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 البحث:ممخص 
يهدف البحث الحالي بصفٍة رئيسيٍة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين الجودة المدركة  

جوووودة المعموموووة  -)جوووودة التفاعوووص وا تصوووا   بمحاورهوووا الةمسوووة  لمتسووووأل اتلكترو وووى
بأ ماطو  والسومو  الشورائى  الميزة الت افسية( -اتمان –جودة التصميم لمموقع  -ة المدرك
 السوومو  الشوورائى ال(هوور ( -السوومو  الشوورائى العوواطفى-)السوومو  الشوورائى الرشوويدالثالثووة 

أدوا  البحوووث والمتمثموووة في)اسوووتمارة  وتوووم إعوووداد ،عي وووة البحوووث لووودل الشوووبام الجوووامعى
السووومو  أ مووواط م(يووواس  ة المدركوووة لمتسووووأل ا لكترو وووى،البيا وووا  العاموووة، م(يووواس الجوووود

توم إةتيوارهم بطري(وة صودفية ةر وية ( طالوم وطالبوة 364عمى عي وة قوامهوا ) الشرائى(
موووون شووووبام جووووامعتي أسوووووان والم يووووا موووون الريووووف والح وووور وموووون مسووووتويا  اجتماعيووووة 

البحووث الموو ه  تبووع إوقود  ،ين الكترو يووا  ُمتسوووقوبشوورط أن يكو ووا موون ال واقتصوادية مةتمفووة
مووون أفوووراد عي وووة البحوووث  ال سوووبة اتكبووورأن  وكوووان مووون أهوووم ال توووائ الوصوووفي التحميموووي، 

أكثور كموا أن ، %6436  سوبتهمحيوث بمتو   العربيوةا لكترو وي  ف مون مواقع التسووأليُ 
مواقووع التسوووأل ا لكترو ووي كا وو   عبوورشوورائها عمووى عي وووة البحووث أفووراد  (بووصيُ السوومع التووي 
جوودة المدركوة البكوال مون إ ةفاض مسوتول الووعى كما تبين ، %133.4ب سبة المالبس 

،  %66 ب سوووووملووووودل عي وووووة البحوووووث  السووووومو  الشووووورائيأ مووووواط و ،  لمتسووووووأل اتلكترو وووووي
اتوزان ال سوووبية لمحوواور الجوووودة المدركوووة  اةوووتالف إت وو كموووا  3عمووى الترتيوووم% 6336

ة فووى المرتبووة اتولووى الميووزة الت افسوويجووا   لمتسوووأل اتلكترو ووي لوودل عي ووة البحووث حيووث 
 ةواتةيوور  ةفووى المرتبووة الةامسووجووودة المعمومووة المدركووة  بي مووا جووا   ،(%6.32ب سووبة )
اتوزان ال سبية ت ماط السمو  الشرائي لودل عي وة البحوث  كما إةتمف  %(2323ب سبة )

 %(،6633حيث تبين أن  مط السمو  الشرائي العاطفي جا  فى المرتبة اتولى ب سوبة )
 3%(.1.3ب سووبة ) واتةيوورة  مووط السوومو  الشوورائي ال(هوور  فووى المرتبووة الثالثووةجووا  بي مووا 
بووين أفووراد عي ووة ( 3.1.(،)3.6.) إحصووائية ع وود مسووتول د لووة دالووةفووروأل   دوجووكمووا 

متتيووووورا  لتبعوووووا  الةمسوووووة الجوووووودة المدركوووووة لمتسووووووأل ا لكترو وووووى بمحاورهوووووا  البحوووووث فوووووي
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، بي مووا لووم توجوود فووروأل دالووة احصووائيا  تبعووا )العموور،حجم اتسوورة،الدةص الشووهرل ل سوورة(
إحصووائية ع وود مسووتول  دالووةفووروأل  د وجووكمووا  3(الجوو س والتةصووص الدراسووى)لمتتيوور  
تبعوا  الثالثوة بأ ماطو   فوي السومو  الشورائىبين أفراد عي وة البحوث ( 3.1.(،)3.6.د لة)

روأل دالوووة الووودةص الشوووهرل ل سووورة(، بي موووا لوووم توجووود فووو حجوووم اتسووورة، متتيووورا  )الجووو س،ل
الجوووودة المدركوووة كموووا ارتبطووو   3(العمووور والتةصوووص الدراسوووى)احصوووائيا  تبعوووا لمتتيووورل 

ع ووود  السووومو  الشووورائى الرشووويد موووط موووع  عكسووويا   بمحاورهوووا الةمسوووة لمتسووووأل اتلكترو وووى
رتبطوو ، 3.1.مسووتول د لووة  العوواطفي ع وود مسووتول السوومو  الشوورائى  مووط مووع  طرديووا   وا 

لجووودة المدركووة لمتسوووأل اتلكترو ووى اعالقووة إرتباطيووة بووين ، بي مووا لووم توجوود  3.1.د لووة 
كا وو  الميووزة الت افسووية كمووا تبووين أن  و مووط السوومو  الشوورائى ال(هوورل3بمحاورهووا الةمسووة 
السمو  الشورائي لمشوبام الجوامعي عي وة  مط في تفسير التباين في  المتتير اتكثر تأثيرا  

 3 %.3البحث ب سبة 
بمعايير  وعي المستهمكيناد البرام  ا رشادية لت مية ب رورة إعد :توصى الباحثتان

فئة الشبام لالجودة المدركة لمتسوأل اتلكترو ى وتعزيز السمو  الشرائى الرشيد وةاصة 
 الجامعى بإعتبارهم عماد اتمة ورأس مالها والداعم الح(ي(ى ل قتصاد المصرل3

الجودة  بمعاييرالجامعي  وقد إقترح  الباحثتان بر ام  إرشاد  لتوعية الشبام    
 السمو  الشرائي لديهم3 لترشيدمتسوأل اتلكترو ي المدركة ل

 -السمو  الشرائى أ ماط – المدركة لمتسوأل اتلكترو ى: الجودة الكممات المفتاحية 
 3الشبام الجامعى
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Abstract: 
     The current research aims mainly to reveal the nature of the relationship 

between the perceived quality of e-shopping with its five axes (quality of 

interaction and communication - quality of perceptive information - Website 

Design Quality – Safety- Competitive Advantage) and purchasing behavior 

with its three patterns (rational purchasing behavior - Emotional Purchase 

behavior - Compulsive Purchase behavior) university youth have the research 

sample, and The search tools prepared which is (the general data form, 

questionnaire for Perceived Quality of E-shopping &, the questionnaire for 

purchasing behavior) and its applied on (463) university students who were 

chosen in a random and purposeful manner from the youth of Aswan and 

Minia universities from rural and urban areas. And from different socio-

economic levels and provided that they are one of the electronic shoppers, the 

research followed the descriptive analytical method, and one of the most 

important results was that the highest percentage of individuals of the 

research sample prefer Arab e-shopping sites, as their percentage reached 

63.5%, Clothes were the most important commodities that the research 

sample accepted to buy from E-shopping sites, with a percentage of 17.93. 

The level of awareness of both the Perceived Quality of E-shopping and the 

purchasing behavior of university youth in the research sample was also 

found to be low by 62% and 57.5%, respectively. The relative weights of the 

axes of the Perceived Quality of E-shopping were also shown for the research 

sample, as it was found that the competitive advantage came in first place 

with percentage of (29.8%), while the quality of perceptive information came 

in the fifth and last place percentage of (8.8%). The relative weights of the 

buying behavior patterns of the research sample differed, as it was found that 

the emotional buying behavior pattern came in first place with a percentage 

of (52.4%), while the pattern of Compulsive Purchase behavior came in the 

third and last place with a percentage of (10.9%). There were also statistically 

significant differences at the level of significance (0.05) and (0.01) between 

the members of the research sample in the perceived quality of e-shopping 

with its five axes according to the variables (age, family size, monthly family 

income), while there were no statistically significant differences according to 
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the two variables (gender and specialization Scholastic). There were 

statistically significant differences at the level of significance (0.05) and 

(0.01) between the members of the research sample in purchasing behavior 

with its three patterns depending on the variables (gender, family size, and 

monthly household income), while there were no statistically significant 

differences according to the two variables (age and school specialization). the 

perceived quality of e-shopping in its five axes was inversely associated with 

rational purchasing behavior at a significance level of 0.01, and it was 

directly related with emotional Purchase behavior at a level of significance of 

0.01, while there was no correlation between the perceived quality of e-

shopping with its five axes and the pattern of Compulsive Purchase behavior. 

The competitive advantage was the most influential variable in explaining the 

variation in the purchasing behavior of university youths, by 79%. 

    The two researchers recommend: The necessity of preparing Extensions 

program to develop consumers ’awareness of the perceived quality standards 

of e-shopping and to promote rational purchasing behavior, especially for the 

university youth group, considering them the pillar of the nation, its capital, 

and the true supporter of the Egyptian economy. 

    The two researchers suggested a Extension program to educate 

university youth about the perceived quality standards of E-shopping to 

Rationalize their purchasing behavior. 

Keywords: perceived quality of e-shopping - purchasing behavior - 

University youth. 
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  مقدمة ومشكمة البحث:
شهد المحيط ا قتصاد  ثورة من التتيرا  المتسارعة والتطورا  المستمرة وعمى     

اتةص في مجاص تك ولوجيا المعموما  وا تصا   وظهور الشبكة الع كبوتية، 
ومواقع التواصص ا جتماعي المةتمفة مثص  ،) Yahoo, Google (ومحركا  البحث

Twitter,Facebook,Linkden,MySpace,Instagram,Youtube,Email)) 
 تشار  اوةيرها من الشبكا  التفاعمية والتي أصبح  ظاهرة عالمية واسعة 

(Philip,2012&Kotler ية من الدةوص)والتى مك   العديد من الم ظما  التسوي ،)
ا  سمى بعصر ا قتصاد الرقمي حيث يتم التسويأل إلكترو يا  لمم تجا  والةدمإلى ما يُ 

سايرة التحديا  عبر مواقع الشركا  والم صا  ا لكترو ية لكى تتمكن من مُ 
ح(أل ال مو وا زدهار في السوأل عبر ا تصاص المباشر مع الُمستهم  ا قتصادية وتُ 

عتباره حجر الزواية الذ  ترتكز عمي  ا ستراتيجيا  التسوي(ية لجعص قرارا  الشرا  إب
 ( 6.13يبي،)أسما  ط أكثر كفا ة وفاعمية3

شير ا حصا ا  إلى أن التسوأل اتلكترو ى من اتعماص المت امية عمى مستول وتُ     
الصادر عن مؤسسة  م6.13ت(رير المدفوعا  ا لكترو ية لعام ل العالم وذل  وف(ا  
التى تت بأ أن يصص عدد  أمازون لممدفوعا  ا لكترو ية، لشركة بيفور  التابعة

م، 6.61في جميع أ حا  العالم في  ُمتسوألمميار 631   إلى ين عبر ا  تر ُمتسوقال
 احت انشيرة تهتمامها الشديد بمُ  ،م6.13في  ُمتسوألمميار  1366م(ار ة بو

 لمتاية جذابة شريحة بإعتبارها اتوسط الشرأل ا لكترو ية من م ط(ة مستةدمى المواقع
 شركا  إلى ا شارةب اتوسط الشرأل في م ط(ة المستةدمون قام حيث ،ينُمتسوقلم

 عدصمُ  بمغ كما ،الساعة في وسطيا   إشارة أربعينسجم  التشاركي الشهيرة التى  ا قتصاد
 يع متعم(ة بالتسوأل اعام فى مو  ةالص الواحدة الساعة في تفاعص 366إلى  التفاعص

 إشارة ال(و  المعدص هذا عدويُ  ،م6.13اتلكترو ى عبر مواقع التواصص ا جتماعى
 العالم ا لكترو ية في التجارة قطاع لى الوتيرة التصاعدية والسريعة  زدهارإ إيجابية
 (6.12)هيام البين ،  .اتوسط والشرأل العربي

 16وتتصدر مصر أعمى  سم التسوأل عبر ات تر   فى الوطن العربى من ةالص   
 ا  متجرا  ألكترو ي 166وأكثر من  دو ر،مميار 133وحجم مالى بمغ  ،ُمتسوألون ممي
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شير هذه المعد   إلى أن سوأل التجارة وتُ  ،(.6.1معتمدا )هب  اهلل مصطفى،
اتلكترو ية يتزايد ب(وة فى مصر وةاصة مع تزايد عدد المستةدمين ل  تر   وفأل 

الذل بمغ  (.6.1ديسمبر Internet World State31ت(رير ات تر   العالمى)
الى عدد السكان فى مصر من إجم %3.36ستةدم أل ما يعادص مُ  3.364133.4

اتمر الذل يؤدل إلى زيادة احتما   الشرا  ا لكترو ى عبر ات تر   بين اتفراد 
و سيما الشبام لكو هم أكثر قدرة عمي استيعام التك ولوجيا والتعامص مع  ،المصريين

الحاسم والبرمجيا  وأكثر تمك ا  فى استةدام الت( يا  الحديثة لتصف  المواقع 
ترو ية ف ال  عمي أ ها الفئة العمرية اتكثر ميال  وُجرأة إلي تجربة الجديد ةاصة ا لك

با  افة لكو هم اتكثر توجها  إلي ا ستهال  بسبم تعدد الحاجا   ،في مجاص التسوأل
وزيادة الرةبا  وت وع الث(افا  فى ظص العولمة التى تدفعهم بشكص أو بآةر  حو الشرا  

 Hasslinger ية لمحاكاة ما يرو   فى واقعهم وعالمهم اتفترا ى)عبر المواقع اتلكترو 
etal,2007)،(.6.1،)مى الهطيص، ( هذا ما أكدت  دراسةSumera et al.,2017 )

-.6أن الفئة اتكثر إستهالكا  عبر ات تر   هم اتفراد الذين تترواح أعمارهم ما بين )
 البا 3% من الُمستهمكين يكو وا ط.3عاما ( وأن  سبة .3
 الباحثين من العديد اهتمام المدركة لمتسوأل ا لكترو ى الجودة مفهوم جذم وقد  

 ا درا  اتدا  التسوي(ي  ظرا  تن تؤثر عمى التي المعايير أبرز باعتبارها واحدة من
 است(طام مستهمكينعممية الشرا  من قبص الُمستهمكين و  إلى تكرار ي(ود لمجودة المرتفع

 .(Shahira. et al., 2016(،)6.13)س ا  داود، عة ا ستهال جدد وتوسيع رق
با  افة إلى زيادة حصة السوأل  ساهم فى ب ا  ال(يمة ور ا العميص،حيث تُ      

وتح(يأل العائد عمى اتستثمار لذا ت(وم المؤسسا  بإجرا  التعديال  عمى الةدما  
ا ا لكترو ية م ها باعتبارها والم تجا  وعمميا  التص يع واستراتيجيا  التسويأل و سيم

تشتص ال طاأل اتوسع عالميا  فال ي(يدها موقع جترافى أو إطار زم ى) هاد  ادر، مروان 
 والم تجا  فر ت  الةدما  ت(ديم في الجودة  حو التحوص أنوةاصة  ،(6.12 بالص،
 هو"الت افس معاصر إدار  مفهوم  من الوق   ةتصار م ها السعي كثيرة عوامص
  من توقف دون اتدا  تحسين عمى والعمص" Competition Time Basedق "بالو 
،ومن ثم "Continuous Improvementالمستمر " التحسين"هو معاصر إدار  مبدأ
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دركا  وتوقعا  يكن السعى لتحسين جودة الم تجا  والةدما  بما يت اسم مع مُ 
 ارية ال جاح3ستمر إ(دم  الم افسين ل مان الُمستهمكين ويتفوأل عمى ما يُ 

 (6.14) محمد سممان،
شير إلى أن الجودة المدركة لمتسوأل ا لكترو ى لدل ومن اتهمية بمكان أن  ُ   

رها يستشعُ  التي والمتعة  تر   والم فعةات استةدام بسهولة فحسم تتأثر الُمستهم   
 م ها الةصائص الديموجرافية لممستهم ،الدةص أةرل بعوامص تتأثر ،بصُمتسوألال

وجودة تصميم الموقع  الساب(ة لممستهم ، الشرا  وعمميا  الم ت ، ،مواصفا 
، ((Nikalje,2013ا  تر   ومدل الشعور باتمان ع د الشرا  عبر ،ا لكترو ى

(Rababah,2013) ، لى ال( ايا إ تباه ومن ثم ي بتى عمى الُمسوقين ا لكترو يين ا
ستةدام، وزيادة ص تحسين قابمية الموقع لإلالتى تتعمأل بجودة المواقع ا لكترو ية مث

لى مواقعهم وةير ذل  من الةصائص لمموقع إمكا ية الوصوص وتعزيز معد   التحوص إ
وهذا ما أكدت  ، (6.16ا لكترو ي التى تحافظ عمى و   العميص )محمد العاي مة ،

ع ستةدام الموقإمن وجود عالقة وثي(ة بين سهولة  2011) ,.Belaud L)دراسة
بر ام   يتوفر يتعزز ع دما الو   هذا بأن تح(أل لممستهم  و ش المدركة والر ا المُ 

 مكن من ةاللها تحديدوموج  عمى أساس الجودة المدركة لمعميص التى يُ  ُمةطط تسوي(ى
الشرا  ورفع معدص  قرارا  وحاجا  الُمستهم  لمتأثير إيجابيا  في دوافع

 ما أكدت  دراسة محمد العاي مة ،وهذا(Nabil,J.,&Imed,Z.2010اتستهال )
أ   كمما أزداد معدص الجودة ا لكترو ية كمما زاد  (.6.1ومحمد بركا ) (،6.16)

 اتكثر استشعارا  لمجودة هو كثرات وبالتالى يكون الُمستهم ، ر ا العميص ووتئ  لمم ت 
 .لمشرا  ميال  
 .Rehamو ،Belghis et al,(2013وعمى صعيد آةر ف(د أكد  دراسة كال  من)  

Elseidi, (2018)  أن اتمان يمعم دورا  مهيم ا  فى عممية التسوأل اتلكترو ى لدل
ةطط الجودة المدركة فى مُ  اتولويا مثص قمة الُمستهمكين و سيما المصريين بص أ   يُ 

صية ُيدلى بها الُمستهم  البيا ا  الشةالتى طورة المعموما  لمتسوأل اتلكترو ى  ظرا  لةُ 
دراسة سا  تدوالها أث ا  تسوق ،حيث كشف  وبيا ا  بطاقة الصرف اآللى والتى قد يُ 
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ل صم اين إلكترو يا  تعر وا لعممية ُمتسوق%من ال.6 سبة ن( أ6.12) هيام البين
 حتياص  سيما في البيع المستعمص3وا 
م  وةاصة  جد أن الميزة الت افسية تمثص ال(ول الُمحركة لممسته تصصوفى سياأل مُ   

لشرا  ف جد قطاع كبير ام تجا  حيث تظص اتسعار الُمحدد ل(ول فة الفيما يتعمأل بتكمُ 
 Value)من الُمستهمكين يبدأ تسوقهم من مبدأ السعر الذل يطمأل عمي  تسوأل ال(يمة

Shopping فى مرحمة التسوأل اتلكترو ى حيث يبحث الُمستهم  عن العروض )
 شعره بالمتعة وأ   أتمن شرائ  لم تجا  بسعر أقص يُ والتةفي ا  والهدايا333إلخ ،ت

ذل  مع سعده  فسيا  وماديا  ةاصة إذا تواكم رابحة ويعد ذل  إ جاز شةصى يُ  صف(ة
ستهم  لما بعد الشرا  والذل ُيمثص حافزا  اتلتزام بتوقي  ا ستالم وت(ديم الدعم الكافى لممُ 

فاع الُم طرد فى اتسعار ومحدودية الدةص قويا  يدفُع  لمتسوأل اتلكترو ى فى ظص ا رت
 (  .6.1ميس شميس،الحاجا  المتعددة والمتجددة3 ) (ابصمُ 

ظم معرفية مةتمفة فى  ُ عد دراسة السمو  الشرائى من الدراسا  التى أهتم  بها وتُ    
باحثى الت مية عمى م(دمتها عمم ا قتصاد وعمم ال فس وعمم ا جتماع وباتةص 

هم لكون الشرا  ُيمثص الوج  الح(ي(ى لإلستهال  والذل ُيعد المحور اةتالف تةصصات
الرئيس الذل تدور حول  كافة  شاطا  ال(طاعا  ا قتصادية اتةرل،حيث يمعم دورا  

 تح(يأل الموا مة عمى ويعمص هاما  فى تحديد استثمارا  الدوص ومدةراتها وا  تاجها
التى تحكم توزان  متعددة والتوصص لم(واعدال والحاجا  المتاحة ا مكا يا  بين الكاممة

ومن ثم فأ   يدعم الت مية ا قتصادية والتى ُتمثص حجر الزواية فى ب ا   ،الُمستهم 
 (6.11)أ ور عيدان، ( ،3..6المجتمعا  و موها3 )عبير عجاج،

وجدير بالذكر أن  شير إلى أن السمو  الشرائى لممستهم  بأشكال  المةتمفة إبتدا  من   
 Unreglated) سمو  الشرائى الطبيعى وا  تها  بالسمو  الشرائى التير م  بطال

buying)  متشاب  فى الطبيعة ومةتمف فى الدرجة وأن هذا السمو  قد يتحوص من شكص
معتدص إلى آةر متطرف  تيجة لتأثيرا  المجتمع و مط  اتستهالكى با  افة إلى 

ممارسة هذا بعض اتفراد أكثر ميال  لُ  وجود مؤشرا  سموكية وا  فعالية تشير إلى أن
حيث يسعى الباحثون فى مجاص  السمو  الذل يتر  أثارا  سمبية عمى الفرد والمجتمع3
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التسويأل لفهم ا  دفاع لتوظيف  فى است(طام الُمستهمكين وزيادة إقبالهم عمى السمعة أو 
 (2..6الةدمة تهداف زيادة الرب 3   )سميمان الريحا ى، 

أن  Mahalakshmi &Vijayalakshmi (2013) س السياأل يرل كال  منوفى  ف  
ساعد عمى تحديد وجهة الُمستهم   حو الم ت  أو تحميص السمو  الشرائى لممستهم  يُ 

عطا  الفرصة لم(ائمين عمى التسويأل لتطويرها لُ  تشبع احتياجات  ورةبات  الةدمة وا 
ل اج  قائم عمى دراسة الُمستهم  وتجعم  فى حالة من الر ا ل( اعتهم بأن التسويأل ا

من حيث التركيم ا جتماعي وال فسي والمادل والبيئى مع التأكيد عمى الةواص 
الفيزيائية لمم ت  إلى جا م ع اصر المزي  التسوي(ي حيث تت افر كص هذه الم(وما  
لموصوص  ستراتيجية تسوي(ية م اسبة تؤثر فى ال ية الشرائية لممستهم  بص وتدفع  

وهذا ما أكدت  دراسة كال   ،ئى لممستهم اتةاذ قرر الشرا  ومن ثم يتشكص السمو  الشر  
أن السمو  الشرائى  (6.16)وحال ال سور وآةرون ،Sarika et al, (2014من)

الحالة  الج س، كالعمر،(لممستهم  يرتبط إرتباطا  وثي(ا  بالمتتيرا  الديموجرافية لمفرد
 ا جتماعية، الدةص(3 

