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ملخص الدراسة

هدفت الد ارسة ة ة ة ةةة ال التعرف عل مدى تأثير اسة ة ة ة ةةتخدام الوي

 2.0التفاعلي من خالل عامل

شبكات التواصل اإلجتماعي وعامل توجيه التفاعل  ,باإلضافة ال تأثير استخدام تطبيقات الهاتف
المحمول في تحسة ةةين تجربة التسة ةةو االلكتروني للمسة ةةتهلف الفلسة ةةطيني .تكون مجتمع الد ارسة ةةة من
مسة ة ة ة ة ة ةةتخدمي مواقع التواصة ة ة ة ة ة ةةل االجتماعي والهواتف المحمولة من طال

جامعة الخليل .ولتحقي

أهداف الد ارسة ة ة ة ةةة تم اسة ة ة ة ةةتخدام المنهجي الوصة ة ة ة ةةفي التحليلي الكمي والنوعي ,حيث تم جمع بيانات
الد ارسة ة ة ةةة من خالل المجموعة البؤرية واالسة ة ة ةةتبانة ,فقد قامت الباحثة بججراء المجموعة البؤرية عل
مجموعة من سة ةةيدات الخليل مكونة من  10سة ةةيدات من مسة ةةتخدمي مواقع التواصة ةةل االجتماعي و
الهواتف المحمولة ( وقامت بتحليلها يدوياً) .كما قامت الباحثة بتصة ة ة ةةميم االسة ة ة ةةتبانة باالعتماد عل
اإلطار النظري والدراسات السابقة  ,وقد تم توزيع االستبانات عل طلبة جامعة الخليل المستخدمين
لمختبرات االنترنت في الجامعة من خالل نماذج جوجل لتعبئة االسة ة ة ةةتبانة الكترونياً .و اسة ة ة ةةتخدمت
الد ارس ةةة العينة العشة ةوائية ,حيث أن حجم العنية  340اس ةةتبانة ,وتم اس ةةترداد  337اس ةةتبانة ص ةةالحة
للتحليل أي بنس ة ة ة ة ةةبة  ,%99وتم إدخال هذه البيانات ال برنامج التحليل اإلحص ة ة ة ة ةةائي ()SPSS
ومعالجتها للخروج بالنتائج .وقد توصة ة ة ة ة ةلت الد ارس ة ة ة ة ةةة ال مجموعة من النتائج أهمها  :التأكيد عل
تأثير اس ةةتخدام الوي

 2.0التفاعلي في تحس ةةين تجربة التس ةةو االلكتروني للمس ةةتهلف الفلس ةةطيني

من خالل عامل توجيه التفاعل الذي يعتبر أكثر تأثي اًر من عامل ش ة ة ة ة ة ةةبكات التواص ة ة ة ة ة ةةل االجتماعي
وخاصة من خالل مؤشر دعم العمالء ,وكذلف تأثير استخدام تطبيقات الهاتف المحمول في تحسين
تجربة التس ةةو االلكتروني للمس ةةتهلف الفلس ةةطيني من خالل البس ةةاطة وس ةةهولة االس ةةتخدام ثم الطابع
الشخصي.
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Abstract

The study aimed to identify the effect of using interactive web 2.0 through
the social networking factor and the interaction orientation factor, as well
as the effect of using mobile applications on enhancing the online shopping
experience of the Palestinian consumer. The study community was
represented by Hebron University students who use social networking sites
and mobile phones. To have the objectives of the study met, the
quantitative and qualitative descriptive method was used; the study data
were collected through the focus group and the questionnaire. The focus
group was represented by 10 women from Hebron city who use social
networking sites and mobile phones; the data were analyzed manually. The
questionnaire was designed based on theoretical framework and previous
studies, and was distributed to Hebron University students who use social
networking sites and mobile phones at the university through Google Forms
to fill the questionnaire electronically. The randomized sample was used,
where the sample size was 340 questionnaire; 337 questionnaires were
retrieved for analysis, representing 99%. The (SPSS) program was used
and processed to obtain the results. The study showed a number of results,
the most important of which were: The use of interactive Web 2.0 tools in
iii

enhancing the Palestinian consumer online shopping experience through
the interaction orientation factor , which is more influential than the social
networking factor, especially through the customer support index, and the
effect of using mobile applications to enhance the Palestinian consumer
online shopping experience through simplicity and usability then
personalization.
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اإلهــداء
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الخالصة

1

 1.1المقدمة
مع أكثر من  4مليار مستخدم في جميع أنح ة ة ةاء العالم مع نهاية ش ة ة ة ة ة ة ةةهر ديسة ة ةةمبر لع ة ة ة ةةام
 ، (internet world stats, 2018) 2017أثبتت شة ة ةةبكة الوي

العالمية أنها وسة ة ةةيلة اتصة ة ةةال

ومعامالت رئيسية للناس في جميع أنحاء العالم , (Martin, Janiszewski, & Neumann,
إل تغييرات جذرية في الطريقة التي نتفاعل بها

)2006وتؤدي سة ة ة ة ة ة ةةرعة ابتكار تكنولوجيا الوي

ونقوم من خاللها بأعمالنا كل يوم  ,كما أن انفتاح اإلنترنت واتصالها قد أوجدا منصة أعمال قوية
قادرة عل تغيير ديناميكيات كل صةةناعة تقريبا ) , (Denger, 2006حيث يسةةتخدم تجار التجزئة
اإلنترنت وخاص ة ةةة مواقع التواص ة ةةل االجتماعي بش ة ةةكل متزايد لتس ة ةةوي المنتجات التقليدية أو الرقمية
كما يعمل بعض التجار عبر اإلنترنت فقط .
أن هنةةاف أكثر من  1.24مليةةار موقع في جميع أنحةةاء العةةالم حسة ة ة ة ة ة ة ة

تقرير (vpnmentor,

نموا فيها هو عدد مستخدمي
) ,2018كما أن احصائيات النمو عل شبكة االنترنت الجزء األسرع ً

شبكات التواصل االجتماعي  ,و أنه مع انتشار األجهزة الذكية يتخط بل ويتجاوز استخدام أجهزة

الكمبيوتر المكتبية حيث أن الش ة ة ة ةرائح األسة ة ة ةةرع نمواً من مالف األجهزة هي الهواتف الذكية واألجهزة
اللوحية بناءاً عل تقرير ).(Chaffey, 2018
أما عن حال التجارة االلكترونية والمدفوعات في العالم العربي فقد أش ة ة ة ة ة ة ةةار تقرير (بيفورت،
 )2016بأن المنطقة تشهد نمواً قوياً وملحوظاً ،حيث توسع حجم السو بشكل مذهل تصل نسبته
إل  3.23%من النمو ,وهذا النمو تقوده المملكة العربية السة ةةعودية وذلف بسة ةةب

انتشة ةةار اسة ةةتخدام

االنترنت في المجتمع السة ة ة ةةعودي واالقبال الكبير عل ش ة ة ة ةراء اهواتف الذكية ،باإلضة ة ة ةةافة إل النمو
الكبير في كل من اإلمارات العربية المتحدة ومص ة ة ة ة ةةر ,أما أقل نس ة ة ة ة ةةبة نمو للس ة ة ة ة ةةو فهي في لبنان
وقطر ،ولكن من المهم اإلشارة إل أن حجم األسوا في كل دول المنطقة تنمو بشكل عام.
كما أنه انتش ة ةةر اس ة ةةتخدام وس ة ةةائل التواص ة ةةل االجتماعي في منطقة الش ة ةةر األوس ة ةةط تماش ة ةةياً مع
انتشة ةةارها في جميع أنحاء العالم  ,وتشة ةةير األرقام إل أن من  85%إل  90%من سة ةةكان المنطقة
يسة ة ةةخدمون وسة ة ةةائل التواصة ة ةةل االجتماعي بشة ة ةةكل يومي مما يعني أن حوالي  100مليون شة ة ةةخص
نشيطين عل هذه الوسائط حس

تقرير (بيفورت)2016 ،

2

أما عن األسبا

التي تدفع المستهلكين للتسو عبر اإلنترنت فكان الحصول عل أسعار أفضل

هو العامل األكثر ش ة ة ة ة ة ةةعبية  ,بعده جاء تنوع المنتجات والحص ة ة ة ة ة ةةول عل أش ة ة ة ة ة ةةياء فريدة من نوعها
(بيفورت. )2016 ،
أما عن حال التجارة االلكترونية في فلسة ة ةةطين فتش ة ة ةير احص ة ةةائيات (البريد الفلسة ة ةةطيني)2018 ،
حسة ة ة ة ة ة ة

الجدول رقم ( )1-1ال التزايد في حجم البريد الوارد من الخارج من عام  2011ال عام

 2018مع مالحظة أنه ال تتوفر إحصةةائيات مؤتمته قبل عام  2011لدى البريد الفلسةةطيني ,وهذا
العدد ال يش ةةمل الطرود التي تم تس ةةليمها من خالل ش ةةبكات التوص ةةيل الخاص ةةة مباشةةرة دون المرور
بالبريد الفلس ةةطيني  ,حيث أن الزيادة في كميات البريد الوارد مرتبطة بس ةةلوف المواطنين المتجه نحو
التجارة اإللكترونية عبر مواقع البيع عبر اإلنترنت ,كما يالحظ بداية الزيادة في عام  2012حيث
أن التذبذ

في كمية البريد الوارد في بعض السة ة ة ة ة ة ةةنوات مرتبط بأمرين  ,أوال ً :تعطيل دخول البريد

الوارد ال مناط السة ة ة ةةلطة من قبل اإلحتالل اإلس ة ة ة ةرائيلي  ,ثانياً  :السة ة ة ةةماح بجدخال البريد الوارد و
المتجمع في األردن منذ عام  2011ال البريد الفلس ة ة ةةطيني في عام  , 2018كما يش ة ة ةةار أن البريد
الوارد ال فلس ة ة ة ة ةةطين يأتي عبر طريقين ( األردن و إسة ة ة ة ة ةرائيل ) ,فالبريد الوارد من األردن يأتي من
الدول التي وافقت عل إرسةةال البريد مباشةرة ال فلسةةطين و منها الدول العربية و الصةةين و اليونان
وبعض الدول األخرى  ,كما أن إحص ة ة ة ة ة ةةائية البريد أدناه ال تش ة ة ة ة ة ةةمل منطقة قطاع غزة ألن الجان
االسرائيلي يرسل لها البريد الوارد مباشرة و ال يمر من خالل البريد الفلسطيني في رام هلل.
ويشة ة ة ة ة ة ةةار أن هذا النمو ال ينسة ة ة ة ة ة ةةجم مع قدرة البريد الفلسة ة ة ة ة ة ةةطيني  ,حيث أن البريد لم يكن جاه اًز
السة ة ة ة ة ة ةةتيعا

هذه الزيادة الس ة ة ة ة ة ة ةريعة في حجم البريد الوارد ,األمر الذي نتج عنه تراكم الطرود في

المخازن التابعة للبريد في القدس وعدم التمكن من إحضارها بشكل دوري ,كما أن البريد الفلسطيني
اسة ة ة ة ةةتعان بشة ة ة ة ةةاحنات كبيرة لتؤدي الغرض وقام بجل
3

كميات كبيرة من الموظفين للعمل لسة ة ة ة ةةاعات

متأخرة بعد انتهاء الدوام الرسةةمي ،وذلف إلنجاز عملية الفرز والتسةةليم في أسةةرع وقت (بوابة اقتصةةاد
فلسطين.)2016 ،
ومن أبرز التحديات التي تواجه البريد الفلسة ة ة ة ة ةةطيني هي المعيقات االس ة ة ة ة ة ةرائيلية التي تؤثر عل
إنتاجية البريد الفلسة ة ة ةةطيني من حيث تأخير فحص البريد الصة ة ة ةةادر و حجز الطرود البريدية لفترات
طويله وفرض جمارف عاليه عليها (البريد الفلسطيني)2016 ،
وبالرغم من كل المعيقات اإلس ة ة ةرائيلية و أن البريد الفلسة ة ةةطيني ال تتوفر لديه الجاهزية السة ة ةةتيعا
هذه الزيادة الس ة ة ة ة ة ةريعة في حجم البريد الوارد من حيث الموظفين والشة ة ة ة ة ةةاحنات وطر الفرز  ,و أن
هناف أيض ة ةةا ص ة ةةعوبات في توص ة ةةيل البريد والطرود للمواطنين ومعرفة مكان الس ة ةةكن  ,إال أن هناف
زيادة في كميات البريد الوارد مرتبطة بس ة ة ةةلوف المواطنين المتجه نحو التجارة اإللكترونية عبر مواقع
البيع عبر اإلنترنت حس

ما ورد في الجدول ( )1-1التالي :

الجدول (  : )1 -1إحصائيات البريد الفلسطيني الوارد من الخارج

كمية البريد الوارد

السنة
2011

241,474

2012

524,407

2013

445,902

2014

438,644

2015

439,137

2016

672,316

2017

630,212

2018

687,407

المصدر (البريد الفلسطيني)2018 ،

كما يالحظ أن كميات البريد الواردة في الجدول ( )1-1تشمل جميع أنواع البريد ( بريد الرسائل
" عادي و مسجل " و الرزم البريدية و بريد الطرود و البريد السريع ) ومرف ملح رقم ( )5يوضح
4

البريد الفلس ةةطيني ,مع مالحظة أن أقل من %5

تعريف كل نوع من أنواع البريد الفلس ةةطيني حسة ة

من اإلحصةةائيات الواردة في الجدول ( )1-1ليسةةت تجارة الكترونية وهي تمثل نسةةبة الرسةةائل حيث
تكون جزء منها هدايا وال يمكن فصلها عن البريد الوارد من الخارج.
أما عن طبيعة السةةلوف الفلسةةطيني عل المنصةةات الرقمية واإلجتماعية في ظل التزايد المسةةتمر
الستخدام وسائل التواصل االجتماعي ،ومع إطال خدمات الجيل الثالث من اإلتصاالت الالسلكية
في الضة ةةفة الغربية ،ما سة ة ُةيحدث بالض ة ةرورة تغييرات عل سة ةةلوكيات المسة ةةتخدمين مع انتشة ةةار هذه
الخدمة ,فيش ةةير تقرير ) (social studio, 2017أن نس ةةبة اس ةةتخدام االنترنت من عدد الس ةةكان
هي  %61في الض ة ة ة ة ة ةةفة الغريبة وقطاع غزة  ,بينما أعداد المتس ة ة ة ة ة ةةوقين عبر االنترنت غير متوفرة
خالل عام . 2017
و عن نسةةبة اسةةتخدام وسةةائل التواصةةل االجتماعي المختلفة في الضةةفة الغربية وقطاع غزة فهي
 , %37حيث أن  %30من السكان يستخدم الفيس بوف و  %13يستخدم اإلنستغرام و  %6تويتر
و  %3لينكد ان ,حيث يظهر الفيس بوف أن عدد المسة ة ة ةةتخدمين الفلسة ة ة ةةطينيين في الضة ة ة ةةفة الغربية
وقطاع غزة ال يتجاوز  1.5مليون مستخدم لعام  ,2017بينما أظهر في عام  2016عدداً يتجاوز
 1.7مليون مسةةتخدم  ,مما يدل عل وجود خلل في كيفية تعريف فيسةةبوف للمسةةتخدمين الفلسةةطينين
 ,وطريقة تمييزهم عن المستخدمين اإلسرائيليين ).(social studio, 2017
كما أن نس ةةبة اس ةةتخدام األجهزة والهواتف النقالة في الوص ةةول إل فيس ةةبوف  ,فكان  %6يس ةةتخدم
الحواس ة ة ةةي

و  %66يس ة ة ةةتخدم الهاتف المحمول و  %29يس ة ة ةةتخدم الحاس ة ة ةةو وأجهزة  ,كما أجا

 %51بةةأنهم قةةاموا بةةالتسة ة ة ة ة ة ةةو عبر اإلنترنةةت خالل عةةام  2017من خالل مواقع إلكترونيةةة أو
ص ة ةةفحات فيس ة ةةبوف أو غيرها  ,كما أن حجم اإلنفا عل اعالنات الفيس بوف في الض ة ةةفة الغربية

5

وقطةةاع غزة لعةةام  2017زيةادة عن العةةام  2016بنس ة ة ة ة ة ة ةبةةة  %33.5وبقيمةةة  2.17مليون دوالر
,باالضة ة ة ة ة ة ةةافة أن عدد التطبيقات للهواتف الذكية في فلسة ة ة ة ة ة ةةطين هي  114تطبي

حس ة ة ة ة ة ة ة

تقرير

).(social studio, 2017
وبناءاً عل ما ورد نالحظ الدور المتنامي لتوجه الدول العربية وكذلف فلس ة ة ة ةةطين ال اس ة ة ة ةةتخدام
ذكاء
التجارة االلكترونية وخاصة ة ة ةةة مع انتشة ة ة ةةار األجهزة المحمولة  ,كما أصة ة ة ةةبح العمالء اليوم أكثر ً
ويميلون إل االسة ة ةةتمتاع باالنتعاش واالبتكار دون أي تسة ة ةةامح مع أي تجربة تسة ة ةةو سة ة ةةيئة  ,لهذه
األسبا
الوي

من األهمية بمكان أن يسع المسوقون اإللكترونيون في كثير من األحيان لتحسين تجربة
الخاصة ةة بهم وكذلف معالجة أي قض ةةايا ذات ص ةةلة مثل تحس ةةين قابليتها لإلس ةةتخدام و زيادة

إمكانية الوصول و تعزيز معدالت التحويل وادامة والء المستهلف وما إل ذلف.
 2.0يقةةدم حالً واعةةداً ألنةةه يسة ة ة ة ة ة ةةمح بتجربةةة

و فيمةةا يتعل بهةةذه المخةةاوف  ،فةةجن ظهور الوية
مسة ة ة ةةتخدم أكثر قوة من المواقع التقليدية باسة ة ة ةةتخدام وي
حيث وجدت د ارسةةة اسةةتقصةةائية أن اسةةتخدام الوي

، (Jain, & Ganesh, , 2007) 1.0

 2.0يسةةاعد الشةةركات عل زيادة رضةةا العمالء

بنس ةةبة  (Quarterly, 2009) % 50كذلف أفاد أكثر من  % 60من المش ةةاركين في اس ةةتطالع
آخر ) (Marketing Charts, 2008أنهم ينجذبون إل تجار التجزئة عبر اإلنترنت باس ة ة ة ةةتخدام
أدوات وتقنيات الوي

. 2.0

 2.1مشكلة الدراسة
نظ اًر لتغير سة ةةلوف المسة ةةتهلف الفلسة ةةطيني وتوجهه المتزايد نحو التسة ةةو
مواقع البيع االلكترونية حس ة

االلكتروني عن طري

جدول ( , )1-1باإلضةةافة ال الخلفية الموضةةحة في القسةةم السةةاب

التي تشة ة ة ة ة ة ةةير ال العالقة المحتملة بين تجربة ( الوي
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 2.0و تطبيقات الهاتف المحمول) وتجربة

التسةةو االلكتروني لدى المسةةتهلف الفلسةةطيني ,وبالتالي لتحسةةين رضةةا العمالء من المهم فهم كيفية
مس ة ة ة ةةاهمة الوي

 2.0وتطبيقات المحمول في تحس ة ة ة ةةين هذه التجربة وعواملها المؤثرة في س ة ة ة ةةلوف

المسة ة ة ة ةةتهلكين الش ة ة ة ة ةرائي  ,حيث أن نجاح أحد الموردين عبر اإلنترنت يمكن تحديده من خالل عدد
المبيعات الكبيرة التي يتم إجراؤها عبر االنترنت )(Phippen, Sheppard, & Furnell, 2004
 ,وبالتالي من الض ة ة ة ةةروري أن يبحث البائعون عبر اإلنترنت عن عوامل الوي

 2.0البارزة وكيفية

اسة ة ة ة ةةتخدام تطبيقات الهاتف المحمول  ,نظ اًر النتشة ة ة ة ةةار هذه الهواتف التي أصة ة ة ة ةةبحت جزء من حياة
المس ة ةةتهلف و ال يس ة ةةتطيع االس ة ةةتغناء عنها ولها تأثير عل س ة ةةلوكه الشة ة ة ارئي  ,هذه الض ة ةةرورة تؤدي
بطبيعة الحال إل التحديات التي تواجه معظم المس ةةوقون عن طري اإلنترنت  ،وتش ةةمل التحديات
عل وجه الخص ةةوص في تفحص مدى تأثير عوامل ( الوي

 2.0و تطبيقات الهواتف المحمولة )

عل نية الش ة ة ة ة ة ةراء لدى المسة ة ة ة ة ةةتهلكين عبر اإلنترنت وجعل تجربة التسة ة ة ة ة ةةو االلكتروني أكثر متعة
وسهولة.
ولمعالجة هذه التحديات باالض ة ة ة ة ةةافة ال نتائج المجموعة البؤرية التي تم إجراؤها عل مجموعة
من سيدات الخليل لتحسين تجربة التسو االلكتروني للمستهلف الفلسطيني ككل وموضحة نتائجها
في الفص ة ة ة ةةل الخامس ,وكذلف توفر أجهزة الهواتف المحمولة التي تتيح للمس ة ة ة ةةتهلف الوص ة ة ة ةةول إل
المحتوى في كل مكان يتواجد به ,فقد ارتأت الباحثة د ارسة ة ة ة ة ة ةةة تأثير أدوات الوي

 2.0التفاعلي

بحثيا يش ةةير
وتطبيقات المحمول في تحس ةةين س ةةلوف المس ةةتهلف الشة ةرائي ,و اقترحت الباحثة
نموذجا ً
ً
إل أن هناف عامالن رئيس ةةيان في تجربة الوي

 2.0يتمثالن في ( شة ةبكات التواص ةةل االجتماعي

وتوجيه التفاعل ) لهما تأثير عل تجربة التسة ة ة ة ة ة ةةو عبر اإلنترنت ,و يشة ة ة ة ة ة ةةير عامل الشة ة ة ة ة ة ةةبكات
االجتماعية إل أن أدوات الوي

 2.0التي تدعم تواصة ة ةةل ومش ة ةةاركة ومس ة ةةاهمة المس ة ةةتخدمين عبر

اإلنترنت ,كما يركز توجيه التفاعل عل قابلية االسة ة ة ة ة ة ةةتخدام وهو البعد التقني الذي يجعل واجهة
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إمتاعا ,كما قامت الباحثة برسم هذه العوامل بناءاً عل األسس النظرية لما تم
الموقع أسهل وأكثر
ً
تحديده كتجربة الوي

 2.0و تجربة تطبيقات الهاتف المحمول ،والتي تم ش ة ة ة ةةرحها بالتفص ة ة ة ةةيل في

الفصل  , 2وذلف لإلجابة عل أسئلة الدراسة التالية :
 −ما مدى تأثير اسة ة ة ة ة ةةتخدام مواقع الوي

 2.0التفاعلي في تحسة ة ة ة ة ةةين تجربة التسة ة ة ة ة ةةو اإللكتروني

للمستهلف الفلسطيني ؟
 −ما مدى تأثير اسةةتخدام تطبيقات الهاتف المحمول في تحسةةين تجربة التسةةو اإللكتروني للمسةةتهلف
الفلسطيني ؟
 3.1أهداف الدراسة
في ضوء مشكلة الدراسة تسع الباحثة إل تحقي األهداف التالية :
▪ الكشف عن تأثير استخدام أدوات الوي

( 2.0شبكات التواصل اإلجتماعي وتوجيه التفاعل ) في

تحسين تجربة التسو للمستهلف الفلسطيني.
▪ الكشة ة ة ةةف عن تأثير اسة ة ة ةةتخدام تطبيقات الهاتف المحمول في تحسة ة ة ةةين تجربة التسة ة ة ةةو للمسة ة ة ةةتهلف
الفلسطيني.
 4.1أهمية الدراسة
تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل تركيزها عل العوامل التي تساهم في تحسين تجربة التسو
االلكتروني نتيجة لتغير سةةلوف المسةةتهلف الش ةرائي وتوجهه نحو التجارة اإللكترونية عبر مواقع البيع
عل اإلنترنت كما ورد في إحص ة ة ة ة ةةائيات البريد الفلس ة ة ة ة ةةطيني في الجدول رقم ( ,)1-1وكذلف نتيجة
للمجموعة البؤرية التي تم إجراؤها عل عينة من سيدات الخليل وكيفية تقديم تجربة تسو الكترونية
ناجحة لهن.
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كما يسة ة ةةاهم في توجيه المهتمين بالعملية التسة ة ةةويقية نحو اسة ة ةةتخدام أدوات وتطبيقات الجيل
الثاني للوي

و االسةةتفادة من انتشةةار األجهزة المحمولة واعداد تطبيقات للجوال تزيد والء العمالء و

تخدم حاجات المس ة ةةتهلف الفلس ة ةةطيني وبالتالي تحس ة ةةين تجربة التس ة ةةو االلكتروني مما ينعكس عل
زيادة المبيعات والنمو واألرباح  ,من خالل الدمج بين علوم الحاسة ة ة ة ة ة ة

ا لي وعلوم إدارة األعمال

لخدمة المستهلف الفلسطيني .
يقدم إسة ةةهاماً هاماً عل صة ةةعيد التسة ةةو االلكتروني للمسة ةةتهلف الفلسة ةةطيني  ,حيث أن السة ةةو
الفلس ة ة ة ة ةةطينية يفتقد ال وجود موقع الكتروني مدعم بتطبي جوال عل األجهزة المحمولة المنتشةة ة ة ة ةرة
بش ةةكل كبير في حياتنا اليومية يجمع األسة ةوا الفلس ةةطينية و يغني المواطن الفلس ةةطيني عن السة ةؤال
عن المطاعم أو األطباء أو الص ة ة ة ةةيدليات أو التكاس ة ة ة ةةي والمنتزهات ,,الخ في المنطقة القريبة منه ,
وكذلف يهتم بذو المسةةتهلف الفلسةةطيني واهتماماته ورغباته التسةةويقية ,وذلف باسةةتخدام أدوات الوي
 2.0لكي يتفاعل المستهلف مع محتويات الموقع ويجذبه الستخدامه .
 5.1فرضيات الدراسة
 :H1ال يوجد أثر ذو داللة إحص ة ةةائية الس ة ةةتخدام أدوات الوي

 2.0التفاعلي عل تحس ة ةةين تجربة

التسو اإللكتروني.
وتتفرع منها الفرضيات التالية :
 :H1. aال يوجد أثر ذو داللة إحصةةائية السةةتخدام أداة الشةةبكات االجتماعية عل تحسةةين
تجربة التسو اإللكتروني.
 :H1. bال يوجد أثر ذو داللة إحصةةائية السةةتخدام أداة توجيه التفاعل عل تحسةةين تجربة
التسو اإللكتروني.
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 :H2ال يوجد أثر ذو داللة إحصة ة ة ة ةةائية السة ة ة ة ةةتخدام تطبيقات أجهزة المحمول عل تحسة ة ة ة ةةين تجربة
التسو اإللكتروني.
 6.1متغيرات الدراسة
المتغير التابع  :تجربة التسو اإللكتروني
المتغيرات المستقلة :
▪ أدوات الوي

: 2.0
 oالشبكات اإلجتماعية
 oتوجيه التفاعل

▪ تطبيقات األجهزة المحمولة
 7.1حدود الدراسة
تتلخص حدود الدراسة في ما يلي :
▪ الحدود البشة ةرية  :لقد تمثلت الحدود البشة ةرية لهذه الد ارس ةةة في مس ةةتخدمي الهواتف الذكية المحمولة
والحواسي

في جامعة الخليل.

▪ الحدود المكانية  :لقد تمثلت الحدود المكانية لهذه الد ارسةة في مسةتخدمي الهواتف الذكية والحاسةو
من طال

جامعة الخليل والتي ستشملهم عينة الدراسة.

▪ الحدود الزمانية  :لقد تمثلت الحدود الزمانية بالمدة الزمنية إلنجاز هذه الدراسة التي بدأت من شهر
كانون الثاني لعام  2018ال شهر شباط لعام 2019
▪ الحدود العلمية  :لقد تمثلت الحدود العلمية باإلعتماد عل المتغيرات التي ستخضع للدراسة والقياس
وهي العوامل المؤثرة عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني من خالل التالي :
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 oاستخدام بعض تطبيقات الجيل الثاني للوي

(  ) Web 2.0وهي  :شبكات التواصل

االجتماعي ,باإلضافة إل استخدام تطبي تم تحضيره من قبل الباحثة يتم فيه استخدام
أدوات الجيل الثاني للوي

(  ) Web 2.0بشة ة ة ةةكل تفاعلي مع المسة ة ة ةةتخدم مثل التقييم

والتعلي والمشاركة.
 oاس ةةتخدام التقنيات المتعلقة بالوي

 2.0وأبرزها(  )Ajaxباالض ةةافة ال تقنية ( RIA

)( : Rich Internet Application
 oاسة ة ة ة ةةتخدام المسة ة ة ة ةةتهلف لتطبي الهاتف الذكي باسة ة ة ة ةةتخدام تقنيات الجيل الثاني للوي

(

 )Web 2.0من خالل المجموعة التجريبية والمجموعة الض ة ةةابطة باس ة ةةتخدام تطبيقات
الوي

العادية.

 8.1محددات الدراسة
▪ ص ة ة ة ة ة ةةعوبة الدمج بين الجان

التطبيقي والجان

النظري للد ارس ة ة ة ة ة ةةة و برمجة أدوات الوي

 2.0في

الموقع االلكتروني بالطريقة الصحيحة وتأثيرها عل تجربة التسو االلكتروني.
▪ قلة الد ارس ةةات الس ةةابقة باللغة العربية التي تتعل بالوي

 2.0وتطبيقات الهاتف المحمول في مجال

التسةةو االلكتروني و سةةلوف المسةةتهلف الش ةرائي ,حيث أن أغل
في مجال التعليم.

 9.1مصطلحات الدراسة
الدرسة كالتالي :
تم تعريف المصطلحات الرئيسية في ا
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الد ارسةةات تتحدث عن الوي

2.0

 الجيل الثاني للويب ): (Web 2.0عرفها أندرسةةون ) (Anderson, 2007بأنها  ":تطوير للنماذج واألدوات المسةةتخدمة عبر
الوي

السة ة ةةائدة بحيث تصة ة ةةبح أكثر تفاعليه وتشة ة ةةاركية واجتماعية "  ,كما عرفها (الفاو)2013 ،

بأنها  " :الجيل الثاني من الخدمات المسة ة ة ة ة ة ةةتضة ة ة ة ة ة ةةافة عبر اإلنترنت و ترتكز عل خل وي

أكتر

إنس ةةانية وأكثر تفاعالً  ,فهي تحول االنترنت من مص ةةدر للمعلومات الجاهزة إل مص ةةنع للمعلومات
التفاعلية بأسلو سهل  ,من خالل تصميم مواقع تعزز اإلبداع وتبادل المعلومات وابرازها والتشارف
بين المستخدمين ".
 مواقع التواصل الجتماعي ): (Social Networkهي أدوات حاس ةةوبية تس ةةمح للناس وللش ةةركات لص ةةنع وتش ةةارف وتبادل المعلومات واإلهتمامات
المهنية واألفكار ،والص ة ةةور والفيديو في المجتمعات المحلية والش ة ةةبكات اإلفت ارض ة ةةية (Buettner,
) , 2016كما تم تعريف مواقع التواصة ة ة ةةل اإلجتماعي بأنها "مجموعة من التطبيقات المسة ة ة ةةتندة إل
اإلنترنت التي تبن عل أس ة ةةس تكنولوجيا الوي  ،والتي تس ة ةةمح بجنش ة ةةاء وتبادل المحتوى المقدم من
المستخدمين" ).(Kaplan & Haenlein, 2010
 السلوك الشرائي (:)Buying Behaviorتم تعريفه بأنه د ارسةةة تص ةرفات األفراد أوالمجموعات التي تسةةتخدم لتحديد واسةةتخدام المنتجات
أوالخدمات أوالخبرات أو األفكار لتلبية احتياجاتهم ،وأثر هذه العمليات عل المسة ة ة ة ة ة ةةتهلف والمجتمع
). (Kuester, 2012
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 تقنية ( : ( RIA : Rich Internet Applicationتطبي اإلنترنت الغني ( )RIAهو تطبي وي

مص ةةمم لتقديم نفس الميزات والوظائف المرتبطة

عموما عبر تقسة ةةيم اإلنترنت  /الشة ةةبكة
عادة بالتطبيقات المكتبية  ,حيث يتم تقسة ةةيم عملية المعالجة
ً
عن طري تحديد موقع واجهة المستخدم والنشاط والقدرات ذات الصلة من جان
البيانات والتشغيل عل جان
10.1

العميل  ،ومعالجة

خادم التطبي ).(Rouse, 2007

الخالصة
من أجل معالجة مشةةكلة البحث الموضةةحة في القسةةم  ، 1.2تم التوضةةيح في مقدمة الفصةةل في

القسة ة ة ة ةةم  1.1إل مدى تأثر فلسة ة ة ة ةةطين بالتجارة اإللكترونية والتطور االلكتروني واسة ة ة ة ةةتخدام الهاتف
المحمول  ,وتأثيره عل سة ة ةةلوف المسة ة ةةتهلف الش ة ة ةرائي وذلف عن طري اس ة ة ةتخدام وسة ة ةةائل التواصة ة ةةل
االجتمةةاعي والتفةةاعةةل معهةةا  ,وهمةةا عةةامالن رئيس ة ة ة ة ة ة ةيةةان في تجربةةة الوية

 2.0يؤثران عل تجربةةة

التسة ةةو للمسة ةةتهلف الفلسة ةةطيني عبر اإلنترنت ,كما تم اإلشة ةةارة ال مدى انتشة ةةار اسة ةةتخدام الهواتف
المحمولة و تأثيرها عل سةةلوف المسةةتهلف الفلسةةطيني  ،وبالتالي يبدأ الفصةل الثاني في الكشةةف عن
مشة ة ةةكلة البحث من خالل عرض اإلطار النظري المتعل بالد ارسة ة ةةة ثم يتم النظر في األدبيات ذات
الص ةةلة بما في ذلف د ارس ةةة س ةةلوف المس ةةتهلف الشة ةرائي عبر االنترنت وتجربة التس ةةو عبر اإلنترنت
وتجربة الوي

 2.0باإلضة ة ة ة ة ةةافة إل الد ارسة ة ة ة ة ةةات التي تناولت تأثير الهاتف المحمول عل سة ة ة ة ة ةةلوف

المسةةتهلف الش ةرائي ,و هذه النتائج األدبية بمثابة األسةةاس الذي تقوم عليه الد ارسةةة للبحث عن إجابة
ألسئلة الدراسة وفرضياتها  ,بعد ذلف تم تخصيص الفصل الثالث لعرض المنهجية المستخدمة في
الد ارس ة ة ة ة ةةة واجراءاتها حيث يتم تحديد إجراءات البحث خطوة بخطوة و تطوير أداة الد ارس ة ة ة ة ةةة لجمع
البيانات  ,بعد ذلف في الفص ة ة ة ة ةةل الرابع يتم فحص البيانات التي تم جمعها من االس ة ة ة ة ةةتبانة وتحليلها
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باس ة ةةتخدام برنامج التحليل اإلحص ة ةةائي ) (SPSSو مناقش ة ةةة نتائج تحليل البيانات  ،ثم في الفص ة ةةل
الخامس يتم عرض النتائج و التوصيات .
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الفصل الثاني
الدراسات السابقة و الطار النظري

المبحث األول  :الدراسات السابقة
المبحث الثاني  :الطار النظري
 1.2المقدمة
 2.2سلوف المستهلف الشرائي
 1.2.2مفهوم السلوف الشرائي
 2.2.2أبعاد السلوف الشرائي
 3.2.2أهمية السلوف الشرائي
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المبحث األول  :الدراسات السابقة
الدراسات العربية :
الشرئي
ا
 .1دراسة (الياسين )2017 ،بعنوان "أثر استخدام مواقع التواصل الجتماعي على السلوك
من خالل الكلمة المنطوقة إلكترونياً "دراسة تطبيقية لقطاع المالبس في األردن""
هدفت هذه الد ارسة ة ةةة إل التعرف عل أثر إسة ة ةةتخدام مواقع التواصة ة ةةل االجتماعي عل السة ة ةةلوف
الشرئي من خالل الكلمة المنطوقة إلكترونياً لقطاع المالبس في األردن ،حيث تمثل مجتمع الدراسة
ا
بمسة ة ةةتخدمي مواقع التواصة ة ةةل اإلجتماعي المتواجدين عل الصة ة ةةفحات المختصة ة ةةة ببيع المالبس في
األردن ،وتكونت عينة الد ارسة ةةة من (  ) 693مسة ةةتجيباً من مسة ةةتخدمي مواقع التواصة ةةل اإلجتماعي
المتواجدين عل الص ة ةةفحات المختص ة ةةة ببيع المالبس المش ة ةةمولة بالد ارس ة ةةة ،وقد اعتمد الباحث عل
جمع البيانات من خالل اإلسةةتبانة التي تم تصةةميمها لهذه الد ارسةةة ،واتبع الباحث في إجراء الد ارسةةة
عل األس ةلو الوصةةفي التحليلي كما تم إسةةتخدام البرنامج اإلحصةةائي )  ( SPSS V.20لتحليل
بيانات الد ارسة.
توصة ةةلت الد ارسة ةةة إل عدد من النتائج ،أبرزها :وجود أثر ذي داللة إحصة ةةائية ألبعاد اسة ةةتخدام
مواقع التواص ة ة ةةل اإلجتماعي ( الوعي بخص ة ة ةةائص مواقع التواص ة ة ةةل اإلجتماعي ،والتفاعل مع مواقع
التواصة ةةل اإلجتماعي) عل السة ةةلوف الش ة ة ارئي من خالل الكلمة المنطوقة اإللكترونية ببعديها ( من
قبل المشاهير ،ومن قبل األصدقاء) لقطاع المالبس في األردن.
 .2دراسة (الزيادات ،المناصرة ،و النسور )2016 ،بعنوان " أثر التسويق باستخدام وسائل التواصل
االجتماعي على نية الشراء في االردن"

17

هدفت هذه الد ارسةةة ال اختبار أثر التسةةوي باسةةتخدام وسةةائل التواصةةل اإلجتماعي من خالل
بعدي محتوى الش ة ةةركة ومحتوى المس ة ةةتخدم عل نية الشة ة ة ارء في األردن  ,حيث اس ة ةةتخدمت الد ارس ة ةةة
العينة القصة ةةدية من أجل الوصة ةةول ال األشة ةةخاص الذين يسة ةةتخدمون شة ةةبكة التواصة ةةل اإلجتماعي
ألغراض تسةةويقية  ،واسةةتخدمت األسةةلو الوصةةفي التحليلي من تك اررات ونس ة

مئوية ومتوسةةطات

حس ة ةةابية وانح ارفات لوص ة ةةف العينة ،واإلنحدار البس ة ةةيط والمتعدد الختبار الفرض ة ةةيات ،وقد خلص ة ةةت
الد ارس ةةة ال عدة نتائج أهمها :وجود أثر للتس ةةوي باس ةةتخدام وس ةةائل التواص ةةل االجتماعي عل نية
الش ة ة ارء ،ووجود أثر ذو داللة إحصة ةةائية لمحتوى الشة ةةركة في وس ةةائل التواصة ةةل اإلجتماعي عل نية
الشة ارء ،ووجود أثر ذو داللة إحصةةائية لمحتوى المسةةتخدم في وسةةائل التواصةةل اإلجتماعي عل نية
الش ةراء  ,وأوصةةت الد ارسةةة بأهمية تبني الشةةركات لوسةةائل التواصةةل اإلجتماعي في أعمالها وبشةةكل
خاص في مجال التسة ة ة ة ة ةةوي  ،وتركيز جهودها في تحسة ة ة ة ة ةةين فاعلية محتواها عل مواقع التواصة ة ة ة ة ةةل
اإلجتماعي.
 .3دراسة (القرشي و الكيالني )2015 ،بعنوان " أثر شبكة التواصل الجتماعي على عملية إتخاذ
القرار الشرائي للمستهلك في مدينة عمان "
هدفت الد ارس ة ة ة ةةة إل تحقي مجموعة من األهداف أهمها الكش ة ة ة ةةف عن أثر ش ة ة ة ةةبكة التواص ة ة ة ةةل
اإلجتماعي عل عملية إتخاذ القرار الش ة ة ةرائي للمس ة ة ةتهلف ،ومعرفة أثر ش ة ةةبكة التواصة ة ةةل اإلجتماعي
عل كل مرحلة من مراحل القرار الش ة ةرائي ،وقد تكون مجتمع الد ارسة ةةة من جميع المسة ةةتهلكين الذين
يستخدمون شبكة التواصل اإلجتماعي لشراء منتجاتهم في مدينة عمان ،تم إ ستخدام اإل ستبانة كأداة
لجمع بيانات الد ارس ة ةةة ،وتم اختيار عينة مالئمة ،تكونت من (  ) 500مسة ة ةتهلف ،إس ة ةةتجا

منهم (

 ) 430مسة ة ة ةتهلكاً وجد ص ة ة ةةالحاً للتحليل اإلحص ة ة ةةائي (  ) 423إس ة ة ةةتبانة ،أي ما نس ة ة ةةبته في عملية
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التحليل واإلختبار ، %85وقد تم إستخدام برنامج الرزم اإلحصائية ) ,(SPSSوقد توصلت الدراسة
إل  :وجود تأثير ٍ
عال لشة ة ة ة ةةبكة التواصة ة ة ة ةةل اإلجتماعي عل عملية إتخاذ القرار الش ة ة ة ة ةرائي في جميع
مراحله من حيث )1 ( :إدراف المس ة ةتهلف لحاجاته من المنتجات المعلن عنها عل شة ةةبكة التواصة ةةل
اإلجتماعي (  )2مسة ةةاعدة المس ة ةتهلف في البحث عن البدائل المختلفة لتلبية احتياجاته (  )3اختيار
البدائل األفضة ة ة ة ةةل من بين البدائل المتاحة (  )4القيام بعملية الش ة ة ة ة ةراء الفعلي ( ) 5تقييم القرار بعد
مرحلة الشة ة ةراء ,أوص ة ةةت الد ارس ة ةةة بما يلي )1 ( :عل الش ة ةةركات المهتمة في اإلعالن عن منتجاتها
عل مواقع شة ةةبكات التواصة ةةل اإلجتماعي أن توفر المعلومات الكافية عن المنتجات والشة ةةركة ( )2
ض ة ةةرورة توفير المجال للمسة ة ةتهلكين للتعبير عن آ ارئهم بخص ة ةةوص المنتجات والخدمات التي تقدمها
الش ةةركة (  )3زيادة اهتمام الش ةةركات في اس ةةتخدام ش ةةبكة التواص ةةل اإلجتماعي في تس ةةوي منتجاتها
بسب

األعداد الكبيرة من المشاركين في هذه الشبكات.

 .4دراسةةةةة (العضةةةةايلة )2015 ،بعنوان " دور شةةةةبكات التواصةةةةل الجتماعي في التأثير على القرار
الشرائي للمستهلك عبر االنترنت :دراسة تحليلية في جامعة القصيم -المملكة العربية السعودية"
هدف هذه الد ارس ة ةةة ال قياس دور الش ة ةةبكات اإلجتماعية ( ش ة ةةبكات التواص ة ةةل اإلجتماعي) في
التأثير عل القرار الش ة ة ةرائي لدى طال

جامعة القصةة ةةيم ،واس ة ةةتخدمت الد ارس ة ةةة األسة ة ةةلو التحليلي

للوصة ة ةةول ال النتائج ،وتم تطوير مقياس لد ارسة ة ةةة العالقة بين متغيرات الد ارسة ة ةةة ,واختيار عينة من
طال

جامعة القص ة ة ةةيم بلغت (  ) 524مفردة  ,وأش ة ة ةةارت النتائج ال أن أبعاد ش ة ة ةةبكات التواص ة ة ةةل

االجتمةةاعي ( تبةةادل المعلومةةات  ، Sharingتقييم المنتج  ) Ratingتمتلكةةان تةةأثي ار عل القرار
الش ة ة ة ة ة ةرائي ،فيما أشة ة ة ة ة ةةارت النتائج ال عدم وجود تأثي اًر للبعد المتعل بدعم المسة ة ة ة ة ةةتهلف كأحد أبعاد
التواصل اإلجتماعي في التأثير عل القرار الشرائي.
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 .5دراسةةةةة (حميدة )2014 ،بعنوان " دراسةةةةة أثر إسةةةةتخدام الهاتف النقال على سةةةةلوك المسةةةةتهلك
الجزائري :دراسة حالة عينة من الطلبة"
يتمثل الهدف الرئيس ةةي لهذه الد ارس ةةة في محاولة تحديد أثر اس ةةتخدام الهاتف النقال عل س ةةلوف
المس ة ة ة ة ة ةةتهلف الجزائري ،والوقوف عل أهم التحوالت في تصة ة ة ة ة ة ةرفات وس ة ة ة ة ة ةةلوكيات هذا األخير جراء
استخدامه للهاتف النقال ،وعل هذا األساس تم تقسيم الدراسة إل ثالث فصول ،تطرقنا في الفصل
األول منه إل عموميات حول د ارسة ة ةةة سة ة ةةلوف المسة ة ةةتهلف وكيفية تطور هذا العلم ،حيث أصة ة ةةبحت
د ارسةةة سةةلوف المسةةتهلف من أهم الد ارسةةات التسةةويقية في الوقت الحاضةةر ،وبجعتبار أن المسةةتهلكين
يختلفون ديموغرافيا ونفس ة ةةيا وحت من حيث األذوا والرغبات فقد بات عل رجال التس ة ةةوي د ارس ة ةةة
السة ة ة ةةلوف الش ة ة ة ةرائي للمسة ة ة ةةتهلف ومعرفة محدداته وجميع العوامل التي يمكن أن تؤثر فيه للتمكن من
تفسةةيره والتحكم فيه ,كما تم سةةرد بعض النماذج الشةةاملة لد ارسةةة وتفسةةير سةةلوف المسةةتهلف ،وضةةعت
كمحاولة لفهم هذا السة ة ة ة ة ة ةةلوف وكيفية تكوينه والعوامل المؤثرة فيه ،وأخي ار تم تطر لعملية إتخاذ قرار
الش ةراء من أنواع الق اررات الش ةرائية وأسةةالي

إتخاذها ومراحلها بشةةيء من التفصةةيل .أما في الفصةةل

الثاني فقد خصة ة ة ة ة ةةص لتحديد أثر كل عامل من العوامل المؤثرة في سة ة ة ة ة ةةلوف المسة ة ة ة ة ةةتهلف بجختالف
مص ةةادرها سة ةواءا العوامل الش ةةخص ةةية كالدوافع ،اإلدراف والش ةةخص ةةية ،أو البيئية كالثقافة والجماعات
المرجعية ،أو عوامل المزيج التس ة ةةويقي المتمثلة في كل من المنتج ،الس ة ةةعر ،التوزيع و الترويج .أما
الفصة ة ة ةةل الثالث من الد ارسةة ة ةةة فقد تم إختيار الهاتف النقال كأحد العوامل البيئية لد ارس ة ة ةةة مدى تاثيره
عل سلوف المستهلكين الجزائريين من خالل القيام بدراسة ميدانية عل عينة من الطلبة الجزائريين،
الذين قدم لهم إسةةتبيان تم من خالل اإلجابة عل أسةةئلته تحديد أثر الهاتف النقال عل سةةلوكاتهم و
تصرفاتهم.
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 .6دراسة (أحمد )2010 ،بعنوان "تقنيات الويب  0.2وتوظيف تطبيقاتها في مؤسسات المعلومات"
تحاول هذه الد ارسةة ة ةةة معالجة التقنيات المتعلقة بشةة ة ةةبكة الوي

في جيلها الثاني والتي من أبرزها

تقنية ) (Ajaxوتقنية ) (Mashupوتقنية ) RIAوهي  , (Rich Internet Applicationوأبرز
تطبيقاتها في مؤس ة ةسة ةةات المعلومات  ,وتتناول الد ارسة ةةة التعريف بالمفاهيم األسة ةةاسة ةةية لهذه التقنيات
والهيكل والبناء التقني لها وآليات العمل المتبعة  ,وأبرز التطبيقات الناتجة والتي تسة ة ة ة ة ةةتخدم في بناء
وتص ة ة ةةميم تطبيقات تفاعلية يمكن أن تس ة ة ةةتند إليها مؤسة ة ة ةس ة ة ةةات المعلومات في اسة ة ة ةتشة ة ة ةراف خدمات
مستحدثة تعمل عل تعزيز مبدأ المشاركة المعلوماتية في البيئة الرقمية  ,وتعرض الدراسة مجموعة
مختارة من نماذج مؤسسات المعلومات التي طبقت بالفعل تقنيات الوي

 2.0عبر بواباتها كأساس

يعتمد عليه في تطوير وتقديم خدمات الكترونية فعالة ,حيث اسة ة ة ة ة ة ةةتخدم الباحث المنهج الوصة ة ة ة ة ة ةةفي
التحليلي للتعرف عل تقنيةةات الوي ة

 2.0والهيكةةل والبنةةاء التقني المتعل بهةةا وآليةةة عملهةةا ,حيةةث

انقسمت مراحل العمل في الدراسة إل مرحلتين أساسيتين  :تتمثل المرحلة األول في بحث اإلنتاج
الفكري وجمع المادة العلمية المتعلقة بموضة ةةوع الد ارسة ةةة في ضة ةةوء ما وصة ةةلت له الد ارسة ةةات العلمية
السةةابقة  ,باإلضةةافة ال تحديد النماذج التطبيقية في مؤس ةسةةات المعلومات  ,وركزت المرحلة الثانية
عل التحليل.
ويحاول الباحث في هذه الد ارسة ة ةةة اسة ة ةةتش ة ة ةراف ا ليات التي يمكن توظيفها من جان

مؤس ة ة ةسة ة ةةات

المعلومات لدعم تطبي مثل هذه التقنيات بهدف تقديم خدمات معلومات متطورة وتعزيز الش ة ة ة ة ة ة ةراكة
والتواص ة ةةل ومس ة ةةاندة الجوان
الوي

العلمية بين المس ة ةةتفيدين منها ,وخلص ة ةةت هذه الد ارس ة ةةة إل أن تقينات

 2.0تتمتع بالعديد من اإلمكانيات والخصة ة ة ة ةةائص التي يمكن من خالل توظيفها تحقي طفرة

نوعية في تطوير خدمات مؤسة ة ةس ة ةةات المعلومات في البيئة الرقمية  ,وقد أفرزت الد ارس ة ةةة من خالل
نماذجها وتطبيقاتها المقترحة إمكانية مما ارس ة ةةة أدوار هامة في هذا الس ة ةةيا بما توفره من تحس ة ةةينات
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جوهرية في تس ة ة ةةهيل عمليات التعامل مع المحتوى الرقمي سة ة ة ةواء إنتاجا وتس ة ة ةةجيالً ونشة ة ة ة اًر وتجميعاً
وتنظيماً واختزاناً واس ة ة ة ة ةةترجاعاً واس ة ة ة ة ةةتثما اًر  ,حيث تتمتع تقنيات الوي

 2.0بتنمية وتعزيز التفاعل

والمشاركة .

