اآلن فيمكن تسويقه عبر شبكة اإلنترن 
.)49
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-2

وموردين
ه
ي:كانت الشركة تتعامل مععمالء
تجاوز حدود الدول ةوالحضورالعالم 
ومورديندوليين كانت
ه
ن رغبتفيالوصول على عمالءأو 
محليينفقطبالسابق ،وإ 
تتكبدمصاريفكبيرةوغيرمضمونةالعائ د،أمااآلنفتستطيعالشركةأنتضمناطالع
تدخلت
يتكلفة إضافية تذكر،خاصة أن شبكة اإلنترن 
الجميع على منتجاتها دون أ 
ىنطاق
جميع الدو لوم كنتهم منتحقيق حالة من الحضور العالمي ألداء األعمال عل 
ي(العالقوياسين،2009،ص.)122:
عالم 

-3

ن
التحرر من القيو د،سابقًا كانت الشركة تحتاج إلى ترخيص معين والخضوع لقوانين 
عديدةوتكبدتكلفةإنشاءفرعجدي د أو توكيلالغيرفيالدولةاألجنبيةحتى تتمكنمن
ب،2015،ص:
تضروريًّا (األشه 
بيعمنتجاتها ،أمااآلن فلميعدأيمنتلكاإلجراءا 
.) 49ففيعصرالمعلومات واالتجاه نحوقضاءساعات طويلة امامأجهزةالكمبيوت ر
ت ،تعدوالحاجةملحةالىتوافقاألنماط التجاريةمعسماتهذاالعص ر
إلنترن 
ومواقعا 
وسلوكياته ،منهنا مكنت التجارةاإللكترونيةمنخلقأنماطمستحدثةمنوسائ ل إدارة
النشاط التجاري،كالبيع عبر الوسائل اإللكترونية ()RETIL E- commerceوالتجارة
اإللكترونية بين قطاعات األعمال(،)E-commerce business-to-businessوفي كال
ق
الميدانينيمكنإحداث تغيير شامل في طريقة أداء الخدمة وعرض المنتجوتحقي 
ب،2015،ص.)31:بنا ًءعلىماسبقيمكن
تالتسوق(األشه 
العرضالشامللخيارا 
تقسيمالتجارةاإللكترونيةحسبطبيعةالعالقاتبينالشركاء أو نوعية التعامالتبينهم
ي:
عدةأنواعسنتطرقإليهاكالتال 
إلى 


 5-2أنواع التجارة اإللكترونية:
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ن
عدة أنواع من التجارة اإللكترونية،والتي ال ب دمن التعرف عليها،وم 
هناك 
أهمها :
-1

عمن
عدهذا النو 
التعامل بين التاجر والمستهلك):Business-to-Consumer (B2Cوي 
التجارة اإللكترونية من أهم األنواع،والذي يحاول التاجر من خالله الوصول لألفرا د
ن الشركاتللمستهلك وتعامالتهامنخالل
المستهلكين ،فهيبيعالمنتجاتوالخدماتم 
ب
عا متسارعينمنذوالدةالوي 
شهدتهذهالفئةنمواواتهسا ً
ًّ
بيعالتجزئةللمستهلك،حيث 
)((WWWكافي،2010،ص.) 27:

-2

التعاملبينتاجروتاجرآخر):Business-to-Business (B2Bحيثيركزهذاالنوعمن
ك
التجارةاإللكترونيةعلىبيعالمنتجاتمنتاجرإلىتاجر آخر ومناألمثلةعلى ذل 
قيام شركة ما باستخدام الشبكةللحصول على طلبياتها من الموردينواستالم الفواتير
وتسويتها(العالقوياسين،2009،ص.) 115:

-3

التعاملبينمستهلكومستهلكآخر):Consumer-to-Consumer (C2Cحيثيساعدهذا
ي
النوع من التجارة اإللكترونية األفراد بأن يبيعوا لبعضهم البعض من دون تدخل أ 
ص.)49:
وسيط،ويعرفهذاالنوعباسمتجارةاألندا د(شعبان ،2004،

-4

تجارةحكومةلمستهلك  ،Goverrnment – to – Consumer (G 2 C) :وفيهايتمتبادل
المعلوماتالخاصةبحمايةالمستهلك أو تقديمخدماتتعليمي ة وتثقيفيةمنالحكومةإلى
المستهلك،كذلكتشملقيامالحكومةباإلعالنعنالوظائف الشاغرةلديها (الشويرف،
،2013ص.) 67:

-5

التجارة اإللكترونية بين منشآت األعمال والمنظمات الحكومية Business- to-

ب هذاالنشاطيتركزعلىالتفاعلاإللكترونيبينالمؤسسات
) :Government (B2Gأغل 
25

التجارية والمؤسسات الحكومية مثلعمليات إثباتات ومدفوعات الضرائب ومدفوعات
صالواردات من البضائع منها ،باإلضافة
التراخيص التجارية ورسوم الجمارك وتخلي 
إلى ما تقوم به المؤسسات الحكومية من مشتريات من المؤسسات التجاريةإلكترونيًّا
(المبيضين،2010،ص.)36:
-6

ت:(G2G) Government to Governmentوهوالذي
التجارة اإللكترونية بين الحكوما 
ت
ت،ويكون ذلك في المجاالت التي تستلزم التعامل بين الحكوما 
يتم بينالحكوما 
(النونو.)2007،

-7

عد هذاالنوع
التجارة اإللكترونية عبر جهاز الهاتفالمحمو ل:Mobile Commerceوي 
منالتجارةاإللكترونيةمنأحدثاألنواع،حيثيتمبواسطتهاستخدامأجهزةهاتفنقال
تمن خالل مزود الخدمة
إلنترن 
رقمية مصممةبشكل يمكنها من االتصال بشبك ةا 
والوصول ألي موقع معين واالطالع على السل عالمعروضة وإجراء عملية الشراء
)،(Laudon, 2014, p: 13كما أنها تمكنمستعملها من إجراء العديد من المعامالت
ثال بحجز تذاكر السفرأو
التجارية بعد ربطها بشبكة المعلومات الدوليةكأن يقوم م ً
النتشار في
بالدخولإلىأسواقاألوراقالمالية ،وهذاالشكلللتجارة اإللكترونيةواسعا 
صافي فلندا (خشبة،2003،ص،)113:وظهر حديث ًا
اليابان ودول أوروبا،خصو ً
عد
خدمة تحديد الموقع عبر الهاتف المحمول ) ،(location-based commerceوت 
ت)(m-commerceالتي توفر القدرة على تحديد موقع المستخدم
منضمن تطبيقا 
بواسطةهاتفهالمحمول(الجداية وخلف.(2008،

 6-2الفئات المستفيدة من التجارة اإللكترونية:
 1-6-2فوائد التجارة اإللكترونية للشركات والمؤسسات :
26

تبشكل
تقدم التجارة اإللكترونية العديد منالمنافعالتي يمكن أن تستفيد منها الشركا 
كبير،ونذكرمنهاعلىسبيلالمثالالالحصر :
-

حح
تفيالتسويق،يتي 
إلنترن 
تسويقأكثرفعاليةوأرباحأكثر:إناعتمادالشركاتعلىا 
لهاعرضمنتجاتهاوخدماتهافيمختلفأصقاعالعالمدونانقطاع-طيلةساعاتاليوم
وطيلة أيام السنة-ممايوفر لهذه الشركات فرصة أكبر لجني األرباح ،إضافة إلى
ب،2015،ص.) 34:
ن(األشه 
وصولهاإلىالمزيدمنالزبائ 

-

عدعملية إعداد وصيانة مواقع التجارة اإللكترونية على
ت:ت 
تخفيضتكاليفالشركا 
تإلى
الويبأكثراقتصاديةمنبناءأسواقالتجزئ ةأوصيانةالمكاتبوالتحتاجالشركا 
اإلنفاق الكبير على األمور الترويجية ،أوتركيب تجهيزات باهظة الثمن تستخدمفي
ن للقيام
خدمةالزبائن ،والتبدوهناكحاجةفيالشركة الستخدامعددكبيرمنالموظفي 
ت تحتفظبتاريخ
إلنترن 
بعملياتالجردواألعمالاإلدارية،إذتوج د قواعدبياناتعلىا 
عمليات البيع في الشركة وأسماءالزبائن ،ويتيح ذلك لشخص بمفردهاسترجاع
المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات لتفحص تواريخ عمليات البي ع بسهول ة
(الشويرف،2013،ص.)80:

-

ت وق د
توفيرالوقتوالجه د :تعتبرالتجارةاإللكترونيةمن أحدثتقنياتلخدمةالمعلوما 
أدىاستعمالها في الوظائف وخلقت فرص عمل جديدة وغيرت من ظروف العمل
التقليدي ةكما أنها وفرت الوقت والجهدوسهلت التعامل التجاري بين الدول وبين
ض (المبيضين،2010،ص.)24:
صوالشركاتوبينالشركاتبعضهامعبع 
األشخا 

-

إللكترونيةالمسافاتوتعبرالحدود
تواصلفعالمعالشركاءوالعمالء :تطويالتجارةا 
تالمعلومات مع الشركاء وتوفرالتجارة
مما يوفر طريقة فعالة لتبادل المعلوما 
قدم ةمنالشركات
اإللكترونيةفرصةجيدةللشركاتلالستفادةمنالبضائعوالخدماتالم 
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ى(الموردين).
األخر 
-

ت
حللشركا 
تاتصاالت تفاعلية مباشرة ،مما يتي 
إلنترن 
نيل رضا المستخد م:يوفر ا 
عن
ي)(e-marketاالستفادة من هذه الميزات لإلجابة 
الموجودة في السوق اإللكترون 
استفسارات الزبائن بسرعة ،مما يوفر خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاه م
ب،2015،ص.)10:
(األشه 

 2-6-2فوائد التجارة اإللكترونية للمستهلكين:
-1

ع
توفهر التجارةاإللكترونيةأمامالمستهلكالعديدمنالبدائل ،وتكونلديهفرصةاالطال 
على العديد من المنتجات التييعرضها البائ ع ون،وتكون بسعر أرخصفي أماكن
مختلفة من العال م ً
نالتقيد بمكان محدد تعرض فيه مجموعة قليلة من المنتجات
بدالم 
باإلضافةإلىتوفرالعديدمنالمعلوماتعنهذهالمنتجاتمنخاللمايقدمهالبائعمن
معلوماتعنالشرك ةومنتجاتها(الحناوي،2004،ص.)164:

-2

ن
صا مع المنتجات الرقمية مثل الكتاب اإللكتروني ،فإ 
ت،وخصو ً
في بعض الحاال 
ي.
التجارةاإللكترونيةتمكنالبائعمنإرسالالبضاعةبسرعةوبسهولةإلىالمشتر 

-3

التجارة اإللكترونية تعطي الخيار للمستهلك بأن يتسوقأوينهي معامالته24ساع ة
ب،
ض(األشه 
في اليوم وفي أي يوم من السنةومن أي مكان من على سطح األر 
،2015ص.(20:

-4

التجارةاإللكترونيةتسمحباالشتراكفيالمزاداتاالفتراضية،كماتسمحللزبائنبتبادل
ت والخدماتعبرمجتمعاتإلكترونيةعلى
الخبراتواآلراءبخصوصالمنتجا 
ت (نور،2002،ص.) 39:
اإلنترن 
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 -5رخص األسعارالمتحقق من التجارة اإللكترونية والذي ينتج عن زيادة المعروض
كثيرا
ظى بأفضل أسعار مناسبة له تقل ً
وعد د المتاجر اإللكترونية يجعل المستهلك يح 
عن األسعارالسائدةفيالتجارةالتقليدي ة(الشويرف،2013،ص.) 84:
 7-2خصائص التجارة اإللكترونية:
صومن
بعدةخصائ 
تتمتع تقنيةالتجارة اإللكترونية عن غيرها من التقنـيات التقليدية 
ي :
أهمهاالتال 
-1

تعد د التجارة اإللكترونية من خالل الوسائل التقنية
الوجود الواس ع   :Ubiquity
صاشبكةالمعلوماتالدوليةالحدودالجغرافية
والتكنولوجيةالتيتتممنخاللها ،وخصو ً
والمكانية والتي كانت تعتبر قي ًدايقيد التجارة التقليدية ويقف عائقًا أمام وصولها إلى
العديد من األسواق،فاآلن ومن خالل موقع تجاري على شبكة المعلومات الدولية
نكانتصغيرةأنتصلإلىأسواقومستخدميالشبكةعبر
تستطيعأيشركةحتىوإ 
العالم كله،وكذلك يمكنها إدارةالمعامالت التجارية من خالل موقعها على شبكة
ن(العيسوي،2013،ص.) 31:
المعلوماتالدوليةمنأيموقعكا 

-2

ي:Global Reachإن الصفة العالمية للتجارة اإللكترونية ألغت الحدود
التداول العالم 
والقيود أمام دخول األسواقالتجارية،وبفضلها تحول العالمإلى سوق مفتوح أمام
بغضالنظر عن الموق عالجغرافي للبائ عأوالمشت ريعلىالنقيض من
المستهلك ،ه 
التجارةالتقليدية،كماوسعتالتجارةاإللكترونيةأسواقاألعمالالمحلي ةوالعالمية،حيث
أعطتالشركة الفرص ة للبحثعنالموردينبأقلاألسعاروأسهلالطرقومكنتهامن
الوصول ألكب رعدد من المستهلكينوالبحث عن شركاء في العالم(الجداية وخلف،
.)2008

-3

ت ،التييتم
إلنترن 
معاييرعالمية  :Universal Standardsوهيمقاييس أو معاييرشبكةا 
29

من خاللها تعامالت التجارة اإللكترونية وبشكل موحد بين دول العالم ،أماالتجارة
التقليدية فتخضعلمعايير ومقاييس محلية تعتمد على الدولة نفسها،فمقاييس التجارة
اإللكترونية تخفض تكلفة الدخول إلى أسواق المنتجات بشتى أشكالها،بينما مقاييس
التجارةالتقليديةخاضعةلسياساتالدولوتكلفةدخولأسواقتلكالدولتختلفمندولة
ى.
إلىأخر 
-4

مواردمعلوماتغنية  :Information Richnessفالتجارةاإللكترونيةومنمنطلقتمكنها
ت كثيرة
منالوصوللجميعالمستهلكينوفيشتىأنحاءالعالمتزودالمستهلكبمعلوما 
بواسطة استخدام الشركات لجميع وسائط التكنولوجيا الرقمية كالوسائطالمسموعة
والمقروءةوالمرئية ،بينمافيالتجارةالتقليدية كانتآليةتزويدالمعلوم ة تعتمدوبشكل
رئيسيعلىمقابلةالمستهلكوج ًهالوجه.(Laudon, Traver, 2014).

-5

عد التجارةاإللكترونيةآليةتواصلذاتفاعليةعالي ة جدًّا من
التواصل  :Interactivityت 
منطلق أنها وسيلة اتصال ذات اتجاهين بين العميل والتاجر ،وعلى سبيلالمثال ال
تأعلنت
ت،فلوأنإحدىالشركا 
الحصر،تفتقدالتجارةالتقليديةهذاالنوعمناالتصاال 
عنبضائعهاعبرالتلفاز ،فمنغيرالممكنأنيتواصلالعميلمعالمعلنعب ر الجهاز،
ولكنهذاالتواصلأصبحممكناعبرالتجارةاإللكترونية.

-6

ت
تجعل 
ت:Information Densityمن المعروف بأن شبكة اإلنترن 
كثافة المعلوما 
المعلوماتكثيفةوذاتنوعيةممتازةوحديثة،وبشكلمشابهقللتالتجارةاإللكترونية

االتصاالتمن جهة،ومن جهة أخرى
من آلية البحث عن المعلومات والتخزين ومن تكلفة ه
زادتهذهالتقنيةمنالتوقيتالمالئم للمعلومة  Timelinessودقتهاكذلك ( Laudon, Traver,

 .)2014
 -7االستهدافالشخصي  :Personalizationمنمنطلقأنالتجارةاإللكترونيةتمكن المسوق
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تعبرالشبكة،وذلكبتحديد
إلعالنا 
للمنتجمناستهداففئةمعيهنةمناألفرادمنخاللتعديلا 
معلومات الفرد المرغوباطالعه على المنتج كتحديد العمر،والجنس،وطبيعة عمله وأي
ب،2015،ص.)51:
أمورأخرىيراهاالمسوقضرورية(األشه 
 8-2معوقات ومحددات التجارة اإللكترونية:
عان أساسيان:معوقات تقنية
يمكن تصنيف معوقات التجارة اإللكترونية على أنها نو 
تغيرتقنية .
ومعوقا 
من أهم المعوقات التقنية التي يمكن حصرها هنا:

-1

علىالرغممناتساعوانتشار شبكةالمعلوماتالدولية فإنهاما زالتتفتقرإلىعدم م
كافلالتصاالت السلكية والالسلكية،خاصة في مجاالت شبكات الهواتف
وجود حيز 
المحمولة)(m-commerceعلىالنحوالذييتناسبمعالكمالهائلمناألنشطةالتجارية
التيتتممنخاللها(الشويرف،2013،ص.)85:

-2

ما زالتالمواصفاتالمعياريةلمفهوم الجودةوالسريةوالموثوقيةغير محددةبصورة
واضح ة .

-3

األدواتلتطويرالبرمجياتمازالتفيمراحلالتطوي ر .

-4

ت،
مازالتهناكصعوباتفيبرمجياتالتجارةاإللكترونية وتكاملهامعشبكةاإلنترن 
ت،باإلضافة لتطوير شبكات
إلنترن 
حيثتوجد حاجة مستمرةلتطوير مقدمي خدمات ا 
يأحيانًالزيادةالكلفة.
الحاسوبممايؤد 

-5

ب،
تفي بعض الدول ما زال مكلفًاوغير كفء(األشه 
إلنترن 
االشتراكفي شبكة ا 
،2015ص.) 21:

النوع الثاني من المعوقات هى المعوقات غير التقنية ،وتشمل:
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-1

حاجةالمستهلكالمستمرةللخصوصيةوالسريةفيعملياتالبيعوالشراء،كماأنطرق
ت فيتسارعمستمر ،ولذلك تتطلبالتجارةاإللكترونيةعبر
إلنترن 
الخداععلىشبكةا 
الشبكات المفتوحة آليات فعالة وموثوقة لضمان أعلىدرجات الخصوصية واألمن،
ويجبأنتنهضهذهاآللياتبمسؤولياتالسريةوالخصوصيةوإثباتأصالةالشيءأو
صحة نسبه إلى صاحب ه)بمعنى تمكين كل طرف من أطراف التعامل بالتحقق بما ال
ف اآلخر وعدماإلنكار التأكدمنأنجميعأطرافالتعاملال
ريبفيهمنهويةالطر 
يمكنلهم إنكا رمشاركتهم،وبما أن آليات الخصوصية واألمن المشخصة تحتاج إلى
ثموثوق به مثل جهة حكومية،فإن التجارة اإللكترونية
فثال 
شهادة وضمانة طر 
والحالةهذهتحتاجإلىإرساءنظامضماندولي(العالق وياسين .) 2009،

-2

ضعفثقةالمستهلكفيالتجارةاإللكترونيةبالبائعاالفتراضى ،أيالذياليملكموقعًا
فيزيائيًّاممايؤديإلى اإلحجامعنوضعالبياناتالخاصة مثلرقمالبطاقةاالئتمانية
ت(الجداي ةوخلف،2008،ص.) 40-39:
علىاإلنترن 

-3

تخوف بعض حكومات الدول العربية من عواقب حرية تبادل المعلومات مماحدى
ن
ببعضها إلىفرضرقابةعلىعملشبكةالمعلوماتالدوليةبهدفحمايةأمنهاوأم 
مجتمعاتها(الشويرف،2013،ص.)38:

-4

يرفض بعض المستهل كين التغير والتحول من التجارة الفيزيائية للتجارة اإللكترونية،
ن
اليزالو 
وبعضهم يفضل لمس المنتج قبل الحصول عليه،كما أن بعض المستهلكين 
يرفضونالتحولللتعامالتالالورقيةوالعقوداإللكترونية(الجداي ةوخلف.) 2008،