د شهد المجتمع المصر  ظهور سموكيا  شرائية مستحدثة لم تكن موجودة لدل ول(   
اتسرة والشبام من قبص كإدمان الشرا  والشرا  ال(هرل والمبالتة فى شرا  السمع ةير 

تع(ص)وفا   دون الشرا   حو وشرا  السمعة أكثر من مرة، وا  دفاع ال رورية والمكمفة
قول  عاطفي تأثير ذا  محفزا لُ  ُمستهم حيث يتعرض ال ،(٢١٠٢شمبى وآةرون،

 وت(ييم المفا مة بمرحمة قرارت  تمر و  ع(ال ية بصورة تم  المحفزا  ُيعال  تجعم   
الشرا  بشكص عاطفى متجاوزا   قرار باتةاذ ةرا ا  وي(ومفيستسمم لإل ،المتاحة البدائص

وهذا ما أيدت  دراسة ،(.6.1الشرا  الع(ال ى)ميس شميس،ُأسس 
وسارة  Broughamet al,(2011 (Villarde&Otero-Lopez( 2016,من)   كص

 طالم لدل الذين أكدوا أن معدص الشرا  ا  دفاعى وال(هر  كان مرتفعا   (6.16السيد)
 ،%6. إلى %3 بين ال سبة اتةرل حيث تتراوح المجتمع فئا  باقي عن الجامعة

لمتعامص مع المواقف السمبية لمتةفيف حيث يعتبر الشرا  ميكا زم أو استراتيجيا  تواف(ية 
ا  دون أن يأب  لعواقم من ال(مأل والتوتر و توطا  الحياة فيمجأ لعمميا  الشرا    إرادي

  ( .6.1) شول أبو بكر،أحمد المعمرل،اتمور3 
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فى الدوص  الذروةعد ذل  مؤشرا  ةطيرا  ُي بأ بتوج  الم ح ى اتستهالكى  حو ويُ   
ستهال  بمصر من دةمها م(ار ة بحجم ا  %66ستهم  أكثر من المت(دمة التى   ت

من الدةص  %.2في العالم وقد بمت   سبت ا ستهال  عد من أعمى معد   الذل يُ 
ع ى أ  ا فى حاجة ماسة لفهم مما يُ  ،(6..6ستثمار)سمول العوادلى، والباقي يوج  لإل

ودي اميكية  ع(دةمُ  عممية  السمو  الشرائى من م ظور التسوأل اتلكترو ى  ظرا  لكو 
وت وع ا حتياجا  فى ظص العولمة وعصر السماوا   تحوطها حداثة الفكر والتك ولوجيا

المفتوحة مما يؤدل إلى التتير المتسارع والمستمر فى مراحص ص ع ال(رار الشرائى والتى 
 ظما  عالية من قبص المُ  الشرائى وةاصة مع وجود دافعية السمو ت عكس عمى 

 التسوأل عبر (دمةالمُ  السمع والةدما  حوص الُمستهمكين تجاها إ لتتيير سوي(يةالت
 بالسمو  ستمراريتها  ظرا  لكون ا تجاها  المرتبطةا   جاحها و  ا لكترو ي بما ي منُ 

 المعموما  إلى ا  افةب الةدمة، أو لمسمعة التجربة المباشرة من ُتكتسم الشرائي
جرا  الت(ييم ل(رار الشرا  ع(م عممية الشرا   صادرمال ةتمفمُ  من عميها حصصتالمُ  وا 

شكص إطارا  ومن ثم تتوالى عمميا  الشرا  والتى تُ  ،(Jashari,2017)وتجربة الم ت  
بين طيات   مطا  محددا  لمسمو  الشرائى ل فراد يتباين من  عاما  لمسمو  الشرائى يحمصُ 

الشرائية وت(ييم  لمعايير الجودة شةص آلةر حسم بيئت  وم ظوره ا ستهالكى ودوافع  
  المدركة لمتسوأل اتلكترو ى3

من ةالص العرض السابأل لم(را ا  والدراسا  الساب(ة يت   ل ا أن الجودة المدركة و   
عطيا  اتساسية التى يب ى عميها الُمستهم  قراره لمتسوأل اتلكترو ى ُتمثص إحدل المُ 

قا  من ةالص ال(ائمين عمى م ظومة التسويأل الشرائى أو بمع ى أدأل قد ُيساأل إلي  ُسو 
حتياجات  وبيئت  المحيطة ا  الشرائى و المستهم  اتلكترو ى  ظرا  تهتمامهم الشديد بسمو  

التسوي(ية  ستراتيجيا ا  عمى رسم التسويأل والباعث في رتكازا   (طة ابإعتباره
وي(ى جديد يرتكز عمى مما جعص العديد من الم ظما  تتب ى  ه  تس ،وت فيذها الم اسبة

ال امن الفعمى ل جاح المؤسسة  حددها الُمستهم  لكو هاالجودة المدركة التى يُ 
تجددة فى واست(ررها وتح(يأل أهدافها الربحية عبر تمبية حاجا  ورةبا  الُمستهم  المُ 

من  مما قد يزيدُ  ،ظص التطورا  المتسارعة في عالم ا تصا   وتك ولوجيا المعموما 
هم فى بوت(ة ا ستهال  دون وعى م هم وقد ُيؤدل هذا اتمر الُمستهمكين ويصهرُ شراهة 
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إلى العديد من ال تائ  السمبية  فسيا  واقتصاديا  واجتماعيا  عمى الُمستهم  حيث يجد 
فكرة البحث  ثومن ىنا نبع   بط، فس  فى دائرة متم(ة و  مت اهية من الشرا  التير مُ 

المدركة لمتسوق  الجودة مابين العالقةباحثتين لدراسة الحالي فى محاولة من ال
وذلك من خالل اإلجابة عمى السموك الشرائى لمشباب الجامعى.أنماط األلكترونى و 

 التساؤالت التالية:
لشبام الجامعي لدل ا المف مة مواقع التسوأل اتلكترو ىل اتهمية ال سبيةما هى  -1

 ؟ عي ة البحث
لشبام الجامعي عي ة ا (بصيُ اع السمع والةدما  التي  و تما هى اتهمية ال سبية  -6

 ؟التسوأل ا لكترو ي مواقعشرؤاها عبر عمى  البحث
لدل  السمو  الشرائيأ ماط و  الجودة المدركة لمتسوأل اتلكترو يالوعى بما مستول  -4

 لشبام الجامعي عي ة البحث ؟ا
لدل الشبام  الجودة المدركة لمتسوأل اتلكترو يمحاور اتوزان ال سبية لما  -3

 الجامعي عي ة البحث؟
 ما اتوزان ال سبية ت ماط السمو  الشرائي لدل الشبام الجامعي عي ة البحث؟   -6
هص ه ا  فروأل ذا  د لة إحصائية في محاور م(ياس الجودة المدركة لمتسوأل  -6

ا لكترو ى لدل الشبام الجامعى عي ة البحث تبعا  لبعض متتيرا  المستول 
الدةص  حجم اتسرة، الدراسى،قتصاد )الج س، العمر، التةصص وا  ا جتماعي

 الشهرل ل سرة(؟ 
السمو  الشرائى لدل الشبام  أ ماطهص ه ا  فروأل ذا  د لة إحصائية في  -3

الجامعى عي ة البحث تبعا  لبعض متتيرا  المستول ا جتماعي 
 ل سرة(؟ ،حجم اتسرة،الدةص الشهرل صاد )الج س،العمر،التةصص الدراسىوا قت

 وأ ماطما طبيعة العالقة بين محاور م(ياس الجودة المدركة لمتسوأل ا لكترو ى  -2
 ؟ عي ة البحث السمو  الشرائى لد  الشبام الجامعى

 ،بمحاورها الةمسة هص تةتمف  سبة مشاركة الجودة المدركة لمتسوأل ا لكترو ي -.
ست(مة مع المتتير ومتتيرا  المستول ا جتماعى وا قتصادل ل سرة كمتتيرا  م

  حدار؟السمو  الشرائى طب(ا  توزان معامال  ا أ ماط التابع 
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 أىداف البحث :
لمتسوأل بين الجودة المدركة بصفة رئيسية إلى دراسة العالقة  يهدف هذا البحث   

 -جودة المعمومة المدركة  -)جودة التفاعص وا تصا  ا لكترو ى بمحاوره الةمسة 
والسمو  الشرائى لد  الشبام  الميزة الت افسية( -اتمان –وقعجودة التصميم لمم

السمو   -السمو  الشرائى العاطفى-)السمو  الشرائى الرشيدالثالثة  بأ ماط الجامعى 
 :  وذل  من ةالص الشرائى ال(هر (

مشبام الجامعي ف ص مواقع التسوأل اتلكترو ى لتال سبية اتهمية التعرف عمى  -1
 3عي ة البحث

لشبام الجامعي ا ُي(بص واع السمع والةدما  التي تاتهمية ال سبية رف عمى التع -6
 3التسوأل ا لكترو ي مواقعشرؤاها عبر عمى  عي ة البحث

مستول السمو  الشرائي و اتلكترو ي  الجودة المدركة لمتسوألمستول التعرف عمى  -4
 لمشبام الجامعي عي ة البحث3

المدركة لمتسوأل اتلكترو ي لدل الشبام  اتوزان ال سبية لمحاور الجودةتحديد  -3
 3عي ة البحث الجامعي

 اتوزان ال سبية ت ماط السمو  الشرائي لدل الشبام الجامعي عي ة البحث3تحديد  -6
م(ياس الجودة المدركة لمتسوأل ا لكترو ى لدل الشبام فروأل في محاور التو ي   -6

ماعي الجامعى عي ة البحث تبعا  لبعض متتيرا  المستول ا جت
      وا قتصاد )الج س،العمر،التةصص الدراسى،حجم اتسرة،الدةص الشهرل ل سرة(3 

السمو  الشرائى لدل الشبام الجامعى عي ة البحث تبعا   أ ماطفروأل في ال تو ي  -3
لبعض متتيرا  المستول ا جتماعي وا قتصاد )الج س،العمر،التةصص 

  الدراسى،حجم اتسرة،الدةص الشهرل ل سرة(3
طبيعة العالقة بين محاور م(ياس الجودة المدركة لمتسوأل ا لكترو ى  الكشف عن -2

 3عي ة البحث السمو  الشرائى لد  الشبام الجامعى وأ ماط
 ،بمحاورها الةمسة الجودة المدركة لمتسوأل ا لكترو ي سبة مشاركة تحديد  -.

مع المتتير ومتتيرا  المستول ا جتماعى وا قتصادل ل سرة كمتتيرا  مست(مة 
 3التابع السمو  الشرائى طب(ا  توزان معامال  ا  حدار
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 معاييرالشبام الجامعي ب وعيت مية يسهم فى إعداد بر ام  إرشاد  م(ترح  -.1
 اتلكترو ي3 لمتسوألالمدركة جودة ال
 أىمية البحث :  
ع    تائ  هذه الدراسة فى التةطيط لو ع البرام   سفرمكن ا ستفادة بما تُ يُ  -1

السمو   مط لمتسوأل اتلكترو ى وتعزيز الجودة المدركة رشادية لت مية الوعى با 
ستهدفة الشرائى الرشيد لدل الُمستهمكين وةاصة لفئة الشبام بإعتبارهم فئة مُ 

مالية مست(مة ُتمك هم من  ويةتسوي(يا  إلى حد كبير  ظرا  ت هم فى مرحمة تكوين هُ 
 هم فى براثن الديون دون وعى م هم3      ئتما ية قد توقعإالحصوص عمى بطاقا  

الجودة رصد واقع السمو  الشرائى لمشبام الذين يتسوقون إلكترو يا  من م ظور  -6
 وتأثيرها عمي قيمهم ا قتصادية بأسموم عممى3المدركة لمتسوأل اتلكترو ى 

لمتسوأل الجودة المدركة بين التفاعمية تتجمى أهمية الدراسة فى ت اولها لمعالقة  -4
ستجال  مؤشرا  التتير إبهدف  السمو  الشرائى لممستهم أ ماط و تلكترو ى ا

إدارة الم زص مجاص فيد العاممين ببما يُ  لمشبام فى ات ماط ا ستهالكيةالحادثة 
بص لت( ين الشرا  اتلكترو ى فى سُ  والمسئولين بالدولة  يجادحماية المستهم  و 

 3لمتسوأل اتلكترو ى الجودة المدركة إطار
 -فروض البحث :

 يفترض البحث الحالى ما يمى:
توجد فروأل ذا  د لة إحصائية في محاور م(ياس الجودة المدركة لمتسوأل  -1

جودة التصميم  -جودة المعمومة المدركة  - ا لكترو ى )جودة التفاعص وا تصا  
عض الميزة الت افسية( لدل الشبام الجامعى عي ة البحث تبعا  لب -اتمان –لمموقع 

 متتيرا  المستول ا جتماعي وا قتصاد  )الج س، العمر، التةصص الدراسى ،
 حجم اتسرة، الدةص الشهرل ل سرة(3

)السمو  الشرائى السمو  الشرائى  أ ماطتوجد فروأل ذا  د لة احصائية في  -6
لدل الشبام الجامعى السمو  الشرائى ال(هر (  -السمو  الشرائى العاطفى -الرشيد

حث تبعا  لبعض متتيرا  المستول ا جتماعي وا قتصاد  )الج س، عي ة الب
 العمر، التةصص الدراسى، حجم اتسرة، الدةص الشهرل ل سرة(3
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 وأ ماطتوجد عالقة إرتباطية بين محاور م(ياس الجودة المدركة لمتسوأل ا لكترو ى  -4
 3عي ة البحث السمو  الشرائى لد  الشبام الجامعى

 ،بمحاورها الةمسة الجودة المدركة لمتسوأل ا لكترو يتةتمف  سبة مشاركة  -3
ومتتيرا  المستول ا جتماعى وا قتصادل ل سرة كمتتيرا  مست(مة مع المتتير 

 السمو  الشرائى طب(ا  توزان معامال  ا  حدار3    أ ماط التابع 
 األسموب البحثى :

 : Research Methodologyواًل : منيج البحث أ
مجموعة من ا جرا ا  الم ه  الوصفي التحميمي ال(ائم عمى  البحث يتبع هذا    

البحثية التي تتكامص لوصف الظاهرة أو المو وع اعتمادا  عمى جمع الح(ائأل والبيا ا  
وتص يفها ومعالجتها وتحميمها تحميال  كافيا  ودقي(ا  لالستةالص د لتها والوصوص إلى 

 (6..6)بشير الرشيدل ، .و ووع محص البحث تائ  أو تعميما  عمى الظاهرة أو الم
  ثانيًا :المصطمحات العممية والمفاىيم اإلجرائية :

   الجودة المدركة لمتسوق اإللكترونىPerceived Quality of E-Shopping: 

« qualities» شت(ة من الكممة الالتي يةهي كممة مُ «qaulity»الجودة كمصطم    
صالح ، كما ُتعرف الجودة من قبص الم ظمة الدولية  والتي مع اها طبيعة الشي  ودرجة

الحاجا   لمتوحيد ال(ياسي والجمعية اتمريكية لمجودة بأ ها الدرجة التي تشبع فيها
حددة ممة الةصائص الرئيسية المُ والتوقعا  الظاهرية وال م ية لممستهم  من ةالص جُ 

 (6..6)بابكر عثمان،  . مسب(ا  
 لتشمص مداها يتسع التي العممية تم  أ هاإلى تعريفها ب kauroishikawa بي ما ذهم

 المورد وجودة ال ظام وجودة والتشتيص وجودة المعموما  الةدمة وجودة العمص جودة
 (6.14عيشاول ، بن )أحمد وةيرها3   اتهداف وجودة البشر 

يث ترتبط باتدا  الفعمي،ح ها العميص وهي عادة ماوالجودة المدركة هي التي يممسُ   
تتشكص ا دراكا  من ةالص ت(ييم العمال  لجودة السمعة والةدمة الم(دمة، ومعرفة ما إذا 

وبالتالي فمن ال رور  الت(ييم  ، دراكا  قد تتتير مع مرور الوق كا   م( عة، وا
 (Maxwell & Thobeleni,2013)    المستمر  دراكا  العمال 3
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 أو تفوأل بشأن الُمستهم  حكم  هابأ Thuy &Chi  (2015كما يعرفها كص من)   
 عالمة أو ةدمة( -لم ت )سمعة العميص ت(ييم إلى الجودة المدركة شيروتُ  الم ت  تميز

  الفرد3 توقعا  مبيتُ  تجارية
 عن تتم ومعموما  وةدما  لسمع وشرا  بيع عمميا عرف التسوأل ا لكترو ى بأ   ويُ   

 والشركا  والمحال  الموردين بين ا  دعم التواصص إلكترو ي يتم ات تر  ،حيث طريأل
 ثمن دفع يتم أن ويمكن،والمعموما  والةدما  السمع طمم تعزيز أجص من والُمستهمكين
 ( 6.11التسميم3  )أحمد بامةرمة، ع د  (ديا   أو إلكترو يا   والةدما  الم تجا 

 عبر المشتر  بذلهاالتي يُ  الجهود مجموعة بأ   Belaud (2011كما ُيعرف )    
 الم تجا  هذه والمفا مة بين ،وةدما ( سمع (محددة م تجا  عن لمبحث ا  تر  

  تر  3ف ا  ا  في الم تشرة المةتمفة ا لكترو ية المتاجر في لمبيع المعرو ة
عرف الجودة المدركة لمتسوأل ا لكترو ى بأ ها إدرا  الُمستهمكين تدا  المتجر وتُ    

تبع التسوأل من مجموعة (دمها وما يم تجا  التى يُ ا لكترو ى وفعاليت  من حيث ال
مت وعة من المراحص مثص التصف  والبحث وا ستمرار فى المعاممة وت(ييم ما بعد الشرا 3   

Ha & Stoel., 2011)) 
الت(ييم الشةصى "االجودة المدركة لمتسوق اإللكترونى إجرائيًا بأني الباحثتانوتعرف    

حصص عميها عبر تسوق  بالمواقع ا لكترو ية دمة التى يُ لممستهم  عن السمعة أو الة
ومدل تفوقها م(ار ة بالبدائص المتوفرة من حيث جودة المعمومة ومدل مصداقيتها 
وسالسة التواصص وسهولة التصف  والبحث عبر المواقع ا لكترو ية وم اسبة تكمفة 

 ويشمل خمس،تهم وسرعة الحصوص عميها بأمان ومدل إشباعها لحاجا  ورةبا  الُمس
جودة التصميم لمموقع  -جودة المعمومة المدركة  - محاور)جودة التفاعل واإلتصاالت

 الميزة التنافسية(". -األمان –
 Quality of Interaction andجودة التفاعل واإلتصاالت -

Communication: 
وما  بأ ها العممية التي بموجبها تتوفر ب ية تحتية لتك ولوجيا المعمُتعرف     

وا تصا   و ظام معموما  فعاص يتسم بالو وح مما ُيساعد عمي  (ص المعموما  
وتبادلها بسهولة، والتي تتطمم بعض المهارا  الف ية الالزمة لفهم المعموما  وتمريرها 
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من شةص إلى آةر وحص المشكال  من ةالص شبكة المعموما  وا تصا  3  )قدرل 
 (6.16معراج،

دة التفاعص وا تصا   بأ ها ال(درة عمى مساعدة المستةدمين كما ُتعرف جو     
 (6.12لمحصوص عمى الةدما  باستجابة عالية3 )اتمين أحمد،

مدل ال(درة عمى التواصص "وُتعرف الباحثتان جودة التفاعل واإلتصاالت إجرائيًا بأنيا   
ما  التى الفعاص والسمس مع المستهمكين لمساعدتهم فى الحصوص عمى السمع والةد

ُتمبى إحتياجاتهم، با  افة إلى إمكا ية حص المشكال  التى تواجههم عبر شبكة 
 المعموما "3

 :Quality of Perceived Informationجودة المعمومة المدركة  -
ةصائص جودة المعموما  من حيث ا تاحية،والحداثة،والدقة،والكفاية  ُتعرف بأ ها    

لشكص الم اسم وذا  عالقة بالمو وع ل  بالدرجة التي وال(ابمية لمفهم، وأن تكون با
 (Delone & Mcl, 2008)يستطيع من ةاللها ال ظام الوفا  بإحتياجا  المستةدمين3

جودة المعمومة المدركة بأ ها م اسبة ومالئمة  (.6.1)محمد بركا كما عرف   
كتمالها المعموما  التى ُي(دمها الموقع ا لكترو ى لم ظمة التجارة ا لكترو   ية وكفايتها وا 

مكا ية ا عتماد  مكا ية فهمها وا  يجازها ودقتها وحداثتها وا   والوصوص إليها3  عميها وا 
" إمداد الُمستهم  بمعموما   جودة المعمومة المدركة إجرائيًا بأنيا الباحثتانوتعرف    

لكترو ية (دمة فى محتول مالئم لمفهم عبر المواقع ا دقي(ة وكاممة ووثي(ة وموجزة مُ 
 والتى ُتسهم بشكص مباشر فى تيسير التسوأل ا لكترو ى"3

 :Website Design Qualityجودة تصميم الموقع  -
تمثمة فى قدرة العميص عمى الحصوص عمى ستةدام مُ تعرف بأ ها قابمية الموقع لإل   

شمص المعموما  أو إتمام التعامص مع م ظمة التجارة اتلكترو ية بأقص قدر من الجهد وت
سهولة اتتصاص والدةوص إلى الموقع وسهولة البحث وتحميص المعموما  المرادة وسهولة 

 (Collier&Beinstock,2006)  لشرا  ودفع الثمن أو إلتائ 3 طمم ا
بأ ها معيار التصميم الم اسم ويشمص جاذبية  (6.16) سيد مصيمحى كماعرفها   

طوط مميزة والصور والممفا  الصوتية الموقع ومالئمت  وألوا   وال صوص المكتوبة بة
والفيديوها  وةريطة الت (ص بين الصفحا  وعمص الموقع مع وسائص العروض المةتمفة 
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مثص )الموبايص، التابم ،الالبتوم(،ومعيار المحتول الم اسم ويشمص حداثة الموقع ووفرة 
ن بإبدا  الرأل المعموما  وت وع المتا  المستةدمة والدقة والمو وعية والسماح لمزائري

ومعيار الت ظيم الم اسم ويشمص و ع شعار لمموقع ووجود عداد لزائرل الموقع، 
-google)ويشمص سهولة الوصوص لمموقع عمى محركا  البحث المةتمفة مثص

Fairefox)  ومعيار المستةدم ويشمص سرعة التحميص وتوفير الةصوصية لممستةدمين
 والتكيف مع إحتياجا  المستفيدين3 

التصميم المالئم لمموقع  " جودة تصميم الموقع إجرائيًا بأنيا الباحثتانوُتعرف   
مكا ية الولوج إلي  وسرعة التحميص وحداثت   ا لكترو ى من حيث طري(ة العرض وا 

  وم اسبة المتة وتيسير إجرا ا  عممية الشرا  أو إلتائها"3 
 :Safetyاألمان  -
الشةصية لمعميص واتتفاأل ال م ى أو الصري   يُعرف اتمان بأ   حماية المعموما    

 وص أو أسا ة استةدام المعموما  عن العمال  أث ا  ت(ديم الةدمة3 ابعدم بيع أو تد
  (Parasuraman etal,2005) 

 وا عتمادبالث(ة  درجة الشعوراتمان بأ    (6.13) ور سعد اهلل، كما عرف    
في الةدمة أو السمعة الم(دمة ومن  ةتما او  وا ست(امة والدفاع عن مصال  العمال 

