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 ,McCorkleمحعرروف بالمطرراطر اعتعرراء السررما  الحسررية ماررس اللررون والنسرريج وال ررود  ومعرراير أعرررض  

عررف علرى أ رر أبعراد  فاء المسرت لكيا ا عرريا وأبعراد جرود  الموقر  (. لذلك هدفت هذه الدفاسة إلى الت1990

اإللكتروني على نية يراء المالبا ما عالل مواق  التسوق اإللكترونية للمررأ  فري المملكرة العربيرة السرعودية. 

ود   مصداقية المصردف، وج رم التعليرو، واوقيرت التعليرو( وأبعراد جرـوامالت أبعاد  فاء المست لكيا ا عرريا بر

الموق  اإللكتروني  اصميم الموق  اإللكتروني، وأما الموق ، وس ولة ااستطدام(. ويمس م تم  العينة النسراء 

الالاي يقما في المملكة العربية السعودية  المنطقة الغربية( مما لدي ا ا ربرة سرابقة فري يرراء المالبرا عبرر 

في هرري كما   رهلظااسة دفايعتمد على ض لذاصعي لوالمن ج اابعررت الدفاسررة امواقرر  التسرروق اإللكترونيررة. و

ااسرتبانة اإللكترونيرة كرةدا  وصعا دقيقا. ولتحقيو ال دف مرا البحرا اسرتطدمت الباجارة ي تم بوصع ا وق  الوا

( اسررتبانة صررالحة للتحليررس اإلجصررا ي. 474( اسررتبانة، اسررترد من ررا  634فرري هررذه الدفاسررة جيررا اررم ا ميرر   

 .(SPSS V26واعتبررراف فرترررياا ا، ارررم اسرررتطدام برنرررامج التحليرررس اإلجصرررا ي  ولتحقيرررو أهرررداف الدفاسرررة 

واوصلت نتا ج الدفاسة الى وجود عالقة إي ابير  بريا أبعراد  فاء ا عرريا  مصرداقية المصردف، ج رم التعليرو، 

واوقيررت التعليررو( ونيررة يررراء المالبررا مررا عررالل مواقرر  التسرروق اإللكترونرري. وبينررت الدفاسررة أن مصررداقية 

مصدف أكار أبعاد  فاء ا عريا اة يرا علرى نيرة الارراء، وأن متغيرر ج رم التعليقرا  أقل را ارة يرا. وأوترحت ال

الدفاسررة وجررود عالقررة إي ابيرر  برريا أبعرراد جررود  الموقرر  اإللكترونرري فرري  اصررميم الموقرر  اإللكترونرري، وسرر ولة 

ترونري. كمرا أيراف  الدفاسرة أن سر ولة ااستطدام، واألما( ونية يراء المالبا ما عالل مواق  التسوق اإللك

ااستطدام أكار األبعاد اة يرا على نية الاراء. وبناء على مرا اوصرلت إلير  الدفاسرة مرا نترا ج، اوصري الباجارة 

"مرردف " وأصررحام المواقرر  اإللكترونيررة األعررذ بااعتبرراف أن المسررت لكيا ي تمررون بررخفاء المسررت لكيا ا عررريا 

راها المست لكيا أن ا عباف  عا ا افم فعلية. كما اؤكد على أهمية التركيز علرى المذكوف  عا السلعة، جيا ي

اصررميم موقرر  الكترونرري يتميررز بالسرر ولة، بعيرردا عررا التعقيررد جيررا يررؤ ر ذلررك بارركس مبايررر علررى نيررة يررراء 

 المست لكيا.
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  Introductionمقدمة 

مر  أدض انتااف األج ز  الذكيرة واإلنترنرت إلرى اغييرر جروهر  فري ن

الحيرررا ، جيرررا ازداد احرررول المسرررت لكيا مرررا الارررراء عبرررر المتررراجر 

 التقليديرررررررة الرررررررى الارررررررراء عبرررررررر المتررررررراجر اإللكترونيرررررررة

(Hausman,Siekpe,2009) ون رررررد أن األسرررررواق اإللكترونيرررررة .

اطوف  باكس كبير في السنوا  القليلة الماتية، جيا أصبح الرنم  

كمرا أن المسرت لك  التقليد  للارراء ييرر مناسرب لربعا المسرت لكيا،

أصبح يعضس أساليب أبس  وأسرع للحصول علرى المنرتج أو الطدمرة 

(. ودعرم ذلرك اقريرراد صردف فري 2019 العواعر ، الحوف ، سليمان،

٪ مررا مسررتطدمي اإلنترنررت 74.8، جرراء فيرر  أن نحررو 2019ينرراير 

يستطدمون اإلنترنت للتسوق، جيا أصبح الاراء ما عرالل المواقر  

 الارررررركس الر يسرررررري لالسررررررت ال  اليررررررومياإللكترونيررررررة هررررررو 

(Zhang,2020) وأدض ذلررك الررى فيبررة الاررركا  فرري التوجرر  الررى ،

المواقررر  اإللكترونيرررة للوصرررول الرررى أكبرررر يرررريحة مرررا المسرررت لكيا 

   .(2018 طالب، أبو قاسم ،

وبصرررف النظررر عررا افاعرراع يررعبية التكنولوجيررا، يرررض الرربعا أن 

نيرررة محعرروف بالمطررراطر يررراء المالبرررا مررا عرررالل المواقرر  الكترو

اعتعاء السما  الحسية ماس ألروان والنسريج وال رود  ومعراير أعررض 

 McCorkle, 1990 وأ بتت الك الحقيقرة دفاسرة أفنسرت ويرونج ،)