الدراسات األجنبية :
 .1دراسة ) (Samarhan, 2016بعنوان
""In-Store Consumer Shopping Behavior Through Mobile Phones
هدفت هذه الد ارس ة ةةة إل اس ة ةةتكش ة ةةاف الطر التي يس ة ةةتخدم بها المسة ة ةتهلكون هواتفهم المحمولة
ألغراض التسة ة ة ةةو في المتجر ,و كان الغرض من هذه الرسة ة ة ةةالة هو فحص سة ة ة ةةلوف التسة ة ة ةةو لدى
المس ة ةةتهلكين في فنلندا من خالل إس ة ةةتخدام الهواتف المحمولة داخل المتجر ,حيث حاول البحث أن
يكشةةف عن عدد المرات التي يشةةتريها المسةةتهلف بمسةةاعدة الهواتف المحمولة وألي أغراض يسةةتخدم
المس ةةتهلكون هواتفهم المحمولة في المتجر ,حيث تس ةةتند هذه الد ارس ةةة عل مفاهيم س ةةلوف المس ةةتهلف
وتجربة المس ةةتهلف ,كما تم تغطية تأثير الهواتف المحمولة عل س ةةلوف المس ةةتهلف واس ةةتخدام الهاتف
المحمول في المتجر والتحديات المتعلقة بالتسة ة ة ةةو من خالل الهواتف المحمولة في الخلفية النظرية
للد ارس ة ة ةةة ,كما تم تنفيذ الجزء التجريبي من الد ارس ة ة ةةة عن طري إس ة ة ةةتخدام البحث الكمي ,و تم تنفيذ
جمع البيانات من خالل اإلس ة ةةتبانات ,حيث كش ة ةةف البحث عن تكرار المش ة ةةتريات من خالل الهاتف
المحمول وفئات المنتجات الرئيس ةةية باإلض ةةافة إل أنش ةةطة المحمول الرئيس ةةية المتعلقة بالتس ةةو في
المتجر ,إل جان

ذلف تم تحديد تحديات المس ةةتهلف الرئيس ةةية المتعلقة بالتس ةةو من خالل الهواتف

المحمولة.
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 .2دراسة ) (Hu, Ho, Kao, & Hsieh, 2015بعنوان
" Mobile shopping, Website interaction, Consumer shopping,
behavior and Website App loyalty - an empirical investigation of the
"nine mobile shopping website App
مع االنفجار الس ة ةريع للهواتف الذكية و تزايد مسة ةةتهلكين الهواتف النقالة عاما بعد عام ,هناف
أكثر من مليار مس ة ة ةةتخدم يس ة ة ةةتخدمون الهواتف الذكية في العالم حت ا ن ,باإلض ة ة ةةافة إل ذلف ،
يتوقع الخبراء أنه سيكون هناف أكثر من ملياري مستخدم في نهاية عام .2015
تسةةتخدم هذه الورقة البحث اإلسةةتنتاجي المنطقي للفرضةةيات وتم إسةةتخدام بحث يحتوي عل 269
مالحظة من المسة ة ة ةةتهلكين الذين اشة ة ة ةةتروا عن طري تجار التسة ة ة ةةو عبر األجهزة المحمولة ,إل
جان

ذلف تم إس ة ةةتخدام نموذج المعادلة الهيكلية ( )SEM: structural equation modelling

لتحليل البيانات واختبار الفرضيات ,و تشير الصحيفة إل وجود فر بين التسو باستخدام الهاتف
الذكي والتسو التقليدي حيث يمكن في الوقت الحاضر للمستهلكين شراء األشياء في أي وقت وأي
مكان من خالل الهاتف الذكي ,وبالتالي من المؤكد أنه يتعين علينا البحث عن كيفية السة ة ة ة ة ة ةةماح
للمستهلكين بجعادة شراء األشياء عن طري الهاتف المحمول.
 .3دراسة ) (Acharya & Bhatt, 2013بعنوان
"" Effect of social media on consumer’s behavior
هدفت هذه الد ارسة ة ة ة ة ة ةةة إل التعرف عل أثر مواقع التواصة ة ة ة ة ة ةةل االجتماعي وأثره عل سة ة ة ة ة ة ةةلوف
المستهلكين من الناحيه التعليمية في الهند ،حيث شملت عينة الد ارسة  236مستجيباً  ,كما استخدم
برنامج الرزمة اإلحص ةةائية  SPSSلتحليل بيانات الد ارس ةةة حيث توص ةةلت الد ارس ةةة ال أن هنالف
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أثر لمواقع التواصة ة ة ة ةةل اإلجتماعي من حيث ( الثقة بالمعلومات من مصة ة ة ة ةةادر شة ة ة ة ةةخصة ة ة ة ةةية و الثقة
بالمعلومات من مصةةادر خارجية و التفاعل مع مواقع التواصةةل اإلجتماعي و إد ارف الخصةةوصةةية و
أهمية التواصل اإلجتماعي) مجتمعة جميعها في التأثير عل سلوف المستهلكين ،كما أظهرت نتائج
الد ارسة أن التربويين ال يدركون أهمية مواقع التواصل االجتماعي و أن الجيل المعاصر ال يدركون
اإلستخدام التعليمي لمواقع التواصل االجتماعي و أنه يمكن أن تستخدم ألغ ارض تعليمية مختلفة.
 .4دراسة ) (Chen, 2013بعنوان
"The quality of mobile shopping system and its impact on purchase
"intention and performance
يوفر قياس جودة التس ةةو عبر الهاتف المحمول (التس ةةو عبر األجهزة الذكية ) لتجار التجزئة
فهما أكبر للتحسة ة ة ة ةينات التي يج
ً

إجراؤها عل طول الطري لزيادة نية الشة ة ة ة ةراء واألداء التنظيمي,

ويمثل التسة ةةو عبر الهاتف قناة مبيعات بديلة متاحة لتحسة ةةين اإلسة ةةتثمارات التسة ةةويقية حيث يمكن
تخص ةةيص ةةها لتالئم رغبة العميل في الشة ةراء وفي النهاية زيادة المبيعات ,وبذلف عزمت هذه الد ارس ةةة
اسة ة ةةتكشة ة ةةاف العالقات بين جودة نظام التسة ة ةةو عبر الهاتف و نية الش ة ة ةراء واألداء التنظيمي عل
أسة ة ة ة ةةاس نموذج نجاح نظام المعلومات الموسة ة ة ة ةةعة  ,و قام هذا النموذج البحثي بمسة ة ة ة ةةح  217جهة
تسة ةةوي في تايوان لقياس إدراكهم لجودة التسة ةةو عبر الموبايل ,و تشة ةةير النتائج إل أن جودة نظام
التسة ة ة ة ة ة ةةو عبر ال هاتف المحمول تعتمد عل

(النظام و المعلومات و جودة الخدمة) حيث لها

ض ة ةا أن نية الش ة ةراء لها تأثير كبير عل األداء
تأثير كبير عل نية الش ة ةراء ,و تؤكد هذه الد ارسة ةةة أي ً
التنظيمي ,كما سة ة ة ةةاهمت النتائج في تحسة ة ة ةةين فهم التطبيقات العملية ألنظمة التسة ة ة ةةو عبر الهاتف
المحمول و تمت مناقشة ا ثار العملية للنتائج واالتجاهات للبحث في المستقبل.
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 .5دراسة ) (Holmes, Byrne, & Rowley, 2013بعنوان
" Mobile shopping behavior : insights into attitudes, shopping process
"involvement and location
بطيئا  ،إال أن زيادة الوظائف التي
بالرغم من وجود دليل عل أن تبني التس ة ة ة ة ةةو المحمول كان ً
توفرها الهواتف الذكية توفر إمكانات كبيرة لتطوير التسةة ة ة ة ةةوي والبيع بالتجزئة من خالل قناة الهاتف
المحمول ,وبالتالي فجن الغرض من هذه الورقة هو اإلض ةةافة إل المعرفة المتعلقة بس ةةلوف التس ةةو
اإلس ة ة ةةتهالكي من خالل األجهزة المحمولة من خالل اس ة ة ةةتكش ة ة ةةاف المواقف تجاه اس ة ة ةةتخدام الهواتف
النقالة في التس ة ة ة ة ة ة ةو  ،واسة ة ة ة ة ة ةةتخدام الهواتف المحمولة في مراحل مختلفة في عملية صة ة ة ة ة ة ةةنع القرار
للمستهلف  ،وتأثير المشاركة عل عملية صنع القرار للمستهلف المحمول وموقع التسو المحمول ,
وذلف من خالل إجراء اسة ة ة ة ة ةةتطالع رأي عل اإلنترنت مع لجنة بريطانية تضة ة ة ة ة ةةم مسة ة ة ة ة ةةتهلكين عل
المس ةةتوى الوطني  ,جمعت الد ارس ةةة اإلس ةةتقص ةةائية بيانات تتعل بالمنتجات التالية التي تم تص ةةنيفها
عل مسةةةتوى المشةةةاركة عل أسة ةةاس األهمية والجهد المرتبط بمسة ةةتهلكات الش ة ةراء :الخبز (األقل) ،
مسحو الغسيل  ،) DVD (،األحذية  ،الهاتف والتلفزيون (أعل ).
هاما  ،ولكنه ال يزال أقل من
وتم التوص ة ة ة ةةل ال أن اس ة ة ة ةةتخدام الهواتف النقالة في التس ة ة ة ةةو ًا
أمر ً
اس ة ةةتخدام أجهزة الكمبيوتر في التس ة ةةو  ,و بش ة ةةكل عام كان المس ة ةةتجيبون أكثر إيجابية فيما يتعل
باسةةتخدامهم للتسةةو عبر الكمبيوتر مما كانوا عليه فيما يتعل باسةةتخدامهم للهاتف المحمول ,و في
اسةةتخدام الهاتف المحمول في التسةةو

يقيم المسةةتجيبون مدى مالءمته وسةةهولة الوصةةول إليه ,كما

أن هناف اسة ة ة ة ة ة ةةتخدام أعل للهاتف المحمول في البحث عن المعلومات والنظر في مراحل البدائل
مقارنةً بمعامالت الش ةراء ,كما تم التوصةةل ال أن مدى اسةةتخدام األجهزة المحمولة في عملية اتخاذ
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القرار هو أعل مع وجود منتجات مشة ة ة ة ة ةاركة أعل  ،فيما يتعل بجميع المراحل في عملية ص ة ة ة ة ةةنع
ةتخداما السةةتخدام الهاتف المحمول في التسةةو هو في المنزل  ،وهو
القرار ,و أن الموقع األكثر اسة
ً
ما يتف مع النتيجة التي تشةير إل أن أعل مسةتوى من اسةتخدام الهواتف النقالة يحدث في البحث
عن المعلومات والنظر في مراحل البدائل ,و يتم تقديم التوصة ة ة ة ةةيات لتجار التجزئة وإلجراء مزيد من
البحوث ,ويعد هذا هو أول بحث الس ةةتكش ةةاف اس ةةتخدام الهواتف المحمولة في المراحل المختلفة في
عملية صنع القرار الخاص بالمستهلف عبر عدد من فئات المنتجات.
 .6دراسة )(Liu & Lopez, 2013

بعنوان

The Impact of Social Media on Consumer Demand: The Case of
Carbonated Soft Drink Market
هدفت الد ارسةة ة ةةة لقياس تأثير وسةة ة ةةائل التواصة ة ة ةةل اإلجتماعي عل طل

المس ة ة ةةتهلف في الواليات

المتحدة األمريكة ،حيث إعتمدت المنهجية المسة ة ة ة ة ة ةةتخدمة في هذه الد ارسة ة ة ة ة ة ةةة عل بيانات المبيعات
لثمانية عشةرة ( )18عالمة تجارية للمشةةروبات الغازية التي تباع في  12والية عل مدى  17شةةه ار
 ،وقد أش ة ة ة ةةارت نتائج الد ارس ة ة ة ةةة إل أن وس ة ة ة ةةائل التواص ة ة ة ةةل اإلجتماعي لها تأثير جوهري عل تقييم
المسةة ة ة ة ةةتهلكين ,و بشة ة ة ة ة ةةكل أكثر تحديداً حول األحاديث عن عالمات تجارية معينة تثير الوعي لدى
المسة ة ة ة ة ة ةةتهلكين حول تلةةف العالمةةات التجةةاريةةة ممةةا أدى إل تقييم إيجةةابي كبير للعالمةةات التجةةاريةةة
الخاض ةةعة للد ارس ةةة ،كما توص ةةلت الد ارس ةةة إل أنه يمكن لمحادثات المس ةةتهلكين بأن يكون لها تأثير
قوي عل طل

المس ة ة ة ة ة ةةتهلكين عل منتجات المش ة ة ة ة ة ةةروبات الغازية وتكوين خص ة ة ة ة ة ةةائص أكثر قبوالً

للمس ة ةةتهلكين الذين يتواص ة ةةلون عبر وس ة ةةائل التواص ة ةةل اإلجتماعي ,وتم مالحظة أن المحادثات عبر
وسة ةةائل التواصة ةةل اإلجتماعي ال يكون لها تأثير سة ةةلبي بشة ةةكل كبير عل األسة ةةعار وأن ثمة تفسة ةةير
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محتمل هو أن المسةةتهلكين ليس ةوا مهتمين في مناقشةةة األسةةعار للمنتجات التي تتميز عن غيرها من
منتجات المشروبات الغازية بسب

المنافسة بالجودة.

 .7دراسة ) (Huynh, 2012بعنوان
" Effects of Web 2.0 Experience on Consumers’ Online Purchase
" Intention:The Social Networking and Interaction Orientation Factors
يدرس هذا البحث تأثيرات تجربة الوي

 ، 2.0وخاصة ة ة ةةة عوامل التواصة ة ة ةةل اإلجتماعي والتفاعل

معها  ،والتي من المحتمل أن تؤثر عل نية الش ة ة ة ةراء لدى المسة ة ة ةةتهلكين عبر اإلنترنت وسة ة ة ةةلوكيات
استنادا إل األسس النظرية لما تم تحديده كتجربة الوي
الشراء ,
ً

نموذجا
 ، 2.0تقترح هذه الدراسة
ً

للبحث يتواف مع هذين العاملين وهما عامالن رئيسيان يؤثران عل نية الشراء عبر اإلنترنت ,وقد
تم تصة ة ة ة ةةميم هذه األمثلة كنماذج من الدرجة األول مع مؤش ة ة ة ة ةرات انعكاس ة ة ة ةةية و تم تطوير النموذج
المقترح مع هدفين رئيسةة ةةيين  ,الهدف األول هو توفير نظرة ثاقبة لسة ة ةةلوف المس ة ةةتهلف عبر اإلنترنت
ض ة ة ة ة ةةمن س ة ة ة ة ةةيا التجارة اإللكترونية للوي

 , 2.0بينما الهدف الثاني هو التحقي في دور األهمية

النسبية للشبكات اإلجتماعية وتوجيه التفاعل عل نية الشراء عبر اإلنترنت.
وبناءا عل هذه األهداف  ،يس ة ة ة ة ة ةةتعرض البحث أوالً األدبيات المتعلقة بس ة ة ة ة ة ةةلوف الشة ة ة ة ة ة ةراء عبر
ً
اإلنترنت  ،وتجربة التسو عبر اإلنترنت وتجربة الوي

 , 2.0حيث تقدم الدراسات السابقة الدعم

لتطوير نموذج البحث والفرضةةيات  ,و تم إجراء جمع البيانات في نيوزيلندا من خالل مسةةح مجهول
طالبا  ،طُل
لة ً 173

منهم زيارة متجر وي

 2.0عل الوي

الحالي وبدء شراء منتج ثم تم إيقاف

العملية قبل اكتمال المعاملة  ,كما تم اسة ة ةةتخدام التحليالت اإلحصة ة ةةائية باسة ة ةةتخدام نموذج المعادلة
الهيكلية (

 ) SEM:structural equation modellingللتحق من صة ة ة ة ةةحة النموذج وتحديد
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األهمية النس ة ة ة ةبية للس ة ة ة ةواب الرئيسة ة ة ةةية لنوايا الش ة ة ة ةراء عبر اإلنترنت  ،لتؤكد النتائج التأثير اإليجابي
المباشة ة ة ة ةةر لعامل توجيه التفاعل عل نية الش ة ة ة ة ةراء  ,كما يقترحون أن العالقة بين عامل الشة ة ة ة ةةبكات
اإلجتماعية ونية الشراء تتم بوساطة عامل توجيه التفاعل.
 .8دراسة ) (Muntinga, Smit , & Moorman, 2012بعنوان
"" Does Social Media Influence Purchase Decisions
هدفت هذه الدراسة إل التعرف عل أثر إستخدام موقعي الفيسبوف وتويتر عل العالمة التجارية
في السة ة ة ة ةةلوف الش ة ة ة ة ة ارئي لدى المسة ة ة ة ةةتخدمين ،وأظهرت نتائج الد ارسة ة ة ة ةةة تزايد التوجه نحو التسة ة ة ة ةةوي
اإللكتروني ،واسة ةةتخدام وسة ةةائل التواصة ةةل اإلجتماعي للتأثير عل السة ةةلوف الش ة ة ارئي ،وركز الس ة ةؤال
عل ما سيفعله المستخدمون بعد اتباعهم لشركة أو إحدى المنتجات التجارية عل هذين الموقعين,
وتبين الد ارس ة ة ة ةةة أن  %58من مس ة ة ة ةةتخدمي تويتر أكثر عرض ة ة ة ةةة لشة ة ة ة ةراء المنتج ،و أن  % 53من
مس ة ةةتخدمي موقع الفيس ة ةةبوف س ة ةةوف يوص ة ةةون أص ة ةةدقائهم بشة ة ةراء هذا المنتج ،كما تبين الد ارس ة ةةة أن
مسةةتخدمي الفيسةةبوف والتويتر عق

إتباعهم لتلف المنتجات يكونون أكثر ميال للدخول في مناقشةةات

عل وسائل التواصل اإلجتماعي حول الشركة المنتجة وقد تصل إل درجة الترويج لها ،أو حضور
لقاءات ترويجية او دعائية للشركة.
 .9دراسة ) (Corrocher, 2011بعنوان
" " The adoption of Web 2.0 services: An empirical investigation
تبحث هذه الد ارسة ة ة ةةة في العوامل المرتبطة بكثافة إسة ة ة ةةتخدام ثالثة خدمات لل )- (Web 2.0
مش ة ةةاركة الفيديو ) (video sharingوالش ة ةةبكات االجتماعية ) (social networkingواإلش ة ةةارات
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اإلجتماعية  - social) (bookmarkingمن خالل النظر إل خص ة ةةائص المس ة ةةتخدمين والميزات
التكنولوجية ,وهو يعتمد عل إطار نظري يجمع بين نشر نموذج اإلبتكار ونموذج قبول التكنولوجيا,
ومع ذلةةف فةةجنةةه يتجةةاوزه ةا من خالل التركيز ليس فقط عل محةةددات التبني  ،ولكن عل محةةددات
كثافة اإلستخدام ،وعن طري إدخال المتغيرات المتعلقة بالتأثير االجتماعي ,يعتمد التحليل التجريبي
عل إسة ة ة ةةتخدام أداة اإلسة ة ة ةةتبانة ل  300مسة ة ة ةةتخدم لخدمات الوي
إحتياجات المس ة ة ةةتخدمين وس ة ة ةةلوكياتهم يلع

 , 2.0حيث نجد أن التواف مع

دو اًر هاماً في كثافة إس ة ة ةةتخدام كل من مش ة ة ةةاركة الفيديو

وخدمات الش ة ةةبكات اإلجتماعية ،بينما تؤثر س ة ةةهولة اإلس ة ةةتخدام بش ة ةةكل إيجابي عل كثافة إس ة ةةتخدام
خدمات الشةةبكات اإلجتماعية  ،ولكن لها تأثير سةةلبي عل كثافة إسةةتخدام خدمات مشةةاركة الفيديو,
وتعتبر الدوافع الخارجية ذات الص ةةلة هي محركات مهمة لإلس ةةتخدام المكثف لإلش ةةارات اإلجتماعية
وخدمات الش ة ة ة ةةبكات اإلجتماعية  ،في حين أن مش ة ة ة ةةاركة المحتويات ذات ص ة ة ة ةةلة بمش ة ة ة ةةاركة الفيديو
وخدمات الشةةبكات اإلجتماعية  ,وأخي اًر تلع

الخصةةائص الفردية مثل العمر والتعليم وقوة تكنولوجيا

المعلومات دو اًر هاماً أيضاً.
 .10دراسة ) (Kim, Lee, & Lee, 2011بعنوان
" Building Web 2.0 enterprises: A study of small and medium
" enterprises in the United States
يعةةد الوية

سة ة ة ة ة ة ةةرعةةة في النمو ؛ و لفهم مثةةل هةةذه التقنيةةات

 2.0أحةةد أكثر تطبيقةةات الوية

وممارسة ةةات اإلدارة ذات الصة ةةلة التي تعتمدها الشة ةةركات الصة ةةغيرة والمتوسة ةةطة في الواليات المتحدة
األمريكية  ،تس ةةتعرض هذه الد ارس ةةة تقنيات الوي
الوي

 ، 2.0وتحلل اس ة ةةتخدام الوي

مفاهيما لتطبيقات
نموذجا
 2.0الرئيس ةةية  ،وتقدم
ً
ً

 2.0للش ة ةةركات الص ة ةةغيرة والمتوس ة ةةطة في النموذج المفاهيمي
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،حيث تم تنظيم تطبيقات الوي

 2.0حول ثالث فئات رئيسة ة ة ة ة ة ةةية للتطبي  :الشة ة ة ة ة ة ةةبكات االجتماعية

صة ة ةنف مس ة ةةاحة المس ة ةةتخدم إل ثالثة مس ة ةةاحات تفاعلية :مس ة ةةاحة
وتبادل المعلومات والتعاون ,كما ُ
العمل إل الموظف و الموظف  ،مسة ة ةةاحة األعمال بين الموظف والمسة ة ةةتهلف  ،ومسة ة ةةاحة األعمال
التجارية إل الموظف ,ولتحليل ممارسات الوي

 2.0لمائة مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الواليات

المتحدة  ،تم جمع البيانات من المواقع اإللكترونية ألفضة ة ةةل  50شة ة ةةركة صة ة ةةغيرة ومتوسة ة ةةطة الحجم
للعمل في أمريكا في عام  2009ومن مواقع  50شة ة ة ةةركة صة ة ة ةةغيرة أخرى تم اختيارها عش ة ة ة ةوائياً من
موقع) ، ) manta.comو للتحليالت اإلحصة ة ة ة ة ةةائية أجريت اختبارات ) (T- Testفي حين أن
معظم "أفضة ةةل الشة ةةركات الصة ةةغيرة والمتوسة ةةطة" الخمسة ةةين اعتمدت الوي

 2.0إل حد ما  ،حيث

أظهر التحليل أن الشة ةةركات الصة ةةغيرة والمتوسة ةةطة األخرى تحتاج إل زيادة جهودها لتحسة ةةين أدائها
والتواصل مع المستهلكين والحفاظ عل القدرة التنافسية.
 .11دراسة ) ( Efthymios , Carlota , & Miguel , 2010بعنوان
"Effects of web experience on consumer choice: a multicultural
"approach
تسةةع هذه الد ارسةةة إل تحليل السةةلوف الش ةرائي لمسةةتخدمي اإلنترنت في بلدين أوروبيين ذوي
خلفيات ثقافية مختلفة وهما إسةةبانيا وهولندا  ،وتقييم تأثير عوامل الخبرة عبر اإلنترنت عل اختيار
أحد موردي اإلنترنت ,كما يهدف إل تحديد ومقارنة تأثير الخصة ةةائص الشة ةةخص ةةية والسة ةةلوكية عل
اختيار البائع اإللكتروني ,وقد تم تص ةةميم س ةةو إفت ارض ةةي للتس ةةو في مختبر الكمبيوتر ,كان عل
المش ةةاركين إكمال مهمة التس ةةو عبر اإلنترنت واإلس ةةتبيان عبر اإلنترنت  ,وأش ةةارت النتائج إل أن
تماما,
السةةمات األسةةاسةةية لسةةلوف المسةةتهلف عبر اإلنترنت لمسةةتخدمي اإلنترنت في البلدين متشةةابهة ً
وتعزى معظم الفوار المالحظة إل مسة ة ة ة ة ةةتويات مختلفة من الخبرة مع اإلنترنت كقناة تجارية  ,كما
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يمكن أن تشةير النتيجة إل ظهور قرية إفت ارضةية عالمية  ،وهي قضةية تسةتح المزيد من البحث ،
ولكنها ذات أهمية خاص ةةة لبائعي ومص ةةممي مواقع الوي

العالمية ,يتمثل القيد األس ةةاس ةةي للد ارس ةةة

في أنه يتم إجراؤه في دولتين أوروبيتين فقط ويشةةير فقط إل الش ةراء عبر اإلنترنت لمنتج اسةةتهالكي
ملموس موحد  ,ويمكن ترجمة نتائج الد ارسة ة ةةة إل إرشة ة ةةادات تصة ة ةةميم الوي

المفيدة للمنظمات عبر

اإلنترنت العاملة في بيئات ثقافية أو عرقية مختلفة  ,حيث أن الد ارس ة ة ة ةةة هي من الد ارس ة ة ة ةةات األول
التي تقارن تأثير عوامل التجربة عبر اإلنترنت في بلدين مختلفين ثقافياً.
 .12دراسة ) (Wirtz, Schilke, & Ullrich, 2010بعنوان
" Strategic Development of Business Models: Implications of the Web
" 2.0 for Creating Value on the Internet. Long Range Planning
بعنوان " التطوير اإلستراتيجي لنماذج االعمال :تطبيقات عل الوي

 2.0من أجل خل القيمة

عبر اإلنترنت عبر المدى الطويل " حيث قام الباحثان بوض ةةع تقييم لعوامل الوي

 2.0باس ةةتخدام

األس ة ة ةةس النظرية لتحليل البيانات التي تم جمعها من خالل مقابالت ميدانية معمقة من  22ش ة ة ةةركة
من شة ة ة ةةركات اإلنترنت في الواليات المتحدة وألمانيا ويسةة ة ةةتخدمون الوي
إطا ار ش ة ة ة ةةامال لخص ة ة ة ةةائص الوي

 ، 2.0حيث قدم الباحثان

 2.0يتألف من أربعة عوامل مرتبة من االكثر أهمية ال األقل

أهمية وهي :الش ة ة ة ةةبكات اإلجتماعية والتي من خاللها يقوم عدد كبير من المش ة ة ة ةةاركين في كثير من
األحيان بتأثير قوي عل

تقييم المنتجات وخدمات معينة  ,باإلضة ة ة ة ة ة ةةافة إل التوجيه التفاعلي الذي

يسةاعد الشةركة في التفاعل مع العمالء من خالل اإلسةتفادة من قنوات اإلتصةال ذات الكثافة العالية
بين الشركة والعمالء ,باإلضافة ال القيمة المضافة للمحتوى الذي يقوم المستخدم بجنشائه (التغذية
العكسةة ة ة ةةية و تقييم المنتجات) والتعاون والمشةة ة ة ةةاركة في النشة ة ة ة ةةاطات بفعالية بين المس ة ة ة ةةتهلكين عبر
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اإلنترنت ,وأخي ار التخصة ةةيص واضة ةةفاء الطابع الشة ةةخصة ةةي والتي تعزز من تجربة العميل مع الموقع
اإللكتروني من خالل الس ة ةةماح للمس ة ةةتهلكين ومس ة ةةتخدمي اإلنترنت إعادة بناء الموقع ( عل س ة ةةبيل
المثال تغيير الشةةكل أو المظهر أو الوظائف للموقع اإللكتروني ) لكي تناس ة

احتياجاتهم الخاصةةة

وتفضيالتهم.
 .13دراسة ) (Lorenzo, Constantinides, Geurts, & Gómez, 2007بعنوان
"“Impact of web experience on E-consumer responses
ُي عد تحديد مكونات تجربة التسة ة ة ة ة ة ةةو عبر الوي

وفهم دورها كمدخالت في عملية إتخاذ قرار

العميل عبر اإلنترنت الخطوة األول في تطوير وتقديم حضور جذا

عبر اإلنترنت  ،ومن المرجح

أن يكون له أكبر تأثير عل مس ةةتخدمي اإلنترنت  ,و بذلف تركز هذه الد ارس ةةة عل تأثيرات خمس ةةة
عوامل خبرة عل الوي

وتحديدا عل اختيار بائع إفت ارضة ة ةةي  ,في
في سة ة ةةلوف الش ة ة ةراء اإلفت ارضة ة ةةي
ً

النموذج الثاني تم تض ة ةةمين المتغيرات الس ة ةةلوكية للمس ة ةةتخدم – التفاعل ( التحفيز ) وتجربة الشة ة ةراء
(الخبرة)  -من أجل تحليل تأثيرها عل عناصة ة ة ةةر خبرة الوي

 ،ونتيجة لذلف عل اختيار البائعين

عبر اإلنترنت ,وبذلف تم إجراء مسح للمستهلف عبر اإلنترنت في بيئة تسو واقعية  ,تظهر النتائج
الرئيس ة ةةية للد ارس ة ةةة التجريبية أن أربعة من مكونات خبرة الوي

الخمس ة ةةة التي تم تحليلها (مثل قابلية

اإلس ةةتخدام وبناء الثقة والمزيج التس ةةويقي والجماليات) لها تأثير إيجابي وكبير عل اختيار البائع
أيضا
اإللكتروني في حين أن التفاعل ليس له أي تأثير كبير في هذا اإلختيار ,كما أن الخبرة هي ً
متغير مؤثر بينما ال تؤثر دوافع الشراء بشكل كبير عل سلوف العمالء عبر اإلنترنت.
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نالحظ أن الد ارس ة ةةات الس ة ةةابقة ( العربية واالجنبية ) قد تنوعت بين اس ة ةةتخدام المنهج الوص ة ةةفي
والمنهج التجريبي وتختلف د ارسةةتي بأنه سةةيتم اسةةتخدام المنهج الوصةةفي (الكمي والكيفي) حيث تم
اس ة ة ة ة ةةتخدام األس ة ة ة ة ةةلو الكيفي من خالل اس ة ة ة ة ةةتخدام المجموعة البؤرية ( ) Focus Groupالتي تم
إجراؤها عل مجموعة من سيدات الخليل لوضع الخطوط الرئيسية للدراسة ومعرفة توجهات ال سو
الفلس ة ةةطيني  ,كما تم مراجعة الد ارس ة ةةات الس ة ةةابقة أعاله لمعرفة العوامل المؤثرة عل تجربة التس ة ةةو
االلكتروني ,ثم استخدام األسلو الكمي من خالل االستبانة لقياس تجربة التسو لدى المستجيبين
تتضة ة ة ةةمن عرض سة ة ة ةةيناريو عليهم لتجربة التسة ة ة ةةو من خالل موقع الكتروني قامت الباحثة بتطويره
باإلضة ة ة ة ةةافة لتطبي للهاتف المحمول  ,مع مالحظة أن الموقع اإللكتروني يقوم عل التش ة ة ة ة ةبيف بين
المس ة ة ة ةةتهلف والبائع وال تتم عملية الشة ة ة ة ةراء عن طري الموقع وذلف لص ة ة ة ةةعوبة عملية التوص ة ة ة ةةيل في
فلس ةةطين وعدم وجود البنية التحتية الالزمة إلتمام عملية البيع ,كما أن تكلفة عملية التوص ةةيل عالية
و نسةةبة المخاطرة أيض ةاً عالية والربح قليل ,وبالتالي سةةنقوم هنا باس ةتخدام المنهج الوصةةفي التحليلي
لتحقي أهداف الد ارسةةة باسةةتخدام اإلسةةتبانة كأداة للد ارسةةة إلختبار الفرضةةيات وتحليل البيانات ,كما
سة ة ة ة ة ة ةةيتم عمل اختبار قبلي للموقع االلكتروني وتطبي المحمول قبل توزيع االسة ة ة ة ة ة ةةتبانة عل عينة
الدراسة.
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الفصل الثاني  -الطار النظري والدراسات السابقة
المبحث الثاني  :الطار النظري
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 1.2المقدمة
الغرض من هذا الفصةةل هو مراجعة األدبيات ذات الصةةلة بمشةةكلة البحث بهدف تطوير نموذج
للدراسة ضمن نطا مشكلة البحث  ،حيث تأتي األدبيات المختارة من المجاالت الرئيسية األربعة
ذات الصة ة ةةلة وهي  :سة ة ةةلوف المسة ة ةةتهلف الش ة ة ةرائي عن طري اإلنترنت  ،تجربة التسة ة ةةو عن طري
اإلنترنت  ،تجربة التسة ةةو باسة ةةتخدام تطبيقات الوي

 , 2.0والد ارسة ةةات التي تناولت تأثير الهاتف

المحمول عل سلوف المستهلف الشرائي ,وبالتالي فجن األقسام التالية في هذا الفصل تركز عل هذه
المجاالت عل التوالي ,وذلف من أجل البحث عن إجابات لمشة ة ة ةةكلة البحث ،و يقترح القسة ة ة ةةم التالي
يبيا الحقًا في الفصل  4من خالل مراجعة
نموذجا للبحث ويحدد الفرضيات التي سيتم إختبارها تجر ً
ً
دقيقة لألدبيات الموجودة فيما يتعل بعاملي تطبيقات الوي

 2.0أي (الشةةبكات االجتماعية وتوجيه

التفاعل) باإلضافة ال تطبيقات الهاتف المحمول .
 2.2سلوك المستهلك
يشةةعر المسةةتهلكون بمزيد من التفاعل عندما يتمكنون من تبادل آ ارئهم وخب ارتهم بشةةأن المنتجات
أو الخدمات أو الشةةركات ،وتعتبر مواقع التواصةةل اإلجتماعي منصةةات مناسةةبة جداً لهذه المشةةاركة،
ولهذا السة ة ة ة ة ةةب

يهتم الباحثون اهتماماً مت ازيداً بالعالقة بين هذه المواقع ومشة ة ة ة ة ةةاركة العمالء ويحاول

المس ة ة ة ة ة ةةوقون تحديد وبناء طر مش ة ة ة ة ة ةةاركتهم ،ألن هذه المواقع هي أدوات مهمة إلدارة عالقاتهم مع
العمالء بحيث أن العديد من مواقع التواصة ة ة ةةل اإلجتماعي لديها مي ازت مختلفة باإلشة ة ة ةةارة إل تفاعل
العمالء ،وبالنسة ةةبة للشة ةةركات التي تعمل عل الترويج لمنتجاتها وخدماتها فجن أبرز المؤش ة ة ارت هي
عدد "اإلعجابات" و"التعليقات" ،بحيث تعبر هذه األرقام أيضة ة ة ة ةةا عن كيفية انتشة ة ة ة ةةار المعلومات بين
المتابعين من خالل الكلمة المنطوقة إلكترونياً ).(Erkan, 2015
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1.2.2

مفهوم السلوك الشرائي
إن السة ةةلوف الش ة ة ارئي للمسة ةةتهلف يمثل مجموعة من األنشة ةةطة والتص ة ةرفات التي يقوم بها أثناء

بحثه عن السلع والخدمات التي يحتاجها بهدف إشباع حاجاته ورغباته ،ويمثل مجموعة من األفعال
والتصة ة ة ة ة ة ةةرفات التي يقوم بها من أجل اتخاذ ق اررات الش ة ة ة ة ة ة ة ارء ،وان هذا الق ارر يتأثر بعوامل خارجية
وعوامل داخلية تلع

المعلومات دو اًر مهماً في تش ة ة ة ةةكيله ومنها المعلومات التي يحص ة ة ة ةةل عليها من

البيئة التي ينتمي لها خاصة الكالم المنقول من قبل الجماعات المرجعيه (الزعبي. )2010 ،
2.2.2

أبعاد السلوك الشرائي

هناف خمسة م ارحل من السلوكيات إلتخاذ الق ارر الش ارئي كما بينها ) (Kotler, 1997وهي:
 -1قرار الحاجة  :حيث تبدأ عملية الش ة ةراء حينما يشة ةةعر المسة ةةتهلف بوجود حاجه لديه ويريد إشة ةةباعها
س ةواء كانت حاجة أسةةاسةةية أو غيرها ,وتعتبر السةةلع والخدمات إحدى الوسةةائل المسةةتخدمة بالدرجة
األول في إشباع الرغبات الكافية لدى المستهلكين المرتقبين.
 -2جمع المعلومات عن البدائل  :عندما يش ة ة ة ةةعر المس ة ة ة ةةتهلف بأنه بحاجة لس ة ة ة ةةلعة ما ،فجنه يقوم بعملية
البحث وجمع المعلومات عن الس ة ة ة ةةلعة الم ارد شة ة ة ة ة ارئها ،ويتوفر للمس ة ة ة ةةتهلف مجموعة من المص ة ة ة ةةادر
للحصول عل المعلومات وأهمها األصدقاء و العائلة و زمالء العمل والخبرة الشخصية .
 -3تقييم البدائل  :في هذه المرحلة من عملية الش ارء يقوم المستهلف بجج ارء عملية تقييم لمختلف البدائل
المتاحة للس ة ة ة ةةلعة الم ارد شة ة ة ة ة ارئها بعد توفير المعلومات الالزمة ويس ة ة ة ةةتخدم المس ة ة ة ةةتهلف مجموعة من
المعايير في عملية التقييم وتلف المعايير تختلف بين المسة ة ةةتهلكين باختالف خصة ة ةةائصة ة ةةهم النفسة ة ةةية
والديمغ ارفية والقدرة الش ارئية.
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 -4اتخاذ القرار الش ةرائي  :ينتج عن عملية التقييم إختيار السةةلعة المناسةةبة التي تشةةبع حاجاته ورغباته،
وق ارر الشة ة ة ة ةراء ش ة ة ة ةةأنه ش ة ة ة ةةأن أي ق ارر باعتباره اختيار بين البدائل المتاحة والمفاض ة ة ة ةةلة بين منافعها
وتكلفتهةةا ،ولةةذلةةف فهو ق ارر معقةةد مختلف الجوان ة  ،ألنةةه نةةاتج من مجموعةةة من الق ار ارت الجزئيةةة
المتشة ةةابكة لش ة ة ارء سة ةةلعة معينة ومن صة ةةنف معين ومن مكان معين وفي وقت معين وبسة ةةعر معين
مستخدماً طريقة دفع معينة.
 -5تقييم ما بعد الشة ةراء  :بعد عملية الشة ة ارء يقوم المسة ةتهلف بتقييم عملية إتخاذ ق ارره الشة ة ارئي من حيث
توقعاته الس ة ةةابقة وهل الس ة ةةلعة حققت له اإلش ة ةةباع المناسة ة ة

أم ال ،فجذا جاءت الس ة ةةلعة وف توقعات

المستهلف فجنه سيكون راضياً والعكس صحيح  ,وذلف مرتبط مدى مصداقية المعلومات التي قدمها
المنتجون للمستهلف.
3.2.2

أهمية السلوك الشرائي
إن الس ةةلوف الشة ة ارئي يس ةةاعد المس ةةو عل فهم كيف يفكر المس ةةتهلكين ،وما هو ش ةةعوره وكيف

يختار من بدائل المنتجات والعالمات التجارية وما شة ة ةةابه ذلف وكيف يتأثر المسة ة ةةتهلكون من بيئتهم
ومن الجماعات المرجعية واألس ة ة ة ةرة وغيرها ،وكيف يتأثر سة ة ة ةةلوف الش ة ة ة ة ارء لدى المسة ة ة ةةتهلف بالعوامل
الثقافية واإلجتماعية والشةةخصةةية والنفسةةية ,معظم هذه العوامل ال يمكن السةةيطرة عليها وخارجة عن
أيدي المسة ةةوقين ولكن ال بد من النظر فيها أثناء محاولة فهم السة ةةلوف المعقد للمسة ةةتهلكين (Kahle
). & Close, 2011
كما تس ة ةةع المنظمات إل تحقي اإلشة ة ةباع والرض ة ةةا للمس ة ةةتهلف وذلف من خالل تقديم منتجات
تلبي هةةذه الحةةاجةةات والرغبةةات ،وذلةةف من خالل جمع المعلومةةات والتعرف إل العوامةةل التي تؤثر

37

عل السةةلوف وهذا األمر يحتاج لجمع معلومات شةةاملة متعلقة بالسةةلوف الش ة ارئي للمسةةتهلف وتحليله
(العمري. )2015 ،
 3.2تجربة التسوق االلكتروني
تعتبر تجربة التسة ة ة ة ة ة ةةو في زيارة أحد المواقع االلكترونية أحد أهم العوامل للنجاح عل اإلنترنت،
أمر بالغ األهمية إلنش ةةاء ميزة تنافس ةةية
حيث يعد إنش ةةاء تجربة إنترنت مقنعة للعمالء عبر اإلنترنت ًا
عل اإلنترنت ,و ال ُيعرف س ة ة ة ة ةةوى القليل عن العوامل التي تس ة ة ة ة ةةاهم في تجربة رائعة عبر اإلنترنت
تشةةير إل أن المسةةوقين عبر اإلنترنت يحتاجون إل تطوير فهم شةةامل لسةةلوف المسةةتهلف في بيئات
العمل عبر اإلنترنت ). (Lorenzo, Constantinides, Geurts, & Gómez, 2007
1.3.2

تعريف تجربة التسوق االلكتروني
عرف التجربة عبر اإلنترنت بأنها االنطباع الكلي الذي يمكن أن يحصل عليه المستهلكون
تُ َّ

الظاهريون عند زيارة موقع وي

للبائع عبر اإلنترنت ) ,(Constantinides, 2004أما انطباعهم

الكلي هو نتيجة تعرضة ةةهم لمزيج من المفاهيم والعواطف والدوافع التي يسة ةةببها التصة ةةميم والعناصة ةةر
التسويقية األخرى للعرض التقديمي عبر اإلنترنت ,حيث تحتضن تجربة الوي

عناصر متنوعة بما

في ذلف الجاذبية البص ةرية والعناصةةر الوظيفية مثل البحث والتصةةفح واإلختيار والتعامل مع الشةةركة
عبر اإلنترنت ).(Huynh, 2012
وبالتالي من أجل جذ

العمالء عبر اإلنترنت واالحتفاظ بهم من الض ة ة ة ةةروري تقديم تجربة وي

جذابة لخل ميزة تنافسية عل اإلنترنت تؤثر في سلوف المستهلف عبر اإلنترنت.
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عناصر تجربة التسوق االلكتروني

2.3.2

أدت أهميةة جودة التجربةة عبر اإلنترنةت إل عةدد مت ازيةد من المحةاوالت لةد ارس ة ة ة ة ة ة ةةة مةدى تةأثير
مكونةةات مختلفةةة من تجربةةة الوي ة

عل قرار الش ة ة ة ة ة ة ةراء لةةدى المسة ة ة ة ة ة ةةتهلةةف ,وتوص ة ة ة ة ة ة ةلةةت د ارس ة ة ة ة ة ة ةةة

) (Constantinides , Efthymios, 2004إل تقسيم العوامل التي تؤثر عل السلوف الشرائي
عبر اإلنترنت إل ثالث مجموعات هي:
 العوامل الوظيفية ( : )Functional Factorsوهي عوامل تتعل بسهولة استخدام الموقع والتفاعلمعه .
 العوامل النفس ة ة ةةية ( : ) Psychological Factorsوهي عوامل تتعل بمدى الثقة باإلنترنت حيثيج

أن تعمل مواقع الوي

عل تحقي النزاهة والمصداقية من أجل إقناع العمالء.