ي(دمها،أ  يتعمأل بمدل المةاطر المدركة ل تائ  تم(ي الةدمة من المؤسسة،أو م(دمها 
 (6.13)  ور سعد اهلل، 3أو كالهما

م(دار شعور الُمستهمكين بالث(ة والمصداقية  األمان إجرائيًا بأنو" الباحثتانوُتعرف    
حماية سرية و معة الم(دمة عبر المواقع ا لكترو ية مع  مان واتما ة في الةدمة أو الس

البيا ا  الشةصية وبيا ا  البطاقا  ا ئتما ية لمُمستهمكين وعدم إسا ة استةدامها أو 
 ولها لمتير" 3  اتد
 :Competitive Advantage الميزة التنافسية -

قيمة من عروض  ُتعرف بأ ها ال(درة عمى إعطا  العميص المستهدف عرض أعمى     
 (Lindgreen & Wynstra,2005الم افسين3)
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إلى تعريف الميزة الت افسية عمى أ ها ال(يمة الكبيرة التي تُ(دمها  Doyleبي ما ذهم     
شرا  من الالمؤسسة )الموقع ا لكترو ى( لممستهم  والتي تدفع  إلى تكرار عممية 

 (6.16بمفوص ،المؤسسة وبالتالي تزداد حصتها السوقية3  ) زهرة 
عمى ت(ديم ا لكترو ى " قدرة الموقع الميزة التنافسية إجرائيًا بأنيا الباحثتانوُتعرف    

السمع والةدما  لممستهم  التى ُتشبع رةبات  بأعمى جودة ممك ة من م افسيها من حيث 
  التكمفة والت وع والتفرد لمم ت  ومواعيد التسميم وةدما  ما بعد البيع"3

  موك الشرائىالسأنماط Patterns of Purchasing Behavior  : 
سمو  الفرد المتكرر لفترة طويمة من الزمن كما يراه اآلةرون، بأ   ال مط ُيعرف   

 3 حدد عالقات  مع اآلةرينويعمص الفرد بموجب ، ويعتبره ا طوار العام الذ  يُ 
 (3..6)سهيص عبيدا ، 

عن الكائن الحي،  تيجة لعالقت  بظروف  يوصدربأ   عبوارة عون  وشاط  الوسمو ُيعرف و  
رة لمتعووديص،أو التتييوور مون هوذه  م بها  معي وة، ويتمثووص هووذا فووي محاو توو  المتكوورِّ

حتوى تت اسوم موع م(تو يا  حياتو  وحتى يتّح(أل ل  الب(ا  ولج س   الظوروف،
 (1..6ا ستمرار3   )محمود الصعيدل، بشير العالأل،

وووص عمى ات واع صبأ   عمم وفن ومهارة يهدف الى الح الشــراءإلى  " Lendol"رشيوي 
المةتمفة من اتص اف من مصوادر شوورائها بكميا  و وعيا  وأوقا  وأسووعار م اسووبة3 

 (6.12)بيدا  لفت ،هالة حسين ،
ا بأ   ذل  التصرف الذ  ُيبرزه شةص ما  تيجة تعر   إم السمو  الشرائىويعرف    

لم ب  داةمي أو ةارجي  حو ما يطرح من سمع أو ةدما  أو أفكار تعمص عمى إشباع 
 (6.16حاجات  ورةبات 3 )سميرة ق ديص وآةرون،

( إلى تعريف السمو  الشرائى بأ   بمثابة تصرفا  6.13بي ما ذهم )م ا  الياسين،  
لةدما  من لمبحث والتحر ، يسُمكها الُمستهم  من أجص تكوين صورة عن السمع أوا

سعر وجودة وتفاصيص معي ة تمبي حاجات  ورةبات  وذل  ب ا ا  عمى وسائص متعددة مثص 
سمعة الم ت  وةبرات  الساب(ة، با عتماد عمى الت(ييم والمفا مة بي ها من أجص الحصوص 

 عمى قراره الشرائي ةالص وق  محدد3 
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ات شطة والتصرفا  التى ” االسموك الشرائى إجرائيًا بأنيأنماط  الباحثتانوُتعرف   
تصدر من الُمستهم  من ةالص قيام  بالبحث أو بعممية الت(ييم والمفا مة وا  تها ا  

راد الحصوص عميها  شباع حاجات  ورةبات  المتجددة فى بالشرا  لمسمع أو الةدما  المُ 
مل ويش ، و  تطمعات  ومك و ات  وفأل المدل الزم ى وا مكا ا  الشرائية المتاحة ل 

السموك  -السموك الشرائى العاطفى-وىى )السموك الشرائى الرشيد أنماطثالثة 
  الشرائى القيري(".

 :Rational Purchaseالرشيد الشرائى السموك نمط  -
ُيعرف بأ   الشرا  الم( ع الذل ُيمكن تبريره من ةالص تمبيت  لحاجا  الفرد ورةبات       

 يات  الواقعية3ال رورية ويت اسم مع دةم  ومتطمبا  ح
     (6.11، رشا عبدالعاطى إي اس بدير،)
كما ُيعرف بأ   الجهود الحثيثة أو الرشيدة التى يسُمكها الفرد أو الجماعة أو المجتمع    

فى سموك  ا قتصادل اليومى والتفصيمى والتى من ةاللها ي(تصد فى ال ف(ا  ويحافظ 
)مفتاح    لمسمع والةدما  ال رورية3جتعمى الماص من ا سراف و  يطمم أكثر من حا

 (6.16بالحاح،
" الشرا  الهادف ال(ائم عمى إجرائيًا بأنوالرشيد السموك الشرائى  الباحثتانوُتعرف    

 شباع رةبا  وحاجا  الفرد ال رورية بما يتالئم ،التحميص ودراسة قرار الشرا  وتبعات 
 مع دةم  دون إسراف أو تبذير"3 

 :Emotional Purchaseالعاطفى ئى الشراالسموك نمط  -
 (Anna & Jochen,2008) دون وجود  وايا مسب(ة لمشرا 3 فور  ُيعرف بأ   شرا    
إلى تعريف سمو  الشرا  العاطفى بأ   العممية ةير  Tinne ( 2011)بي ما ذهم 

الُمةططة أو العفوية وال اتجة عن حافز معين من ةالص م بها  يتعرض لها الُمستهم  
 ة والتي تؤد  إلى الشرا 3      صدف
" رةبة آ ية لمشرا  ةير السموك الشرائى العاطفى إجرائيًا بأنو الباحثتانوُتعرف   

وقد تكون  ابعة عن وجود محفزا   ،ُمةطط لها دون ال ظر  مكا ا  الُمستهم  المادية
لتتيير وقد تكون بدافع ا ،لمواقع التسوأل ا لكترو ى مفاجئة لممستهم  عبر تصفح ُ 

 والت(ميد وحم الظهور"3
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 :Compulsive Purchase behaviorالقيري الشرائى السموك   -
لحاح داةمي     ُيعرف بأ   الشرا  المتكرر والمزمن،  تيجة إ شتاص الفرد بفكرة الشرا ، وا 

  ي(اوم، وي(وم الفرد بشرا  أشيا    يحتاج إليها و  يستةدمها، ويكون الشرا  لمتةفيف 
اث ومشاعر سالبة، ويع(ب  شعور بالذ م، ويؤد  إلى  تائ  وعواقم سالبة من أحد

 (6.16لمفرد3  )سامية محمد، 
( بأ   سمو    إرادل وا  دفاعى .6.1كما عرفت   شول أبو بكر وأحمد المعمرل )   

 لمشرا  مصحوم برةبة ممحة فى الشرا  ةير المحسوم، وقد يتبعها إحساس بال دم3
"شرا  مزمن ومتواتر  تيجة السموك الشرائى القيري إجرائيًا بأنو  انالباحثتوُتعرف   

رةبة ممحة لمشرا  يصُعم عمى الفرد م(اومتها والتحكم فيها وتدفع  لشرا  أشيا    
 باتستيا  وال دم"3 يحتاجها لمتةفيف من وطأة المشاعر السمبية التى تكت ف  يع(بها شعور

 الشباب الجامعىYoung University :  
( 61-12ُتعرف مرحمة الشبام بأ ها مرحمة المراه(ة المتأةرة والتى تمتد مابين )    

وهى  ،س ة وأ ها مرحمة التعميم العالى وهى المرحمة التى تسبأل مسئولية حياة الرشد
مرحمة اتةاذ ال(رار  حيث يتةذ فيها أهم قرارين فى حياة الفرد وهما إةتيار المه ة 

ةتيار الزوج3 )حامد   (.6.1زهران،وا 
كما ُتعرف مرحمة الشبام بأ ها تم  السن ا  ت(الية من الفئة الُمستهمكة لمموارد إلى    

فئة مُ تجة لمثروة، أ  من عمر ا عالة ا قتصادية إلى عمر ا  تاج ا قتصاد ، أما 
من حيث تكوين اتسرة فاتسر هي مرحمة التعرف عمى الشري  ومن ثم الزواج 

يس اتسرة المست(مة كما أن مرحمة الشبام هي مرحمة تكوين الشةصية وات جام وتأس
 )...6ومعرفة الذا 3  )ا سكوا،

م "هى المرحمة العمرية التى تع(ُ الشباب الجامعى إجرائيا بأنيم الباحثتانوتعرف   
مرحمة المراه(ة وهم طمبة وطالبا  الصف الرابع بالجامعة الذين ت حصر أعمارهم ما 

ةالقيا  لممارسة أدوارهم ا جتماعية حا را   عام66-.6بين والجارل إعدادهم عمميا  وا 
 ومست(بال  بكفا ة عالية تؤهمهم لدعم أسرهم وت مية المجتمع"
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  ثالثًا : حدود البحثResearch Boundaries: 
 النطاق الجغرافيGeographic Boundary:ن الشبام تم اةتيار عي ة البحث م

 3 والم يا أسوان بجامعتي الدارسينالجامعى 
  النطاق البشريHuman Boundary : تينعينة البحث من مجموعتتكون : 
 ( طالم وطالبة من شبام جامعتي.4ن )تكو   م: عينة الدراسة االستطالعية -

ةصائص  ةر ية بحيث يتوافر فيهم صدفية، تم إةتيارهم بطري(ة والم يا أسوان
 دراسة3 العي ة اتساسية لمبحث وذل  لت( ين أدوا  ال

طالم وطالبة من  (364) أشتمم  عي ة البحث عميعينة الدراسة األساسية: -
( طالم وطالبة من الكميا  ا  سا ية 646م هم ) والم يا أسوان شبام جامعتي

طالم وطالبة من  (663و) الةدمة اتجتماعية( - التربية ال وعية -)اتدام
ن يكو وا من طمبة وطالبا  عمى أزراعة(  –العموم-الكميا  العممية)اله دسة 

 ريف وح ر محافظتيومن الُم(يمين بين إلكترو يا  ُمتسوقمن الالصف الرابع و 
من مستويا   وا و وأن يك( س ة 66-.6وترواح  أعمارهم من )والم يا أسوان 

  3اجتماعية واقتصادية مةتمفة
 النطاق الزمنيTime Boundary :اليةتم تطبيأل أدوا  وم(اييس الدراسة الح 

 ةالص العام الدراسىوالم يا أسوان  تيعمي الطالم والطالبا  بجامع
 3 م.6.6م/.6.1

  البحث : رابعًا: أدوات
 اشتمم  أدوا  البحث عمى :  
 (            الباحثتان)إعداد  إستمارة البيا ا  العامة3                        -1
 (            الباحثتان م(ياس الجودة المدركة لمتسوأل اتلكترو ى 3     )إعداد -6
 (الباحثتانالسمو  الشرائى3                  )إعداد أ ماط م(ياس  -4
 :إستمارة البيانات العامة -1

تم إعداد إستمارة البيا ا  العامة بهدف الحصوص عمى بعض المعموما  التي تُفيد      
الجامعى  في إمكا ية تحديد بعض الةصائص ا جتماعية وا قتصادية لدل الشبام

 :عمىمو ع البحث وقد شمم  
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عام(، 66> 64عام، 64>.6العمر) بيا ا  ةاصة بو أوال: البيانات الديموجرافية:
الج س )ذكور/ إ اث(، التةصص الدراسى )الكميا  ا  سا ية، الكميا  العممية(، حجم 

ل أفراد(، الدةص الشهر  6أفراد،كبيرة أكثر من  6أفراد، متوسطة  4اتسرة )صتيرة 
،  ...6> ..16، من ..16>  ...1، من ...1> ..6ل سرة )م ةفض من 

، ..46>  ...4، مرتفع من ...4> ..66، من ..66>  ...6متوسط من 
 (3...6، أكثر من...3>  ..46من

ف ص مواقع اتهمية ال سبية ت تحديدتت من  ثانيا: بيانات تتعمق بالنتائج الوصفية:
 واع السمع والةدما  ت اتهمية ال سبية تحديد، و امعىلمشبام الج التسوأل اتلكترو ى

 ،التسوأل ا لكترو ي مواقعشرؤاها عبر عمى  لشبام الجامعي عي ة البحثا ُي(بصالتي 
ل وتحديد مستو ترو ي لمشبام الجامعي، متسوأل اتلكالجودة المدركة لمستول وتحديد 
ل سبية لمحاور الجودة المدركة وتحديد اتوزان ا ،السمو  الشرائي لمشبام الجامعيأ ماط 

لمتسوأل اتلكترو ي لدل الشبام الجامعي عي ة البحث، وتحديد اتوزان ال سبية ت ماط 
 السمو  الشرائي لدل الشبام الجامعي عي ة البحث3

 مقياس الجودة المدركة لمتسوق األلكترونى: -2
لدل  ترو ىتم إعداد الم(ياس بهدف قياس مستول الجودة المدركة لمتسوأل ا لك  

الشبام الجامعى وذل  في  و  ال(را ا  والدراسا  الساب(ة وفي إطار المفهوم 
تم صياةة عبارا  الم(ياس الذل تكون فى شكم   ،الباحثتانا جرائي الذل و عت  

 عبارة موزعة عمى ةمسة محاور رئيسية وهى : (66ال هائى من)
( عبارة تدور حوص مدل 11عمى )أشتمص هذا المحور  :جودة التفاعل واإلتصاالت:أوال

والفعاص مع مسئولى  تواصص السمسال لجودةإدرا  الُمستهمكين من الشبام الجامعى 
لمساعدتهم فى الحصوص عمى السمع والةدما  التى  الةدمة من المسوقين اتلكترو يين

تى تواجههم عبر شبكة ُتمبى إحتياجاتهم، با  افة إلى إمكا ية حص المشكال  ال
 وما "3المعم
حوص مدل  عبارة تدور (11أشتمص هذا المحور عمى ) : جودة المعمومة المدركة:ثانيا

مكا ية فهمها ع د قيام  و إدرا  الشبام الجامعى لجودة المعموما  ودقتها وو  حها وا 
 بالتسوأل عبر المواقع ا لكترو ية3 
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حوص مدل  ( عبارا  تدور.1أشتمص هذا المحور عمى) ثالثًا: جودة تصميم الموقع:
إدرا  الُمستهمكين من الشبام الجامعى لجودة الموقع ا لكترو ى من حيث طري(ة 

مكا ية الولوج إلي  وسرعة التحميص ب  ومدل م اسبة المتة3  العرض ب  وا 
( عبارة تدور حوص مدل إدرا  الُمستهمكين 11أشتمص هذا المحور عمى) رابعًا:األمان:

ث(ة والمصداقية واتما ة في الةدمة أو السمعة اللمعدص جودة من الشبام الجامعى 
الم(دمة عبر المواقع ا لكترو ية مع  مان سرية وحماية البيا ا  الشةصية وبيا ا  

 3البطاقا  ا ئتما ية لمُمستهمكين وعدم إسا ة استةدامها أو تداولها لمتير
مدل إدرا   (عبارة تدور حوص16أشتمص هذا المحور عمى)الميزة التنافسية: : خامساً 

(درة المسوأل ا لكترو ى عمى ت(ديم السمع والةدما  الُمستهمكين من الشبام الجامعى ل
التى تشبع رةبات  بأعمى جودة ممك ة من حيث التكمفة والت وع لمم ت  ومواعيد التسميم 

 وةدما  ما بعد البيع3
ا ستجابة  (عبارة تتم66:أشتمص هذا الم(ياس فى شكم  ال هائى عمى )تصحيح المقياس

لعبارا  وف(ا  وقد كان تصحي  ا  ( ،-أحيا ا   –عميها وفأل ا ةتيار من ثالث بدائص ) عم
(عمى الترتيم وذل  عمى العبارا  موجبة 1،6،4)متدرج متصص  ثالثي لم(ياس

الصياةة3  ( عمى الترتيم لمعبارا  سالبة4،6،1الصياةة، وم(ياس متدرج متصص )
متسوأل المدركة لجودة العميها الشبام الجامعى فى  حصصيوبذل  تكون أعمى درجة 

 (663( وأقص درجة هى )166ا لكترو ى )
حساب صدق المقياس اعتمد البحث الحالي في التحقق من صدق المقياس 

validity : عمى طريقتين 
  :validity Content)صدق المحتوى ) -)أ(
تم عر   في  ا لكترو ى لمتأكد من صدأل محتول م(ياس الجودة المدركة لمتسوأل  

صورت  اتولية عمى عدد من اتساتذة المحكمين أع ا  هيئة التدريس في مجاص إدارة 
التجارة(  –التربية -التربية ال وعية) ومجاص التربية وعمم ال فس وا قتصاد بكميا  الم زص،

دقة وذل  لمتعرف عمى آرائهم في الم(ياس من حيث  ا،، الم يوالفيوم جامعتى أسوان
وكفاية العبارا  لتح(يأل الهدف  وسالمة الم مون، الصياةة المتوية لمفردا  الم(ياس،

بمغ عدد المحكمين و  ، وم اسبة الت(دير الذ  و ع لكص عبارة الذ  و ع من أجم ،
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( محكم وقد تم حسام  سبة ا تفاأل بين المحكمين عمى كص عبارة من عبارا  14)
إلى  636.األ المحكمين عمى العبارا  ما بين )الم(ياس وتراوح   سبة تكرار إتف

د ف(%( وقد أبدل المحكمون بعض المالحظا  العممية التي أةذ  بها الباحثتان، ..1
وبذل  يكون قد ة ع  ،تم إجرا  بعض التعديال  عمى صياةة بعض العبارا 

 لصدأل المحتول3 الم(ياس 
 (Internal Consistency صدق االتساق الداخمي : ) -)ب( 
تم تطبيأل  لحسام صدأل ا تساأل الداةمي لم(ياس الجودة المدركة لمتسوأل ا لكترو ى  

 طالم وطالبة من الشبام الجامعى، (.4الم(ياس عمى عي ة استطالعية بمغ عددها)
وبعد رصد ال تائ  تم  معالجتها إحصائيا  لحسام معامص ا رتباط بيرسون بين 

 ( التالي يو   ذل :1وص ))عبارا  الم(ياس والدرجة الكمية( وجد
  30= (ن) ( قيم معامالت االرتباط لعبارات مقياس الجودة المدركة لمتسوق اإللكترونى1جدول )

 رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

 معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

 معامل 
 االرتباط

رقم 
العبا
 رة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبا
 رة

معامل 
 االرتباط

1 0.718** 12 0.738** 23 0.809** 34 0.817** 45 0.817** 
2 0.815** 13 0.810** 24 0.794** 35 0.691* 46 0.851** 
3 0.789** 14 0.766** 25 0.823** 36 0.864** 47 0.789** 
4 0.750** 15 0.795** 26 0.788** 37 0.811** 48 0.742** 
5 0.824** 16 0.843** 27 0.870** 38 0.837** 49 0.760** 
6 0.793** 17 0.833** 28 0.689* 39 0.791** 50 0.837** 
7 0.763** 18 0.719** 29 0.781** 40 0.753** 51 0.810** 
8 0.817** 19 0.782** 30 0.814** 41 0.764** 52 0.749** 
9 0.866** 20 0.848** 31 0.763** 42 0.786** 53 0.870** 
10 0.680* 21 0.819** 32 0.864** 43 0.759** 54 0.875** 
11 0.755** 22 0.765** 33 0.755** 44 0.820** 55 0.890** 

  0.05* دال عند مستوي داللو                                         0.01دال عند مستوي داللو ** 

( أن قووويم معاموووص ارتبووواط عبوووارا  الم(يووواس دالوووة إحصوووائيا  ع ووود 1يت ووو  مووون جووودوص)  
مموا يودص 3.6.عبارا  كا   دالوين ع ود مسوتول د لوة 4فيما عدا  ،3.1.د لة  مستول

ا مبإستةدام  في بحثه تانعمى تجا س عبارا  الم(ياس والدرجة الكمية ل  ويسم  لمباحث
 3  الحالي
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 : Reliabilityحساب ثبات المقياس 
م طري(ة ألفا تم حسام الثبا  لم(ياس الجودة المدركة لمتسوأل اتلكترو ي باستةدا     

وتم  Split- half، وباستةدام طري(ة التجزئة ال صفية  Alpha Cronbachكرو باخ 
-Spearmanالتصحي  من أثر التجزئة ال صفية باستةدام معامص إسبيرمان براون 

Brown  جيتمان ،Guttman ( يو   ذل :6والجدوص التالي رقم ) 
 مدركة لمتسوق اإللكتروني( قيم معامالت الثبات لمقياس الجودة ال2جدول )

الجودة المدركة لمتسوق  محاور مقياس
 اإللكترونى

ألفا 
 كروبناخ

التجزئة 
 النصفية

سبيرمان 
 مانجيت بروان

 0.806 0.792 0.815 0.780 جودة التفاعل واإلتصاالت
 0.813 0.871 0.877 0.756 جودة المعمومة المدركة
 0.857 0.769 0.823 0.810 جودة تصميم الموقع

 0.869 0.823 0.786 0.854 األمان
 0.890 0.792 0.805 0.848 الميزة التنافسية
 0.897 0.810 0.885 0.862 المقياس ككل

( 3.1.( أن قيم معامال  ا رتباط دالة ع د مستول )6يت   من جدوص )     
م كا ية  قترابها من الواحد الصحي  مما يدص عمى ثبا  ا ستبيان وصالحيت  لمتطبيأل وا 

 إستةدام  في الدراسة الحالية3
   مقياس السموك الشرائى:

لدل الشبام الجامعى  السمو  الشرائى أ ماطتم إعداد الم(ياس بهدف قياس مستول   
وذل  في  و  ال(را ا  والدراسا  الساب(ة وفي إطار المفهوم ا جرائي الذل و عت  

( عبارة 46شكم  ال هائى من ) ، تم صياةة عبارا  الم(ياس الذل تكون فىالباحثتان
 :  كاآلتي: أ ماطةبرية موزعة عمى ثالثة 

تدور حوص قدرة  ةعبار  (16عمى ) ال مطأشتمص هذا  الرشيد:السموك الشرائى نمط أواًل: 
ال رورية بما يتالئم مع   وحاجات  الشرا  الهادف  شباع رةباتالجامعى عمى  الشام

 بدقة تحديد إحتياجات  م إتةاذ قرار الشرا  بعدأن يت عمى دةم  دون إسراف أو تبذير
 لتحميص بين المواقع وات واع واتسعار لمم تجا  لمم(ار ةتفكيره العميأل و وف(ا   مكا يات  