 Ernst, Young,2001 مرا المسرت لكيا ا 60( والتي بينت أن %

يقومرررون بارررراء المالبرررا مرررا عرررالل المواقررر  اإللكترونيرررة بسررربب 

ابة على إجرراء مارس هرذا النروع مرا المعرامال . لرذلك المطاطر المتر

ي ب التركيز على األموف التي ما يةن ا إزالة الك المطاطر وزيراد  

نية الاراء لدض المست لك، جيا أن نيرة المسرت لك للارراء مرا عرالل 

المواقرر  اإللكترونيررة ا اررةاي مررا فرررا ، بررس انبرر  مررا عوامررس داعليررة 

ّكون فري ن ايرة المطراف قرراف الارراء وأعرض عافجية اتاكس لدية فت

 .(Moslehpour,Van,2018)الععلي 

مررا المسررت لكيا يعتمرردون علررى  فاء المسررت لكيا  الررذلك ن ررد كايررر

ا عررريا فرري التقليررس مررا الررك المطرراطر، وهررذا مررا أكدارر  الدفاسررا  

السررابقة الترري أ بتررت أن عامررس  فاء المسررت لكيا ا عررريا يعتبررر أدا  

 Bsheer et) اة ير على نوايرا المسرت لكيا الاررا يةقوية لما ل ا ما 

al.2020) جيررا أصرربحت ماررافكة المعلومررا  مررا عررالل ا ررافم ،

المست لكيا ا عريا عبر مواق  التسروق اإللكترونري أمررا سرا دا فري 

(  فيررض الكايرر مرا Zang and Watts,2008  السرنوا  األعيرر 

مصرداقية عرا ييرهرا المست لكيا أن  فاء المست لكيا ا عريا أكارر 

ما المعلوما  ألن ا عباف  عا ا افم فعلية لمستطدميا جقيقييا في 

عملية يراء السلعة، وأن  ليا هنا  داف  للمست لكيا ا عريا لطداع 

. وا بررت ذلررك دفاسررة لرريا و عرررون (Bshir et al.2020)القررراء 

(Lin et al ,2018)  مرا المسرت لكيا يميلرون 93التي وجد  أن %

اعتماد على  فاء المست لكيا ا عريا لتقيريم جرود  السرل ، ممرا الى ا

يؤ ر باكس مبايرر علرى نيرت م الاررا ية. ودعرم ذلرك دفاسرة كرال مرا 
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( الترررري أكررررد  أن معرفررررة (Rao,Monroe,1998فايررررو ومررررونرو 

د في صن  قراف الاراء.   المست لك للسلعة اعد عامالد م ما

 ير مبايررر فرري نيررة الاررراء كمررا أن جررود  الموقرر  اإللكترونرري ل ررا اررة

أيضا، فن د أن بعرا مواقر  التسروق اإللكترونري لسروء الحر  اعارس 

( وجرد أن Kearney, ndفي احقيو األهداف الربحية. فعي دفاسرة  

% مررا المسررت لكيا عبررر مواقرر  التسرروق اإللكترونرري ا يقومررون 82

بإامام عملية الاراء بسبب فاس بعا المواق  اإللكترونيرة فري اوليرد 

ا ربة مرتية لردض المسرت لك. فقرد أوترحت دفاسرة سرليم و عررون 

Saleem et.al, 2015) أن  إذا ادهوف  جود  الطدمة فري منظمرة )

مررا، فررإن ذلررك يررؤ ر بارركس سررلبي علررى نوايررا الاررراء لرردض المسررت لك، 

جيررا يةعررذ المسررت لكيا فرري ااعتبرراف جررود  الموقرر  اإللكترونرري قبررس 

(. إن Esho et. al, 2021اررراء  التسرروق وعنررد القيررام بعمليررة ال

ااا راه اإلي رابي نحررو الموقر  اإللكترونري سيسررعر عرا نوايرا يرررا ية 

إي ابيررة وإعرراد  الزيرراف  واوصررية ا عررريا بالاررراء  هرراني يررافد، 

( أن Hsu et. al, 2011  هسرو و عررون (. وأكرد  دفاسرة2018

ا. جررود  الموقرر  اإللكترونرري اررؤ ر علررى نيررة الاررراء لرردض المسررت لكي

وال دير بالذكر أن هذه الدفاسة وجد  أن جود  الطدمرة أكارر أهميرة 

 ما المعلوما  في التة ير على فتا ونية الاراء لمست لكيا.

 Statement of the Problemمشكلة البحث 

 امالت ماكلة الدفاسة في التساؤا  التالية:

: مرررا مررردض ارررة ير أبعررراد  فاء المسرررت لكيا ا عررررريا السؤؤؤ األ ا  أل

يرراء  مصداقية المصدف، ج م التعليقا ، اوقيت التعليو( علرى نيرة 

مرا عرالل مواقر   المرأ  السعودية فري المنطقرة الغربيرةالمالبا لدض 

  التسوق اإللكتروني؟

: مررا اررة ير أبعرراد جررود  الموقرر  اإللكترونرري  اصررميم السؤؤ األ النؤؤ   

الموقر  الموق  اإللكتروني، اما الموق  اإللكتروني، سر ولة اسرتطدام 

فرري  المرررأ  السررعوديةيررراء المالبررا لرردض  اإللكترونرري( علررى نيررة

  ما عالل مواق  التسوق اإللكتروني؟المنطقة الغربية 

  Significance :أهمية الدراسة 

  اعتبر الدفاسة بماابة مرج  ألصحام المواق  اإللكترونية

جيا أن هذه الدفاسة اسعى للتعرف على اهم العوامس التي 

نية الاراء لدض المست لكيا ما النساء عند  اؤ ر على

استطدام مواق  التسوق اإللكتروني، كما أن متغيرا  هذه 

الدفاسة التي ام ااعتماد علي ا ل ا دوف في احسيا وزياد  

 عمليا  البي  والاراء.