تنقلة:
ثانيًا :ماهية التجارة اإللكترونية الم ِّ
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أدىالتطورالهائل فيالتجارةاإللكترونية إلىتعد دأشكالها ونماذجهاوالتجارة
نظرا
ت شعبي ة كبيرةبينالمستهلكينً  ،
ي ستصبح ذا 
ج الت 
ن بين النماذ 
ي م 
تنقلة ه 
اإللكترونية الم ه
قماهيةالتجارة
يتتطوربهاالهواتفالمحمول ةوسنتطر 
لسهولتهاوكذلكللسرع ةالت 
تنقل ة وتطورها وخصائصها المميزة وكذاالفوائ د وتطبيقاتالتجارة اإللكتروني ة
اإللكتروني ة الم ه
تنقلة .
الم ه
تنقلة:
 9-2التجارة إلكترونية في البيئة اإللكترونية الم ِّ
أدى التطور السريعلألجهزة المحمولة وشبكاتالهاتفوالبرمجياتالحاسوبي ة لظهور
بالمحمول ممكنا
فرص جديدة لتكنولوجيا جديدة،وهذه التكنولوجيا الحديثة جعلت الحاسو 
ووفرتفيهكلاألدواتالتيتوجدفيالحاسوبالشخصيالمعتا دعليهومنثمظهرمايسمى
تنقلة .
التجارةعبراألجهزةالمحمولةأوالتجارةاإللكتروني ةالم ه
بالهواتف الذكي ة
ت الهواتف الذكي ة واألجهزة اللوحي ة المحمولة  ،تلع 
ف قدرا 
الجمي ع يعر 
نأجهزةالكمبيوترالمكتبية 
دورامحوريًّافيالحياةالشخصيةللمستهلكينأكث ربكثي رم 
اليو م ً
ف ال ذكية دائ ًما بحوزة
ن الهوات 
وأجهزة الكمبيوتر المحمول ة ،ويرجع تلك إلى ح د كبير إلى أ 
يالهواتف الذكية أنه مالمسوق ونيعرفون مكان
بمنه م.وأه مسمة فريدة ف 
نأوبالقر 
المستهلكي 
ى
تالتسويقي ةعل 
إلعالنا 
حلهم توجيهالرسائل وا 
حبحك م،GPSوهذايتي 
نالصحي 
المستخدمي 
ي الذيالستطيعأنيحددموق ع
س الموقع ،وذلكعكسالكمبيوترالمكتب 
ى أسا 
ن عل 
المستهلكي 
تحركاتالمستخد م) .)Laudon, Traver, 2014
تنقلة:
 10-2تعريف التجارة اإللكترونية الم ِّ
-

تنقلةعلى أنهاجميع األعمال واألنشطة التيتتم
يمكن تعريف التجارةاإللكترونيةالم ه
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ن
تفي أي مكا 
إلنترن 
طبا 
نحيثقدرة هذه األجهزة االرتبا 
عب راألجهزة المحمولة م 
تالتي توفرها شبكة
تمنشراءوبيعالسلعوالخدما 
والحصول على جميع الخدما 
ث.
ت ،وهذا هو التعريف الذي سوف نستند إليه في هذا البح 
اإلنترن 
غيرت الهواتف المحمولة الطريقة التي يفكربها البشر من تغير طريقة االتصا ل
والتواصلوالمشاركة بواسطة برامج هذه الهواتف ،وغيرت الطريقة التي يعيش بها
البشرويعملوابها كما يمكن القولإنها غيرت طريقةاللعب بتغي ربرامج الهواتف
المحمولةوظهر أث رذلك على معظم الشركات التي تسعى لتغير استراتيجيتها لتشمل
عالمالهواتفالمحمولة(الجداية وخلف .)2008،
-

ياألعمال
تنقل ةبأنهااستخدا ماألجهزة المحمولةف 
كماتعرفالتجارةاإللكترونيةالم ه
ي
فيستخد مف 
نوبشك لمكث 
ت(،(Laudon, Traver, 2014فه واآل 
التجاري ةللشركا 
يالدعاية واإلعالن كمايستطيعمندوب و
توف 
توالخدما 
قللمنتجا 
تالتسوي 
عمليا 
تعبراألجهزةالذكية المحمولة وإجراء
تالدخو لإلىقاعدةالبيانا 
تللشركا 
المبيعا 
تنقلةتستطي عتلبي ة
بوالحجوإبرامالعقود،كماأ 
تالطل 
عمليا 
نالتجارةاإللكترونيةالم ه

نتأخي ر(الطبيطي ،2008،ص:
يالحا لودو 
تالعمالءوالر دعلىاستفساراته مف 
احتياجا 
.) 266
-

تنقلة)،وتعتبر أحدث وأكبر تطوير وصلت إليه
ظهرت ميزة تعرفبـ(المنصاتالم ه
تمن مجموعة
إلنترن 
تنقل ة،وهي:القدرة علىالوصول إلى ا 
التجارةاإللكترونيةالم ه
ت ،واألجهزةالمحمولةخفيفة
متنوعةمناألجهزةالمحمولةمثلالهواتفالذكية ،والتابل 
الوزنعبرشبكاتاالتصالالالسلكية أو خدماتالهاتفالخلوي(Laudon, Traver,   .

).2014
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تنقلة:
طور في التجارة اإللكترونية الم ِّ
 11-2الت ُّ
تنقلةمناالتجاهاتالحديثةالمعاصرةومنالمتوق عأنتنم و
تعتبرالتجارةاإللكترونيةالم ه
،وهذاماأظهرتالدراساتمؤخرا
ً
ل )(Huang, Wang, Day, 2008
نموا قويًّا في العق د المقب 
ً
تنقلة تنمو بنسبة  ٪50سنويًّا ،أسرع بكثير من التجارة اإللكتروني ة
بأنالتجارة اإللكترونية الم ه
ت بدأت
التقليديةعنطريقأجهزةالكمبيوترالمكتبيةبنسب ة  ٪12سنويًّا ،كماأنأكث ر الشركا 
ن بأن ه بحلو ل عا م  2017ستشك ل
ف الذكي ة المحمولة ،ويقدر المحللو 
تبي ع منتجاتها عبر ال هوات 
فالشكل ()3-1النم و
إللكترونية،ويص 
يالتجارةا 
نإجمال 
تنقل ة٪18م 
التجارةاإللكترونيةالم ه
تنقل ةإلىعام 2017
المتوق عللتجارةاإللكترونيةالم ه
( .(Laudon, Traver, 2014

ومنالمتوقعأنتنموالتجارةالمتنقلةإلىأكثرمن 100ملياردوالربحلولعام .2017
المصدر:استناداإلىبياناتمن 2013e , Inc. , eMarketer

الشكل()1-2النموالمتوقعللتجارةاإللكترونيةالمتنقلةإلىعا م 2017
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تنقلة:
 12-2خصائص التجارة اإللكترونية الم ِّ
ن
ن بي 
ن مزايا االتهصاالت الالسلكي ة وم 
تنقل ة خصائصها م 
تستم د التجارة اإللكترونية الم ه
صمايلي:
هذهالخصائ 
الوجود في كل مكان وفي جميع األوقات:
ب واالتصال
ت المناس 
فالهاتف المحمول يلبي حاجتي الحصو ل على المعلوماتفي الوق 
ت
نالمؤسسا 
نموقعالمستخدم،األمرالذي سيمك 
نوبشكلمستق لع 
يكلمكا 
والتواصلف 
نانجازمهامه م بسهول ة ويس روبأقلالتكاليف.
واألفرا دم 
قابلية الوصول:
نفيأن
صالذينيرغبو 
يغاي ةاألهميةبالنسب ةلألشخا 
تعتبرصف ةقابليةالوصو لف 
ىالدواملآلخرينفبوجو دالهاتفالمحمول،يمكن
ومتاحينعل 
ىاتصا لمعاآلخرين 
يكونواعل 
ت .
يوق 
يأ 
نوف 
يمستخد مفيأيمكا 
االتصا لبأ 
ارتباطية فورية:
ت
تمنهاتفمحمولحقيق ةبفضلالبروتوكوال 
تاالرتباطي ةالفوريةباإلنترن 
فق دأصبح 
ف
فمحمول،وكذلكبفضل مختل 
ت،انطالقًامنهات 
ىعالماإلنترن 
جإل 
التيتسمحبالولو 
ب
تعلىالوي 
تالتييجريتطويرهابهدفتسهيلوتسري عالوصولإلىالمعلوما 
التطبيقا 
) .)Huang, Wang, Day, 2008
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األمن :
تصح ةهوية
نالسه لإثبا 
تنقل ةعالي ةجدًّاألن هم 
نف 
نسب ةاألم 
يالتجارةاإللكترونيةالم ه
ت
ك للهاتف المحمولمما يجع ل التعامل آمنًا ومضمونًا،وكماأن الفيروسا 
الطرف الثاني المال 
بمحدودي ةطاق ة
فالذكيةالمحمول ةبسب 
ىأجهزةالمحمول ةأوالهوات 
لمتع دتهدي ًداأمنيًّاف 
ثمتواصلةلتعزي زودع مصف ةاألمنفيمجالاالتهصاالت
تالبحو 
المعالجةوالذاكرة،ومازال 
ف).)Shi, 2004, P:96
عب رالهات 
تحديد الموقع:
ي
ن تحدي د الموق ع الجغرافي الذ 
ف المحمول ة يمك 
ج خاص ة يت م إلحاقها بالهوات 
بفض ل برام 
ىتقديم
يوج دفي هالمستخد مللجها زالمحمو لفيأيلحظةمنالزمن،األم رالذي يساع دعل 
ىجدةفبمجر د
فمثالرج لأعما ليسافرإل 
ىالتعام لعب رشبكةالمحمولً ،
تتدف عإل 
خدما 
ن
تالفنادقبجدة،وغيرهام 
ضعلي هخدما 
وصولهإلىالمطارفإنهسيتلقىرسال ةقصيرةتعر 
ت).)Dholakia, Rask, Dholakia,2006
الخدما 
إضافة الطابع الشخصي (الشخصنة):
سك لمايفصلله،وإنما
كاليوماليلب 
تالشخصن ةاليو مضرورةملحة،فالمستهل 
أصبح 
ى
نيفصلمايلبس هبنفسه وبفضلالهاتفالمحمولالذييسمحبالتوج همباشرةإل 
بأ 
يح 
ىمقاسزبونها ،وإذاما عدنا
نتصمي مالخدم ةأوالسلعةعل 
نم 
تستتمك 
نالمؤسسا 
المستهلكفإ 
ي
تاستجابتهللرسالةالت 
إلىمثالناحولرجلاألعمالالذيوصلإلىمطار جدة،فإذاكان 
تحو ل
نالشبكةستوف رل همعلوما 
قبجدة،فإ 
يفند 
صحاجت هلإلقام ةف 
تسلمهاإيجابية ،فيمايخ 
برغبت هالحقيقي ةوإمكانات ه
الفنادقالمتوافرةوتزودهبأسعارك لمنها ،ولهحري ةاختيارما يناس 
ص.) 153:
(العالق ،2007،
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تنقلة:
 13-2تطبيقات التجارة اإللكترونية الم ِّ
ي:
تنقل ةمايل 
منأهمالتطبيقاتف 
يالتجارةاإللكترونيةالم ه
-1

دليلالتسوق:Shopping guide
نمجموع ةمن مراكزالتسوقالمختارة م ع
يوفر هذا الدليل أرقام هواتف وعناوي 
توفرمحركاتالبحثالداعمةلمواقعأخرىعديدة .

-2

خرائطووسائلاالنتقال:Maps & transportation
توفر الخرائط اإللكترونية جميع التفاصيل التي ترشد المستخدم للطرق المحليةونقاط
التوقفعبروسائلاالنتقالالمحليةفيجميعالمدنالرئيسيةليقومالمستخد مباختيارما
تأوالباصات حسب جدول أعمالها مع إرسال معلومات عن
يناسبه من القطارا 
وموعدها وتوفير معلومات عن مناطقالتسوقفي هذه المدن(Laudon, Traver, (.

 .2014
-3

الحجز:Reservation
وفرت برامج الهاتف المحمول القدرة للمستخدم على الحجز لتناول الطعام في المطعم
الذييحدده وضمن السعر الذي يرغب به ويمكنه اختيار المطعم من الخريط ة
اإللكترون يةوتقومبعضالمطاعماآلنبتوفرخصوماتخاصةعلىالحجزالفوريعب ر
الهاتفالمحمول .

-4

التذاكر :Ticketing
يمكن شراء تذاكر الطيران بواسطة الهاتف المحمول،كما يمكن شراء تذاكر األفال م
السينمائي ةالرقمي ة( .)Shi, 2004, p: 8

-5

األخبا ر:News
يستطيع المشترك بهذه الخدمة وبواسطة هاتفه المحمول الحصول علىآخراألخبا ر
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المحلية والعالمية والتغيرات السريعة في العالم من أخبار الطقس وأخبار السوق
واألسهم .
-6

التسلية :Entertainment
ض توفيرهالبرامجاأللعابوالتسلي ة والقدرةعلى
منأهمفوائدالهاتفالمحمول للبع 
اختياراأللعابالمفضلةوالمتطورةوالحديث ة) .(Shi, 2004, p: 7

-7

خدماتإضافي ة:Additional services
يالحصول
يمكنلمستخدمالهاتفالمحمولالحصولعلىخدماتمتنوعةمثلالرغبةف 
على معلومات عن مطربه وفنانهالمفضل وآخر أخبارهم الشخصية والفنيةويمكنه
نالتسوقوفترات
الحصول على معلومات عن الخدمات الطبية والمستشفيات وأماك 
الخصوماتالموسمية(الجدايةوخلف .) 2008،
ت،وماخصائصها ومنافعها
رأينافيماسبقماهيةالتجارةاإللكترونيةوكيفظهر 

ومميزاتهاوعيوبها ،إال أن التجارةاإللكترونية في تطور مستمر وسريع ،وهذا التطور يبرز
ج التجارة اإللكتروني ة
في ظهور نماذج جديدة للتجارة اإللكترونية ،ومن أه م هذه النماذج نموذ 
تنقل ة.
الم ه
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ثالث ًا :الدراسات السابقة:
تفي التجارة
عالتسوقعبر اإلنترن 
ناقشت الكثير من الدراسات السابقة موضو 
ت
ص،ول ذلكفقد قام 
تنقلةبشكل خا 
اإللكترونية بشكل عاموموضوع التجارة اإللكترونيةالم ه
الباحث ةبمراجعة ما توافر لهافي هـذا الصـد د،وسوف يتم عرضه في تتابع زمني بد ًءا
باألحدثفاألقدمكمافيالشكلالموضحأدناه :

الدراسات السابقة

الدراسات التي تتناول عوامل قبول
التجارة اإللكترونية المتنقلة بشكل
خاص

الدراسات التي تتناول عوامل قبول
التجارة اإللكترونية بشكل عام

الدراسات التي تناولت
عوامل الخبرة وسهولة
االستخدام والمنفعة
والخصوصية واألمان

الدراسات التي تناولت
عوامل واجهة تصميم
التطبيق

الدراسات التي تناولت
عوامل تصميم شكل
الموقع اإللكتروني

الدراسات التي تناولت
عوامل سهولة االستخدام
والمنفعة والمخاطر
المدركه

شكل()2-2تصنيفالدراساتالسابق ة 
المصدر :من إعداد الباحثة 
 14-2الدراسات التي تتناول عوامل قبول التجارة اإللكترونية بشكل عام:
يوالخبرةوسهولة
تتلكالدراساتعلىمتغيراتمثلتصميمشكلالموقعاإللكترون 
ركز 
االستخداموالفائدةوالخصوصي ةواألمان،ومنأهمتلكالدراسات:
-

ناقشتدراسةالرباطابي ) (2015مدىاستخدامالمؤسساتالعاملةفيمجا ل االتهصاالت
عي،وركز البحث على تحليل المحتوىالموجود
في السودان لمواقع التواصل االجتما 
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في المواقع المخلتفة ومدى تفاعل المتصفحين معه،وذلك بتحليل شكل ومضمون هذه
المواقع وتحديد مدى جودتها وتحقيقها لألهداف الترويجية وتمثل مجتمع البحث في
توتكونت العيهن ةمن تحليل شكل ومضمون الموقع
إلنترن 
مواقع المؤسسات على ا 
تاالتهصاالتالجوالة في
ب،لمؤسسا 
اإللكتروني،الفيس بوك،تويتر،لنكدإن،اليوتيو 
جهذه
تنتائ 
السودان المتمثلة في زين-السودان،سوداني-MTN،السودان،وأشار 
عيةوإضافة
الجتما 
الدراسةإلىضرورةاالهتمامبشكلمواقعاالتهصاالتعلىالشبكاتا 
العناصرالتيتؤديإلىجذبالمتصفحينوالمتمثلةفيالرسومواإليضاحاتوتحديث
المحتوىلضمانالحصولعلىأكبرعددمنالمتصفحين.
-

ناقشت دراسةChang (2015) and Makkiتأثي راستخدامالهواتفالمحمولةووسائ ل
ت
ت ومثبطا 
ي فهم متعمق لمحفزا 
ى قبول التجارة اإللكترونية ف 
ي عل 
الجتماع 
التواصل ا 
ن
ت إلي ه الدراسة هو أ 
ي المملكة العربي ة السعودية ،وأه م ما توصل 
التجارة اإللكتروني ة ف 
فالمحمول ة ووسائلالتواص لاالجتماعي ةمرتف عج ًّدا،وخاص ةعن د
استخدامالهوات 
ت ،وينبغيعلىالشركاتأنتنظرفي هذااألم رعن د
إلنترن 
استخدامهاللوصولإلىا 
ق
يمشاك لتتعل 
تبمايضمنعد موجو دأ 
إنشاءوتصميم مواقعهاعلىشبك ةاإلنترن 
بآخرفإن التجارة
ناألجهزةالمختلف ة.ومن جان 
ىجميعالزوارم 
بحج مالشاشةلد 
ي
ضافرصةكبيرةوفقاالرتفاعاستخدامالهواتفالمحمولةف 
تنقلةلديهاأي ً
اإللكترونيةالم ه
المملكة.

-

ى اعتما د التجارة
ناقشتدراسة ) ALraja and Aref (2015العوامل التي تدفع العمالء إل 
اإللكترونية في سلطة عمان،ركزتهذهالدراسةعلى المتغيرات مثلالمخاط ر
ت،وسهولةاالستخدامالمتوقعة،والفائدةالمدركة
ومخاطرإساءةاستخدامالمعلوما 
ت(مخاط ر
إللكترونية.وأظهرت نتائج الدراسة أنالمتغيرا 
العتما دالعمالءللتجارةا 
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ىقبو ل
ت،وسهولةاالستخدامالمتوقعة)لهاتأثيركبيرعل 
إساءةاستخدامالمعلوما 
العمالءللتجارةاإللكتروني ة.
-

ناقشت دراسة(2013) Masoudالمخاطرالمدرك هللمستهلكين في التجارة اإللكترونية
ىتأثي رالمخاطرالمدركة:المخاط رالمالية ،
تالدراسةعل 
في سلطة األردن،ركز 
ى
تعل 
ومخاط رالمنتج،ومخاطرالوقت،ومخاطرالتسليم،ومخاطرأمنالمعلوما 
نالمخاطرالمالي ةومخاط ر
توأشارت نتائج الدراسةأ 
سلوكالتسوقعبراإلنترن 
كالتسوقعب ر
ىسلو 
تتؤثرسلبًاعل 
نالمعلوما 
توخط رالتسلي مومخاط رأم 
المنتجا 
ضاأن المخاط رالوقت،والمخاط راالجتماعي ةالمتوقع ة
تالنتائ 
توأظهر 
اإلنترن 
جأي ً
ت.
ىالتسوقعبراإلنترن 
يتأثيرعل 
ليسلهاأ 

-

ىني ةشراء
ناقشت دراسة (Yulihasri and Md Aminul)2011العواملالمؤثرةعل 
تفيمؤسس ةللتعليمالعاليفيماليزيا،وتمتحليل
إلنترن 
بمنخال لالتسوقعبرا 
الطال 
ت
عدةعواملمثلالفائدةوسهولةاالستخدا موالخصوصيةوواآلمانوغيرها وأشار 
ى أنالفائدةوسهولةاالستخدامواألمانهيأهمالعواملالتيتؤثر
نتائج هذه الدراس ة إل 
ت.
علىنيةالشراءخال لالتسوقعبراإلنترن 

-

ناقشت دراسة)Ortega, Martı´nez and DeHoyos (2008العوامل التي تؤدي إلى
تطو رالسلوكالشرائيللعميلفيالتجارةاإللكترونيةفيإسبانيا،وقدقسمتالدراسة
ي:المحتملةوالجديدةوالخبرة،وأظهرت
ثمجموعات ه 
ىثال 
العميل اإللكتروني إل 
ضالعواملمثل
ىالخبرةفيالشراءاإللكترونيتختلفوفقاللعميل،بع 
نمستو 
ج أ 
النتائ 
ظمع زيادةعددمراتالشراءاإللكتروني كماأنالعوام لمث ل
الفائدةتزدا دبشكل ملحو 
سهولةاالستخدامالمتوقع ةلهاتأثيرمستقر.