 لكى يكون سمو  شرائ  صائبا  وحكيما 3 ودراسة قرار الشرا  وتبعات ،
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را  تدور حوص (عبا16عمى) ال مطأشتمص هذا :السموك الشراء العاطفىنمط  ثانيًا:
  دون ال ظر  مكا اتمدل إ دفاع الشبام الجامعى لمشرا  العشوائى التير مةطط ل  

كون يوقد  محفزا  عبر تصفح  لمواقع التسوأل ا لكترو ى،ومدل تأثره بالالمادية، 
 ع التتيير والت(ميد وحم الظهور"3بدافالشرا  
تدور حوص  ةعبار (11عمى) ال مطهذا أشتمص :القيرى السموك الشرائىنمط ثالثًا:

لمشرا  المزمن دون الحاجة ل    ميمو  فى سموك  الشرائىالشام الجامعي تحكم صعوبة 
 شعورعممية الشرا   يع(مو كت ف  ي والحزن الذ لمتةفيف من وطأة المشاعر السمبية 

 3باتستيا  وال دم
تحدد عبارة ت (46: أشتمص هذا الم(ياس فى شكم  ال هائى عمى )تصحيح المقياس

تصحي  عبارا  وتم  (  -أحيا ا   –ا ستجابة عميها وفأل ا ةتيار من ثالث بدائص ) عم 
(عمى الترتيم عمى العبارا  موجبة 1،6،4متصص متدرج ) ثالثي الم(ياس عمى م(ياس
(عمى الترتيم عمى العبارا  سالبة 4،6،1متصص متدرج ) ثالثي الصياةة، وم(ياس

جة يحصص عميها الشبام الجامعى فى السمو  الشرائى وبذل  تكون أعمى در  الصياةة3
 (463( وأقص درجة هى )116هى )

عتمـــد البحـــث الحـــالي فـــي التحقـــق مـــن صـــدق المقيـــاس أحســـاب صـــدق المقيـــاس  
validity : عمى طريقتين 

 : validity Content)صدق المحتوى ) -)أ(
ت  اتولية عمى لمتأكد من صدأل محتول م(ياس السمو  الشرائى تم عر   في صور    

عدد من اتساتذة المحكمين أع ا  هيئة التدريس في مجاص إدارة الم زص، ومجاص 
جامعة الفيوم  التجارة( – ال وعية التربية -التربية وعمم ال فس وا قتصاد بكميا   )التربية

وذل  لمتعرف عمى آرائهم في الم(ياس من حيث دقة الصياةة المتوية  والم يا، وأسوان،
ل ،  محوردا  الم(ياس،وسالمة الم مون، وا  تما  العبارا  المت م ة في كص لمفر 

وبمغ عدد  لتح(يأل الهدف الذ  و ع من أجم ، محوروكفاية العبارا  الواردة في كص 
( محكم وقد تم حسام  سبة ا تفاأل بين المحكمين عمى كص عبارة من 14المحكمين )

 636.المحكمين عمى العبارا  ما بين ) عبارا  الم(ياس وتراوح   سبة تكرار إتفاأل
 %( وقد أبدل المحكمون بعض المالحظا  العممية التي أةذ  بها الباحثتان..1إلى 
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(وود تووم إجوورا  بعووض التعووديال  عمووى صووياةة بعووض العبووارا ، وبووذل  يكووون قوود ة ووع ف
 لصدأل المحتول3

 (Internal Consistency )صدق االتساق الداخمي :  -)م(
السوومو  الشوورائى تووم تطبيووأل الم(يوواس أ موواط ا تسوواأل الووداةمي لم(يوواس  لحسووام صوودأل   

، وبعوود رصوود طالووم وطالبووة موون الشووبام الجووامعى( .4قوامهووا )عمووى عي ووة اسووتطالعية 
 -محوووواورال تووووائ  تموووو  معالجتهووووا إحصووووائيا  لحسووووام معامووووص ا رتبوووواط بيرسووووون بووووين )ال

 ( التالي يو   ذل  :4والدرجة الكمية لمم(ياس( وجدوص )
 ( 30السموك الشرائى )ن(= )أ ماط ( قيم معامالت االرتباط لعبارات مقياس 3جدول )

 رقم 
العبا
 رة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

 معامل 
 االرتباط

رقم 
العبا
 رة

 معامل 
 االرتباط

رقم 
العبا
 رة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبا
 رة

معامل 
 االرتباط

1 .321.** 2 .3266** 16 .336.** 66 .3266*
* 

6. .3346** 
2 .3366** . .3321** 16 .3213** 64 .3331*

* 
4. .3236** 

3 .3314** 1. .3623* 13 .3366** 63 .31.** 41 .36.3* 
4 .3241** 11 .336.** 12 .3216** 66 .323.*

* 
46 .3314** 

5 .333.** 16 .3213** 1. .3622* 66 .334.*
* 

44 .326.** 
6 .366.* 14 .3236** 6. .324.** 63 .3261*

* 
43 .3241** 

7 .3216** 13 .33.1** 61 .32.6** 62 .3243*
* 

46 .3266** 
  0.05* دال عند مستوي داللو                                          0.01** دال عند مستوي داللو 

( أن قووويم معاموووص ارتبووواط عبوووارا  الم(يووواس دالوووة إحصوووائيا  ع ووود 4يت ووو  مووون جووودوص ) 
ممووا يوودص عمووى تجووا س عبووارا  الم(يوواس والدرجووة الكميووة لوو  3.6.،3.1.مسووتول د لووة 
 ا الحالي3مإستةدام  في بحثهب تانويسم  لمباحث

 
 : Reliabilityحساب ثبات المقياس 

السمو  الشرائي باستةدام طري(ة ألفا كرو باخ أ ماط تم حسام الثبا  لم(ياس    
Alpha Cronbach  وباستةدام طري(ة التجزئة ال صفية ،Split- half   وتم التصحي

،  Spearman-Brownاون من أثر التجزئة ال صفية باستةدام معامص إسبيرمان بر 
 ( يو   ذل :3والجدوص التالي رقم ) Guttmanجيتمان 
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 السموك الشرائيأنماط لمقياس ( قيم معامالت الثبات 4جدول )
 مانجيت بروان نسبيرما      التجزئة النصفية ألفا كرونباخ السموك الشرائى أنماط
 .323. 3326.  3213. 3261. الرشيدالشرائى السموك 
 3266. .326. 32.1. 33.6. العاطفىالشرائى  السموك
 .323. 3236. 3213. .323. القيرىالشرائى السموك 

 32.3. .326. .321. 3233. المقياس ككل  
(  قترابها من 3.1.)د لة ( أن  قيم ا رتباط دالة ع د مستول 3يت   من جدوص )  

مكا ية إستةدام  الواحد الصحي  مما يدص عمى ثبا  ا ستبيان وصالحيت  ل متطبيأل وا 
 في الدراسة الحالية3

 المعالجات اإلحصائية :
بعد جمع البيا ا  وتفريتها تم  المعالجة ا حصائية باستةدام بر ام  الحاسم ا لى   

Package For Social Sciences Program (S.P.S.S) Statistical   وذلو
را  وال سوووووم المئويوووووة لمتتيووووورا   جووووورا  التحمووووويال  ا حصوووووائية اآلتيوووووة: حسوووووام التكووووورا

 Alphaكرو بوواخ  حسووام معووامال  الثبووا  لم(وواييس الدراسووة بطري(ووة ألفووا الدراسووة،
Cornbach  والتجزئة ال صفيةGuttman   ومعادلوة التصوحيSpearman Brawn، 

درجووة ا رتبوواط بووين متتيوورا  الدراسووة، تحميووص التبوواين  Personومعامووص ارتبوواط بيرسووون
، واسووتةدام اةتبووار  F. testباسووتةدام اةتبووار )ف(  One Way Anovaاتحوواد  

(L.S.D " "ار ا  المتعددة لمتعرف عموى د لوة الفوروأل بوين المتوسوطا ، واةتبوار)لمم )
T.test  المتعووددا  حوودار ،وتحميووص  Multiple regression analysis  بإسووتةدام

 3( Step wise)الةطوة المتدرجة إلى اتمام
   -وتفسيرىا: النتائج تحميميا

  :أوال : نتائج وصف العينة 
 (:6فيما يمى وصف شامل لعينة البحث بالجدول ): وصف عينة البحث -1
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 463وفقًا لمخصائص االجتماعية واالقتصادية حيث )ن(= البحثلعينة ( التوزيع النسبى 5جدول )
النسبة  العدد العمر

 المئوية
النسبة  العدد حجم األسرة

 المئوية
 .633 116 أفراد(4صتيرة ) 6331 411 عام  64>.6
 3632 613 أفراد(6متوسطة ) .463 166 عام66> 64

 6234 141 أفراد( 6كبيرة )أكثر من  % ..1 364 المجموع 
ال سووووووووووووووووووووووووووووووووووبة  العدد الج س

 المئوية
 % ..1 364 المجموع 

متوسووط الوودةص الشووهر  ل سوورة  .313 1.3 ذكور 
 بالج ية

ال سووووووووووووووووووووووووووووبة  العدد
 المئوية

 633 11 ...1> ..6من  م ةفض 6231 .66 إ اث 
>  ...1موووووووووووووووووووووووووون  % ..1 364 المجموع 

16..  
61 336 

التةصوووووووووووووووووووووووووووووص 
 الدراسى

ال سووووووووووووووووووووووووووووووووووبة  العدد
 المئوية

 
 متوسط

 ..16موووووووووووووووووووووووووووووووووووووون 
<6... 

46 332 

>  ...6موووووووووووووووووووووووووون  6432 .63 الكميا  ا  سا ية
66.. 

63 1136 

 ..66موووووووووووووووووووووووووووووووووووووون  3636 613 الكميا  العممية 
<4... 

66 16 

>  ...4موووووووووووووووووووووووووون  مرتفع % ..1 364 المجموع 
46.. 

3. 13 

>  ..46موووووووووووووووووووووووووووووون 
3... 

.1 1.33 

 .633 116 ...6أكثر من
 % ..1 364 المجموع 

( أن أعموووى  سوووبة مووون أفوووراد عي وووة البحوووث ترواحووو  أعموووارهم 6إت ووو  مووون الجووودوص)   
بي مووا أقووص  سووبة كا وو  لموون ترواحوو  أعمووارهم  ،%(6331عووام ( ب سووبة )64> .6موون)
وتبين أي ا أن أعمى  سبة من أفراد عي ة البحث  ،%(.463ب سبة ) (عام66> 64من)

%(، كموووا أظهووور .313بي موووا بمتووو   سوووبة الوووذكور ) ،%(6231كوون مووون ات ووواث ب سوووبة )
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الجوودوص أن أعمووى  سووبة موون أفووراد عي ووة البحووث موون الممتح(ووين بالكميووا  ا  سووا ية ب سووبة 
ت   كذل  من  ،%(3636مية )%(، بي ما بمت   سبة الممتح(ين بالكميا  العم6432) وا 

الجدوص أن أكبر  سبة من الشبام الجوامعى أفوراد عي وة البحوث ي تموون إلوى اتسور كبيورة 
%(،أموا أقوص  سوبة فهوم ممون ي تموون إلوى اتسور 3632أفوراد( ب سوبة )6الحجم )أكثر من 
كمووووا أظهووور الجووودوص أن أةمووووم أفوووراد عي ووووة ،%(.633أفووووراد( ب سوووبة )4صوووتيرة الحجوووم )

%(، يميهووا فئووة الوودةص .633ب سووبة) ...6أكثوور موون ي تمووون لفئووة الوودةص المرتفووعالبحووث 
( ج يووة ب سووبة ..46>  ...4%(، ثووم موون )1.33ب سووبة )( ج يوو  ..3> ..46موون)
( ج يو  حيوث بمتو  ال سوبة ...1>..6مون %(، كما تبين أن أقص متوسوط دةوص )13)
(6333)% 
 :الشباب الجامعى لدى ةمواقع التسوق اإللكترونى المفضلاألهمية النسبية ل -2

 انشباب انجامعي األهمَة اننسبَة نمواقع انتسوق اإلنكتروني انمفضهة ندى(  6جدول ) 

 الترتيب النسبة المئوية  العدد مواقع التسوق اإللكترونى المفضمة 
 اتوص 6436 6.3 مواقع عربية
 الثالث 1.31 33 مواقع أجنبية

 الثا ي 6633 166 مواقع محمية )داخل حدود الدولة(
  %100 463 المجموع

التسووووأل يف ووومون أعموووى  سوووبة مووون أفوووراد عي وووة البحوووث  أن (6)ت ووو  مووون جووودوص إ    
، يميهوا مواقوع التسووأل %6436 سوبة حيث بمت  ال العربية مون مواقع التسوألا لكترو ى 

 ،%1.31كا وو  لمواقووع التسوووأل اتج بيووة ب سووبة أمووا أقووص  سووبة %، 6633المحميووة ب سووبة
باتمان ومعدص جوودة أف وص الشبام الجامعى إستشعار  سبم ذل  إلى تانجع الباحثوتر 

وا  ةفوواض  المعرو ووةوالم تجووا  تميوووز وت ووووع السووومع و   سووبيا  موون حيووث السووعر والةدمووة
بالمتووة العربيووة ةاصووة مووع عوودم تمكوون  سووبة كبيوورة موو هم  وسووهولة التواصووصتكمفووة الشووحن 

وهوذا يةتموف التسوأل اتج بيوة،  التسوأل من مواقع لمتا  اتج بية وبالتالى يحجمون عن
المواقووع اتج بيووة تعتبوور موون أكثوور  ( التووى أكوود  فيهووا أن6.14)تها ى ف(يوو ،دراسوووة مووع 

 3 المواقع العربية فالمحمية ثم التسوأل من ةاللهاالمواقع التي يتم 
لبحـث عينـة االشـباب الجـامعى  ُيقبلنواع السمع والخدمات التي األهمية النسبية أل -3

 : التسوق اإللكتروني مواقعشرؤاىا عبر عمى 
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عهي  قبم انشباب انجامعٌ عَنة انبحثٍ  انتٌ  نواع انسهع وانخدماتاألهمَة اننسبَة أل (7جدول)

 463= (ن) انتسوق اإلنكترونٌ مواقع شرؤاها عبر

عمى شرؤاىا الشباب  قبليُ السمع والخدمات التي 
 عبر مواقع التسوق اإللكتروني

 الترتيب لنسبة المئويةا العدد

 الثاني 16.4 76 مستحضرات التجميل والعطور
 األول 17.93 83 المالبس

 الرابع 13.6 63 األحذية والحقائب
 الثالث 15.6 72 األكسسورات

 الخامس 11 51 اليواتف الخموية وممحقاتيا
 السابع 7.13 33 أجيزة كمبيوتر وممحقاتيا

 السادس 9.91 46 سمع غذائية
 التاسع 2.6 12 دمات تعميميةخ

 الثامن 4.54 21 خدمات النقل والمواصالت
 العاشر 1.31 6 خدمات صحية
  %100 463 المجموع

عي ووووة البحوووث  الشوووبام الجوووامعى قوووامأن أكثووور السووومع التوووي  (3إت ووو  مووون الجووودوص )   
لووووى المراكوووز الثالثوووة اتو  تصووودر عووون طريوووأل مواقوووع التسووووأل ا لكترو وووي والتوووي بشووورائها 

التاليووووووة  بال سووووووم ،اتكسسوووووورا التجميص المالبوووووس ،مستح ووووورا كا ووووو  عموووووى التووووووالي 
وممح(اتهووا أقووص  روتجهووزة كمبيوو%، بي مووا كا وو  أ٠636، % 1633%،133.4بالترتيوووم 

%، وترجوع الباحثتوان ذلو  3314السمع شرا  عبر التسوأل ا لكترو ى حيث بمت  ال سوبة
ثوووص المظهووور فيهوووا ا هتموووام اتكبووور وبالتوووالى أن الشوووبام الجوووامعى فوووى مرحموووة عمريوووة يم

ووجوود العديود مون  ي صم إستهالكهم عمى السمع الكماليوة وةاصوة موع إ ةفواض تكمفتهوا
العووروض والتةفي ووا  إلووى جا ووم ت وووع الماركووا  وبالتووالى تم(ووى قبووو   ورواجووا  لوودل فئووة 

واقوع التسووأل الشبام الجامعى، كما إت و  مون الجودوص أن أكثور الةودما  تودوا   عبور م
هووى ةوودما  ال (ووص والمواصووال  حيووث  عي وووة البحووث اتلكترو ووى لوودل الشووبام الجووامعى

% بي ما كا   الةودما  الصوحية هوى أقوص أ وواع الةودما  التوى يوتم 3363بمت  ال سبة 
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%؛ وهووووووذ يتفووووووأل مووووووع دراسووووووة )تهووووووا ى 1341تسوووووووقها إلكترو يووووووا  حيووووووث بمتوووووو  ال سووووووبة 
مع الكمالية وةدما  السفر والرحال  سجم  أعموى ( التى أكد  فيها أن الس6.14ف(ي ،

 ال سم تسوقا  عبر ات تر   لدل المستهمكين3 
السموك الشرائى أنماط و  الجودة المدركة لمتسوق األلكترونيى الوعى بمستو  -4

 لمشباب الجامعى عينة البحث : 
متسوق الفروق بين أفراد عينة الدراسة  في مستوى الوعي بالجودة المدركة ل( 8جدول )

 463= (ن) األلكتروني، ومستوى السموك الشرائي

 المتغير
 مرتفع
%70أكثر من   

أكثر من  متوسط
55 :%70%  

منخفض أقل من 
50 : %55%  المجموع 

 %النسبة العدد النسبة % العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
مستول الجودة 
المدركة لمتسوأل 

  اتلكترو ي
63 1432 116 6336 623 66 364 1..% 

مستول السمو  
 الشرائي 

31 1634 166 6336 666 6333 364 1..% 

 جودة المدركة لمتسوأل اتلكترو يإ ةفاض مستول الوعى بال (2ت   من جدوص)إ   
من أفراد العي ة كان  %66 سبة حيث وجد أن  لدل الشبام الجامعى عي ة البحث

ى قيام  شبام الجامعى فعشوائية الوترجع الباحثتان ذل  إلى ، مستواهم م ةفض
التى  حيث يجد  فس  أمام ة م واسع من المواقع ا لكترو ية التسوأل اتلكترو ىب

حيث تجذب  طري(ة العروض ووجود الةصوما  تطرح م تجا  مت وعة   حصر لها 
لمتسوأل مجودة المدركة ل وج  اتةرل لويحصر  فس  أمام السعر دون ال ظر 

  3 اتلكترو ي
لدل الشبام السمو  الشرائى بإ ةفاض مستول الوعى  (2من الجدوص ) ت  إكما      

% من أفراد العي ة كان مستواهم 6333الجامعى عي ة البحث حيث وجد أن  سبة 
 يتحدد لدل الشام الجامعى منالسمو  الشرائى أن  وترجع الباحثتان ذل  إلى م ةفض؛

 ما  لدي  تجاه اآلةريناإلتز م وجود با  افة إلى عد م طمأل قدرت  المادية واحتياجات ،
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ةاصة إذا تواكم ذل  مع ةيام التوجي   م   بسمبيا  قراره الشرائىفي فأل دون وعى 
 3 من قبص اتسرةوا رشاد 

لمشباب الجامعي  الجودة المدركة لمتسوق األلكتروني الوزن النسبي لمحاور  -5
 .عينة البحث

 كة لمتسوأل اتلكترو ي لمشبام الجامعيلمحاور الجودة المدر ( الوزن ال سبي .جدوص )
 364= (عي ة البحث )ن أفراد

لمحاور الجودة المدركة الوزن النسبي 
 لمتسوق األلكتروني

 الرتبة النسبة المئوية% الوزن النسبي

 الثالثة .6.3 6.1 جودة التفاعص وا تصا  
 الةامسة 232 133 جودة المعمومة المدركة
 الرابعة 1633 164 جودة التصميم لمموقع

 الثا ية 6332 426 اتمان
 اتولى 6.32 314 الميزة الت افسية
%..1 .142 المجموع   

الشبام لدل  اتولىفى المرتبة   أن الميزة الت افسية جا  (.)تبين من جدوص   
تمثص اتولوية لسمع أن تكمفة ا إلىذل   تانوترجع الباحث ؛%(6.32ب سبة ) الجامعى

ظص ا رتفاع فى ةاصة  سرت تالدةص المالى  عمىالشام  عتماده لدل المستهم  
عاص من  توفر قدر ، كما أنالحاجا  المتعددة والمتجددة (ابصمُ  الُم طرد فى اتسعار

، لمستهم  لمتسوأل اتلكترو ىيترل اوا لتزام بمواعيد التسميم لمسمع والةدما  الجودة 
اتسعار مثم  عامص الجذم اتوص  أن (.6.1وهذا يتفأل مع دراسة هب  مصطفى )

  تر  3تلممستهم  الشام ع د تسوق  عبر ا
ب سبة  الشبام الجامعىلدل ية  الثافى المرتبة  من الجدوص أن اتمان جا  أت  كما 

الةصوصية من المحددا  اتمان و  اأن ع صر  ذل  إلى تانوترجع الباحث ،%(6332)
المستهم  الشام  درا إكما أن  اتلكترو ية، لث(ة المستهمكين بمواقع التسوألاتساسية 

البيا ا  الشةصية وبيا ا  بطاقة كُيدلى بها الُمستهم  التى ةطورة المعموما  ب
 وتعر   لعمميا  ال صم وا حتياص سا  تدوالها أث ا  تسوق الصرف اآللى والتى قد يُ 

 3اتمر الذل يجعم  يف ص  ظام الدفع ع د ا ستالم
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لدل ة لثالثافى المرتبة   جا جودة التفاعص وا تصا   ص أن الجدو  أظهركما  
وسالسة الجودة أن  ذل  إلى تانوترجع الباحث، %(.6.3ب سبة) الشبام الجامعى

وأسموم التواصص الشام عمى المستول الت( ى بص المستهم   والتواصص معلتفاعص ا
وتجذب  لمشرا  عبر  ذلص ل  العديد من الصعوبا  التى يجدها أث ا  تسوق تُ الالئأل 
 ات تر  3

لدل ة الرابعفى المرتبة   جا  جودة تصميم الموقعأن وتبين أي ا  من الجدوص   
التصميم جودة أن  ذل  إلى تانوترجع الباحث ؛%(1633ب سبة ) الشبام الجامعى

مكا يا المحتول و  فى عرض السمع والةدما  تجذم المستهم  الموقع اتلكترو ى  وا 
 تجذمت( يا  عالية لمرسوم والفيديو والصو  التى  المسوأل ستةدمالشام حيث ي
وت وع  ولكن مع تطمع  لمعديد من مواقع التسوأل الشرا وتشجعهم عمى مرتادل الموقع 

ذا ، وهمعدص ات بهار بالموقع ويركز عمى احتياجات  فى  و  إمكا يات  ي(صالسمع 
شكص ثان كترو ى تُ لدة الموقع ات( التى أكد  أن جو 6.13يةتمف مع داسة س ا  دواود)

 اتلكترو ى3 التسوألفى أكثر معيار من معايير الجودة المدركة تأثيرا  
 الةامسةفى المرتبة   جا جودة المعمومة المدركة  من الجدوص أن أت  كما   

إ دفاع  أن ذل  إلى تانوترجع الباحث ؛%(232ب سبة ) الشبام الجامعىلدل  واتةيرة
عت(اده بأ   كص ما هو حديث وعصرل و  ةجارامس التسوأل اتلكترو ى و الشبام  حو هو  ا 