  المساهمة في إ راء المكااب العربية بةبحاث في م ال

 التسوق اإللكتروني. 

 :  Objectiveأهداف الدراسة

التعرف على أ ر أبعاد  فاء المست لكيا ا عريا  مصداقية 

المصدف، ج م التعليو، ووقت التعليو(، وأ ر أبعاد جود  الموق  

اإللكتروني  اصميم الموق  اإللكتروني، اما الموق  اإللكتروني، 

س ولة استطدام الموق  اإللكتروني( على نية يراء المالبا ما 

 اإللكتروني لدض المرأ  السعودية. عالل مواق  التسوق

  Hypothesis :فروض البحث

: اوجرد عالقرة بريا أبعراد  فاء المسرت لكيا الفرضية الرئيسية ا  لؤ 

 ا عريا ونية الاراء ما عالل مواق  التسوق اإللكتروني.

ينرردفت احررت العرتررية الر يسررية األولررى م موعررة مررا العرترريا  

 العرعية على النحو التالي:

  عالقة بيا اصميم الموق  ونية الاراء ما عالل مواق  اوجد

 التسوق اإللكتروني.

  اوجد عالقة بيا اما الموق  اإللكتروني ونية الاراء ما

 عالل مواق  التسوق اإللكتروني.

  اوجد عالقة بيا س ولة استطدام الموق  اإللكتروني ونية

 الاراء ما عالل مواق  التسوق اإللكتروني.

: اوجررد عالقررة برريا أبعرراد جررود  الموقرر  ية الن  يؤؤةالفرضؤؤية الرئيسؤؤ

 اإللكتروني ونية الاراء ما عالل مواق  التسوق اإللكتروني. 

 ويندفت احت ا م موعة ما العرتيا  العرعية:

   اوجد عالقة بيا اصميم الموق  ونية الاراء ما عالل مواق

 التسوق اإللكتروني.

 ة الاراء ما اوجد عالقة بيا اما الموق  اإللكتروني وني

 عالل مواق  التسوق اإللكتروني. 

  اوجد عالقة بيا س ولة استطدام الموق  اإللكتروني ونية

 الاراء ما عالل مواق  التسوق اإللكتروني.

 (1 موذج الدراسة )

 

  Theoretical framework اإلطار النظري

   آراء المستهلكين 2-1

لمعلوما  ما مست لك يكالد ما أيكال اواصس ا  فاء المست لكيا اعد

إلى مست لك يرسس ب ا المعلوما  سواء سلبية أم إي ابيرة عرا ا ربرة 

فعليررة عررا منررتج أو عدمررة لررذلك اكررون أكاررر اررة يرا علررى المسررت لكيا 

 ,Lee and Shin)مقافنةد بتواصس المعلوما  ما الاركة للمست لك 

التري أكرد  أن  (Tran,2020). وأ بتت ذلك دفاسة "اران" (2014

اء المسررت لكيا ا عررريا الموجررود  فرري الموقرر  اإللكترونرري اررؤ ر  ف

باكس إي ابي على نية الارراء، جيرا أن ازويرد المسرت لك بم موعرة 

ما التعليقا  النصية والصوف وييرها ما المراج  اعمس على إزالرة 

علرى الرريم مرا . (Koo, 2016الغموض واافابا  الموجود لدير   

ي اعرير   فاء المسرت لكيا ا عرريا إا اعتالف الدفاسا  السابقة فر

أن الررك الدفاسررا  أكرررد  أهميررة  فاء المسرررت لكيا ا عررريا ومررردض 

اة يرها في النوايا الارا ية لدض المست لكيا ا عريا، جيرا أه رر  

أن أ رهررا أقرروض مررا  ) (Zhu and Zhang, 2010نتررا ج دفاسررة 

مردون علررى اإلعالنرا  علرى نيررة الارراء وأن المسرت لكيا الارربام يعت

اعليقا  ييرهم ما المست لكيا الموجود  في المواق  اإللكترونية قبس 

الاررراء، علررى اعتبرراف أن ررا مصرردفا هامررا للمعلومررا  جيررا ا يمكررا 

للمست لكيا الحصول على كامرس المعلومرا  عرا المنرتج قبرس الارراء 

لذلك يل ة المست لكيا إلى جم   فاء ا عريا مرا أجرس زيراد  الروعي 

( Mauri & Minazzi, 2013تج وهرذا مرا أكدار  دفاسرة  عا المنر

مررا أن للتعليقررا  اإللكترونيررة أ ررراد علررى النوايررا والتطلعررا  الارررا ية 

لدض المست لك. كما ااير األبحاث إلرى أن  فاء المسرت لكيا ا عرريا 

ل ا أهمية في دف  أصحام المواق  اإللكترونية إلى إزالرة أ  سرلبيا  

(.  كمرا أن Wang & Chaudhry, 2018واصرحيح الماركال   

 فاء ا عريا الموجود  على المواقر  اإللكترونيرة قردف  علرى جرذم 

المست لكيا، وزياد  الوقت الذ  يقضي  على الموق ، وعلرو إجسرا  

 (.(Mudambi, Schuff,2010الم تم  بيا المست لكيا

 مصداقية المصدر
ا مررا يعتمررد المسررت لكون علررى  فاء المسررت لكيا ا عررريا عبررر  كايرررد