-

ناقشت دراسة))Khalifa and Liu. 2007العوامل التي تؤثر علىالتسوقعبر
ت،وركزت الدراسة على عوامل مثل اآلمانوالخبرة وتأثيرها على ني ة
اإلنترن 
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تمرةأخرىوأنتصبحعادةشرائيةبشكلدائم،وأشارت
إلنترن 
تسوقينللشراءمنا 
الم ه
ن العوام ل الدافعة للسلوك
ي م 
ت ه 
إلنترن 
نتائجالدراسةبأنالخبرة وعادة التسوق عبرا 
ت.
قعبراإلنترن 
للتسو 
-

ناقشتدراس ةJarupunphol Mitchell (2001) andالمخاطرالمتوقع ةوالفعلي ةالمرتبط ة
بالتجارة اإللكترونية ،وأشارتنتائجالدراسة أن قبول التجارة اإللكترونية يعتم د اعتمادا
ى
ب آخر يخش 
كبيرا على ثق ة المستهلك في عاملواألمان للتجارة اإللكترونية ،منجان 
ً
ب
ضللخط ربسب 
فتتعر 
تالمالي ةالخاص ةبه مسو 
نالمعلوما 
نأ 
نالمستهلكي 
العدي دم 
ت المخاطر المتوقعة التي ق د
ت ،وتتحد د مستويا 
انعدام واألمان في التسوق عبر اإلنترن 
يأن ترك زمنظم ة
تالثق ةالتي يتمتع بهاالمستهلكون كما ينبغ 
صبمستويا 
تزي دأوتنق 
ن
ث يكو 
ت التي يمكن أن تعزز ثقة المستهلك ،بحي 
التجارة اإللكترونية على االستراتيجيا 
يالتجارةاإللكتروني ة .
نعلىالمشاركةف 
واآلمانوالمالئم ةكافيينلتشجي عالمستهلكي 

تنقلة بشكل خاص:
 15 -2الدراسات التي تتناول عوامل قبول التجارة اإللكترونية الم ِّ
تنقلةهي نوع من أنواع التجارة اإللكترونية فقد تناولت
بما أن التجارة اإللكترونيةالم ه
تنقل ة بسهولةاالستخداموالفائدةوالمخاطرالمدركه وواجه ة
بعضالدراساتعالقةالتجارة الم ه
ت :
تصميمالتطبيق،وفيمايليأهمتلكالدراسا 
-

ناقشتدراسة ) Alqatan, Noor, Man & Mohemad (2016العوامل التي تؤثر على ثقة
تالصغيرة
يالمؤسسا 
تنقلةف 
نف 
المستخدمي 
يقبولواعتمادالتجارة اإللكتروني ةالم ه
تنتائج الدراسة أن جميع العوامل :التوافق ،والثقة ،وأمن
والمتوسطة فياألردن.وكشف 
يهذه
المعلومات تؤث رعلىتقليل المخاطر المدركة ،وبالتاليزيادة ثقةالمستخدمف 
التطبيقات.
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-

تالجوا ل) (m-services
ناقشتدراسة)Algethmi(2014اعتمادقبو لالمستهلكلخدما 
فيقطاعالطيرانفيالمملكةالعربي ةالسعودية،وركزتالدراسةعلىالعواملاألربعة:
سهولة االستخدامالمتوقعة  ،والفائدة ،والتأثي ر االجتماعي ،واالبتكار،حيث أشارتنتائج
الدراسة إلى أن تلك العوامل لها تأثير كبير على اعتماد خدمات الطيران مثل شراء
التذاكر وحجز الرحالت وغيرها من الخدمات التي تلزم الدفع عن طريق األجهزة
المحمولةمنخاللتطبيقاتالجوال.

-

ناقشت دراسة(Alkhunaizanm & Love(2013العوامل التي تؤثر على قرارات
ي المملكة العربي ة السعودية ،وركزت
تنقل ة ف 
المستهلكي 
ن العتما د التجارةاإللكترونية الم ه
الدراسةعلىالعواملمثلالثقةوسهولةاالستخداموالفائدةالمتوقعةوعالقتهابقرارات
تنقل ةبالعكس من ذلك فإنالتكاليف المادية
المستهلكي 
نالعتما دالتجارة اإللكترونيةالم ه
نبالسعرعن دالقيامبأنشط ة
نالسعودييناليهتمو 
ليسلهاتأثيركبير،حيثإنالمستهلكي 
التجارةاإللكترونية.

-

ناقشتدراسة)Blaise (2016توقعاتالمستخدميناألمريكيينلقبولالتجارةاإللكترونية
تنقل ةفيأمريكا،وركزتعلىالعواملالتاليةفيهذهالدراسة:األداءوالجه دالمتوقع
الم ه
نهذه
ىأ 
ج هذهالدراس ةإل 
تنتائ 
ي والثق ة والمخاط رالمتوقع ةوأشار 
الجتماع 
والتأثي را 
تنقل ةباستثناءالمخاطر
العوامللهاتأثيرإيجابيفيقبو لاستخدامالتجارةاإللكترونيةالم ه
تنقلة،
المدركةليس لها تأثير كبير على نية المستهلكين لقبول التجارة اإللكترونيةالم ه
ت التجارة اإللكتروني ة أنتطورمن
ى معامال 
ي تعتم د عل 
ى الشركاتالت 
بالتالييجبعل 
خدماتهاكميزةتنافسية.

-

ناقشت دراسة ) Yadav, Sharma & Tarhini (2016العوامل التي تحد دقبو لالتجارة
ت نتائج الدراسة بأن تنوعالخدمات ،والتأثي ر
ي دولة نامية مث ل الهند،وأظهر 
تنقلة ف 
الم ه
االجتماعي ،والفائدة المدركة ،الثقة والتكلف ة المتوقعةلها تأثير كبير على نية المستهلك،
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تنقلة.من
كما أشارت الدراسة بأ 
نسهولةاالستخداملها تأثير على اعتما دالتجارةالم ه
ب آخر ،وجدتالدراسةأنالفائدة والثقة والخدماتالمتنوع ة تعتبرأهم العوامل في
جان 
تنقل ة.
اعتما دالتجارةالم ه
-

تنقلة،
ناقشت دراسة)Bhatti(2015العوامل التي تحد دقبولالتجارةاإللكترونيةالم ه
وركزتالدراسةعلىالعوامل :الفائدة المتوقع ة وسهولة االستخدام واالبتكاروالنيةفي
ت قوي ة تؤث ر
ت نتائجالدراسةأنتلكالعواملهي محددا 
تنقلة ،وكشف 
اعتما د التجارة الم ه
تنقل ةوأنسهولةاالستخداموالفائدةالمتوقعةمن
علىالني ةالعتما دالتجارةاإللكترونيةالم ه
تنقل ة.
العواملالمهمةالت 
يتؤثرعلىالنيةالسلوكي ةالعتما دالتجارةالم ه

-

ناقشتدراسة ) ANH (2015العواملالتيتؤثرعلىرضاالعمالءبالتجارةاإللكترونية
قدمةوالثقةوالتكنولوجياالتي
تنقل ةفيفيتنام،وتشيرنتائجالدراسةأنجودةالخدم ةالم 
الم ه
تعتمد عليها األجهزة المحمولةهيالعوام لالرئيسي ةالتيتؤثرعلىرضاالعمالء
تنقلة،واقترحت الدراسة على الشركات ضرورة
الفيتنامي ةف 
يالتجارة اإللكتروني ةالم ه
قدمةلعمالئها.
تحسينوتطويرالخدماتالم 

-

تسلوكالمستهلكينحو لوسائ ل
ناقشت دراس ة(Pelet & Lyon)2014تصورا 
تنقل ة باستخدام الهواتف المحمولةوأظهرت
التواصل االجتما 
عي والتجارةاإللكترونية الم ه
ف المحمولة
ى الهوات 
الجتماعيعل 
ن هناك تزاي ًدا فياستخدام وسائل التواصل ا 
ج بأ 
النتائ 
تنقل ةبشكل إيجابيوأه مالعواملالتيتؤث رعلى اعتما د
وقبو لالمستهلكي 
نللتجارةالم ه
يواجه ةالتصميم التطبيق،
عيه 
تنقل ةواستخدام وسائ لالتواص لاالجتما 
التجارةالم ه
ناآلخرين والخصوصي ة
سهول ةاالستخدام ،بيئ ةالعمل،المظهروالسرعة،وسمعت هم 
واألمان.

-

تالعميلحولعوامل الثقةوالمخاطر
ناقشت دراسة )Vasileiadis (2014توقعا 
تنقلة ،حيثأشارت نتائج تلك
المتوقعةوتأثيرهاعل 
ىاعتما دالتجارة اإللكتروني ةالم ه
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نحيثالخصوصي ةوأمن المعلومات
الدراسة إلى أنالعوامل مثل إدراكالمخاط رم 
عالعمالءمناستخدا م
والدفع اإللكتروني عبر الجوال وعدم معرفة جودةالمنتجترد 
ن عام ل الثق ة لهتأثير
ن أ 
س من ذلكفق د تبي 
ى العك 
ف المحمول ،وعل 
التجارة عب ر الهات 
تنقل ة.
إيجابيف 
ياعتما داستخدا مالتجارةاإللكتروني ةالم ه
-

ناقشت دراسة)Petrova, Wang (2013العواملالتي تدفع إلىاعتما دالدفعبواسط ة
نقب لتجارالتجزئةفي المؤسسات الصغيرة في
الهاتفالمحمول ()mPaymentم 
نيوزيالندا،وتعتبر أنظمة الدفع بواسطةالهاتفالمحمولمن األنشطة الرئيسية في
التجارة اإللكترونية،والتي تق وم بها في أي عملية شراءإلكتروني عبر األجهزة
المحمولة وركزت الدراسة على عوامل الفائدة وسهولة االستخدام ،حيثتشير النتائج
إلىأنالمشاركينفيالدراسةينظرونإلى()mPaymentأنهاوسيلةفعال ةومريحة،
تمتاج ر
فالمحمولهوتوقعا 
بآخركانالداف عفياعتمادالدفعبواسط ةالهات 
ومنجان 
ى
التجزئةحول فوائد()mPaymentلعمالئها،وهذايعنيأن مزوديهذه خدمة(عل 
ت
نبين احتياجا 
توالبنوك)تحتاج إلى تحقيق التواز 
سبيل المثال ،مزوديخدمةاإلنترن 
تالعمالءومعتقداتهمفي
يكيفي ةتأثيرقرارا 
ضاالنظ رف 
ن(التجا روعمالئهم)،وأي ً
كلم 
صن عقرارالتاجر.

-

ناقشتدراسة ) Eze & Poong (2013العوامل الرئيسي ة التي تؤثر على اعتما د التجارة
تنقل ةفي ماليزيا ،وبالتحديد عامليالعمروالدخل وتأثيرهما على
اإللكترونيةالم ه
المتغيراتمثلسهولةاالستخدامالمتوقعة ،والفائدةالمتوقعة ،والثقة ،والتكلفة ،والتأثير
ي أكث ر أهمية م ع زيادة
االجتماعي ،وتشيرنتائجالدراسةبأن التكلفة والتأثير االجتماع 
ى
ض العمر ،وباإلضافة إل 
ح الفائدة المتوقعةأكث ر أهمي ة م ع انخفا 
ن تصب 
العمر ،في حي 
ضاكانتالفائدة المتوقع ة العام ل األكث ر
دخال منخف ً
ن  ً
ن يكسبو 
ن الذي 
ن المستهلكي 
ذلك ،فإ 
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أهمية ،بينمابالنسبة المستهلكين ذوي الدخل المرتفعكانالتأثي ر االجتماعي هو العامل
األكثرأهمية.
-

ت أنشط ة المستخدمينللتجارةاإللكتروني ة
ناقشتدراسة ( Yee & Chong )2013محددا 
تنقل ةفيماليزيا،وقدركزتالدراسةعلىالعواملمثلالديموغرافيةواألمانوسهولة
الم ه
تنقل ة
االستخدام والفائدة وعالقتهابأنشط ةالمستخدمين فيالتجارةاإللكترونيةالم ه
تكبيرة
جأنجمي عالعوامل:سهولةاالستخداموالفائدةواألمانلهاعالقا 
ت النتائ 
وأظهر 
تنقلة ،كماأننتائجهذهالدراسةستكون
معمختلف األنشطة ف 
ي التجارةاإللكتروني ة الم ه
ت التسويق المناسبة،
ت التجارة اإللكتروني ة فيصياغةووضع استراتيجيا 
مفيدة لشركا 
ن.
نالمستهلكي 
بالمزي دم 
نشأنهاجذ 
يم 
تالمناسب ةالت 
فضالعنتطوي رالتطبيقا 
ً

-

تالمستخدمينمنتطبيقالتجارةاإللكتروني ة
ناقشتدراسة( Xu & Yang)2012توقعا 
ن
تنقل ةودمجها مع تكنولوجيا ذكاء األعما لفي حل مشاكل مثل القضايا واألما 
الم ه
ث أن هناك فجوة كبيرة بين توقعاتالمستخدمين من
والخصوصية،وتظهر نتائج البح 
تنقلةوالواقع الفعلي،كما يعتق دالمستخدمونأناستخدا م
تطبيق التجارة اإللكترونيةالم ه
ن يساع د في حماي ة خصوصي ة وأمانالتجارة
ن والخصوصية يمكن أ 
بروتوكوالتلألم 
نعملياتهاالتجارية .
تعلىتحسي 
تنقل ةوسيساع دالشركا 
اإللكترونيةالم ه

 16-2التعليق على الدراسات السابقة:
-

تنقلةكوسيلةترويجية
ركزكثيرمنالدراساتالسابقةعلىأهميةالتجارةاإللكترونيةالم ه
ت ،كماأنهاتعتبرميزةتنافسيةلهم،يجبأنتستغلهالتحقيقاألرباح
وتسويقيةللشركا 
وزيادةحصتهاالسوقية ،وقدركزتهذهالدراسةعلىفئةاألفرادوما هيالخصائص
تنقلة .
الدافعةلهمالستخدامواعتمادالتجارةاإللكترونيةالم ه
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-

هناكتشابهبينالكثيرمنالدراساتالسابقةوهذه الدراسة،حيثركزتتلكالدراسات
تنقلة وعالقتهابخصائصالخدماتااللكترونية مثل
علىاعتمادالتجارةاإللكترونية الم ه
الفائدةواألمانوالخصوصية،واجه ة تصميمالتطبيق  ،سهول ة االستخداموالتييلخصها
ي(:جودةمزود
صأخرىحددتهاهذهالدراسة،وه 
الجدول()1-2واختلفتفيخصائ 
قدمة والخبرة واألمانوالخصوصية) التيتؤثربدورهاعلىاعتمادالتجارة
الخدمة الم 
ص .
تنقل ةعلىتلكالخصائ 
اإللكترونيةالم ه

-

ركزت أغلب الدراسات السابقة على تطبيق تلك الدراسات في دول مختلف ة وثقافات
متنوعةممايعنيأنهنـاكاختالفًافيالثقافاتوالقيمبينالمستهلكينفيتلكالدو لعلى
ص،حيث لمتناقش
العكسمنذلكسيكونتطبيقهذهالدراسةفيمدينةجدةبشكلخا 
أيدراسةهذاالجانب .

-

حقلةوجوددراساتتتناولالعواملالمؤثرةعلـىقبول
بمراجعةالدراساتالعربيةاتض 
تنقلة،حيث تعتبرهذهالدراسةمنالدراساتالحديثةالتيتسلط
التجارةاإللكترونية الم ه
تاإللكترونية.
الضوءعلىخصائصالخدما 
يجدة 
جدول ()1-2خصاصالخدماتاإللكترونيةف 
ث
اسمالباح 

العوامل 

) (yadav, Sharma & Tarhini,2016
,2015)(Bhatti
)(Pelet & Lyon,2014

عواملسهول ةاالستخدا موالفائدة 

()Algethmi,2014
()Alkhunaizanm & Love,2013
()Petrova, Wang,2013
()Eze & Poong,2013
()Yee & Chon,2013
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)(Pelet & Lyon,2014

عواملاألمانوالخصوصي ة 

()Vasileiadis,2014
()Yee & Chon,2013
()Xu & Yang,2012

عواملواجهةتصميمالتطبيق 

)(Pelet & Lyon,2014

عوام لتتعلقبالخبرة 

()Khalifa and Liu, 2007

قدمة 
عواملجودةمزودالخدمةالم 

)(ANH, 2015
)(Blaise,2016

عواملالمخاطرالمدرك ة 

)(Alqatan, Noor, Man & Mohemad,2016

() Vasileiadis,2014
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة
❖ مقدمة.
❖ منهج الدراسة.
❖ مجتمع وعينة الدراسة.
❖ أدوات الدراسة.
❖ إجراءات الصدق والثبات.
❖ ثبات أداة الدراسة.

❖

األساليب اإلحصائية.