  يرتكز عمى معيار جودة المعمومة ب(در ُممم بكثير من المعارف والمعموما  تجعم  
 3فى  و  ةبرات  وةبرا  رفاق  بحث  عن إشباع احتياجات 

 .حثالشباب الجامعي عينة البلدى  الوزن النسبي ألنماط السموك الشرائي -5
 463= (عينة البحث )نالجامعي  لمشباب ألنماط السموك الشرائي( الوزن النسبي 10جدول )

 الرتبة ال سبة المئوية% الوزن ال سبي أ ماط السمو  الشرائي
 الثا ية 4633 432 السمو  الشرائي الرشيد
  اتولى 6633 3.6 السمو  الشرائي العاطفي
  لثةثاال .1.3 1.4 السمو  الشرائي ال(هر 

%..1 33. المجموع   
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لدل  اتولىجا  فى المرتبة  السمو  الشرائي العاطفي مط أن  (.1)تبين من جدوص    
معدص الشعور  إ ةفاضإلى ذل   تانوترجع الباحث ،%(6633)ب سبة  الشبام الجامعى

عتماد الشام ها وطبيعة المرحمة العمرية التى يمر ب أسرت  في ا  فاأل عمى بالمسئولية وا 
من أجص التتيير  وحب  لمظهور بمظهر تئألحيث يستهوي  كص ما هو جديد وعصرل 

  حو الشرا  العاطفى3إ دفاع يجعم  فى حالة والتجديد 
لدل الثا ية جا  فى المرتبة  الرشيدالسمو  الشرائي  مط من الجدوص أن  أت  كما     

الشام لهذا  توج  أن ذل  إلى تانوترجع الباحث ؛%(4633ب سبة ) الشبام الجامعى
ع د شعوره ب رورة الترشيد والحصوص عمى  إ طرارا  قد يكون  ى لمشرا السموكال مط 

 أو  تيجة لتعزيز هذا السمو  من قبص أسرت  م ذ الصتر3إحتياجات  فى  و  إمكا يات  
 الثالثةجا  فى المرتبة  ال(هر السمو  الشرائي  مط وتبين أي ا  من الجدوص أن     

ال مط هذا  أن ذل  إلى تانوترجع الباحث ،%(.1.3)ب سبة  شبام الجامعىاللدل 
ستهم  الشام حيث تدفع  بالحالة ال فسية لممُ فى الم(ام اتوص  يرتبطالشرائى مسمو  ل

 3الفعمية لمشرا ب هم دون الحاجة  لمشرا  و توط السمبية مشاعره 
 ثانيًا : النتائج في ضوء فروض البحث : 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في محاور مقياس الجودة المدركة الفرض األول: 
جودة  -جودة المعمومة المدركة  -لمتسوق اإللكترونى )جودة التفاعل واإلتصاالت

الميزة التنافسية( لدى الشباب الجامعى عينة البحث تبعًا  -األمان –التصميم لمموقع
لعمر، التخصص الدراسى ،حجم متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي )الجنس، ال

 األسرة، الدخل الشيرى لألسرة(.
  -ولمتح(أل من صحة هذا الفرض تم :

لموقووف عموى د لوة الفوروأل  بوين متوسوطا  درجوا   T.Testإجرا  اةتبار " "  -
الشوووووبام الجوووووامعى عي وووووة البحوووووث عموووووي محووووواور م(يووووواس الجوووووودة المدركوووووة لمتسووووووأل 

لج س،العمر،التةصوووص الدراسوووى(3 كموووا هوووو ا لكترو وووى تبعوووا لمتتيووورا  الدراسوووة )ا
 (143-16-11مو   بالجدواص )

لموقووف عموى د لوة الفوروأل بوين  F. Testإجرا  تحميص التباين  يجواد قيموة "ف" -
 محاور م(ياس الجودة المدركة لمتسوأل ا لكترو ى وكص متتير من متتيرا  الدراسة3
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ين متوسوووطا  درجوووا  لموقووووف عموووى د لوووة الفوووروأل بووو (L.S.Dإجووورا  اةتبوووار) -
م(ياس الجودة المدركة لمتسوأل ا لكترو وى لودل الشوبام الجوامعى عي وة البحوث تبعوا  

 (133-16،16–13لمتتيرا  الدراسة كما هو مو   بالجداوص من )
محاور  عمى( الفروق بين متوسطات درجات استجابات الشباب الجامعى عينة البحث 11جدول )

  463الجودة المدركة لمتسوق اإللكترونى وفقًا لمجنس )ن(=
الجودة المدركة لمتسوق 

 اإللكترونى
المتوسط  الجنس

 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 المعياري

Stander. D 

 قيمة
 " ت "

مستوى 
 الداللة

جودة التفاعص 
 وا تصا  

 ذكور
 إ اث 

333342 
363.16 

123366 
13362. 

 ةير داص  3343.

 ذكور ودة المعمومة المدركةج
 إ اث

363622 
333616 

1336.1 
133166 

 ةير داص  3611.

 ذكور جودة تصميم الموقع
 إ اث

3431.. 
343.36 

143361 
133..6 

 ةير داص  3621.

 ذكور اتمان
 إ اث

363466 
36341. 

  1636.3 
1632.1 

 ةير داص  3413.

 ذكور الميزة الت افسية
 إ اث

333611 
333613 

123.1 
123.6. 

 ةير داص .31.

 درجوا فى متوسوطا  عدم وجود فروأل ذا  د لة إحصائية  (11يتبين من الجدوص)   
جميووووع محوووواور م(يوووواس الجووووودة المدركووووة لمتسوووووأل عمووووى الشوووبام الجووووامعى عي ووووة البحووووث 

 جوودة تصوميم الموقوع، ا لكترو ى)جودة التفاعوص وا تصوا  ، جوودة المعموموة المدركوة،
ذلوو  إلووى أن إسووتةدام الشووبام  الباحثتووانوترجووع  ،وف(ووا  لمجوو س الت افسووية(اتمووان، الميووزة 

الجوووامعى مووون الج سوووين لمحاسووووم واتجهوووزة الةمويوووة الحديثوووة موووع تووووافر ات تر ووو  ُييسووور 
عمميوووة التسووووأل اتلكترو وووى عبووور المواقوووع اتلكترو يوووة المةتمفوووة وُيتوووي  فرصوووة التواصوووص 

عموموووا  الموووراده عووون الم تجوووا  وم(ار تهوووا الفعووواص الوووذل ُيمكووو هم مووون الحصووووص عموووى الم
بووووالمعروض عمووووى المواقووووع اتةوووورل مووووع إمكا يووووة ا طووووالع عمووووى أرا  الُمسووووتهمكين عوووون 
الم تجا  المطروحوة وأسوعارها ومودل جودتهوا إلوى جا وم ةبوراتهم الشورائية السواب(ة عموى 

تُشوكص مواقع التسوأل والتى تت افر مع الم(وما  الشةصية لممسوتهم  وبيئتو  المحيطوة ف



 

721 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

وهوذا يتفوأل موع  ،العامص الحاسم لمعايير الجودة المدركة لمتسوأل اتلكترو ى ولويس ج سو 
( التووووووى أكوووووود  أن ال وووووووع   يوووووؤثر عمووووووى ا تجوووووواه لمتسوووووووأل Rababah،(2013دراسوووووة 

 اتلكترو ى3 
( الفروق بين متوسطات درجات استجابات الشباب الجامعى عينة البحث في محاور 12جدول )

  463كة لمتسوق اإللكترونى وفقًا لمعمر )ن( =الجودة المدر 
الجودة المدركة 
 لمتسوق اإللكترونى

المتوسط  العمر
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 المعياري

Stander. D 

 قيمة
 " ت "

مستوى 
 الداللة

جودة التفاعص 
 وا تصا  

 عام64>.6
 عام66>64

363662 
3632.1 

.3614 
143.32 

4.3113  .3.1 
 

 عام64>.6 المدركةجودة المعمومة 
 عام66>64

343666 
323423 

1.3623 
1636.3 

443624 .3.1 
 

 عام64>.6 جودة تصميم الموقع
 عام66>64

333..2 
333666 

1.3.2. 
163..4 

463113 .3.1 
 

 عام64>.6 اتمان
 عام66>64

313.23 
36364. 

23611 
143.13 

41331. .3.1 
 

 عام64>.6 الميزة الت افسية
 عام66>64

363.13 
2.3641 

133.16 
1233.. 

433664 .3.1 
 

أن ه وووا  فروقوووا  ذا  د لوووة إحصوووائية ع ووود مسوووتول د لوووة  (16يتبوووين مووون الجووودوص )    
جميوووع محووواور فوووى متوسوووطا  درجوووا  الشوووبام الجوووامعى عي وووة البحوووث عموووى  (3.1.)

م(يواس الجووودة المدركووة لمتسوووأل ا لكترو ى)جوودة التفاعووص وا تصووا  ، جووودة المعمومووة 
وف(ووا  لمعموور لصووال  الفئووة العمريووة  ،جودة تصووميم الموقع،اتمووان،الميزة الت افسووية(المدركووة
ذل  إلى أن كمما أرتفع الم ح ى العمرل لمشوبام  الباحثتانوترجع  ،عام(66>64اتكبر)

الجوووامعى و  سووويما لمووون اعتوووادوا التسووووأل عبووور ات تر ووو  كمموووا إزدادوا ةبووورة وح كوووة فوووى 
وفووى الحصوووص عمووى المعمومووة المطموبووة عوون الم تجووا   أسوواليم التواصووص مووع المسوووقين

كما يكو ون أكثر  ومدل جودتها وم اسبة سعرها وفرص العروض والتةيف ا  المتاحة،
موويال  ل حتيوواط فووى تسوووقهم بمووا يووؤم هم موون عمميووا  ال صووم واتحتيوواص التووى تووتم عبوور 

تُ اسوووبهم وتحفووووظ  بعوووض المواقوووع اتلكترو يوووة بوووص واةتيوووارهم لطري(وووة الووودفع اتم ووو  التوووى



 

722 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ح(وقهم كالدفع ال (دل حواص ا سوتالم حتوى يتمك ووا مون التسووأل إلكترو يوا  بشوكص ُمر وى 
(التووى أكوود  أن الجووودة المدركووة لمتسوووأل Nikalje،(2013وهووذا يةتمووف مووع دراسووة ،لهووم

 ا لكترو ى   تتأثر بالمرحمة العمرية لممستهم 3 
ات الشباب الجامعى عينة البحث في محاور ( الفروق بين متوسطات درجات استجاب13جدول )

 463الجودة المدركة لمتسوق اإللكترونى وفقًا لمتخصص الدراسى )ن( =
الجودة المدركة لمتسوق 

 اإللكترونى
التخصص 
 الدراسى

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 المعياري

Stander. D 

 قيمة
 " ت "

مستوى 
 الداللة

 عممى وا تصا  جودة التفاعص 
 سا ىإ 

3136.4 
3.3666 

113423 
.32.1 

 ةير داص ..34.

 عممى جودة المعمومة المدركة
 إ سا ى

3.3613 
3.3..1 

.332. 

.3.61 
 ةير داص 4163

 عممى جودة تصميم الموقع
 إ سا ى

6.3133 
3.3366 

23.66 
.364. 

 ةير داص .62.

 عممى اتمان
 إ سا ى

343.23 
3336.1 

143113 
133..1 

 ةير داص 3143

 عممى زة الت افسيةالمي
 إ سا ى

363134 
363.14 

163.63 
16334. 

 ةير داص 3.63

فى متوسطا  درجوا  (عدم وجود فروأل ذا  د لة إحصائية 14تبين من الجدوص )    
الجوووووووودة المدركوووووووة لمتسووووووووأل الشوووووووبام الجوووووووامعى عي وووووووة البحوووووووث عموووووووى جميوووووووع محووووووواور 
كووة، جووودة تصووميم الموقووع، ا لكترو ى)جووودة التفاعووص وا تصووا  ،جودة المعمومووة المدر 

ذلو  إلوى أن الشوبام  الباحثتوانوترجع ،اتمان، الميزة الت افسية( وف(ا  لمتةصص الدراسوى
يمرون بمرحص عمرية واحدة يت(ارم فيها المستول الفكرل والةبرا  وال(درة عموى التعاموص 

اركون مع ا لكترو يا  التى تحكوم إةتيوارتهم ومودل تفواعمهم موع مواقوع التسووأل، كمايتشو
فيهوووا اتهتماموووا  وا حتياجوووا  مووون السووومع والةووودما  التوووى يتسووووقون مووون أجمهوووا وفوووى 
اتةموم تكوون الهواتوف الةمويوة والمالبووس ومستح ورا  التجميوص وةيرهوا مون الكماليووا  
ال ابعوووة مووون ا هتموووام بوووالمظهر وحوووم الظهوووور وُمحاكووواة اتوسووواط التوووى يحيوووون فيهوووا و  

 اص عمى الجودة المدركة لتسوقهم ا لكترو ى3 يكون فيها مجاص الدراسة ذا ب
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( تحميل التباين بين متوسطات درجات الشباب الجامعى عينة البحث عمى محاور 14جدول )
 463الجودة المدركة لمتسوق اإللكترونى وفقًا لحجم األسرة )ن( =

الجودة 
المدركة 
لمتسوق 
 اإللكترونى

 مجموع  مصدر التباين
 المربعات
Sum of 

squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستوى 
 الداللة

جودة 
التفاعص 

 وا تصا  

 بين المجموعا  
 داةص المجموعا 

32243.26 
4.62.3631 

62213466 
1163462 

6 
361 

343.46 .3.1 
 

 364 421343663 المجموع 
جودة 

المعمومة 
 المدركة

 بين المجموعا  
 جموعا داةص الم

2.3634.1 
616213662 

362.3331 
2.361. 

6 
361 

633.61 .3.1 

 364 .4.663366 المجموع 
جودة 
تصميم 
 الموقع

 بين المجموعا  
 داةص المجموعا  

236.3613 
166333.46 

3.2.3166 
623616 

6 
361 

663.4. .3.1 

 364 634363666 المجموع 
 بين المجموعا   اتمان

 داةص المجموعا 
.62.3421 
136643..3 

43.63332 
663433 

6 
361 

6.3316 .3.1 

 364 642363422  المجموع
الميزة 
 الت افسية

 بين المجموعا  
 داةص المجموعا 

362.3636 
6166332.1 

34613.1. 
3636.. 

6 
361 

663641 .3.1 

 364 6.6633.36 المجموع
إحصائية بين أفراد عي ة البحث  ( أن ه ا  فروقا  ذا  د لة13) يت   من الجدوص 

في محاور الجودة المدركة لمتسوأل ا لكترو ى تبعا  لحجم اتسرة حيث كا   قيمة " ف" 
لمم(ار ا   (.3L.S.D ولبيان اتجاه الد لة تم إجرا  اةتبار)3.1.دالة ع د مستول 

 المتعددة وفيما يمي بيان بذل 3 
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الشباب الجامعى عينة البحث عمى محاور  ( داللة الفروق بين متوسطات درجات15جدول )
 463الجودة المدركة لمتسوق اإللكترونى وفقًا لحجم األسرة )ن( =

 جودة المعمومة المدركةمحور  جودة التفاعل واإلتصاالتمحور 
حجم 
 األسرة

 صتيرة
 .64361م =

 متوسطة
 463623م= 

 كبيرة
 3.3346م=

 صتيرة
 6.36.3م=

 متوسطة
 663.61م=

 كبيرة 
 433662م=

   و    و صغيرة
  و 33662**   و 3616.**  متوسطة
 و 133.33**  1.32.6**  و .16331**  623416**  كبيرة

 األمانمحور  جودة تصميم الموقعمحور 
حجم 
 األسرة

 صتيرة 
 123366م=

 متوسطة
 .66311م=

 كبيرة
  .41343م=

 صتيرة
 163.23م=

 متوسطة
 6.323م=

 كبيرة
 .4.312م=

   و   و صغيرة
  و 33321*   و .63.2*  متوسطة
 و 33631**  163364**  و **3613. 2..143**  كبيرة

  الميزة التنافسية محور
حجم 
 األسرة

 صتيرة 
 .6.364م= 

 متوسطة
 6.3666م= 

 كبيرة
 463113م=

   و صغيرة
  و 33.66**  متوسطة

 و **133463 163.63**  كبيرة
 **.3.1                                                 *.3.6 

 أن ه وووووا  فروقوووووا  ذا  د لوووووة إحصوووووائية ع ووووود مسوووووتول د لوووووة (16يتبوووووين مووووون جووووودوص)  
جميووع فووى متوسووطا  درجووا  الشووبام الجووامعى عي ووة البحووث عمووى ( 3.1.) (،3.6.)

محووواور م(يووواس الجوووودة المدركوووة لمتسووووأل ا لكترو ى)جوووودة التفاعوووص وا تصوووا  ،جودة 
وف(ا  لحجم اتسرة لصال   لمدركة،جودة تصميم الموقع اتمان،الميزة الت افسية(المعمومة ا

ذل  إلى أن زيادة حجوم اتسورة  الباحثتانوترجع ،تسركبيرة الحجم  الشبام الذين ي تمون
تع ووى مزيوود موون ال ووتوط ا جتماعيووة وا قتصووادية والتووى توو عكس عمووى الوفووا  بمتطبووا  

معى ةاصووة مووع إرتفوواع أسووعار السوومع والب ووائع المسووتوردة اتب ووا  و سوويما الشووبام الجووا
وةوال  المالبووس واتحذيوة واتجهووزة ا لكترو يوة بعوود تحريور صوورف الج يوة المصوورل ممووا 
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دفوووع الشوووبام لمتسووووأل ا لكترو وووى موووع التووودقيأل فوووى اتةتيوووار والمعموموووا  التوووى يتحصوووص 
ة أن أةمووم تسوووقهم قووائم عميهووا موون المواقووع اتلكترو يووة مووع تمييووزه لجووودة الموقووع وةاصوو

عمى اتساسيا  وال روريا  فى  و  رؤيت  لجودة المعموما  التى يحصص عميها من 
عطوووا  حيوووز م اسوووم لتفووواعال  فوووى  المواقوووع اتلكترو يوووة التوووى تتسوووم بسووورعة التحميوووص وا 

مموووووا يجعوووووص رؤيوووووتهم لمجوووووودة لمتسووووووأل ،ا تصووووواص بوووووين الُمسوووووتهم  والمسووووووأل اتلكترو ى
ب(وووة بعامووص اتمووان موودعوما  بإ ةفوواض التكمفووة لمم ووت  وسياسووا  مووا  ا لكترو ووى مرتبطووة

 بعد البيع3
( داللة الفروق بين متوسطات درجات الشباب الجامعى عينة البحث عمى محاور 16جدول )

 463الجودة المدركة لمتسوق اإللكترونى وفقًا لدخل األسرة )ن( =
الجودة 
المدركة 
لمتسوق 
 اإللكترونى

 جموع م مصدر التباين
 المربعات
Sum of 

squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستوى 
 الداللة

جودة 
التفاعل 

 واإلتصاالت

 بين المجموعا  
 داةص المجموعا 

2.363114 
616433..6 

36613611 
3.3466 

6 
361 

663.1. .3.1 

 364 4.61.3116 المجموع 
جودة 

المعمومة 
 كةالمدر 

 بين المجموعا  
 داةص المجموعا 

.6263316 
62.63614 

1.2.3363 
643261 

6 
361 

44363. .3.1 

 364 166213462 المجموع 
جودة 
تصميم 
 الموقع

 بين المجموعا  
 داةص المجموعا  

.6413363 
146233636 

4634312. 
6631.2 

6 
361 

663441 .3.1 

 364 6461233.4 المجموع 
 المجموعا  بين  األمان

 داةص المجموعا 
.6263666 
163363364 

46133663 
6.36.1 

6 
361 

323.16 .3.1 

 364 661623.36  المجموع
الميزة 

 التنافسية
 بين المجموعا  
 داةص المجموعا 

66313.12 
664663314 

361.3636 
3.366. 

6 
361 

3.3213 .3.1 

 364 62.623441 المجموع
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أن ه ا  فروقا  ذا  د لة إحصائية بين أفرادعي ة البحث في  (16يت   من الجدوص ) 
محاور الجودة المدركة لمتسوأل ا لكترو ى تبعا  لمدةص الشوهرل ل سورة حيوث كا و  قيموة 

( .L.S.D، ولبيوووووان اتجووووواه الد لوووووة توووووم إجووووورا  اةتبوووووار)3.1." ف" دالوووووة ع ووووود مسوووووتول 
 لمم(ار ا  المتعددة وفيما يمي بيان بذل 3

داللة الفروق بين متوسطات درجات الشباب الجامعى عينة البحث عمى محاور  (17جدول )
  463الجودة المدركة لمتسوق اإللكترونى وفقًا لدخل األسرة )ن( =

 جودة المعمومة المدركةمحور  جودة التفاعل واإلتصاالتمحور 
الدخل 

الشيرى  
 لألسرة

 م ةفض
 643623م= 

 متوسط
 6.3423م= 

 مرتفع 
 .4.366م=

  ةفضم
 613.63م= 

 متوسط
 413363م= 

 مرتفع
 433634م= 

   و   و منخفض
  و 1..23**   و 3.46.**  متوسط
 و 2..163**  1634.3**  و .16331**  23.21**  مرتفع

 األمانمحور  جودة تصميم الموقعمحور 
الدخل 

الشيرى  
 لألسرة

 م ةفض
 663466م= 

 متوسط
 443662م= 

 مرتفع
 433.16م=

 م ةفض
 463.23 م=

 متوسط
 4.3636م= 

 مرتفع
 .6.362م= 

   و   و منخفض
  و 33626**  و 3663.**  متوسط
 و .11321**  133.33**  و 143366**  4..133** مرتفع

  الميزة التنافسية محور
الدخل 

الشيرى  
 لألسرة

 م ةفض
 .43321م= 

 متوسط
 663346م= 

 مرتفع 
 613.64م=

 

    منخفض
  و 6..33**  متوسط
 و 163632**  163.16** مرتفع
 **.3.1                                                 *.3.6 
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 أن ه ووووا  فروقووووا  ذا  د لووووة إحصووووائية ع وووود مسووووتول د لووووة (13يتبووووين موووون الجوووودوص)  
جميوووع محووواور فوووى متوسوووطا  درجوووا  الشوووبام الجوووامعى عي وووة البحوووث عموووى  ( 3.1.)