المواق  اإللكترونية في ااكيس نوايرا الارراء، ولكرا فري الوقرت نعسر  

أبدوا احعظا  متزايد  فيما يتعلو بمصداقية الرك ا فاء عبرر المواقر  

 ,Thomas, Wirtz, Weyererاإللكترونية في السنوا  األعير .  

، ويايررر الكررم ال ا ررس مررا المعلومررا  المترروفر  فرري المواقرر  (2019
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جيررررررا مررررررا الممكررررررا أن اكررررررون الررررررك ا فاء ادعرررررراءا  كاذبررررررة 

 Beacer,1976 وااعقررت نظريررة الععررس العقالنرري مرر  ذلررك والترري ،)

ارررنل علرررى أن المسرررت لكيا عقالنيرررون ويحررراولون جاهرررديا ا نرررب 

دقيقرة ويرفضرون يرراء المطاطر عند يراء السل  ذا  المعلومرا  ال

السررل  ذا  المعلومررا  المارركو  ب ررا. جيررا ن ررد المسررت لكيا الررذيا 

د  يعتمدون في جصول م على معلوما  ما مصادف مو وقة أكار اوفيقا

(. اعّررف Senecal & Nantel, 2004في اعتياف السل  المناسربة  

مصداقية المصدف بةن ا اوفير الدقة والصدق فري المعلومرا  وااسراق 

علومرررا  كمؤيرررررا  اسررررتطدام المنررررتج وال اذبيررررة واافتراتررررية الم

 Ismagilovaواضطيم ج م التعليقا  ما جيرا اللغرة والصرياية  

et al, 2019  د ببسرراطة علررى أن ررا مصررادف جرردير ( واعرررف أيضررا

 بالاقة.

 حجم التعليق ت 

البعررد الاالررا  فاء المسررت لكيا عبررر المواقرر  اإللكترونيررة هررو ج ررم 

 ,Chevalierجيررررا عررردد األجررررف المطبوعررررة  التعليقرررا  مرررا

Mayzlin, 2004) يعتقرررد الررربعا أنررر  مرررا المحتمرررس أن اكرررون .)

المراجعررا  األقصررر عبررر المواقرر  اإللكترونيررة ذا  معلومررا  أقررس 

مقافنررة بالمراجعررا  األطررول. فكلمررا زاد طررول التعليررو، زاد  دقررة 

كلمررا المعلومررا  جررول المنت ررا  أو الطرردما  الترري يحتررو  علي ررا، و

اعتبر التعليقرا   .((Pan & Zhang, 2011كانت معيد  للمست لكيا 

د مررا التعليقررا  ذا  الح ررم األصررغر.   ذا  الح ررم األكبررر أكاررر إقناعررا

باإلتررافة إلررى ذلررك، ا ررذم التعليقررا  ذا  الح ررم األكبررر مزيررداد مررا 

ااهتمرررام ألن المسرررت لكيا لررردي م المزيرررد مرررا األمرررس للعاررروف علرررى 

يبحاررررررررون عنرررررررر  ااطرررررررراذ قررررررررراف الاررررررررراء المحترررررررروض الررررررررذ  

 (Somohardjo,2017 إذ يعتبر ج م التعليقا  عامالد مرؤ راد فري ،

نية الاراء، فكلما زاد  المعلوما  المتاجرة لردض المسرت لك زاد ذلرك 

( جيرا اترة ر Tversky & Kahneman, 1974مرا نيرة الارراء  

ذ ينظرر نية يراء المست لك عبرر اإلنترنرت بكميرة وج رم التعليقرا ، إ

إلى المنتج أو السلعة ذا  التعليقا  الكبير  علرى أن را منت را  وسرل  

. وأ بترت ذلرك دفاسرة مرو (Filieri, et. al, 2018) ذا  يرعبية،

( التي أكد  أن  كلمرا زاد ج رم (Mo, Li & Fan, 2015 و عرون

التعليررو أ ّررر ذلررك بارركس إي ررابي علررى نيررة الاررراء مررا عررالل الموقرر  

 اإللكتروني. 

 قيت التعليق تتو
( أن المسرت لكيا يربطرون مواقر  Fogg et al, 2001  فروت وجرد

التسرروق اإللكترونرري الترري اقرروم بتحررديا المعلومررا  بارركس متكرررف 

بمصداقية أعلى. أجد التعسيرا  المحتملة هو أن المست لكيا يريردون 

معرفة أجدث المعلوما  جول الك السل  والطدما  التي ي تمون ب ا. 

ا إل مكانيررة اعررديل ا بمررروف الوقررت، ي ررتم المسررت لكون بمعرفررة ونظرررد

كيعية جود  السلعة أو أداء الطدمة عالل الوقت الحالي الرذ  يقومرون 

 في  بالاراء.