الفصل الثالث

منهجية الدراسة

1-3المقدِّمة:
تالمنهجية التي اتبعت لتحقيق
تالباحث ةفي هذا الفصل من الدراسة اإلجراءا 
تناول 
يقبول
يللدراسة المتمثلة في دراسةدور خصائص الخدمات اإللكترونية ف 
س
الهدف الرئي 
تنقل ةفي مدينة جدة ،حيثتم استعراضالمنهج المستخدم،
العمالءللتجارة اإللكترونيةالم ه
ت
عينة الدراسة ،أداةالدراسةالتياستخدمتلجمعالبياناتاألولية من حيث إجراءا 
مجتمع و ه
تاألوليةالمطلوبة،ث متحدي د
بنائهاواختبارثباتها،وذلكللتحققمنمدىمالءمتهالجم عالبيانا 
عينةونوعها والخصائص الديموغرافية
عينةالدراسة منحيثبيان كيفية اختيار ال ه
مجتمع و ه
نبالتسوق
تسوقينعبر األجهزة الذكية الذين يقومو 
عين ةالدراسة التي تمثلت في ه
ل ه
عين ةالم ه
اإللكترونيعب رتطبيقاتالجوالواألجهزةالذكيةالمحمولة .
 2-3منهج الدراسة:
يشكلاالهتمامبالبحثالعلمياتجا ًها تأخذبهالدولالمتقدمةعلىنطاقواسع،وتسعى
الدول النامية إلىالتوص لبه لمجابهة مشكالتها المختلفة وتطوير أوضاعها االقتصادية
وتعبيراعنه
ً
واالجتماعية .وجاءاالهتمامالمتزايدبالبحثالعلميجز ًءا منهذااالتجاهالعام ،
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علىأساسأناإلنسانهومصدرالقوةوالتقدمفيأيمجتمع (العزاوي ،2008 ،ص،) 21 :
عدبمثابة خريطة طريق يسلكها الباحث إليجاد الحلو ل
وبالتاليفإن منهج البحث العلمي ي 
لمشكلته البحثية من خالل األدوات المستخدمة لجمع المعلومات حول الظاهرة المراد بحثها.
وهناك العديد من مناهج البحث العلمي منها البحث التجريبي ،والمنهج الوصفي الذي تتعدد
أنواعهمنهاعلىسبيلالمثالالدراساتالمسحيةوالدراساتالتطويريةوالدراساتالتتبعية .
وبالتالي تعتمدهذهالدراسةبشكل أساسيعلىالمنهجالوصفيالتحليلي،والذييعتمد
علىاستخداماألساليباإلحصائيةالوصفيةوالتحليلية،ويعرفالمنهجالوصفيبأنه"مجموع ة
تالبحثية التي تتكامل لوصف الظاهرةأوالموضوع اعتما ًدا على جمع الحقائق
اإلجراءا 
ص داللتهاوالوصول إلى
وتصنيفهاومعالجتهاوتحليلهاتحليالكافيًاودقيقًاالستخال 
ً
والبيانات 
نتائج"(،مطاوعوالخليفة .)2014 ،وفيذاتالسياق فإنالمنهجالوصفيالتحليلييهدفإلى
عي ةأوإنساني ةأوإداري ةأو
يأوالكيفيلظاهرةاجتما 
"صفةالبحثالتيتستهدفالوصفالكم 
عةمن الظواهر المترابطة معًا من خالل استخدام أدوات جمع البيانات المختلفةوهي
مجمو 
المقابلةوالمالحظةوغيرهاممايجعلالظاهرةأوالظواهرمحلالدراسةواضحةبدرجةيسهل
معهاتحديدالمشكلة تحدي ًداواقعيًّاتمهي ًدا الختبارالفروض حولها"(األشعري،2007 ،ص:
  .)118وتفترضالباحثةأناستخدامهذاالمنهجفيالدراسةمنشأنه أنيساعدفيالوصول
إلىأهدافهذهالدراسة .
عينة الدراسة:
 3-3مجتمع و ِّ
نبالتسوقعبر
نيقومو 
مجتم عالدراسةالحاليةيتمثلفيجميعاألفرادفيمدينةجدةالذي 
عين ة
عينةالدراس ةفقد تم اختيار ه
األجهزةالمحمولةالذكية من مواقعالبيع اإللكترونية.أما ه
ث،حيثقدرحجمالعيهن ةبعدد()400منالمتسوقين ،وبعدتوزيع
عشوائيةممثلةلمجتمعالبح 
عيوعبرجوجلدرايف( (Google Driveتم
االستبيان إلكترونيًّاعبروسائلالتواصلاالجتما 
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الحصولعلى عدد ( )402من أفراد العيهنةالمستهدفين بالدراسة والتي جرى اعتمادها في
تحليلبياناتالدراسة .
 4-3أدوات الدراسة:
ت:النوع،
احتوتأداةالدراسة(االستبانة )علىبيانات ديموغرافية خاصةبالعيهن ةشمل 
والعمر ،والحالةاالجتماعية ،والمؤهلالتعليمي ،والدخل ،والوظيفة) .كمااحتوتأداةالدراسة
ت،ومدة استخدام
إلنترن 
على أسئلة أخرى متعلقة بموضوع الدراسة مث ل:المعرفة باستخدام ا 
تفياألجهزةالذكية ،وعددمرات
تفياألجهزةالذكي ة ،وعددساعاتاستخداماإلنترن 
اإلنترن 
الشراءباستخدامتطبيقاتالبيععبراألجهزةالذكية) .
تفيها الباحثة
أما محاورالدراسةفقد تكونت االستبانة منستة محاوروالتي استخدم 
ن ()1يعني غي ر
ت المقياس من (،)5(–)1حيثإ 
ت الخماسي،حيثتتراوح درجا 
مقياس ليكر 
موافق على اإلطالق،و()5تعني موافقتما ًما،وتلكالمحاورهيكمايلي:
المحوراألو ل:سهولةاالستخدام،حيثاشتملهذاالمحورعلى6فقرات .
ثيحتويعلى5فقرات .
ي:المنفعة،حي 
المحورالثان 
ث:تصميمالمحتوى،حيثاحتوىعلى4فقرات .
المحورالثال 
المحورالرابع:األمانوالخصوصية،حيثاشتملهذاالمحورعلىعدد7فقرات .
قدمة،حيثاحتوىهذاالمحورعلى4فقرات .
المحورالخامس:جودةمزودالخدمةالم 
المحورالسادس:الخبرة،واحتوىهذاالحورعلىثالثفقرات .
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وبالتاليفإنأداةالدراسةفيمجموعها تحتوي على ()29فقرةموزعةبينمحاورها
الستةالسابقة .
 5-3إجراءات الصدق والثبات ألداة االستبيان:
هناك العديد من األساليب التي تستخدم للتحقق من اختبار الخصائص السيكوميترية
ألدوات القياس المستخدمة في جميع البيانات األولية،وفي هذه الدراسة تم استخدام عدة
تللتحققمنصدقاألداةومنبينهاالصدقالمنطقي(الظاهري)،حيثتمعرضأداة
إجراءا 
ناألكاديميين في مجا ل
االستبيان بعد تصميمه في صورته األوليةعلى عدد منالمختصي 
البحثالعلمي موضحة  (بالملحقرقم  ( )2ص .) 90 :كماتماستخدام صدقاالتساقالداخلي
ث،حيث تمقياسدرجةارتباط
ق االستبانةعلىعدد ()33مفردةمنمجتمعالبح 
وذلكبتطبي 
كل فقرة مع المحور الذي تنتمي إليه ،كما موضح بالجدول رقم ( )1-3التالي ،حيثبينت
نترتبطمعالدرجةالكليةللمحورالذيتنتميإليه،كماأن
نتائجهأنغالبيةفقراتأداةاالستبيا 
جميعقيممعامالتاالرتباطدالةإحصائيًّاعند(،)0.01حيثتراوحتمن (،)0.949-0.517
وبالتالي نستنتجمنذلكأنجميعفقراتأداةالدراسةتتمتعبدرجةمرتفعةمنالصدق ،مما
يعنيأنهاتحققأهدافالقياسالمرجوةمن ها .
جدولرق م ()1-3معامالتاالرتباطبيندرجةكلعبارةمعالدرجةالكليةللمحورالذي
تنتميإلي ه 
المحور الثاني:المنفع ة 

المحور الثالث:محتوى
التصمي م 

رقم
العبارة 

قيممعامالت
ط
االرتبا 

رقم
العبارة 

قيممعامالت
ط
االرتبا 

رقم
العبارة 

قيممعامالت
ط
االرتبا 

1

* * 0.864

7

* * 0.681

 12

* * 0.924

2

* * 0.783

8

* * 0.817

 13

* * 0.864

المحور األول:سهولةاالستخدام 
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المحور األول:سهولةاالستخدام 
رقم
العبارة 

قيممعامالت
ط
االرتبا 

3
* * 0.759
4
* * 0.738
5
* * 0.517
* * 0.862
6
المحور الرابع:األمان
والخصوصي ة 
 16
* * 0.614
 17
* * 0.650
* * 0.803
 18
* * 0.871
 19
* * 0.797
 20
 21
* * 0.820
 22
* * 0.804

المحور الثاني:المنفع ة 

المحور الثالث:محتوى
التصمي م 

قيممعامالت
ط
االرتبا 

رقم
العبارة 

قيممعامالت
ط
االرتبا 

 14
 15



* * 0.836
* * 0.773



رقم
العبارة 

9
* * 0.834
 10
* * 0.890
11
* * 0.821


المحور الخامس:جودة
قدم ة 
مزودالخدمةالم 
 23
* * 0.832
 24
* * 0.842
* * 0.716
 25
* * 0.717
 26







المحور السادس:الخبرة 
 27
 28
 29





* * 0.949
* * 0.923
* * 0.920





**تعنيأنمعاملاالرتباطدالإحصائيًّاعندمستوىالمعنوية( .)0.01
 6-3ثبات أداة الدراسة:
خ،
تم التحقق من ثبات أداة الدراسة عن طريق التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونبا 
ث :
حي 
قامتالباحثة بحسابثباتأداةالدراسةعنطريقالتجزئةالنصفية ،وذلك منخالل
حساب عالقة االرتباط بين الدرجة الكلية للبنود الفردية والدرجة الكلية للبنود الزوجية عن
طريق معامل االرتباط بيرسون،ومن ثم تصحيحه عن طريق معامل سبيرمان براون
لالرتباط ،حيث يتضح أن قيمة معامل االرتباط بيرسون بين البنود الفردية والبنود الزوجية
بلغت ()0.690ودالةإحصائيًّاعندمستوىالداللة( ،)0.01كمابلغتقيمةمعاملسبيرمان
براون ()0.817وهيدالةإحصائيًّا عندمستوىالداللة ( ،)0.01وبالتالي نستنتجمنذلكأن
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ت بناءأداةالدراسة،
أداةاالستبيانتحققثبات ًا مرتفعا،ممايطمئنالباحثإلىسالمة إجراءا 
والجدولرقم ()2-3أدناهيوضحذلك :
جدولرقم ()2-3معامالتثباتاالستبيانعنطريقالتجزئةالنصفي ة 
قيمة معامل الثبات

المعامل
معاملبيرسونلالرتباط 

* * 0.690

معاملسبيرمانبراون 

* * 0.817

**تعنيأنمعاملاالرتباطدالإحصائيًّاعندمستوىالداللة ( .) 0.01
كماقامتالباحثةباختبارثباتأداةالدراسةومحاورهامنخاللحسابمعامالتألفا
كرونباخلكلمحورمنمحاورأداةالدراسةولألداةككلكماهومبينبالجدولرقم() 3-3
التالي ،حيث بينت نتائجه أنأداة الدراسة تحقق ثبات ًامرتف عًا ،حيثبلغت قيمته (،)0.933
وبالتالي نستنتجمنذلكأنأداةاالستبيانحققتثبات ًاعاليًايفوقالحدالمسموحبهلثباتأداة
القياس،ممايدعمالوثوقبالنتائجالتيتتوصلإليها،وبالتالييمكنتعميم ها.
خ
جدولرقم ()3-3معامالتثباتمحاورأداةالدراسةوالثباتالكليعنطريقألفاكرونبا 

1

المحوراألو ل:سهولةاالستخدام 

عدد
البنود
6

معامل ألفا
كرونباخ
 0.818

2

ي:المنفعة 
المحورالثان 

5

 0.885

3

ث:تصميمالمحتوى 
المحورالثال 

4

 0.865

4

المحورالرابع:األمانوالخصوصي ة 

7

 0.881

5

قدمة 
س:جودةمزودالخدمةالم 
المحورالخام 

4

 0.761

6

الخبرة 

3

 0.915



الثباتالكليلالستبيان 

 29

 0.933

الرقم

المحاور

 7-3األساليب اإلحصائية المستخدمة:
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تحليالإحصائيًّاعلميًّايحقق أهدافها ويجيب عن تساؤالتها
ً
لتحليل بيانات الدراسة
البحثية،فقد اعتمدتالدراسة علىاألساليباإلحصائيةالوصفيةوالتيتمثلتفيالتكرارات
والنسبالمئويةوذلكلتوصيفعيهن ةالدراسةبحسبالخصائصالديم وغرافية،كماتماستخدام
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،وذلك لقياس درجة استجابة أفراد العيهن ةحول
فقراتمحاورالدراسة.باإلضافةإلىذلكفق دتماستخدممعاملاالرتباطبيرسونوذلكللتحقق
من صدق أداة الدراسة.كما تم استخدام معامل االرتباط بيرسون ومعامل سبيرمان براوان
خوذلك للتحقق من ثبات أداة الدراسة.كما استخدم بعض األساليب
ومعامل ألفا كرونبا 
اإلحصائيةاالستدالليةوذلكالختبارمدىوجودفروقذاتداللةإحصائيةبينوجهاتنظر
أفرادعيهن ةالدراسة حولمحاور الدراس ةباختالف الخصائص الدي موغرافية للعيهن ة(العمر،
وسنوات الخبرة،والمؤهل التعليمي).ولقد شملت هذه االختبارات االستداللية اختبار تحليل
قبيناستجاباتأفرادالعيهن ةحولمحاورالدراسة .
التبايناألحاديوذلكلقياسداللةالفرو 
عينةنحوعبارات
ويوضحالجدولرقم () 4-3معيارالحكمعلىدرجةاستجاباتأفرادال ه
سي .
محاورالدراسةبحسبتسلسلمقياسليكرتالخما 
عين ة 
جدولرقم ()4-3معيارالحكمعلىاستجاباتال ه
درجة الموافقة

التدرج
من-1ألقلمن 1.80

الأوافقبشدة 

من-1.80ألقلمن 2.60

الأوافق 

من-2.60الي 3.40

محايد 

من-3.40ألقلمن 4.20

أوافق 

من-4.20إلى 5.0

أوافقبشدة 
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الفصل الرابع
مناقشة نتائج البحث
❖ مقدمة.
❖ مناقشة نتائج البحث.
❖ ملخص النتائج الديموغرافية.
❖ ملخص النتائج الستجابات العينة لإلنترنت.

الفصل الرابع

مناقشة نتائج البحث

 1-4المقدِّمة:
خصصتالباحثةهذاالفصلالراب عمنالدراسةلتحليلبياناتالدراسةالتيتمالحصول
عليها عبر استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات األوليةوالتي تساهم في تحقيق أهداف
ص التيتؤثرفيقبولالعمال ء
الدراسةمنخاللاختبارفرضياتالدراسةالمتعلقة بالخصائ 
تنقلة ،حيثتم الحصول على استجابةمن عدد ( )402فر دمن أفراد
للتجارة اإللكترونيةالم ه
تسوقين عبراألجهزةالذكيةفيمدينةجدةبالمملكةالعربيةالسعودية .تمإدخال
العيهنة من الم ه
بياناتالدراسة فيبرنامجالتحليلاإلحصائيبالرزمةاإلحصائية()SPSSاإلصدار ،20بعد
أنتمترميزوتوصيفمتغيراتالدراسة .
2-4مناقشة نتائج البحث:
ولتحليلبياناتالدراسةاستخدمتالباحثةاألساليباإلحصائيةالوصفيةوذلكلتوصيف
عيهنة الدراسة ،كما تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير استجابات
العينة حول فقرات محاورالدراسة ،كما تم استخدام اختبار مربع كاي (  ) وذلك
أفراد ه
2

الختبارصحةفرضياتالدراسة .
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وبنا ًء على ما سبق فإن تحليل بيانات الدراسة في هذا الفصل سيكون وفق التصور
التالي :
ً
أوال:توصيفأفرادالعيهنةالمشاركينفيالدراسةبحسبالخصائصالديموغرافية التيتشمل
(النوع،العمر،والحالةاالجتماعية،والمؤهلالتعليمي،والدخلوالوظيفة) .
ثانيًا :استجابات أفراد العيِّنة حول األسئلة المتعلقة بموضوع الدراسة.
ً
أوال:توصيف العيِّنة بحسب المتغيرات الديموغرافية:
تسوقين عبراألجهزةالذكيةالمحمولة بمدينةجدة ،وفقًا
تمتوصيفأفرادالعيهن ة م 
ن الم ه
الجتماعية،والمؤهل التعليمي،والدخل
للمتغيرات الديم وغرافية (النوع،والعمر،والحالة ا 
والوظيفة)كماسيردفيالجدولرقم()1-4التالي :
تسوقينعبراألجهزةالذكيةالمحمولةبحسب
جدولرقم ()1-4توصيفعيهن ةالعمالءالم ه
المتغيراتالدي موغرافي ة 
-1

العدد
 157
 245

 134
 175
 84
9

 274
 128

 72
 42

النوع

ذكر 
أنثى 
-2

العمر

-20إلى30سنة 
-31إلى40سنة 
ى50سنة 
-41إل 
-51إلى60سنة 
 -3الحالةاالجتماعية 
متزوج 
غيرمتزوج 
 -4المؤهل التعليمي
ثانوي 
دبلوم 
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النسبة المئوية %
 39.1
 60.9

 33.3
 43.5
 20.9
 2.2

 68.2
 31.8

 17.9
 10.4

بكالوريوس 
دراساتعليا 
 -5الدخل الشهري بالاير
أقلمن 4,000
 8,000-4,000
 12,000-8,000
 16,000-12,000
أكثرمن 16,0000
 -6الوظيفة
طالب 
موظفقطاعحكومي 
موظفقطاعخاص 
ربةمنزل 
أعمالحرة 
المصدر:بياناتالدراسةالميدانية.2017

 61.2
 10.4

 246
 42




 114
 80
 106
 77
 25

 28.4
 19.9
 26.4
 19.2
 6.2

 44
 190
 71
 76
 21

 10.9
 47.3
 17.7
 18.9
 5.2

عينةبحسب المتغيرات
ويتضح من المؤشرات بالجدول أعاله والمتعلقة بتوصيف ال ه
الديموغرافيةمايلي :
-

أظهرت النتائج بالجدول أعاله والخاصة بتوزيععيهن ةالبحث بحسب النوع،أن نسبة
اإلناث بلغت %60.9من إجمالي أفراد العيهنة ،بينما بلغت نسبة الذكور،%39.1
وبالتالينستنتج من المؤشرات السابقة أن مشاركة العنصر النسائي فيهذه الدراسة
كانت األبرز وربما يعود ذلك لحداثة موضوع الدراسة وارتباطه بواقعالتسوقاليوم
نتيجةللتطوراتالمتالحقةفياستخداماألجهزةالذكيةإلنجازالعديدمنالمعامالتالتي
تخصإنساناليوم.

-

بينتالنتائجبالجدولأنتوصيفالعيهنةبحسبالعمر،قدأسفرتالنتائجأنغالبيةأفراد
العيهن ةأعمارهمفيالفئةالعمرية (-30ألق لمن)40سنة،حيثيشكلوننسبة،%43.5
%تراوحتأعمارهممابين (-20إلى)30سنة،فيحينأن%20.9
بينماهناك 33.3
61

ى)50سنة،بينماهناك%2.2فقطأعمارهمفي
تق عأعمارهمفيالفئةالعمرية (-41إل 
الفئةالعمريةاألخيرة ()60-51سنة.
وبالتالي يتبين من المؤشرات السابقة أن غالبية أفراد العيهنةالمشاركين في الدراسة
ن %76.8أعمارهم  40سنةفمادون ،وهذايبينأنالشرائح
الحالي ة أعمارهمشبابية ،حيثإ 
ت.
الشبابيةهياألكثراستخداملألجهزةالذكيةللتسوقعبراإلنترن 
-

فيمايتعلقبتوصيفالعيهن ةبحسبالمؤهلالتعليمي ،فقدأظهرتالنتائجأنغالبيةأفراد
العيهنة وبنسبة %61.2منحملةدرجةالبكالوريوس ،بينماحملةالثانويةفأقليشكلون
نسبة ،%17.9في حين أن %10.4من حملة الدبلوم،بينما حملة الماجستير كذلك
يشكلونذاتالنسبةالسابقة .%10.4
وبالتالينستنتجمماسبقأنغالبيةأفرادالعيهن ةمنالشبابالجامعيين،حيثيشكلحملة

البكالوريوسالغالبيةبنسبة.%61.9
-

عينةالبحثبحسبالحالةاالجتماعي ة،أن
بينتالنتائجبالجدولالسابقوالخاصةبتوزيع ه
عينة وبنسبة %68.2منإجمالي
نسبةالمتزو 
جين والمتزوجاتيشكلونغالبيةأفرادال ه
ن  ،%31.8وبالتالي نستنتج مماسبقأن
عينة ،بينما بلغت نسبة غيرالمتزوجي 
أفرادال ه
المتزوجين أكثر مشاركة من غيرهم،مما يعني وجود اهتمام من األسر للتسوق من
تباستخدامالجوالأواألجهزةالذكية.
اإلنترن 

-

عين ة جاءمتقارًبا بين
عين ة بحسبالدخل فقدكشفتالنتائجأنتوصيفال ه
أماتوصيفال ه
نالذين دخلهم أقل من4,000لاير بلغت نسبتهم
شرائح الدخل المختلفة،حيث إ 
،%28.4وهذا مقارب ألفراد العيهن ةالذين دخلهم يتراوح ما بين (،)12,000-8,000
،%فيحينأنهناك%19.9يتراوحدخلهممابين (-4,000
حيثبلغتنسبتهم 26.4
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 ،)8,000بينماهناك %19.2يتراوحدخلهممابين (،)16,000-12,000بينماالذين
دخلهمأكثرمن16,000يمثلوننسبة%6.2فقط.
-

وعليهنستنتجمماسبقأنتوزيعأفرادالعيهنة بينشرائحالدخلالمختلفةجاءمت وازنًا
إلىح دما،ممايعنيأنعاملالدخلاليحدمنممارسةالتسوقعبرالجوال.