 عوامة ةل تتعل ب ةةالمحتوى (  : ) Content Factorsوهي عوام ةةل تتعل بطريق ةةة عرض الموقعوالمزج التس ة ةةويقي للمس ة ةةتخدم حيث يج

أن تكون هناف عناص ة ةةر خالقة وتس ة ةةويقية مرتبطة بالموقع

ةر وحاسة ًةما عل تجربة الوي  ,وهي مقسةةمة إل فئتين فرعيتين:
تأثير مباشة ًا
اإللكتروني  ,لما لها من ًا
"الجماليات" و "المزيج التسويقي".
كما يشةةير تقرير ) (admiral, 2016ال أنه يمكن تقديم تجربة تسةةو سةةلسةةلة من خالل تقديم ما
يريده المستهلف كالتالي :
 معلومات أفضل )(Better Information مريح أكثر)(More Convenience إضافة قيمة وميزة )(Added Value -تحسين التجربة ()Improved Experience
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 4.2تجربة الويب 2.0
النمو المذهل لإلنترنت أحدثت التطورات المرتبطة بالوي

إل جان

عل شة ة ة ةةبكة الوي

 2.0تغيي اًر تطورياً هاماً

العالمية ,و خلقت تقنياتها التأسة ة ة ةةيسة ة ة ةةية طرقًا جديدة جذرية للعمالء للتفاعل مع

الشة ة ة ةةركات العاملة عل اإلنترنت ,حيث أصة ة ة ةةبح الوي

 2.0واحدة من أهم التعبيرات في الفضة ة ة ةةاء

التكنولوجي وهنةاف إتجةاه مت ازيةد نحو إسة ة ة ة ة ة ةةتخةدامةه من بين العةديةد من الشة ة ة ة ة ة ةةركةات عبر اإلنترنةت
).(Fountain & Constantinides, 2007
من وجهة نظر تقنية ال يعتبر الوي

يدا حقًا حيث أنه يتكون ببسة ة ة ة ة ةةاطة من العديد من
 2.0جد ً

التقنيات الحالية التي كانت موجودة منذ اإلسة ةةتخدام الواسة ةةع للوي
حقيقي بين التقنيات المس ة ة ة ة ة ةةتخدمة في الوي

 2.0والوي

 , 1.0كما ال يوجد فر جوهري

 ,(Burkhardt, 2011) 1.0ومع ذلف

تجدر اإلشارة إل أن التمييز بين هذين التطبيقين يوضع بالفعل عل تجربة المستخدم النهائي ,كما
تم تصميم مواقع الوي

التي تعتمد الوي

مقارنةً باسةةةتخدام الوي

 1.0التقليدي  ,ويكشة ةةف الفحص الدقي لما يجعل تجربة المسةةةتخدم الغنية

في الوي

 2.0بحيث تكون أسرع وأسهل وأكثر سهولة للمستخدمين

 2.0ممكنة ثالثة محاور عامة وهي كالتالي حس

 .1يسة ة ة ةةتفيد الوي
تطبي الوي

): (Huynh, 2012

 2.0من قوة كمبيوتر المسة ة ة ةةتخدمين النهائيين عن طري تشة ة ة ةةغيل بعض من واجهة
وواجهة المس ةةتخدم عل أجهزتهم ,وقد أدى ذلف إل تحس ةةن كبير في اس ةةتجابة واجهة

مس ة ة ة ة ةةتخدم الوي

مقارنةً بهيكل تطبي الوي

الس ة ة ة ة ةةاب  ،حيث يتم وض ة ة ة ة ةةع كل ع ء العمل الثقيل

للتطبي عل خوادم مركزية
 .2تم فصل محتوى المعلومات عن تصميم واجهة المستخدم ,وهذا يتيح للمستخدمين النهائيين التركيز
بش ة ة ةةكل كامل عل كتابة جزء المعلومات فقط دون أي قل عل واجهة برمجة التطبيقات لتص ة ة ةةميم
المحتوى المنشور
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 .3تم تص ة ة ة ةةميم واجهة المس ة ة ة ةةتخدم لتكون أكثر ديناميكية واس ة ة ة ةةتجابة عالية للغاية حت تتمكن تطبيقات
الوي

من االس ةةتجابة بس ةةرعة كتطبيقات س ةةطح المكت  ,وبالتالي يمكن تقليل مقدار كبير من وقت

تحميل موقع الوي
وبةةذلةةف يلع ة

ويمكن تحسين تجربة المستخدم إل حد كبير
الوية

دور مه ًم ةا في تجربةةة المسة ة ة ة ة ة ةةتخةةدم الغنيةةة وخةةاص ة ة ة ة ة ة ةةة في التجةةارة
ً 2.0ا

اإللكترونية ,حيث يس ة ة ةةتمر تجار التجزئة التقليديون وتجار التجزئة عبر اإلنترنت في اإلس ة ة ةةتفادة من
تقنيات الوي

 2.0في محاولة لتعظيم تجربة المسة ة ة ةةتهلكين عل اإلنترنت ,ومع ذلف تفتقر األدبيات

إل تحليل منهجي للخصائص واالتجاهات الواسعة المرتبطة بالوي

 ,2.0عل وجه الخصوص ال

يعرف إال القليل نس ةةبيا حول ما هو في الواقع وص ةةف لتجربة الوي

 , (Huynh, 2012) 2.0و

كانت إحدى المحاوالت األول المتعلقة بهذا الجان

هي التصنيف الذي يلخص عوامل الوي

2.0

التي اقترحها ) (Wirtz, Schilke, & Ullrich, 2010وذلف من خالل اسةةتخدام نظرية مؤس ةسةةية
لتحليةل البيةانةات التي تم جمعهةا من المقةابالت الميةدانيةة المتعمقةة مع مةدراء  22شة ة ة ة ة ة ةةركةة أمريكيةة
وألمانية مختلفة مرتبطة بش ةبكة الوي

إطار شةةامالً لخصةةائص الوي
 ، 2.0و قدم الباحثون ًا

،2.0

تتكون من أربعة عوامل مرتبة من األكثر ال األقل أهمية:
 الش ة ةةبكات اإلجتماعية (  ) Social networkingوالتي غالباً ما يخل عدد كبير من المش ة ةةاركينقويا عل تقييم بعض المنتجات والخدمات.
ًا
تأثير ً
 توجيةه التفةةاعةةل (  )Interaction orientationوالةةذي يمكن الشة ة ة ة ة ة ةةركةةة من التفةةاعةةل مع العمالءبفعالية من خالل اإلستفادة من قناة اتصال أكثر كثافة ومباشرة بين الشركة والعمالء.
 القيمة المضةةافة بواسةةطة المسةةتخدم ( )User-added valueوالتي يتم من خاللها تعزيز المحتوىالذي ينش ة ة ةةئه المس ة ة ةةتخدم (عل س ة ة ةةبيل المثال تعليقات العمالء ومراجعة المنتجات) لتعزيز التعاون
عبر اإلنترنت والمشاركة الفعالة بين المستهلكين عبر اإلنترنت.
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-

التخصةةيص واضةةفاء الطابع الشةةخصةةي ( )Customization and personalizationمما يعزز
التجربة عبر اإلنترنت من خالل تمكين مسة ة ة ة ة ة ةةتخدمي اإلنترنت من إعادة تكوين موقع الوي

(عل

سبيل المثال تغيير الشكل والمظهر أو الوظائف) لتالئم إحتياجاتهم الخاصة وتفضيالتهم.
 5.2تجربة التسوق عبر الهاتف المحمول
يعمل انتش ة ة ة ةةار الهواتف الذكية عل تغيير س ة ة ة ةةلوف المس ة ة ة ةةتهلكين وتجارة التجزئة بالتدريج ,حيث
يمكن اليوم للمس ة ةةتهلكين إس ة ةةتخدام مجموعة متنوعة من األجهزة الالس ة ةةلكية المحمولة عبر اإلنترنت
مثل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وغيرها للتسو .
كما أن الهاتف المحمول يجعل اإلنترنت متاحة في أيدي المس ةةتهلكين س ةةبعة أيام في األس ةةبوع و
 24س ة ة ة ةةاعة في اليوم ,فمن جهة تجعل الهواتف المحمولة المس ة ة ة ةةتهلكين أكثر قدرة واقباالً بس ة ة ة ةةب
المحتوى المتةةاح عبر اإلنترنةةت ,ومن نةةاحيةةة أخرى تتيح تقنيةةة الهةةاتف المحمول لشة ة ة ة ة ة ةةركةةات البيع
بالتجزئة سة ة ةواء عل اإلنترنت أو غير المتص ة ةةلة باإلنترنت وتعمل عل جذ

عمالء جدد وتوس ة ةةيع

أسواقها ). (Brynjolfsson, Yu, & Rahman, 2013
يمثل الهاتف المحمول أحد السلع االستهالكية التي حظيت بتأييد عالمي خالل فترة قصيرة نسبيا
) ,(Barnes & Scornavacca, 2004حيث أصة ةةبح اليوم بمثابة ضة ةةرورة أسة ةةاسة ةةية ف حياة
معظم المسة ة ة ة ة ة ةةتهلكين ،وبصة ة ة ة ة ة ةةفة خاصة ة ة ة ة ة ةةة المراهقين منهم ،فهو الجهاز الذي ال يمكن للعديد من
المس ة ةةتهلكين االس ة ةةتغناء عنه ،والذي يكون بص ة ةةحبتهم دائما في كل مكان يذهبون إليه ،كما أنهم ال
ينظرون إليه باعتباره جها اًز شةةخصةةياً فقط يسةةتخدمونه للتواصةةل مع أسةةرهم وأصةةدقائهم ولكنه أيضةةا
يمثل إمتداداً لتميزهم الشة ة ةةخصة ة ةةي والفردي ,وفيما يتعل بالمسة ة ةةوقين ،فجن االنتشة ة ةةار الواسة ة ةةع ألجهزة
الهاتف المحمول يمثل فرصة ةاً تس ةةويقية ض ةةخمة للوص ةةول إل المس ةةتهلف ولخدمته في أي وقت وف
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أي مكان ,وف الواقع فجن المستهلكين يستخدمون أجهزة الهاتف المحمول لتحسين حياتهم الخاصة
) (Grant & O’Donohoe, 2007حيث أن الفوائد واالس ة ة ة ة ةةتمتاع المدرف يرتبط مباشة ة ة ة ة ةرة بنوايا
المس ة ةةتهلكين نحو اس ة ةةتخدام الهاتف المحمول ،كما أن التس ة ةةلية والمعلومات المرتبطة بالمحتوى تؤثر
عل

قبول المس ة ة ة ة ة ة ةةتهل ة ة ةةف لإلعالن عبر الهة ة ة ةاتف المحمول & (Nysveen, Pedersen,

). Thorbjørnsen, 2005
 6.2األنشطة الرئيسية عبر الهواتف النقالة في التسوق
يمنح اسة ة ة ة ة ة ةةتخةةدام الهواتف الةةذكيةةة المسة ة ة ة ة ة ةةتهلكين المزيةةد من القنوات التي يمكنهم من خاللهةةا تلقي
ةتنادا
المعلومات الضةرورية أثناء عملية اتخاذ قرار الشةراء  ,حيث يمكن إتخاذ ق اررات المسةتهلكين اس ً
إل المعلومةةات التي تم الحصة ة ة ة ة ة ةةول عليهةةا من المتجر عل أرض الواقع والمتجر عبر اإلنترنةةت
وتطبي الهاتف المحمول والوسائط اإلجتماعية ). (Brynjolfsson, Yu, & Rahman, 2013
 -1استخدام تطبيقات الهاتف المحمول ( ) Mobile Applications

 -2شبكات التواصل االجتماعي عبر الهاتف ( ) Mobile Social Networking
 -3التصفح عبر الهاتف المحمول () Mobile Browsing
 -4المساعدة في التسو عبر الهاتف المحمول ( ) Mobile Shopping Assistants
1.6.2

استخدام تطبيقات الهاتف المحمول
إن تطبيقات المحمول أو ما يس ة ة ة ة ةةم تطبيقات الهواتف الذكية هي تطبيقات برمجية مصة ة ة ة ة ةممة

لالسة ة ة ة ة ةةتخدام عل الهاتف المحمول و يوفر لمسة ة ة ة ة ةةتخدمي الهواتف المحمولة المعلومات والترفيه أو
الخةةدمةةات القةةائمةةة عل الموقع مثةةل الخرائط  ,كمةةا تعتبر تطبيقةةات الجوال طريقةةة ش ة ة ة ة ة ة ةةائعةةة لتقةةديم
ض ة ة ة ة ة ة ةا طرًقا جديدة مبتكرة لتجار
الخدمات والمحتوى التفاعلي عبر الهواتف المحمولة ,كما توفر أي ً
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التجزئة لتوجيه المسةةتهلكين من خالل التجربة و تحديد مكان المتجر والبضةةائع المتوفرة وعروضةةات
األسة ة ةةعار  ,كما تعتبر واحدة من أهم المزايا المحتملة للتطبيقات هي الوصة ة ةةول إل جمهور كبير و
زيادة الوعي  ,وبالتالي زيادة المبيعات ). (Chaffey, 2011
إن هناف أش ة ة ة ةةكال مجانية ومدفوعة من التطبيقات و بش ة ة ة ةةكل عام يوفر تجار التجزئة تطبيقات
مجانية تقدم الراحة لعمالئهم مقابل الوالء  ,وهناف العديد من أنواع تطبيقات الجوال مثل األلعا
والترفيةةه والشة ة ة ة ة ة ةةبكةةات االجتمةةاعيةةة واألخبةةار و هي أكثر التطبيقةةات شة ة ة ة ة ة ةةيو ًع ةا بين المسة ة ة ة ة ة ةةتخةةدمين
). (Chaffey, 2011
كمةةا إن تطبيقةةات المحمول هي "دمج معلومةةات اللمس والمظهر في العةةالم الفعلي مع المحتوى
عبر اإلنترنت في العالم الرقمي" ,ويعمل تطبي (  ) Amazon's Flowكمثال جيد لتأكيد هذه
الحقيقة ,حيث يتيح هذا التطبي للعميل توجيه كامي ار الهاتف الذكي في كتا

أو قرص فيديو رقمي

لرؤية أسة ة ة ة ة ة ةةعار األمازون ومراجعات العمالء ), (Brynjolfsson, Yu, & Rahman, 2013
وكذلف تطبي

)  ( AliExpressلديه نفس الميزة حيث تس ة ةةتطيع البحث حسة ة ة

الص ة ةةورة ومقارنة

األسعار والسلع المشابه لها في الموقع وتعليقات الزبائن باإلضافة ال تقييم المنتج أيضا.
و عل الرغم من شة ة ة ة ة ة ةةعبية تطبيقات معينة يشة ة ة ة ة ة ةةير ) (Husson & Ask, 2014أنه في
المس ة ة ة ةتقبل سة ة ة ةةيقضة ة ة ةةي المسة ة ة ةةتهلكون وقتًا أطول في الهواتف المحمولة ولكن مع تطبيقات أقل ألن
المس ة ة ة ة ة ةةتهلكين لديهم ملل في تطبيقات الجوال ,ولقد أدركت الش ة ة ة ة ة ةةركات المتقدمة هذا األمر وطورت
منهجها لتقديم تجار متكاملة أكثر سة ةةالسة ةةة عبر األجهزة ,عل سة ةةبيل المثال تتيح خدمة ()Uber
ض ة ة ةا في خرائط ))Google
لعمالئها حجز الخدمة المطلوبة ليس فقط في تطبيقهم الخاص ولكن أي ً
مباشرة  ,بمعن آخر سيكون هناف تحول من تطبيقات الجوال إل تجار الهاتف المحمول.
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يج

أن يض ة ةةيف التطبي المحمول قيمة للمس ة ةةتهلكين ويس ة ةةاعدهم عل القيام باألمور بش ة ةةكل

أمر س ة ة ةةهالً  ,كما يج
أفض ة ة ةةل و أن يكون التسة ة ة ةو من خالله ًا

عل تجار التجزئة إنش ة ة ةةاء محتوى

التطبي بحيث يجعلهم يش ة ة ة ةةعرون بأنه تجربة مميزة و يريدون العودة مرة أخرى (Pelsmacker ,
).Geuens, & Van Den Bergh, 2013
2.6.2

شبكات التواصل االجتماعي عبر الهاتف
وس ة ةةائل اإلعالم االجتماعية واس ة ةةتخدام المحمول تتزايد بس ة ةةرعة حيث هناف أنواع مختلفة من

وس ة ة ة ة ة ةةائل اإلعالم االجتماعية  ,هناف ش ة ة ة ة ة ةةبكات اجتماعية مثل ( ) LindkedIn & Facebook
والمدونات الصغيرة مثل ( ) Twitterومشاركة الفيديو مثل (  ) YouTubeومشاركة الصور مثل
(  ) Instagram & snapchatومواقع للتس ة ة ة ة ة ة ةةو االلكتروني مث ة ة ةةل ( & Amazon
.) AliExpress
كما أن المس ةتهلكين يقضةةون وقتًا أطول في اسةةتخدام وسةةائل التواصةةل اإلجتماعي أكثر من أي
نش ة ة ة ة ة ة ةةاط آخر عل هواتفهم الةةذكيةةة ,حيةةث تتيح الهواتف المحمولةةة للمسة ة ة ة ة ة ةةتهلكين التقةةاط التجةةار
ومش ة ة ة ة ة ة ةةاركتهةةا  ,وربط تجةةار العةةالم الحقيقي بةةالعةةالم عبر اإلنترنةةت  ,والبقةةاء عل إطالع دائم بمةةا
يجري ,ولذلف فجن الهواتف المحمولة اجتماعية بش ة ة ة ة ة ةةكل جوهري ولهذا الس ة ة ة ة ة ةةب
اإلجتماعية جانباً هاماً من جوان

الهاتف المحمول). (Rowles, 2014

جنبا إل جن
إل أن " ثورة الهواتف المحمولة ً
وضع جديد يجل

تعتبر الوس ة ة ة ة ة ةةائط

مع نمو وسة ة ةةائل اإلعالم االجتماعية قد خلقت

فيه المستهلكين إل المتجر شبكتهم االجتماعية بأكملها"  ,حيث أن المستهلكين

يقومون من خالل وسة ة ة ة ة ةةائل اإلعالم اإلجتماعية بتقييم المنتجات والترويج لها واإلتصة ة ة ة ة ةةال بالعالمة
التجارية لطرح األس ة ةةئلة  ,ويش ة ةةتركون في ا راء ومقاطع الفيديو والص ة ةةور  ,باإلض ة ةةافة إل رض ة ةةاهم
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وعدم رضة ةةاهم عن عروض مقدمي الخدمة في الوقت الفعلي ,كما يتوقع العمالء روابط مباش ة ةرة من
المتجر إل وسة ة ة ة ة ة ةةائل اإلعالم االجتماعية من أجل التعلي عل الفور ,و هذا يخل تحديات لتجار
التجزئة ألنه ليس لهم تأثير مباش ةةر عل أي ش ةةبكة اجتماعية (Piotrowicz & Cuthbertson
). , 2014
ض ةا ,فقد يتم توظيف
ص ةا أي ً
ومع ذلف إل أن التفاعل مع وسةةائل التواصةةل االجتماعية يخل فر ً
العمالء كدعاة للعالمة التجارية  ,و قد يكونوا مشة ة ة ة ة ة ةةاركين في تصة ة ة ة ة ة ةةميم المنتجات واختبار المنتج
الجديد ,كما توفر وس ةةائل التواص ةةل االجتماعي فرص ةةة للعالمات التجارية للتفاعل بطريقة جديدة مع
المسةةتهلكين الحاليين ) , (Piotrowicz & Cuthbertson , 2014لقد تغيرت قواعد اللعبة ولم
تعد جهود التسةةةوي التقليدية فعالة بعد ا ن للوصةةةول إل المس ةةتهلكين ,وبقدر ما يتبع المسةةةتهلكون
ممال.
العالمات التجارية فسوف يسارعون إل "التراجع" إذا أصبح المحتوى ً
3.6.2

التصفح عبر الهاتف المحمول

وفقً ةا لنتةةائج البحةةث التي أجرتهةةا ) )Googleفةةانةةه يتم إجراء المزيةةد من عمليةةات البحةةث عل
الهواتف المحمولة مقارنةً بالكمبيوتر  ,حيث أصبح الهاتف المحمول سريع االنتقال إل المستهلكين
كما يتحق المسة ة ةةتهلكون من هواتفهم  150مرة في اليوم  ,و يتصة ة ةةفح المسة ة ةةتهلكون هواتفهم للبحث
عن سةةاعات عمل المتجر والموقع وجمع المعلومات والحصةةول عل العروضةةات وتنزيل التطبيقات
ومس ة ة ة ةةح المنتجات عبر التطبي وقراءة التعليقات والمزيد بمس ة ة ة ةةاعدة الهواتف المحمولة  ،كما يقارن
المسة ة ة ةةتهلكون بشة ة ة ةةكل متزايد أسة ة ة ةةعار المنتجات وحت ش ة ة ة ةراء المنتجات من هواتفهم المحمولة أثناء
وجودهم في المتجر الفعلي ).(Adams, Burkholder, & Hamilton, 2015
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كما يقوم المزيد والمزيد من المسةةتهلكين بالوصةةول إل النسةةخة التي تم تحديثها من خالل الموقع
اإللكتروني لمتة ةةاجر التجزئة ةةة عن طري هواتفهم المحمولة ةةة بة ةةدالً من أجهزة الكمبيوتر (Miller,
) , 2012حيث يس ة ة ةةتخدم المس ة ة ةةتهلكون هواتفهم الذكية للوص ة ة ةةول إل مواقع الوي

للجوال بدالً من

نظر ألن المواقع يتم تطويرها بشكل متزايد لتصبح "أكثر مالئمة للجوال".
تنزيل تطبي معين ًا
4.6.2

المساعدة في التسوق عبر الهاتف المحمول

الرموز الش ةريطية ( ) Barcodesورموز االسةةتجابة الس ةريعة (:Quick Response codes
أيضا للمساعدة في التسو  ,الباركود هو نمط مرئي مشفر
 )QRهي أدوات يستخدمها المستهلكون ً
بمعلومات يمكن للجهاز قراءتها حيث يحتوي الباركود الخطي عل معلومات نصية مثل رقم تعريف
يدا
للعثور عل المنتج ) , (Molenaar, 2012بينما رموز االسةةتجابة الس ةريعة (  ) QRأكثر تعق ً
وتحمل مجموعة متنوعة من المعلومات ,فهو برنامج صغير ُيستخدم عادةً في اإلعالنات المطبوعة,
بحيث تظهر رموز (  ) QRكص ة ة ةةور تش ة ة ةةبه الكلمات المتقاطعة الص ة ة ةةغيرة التي يمكن للمس ة ة ةةتهلكين
فور أو زيارة الموقع
مسةةحها باسةةتخدام ميزة الكامي ار الخاصةةة بالتطبيقات المختلفة التخاذ اإلجراءات ًا
اإللكتروني الذي تقدمه العالمة التجارية مباشرة عل الهاتف المحمول ,كما توفر تطبيقات ( ) QR
ممتدا للمسةةتهلكين واتاحة الفرصةةة إلنشةةاء تجار فريدة ,فعل سةةبيل المثال
والواقع المعزز محتوى ً
يمكن لمجالت الطعام أن توفر مقاطع فيديو حول كيفية االسة ة ةةتخدام و وصة ة ةةفات للهواتف المحمولة
للمستهلكين  ،كما يمكن أن تقدم مجالت الرياضة مقاطع فيديو حول التمارين الرياضية (Kelley,
). 2014
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 7.2نماذج البحث
بالنظر إل ظاهرة الوي
ما هي عناص ة ةر الوي

 2.0الناشئة  ،هناف أدبيات أكاديمية قليلة أو معدومة تحدد بوضوح

 ,2.0و ردا عل هذه الفجوة قام (  )Wirtzوآخرون في ( )2010بوضة ةةع

إطار عمل شةامل لها يتكون من أربعة عوامل تلخص خصةائص الوي
القسم الساب ومن المفترض أن يكون جهدهم لتحديد عوامل الوي

 ، 2.0كما هو موضةح في

 2.0هو المحاولة األول  ,كما

يمكن االستفادة منها بشكل أكبر كعوامل سببية لدراسة تأثيرها عل سلوف المستهلف عبر اإلنترنت.
يهدف هذا البحث إل د ارسة ة ة ة ة ةةة تأثيرات تجربة الوي
سةة ةةيتم تناول عوامل الوي

 2.0وتطبيقات الهاتف المحمول  ،حيث

 2.0من خالل ( عوامل التواصة ة ةةل االجتماعي و توجيه التفاعل)  ,التي

من المحتمل أن تؤثر عل تجربة التسو لدى المستهلكين عبر اإلنترنت وسلوكهم الشرائي  ,حيث
تم اختيار هذين العاملين لسةببين رئيسةيين وفقا للعمل التجريبي الذي قام به )  (Wirtzواخرون في
) , (2010أوال  :تم اعتباره ما أهم العوامل مقارنة بال عاملين ا خرين للوي

 ( 2.0أي القيمة

المضةةافة بواسةةطة المسةةتخدم  ,والتخصةةيص واضةةفاء الطابع الشةةخصةةي)  ,ثانياً  :يبدو أيض ةاً أنهما
عوامل ذات صة ة ة ة ة ة ةةلة تشة ة ة ة ة ة ةةتمل عل العديد من الخصة ة ة ة ة ة ةةائص الهامة لموقع إلكتروني فعال للتجارة
اإللكترونية ,عل سةةبيل المثال يشةةتمل عنصةةر التواصةةل االجتماعي عل عنصةةر الثقة االجتماعية
الذي يعتبر عامالً رئيس ةةياً في نية الشة ةراء عبر اإلنترنت ) (Gefen, 2000ويس ةةاعد عل االحتفاظ
ض ة ة ة ةا
بالعمالء عبر اإلنترنت) ، (Reichheld & Schefter, 2000في حين أن نقصة ة ة ةةه هو أي ً
الس ة ة ة ة ة ةةب

الرئيس ة ة ة ة ة ةةي الذي يمنع األفراد من التس ة ة ة ة ة ةةو عبر اإلنترنت & (Hoffman, Novak,

) ,Peralta, 1999عالوة عل ذلف يمكن للشة ةةبكات االجتماعية أن تجعل مشة ةةاركة المسة ةةتخدمين
مهمة من خالل الكلمة الش ةةفهية (الكلمة المنطوقة الكترونيا)  ,و فيما يتعل بتوجه التفاعل فجنه كما
تقدم أن مواقع الوي

 2.0لها واجهة تفاعلية وسة ةريعة اإلس ةةتجابة من المرجح أنها تؤثر عل تجربة
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التسة ة ةةو للعمالء عبر اإلنترنت ,لذلف س ة ة ةيركز هذا البحث فقط عل عاملي الوي

 :2.0التواصة ة ةةل

االجتماعي وتوجيه التفاعل .
بينما فيما يتعل بدراسة تأثير تطبيقات المحمول سيتم التركيز عل األبعاد التالية وهي  :الطابع
الشخصي وسهولة االستخدام والبساطة .
من أجل تقديم إجابة ألس ة ة ةةئلة البحث المعروض ة ة ةةة في القس ة ة ةةم األول  ،تقترح الد ارس ة ة ةةة الحالية
نموذ ًج ةا للبحةةث يبحةةث هةةذه العوامةةل الثالثةةة التي تؤثر عل تجربةةة التسة ة ة ة ة ة ةةو عبر اإلنترنةةت لةةدى
المستهلكين وبالتالي التأثير في سلوكهم الشرائي  ,كما هو موضح في نموذج الفرضيات في الشكل
رقم )  ،( 1-2ويتألف من العوامل الخارجية (المسةة ةةتقلة ) – وس ة ةةائل التواصة ة ةةل االجتماعي وتوجيه
التفاعل وتطبيقات المحمول  ،وال عامل الداخلي (التابع ) – تجربة التسة ة ة ة ة ة ةةو االلكتروني  ,حيث
يوضة ة ة ة ة ة ةةح النموذج العالقات البنيوية بين التركيبات من خالل السة ة ة ة ة ة ةةهام المفردة الرأس :الشة ة ة ة ة ة ةةبكات
االجتمةةاعيةةة التي تؤثر عل تجربةة التسة ة ة ة ة ة ةةو و توجيةةه التفةةاعةل الةذي يؤثر عل تجربةة التسة ة ة ة ة ة ةةو
وتطبيقات الهاتف المحمول التي تؤثر عل تجربة التسو .
لوحظ بشكل غير مباشر التالي بخصوص العوامل الخارجية ( المستقلة ) :
• بناء الش ة ة ةةبكات االجتماعية من خالل  :دعم العمالء ( )S1مش ة ة ةةاركة المعلومات ( )S2والتعليقات
( )S3وتقييم المنتجات (. )S4
• بناء توجيه التفاعل من خالل  :البحث عن المنتج ( )I1والتفاعل ( )I2
• تطبيقات الهاتف المحمول من خالل  :البس ة ة ةةاطة (  , )M1س ة ة ةةهولة االس ة ة ةةتخدام ( )M2و الطابع
الشخصي ( )M3
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أما بخص ةةوص العامل الداخلي ( التابع ) – تجربة التس ةةو االلكتروني  -لديها متغيرين ملحوظين:
من المتعة في التسة ةةو (, )E1وسة ةةهولة االسة ةةتخدام ( , )E2وسة ةةتتم مناقشة ةةة هذه المؤش ة ةرات التي
يمكن مالحظتها بالتفصيل في القسم التالي.
الشكل (  : )1 -2نموذج الفرضيات

S3

S4

S2

S1

وسائل التواصل االجتماعي
E1

E2

عناصر الويب 2.0
I2

I1

تجربة التسوق
توجيه التفاعل

M2

M1

M3

تطبيقات المحمول
تطبيقات المحمول

يعتبر هذا النموذج المقترح من قبل الطالبة أس ةةا ًسة ةا نظرًيا يس ةةتند إليه بحثي بالكامل ,و نتيجة لذلف
تم تأسيس الفرضيات التالية:
 :H1ال يوجد أثر ذو داللة إحص ة ةةائية السة ة ةتخدام أدوات الوي
التسو اإللكتروني.
وتتفرع منها الفرضيات التالية :
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 2.0التفاعلي عل تحس ة ةةين تجربة

 :H1. aال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام أداة الشبكات االجتماعية عل تحسين
تجربة التسو اإللكتروني.
 :H1. bال يوجد أثر ذو داللة إحصةةائية السةةتخدام أداة توجيه التفاعل عل تحسةةين تجربة
التسو اإللكتروني.
 :H2ال يوجد أثر ذو داللة إحصة ة ة ة ةةائية السة ة ة ة ةةتخدام تطبيقات أجهزة المحمول عل تحسة ة ة ة ةةين تجربة
التسو اإللكتروني.
تناقش األقسة ة ة ة ة ةةام الفرعية التالية بالتفصة ة ة ة ة ةةيل التراكي

المدرجة في النموذج المقترح أعاله من خالل

مراجعة األبحاث السابقة حول التواصل االجتماعي والتوجه التفاعل وتطبيقات المحمول.
1.7.2

شبكات التواصل الجتماعي

تطور مفهوم الشةةبكات اإلجتماعية من د ارسةةات علم اإلجتماع في أواخر القرن التاسةةع عشةةر وما
زال ينض ةةج حت اليوم ) ,(Burkhardt, 2011وتعَّرف وس ةةائل التواص ةةل اإلجتماعي بأنها منظومة
الكترونية تسة ة ة ةةمح لمسة ة ة ةةتخدمي االنترنت بجنشة ة ة ةةاء صة ة ة ةةفحات خاصة ة ة ةةة بهم ،وربطها من خالل نظام
اجتماعي الكتروني مع األعضاء ا خرين الذين لديهم نفس اإلهتمامات والهوايات ،لتوعية وتعريف
ا خرين بالمعلومات والمنتجات والخدمات ،والقضة ة ةةايا المختلفة ), (Chauhan & Pillai, 2013
كما أن اس ةةتخدام تقنيات الوي

 2.0وانش ةةاء الش ةةبكات االجتماعية قد خل بيئة قوية للمس ةةتخدمين

لتبة ة ةةادل وجهة ة ةةات نظرهم أو أفضة ة ة ة ة ة ةةلية ة ةةاتهم أو تجربتهم مع ا خرين & (Trusov, Bucklin,
) ,Pauwels, 2009وعادة ما يسةةتخدم المسةةتخدمون الشةةبكة االجتماعية ألسةةبا

مختلفة بما في

ذلف التفكير الذاتي وبناء الصور والترفيه والوصول إل المعلومات ذات الصلة )(Huynh, 2012
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ومن الجدير بالذكر أن ) (Wirtz, Schilke, & Ullrich, 2010قام بتصة ة ة ة ة ةةنيف خصة ة ة ة ة ةةائص
الشبكات االجتماعية في مجموعة من أربعة عوامل فرعية هي:
 الهوية اإلجتماعية ()Social identity الثقة اإلجتماعية ) (Social trust-

الكلمة المنطوقة الكترونياً ( ) Virtual word of mouth

-

القوة اإلستهالكية ()Consumer power

2.7.2

توجيه التفاعل

يركز توجيه التفاعل عل تعزيز فاعلية الش ة ة ة ةةركات في التعامل مع طل

العمالء من خالل حوار

أكثر قوة وموثوقية بين الشة ة ةةركة والعميل ) , (Wirtz, Schilke, & Ullrich, 2010وفي سةة ةةيا
التس ةةو عبر اإلنترنت ،ال يلع
اإللكتروني فحسة ة ة ة ة ة ة ة

مهما في تش ةةكيل س ةةلوف المس ةةتهلف تجاه بائع التجزئة
التفاعل ًا
دور ً

كبير عل الجودة المدركة للموقع والتكيف مع التجارة
تأثير ًا
ضة ة ة ة ة ة ة ةا ًا
بل له أي ً

اإللكترونية ) . (Merrilees & Fry, 2002
وحول التفاعل عبر اإلنترنت فجن ش ةةركة ) : )Merchant EventZوهي ش ةةركة متخصة ةص ةةة في
خدمة الدعاية التس ة ة ةةويقية للش ة ة ةةركات وتنظيم الحمالت والفعاليات اإلعالنية ,بحيث يتم تص ة ة ةةميم كل
فعالية باس ةةتراتيجية تتناسة ة

مع أهداف الش ةةركة العميلة وزبائنها ,كش ةةفت في عام  2009عن ثالث

وجهات نظر مختلفة حول التفاعل التي ظهرت خالل العقود الماض ة ةةية  ,أولها هو االتص ة ةةال والذي
يعتبر التفاعل بمثابة سة ةةمة أسة ةةاسة ةةية لعملية االتصة ةةال الديناميكي الذي يوسة ةةع االتصة ةةاالت التقليدية
أحادية االتجاه ,ويوصة ة ة ةةف الثاني بأنه المنظور الهيكلي الذي يصة ة ة ةةور التفاعل كميزة في تكنولوجيا
الوسة ةةائط ,ويركز الثالث عل مدى إدراف مسة ةةتخدمي اإلنترنت للقدرات التفاعلية ,في حين توفر هذه
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المنظورات نظرة عامة جيدة لما تم تحديده عل أنه تفاعل إنترنت  ،فجنها تفتقر إل التفاصة ة ة ة ة ة ةةيل
الكةافيةة لتعكس خص ة ة ة ة ة ة ةةائص الوية

 , (Huynh, 2012) 2.0لمةلء هةذه الفجوة فةجن (Wirtz,

) Schilke, & Ullrich, 2010حددوا أربعة جوان
-

مركزية العميل ))Customer centricity

-

تكوين التفاعل ))Interaction configuration

-

استجابة العمالء ()Customer response

مهمة لتوجيه التفاعل في الوي

 2.0وهي:

 توليد القيمة التعاونية (.)Cooperative Value Generation3.7.2

تطبيقات الهاتف المحمول

إن مص ة ة ةةطلح ) (Mobile appsهو إختص ة ة ةةار لتطبيقات الهاتف المحمول  ،والذي يش ة ة ةةير إل
تطبي البرامج المسة ةةتقلة التي تعمل عل نظام تشة ةةغيل تم نش ة ةره عل جهاز محمول  ،مثل الهواتف
الذكية واألجهزة اللوحية ,عندما تم إدخال كلمة " "appفجنها تشة ة ة ة ةةير إل برنامج ُيسة ة ة ة ةةتخدم بشة ة ة ة ةةكل
أسة ة ة ة ة ة ة ةةاسة ة ة ة ة ة ةةي ألغراض اسة ة ة ة ة ة ةةترجةةاع المعلومةةات وانتةةاجيةةة مثةةل معلومةةات الطقس والتقويم والبريةةد
اإللكتروني). (Hsu & Lin, 2015
وبالتالي تطبيقات الهاتف المحمول هي برامج حاس ة ة ة ةةوبية ص ة ة ة ةةممت لتش ة ة ة ةةغيل الهواتف الذكية أو
أجهزة الت ةةابل ةةت وهي منتش ة ة ة ة ة ة ةرة كثي ار في المجتمع وتلعة ة

دو ار مهم ةةا في حي ةةاتن ةةا اليومي ةةة  ,وتمكن

المس ة ةةتخدم من إنجار مهماته اليومية وكأنه عل جهازه الش ة ةةخص ة ةةي مثل تص ة ةةفح واس ة ةةتخدام اإليميل
الشة ة ة ةةخصة ة ة ةةي  ,وتكون هذه التطبيقات متاحة عل متاجر تطبيقات الهواتف الذكية من جوجل بالي
) (Google Play Storeوأبل سة ة ة ةةتور  Apple) (Storeوغيرها ) (Taba, 2014كما أنها
تحوي محتوى مصة ةةمم لسة ةةد حاجة معينة لدى المسة ةةتخدم أو تلبية خدمة معينة ,حيث يجري تحميل
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التطبي عل األجهزة الذكية من المتاجر االلكترونية المعتمدة للشركات المشرفة عل أنظمة تشغيل
هذه الهواتف.
وبالتالي نمت ش ة ةةعبية التطبيقات بش ة ةةكل هائل وفقًا لتقرير أبحاث الس ة ةةو (Berg Insight, ,
) ،2012حيث كان هناف ما يقر من  10مليار عملية تنزيل للتطبيقات تم إجراؤها عل جميع
األنظمة األساسية للجوال في عام  ,2010وفي عام  2015سيكون أكثر من  70بالمائة من جميع
شحنات الهواتف الجوالة هي الهواتف الذكية  ،مما يؤدي إل بناء قاعدة كبيرة للمستخدمين و زيادة
عدد تنزيالت التطبيقات لتص ة ةةل إل  100مليار تقر ًيبا خالل عام  ,2015يوض ة ةةح الش ة ةةكل ()2-2
عدد مرات تنزيل التنزيالت لتطبيقات الجوال بشةةكل سةريع ,وبالتالي سةةيعمل عدد تنزيالت التطبيقات
لكل نظام أساسي عل محاكاة حصة السو لكل نظام أساسي للجوال تدريجًيا .
الشكل ) : (2-2عدد تحميل تطبيقات المحمول ,بليون تحميل ( في العالم (2015- 2009

)(Berg Insight, , 2012

وقد تنبأ ) (Rivera & van der Meulen, 2013بأنه سيتم تنزيل أكثر من  268مليار تطبي
في عام  , 2017إل جان

ذلف يس ة ة ةةتخدم مس ة ة ةةتخدموا الهواتف الذكية العاديين نس ة ة ةةبة  ٪82من
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الوقت المستغر في استخدام هواتفهم الذكية  ،ويقومون في المتوسط بتنزيل  40تطبيقًا  ،ويستخدم
 15منهم بشكل متكرر ).(Gupta, 2013
وأفاد تقرير ) (flamelab, 2011بأن تطبيقات المحمول تتميز بستة خصائص رئيسية مشتركة
في تطبيقات الجوال وهي :
 االتصال ()Connectivity السهولة أو الراحة ()Convenience الموقع ()Localization قابلية الوصول ()Reachability األمان ()Security إضفاء الطابع الشخصي ()Personalization feacher 8.2بناء قياس المؤشرات في نموذج البحث
وفقا ) (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2009من الضروري وجود نظرية قياس جيدة
للحص ةةول عل نتائج مفيدة من اختبار الفروض التي تنطوي عل العالقات الهيكلية بين التركيبات,
ومن ثم من المهم تفعيل هياكل النموذج بمؤشة ة ةراتها القابلة للقياس المناس ة ةةبة والتي يمكن من خاللها
تطوير أداة مسة ة ة ة ة ة ةةح لجمع البيانات في وقت الح  ,وبالنظر إل نموذج البحث الكامل المقدم في
الشة ة ة ة ة ة ةةكل ( ، )2-2تم تحديد هياكل النموذج (الشة ة ة ة ة ة ةةبكات االجتماعية و توجيه التفاعل وتطبيقات
المحمول و تجربة التسة ةةو ) والمؤش ة ةرات المرتبطة بها (, M1 , I2 , I1 , S4, S3 , S2 , S1
 ,)E2 , E1 , M3 , M2حيث أن كل مؤشة ة ة ة ةةر ( S1و  S2و S3و  S4و  I1و  I2و  M1و
 M2و  ) M3يقيس التراكية

الخةةارجيةةة و لةةه ارتبةةاط وثي بةةالعوامةةل الفرعيةةة للبنيةةات المقةةابلةةة لةةه,
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حيث سيتم مناقشة كل مؤشر وكذلف عالقته بالعوامل الفرعية الموضحة في األقسام الثالثة أعاله (
 1.7.2و  2.7.2و . ) 3.7.2
1.8.2
-

مؤشرات لبناء الشبكات الجتماعية

دعم العمالء ( )S1() Customer supportيتعةةامةةل مع الميزات المتعلقةةة بةةالمعلومةةات العةةامةةة
عن الشة ةةركة واألسة ةةئلة الشة ةةائعة ومعلومات الدعم وتفاصة ةةيل اإلتصة ةةال ,وهناف ارتباط وثي بين هذه
المعلومات والعامل الفرعي للثقة االجتماعية ,و في الواقع تعتبر معلومات دعم العمالء ضة ة ة ة ة ة ةةرورية
ألن االفتقار إليها قد يقود العمالء المحتملين إل عدم الثقة ببائع التجارة اإللكترونية & (Shen
أمر بالغ األهمية إلظهار
) ,Eder, 2011عل سةبيل المثال يعد توفر عنوان الشةركة ورقم الهاتف ًا
أن الش ة ة ةةركة هي كيان حقيقي مع أش ة ة ةةخاص حقيقيين حت يتمكن المس ة ة ةةتهلكون من اإلتص ة ة ةةال عند
الض ة ة ةةرورة  ,باإلض ة ة ةةافة إل ذلف فجن المظهر اإلحترافي لمعلومات دعم العمالء يلع

دور
ضة ة ة ةا ًا
أي ً

هاما في بناء الثقة ,عل سة ة ة ةةبيل المثال يمكن لميزات العرض هذه مثل القواعد النحوية الصة ة ة ةةحيحة
ً
والتهجئة الص ة ةةحيحة والمعلومات الدقيقة والموجزة أن تس ة ةةاعد في تقليل عدم التيقن من الشة ة ةراء عبر
اإلنترنت ).(Warrington, Abgrab, & Caldwell, 2000
 مشة ةةاركة المعلومات ) )S2( )Information sharingيشة ةةير إل مدى إمكانية مشة ةةاركة معلوماتالمنتج بس ة ة ةةهولة بين المتس ة ة ةةوقين عبر اإلنترنت ,حيث تم تطوير مواقع التس ة ة ةةو االجتماعي لتمكين
المسة ة ةةتهلكين من مشة ة ةةاركة نصة ة ةةائح وتوصة ة ةةيات التسة ة ةةو مع األفراد المماثلين (Shen & Eder,
) , 2011تعد ميزة المشة ة ةةاركة هذه شة ة ةةكالً من أشة ة ةةكال الكلمة االفت ارضة ة ةةية التي يمكن للبائعين عبر
اإلنترنت االسة ةةتفادة منها لتعزيز المنتجات مع اسة ةةتمرار المتسة ةةو في مشة ةةاركة معلومات المنتج مع
ا خرين ,حيث أصةةبحت آرائهم بشةةكل متزايد قوة تجارية دافعة تلع

دو اًر هاماً في قرار الشةةراء لدى

ا خرين ,وبالتالي يتم تعزيز قوة المسةتهلف عل التجارة اإللكترونية في الواقع ,كما يتم زيادة مسةتوى
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الثقة االجتماعية عل المنتج  ,عل وجه الخص ة ة ةةوص من المرجح أن يث المتس ة ة ةةوقون بالمعلومات
التي يش ة ة ة ة ة ة ة ةةاركهة ةةا عةةةدد كبير من المسة ة ة ة ة ة ةةتهلكين ا خرين أكثر من أي نوع آخر من اإلعالنةةةات
) , (Melcoulton, 2011من خالل مشةةاركة معلومات المنتج نفسةةها فمن المحتمل أن يشةةكل ذلف
مجموعةةة م ن المتسة ة ة ة ة ة ةةوقين الةةذين هم معجبين بمنتج معين وهةةذا بةةدوره يس ة ة ة ة ة ة ةةاعةةد عل بنةةاء الهويةةة
االجتماعية بين هؤالء المتسوقين ). (Huynh, 2012
 التعليقات ( )S3( )commentsحيث يتيح للمسة ة ة ة ة ة ةةتخدمين إمكانية التعبير عن رأيهم بالمنتج منخالل التعلي سواء كان إيجابي أو سلبي ,حيث تبين أن موقع الفيس بوف أكثر انشا اًر بين الشبا
ألنه يسة ةةمح باالتصة ةةال بين األصة ةةدقاء واإلسة ةةتفادة من تعليقاتهم التي لها تأثير إيجابي عل ق ارراتهم
الشرائية  ,كما أنه يخل وعي حول المنتج والعالمة التجارية ومقارنتها بغيرها من العالمات التجارية
) (Desal , Shukla, & Thakkar , 2012وذلف أثر عل نمو وسة ةةائل التواصة ةةل االجتماعي
عل سلوف األفراد وتبادل المعارف والتواصل وفي اتخاذ الق اررات الشرائية ,مما أثر عل بناء الهوية
االجتماعية والثقة االجتماعية بين هؤالء المتس ة ةةوقين ,كما يعتبر ش ة ةةكال من أش ة ةةكال الكلمة المنطوقة
إلكترونياً.
 تقييم المنتج (  )S4( )Product ratingيتيح للمسة ة ة ة ة ةةتخدمين إمكانية التعبير الس ة ة ة ة ة ةريع عن مدىإعجابهم أو عدم إعجابهم بالمنتج من خالل التقييم عل مقياس (عل سبيل المثال  ،مقياس من 1
ضة ة ةا ش ة ةةكالً من أش ة ةةكال
إل  5نجوم) ,عل غرار مش ة ةةاركة المعلومات يعتبر تصة ة ةنيف المنتجات أي ً
الكلمةةة المنطوقةةة إلكتروني ةاً  ,كمةةا يمكن أن تزيةةد من قوة المسة ة ة ة ة ة ةةتهلةةف والثقةةة اإلجتمةةاعيةةة والهويةةة
اإلجتماعية إل حد معين  ,وأص ة ة ة ةةبحت ميزة تص ة ة ة ةةنيف المنتج ش ة ة ة ةةائعة في العديد من مواقع التجارة
اإلجتماعية ). (Lee & Lee, 2009
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2.8.2

مؤشرات لبناء توجيه التفاعل

 البحث عن المنتجات (  )I1( ) Product searchingيعتبر سة ة ة ة ة ة ةةمة مهمة في موقع التجارةاإللكترونية الفعال وعنصة ة ةةر أسة ة ةةاسة ة ةةي في اسة ة ةةتخدام الموقع & (Lorenzo, Constantinides,
) , Gomez-Borja, 2009فتسةة ة ةةهيالت البحث الجيدة ينبغي أن تمكن المس ة ة ةةتخدمين من العثور
عل المنتج بسة ةةهولة كما يمكن أن تعزز اإلسة ةةتخدام إل حد كبير ,في الواقع فجن النهج األسة ةةاسة ةةي
نظر ألن الميزة مصةةممة وفقًا إلحتياجات
للبحث عن المنتج القابل لإلسةةتخدام يتمحور حول العميل ًا
العمالء عند البحث عن منتج معين ,مع التصة ة ة ةةميم المرتكز عل العمالء يمكن أن يسة ة ة ةةاعد البحث
عن المنتج في تقليل الجهد الذي يبذله المس ة ةةتهلكون وزيادة نية الشة ة ةراء عبر اإلنترنت (Richard,
) , 2005مثال عل التصة ة ة ة ة ة ةةميم المركزي للعميل هو ميزة اإلكمال التلقائي في البحث عن المنتج
والتي يمكن أن تقدم اقتراحات أثناء كتابة المس ة ة ة ة ةةتخدمين في حقل البحث كجزء من تحس ة ة ة ة ةةين قابلية
أيضا أن يوفر البحث عن المنتج للمستخدمين تهيئات مختلفة للتفاعل (عل
االستخدام  ,كما يمكن ً
سةةبيل المثال تصةةفية نتائج البحث حس ة

الفئات وأسةةعار المنتجات واللون وما إل ذلف) ,كما يمكن

ضة ةا إنش ةةاء القيمة التعاونية للعمالء عن طري إلتقاط المعلومات (مثل الكلمات الرئيس ةةية وظروف
أي ً
البحث) التي يبحث عنها المسة ة ة ة ة ة ةةتخدمون ,هذه القيمة التعاونية مفيدة للبائعين عبر اإلنترنت لفهم
المزيد مما يحتاجه العمالء حت يتمكنوا من إعداد خطة تسة ة ة ة ةةويقية مناسة ة ة ة ةةبة باإلضة ة ة ة ةةافة إل تقديم
منتجات أكثر مالءمة ).(Huynh, 2012
 التفاعل (  )I2( (Interactionيشة ة ةةير إل ُبعد سة ة ةةهولة اإلسة ة ةةتخدام الذي يسة ة ةةهل موقع التجارةاإللكترونية من خالله جهود المتسة ة ة ة ة ة ةةوقين للتفاعل مع موقع الوي  ,و يعتمد البعد السة ة ة ة ة ة ةةهل عل
اإلسة ة ة ة ة ة ةةتخةةدام عةةادةً عل مركزيةةة العميةةل مع التركيز عل طريقةةة إدراف العمالء للفوائةةد وسة ة ة ة ة ة ةةهولةةة
اإلس ةةتخدام عند التفاعل مع الموقع  ,فتؤدي الفائدة المتوخاة وس ةةهولة اإلس ةةتخدام بدورها المس ةةتهلكين
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إل رؤية الموقع بشةةكل أكثر إيجابية واد ار ًكا بأنه أكثر جدارة بالثقة ,كما أن هناف جان
بتف اعل سهولة اإلستخدام وهو المدى الذي يسمح فيه موقع الوي