تسوووأل ا لكترو ى)جووودة التفاعووص وا تصووا  ،جودة المعمومووة م(يوواس الجووودة المدركووة لم
ل سوووووورة لصووووووال  ذوا  الوووووودةص  المدركوووووة،جودة تصووووووميم الموقووووووع( وف(ووووووا  لمووووودةص الشووووووهرل

ذلو  إلوى أن إرتفواع الودةص اتسورل لمشوبام الجوامعى ُيتوي  لهوم  الباحثتانوترجع ،المرتفع
م فووووى التالووووم عمووووى فرصووووة ا ةتيووووار والتسوووووأل ا لكترو ووووى بشووووكص أكبوووور والووووذل ي ُصوووو

الكماليا  والرفاهيا   ظرا  لوجود الدعم المادل الكافى بال سبة لهم كما أن تكورار الشورا  
ُيمدهم بالةبرة فى الحكم عمى مدل جوودة التسووأل ا لكترو وى مون حيوث جوودة ا تصواص 
ص ومدل دقة المعمومة وت( ية الموقع التى تسمُ  لهم بالت (ص وفهم المعمومة وو عهم داة

عطائهم ميزة فى السعر وتوقي  التسميم وجودة الم ت  م(ار وة بمثيمو  عموى  دائرة اتمان وا 
المواقوووع ا لكترو يوووة أو بالمتووواجر الت(ميديوووة فوووى حوووين  جووود أن الُمسوووتهمكين مووون الشوووبام 
الجووووووامعى ذول الوووووودةوص الم ةف ووووووة تحكمهووووووم قيووووووود ماديووووووة تحصوووووور إسووووووتهالكهم عمووووووى 

تقت اع فئة كبيرة بأن الشرا  اتلكترو ى مةاطرة كبيرة  ال روريا  بأقص التكاليف إ افة
وهووووووووووووووذا يتفووووووووووووووأل مووووووووووووووع دراسووووووووووووووة   ،وقوووووووووووووود يتعر ووووووووووووووون لعمميووووووووووووووا  ال صووووووووووووووم وا حتياص

((Hasslinger,A.,&et al,2007 وة التوى أكودوا فيهوا أن)الود يا  الُمسوتهمكون مون الطب
تر و  الةوواص كتووافر ات  بعوض اموتالكهم عودم بسوبم هوم اتقوص تسووقا  عبور ات تر و 

ثووووة كالحاسوووووم أو يوتوووود ى ث(ووووافتهم التك ولوجيووووة لعوووودم ال(وووودرة عمووووى إقت ووووا  اتجهووووزة الحد
 التسوأل عبرها3 من الهواتف ال (الة ليتمك وا

(بوين أفوراد عي وة 3.1.كما إت   وجود فروأل ذا  د لة إحصائية ع د مستول د لوة)  
ل سووورة لصوووال  ذوا   الميوووزة الت افسوووية( وف(وووا  لمووودةص الشوووهرل-البحوووث ومحوووورل )اتموووان

ذلو  إلوى أن ا ةفواض الودةص الشوهرل ل سورة يجعوص  الباحثتوانوترجع  ،الدةص الم ةفض
قموووووة أولويوووووا  الُمسوووووتهم  )الشوووووام( ت حصووووور فوووووى الحصووووووص عموووووى السووووومعة أو الةدموووووة 

وبالتالى يكون ع صر اتمان هو المظمة الح(ي(ة لتسووق  اتلكترو وى متواكبوا   ،ال رورية
جووودة الم ووت  وتوقيوو  ا سووتالم ةاصووة مووع كووو هم   يمتمكووون رفاهيووة مووع جووودة السووعر و 

 وبذلك يتحقق صحة الفرض األول جزئيًا.  ،ا ةتيار
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)السموك السموك الشرائى  أنماطتوجد فروق ذات داللة احصائية في الفرض الثانى : 
لدى الشباب السموك الشرائى القيري(  -السموك الشرائى العاطفى -الشرائى الرشيد

الجامعى عينة البحث تبعًا لبعض متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي )الجنس، 
ولمتح(أل من صحة  ،العمر، التخصص الدراسى، حجم األسرة، الدخل الشيرى لألسرة(

  -هذا الفرض تم :
لموقووووف عموووى د لوووة الفوووروأل  بوووين متوسوووطا  درجوووا   T.Testإجووورا  اةتبوووار " "  -

السوومو  الشوورائى تبعووا لمتتيوورا  الدراسووة  أ موواطعمووي  الشووبام الجووامعى عي ووة البحووث
 (6.3،.12،1وص )ا)الج س ،العمر، التةصص الدراسى( كما هو مو   بالجد

السومو   أ ماطإجرا  تحميص التباين  يجاد قيمة "ف" لموقوف عمى د لة الفروأل بين  -
 الشرائى وكص متتير من متتيرا  الدراسة3 

أ موواط مووى د لووة الفووروأل بووين متوسووطا  درجووا  ( لموقوووف عL.S.Dإجوورا  اةتبووار) -
تبعوا  لمتتيورا  الدراسوة كموا هوو عي وة البحوث السمو  الشرائى لد  الشوبام الجوامعى 

 (663-64،63 –61مو   بالجدوص من )
السموك  أنماط( تحميل التباين بين متوسطات درجات الشباب الجامعى عينة البحث عمى 18جدول )

  463=الشرائى وفقًا لمجنس )ن( 
انمتوسط  الجنس السموك الشرائى أنماط 

 انحسابٌ

Mean 

االنحراف 

 انمعَارً

Stander. D 

 قَمة

 " ت "
 مستوى 
 الداللة

 ذكور سمو  الشرائى الرشيد لا مط 
 أ اث

363314 
363.16 

16321. 
163.64 

163.6
.  

.3.1 
 

 ذكور السمو  الشرائى العاطفى  مط 
 أ اث

313666 
333.46 

113..4 
13361. 

143.6
. 

.3.1 
 

 ذكور السمو  الشرا  ال(هرل  مط 
 أ اث

6.311. 
333.13 

.32.3 
133666 

12366
2 

.3.1 
 

 (3.1.وجود فروأل ذا  د لة إحصائية ع د مستول د لة) (12تبين من الجدوص)    
السمو  الشرائى الرشيد   مطمتوسطا  درجا  الشبام الجامعى عي ة البحث عمى  بين

ذل  إلى أن الذكور تفكيرهم عممى  الباحثتانوترجع  ،الذكور تبعا  لمج س لصال 
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وبالتالى يكون ،ويعتبرون التسوأل مهمة تحتاج فى إ جازها لالقتصاد فى الوق  والجهد
 هدف  من الشرا  يكون محددا  فى إطار إحتياجات  وقدرات  المادية3 

ام الجامعى فى متوسطا  درجا  الشبكما إت   وجود فروأل ذا  د لة إحصائية   
السمو  الشرائى)السمو  الشرائى العاطفى،السمو  الشرائى  أ ماطعي ة البحث عمى 

ذل  إلى أن ات اث أكثر تصفحا   الباحثتانوترجع  ،ال(هرل( تبعا  لمج س لصال  ات اث
لمواقع التواصص ا جتماعى ومواقع التسوأل ك وع من الترفي  عن ال فس حيث يركزون 

جر اتلكترو ية وطري(ة عرض الم تجا  مما يزيد من معدص التشويأل عمى واجها  المتا
لهن بشكص يدفعهن لزيادة ا عتماد عمى الشرا  عبر ات تر   وةاصة مع تواكم وجود 
قيود اجتماعية تم عهن من الةروج المستمر كالشام لمتسوأل من أماكن بعيدة حيث 

  وُيحسن من حالتها المزاجية ُيح(أل لها الشرا   وعا  من المتعة لمت فيس عن الذا
وةاصة أن ات اث أكثر تأثرا بالحالة ال فسية التى ُيعاصر ها كما أ هن عمى أعتام 

وبالتالى  ،الزواج فيممن لمتسوأل بشكص أكبر لمظهور بمظهر  ئأل أمام الج س اآلةر
 وتتفأل هذه ال تيجة مع دراسة كال  من سارة،ت دفع لمسمو  الشرائى العاطفى وال(هرل

(الآلتى أكدن وجود فروأل فى السمو  6.12(،وبيدا  لفت  وهالة حسين)6.16السيد)
بي ما تةتمف  ،الجامعة عبر ات تر   لصال  ا  اث الشرا  العاطفى وال(هرل لطالم

الذين أكدوا عمى أن الج س   يؤثر عمى السمو   (Sumera et al.,2017مع دراسة)
 الشرائى لممستهم 3

 أنماط عمىبين متوسطات درجات استجابات الشباب الجامعى عينة البحث  ( الفروق19جدول )
  463السموك الشرائى وفقًا لمعمر )ن( =

انمتوسط  العمر السموك الشرائى أنماط

 انحسابٌ

Mean 

االنحراف 

 انمعَارً

Stander. D 

 قيمة
 " ت "

مستوى 
 الداللة

السموك الشرائى نمط 
 الرشيد

 عام64>.6
 عام66>64

6.3232 
6131.. 

23661 
33621 

 ةير داص .343.

السموك الشرائى نمط 
 العاطفى

 عام64>.6
 عام66>64

643316 
643143 

1.3343 
.3236 

 ةير داص 3311.

السموك الشرائى نمط 
 القيرى

 عام64>.6
 عام66>64

6.313. 
613623 

2343. 
33..3 

 ةير داص 34.6.
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متوسطا  درجا   بينية ( عدم وجود فروأل ذا  د لة إحصائ.1يتبين من جدوص)    
)السمو  الشرائى  السمو  الشرائى أ ماطجميع  عمى الشبام الجامعى عي ة البحث

 الباحثتانوترجع ،وف(ا  لمعمر الرشيد،السمو  الشرائى العاطفى،السمو  الشرائى ال(هرل(
ذل  إلى ت(ارم الم ظور الفكرل لمشبام بهذه المرحمة العمرية التى يتشاركون 

ستهالكى متشاب  حيث يكون اهتمام ا هتماما   حيث يجمعهم إطار قيمى وث(افى وا 
الشبام ُم صم عمى المظهر والترفي  و  تحكمهم ألتزاما  مادية تجاه اآلةرين في ساأل 

بها عبر الشرا  صعبة يمرون الشبام لمشرا  رةبة فى التتيير أو ليتةطى حالة  فسية 
 تائ   مع يةتمفوهذا  ،لمترتبا  اتمورالمتكرر تشيا  قد   يحتاجها دون ال ظر 

(التى أكد  وجود أثر لمعمر عمى السمو  الشرائى لدل Santhi,2018دراسة)
 الُمستهمكين عبر ات تر  3

 أنماط( داللة الفروق بين متوسطات درجات الشباب الجامعى عينة البحث عمى 20جدول ) 
 463السموك الشرائى وفقًا لمتخصص الدراسى )ن(=

التخصص  السموك الشرائى  أنماط
 الدراسى 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 المعياري

Stander. D 

 قيمة
 " ت "

 مستوى الداللة

الســـــــموك الشـــــــرائى نمـــــــط 
 الرشيد 

 عممى
 إ سا ى

3136.4 
3.3666 

113423 
.32.1 

 ةير داص 3362.

الســـــــموك الشـــــــرائى نمـــــــط 
 العاطفى 

 عممى
 إ سا ى

3.3613 
3.3..1 

.332. 

.3.61 
 ةير داص 3143

الســـــــموك الشـــــــرائى نمـــــــط 
 القيرى 

 عممى
 إ سا ى

6.3133 
3.3366 

23.66 
.364. 

 ةير داص .62.

متوسووووطا  (عوووودم وجووووود فووووروأل ذا  د لووووة إحصووووائية بووووين .6تبووووين موووون الجوووودوص )    
السومو  الشورائى )السومو  الشورائى  أ مواطعموى الشبام الجامعى عي وة البحوث إستجابا  

 ؛متةصوووص الدراسوووىل وف(وووا   ئى العاطفى،السووومو  الشووورائى ال(هووورل(الرشووويد، السووومو  الشووورا
ذلوووو  إلووووى أن السوووومو  الشوووورائى لمشووووبام يكووووون ةا ووووع  حتياجوووواتهم  الباحثتووووانوترجووووع 

ورةبووووواتهم ولمم ظوموووووة ا سوووووتهالكية التوووووى يتشوووووربها الشوووووبام مووووون مجوووووتمعهم واحتكووووواهكم 
ة أ وووووور وهوووووذا يةتموووووف موووووع دراسووووو ،ببع وووووهم الوووووبعض دون ت(يووووود بتةصصوووووهم الدراسوووووى
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الووذل أكوود وجووود فووروأل فووى السوومو  ا سووتهالكى لمشووبام الجووامعى تبعووا   (6.11عيوودان)
 لمتتير التةصص الدراسى لصال  العموم ا  سا ية3

السموك أنماط ( تحميل التباين بين متوسطات درجات الشباب الجامعى عينة البحث عمى 21جدول )
  463الشرائى وفقًا لحجم األسرة )ن( =

موك السأنماط 
 الشرائى

 مجموع  مصدر التباين
 المربعات
Sum of 

squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستوى 
 الداللة

السموك نمط 
 الشرائى الرشيد

 بين المجموعا  
 داةص المجموعا 

366.3161 
1.4.63346 

12633611 
.41 364 

6 
432 

43364. .3.1 

 .46 13.663263 المجموع 
السموك نمط 

 الشرائى
 العاطفى

 بين المجموعا  
 داةص المجموعا 

6.233.21 
26233..4 

1663.16 
313261 

6 
432 

313.2. .3.1 

 .46 126313.23 المجموع 
السموك نمط 

 الشرائى
 القيرى

 بين المجموعا  
 داةص المجموعا  

4.6663.64 
666263.64 

166.314. 
4663.1. 

6 
432 

6.3.24 .3.1 

 364 234433.26 المجموع 
الشبام إستجابا  ( أن ه ا  فروقا  ذا  د لة إحصائية بين 61يت   من الجدوص ) 

السمو  الشرائى وف(ا  لحجم اتسرة حيث كا   قيمة "  أ ماط عمى الجامعى عي ة البحث
(ار ا  لمم( L.S.Dولبيان اتجاه الد لة تم إجرا  اةتبار)،3 3.1.ف" دالة ع د مستول 

 المتعددة وفيما يمي بيان بذل 3
السموك أنماط ( داللة الفروق بين متوسطات درجات الشباب الجامعى عينة البحث عمى 22جدول )

 463الشرائى وفقًا لحجم األسرة )ن( =
 الشرائى العاطفى السموك نمط الشرائى الرشيد  السموك نمط

حجم 
 األسرة

 صتيرة
 6.3.64م=

 متوسطة
 .3.346م=

 رةكبي
 6.3114م=

 صتيرة
 6.3.23م = 

 متوسطة
 .32364م=

 كبيرة
 433.62م = 

   و   و صغيرة
  و 43.61**   و 63413**  متوسطة
 و .6313**  1..613**  و ..336*  3.64.**  كبيرة

  الشرائى القيرى السموك نمط
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حجم 
 األسرة

 صتيرة
 2.3466م=

 متوسطة
 1..663م=

 كبيرة
 .32341م=

 

   و صغيرة
  و 632.3*  متوسطة
 و 663.64** 4.3.2.3** كبيرة

 **.3.1                                               .3.6* 

، (3.1.( أن ه ا  فروقا  ذا  د لة إحصائية ع د مستول د لوة)66يتبين من جدوص)  
السوومو    مووطعمووى الشووبام الجووامعى عي ووة البحووث إسووتجابا   ا متوسووطبووين  (3.6.)
ذل   الباحثتانوترجع  ؛شرائى الرشيد وف(ا  لحجم اتسرة لصال  ذول اتسر كبيرة الحجمال

إلووى أ وو  كممووا زاد حجووم اتسوورة كممووا زاد  اتعبووا  وال ووتوط الماديووة المم(وواة عمووى عوواتأل 
الوالدين اتمر الذل يدفع الشبام الجامعى إلى تحديد إحتياجات  بدقة دون إسوراف ودون 

لظروف  المادية التى يمر بهوا مموا ُيزيود مون ع(ال يتو  فوى إتةواذ قورار  إجحاف ل فس  وف(ا  
تباعووو  لمسوووومو  الشووورائى الرشووويد دراسوووة )سوووميرة ق ووووديص  تووووائ  وهووووذا يتفوووأل موووع  ،الشووورا  وا 

( التووى أكوود  وجووود فووروأل فووى السوومو  الشوورائى لممووراه(ين لصووال  أب ووا  6.16وآةوورون،
 . اتسر الصتيرة والمتوسطة

فووى متوسووطا  ( 3.1.روأل ذا  د لووة إحصووائية ع وود مسووتول د لووة)كمووا تبووين وجووود فوو 
)السوووومو  الشوووورائى العوووواطفى،   مطوووويعمووووى  إسووووتجابا  الشووووبام الجووووامعى عي ووووة البحووووث

وترجووع  ،السوومو  الشوورائى ال(هوورل( وف(ووا  لحجووم اتسوورة لصووال  ذول اتسوور صووتيرة الحجووم
صووووة لمشووووام لتووووأمين ذلوووو  إلووووى أ وووو  كممووووا قووووص حجووووم اتسوووورة كممووووا تهيووووأ  الفر  الباحثتووووان

احتياجات  بشكص أكبر دون ال ظر لممعوقا  الماديوة وةاصوة أن التسوويأل عبور ات تر و  
ُيةاطوووم عاطفوووة الُمسوووتهم  بالم(وووام اتوص ويولووود لديووو  ميووووص لمشووورا  اآل وووى دون تةطووويط 

(هووورل لممسوووتهم  ال ئيالشووورا لووو مط السووومو لعووواطفى، أموووا بال سوووبة مسوووبأل في ووودفع لمشووورا  ا
شووعوره بوو (ص الث(ووة فيف ووص الشوورا  بمفوورده حتووى   يصووادر اآلةوورين رأيوو  ي طووول عمووى ف

فيركوووز عموووى عمميوووة الشووورا  فوووي حووود ذاتهوووا ولووويس السووومعة، و  يكتووورث بموووا يشوووتري  ف(ووود 
وبالتووالى يف(وود ال(وودرة عمووى السوويطرة عمووى عمميووة  ،يةفيوو ،أو يووتةمص م وو  أويعيووده لممتجوور

 وهووذا يةتمووف مووع،آلةرينالديوو  أمووام  الشوورا  موون أجووص تعزيووز هويتوو  ورفووع ت(وودير الووذا 
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( التوى أكود  أن الشورا  ال(هور  يكوون قاصورا  عموى Kinney et al.,2012دراسة)  تائ 
  أفراد الطب(ة المتوسطة والطب(ة الم ةف ة3

السموك أنماط ( تحميل التباين بين متوسطات درجات الشباب الجامعى عينة البحث عمى 23جدول )
 463شيرى لألسرة )ن( =الشرائى وفقًا لمدخل ال

السموك أنماط 
 الشرائى

 مجموع  مصدر التباين
 المربعات
Sum of 
squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستوى 
 الداللة

السموك نمط 
 الشرائى الرشيد

 بين المجموعا  
 داةص المجموعا 

46243.4. 
21263341 

1343461 
3134.. 

6 
361 

433214 .3.1 

 364 113623361 المجموع 
السموك نمط 

 الشرائى
 العاطفى

 بين المجموعا  
 داةص المجموعا 

1664.3166 
4..633162 

2.43161 
1663.64 

6 
361 

333632 .3.1 

 364 361233443 المجموع 
السموك نمط 

 الشرائى
 القيرى

 بين المجموعا  
 داةص المجموعا  

.6343.633 
423243316 

63.33.. 
1..346. 

6 
361 

6.3632 .3.1 

 364 6..32.633 المجموع 
فووووووى متوسووووووطا  ( أن ه وووووا  فروقووووووا  ذا  د لووووووة إحصوووووائية 64يت ووووو  موووووون الجوووووودوص ) 

السوووومو  الشوووورائى وف(ووووا  لموووودةص أ موووواط  عمووووىالشووووبام الجووووامعى عي ووووة البحووووث  إسووووتجابا 
ان اتجواه الد لوة توم 3 ولبي3.1.حيث كا   قيمة " ف" دالة ع د مستول  الشهرل ل سرة
 ( لمم(ار ا  المتعددة وفيما يمي بيان بذل L.S.D. 3إجرا  اةتبار)

السموك أنماط ( داللة الفروق بين متوسطات درجات الشباب الجامعى عينة البحث عمى 24جدول )
 463الشرائى وفقًا لمدخل الشيرى لألسرة )ن( =

 لعاطفىالشرائى ا السموك نمط الشرائى الرشيد  السموك نمط
حجم 
 األسرة

 م ةفض
 .31361م=

 متوسط
 4.3646م=

 مرتفع
 6332.6م=

 م ةفض
 663.14م=

 متوسط
 423611م=

 مرتفع
 613614م=

   و   و صغيرة
  و 23466**    .23.4**  متوسطة
 و 1432.3** .613.2**  و 43.26**  163433**  كبيرة
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  الشرائى القيرى السموك نمط
حجم 
 األسرة

 م ةفض
 623264م=

 متوسط
 3.3413م=

 مرتفع
 .66341م=

 

   و صغيرة
  و 1.3633** متوسطة
 و 163.13** 663462** كبيرة

 (أن ه ا  فروقا  ذا  د لة إحصائية ع د مستول د لة63يتبين من جدوص )     
السمو    مطفى متوسطا  إستجابا  الشبام الجامعى عي ة البحث عمى ( 3.1.)

وترجع  ،لمدةص الشهرل ل سرة لصال  ذول الدةص الم ةفض الشرائى الرشيد وف(ا  
ذل  إلى أن ا ةفاض الدةص المالى ل سرة يجعص الشام ي(ظا   حتياجات  دون  الباحثتان

تكمف أو بذخ فيشترل ب(در حاجات  فحسم و  يتطمع كثيرا  لمتسوأل عبر ات تر   إ  
أكد  أن (التى Rababah،(2013وهذا يتفأل مع دراسة،ب(در ما ت(ت ى ال رورة 

الُمستهم  م ةفض الدةص يكن أكثر حذرا  وع(ال ية من  ظيره مرتفع الدةص فى الشرا  
 عبر ات تر  3

فى متوسطا   (3.1.كما تبين أ   توجد فروأل ذا  د لة إحصائية ع د مستول د لة)
سمو  )السمو  الشرائى العاطفى،ال  مطيإستجابا  الشبام الجامعى عي ة البحث عمى 

ذل   الباحثتانوترجع  ،وف(ا  لمدةص الشهرل لصال  ذول الدةص المرتفع الشرائى ال(هرل(
الدةص وتوافر السيولة ف ال  عن تيسير ا قتراض، حيث تتسابأل الب و   إلى أن ارتفاع

والمؤسسا  التمويمية في توفير ال(روض ا ئتما ية ل فراد والطالم ةير ال(ادرين ُي(ول 
واسع من  مدل الشام حيث يجد  فس  أمام تهالكية والرةبة فى الشرا  لدلال زعة ا س

الةيارا  لمسمع والةدما  المتاحة عبر ات تر   دون قيود مادية مدعومة بالعديد من 
التةفي ا  والعروض عمى كثير من الم تجا  بص وهدايا فى حاص تكرار عممية الشرا  

ص وجودة أعمى من  ظيرتها في اتسواأل ببعض المواقع،وتوفر الم تجا  بأسعار أق
مكا ية  إ افة إلى الةدما  اتةرل،الت(ميدية مثص الشحن المجا ي لمم تجا  وا 

ا ستبداص وا سترجاع مع توفير طرأل مت وعة لسداد ثمن الم تجا  تجعم  يتر  الع ان 
وا  سياأل  لهواه فى الشرا  ك وع من الترفي  محاو   محاكاة الطب(ا  ا جتماعية اتعمى

ورا  كص جديد ةاصة مع شعوره بتد ى مستول المةاطرة مما يجعم  شرها  لمتسوأل 
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ا لكترو ى وي دفع لمشرا  العاطفى بص قد يتج  ُلم عطف أشد ةطورة أ  وهو الشرا  
ال(هرل حيث تكت ُف  الرةبة الشديدة في شرا  اتشيا  والشعور الر ا ع د إ فاأل اتمواص 

 Sarika)وهذا يتفأل مع دراسة كال  من  ،اعر السمبية التى يمر بهالمتعويض عن المش
et al,2014) (الذين أكدوا أن إرتفاع الدةص يؤدل إلى إرتفاع .6.1،ومى الهطيص)

 تزداد ع دما ا ستهال  لدل الشبام الجامعى معد   معدص الشرا  حيث تزداد
ين أكدوا أن السمو  ( الذMueller et al.,2010وهذا يةتمف مع دراسة) ،دةولهم

وبذلك  ،الشرائى الع(ال ى وال(هرل عبر ات تر     يتأثر بمستول الدةص الشهرل ل سرة
 يتحقق صحة الفرض الثانى جزئيًا.