-

أماتوزيععيهن ةالدراسةوفقًاللوظيفة،فقدبينتالنتائجبالجدولالسابقأنموظفيقطاع
الحكومة قد حازوا على أعلى نسبة مشاركة ،حيثبلغت %47.3ويليهم في المرتبة
نحيثالنسبة ربات المنازل بنسبة ،%18.9بينما في المرتبة الثالثة جاءت
الثانية م 
مشاركة موظفي القطاع الخاص بنسبة،%17.7في حين أن الطالب قد شكلوا نسبة
 ،%10.9بينماجاءتمشاركةأفرادالعيهن ة الذينيعملونفيمجالاألعمالالحرةأقل
مشاركةوبنسبة.%5.2

ملخص النتائج الديموغرافية:
ت
بينت الدراسة أن هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بينخصائص الخدما 
عية ،والمؤهلالتعليمي،
اإللكترونية والمتغيراتالديموغرافية(النوع ،والعمر ،والحالةاالجتما 
والدخلوالوظيفة) .كماأشارتالنتائجإلىأننسبةالنساءأعلىمننسبةالذكورفياستخدام
تنقلة ،كماأن الفئةالشبابيةهياألكثراستخداملألجهزةالذكية
تطبيقاتالتجارةاإللكترونية الم ه
ت ،حيثتترواح أعمارهم مابين (-30ألقل من )40سنة من حاملين
إلنترن 
للتسوق عبر ا 
درجةالبكالو ريوس وهيالنسبةاألعلى ،كما أنالمتزوجينهمأكثرمشاركةمنغيرهممما
ستخداماألجهزةالذكي ةعلىالرغممنأن
تبا 
إلنترن 
يعنيوجوداهتماممناألسرللتسوقمنا 
ن
عاملالدخل اليحد منممارس ةالتسوقعبراألجهزةالذكيةلتقاربنسبةعاملالدخلبي 
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أفرادالعيهن ةباإلضافةإلىأنموظفيقطاعالحكومةقدحازواعلىأعلىنسبةفيالشراءعبر
استخداماألجهزةالذكية .
ثانيًا :استجابات أفراد العيِّنة حول األسئلة المتعلقة بموضوع الدراسة:
تناولت الباحثة هنا استجابات أفراد العيهنةالمتعلقة ببعض األسئلة والمتعلقة بموضوع
ت،مدة
الدراسة ،حيثتم تحليل وتفسير استجابات أفراد العيهن ةبخصوص المعرفة باإلنترن 
تاليومي في األجهزة
تفي األجهزة الذكية ،وعدد ساعات استخداماإلنترن 
إلنترن 
استخدام ا 
الذكية ،وعدد مرات عمليات الشراء باستخدام تطبيقات البيع في الجواالت الذكية ،حيثتم
توضيحالنتائجكماهومبينبالجداولالتالية :
ت
إلنترن 
جدولرقم ()2-4استجاباتأفرادالعيهن ةحولمستوىتقييممعرفتهمبا 
مستوى المعرفة

العدد

النسبة المئوية %

ضعيف ة 

7

 1.7

جيدة 

 87

 21.6

جيدةج ًّدا 

 176

 43.8

ممتازة 

 132

 32.8

ع
المجمو 

 402

%
 100.0

عين ة
يتضح من النتائج بالجدول رقم ( )2-4أعاله أن هناك %1.7فقط من أفراد ال ه
تضعيف ،بينما %21.6يقيمون مستوى معرفتهم
إلنترن 
يعتقدون أن مستوى معرفتهم با 
ت يعتبرجي ًدا
إلنترن 
ت بأنهجيد،فيحينأن %43.8يعتقدونأنمستوىمعرفتهمبا 
إلنترن 
با 
تممتاز وخاصة من
إلنترن 
ج ًّدا ،بينما بلغت نسبة الذين يعتقدون أن مستواهم في استخدام ا 
خاللاألجهزةالذكيةيشكلوننسبة%32.8منإجماليأفرادالعيهن ة .
تفياألجهزةالذكي ة 
إلنترن 
جدولرقم ()3-4استجاباتأفرادالعيهن ةحولمدةاستخداما 

64

العدد

النسبة المئوية %



 18

 4.5

منسنة–إلىسنتين 

 10

 2.5

منسنتين–إلىثالثسنوات 

 46

 11.4

أكثرمنثالثسنوات 

 328

 81.6

المجموع 

 402

%
 100.0

أقلمن6أشهر 

ت
يتضحمنالنتائجبالجدولرقم()3-4أعالهأنغالبيةأفرادالعيهنة ،وبنسبةعاليةبلغ 
ك
ت،بينما هنا 
تفي األجهزة الذكية أكثر من ثالثسنوا 
 %81.6مدة استخدامهم لإلنترن 
ت،في حين أن هناك
ث)سنوا 
%11.4مدة استخدامهم تتراوح ما بين (سنتين–إلى ثال 
عينةمدةاستخدامهم
 %4.5مدةاستخدامهمأقل من 6أشهر،بينما هناك  %2.5منأفرادال ه
تفياألجهزةالذكيةتراوحتمابين(سنة–إلىسنتين) .
لإلنترن 
ت فياألجهزةالذكيةقد
إلنترن 
وبالتالينستنتجمنالمؤشراتالسابقةأن نسبةاستخداما 
ت
إلنترن 
تزايدتمعدالتهافيالسنواتاألخيرة،حيث لميعدهناكعائقيحولدوناستخداما 
فياألجهزةالذكية،وخاصةمعتوفرتقنياتالجيلالرابع .
تاليوميفي
إلنترن 
تاستخداما 
عين ةحولعددساعا 
جدولرقم ()4-4استجاباتأفرادال ه
األجهزةالذكي ة 
العدد

النسبة المئوية %

6

 1.5

منساع ة–ألقلمنساعتين 

 36

 9.0

ت 
منساعتين–ألقلمن4ساعا 

 109

 27.1

4ساعاتفأكثر 

 251

 62.4

المجموع 

 402

%
 100.0

أقلمنساعة 

يتضحمنالنتائجبالجدول()4-4أعالهأنغالبيةأفرادالعيهن ة وبنسب ة %62.4أنعدد
تفياألجهزةالذكية  4ساعاتفأكثر ،بينماهناك %27.1
ساعاتاستخدامهماليوميلإلنترن 
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ت)،في حينأنهناك
تاستخدامهمتتراوح مابين (ساعتين– ألقل من4ساعا 
عدد ساعا 
%9.0عددساعاتاستخدامهممنساعة – ألقلمنساعتين ،بينماهناك %1.5منأفراد
تفياألجهزةالذكيةأقلمنساعة .
العيهن ةعددساعاتاستخدامهملإلنترن 
وبالتالييتبينمماسبقأنغالبيةأفرادالعيهن ة وبنسبة %62.4عددساعاتاستخدامهم
تسوقين
إلنترن 
اليوميل 
ت فياألجهزةالذكيةبلغ  4ساعاتفأكثر ،ممايشيرإلىأنغالبية الم ه
قإلكترونيًّادونعوائقأومشكالتذاتمخاطر .
يستطيعوناستخداماألجهزةالذكيةللتسو 
ت
جدولرقم ()5-4استجاباتأفرادالعيهن ةحولعددمراتعملياتالشراءباستخدا متطبيقا 
البيعفيالجواالتالذكيةأواألجهزةالمحمولةفيالسن ة 
العدد

النسبة المئوية %

لمأستخدم ه 

 72

 17.9

مرة–مرتين 

 118

 29.4

ى5مرات 
من-3إل 

 75

 18.7

أكثرمن5مرات 

 137

 34.1

المجموع 

 402

%
 100.0

عينةوبنسب ة%34.1أنعددمرات
بينتالنتائجبالجدول()5-4أعالهأنغالبيةأفرادال ه
عملياتالشراءباستخدامتطبيقاتالبيعفيالجواالتالذكية أو األجهزةالمحمولةبلغتأكثر
ك %29.4تراوح عدد مرات عمليات الشراء لهم باستخدام هذه
ت،بينما هنا 
من5مرا 
ن(مرة– مرتين)،فيحينأن %18.7تراوحعدد مرات عملياتالشراء
التطبيقات ما بي 
ت ،بينماهناك %17.9
ى )5مرا 
باستخدامتطبيقاتالبيعفيالجواالتالذكيةمابين ( -3إل 
يعتقدونأنهماليستخدمونتطبيقاتالبيعفيالجواالتالذكيةللتسويقعبرها.
ملخص النتائج الستجابات العيِّنة لإلنترنت:
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بينتالدراسةأنهناكعالقةارتباطذاتداللةإحصائيةبينالعواملالمؤثرةعلىقبول
ت ،ومدة استخدام
إلنترن 
ت(المعرفة با 
تنقلةواستخدام اإلنترن 
العمالءللتجارة اإللكترونيةالم ه
تاليومي في األجهزة الذكية،
تفي األجهزة الذكية،وعدد ساعات استخدام اإلنترن 
اإلنترن 
وعددمراتعملياتالشراءباستخدامتطبيقاتالبيعفيالجواالتالذكي ة) .كماأشارتالنتائج
تيعتبر جي ًداج ًّدا،وكانت
إلنترن 
نالنسبة األعلى للذين يعتقدون أن مستوى معرفتهم با 
إلىأ 
تفي األجهزة الذكية أكثر من ثالث
إلنترن 
غالبية أفراد العيهنةالذين كانتمدة استخدامهم ل 
تفياألجهزةالذكية4
نعددساعاتاستخدامهماليوميلإلنترن 
تهيالنسبةاألعلى،وأ 
سنوا 
ساعاتفأكثر،كماأنالنسبةاألعلىللذينتكررتعملياتالشراءباستخدامتطبيقاتالبيعفي
الجواالتالذكي ةأواألجهزةالمحمولةبلغتأكثرمن5مرات .
ثالث ًا :نتائج اختبار فرضيات الدراسة:
تناولتالباحثةفيهذاالجزءمنتحليلبياناتالدراسةاختبارفرضياتالدراسةوذلك
منأجلتحقيقأهدافالدراسة،حيثإنهدفهاالرئيسييتمثلفيالتعرفعلىدورخصائص
تنقلةباستخدامتطبيقاتاألجهزة
الخدماتااللكترونيةعلىقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
جآراءأفراد
الذكية .والختبار صحة فرضيات الدراسةتستعرض الباحثة في هذا الجزء نتائ 
عينة باستخدامالمتوسطاتالحسابية ،باإلضافةإلىحساباالنحرافالمعياريلكلقيمةمن
ال ه
قيمالمتوسطاتالحسابية،كذلكتمحسابمعاملاختبارمربعكاي ( ) لعناصركلعامل
2

تنقلة،كماهوموضحبالجداولالتالي :
منعواملقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
وينصعلى :

نتائج اختبار الفرض األول:
تنقلة " .
"توجدعالقةسهولةاالستخدام وبينقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
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ي (
جدولرقم() 6-4المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعيارية،وقيماختبارمربعكا 
2
تنقل ة 
) وذلكالختبارالعالقةبينسهولةاالستخداموقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه

رقم العبارة
1
2
3
4
5
6


المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

سهولة االستخدام
أعتقد أنه من السهل معرفة كيفي ة
5
التسوقباستخدامالهاتفالجوال 
ى التسوق
أعتقد أنني قادر عل 
  4باستخدام الهاتف الجوال دون
مساعدةخبي ر 
أعتقد أن هاتفي المحمول مرن
2
ق
للتفاعلعن دالتسو 
أعتقد أنني من الممكن أن أصبح
ماهرافيالتسوقباستخدام الهاتف
ً
3
الجوال 
نالتسوقباستخدام الهاتف
أعتقد أ 
6
كبيرا 
الجوالاليتطلبجه ًداعقليًّا ً
أعتقدأنهمنالسهلاستخدامالهاتف
  1الجوال للعثور على الخدمات
والمنتجاتالتيأودشراءها
المتوسطالمرجحالعام 

قيمة
اختبار
مربع
كاي

الداللة
اإلحصائية

 4.34

 0.00  498.32  0.67

 4.34

0.78

 0.00  438.78

 4.40

0.66

487.38

 0.00

 4.36

0.76

418.87

 0.00

 4.20

0.91

359.77

 0.00

 4.51

0.66

557.53

 0.00

 4.36

 0.54



عين ة
يتضح منالمؤشرات بالجدول رقم ( )6-4أعاله والتي تم فيها استعرا 
ضآراء ه
تنقل ة  ،أن
الدراسة حولالعالقةبين سهولةاالستخدا م  و قبولالعمالء للتجارةاإللكترونية الم ه
قيمةالمتوسطالحسابيالمرجحالعامبلغت ()4.36بانحرافمعياريقدره ( ،)0.54وبالتالي
نستنتج منذلك أن غالبية أفراد العيهنةيتعقدون أن سهولة استخدام تطبيقات البيع من خالل
تنقل ة،
األجهزة الذكية لها أثر كبير وعالقة قوية مع قبول العمالءللتجارة اإللكترونيةالم ه
كلماوجدالمتسوقنفسهقادراوبكلسهول ة التسوق منخاللاألجهزةالذكية ،يؤدي
ً
وبالتالي 
تنقل ةعبرتطبيقاتالجوالالذكي .
ذلكإلىزيادةثقتهلقبولالتجارةاإللكترونيةالم ه
كما يتضح من المؤشرات بالجدول أعاله أن جميع قيم اختبار مربع كاي (  ) دالة
2

إحصائيًّاويدعم ذلكقيم مستوىالداللةاإلحصائية،حيثجاءتجميعالقيمأقل منمستوى
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المعنوية (.)0.01وهذايدلعلىأنهناكعالقةارتباطذاتداللةإحصائيةبينقبولالعمال ء
تنقلةعبرالجواالتالذكيةوسهولةاستخداماألجهزةأوالجواالتالذكية .
للتجارةاإللكترونيةالم ه
ولمعرفة أهم الجوانب التي تدعم سهولة االستخدام وتعملعلى تحفيز العمالءلقبول
تنقلة عبر تطبيقات البيع بالجواالت الذكية نتناول فيما يليأبرز
التجارةاإللكترونيةالم ه
المؤشراتالتيتبينذلك :
ى:
بينت المؤشرات بالجدولرقم ( )6-4السابق أن العبارة رقم (،)6والتي نصت عل 
" أعتقد أنه من السهل استخدام الهاتف الجوال للعثور على الخدمات والمنتجات التي أود
شراءها " قد حازت على المرتبة األولي من بين العبارات التي تبين مدى سهولة استخدام
ت ،ويدعمذلكقيمةالمتوسطالحسابيالمرجح،حيث
إلنترن 
ي التسوق عبرا 
األجهزةالذكيةف 
بلغت ( )4.51بانحراف معياري قدره (،)0.66وبالتالينستنتج من المؤشرات السابقة أن
ت ،مماساهمفي
إلنترن 
غالبيةأفرادالعيهنة لديهموعيباستخداماألجهزةالذكيةللتسوقعبرا 
وجود سهولة في استخ دام الهاتف الجوال للحصول على المنتجات والخدمات المرغوب في
شرائهامنجانبالعمل .
أظهرت النتائج بالجدول رقم ( )6-4أعاله أن العبارة رقم (،)3والتي نصت على:
"أعتقدأنهاتفيالمحمولمرنللتفاعلعند التسوق"قد حازت علىالمرتبةالثاني ةمنبين
العباراتالتيتفسرواقعسهولةاستخدامالهاتفالذكيفيالتسوق،ويعز زذلكقيمةالمتوسط
الحسابيالمرجح،حيثبلغت()4.3440بانحرافمعياريقدره (،)0.66وبالتالييتضحمن
عين ةالمشاركين في الدراسة الحالية يعتقدون أن مرونة
المؤشرات السابقة أنغالبية أفراد ال ه
عد منبينالعواملالتيتشجععلىاستخداماألجهزة
الهاتفالمحمولللتفاعلعن د التسوق ي 
ال ذكيةللتسوقعبرالهاتفالمحمول .
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كما أظهرتالنتائجبالجدولرقم ()6-4أعالهأنالعبارةرقم( ،)1والتينصتعلى:
"أعتقدأنهمنالسهلمعرفةكيفي ةالتسوقباستخدامالهاتفالجوال"قدحازتعلىالمرتبةقبل
األخيرةمن بين العبارات التيتفسرواقعسهولة استخدام األجهزة الذكية للتسوق عبر
ت ،ويدعمذلكقيمةالمتوسطالحسابي المرجح،حيث بلغت()4.34بانحرافمعياري
اإلنترن 
قدره( ،)0.67وبالتالي يتبينمماسبق أن غالبيةأفرادالعيهنة المشاركينفيالدراسةالحالية
يوافقونوبشدةأنسهولةمعرفةكيفية التسوق باستخدامالهاتفالجواليعدمنالعواملالتي
تنقلة .
تعززقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
ى:
تالنتائج بالجدول رقم ( )6-4أعاله أن العبارة رقم (،)5والتي نصت عل 
كما بين 
كبيرا"قدحازتعلىالمرتبة
نالتسوقباستخدامالهاتفالجوالاليتطلبجه ًداعقليًّا ً
"أعتقدأ 
ت،
إلنترن 
األخيرة منبينالعباراتالتي تفسر واقع استخدامالهاتفالذكيفي التسوق عبرا 
ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي المرجح ،حيثبلغت ( )4.20بانحراف معياري قدره
عين ة المشاركينفيالدراسة
( ،)0.91وبالتالي يتبين منالمؤشراتالسابقةأن غالبيةأفرادال ه
كبيرا،
ن التسوق باستخدامالهاتفالجوالاليتطلبجه ًدا عقليًّا  ً
الحاليةيعتقدونبدرجةكبيرةأ 
ممايشيرإلىمدىتوفرالسهولةفياستخدامالهاتفالذكيمنأجلالتسوق .
عينة المتعلقةبمدىوجود
وبالتاليتستخلصالباحثةمنخاللتحليلاستجاباتأفرادال ه
تنقلةأيأن هناك عالقة
عالقة بينسهولة االستخدام وقبول العمالء للتجارة اإللكترونية الم ه
قويةبينسهولةاستخدامالجواالتالذكيةللتسوقاإللكترونيوقبول العمالء لممارسةالتجارة
تنقلة ،وبالتالي فإنسهولةاستخدام األجهزةالذكيةتؤثربصورةجوهريةعلى
اإللكترونية الم ه
تنقلة ،ومنأهم ما يشيرإلى ذلكأن غالبيةأفرادالعيهن ة
قبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
الذين يقومون بالشراء من خاللاستخدام األجهزة الذكية يعتقدون بدرجة كبيرةجدًّاأنه من
السهلاستخدامالهاتفالجوالمنأجلالوصولإلىالخدماتوالمنتجاتالتييودونشراءها،
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كماأنهناكمرونةعالية جدًّا للتفاعلباستخدامالهاتفالذكي ،باإلضافةإلىذلكأنغالبي ة
يالتسوقباستخدامالهاتفالجوال .
تسوقينلديهمالقدرةعلىاكتسابالمهارةف 
الم ه
وينصعلى :

نتائج اختبار الفرض الثاني:
تنقلة" .
"توجدعالقةبينالمنفع ةوقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
والختبارهذهالفرضيةتماحتسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوإيجاد
قيماختبارمربعكاي ( ) كماسيردفيالجدولالتالي :
2



جدولرقم ()7-4يوضحالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوقيماختبارمربعكاي
2
تنقل ة 
( ) إلجاباتالعيهن ةالمتعلقةبالعالقةبينالمنفع ةوقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه

رقم العبارة

الترتيب

1 7

2 8

3 9
 4  10
 5  11

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

المنفعة
استخدام تطبيقات مواقع البيع في
الجوال عند الشراء أسرع من
طرقالشراءالتقليدي ة 
استخدام تطبيقات مواقع البيع في
الجوال عند الشراء يمكن أن
تساعدنيعلىاتخاذقراراتشراء
أفضل 
استخدام تطبيقات مواقع البيع في
الجوالسوفيحسنمنأدائيعند
الشراء 
استخدام تطبيقات مواقع البيع في
الجوال عند الشراء سوف
يساعدنيعلىتوفيرالما ل 
استخدام تطبيقات مواقع البيع في
الجوال يحسن من جودة العملية
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قيم
اختبار
مربع
كاي

الداللة
اإلحصائية

 4.07

 0.00  303.30  1.01

 3.97

1.02

 0.00  236.18

 3.95

0.94

 0.00  237.18

 3.77

1.21

 0.00  136.71

 3.76

1.06

 0.00  150.29

رقم العبارة

الترتيب

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

المنفعة

الشرائي ة
 المتوسطالمرجحالعام 

 3.91

 0.82

قيم
اختبار
مربع
كاي

الداللة
اإلحصائية


ضآراء عيهن ة
يتضح منالمؤشرات بالجدولرقم()7-4أعاله ،والتي تمفيهااستعرا 
الدراسة حول مدى وجود عالقة بين المنفع ة و قبول العمالءللتجارةاإللكترونية
تنقل ة باستخدامالهواتفالذكيةوالمنفعةالعائدةمنهذاالتسوق ،أنقيمةالمتوسطالحسابي
الم ه
المرجح العام بلغت ( )3.91بانحراف معياري قدره (،)0.82وبالتالينستنتج من ذلك أن
غالبيةأفرادالعيهنة ي عتقدونأنالمنفعةالناتجةمن التسوق اإللكترونيلهاعالقةبدرجةكبيرة
بقبول العمالءللتجارة اإللكترونية باستخدام األجهزة الذكية مثل الهاتف الذكي الذي يدعم
تنقلة .
ممارسةالتسوقاإللكترونيوالتجارةاإللكترونيةالم ه
كما  يتبينمنالنتائجبالجدولأنجميعقيماختبارمربعكاي ( ) تشيرإلىأنهناك
2