آخر يتعل

للمستخدمين بالتحكم في تفاعلهم

المتوقع من خالل توفير تكوينات التفاعل ذات الص ة ة ة ة ةةلة (عل س ة ة ة ة ةةبيل المثال  ،موض ة ة ة ة ةةوع الواجهة
المخص ة ةصة ةةة وخيارات تلقي الرسة ةةائل اإلخبارية عبر البريد اإللكتروني وما إل ذلف) ,بالمقارنة مع
) (Web 1.0من المرجح أن توفر مواقع الوي

للتجارة اإللكترونية ل ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ) (Web 2.0س ة ة ة ةةرعة

اسة ة ة ة ة ةةتجابة أفضة ة ة ة ة ةةل للعمالء من خالل االسة ة ة ة ة ةةتفادة من تقنية  , AJAXوبالتالي يتيح ذلف للعمالء
االس ةةتمتاع بتجربة تش ةةبه س ةةطح المكت

عند التفاعل مع مواقع المتاجر عل اإلنترنت (Huynh,

).2012
3.8.2

مؤشراءات لبناء تطبيقات الهاتف المحمول

 البسةةاطة ( )M1( )simplicityتشةةير إل عنصةةر أسةةاسةةي آخر لتجربة مسةةتخدم رائعة ,بشةةكل عامفجن البس ة ةةاطة تدور حول عناص ة ةةر مثل الوض ة ةةوح والراحة وس ة ةةهولة اإلس ة ةةتخدام ,كما يج

أن يكون

التصةةميم الجيد قاد اًر عل تبسةةيط التعقيدات أو نقاط اإلزعاج الشةةائعة إلنشةةاء عملية سةةلسةةة ومباشةرة
ممتلئا بالكثير من الميزات المدهش ةةة  ،ولكن ما لم
للمس ةةتخدم  ,حيث يمكن أن يكون أحد التطبيقات
ً
تماما فلن يتم تبس ةةيط تجربة المس ةةتخدم عل نحو ص ةةحيح ,فيجبر التص ةةميم
تكن كل ميزة ض ةةرورية ً
البسةةيط المطورين عل تقييم اإلحتياجات األسةةاسةةية للمسةةتخدم  ،ونشةةر الميزات فقط إذا كانت ذات
أهمية قصةةوى في مسةةاعدة المسةةتخدم عل تحقي أهدافه ,كما يج

إسةةتخراج الميزات أو العناصةةر

غير المؤهلة من المنتج النهائي وأن أفضة ة ة ةةل التطبيقات لها واجهات مسة ة ة ةةتخدم منظمة بشة ة ة ةةكل جيد
وخالية من أي فوض أو عناصر تشتيت ). (Newlove, 2018
 سهولة اإلستخدام (  )M2( )usabilityتشير ال إنشاء تجربة داخل التطبي ال تنس في ضمانسهولة اإلستخدام عالية الجودة ,باإلضافة إل سهولة اإلستخدام بشكل عام  ،فجن قابلية اإلستخدام
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هي في األس ة ة ة ةةاس قياس مدى كفاءة التطبي وفعاليته في إنجاز المهمة في متناول اليد للمس ة ة ة ةةتخدم
) ,(Newlove, 2018كما يج
بمعن آخر يج

حجما,
تصةةميم حلول التجارة المتنقلة خصةةي ً
صةا لألجهزة األصةةغر ً

أن تكون تطبيقات الجوال األص ة ة ة ةةلية بدالً من تجربة الوي

التي تم تقليص ة ة ة ةةها و

"تحسةةينها" لجهاز محمول حيث سةةيوفر تطبي جوال أصةةلي تجربة أفضةةل للمسةةتخدم ,كما يج
يسمح تطبي الجوال األصلي للعمالء بالوصول إل واجهة الطل
ثم مزامنة هذا األمر عل الفور مع أنظمة المكت
يج

أن

عند عدم االتصال باإلنترنت -

الخلفي للمعالجة عند االتصة ة ة ة ةةال مرة أخرى ,كما

أن تزود الموردين بطر جديدة لتسةةويقها واالتصةةال بها مع العمالء من خالل إشةةعارات الدفع

والرسة ةةائل داخل التطبي ) ,(Marx, 2016كما أن عنصة ةةر تحكم المسة ةةتخدم هو جان
من جوان

آخر مهم

االس ةةتخدام ,من الناحية المثالية ينبغي أن يكون هناف منحن تعلم س ةةهل عند اس ةةتخدام

التطبي ألول مرة  ,باإلضةةافة إل ضةةمان تجربة مسةةتخدم بديهية حيث سةةتتضةةمن أفضةل التطبيقات
ميزات مثل إشةةعارات تلقائية للتنبيهات المهمة والتحق بخطوتين لألمان ولديها إعدادات أخرى قابلة
للتعديل بعناية والتي تمكن المستخدمين من امتالف الملكية عل الميزات). (Newlove, 2018
 الطابع الشة ةةخصة ةةي ( )M3( )personalizationتشة ةةير ال تكيف التطبيقات الرائعة مع المسةةةتخدمالفردي بمرور الوقةةت ,فةةالنةةاس يحملون هواتفهم المحمولةةة معهم طوال اليوم في كةةل مكةةان يةةذهبون
إليه ,يكفي أن نقول أن الهواتف أصةةبحت أهم ملحقاتنا الشةةخصةةية ,فنحن نث في هواتفنا بمعلوماتنا
الش ةةخص ةةية والمحتوى األكثر حس ةةاس ةةية مثل الص ةةور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو وجهات اإلتص ةةال
والمحافظ اإللكترونية ,فالجميع مختلفون ويس ة ة ة ةةتخدمون هواتفهم وتطبيقاتهم بطر مختلفة  ،وهذا هو
الس ة ة ةةب

جدا للتطبيقات إلنش ة ة ةةاء تجربة مخصة ة ة ةص ة ة ةةة للغاية للمس ة ة ةةتخدم (Newlove,
في أنه مهم ً

) ,2018فالتخصيص ليس ضرورًيا فقط عند تصميم البرامج  ،فمن المتوقع في صناعات التصنيع
أمر ضرورًيا  ،ألنه يوفر الوقت والتكلفة ويخل سلسلة توريد أكثر إحكاما,
والتوزيع يعد التخصيص ًا
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كما يتوقع النظام التجاري المبسط للتجارة المحمولة نوع عمليات الشراء التي يحتاجها العميل لعملها
ودمج الميزات لمسة ة ة ة ة ةةاعدته في اتخاذ ق اررات أسة ة ة ة ة ةةرع ,كما يمكن أن يتضة ة ة ة ة ةةمن ذلف معلومات مثل:
كتالوجات خاصة ةةة بالعميل والتسة ةةعير و العروض الترويجية الخاصة ةةة بالعميل والعناصة ةةر المفضة ةةلة
وسة ة ة ة ة ة ةةجل الطلبات ) , (Marx, 2016كما أن العديد من تطبيقات طلبات المطاعم بما في ذلف (
ضة ة ة ةا طلباتف
 )Starbucksلن تعرض فقط أقر موقع متجر وتعطيف االتجاهات  ،بل س ة ة ةةتتابع أي ً
السةةابقة وتسةةمح لف بطلبها مرة أخرى بنقرة واحدة  -عل غرار ) ) Amazon .comبنقرة واحدة
تستطيع الخروج  ,مما يتيح توفير مستوى ال يضاه من التخصيص والراحة لتطبيقات معينة تميز
نفسها بشكل منفصل عن البقية ).(Newlove, 2018
4.8.2

مؤشرات بناء تجربة التسوق االلكتروني

 التمتع ( )E1( )Enjoymentحيث أنه عامل رئيسة ةةي يدفع المسة ةةتخدمين إل اسة ةةتخدام التكنولوجياالجديدة ) , (Bruner & Kumar , 2005وقد أفادت أبحاث سة ة ة ةةلوف التسة ة ة ةةو عبر اإلنترنت أن
االسة ة ةةتمتاع بالتسة ة ةةو يلع

دو اًر مهماً في التأثير عل سة ة ةةلوف التسة ة ةةو عبر اإلنترنت  ،وأن الدور

يختلف من الناحية المفاهيمية عن أدوار سهولة االستخدام المتصورة والفائدة (Childers, Carr ,
) , Peck , & Carson , 2001وبالتالي فجن ميل المرء إل السة ة ة ة ةةعي للتمتع من خالل تجار
مسلية وممتعة أثناء التسو عبر اإلنترنت قد يؤثر عل تبنيه لإلنترنت كوسيلة للتسو .
 س ة ة ةةهولة االس ة ة ةةتخدام ( )E2( )Usabilityوهو مؤش ة ة ةةر يقوم بالتأثير المباش ة ة ةةر والعمي عل تجربةالمستهلف عبر اإلنترنت ,حيث تؤدي صفحات الوي

البطيئة وغير الفعالة والتي تعمل بشكل سيء

نظر ألن توفير الوقت وراحة التسةو
إل مطالبة معظم العمالء عبر اإلنترنت بالبحث عن بدائل ً ،ا
يعةةدان من الةةدوافع المهمةةة للقيةةام بةةاألعمةةال التجةةاريةةة عبر اإلنترنةةت لمعظم مسة ة ة ة ة ة ةةتخةةدمي اإلنترنةةت
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) , (Constantinides , Efthymios, 2004و يلخص الج ة ة ةةدول رقم ( )1-2الروابط بين
المؤشرات والعوامل الفرعية التي نوقشت أعاله لمزيد من التوضيح كما يلي:
الجدول (  : )1 -2الروابط بين المؤشرات والعوامل الفرعية
العامل

المؤشر

ربط مع العامل الفرعي

دعم العمالء

الكلمة المنطوقة إلكترونياً ()Virtual word of mouth
الثقة اإلجتماعية ()Social trust

)Customer support

قوة المستهلف ()Consumer power

)((S1

الهوية اإلجتماعية () Social identity
الكلمة المنطوقة إلكترونياً ()Virtual word of mouth

مشاركة المعلومات

شبكات التواصل
اإلجتماعي

()Information sharing
)(S2

الكلمة المنطوقة الكترونيا ()Virtual word of mouth

التعليقات

الثقة االجتماعية ()Social trust

))Comments( (S3

قوة المستهلف ()Consumer power

الهوية االجتماعية () Social identity
الكلمة المنطوقة الكترونيا ()Virtual word of mouth

تقييم المنتج

))Product rating( (S4

الثقة االجتماعية ()Social trust

قوة المستهلف ()Consumer power

الهوية االجتماعية () Social identity
مركزية العميل ((Customer centricity

البحث عن المنتج

))Product searching( (I1

)Interaction

( orientation

قوة المستهلف ()Consumer power

الهوية اإلجتماعية () Social identity

()Social networking

توجيه التفاعل

الثقة اإلجتماعية ()Social trust

تكوين التفاعل ((Interaction configuration
توليد قيمة تعاونية ( (Cooperative value
generation

مركزية العميل ((Customer centricity

التفاعل

تكوين التفاعل ((Interaction configuration

))Interaction( (I2

استجابة الزبائن )( Customer response
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اإلتصال ()Connectivity

السهولة أو الراحة ()Convenience

البساطة

الموقع ()Localization

()Simplicity) (M1

قابلية الوصول ()Reachability
اإلتصال ()Connectivity

تطبقات الهاتف المحمول

()Mobile Application

السهولة أو الراحة ()Convenience

سهولة االستخدام

الموقع ()Localization

()Usability ) (M2

قابلية الوصول ()Reachability
اإلتصال ()Connectivity

السهولة أو الراحة ()Convenience

الطابع الشخصي

()Personalization) (M3

الموقع ()Localization

قابلية الوصول ()Reachability
األمان ()Security

معلومات أفضل ()Better Information
مريح أكثر )(More Convenience

متعة التسو

أضاف قيمة وميزة)(Added Value

)(Enjoyment) (E1

تحسين التجربة)(Improved Experience

تجربة التسو اإللكتروني
( Online Shopping
)Experience

معلومات أفضل ()Better Information
مريح أكثر )(More Convenience

سهولة االستخدام

أضاف قيمة وميزة)(Added Value

()Usability ) (E2

تحسين التجربة)(Improved Experience

 9.2الخالصة
يسةةتعرض الفصةةل الثاني الد ارسةةات السةةابقة ذات الصةةلة بمشةةكلة الد ارسةةة ثم اإلطار النظري ,
حيث أسةةفر اسةةتعراض هذه الد ارسةةات عن بناء نموذج مقترح يفترض وجود عالقات سةةببية تفترض
أن :مواقع التواصةةل االجتماعي تؤثر عل تجربة التسةةو االلكتروني و تفاعل المسةةتخدم يؤثر عل
تجربة التس ة ة ة ة ةةو  ,حيث تم اش ة ة ة ة ةةتقا معاملي الوي

 2.0المختارين من نموذج عوامل الوي

2.0

الذي وض ة ة ة ةةعه (  Wirtzوآخرون ) في عام  2010وكل عامل منهم يحتوي عل مجموعة مختلفة
من العوامل الفرعية تم ذكرها في القسمين  2.7.1و  , 2.7.2باإلضافة ال وجود عالقة تفترض
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أن تطبيقات الهاتف المحمول تؤثر عل تجربة التسةةو وتم مناقشةةة العوامل الفرعية في القسةةم رقم
 , 2.7.3ثم تم توض ة ة ةةيح الروابط بين المؤشة ة ة ةرات والعوامل الفرعية في الجدول رقم ( )1-2ليتم في
الفص ةةل التالي منهجية الد ارس ةةة وكيفية إجراء الد ارس ةةة  ,ثم س ةةيتم في الفص ةةل الرابع تحليل االس ةةتبانة
والمجموعة البؤرية واختبار الفرضة ةةيات المطروحة في هذا الفصة ةةل  ,ليتم بعدها عرض النتائج في
الفصل الخامس .
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الفصل الثالث  -منهجية الدراسة واجراءاتها
 1.3المقدمة
 2.3منهج الدراسة
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 4.3مجتمع الدراسة
 5.3عينة الدراسة
 6.3أدوات الدراسة
 7.3ثبات أداة الدراسة
 8.3صدق أداة الدراسة
 9.3خطوات تطبيق الدراسة
10.3

المعالجة الحصائية

11.3

مفتاح التصحيح للدراسة

12.3

الخالصة
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 1.3المقدمة
بالنظر إل النموذج المقترح المحدد في الفص ةةل  ، 2من أجل مواص ةةلة د ارس ةةة هذا النموذج من
الضروري توضيح المنهجية التي تتبعها الدراسة ,وبالتالي فجن الغرض الرئيسي من هذا الفصل هو
لتحديد منهجية البحث المناسةةبة للد ارسةةة  ،باإلضةةافة ال طر جمع البيانات و مجتمع وعينة وأداة
الدراسة ثم صد وثبات أداة الدراسة ثم المعالجة اإلحصائية كجزء من إجراءات البحث.
 2.3منهج الدراسة
ةتخداما في د ارس ة ة ة ة ةةة
يقوم البحث عل المنهج الوص ة ة ة ة ةةفي التحليلي لكونه من أكثر المناهج اس ة ة ة ة ة
ً
الظواهر اإلجتماعية واإلنسة ةةانية وألنه يناس ة ة

الظاهرة موضة ةةع الد ارسة ةةة والذي يعرف بأنه " أسة ةةلو

يعتمد عل د ارس ة ةةة الواقع أو الظاهرة كما هي في الواقع  ،ويهتم بوص ة ةةفها وص ة ةةفًا دقيقًا ويعبر عنها
وكميا "  ،فالتعبير الكيفي يصة ة ةةف الظاهرة ويوضة ة ةةح خصة ة ةةائصة ة ةةها  ،أما التعبير الكمي
ًا
كيفيا ً
تعبير ً
قميا يوض ةةح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة
فيعطينا وص ةةفًا ر ً
األخرى  ،فهو ال يقتص ة ة ة ةةر عل وص ة ة ة ةةف الظاهرة بل يتعداه إل التفس ة ة ة ةةير والتحليل للوص ة ة ة ةةول إل
الحقائ عن الظروف القائمة من أجل تطويرها وتحسينها (عبيدات , )2003 ،كما أن هذا المنهج
هو أداة مناسة ة ة ة ة ةةبة لجمع البيانات من أجل البحوث التي تتناول سة ة ة ة ة ةةلوف المسة ة ة ة ة ةةتهلف عبر اإلنترنت
) , (Zhou, Dai, & Zhang, 2007ولتحقي أهداف الد ارسة ة ة ة ة ة ةةة قامت الباحثة ببناء أسة ة ة ة ة ة ةةئلة
المجموعة البؤرية ,حيث تكونت من ( )5أسةةئلة رئيسةةية ,كما صةةممت الباحثة اسةةتبانة تحتوي عل
( )28فقرة ,تشتمل عل بيانات عامة من مجتمع الدراسة  ,ثم القسم الثاني عن التسو االلكتروني
عن طري االنترنت لقياس سة ة ة ةةلوف المسة ة ة ةةتهلف الش ة ة ة ةرائي ,ثم القسة ة ة ةةم الثالث لقياس تجربة التسة ة ة ةةو
االلكتروني من خالل المحور األول الةةذي يقيس مةةدى تةةأثير عنةةاصة ة ة ة ة ة ةةر الوية
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 2.0عل تجربةةة

التسو للمستهلف الفلسطيني من خالل موقع الوي

(باستخدام عنصر شبكات التواصل االجتماعي

وعنصة ةةر توجيه التفاعل)  ,و المحور الثاني الذي يقيس مدى تأثير اسة ةةتخدام تطبي المحمول عل
تجربةةة التسة ة ة ة ة ة ةةو االلكتروني  ,و المحور الثةةالةةث الةةذي يقوم بقيةةاس تجربةةة التسة ة ة ة ة ة ةةو االلكتروني ,
باإلضة ةةافة ال الس ة ةؤال عن أيهما يفضة ةةل المسة ةةتهلف في التسة ةةو االلكتروني والبحث عن المنتجات
(التطبي عل الهاتف المحمول أم الموقع االلكتروني).
 3.3طرق جمع البيانات
من أجل تحقي أهداف الدراسة تم الحصول عل البيانات من المصادر األولية والمصادر الثانوية
كالتالي :
1.3.3

المصادر األولية

تم الحصول عل البيانات من المصادر األولية التالية :
 −المجموعة البؤرية :وذلف من خالل إجراء م قابلة مع مجموعة من سة ة ة ة ة ة ةةيدات الخليل مكونة من 10
س ةةيدات وهن ( طالبات جامعة وربات بيوت وموظفات ) ومن الفئة العمرية بين  18ال  45عام ,
حيث استمرت المناقشة لمدة  90دقيقة  ,ثم تم تحليل النتائج يدويا.
 −اإلسة ة ةةتبانة  :لمعالجة الجوان

التحليلية لموضة ة ةةوع الد ارسة ة ةةة تم اللجوء إل جمع البيانات األولية من

خالل االس ة ةةتبانة التي قامت الباحثة بتطويرها ,حيث تم اس ة ةةتخدام مقياس ليكرت الخماس ة ةةي (Five
)Likert Scaleو أخذت كل إجابة أهمية نس ة ة ة ة ة ةةبية ,كما تم اس ة ة ة ة ة ةةتخدام نماذج جوجل ( google
 )Formلتعبئة االسة ة ة ة ة ة ةةتبانة الكترونيا بدالً من الطريقة اليدوية ،ثم تم تفريغ البيانات وتحليل النتائج
باستخدام البرنامج اإلحصائي . )statistical package for social science) SPSS
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2.3.3

المصادر الثانوية
تم الحص ة ة ةةول عل البيانات عن طري المص ة ة ةةادر الثانوية المتمثلة في الكت  ،والمراجع العربية

واألجنبية ،والدوريات والمقاالت والد ارسة ة ةةات السة ة ةةابقة المتعلقة بموضة ة ةةوع الد ارسة ة ةةة ،وكذلف المجالت
العلمية والمهنية المتخص ة ة ةصة ة ةةة ،وبعض المواقع اإللكترونية التي تنشة ة ةةر أبحاثا محكمة عل شة ة ةةبكة
االنترنت.
 4.3مجتمع الدراسة
الدرس ة ة ةةة من مس ة ة ةةتخدمي مواقع التواص ة ة ةةل االجتماعي والهواتف المحمولة من طال
يتمثل مجتمع ا
جامعة الخليل.
 5.3عينة الدراسة
نظر لكبر
اعتمدت الباحثة عل أسةةلو العينة العشةوائية بدالً من أسةةلو الحصةةر الشةةامل وذلف ًا
حجم مجتمع البحث وعدم وجود إطار يحتوي عل بيانات بأعداد مس ة ة ة ة ة ةةتخدمي اإلنترنت للتس ة ة ة ة ة ةةو
االلكتروني في فلسطين  ،كما قامت الباحثة باستهداف مدينة الخليل وذلف ألنها تعتبر أكبر مركز
تجاري واقتصادي في فلسطين  ,ثم تم أخذ عينة عشوائية من طال

جامعة الخليل وذلف ألن هناف

تنوع طالبي كبير في التخصصات األدبية والعلمية ,مما يسهم في قياس سلوف المستهلف باختالف
التوجهات المهنية من خالل تجربة التسةةو عبر االنترنت ,حيث تم اسةةتهداف الطال

المسةةتخدمين

لمختبرات الجامعة المتص ة ة ةةلة بش ة ة ةةبكة االنترنت وممن يمتلكون الهواتف الذكية  ,كما أن الطال
عادة أشةخاص أصةغر سةناً يتمتعون بتجربة أفضةل عل الوي
) ,2005ومن ثم فجن اسةة ة ةةتخدام الطال

(Sorce, Perotti, & Widrick,

كمشةة ة ةةاركين هو مفيد في س ة ة ةةيا الوي
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هم

 2.0ألنه ال يزال

ةبيا ,وقد اس ةةتخدمت عدد كبير من الد ارس ةةات حول س ةةلوف المس ةةتهلف عبر اإلنترنت
وسة ةطًا ً
جديدا نس ة ً
الطال

كمواضيع للمعاينة ). (Bridges & Florsheim, 2008

ولقد كان حجم العينة  340اس ة ة ة ة ةةتبانة  ،وتم اس ة ة ة ة ةةترداد  340اس ة ة ة ة ةةتبانه عن طري نماذج جوجل
االلكترونية لالستبانات  ،وبعد تفحص االستبانات تم استبعاد  3استبانات لعدم جدية اإلجابة عليهم
وعدم تحقي الش ة ةةروط المطلوبة لإلجابة عل االس ة ةةتبيان ،وبذلف يكون عدد االس ة ةةتبانات الخاض ة ةةعة
للدراسة  337استبانه  ,أي بنسبة ( ,)%99ويوضح الجدول رقم ( )1-3توزيع أفراد مجتمع الدراسة
حس

المعلومات الشخصية كالتالي:
الجدول (  : ) 1 -3خصائص مجتمع الدراسة (المبحوثين) حس

الجنس

الجنس

العدد

النسبة المئوية

ذكر

60

% 17.8

أنث

277

% 82.2

المجموع

337

% 100

يوضح الجدول رقم ( )1-3بأن نسبة المبحوثين من اإلناث هي  %82.2بالمقابل  %17.8من
الذكور وذلف يتواف مع أن عدد طالبات جامعة الخليل أكثر من عدد الطال .
الجدول (  : ) 2 -3خصائص مجتمع الدراسة (المبحوثين) حس

الحالة اإلجتماعية

الحالة االجتماعية

العدد

النسبة المئوية

متزوج

26

% 7.7

أعز

298

% 88.4

غير ذلف

13

% 3.9

المجموع

337

% 100

يوض ة ة ةةح الجدول رقم ( )2-3بأن نس ة ة ةةبة  %88.4من العينة أعز وذلف يتف مع أن %98.5
من العينة هم من الطال

من الفئة العمرية ( ) 25-18سة ة ة ةةنة كما هو موضة ة ة ةةح في الجدول رقم
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( ,)3-3بالمقابل متزوج  %7.7وذلف يتف أيض ةةا مع أن نس ةةبة الفئات العمرية االخرى أقل  ,حيث
أن نسبة الفئة العمرية ( )30-26هي  %0.9من العينة  ,والفئة العمرية ( )40-31وكذلف الفئة
العمرية ( )50-41نس ة ة ةةبتهم من العينة لكل منهما  %0.3وهي نس ة ة ةةبة قليلة  ,وذلف ألن الطال
الجامعيين عادة يكون من ضمن الفئة العمرية ( )25-18سنة لمرحلة البكالوريوس.
الجدول (  : ) 3 -3خصائص مجتمع ا لدراسة (المبحوثين) حس

الفئة العمرية

الفئة العمرية

العدد

النسبة المئوية

25-18

332

% 98.5

30-26

3

% 0.9

40-31

1

% 0.3

50 -41

1

% 0.3

60-51

0

%0

 61فما فو

0

%0

المجموع

337

%100

يوضح الجدول رقم ( ) 3-3بأن نسبة  %98.5من العينة هم من الفئة العمرية (, ) 25-18
حيث أن مستخدمي مختبرات الحاسو

من طال

جامعة الخليل هم عادة من طلبة البكالوريوس

وهم من هذه الفئة العمرية.
الجدول (  : ) 4 -3خصائص مجتمع الدراسة (المبحوثين) حس

السنة الدراسية

السنة الدراسية

العدد

النسبة المئوية

سنة أول

225

% 66.8

سنة ثانية

50

% 14.8

سنة ثالثة

31

% 9.2

سنة رابعة

25

% 7.4

سنة خامسة

6

% 1.8

المجموع

337

% 100

يوض ةةح الجدول رقم ( )4-3بأن نس ةةبة  %66.8من المبحوثين هم من طال

س ةةنة أول حيث

تبين أن مس ةةتخدمي مختبرات الحاس ةةو المرتبطة باالنترنت تس ةةتخدمها فئة طال

س ةةنة أول لوجود
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مس ةةاقات إجبارية لجميع طال

جامعة الخليل في الس ةةنة الجامعية األول  ,حيث يتم فيها اس ةةتخدام

مختبرات الحاسو مثل مادة تطبيقات الحاسو  ,وذلف يفسر تناقص نسبة العينة للسنوات األخرى.
الجدول (  : ) 5 -3خصائص مجتمع الدراسة (المبحوثين) حس

الكلية

الكلية

العدد

النسبة المئوية

كلية الشريعة

10

% 3.0

كلية الزراعة

17

% 5.0

كلية التمريض

16

% 4.7

كلية الصيدلة والعلوم الطبية

81

% 24.0

كلية الحقو والعلوم السياسية

27

% 8.0

كلية تكنولوجيا المعلومات

50

% 14.8

كلية التربية

24

% 7.1

كلية التمويل واالدارة

35

% 10.4

51

% 15.1

كلية العلوم والتكنولوجيا

25

% 7.4

كلية المهن والعلوم التطبيقية

1

% 0.3

المجموع

337

% 100

كلية االدا

يوض ة ة ة ة ةةح الجدول رقم ( )5-3تنوع الكليات ض ة ة ة ة ةةمن العينة وهو ما تهدف له الباحثة ,حيث تنوع
التوجهات يسة ة ة ة ةةاعد في الحصة ة ة ة ةةول عل معلومات أد حول تجربة التسة ة ة ة ةةو اإللكتروني التي تقوم
البةةاحثةةة بقيةةاس العوامةةل المؤثرة عليهةةا  ,حيةةث أن كةةل طال
الحاس ةةو المرتبطة باالنترنت وذلف بس ةةب
ما يتف مع أن العينة من طال
بلغت نسبة طال

جةةامعةةة الخليةةل تسة ة ة ة ة ة ةةتخةةدم مختبرات

وجود مس ةةاقات إجبارية تتعل بتطبيقات الحاس ةةو وهذا

سة ة ة ةةنة أول عالية مقارنة مع السة ة ة ةةنوات الد ارسة ة ة ةةية األخرى  ,حيث

سنة أول من العينة . %66.8

 6.3أدوات الدراسة
حيث تم استخدام أداة االستبانة واستخدام المجموعة البؤرية كأدوات للدراسة كالتالي :
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االستبانة

1.6.3

تم استخدام اإل ستبانة كأداة كمية للدراسة وذلف بالنظر إل مجموعة المؤشرات ذات الصلة هذه
(  ) E1 , E2 , M1 , M2 , M3 , I1 , I2 , S4, S3 ,S2, S1التي تم عرضها في نموذج
الفرضةةيات المقترح للبحث في الشةةكل رقم ( )1-2وهي مسةةتمدة من الد ارسةةات السةةابقة  ،حيث يتم
قياس كل مؤشة ة ة ة ة ة ةةر عل مقياس ليكرت المكون من خمس نقاط ,و يوضة ة ة ة ة ة ةةح الجدول رقم ()6-3
والجدول رقم ( )7-3كيف تم قياس المؤشة ةرات ,وبذلف ينقس ةةم تص ةةميم االس ةةتبانة (الوارد في الملح
رقم  )1إل
-

 3أجزاء وهي :

الجزء األول يتضةةمن أسةئلة حول الخصةةائص الديموغرافية األسةةاسةةية (مثل العمر والجنس و الحالة
اإلجتماعية و السنة الدراسية و الكلية )

 الجزء الثاني تناول س ةةلوف المس ةةتهلف من حيث التس ةةو عن طري االنترنت وتم قياس أبعاد س ةةلوفالمس ةةتهلف من خالل المراحل الخمس ةةة التي تمر بها عملية الشة ةراء إلتخاذ القرار الشة ةرائي كما بينه
( , )Kotlerكما هو موضةةح في الجدول أدناه رقم ( , )6-3حيث تم اسةةتخدام البيانات الكمية التي
تم جمعها من هذا الجزء للتحليل الوصفي.
الجدول (  : ) 6 -3بناء القسم الثاني من االستبانة لقياس أبعا د السلوف الشرائي باالعتماد عل المؤشرات ثم
التقييم
المؤشر

-

رقم السؤال

السؤال في االستبانة

في االستبانة

هل قمت بشراء أي منتج خالل اخر  12شهر بعد
رؤية اإلعالن عنه في مواقع التواصل االجتماعي
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التقييم
 −نعم

1

 −ال

 −ال أذكر

 −دائماً

هل تقوم بزيارة صفحات المحالت التجارية عل
قرار الحاجة

مواقع التواصل االجتماعي للبحث عن المنتجات

جمع

هل تقوم بزيارة الصفحات التجارية عل اإلنترنت

المعلومات

للبحث عن المنتجات والبضائع والعروضات قبل

عن البدائل

تقييم البدائل

والبضائع قبل الذها

الذها

ال السو لشراءها ؟

ال السو لشراءها ؟

هل تقوم بمقارنة المنتجات والبضائع والعروضات
عن طري االنترنت قبل الذها

للسو لشراءها؟

2

 −غالباً

 −أحياناً
 −أبداً

 −دائماً

3

 −غالباً

 −أحياناً
 −أبداً

 −دائماً

4

 −غالباً

 −أحياناً
 −أبداً

اتخاذ القرار
الشرائي

هل تقوم بالتوجه ال السو بعد رؤية العروض

التجارية واالعالنات عن طري االنترنت لشرائها من

 −دائماً

5

المحل التجاري؟

 −غالباً

 −أحياناً
 −أبداً

تقييم ما بعد

هل تقوم بتقييم المنتجات ومشاركة تجربتف الشرائية

الشراء

مع ا خرين عن طري االنترنت ؟

 −دائماً

6

 −غالباً

 −أحياناً
 −أبداً

-

الجزء الثالث من اإلسة ة ةةتبيان يقدم سة ة ةةيناريو افت ارضة ة ةةي للمسة ة ةةتجيبين بافتراض أنهم مهتمون بش ة ة ةراء
الوجبات الغذائية من المطاعم  ,ثم ُيطل

من المشة ة ة ة ة ة ةةاركين البدء في البحث عن وجباتهم الغذائية

المفضة ة ة ةةلة من خالل زيارة الموقع االلكتروني الذي قامت الباحثة بتطويره للتسة ة ة ةةو االلكتروني عبر
اإلنترنت و تم توفير عنوانه في اإلسة ة ةةتبيان ثم تجربة الموقع عن طري تطبي الهاتف المحمول ,ثم
ُيطل

من المشة ةةاركين تعبئة االسة ةةتبيان  ,عل وجه التحديد طل

اإلس ةةتبيان من المسةةةتجيبين تقييم

مستوى اتفاقهم مع العناصر المتعلقة بتجربة التسو عبر اإلنترنت التي يقدمها البائع عبر اإلنترنت
 ,حيةةث تم بنةةاء القسة ة ة ة ة ة ةةم الثةةالةةث من االسة ة ة ة ة ة ةةتبيةةان بنةةاءاً عل الجةةدول رقم ( , )7-3وبةةذلةةف يقوم
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المستجيبون بتصنيف كل عنصر عل مقياس ليكرت من  1إل  ، 5حيث أن ( = 1بدرجة متدنية
جداً ) و (  =5بدرجة عالية جداً ) حيث يتم ذلف من خالل المحاور التالية :
 oالمحور األول  :يقوم بقياس مدى تأثير عناصر الوي
الفلس ة ة ةةطيني من خالل موقع الوي

 2.0عل تجربة التسو للمستهلف

من خالل عنص ة ة ةةري ( ش ة ة ةةبكات التواص ة ة ةةل االجتماعي

وتوجيه التفاعل ).
 oالمحور الثاني يقوم بقياس مدى تأثير اسة ة ة ة ة ة ةةتخدام تطبي المحمول عل تجربة التسة ة ة ة ة ة ةةو
االلكتروني.
 oالمحور الثةالةث يقوم بقيةاس تجربةة التسة ة ة ة ة ة ةةو اإللكتروني التي قةام بهةا الطال

من خالل

الموقع االلكتروني وتطبي المحمول حيث يتضة ةةمن أسة ةةئلة حول تجربة التسة ةةو االلكتروني
وان كان يفض ة ةةل المس ة ةةتجيبين التس ة ةةو عبر مواقع االنترنت أم عن طري تطبيقات الهاتف
المحمول.
الجدول (  : ) 7 -3بناء االستب انة القسم الثالث باالعتماد عل العوامل والمؤشرات ثم التقييم
العامل

المؤشر
دعم العمالء
)(S1

شبكات
التواصل

االجتماعي

مشاركة
المعلومات
)(S2

التعليقات
)(S3
تقييم المنتج
)(S4

السؤال في االستبانة
يوفر الموقع المعلومات التي أحتاجها للشراء
يوفر الموقع امكانية مشاركة المعلومات مع

االصدقاء

يوفر الموقع امكانية التعلي عل المنتجات
بشكل فعال
تقييم المنتجات في الموقع متوفرة بشكل فعال
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رقم السؤال

في االستبانة
7

8

التقييم
مقياس
من 5-1
من 5-1

9

من 5-1

10

من 5-1

البحث عن
توجيه
التفاعل

المنتج
)(I1

-يمكن الوصول إل المنتجات المطلوبة بسهولة

12

التفاعل

ُيسهل الموقع عملية التفاعل -يمتاز الموقع بسهولة االستخدام

14

البساطة

-يسهل التطبي عملية التفاعل

15

)(I2
((M1
سهولة
االستخدام
تطبقات

-يمكن الحصول عل المعلومات بسهولة

11

((M2

الهاتف

يسهل التطبي العثور عل المنتجات -يمتاز تطبي الهاتف بسهولة االستخدام

17

أتواجد به

يمكن استخدام التطبي في أي مكان وزمان-يسهل استخدام التطبي حفظ البيانات وتخزينها

المحمول

عل الهاتف المحمول

الطابع

-استخدام التطبي يولد لدي الشعور بالراحة

الشخصي

نظ ار لصغر حجم الهاتف المحمول وسهولة

((M3

13

16

-يسهل التطبي الوصول للمحتوى في كل مكان

حمله

-استخدام التطبي ع الهاتف المحمول ألنه أقل

من 5-1

من 5-1
من 5-1

من 5-1

18
19
20

من 5-1

21
22

كلفة من الحواسي
سأقوم بالبحث عن المعلومات والعروضاتمتعة التسو
تجربة

)(E1

عل الموقع قبل التوجه للسو للشراء
سوف أوصي باستخدام هذا الموقع-تمتاز تجربة التسو عبر الموقع بالمتعة

التسو
االلكتروني

سهولة
االستخدام
((E2

الموقع يسهل من اتخاذ القرار الش ارئيللمنتجات /الخدمات
تمتاز تجربة التسو االلكتروني بالراحة فيالبحث عن المنتجات

استخدام

ايهما تفضل في التسو االلكتروني والبحث عن

تطبيقات

المنتجات (الموقع االلكتروني أم تطبي الهاتف

المحمول

المحمول) ؟

23
من 5-1

24
25
26

من 5-1
27

28

-

الموقع االلكتروني

-

تطبي الهاتف
المحمول

75

2.6.3

المجموعة البؤرية

تم اس ة ةةتخدام المجموعة البؤرية كأداة كيفية للد ارس ة ةةة من خالل إجراء المجموعة البؤرية من نمط
(سلوف /خبرة ) المستهلف بهدف التعرف عل احتياجات المستهلف الفلسطيني من خالل عينة من
سة ة ةةيدات الخليل ومعرفة تجربة التس ة ة ةو االلكتروني لديهن  ,و لدعم الد ارسة ة ةةة الحالية المقترحة من
خالل د ارس ة ة ةةة مدى تأثير اس ة ة ةةتخدام أدوات الوي

 2.0وتطبيقات الهاتف المحمول لتحس ة ة ةةين تجربة

التسو لدى المستهلف الفلسطيني ,حيث قامت الباحثة بالتالي :
 −جمع المعلومات عن المجموعة البؤرية وكيفية اجرائها وشروطها
 −بناء أسئلة المجموعة البؤرية وتكونت من  5أجزاء موزعة عل  45سؤال
 −ثم دعوة عينة من س ة ة ة ة ة ة ةيدات الخليل مكونة من  10سة ة ة ة ة ة ةةيدات وهن ( طالبات جامعة وربات بيوت
وموظفات ) ومن الفئة العمرية بين  18ال  45عام لحلقة نقاش عن موضوع الدراسة .
 −بدأت الباحثة بتوض ة ة ةةيح الهدف من المجموعة البؤرية وعنوان النقاش والد ارس ة ة ةةة وتش ة ة ةةغيل المس ة ة ةةجل
لتسجيل حلقة النقاش ; لتسجيل كل ما يدور و ما يطرح من أفكار ومعلومات أثناء النقاش.
 −تم طرح األسة ةةئلة ومناقشة ةةة األفكار  ,وفي نهاية النقاش طرحت الباحثة فكرة إنشة ةةاء موقع الكتروني
مدعم بتطبي للجوال يخدم احتياجاتهن وطلبت من الس ة ةةيدات تظليل التص ة ةةنيفات الرئيس ة ةةية والفرعية
التي تهتم بها سيدات الخليل وف نموذج مرف في ملح رقم ()3
 −ثم قمن الس ة ة ة ةةيدات بتعبئة النموذج ألهم التص ة ة ة ةةنيفات المهتمة بها س ة ة ة ةةيدات الخليل مرف نتيجته في
الفصل الرابع.
حيث يالحظ من خالل المجموعة البؤرية التي اسةةتمرت لمدة  90دقيقة  ,قامت السةةيدات باختيار
جميع الفئةةات مةةا عةةدا ( الحرفيين وقطةةاع اإلعمةةار )  ,وبةةذلةةف قررت البةةاحثةةة أن تجعةةل الموقع
االلكتروني والتطبي للهاتف المحمول شامل الحتياجات رجال وسيدات الخليل.
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 7.3ثبات أداة الدراسة
يستخدم ثبات أداة الدراسة للتعبير عن مدى تجانس و تناس (اتسا ) إجابات المبحوثين عل
فقرات وعبارات أداة الد ارسة ةةة ومدى دقة إجاباتهم ,وبالتالي أن تعطي أداة الد ارسة ةةة النتائج نفسة ةةها إذا
أعيد تطبيقها عل عينة أخرى مماثلة في نفس الظروف ) .( Sauro & Lewis, 2012لذلف و
لقياس ثبات أداة الدراسة تم قياس الثبات لمجاالت أداة الدراسة والفقرات باإلضافة إل الدرجة الكلية
لألداة باستخدام معامالت الثبات كرونباخ ألفا وذلف باستخدام عينة استطالعية حجمها( ,)30حيث
تم اكتشاف و تعديل الفقرات التي تؤثر عل ثبات أداة الدراسة ,ومن ثم تم حسا

معامالت الثبات

مرة أخرى عل عينة الد ارس ةةة الكلية وكانت النتائج عل النحو التالي كما هي موض ةةحة في الجدول
رقم (: )8-3
الجدول (  : ) 8 -3معامالت الثبات
المجال
عناصر الوي

عدد الفقرات

معامل الثبات ألفا كرونباخ

8

0.88

شبكات التواصل االجتماعي

4

0.78

توجيه التفاعل

4

0.84

8

0.90

16

0.93

5

0.87

21

0.94

2.0

تطبقات الهاتف المحمول
عناصر الويب  & 2.0تطبيقات المحمول
تجربة التسو االلكتروني
الدرجة الكلية

كما يتضة ة ة ة ة ة ةةح من الجدول رقم ( )8-3أن قيم معامالت الثبات تراوحت بين ()0.93_0.78
عند مجاالت ومحاور الدراسة ,كما بلغت قيمة معامل الثبات الكلية ( ,)0.94مما يدل عل أن أداة
الد ارسةة ة ة ة ةةة الحالية قادرة عل إعادة إنتاج  %94من النتائج الحالية فيما لو تم إعادة القياس والبحث
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واسةةتخدامها مرة أخرى بنفس الظروف ,وهذه القيم اعتبرت مناسةةبة ألغراض الد ارسةةة واألهداف التي
وضعت هذه المجاالت وفقراتها من أجلها.
 8.3صدق أداة الدراسة
لإلرتقاء بمسة ة ة ة ةةتوى االسة ة ة ة ةةتبيانات ولضة ة ة ة ةةمان تحقيقها لألهداف التي وضة ة ة ة ةةعت من أجلها ،تمت
مراجعتها وتحكيمها من قبل عدد من األكاديميين والمتخصصين في مجال الدراسة ,كما تم استشارة
اختصةةاصةةيين في مجال اإلحصةةاء من أجل عملية إدخال البيانات وتحليلها ,وفي ضةةوء مالحظات
المحكمين تم تعديل بعض عبارات االس ة ة ة ةةتبيانات كي تص ة ة ة ةةبح أكثر وض ة ة ة ةةوحاً من حيث الص ة ة ة ةةياغة
وانتماءها للمحاور التي تندرج تحتها.
من ناحية أخرى تم حسة ة ةةا

معامالت االرتباط بيرسة ة ةةون والتي تعبر عن قوة العالقة بين كل فقرة

من فقرات محاور ومجاالت أداة الد ارسة ة ة ة ة ة ةةة مع الدرجة الكلية لذلف المحور الذي تنتمي إليه الفقرة،
وتعتبر أداة الد ارسةةة بأنها تتمتع بدرجة صةةد عالي عندما تكون جميع أو معظم معامالت االرتباط
دالة إحص ة ة ة ةةائياً (مس ة ة ة ةةتوى الداللة أقل من  ,)0.05وبالتالي يدل عل زيادة االتس ة ة ة ةةا أو التناسة ة ة ة ة
الداخلي للفقرات داخل هذا المجال أو المحور ).( Sauro & Lewis, 2012
ويالحظ بأن االرتباط بين الفقرات والدرجات الكلية للمحاور كانت أقل من  , 0.05وهذا يدل
عل أن أداة الد ارسة ة ةةة تتمتع بصة ة ةةد عالي كما هو موضة ة ةةح في الجدول رقم ( )9-3والجدول رقم
( ) 10-3كالتالي:
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الجدول (  : ) 9 -3معامالت اال رتباط بيرسون بين الفقرات والدرجات الكلية للمحاور
المحور األول  :مدى تأثير عناصر الويب  2.0على تجربة التسوق للمستهلك
الفلسطيني من خالل موقع الويب

معامل
االرتباط
بيرسون

مستوى
الداللة
الحصائية

العنصر األول  :شبكات التواصل االجتماعي
7

يوفر الموقع المعلومات التي أحتاجها للشراء

0.760

0.000

8

يوفر الموقع امكانية مشاركة المعلومات مع االصدقاء

0.736

0.000

9

يوفر الموقع امكانية التعلي عل المنتجات بشكل فعال

0.832

0.000

10

تقييم المنتجات في الموقع متوفرة بشكل فعال

0.779

0.000

العنصر الثاني  :توجيه التفاعل
11

يمكن الحصول عل المعلومات بسهولة

0.831

0.000

12

يمكن الوصول إل المنتجات المطلوبة بسهولة

0.874

0.000

13

ُيسهل الموقع عملية التفاعل

0.777

0.000

14

يمتاز الموقع بسهولة االستخدام

0.785

0.000

المحور الثاني  :مدى تأثير استخدام تطبيق المحمول على تجربة التسوق االلكتروني
15

يسهل التطبي عملية التفاعل

0.762

0.000

16

يسهل التطبي العثور عل المنتجات

0.803

0.000

17

يمتاز تطبي الهاتف بسهولة االستخدام

0.800

0.000

18

يسهل التطبي الوصول للمحتوى في كل مكان أتواجد به

0.790

0.000

19

يمكن استخدام التطبي في أي مكان وزمان

0.753

0.000

20

يسهل استخدام التطبي حفظ البيانات وتخزينها عل الهاتف المحمول

0.764

0.000

21

استخدام التطبي يولد لدي الشعور بالراحة نظ ار لصغر حجم الهاتف المحمول

0.782

0.000

استخدام التطبي ع الهاتف المحمول ألنه أقل كلفة من الحواسي

0.739

0.000

وسهولة حمله
22
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المحور الثالث  :قياس تجربة التسوق االلكتروني
23

سأقوم بالبحث عن المعلومات والعروضات عل الموقع قبل التوجه للسو للشراء

0.721

0.000

24

سوف أوصي باستخدام هذا الموقع

0.785

0.000

25

تمتاز تجربة التسو عبر الموقع بالمتعة

0.784

0.000

26

الموقع يسهل من اتخاذ القرار الشرائي للمنتجات /الخدمات

0.883

0.000

27

تمتاز تجربة التسو االلكتروني بالراحة في البحث عن المنتجات

0.876

0.000

ا لجدول (  : ) 10 -3معامالت اال رتباط بيرسون بين الدرجات الكلية للمحاور والدرجة الكلية ألداة الدراسة
معامل االرتباط

المحور
المحور األول :عناصر الوي

بيرسون

2.0

مستوى الداللة
الحصائية

0.954

0.000

العنصر األول  :شبكات التواصل االجتماعي

0.854

0.000

العنصر الثاني  :توجيه التفاعل

0.899

0.000

0.836

0.000

0.826

0.000

المحور الثاني  :مدى تأثير استخدام تطبي المحمول عل تجربة التسو
االلكتروني
المحور الثالث  :قياس تجربة التسو االلكتروني

من خالل الجة ةةداول رقم ( )9-3و الجة ةةدول رقم ( )10-3يتضة ة ة ة ة ة ةةح وجود ارتبة ةةاطة ةةات دالة ةةة
إحص ة ة ةةائيا(مس ة ة ةةتويات الداللة المعنوية أقل من  )0.05بين جميع فقرات محاور الد ارس ة ة ةةة والدرجات
الكلية للمحاور التي تحتوي تلف الفقرات وكذلف بين الدرجات الكلية للمحاور والدرجة الكلية ألداة
الدراسة ,وبذلف تعتبر هذه الفقرات و مجاالتها صادقة في قياس ما وضعت لقياسه.
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 9.3خطوات تطبيق الدراسة
−

قامت الباحثة بمراجعة األدبيات والد ارسة ة ةةات السة ة ةةابقة ذات العالقة بموضة ة ةةوع الد ارسة ة ةةة الحالية  ,ثم
قامت ببناء أس ةةئلة المقابلة إلدارة المجموعة البؤرية لمدة  90دقيقة  ,ثم إجراء المقابلة مع عينة من
سةةيدات الخليل اللواتي يقمن باسةةتخدام مواقع التواصةةل االجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول وقمن
بالتسةةو عن طري االنترنت ,وذلف لمعرفة احتياجات سةةيدات الخليل و ما هي المزايا التي يرغبون
بأن تكون في الموقع المقترح  ,ثم تحليل النتائج بشكل يدوي .