إن معظررررم مواقرررر  التسرررروق اإللكترونرررري نعسرررر ا لرررردي ا  ليررررة العرررررز 

اافتراتية  فاء المست لكيا ا عريا التي يتم اعيين ا جسرب أجردث 

جمرر   في ررا ( دفاسررة اررمNeilson, 2015نلسررون  اررافي . أجرررض 

إلررى  6300بيانررا  لمستحضرررا  الت ميررس. اررم جمرر  م موعررة مررا 

اعليررو مررا المسررت لكيا ألجررس احليررس اررة ير الترروافي  علررى  66000

الاررراء. اهظ ررر الدفاسررة المقررداف التراكمرري  فاء المسررت لكيا يوميدررا 

لنظرر فري العديرد ( ام اZhong, et. al, 2021أسابي    9عالل فتر  

ما المنت ا  وكانت معرايير التصرني  التري ارم اسرتطدام ا هري فررز 

اعليقرررا  ا عرررريا جسرررب أجررردث نارررر للتعليرررو مرررا المسرررت لكيا، 

وأه ر  النتا ج أن اافي  وت  ا فاء وعردد ا فاء المرابطرة بكرس 

ا في اعتياف المست لكيا لاراء السل .  ا كبيرد  اافي  لعب دوفد

ررا العناصررر الموسررمية، ومررا المعررايير  األعرررض الترري اررم اقررديم ا أيضد

جيا اة ر  األيياء الطاصة بالعطال  بارد  بترافي  ا فاء. وقرد ارم 

التوصس إلى أن اوافي  المراجعا  اسمح بةن يهنظر إلى المنرتج علرى 

أن  أكار مصداقية في نظر المست لك عاصة إذا كانت التوافي  جدياة 

أن المنتج الرذ  يرتم يرراؤه باسرتمراف  ومتسقة، ف ذا يوتح للماتر 

محررررد دا مرررر  مالجظررررا  فا عررررة طرررروال المططرررر  الزمنرررري. اسررررمح 

المراجعا  األجدث وكمية المراجعا  للبا عيا ببناء عالقة دا مة مر  

المست لكيا، مما يتيح للماتريا الو وق بالمنتج أكار ويصبحون أكار 

فررروت س ومافيررري مررريالد إلجرررراء عمليرررة الارررراء بةفيحيرررة. وبحسرررب

 Fogg, Marshall, 2001  فكلمررا كانررت المعلومررا  المقدمررة ،)

 جدياة، زاد   قة العميس بالمنتج.

( أن لتوقيرت التعليرو أ رر Fong et al, 2018أياف فونج و عررون  

علررى نيررة يررراء المسررت لك، وأيررافوا إلررى أنرر  ي ررب علررى أصررحام 

ليقررررا  المواقرررر  اإللكترونيررررة ااهتمررررام والتركيررررز علررررى اوقيررررت التع

 ,Somohardjoالموجررود  فرري الموقرر . وأوتررح سرروموهافدجو  

( أن اوقيررت التعليررو م ررم فرري التررة ير علررى قررراف الاررراء وأنرر  2017

يمكا اقسيم اوقيت التعليو إلى قسميا األول يكون قبرس قرراف الارراء 

 والااني بعد ا ربة الاراء.

 جودة الموقع اإللكتر   2-2

جرررود  الموقررر  اإللكترونررري علرررى اهبنرررى اصررروفا  المسرررت لكيا عرررا 

المميررزا  الموجررود  فيررر ، جيررا يلبرري اجتياجرررا  المسررت لك ويايرررر 

 ,Hasanov & khalid)اإلع ررام بررالتميز الكامررس ل ررذا الموقرر  

(. واعني ال ود  معرفة ما يريده المست لك ما الطدمة والمنتج 2015

 (، كمرا يررض ديلسرلرKumar, 2006م  مقافبة المنت ا  لتوقعاا   

 Delssler, 2002 أن جود  الموقر  اإللكترونري اتمارس فري احقيرو )

كعاء  التنقس داعس الموق  وزياد  ج رم البيانرا  والمعلومرا  المقدمرة 

مرر  المحافظررة علررى ااسرراق الطصررا ل. كمررا اسرراعد جررود  الموقرر  

اإللكتروني على التنبؤ بالسلو  الارا ي لردض المسرت لك، جيرا يةعرذ 

باف جود  الموق  اإللكترونري قبرس التسروق وعنرد المست لكيا في ااعت

(. واعتمررد اوقعررا  Esho et. al, 2021القيررام بعمليررة الاررراء  

المسرررت لكيا ل رررود  الطررردما  والمنت رررا  علرررى جرررود  المعلومرررا  

كما استنتج سليم    .(Almaghrabi, 2012واصميم واج ة الموق   

ود  الطدمرة ( أنر  إذا اردهوف  جرSaleem et. al, 2015و عرون  

في موق  ما، فإن ذلك يؤ ر باكس سلبي على نوايا الاراء للمسرت لك، 

جيررا يةعررذ المسررت لكيا فرري ااعتبرراف جررود  الموقرر  اإللكترونرري قبررس 

(. إن Esho et. al, 2021التسرروق وعنررد القيررام بعمليررة الاررراء  

ااا اه اإلي رابي نحرو الموقر  اإللكترونري سريؤد  إلرى نوايرا يررا ية 

. (2018ية وإعاد  الزياف  والتوصية الارع ية بالارراء  يرافد، إي اب

( أن جود  Hsu, et al , 2011دفاسة هسو و عرون  وأكد  نتا ج 

الموقرر  اإللكترونرري اررؤ ر علررى اصرروف المسررت لكيا بالتررالي، سرريؤ ر 

علررى فترراه ونيررة الاررراء لرردي م. وال رردير بالررذكر أن هررذه الدفاسررة 

همية مرا المعلومرا  فري الترة ير علرى وجد  أن جود  الطدمة أعلى أ

فترررررررا ونيرررررررة الارررررررراء لمسرررررررت لكيا. كمرررررررا ذكرررررررر "كرررررررونليعي" 