تنقلةوالمنفعة
عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين قبول العمالءللتجارة اإللكترونيةالم ه
ق .
يالتسو 
الناتجةمناستخداماألجهزةالذكيةف 
تنقلة باستخدام
ولمعرفةوتشخيصأثر المنفعةعلىقبولالعمالء للتجارةاإللكترونية الم ه
األجهزةالذكية،فيمايليتتناولالباحثةأبرزالمؤشراتالتيتدعمهذهالعالقةكمايلي :
بينت المؤشرات بالجدول رقم ( )7-4أعاله أن العبارة رقم (،)7والتي نصت على
"استخدام تطبيقات مواقعالبيع في الجوال عند الشراءأسرع من طرق الشراء التقليدية"قد
ىمن بين العبارات التي تبينالمنفعة الناتجة من استخدام الهاتف
حازت على المرتبة األول 
الذكي،ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي المرجح ،حيثبلغت ( )4.07بانحراف معياري
قدره(،)1.01وبالتالينستنتجمنال مؤشراتالسابقةأنمنأهممنافعاستخداماألجهزةالذكية
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في التسوق اإللكترونيأناستخدامتطبيقاتمواقعالبيعفيالجوالعندالشراءأسرعبدرجة
يالتسوقاإللكتروني
كبيرة مقارنة بطرق الشراء التقليدية،وبالتاليفإن السرعة المتوفرة ف 
عبر استخدام الجوالالذكي تعد من أهم العناصر التي تشجع العمالءعلى قبول التجارة
اإللكترونية .
كماأظهرتالنتائجبالجدولرقم ()7-4أعالهأنالعبارةرقم ( ،)8والتينصتعلى
"استخدامتطبيقاتمواقعالبيعفيالجوالعندالشراءيمكنأنتساعدنيعلىاتخاذقرارات
شراء أفضل"قد حازتعلى المرتبةالثانيةمن بين العبارات التي تبينالعالقة بين قبول
العمالءللتجارة اإللكترونية والمنفعة من استخدام الهاتف الذكي،ويعززذلك قيمة المتوسط
الحسابيالمرجح،حيث بلغت()3.97بانحرافمعياريقدره ( ،)1.03وبالتالي نستنتجمن
المؤشرات السابقة أناستخدام تطبيقات مواقع البيع في الجوال عند الشراء تساعد العميل
بدرجة كبيرة على اتخاذ قرارات شراء بدرجة أفضل؛وعليه فإن من أهم منافع استخدام
الجواالتالذكيةهيأنهاتتيحللعميلسرعةاتخاذقرارالشراء .
كماأظهرتالنتائجبالجدول رقم ()7-4أعالهأنالعبارةرقم ( ،)10والتينصتعلى
"استخدام تطبيقات مواقعالبيعفيالجوالعندالشراء سوف يساعدني علىتوفيرالمال"قد
حازتعلىالمرتبة قبلاألخيرة منبينالعباراتالتيتبين العالقةبينقبولالعمالء للتجارة
ي
اإللكترونية والمنفعة من استخدام الجواالت الذكية،ويعز زذلك قيمة المتوسط الحساب 
المرجح ،حيثبلغت ( )3.77بانحراف معياري قدره (.)1.21وعليه،يتبينمن المؤشرات
السابقة أناستخدام تطبيقات مواقع البيع في الجوال عند الشراء تساعد العميل بدرجة كبيرة
علىتوفيرالمال .
كماكشفتالنتائجبالجدولرقم()7-4أعالهأنالعبارةرقم( ،)11والتينصتعلى
"استخدام تطبيقات مواقعالبيعفيالجوال يحسن منجودةالعمليةالشرائية"قدحازت على
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المرتبة األخيرة من بين العبارات التي تبينالعالقة بين قبول العمالءللتجارة اإللكترونية
والمنفعةالناتجةمنذلكمنخاللاستخداماألجهزةالذكية،ويعززذلكقيمةالمتوسطالحسابي
تأن
المرجح،حيثبلغت ()3.76بانحرافمعياريقدره (.)1.06وعليه،يتبينمنالمؤشرا 
غالبية أفراد العيهنةالمشاركين في الدراسة الحالية يرون أن من بين منافع استخدام األجهزة
الذكيةفي التسوق اإللكترونيأناستخدامتطبيقاتمواقعالبيعفي الجواليؤديإلىتحسين
كبيرالقبولالعمالءللتجارةاإللكترونية .
جودةالعمليةالشرائية.وهذايعتبردافعًا ً
وبالتالي تستنتج الباحثة من خالل تحليل وتفسيرآراءالعيهنةوالمتعلقة بالعالقة بين
استخدامتطبيقاتمواقعالبيعفيالجوالوالمنفعةالناتجةمنذلكأنهناكعالقةارتباطذات
داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ( )0.01بين استخدام الهاتف الذكي فيقبولالتجارة
نهذااالستخدام.كماأشارتالنتائجإلىأنمنأهمالمؤشراتالتيتبين
اإللكترونيةوالناتجةم 
وجود هذه العالقة أن استخدام تطبيقات مواقع البيع في الجوال عندالشراء تتميز بالسرعة
مقارنةبطرقالشراءالتقليدية ،كماتساهمهذهالتطبيقاتفيتقديمالمساعدةللعميلعلىاتخاذ
ن
قراراتشراءبصورةأفضل ،باإلضافةإلىذلكأنهاتؤديإلىتحسيناألداءعندالشراءم 
حيثالقدرةعلىاالختياروفيالوقتالمناسب .
ى :
والذيينصعل 

نتائج اختبار الفرض الثالث:
تنقل ة".
"توجدعالقةبينتصميمالمحتوىوقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
والختبارصحةهذه العالقة تمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوقيم
اختبارمربعكاي ( ) كماهومبينبالجدولرقم ()8-4التالي :
2

عينةالمتعلق ة
جدولرقم ()8-4يوضحالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةإلجاباتال ه
تنقلة 
بمدىوجودعالقةبينتصميمالمحتو 
ىوقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
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رقم العبارة

الترتيب

 1  12
 4  13
 2  14
 3  15


المتوسط االنحراف قيم اختبار مستوى
الحسابي المعياري مربع كاي الداللة

تصميم المحتوى
حتصفحتطبيقاتمواقع
أهتمبوضو 
البيعفيالجوا ل 
نوالخطوطفي
أهتمبمالءمةاأللوا 
تطبيقاتمواقعالبيعفيالجوال 
أهتمبتحديثالمحتوىباستمرارفي
تطبيقاتمواقعالبيعفيالجوال 
أهتمباستخدامالوسائطالمتعددة
والرسومالتصويريةفيتطبيقات
مواقعالبيعفيالجوا ل
المتوسطالمرجحالعام 

 4.23

 0.88

 0.00  352.45

 4.10

0.94

 0.00  289.47

 4.23

0.90

 0.00  344.354

 4.12

0.96

 0.00  270.59

 4.17

 0.77



عينةالدراسة
يتضح من النتائج بالجدول رقم ( )8-4أعاله والتي تم فيها تحلي لآراء ه
ىوقبول
المشاركين في الدراسة الحالية فيما يتعلق بمدى وجو دعالقةبينتصميم المحتو 
تنقل ةباستخداماألجهزةالذكي ةوتصميم المحتوى،أن قيمة
العمالءللتجارةاإللكترونية الم ه
المتوسطالحسابيالمرجحالعامالستجاباتالعيهن ة بشكلعامبلغت()4.17بانحرافمعياري
قدره(،)0.77وبالتالينستنتجمنذلكأنغالبيةأفرادالعيهنةيتعقدونوبدرجةكبيرةأنهناك
تنقلة ،وهذايشيرإلىأنهناك
أثرلتصميمالمحتوىعلىقبولالعمالء للتجارةاإللكترونية الم ه
تنقلةمن خالل
عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين قبول العمال ءللتجارة اإللكترونيةالم ه
استخدام األجهزة الذكية وتصميم المحتوى لمواقع البيععبر تطبيقات األجهزة المحمولة،
وبالتاليفإن تصميم المحتوى للتسوق اإللكتروني يعد من العوامل المشجعة للعمالءلقبول
تنقلةباستخداماألجهزةالذكيةالمحمولة .
التجارةاإللكترونيةالم ه
كمايتبينمنالمؤشراتبالجدولرقم ()8أنجميعقيماختبارمربعكاي ( ) جاءت
2

دالةإحصائيًاعندمستوىالداللة (.) 0.01وعليه،نستنتجمنذلكأنهناكعالقةارتباطذات
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تنقل ةوبينتصميمالمحتوىلمواقعالبيع
داللةإحصائيةبينقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
اإللكترونية .
وفيما تتناول الباحثة أبرز وأهم المؤشرات التي تدعم وجود عالقة بين قبول العمالء
تنقلةوتصميمالمحتوىفيمواقعالبيعاإللكتروني :
للتجارةاإللكترونيةالم ه
أظهرت النتائجبالجدول رقم ( )8-4أعاله أن العبارة رقم (،)12والتي نصت على
"أهتمبوضوحتصفحتطبيقاتمواقعالبيعفيالجوال"قدحازتعلىالمرتبةاألوليمنبين
المؤشراتالتيتدعموجودعالقةبينقبولالعمال ءللتجارةاإللكترونيةوتصميمالمحتوىفي
مواقع البيع اإللكتروني،ويعززذلك قيمة المتوسط الحسابي المرجح ،حيثبلغت ()4.23
بانحرافمعياريقدره ( ،)0.88وبالتالي يتبينمماسبق أنهكلماكانتصفحتطبيقاتمواقع
البيع في الجوال واضحة ساهم ذلك بدرجة كبيرةجدًّافي قبول العمالءللتجارة اإللكترونية
تنقل ةباستخداماألجهزةالذكية .
الم ه
كمابينتالنتائج بالجدولرقم ()8-4أعالهأن العبارةرقم( ،)14والتينصتعلى:
"أهتمبتحديثالمحتوىباستمرارفيتطبيقاتمواقعالبيعفيالجوال"قدحازتعلىالمرتبة
الثانيةمن بينالمؤشرات التي تدعم وجود عالقة جوهرية بين قبول العمالءللتجارة
تنقلةوتصميم المحتوى لمواقع البيع اإللكتروني،ويدعم ذلك قيمة المتوسط
اإللكترونيةالم ه
الحسابي المرجح ،حيثبلغت ( )4.23بانحراف معياري قدره (،)0.90وبالتالييتبين من
عين ة يعتقدونبدرجةكبيرة جدًّا أنكلماكانهناكاهتمام
المؤشراتالسابقةأنغالبيةأفرادال ه
بتحديثالمحتوىباستمرارفيتطبيقاتالبيعفيالجوال الذكي ،ساهمذلكبدرجةوكبيرةجدًّا
تنقل ةمنخاللاستخداماألجهزةالذكية .
فيتعزيزقبوالالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
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كمابينتالنتائج بالجدولرقم ()8-4أعالهأنالعبارةرقم( ،)15والتينصتعلى:
"أهتمباستخدامالوسائطالمتعددة والرسومالتصويريةفيتطبيقاتمواقعالبيعفيالجوال"قد
حازتعلىالمرتبة الثالثةوقبلاألخيرة منبين عناصرتصميمالمحتوىالتيتعززالعالقة
تنقلةوأهميةتصميمالمحتوىفيتطبيقاتمواقعالبيع،
بينقبولالعمالءللتجارةا 
إللكترونيةالم ه
ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي المرجح ،حيثبلغت ( )4.12بانحراف معياري قدره
(،)0.96وبالتالي نستنتجمماسبقأناالهتمامباستخدامالوسائطالمتعددةوالرسومالتصويرية
في تطبيقات مواقع البيع في الجوال لها تأثير كبير عل قبول العمال ءللتجارة اإللكترونية
تنقل ة .
الم ه
نصت على
كما بينت النتائجبالجدول رقم ( )8-4أعاله أن العبارة رقم (،)13والتي 
"أهتمبمالءمةاأللوانوالخطوطفيتطبيقاتمواقعالبيعفيالجوال " قدنالتالمرتبةاألخيرة
تنقلة،
منبين عناصرتصميمالمحتوىالتيتشجعالعمالء علىقبولالتجارةاإللكترونية الم ه
ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي المرجح ،حيثبلغت ( )4.10بانحراف معياري قدره
عينةيوافقون أن االهتمام
(،)0.94وبالتالييتبين من المؤشرات السابقة أن غالبية أفراد ال ه
بمالءمةاأللوانوالخطوطفيتطبيقاتمواقع البيعفيالجواليساهمبدرجةكبيرةفيقبول
تنقل ة .
العمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
عين ةحول أهمية تصميم
وبالتالي تستخلص الباحثة من خالل تفسير استجابات أفراد ال ه
تنقلة ،يتبينأنهناك عالقةارتباط
المحتوى وأثره علىقبولالعمالءللتجارةاإللكتروني ةالم ه
تنقلة،
ذاتداللةإحصائيةبيناالهتمامبتصميمالمحتوىوقبولالعمالء للتجارةاإللكترونية الم ه
ومنأهممايدعمذلكيتمثلفي:وضوحتصفحتطبيقاتمواقعالبيعفيالجوال،باإلضافةإلى
ذلكتحديثالمحتوىباستمرارفيتطبيقاتمواقعالبيع .
وينصعلى:

نتائج اختبار الفرض الرابع:
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تنقلة " .
"توجدعالقةبيناألمانوالخصوصي ةوقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
والختبارصحةهذهالعالقةتمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوقيم
اختبارمربعكاي ( ) كماهومبينبالجدولرقم ()9-4التالي :
2



عينةالمتعلق ة
جدولرقم ()9-4يوضحالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةإلجاباتال ه
تنقلة 
بمدىوجودعالقةبيناألمانوالخصوصيةوقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه

رقم العبارة
 17
 18
 19
 20

 21

 22


الترتيب

 16

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

األمان والخصوصية

أقلق من استخدام البائع للمعلومات
  7المالية الخاصة بي بشكل غير
صحيحفيتطبيقاتمواقعالبي ع 
أقلق أال يتم تخزين معلومات بطاقة
6
االئتمانالخاصةبيبطريقةآمن ة 
أقلق بأن البائع على الموقع قد ال
2
يكونتاجراحقيقيًّا 
ً
أقلق أن يخترق المعلومات المالية
  3الخاصة بي طرف آخر ويساء
استخدامها 
أقلقأنأعطىالمزيدمنالمعلومات
  5الشخصية حتى أحصل علىالمنتج
الذيأري د 
أقلق أن البائع في تطبيقات مواقع
البي عقداليكونلديهالمعداتالكافية
1
لحماية المعلومات الشخصية من
ن
المتسللي 
أقلق من استخدام معلوماتي
  4الشخصية إلرسال بريدإلكتروني
ي
مزعجدونموافقت 
المتوسطالمرجحالعام 
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قيم
اختبار
مربع
كاي

مستوى
الداللة

 4.17

 0.00  312.50  0.89

 4.26

0.92

 0.00  358.92

 4.31

0.87

 0.00  397.68

 4.30

0.90

 0.00  391.26

 4.26

0.91

 0.00  364.89

 4.34

0.81

 0.00  416.61

 4.26

0.90

 0.00  381.81

 4.27

 0.71



بينتالنتائجبالجدولرقم ()9-4أعالهتحلي لآراءعيهنةالدراسةالمشاركينفيالدراسة
الحالية فيما يتعلق بمدى وجود عالقة بين األمان والخصوصية وقبول
تنقلةباستخدام الهاتف الذكي واألمان والخصوصية ،حيث
العمالءللتجارةاإللكترونية الم ه
أظهرتأنقيمةالمتوسطالحسابيالمرجحالعامالستجاباتالعيهن ة بشكلعامبلغت ()4.27
وانحراف معياري قدره (،)0.71وبالتالينستنتج من ذلك أن غالبية أفراد العيهن ةيتعقدون
ي
وبدرجةكبيرةأنهناكعالقةارتباطقويةبيناألمانوالخصوصيةالمتوفرةفيالهاتفالذك 
تنقلة،وهذا يبين أن األمان والخصوصية المتوفرة في
وقبول العمال ءللتجارة اإللكترونيةالم ه
الهاتفالذكيتعتبرمنالعواملالمشجعةللعمالء لممارسةالتجارةاإللكترونيةعبرتطبيقات
البيعبالجوال .
كمايتبينمنالنتائجبالجدولرقم ()9-4بعاليهأنجميعقيماختبارمربعكاي ( ) 
2

جاءتدالةإحصائيًاعندمستوىالداللة(،)0.01وعليهنستنتجمنذلكأنهناكعالقةارتباط
تنقل ة وبيناألمانوالخصوصية
ذاتداللةإحصائيةبينقبولالعمالء للتجارةاإللكترونية الم ه
الذييتوفرمنخاللاستخداماألجهزةالذكية .
وفيماتتناولالباحثةأهمالعناصرالمتعلقةباألمانوالخصوصية التيتدعموجودعالقة
تنقلة واألمانوالخصوصيةالمتوفرةفيمواقعالبيع
بينقبولالعمالء للتجارةاإللكترونية الم ه
ي :
اإللكترون 
كشفت النتائجبالجدول رقم ()9-4السابقأن العبارة رقم (،)21والتي نصت على:
"أقلق أن البائع في تطبيقات مواقع البيع قد ال يكون لديه المعدات الكافية لحماية المعلومات
الشخصيةمنالمتسللين"قدحازتعلىالمرتبةاألولى منبين المؤشراتالتيتدعموجود
تنقلةواألمان والخصوصية في مواقع البيع
عالقة بين قبول العمالءللتجارة اإللكترونيةالم ه
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ف
اإللكتروني،ويعززذلك قيمة المتوسط الحسابي المرجح ،حيثبلغت ()4.34وانحرا 
معياريقدره ( ،)0.88وبالتالي  يتبينمنالنتائجالسابقةأنعدموجودالمعداتالكافيةلدى
البائ عأوالمتسوقعبرتطبيقاتالبيعبالجوا لوذلكلحمايةالمعلوماتالشخصيةمنالمتسللين،
تنقل ة،وبالتاليفإنهناكأهميةكبيرةلوجود
يؤديإلىعدمقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
أدواتالحمايةفيتطبيقاتالجوال،حتى تساهم إيجابًافيقبولالعمالءللتجارةاإللكتروني ة
تنقل ةعبرتطبيقاتاألجهزةالذكية .
الم ه
ق أنالعبارةرقم ( ،)18والتينصتعلى:
كمابينتالنتائج بالجدولرقم ( )9-4الساب 
"أقلقبأنالبائععلىالموقعقداليكونتاجرا حقيقيًّا"قدحازتعلىالمرتبة الثاني ة منبين
ً
تنقلةواألمان
المؤشرات التي تدعم وجود عالقة بين قبول العمالءللتجارة اإللكتروني ةالم ه
والخصوصيةفيمواقعالبيعاإللكتروني ،ويعزز ذلكقيمةالمتوسطالحسابيالمرجح،حيث
فمعياريقدره (،)0.87وبالتالييتبينمنالنتائجالسابقةأنمنبين
بلغت (،)4.31وبانحرا 
تنقل ة بدرجة
عواملاألمانوالخصوصيةالتيتؤثرعلىقبولالعمالء للتجارةاإللكترونية الم ه
تاجراحقيقيًّا،مما يؤدي إلى التأثير سلبًا
كبيرةجدًّاتمثلت في أال يكون البائع على الموقع ً
ممارسةنشاطالتجارةاإللكترونية .
والتينصتعلى