 −ثم قامت الباحثة بتحديد الجهات ذات الصلة التي تساعدها في الحصول عل المعلومات عن حجم
التجارة االلكترونية في فلسة ة ة ة ةةطين  ,ثم الحصة ة ة ة ةةول عل كت

رسة ة ة ة ةةمية من الجامعة موجهه للجهات

المعنية لتسهيل مهمة الحصول عل المعلومات.
 −ثم قامت الباحثة بتطوير موقع الكتروني وتطبي للهاتف المحمول باستخدام أدوات الوي

2.0

 −ثم قامت الباحثة بتطوير االس ة ةةتبانة بناءا عل نتائج المجموعة البؤرية والد ارس ة ةةات الس ة ةةابقة المتعلقة
بعوامل الوي

 2.0وتطبيقات المحمول  ,ثم القيام بأخذ عينة اس ة ةةتطالعية أوليه من طال

جامعة

الخليل لقياس الصة ة ة ة ةةد والثبات ألداة الد ارسة ة ة ة ةةة ,ثم قام المبحوثون من العينة االسة ة ة ة ةةتطالعية بتعبئة
االس ة ة ةةتبانة بما هو مطلو منهم بعد تعريفهم عل الموقع والتطبي  ,وبعد ذلف قامت الباحثة بجمع
االسةة ة ة ةةتبانات وبلغت  30اسةة ة ة ةةتبانة صةة ة ة ةةالحة للتحليل  ,وتم اس ة ة ة ةةتخدام برنامج التحليل اإلحصةة ة ة ةةائي
( )SPSSلتحليل النتائج وتبين بأن الصة ة ة ةةد والثبات عالي ولكن يوجد خلل في أحد الفقرات يقلل
من أحد نتائج الص ةةد والثبات بس ةةب

س ةةوء الفهم ,تبين أن الطال

لم يميزوا بين (مش ةةاركة المنتج

والتعلي عل المنتج) ,وبذلف قامت الباحثة بالتعديل عل تلف الفقرة واعادة صياغتها بشكل أوضح
للطلبة.
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 −ثم قامت الباحثة بالحص ة ة ة ة ةةول عل قائمة بمس ة ة ة ة ةةتخدمي مختبرات االنترنت في جامعة الخليل لتحديد
حجم العينة ,ثم التوجه بشكل عشوائي لمختبرات الحاسو التي يتوفر فيها انترنت ,حيث تم تعريف
الطال

عل الموقع وتطبي الهاتف المحمول ثم طلبت الباحثة منهم عمل تجربة تسةةو من خالل

الموقع ثم من خالل التطبي عل الهاتف المحمول ثم تعبئة االسة ة ة ة ة ة ةةتبانة عن طري نموذج جوجل
لالس ة ة ة ة ةةتبانات  ,باإلض ة ة ة ة ةةافة ال تقديم أي اقتراحات لزيادة فاعلية الموقع عن طري المالحظات في
االستبانة أو من خالل واجهة "تواصل معنا" الموجودة في الموقع الكتروني  ,حيث تم استرداد 340
اس ة ةةتبانة ,وتبين بأن  337اس ة ةةتبانة ص ة ةةالحة للتحليل ,وتم اس ة ةةتثناء  3اس ة ةةتبانات لعدم جدية اإلجابة
عليها.
 −ثم تم اس ة ة ة ةةتخراج االس ة ة ة ةةتبانات مفرغة عل ملف ( )Excelمن خالل نماذج جوجل  ,ثم اس ة ة ة ةةتخدام
برنامج التحليل اإلحص ة ة ة ة ةةائي ( )SPSSلتحليل النتائج ثم قامت الباحثة بمناقش ة ة ة ة ةةتها وخرجت بعدة
توصيات ومقترحات.
10.3

المعالجة الحصائية
بعد جمع بيانات الدراسة قامت الباحثة بمراجعتها واعطائها أرقاماً معينة  ,أي بتحويل اإلجابات

اللفظية إل رقمية  ,حيث أعطيت اإلجابة (بدرجة عالية جداً)  5درجات  ,واإلجابة (بدرجة عالية)
 4دراجات  ,واإلجابة (بدرجة متوس ة ة ة ة ةةطة)  3درجات  ,واإلجابة (بدرجة متدنية)  2درجة  ,واإلجابة
(بدرجة متدنية جدا) درجة واحدة عل مقياس ليكرت الخماسة ةةي  ,كما هو موضة ةةح في الجدول أدناه
رقم ( , )11-3بحيث كلما زادت الدرجة زادت استجابات المبحوثين نحو أثر استخدام أدوات الوي
 2.0و تطبيقات الهاتف المحمول وبالتالي التأثير عل تجربة التسةةو لدى المسةةتهلف الفلسةةطيني ,
وقد تمت المعالجة اإلحصة ة ة ةةائية الالزمة للبيانات باسة ة ة ةةتخراج األعداد والنس ة ة ة ة
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المئوية لخصة ة ة ةةائص

المبحوثين الشخصية ,كما تم حسا

األعداد و النس

المئوية و المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية لفقرات االسة ة ة ةةتبيان والدرجات الكلية للمجاالت ,وقد تم اسة ة ة ةةتخدام أسةةةةةلوب تحليل االنحدار
المتعدد ومعامالت االرتباط بيرس ةةون لفحص فرض ةةيات الد ارس ةةة التي تبحث في أثر اس ةةتخدام مواقع
الوي

 2.0التفاعلي وتطبيقات المحمول في تحس ة ةةين تجربة التس ة ةةو االلكتروني لدى المس ة ةةتهلف

الفلسةةطيني ,وتم اسةةتخدام معادلة الثبات كرونباخ ألفا لفحص ثبات أداة الد ارسةةة ومعامالت االرتباط
بيرسةةون لفحص صةةد أداة الد ارسةةة ،وذلف باسةةتخدام الحاسةةو باسةةتخدام برنامج الرزم اإلحصةةائية
(. ) SPSS
الجدول (  : ) 11 -3الدرجات عل مقياس ليكرت الخماسي

11.3

المقياس

الدرجة

درجة عالية جداً

5

درجة عالية

4

درجة متوسطة

3

درجة متدنية

2

درجة متدنية جداً

1

مفتاح التصحيح
بعد إعطاء اتجاهات أفراد العينة أرقاماً تمثل أوزاناً التجاهاتهم من ( , )5-1تم حسة ة ة ة ة ة ةةا

فر

أدن قيمة وهي  1من أعل قيمة وهي  , 4=5وهو ما يسة ة ة ة ةةم المدى  ,ثم تم قسة ة ة ة ةةمة قيمة المدى
عل عةةدد المجةةاالت المطلوبةةة في الحكم عل النتةةائج وهو  5ليصة ة ة ة ة ة ةةبح النةةائج = , 0.8 = 4/5
وبالتالي نسة ة ة ةةتمر في زيادة هذه القيمة ابتداء من أدن قيمة وذلف إلعطاء الفترات الخاصة ة ة ةةة بتحديد
المستوى أو االتجات باإلعتماد عل الوسط الحسابي  ,والجدول رقم ( )12-3يوضح ذلف :
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الجدول (  : ) 12 -3مفتاح التصحيح الخماسي

12.3

الوسط الحسابي

المستوى

أقل من 1.8

بدرجة متدنية جداً

من  – 1.8أقل من 2.6

بدرجة متدنية

من  – 2.6أقل من 3.4

بدرجة متوسطة

من  – 3.4اقل من 4.2

بدرجة عالية

من  4.2فأكثر

بدرجة عالية جداً

الخالصة
تم في هذا الفصة ةةل توضة ةةيح المنهجية التي اسة ةةتخدمتها الد ارسة ةةة واجراءاتها من حيث طر جمع

البيانات ومجتمع وعينة الد ارس ةةة باإلض ةةافة إل أدوات الد ارس ةةة لجمع البيانات وقياس ثبات وص ةةد
أدوات الدراسة  ,وخطوات تطبي الدراسة والمعالجة اإلحصائية ومفتاح التصحيح للدراسة ,بعد ذلف
في الفصة ة ةةل الرابع س ة ة ةيتم فحص البيانات التي تم جمعها من االسة ة ةةتبانة وتحليلها باسة ة ةةتخدام برنامج
التحليل اإلحصةةائي ) (SPSSومناقشةةة نتائج تحليل البيانات ،ثم في الفصةةل الخامس سةةيتم عرض
النتائج و التوصيات.
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الفصل الرابع
تحليل االستبانة والمجموعة البؤرية

 1.4المقدمة
 2.4تحليل المجموعة البؤرية
 3.4تحليل محاور االستبانة
 4.4اختبار الفرضيات
 5.4الخالصة
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 1.4المقدمة
بعد توضة ة ة ةةيح المنهجية التي اعتمدت عليها هذه الد ارسة ة ة ةةة في الفصة ة ة ةةل الثالث  ,سة ة ة ةةيتم في هذا
الفصة ة ةةل تحليل المجموعة البؤرية يدوياً  ,ثم تحليل محاور االسة ة ةةتبانة واختبار الفرضة ة ةةيات وذلف من
أجل الحصول عل النتائج.
 2.4تحليل المجموعة البؤرية
تم إجراء مناقشة من خالل المجموعة البؤرية ) )Focus Groupمع مجموعة من سيدات الخليل
مكونة من  10س ةةيدات وهن ( طالبات جامعة وربات بيوت وموظفات ) ومن الفئة العمرية بين 18
ال  45عام ,ومن خالل المناقشة ةةة التي اسة ةةتمرت ما يقار  90دقيقة تم مناقشة ةةة عدة أمور تتعل
بتجربة التسة ة ةةو عن طري االنترنت ,حيث طرحت عليهن  5محاور رئيسة ة ةةية ضة ة ةةمن المقابلة التي
اتص ة ة ة ةةفت بأنها ش ة ة ة ةةبه مهيكلة ( )semi-structured interviewوتم توض ة ة ة ةةيح كيفية إجرائها في
الفصل الثالث في القسم ( ,)2.6.3ونتائجها كالتالي:
معدالت استخدام االنترنت لدى سيدات الخليل

1.2.4

من خالل سةؤال السةيدات عن معدالت اسةتخدام االنترنت كانت اإلجابات أنهن يسةتخدمنها يومياً
وفي جميع األوقات ودون مدة محددة  ,حيث النتائج موضة ة ة ةةحة بشة ة ة ةةكل إجمالي في الجدول التالي
رقم (: )1-4
الجدول (  : ) 1-4معدالت استخدام االنت رنت لدى سيدات الخليل
#

السؤال

الجابات الجمالية

1

كم هي عدد مرات استخدام االنترنت في الشهر ؟

استخدامها يومياً وفي جميع األوقات

2

في أي الفترات تستخدمين االنترنت؟

3

ال يوجد وقت محدد

ما هو متوسط المدة التي تستغرقينها في الجلسة

الواحدة عل االنترنت ؟
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متفاوتة وليست لها وقت محدد

آثار التعرض لالنترنت على سيدات الخليل

2.2.4

تم مناقشة السيدات في الجزء الثاني من اللقاء بآثار التعرض لإلنترنت  ,حيث النتائج موضحة
بشكل إجمالي في الجدول التالي رقم (: )2-4
الجدول (  : ) 2 - 4آثار التعرض لالنترنت عل سيدات الخليل
#

الجابات الجمالية

السؤال

نعم من حيث المحتوى
4

هل تلفت إعالنات االنترنت نظرف أثناء البحث عل الشبكة؟

5

هل تلفت إعالنات االنترنت انتباهف للمنتج المعلن عنه؟

6

هل تثير إعالنات االنترنت حاجتف ال منتجات لم تستخدميها من قبل؟

والمنتج واأللوان ومصدر
اإلعالن

7
8
9
10
11
12
13

هةل تةدفعةف رؤيةة إعالنةات االنترنةت ال البحةث أكثر في المواقع بهةدف
التعرف عل محتوياتها؟
هل تساعدف إعالنات االنترنت في التعرف عل أنواع الماركات المتوفرة
من المنتج؟
هةةل تس ة ة ة ة ة ة ةةاعةةدف إعالنةةات االنترنةةت عل المقةةارنةةة بين المةةاركةةات المعلن

عنها؟

ه ةةل ت ةةدفع ةةف إعالن ةةات االنترن ةةت ال تكوين وجه ةةة نظر في المنتج ةةات
المعلن عنها؟
هل التعرض لالنترنت يسة ةةاعدف في عمل تقييم أفضة ةةل للمنتجات المعلن
عنها؟
هل تعزز إعالنات االنترنت رأيف في منتج دون غيره؟
هل تسة ة ةةاعدف إعالنات االنترنت عل اختيار الماركة األفضة ة ةةل بالنسة ة ةةبة
لكي؟

نعم في بعض األحيان
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

14

هل تدفعف إعالنات االنترنت ال الشراء من المحالت والمتاجر؟

نعم

15

هل تدفعف إعالنات االنترنت ال الشراء عن طري الشبكة؟

نعم
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16

17

18

حس ة ة

هل تعتقدين أن المنتج الذي اشة ةةتريتيه يتواف مع اإلعالن الذي رأيته من
حيث الشكل؟
هل حق أداء المنتج التوقعات التي كانت في ذهنف عندما قمتي بالشراء

بعد رؤيتف إلعالنات االنترنت؟

ال في أغل

األحيان

منها ما يحق فعالً األداء

المتوقع ومنها من لم يحق
توقعاتهن

هل تقومين بنقل وجهة نظرف عن المنتج ال االخرين أو ال الشة ة ة ة ة ة ةةركة

المصنعة؟

بعض السيدات تقوم بنقل
وجهة نظرها للشركة

الجدول رقم ( )2-4يتضة ةةح بأن إعالنات اإلنترنت تلفت نظر سة ةةيدات الخليل من حيث

المحتوى والمنتج واأللوان ومص ةةدر اإلعالن كما أن بعض اإلعالنات قد تثير حاجتهن إل منتجات
لم يسةةتخدمنها من قبل وتدفعهن للبحث أكثر في الموقع بهدف التعرف عل محتوياتها ,حيث تعتبر
إعالنات االنترنت وسة ة ة ة ةةيلة للحصة ة ة ة ةةول عل المعلومات والتعرف أكثر عل أنواع الماركات المتوفرة
والنوعية الجيدة والمقارنة مع النوعيات األخرى مما يس ة ة ة ة ة ة ةةاعدهن في تكوين وجهة نظر جيدة عن
المنتجات المعلن عنها مما يس ة ة ة ة ة ةةاعدهن في تقييم أفض ة ة ة ة ة ةةل للمنتجات ,كما تعزز إعالنات اإلنترنت
رأيهن في منتج دون آخر وتسة ة ة ة ة ة ةةاعدهن عل اختيار الماركة األفضة ة ة ة ة ة ةةل لهن من خالل البحث في
اإلنترنت ,مما قد يدفع البعض منهن للشراء من مواقع التسو اإللكتروني أو الذها
المتجر ص ة ةةاح

اإلعالن ,ولكن في الغال

إل المحل أو

ال يتواف اإلعالن الذي رأته الس ة ةةيدة من حيث الش ة ةةكل

والجودة مع الواقع ,كمةةا أن ا إلعالن قةةد يكون لقطع غير متوفرة في المحةةل والهةةدف من اإلعالن
هو زيارة المحل لشة ة ة ة ة ةراء منتجات أخرى ,كما أنه في حال شة ة ة ة ة ةراء المنتج منها ما يحق فعالً األداء
المتوقع ومنها من لم يحق توقعاتهن ,وتقوم البعض من السة ة ة ة ة ة ةةيدات بنقل وجهة نظرهن عن المنتج
ال ا خرين أو ال الشركة المصنعة.
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آثار طول جلسة االنترنت على سيدات الخليل

3.2.4

في الجزء الثالث من المناقش ة ةةة كان يتمثل في رؤية مدى تأثير طول جلس ة ةةة اإلنترنت عل تجربة
التسو االلكتروني لديهن ,حيث النتائج موضحة بشكل إجمالي في الجدول التالي رقم (: )3-4
الجدول (  : ) 3 - 4آثار طول جلسة االنترنت عل سيدات الخليل
#
19
20

21

22

23

الجابات الجمالية

السؤال
هل كلما طالت جلستف عل االنترنت اكتشفتي منتجات جديدة؟

نعم

هل كلما طالت جلس ةةتف عل االنترنت كلما اكتش ةةفتي أن هناف منتجات

نعم

هل كلما طالت جلسة ةةتف عل االنترنت كلما اكتشة ةةفتي أن لديكي نقص ة ةاً

نعم

هل مدة جلوسة ة ة ة ة ة ةةف عل االنترنت تحدد حجم المعلومات التي يمكن أن

نعم

ال تستخدميها؟

باتجاه منتجات معينة؟

تجمعينها عن المنتجات؟

يعتمدن عل مواقع

هل مدة جلوسة ة ة ة ةةف عل االنترنت تمكنكي من اسة ة ة ة ةةتخدام عدد أكبر من

التواصل االجتماعي

محركات البحث لجمع المعلومات؟

(الفيس بوف والسنا
شات واالنستغرام )

24

25
26

27

28

هل مدة جلوسف عل االنترنت تتيح لكي فرصة زيارة عدد من صفحات

نعم

هةةل مةةدة الجلوس عل االنترنةةت تقودف ال معرفةةة أكبر بخص ة ة ة ة ة ة ةةائص

نعم

هةةل مةةدة الجلوس عل االنترنةةت تقودف ال معرفةةة أكبر بخص ة ة ة ة ة ة ةةائص

نعم

هل طول مدة الجلوس عل االنترنت تساعدف في تطوير معايير معينة

نعم

هل طول مدة الجلوس عل االنترنت تعطيكي قدرة أفض ة ة ةةل عل معرفة

نعم

االنترنت والمواقع المرتبطة بالمنتجات؟
ومواصفات المنتج والمنتجات المشابهة أو البديلة المعلن عنها؟

ومواصفات المنتج والمنتجات المشابهة أو البديلة؟

للمنتج الذي ترغبين في اقتنائه؟

منافع وفوائد كل منتج بالنسبة لكي؟
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29
30

31

32
33
34

35
36

هل طول مدة الجلوس عل االنترنت تجعلكي قادرة عل تقييم كل منتج

نعم

هةةل طول مةةدة الجلوس عل االنترنةةت تجعلكي قةةادرة عل تصة ة ة ة ة ة ةةنيف

نعم

هةةل طول مةةدة الجلوس عل االنترنةةت تجعلكي تكونين اتجةةاه ةاً ونوايةةا

نعم

هةةل طول مةةدة الجلوس عل االنترنةةت تجعلكي تقررين الش ة ة ة ة ة ة ةراء عبر

نعم

هةةل طول مةةدة الجلوس عل االنترنةةت تجعلكي تقررين الش ة ة ة ة ة ة ةراء عبر

نعم

هل طول الجلسة ة ة ةةة التي تقضة ة ة ةةينها عل االنترنت بعد الش ة ة ة ةراء تجعلكي

نعم

هل طول الجلس ة ة ة ةةة التي تقض ة ة ة ةةيها عل االنترنت بعد الشة ة ة ة ةراء تجعلكي

نعم

هل طول الجلسة ة ة ةةة التي تقضة ة ة ةةينها عل االنترنت بعد الش ة ة ة ةراء تجعلكي

نعم

من المنتجات محل البحث؟

المنتجات المتشابهة؟

اتجاه أحد المنتجات دون غيره؟

المحالت أو المتاجر؟
االنترنت؟
تقارنين بين ما هو معلن عن المنتج وتجربتف الشخصية بعد شرائه؟

تقارنين بين انطباعف عن المنتج وانطباعات االخرين عنه؟
تقومين بنقل تقييف للمنتج ال االخرين وال الشركة المنتجة؟

هل طول الجلسة ةةة التي تقضة ةةينها عل االنترنت بعد الش ة ةراء قد تجعلكي
37

تعلنين عن وجهةةة نظركي في ذلةةف المنتج ممةةا يشة ة ة ة ة ة ةةجع االخرين عل

نعم

الشراء أو العكس؟

من الجدول رقم ( )3-4يتضة ة ة ة ة ة ةةح بأنه كلما طالت مدة الجلوس عل اإلنترنت كلما كان هناف
فرص ةةة للبحث عن منتجات جديدة أو منتجات لم يس ةةتخدمنها من قبل ,و اكتش ةةاف أن لديهن نقصة ةاً
بةاتجةاه منتجةات معينةة  ,كمةا أن مةدة الجلوس عل اإلنترنةت تحةدد حجم المعلومةات التي يمكن أن
تجمعها السةة ة ةةيدات وتسةة ة ةةاعدهن في اسةة ة ةةتخدام محركات البحث المختلفة مع العلم بأنهن يعتمدن في
الحص ة ة ةةول عل إعالنات االنترنت عل مواقع التواص ة ة ةةل االجتماعي (الفيس بوف والس ة ة ةةنا

ش ة ة ةةات

واالنس ة ةةتغرام ) حيث أن مدة الجلوس عل اإلنترنت تتيح لهن فرص ة ةةة زيارة عدد ص ة ةةفحات اإلنترنت
والمواقع المرتبطة بالمنتجات المشة ة ة ة ة ة ةةابهة أو البديلة للمنتجات المعلن عنها ,كما تقودهن إل معرفة
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أكبر بخص ةةائص ومواص ةةفات المنتج والمنتجات المش ةةابهة أو البديلة ,وتس ةةاعدهن في تطوير معايير
معينة للمنتج الذي يرغبن في اقتنائه ,فمدة الجلوس عل اإلنترنت تعطيهن قدرة أفضة ةةل عل معرفة
منافع وفوائد كل منتج بالنسة ة ةةبة لهن وبالتالي تسة ة ةةاعدهن عل تقييم كل منتج من المنتجات وبالتالي
قدرة السيدة عل تصنيف المنتجات المشابهة مما ُيكون لديهن نوايا نحو أحد المنتجات دون غيره,
أو أن تقرر الش ة ةراء عبر هذا المحل دون غيره  ,أو حت تقرر الش ة ةراء عبر االنترنت ,كما أن طول
الجلسة ة ة ةةة عل االنترنت بعد الش ة ة ة ةراء تجعلهن يقمن بالمقارنة بين ما هو معلن عن المنتج وتجربتهن
الشةةخصةةية وكذلف انطباعات ا خرين عن المنتج باإلضةةافة ال نقل تقييم المنتج لشخرين وللشةةركة
المنتجة وبالتالي نقل وجهة نظرهن لشخرين مما يشجعهن عل الشراء أو العكس.
أهداف استخدام االنترنت لدى سيدات الخليل

4.2.4

في الجزء الرابع من اللقاء تم الحديث عن أهداف استخدام االنترنت لدى سيدات الخليل  ,حيث
النتائج موضحة بشكل إجمالي في الجدول التالي رقم (: )4-4
الجدول (  : ) 4 - 4أهداف استخدام االنترنت لدى سيدات الخليل
الجابات الجمالية

#

السؤال

38

ما هي أهداف استخدام االنترنت؟ -

الترفيه والتصفح عل مواقع التواصل االجتماعي

-

الحديث مع األهل واألصدقاء

-

زيارة المواقع التعليمية

-

تحميل األغاني والموسيق

-

البحث عل اإلنترنت

-

البحث عن المنتجات

من الجدول رقم ( )4-4يتض ة ة ة ة ة ةةح أن اإلجابات كانت متنوعة بين الترفيه والتص ة ة ة ة ة ةةفح عل مواقع
التواصة ةةل االجتماعي والحديث مع األهل واألصة ةةدقاء ( )Chattingوزيارة المواقع التعليمية وتحميل
األغاني والموس ة ةةيق والبحث عل اإلنترنت  ,باإلض ة ةةافة إل البحث عن المنتجات من خالل مواقع
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التس ةةو اإللكتروني والشة ةراء من خاللها وذلف للموثوقية مثل ( , )Ali expressفطبيعة المعلومات
التي تسع سيدات الخليل للحصول عليها متنوعة من حيث معلومات علمية وصحية وفنية وأخبار
متنوعة .
تجربة التسوق عبر االنترنت لدى سيدات الخليل

5.2.4

في الجزء الخامس كان يتمثل في معرفة تجربة التسةةو االلكتروني عبر االنترنت لديهن ,وكانت
النتائج كما هي موضحة بشكل إجمالي في الجدول التالي رقم (:)5-4
الجدول (  : ) 5 - 4تجربة التسو عبر االنترنت لدى سيدات الخليل
#

الجابات الجمالية

السؤال

39

ما مدى ثقتف في التسو والشراء عبر االنترنت؟

40

ما هي المواقع التي تستخدمينها للتسو عبر االنترنت؟

41

هل تقومين بالتسو والشراء من مواقع محلية ؟

42

43

ما هي احتياجات سيدات الخليل لتحسين تجربة التسو عن
طري االنترنت محلياً؟

تختلف باختالف الموقع الذي يتم
الشراء منه
موقع ( )Ali expressألنه موقع
عالمي وبه موثوقية
ال
بمعرفة العروض التجارية من خالل
موقع واحد يجمع لهن المحالت
والعروض

ما هي المنتجات التي تتابعين إعالناتها عل االنترنت؟

المالبس واإلكسسوارات واألدوات
المنزلية واألكل الصحي والمطاعم

من الجدول رقم ( )5-4يتضة ة ة ة ة ة ةةح بأنه تم الحديث عن تجربة التسة ة ة ة ة ة ةةو لهن عالمياً ومحلياً
باإلض ةةافة ال كيفية تحس ةةين تجربة التس ةةو االلكتروني محلياً ,حيث عالمياً تم الحديث عن المواقع
العالمية التي يستخدمنها للتسو ومدى ثقتهن في التسو عن طريقها والشراء عبر االنترنت ,حيث
أفادت السةةيدات بأنها تختلف باختالف الموقع الذي يتم الش ةراء منه وسةةمعته وحديث من قام بتجربة
الموقع  ,فالبعض من س ة ة ةةيدات الخليل قمن بالشة ة ة ةراء عن طري موقع ( )Ali expressألنه موقع
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عالمي وبه موثوقية  ,مع أن بعض المنتجات كانت مطابقة للصة ة ة ة ة ة ةةور ومنها ما كان مختلف ,ولم
يقمن باسة ة ة ة ة ةةتخدام أي من مواقع التجارة االلكترونية الموجودة في فلسة ة ة ة ة ةةطين لعدم معرفتهن بوجودها
وعدم محاولة البحث عنها لقلة ثقتهن بمواقع التجارة االلكترونية الموجودة محليا مثل (موقع Mart
وموقع  ,LAZMAKوموقع  , OMallوغيرها) ,وعند س ة ة ة ة ة ةؤالهن هل يمكن أن يقمن بالش ة ة ة ة ة ةراء عن
طري هةةذه المواقع  ,فةةأجبن بةةأنهن يفضة ة ة ة ة ة ةةلن متةةابعةةة اإلعالنةةات محليةةا عبر االنترنةةت عل مواقع
التواصة ة ة ة ةةل االجتماعي وخاصة ة ة ة ةةة الفيس بوف ويقمن بمعاينة المنتجات عل أرض الواقع  ,حيث أن
بعض اإلعالنات ال تتواف مع الواقع عند زيارة المحل فكيف الكترونياً من وجهة نظرهن  ,كما أن
اإلعالنات قد تكون لمنتجات قد نفذت من عند أصة ة ة ة ة ة ةةحا

المحالت التجارية والهدف من اإلعالن

هو زيارة المحل وشراء منتجات أخرى متوفرة في المحل.
وبالتالي هن يفضةةلن محلياً وجود موقع يتيح لهن معرفة العروض المتوفرة في السةةو عن منتج
معين دون البحث فقط لدى المحالت التي يقمن بمتابعتها عن طري وسةةائل التواصةةل االجتماعي ,
حيث أن العديد من المحالت خاصة في فئة المالبس لديهم نفس المنتجات باختالف السعر ,ويوجد
عروض أسة ةةعار جيدة يرغبن بمعرفتها  ,والوسة ةةيلة المتوفرة لديهن هي وسة ةةائل التواصة ةةل االجتماعي
وخاصة ة ة ة ةةة الفيس بوف  ,وبالتالي يرغبن بمعرفة العروض من خالل موقع واحد يجمع لهن المحالت
والعروض المتوفرة.
ثم تم الحديث عن المنتجات التي تتابع إعالناتها س ة ة ةةيدات الخليل عل اإلنترنت وكان المتوفر
المالبس واإلكسة ة ة ةسة ة ة ةوارات واألدوات المنزلية واألكل الص ة ة ةةحي والمطاعم و أنهن يرغبن بوجود موقع
يتيح لهن معرفة األطباء بجميع التخص ة ةصة ةةات ومعرفة مصة ةةدر الشة ةةهادات لهم وأن المتوفر ال يلبي
الحاجة  ,كما أنهن يرغبن بوجود موقع انترنت يوفر لهن المعلومات األس ة ةةاس ة ةةية عن عنوان المحل
باختالف الفئة  ,مثال المطاعم ( يتم توفير إسةةم المطعم والوجبات التي يتم تقديمها وأسةةعارها عنوان
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المطعم ) خاصة ة ةةة في حال وجودهن خارج منطقة الخليل ,وكذلف وجود موقع الكتروني يوفر لهن
أرقام أصة ةةحا

التكاسة ةةي دون س ة ةؤال أي أحد من األقار أو األصة ةةدقاء ومعرفة عروض األسة ةةعار

عل المنتجات سواء المالبس أو األدوات الصحية أو مواد التجميل وهكذا .
وبالتالي قامت الباحثة باقتراح وجود موقع الكتروني مدعم بتطبي للهاتف المحمول يجمع هذه
األسوا وعروضات األسعار و يتيح لهن ما طلبنه ,وأبدين إعاجبهن بذلف وأنهن سيقمن باستخدامه
في حال توفره هكذا سة ة ة ةواء كان تطبي عل الجوال أو عن طري موقع الوي

 ,كما طلبت الباحثة

من الس ةةيدات اختيار التص ةةنيفات الرئيس ةةية والفرعية التي يرغبن بتوفرها في الموقع وكانت اإلجابات
كما هي موضحة في الجدول التالي رقم (: )6-4
الجدول (  : )6 - 4التصنيفات الرئيسية والفرعية
التصنيف الرئيسي
مواد غذائية

التصنيف الفرعي
يشمل  :مطاعم  ,محالت خضار وفواكه  ,بيع اللحوم  ,محامص ومطاحن  ,مخابز ,
حلويات  ,مقاهي  ,بوظة وكوكتيل  ,مشاوي ,فالفل  ,شاورما  ,بيت از  ,معجنات  ,األكل
الصحي  ,سوبر ماركت  ,أكل صحي
يشمل  :مالبس ستاتي  ,رجال  ,أطفال ,اكسسوارات  ,أحذية  ,لباس شرعي  ,بدالت

مالبس

زفاف  ,خياطة وتصميم

مشتريات وهدايا

يشمل  :زهور  ,ألعا
عطور  ,كوزمتكس

 ,آالالت موسيقية  ,محالت الذه

والفضة  ,هدايا ونثريات ,

يشمل  :بيع سيارات,تأجير السيارت  ,بيع وتأجير  ,كراجات  ,كماليات  ,مدارس تعليم
السياقة  ,محطات الوقود  ,قطع سيارات ,جر سيارات ,وكاالت سيارات  ,مكات

السيارات

تكسي  ,شاحنات خاصة
أصحا

الحرفيين
الصحة

مهن

يشمل  :محاسبين  ,محامين  ,مهندسين  ,المفتي  ,مبرمجين  ,مدرسين  ,جرافكس
وتصميم
يشمل  :كهربائيين  ,دهانين ,بنائين ,مواسيرجية ,صيانة وتصليح ,بليط  ,ألمنيوم,

مخارط وطباعة مفاتيح ,خدمات غاز ,حدادين ,صيانة تبريد وتكييف  ,عمال ,خزف

وفخار
يشمل  :صيدليات  ,مختبرات  ,مستشفيات  ,مراكز اشعة  ,بصريات  ,أجهزة طبية
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يشمل  :أطباء العيون  ,أنف وأذن وحنجرة  ,أعصا  ,أطفال ,ط

عام  ,باطني ,

أطباء

جلدية  ,جراحة  ,عظام  ,نسائية وتوليد ,أسنان  ,كل ومسالف بولية  ,أطباء تغذية ,

شركات

تصنيع ومواد غذائية  ,مشروبات  ,شركات تأمين ,شركات تجارة عامة

المنزل والحديقة

أطباء بيطرية  ,معالج لغة وتواصل ,طبي

يشمل  :سجاد وموكيت  ,أقمشة  ,أثاث منزلي ,أدوات منزلية  ,ستائر ,أبوا

مستلزمات الزفاف
رياضة
ترفيه وسياحة
مالية

 ,خدمات

تنظيف  ,مشاتل زراعية  ,مستلزمات زراعية  ,مزارعون
يشمل  :موبايالت  ,بيع حواسي

تكنولوجيا واتصاالت

نفسي  ,الط

البديل .

و خدمات االنترنت  ,العا

الفيديو  ,الكترونيات

,شركات برمجة  ,دعاية واعالن  ,مطابع  ,أدوات كهربائية ,أجهزة انذار وتركي

كاميرات مراقبة  ,ستااليت ( تركي

تلفاز ورسيفر )

صاالت أفراح  ,أزهار  ,دي جي ) , (DJصالونات ستاتي  ,بدالت زفاف ,
ستوديوهات وتصوير  ,تنظيم حفالت
نوادي رياضية  ,مسابح  ,أدوات رياضية
المكات

السياحية  ,فناد  ,متنزهات  ,حج وعمرة

البنوف  ,الصرافات آلية  ,محالت الصرافة
الدهانات  ,االنارة والكهرباء  ,مواد بناء ,بالط  ,مناجر ,زجاج ,تكنولوجيا المباني,

قطاع العمار

خدمات عامة
تعليميات

مقاوالت  ,مكات

وشايش  ,أخشا

هندسية  ,ديكور  ,عقارات  ,باطون  ,مصانع طو  ,حديد  ,حجر
وكرميد  ,لوزام نجارين

اإلذاعات المحلية (راديو) ,مساجد  ,جمعيات ومنظمات  ,مؤسسات حكومية  ,بلديات ,
أرقام الطوارئ واالسعاف ,مراكز الشرطة  ,غرف تجارية  ,سفارات وقنصليات
الروضات  ,مدارس ذكور  ,مدارس إناث ,مدارس خاصة  ,جامعات  ,مكتبات  ,مراكز
تعليمية  ,تدري

واستشارات  ,حضانات

حيث يتضة ة ة ة ة ة ةةح من الجدول رقم ( )6-4بأن السة ة ة ة ة ة ةةيدات قمن باختيار جميع الفئات ما عدا (
الحرفيين وقطاع اإلعمار )  ,وبذلف قررت الباحثة أن تجعل الموقع االلكتروني شامل الحتياجات
رجال وسيدات الخليل  ,من خالل استخدام أدوات الوي

 2.0وبناء تطبي للهاتف المحمول.

وبما أن التس ة ةةوي االلكتروني أص ة ةةبح يعالج الكثير من مش ة ةةكالت التس ة ةةو وخاص ة ةةة ما يتعل
بالتسةةو في األس ةوا التقليدية ،إذ أن التسةةو عبر االنترنت أصةةبح يتيح لألسةةر المسةةتهلكة فرصةةة
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الحصة ةةول عل السة ةةلع والخدمات المطلوبة دون الحاجة إل مغادرة المنزل من خالل النظم الداعمة
لألعمةةال االلكترونيةةة  ,كمةةا أن هنةةاف دافعيةةة عةاليةةة لتغيير اتجةةاهةات المسة ة ة ة ة ة ةةتهلكين حول السة ة ة ة ة ة ةةلع
والخدمات المقدمة عبر التسة ة ةةو اإللكتروني ،فقد يكونون أكثر اسة ة ةةتعداداً لتعديل اتجاهاتهم لرغبتهم
في الحصة ة ة ة ةةول عل

كافة المعلومات المرتبطة بالش ة ة ة ة ة الذي سة ة ة ة ةةيبن اإلتجاه نحوها ،فاإلتجاهات

المرتبطة بالسلوف الشرائي تكتس

من التجربة المباشرة للسلعة أو الخدمة ،باإلضافة إل المعلومات

المحص ة ة ة ة ةةل عليها من مختلف مص ة ة ة ة ةةادر المعلومات  ,حيث س ة ة ة ة ةةاهمت الثورة المعلوماتية في تلقي
واس ةةتخدام واس ةةتهالف المنتجات ،فهي وس ةةائط وقنوات تصة ة

في حياتنا اليومية وتوثر في المنظومة

االقتصادية والثقافية للفرد واألسرة (فقيه.)2013 ،
ومن خالل المجموعة البؤرية تم مالحظة تأثر الس ة ةةلوف الش ة ةرائي لس ة ةةيدات الخليل وتوجههن نحو
اسةةتخدام التكنولوجي ; نظ اًر لتوفر الهواتف الذكية التي أتاحت لهن التواصةةل عل االنترنت وخاصةة
مواقع التواص ة ةةل االجتماعي في جميع األماكن و األوقات  ,مما أثر عل س ة ةةلوكهم الشة ة ةرائي وتوليد
الرغبةةة في متةةابعةةة اإلعالنةةات أو ش ة ة ة ة ة ة ةراء المنتجةةات والتعرف عليهةةا أكثر عن طري االنترنةةت قبةةل
التوجةةه ال المحالت التجةةاريةةة  ,كمةةا أنةةه أتةةاح لهن التعبير عن رأيهن في المنتجةةات والخةةدمةةات
ومش ة ةةاركة ذلف مع ا خرين من خالل وس ة ةةائل التواص ة ةةل االجتماعي ,واالس ة ةةتفادة أيض ة ةةا من خبرات
ا خرين وتجربة تسةةوقهم عل شةةبكات التواصةةل االجتماعي ,وذلف كأثر لتوفر األجهزة الذكية طوال
الوقت مما أثر عل طول جلسةةتهن عل االنترنت و عل سةةلوكهم الشةرائي ورغباتهم الشةرائية  ,كما
أثر أيض ة ةةا عل أهداف اس ة ةةتخدامهن لالنترنت وتوليد احتياجات جديدة لتجربة تس ة ةةو أفض ة ةةل عل
االنترنت دون الحاجة لمغادرة المنزل واضة ة ة ة ةاعة الوقت في البحث عن المعلومات مثالً والحص ة ة ة ةةول
عل أفضل األسعار والعروض التجارية.
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كما يالحظ أيض ة ةاً التوجه الكبير ال التسة ةةو االلكتروني لدى المسة ةةتهلف الفلسة ةةطيني وخاصة ةةة
بسةةب

توفر األجهزة الذكية ووسةةائل التواصةةل االجتماعي  ,واسةةتغالل ذلف من قبل التجار للتسةةوي

لمنتجاتهم من خالل مواقع التواصة ة ة ة ةةل االجتماعي المختلفة خاص ة ة ة ةةة الفيس بوف  ,مما سةة ة ة ةةاهم في
سهولة التواصل مع المستهلف الفلسطيني ,وساهم أيضاً في توليد رغبات واحتياجات لم تكن سابقاً
موجودة لدى األس ة ة ةرة الفلسة ة ةةطينية ,وبالتالي أثر عل تجربة التسة ة ةةو لديها س ة ة ةواء الكترونياً أو عل
أرض الواقع.
 3.4تحليل محاور االستبانة
سيتم تحليل االستبانة بناءاً عل التالي :
أوالً  :تحليل القسم الثاني من الستبانة
حيث تناول سلوف المستهلف من حيث التسو عن طري االنترنت وتم قياس أبعاد سلوف المستهلف
من خالل المراحل الخمس ةةة التي تمر بها عملية الشة ةراء إلتخاذ القرار الشة ةرائي كما بينه ()Kotler
 ,وهي من السؤال الثاني ال السؤال السادس كالتالي :
• قرار الحاجة – يتمثل في السؤال الثاني من االستبانة
• جمع المعلومات عن البدائل – يتمثل في السؤال الثالث من االستبانة
• تقييم البدائل – يتمثل في السؤال الرابع من االستبانة
• اتخاذ القرار الشرائي – يتمثل في السؤال الخامس من االستبانة
• تقييم ما بعد الشراء – يتمثل في السؤال السادس من االستبانة
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السؤال األول  :هل قمت بشراء أي منتج خالل اخر  12شهر بعد رؤية العالن عنه في مواقع
التواصل االجتماعي؟
 %49من المبحوثين بأنهم قاموا بشة ة ةراء منتجات خالل آخر  12ش ة ةةهر بعد رؤية

حيث أجا

اإلعالن عنه في مواقع التواص ةةل االجتماعي  ,وأجا

 %43.9بأنهم لم يقوموا بالشة ةراء عن طري

اإلنترنت خالل آخر  12شة ة ة ة ةةهر ,كما أفاد  %7.1بأنهم ال يذكرون أنهم قاموا بالش ة ة ة ة ةراء عن طري
االنترنت أم ال ,ومن المالحظ أن نس ة ة ة ةةبة من قاموا بالشة ة ة ة ةراء هي األعل مقارنة باإلجابات األخرى,
مما يشير ال توجه المبحوثين للتسو عبر مواقع التواصل االجتماعي  ,كما يوضح الجدول التالي
رقم (: )7-4
الجدول ( :)7- 4إجابات المبحوثين عن القيام بالشراء بعد رؤية اإلعالن في شبكات التواصل االجتماعي خالل
آخر  12شهر
الجابة

العدد

النسبة

نعم

165

% 49.0

ال

148

% 43.9

ال أذكر

24

% 7.1

المجموع

337

% 100.0

السةةةةةةؤال الثاني  :هل تقوم بزيارة صةةةةةةفحات المحالت التجارية على مواقع التواصةةةةةةل االجتماعي
للبحث عن المنتجات والبضائع قبل الذهاب الى السوق لشرائها ؟
يتمثل الس ة ة ة ة ة ة ةؤال الثاني في قياس قرار الحاجة لدى المبحوثين وهي المرحلة األول من عملية
الشراء ,حيث تبدأ عملية الشراء حينما يشعر المستهلف بوجود حاجه لديه ويريد إشباعها سواء كانت
حاجة أسةةاسةةية أو غيرها ,حيث توضةةح النس ة

بأن  %28من المبحوثين يقومون بشةةكل دائم بزيارة

ص ة ةةفحات المحالت التجارية عل مواقع التواص ة ةةل االجتماعي للبحث عن المنتجات والبض ة ةةائع قبل
الذها

ال السة ة ة ةةو  ,و لكن نسة ة ة ةةبة  %39أجابوا بأنهم غالباً ما يقومون بذلف ,بينما أجا
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نسة ة ة ةةبة

 %28من المبحوثين بأنهم يقومون بذلف أحياناً وكانت النسبة األقل لمن ال يقومون بزيارة صفحات
المحالت التجارية عل مواقع التواصل االجتماعي قبل التوجه للسو وتمثل  % 5من المبحوثين,
وذلف يش ةةير ال تأثير مواقع التواص ةةل االجتماعي عل قرار الحاجة للمس ةةتهلف  ,كما هو موض ةةح
في الجدول التالي رقم (: )8-4
الجدول (  : ) 8 - 4إجابات المبحوثين لمرحلة قرار الحاجة
الجابة

العدد

النسبة

دائماً

93

% 28

130

% 39

96

% 28

18

%5

337

% 100.0

غالباً

أحياناً
أبداً

المجموع

السؤال الثالث  :هل تقوم بزيارة الصفحات التجارية على النترنت للبحث عن المنتجات والبضائع
والعروضات قبل الذهاب الى السوق لشراءها ؟
يمثل السةؤال الثالث المرحلة الثانية من عملية الشةراء وهي مرحلة جمع المعلومات عن البدائل ,
حيث عندما يشةةعر المسةةتهلف بأنه بحاجة لسةةلعة ما ،فجنه يقوم بعملية البحث وجمع المعلومات عن
الس ة ةةلعة الم ارد شة ة ة ارئها ،ويتوفر للمس ة ةةتهلف مجموعة من المص ة ةةادر للحصة ة ةول عل المعلومات منها
االنترنت ,حيث أجا

نسة ة ةةبة  % 25من المبحوثين بأنهم دائما يقومون بزيارة صة ة ةةفحات المحالت

التجارية عل االنترنت للبحث عن المنتجات والبض ة ةةائع قبل التوجه للس ة ةةو لشة ة ةراءها  ,بينما أجا
نسة ة ة ةةبة  % 41من المبحوثين بأنهم غالباً ما يقومون بذلف  ,و أجا

نسة ة ة ةةبة  %26من المبحوثين

بأنهم أحياناً يقومون بذلف ,و نسةة ة ة ة ةةبة  %8من المبحوثين ال يقومون بذلف أبداً عل االنترنت ,وذلف
يشير ال توجه المستهلكين الستخدام االنترنت لجمع المعلومات عن البدائل  ,وتأثيرها عل مرحلة
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جمع المعلومات ,و تش ة ةةير النسة ة ة

ال تغير س ة ةةلوف المس ة ةةتهلف في البحث عن البدائل والتوجه ال

االنترنت ,كما هو موضح في الجدول التالي رقم (: )9-4
الجدول (  : ) 9 - 4إجابات المبحوثين لمرحلة جمع المعلومات عن البدائل
الجابة

العدد

النسبة

دائماً

84

% 25

138

% 41

89

% 26

26

%8

337

% 100.0

غالباً

أحياناً
أبداً

المجموع

السةةةةةةةؤال الرابع  :هل تقوم بمقارنة المنتجات والبضةةةةةةةائع والعروضةةةةةةةات عن طريق االنترنت قبل
الذهاب للسوق لشراءها؟
يمثل الس ة ةؤال الرابع المرحلة الثالثة من عملية الش ة ةراء وهي تقييم البدائل  ,حيث يقوم المسة ةةتهلف
بالتقييم لمختلف البدائل المتاحة للسة ة ة ة ة ة ةةلعة الم ارد ش ة ة ة ة ة ة ة ارئها بعد توفير المعلومات الالزمة بناءاً عل
مجموعة من المعايير  ,حيث أجا

 %21من المبحوثين بأنهم يقومون بمقارنة المنتجات والبضائع

عن طري االنترنت قبل التوجه لالنترنت  ,كما أجا
بعملي ةةة التقييم  ,وأج ةةا

 %38من المبحوثين بأنهم غالباً ما يقومون

 %28ب ةةأن ةةه أحي ةةانة ةاً يقومون ب ةةالتقييم والمق ةةارن ةةة  ,كمة ةا أج ةةا

 %13من

المبحوثين بةةأنهم ال يقومون أبةةداً بعمليةةة المقةةارنةةة بين المنتجةةات عن طري االنترنةةت قبةةل الةةذهةةا
للسو لشرائها وهي نسبة قليلة  ,ومن خالل النس

يشير ال تغير سلوف المستهلف و تأثر القرار

الش ةرائي بعملية المقارنة بين البدائل المتاحة عن طري االنترنت كما هو موضةةح في الجدول التالي
رقم (: )10-4
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الجدول (  : ) 10 - 4إجابات المبحوثين لمرحلة تقييم البدائل
الجابة

العدد

النسبة

دائماً

72

% 21

128

% 38

93

% 28

44

% 13

337

% 100.0

غالباً

أحياناً
أبداً

المجموع

السةةةةةةةؤال الخامس  :هل تقوم بالتوجه الى السةةةةةةةوق بعد رؤية العروض التجارية واالعالنات عن
طريق االنترنت لشرائها من المحل التجاري؟
يمثل السؤال الخامس المرحلة الرابعة من مراحل عملية الشراء وهي مرحلة اتخاذ القرار الشرائي,
حيث ينتج عن عملية التقييم إختيار السلعة المناسبة التي تشبع حاجاته ورغباته ،وق ارر الشراء شأنه
شة ة ة ةةأن أي ق ارر باعتباره إختيار بين البدائل المتاحة والمفاضة ة ة ةةلة بين منافعها وتكلفتها  ,حيث أجا
 %25من المبحوثين بأنهم دائماً يقومون باتخاذ القرار الش ةرائي بالتوجه للسةةو بعد رؤية العروض
التجارية عن طري االنترنت لشرائها من المحل التجاري ,كما أفاد  %46من المبحوثين بأنهم غالباً
ما يقومون بذلف  ,كما أفاد  %23من المبحوثين بأنهم أحياناً يقومون باتخاذ القرار الش ةرائي والتوجه
ال تغير سةةلوف