 Cunliffe,2000  أن تررع  اصررميم الويررب يررؤد  إلررى عسرراف )

% مررا المبيعرا  المحتملررة بسرربب عردم قرردف  المسررتطدميا  50بنسربة 

% مرا اكرراف الزيرافا   40على العاوف على ما يريردون، وعسراف  

لت ربرررة السرررلبية األوليرررة. ولقيرررا  جرررود  الموقررر  المحتملرررة بسررربب ا

اإللكتروني هنا  سما  ل را أهميرة فري معرفرة نقراط القرو  والضرع  

مواق  اإللكترونية والعمس على احسيا ال ود  باكس أكار فعالية الفي 

 وهي: 

 تصميم الموقع
فكررز  دفاسررا  متعرردد  علررى اصررميم مواقرر  التسرروق اإللكترونرري 

نيرة الارراء مرا عرالل المواقر  اإللكترونيرة  كعامس ف ريا فري احعيرز

جيرا يرؤ ر اصرميم موقر  التسروق اإللكترونري علرى  لردض المسرتطدم،

. فتحرر  (Alam and Yasin, 2010)اعتيراف المسرت لك للموقر  

الاررركا  علررى إه رراف موقع ررا اإللكترونرري بةفضررس صرروف  ل ررذم 

لارراء المست لكيا للدعول للموق  اإللكتروني واصعح  واحعيرز نيرة ا

 Chang etلدي م ومعراود  زيراف  الموقر  بعرد اسرتطدام  أول مرر   

al,2014 جيا يعمس اصميم الموقر  علرى إعطراء اانطبراع األول ،)

د. وي رتم عنصرر  عا الموق  منذ الزياف  األولى واكراف زيافار  اجقرا

اصميم الموق  في العناصر المر ية للموق  ب ذم المسرت لك ومكو ر  

. ويرتم ذلرك (Dapas et al, 2019) نة داعس الموقر أطول فتر  ممك
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باستطدام أساليب وطرق إبداعية مبتكر  ل ذم المست لكيا وارييب م 

بالت وال عالل الموق  اإللكتروني. جيا ااير الدفاسا  السابقة إلى 

أن اصميم الموق  اإللكتروني بالنسبة المسرت لكيا علرى نعرا الدفجرة 

ل يرد  وانطعراض األسرعاف فري األسرواق ما األهمية لعوامرس الطدمرة ا

(. وأوترررررح هوفمررررران Bassam Hasan, 2015التقليديرررررة  

 Hoffman, 1996  أن اندفاع المست لكيا للاراء ما عالل مواق )

التسرروق اإللكترونرري يزيررد عنرردما اكررون واج ررة الموقرر  فاقيررة. وفرري 

ابيا أن المست لك يترة ر بعرد  عوامرس  (Moon, 2004مون   دفاسة

عاصة بالموق  اإللكتروني وأهم ا وفرر  المعلومرا ، والتصرميم فنية 

ال يرررد للموقررر ، وسررررعة الررردعول للموقررر ، وسررر ولة التحرررر  بررريا 

محتويررا  الموقرر ، وسرر ولة البحررا داعررس الموقرر ، والتحررديا الرردا م 

 للمحتويا .

أن  (Vijayasarathy, 2002واوصرررلت دفاسرررة في اياسرررافا ي  

علررى الموقرر  اإللكترونرري بارركس ااهتمررام بعرررض عصررا ل المنررتج 

مؤ ر وبطريقة جذابة واجتوا   على صو  وصوف  وجركرة، يكرون 

 ل  اة ير كبير على نية الاراء عبر المواق  اإللكترونية.