كمابينتالنتائج بالجدولرقم ( )9-4السابق أنالعبارةرقم ( ،)18
اليتمتخزينمعلوماتبطاقةاالئتمانالخاصةبيبطريقةآمنة"قدحازتعلىالمرتبة
"أقلقأ 
قبلاألخيرة منبين المؤشراتالتيتدعموجودعالقةبينقبولالعمالء للتجارةاإللكتروني ة
تنقل ة واألمانوالخصوصيةفيمواقعالبيعاإللكتروني ،ويعزز ذلكقيمةالمتوسطالحسابي
الم ه
المرجح،حيثبلغت( ،)4.26وبانحراف معياريقدره( .)0.92وعليه ،يتبينمنالمؤشرات
السابقةأنغالبيةأفرادالعيهنةيؤكدونأنعدمتخزينمعلوماتبطاقةاالئتمانالخاصةبالعميل
تنقلة .
بطريقةآمنةيؤثربدرجةعاليةجدًّاعلىقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
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قأنالعبارةرقم ( ،)16والتي نصتعلى:
أظهرتالنتائجبالجدولرقم()9-4الساب 
"أقلقمناستخدامالبائعللمعلوماتالماليةالخاصةبيبشكلغيرصحيحفيتطبيقاتمواقع
البيع" قد حازت على المرتبةاألخيرةمن بينالمؤشرات التي تدعم وجود عالقة بين قبول
تنقل ة واألمانوالخصوصيةفيمواقعالبيعاإللكتروني ،ويعزز
العمالء للتجارةاإللكتروني ة الم ه
ذلكقيمةالمتوسطالحسابيالمرجح،حيث بلغت( ،)4.17وبانحراف معياريقدره(،)0.89
وبالتالينستنتج من المؤشرات السابقة أن غالبية أفراد العيهن ةيعتقدون أن استخدام البائع
للمعلومات المالية الخاصة بالعمالءبشكل غير صحيح قد يؤثر على قبول العمالءللتجارة
تنقل ةعب رالتطبيقاتفياألجهزةالذكي ة .
اإللكترونيةالم ه
وعليه،تستخلصالباحثةمنخاللتحليلآراءالعيهنةالخاصةبالعالقةبينقبولالعمالء
تنقلةواألمانوالخصوصيةفيمواقعالبيعفيتطبيقاتاألجهزةالذكية،
للتجارةاإللكترونيةالم ه
فقد بينت النتائج أن هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين األمان والخصوصية في
تنقلة.كما أشارت
تطبيقاتالبيع في األجهزة الذكيةوقبول العمالءللتجارة اإللكتروني ةالم ه
النتائج أن أهم عناصر األمان والخصوصية المؤثرة في قبول العمالءللتجارة اإللكترونية
تنقلة ،تمثلت في :عدم وجود المعدات الكافية لدى البائع في تطبيقات مواقع البيع وذلك
الم ه
ت ،كذلكمنبينالعواملالمؤثرة
إلنترن 
لحمايةالمعلوماتالشخصيةمن المتسللينوقراصنةا 
تاجراحقيقيًّا،الخوف من اختراق المعلومات المالية
ً
القلق بأن ال يكون البائع على الموقع
ت ،باإلضافةإلىذلكالقلقمناستخدام
للعميلمنطرف آخر ويقومبإساءةاستخدامالمعلوما 
معلوماتالعميلالشخصيةإلرسالبريدإلكترونيمزعجدونموافقةصاحبالبريد .
وينصعلى :

نتائج اختبار الفرض الخامس:
تنقل ة" .
"توجدعالقةبينجودةمزودالخدمةوقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
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والختبارصحةهذهالعالقةتمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوقيم
اختبارمربعكاي ( ) كماهومبينبالجدولرقم ()10-4التالي :
2

عين ة
جدولرقم () 10-4يوضحالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةإلجاباتال ه
تنقل ة 
المتعلقةبمدىوجودعالقةبينجودةمزودالخدمةوقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه

رقم العبارة

الترتيب

 4  23
 2  24
 3  25
 1  26


المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

جودة الخدمة
تغطيشبكاتالجوالالالسلكية
جميعالمناطقحتىالنائيةمنها 
ت
جودةاالتهصاالتوالشبكا 
الالسلكيةعلىالجوالجيدة 
تفيتطبيقاتمواقعالبيع
اإلعالنا 
فيالجوالمفيدة 
قدمةبنا ًءعلىتحديد
الخدماتالم 
موقعالعميلمفيدة
المتوسطالمرجحالعام 

قيم
اختبار
مربع
كاي

مستوى
الداللة

 3.22

 1.16

 0.00  73.10

 3.55

1.06

 0.00  231.11

 3.35

1.29

 0.00  101.46

 4.05

0.86

 0.00  244.22

 3.54

 0.83



بينت النتائج بالجدول رقم ( )10-4أعاله تحليلآراءعيهنةالدراسة المشاركين في
الدراسة الحالية فيما يتعلق بمدى وجود عالقة بين جودة مزود الخدمة وقبول
تنقل ة ،حيثأظهرت أن قيمة المتوسطالحسابي المرجح العام
العمالءللتجارةاإللكترونية الم ه
عينة بشكلعامبلغت ( ،)3.54وبانحرافمعياريقدره ( ،)0.83وبالتالي يتبين
الستجاباتال ه
يتعقدونوبدرجةكبيرةأنهناكأثرا لجودةمزودالخدمةعلى
ً
عين ة 
منذلكأنغالبيةأفرادال ه
تنقل ة باستخدام األجهزةالذكية ،ممايشيرإلىأهميةجودة
قبولالعمالء للتجارةاإللكترونية الم ه
تنقل ةعبر تطبيقات البيععلى األجهزة
مزود الخدمةالم 
قدمةلممارسة التجارة اإللكتروني ةالم ه
الذكية .
كما بينت النتائج بالجدول رقم ( )10-4بعاليه أن جميع قيم اختبار مربع كاي ( ) 
2

جاءتدالة إحصائيًّاعند مستوى الداللة ( ،)0.01وبالتالينستنتج من ذلك أن هناك عالقة
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تنقل ةوبين جودة مزود
ارتباط ذات داللة إحصائية بين قبول العمالءللتجارة اإللكترونيةالم ه
الخدمةمنخاللتوفيرالخدمةباألجهزةالذكية .
وفيماتتناولالباحثةأهمالعناصر المتعلقةبجودةمزودالخدمة ،والتيتؤثرعلىقبول
تنقل ة :
العمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
كشفت النتائجبالجدول رقم ()10-4السابقأن العبارة رقم (،)26والتي نصت على
قدمة بنا ًء علىتحديدموقعالعميلمفيدة"قدحازتعلىالمرتبةاألوليمنبين
"الخدمات الم 
تنقلة وجودةمزود
المؤشراتالتيتدعموجودعالقةبينقبولالعمالء للتجارةاإللكترونية الم ه
الخدمة لمواقع البيع اإللكتروني،ويعززذلك قيمة المتوسط الحسابي المرجح ،حيثبلغت
قدمة بنا ًء
ف معياريقدره( ، )0.86وبالتالي يتبينمماسبقأنالخدمات الم 
( ،)4.05وانحرا 
تنقل ةعبر
على تحديد موقع العميل مفيدة بدرجة كبيرة لقبول العمالءللتجارة اإللكترونيةالم ه
قدم ةبنا ًءعلى تحديد موقع العميل ذاتفائدة
تطبيقات البيع ،وبالتاليفإن جودة الخدماتالم 
تالبيعاإللكتروني .
كبيرةوتساهمفيجذبالمزيدمنالعمالءلتطبيقا 
ق أنالعبارةرقم(،)24حيث نصت
كمايتبينمنالنتائج بالجدولرقم ( )10-4الساب 
ت الالسلكيةعلىالجوالجيدة"قدحازتعلىالمرتبة الثاني ة
على":جودة االتهصاالتوالشبكا 
تنقل ة
منبين عناصرجودةالخدمةالتيتدعمالعالقةبينقبولالعمالء للتجارةاإللكترونية الم ه
وجودة مزود الخدمة لمواقع البيع اإللكتروني،ويعززذلك قيمة المتوسط الحسابي المرجح،
حيثبلغت ()3.55وانحرافمعياريقدره(،)1.06وبالتالييتبينمنالمؤشراتالسابقةأن
االتصاالتوالشبكات الالسلكية على الجوال تساهم بدرجة كبيرة في قبول العمال ء
جودة ه
للتجارةاإللكترونيةعبرتطبيقاتالبيعباألجهزةالذكية .
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كما أظهرت النتائجبالجدول رقم ()10-4السابقأن العبارة رقم ( ،)25حيثنصت
تفي تطبيقات مواقع البيع في الجوال مفيدة" قد حازت على المرتبةقبل
على":اإلعالنا 
تنقلة من
األخيرة منبين عناصرجودةالخدمةالتيتدعمقبولالعمالء للتجارةاإللكتروني ة الم ه
تالبيع اإللكتروني،ويعززذلك قيمة المتوسط
خالل استخدام األجهزةالذكي ةفيتطبيقا 
الحسابيالمرجح،حيث بلغت( ،)3.35وانحراف معياريقدره( ،)1.29وبالتالي يتبينمن
ت فيتطبيقاتمواقعالبيعفيالجوال
إلعالنا 
المؤشراتالسابقةأنأفرادالعيهنة يعتقدونأنا 
تنقلة ،ممايتطلبمنمواقعالبيع
مفيدةبدرجةمتوسطةلقبولالعمالء للتجارةاإللكترونية الم ه
ت حقيقيةتدلعلىوجودخدم ة أو
ت التسويقيةوالتأكدمنأنها إعالنا 
إلعالنا 
االهتمامبمسألةا 
تالبيعاإللكترونية .
منتجمقدممنخاللتطبيقا 
ق أنالعبارةرقم (،)23حيثنصتعلى:
كمابينتالنتائج بالجدولرقم ( )10-4الساب 
"تغطي شبكات الجوال الالسلكية جميع المناطق حتى النائية منها" قد حازت على المرتبة
تنقلة،
األخيرةمن بينعناصر جودة الخدمة التي تدعم قبول العمالءللتجارة اإللكترونيةالم ه
ويعززذلك قيمة المتوسط الحسابي المرجح ،حيثبلغت (،)3.22وانحرافمعياري قدره
عين ة يرونأنتغطيةشبكات
( ،)1.16وبالتالي يتبينمنالمؤشراتالسابقةأنغالبيةأفرادال ه
الجوال الالسلكية لجميع المناطق حتى النائية منها تؤثر بدرجة متوسطة في قبول العمالء
تنقلة .
للتجارةاإللكترونيةالم ه
عينةوالمتعلقةبالعالقةبين
وبالتالينستخلصمنخاللتحليلوتفسيراستجاباتأفرادال ه
تنقلةأنهناكعالقةارتباطبينجودة
جودةمزودالخدمةوقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
تنقلة ،حيثكشفت النتائج أن من بين
مزود الخدمةوقبول العمالءللتجارة اإللكترونيةالم ه
عناصرجودةمزودالخدم ة،والتيتؤثربدرجةكبيرةعلىالعمالءتمثلتفي:مدىالفائدةمن
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قدمةبنا ًءعلى تحديد موقع العميل،باإلضافة إلى جودةاالتهصاالتوالشبكات
الخدماتالم 
الالسلكيةعلىالجوال .

ى :
وينصعل 

نتائج اختبار الفرض السادس:
"توجدعالقةبينالخبرةوقبولالعمالءللتجارةاإللكترونية" .
والختبارصحةهذهالعالقةتمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوقيم
اختبارمربعكاي ( ) كماهومبينبالجدولرقم ()11-4التالي :
2

عين ة
جدولرقم () 11-4يوضحالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةإلجاباتال ه
المتعلقةبالعالقةبينالخبرةوقبولالعمالءللتجارةاإللكتروني ة

رقم العبارة

الترتيب

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

عناصر الخبرة

لقدتسوقتكثيراباستخدامتطبيقات
ً
 1  27
مواقعالبيعفيالهاتفالجوال 
لقداستخدمتتطبيقاتمواقعالبيع
  3  28فيالهاتفالجوالللتسوقلفترة
طويل ة 
أتسوقعبرتطبيقاتمواقعالبيعفي
 2  29
ن
الهاتفالجوالفيكثيرمناألحيا 
المتوسطالمرجحالعام 


قيم
اختبار
مربع
كاي

مستوى
الداللة

 3.87

 0.00  234.87  1.08

 3.72

1.15

 0.00  162.98

 3.80

1.11

 0.00  197.58

 3.80

 1.04



عين ةالدراسةالحالية فيما
بينت النتائج بالجدول رقم ( )11-4أعاله تحلي لآراءأفراد ه
تنقل ة عبرمواقع
يتعلقبمدىوجودعالقةبين الخبرة و قبولالعمال ء للتجارةاإللكترونية الم ه
البيع باألجهزة الذكيةالمحمولة ،حيثأظهرت أن قيمة المتوسط الحسابي المرجح العام
عينة بشكلعامبلغت ( ،)3.80وانحرافمعياريقدره( ،)1.04وبالتالي يتبين
الستجاباتال ه
يالتسوقمن
أثراللخبرةف 
عين ةيتعقدون وبدرجة كبيرة أن هناك ً
من ذلكأنغالبيةأفرادال ه
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تنقلة،ممايشيرإلىأهمية
مواقعالبيعبالهاتفالذكيعلىقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
يالتسوقمنتطبيقات البيع عبر األجهزة الذكية المحمولةلقبول العمالءللتجارة
الخبرة ف 
تنقلة .
اإللكترونيةالم ه
كمابينتالنتائج بالجدولرقم ()11-4السابقأنجميعقيماختبارمربع كاي ( ) 
2

جاءت دالة إحصائيًّاعند مستوى الداللة ( ،)0.01وبالتالينستنتج من ذلك أن هناك عالقة
ي
تنقلةوبين الخبرة ف 
ارتباط ذات داللة إحصائية بين قبول العمالءللتجارة اإللكترونيةالم ه
التسوقمنخاللمواقعالبيعمنخاللاستخداماألجهزةالذكية .
وفيماتتناولالباحثةأهمالعناصرالمتعلقةبالخبرةوالتيتؤثرعلىقبولالعمالءللتجارة
ي :
تنقل ةفيمواقعالبيعاإللكترون 
اإللكترونيةالم ه
قأنالعبارةرقم(،)27والتينصتعلى"لقد
كشفتالنتائجبالجدولرقم()11-4الساب 
كثيرا باستخدامتطبيقاتمواقعالبيعفيالهاتفالجوال"قد نالت المرتبةاألولى من
تسوقت  ً
تنقلة والخبرة
بين المؤشراتالتيتدعموجودعالقةبينقبولالعمالء للتجارةاإللكترونية الم ه
فيالتسوقمن تطبيقات البيع،ويعززذلك قيمة المتوسط الحسابي المرجح ،حيثبلغت
ي
(،)3.87وانحرافمعياري قدره (،)1.08وبالتالينستنتجمما سبق أن وجود الخبرة ف 
التسوقبكثرةباستخدا متطبيقاتمواقعالبيععبراألجهزةالذكي ةالمحمولةتساهمبدرجةكبيرة
تنقل ة .
فيقبولالعمالءللتجارةا 
إللكترونيةالم ه
ى:
قأنالعبارةرقم (،)29والتينصتعل 
كمابينتالنتائجبالجدولرقم ()11-4الساب 
"أتسوق عبر تطبيقات مواقع البيع في الهاتف الجوالفي كثير من األحيان" قدحازت على
المرتبةالثاني ةمنبينالمؤشراتالتيتدعموجودعالقةبينقبولالعمال ءللتجارةاإللكتروني ة
يالتسوقمن خاللتطبيقات البيع باألجهزة الذكية،ويعززذلك قيمة
تنقل ةوالخبرة ف 
الم ه
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المتوسط الحسابي المرجح ،حيثبلغت (،)3.80وانحرافمعياري قدره (،)1.11وبالتالي
يتبينمنالمؤشراتالسابقةأنقدرةالعميلعلىالتسوقعبرتطبيقاتالبيعفياألجهزةالذكية
في أغلباألوقات تساهم بدرجة كبيرة في تشجيع العمالءعلى قبول العمالءللتجارة
تنقل ةمنخاللاستخداماألجهزةالذكية .
اإللكترونيةالم ه
ى":لقد
كماأشارتبالجدولرقم ()11-4السابقأنالعبارةرقم(،)28والتينصتعل 
استخدمتتطبيقاتمواقعالبيعفيالهاتفالجوالللتسوقلفترةطويلة"قدحازتعلىالمرتبة
األخيرةمن بينالمؤشرات التي تدعم وجود عالقة بين قبول العمالءللتجارة اإللكتروني ة
تنقلةوالخبرة فيالتسوقمن خال لتطبيقات البيع،ويعززذلك قيمةالمتوسط الحسابي
الم ه
المرجح،حيثبلغت (،)3.72وانحرافمعياريقدره(.)1.15وعليه،نستنتجمنالمؤشرات
السابقةأنقدرةالعميلعلىاستخدامتطبيقاتالبيعفي األجهزةالذكيةالمحمولة للتسوقلفترة
تنقل ة .
طويل ةلهادوركبيرفيتشجيعالعمالءلممارسةالتجارةاإللكترونيةالم ه
عين ةوالمتعلقة
وعليه،تستخلص الباحثة من خالل تحليل وتفسير استجابات أفراد ال ه
ت
يالتسوقمنتطبيقا 
تنقل ةوبين الخبرة ف 
بالعالقة بين قبول العمالءللتجارة اإللكترونيةالم ه
البيععبراألجهزةالذكية،أنهناكعالقةارتباطذاتداللةإحصائيةبينقبولالعمالءللتجارة
يالتسوقعبراألجهزةالذكية،وبالتاليفإن
تنقلةوالخبرةالمكتسبةلدىالعميلف 
اإللكترونيةالم ه
يالتسوقبسببكثرة استخدامتطبيقاتمواقعالبيعفياألجهزةالذكية،لهادوركبير
الخبرةف 
تنقل ة .
فيقبولالعمالءللتجارةا 
إللكترونيةالم ه
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جدولرقم () 12-4المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلخصائصالخدمات
االلكترونية 
المتوسط الحسابي

1

سهولةاالستخدام 

 4.36

االنحراف
المعياري
 0.54

خصائص الخدمات اإللكترونية

2

المنفعة 

 3.91

 0.82

3

تصميمالمحتوى 

 4.17

 0.77

4

األمانوالخصوصي ة 

 4.27

 0.71

5

جودةمزودالخدمة 

 3.54

 0.83

6

الخبرة 

 3.80

 1.04
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الفصل الخامس


نتائج الدراسة والتوصيات
❖ مقدمة.
❖ نتائج الدراسة.
❖ التوصيات.
❖ صعوبات البحث.
❖ الدراسات المقترحة.
❖ الخالصة.






الفصل الخامس

نتائج الدراسة والتوصيات

قدمة:
م ِّ
ص
ت إليها الباحث ةفي الفصل الرابع ،كما يستخل 
يعرضهذا الفصل أهم النتائج التي توصل 
يدو رخصائص الخدمات اإللكترونية في قبول التجارة
ت التي تفي د ف 
عد ًدا منالتوصيا 
ضا
ص فيما يتعلق مع المستهلكين،وتعر 
تنقل ةفي مدينة جدة وباألخ 
ضأي ً
اإللكترونية الم ه
ت المستقبلية
ض الباحثة أهم الدراسا 
وأخيرا تعر 
ً
ث،
الصعوباتالتي واجهت الباحثة فيالبح 
صة .
ث العلمي في هذا المجالوالخال 
ب القيام بها الستكمال البح 
التي يج 
 1-5نتائج الدراسة:
فيضوءتحليلبيانات الدراسةوتفسيرهاواختبارفرضياتها ،فقدتوصلتالدراسةإلى
النتائجالتالية :
-1

بينت الدراسةأن هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بينخصائص الخدمات
تنقل ةوسهولةاستخداماألجهزةالذكية.
االلكترونيةوقبولالعمالء للتجارةاإللكترونية الم ه
كما أشارت النتائج إلى أن أهم ما يدعم فرضية العالقة بينسهولة االستخدا م وقبول
تنقل ة،فقد تبين أن هناك سهولة في استخدام الهاتف
العمالءللتجارة اإللكترونيةالم ه
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ت،كما أن هناكمرونة عالي ةجدًّا
الجوال من أجل الوصول إلى الخدمات والمنتجا 
تسوقينالكتساب
للتفاعل باستخدام الهاتف الذكي باإلضافة إلى توفر القدرة لدىالم ه
المهارةفيالتسوقباستخداماألجهزةالذكية .
-2

أظهرت الدراسة أن هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية
تنقل ةوالمنفعةالناتجةمن
()0.01بيناستخداماألجهزةالذكيةفيالتجارةاإللكترونيةالم ه
هذا االستخدام.كما أشارت النتائجإلىأن من أهم المؤشرات التي تبين وجود هذه
العالقةأناستخدامتطبيقاتمواقعالبيعفي األجهزةالذكية عندالشراءتتميزبالسرعة
مقارنةبطرقالشراءالتقليدية،كماتساهمهذهالتطبيقاتفيتقديمالمساعدةللعميلعلى
اتخاذقراراتشراءبصورةأفضل،باإلضافةإلىذلكأنهاتؤديإلىتحسيناألداءعند
الشراءمنحيثالقدرةعلىاالختياروفيالوقتالمناسب .