للسةةو  ,بينما أفاد  %5من المبحوثين بأنهم ال يقومون بذلف أبداً  ,وتشةةير النس ة

المستهلف وتأثر اتخاذ القرار الشرائي بالعروضات التجارية واالعالنات عن طري االنترنت كما هو
موضح في الجدول التالي رقم (: )11-4
الجدول (  : ) 11 - 4إجابات المبحوثين لمرحلة اتخاذ القرار الشرائي
الجابة

العدد

النسبة

دائماً

84

% 25

156

% 46

79

% 23

18

%5

337

% 100.0

غالباً

أحياناً
أبداً

المجموع
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الس ةؤال السةةادس  :هل تقوم بتقييم المنتجات ومشةةاركة تجربتك الش ةرائية مع اآلخرين عن طريق
االنترنت ؟
يمثل الس ة ةؤال السة ةةادس من االسة ةةتبانة المرحلة الخامسة ةةة واألخيرة من عملية الش ة ةراء وهي مرحلة
تقييم ما بعد الشةراء  ,حيث بعد عملية الش ة ارء يقوم المسةةتهلف بتقييم عملية إتخاذ ق ارره الش ة ارئي من
حيث توقعاته الس ة ة ةةابقة وهل الس ة ة ةةلعة حققت له اإلش ة ة ةةباع المناسة ة ة ة

أم ال ،فجذا جاءت الس ة ة ةةلعة وف

توقعات المستهلف فجنه سيكون راضياً والعكس صحيح  ,حيث أفاد  %9من المبحوثين بأنهم دائماً
يقومون بعملية التقييم ما بعد الشة ة ة ةراء ,و %20من المبحوثين بأنهم غالباً ما يقومون بذلف ,كما أفاد
 %35من المبحوثين يقومون أحياناً بعملية التقييم بعد الشة ة ةراء  ,والنس ة ةةبة األكبر ال تقوم أبداً بعملية
التقييم بعد الشةراء بنسةبة  , %36ومن المالحظ أنه عل الرغم من تأثر سةلوف المسةتهلف باالنترنت
في جميع مراحل اتخاذ القرار الشة ة ةرائي عن طري االنترنت  ,إال أنه قليال ما يقوم بمش ة ةةاركة تجربته
الشرائية مع ا خرين  ,كما هو موضح في الجدول التالي رقم (:)12-4
الجدول (  : ) 12 - 4إجابات المبحوثين لمرحلة تقييم ما بعد الشراء
الجابة

العدد

النسبة

دائماً

29

%9

69

% 20

119

% 35

120

% 36

337

% 100.0

غالباً

أحياناً
أبداً

المجموع

حيث تتف هذه النتائج في هذا القسم من االستبانة مع دراسة (الياسين )2017 ،التي طبقت
عل قطاع المالبس في األردن  ,ود ارسة ة ةةة (العضة ة ةةايلة )2015 ،التي طبقت عل عينة من طال
جامعة القصة ةةيم ,ود ارسة ةةة ) (Acharya & Bhatt, 2013التي طبقت عل عينة من المسة ةةتهلكين
في الهند  ,وكذلف د ارسة ة ةةة ) (Muntinga, Smit , & Moorman, 2012ود ارسة ة ةةة (القرشة ة ةةي و
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الكيالني , )2015 ،وكذلف د ارس ة ة ة ة ةةة ) ( Efthymios , Carlota , & Miguel , 2010التي
طبقت عل بلدين أوروبيين ذو ثقافة مختلفة وهما اسةةبانيا وهولندا حيث تشةةير نتائج الد ارس ةة إل أن
تماما,
السةةمات األسةةاسةةية لسةةلوف المسةةتهلف عبر اإلنترنت لمسةةتخدمي اإلنترنت في البلدين متشةةابهة ً
كما تش ة ة ة ةةير النتيجة إل ظهور قرية إفت ارض ة ة ة ةةية عالمية  ,وتتف أيض ة ة ة ةةا مع د ارس ة ة ة ةةة (Lorenzo,
)Constantinides, Geurts, & Gómez, 2007
) , Efthymios, 2004وترجع أسة ة ة ة ة ة ةةبا

ود ارس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة (Constantinides ,

االتفا من وجهة نظر الباحثة ال تأثر العالم بالتطور

التكنولوجي الهائل في جميع القطاعات  ,كما أن المس ة ة ة ةةتهلكون يش ة ة ة ةةعرون بمزيد من التفاعل عندما
ي تمكنون من تبةادل آرائهم وخبراتهم بش ة ة ة ة ة ة ةةأن المنتجةات أو الخةدمةات أو الشة ة ة ة ة ة ةةركةات ،وتعتبر مواقع
التواصل اإلجتماعي منصات مناسبة جداً لهذه المشاركة.
ثانياً  :تحليل القسم الثالث من االستبانة
حيث يقوم هذا القس ة ة ة ةةم بقياس مدى تأثير عناص ة ة ة ةةر الوي

 2.0وتطبيقات المحمول عل تجربة

التسو االلكتروني للمستهلف الفلسطيني كالتالي :
المحور األول :مدى تأثير عناصةةةر الويب  2.0على تجربة التسةةةوق للمسةةةتهلك الفلسةةةطيني من
خالل موقع الويب
الجدول رقم ( )13-4يبين الوسط الحسابي الكلي واالنحراف المعياري الكلي الذي يمثل مدى تأثير
عناصة ة ة ة ةةر الوي

 2.0عل تجربة التسةة ة ة ةةو االلكتروني للمس ة ة ة ةةتهلف الفلسة ة ة ة ةةطيني من خالل الموقع

االلكتروني كالتالي :
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 2.0عل تجربة التسو االلكتروني للمستهلف

الجدول (  :)13 - 4نتائج الدراسة لمدى تأثير عناصر الوي

الفلسطيني من خالل موقع الوي
المحور
األول

الدرجة
الكلية

درجة عالية جدا

درجة متوسطة

درجة عالية

درجة متدنية

درجة متدنية

جدا

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

953

35.3%

1377

51.1%

313

11.6%

36

1.3%

17

0.6%

الوسط

الحسابي

المعياري

4.19

0.58

حيث يتضة ة ة ة ةةح من خالل الجدول أعاله رقم ( )13-4بأن درجة تأثير عوامل الوي
تجربة التسة ة ةةو االلكتروني للمبحوثين عالية فقد بلغ مجموع نس ة ة ة
نس ة ةةبة مرتفعة  ,ومجموع نسة ة ة

االنحراف

 2.0عل

"الدرجة عالية" ( )%86.4وهي

"الدرجة متدنية" ( , )%1.9ونس ة ةةبة اإلجابة "درجة متوس ة ةةطة" بلغت

( , ) %11.6وبلغ المتوسة ة ة ة ةةط الحسة ة ة ة ةةابي للدرجة الكلية ( )4.19واالنحراف المعياري الكلي مقداره
(.)0.58
حيث يتفرع عن هذا المحور العنصرين التاليين :
العنصر األول  :شبكات التواصل االجتماعية
الجدول رقم ( )14-4يبين األوس ةةاط الحس ةةابية واالنحرافات المعيارية والنسة ة
المتعلقة بعنصر الوي

المئورية لفقرات األداة

 2.0وهو "شبكات التواصل االجتماعي" كالتالي :

الجدول (  : ) 14 - 4نتائج الدراسة لمدى تأثير عنصر الشبكات االجتماعية عل تجربة التسو االلكتروني
العنصر األول :
شبكات التواصل
االجتماعي
يوفر الموقع المعلومات
التي أحتاجها للشراء

يوفر الموقع امكانية

مشاركة المعلومات مع

درجة عالية جدا

درجة عالية

درجة متوسطة

درجة متدنية

درجة متدنية
جدا

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

87

26%

204

61%

43

13%

1

0%

2

1%

112

33%

182

54%

40

12%

2

1%

1

0%

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.11

0.66

4.19

0.68

االصدقاء
يوفر الموقع امكانية

التعلي عل المنتجات

126

37%

175

52%

30

بشكل فعال

104

9%

5

1%

1

0%

4.25

0.70

تقييم المنتجات في

الموقع متوفرة بشكل

110

33%

166

49%

14%

48

10

3%

3

1%

4.10

0.81

فعال
المجموع

435

32.3%

727

53.9%

161

11.9%

18

1.3%

7

0.5%

4.16

0.56

يوضح الجدول رقم ( )14-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مؤشر من عناصر
الشبكات االجتماعية التي تقيس مدى تأثيرها عل تجربة التسو االلكتروني  ,وتشير الدرجة الكلية
الواردة في الجدول أن تأثير عنصة ة ة ة ة ة ةةر "شة ة ة ة ة ة ةةبكات التواص ة ة ة ة ة ة ةةل االجتماعي" عل المبحوثين عالية
( )%86.2وهي نس ة ةةبة مرتفعة  ,بينما كان مجموع نس ة ةةبة الدرجة المتدنية ( )%1.9ونس ة ةةبة الدرجة
المتوس ةةطة ( , )%11.9وبلغ المتوس ةةط الحس ةةابي للدرجة الكلية ( )4.16واالنحراف المعياري الكلي
مقداره ( , )0.56مما يدل أن تأثير "ش ةةبكات التواص ةةل االجتماعي" عل س ةةلوف المس ةةتهلف الشة ةرائي
مرتفعة جداً.
كما يتضةةةح من خالل الجدول رقم ( )14-4تأثير كل مؤشة ةةر من مؤش ة ةرات "ش ةةبكات التواص ةةل
االجتماعي" عل تجربة التسو االلكتروني كالتالي :
 المؤش ةةر (" )S1دعم العمالء  "Customer Supportالمتمثل في السة ةؤال رقم (" : )7هل يوفرالموقع المعلومات التي أحتاجها للش ة ة ةراء " ,حيث أن مجموع نسة ة ةةبة "الدرجة عالية" ( )%86.4وهي
نس ة ةةبة مرتفعة  ,ومجموع نسة ة ة

"الدرجة متدنية" ( , )%0.9ونس ة ةةبة اإلجابة "درجة متوس ة ةةطة" بلغت

( , ) %12.8مما يشير ال تأثير مؤشر "دعم العمالء " عل تجربة التسو االلكتروني.
 المؤشر (" )S2مشاركة المعلومات  "Information Sharingالمتمثل في السؤال رقم " : 8هليوفر الموقع إمكانية مشة ة ةةاركة المعلومات مع األصة ة ةةدقاء "  ,حيث أن مجموع نسة ة ةةبة "الدرجة عالية"
( )%87.2وهي نس ة ةةبة مرتفعة  ,ومجموع نسة ة ة

"الدرجة متدنية" ( , )%0.9ونس ة ةةبة اإلجابة "درجة
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متوسة ة ة ةةطة" بلغت ( , ) %11.9مما يشة ة ة ةةير ال تأثير مؤشة ة ة ةةر "مشة ة ة ةةاركة المعلومات " عل تجربة
التسو االلكتروني.
 المؤش ة ة ة ةر (" )S3التعليقات  "Commentsالمتمثل في الس ة ة ة ةؤال رقم " : 9يوفر الموقع إمكانيةالتعلي عل المنتجات بشةةكل فعال"  ,حيث أن مجموع نسةةبة "الدرجة عالية" ( )%89.3وهي نسةةبة
مرتفعة  ,ومجموع نسة

"الدرجة متدنية" ( , )%1.8ونسةبة اإلجابة "درجة متوسةطة" بلغت (%8.9

)  ,مما يشير ال تأثير مؤشر "التعليقات" عل تجربة التسو االلكتروني.
 المؤشة ة ة ة ة ة ةةر (" )S4تقييم المنتجات  "Product Ratingالمتمثل في الس ة ة ة ة ة ة ةؤال رقم " :10تقييمالمنتجات في الموقع متوفرة بشة ة ةةكل فعال " حيث أن مجموع نسة ة ةةبة "الدرجة عالية" ( )%81.9وهي
نس ة ةةبة مرتفعة  ,ومجموع نسة ة ة

"الدرجة متدنية" ( , )%3.9ونس ة ةةبة اإلجابة "درجة متوس ة ةةطة" بلغت

( , ) %14.2مما يشير ال تأثير مؤشر "تقييم المنتجات" عل تجربة التسو االلكتروني.
العنصر الثاني  :توجيه التفاعل
الجدول رقم ( )15-4يبين األوس ةةاط الحس ةةابية واالنحرافات المعيارية والنسة ة
المتعلقة بعنصر الوي

المئورية لفقرات األداة

 2.0وهو "توجيه التفاعل" كالتالي :

الجدول (  : ) 15 - 4نتائج الدراسة لمدى تأثير عنصر توجيه التفاعل عل تجربة التسو االلكتروني
العنصر الثاني :
توجيه التفاعل

يمكن الحصول

عل المعلومات

درجة عالية جدا
ت
120

%
36%

درجة عالية
ت
168

%
50%

درجة متوسطة
%

ت

12%

39

درجة متدنية
ت
6

%
2%

درجة متدنية
جدا

ت
4

%
1%

الوسط

الحسابي

4.17

االنحراف

المعياري

0.79

بسهولة
يمكن الوصول إل
المنتجات المطلوبة

120

36%

166

49%

42

12%

7

2%

2

1%

4.17

0.77

ُيسهل الموقع
عملية التفاعل

117

35%

167

50%

48

14%

4

1%

1

0%

4.17

0.73

بسهولة
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يمتاز الموقع

بسهولة االستخدام
المجموع

161

48%

149

44%

23

7%

1

0%

3

1%

4.38

0.71

518

38.4%

650

48.2%

152

11.3%

18

1.3%

10

0.7%

4.22

0.61

يوض ة ة ةةح الجدول رقم ( )15-4المتوس ة ة ةةطات الحس ة ة ةةابية واالنحرافات المعيارية لكل مؤش ة ة ةةر من
عناصة ةةر"توجيه التفاعل " التي تقيس مدى تأثيرها عل تجربة التسة ةةو االلكتروني  ,وتشة ةةير الدرجة
الكلية الواردة في الجدول أن تأثير عنصة ة ةةر "توجيه التفاعل" عل المبحوثين عالية ( )%86.6وهي
نسةة ة ة ة ةةبة مرتفعة  ,بينما كان مجموع نسةة ة ة ة ةةبة الدرجة المتدنية ( )%2.1ونس ة ة ة ة ةةبة الدرجة المتوسةة ة ة ة ةةطة
( , )%11.3وبلغ المتوسة ة ة ة ة ةةط الحسة ة ة ة ة ةةابي للدرجة الكلية ( )4.22واالنحراف المعياري الكلي مقداره
( , )0.61مما يدل أن تأثير "توجيه التفاعل" عل سلوف المستهلف الشرائي مرتفعة جداً.
كما يتضة ة ةةح من خالل الجدول ( )15-4تأثير كل مؤشة ة ةةر من مؤش ة ة ةرات "توجيه التفاعل" عل
تجربة التسو االلكتروني كالتالي :
 المؤش ة ة ةةر (" )I1البحث عن المنتجات  "Product Searchingالمتمثل في السة ة ة ةؤال  11و 12فياالسةةتبانة  ,حيث أن " الس ةؤال رقم ( : )11يمكن الحصةةول عل المعلومات بسةةهولة" ,مجموع نسةةبة
"الدرجة عالية" ( )%85.5وهي نس ة ة ةبة مرتفعة ,ومجموع نس ة ة ة

"الدرجة متدنية" ( , )%3.0ونس ة ةةبة

اإلجابة "درجة متوس ة ة ة ة ة ةةطة" بلغت ( , )%11.6والسة ة ة ة ة ة ةؤال رقم )" : (12هل يمكن الوص ة ة ة ة ة ةةول ال
المنتجات المطلوبة بسهولة"  ,حيث أن مجموع نسبة "الدرجة عالية" ( )%84.9وهي نسبة مرتفعة,
ومجموع نس

"الدرجة متدنية" ( , )%2.7ونسبة اإلجابة "درجة متوسطة" بلغت (. )%12.5

مما يشير ال تأثير مؤشر "البحث عن المنتجات" عل تجربة التسو االلكتروني.
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 المؤشر (" )I2التفاعل  "Interactionالمتمثل في في السؤال  13و 14في االستبانة  ,حيث أن "الس ة ةؤال رقم ( : )13يسة ةةهل الموقع عملية التفاعل " ,مجموع نسة ةةبة "الدرجة عالية" ( )%84.3وهي
نس ة ة ةبة مرتفعة ,ومجموع نس ة ة ة

"الدرجة متدنية" ( , )%1.5ونسة ة ةةبة اإلجابة "درجة متوسة ة ةةطة" بلغت

( , )%14.2والس ةؤال رقم  : 14يمتاز الموقع بسةةهولة االسةةتخدام" ,حيث أن مجموع نسةةبة "الدرجة
عالية" ( )%92.0وهي نسة ة ةةبة مرتفعة ,ومجموع نس ة ة ة

"الدرجة متدنية" ( , )%1.2ونسة ة ةةبة اإلجابة

"درجة متوس ة ة ة ةةطة" بلغت ( , )%6.8مما يش ة ة ة ةةير ال تأثير مؤش ة ة ة ةةر "التفاعل" عل تجربة التس ة ة ة ةةو
االلكتروني.
حيث تتف نتائج الد ارسة ةةة مع د ارسة ةةة ) (Huynh, 2012التي طبقت عل عينة من الطال
في نيوزيلندا الذي يشير ال تأثير عامل الشبكات االجتماعية بواسطة عامل توجيه التفاعل  ,وتتف
مع د ارسة ة ة ة ة ةةة ) (Corrocher, 2011التي طبقت عل عينة من مسة ة ة ة ة ةةتخدمي أدوات الوي

, 2.0

ود ارس ة ة ةةة ) (Kim, Lee, & Lee, 2011التي طبقت عل الش ة ة ةةركات الص ة ة ةةغيرة والمتوس ة ة ةةطة في
الواليات المتحدة  ,وكذلف د ارس ة ة ة ة ةةة (أحمد )2010 ،و د ارس ة ة ة ة ةةة (Wirtz, Schilke, & Ullrich,
) , 2010حيث تشة ة ة ة ةةير ال

تأثير أدوات الوي

 2.0وخاصة ة ة ة ةةة عوامل التواصة ة ة ة ةةل اإلجتماعي

والتفاعل معها  ،والتي تؤثر عل سلوف المستهلكين عبر االنترنت.
المحور الثاني  :مدى تأثير استخدام تطبيق المحمول على تجربة التسوق االلكتروني
الجدول رقم ( )16-4يبين الوسط الحسابي الكلي واالنحراف المعياري الكلي الذي يمثل مدى تأثير
استخدام تطبي المحمول عل تجربة التسو االلكتروني كالتالي :
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الجدول (  : ) 16 - 4نتائج الدراسة لمدى تأثير استخدام تطبي المحمول عل تجربة التسو االلكتروني
المحور الثاني
يسهل التطبي
عملية التفاعل
يسهل التطبي
العثور عل

درجة عالية جدا

درجة عالية

درجة متوسطة

درجة متدنية

درجة متدنية
جدا

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

112

33%

185

55%

35

10%

2

1%

3

1%

131

39%

177

53%

25

7%

2

1%

2

1%

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.19

0.71

4.28

0.68

المنتجات
يمتاز تطبي الهاتف
بسهولة االستخدام

124

37%

170

50%

39

12%

2

1%

2

1%

4.22

0.72

يسهل التطبي

الوصول للمحتوى

في كل مكان أتواجد

117

35%

162

48%

47

14%

6

2%

5

1%

4.13

0.82

به

يمكن استخدام
التطبي في أي

مكان وزمان

141

42%

141

42%

45

13%

7

2%

3

1%

4.22

0.82

يسهل استخدام
التطبي حفظ

البيانات وتخزينها

106

31%

166

49%

57

17%

6

2%

2

1%

4.09

0.78

عل الهاتف
المحمول

استخدام التطبي
يولد لدي الشعور

بالراحة نظ ار لصغر
حجم الهاتف

130

39%

168

50%

31

9%

5

1%

3

1%

4.24

0.75

المحمول وسهولة

حمله

استخدام التطبي ع

الهاتف المحمول

ألنه أقل كلفة من

136

40%

139

41%

54

16%

6

2%

2

1%

4.19

0.81

الحواسي
المجموع

997

37.0%

1308

48.5%

333

12.4%

36

1.3%

22

0.8%

4.20

0.58

يتضة ة ة ة ةةح من خالل الجدول رقم ( )16-4أعاله بأن درجة تأثير اسة ة ة ة ةةتخدام تطبيقات المحمول عل
تجربة التسةو للمبحوثين عالية فقد بلغ مجموع نسة
ومجموع نسة ة ة ة

الدرجة عالية ( )%85.5وهي نسةبة مرتفعة ,

الدرجة المتدنية ( , )%2.2ونس ة ة ةةبة اإلجابة "درجة متوس ة ة ةةطة" بلغت (, ) %12.4

وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ( )4.20واالنحراف المعياري الكلي مقداره (. )0.58
109

كما يتضةةح من خالل الجدول ( )16-4تأثير كل مؤشةةر من مؤشةرات "تطبيقات الهاتف المحمول"
عل تجربة التسو االلكتروني كالتالي :
 المؤشة ةةر (" )M1البسة ةةاطة  "Simplicityالمتمثل في الس ة ةؤال  15و 16في االس ةةتبانة  ,حيث أن "الس ةؤال رقم ( : )15يسةةهل التطبي عملية التفاعل " ,مجموع نسةةبة "الدرجة عالية" ( )%88.1وهي
نسة ة ةةبة مرتفعة ,ومجموع نس ة ة ة

"الدرجة متدنية" ( , )%1.5ونسة ة ةةبة اإلجابة "درجة متوسة ة ةةطة" بلغت

( , )%10.4و" الس ة ةؤال رقم  :16يسة ةةهل التطبي العثور عل المنتجات " ,حيث أن مجموع نسة ةةبة
"الدرجة عالية" ( )%91.4وهي نسةة ةةبة مرتفعة ,ومجموع نس ة ة ة

"الدرجة متدنية" ( , )%1.2ونس ة ةةبة

اإلجابة "درجة متوسطة" بلغت (. )%7.4
مما يشير ال تأثير مؤشر "البساطة " عل تجربة التسو االلكتروني.
 المؤشةةر ( " )M2سةةهولة االسةةتخدام  "Usabilityالمتمثل في السةؤال  17و  18و 19في االسةةتبانة ,حيث أن " السة ةؤال رقم ( : )17يمتاز تطبي الهاتف بس ةةهولة االس ةةتخدام " ,مجموع نس ةةبة "الدرجة
عالية" ( )%87.2وهي نسة ة ةةبة مرتفعة ,ومجموع نس ة ة ة

"الدرجة متدنية" ( , )%1.2ونسة ة ةةبة اإلجابة

"درجة متوسطة" بلغت ( ,)%11.6و" السؤال رقم ( :(18يسهل التطبي الوصول للمحتوى في كل
مكان أتواجد به" ,حيث أن مجموع نس ة ة ة ةةبة "الدرجة عالية" ( )%82.8وهي نس ة ة ة ةةبة مرتفعة ,ومجموع
نسة ة

"الدرجة متدنية" ( , )%3.3ونس ةةبة اإلجابة "درجة متوس ةةطة" بلغت ( , )%13.9و"السة ةؤال

رقم ( :(19يمكن اسة ة ة ةةتخدام التطبي في أي مكان وزمان " ,حيث أن مجموع نسة ة ة ةةبة "الدرجة عالية"
( )%83.7وهي نسة ة ةةبة مرتفعة ,ومجموع نس ة ة ة

"الدرجة متدنية" ( , )%3.0ونسة ة ةةبة اإلجابة "درجة

متوسطة" بلغت (. )%13.4
مما يشير ال تأثير مؤشر "سهولة االستخدام " عل تجربة التسو االلكتروني.
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 المؤشةةر (" )M3الطابع الشةةخصةةي  "Personalizationالمتمثل في السةؤال  20و  21و  22فياالس ة ةةتبانة  ,حيث أن " السة ة ةؤال رقم ( : )20يس ة ةةهل اس ة ةةتخدام التطبي حفظ البيانات وتحزينها عل
الهاتف المحمول " ,مجموع نسة ة ة ةةبة "الدرجة عالية" ( )%80.7وهي نسة ة ة ةةبة مرتفعة ,ومجموع نس ة ة ة ة
"الدرجة متدنية" ( , )%2.4ونس ة ة ة ةةبة اإلجابة "درجة متوس ة ة ة ةةطة" بلغت ( , )%16.9و" السة ة ة ة ةؤال رقم
( :(21اسة ة ةةتخدام التطبي يولد لدي الشة ة ةةعور بالراحة نظ اًر لصة ة ةةغر حجم الهاتف المحمول وسة ة ةةهولة
حمله" ,حيث أن مجموع نسبة "الدرجة عالية" ( )%88.4وهي نسبة مرتفعة ,ومجموع نس

"الدرجة

متدنية" ( , )%2.4ونسبة اإلجابة "درجة متوسطة" بلغت ( , )%9.2و"السؤال رقم ( :(22استخدام
التطبي عل الهاتف المحمول ألنه أقل كلفة من الحواسي " ,حيث أن مجموع نسبة "الدرجة عالية"
( )%81.6وهي نسة ة ةةبة مرتفعة ,ومجموع نس ة ة ة

"الدرجة متدنية" ( , )%2.4ونسة ة ةةبة اإلجابة "درجة

متوسطة" بلغت (. )%16.0
مما يشير ال تأثير مؤشر "الطابع الشخصي" عل تجربة التسو االلكتروني.
حيث تتواف نتائج الد ارسة ة ة ة ة ة ةةة مع د ارسة ة ة ة ة ة ةةة ) (Samarhan, 2016التي طبقت عل عينة من
المس ة ة ةةتهلكين داخل متجر في فنلندا  ,ود ارس ة ة ةةة ) (Hu, Ho, Kao, & Hsieh, 2015ود ارس ة ة ةةة
(حميدة )2014 ،ودراسة ) (Chen, 2013ودراسة )(Holmes, Byrne, & Rowley, 2013
 ,حيث تشة ةةير الد ارسة ةةات ال تأثير تطبيقات المحمول واسة ةةتخدام الهواتف المحمولة نظ اًر النتشة ةةارها
الواسع عل تجربة التسو الشرائي وسلوكه الشرائي كذلف.
المحور الثالث  :قياس تجربة التسوق االلكتروني
الجدول رقم ( )17-4يبين الوس ة ة ة ة ةةط الحس ة ة ة ة ةةابي الكلي واالنحراف المعياري الكلي الذي يمثل تجربة
التسو االلكتروني للمبحوثين كالتالي :
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الجدول (  : ) 17 - 4نتائج الدراسة لقياس تجربة التسو االلكتروني
المحور الثالث

درجة عالية جدا
ت

%

درجة عالية
ت

%

درجة متوسطة
ت

%

درجة متدنية
ت

%

درجة متدنية
جدا
ت

%

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

سأقوم بالبحث عن
المعلومات

والعروضات عل

الموقع قبل التوجه

122

36%

164

49%

46

14%

2

1%

3

1%

4.19

0.75

للسو للشراء
سوف أوصي

باستخدام هذا الموقع
تمتاز تجربة التسو

عبر الموقع بالمتعة
الموقع يسهل من

اتخاذ القرار الشرائي

117

35%

172

51%

45

13%

1

0%

2

1%

4.19

0.72

139

41%

156

46%

38

11%

2

1%

2

1%

4.27

0.73

123

36%

162

48%

41

12%

5

1%

6

2%

4.16

0.83

للمنتجات /الخدمات

تمتاز تجربة التسو
االلكتروني بالراحة في

132

39%

169

50%

29

9%

3

1%

4

1%

4.25

0.75

البحث عن المنتجات
المجموع

633

37.6%

823

48.8%

199

11.8%

13

0.8%

17

1.0%

4.21

0.63

يتض ة ة ةةح من خالل الجدول رقم ( )17-4أعاله بأن تجربة التس ة ة ةةو االلكتروني للمبحوثين عالية
فقد بلغ مجموع نس ة

الدرجة عالية ( )%86.4وهي نسةةبة مرتفعة  ,ومجموع نس ة

الدرجة المتدنية

( , )%1.8ونس ة ةةبة اإلجابة "درجة متوس ة ةةطة" بلغت ( , ) %11.8وبلغ المتوس ة ةةط الحس ة ةةابي للدرجة
الكلية ( )4.21واالنحراف المعياري الكلي مقداره (.)0.63
كما يتضة ةةح من خالل الجدول ( )17-4تأثر كل مؤشة ةةر من مؤش ة ةرات تجربة التسة ةةو االلكتروني
كالتالي :
 المؤشر (" )E1متعة التسو  "Enjoymentالمتمثل في السؤال  23و  24و  25في االستبانة ,حيث أن " الس ةؤال رقم ( : )23سةةأقوم بالبحث عن المعلومات والعروضةةات عل الموقع قبل التوجه
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للسةةو للشةراء" ,مجموع نسةةبة "الدرجة عالية" ( )%84.9وهي نسةةبة مرتفعة ,ومجموع نسة

"الدرجة

متدنية" ( , )%1.5ونسبة اإلجابة "درجة متوسطة" بلغت ( ,)%13.6و" السؤال رقم ( :(24سوف
أوص ة ة ة ةةي باس ة ة ة ةةتخدام هذا الموقع " ,حيث أن مجموع نس ة ة ة ةةبة "الدرجة عالية" ( )%85.8وهي نس ة ة ة ةةبة
مرتفعة ,ومجموع نس ة ة ة ة ة ة ة

"الدرجة متدنية" ( , )%0.9ونسة ة ة ة ة ة ةةبة اإلجابة "درجة متوسة ة ة ة ة ة ةةطة" بلغت

( , )%13.4و"السة ة ة ة ةؤال رقم ( :(25تمتاز تجربة التس ة ة ة ةةو عبر الموقع بالمتعة " ,حيث أن مجموع
نس ة ة ةةبة "الدرجة عالية" ( )%87.5وهي نس ة ة ةةبة مرتفعة ,ومجموع نسة ة ة ة

"الدرجة متدنية" (, )%1.2

ونسبة اإلجابة "درجة متوسطة" بلغت (. )%11.3
مما يشير ال تأثر مؤشر "متعة التسو " من خالل تجربة التسو االلكتروني.
 المؤشة ةةر (" )E2سة ةةهولة االسة ةةتخدام  "Usabilityالمتمثل في الس ة ةؤال  26و  27في االسة ةةتبانة ,حيث أن " الس ة ة ة ةؤال رقم ( : )26الموقع يسة ة ة ةةهل من اتخاذ القرار الش ة ة ة ةرائي للمنتجات  /الخدمات ",
مجموع نسة ة ة ة ة ة ةةبة "الدرجة عالية" ( )%84.6وهي نسة ة ة ة ة ة ةةبة مرتفعة ,ومجموع نس ة ة ة ة ة ة ة

"الدرجة متدنية"

( , )%3.3ونسبة اإلجابة "درجة متوسطة" بلغت ( , )%12.2والسؤال رقم ( " :(27تمتاز تجربة
التسة ة ة ة ة ة ةةو االلكتروني بالراحة في البحث عن المنتجات" ,حيث أن مجموع نسة ة ة ة ة ة ةةبة "الدرجة عالية"
( )%89.3وهي نسةة ة ةةبة مرتفعة ,ومجموع نس ة ة ة ة

"الدرجة متدنية" ( ,)%2.1ونس ة ة ةةبة اإلجابة "درجة

متوسطة" بلغت (. )%8.6
مما يشير ال تأثر مؤشر "سهولة االستخدام " من خالل تجربة التسو االلكتروني .
وذلف يتف مع د ارسة ة ةةة (الزيادات ،المناص ة ة ةرة ،و النسة ة ةةور )2016 ،ود ارسة ة ةةة (القرشة ة ةةي و الكيالني،
 )2015ود ارسة ة ةةة ) ( Efthymios , Carlota , & Miguel , 2010و د ارسة ة ةةة (Lorenzo,
)Constantinides, Geurts, & Gómez, 2007
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ود ارس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة (Constantinides ,

) , Efthymios, 2004وترى الباحثة أن هذا التواف مع نتائج الدراسة يعزى ال أن التسو عن
طري اإلنترنت وسةةيلة مريحة وسةةهلة وتوفيرية أيض ةاً نظ اًر لوجود العديد من الخيارات للمسةةتهلكين ،
وتوفر اسةةةتخدام االنترنت في كل زمان ومكان وفي جميع القطاعات  ,حيث أص ةةبح جزء من حياتنا
اليومية التي يصع

التخلي عنه ,لكن عل الرغم من هذا فال تخلو من بعض المخاطر التي يج

أخذها بعين االعتبار.
كما أن تسة ة ةةارع تطورات التقنية ،سة ة ةةاهمت في أن يصة ة ةةبح المسة ة ةةتهلف ال يرض ة ة ة بأقل من خدمة
إلكترونية متكاملة ،يسة ة ة ة ة ةةتطيع من خاللها ش ة ة ة ة ة ةراء احتياجاته ودفع قيمتها بطريقة إلكترونية ،ومن ثم
يتسلمها أمام با

منزله ،فعل الرغم من المتعة التي قد يشعر بها البعض في أثناء ذهابهم للتسو

بين المحال في األس ة ة ةوا التجارية ،فجن كثيرين باتوا يفضة ة ةةلون التسة ة ةةو عبر اإلنترنت؛ األمر الذي
س ة ة ة ةةاهم بنمو مض ة ة ة ةةاعف في التجارة اإللكترونية ,كما هو موض ة ة ة ةةح من خالل حجم البريد الوارد من
الخارج حس

إحصائيات البريد الفلسطيني في الجدول رقم (.)1-1

السؤال  :أيهما تفضل في التسوق االلكتروني والبحث عن المنتجات ؟
أفاد نسة ة ة ة ةةبة (  )79.5%من المبحوثين بأنهم يفضة ة ة ة ةةلون اسة ة ة ة ةةتخدام الهاتف المحمول في التسة ة ة ة ةةو
االلكتروني  ,بينما أجا

(  )20.5%من المبحوثين بأنهم يفضلون استخدام الموقع االلكتروني كما

هو موضح في الجدول رقم ( )18-4كالتالي:
الجدول (  : ) 18 - 4نتائج الدراسة لتفضيل (الموقع االلكتورني أو التطبي ) في التسو االلكتروني
أيهما تفضل في التسوق االلكتروني والبحث عن المنتجات :

العدد

النسبة

الموقع االلكتروني

69

20.5%

تطبي الهاتف المحمول

268

79.5%

المجموع

337

100%
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ترى الباحثة بأن ارتفاع نس ة ة ةةبة تفض ة ة ةةيل المبحوثين الس ة ة ةةتخدام تطبيقات الهاتف المحمول عن
الموقع االلكتروني في التس ة ة ة ةةو االلكتروني هي نس ة ة ة ةةبة متوقعه وذلف النتش ة ة ة ةةار اس ة ة ة ةةتخدام الهواتف
المحمولة وما تتميز به من ص ة ة ة ة ة ةةغر حجمها وامكانية اس ة ة ة ة ة ةةتخدامها في كل زمان ومكان  ,حيث أن
التطورات السة ة ةةريعة في صة ة ةةناعة الهواتف المحمولة والتطبيقات المرتبطة بها أحدثت تغييرات جذرية
في مفهوم التجارة االلكترونية وس ة ة ة ة ةةلوف المس ة ة ة ة ةةتهلف عبر الهاتف المحمول  ,فخص ة ة ة ة ةةائص الهاتف
المحمول ساعدت بتطبي األنشطة التسويقية لتلبية االحتياجات والرغبات الفعلية للمستهلكين.
 4.4اختبار الفرضيات
حيث سيتم اختبار فرضيات الدراسة كالتالي :
• الفرضةةية الرئيسةةية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحص ةةائية الس ةةتخدام أدوات الوي

 2.0التفاعلي

عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
الجدول التالي رقم ( )19-4يوضةةح مصةةفوفة معامالت االرتباط بيرسةةون بين المتغيرات المسةةتقلة (
أدوات الوي

 2.0التفاعلي) والمتغيرات التابعة ( تجربة التسو اإللكتروني وعناصرها ) :
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الجدول (  : ) 19 - 4مصفوفة قيم معامالت اال رتباط بيرسون بين المتغيرات المستقلة ( أدوات الوي

2.0

التفاعلي ) والمتغيرات التابعة ( تج ربة التسو اإللكتروني وعناصرها )

شبكات التواصل
االجتماعي
توجيه التفاعل

أدوات الويب 2.0

متعة التسوق
سهولة
االستخدام_E2
تجربة التسوق
االلكتروني

شبكات التواصل
االجتماعي

توجيه
التفاعل

أدوات
الويب 2.0

متعة
التسوق

1

معامل بيرسون
مستوى الداللة

سهولة
تجربة التسوق
االستخدام_ E2االلكتروني

**.691

**.911

**.589

**.498

**.586

.000

.000

.000

.000

.000

1

**.928

**.611

**.552

**.629

.000

.000

.000

.000

1

**.653

**.572

**.662

.000

.000

.000

1

**.691

**.904

.000

.000

1

**.934

معامل بيرسون

**.691

مستوى الداللة

.000

معامل بيرسون

**.911

**.928

مستوى الداللة

.000

.000

معامل بيرسون

**.589

**.611

**.653

مستوى الداللة

.000

.000

.000

معامل بيرسون

**.498

**.552

**.572

**.691

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

معامل بيرسون

**.586

**.629

**.662

**.904

**.934

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

.000

.000
1

** دالة عند مستوى الداللة . 0.05

ويالحظ من مصة ة ة ة ة ة ةةفوفة معامالت االرتباط بيرسة ة ة ة ة ة ةةون في الجدول رقم ( )19-4بأنه يوجد
ارتباطات دالة إحصة ة ةةائيا بين المتغيرات المسة ة ةةتقلة والمتغيرات التابعة ,مما يشة ة ةةير إل وجود أثر ذو
داللة إحص ة ة ةةائية الس ة ة ةةتخدام أدوات الوي

 2.0التفاعلي عل تحس ة ة ةةين تجربة التس ة ة ةةو اإللكتروني,

وبلغت قيمة معامل االرتباط بيرس ة ة ةةون بين اس ة ة ةةتخدام أدوات الوي

 2.0التفاعلي و تحس ة ة ةةين تجربة

التسو اإللكتروني( ,)0.662وبلغت قيمة معامل االرتباط بيرسون بين استخدام أدوات الوي

2.0

التفاعلي و متعة التس ة ةةو ( ,)0.653كما بلغت قيمة معامل االرتباط بيرس ة ةةون بين اس ة ةةتخدام أدوات
الوي

 2.0التفاعلي و سة ةةهولة االسة ةةتخدام( ,)0.572وجميعها دالة إحصة ةةائيا(مسة ةةتويات الداللة لها

أقل من  )0.05وهي طردية ,وبالتالي يتم رفض الفرضة ة ة ةةية الصة ة ة ةةفرية ,ويسة ة ة ةةتنتج بأنه يوجد أثر ذو
داللة إحصةةائية السةةتخدام أدوات الوي

 2.0التفاعلي عل تحسةةين تجربة التسةةو اإللكتروني ,وأن
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 2.0التفاعلي يؤثر بشة ة ة ةةكل إيجابي عل تحس ة ة ة ةين

هذا األثر طردي أي أن اسة ة ة ةةتخدام أدوات الوي
تجربة التسو اإللكتروني.

ومن أجل فحص أثر شبكات التواصل االجتماعي و توجيه التفاعل والتي تمثل أدوات الويب
 2.0على تحسين تجربة التسوق اللكتروني ,سوف يتم استخدام أسلوب االنحدار المتعدد بهدف
المقارنة بين هذه المتغيرات المستقلة ,وذلك على النحو التالي:
الجدول (  : ) 20 - 4نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد لفحص أثر أدوات الوي

(2.0شبكات

التواصل االجتماعي ,توجيه التفاعل) عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
المتغيرات المستقلة

معامل
Beta

الخطأ
المعياري
S.E

معامل
Beta
المعياري

قيمة
اختبار
(ت)
T

مستوى
الداللة
اإلحصائية
Sig.

معامل تضخم
التباين بعد
التجسير
VIF

شبكات التواصل
االجتماعي

0.326

0.064

0.290

5.113

0.000

1.916

توجيه التفاعل

0.437

0.058

0.428

7.557

0.000

1.916

معامل التحديد( 0.439=)R2قيمة (sig.=0.000 , 130.922=)F_ANOVA
المتغير التابع :تجربة التسوق االلكتروني

ويالحظ من نتائج الجدول الساب

رقم ( )20-4بأن قيمة ف( )F_ANOVAدالة

إحصائيا(مستوى الداللة  Sig.أقل من  )0.05مما يدل عل مالئمة أسلو تحليل االنحدار الخطي
المتعدد المستخدم في فحص العالقات ,و معامل التحديد( 0.439 =)R2يدل عل أن المتغيرات
المستقلة قادرة عل تفسير التغير في المتغير التابع بنسبة  %43.9وباقي التفسير يرجع لمتغيرات
أخرى لم يتم دراستها ,كذلف يتضح بأن معامالت تضخم التباين جميعها أقل من  10مما يدل عل
عدم وجود مشكلة الترابط الخطي( )Multicollinearityبين المتغيرات المستقلة أي أنه ال يوجد
ارتباطات بين المتغيرات المستقلة تؤثر عل

العالقة بينها وبين المتغير التابع ( Kutner,

) , Nachtsheim, Neter, & Li , 2005وبالتالي يستنتج مما سب مالئمة أسلو
الخطي المتعدد المستخدم في فحص العالقات.
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االنحدار

و من نتائج تحليل االنحدار يستنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر شبكات التواصل
االجتماعي عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني عند مستوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن
مستوى الداللة الختبار ت= 0.000وهو أقل من مستوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير
المستقل( 0.326=)Betaوهي موجبة مما يدل عل أن هذا األثر طردي أي أن عنصر شبكات
التواصل االجتماعي يؤثر بشكل إيجابي عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
كما يستنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر توجيه التفاعل عل

تحسين تجربة

التسو اإللكتروني عند مستوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مستوى الداللة الختبار
ت= 0.000وهو أقل من مستوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير المستقل( 0.437=)Betaوهي
موجبة مما يدل عل أن هذا األثر طردي أي أن عنصر توجيه التفاعل يؤثر بشكل إيجابي عل
تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
و للمقارنة بين أثر أدوات الوي

 2.0يتضح بأن توجيه التفاعل أكثر تأثي ار عل تحسين

تجربة التسو اإللكتروني من شبكات التواصل االجتماعي وذلف ألن معامل بيتا( )Betaالمعياري
لتوجيه التفاعل( )0.428أكبر من معامل بيتا( )Betaالمعياري لعنصر شبكات التواصل
االجتماعي(.)0.290
ومن أجل فحص أثر شبكات التواصل االجتماعي و توجيه التفاعل على متعة التسوق,
كانت نتائج االنحدار المتعدد على النحو التالي:
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الجدول (  : ) 21 - 4نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد لفحص أثر أدوات الوي

( 2.0شبكات التواصل

االجتماعي ,توجيه التفاعل) عل متعة التسو .

المتغيرات المستقلة

معامل
Beta

الخطأ
المعياري
S.E

معامل
Beta
المعياري

قيمة
اختبار
(ت)
T

مستوى
الداللة
اإلحصائية
Sig.

معامل
تضخم
التباين بعد
التجسير
VIF

شبكات التواصل االجتماعي

0.357

0.064

0.320

5.583

0.000

1.916

توجيه التفاعل

0.393

0.058

0.389

6.788

0.000

1.916

معامل التحديد( 0.426=)R2قيمة (sig.=0.000 , 124.194=)F_ANOVA
المتغير التابع :متعة التسوق

ويالحظ من نتائج الجدول السة ة ة ة ةةاب رقم ( )21-4مالئمة أسة ة ة ة ةةلو تحليل االنحدار الخطي
المتعدد المسة ة ة ة ة ةةتخدم في فحص العالقات ,و معامل التحديد( 0.426 =)R2يدل عل أن المتغيرات
المس ةةتقلة قادرة عل تفس ةةير التغير في المتغير التابع بنس ةةبة  ,%42.6و يالحظ عدم وجود مش ةةكلة
الترابط الخطي بين المتغيرات المستقلة.
و من نتائج تحليل االنحدار يسة ة ة ةةتنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصة ة ة ةةائية لعنصة ة ة ةةر شة ة ة ةةبكات
التواص ةةل االجتماعي عل متعة التس ةةو عند مس ةةتوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مس ةةتوى
ال ة ة ةةدالل ة ة ةةة الختب ة ة ةةار ت= 0.000وهو أق ة ة ةةل من مسة ة ة ة ة ة ةةتوى  ,0.05و قيم ة ة ةةة مع ة ة ةةام ة ة ةةل المتغير
المسة ةةتقل( 0.357=)Betaوهي موجبة مما يدل عل أن هذا األثر طردي أي أن عنصة ةةر شة ةةبكات
التواصل االجتماعي يؤثر بشكل إيجابي عل متعة التسو .
كما يستنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر توجيه التفاعل عل متعة التسو عند
مسة ة ة ة ةةتوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مسة ة ة ة ةةتوى الداللة الختبار ت= 0.000وهو أقل من
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مس ة ة ة ةةتوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير المس ة ة ة ةةتقل( 0.393=)Betaوهي موجبة مما يدل عل أن
هذا األثر طردي أي أن عنصر توجيه التفاعل يؤثر بشكل إيجابي عل متعة التسو .
و للمقةارنةة بين أثر أدوات الوية

 2.0يتضة ة ة ة ة ة ةةح بةأن توجيةه التفةاعةل أكثر تةأثي ار عل متعةة

التسة ة ة ة ة ة ةةو من شة ة ة ة ة ة ةةبكةات التواص ة ة ة ة ة ة ةةل االجتمةاعي وذلف ألن معةامل بيتةا( )Betaالمعيةاري لتوجيه
التفةةةاعةةةل( )0.389أكبر من معة ةةامة ةةل بيتة ةةا( )Betaالمعي ةةاري لعنصة ة ة ة ة ة ةةر شة ة ة ة ة ة ةةبكة ةةات التواص ة ة ة ة ة ة ة ةةل
االجتماعي(.)0.320
ومن أجل فحص أثر شبكات التواصل االجتماعي و توجيه التفاعل على سهولة االستخدام ,كانت
نتائج االنحدار المتعدد على النحو التالي:
الجدول (  : ) 22 - 4نتائج تحليل االنحدار الخط ي المتعدد لفحص أثر أدوات الوي

( 2.0شبكات التواصل

االجتماعي ,توجيه التفاعل) عل سهولة االستخدام.

المتغيرات المستقلة

معامل
Beta

الخطأ
المعياري
S.E

معامل
Beta
المعياري

قيمة
اختبار
(ت)
T

مستوى
الداللة
اإلحصائية
Sig.