بين محاور الجودة  ذات داللة إحصائية  الفرض الثالث: توجد عالقة إرتباطية
عينة  باب الجامعىدي الشلسموك الشرائى لا وأنماطالمدركة لمتسوق اإللكترونى 

 .البحث
وأنماط الجودة المدركة لمتسوق اإللكترونى محاور ( قيم معامالت االرتباط بين 25جدول )

 عينة البحث. سموك الشرائى لدي الشباب الجامعىال
 السموك الشرائىأنماط              

 
 الجودة المدركةمحاور 

 لمتسوق اإللكترونى 

السموك 
الشرائى 
 الرشيد

السموك 
لشرائى ا

 العاطفى

السموك 
الشرائى 
 القيرى

 .3.3. **3324. **3366.- جودة التفاعل واإلتصاالت
 3.26. **3266. **..33.- جودة المعمومة المدركة
 3.63. **.333. **3266.- جودة تصميم الموقع

 3.22. **33.1. **3623.- األمان 
 3.13. **..32. **3216.- الميزة التنافسية

  **.3.1                                                                      *.3.6   
بين  (3.1.ع د مستول د لة )وجود عالقة إرتباطية سالبة  (66يت   من الجدوص)  

وترجع  ،السمو  الشرائى الرشيد  و مطجميع محاور الجودة المدركة لمتسوأل ا لكترو ى 
زاد معدص الجودة المدركة لمتسوأل ا لكترو ى كمما زاد   ذل  إلى أ   كمما الباحثتان

شراهة الُمستهم  من الشبام الجامعى لمتسوأل  ظرا  لتوافر مستول عاص من التواصص 
عبر المواقع اتلكترو ية التى ُتجدد تصميماتها ويجيد فيها المسوقين طرح السمع 
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ن العروض والتةفي ا  والةدما  ب(در كاف من المعموما  ع ها م(رو ا  بالعديد م
متسوأل يكفى  ق اع لالمتوالية وم اسبة طرأل الدفع ومواعيد التسميم وتوفير جهد الةروج 

ةوض ةمار تجارم التسوأل اتلكترو ى ب(وة حيث يتراجع إحساسهم ب رورة بالشبام 
 لهوة اتستهال  السمبى ويبتعد عن الشرا  الرشيد3  الشبام مراعاة اتولويا  في زلأل

بين  (3.1.ع د مستول د لة )ا تبين من الجدوص وجود عالقة إرتباطية موجبة كم  
 ،السمو  الشرائى العاطفى  و مطجميع محاور الجودة المدركة لمتسوأل ا لكترو ى 

ذل  إلى أ   كمما زاد معدص الجودة المدركة لمتسوأل ا لكترو ى يكون  الباحثتانوترجع 
ط لدل الُمستهم  عبر مواقع التسوأل المصممة مفر ه ا  مستول عاص من التحفيز الُ 

بطري(ة تجذم لم الُمستهم  حيث يجد سالسة فى التواصص وسهولة عرض الم تجا  
مكا ية البحث بين مجموعة هائمة من الةيارا  والبدائص وتوفر كافة  المةتمفة، وا 
المعموما  عن الم تجا  المطروحة والعروض التةفي ية والكوبو ا  وما يطمأل 

(مع إمكا ية الحصوص عمى م تجا  ذا  العالما  التجارية العالمية free hourي )عم
عبر الدفع بالبطاقا  ا ئتما ية وبطاقا  الصرف التى توفر الوق  والجهد،با  افة 
 مكا ية الدفع  (دا  ع د التسميم مما يزيد من معدص الشعور باتمان وكص ذل  ل  تأثير 

ةطط لها حيث ي دفع لمشرا  العاطفى وةاصة مع ير المُ بالغ عمى عمميا  الشرا  ة
وجود التسهيال  ال (دية التى توفرها الب و  كال(روض الميسرة وبطاقا  التسميف 

 Anna)من وهذا يتفأل مع دراسة كال  ،متجاهال  عواقبها السمبية
&Jochen.,2008)،(وBelaud L.,2011)   التى أكد  أن جودة التفاعص وا تصا

وتتفأل أي ا  مع دراسة ،لتصميم ُتعزز من قوة الشرا  العاطفى تعمى المعد  وجودة ا
( التى أكد  الجودة المدركة لمتسوأل ا لكترو ى لها أكبر اتثر فى 6.13س ا  زكى )

 ال ية السموكية المستمرة لمشرا  لدل الشام الجامعى وا تجاه لهذا ال وع من التسوأل3
  توجد عالقة إرتباطية بين جميع محاور الجودة  وأت   أي ا  من الجدوص أ     

 وترجع ،السمو  الشرائى ال(هرلو مط المدركة لمتسوأل ا لكترو ى لدل الشبام الجامعى 
ذل  إلى أن الشرا  ال(هرل يرتبط فى الم(ام اتوص بالحالة ال فسية لممستهم   الباحثتان 

م ومحاولت  لتحسين ا حساس وةاصة أ هم يعا ون من مشاعر سمبية قد تمتد ل كئتا
بالذا  وت ظيم إ فعا ت  وتحسين عالقات  با ةرين وتحسين صورت  فى أعين اآلةرين 
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وتتفأل مع دراسة كال  من  ،من ةالص ا  كبام عمى عممية الشرا 
Nikalje,2013)،)وZendehdel&Paim,2013) أن الجودة المدركة لمتسوأل)

  وبذلك يتحقق صحة الفرض الثالث جزئيًا. ،الشرا ا لكترو ى ليس لها تأثير عمى  ية 
بمحاورىا  تختمف نسبة مشاركة الجودة المدركة لمتسوق االلكتروني الفرض الرابع:

ومتغيرات المستوى االجتماعى واالقتصادى لألسرة كمتغيرات مستقمة مع  الخمسة
 .المتغير التابع السموك الشرائى طبقًا ألوزان معامالت االنحدار

 ( Step wise ) معامالت االنحدار باستخدام الخطوة المتدرجة إلى األمام( 26) جدول
المتغيــــر 
 التابع 

معامل  المتغيرات المستقمة 
 االرتباط

R 
 

نسبة 
 المشاركة

R2 
 

معامل 
 اإلنحدار

B 

 قيمة
 " ت "

مستوى 
 الداللة

لسموك ا
 الشرائى

 3.1. 6633 134 ..33. 32.6. الميزة التنافسية 
 3.1. 6431 ..13 .333. 3226. األمان
 3.1. 6.36 13.6 3364. .326. اإلتصاالت و التفاعل جودة

 3.1. 1234 13.4 3364. 3231. جودة المعمومة المدركة
 3.1. .163 3..3. ..33. 33.6. جودة تصميم الموقع

 3.1. 1432 .3.3. 3664. 3336. دخل األسرة 
 3.1. 1.33 .324. 36.1. ..33. حجم األسرة

أن الميزة الت افسية واتمان وجودة التفاعص وا تصا    (66يت   من الجدوص)    
وجودة المعمومة المدركة وجودة تصميم الموقع ودةص اتسرة وحجم اتسرة هي أكثر 
محاور ومتتيرا  الدراسة عمى التوالى تأثيرا  عمى السمو  الشرائى لمشبام 

زة الت افسية كان أكثر المحاور تأثيرا  عمى السمو  الجامعى،حيث تبين أن محور المي
%، يمي  محور اتمان ب سبة .3الشرائى لمشبام الجامعى فكا    سبة المشاركة 

%، ثم جودة 36%، ثم محور جودة التفاعص وا تصا   ب سبة مشاركة 33مشاركة 
 ،%.3كة %، ثم جودة تصميم الموقع ب سبة مشار 36المعمومة المدركة ب سبة مشاركة 

وأةيرا متتير حجم اتسرة ب سبة مشاركة  ،%66يمي  متتير دةص اتسرة ب سبة مشاركة 
%، وتعد هذه المحاور لم(ياس الجودة المدركة لمتسوأل اتلكترو ى ومتتيرل دةص .6

 وحجم اتسرة هى العوامص اتكثر تفسيرا  ل سبة التباين فى السمو  الشرائى لمشبام
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 Belghis et)هذا يةتمف مع دراسة كال  منو ،الجامعى عي ة البحث

al,2013(و،)Reham I. Elseidi, 2018يمثص العامص  ( الذين أكدوا أن اتمان
اتكثر تأثيرا  فى عممية الشرا  عبر التسوأل اتلكترو ى وأكدوا عمى  رورة أن تكون 

مع  كما تةتمف ،الشبكة آم ة لم(يام بالدفع والحفاظ عمى سرية المعموما  الشةصية
(التى أكد  عمى تصدر 6.13س ا  دواد)،و (Rababah،(2013ندراسة كال  م

ةصائص الموقع اتلكترو ى لممرتبة الثا ية فى الجودة المدركة لمتسوأل الكترو ى عمى 
وعمى ال (يض تماما  ت فى دراسة كال  من التأثير عمى ال ية الشرائية لممستهم  المصرل،

Nikalje,2013))،Zendehdel&Paim,2013))الجودة المدركة لمتسوأل  أن
 Muellerومن  احية أةرل قد  ف  دراسة) ،ا لكترو ى ليس لها تأثير عمى  ية الشرا 

et al. ,2010 الذين أكدوا أن السمو  الشرائى الع(ال ى وال(هرل عبر ات تر     يتأثر)
الذين (Sarika et al,2014)بي ما تتفأل   مع دراسة  ، بمستول الدةص الشهرل ل سرة

أكدوا عمى إرتفاع معدص الشرا  عبر ات تر   لدل الشبام الجامعى كمما أرتفع معدص 
(التي أشار  إلى وجود عالقة 6..6كما تتفأل مع دراسة سمول العوادلي)،الدةص تسرهم

 وبذلك يتحقق صحة الفرض الرابع.،إرتباطية بين حجم اتسرة والسمو  الشرائي تفرادها
  :ممخص النتائج  
حيوث  العربيوةا لكترو وي   سوبة مون أفوراد عي وة البحوث يف ومون مواقوع التسووأل أكبر -1

مواقع وأةيرا %، 6633مواقع التسوأل المحمية ب سبة، ، يميها %6436  سبتهمبمت  
 3%1.31التسوأل اتج بية ب سبة 

مواقوووع  عبووورشووورائها عموووى عي ووووة البحوووث  الشوووبام الجوووامعى ي(بوووصأكثووور السووومع التوووي  -6
،كموا تبوين %، 133.4في المرتبة اتولى ب سوبة المالبس لكترو ي كا   التسوأل ا 

 عي وووة البحووثشووبام ر مواقووع التسوووأل اتلكترو ووى لوودل أن أكثوور الةوودما  توودوا   عبوو
 3% 3363 ما  ال (ص والمواصال  ب سبةهى ةد

لودل الشوبام الجوامعى  جودة المدركوة لمتسووأل اتلكترو ويإ ةفاض مستول الوعى بال -4
كما  من أفراد العي ة كان مستواهم م ةفض، %66بحث حيث وجد أن  سبة عي ة ال

السمو  الشرائى لدل الشبام الجامعى عي وة البحوث بإت   إ ةفاض مستول الوعى 
 3% من أفراد العي ة كان مستواهم م ةفض6336حيث وجد أن  سبة 
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الشوووبام اتوزان ال سوووبية لمحووواور الجوووودة المدركوووة لمتسووووأل اتلكترو وووي لووودل  تةتموووف -3
الجوووامعى عي وووة البحوووث حيوووث تبوووين أن الميوووزة الت افسوووية جوووا   فوووى المرتبوووة اتولوووى 

جووووودة المعمومووووة المدركووووة فووووى المرتبووووة الةامسووووة  بي مووووا جووووا  ، (%6.32ب سووووبة )
 %(2323ب سبة )واتةيرة 

اتوزان ال سبية ت مواط السومو  الشورائي لودل الشوبام الجوامعي عي وة البحوث  تةتمف -6
ط السوووومو  الشوووورائي العوووواطفي جووووا  فووووى المرتبووووة اتولووووى ب سووووبة حيووووث تبووووين أن  موووو

 واتةيووورة   موووط السووومو  الشووورائي ال(هووور  فوووى المرتبوووة الثالثوووةبي موووا جوووا   %(،6633)
 3%(.1.3ب سبة )

بوووين أفوووراد ( 3.1.(،)3.6.) وجوووود فوووروأل ذا  د لوووة إحصوووائية ع ووود مسوووتول د لوووة -6
بمحاورهوووووا الةمسوووووة تبعوووووا   الجوووووودة المدركوووووة لمتسووووووأل ا لكترو وووووى عي وووووة البحوووووث فوووووي

متتيووورا  )العمووور،حجم اتسووورة،الدةص الشوووهرل ل سووورة(، بي موووا لوووم توجووود فوووروأل دالوووة ل
 احصائيا  تبعا لمتتير  الج س والتةصص الدراسى3

بين أفراد عي ة ( 3.1.(،)3.6.وجود فروأل ذا  د لة إحصائية ع د مستول د لة) -3
 حجووم اتسوورة، متتيوورا  )الجوو س،لا  تبعوو بأ ماطوو  الثالثووة فووي السوومو  الشوورائىالبحووث 

الوودةص الشووهرل ل سوورة(، بي مووا لووم توجوود فووروأل دالووة احصووائيا  تبعووا لمتتيوورل العموور 
 والتةصص الدراسى3

بمحاورهوووا  بوووين الجوووودة المدركوووة لمتسووووأل اتلكترو وووىسوووالبة وجووود  عالقوووة إرتباطيوووة  -2
وجد  عالقة  ، بي ما3.1.ع د مستول د لة  السمو  الشرائى الرشيد مط و  الةمسة

 مووط و سوووأل اتلكترو ووى بمحاورهووا الةمسووة بووين الجووودة المدركووة لمت موجبووةارتباطيووة 
، بي ما لوم توجود عالقوة إرتباطيوة  3.1.العاطفي ع د مستول د لة السمو  الشرائى 

و مووط السوومو  الشوورائى بمحاورهووا الةمسووة لجووودة المدركووة لمتسوووأل اتلكترو ووى ابووين 
 ال(هرل3

كة الجوووووودة المدركوووووة لمتسووووووأل ا لكترو وووووي بمحاورهوووووا الةمسوووووة تةتموووووف  سوووووبة مشوووووار  -.
ومتتيوورا  المسووتول ا جتموواعى وا قتصووادل ل سوورة كمتتيوورا  مسووت(مة مووع المتتيوور 

حيووث كووان متتيوور الميووزة الت افسووية المتتيوور اتكثوور تووأثيرا فووي  التووابع السوومو  الشوورائى
 3 %.3عي ة البحث ب سبة تفسير التباين في السمو  الشرائي لدل 
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متسـوق المدركة لجودة ال معاييرالشباب الجامعي بوعي برنامج إرشادي مقترح لتنمية 
 األلكتروني:

وف(وووا لموووا أظهرتووو   توووائ  الم(تووورح توووم إعوووداد البر وووام  ا رشووواد  خطـــوات إعـــداد البرنـــامج: 
الدراسووة الوصووفية بتطبيووأل م(يوواس الجووودة المدركووة لمتسوووأل اتلكترو ووي والتوصووص إلووى أن 

 المدركوةجودة بوال  م ةفض وعيالشبام الجامعي عي ة البحث لديهم مستول % من 66
رشادية تشومص ل متسوأل اتلكترو ي ، وصيت  هذه الةطوا  في صورة جمسا  تعميمية وا 

كووووال م هووووا عمووووى جوا ووووم )معرفيووووة، مهاريووووة ، وجدا يووووة( وتووووم إعووووداد محتووووول الجمسووووا  
كموووا توووم تحديووود الطووورأل والوسوووائص با سوووتعا ة بالعديووود مووون المراجوووع العمميوووة المتةصصوووة 

 3(63ا رشادية المستةدمة والزمن المطموم لكص جمسة كما هو مو   بجدوص رقم )
ـــة المســـتيدفة:  متسووووأل المدركوووة لجوووودة ال معووواييرب وعووويهمالشوووبام الجوووامعي لت ميوووة الفئ

 اتلكترو ي3
ف تعووار جمسووا  يت وواولن فووي م وومو هن  (3)يحتووول البر ووام  عمووى  محتــوى البرنــامج: 

براز أهميت  وأهداف ، مفهوم التسوأل اتلكترو ي، مراحمو    –أطرافو  –وتعريف بالبر ام  وا 
جوودة التسووأل  معواييروكيفيوة الحود مون تمو  المةواطر،  –مةاطره  –أسبام ا قباص عمي 

اتلكترو ووووي )جووووودة التفاعووووص وا تصووووا  ، جووووودة المعمومووووة، جووووودة التصووووميم لمموقووووع، 
 ة(، السمو  الشرائي، ةتام البر ام ، والت(ييم ال هائي3اتمان، الميزة الت افسي

 تقييم البرنامج: 
 يتم تقييم البرنامج من خالل:

 من ةالص طرح عدة أسئمة عن محتول الجمسة وربطها بالبر ام 3التقييم المبدئي: 
موون ةووالص طوورح عوودة أسووئمة فووي  هايووة الجمسووة لمتأكوود موون لنيــائي لكــل جمســة: التقيــيم ا

 ام لمحتول الجمسة3مدل ا ستيع
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 متسوق األلكترونيالمدركة لجودة ال معاييرالشباب الجامعي ب وعي( محتوى البرنامج اإلرشادي المقترح لتنمية 28جدول )
 الزمن استراتيجيات التدريس محتوى الجمسة اإلرشادية األىداف اإلجرائية لجمسات البرنامج وعنوانياالجمسة 

 الجمسة األولى 
تعارف وتعريف 
براز  بالبر ام  وا 
 أهميت  وأهداف 

 :أن عمى قادراً في نياية الجمسة يكون الشاب الجامعي 
 :األىداف المعرفية

 يحدد أهداف البر ام 3 -1
 يشرح أهمية البر ام 3 -6

 األىداف الوجدانية:
 يستمع بي(ظة إلى الدرس3 -1
 يشار  ب شاط فى الم اقشة3 -6

 تعارف3 -1
 أهداف البر ام 3 -6
 ية البر ام 3أهم -4
 محاور البر ام 3 -3

 Powerعرض  -
Point   لمحتول
 الجمسة 

مةطط يو    -
أهداف وأهمية 

البر ام  
 ومحتواه3

 المحا رة3 -
 الم اقشة3 -

 ساعتان

 الجمسة الثانية: 
مفهوم التسوأل 

 اتلكترو ي

 عمى أن: في نياية الجمسة يكون الشاب الجامعي قادراً 
 األىداف المعرفية:

 التسوأل اتلكترو ي3يذكر مفهوم  -1
 يفرأل بين التسوأل اتلكترو ي والتسوأل الت(ميد 3 -6
 يحدد مزايا التسوأل اتلكترو ي3 -4
 يعدد سمبيا  التسوأل اتلكترو ي3 -3
 يص ف ع اصر التسوأل اتلكترو ي6-3

 مفهوم التسوأل اتلكترو ي3 -
الفرأل بين التسوأل  -

اتلكترو ي والتسوأل 
 الت(ميد 3

 مزايا التسوأل اتلكترو ي3 -
 رو ي3لكتعيوم التسوأل ات -
ع اصر التسوأل  -

 Powerعرض  -
Point   لمحتول
 الجمسة 

 المحا رة -
الم اقشة  -

 الجماعية3
مةطط يو    -

 ساعتان
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 األىداف الميارية: 
 يميز بين التسوأل اتلكترو ي والتسوأل الت(ميد 3 -1
 وأل اتلكترو ي3ي(ارن بين مزايا التس -6
 يتج م عيوم التسوأل اتلكترو ي3 -4

 األىداف الوجدانية: 
 يشار  فى الجمسا  باهتمام3 -1
 يهتم بمعرفة عيوم التسوأل ا لكترو ي ليتالفاها3 -6

ع اصر التسوأل  3اتلكترو ي
 اتلكترو ي3

 الجمسة الثالثة:
التسوأل اتلكترو ي 

أطراف  –)مراحم  
أسبام ا قباص  –

 –مةاطره  – عمي 
وكيفية الحد من 
 (تم  المةاطر

 عمى أن: قادراً الجمسة يكون الشاب الجامعي  في نياية
 األىداف المعرفية:

 مراحص التسوأل اتلكترو ي3يعدد  -1
 يو   أطراف التسوأل اتلكترو ي3 -6
 يذكر مةاطر التسوأل اتلكترو ي4-3
 يو   باتمثمة كيف يمكن الحد من مةاطر التسوأل ا لكترو ي3 -3

 األىداف الميارية:
 حالة  تسوق  الكترو يا3يسم  سمو  صحي  فى  -1

 األىداف الوجدانية:
 يشعر بالر ا عن المعموما  الم(دمة بالجمسة3 -1
 يهتم بالتعرف عمى كيفية الحد من مةاطر التسوأل اتلكترو ي3 -6

مراحص التسوأل -1
 اتلكترو ي3

أطراف التسوأل  -6
 اتلكترو ي3

أسبام ا قباص عمى  -4
 التسوأل اتلكترو ي3

 مةاطر التسوأل -3
 اتلكترو ي المتوقعة وأ واعها3

مشكال  وتحديا   -6
 التسوأل اتلكترو ي3

كيفية الحد من مةاطر  -6

 Powerعرض  -
Point   لمحتول
 3الجمسة 

 المحا رة -
الم اقشة  -

 الجماعية3
مةطط يو    -

مراحص التسوأل 
 اتلكترو ي3

 ساعتان
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 التسوأل اتلكترو ي
 :الرابعةالجمسة 
جودة   معايير

 و يالتسوأل اتلكتر 
)جودة التفاعص 
وا تصا  ، 

جودة المعمومة، 
جودة التصميم 

 لمموقع(

 عمى أن: قادراً في نياية الجمسة يكون الشاب الجامعي 
 األىداف المعرفية:

يفهم الم(صود بجودة التفاعص وا تصا   لمواقع التسوأل  -1
 ا لكترو ي3

ها من يعدد مزايا وعيوم مواقع التسوأل اتلكترو ي التي يستةدم -6
 حيث جودة التفاعص وا تصا   مع المستهم 3

 يحدد الم(صود بجودة المعمومة المدركة3 -4
يعدد مزايا وعيوم مواقع التسوأل اتلكترو ي التي يستةدمها من  -3

 حيث جودة المعمومة المدركة3
 يف د طرأل عرض الم تجا  بمواقع التسوأل اتلكترو ي3  -6

 األىداف الميارية: 
ين مواقع التسوأل اتلكترو ي التي يستةدمها من حيث ي(ارن ب -1

 جودة التفاعص وا تصا   مع المستهم 3
يميز بين مواقع التسوأل اتلكترو ي التي يستةدمها من حيث  -6

 3المعموما  جودة
 يميز بين جودة تصميم مواقع التسوأل اتلكترو ي التي يستةدمها3 -4
 التسوأل اتلكترو ي3 يميز بين طرأل عرض الم تجا  بمواقع  -3

جودة التسوأل  معايير
 ا لكترو ي:

جودة التفاعص  -1
 وا تصا  3

 جودة المعمومة3 -6
 جودة التصميم لمموقع3 -4
 

 Powerعرض  -
Point   لمحتول
 الجمسة 3

 المحا رة3 -
الم اقشة  -

 الجماعية3
 عصف ذه ي3 -
عرض  ماذج  -

لمواقع تسوأل 
ي إلكترو 

 معاييرلتو ي  
جودة التسوأل 
 3ا لكترو ي 

 ساعتان
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 األىداف الوجدانية:
يحرص عمى استةدام مواقع التسوأل اتلكترو ي التي تهتم  -1

 بالتواصص السمس والفعاص مع المستهمكين3
يهتم باستةدام مواقع التسوأل اتلكترو ية التي تحرص عمى جودة  -6

 ودقة المعموما  الم(دمة لممستهم 3
تلكترو ي التي تيسر إجرا ا  يهتم باستةدام مواقع التسوأل ا -4

 عممية الشرا  أو إلتائها3
 الجمسة الخامسة:

جودة  معاييرتابع 
 اتلكترو ي التسوأل
 )اتمان(

 عمى أن: قادراً في نياية الجمسة يكون الشاب الجامعي 
 األىداف المعرفية:

يعدد الطرأل المةتمفة لمدفع اتلكترو ي التي تستةدمها مواقع  -1
 التسوأل اتلكترو ي3

 يذكر ةطوا  استةدام بطاقة اتئتمان3 -6
 يشرح طرأل حماية البطاقة اتئتما ية من السرقة3 -4
 يذكر صفا  المواقع اآلم ة لمشرا 3 -3

 األىداف الميارية:
 مان سرية من حيث بين مواقع التسوأل اتلكترو ي  يفا ص-1

 3البيا ا  وحمايتها
 و ي3يتدرم عمى طرأل الحماية من ا حتياص اتلكتر  -6

 اتمان3 -3
 لكترو ية3طرأل الدفع ات -
كيفية استةدام بطاقة  -

 اتئتمان3
كيفية حماية البطاقة  -

 اتلكترو ية من السرقة3
عمميا  ال صم  -

 واتحتياص3
المواقع اتم ة لمشرا   -

 ا لكترو ي3

 Powerعرض  -
Point   لمحتول
 الجمسة 3

 المحا رة3 -
الم اقشة  -

 الجماعية3
 عصف ذه ي3 -
فيديو يو    -

طرأل الحماية من 
ا حتياص ع د 

وأل التس

 ساعتان
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 يبتعد عن مواقع التسوأل اتلكترو ي ةير اآلم ة3 -4
 األىداف الوجدانية:

 يشعر باتمان ع د التسوأل اتلكترو ي3 -1
 يحرص عمى معرفة طرأل الدفع اتلكترو ية اآلم ة3 -6
يهتم بالبحث عن عامص اآلمان ع د المفا مة بين مواقع التواصص  -4

 اتلكترو ي3

 اتلكترو ي3

 الجمسة السادسة:
جودة  معاييرتابع  

التسوأل اتلكترو ي 
 )الميزة الت افسية(

 عمى أن: قادراً في نياية الجمسة يكون الشاب الجامعي 
 األىداف المعرفية:

 يذكر الم(صود بالميزة الت افسية لمواقع التسوأل اتلكترو ي3 -1
 مها مواقع التسوأل اتلكترو ي3يعدد المزايا الت افسية التي ت(د -6
 يمةص سياسة رد الم ت 3 -4
 ي (د ةدما  ما بعد البيع لمواقع التسوأل اتلكترو ي3 -3

 :األىداف الميارية
 ي(ارن بين مواقع التسوأل اتلكترو ي من حيث أسعار الم تجا 3 -1
 التي ت(دم ةدما  ما بعد البيع3مواقع التسوأل اتلكترو ي  يةتار -6
 الوجدانية:ألىداف ا
يهتم بالتعرف عمى سياسا  رد الم ت  في حالة عدم مطاب(ت   -1

 لممواصفا 3

 :الميزة الت افسية -6
 التكمفة3 -
 مواعيد التسميم3 -
 سياسا  رد الم ت 3 -
 ةدما  ما بعد البيع3 -

 

 Powerعرض  -

Point   لمحتول
 الجمسة 3

 المحا رة3 -
الم اقشة  -

 الجماعية3
 عصف ذه ي3 -

 

 ساعتان
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يشعر بأهمية التعامص مع مواقع التسوأل اتلكترو ي التي ت(دم  -2
 ميزا  ت افسية3

 الجمسة السابعة:
 السمو  الشرائي3
وةتام البر ام  

ا رشاد ، والت(ييم 
 ال هائي3

 عمى أن: قادراً في نياية الجمسة يكون الشاب الجامعي 
 األىداف المعرفية: 

 يذكر مفهوم السمو  الشرائي3 -1
 و  الشرائي3يعدد أ ماط السم -6
 يست ت  الفرأل بين أ ماط السمو  الشرائي3 -4
 يمةص مراحص الشرا 3 -3
 يذكر صفا  المستهم  الرشيد3 -6

 األىداف الميارية:
 ي(ارن بين أ ماط السمو  الشرائي3 -1
 يتبع المراحص الصحيحة لعممية الشرا 3 -6

 األىداف الوجدانية: 
 يهتم بأن يسم  سمو  المستهم  الرشيد3 -1

 مفهوم السمو  الشرائي3 -
 أ ماط السمو  الشرائي3 -

السمو  الشرائي  -1
 الرشيد3

السمو  الشرائي  -6
 العاطفي3

السمو  الشرائي  -4
 ال(هر 3

 مراحص الشرا 3 -
 الشرا  الواعي -
 صفا  المستهم  الرشيد3 -
مراجعة ال (اط اتساسية  -

 في البر ام 3
 ت(ديم الشكر لمطالم3 -
 الت(ييم ال هائي3 -

 Powerعرض  -
Point   لمحتول
 الجمسة 3

 المحا رة3 -
الم اقشة  -

 الجماعية3
 عصف ذه ي3 -
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 التوصيات : 
 وفقا لنتائج البحث الحالي توصي الباحثتان بالتوصيات التالية:

 أوال: توصيات خاصة بوسائل اإلعالم:
و ع برام  توعية مكثفة ومدروسة لممستهمكين عبر وسائص اتعالم المت وعة وذلو   -1

ير الجووووودة المدركووووة لمتسوووووأل ا لكترو ووووى لحمايووووة الُمسووووتهمكين فووووي فووووى  ووووو  معوووواي
تعووووامالتهم ا لكترو يووووة، و شوووور ث(افووووة التعامووووص مووووع التجووووارة ا لكترو يووووة بووووين فئووووا  

 المجتمع المةتمفة3
 ثانيا: توصيات خاصة بالمؤسسات التعميمية: 

تهووتهم بت ميووة  بال( ووايا المعاصوورة وا هتمووام بتوودريس م(ووررا  ربووط الم وواه  الدراسووية -1
 الوعي ا ستهالكي والجودة المدرك  لمتسوأل ا لكترو ي3

 ثالثا: توصيات خاصة بالمتخصصين في مجال إدارة المنزل والمؤسسات: 
تطبيوووووأل البووووواحثين والدارسوووووين المتةصصوووووين فوووووي مجووووواص إدارة الم وووووزص والمؤسسوووووا   -1

متسوووأل المدركووة لجووودة لا معوواييرالشووبام الجووامعي ب وعوويلمبر ووام  الم(توورح المعوود لت ميووة 
 اتلكترو ي3

تفعيوووص دور متةصصوووى إدارة الم ووووزص والمؤسسوووا   مووون الةووووريجين وأع وووا  هيئووووة  -6
رشواد  التدريس عن طريأل ع(د المحا را  وال دوا  التث(يفية والدورا  التدريبية لتوعية وا 

(هوورل الُمسووتهمكين بأهميووة السوومو  الشوورائى الرشوويد لمحوود موون ظوواهرة الشوورا  العوواطفى وال
 بإعتباره ظاهرة سمبية والتأكيد عمى ال(يم ا قتصادية ال(ويمة3 

 رابعا: توصيات خاصة بوزارة التموين والتجارة الداخمية )جياز حماية المستيمك(:  
تب ووى اسووتراتيجيا  ةاصووة بحمايووة الُمسووتهم  عبوور شووبكة ات تر وو  وذلوو  موون ةووالص  -1

وتوفير قدر م اسم من الحمايوة  إ شا  وكا   تكون مسئولة عن سالمة التعامال 
لووزام مواقووع التسوووأل اتلكترو ووى عمووى إتبوواع  لممسووتهم  فووى حووا   التووش التجووارل وا 
سياسووا  فعالووة لم وومان وا سووتبداص وا سووترجاع لمم تجووا  فووى  ووو  قووا ون حمايووة 

عوود   اتمووان م و ئحتوو  الت فيذيووة ممووا يزيوود موون م6.12لسوو ة  121الُمسووتهم  رقووم 
  3لدل الُمستهم
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 خامسا: شركات التسويق األلكتروني: 
يجوووم عموووى الشوووركا  اتلكترو يوووة تتييووور إسوووتراتيجية الووودفع المتبعوووة عبووور ا  تر ووو   -1

و ورورة الت ويوع فوي طورأل  وعدم ا عتمواد عموى بطاقوا  ا ئتموان كوسويمة دفوع أساسوية،
، الشووويكا ، الوووودفع ع ووود ا سووووتالم أو ATM Cardالووودفع لتشووومص التحويووووص المصووورفي

با عتموووواد عمووووى أ ظمووووة الوووودفع المبتكوووورة كووووال (ود أو العممووووة ا لكترو يووووة أو الوووودفع عبوووور 
لتعزيووز  E cardا سوتعا ة بوسويط مباشور أو الودفع بواسوطة محفظوة ال (وود ا لكترو يوة 

 ث(ة الُمستهمكين في تعامالتهم ا لكترو ية3
 المراجع :

 بعة ا ولى، دار حامد، عمان3، الط إدارة الجودة الشاممة(: 6.14أحمد بن عيشاول ) -1
دراسة سـوق خـدمات التسـوق اإللكترونـي فـي المممكـة العربيـة (: 6.11أحمد سعيد بامةرمة )  -6

، مجمووة ات وودلس لمعموووم ا جتماعيووة، كميووة ا قتصوواد الســعودية مــن خــالل األكشــاك اإللكترونيــة
 63،العدد  4وا دارة، جامعة المم  عبدالعزيز، جدة،  مجمد 

الشـــباب فـــي منطقـــة األســـكوا (: ...6)المج وووة ا قتصوووادية وا جتماعيوووة لتووورم آسووويا()ا سوووكوا  -4
ــار المترتبــة عمــى سياســة التنميــة ، ت(ريوور السووكان والت ميووة، اتمووم المتحوودة، دارســة لمواقــع وا ث

 33العدد
تأثير مـزيج االتصـال التسـويقي لممؤسسـة عمـى اتخـاذ قـرار الشـراء مـن (: 6.13أسما  طيبي ) -3

، رسوووالة دكتووووراه ةيووور ســـتيمك دراســـة حالـــة ســـوق المنتجـــات الكيرومنزليـــة بـــالجزائرطـــرف المُ 
 –،جامعوووة أبوووي بكووور بم(ايوووود  م شوووورة، كميوووة العمووووم ا قتصووووادية، العمووووم التجاريوووة وعمووووم التسوووويير

 تممسان، الجزائر3
اء الجــودة المدركــة لــنظم المعمومــات اإلداريــة وأثرىــا عمــي األد(: 6.12اتمووين محموود آدم أحموود) -6

لتمكــين المســتخدمين فــي المعــدل  اإلبــداعي لمعــاممين : الدورالوســيط لرضــا المســتخدمين واألثــر
، رسووالة دكتوووراه ةيوور م شووورة ، كميووة الدراسووا  العميا،جامعووة السووودان القطــاع الخــدمي الســوداني

 لمعموم والتك ولوجيا3
الجامعـة تبعـًا لـبعض دراسة مقارنة فـي السـموك االسـتيالكي لطمبـة (: 6.11أ ور محمد عيدان) -6

 363العدد  سوريا،مجمة كمية التربية اتساسية ،الجامعة المست صرية، المتغيرات الديموغرافية،
دور البـــرامج االســـرية بوســـائل (: 6.11إي ووواس مووواهر الحسوووي ي بدير،رشوووا راةوووم عبووودالعاطى ) -3

مموي السو و  العربوي ، الموؤتمر العاالعالم المرئية في تنمية الـوعي الشـرائي لـدى المـرأة الكويتيـة
تطوووير بوورام  التعموويم العووالي ال وووعي فووي مصوور والوووطن العربووي فووي  -الوودولي الثالووث  -السووادس

  و  متطمبا  عصر المعرفة، كمية التربية ال وعية، جامعة الم صورة3
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، دار ةريوووووم لم شووووور 1، ط المـــــدخل إلدارة الجـــــودة الشـــــاممة(: 6..6بوووووابكر مبوووووار  عثموووووان ) -2
 3والطباعة، ال(اهرة

ــاىج البحــث التربــوي(: 6..6بشووير صووال  الرشوويد ) -. ، دار الكتووام الحووديث، الطبعووة اتولووى، من
 3ال(اهرة 

 االستيالكية األسرة اتجاىات عمى وأثره االلكتروني التسوق(:6.14ف(ي  ) ى محمدتها  -10
  3(رل،جامعة أم الالف ون والتصميم الداةمىرسالة ماجستير ةير م شورة، كمية ، المعموماتية عصر في

تقيــيم الســموك الشــرائي االســتيالكي عبــر االنترنــت ( : 6.12بيوودا  سووتار لفتوو ، هالووة حسووين )
، العودد 14، مجموة دراسوا  محاسوبية وماليوة، جامعوة بتوداد ،المجمودوعالقتو بالمتغيرات الشخصية

 يو يو/حزيران 3 .34،4
 ثالثة،عالم الكتم ،ال(اهرة3،الطبعة الالتوجيو واإلرشاد النفسى (:.6.1حامد عبدالسالم زهران )  -11
أثــر التســويق باســتخدام وســائل  (:6.16حووال بالص،بهجوو  ال سووور، عموورو الم صووارة الزيووادا )  -16

، 16،المجموة اترد يوة فوي إدارة اتعماص،المجمود التواصل االجتماعي عمـى نيـة الشـراء فـي األردن
 43العدد

يزة التنافسـية دراسـة مقارنـة بـين المنتجات الجديدة ودورىا فى تعزيز الم(:6.16زهرة بمفووص ) -14
،رسالة ماجستير ةيور م شوورة ، كميوة العمووم مؤسسات الياتف النقال )موبميس، جازي، أووريدو(

 المسيمة، الجزائر3 –ا قتصادية والتجارية وعموم التيسير ، جامعة محمد بو ياف 
ى عينـة مـن طـالب الشـراء القيـري وعالقتـو بتقـدير الـذات لـد(: 6.16سارة رجم السيد السويد)  -13

 ، ي اير 13، العدد 16، دراسا  عربية في عمم ال فس ، مجمد الجامعة
فاعميـة برنـامج إرشـادي فـي التخفيـف مـن سـموك الشـراء (: 6.16سامية محمد صابر محمود) -16

، مجموة ا رشواد القيري لدى عينة من طالب وطالبات الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة بنيـا
 ، ديسمبر443رشاد ال فسي ،جامعة عين شمس ، العدد ال فسي، مركز ا 

بفاعميوة  وعالقتهوا ا داريوة الشوبكة  ظريوة وفوأل ا داريوة :ات مواط) 3..6عبيودا ) أحمود سوهيص -16
 3اتردن،الحديث الكتم عالم ، الوق  إدارة

 (اهرة3، دار ال ه ة العربية، الطبعة اتولى، الاألعالن وسموك الُمستيمك(: 6..6سمول العوادلى)  -13
ســموك الشــراء اإلنــدفاعى وعالقتــو بكــل مــن مفيــوم الــذات (: 2..6سوميمان طعموو  الريحوا ى ) -12

، رسوالة دكتووراه ةيور م شوورة ، كميوة والقيم المادية لدى طمبة السنة الرابعة فى الجامعة ا ردنيـة
 الدراسا  العميا، الجامعة اآلرد ية ، اآلردن3

مصووطفى، الحسووي ي رجووم ريحووان،و دعووا  عو ووين سووميرة أحموود ق ووديص ،عبوود العظوويم السووعيد  -.1
، مجمووة دراســة الســموك الشــرائي لــدى المــراىقين فــي بعــض المواقــف الحياتيــة (:6.16إبووراهيم)

 1.3، مجمد 4العموم ا جتماعية وا قتصادية ، كمية الزراعة ، العدد
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ـــى ال(: 6.13سووو ا  داود زكوووى داود ) -.6 ـــى وتأثيرىـــا ف ـــة لمتســـوق اإللكترون نيـــة الجـــودة المدرك
، مجمووة أمووارا بووا ، اتكاديميووة الســموكية المســتمرة دراســة ميدانيــة بححــدى المحافظــات المصــرية

 133، العدد 6العربية اتمريكية لمعموم والتك ولوجيا،جامعة المم  قابوس ،سمط ة عمان ،المجمد
نموذج مقترح لقياس أثر جودة الخـدمات األلكترونيـة لمواقـع (: 6.16سيد حسين مصويمحى ) -61

، مجموووة تســـويق والتجـــارة اإللكترونيـــة عمـــى رضـــا ووالء العمـــالء باســـتخدام المنطـــق الضـــبابىال
 13الدراسا  المالية والتجارية ،كمية التجارة، جامعة ب ى سويف، العدد

جسوتير ةيور م شوورة، ما، رسوالة االسـتيالك مـن منظـور إسـالمى(: 3..6عبير محمد عجواج )  -66
 ة المكرمة3كمية التربية ، جامعة أم ال(رل ، مك

أثـــر التمكـــين اإلدارى عمـــى اإلبـــداع التنظيمـــي "دراســـة ميدانيـــة (: 6.16قووودر  أحمووود معوووراج) -64
، رسوالة ماجسووتير،بكمية العموووم ا قتصووادية والتجاريووة وعموووم بســكرة" –بمديريــة لشــركة ســوناطراك 

 التسيير، جامعة محمد ةي ر، بسكرة ،الجزائر3
الخــدمات الجامعيــة كمــا يــدركيا طمبــة جامعــة  مســتوى جــودة(: 6.14محموود إبووراهيم سووممان ) -63

،مجمووة جامعوووة اتقصوووى )سمسووومة ( لمقيـــاس جـــودة الخدمـــةSERVPERFاألقصـــى بغـــزة طبًقـــا )
 ،ي اير133العموم ا  سا ية( المجمد 

دور شبكات التواصل االجتمـاعي فـي التـأثير عمـى  (:6.16محمد جميص عبدال(ادر العاي ومة )  -66
المممكـة العربيـة  -االنترنـت )دراسـة تحميميـة فـي جامعـة القصـيم القرار الشرائي لممسـتيمك عبـر

 13، العدد 11،المجمة اآلرد ية فى إدارة اتعماص، اآلردن، المجمد السعودية(
نمـوذج مقتــرح لمعالقـة بـين جــودة الخدمـة اإللكترونيـة المدركــة  (:.6.1محمود عموى بركوا  ) -66

ــــة ع ــــى دراســــة تطبيقي ــــالء ووالئيــــم اإللكترون ــــالء فــــى مصــــرورضــــا العم ، جامعووووة مــــى العم
 63، العدد 6الم وفية،المجمة العممية لمبحوث التجارية ،كمية التجارة ، المجمد 

أساســــــيات التســــــويق الشــــــامل (:1..6محمووووووود جاسووووووم الصووووووعيدل، بشووووووير عبوووووواس العووووووالأل)  -63
 ،دار الم اه  لم شر ،عمان3والمتكامل

صل االجتماعي عمـى السـموك (: أثر استخدام مواقع التوا6.13م ا  فيصص محمد الياسوين ) -62
، الشــرائي مــن خــالل الكممــة المنطوقــة اإللكترونيــة "دراســة تطبيقيــة لقطــاع المالبــس فــي األردن

 رسالة ماجستيرةير م شورة ، جامعة الشرأل اتوسط، اتردن3
يـادي عتنمط الستيالك األسري بـين المظيـري التفاخري/اإل(: 6.16مفتاح عمي حسين بالحاج ) -.6

 23مجمة كمية اآلدام، جامعة مصراتة، ليبيا، العدد ،ات المجتمعيةفي ظل المتغير 
جـــودة الخـــدمات اإللكترونيـــة وأثرىـــا عمـــى رضـــا (: 6.13موووؤمن عبووود السوووميع حسووون الحمبوووى) -.4

"، رسوالة ماجسوتيرةير م شوورة، كميوة غـزة –المستخدمين "د ارسـة حالـة عمـى برنـامج بـرق بمـس 
 التجارة،الجامعة ا سالمية،ةزة3
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العوامل المؤثرة عمـي التسـوق اإللكترونـي وخصـائص سـموك الُمسـتيمك  (:.6.1الهطيص) مي أسام   -41
 ، مايو3.، مجمة العموم ا جتماعية،المركز الديمواقرطى العربى، ألما يا، العدد عبراإلنترنت

، أثـر تـوافر العـروض وحسـومات األسـعار فـي قـرار الشـراء االنـدفاعي(: .6.1ميس شميس ) -46
 63، العدد13العموم ا قتصادية وال(ا و ية ، دمشأل ،المجمد مجمة جامعة تشرين3 

الخصائص السيكومترية لمقياس الشراء القيرى)البنية (:.6.1أحمد المعمرل) ، شول كرم أبو بكر  -44
 113، العدد 6د، المجم، المجمة العربية لمعموم التربوية وال فسيةالعاممية لمشراء القيرى(

،مجمة جامعة تشرين أثر التغميف البيئي عمى الجودة المدركة(: 6.12 هاد  ادر،مروان بالص ) -43
 13، العدد،.3لمبحوث والدراسا  العممية، سمسمة العموم ا قتصادية وال(ا و ية، سورية ،المجمد

ــائن (: 6.13 ووور محووي الوودين محموود سووعد اهلل )  -46 ــق رضــا الزب جــودة الخــدمات وأثرىــا فــي تحقي
دا ي وب   االدةار والت مية ا جتماعية، رسالة ماجستيرةير : الب   ا سالمى السو  دراسة ميدانية

 م شورة، كميوة الدراسوا  العميوا والبحوث العمومي،جوامعة ش ود ،جمهورية السودان3
المتغيـــرات االجتماعيـــة واالقتصـــادية لتســـوق (: .6.1هبووو  اهلل مصوووطفى محمووود مصوووطفى ) -46

تادي مواقع التسـوق عبـر اإلنترنـت فـى الشباب عبر اإلنترنت: دراسة ميدانية عمى عينة من مر 
 ، مصر43لجز  ، ا66، مجمة كمية التربية، جامعة عين شمس، العدد مصر

ق االلكترونـــي لممســـتيمك عبـــر وســـائط التواصـــل (: 6.12هيوووام محمووود  وووادر البوووين ) -43 التســـوا
،رسووالة ماجسووتيرةير م شووورة ، الجامعووة ا فترا ووية السووورية، الجمهوريووة  االجتمــاعي فــي ســورية

 العربية السورية3
الثقافة االسـتيالكية (: ٢١٠٢وفا  فؤاد شمبى ،ح ان محمد السيد أبوصيرل، س ا  محمد ال جوار) -42

 دار الكتم لم شر والتوزيع، ال(اهرة3 ،وترشيد االستيالك
39-  Anna, Mattila S & Jochen, Wirtz(2008): The Role of store 

environmental stimulation and social factors on impulse 

purchasing,Journal of Services Marketing, October ,22 (7) pp.562-

567. 
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