-3

بينتالدراسةأنهناكعالقةارتباطذاتداللةإحصائيةبيناالهتمامبتصميمالمحتوى
ي:وضوح
تنقلة،ومن أهمما يدعم ذلك يتمثلف 
وقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
تصفح تطبيقات مواقعالبيعفيالجوال ،باإلضافةإلى ذلكتحديثالمحتوى باستمرار
فيتطبيقاتمواقعالبيع .

-4

كشفت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين األمان
والخصوصية في تطبيقاتمواقع البيع اإللكترونيوقبول العمالءللتجارة اإللكتروني ة
تنقلة .كماأشارتالنتائج إلى أنأهمعناصراألمانوالخصوصيةالمؤثرةفيقبول
الم ه
تنقلة ،تمثلتفي:عدموجودالمعداتالكافيةلدىالبائع
العمالء للتجارةاإللكترونية الم ه
في تطبيقات مواقع البيع،وذلك لحماية المعلومات الشخصية من المتسللين وقراصنة
تاجرا
ت،كذلك من بين العوامل المؤثرة القلق بأن ال يكون البائع على الموقع ً
اإلنترن 
فآخرويقوم بإساءة
حقيقيًّا،والخوف من اختراق المعلومات المالية للعميل من طر 
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ت،باإلضافة إلى ذلك القلق من استخدام معلومات العميل الشخصية
استخدام المعلوما 
إلرسالبريدإلكترونيمزعجدونموافقةصاحبالبريد .
-5

أثبتت الدراسة أن هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائيةبينجودة مزود الخدمة
ت النتائج إلى أنمن
تنقلة ،حيث أشار 
المقدمة  و قبولالعمال ء للتجارةاإللكترونية الم ه
بينعناصرجودةمزودالخدمةوالتيتؤثربدرجةكبيرةعلىالعمالء تمثلتفي :مدى
قدمةبنا ًءعلى تحديد موقع العميل،باإلضافة إلى جودة
الفائدة من الخدماتالم 
االتهصاالتوالشبكاتالالسلكيةعلىالجوال .

-6

بينتالدراسةأنهناكعالقةارتباطذاتداللةإحصائيةبين الخبرةالعميلفيالتسوق
تنقل ة  ،وبالتالي فإنالخبرة
عبراألجهزةالذكية و قبولالعمالء للتجارةاإللكترونية الم ه
فيالتسوقبسببكثرةاستخدامتطبيقاتمواقعالبيعاإللكتروني،لهادوركبيرفيقبول
تنقلة .
العمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه

 2-5التوصيات:
توصيالباحثةبمايلي :
-1

عن دتصميمالتطبيقاتمراعاةأنهاتتناسبمعاألجهزةالذكيةالمحمول ة
ت 
تركيزالمنظما 
منحيثحجم الشاشة ووضوح األلوان والخطوط وتوفر العديد من اللغات المختلف ة
ق  ولجعل
ت العتبارها منأهم عوامل نجاحالتطبي 
تفيالتطبيقا 
توسما 
ووضعميزا 
عملي ةالتسوقوالشراءعبر األجهزةالمحمولةأكثرسالسةوسهولة ،وبالتاليجذب
المزيدمنالعمالء.
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-2

تعندتصمي متطبيقاتاألجهزةالمحمولةالخاصةبهاأنتشتملعلى
يجبعلىالمنظما 
سهلعلى
كلالمعلوماتالخاصة بمنتجاتوخدماتالمنظم ة وتحديثهاباستمراركي ت ه
الطالععلىخصائصهاومعرفةأسعارهاوكلتفاصيلها كماأن توافر هذه
ن ا 
المشتري 
ب عبر هذهالتطبيقات.
نفي صناعة القرارالشرائي الصائ 
ت يساعدالمشتري 
المعلوما 

-3

تنقلةبشكل يساهم في توفير
االهتمام بطريقة تصميم تطبيقات التجارة اإللكترونيةالم ه
توشراء المنتجلتحقيق المنفعةوالفائدة
توالجهد في عملية البحث عن المعلوما 
الوق 
عد ذلك من األمور المهمة بالنسبة للعميل ويكون ذلك من خالل
جاته ،وي 
للعميلوتلبيةاحتيا 
ت،وذلك حتى يتحقق رضاء العمالء.
تتبع أوامر الشراء من البدايةإلىنهايةتسلمالمنتجا 

-4

تنقلةبما
السعي الدائم إلى تطوير البرمجيات المتعلقة بتطبيقاتالتجارة اإللكترونيةالم ه
ى الشركاتأنتأخ ذفي اعتبارهاتوفير البنية
يتوافق مع احتياجات األفراد فيجب عل 
نحيثأجهزةالمحمولةالذكيةوخدماتاإلتصال
التحتيةالمعلوماتيةالمتكاملةالمالئمةم 
ت،والعمل على الصيانة الدائمة لألجهزة والتطوير المستمر
توالبرمجيا 
إلنترن 
وا 
ت.
للبرمجيا 

-5

ض وسائلالدفع اإللكترونية فيالشراء
توعية األفرادبالمخاطر المحتملة عن د استخدام بع 
تلضمانالسرية
اإللكتروني وكيفية الوقاية منهاعن طريق وضع قائمة باإلجراءا 
والحماية واألمان والمحافظة على خصوصيات الشركاتمن جهة واألفراد من جهة
أخرى وكذلكضمانأمنالمدفوعاتالمالية ،واستخدامبرمجياتحمايةأمنالمعلومات
المتطورةالتيتحميالمعلوماتوبياناتالمشترين.

-6

االتصاالت وتقنية المعلومات بعمالئها عنطريق تقديم أفضل الخدمات
اهتمامشركا 
ت ه
ت ذات سرعاتأعلىوسعاتتحميلأكبر وتوسيعمجال
منخاللتقديم باقاتاإلنترن 
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تغطية الشبكاتالالتصاالت الالسلكية لديها حتى للمناطق النائية منها لتلبي احتياجات
ت
ن الشراءعب ر تطبيقا 
العمالء باإلضافةإلى حلالمشكالتالتقنيةالتي تمكناألفرادم 
تنقلةوالسعيدائ ًمالخدمةالعميل .
التجارةاإللكترونيةالم ه
 3-5صعوبات البحث:
وجدتالباحثةصعوبات كثيرة في إنجاز هذا البحث منها:صعوبة حصر واختصار
تنقل ة
الدراسة ،وذلكلتشعبموضوعالتجارةاإللكترونية بشكلعام ،والتجارةاإللكترونية الم ه
تالعربيةالتيتتناول العوامل المؤثرة علـىقبول التجارة
نقلةالدراسا 
ص ،كماأ 
بشكل خا 
ضاعفًُا فيجمعالمعلومات
ً
ت جه ًدام
تنقل ة وندرةالمراجعفيالموضوعكلف 
اإللكترونية الم ه
منمصادرها .
 4-5الدراسات المقترحة:
ت أن
ث يساهمفي إثراء المكتبة العربية ،في المقابلفإن نتائج الدراسةأوضح 
إن هذا البح 
ت التي تحتاج إلى مزي د من الدراسة والتحليل ،لذلكفقد اقترحتالدراسة
هناك العدي د من المجاال 
مواضيعمناسبةلدراساتمستقبلية،منهامايلي :
ي قبو ل التجارةاإللكترونية
ركز هذاالبحثعلى دورخصائصالخدماتاإللكترونيةف 
تنقلة من وجهة نظر العمالء ،فإننا  وبال شك بحاجة إلى دراسةمن وجهة نظر اآلخر ،وهي
الم ه
تنقلةفي تحقيق ميزة
الشركا 
ت،ولذلك هناك حاجة إلى دراسة دور التجارة اإللكترونيةالم ه
يالتجارة اإللكترونية
تاألعمال،كما أن هنالك عوامل تؤدي إلىعدم تبن 
تنافسية لمنظما 
تنقلة،ولذلك هناك حاجة لدراسة هذه العوامل بتوسعلمعرفة ماالمعوقاتالتيتؤثرعلىقب ول
الم ه
ت 
تنقلة،كماأنمدينةجدةتتميزبوجودالعديدمنالجنسيا 
التجارةاإللكترونيةالم ه
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المتعددةمنمختلفالدول ،وما يعنيه ذلك من تغير فيالتركيبة السكانية نتيجة ظروف السفر
وانتهاء عقو د العمل بالنسب ة للوافدين،لذلكفإنهناك حاجة لدراسةالعوامل الديموغرافي ة
وأخيراهناك حاجة
ً
تنقلة،
يالتجارة ا 
ىالسلوك الشرائي للفرد ف 
وتأثيرهاعل 
إللكترونيةالم ه
تنقلةباستخدام نموذج)(UTAUTفي المملكة العربية
لدراسة قبولالتجارة اإللكترونيةالم ه
السعودية .
 6-5الخالصة:
تاإللكترونيةعلىقبولالعمالءللتجارةاإللكتروني ة
صالخدما 
ناقشتهذهالدراسة دو رخصائ 
ت األجهزة الذكي ة فيمدينةجدة ،وكانالهدف منهذهالدراسة معرفة
تنقل ةباستخدام تطبيقا 
الم ه
دور خصائص الخدمات االلكترونية على قبول التجارة اإللكترونية من خالل التطبيقات
وأخيرا تحدي د أهمالخصائصااللكترونيةتأثيراًعلىقبول
ً
تنقلة)منوجهةنظرالعمالء ،
(الم ه
ص:
تنقلةفيعمليةالتسوقاآللكتروني ،وقدتمتحليل الخصائ 
العمالءللتجارةاإللكترونيةالم ه
سهولةاالستخدام ،والمنفعة ،وتصميمالمحتوى،الخبرة ،واألمانوالخصوصية  ،وتوفرمزود
الخدمةوالبرامج ،وقدأظهرتنتائجهذه الدراسةأنهناكعالقةارتباطذاتداللةإحصائية
بينقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالمتنقلةوالخصائصالتالية:سهولةاالستخدام،والمنفعة،
ت
وتصميمالمحتوى،واألمانوالخصوصية،وجودةمزودالخدمةالمقدمة،والخبرة.كماأوص 
تعن دتصميمالتطبيقات مراعاة أنها تتناسب مع األجهزة
الدراسة بضرورة تركيز المنظما 
الذكيةالمحمولة وأن تشتملعلىكل المعلوماتالخاصةبمنتجاتوخدمات المنظمةوتحديثها
توشراءالمنتج،
توالجهدفيعمليةالبحثعنالمعلوما 
باستمراربشكليساهمفيتوفيرالوق 
ضابضرورةتطويرالبرمجيات المتعلقة بتطبيقاتالتجارة اإللكترونية
وأوصتالدراسةأي ً
تاالتهصاالت وتقنية
تنقل ةبشكل دائم بما يتوافق مع احتياجات األفرا د،واهتمام شركا 
الم ه
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ض وسائلالدفع
المعلوماتبعمالئها وأهميةتوعي ة األفرادبالمخاطر المحتملة عن د استخدام بع 
اإللكترونية فيالشراءاإللكترونيوكيفية الوقاية منها .
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مالحق الدراسة

❖ ملحق رقم ( :)1االستبيان باللغة العربية.
❖ ملحق رقم ( :)2قائمة بأسماء السادة المحكمين.

ملحق رقم ()1
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
العزيزبجدة،

االستبيان الذيبينيديك هو جزء من رسالة الماجستير في جامعة الملكعب د
و هويهدف لمعرفة  دور خصائصالخدماتااللكترونيةفي قبولالعمالء للتجارة اإللكترونية
مدينةجدة ،الذينيشترونمنمواقعالبيعاإللكترونيةعبر التطبيقاتفياألجهزة

تنقلة في
الم ه
الذكيةالمحمولة .
يُسه م في
ف 
تطوعية ،وغي ر إلزامية،عل ًما بأن رأيك سو 
مشاركتك في ه ذا االستبيان 
تحقيق أهداف الدراسة ،في حال رغبتك المشاركة في هذا االستبيان الرجاء اإلجابة عن األسئلة
ت التي
ت والمعلوما 
ت ،عل ًما بأن اإلجابا 
ق منالوق 
المرفقة ،والتي سوف تستغرق تقريبًا 10دقائ 
ث العلمي فقط.
ض البح 
سرية ،ولن يسمح باالطالع عليها،وستستخدم ألغرا 
سوف تقدمها ستكون ه
قدر لكم تعاونكم في إنجاح هذه الدراسة .
ن ه
ي
معفائقشك ريوتقدي ر 

الباحثة 
أريج بريك سباع
 Abs_2004@hotmail.com
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القسم األول :المعلومات العامة
-1

الجنس:ذكرأنثى

-2

العمر60-5150-4140-3130–20:

-3

ج
الحالةاالجتماعية:متزوجغيرمتزو 

-4

المؤهلالعلمي:

يأوأقلدبلومبكالوريوسدراساتعليا
ثانو 
-5

الدخل:

أقلمن4000من-4000أقلمن8000من-8000أقلمن 12000
من-12000أقلمن1600016000فأكثر
-6

الوظيفة:

طالبموظفبقطاعحكوميموظفبقطاعخاص
ربةمنزل
-7

أعمالحرة 

إلنترنت:
كيفتصفمعرفتكبا 

ضعيفةجيدةجيدةجدًّاممتازة 
-8

تفيالجواالتالذكي ةأواألجهزةالمحمولة:
إلنترن 
مدةاستخداما 

ت
منستةأشهرمنسن ة-سنتينمنسنتين–3سنواتأكثرمن3سنوا 
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-9

تاليوميفيالجواالتالذكيةأواألجهزةالمحمولة:
إلنترن 
عددساعاتاستخداما 

أقلمنساعةساعة-أقلمنساعتينساعتان–أقلمن4ساعات 
 4ساعاتفأكث ر 
 -10االستخدام الحالي لتطبيقات الجواالت الذكي ةأواألجهزة المحمولة(:مسموح باختيار
أكثرمنإجابة )
ت وألغراضالترفيه
التحويالتالبنكيةخدماتطيرانشراءالمنتجا 
تصفحاإلنترنتوقراءةالبريداإللكترونيخدماتسياراتاألجرة

 -11عدد مرات عمليات الشراء باستخدام التطبيقات البيع في الجواالت الذكيةأواألجهزة
المحمولةفيالسن ة:
ت
لمأستخدمهمنمرة-مرتينثالثمرات–خمسمراتأكثرمن5مرا 
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القسم الثاني:
تنقلة هي جميع األعمال واألنشطةالتجارية،مث ل(البحث عن
الم ه
التجارة اإللكترونية 
ت،وإتمامعمليات الشراء،والدفع اإللكتروني)،التـي تتم عب ر
ت،واختيار المنتجا 
المنتجا 
نأيمكان .
تم 
ىاالرتبـاط باإلنترن 
األجهزةالمحمولةمـنحيـثقـدرةهـذهاألجهـزةعل 
كأوعدم موافقتك عن
الرجاء استخدام المقياس من1إلى5للتعبير عن مدى موافقت 
ث (=1الأوافقبشدة=5،أوافقبشدة) :
الجملالتالية،حي 
رقم
الفقرة 



موافق
بشدة 

ال أوافق
ال
موافق  محاي د 
أوافق  بشدة 

المحور األول :سهولة االستخدام
1
2
3
4
5
6

7
8



نالسهلمعرفةكيفي ة 
أعتق دأن هم 
فالجوال 
التسوقباستخدا مالهات 

ى التسوق 
ي قادر عل 
أعتق د أنن 
ن
ف الجوا ل دو 
باستخدام الهات 
مساعدةخبي ر 

ن 
يالمحمو لمر 
أعتق دأنهاتف 
ق
للتفاع لعن دالتسو 

ح 
نأصب 
نالممكنأ 
أعتق دأننيم 
ف
ماهرافيالتسوقباستخدامالهات 
ً
الجوال 

ف 
ن التسوق باستخدا م الهات 
أعتق د أ 
كبيرا 
بجه ًداعقليًا ً
اليتطل 
الجوال 

ن السه ل استخدا م 
أعتق د أن ه م 
ى
ف الجوا ل للعثو ر عل 
الهات 
ت والمنتجات التي أو د
الخدما 
شراءها 
المحور الثاني :المنفعة
استخدام تطبيقات مواقع البيع في 
الجوال عند الشراء أسرع من
طرقالشراءالتقليدي ة 
استخدام تطبيقات مواقع البيع في 
ن
الجوال عند الشراء يمكن أ 
تشرا ء
ىاتخا ذقرارا 
يعل 
تساعدن 
أفضل 
108





















































  9استخدام تطبيقات مواقع البيع في 
نأدائيعند
ن م 
الجوالسوفيحس 
الشراء


  10استخدام تطبيقات مواقع البيع في 
ف
الجوال عند الشراء سو 
يعلىتوفيرالما ل 
يساعدن 



ي 
تمواقعالبيعف 
 11استخدامتطبيقا 
نجودةالعملي ة
نم 
الجواليحس 
الشرائي ة 
المحور الثالث :تصميم المحتوى























































  12أهتم بوضوح تصفح تطبيقات 
مواقعالبيعفيالجوا ل 


  13أهتم بمالءمة األلوانوالخطوط 
في تطبيقات مواقع البيع في
الجوال 


  14أهتم بتحديث المحتوى باستمرار 
في تطبيقات مواقع البيع في
الجوال 


  15أهتم باستخدام الوسائط المتعددة 
والرسوم التصويريةفي تطبيقات
مواقعالبيعفيالجوا ل 
المحور الرابع :األمان والخصوصية
ت 
  16أقلقمناستخ دا م البائ ع للمعلوما 
المالية الخاصة بي بشكل غي ر
صحيحفيتطبيقاتمواقعالبي ع 
ت 
  17أقلق أال يتم تخزين معلوما 
يبطريق ة
نالخاص ةب 
بطاق ةاالئتما 
آمن ة 
ال 
نالبائ ععلىالموق عق د 
  18أقلقبأ 
تاجراحقيقيًّا 
يكون ً
تالمالي ة 
قالمعلوما 
  19أقلق أنيختر 
الخاصةبيطرفآخرويسا ء
استخدامها 
ي المزيد من 
  20أقلق أن أعط 
المعلوماتالشخصيةحتىأحصل
علىالمنتجالذيأري د 
  21أقلق أنالبائ عفي تطبيقات مواقع 
ت
نلديهالمعدا 
اليكو 
البي عق د 
ت
الكافية لحماي ة المعلوما 
ن
نالمتسللي 
الشخصي ةم 
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ي 
أقلق من استخدا م معلومات 
ي
الشخصيةإلرسالبري دإلكترون 
ي
جدونموافقت 
مزع 









المحور الخامس :جودة مزود الخدمة المقدمة
  23تغطي شبكات الجوال الالسلكية 
جميعالمناطقحتىالنائيةمنها 

ت 
  24جودة االتهصاالت والشبكا 
الالسلكيةعلىالجوالجيدة 

تفيتطبيقاتمواقعالبيع 
  25اإلعالنا 
فيالجوال مفيدة 

قدم ةبنا ًءعلى تحديد 
تالم 
  26الخدما 
موقعالعميلمفيدة 
المحور السادس :الخبرة


كثيرا باستخدام 
ت  ً
  27لق د تسوق 
تطبيقات مواقع البيع في الهاتف
الجوال 
ت تطبيقاتمواقعالبيع 
 28لق د استخدم 
قلفترة
للتسو 
في الهاتف الجوال 
طويل ة 
 29أتسوقعبرتطبيقات مواقع البيع 
ن
في الهاتف الجوالفيكثيرم 
ن
األحيا 


















































ولكم جزيل الشكر على حسن تعاونكم


ملحق رقم ()2
حكمين
أسماء الم ِّ
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الرقم

الوظيفة

االسم

1

د.رنيمرشادصق ر

أستاذمساعدقسمنظمالمعلوماتاإلدارية

2

ي
د.أريجالشماس 

ت
مشرفةقسمإدارةالخدماتالصحيةوالمستشفيا 

3

د.ناديةعبدالغفا ر

أستاذمساعدقسمإدارةأعمال

4

ن
د.نيارةرضوا 

أستاذمساعدقسمإدارةأعمال
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