معامل
تضخم
التباين بعد
التجسير
VIF

شبكات التواصل االجتماعي

0.296

0.083

0.222

3.585

0.000

1.916

توجيه التفاعل

0.482

0.075

0.398

6.428

0.000

1.916

معامل التحديد( 0.330=)R2قيمة (sig.=0.000 , 82.410=)F_ANOVA
المتغير التابع :سهولة االستخدام

ويالحظ من نتائج الجدول الساب

رقم ( )22-4مالئمة أسلو

تحليل االنحدار الخطي

المتعدد المستخدم في فحص العالقات ,و معامل التحديد( 0.330 =)R2يدل عل أن المتغيرات
المستقلة قادرة عل تفسير التغير في المتغير التابع بنسبة  ,%33و يالحظ عدم وجود مشكلة الترابط
الخطي بين المتغيرات المستقلة.
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و من نتائج تحليل االنحدار يستنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر شبكات التواصل
االجتماعي عل سهولة االستخدام عند مستوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مستوى الداللة
الختبار ت= 0.000وهو أقل من مستوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير المستقل(0.296=)Beta
وهي موجبة مما يدل عل أن هذا األثر طردي أي أن عنصر شبكات التواصل االجتماعي يؤثر
بشكل إيجابي عل سهولة االستخدام .
كما يستنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر توجيه التفاعل عل سهولة االستخدام
عند مستوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مستوى الداللة الختبار ت= 0.000وهو أقل من
مستوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير المستقل( 0.482=)Betaوهي موجبة مما يدل عل أن هذا
األثر طردي أي أن عنصر توجيه التفاعل يؤثر بشكل إيجابي عل سهولة االستخدام .
و للمقارنة بين أثر أدوات الوي

 2.0يتضح بأن توجيه التفاعل أكثر تأثي ار عل سهولة

االستخدام من شبكات التواصل االجتماعي وذلف ألن معامل بيتا( )Betaالمعياري لتوجيه
التفاعل( )0.398أكبر من معامل بيتا( )Betaالمعياري لعنصر شبكات التواصل
االجتماعي(.)0.222
الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصةةائية السةةتخدام أداة الشةةبكات االجتماعية عل
تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
الجدول التالي رقم ( )23-4يوضةةح مصةةفوفة معامالت االرتباط بيرسةةون بين المتغيرات المسةةتقلة (
أداة الشبكات االجتماعية ) والمتغيرات التابعة ( تجربة التسو اإللكتروني وعناصرها ):
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الجدول (  : ) 23 - 4مصفوفة قيم معامالت اال رتباط بيرسون بين ا لمتغي رات المستقلة(أداة الشبكات
ا الجتماعية) والمتغيرات التابعة(تج ربة التسو اإللكتروني وعناصرها)
شبكات
التواصل
االجتماعي
شبكات التواصل
االجتماعي

دعم العمالء

مشاركة المعلومات

التعليقات

تقييم المنتج

متعة التسو

سهولة االستخدام

تجربة التسو االلكتروني

معامل بيرسون

1

مستوى الداللة

دعم

مشاركة

العمالء

المعلومات

**.760

**.736

**.832

.000

.000

.000

1

**.493

**.507

.000

.000

1

**.492

التعليقات

تقييم

متعة

سهولة

المنتج

التسو

االستخدام

**.589** .779

االلكتروني

**.498
.000

.000

**.436

**.537

.000

.000

**.321

**.381

.000

.000

**.413

**.459

.000

.000

.000

.000

1

**.453

**.379

**.449

.000

.000

.000

1

**.691

**.904

.000

.000

1

**.934

.000

معامل بيرسون
مستوى الداللة

.000

معامل بيرسون

**.736

**.493

مستوى الداللة

.000

.000

معامل بيرسون

**.832

**.507

**.492

مستوى الداللة

.000

.000

.000

معامل بيرسون

**.779

**.411

**.347

**.586

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

معامل بيرسون

**.589

**.564

**.385

**.434

**.453

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

.000

معامل بيرسون

**.498

**.436

**.321

**.413

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

معامل بيرسون

**.586

**.537

**.381

**.459

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

1

التسو

**.586

**.760

.000

تجربة

.000

**.564** .411
.000

.000

**.385** .347
.000

.000

**.434** .586

**.691** .379
.000

.000

**.904** .449
.000

.000

.000
**.934

1

.000

** دالة عند مستوى الداللة . 0.05

ويالحظ من مصفوفة معامالت االرتباط بيرسون في الجدول أعاله رقم ( )23-4بأنه يوجد
ارتباطات دالة إحصة ة ةةائيا بين المتغيرات المسة ة ةةتقلة والمتغيرات التابعة ,مما يشة ة ةةير إل وجود أثر ذو
داللة إحصةةائية السةةتخدام أداة الشةةبكات االجتماعية عل تحسةةين تجربة التسةةو اإللكتروني ,وبلغت
قيمة معامل االرتباط بيرسة ة ةةون بين اسة ة ةةتخدام أداة الشة ة ةةبكات االجتماعية و تحسة ة ةةين تجربة التسة ة ةةو
اإللكتروني( ,)0.586وبلغت قيمة معامل االرتباط بيرس ةةون بين اس ةةتخدام أداة الش ةةبكات االجتماعية
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و متعة التسة ة ةةو ( ,)0.589كما بلغت قيمة معامل االرتباط بيرسة ة ةةون بين اسة ة ةةتخدام أداة الشة ة ةةبكات
االجتماعية و س ة ةةهولة االس ة ةةتخدام( ,)0.498وجميعها دالة إحص ة ةةائيا(مس ة ةةتويات الداللة لها أقل من
 )0.05وهي طردية ,وبالتالي يتم رفض الفرض ة ة ة ة ةةية الص ة ة ة ة ةةفرية ,ويس ة ة ة ة ةةتنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة
إحصائية الستخدام أداة الشبكات االجتماعية عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني ,وأن هذا األثر
طردي أي أن اس ةةتخدام أداة الش ةةبكات االجتماعية يؤثر بش ةةكل إيجابي عل تحسة ةين تجربة التس ةةو
اإللكتروني.
ومن أجل فحص أثر استخدام أداة الشبكات االجتماعية على تحسين تجربة التسوق اللكتروني,
سوف يتم استخدام أسلوب اال نحدار المتعدد بهدف المقارنة بين هذه المتغيرات المستقلة ,وذلك
على النحو التالي:
الجدول (  : ) 24 - 4نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد لفحص أثر استخدام أداة الشبكات االجتماعية
عل تحسين تج ربة التسو اإللكتروني.
معامل
مستوى
قيمة
تضخم
معامل
الخطأ
الداللة
اختبار
معامل
التباين بعد
Beta
المعياري
المتغيرات المستقلة
اإلحصائية
(ت)
Beta
التجسير
المعياري
S.E
Sig.
T
VIF
1.536
0.000
6.544
0.354
0.051
0.333
دعم العمالء
1.477
0.159
1.411
0.075
0.049
0.069
مشاركة المعلومات
1.890
0.043
2.034
0.122
0.054
0.109
التعليقات
1.565
0.000
3.769
0.206
0.042
0.158
تقييم المنتج
2
معامل التحديد(  0.367=)Rقيمة (sig.=0.000 , 48.171=)F_ANOVA
المتغير التابع :تجربة التسوق االلكتروني

ويالحظ من نت ةةائج الج ةةدول الس ة ة ة ة ة ة ة ةةاب رقم ( )24-4ب ةةأن قيم ةةة ف( )F_ANOVAدال ةةة
إحصة ة ة ة ةةائيا(مسة ة ة ة ةةتوى الداللة  Sig.أقل من  )0.05مما يدل عل مالئمة أسة ة ة ة ةةلو تحليل االنحدار
الخطي المتعةةدد المسة ة ة ة ة ة ةةتخةةدم في فحص العالقةةات ,ومعةةامةةل التحةةديةةد( 0.367 =)R2يةةدل عل أن
المتغيرات المستقلة قادرة عل تفسير التغير في المتغير التابع بنسبة  %36.7وباقي التفسير يرجع
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لمتغيرات أخرى لم يتم دراستها ,كذلف يتضح بأن معامالت تضخم التباين جميعها أقل من  10مما
يدل عل عدم وجود مشكلة الترابط الخطي( )Multicollinearityبين المتغيرات المستقلة أي أنه ال
يوجد ارتباطات بين المتغيرات المس ة ة ة ة ةةتقلة تؤثر عل العالقة بينها وبين المتغير التابع ,وبالتالي مما
سب يستنتج مالئمة أسلو االنحدار الخطي المتعدد المستخدم في فحص العالقات.
و من نتائج تحليل االنحدار يسةةتنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصةةائية لعنصةةر دعم العمالء
عل تحس ةةين تجربة التس ةةو اإللكتروني عند مس ةةتوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مس ةةتوى
ال ة ة ةةدالل ة ة ةةة الختب ة ة ةةار ت= 0.000وهو أق ة ة ةةل من مسة ة ة ة ة ة ةةتوى  ,0.05و قيم ة ة ةةة مع ة ة ةةام ة ة ةةل المتغير
المسة ة ة ة ة ةةتقل( 0.333=)Betaوهي موجبة مما يدل عل أن هذا األثر طردي أي أن عنصة ة ة ة ة ةةر دعم
العمالء يؤثر بشكل إيجابي عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
كما يسةةتنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصةةائية لعنصةةر التعليقات عل تحسةةين تجربة التسةةو
اإللكتروني عند مس ة ةةتوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مس ة ةةتوى الداللة الختبار ت=0.043
وهو أقل من مسةة ة ة ةةتوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير المس ة ة ة ةةتقل( 0.109=)Betaوهي موجبة مما
يدل عل أن هذا األثر طردي أي أن عنص ة ة ةةر التعليقات يؤثر بش ة ة ةةكل إيجابي عل تحس ة ة ةةين تجربة
التسو اإللكتروني.
كما يسةة ة ةةتنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصةة ة ةةائية لعنصة ة ة ةةر تقييم المنتج عل تحسةة ة ةةين تجربة
التسة ة ة ة ةةو اإللكتروني عند مسة ة ة ة ةةتوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مسة ة ة ة ةةتوى الداللة الختبار
ت= 0.000وهو أقل من مسة ة ةةتوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير المسة ة ةةتقل( 0.158=)Betaوهي
موجبة مما يدل عل أن هذا األثر طردي أي أن عنص ة ة ة ة ةةر تقييم المنتج يؤثر بش ة ة ة ة ةةكل إيجابي عل
تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
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لكن تبين بأنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصة ة ةةائية لعنصة ة ةةر مشة ة ةةاركة المعلومات عل تحسة ة ةةين
تجربة التسةو اإللكتروني عند مسةتوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مسةتوى الداللة الختبار
ت= 0.159وهو أعل من مستوى .0.05
و للمقارنة بين عناص ة ة ة ةةر أداة الش ة ة ة ةةبكات االجتماعية تبين بأن دعم العمالء هو األكثر تأثي ار
عل تحسة ة ةةين تجربة التسة ة ةةو اإللكتروني (معامل بيتا المعياري= )0.3يليه تقييم المنتج(معامل بيتا
المعياري= )0.206وكان العنصر األقل تأثي ار هو التعليقات(معامل بيتا المعياري=.)0.122
ومن أجل فحص أثر أداة الشةةبكات االجتماعية على متعة التسةةوق ,كانت نتائج االنحدار المتعدد
على النحو التالي:
الجدول (  : ) 25 - 4نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد لفحص أثر استخدام أداة الشبكات االجتماعية
عل متعة التسو .

المتغيرات المستقلة

معامل
Beta

الخطأ
المعياري
S.E

معامل
Beta
المعياري

قيمة
اختبار
(ت)
T

معامل
مستوى
تضخم
الداللة
التباين بعد
اإلحصائية
التجسير
Sig.
VIF

دعم العمالء

0.375

0.050

0.403

7.558

0.000

1.536

مشاركة المعلومات

0.072

0.047

0.080

1.525

0.128

1.477

التعليقات

0.051

0.052

0.058

0.980

0.328

1.890

تقييم المنتج

0.172

0.041

0.226

4.205

0.000

1.565

معامل التحديد( 0.386=)R2قيمة (sig.=0.000 , 52.147=)F_ANOVA
المتغير التابع :متعة التسوق

ويالحظ من نتائج الجدول السة ة ةةاب

رقف ( )25-4مالئمة أسة ة ةةلو تحليل االنحدار الخطي

المتعدد المسة ة ة ة ة ةةتخدم في فحص العالقات ,و معامل التحديد( 0.386 =)R2يدل عل أن المتغيرات
المس ةةتقلة قادرة عل تفس ةةير التغير في المتغير التابع بنس ةةبة  ,%38.6و يالحظ عدم وجود مش ةةكلة
الترابط الخطي بين المتغيرات المستقلة.
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و من نتائج تحليل االنحدار يسةةتنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصةةائية لعنصةةر دعم العمالء
عل متعة التس ة ة ة ة ةةو عند مس ة ة ة ة ةةتوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مس ة ة ة ة ةةتوى الداللة الختبار
ت= 0.000وهو أقل من مسة ة ةةتوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير المسة ة ةةتقل( 0.375=)Betaوهي
موجبة مما يدل عل أن هذا األثر طردي أي أن عنص ة ة ة ةةر دعم العمالء يؤثر بش ة ة ة ةةكل إيجابي عل
متعة التسو .
كما يس ةةتنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحص ةةائية لعنص ةةر تقييم المنتج عل متعة التس ةةو عند
مسة ة ة ة ةةتوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مسة ة ة ة ةةتوى الداللة الختبار ت= 0.000وهو أقل من
مس ة ة ة ةةتوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير المس ة ة ة ةةتقل( 0.172=)Betaوهي موجبة مما يدل عل أن
هذا األثر طردي أي أن عنصر تقييم المنتج يؤثر بشكل إيجابي عل متعة التسو .
لكن تبين بأنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصةة ة ةةائية لعنصة ة ة ةةري التعليقات و مش ة ة ةةاركة المعلومات
عل متعة التس ة ة ة ة ةةو عند مس ة ة ة ة ةةتوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مس ة ة ة ة ةةتوى الداللة الختبار
ت= 0.128و  0.328وهما أعل من مستوى .0.05
و يتضة ة ة ة ة ة ةةح بة ة ةةأن دعم العمالء هو األكثر تة ة ةةأثي ار عل

متعة ة ةةة التسة ة ة ة ة ة ةةو (معة ة ةةامة ة ةةل بيتةة ةةا

المعياري= )0.403يليه تقييم المنتج(معامل بيتا المعياري=.)0.226
ومن أجل فحص أثر أداة الشةةةةةةةبكات االجتماعية على سةةةةةةةهولة االسةةةةةةةتخدام ,كانت نتائج
االنحدار المتعدد على النحو التالي:
الجدول (  : ) 26 - 4نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد لفحص أثر استخدام أداة الشبكات االجتماعية
عل سهولة االستخدام.
المتغيرات المستقلة

معامل
Beta

الخطأ
المعياري
S.E

معامل
Beta
المعياري
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قيمة
اختبار
(ت)
T

مستوى
الداللة
اإلحصائية
Sig.

معامل تضخم
التباين بعد
التجسير
VIF

دعم العمالء

0.292

0.065

0.261

4.463

0.000

1.536

مشاركة المعلومات

0.065

0.062

0.060

1.041

0.299

1.477

التعليقات

0.167

0.069

0.158

2.428

0.016

1.890

تقييم المنتج

0.145

0.054

0.159

2.684

0.008

1.565

معامل التحديد( 0.258=)R2قيمة (sig.=0.000 , 28.934=)F_ANOVA
المتغير التابع :سهولة االستخدام

ويالحظ من نتائج الجدول الساب

رقم ( )26-4مالئمة أسلو

تحليل االنحدار الخطي

المتعدد المستخدم في فحص العالقات ,و معامل التحديد( 0.258 =)R2يدل عل أن المتغيرات
المستقلة قادرة عل تفسير التغير في المتغير التابع بنسبة  ,%25.8و يالحظ عدم وجود مشكلة
الترابط الخطي بين المتغيرات المستقلة.
و من نتائج تحليل االنحدار يستنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر دعم العمالء
عل سهولة االستخدام عند مستوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مستوى الداللة الختبار
ت= 0.000وهو أقل من مستوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير المستقل( 0.292=)Betaوهي
موجبة مما يدل عل أن هذا األثر طردي أي أن عنصر دعم العمالء يؤثر بشكل إيجابي عل
سهولة االستخدام.
كما يستنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر التعليقات عل سهولة االستخدام عند
مستوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مستوى الداللة الختبار ت= 0.016وهو أقل من مستوى
 ,0.05و قيمة معامل المتغير المستقل( 0.167=)Betaوهي موجبة مما يدل عل أن هذا األثر
طردي أي أن عنصر التعليقات يؤثر بشكل إيجابي عل سهولة االستخدام.
كما يستنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر تقييم المنتج عل سهولة االستخدام عند
مستوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مستوى الداللة الختبار ت= 0.008وهو أقل من مستوى
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 ,0.05و قيمة معامل المتغير المستقل( 0.145=)Betaوهي موجبة مما يدل عل أن هذا األثر
طردي أي أن عنصر تقييم المنتج يؤثر بشكل إيجابي عل سهولة االستخدام.
لكن تبين بأنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر مشاركة المعلومات عل

سهولة

االستخدام عند مستوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مستوى الداللة الختبار ت= 0.299وهو
أعل من مستوى .0.05
و للمقارنة بين عناصر أداة الشبكات االجتماعية تبين بأن دعم العمالء هو األكثر تأثي ار عل
سهولة االستخدام (معامل بيتا المعياري= )0.261يليه تقييم المنتج(معامل بيتا المعياري=)0.159
يليه عنصر التعليقات(معامل بيتا المعياري=.)0.158
الفرضةةةةةةية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحص ة ة ة ةةائية الس ة ة ة ةةتخدام أداة "توجيه التفاعل" عل
تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
الجدول التالي رقم ( )27-4يوضةةح مصةةفوفة معامالت االرتباط بيرسةةون بين المتغيرات المسةةتقلة (
أداة توجيه التفاعل ) و المتغيرات التابعة ( تجربة التسو اإللكتروني وعناصرها ) :
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الجدول (  : ) 27 - 4مصفوفة قيم معامالت اال رتباط بيرسون بين المتغي رات المستقلة ( أداة توجيه
التفاعل) والمتغيرات التابعة ( تج ربة التسو اإللكتروني وعناصرها )

معامل بيرسون
توجيه التفاعل

البحث عن المنتج

التفاعل

متعة التسوق

سهولة االستخدام

تجربة التسوق االلكتروني

توجيه

البحث عن

التفاعل

المنتج

1

**.932

**.908

.000

.000

.000

1

**.694

**.521

**.494

.000

.000

.000

.000

1

**.610

**.524

**.612

.000

.000

.000

1

**.691

**.904

.000

.000

1

**.934

مستوى الداللة

سهولة

تجربة التسوق

االستخدام

االلكتروني
**.629

التفاعل

متعة التسوق
**.611

**.552
.000

.000
**.550

معامل بيرسون

**.932

مستوى الداللة

.000

معامل بيرسون

**.908

**.694

مستوى الداللة

.000

.000

معامل بيرسون

**.611

**.521

**.610

مستوى الداللة

.000

.000

.000

معامل بيرسون

**.552

**.494

**.524

**.691

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

معامل بيرسون

**.629

**.550

**.612

**.904

**.934

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

.000

.000
1

** دالة عند مستوى الداللة . 0.05

ويالحظ من مص ةةفوفة معامالت االرتباط بيرس ةةون في الجدول ( )27-4بأنه يوجد ارتباطات
دالة إحص ة ة ة ة ة ةةائيا بين المتغيرات المس ة ة ة ة ة ةةتقلة والمتغيرات التابعة ,مما يش ة ة ة ة ة ةةير إل وجود أثر ذو داللة
إحصائية الستخدام أداة توجيه التفاعل عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني ,وبلغت قيمة معامل
االرتباط بيرس ةةون بين اس ةةتخدام أداة توجيه التفاعل و تحس ةةين تجربة التس ةةو اإللكتروني(,)0.629
وبلغت قيمة معامل االرتباط بيرس ة ةةون بين اس ة ةةتخدام أداة توجيه التفاعل و متعة التس ة ةةو (,)0.611
كم ةةا بلغ ةةت قيم ةةة مع ةةامةةل االرتب ةةاط بيرسة ة ة ة ة ة ةةون بين اسة ة ة ة ة ة ةةتخ ةةدام أداة توجي ةةه التف ةةاعةةل و سة ة ة ة ة ة ةةهولةةة
االسة ة ةةتخدام( ,)0.552وجميعها دالة إحصة ة ةةائيا(مسة ة ةةتويات الداللة لها أقل من  )0.05وهي طردية,
وبالتالي يتم رفض الفرض ة ةةية الص ة ةةفرية ,ويس ة ةةتنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحص ة ةةائية الس ة ةةتخدام أداة
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توجيه التفاعل عل تحسة ةةين تجربة التسة ةةو اإللكتروني ,وأن هذا األثر طردي أي أن اسة ةةتخدام أداة
توجيه التفاعل يؤثر بشكل إيجابي عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
ومن أجل فحص أثر استخدام أداة توجيه التفاعل على تحسين تجربة التسوق اللكتروني,
سوف يتم استخدام أسلوب االنحدار المتعدد بهدف المقارنة بين هذه المتغيرات المستقلة ,وذلك
على النحو التالي:
الجدول (  : ) 28 - 4نتائج تحليل االنحدار الخط ي المتعدد لفحص أثر استخدام أداة توجيه التفاعل عل
تحسين تجربة التسو اإللكتروني.

المتغيرات المستقلة

معامل
Beta

الخطأ
المعياري
S.E

معامل
Beta
المعياري

قيمة
اختبار
(ت)
T

مستوى
الداللة
اإلحصائية
Sig.

البحث عن المنتج

0.212

0.051

0.242

4.121

0.000

0.450

0.059

0.444

7.579

0.000

التفاعل

معامل
تضخم
التباين بعد
التجسير
VIF
1.931
1.931

معامل التحديد(  0.405=)Rقيمة (sig.=0.000 , 113.772=)F_ANOVA
2

المتغير التابع :تجربة التسوق االلكتروني

ويالحظ من نتائج الجدول الساب

رقم ( )28-4بأن قيمة ف( )F_ANOVAدالة

إحصائيا(مستوى الداللة  Sig.أقل من  )0.05مما يدل عل مالئمة أسلو تحليل االنحدار الخطي
المتعدد المستخدم في فحص العالقات ,و معامل التحديد( 0.405 =)R2يدل عل أن المتغيرات
المستقلة قادرة عل تفسير التغير في المتغير التابع بنسبة  %40.5وباقي التفسير يرجع لمتغيرات
أخرى لم يتم دراستها ,كذلف يتضح بأن معامالت تضخم التباين جميعها أقل من  10مما يدل عل
عدم وجود مشكلة الترابط الخطي( )Multicollinearityبين المتغيرات المستقلة أي أنه ال يوجد
ارتباطات بين المتغيرات المستقلة تؤثر عل العالقة بينها وبين المتغير التابع ,وبالتالي مما سب
يستنتج مالئمة أسلو االنحدار الخطي المتعدد المستخدم في فحص العالقات.

130

و من نتائج تحليل االنحدار يستنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر البحث عن
المنتج عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني عند مستوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن
مستوى الداللة الختبار ت= 0.000وهو أقل من مستوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير
المستقل( 0.212=)Betaوهي موجبة مما يدل عل أن هذا األثر طردي أي أن عنصر البحث عن
المنتج يؤثر بشكل إيجابي عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
كما يستنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر التفاعل عل تحسين تجربة التسو
اإللكتروني عند مستوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مستوى الداللة الختبار ت=0.000
وهو أقل من مستوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير المستقل( 0.450=)Betaوهي موجبة مما يدل
عل أن هذا األثر طردي أي أن عنصر التفاعل يؤثر بشكل إيجابي عل تحسين تجربة التسو
اإللكتروني.
كما تبين بأن عنصر التفاعل هو األكثر تأثي ار عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني(معامل
بيتا المعياري= )0.444يليه البحث عن المنتج(معامل بيتا المعياري=.)0.242
ومن أجل فحص أثر أداة توجيه التفاعل على متعة التسوق ,كانت نتائج االنحدار المتعدد على
النحو التالي:
الجدول (  : ) 29 - 4نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد لفحص أثر استخدام أداة توجيه التفاعل عل
متعة التسو .
مستوى الداللة
اإلحصائية
Sig.

معامل تضخم
التباين بعد
التجسير
VIF

0.188

3.159

0.002

1.931

0.480

8.085

0.000

1.931

معامل قيمة اختبار
الخطأ
(ت)
المعياري Beta
T
المعياري
S.E

المتغيرات المستقلة

معامل
Beta

البحث عن المنتج

0.163

0.052

التفاعل

0.480

0.059

معامل التحديد( 0.391=)R2قيمة (sig.=0.000 , 107.035=)F_ANOVA
المتغير التابع :متعة التسوق
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ويالحظ من نتائج الجدول الساب

تحليل االنحدار الخطي

رقم ( )29-4مالئمة أسلو

المتعدد المستخدم في فحص العالقات ,و معامل التحديد( 0.391 =)R2يدل عل أن المتغيرات
المستقلة قادرة عل تفسير التغير في المتغير التابع بنسبة  ,%39.1و يالحظ عدم وجود مشكلة
الترابط الخطي بين المتغيرات المستقلة.
و من نتائج تحليل االنحدار يستنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر البحث عن
المنتج عل متعة التسو عند مستوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مستوى الداللة الختبار
ت= 0.002وهو أقل من مستوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير المستقل( 0.163=)Betaوهي
موجبة مما يدل عل أن هذا األثر طردي أي أن عنصر البحث عن المنتج يؤثر بشكل إيجابي عل
متعة التسو .
كما يستنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر التفاعل عل متعة التسو عند مستوى
داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مستوى الداللة الختبار ت= 0.000وهو أقل من مستوى ,0.05
و قيمة معامل المتغير المستقل( 0.480=)Betaوهي موجبة مما يدل عل أن هذا األثر طردي أي
أن عنصر التفاعل يؤثر بشكل إيجابي عل متعة التسو .
كما تبين بأن عنصر التفاعل هو األكثر تأثي ار عل

متعة التسو (معامل بيتا

المعياري= )0.480يليه البحث عن المنتج(معامل بيتا المعياري=.)0.188
ومن أجل فحص أثر أداة توجيه التفاعل على سهولة االستخدام ,كانت نتائج االنحدار
المتعدد على النحو التالي:
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الجدول (  : ) 30 - 4نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد لفحص أثر استخدام أداة توجيه التفاعل عل
سهولة االستخدام.
معامل
Beta

الخطأ
المعياري
S.E

معامل
Beta
المعياري

قيمة
اختبار
(ت)
T

مستوى
الداللة
اإلحصائية
Sig.

البحث عن المنتج

0.262

0.066

0.251

3.975

0.000

التفاعل

0.419

0.076

0.350

5.527

0.000

المتغيرات المستقلة

معامل
تضخم
التباين بعد
التجسير
VIF
1.931
1.931

معامل التحديد( 0.308=)R2قيمة (sig.=0.000 , 74.219=)F_ANOVA
المتغير التابع :سهولة االستخدام

ويالحظ من نتائج الجدول الساب

رقم ( )30-4مالئمة أسلو

تحليل االنحدار الخطي

المتعدد المستخدم في فحص العالقات ,و معامل التحديد( 0.308 =)R2يدل عل أن المتغيرات
المستقلة قادرة عل تفسير التغير في المتغير التابع بنسبة  ,%30.8و يالحظ عدم وجود مشكلة
الترابط الخطي بين المتغيرات المستقلة.
و من نتائج تحليل االنحدار يستنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر البحث عن
المنتج عل سهولة االستخدام عند مستوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مستوى الداللة الختبار
ت= 0.000وهو أقل من مستوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير المستقل( 0.262=)Betaوهي
موجبة مما يدل عل أن هذا األثر طردي أي أن عنصر البحث عن المنتج يؤثر بشكل إيجابي عل
سهولة االستخدام.
كما يستنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر التفاعل عل سهولة االستخدام عند
مستوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مستوى الداللة الختبار ت= 0.000وهو أقل من مستوى
 ,0.05و قيمة معامل المتغير المستقل( 0.419=)Betaوهي موجبة مما يدل عل أن هذا األثر
طردي أي أن عنصر التفاعل يؤثر بشكل إيجابي عل سهولة االستخدام.
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كما تبين بأن عنصة ة ة ة ة ة ةةر التفاعل هو األكثر تأثي ار عل سة ة ة ة ة ة ةةهولة االسة ة ة ة ة ة ةةتخدام(معامل بيتا
المعياري= )0.350يليه البحث عن المنتج(معامل بيتا المعياري=.)0.251
حيث تتف نتائج الدراسة مع دراسة (الياسين )2017 ،التي طبقت عل عينة مستخدمي مواقع
التواص ةةل اإلجتماعي المتواجدين عل الص ةةفحات المختص ةةة ببيع المالبس المش ةةمولة بالد ارس ةةة ,كما
تتف مع د ارس ة ة ةةة (العض ة ة ةةايلة )2015 ،حيث أش ة ة ةةارت نتائج الد ارس ة ة ةةة ال أن كال أبعاد ش ة ة ةةبكات
التواصل االجتماعي ( مشاركة المعلومات  ، Sharingتقييم المنتج  ) Ratingتمتلكان تأثي ار عل
القرار الش ة ة ة ة ةرائي ,وذلف يتف مع نتائج الد ارسة ة ة ة ةةة بتأثير ُبعد تقييم المنتج وال يتف مع ُبعد مشة ة ة ة ةةاركة
المعلومات وذلف من وجهة نظر الباحثة ألن التقييمات والتعليقات تسة ةةاعد المسة ةةتهلف لالسة ةةتفادة من
تجار ا خرين ,بينما مشة ة ة ةةاركة المعلومات تأتي بعد تقييم المسة ة ة ةةتهلف لتعليقات االخرين وتقييماتهم
للمنتج ثم يقوم بمشة ة ةةاركة المعلومات مع المسة ة ةةتهلكين االخرين ,كما تتف نتائج الد ارسة ة ةةة مع د ارسة ة ةةة
) (Liu & Lopez, 2013ود ارسة ةةة ) (Muntinga, Smit , & Moorman, 2012التي تشة ةةير
ال تأثير دعم العمالء لما له من تأثير كبير عل سةةلوف المسةةتهلف الش ةرائي  ,كما تتف مع د ارسةةة
(الزيادات ،المناص ةرة ،و النسةةور )2016 ،ود ارسةةة (القرشةةي و الكيالني )2015 ،التي أشةةارت ال
أثر مواقع التواصل االجتماعي عل سلوف المستهلف وتأثيره عل تجربة التسو االلكتروني .
كما تتف نتائج الد ارس ةةة مع د ارس ةةة ) (Huynh, 2012التي طبقت عل عينة من الطال

في

نيوزيلندا الذي يشير ال تأثير عامل الشبكات االجتماعية بواسطة عامل توجيه التفاعل  ,وتتف مع
د ارسةةة ) (Corrocher, 2011التي طبقت عل عينة من مسةةتخدمي أدوات الوي

 , 2.0ود ارسةةة

) (Kim, Lee, & Lee, 2011التي طبقت عل الشة ة ة ةةركات الصة ة ة ةةغيرة والمتوسة ة ة ةةطة في الواليات
المتحدة  ,وكذلف د ارس ة ةةة (أحمد )2010 ،و د ارس ة ةةة ), (Wirtz, Schilke, & Ullrich, 2010
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حيث تش ة ةةير ال

تأثير أدوات الوي

 2.0وخاص ة ةةة عوامل التواص ة ةةل اإلجتماعي والتفاعل معها ،

والتي تؤثر عل سلوف المستهلكين الشرائي عبر االنترنت.
الفرضية الرئيسية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام تطبيقات أجهزة المحمول عل
تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
الجةةدول التةةالي رقم ( )31-4يوضة ة ة ة ة ة ةةح مصة ة ة ة ة ة ةةفوفةةة معةةامالت االرتبةةاط بيرسة ة ة ة ة ة ةةون بين المتغيرات
المستقلة(تطبيقات أجهزة المحمول) والمتغيرات التابعة(تجربة التسو اإللكتروني وعناصرها):
الجدول (  : ) 31 - 4مصفوفة قيم معامالت اال رتباط بيرسون بين المتغي رات المستقلة(تطبيقات أجهزة
المحمول) والمتغيرات التابعة(تج ربة التسو اإللكتروني وعناصرها)

معامل بيرسون
تطبيقات الهاتف المحمول

الطابع الشخصي

سهولة االستخدام

البساطة

متعة التسوق

سهولة االستخدام_E2

تجربة التسوق االلكتروني

تطبيقات الهاتف

الطابع

سهولة

المحمول

الشخصي

االستخدام

1

**.905

**.912

**.865

.000

.000

.000

.000

1

**.763

**.660

**.587

**.561

.000

.000

.000

.000

.000

1

**.672

**.599

**.576

**.638

.000

.000

.000

.000

1

**.594

**.541

**.614

.000

.000

.000

1

**.691

**.904

.000

.000

1

**.934

مستوى الداللة

البساطة

متعة

سهولة

تجربة التسوق

التسوق

االستخدام

االلكتروني

**.664

**.626

**.699

.000

.000
**.623

معامل بيرسون

**.905

مستوى الداللة

.000

معامل بيرسون

**.912

**.763

مستوى الداللة

.000

.000

معامل بيرسون

**.865

**.660

**.672

مستوى الداللة

.000

.000

.000

معامل بيرسون

**.664

**.587

**.599

**.594

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

معامل بيرسون

**.626

**.561

**.576

**.541

**.691

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

.000

معامل بيرسون

**.699

**.623

**.638

**.614

**.904

**.934

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000
1

** دالة عند مستوى الداللة . 0.05

ويالحظ من مصة ة ة ة ة ة ةةفوفة معامالت االرتباط بيرسة ة ة ة ة ة ةةون في الجدول رقم ( )31-4بأنه يوجد
ارتباطات دالة إحصة ة ةةائيا بين المتغيرات المسة ة ةةتقلة والمتغيرات التابعة ,مما يشة ة ةةير إل وجود أثر ذو
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داللة إحصةةائية السةةتخدام تطبيقات أجهزة المحمول عل تحسةةين تجربة التسةةو اإللكتروني ,وبلغت
قيمة معامل االرتباط بيرس ة ة ةةون بين اس ة ة ةةتخدام تطبيقات أجهزة المحمول و تحس ة ة ةةين تجربة التس ة ة ةةو
اإللكتروني( ,)0.669وبلغت قيمة معامل االرتباط بيرسة ةةون بين اسة ةةتخدام تطبيقات أجهزة المحمول
و متعة التسةة ةةو ( ,)0.664كما بلغت قيمة معامل االرتباط بيرس ة ةةون بين اس ة ةةتخدام تطبيقات أجهزة
المحمول و سة ة ة ةةهولة االسةة ة ةةتخدام( ,)0.626وجميعها دالة إحص ة ة ةةائيا(مس ة ة ةةتويات الداللة لها أقل من
 )0.05وهي طردية ,وبالتالي يتم رفض الفرض ة ة ة ة ةةية الص ة ة ة ة ةةفرية ,ويس ة ة ة ة ةةتنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة
إحصائية الستخدام تطبيقات أجهزة المحمول عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني ,وأن هذا األثر
طردي أي أن اسة ةةتخدام تطبيقات أجهزة المحمول يؤثر بشة ةةكل إيجابي عل تحسة ةةين تجربة التسة ةةو
اإللكتروني.
ومن أجل فحص أثر البسةةاطة و سةةهولة اسةةتخدام تطبيقات المحمول و الطابع الشةةخصةةي
والتي تمثل عناصر تطبيقات أجهزة المحمول على تحسين تجربة التسوق اللكتروني ,سوف يتم
استخدام أسلوب االنحدار المتعدد بهدف المقارنة بين هذه المتغيرات المستقلة ,وذلك على النحو
التالي:
ا لجدول (  : ) 32 - 4نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد لفحص أثر عناصر تطبيقات أجهزة المحمول
عل تحسين تج ربة التسو اإللكتروني.
معامل
Beta

الخطأ
المعياري
S.E

معامل
Beta
المعياري

قيمة
اختبار
(ت)
T

الطابع الشخصي

0.218

0.061

0.229

3.592

المتغيرات المستقلة

معامل
مستوى
تضخم
الداللة
التباين بعد
اإلحصائية
التجسير
Sig.
VIF
2.640
0.000

سهولة استخدام تطبيقات المحمول

0.257

0.060

0.277

4.287

0.000

2.718

البساطة

0.276

0.055

0.277

4.988

0.000

2.014

معامل التحديد( 0.489=)R2قيمة (sig.=0.000 , 106.280=)F_ANOVA
المتغير التابع :تجربة التسوق االلكتروني
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ويالحظ من نتائج الجدول الساب

رقم ( )32-4بأن قيمة ف( )F_ANOVAدالة

إحصائيا(مستوى الداللة  Sig.أقل من  )0.05مما يدل عل مالئمة أسلو تحليل االنحدار الخطي
المتعدد المستخدم في فحص العالقات ,و معامل التحديد( 0.489 =)R2يدل عل أن المتغيرات
المستقلة قادرة عل تفسير التغير في المتغير التابع بنسبة  %48.9وباقي التفسير يرجع لمتغيرات
أخرى لم يتم دراستها ,كذلف يتضح بأن معامالت تضخم التباين جميعها أقل من  10مما يدل عل
عدم وجود مشكلة الترابط الخطي( )Multicollinearityبين المتغيرات المستقلة أي أنه ال يوجد
ارتباطات بين المتغيرات المستقلة تؤثر عل العالقة بينها وبين المتغير التابع( Kutner & Others,
 ,)2005وبالتالي يستنتج مما سب مالئمة أسلو

االنحدار الخطي المتعدد المستخدم في فحص

العالقات.
و من نتائج تحليل االنحدار يستنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر الطابع الشخصي
عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني عند مستوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مستوى
الداللة الختبار ت= 0.000وهو أقل من مستوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير
المستقل( 0.218=)Betaوهي موجبة مما يدل عل أن هذا األثر طردي أي أن عنصر الطابع
الشخصي يؤثر بشكل إيجابي عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
كما يستنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر سهولة استخدام تطبيقات المحمول عل
تحسين تجربة التسو اإللكتروني عند مستوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مستوى الداللة
الختبار ت= 0.000وهو أقل من مستوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير المستقل(0.257=)Beta
وهي موجبة مما يدل عل أن هذا األثر طردي أي أن عنصر سهولة استخدام تطبيقات المحمول
يؤثر بشكل إيجابي عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
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كما يستنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر البساطة عل تحسين تجربة التسو
اإللكتروني عند مستوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مستوى الداللة الختبار ت=0.000
وهو أقل من مستوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير المستقل( 0.276=)Betaوهي موجبة مما يدل
عل أن هذا األثر طردي أي أن عنصر البساطة يؤثر بشكل إيجابي عل تحسين تجربة التسو
اإللكتروني.
كما تبين بأن أكثر العناصر تأثي اًر عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني هو سهولة استخدام
تطبيقات المحمول والبساطة ولهما نفس األثر بنفس معامل بيتا المعياري(معامل بيتا()Beta
المعياري= )0.277لكليهما ,يليهما الطابع الشخصي(معامل بيتا( )Betaالمعياري=.)0.229
ومن أجل فحص أثر البساطة و سهولة استخدام تطبيقات المحمول و الطابع الشخصي
والتي تمثل عناصر تطبيقات أجهزة المحمول على متعة التسوق ,كانت نتائج االنحدار المتعدد
على النحو التالي:
الجدول (  : ) 33 - 4نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد لفحص أثر عناصر تطبيقات أجهزة المحمول
عل متعة التسو .
معامل
تضخم
التباين بعد
التجسير
VIF
2.640

معامل
Beta

الخطأ
المعياري
S.E

معامل
Beta
المعياري

قيمة
اختبار
(ت)
T

مستوى
الداللة
اإلحصائية
Sig.

الطابع الشخصي

0.196

0.063

0.208

3.125

0.002

سهولة استخدام تطبيقات المحمول

0.223

0.062

0.242

3.592

0.000

2.718

البساطة

0.290

0.057

0.294

5.069

0.000

2.014

المتغيرات المستقلة

معامل التحديد( 0.442=)R2قيمة (sig.=0.000 , 87.973=)F_ANOVA
المتغير التابع :متعة التسوق

ويالحظ من نتائج الجدول السةاب رقم ( )33-4مالئمة أسةلو تحليل االنحدار الخطي المتعدد
المسة ةةتخدم في فحص العالقات ,و معامل التحديد( 0.442 =)R2يدل عل أن المتغيرات المسة ةةتقلة
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قادرة عل تفس ة ة ةةير التغير في المتغير التابع بنس ة ة ةةبة  ,%44.2و يالحظ عدم وجود مش ة ة ةةكلة الترابط
الخطي بين المتغيرات المستقلة.
و من نتائج تحليل االنحدار يس ة ة ة ة ةةتنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحص ة ة ة ة ةةائية لعنص ة ة ة ة ةةر الطابع
الش ة ةةخص ة ةةي عل متعة التس ة ةةو عند مس ة ةةتوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مس ة ةةتوى الداللة
الختبار ت= 0.002وهو أقل من مستوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير المستقل(0.196=)Beta
وهي موجبة مما يدل عل أن هذا األثر طردي أي أن عنصر الطابع الشخصي يؤثر بشكل إيجابي
عل متعة التسو .
كما يسة ةةتنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصة ةةائية لعنصة ةةر سة ةةهولة اسة ةةتخدام تطبيقات المحمول
عل متعة التس ة ة ة ة ةةو عند مس ة ة ة ة ةةتوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مس ة ة ة ة ةةتوى الداللة الختبار
ت= 0.000وهو أقل من مسة ة ةةتوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير المسة ة ةةتقل( 0.223=)Betaوهي
موجبة مما يدل عل أن هذا األثر طردي أي أن عنص ةةر س ةةهولة اس ةةتخدام تطبيقات المحمول يؤثر
بشكل إيجابي عل متعة التسو .
كما يسة ة ةةتنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصة ة ةةائية لعنصة ة ةةر البسة ة ةةاطة عل متعة التسة ة ةةو عند
مسة ة ة ة ةةتوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مسة ة ة ة ةةتوى الداللة الختبار ت= 0.000وهو أقل من
مس ة ة ة ةةتوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير المس ة ة ة ةةتقل( 0.290=)Betaوهي موجبة مما يدل عل أن
هذا األثر طردي أي أن عنصر البساطة يؤثر بشكل إيجابي عل متعة التسو .
كمةةا تبين بةةأن أكثر العنةةاصة ة ة ة ة ة ةةر تةةأثي ار عل متعةةة التسة ة ة ة ة ة ةةو هو البسة ة ة ة ة ة ة ةةاطةةة(معةةامةةل بيتةةا
المعياري= ,)0.294يليه سةةهولة اسةةتخدام تطبيقات المحمول(معامل بيتا المعياري= )0.242وأخي ار
الطابع الشخصي(معامل بيتا المعياري=.)0.208
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ومن أجل فحص أثر البساطة و سهولة استخدام تطبيقات المحمول و الطابع الشخصي
والتي تمثل عناصر تطبيقات أجهزة المحمول على سهولة االستخدام ,كانت نتائج االنحدار المتعدد
على النحو التالي:
الجدول (  : ) 34 - 4نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد لفحص أثر عناصر تطبيقات أجهزة المحمول
عل سهولة االستخدام.