 أمن الموقع اإللكتر   

اعررد قضررية األمرران فرري الموقرر  اإللكترونرري أمرررا م ررم لرردض المسررت لك 

كمطراطر الكار  عرا نظرا للمطاطر التي مرا الممكرا أن ارواج  م، 

د بةن هنا  بعا  المعلوما  الطاصة ب م لمصادف يير معروفة، علما

د مرا إعطراء  األفراد يرفضون الاراء عبرر المواقر  اإللكترونيرة عوفرا

المعلومرررا  الاطصرررية لعررردم وجرررود األمررران والسررررية فررري المواقررر  

لررذلك علررى أصررحام المواقرر   .(Jani, ishra,2019) اإللكترونيررة

إدفا  أهميرة اروفير األمران والطصوصرية للمسرت لك فري  اإللكترونية

سياست ا، وعدم وجود األما يعتبر العا و الر يسي للمست لك للتسروق 

ما عالل المواق  اإللكترونية. كما صن  األمان واجدا ما أهم أبعراد 

جود  الموقر  اإللكترونري لمرا لر  مرا ارة ير قرو  علرى نيرة المسرت لك 

 (.2016لم الي، للاراء وفتا المست لك  ا

ويعرف األمان في كاير ما الدفاسا  السابقة على أنر  قردف  الموقر  

اإللكترونررري علرررى جعررر  وجمايرررة المعلومرررا  الاطصرررية الطاصرررة 

بالمسررت لكيا ومررا األيررطا  ييررر المطررول ل ررم بالوصررول إلررى الررك 

د فررري دفاسرررة 2012المعلومرررا   الاررربيس،  (. وقرررد ارررم اعريعررر  أيضرررا

  اوفير السررية لردض المسرت لكيا عنرد الردعول ( بةن2011الطراونة  

للموقرر  اإللكترونرري وإجررراء المعررامال  والتعررديال  داعررس الموقرر  

اإللكترونرري عرررا طريرررو اسررم مسرررتطدم وكلمرررة مررروف عاصرررة لكرررس 

د بانرر  علررو الطدمررة اإللكترونيررة مررا  مسررت لك. وعررّرف األمرران أيضررا

األمررا المطرراطر والعيرروم والارركو  بحيررا اترروفر في ررا السررالمة و

(. وأ بتت دفاسة هراني علري 2016المالي، والطصوصية  الم الي، 

( الترري هرردفت إلررى التعرررف علررى أ ررر جررود  الطرردما  2018يررافد  

اإللكترونيررة علررى فتررا العمررالء ونيررت م الارررا ية، أنرر  اوجررد عالقررة 

معنويررة برريا أبعرراد جررود  الموقرر  اإللكترونرري  المحترروض، وسرر ولة 

 عاء ( ونية الاراء.ااستطدام، األمان، الك

 سهولة االستخدام

يقوم هذا البعد بدفاسة مدض س ولة اسرتطدام الموقر  اإللكترونري لردض 

المست لكيا ومدض وتوح األوامر والططوا  إلن از عملية الاراء، 

جيا اعّرف س ولة ااستطدام على أن ا مدض وتروح اللغرة وسر ولة 

رواب  فري الموقر  اصعح الموق  وارايب الع ر  وس ولة استطدام ال

(. ويمكررا اعريرر  سرر ولة ااسررتطدام 2011اإللكترونرري  الطراونررة، 

أيضررا أنرر  قابليررة التعاعررس مرر  الموقرر  اإللكترونرري وسرر ولة التنقررس فرري 

الموقررر  وإن ررراز المسرررت لكيا للمعرررامال  بةقرررس عررردد مرررا النقررررا  

 (.2011 جسيا،

سرت لك أن كما ااير س ولة ااسرتطدام إلرى المردض الرذ  يعتقرد فير  الم

التسوق ما عالل المواقر  اإللكترونيرة سروف يكرون عاليرا مرا ال  رد 

 (.AL Farsi,2014والتعقيد في التعامس م  أدوا  الموق   

( الترري هرردفت إلررى معرفررة Lim, 2015وا بررت ذلررك دفاسررة لرريم  

األسبام الحقيقية لدف  المست لك إلى التسوق اإللكتروني. وكانرت مرا 

كبيررر  مررا أفررراد عينررة البحررا يعضررلون الاررراء أهررم النتررا ج أن نسرربة 

( 2018عبر اإلنترنت لس ولة ااستطدام، كمرا ااعقرت دفاسرة يرافد  

أن لسرر ولة اسررتطدام الموقرر  اإللكترونرري اررة يراد فرري نيررة الاررراء مررا 

 عالل الموق  اإللكتروني.

 Purchase intention ية الشراء 2-3

لنيررة الاررراء مررا عررالل أتررافت المواقرر  اإللكترونيررة مع ومررا جديرردا 

الزيررراد  المسرررتمر  فررري اوجررر  المسرررت لكيا للارررراء عبرررر المواقررر  

اإللكترونيررة، جيررا أصرربح ن رراح الاررركة ا يعتمررد فقرر  علررى إيررباع 

فيبا  المست لك، بس العمس على احديد وإي اد النية فري ااطراذ قرراف 

(. جيرا اعتبرر النيرة محروف العديرد 2016الاراء  النسروف و عرريا، 

كرونان والرافعي  لدفاسا  التي اسعى لتعسير السلو ، فقد ذكرما ا

 Cronan and Al-Rafee, 2007)  أن النيررة ااررمس العوامررس

 المؤ ر  على السلو .

واعرف نيرة الارراء بةن را الحلقرة السرلوكية التري اررب  بريا اا اهرا  

المسررت لك وسررلوك . فالنيررة الارررا ية هرري إجرردض المكونررا  المعرفيررة 

بمرراذا أو لمرراذا يريررد أن ياررتر  العرررد أو يطترراف عالمررة مررا المرابطررة 

د وإنمرا هري إعرداد  .دون ييرها لرذا ف ري فري جرد ذاا را ا امارس سرلوكا

واحضير ذهني للعررد للقيرام بالتصررف السرلوكي. فالنيرة الاررا ية إذاد 

هي جالة ذهنية اعكا عملية اططي  جالي لتصرف سلوكي مستقبلي 

 (.2011 فااح، 

 اه المست لكيا نحو التسوق اإللكترونري هرو اا اهرا  نحرو كما أن اا

سلو  معريا ويمكرا اعريع را بةن  را عمليرة التقيريم اإلي رابي أو السرلبي 

مرررا قبرررس المسرررت لك اا اهررر  نحرررو أداء سرررلو  فررري مسرررةلة معينرررة 

 Ajzen, 2005.) 