المتغيرات المستقلة

معامل
Beta

معامل
الخطأ
المعياري Beta
المعياري
S.E

قيمة
اختبار
(ت)
T

الطابع الشخصي

0.240

0.212

3.061

0.079

معامل
مستوى
تضخم
الداللة
التباين بعد
اإلحصائية
التجسير
Sig.
VIF
2.640
0.002

0.000
3.763 0.265 0.078
0.292
سهولة استخدام تطبيقات المحمول
0.000
3.666 0.222 0.072
0.262
البساطة
معامل التحديد( 0.392=)R2قيمة (sig.=0.000 , 71.621=)F_ANOVA

2.718
2.014

المتغير التابع :سهولة االستخدام

ويالحظ من نتائج الجدول السة ة ة ة ةةاب رقم ( )34-4مالئمة أسة ة ة ة ةةلو تحليل االنحدار الخطي
المتعدد المسة ة ة ة ة ةةتخدم في فحص العالقات ,و معامل التحديد( 0.392 =)R2يدل عل أن المتغيرات
المس ةةتقلة قادرة عل تفس ةةير التغير في المتغير التابع بنس ةةبة  ,%39.2و يالحظ عدم وجود مش ةةكلة
الترابط الخطي بين المتغيرات المستقلة.
و من نتائج تحليل االنحدار يس ة ة ة ة ةةتنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحص ة ة ة ة ةةائية لعنص ة ة ة ة ةةر الطابع
الشةةخصةةي عل سةةهولة االسةةتخدام عند مسةةتوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مسةةتوى الداللة
الختبار ت= 0.002وهو أقل من مستوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير المستقل(0.240=)Beta
وهي موجبة مما يدل عل أن هذا األثر طردي أي أن عنصر الطابع الشخصي يؤثر بشكل إيجابي
عل سهولة االستخدام.
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كما يس ة ةتنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصة ةةائية لعنصة ةةر سة ةةهولة اسة ةةتخدام تطبيقات المحمول
عل سة ةةهولة االسة ةةتخدام عند مسة ةةتوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مسة ةةتوى الداللة الختبار
ت= 0.000وهو أقل من مسة ة ةةتوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير المسة ة ةةتقل( 0.292=)Betaوهي
موجبة مما يدل عل أن هذا األثر طردي أي أن عنص ةةر س ةةهولة اس ةةتخدام تطبيقات المحمول يؤثر
بشكل إيجابي عل سهولة االستخدام.
كما يسةةتنتج بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصةةائية لعنصةةر البسةةاطة عل سةةهولة االسةةتخدام عند
مسة ة ة ة ةةتوى داللة ( ,)α = 0.05حيث تبين بأن مسة ة ة ة ةةتوى الداللة الختبار ت= 0.000وهو أقل من
مس ة ة ة ةةتوى  ,0.05و قيمة معامل المتغير المس ة ة ة ةةتقل( 0.262=)Betaوهي موجبة مما يدل عل أن
هذا األثر طردي أي أن عنصر البساطة يؤثر بشكل إيجابي عل سهولة االستخدام.
كما تبين بأن أكثر العناص ة ةةر تأثي ار عل س ة ةةهولة االس ة ةةتخدام هو س ة ةةهولة اس ة ةةتخدام تطبيقات
المحمول (معامل بيتا المعياري= ,)0.265يليه البسة ة ة ة ة ة ةةاطة (معامل بيتا المعياري= )0.222وأخي ار
الطابع الشخصي(معامل بيتا المعياري=.)0.212
حيث تتواف نتائج الد ارسة ة ة ة ةةة بتأثير اسة ة ة ة ةةتخدام تطبيقات الهاتف المحمول عل تجربة التسة ة ة ة ةةو
االلكتروني ود ارس ة ة ةةة ) (Samarhan, 2016التي طبقت عل عينة من المس ة ة ةةتهلكين داخل متجر
في فنلندا  ,ود ارسة ة ةةة ) (Hu, Ho, Kao, & Hsieh, 2015ود ارسة ة ةةة (حميدة )2014 ،ود ارسة ة ةةة
) (Chen, 2013ود ارسةةة ) , (Holmes, Byrne, & Rowley, 2013حيث تشةةير الد ارسةةات
ال تأثير تطبيقات المحمول واستخدام الهواتف المحمولة نظ اًر النتشارها الواسع عل تجربة التسو
الشرائي وسلوكه الشرائي كذلف.
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 5.4الخالصة
تم خالل هذا الفصة ة ةةل تحليل محاور المجموعة البؤرية باإلضة ة ةةافة ال تحليل محاور االسة ة ةةتبانة
واختبار الفرضيات ,حيث تم فحص البيانات التي تم جمعها من االستبانة وتحليلها باستخدام برنامج
التحليل اإلحصةةائي ) (SPSSو مناقشةةة نتائج تحليل البيانات  ،ثم في الفصةةل الخامس يتم عرض
النتائج والتوصيات.
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الفصل الخامس  -النتائج والتوصيات

 1.5المقدمة
 2.5نتائج االستبانة والمجموعة البؤرية
 3.5التوصيات
 4.5الدراسات المستقبلية المقترحة
 5.5الخالصة

143

 1.5المقدمة
بعة ةةد فحة ةةص البيانة ةةات التة ةةي تة ةةم جمعهة ةةا مة ةةن االسة ةةتبانة وتحليلهة ةةا باسة ةةتخدام برنة ةةامج التحلية ةةل
اإلحصائي ومناقشة نتائج تحليل البيانات سيتم عرض النتائج والتوصيات.
 2.5نتائج االستبانة والمجموعة البؤرية
بعد إجراء هذه الد ارس ةةة التي هدفت إل د ارس ةةة مدى تأثير اس ةةتخدام مواقع الوي

 2.0التفاعلي

وتطبيقات المحمول عل تحس ة ة ةةين تجربة التس ة ة ةةو االلكتروني لدى المس ة ة ةةتهلف الفلس ة ة ةةطيني  ,حيث
توصلت الباحثة إل النتائج التالية :
الفرضةةية الرئيسةةية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحص ةةائية الس ةةتخدام أدوات الوي

 2.0التفاعلي

عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
 .1تبين وجود أثر ذو داللة إحص ة ة ة ة ةةائية الس ة ة ة ة ةةتخدام أدوات الوي

 2.0التفاعلي عل تحس ة ة ة ة ةةين تجربة

التسةةو اإللكتروني ,وأن هذا األثر طردي أي أن اسةةتخدام أدوات الوي

 2.0التفاعلي يؤثر بشةةكل

إيجابي عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
 .2تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصة ةةائية لعنصة ةةر شة ةةبكات التواصة ةةل االجتماعي عل تحسة ةةين تجربة
التسةو اإللكتروني و أن هذا األثر طردي أي أن عنصةر شةبكات التواصةل االجتماعي يؤثر بشةكل
إيجابي عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
 .3تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحص ة ة ة ة ةةائية لعنص ة ة ة ة ةةر توجيه التفاعل عل تحس ة ة ة ة ةةين تجربة التس ة ة ة ة ةةو
اإللكتروني و أن هذا األثر طردي أي أن عنص ةةر توجيه التفاعل يؤثر بش ةةكل إيجابي عل تحس ةةين
تجربة التسو اإللكتروني.
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 .4كما تبين بأن توجيه التفاعل أكثر تأثي ار عل تحس ة ة ة ة ة ةةين تجربة التس ة ة ة ة ة ةةو اإللكتروني من ش ة ة ة ة ة ةةبكات
التواصل االجتماعي.
 .5تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصةةائية لعنصةةر شةةبكات التواصةةل االجتماعي عل متعة التسةةو و
أن هذا األثر طردي أي أن عنص ة ةةر ش ة ةةبكات التواص ة ةةل االجتماعي يؤثر بش ة ةةكل إيجابي عل متعة
التسو .
 .6كما تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحص ة ة ةةائية لعنص ة ة ةةر توجيه التفاعل عل متعة التس ة ة ةةو و أن هذا
األثر طردي أي أن عنصر توجيه التفاعل يؤثر بشكل إيجابي عل متعة التسو .
 .7كما تبين بأن توجيه التفاعل أكثر تأثي ار عل متعة التسو من شبكات التواصل االجتماعي.
 .8تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر شبكات التواصل االجتماعي عل سهولة االستخدام
و أن هذا األثر طردي أي أن عنصر شبكات التواصل االجتماعي يؤثر بشكل إيجابي عل سهولة
االستخدام.
 .9كما تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر توجيه التفاعل عل سهولة االستخدام و أن هذا
األثر طردي أي أن عنصر توجيه التفاعل يؤثر بشكل إيجابي عل سهولة االستخدام .
 .10كما تبين بأن توجيه التفاعل أكثر تأثي ار عل سهولة االستخدام من شبكات التواصل االجتماعي.
يوضة ة ة ة ةةح الجدول رقم ( )1-5ملخص لمدى تأثير عوامل الوي

" 2.0عامل شة ة ة ة ةةبكات التواصة ة ة ة ةةل

االجتماعي وعامل توجيه التفاعل" عل تجربة التسو االلكتروني وعواملها كالتالي :
الجدول (  : ) 1 -5نتائج الدراسة لتأثير عوامل الوي

 2.0عل تج ربة التسو االلكتروني وعواملها

العامل

المؤشر

متعة التسوق

سهولة
االستخدام

تجربة التسوق
االلكتروني

أدوات
الويب 2.0
التفاعلي

شبكات التواصل االجتماعي

التأثير 2

التأثير 2

التأثير 2

توجيه التفاعل

التأثير 1

التأثير 1

التأثير 1

يوجد تأثير

يوجد تأثير

يوجد تأثير

أدوات الويب  2.0التفاعلي
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حيث يالحظ من الجدول رقم ( )1-5بأن :
 -عامل متعة التسو يؤثر عليه بالترتي

(توجيه التفاعل ثم شبكات التواصل االجتماعي)

 عامل سهولة االستخدام يؤثر عليه بالترتي-

(توجيه التفاعل ثم شبكات التواصل االجتماعي)

تجربة التسو االلكتروني يؤثر عليها بالترتي

(توجيه التفاعل ثم شبكات التواصل االجتماعي)

الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصةةائية السةةتخدام أداة الشةةبكات االجتماعية عل
تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
 .1تبين وجود أثر ذو داللة إحصةةائية السةةتخدام أداة الشةةبكات االجتماعية عل تحسةةين تجربة التسةةو
اإللكتروني ,وأن هذا األثر طردي أي أن اس ة ة ةةتخدام أداة الش ة ة ةةبكات االجتماعية يؤثر بش ة ة ةةكل إيجابي
عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
 .2تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر دعم العمالء عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني
و أن هذا األثر طردي أي أن عنصر دعم العمالء يؤثر بشكل إيجابي عل تحسين تجربة التسو
اإللكتروني.
 .3تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصةةائية لعنصةةر التعليقات عل تحسةةين تجربة التسةو اإللكتروني و
أن هذا األثر طردي أي أن عنص ة ة ةةر التعليقات يؤثر بش ة ة ةةكل إيجابي عل تحس ة ة ةةين تجربة التس ة ة ةةو
اإللكتروني.
 .4تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصةةائية لعنصةةر تقييم المنتج عل تحسةةين تجربة التسةةو اإللكتروني
و أن هذا األثر طردي أي أن عنصةةر تقييم المنتج يؤثر بشةةكل إيجابي عل تحسةةين تجربة التسةةو
اإللكتروني.
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 .5لكن تبين بأنه ال يوجد أثر ذو داللة إحص ة ة ةةائية لعنص ة ة ةةر مش ة ة ةةاركة المعلومات عل تحس ة ة ةةين تجربة
التسو اإللكتروني.
 .6كما تبين بأن دعم العمالء هو األكثر تأثي ار عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني يليه تقييم المنتج
وكان العنصر األقل تأثي ار هو التعليقات.
 .7تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحص ة ة ةةائية لعنص ة ة ةةر دعم العمالء عل متعة التس ة ة ةةو و أن هذا األثر
طردي أي أن عنصر دعم العمالء يؤثر بشكل إيجابي عل متعة التسو .
 .8كما تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصةةائية لعنصةةر تقييم المنتج عل متعة التسةةو و أن هذا األثر
طردي أي أن عنصر تقييم المنتج يؤثر بشكل إيجابي عل متعة التسو .
 .9لكن تبين بأنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصةةائية لعنصةةري التعليقات و مشةةاركة المعلومات عل متعة
التسو .
 .10كما تبين بأن دعم العمالء هو األكثر تأثي ار عل متعة التسو يليه تقييم المنتج.
 .11تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصةة ةةائية لعنصة ة ةةر دعم العمالء عل سة ة ةةهولة االس ة ةةتخدام و أن هذا
األثر طردي أي أن عنصر دعم العمالء يؤثر بشكل إيجابي عل سهولة االستخدام.
 .12تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحص ةةائية لعنص ةةر التعليقات عل س ةةهولة االس ةةتخدام و أن هذا األثر
طردي أي أن عنصر التعليقات يؤثر بشكل إيجابي عل سهولة االستخدام.
 .13تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر تقييم المنتج عل سهولة االستخدام و أن هذا األثر
طردي أي أن عنصر تقييم المنتج يؤثر بشكل إيجابي عل سهولة االستخدام.
 .14لكن تبين بأنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر مشاركة المعلومات عل سهولة االستخدام.
 .15كما تبين بأن دعم العمالء هو األكثر تأثي ار عل س ةةهولة االس ةةتخدام يليه تقييم المنتج يليه عنص ةةر
التعليقات.
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يوض ة ة ةةح الجدول رقم ( )2-5ملخص لمدى تأثير "عنص ة ة ةةر ش ة ة ةةبكات التواص ة ة ةةل االجتماعي" عل
تجربة التسو االلكتروني وعواملها كالتالي :
الجدول (  : ) 2 -5نتائج الد راسة لتأثير مؤشرات شبكات التواصل االجتماعي عل تج ربة التسو
االلكتروني وعواملها
المؤشر

متعة التسوق

سهولة االستخدام

تجربة التسوق االلكتروني

العامل

دعم العمالء

التأثير 1

التأثير 1

التأثير 1

مشاركة المعلومات

ال يوجد أثر

ال يوجد أثر

ال يوجد أثر

التعليقات

ال يوجد أثر

التأثير 3

التأثير 3

تقييم المنتج

التأثير 2

التأثير 2

التأثير 2

شبكات التواصل االجتماعي

يوجد تأثير

يوجد تأثير

يوجد تأثير

شبكات
التواصل
االجتماعي

حيث يالحظ من الجدول رقم ( )2-5بأن :
 -عامل متعة التس ة ة ة ةةو يؤثر عليه بالترتي

(دعم العمالء ثم تقييم المنتج)  ,وال يوجد تأثير للمؤش ة ة ة ةةر

(مشاركة المعلومات والتعليقات)
 -عامل سةةهولة االسةةتخدام يؤثر عليه بالترتي

(دعم العمالء ثم تقييم المنتج ثم التعليقات)  ,وال يوجد

تأثير لمؤشر( مشاركة المعلومات )
-

تجربة التسو االلكتروني يؤثر عليها بالترتي

(دعم العمالء ثم تقييم المنتجات ثم التعليقات)  ,وال

يوجد أثر لمؤشر (مشاركة المعلومات)
الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام أداة توجيه التفاعل عل تحسين
تجربة التسو اإللكتروني.
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 .1تبين وجود أثر ذو داللة إحص ة ة ة ةةائية الس ة ة ة ةةتخدام أداة توجيه التفاعل عل تحس ة ة ة ةةين تجربة التس ة ة ة ةةو
اإللكتروني ,و أن هذا األثر طردي أي أن اس ة ة ة ةةتخدام أداة توجيه التفاعل يؤثر بش ة ة ة ةةكل إيجابي عل
تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
 .2تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحص ة ة ةةائية لعنصة ة ة ةر البحث عن المنتج عل تحسة ة ة ةين تجربة التس ة ة ةةو
اإللكتروني و أن هذا األثر طردي أي أن عنصة ة ة ة ة ة ةةر البحث عن المنتج يؤثر بشة ة ة ة ة ة ةةكل إيجابي عل
تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
 .3تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحص ةةائية لعنص ةةر التفاعل عل تحس ةةين تجربة التس ةةو اإللكتروني و
أن هذا األثر طردي أي أن عنص ة ة ة ةةر التفاعل يؤثر بش ة ة ة ةةكل إيجابي عل تحس ة ة ة ةةين تجربة التس ة ة ة ةةو
اإللكتروني.
 .4كما تبين بأن عنص ةةر التفاعل هو األكثر تأثي اًر عل تحس ةةين تجربة التس ةةو اإللكتروني يليه البحث
عن المنتج.
 .5تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحص ة ة ةةائية لعنص ة ة ةةر البحث عن المنتج عل متعة التس ة ة ةةو و أن هذا
األثر طردي أي أن عنصر البحث عن المنتج يؤثر بشكل إيجابي عل متعة التسو .
 .6تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصة ةةائية لعنصة ةةر التفاعل عل متعة التسة ةةو و أن هذا األثر طردي
أي أن عنصر التفاعل يؤثر بشكل إيجابي عل متعة التسو .
 .7كما تبين بأن عنصر التفاعل هو األكثر تأثي ار عل متعة التسو يليه البحث عن المنتج.
 .8تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر البحث عن المنتج عل سهولة االستخدام و أن هذا
األثر طردي أي أن عنصر البحث عن المنتج يؤثر بشكل إيجابي عل سهولة االستخدام.
 .9تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصة ة ةةائية لعنصة ة ةةر التفاعل عل سة ة ةةهولة االسة ة ةةتخدام و أن هذا األثر
طردي أي أن عنصر التفاعل يؤثر بشكل إيجابي عل سهولة االستخدام.
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 .10كما تبين بأن عنصر التفاعل هو األكثر تأثي ار عل سهولة االستخدام يليه البحث عن المنتج.
كما يوضةةح الجدول رقم ( )3-5ملخص لمدى تأثير "عنصةةر توجيه التفاعل" عل تجربة التسةةو
االلكتروني وعواملها كالتالي :
ا لجدول (  : ) 3 -5نتائج الد راسة لتأثير مؤشرات شبكات التواصل االجتماعي عل تج ربة التسو
االلكتروني وعواملها
العامل
توجيه التفاعل

المؤشر

متعة التسوق

سهولة االستخدام

تجربة التسوق االلكتروني

البحث عن المنتج

التأثير 2

التأثير 2

التأثير 2

التفاعل

التأثير 1

التأثير 1

التأثير 1

يوجد تأثير

يوجد تأثير

يوجد تأثير

توجيه التفاعل

حيث يالحظ من الجدول رقم ( )3-5بأن :
 -عامل متعة التسو يؤثر عليه بالترتي

(التفاعل ثم البحث عن المنتج).

 عامل سهولة االستخدام يؤثر عليه بالترتي-

(التفاعل ثم البحث عن المنتج).

تجربة التسو االلكتروني يؤثر عليها بالترتي

(التفاعل ثم البحث عن المنتج).

الفرضية الرئيسية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام تطبيقات أجهزة المحمول عل
تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
 .1تبين وجود أثر ذو داللة إحصةةائية السةةتخدام تطبيقات أجهزة المحمول عل تحسةةين تجربة التسةةو
اإللكتروني وأن هذا األثر طردي أي أن استخدام تطبيقات أجهزة المحمول يؤثر بشكل إيجابي عل
تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
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 .2تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحص ة ةةائية لعنصة ة ةر الطابع الش ة ةةخص ة ةةي عل تحس ة ةةين تجربة التس ة ةةو
اإللكتروني و أن هذا األثر طردي أي أن عنصة ة ة ةةر الطابع الشة ة ة ةةخصة ة ة ةةي يؤثر بشة ة ة ةةكل إيجابي عل
تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
 .3تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصة ةةائية لعنصة ةةر سة ةةهولة اسة ةةتخدام تطبيقات المحمول عل تحسة ةةين
تجربة التسو اإللكتروني و أن هذا األثر طردي أي أن عنصر سهولة استخدام تطبيقات المحمول
يؤثر بشكل إيجابي عل تحسين تجربة التسو اإللكتروني.
 .4تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصةةائية لعنصةةر البسةةاطة عل تحسةةين تجربة التسةةو اإللكتروني و
أن هذا األثر طردي أي أن عنص ة ة ةةر البس ة ة ةةاطة يؤثر بش ة ة ةةكل إيجابي عل تحس ة ة ةةين تجربة التس ة ة ةةو
اإللكتروني.
 .5كما تبين بأن أكثر العناص ة ةةر تأثي ار عل تحس ة ةةين تجربة التس ة ةةو اإللكتروني هو س ة ةةهولة اس ة ةةتخدام
تطبيقات المحمول والبساطة ولهما نفس األثر يليهما الطابع الشخصي.
 .6تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر الطابع الشخصي عل متعة التسو و أن هذا األثر
طردي أي أن عنصر الطابع الشخصي يؤثر بشكل إيجابي عل متعة التسو .
 .7تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصة ة ة ةةائية لعنصة ة ة ةةر سة ة ة ةةهولة اسة ة ة ةةتخدام تطبيقات المحمول عل متعة
التسة ة ةةو و أن هذا األثر طردي أي أن عنصة ة ةةر سة ة ةةهولة اسة ة ةةتخدام تطبيقات المحمول يؤثر بشة ة ةةكل
إيجابي عل متعة التسو .
 .8تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصةةائية لعنصةةر البسةةاطة عل متعة التسةةو و أن هذا األثر طردي
أي أن عنصر البساطة يؤثر بشكل إيجابي عل متعة التسو .
 .9كما تبين بأن أكثر العناص ةةر تأثي ار عل متعة التس ةةو هو البس ةةاطة ,يليه س ةةهولة اس ةةتخدام تطبيقات
المحمول وأخي ار الطابع الشخصي.
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 .10تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر الطابع الشخصي عل سهولة االستخدام و أن هذا
األثر طردي أي أن عنصر الطابع الشخصي يؤثر بشكل إيجابي عل سهولة االستخدام.
 .11تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصة ةةائية لعنصة ةةر سة ةةهولة اسة ةةتخدام تطبيقات المحمول عل سة ةةهولة
االسةةةتخدام و أن هذا األثر طردي أي أن عنصة ةةر سة ةةهولة اس ةةتخدام تطبيقات المحمول يؤثر بشةةةكل
إيجابي عل سهولة االستخدام.
 .12تبين بأنه يوجد أثر ذو داللة إحص ةةائية لعنص ةةر البس ةةاطة عل س ةةهولة االس ةةتخدام و أن هذا األثر
طردي أي أن عنصر البساطة يؤثر بشكل إيجابي عل سهولة االستخدام.
 .13كما تبين بأن أكثر العناصر تأثي ار عل سهولة االستخدام هو سهولة استخدام تطبيقات المحمول ,
يليه البساطة وأخي ار الطابع الشخصي.
كما يوض ة ةةح الجدول رقم ( )4-5ملخص لمدى تأثير كل مؤش ة ةةر من مؤشة ة ةرات " تطبيقات الهاتف
المحمول" عل تجربة التسو االلكتروني وعواملها كالتالي :
الجدول (  : ) 4-5نتائج الدراسة لتأثير مؤشرات شبكات التواصل االجتماعي عل تج ربة التسو االلكتروني
وعواملها
العامل
تطبيقات
الهاتف
المحمول

المؤشر

متعة التسوق

سهولة االستخدام

تجربة التسوق االلكتروني

البساطة

التأثير 1

التأثير 2

التأثير 1

سهولة االستخدام

التأثير 2

التأثير 1

التأثير 1

الطابع الشخصي

التأثير 3

التأثير 3

التأثير 2

يوجد أثر

يوجد أثر

يوجد أثر

تطبيقات الهاتف المحمول

حيث يالحظ من الجدول رقم ( )4-5بأن :
 -عامل متعة التسو يؤثر عليه بالترتي

(البساطة ثم سهولة االستخدام ثم الطابع الشخصي)

 -عامل سهولة االستخدام يؤثر عليه بالترتي

(سهولة االستخدام ثم البساطة ثم الطابع الشخصي)
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 -تجربة التسو االلكتروني يؤثر عليها بالترتي

(البساطة وسهولة االستخدام بنفس الدرجة ثم الطابع

الشخصي)
في ض ةةوء مش ةةكلة الد ارس ةةة واإلجابة عل سة ةؤال الد ارس ةةة " ما مدى تأثير اس ةةتخدام مواقع الوي
 2.0التفاعلي وتطبيقات المحمول في تحسة ة ة ة ة ة ةةين تجربة التسة ة ة ة ة ة ةةو اإللكتروني لدى المسة ة ة ة ة ة ةةتهلف
الفلسطيني ؟ " تؤكد بأنه :
▪

يوجد فاعلية عالية السة ةةتخدام أدوات الوي

( 2.0شة ةةبكات التواصة ةةل اإلجتماعي وتوجيه التفاعل)

في تحسين تجربة التسو للمستهلف الفلسطيني.
▪ يوجد فاعلية عالية الس ة ة ةةتخدام تطبيقات الهاتف المحمول في تحس ة ة ةةين تجربة التس ة ة ةةو للمس ة ة ةةتهلف
الفلسطيني.
 3.5التوصيات
بناءاً عل النتائج توصي الباحثة بالتالي:
 -1ضرورة قيام البريد الفلسطيني بعمل شراكات من خالل و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مع
البلديات في فلسة ةةطين لتسة ةةمية وترقيم البيوت وعمل "ترميز بريدي" لكل منزل وذلف لتسة ةةهيل عملية
الوصول للمواطنين أصحا

الطرود.

 -2ضة ة ة ةةرورة قيام المسة ة ة ةةتهلف بفهم دور كل عامل من عوامل الوي

 2.0في تحسة ة ة ةةين تجربة التسة ة ة ةةو

االلكتروني له مما يساهم في الحصول عل تجربة تسو أكثر قيمة وفائدة.
 -3ضرورة قيام األ سوا اإللكترونية ومصممي المواقع اإللكترونية فهم الدور المهم لعوامل الوي

2.0

في تحس ة ةةين تجربة التس ة ةةو االلكتروني ,عل وجه الخص ة ةةوص أن تس ة ةةلط الض ة ةةوء عل أهمية دور
اثنين من العوامل الوي

 ( 2.0شبكات التواصل االجتماعي و توجيه التفاعل )
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ضة ةا قوة ووظيفة أدوات الش ةةبكات االجتماعية المتاحة ,
 -4ض ةةرورة أن يدرف المس ةةوقون االفت ارض ةةيون أي ً
وأن يتعلموا كيفية تطبيقها بفعالية من أجل تعزيز تفاعلية موقع الوي
فيما يتعل بهذا الجان

ونية الشراء لدى المستهلكين,

هناف س ة ة ةؤال هام ينشة ة ةةأ حول كيفية معرفة المسة ة ةةوقين االفت ارضة ة ةةيين ألدوات

استنادا إل نتائج الدراسة
الشبكات االجتماعية ذات الصلة بموقع التجارة اإللكترونية الخاص بهم ,
ً
 ,يعد دعم العمالء الممتاز وتقييم المنتج المفيد والتعليقات عل المنتجات باإلض ة ةةافة ال التفاعل و
معلومات المنتجات سهلة االستخدام والبحث  ,تعتبر عنا صر أساسية في موقع التجارة اإللكترونية
اجتماعيا ,باإلض ة ة ةةافة إل ذلف لتوظيف المزيد من قدرات الش ة ة ةةبكات االجتماعية ،
الذي يتم تمكينه
ً
يج

أن تحدد األس ة ة ة ة ةوا االفت ارضة ة ة ة ةةية أوالً جوان

التواصة ة ة ة ةةل االجتماعي  -أي الهوية االجتماعية

والثقة االجتماعية والكلمة المنطوقة الكترونياً وقوة المستهلف – مما يؤدي ال تحسين تجربة التسو
للمستهلف عبر االنترنت.
 -5ضة ة ة ة ة ة ةةرورة أن يولي المسة ة ة ة ة ة ةةوقينً اهتماماً بتطبيقات الهواتف المحمولة وأن تكون المواقع االلكترونية
متوافقة مع صغر حجم شاشة الهاتف المحمول ,ومراعاة أنظمة التشغيل المختلفة للهواتف الحديثة,
وذلف نظ اًر النتشار الهواتف المحمولة وسهولة حملها واستخدامها في كل زمان ومكان  ,حيث يج
أن يهتم المس ةةوقون أن يكون التطبي س ةةهل االس ةةتخدام وبس ةةيط في التعامل  ,باإلض ةةافة إل إض ةةفاء
الطابع الشخصي للمستهلف مما يؤدي ال تجربة تسو الكتروني ناجحة .
 4.5الدراسات المستقبلية المقترحة
 -1دراسة تشمل جميع عناصر أدوات الوي

 2.0التفاعلي ,حيث اقتصرت الدراسة عل

عنصري

(شبكات التواصل االجتماعي وتوجيه التفاعل )  ,يمكن أن يوسع البحث المستقبلي هذا النطا من
خالل فحص نموذج عوامل الوي

 2.0بالكامل بما في ذلف العامالن ا خران اللذان اقترحهما
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) (Wirtz, Schilke, & Ullrich, 2010وهما (القيمة المضافة بواسطة المستخدم و التخصيص
واضفاء الطابع الشخصي للموقع االلكتروني).
 -2فيما يتعل بجمع البيانات  ،حيث أن الدراسة كانت مقصورة عل الطال
 18و  25سنة  ،ويمثلون  ٪98.5من عينة الدراسة  ,عل

الذين تتراوح أعمارهم بين

الرغم من أن معظم الطال

المتسوقون التكنولوجيون وهم عل دراية بالتسو عبر اإلنترنت و الوي

هم

 2.0عل وجه الخصوص

 ،قد ترغ األبحاث المستقبلية في زيادة تنوع المشاركين من خالل تضمين مجموعات عمرية مختلفة,
ومناط جغرافيه أخرى و مهن مختلفة .
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ملحق رقم ()1
االستبانة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة الخليل

كلية الدراسات العليا والبحث العلمي
برنامج ماجستير إدارة األعمال

األخ الكريم /األخت الكريمة
تحية طيبة وبعد...
تقوم الباحثة بد ارسة ة ة ة ة ة ةةة بعنوان " اسةةةةةةةةةتخدام مواقع الويب  2.0التفاعلي وتطبيقات المحمول في
تحسين تجربة الت سوق االلكتروني لدى الم ستهلك الفلسطيني" ،وتهدف هذه الد ارسةةة ال الكشةةف
عن فاعلية اس ة ة ةةتخدام أدوات الجيل الثاني للوي

 2.0من خالل ( ش ة ة ةةبكات التواص ة ة ةةل اإلجتماعي

وتوجيه التفاعل ) في تحسة ةةين تجربة التسة ةةو للمسة ةةتهلف الفلسة ةةطيني ,باإلضة ةةافة ال الكشة ةةف عن
فاعلية اسة ةةتخدام تطبيقات الهاتف المحمول في تحسة ةةين تجربة التسة ةةو للمسة ةةتهلف الفلسة ةةطيني ,لذا
يرج من حض ةرتكم التكرم باإلجابة عن فقرات االسةةتبانة بدقة وموضةةوعية لما لرأيكم من أهمية في
إتمام هذه الد ارسةةة ونجاحها باالضةةافة لتعزيز نتائج الد ارسةةة ,علما بأن هذه االسةةتبانة أعدت لغرض
البحث العلمي والد ارس ة ةةة فقط ،وس ة ةةيتم التعامل مع البيانات التي س ة ةةتدلون بها بسة ة ةرية تامة  ,كما أن
صحة نتائج االستبيان تعتمد بدرجة كبيرة عل صحة إجابتكم.
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير على تعاونكم،،،
الباحثة  -نهى الزغير

إشراف – د .مهند الجعبري
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القسم األول  :بيانات عامة
ذكر

أ .الجنس :

انث

ب .الحالة االجتماعية :

أعز

متزوج

غير ذلف

ت .العمر :

25-18

30-26

40-31

60 -51

 60فما فو
سنة ثانية

50- 41

سنة ثالثة

سنة رابعة

ث .السنة الدراسية :

سنة أول

ج .الكلية :

كلية الشريعة

كلية العلوم والتكنولوجيا

كلية الزراعة

كلية التمويل واإلدارة

كلية التمريض

كلية التربية

كلية الصيدلة والعلوم الطبية

كلية ا دا

كلية الحقو والعلوم السياسية

كلية المهن التطبيقية

كلية تكنولوجيا المعلومات

القسم الثاني  :التسوق عن طريق االنترنت
 .1هل قمت بشراء أي منتج خالل اخر  12شهر بعد رؤية اإلعالن عنه في مواقع التواصل االجتماعي؟
نعم

ال

ال أذكر

 .2هل تقوم بزيارة صة ة ةةفحات المحالت التجارية عل مواقع التواصةةةةل االجتماعي للبحث عن المنتجات والبضة ة ةةائع قبل
الذها

ال السو لشراءها ؟
دائماً

غالباً

أبدا

أحياناً

 .3هل تقوم بزيارة الصة ة ة ةةفحات التجارية على النترنت للبحث عن المنتجات والبضة ة ة ةةائع والعروضة ة ة ةةات قبل الذها
السو لشراءها ؟
دائماً

غالباً

أبدا

أحياناً

 .4هل تقوم بمقارنة المنتجات والبضائع والعروضات عن طري االنترنت قبل الذها
دائماً

غالباً

أبدا

أحياناً

167

للسو لشراءها؟

ال

 .5هل تقوم بالتوجه ال السو بعد رؤية العروض التجارية واالعالنات عن طري االنترنت لشرائها من المحل
التجاري؟
غالباً

دائماً

أبداً

أحياناً

 .6هل تقوم بتقييم المنتجات ومشاركة تجربتف الشرائية مع ا خرين عن طري االنترنت ؟
غالباً

دائماً

أبداً

أحياناً

القسم الثالث  :تجربة التسوق االلكتروني
تخيل أنف مهتم بالمطاعم في مدينة الخليل  ،يرج زيارة موقع " ع طريقك " وهو عبارة عن ( موقع تواصة ة ة ة ة ة ةةل
اجتماعي تجاري يسةةع ال اسةةتخدام التطور التكنولوجي لتسةةهيل نواحي الحياة من خالل جمع األسةوا المحلية في
مكةةان واحةةد ومتةةابعةةة كةةل العروض والحمالت التجةةاريةةة ) وذلةةف من خالل الرابط  http://3tareqak.psثم
الذها

ال تصة ةةنيف المواد الغذائية والبحث عن المطاعم والوجبات الغذائية المفضة ةةلة لديف في المدن الفلسة ةةطينية

المختلفة و أنت حر في اختيار النموذج بنفسةةف وليس هناف أيضةةا أي قيود عل كيفية البحث عن أفضةةل المطاعم
في المدينة و أطي

الوجبات الغذائية .

فيما يأتي عدة محاور مشتملة مجموعة من العبارات ،وأمام كل عبارة منها خمس درجات لإلجابة يرجى التكرم
بوضع إشارة (  ) Xفي المكان الذي يتناسب مع رأيك:
المحول األول  :مدى تأثير عناصر الويب  2.0على تجربة التسوق

للمستهلك الفلسطيني من خالل موقع الويب

7

يوفر الموقع المعلومات التي أحتاجها للشراء

8

يوفر الموقع امكانية مشاركة المعلومات مع االصدقاء

9

يوفر الموقع امكانية التعلي عل المنتجات بشكل فعال

10

تقييم المنتجات في الموقع متوفرة بشكل فعال

العنصر الثاني  :توجيه التفاعل
11
12

يمكن الوصول إل المنتجات المطلوبة بسهولة

13

ُيسهل الموقع عملية التفاعل

عالية

جدا

العنصر األول  :شبكات التواصل االجتماعي

يمكن الحصول عل المعلومات بسهولة

درجة
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درجة

درجة

درجة

عالية متوسطة متدنية

درجة

متدنية
جدا

14

يمتاز الموقع بسهولة االستخدام

المحور الثاني  :مدى تأثير استخدام تطبيق المحمول على تجربة

التسوق االلكتروني
15

درجة

عالية
جدا

درجة

درجة

درجة

عالية متوسطة متدنية

درجة

متدنية
جدا

يسهل التطبي عملية التفاعل

16

يسهل التطبي العثور عل المنتجات

17

يمتاز تطبي الهاتف بسهولة االستخدام

18

يسهل التطبي الوصول للمحتوى في كل مكان أتواجد به

19

يمكن استخدام التطبي في أي مكان وزمان

20

يسهل استخدام التطبي حفظ البيانات وتخزينها عل الهاتف
المحمول
استخدام التطبي يولد لدي الشعور بالراحة نظ ار لصغر حجم

21

الهاتف المحمول وسهولة حمله
استخدام التطبي عل الهاتف المحمول ألنه أقل كلفة من

22

الحواسي

درجة

المحور الثالث  :قياس تجربة التسوق االلكتروني
23

عالية
جدا

سأقوم بالبحث عن المعلومات والعروضات عل الموقع قبل
التوجه للسو للشراء

24

سوف أوصي باستخدام هذا الموقع

25

تمتاز تجربة التسو عبر الموقع بالمتعة

26

الموقع يسهل من اتخاذ القرار الشرائي للمنتجات /الخدمات

27

تمتاز تجربة التسو االلكتروني بالراحة في البحث عن المنتجات

 .28أيهما تفضل في التسو االلكتروني والبحث عن المنتجات :
الموقع االلكتروني

تطبي الهاتف المحمول
تقبلوا االحترام والتقدير لحسن تعاونكم
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درجة

درجة

درجة

عالية متوسطة متدنية

درجة

متدنية
جدا

ملحق رقم ()2
أسئلة المجموعة البؤرية

العوامل الديموغرافية (الجنس  ,العمر  ,المؤهل العلمي  ,موظفة أم ربة بيت أم طالبة)

أسئلة المجموعة البؤرية
الجزء األول  :معدالت استخدام االنترنت
.1

كم هي عدد مرات استخدام االنترنت في الشهر ؟

.2

في أي الفترات تستخدمين االنترنت؟

.3

ما هو متوسط المدة التي تستغرقينها في الجلسة الواحدة عل االنترنت ؟
الجزء الثاني  :آثار التعرض لالنترنت

.4

هل تلفت إعالنات االنترنت نظرف أثناء البحث عل الشبكة؟

.5

هل تلفت إعالنات االنترنت انتباهف للمنتج المعلن عنه؟

.6

هل تثير إعالنات االنترنت حاجتف ال منتجات لم تستخدميها من قبل؟

.7

هل تدفعف رؤية إعالنات االنترنت ال البحث أكثر في المواقع بهدف التعرف عل محتوياتها؟

.8

هل تساعدف إعالنات االنترنت في التعرف عل أنواع الماركات المتوفرة من المنتج؟

 .9هل تساعدف إعالنات االنترنت عل المقارنة بين الماركات المعلن عنها؟
 .10هل تدفعف إعالنات االنترنت ال تكوين وجهة نظر في المنتجات المعلن عنها؟
 .11هل التعرض لالنترنت يساعدف في عمل تقييم أفضل للمنتجات المعلن عنها
 .12هل تعزز إعالنات االنترنت رأيف في منتج دون غيره؟
 .13هل تساعدف إعالنات االنترنت عل اختيار الماركة األفضل بالنسبة لكي؟
 .14هل تدفعف إعالنات االنترنت ال الشراء من المحالت والمتاجر؟
 .15هل تدفعف إعالنات االنترنت ال الشراء عن طري الشبكة؟
 .16هل تعتقدين أن المنتج الذي اشتريتيه يتواف مع اإلعالن الذي رأيته من حيث الشكل؟
 .17هل حق أداء المنتج التوقعات التي كانت في ذهنف عندما قمتي بالشراء بعد رؤيتف إلعالنات
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االنترنت؟
 .18هل تقومين بنقل وجهة نظرف عن المنتج ال االخرين أو ال الشركة المصنعة؟
الجزء الثالث  :آثار طول جلسة االنترنت
 .19هل كلما طالت جلستف عل االنترنت اكتشفتي منتجات جديدة؟
 .20هل كلما طالت جلستف عل االنترنت كلما اكتشفتي أن هناف منتجات ال تستخدميها؟
 .21هل كلما طالت جلستف عل االنترنت كلما اكتشفتي أن لديكي نقصاً باتجاه منتجات معينة؟
 .22هل مدة جلوسف عل االنترنت تحدد حجم المعلومات التي يمكن أن تجمعينها عن المنتجات؟
 .23هل مدة جلوسف عل االنترنت تمكنكي من استخدام عدد أكبر من محركات البحث لجمع
المعلومات؟
 .24هل مدة جلوسف عل االنترنت تتيح لكي فرصة زيارة عدد من صفحات االنترنت والمواقع المرتبطة
بالمنتجات؟
 .25هل مدة الجلوس عل االنترنت تقودف ال معرفة أكبر بخص ة ة ةةائص ومواص ة ة ةةفات المنتج والمنتجات
المشابهة أو البديلة المعلن عنها؟
 .26هل مدة الجلوس عل االنترنت تقودف ال معرفة أكبر بخص ة ة ةةائص ومواص ة ة ةةفات المنتج والمنتجات
المشابهة أو البديلة؟
 .27هل طول مدة الجلوس عل االنترنت تسة ة ة ة ة ة ةةاعدف في تطوير معايير معينة للمنتج الذي ترغبين في
اقتنائه؟
 .28هةةل طول مةةدة الجلوس عل االنترنةةت تعطيكي قةةدرة أفض ة ة ة ة ة ة ةةل عل معرفةةة منةةافع وفوائةةد كةةل منتج
بالنسبة لكي؟
 .29ه ةةل طول م ةةدة الجلوس عل االنترن ةةت تجعلكي ق ةةادرة عل تقييم ك ةةل منتج من المنتج ةةات مح ةةل
البحث؟
 .30هل طول مدة الجلوس عل االنترنت تجعلكي قادرة عل تصنيف المنتجات المتشابهة؟
 .31هل طول مدة الجلوس عل االنترنت تجعلكي تكونين اتجاهاً ونوايا اتجاه أحد المنتجات دون غيره؟
 .32هل طول مدة الجلوس عل االنترنت تجعلكي تقررين الشراء عبر المحالت أو المتاجر؟
 .33هل طول مدة الجلوس عل االنترنت تجعلكي تقررين الشراء عبر االنترنت؟
 .34هل طول الجلس ة ةةة التي تقض ة ةةينها عل االنترنت بعد الشة ة ةراء تجعلكي تقارنين بين ما هو معلن عن
المنتج وتجربتف الشخصية بعد شرائه؟
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 .35هل طول الجلسةةة التي تقضةةيها عل االنترنت بعد الشةراء تجعلكي تقارنين بين انطباعف عن المنتج
وانطباعات االخرين عنه؟
 .36هل طول الجلسة ةةة التي تقضة ةةينها عل االنترنت بعد الش ة ةراء تجعلكي تقومين بنقل تقييف للمنتج ال
االخرين وال الشركة المنتجة؟
 .37هل طول الجلسة التي تقضينها عل االنترنت بعد الشراء قد تجعلكي تعلنين عن وجهة نظركي في
ذلف المنتج مما يشجع االخرين عل الشراء أو العكس؟
الجزء الرابع  :أهداف استخدام االنترنت
 .38ما هي أهداف استخدام االنترنت؟
الجزء الخامس  :تجربة التسوق عبر االنترنت
 .39ما مدى ثقتف في التسو والشراء عبر االنترنت؟
 .40ما هي المواقع التي تستخدمينها للتسو عبر االنترنت؟
 .41هل تقومين بالتسو والشراء من مواقع محلية ؟
 .42ما هي احتياجات سيدات الخليل لتحسين تجربة التسو عن طري االنترنت محلياً؟
 .43ما هي المنتجات التي تتابعين إعالناتها عل االنترنت؟
 .44ما هي التصنيفات الرئيسية والفرعية الذي ترغبين بتوفرها في الموقع المقترح ؟
مرف النموذج في ملح ()3
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ملحق رقم ()3
مقترح التصنيفات الرئيسية والفرعية
التصنيف الرئيسي
مواد غذائية

التصنيف الفرعي
يشة ة ة ة ة ة ةةمل  :مطاعم  ,محالت خض ة ة ة ة ة ة ةةار وفواكه  ,بيع اللحوم  ,محامص

ومطاحن  ,مخابز  ,حلويات  ,مقاهي  ,بوظة وكوكتيل  ,مشة ة ةةاوي ,فالفل ,

شاورما  ,بيت از  ,معجنات  ,األكل الصحي  ,سوبر ماركت  ,أكل صحي
يش ة ة ةةمل  :مالبس س ة ة ةةتاتي  ,رجال  ,أطفال ,اكسة ة ة ةسة ة ة ةوارات  ,أحذية  ,لباس

مالبس

شرعي  ,بدالت زفاف  ,خياطة وتصميم
مشتريات وهدايا

يشمل  :زهور  ,ألعا

 ,آالالت موسيقية  ,محالت الذه

والفضة  ,هدايا

ونثريات  ,عطور  ,كوزمتكس
يشةةمل  :بيع سةةيارات,تأجير السةةيارت  ,بيع وتأجير  ,كراجات  ,كماليات ,

السيارات

مدارس تعليم الس ة ة ة ة ةةياقة  ,محطات الوقود  ,قطع س ة ة ة ة ةةيارات ,جر س ة ة ة ة ةةيارات,
وكاالت سيارات  ,مكات

أصحا

مهن

الحرفيين

تكسي  ,شاحنات خاصة

يشةةمل  :محاسةةبين  ,محامين  ,مهندس ةين  ,المفتي  ,مبرمجين  ,مدرسةةين ,

جرافكس وتصميم

يش ةةمل  :كهربائيين  ,دهانين ,بنائين ,مواس ةةيرجية ,ص ةةيانة وتص ةةليح ,بليط ,

ألمنيوم ,مخةةارط وطبةةاعةةة مفةةاتيح ,خةةدمةةات غةةاز ,حةةدادين ,ص ة ة ة ة ة ة ةيةةانةةة تبريةد
وتكييف  ,عمال ,خزف وفخار

الصحة
أطباء

يش ةةمل  :ص ةةيدليات  ,مختبرات  ,مس ةةتش ةةفيات  ,مراكز اش ةةعة  ,بصة ةريات ,

أجهزة طبية

يشةةمل  :أطباء العيون  ,أنف وأذن وحنجرة  ,أعصةةا  ,أطفال ,ط

عام ,

باطني  ,جلدية  ,جراحة  ,عظام  ,نس ة ةةائية وتوليد ,أس ة ةةنان  ,كل ومس ة ةةالف
بولية  ,أطباء تغذية  ,أطباء بيطرية  ,معالج لغة وتواص ةةل ,طبي

الط

البديل .

نفس ةةي ,

شركات

تصنيع ومواد غذائية  ,مشروبات  ,شركات تأمين ,شركات تجارة عامة

المنزل والحديقة

يش ة ةةمل  :س ة ةةجاد وموكيت  ,أقمش ة ةةة  ,أثاث منزلي ,أدوات منزلية  ,س ة ةةتائر,

أبوا

 ,خدمات تنظيف  ,مشاتل زراعية  ,مستلزمات زراعية  ,مزارعون
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ت ة ة ة ةك ة ة ة ةنةة ة ةةولةة ة ةةوجة ة ة ةي ة ة ةةا يشة ة ة ةةمل  :موبايالت  ,بيع حواسة ة ة ةةي

و خدمات االنترنت  ,العا

الفيديو ,

واتصاالت

الكترونيات ,شة ة ة ة ة ة ةةركات برمجة  ,دعاية واعالن  ,مطابع  ,أدوات كهربائية

مستلزمات الزفاف

ص ة ة ةةاالت أفراح  ,أزهار  ,دي جي ) , (DJص ة ة ةةالونات س ة ة ةةتاتي  ,بدالت

رياضة

نوادي رياضية  ,مسابح  ,أدوات رياضية

ترفيه وسياحة

,أجهزة انذار وتركي

كاميرات مراقبة  ,ستااليت ( تركي

تلفاز ورسيفر )

زفاف  ,ستوديوهات وتصوير  ,تنظيم حفالت
المكات

السياحية  ,فناد  ,متنزهات  ,حج وعمرة

مالية

البنوف  ,الصرافات آلية  ,محالت الصرافة

قطاع اإلعمار

الدهانات  ,االنارة والكهرباء  ,مواد بناء ,بالط  ,مناجر ,زجاج ,تكنولوجيا
المباني ,مقاوالت  ,مكات

هندس ة ةةية  ,ديكور  ,عقارات  ,باطون  ,مص ة ةةانع

طو  ,حديد  ,حجر وشايش  ,أخشا

خدمات عامة

وكرميد  ,لوزام نجارين

اإلذاعات المحلية (راديو) ,مس ة ة ة ة ةةاجد  ,جمعيات ومنظمات  ,مؤسة ة ة ة ة ةس ة ة ة ة ةةات
حكومية  ,بلديات  ,أرقام الطوارئ واالسة ة ة ة ة ة ةةعاف ,مراكز الشة ة ة ة ة ة ةةرطة  ,غرف
تجارية  ,سفارات وقنصليات

تعليميات

الروضة ة ة ة ةةات  ,مدارس ذكور  ,مدارس إناث ,مدارس خاصة ة ة ة ةةة  ,جامعات ,
مكتبات  ,مراكز تعليمية  ,تدري
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واستشارات  ,حضانات

ملحق رقم ()4
أسماء المحكمين
الرقم أسماء محكمي االستبانة
1

أ .د .سمير أبو زنيد

2

د  .غسان شاهين

3

د .يوسف أبو فارة

4

د .محمد الجعبري

مكان العمل
عميد كلية التمويل واإلدارة -جامعة الخليل
عميد كلية العلوم االدارية ونظم المعلومات – جامعة
بوليتكنف فلسطين

عميد كلية العلوم االدارية واالقتصادية  -جامعة القدس

المفتوحة

مدرس في كلية التمويل واالدارة  -جامعة الخليل
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ملحق رقم ()5

دولة فلسطين

State Of Palestine

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات

Ministry of Telecom & Information
Technology

أنواع البعائث البريدية:
البريد العادي:
وهي الخدمة التي يتم من خاللها إرسة ةةال كافة الرسة ةةائل أو الرزم البريدية (العادية) بعد تحصةةةيل
أجور الخدمة من خالل مكات

البريد المنتشةرة في جميع أرجاء الوطن ،رسةةوم البريد العادي قليله و

ال يمكن تتبع هذه الرسائل وال يوجد ضمان لها ،الحد األقص للبريد العادي  2كغم.
*حديثاً تقوم بعض الدول بجضافة رقم خاص للبريد العادي حت يتم تتبعه.

البريد المسجل:
وهي الخدمة التي يتم من خاللها إرس ةةال كافة الرس ةةائل أو الرزم البريدية (المس ةةجلة) بعد تحص ةةيل
أجور الخدمة من خالل مكات

البريد المنتشة ة ة ةرة في جميع أرجاء الوطن ،مقابل رس ة ة ةةوم مادية تمكن

مرس ةةل البعيثة من الحص ةةول عل إيص ةةال موث عند االيداع و تتميز بجمكانية تتبع هذه الرس ةةائل و
اإلستعالم عنها من خالل رقم خاص يبدأ بحرف  , Rالحد األقص للبريد المسجل  2كغم .

البريد العاجل الدولي:
وهي الخدمة التي يتم من خاللها إرسةةال كافة أنواع البريد (الس ةريع) بعد تحصةةيل أجور الخدمة من
خالل مكات

البريد المنتش ةرة في جميع أرجاء الوطن ،مقابل رسةةوم مادية أعل من البعائث البريدية

االخرى و تكون هذه الخدمة حسة ة ة

جدول زمني متف عليه مع الدول المرس ة ةةل إليها بمعدل  5أيام

عمل  ،تمكن هذه الخدمة مرسة ة ة ةةل البعيثة من الحصة ة ة ةةول عل إيصة ة ة ةةال موث عند االيداع و تتميز
بجمكانية تتبع هذه الرسة ة ةةائل و اإلسة ة ةةتعالم عنها من خالل رقم خاص يبدأ بحرف  , Eيتم وسة ة ةةمها
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دوليا ،الحد األقص ة ة ة ة ة للبريد العاجل
ً
بشة ة ة ة ةةعار و رموز تفيد خدمة البريد العاجل و المتعارف عليها
الدولي  20كغم.

بريد الطرود:
وهي الخدمة التي يتم من خاللها إرسال كافة أنواع البعائث البريدية بعد تحصيل أجور الخدمة من
خالل مكات

البريد المنتشة ة ة ةرة في جميع أرجاء الوطن ،تحوي وثائ أو بض ة ة ةةائع أو كالهما و يرف

بها نموذج إقرار جمركي موض ة ة ة ة ةةح به المحتويات و قيمتها لتس ة ة ة ة ةةهيل العرض عل الجمارف في بلد
الوجهة ،حيث يتم تزويد مرسة ة ة ة ة ة ةةل البعيثة بجيصة ة ة ة ة ة ةةال موث عند االيداع و تتميز بجمكانية تتبع هذه
الطرود و اإلسةةتعالم عنها من خالل رقم خاص يبدأ بحرف  ،Cباإلضةةافة لحصةةول المرسةةل عل
تعويض في حال فقدان أو تلف الطرد ،و تكون عملية نقل الطرود إما بالبريد الجوي أو السطحي ،
الحد األقص لبريد الطرود  20كغم.

التجارة اللكترونية:
و هي الخدمة التي يتم من خاللها إرسة ةةال كافة الرزم البريدية الصة ةةغيرة و التي تحوي بضة ةةائع فقط
يتم تداولها من منصةةات البيع عبر المواقع االلكترونية بعد تحصةةيل أجور الخدمة من خالل مكات
البريد المنتشة ة ة ةرة في جميع أرجاء الوطن ,حيث يمكن تتبع هذه الرزم من خالل أرقام تمييز خاص ة ة ةةة
تبدأ بحرف  ,Uالحد األقص لهذه الخدمة  2كغم .
البريد الحكومي:
و هي الخدمة التي يتم من خاللها إرسة ة ة ة ة ة ةةال كافة البعائث البريدية (رسة ة ة ة ة ة ةةائل وطرود ومطبوعات )
الصادرة من الجهات الحكومية ،إل أي مستلم (جهات حكومية أخرى ،أفراد ،شركات ،مؤسسات).
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تم بحمد هللا
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