  Methodology :    منهج البحث

صرلة بموتروع البحرا بعد ااطالع على الدفاسا  السابقة التي ل را 

اررم اطبيررو المررن ج الوصررعي التحليلرري، وهررو مررن ج مناسررب لموترروع 

البحررا جيررا يصرر  الظررواهر الطبيعيررة وااجتماعيررة وااقتصررادية 

والسياسية الراهنة، لمعرفة األسبام التي أد  الى جدو  ا، والعوامس 

المرؤ ر  في ررا، أمررا ال انررب ا عررر فيرردف  احليررس عصررا ل وبيانررا  

دفاسة كمية اوتح ج م ا واغيراا ا ودفجة افاباط ا مر   الظاهر ،

الظواهر األعررض، وقرد اعتمرد  الباجارة علرى ااسرتبانة كرةدا  ل مر  

 البيانا  ما عينة الدفاسة.

 :Research Toolsأدوات البحث 

بالنظر إلى طبيعة البحا وم ال اطبيق  واستناداَ إلى نوعيرة البيانرا  

جرس اعتبراف فرتريا  الدفاسرة لتحقيرو المراد الحصول علي ـا وما أ

أهداف الدفاسة الميدانية، ارـم اصرـميم اسرتبانة الكترونيرة مناسربة مرا 

أجررس معرفررة أ ررر  فاء ا عررريا وأبعادهررا علررى نيررة يررراء المالبررا، 

ومعرفة أ ر أبعاد جود  الموق  اإللكترونري علرى نيرة يرراء المالبرا 

اكونرت أدا  الدفاسرة  ما عالل مواق  التسوق اإللكتروني. وعلى هذا

في صوفا ا الن ا ية ما أفبعة أقسام. اضما القسم األول المعلوما  

الديمويرافية، في جريا اناولرت األقسرام الاال رة األعررض قيرا  أبعراد 

 فاء ا عررررريا وأبعرررراد جررررود  الموقرررر  اإللكترونرررري ونيررررة الاررررراء. 

انة واستطدمت الباجاة لقيا  است ابا  المعحوصريا لعبرافا  ااسرتب

مقيا  "ليكرر " الطماسري، وذلرك إلااجرة الم رال أمرام أفرراد العينرة 

( ا 1اعتياف اإلجابرة الدقيقرة جيرا اراوجرت الردفجا  بريا دفجرة  

( أوافرررو بارررد . وال ررردول أدنررراه يوترررح 5أوافرررو بارررد  ودفجرررة  

 المعلوما  الديمويرافية ألفراد العينة: 
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 افية لعينة البحث( تكرارات   سب المعلوم ت الديموغر1جد أل )

 النسبة المئوية التكرار الفئ ت )مستوي ت المتغير( المتغير

 25.1 112 سنة 24-18ما  العمر

 46.1 206 سنة 34-25ما 

 28.9 129 سنة فةكار 35

 100.0 447 الم موع

 21.3 95  انوية عامة أو اقس المستوى العلم 

 54.1 242 بكالوفيو 

 9.8 44 دبلوم

 14.8 66   عليادفاسا

 100.0 447 الم موع
 

 التحقق من صدق  ثب ت أد ات البحث

ام اطوير أدوا  البحا بناء على عناصر ام اطويرهرا وقيرا   باا را 

فرري الدفاسررا  السررابقة الترري قامررت بقيررا  نعررا المتغيرررا ،  ررم اررم 

عرت ا على بعا المتطصصيا ما ال امعة، جتى ام التوصس الى 

الستبيان، وارم اعتبرافه علرى عينرة ميسرر  مرا النسراء الاكس الن ا ي ل

في المملكة العربية السرعودية الالاري قمرا بالارراء مرا عرالل مواقر  

التسوق اإللكتروني. وبناء على ااعتباف ارم اعرديس وصرياية األسر لة 

 والوصول الى الاكس الن ا ي ل ا.

اررم جسررام معررامال  اافابرراط برريا دفجررة كررس عبرراف  مررا العبررافا  

 المكونة لكس محوف، والدفجة الكلية للمحوف بااستبيان.

 صدق االتس ق الداخل 

 ( مع مالت االرتب ط2جد أل رقم )

القسم الن   : جودة الموقع 

 اإللكتر   

 القسم الن لث: آراء اآلخرين

 الرقمية عن طريق

 القسم الرابع:  ية الشراء

القيمة  مع مل االرتب ط الرقم

 االحتم لية

ع مل م الرقم

 االرتب ط

القيمة 

 االحتم لية

مع مل  الرقم

 االرتب ط

 القيمة االحتم لية

1 0.643 0.05 16 0.763 0.01 29 0.785 0.01 

2 0.899 0.01 17 0.854 0.01 30 0.644 0.05 

3 0.875 0.01 18 0.709 0.01 31 0.817 0.01 

4 0.748 0.01 19 0.915 0.01 32 0.931 0.01 

5 0.952 0.001 20 0.609 0.05  

6 0.807 0.01 21 0.631 0.05 

7 0.715 0.01 22 0.605 0.05 

8 0.952 0.01 23 0.827 0.01 

9 0.807 0.05 24 0.887 0.01 

10 0.952 0.01 25 0.792 0.01 

11 0.807 0.05 26 0.941 0.01 

12 0.715 0.01 27 0.738 0.01 

13 0.907 0.01 28 0.618 0.05 

14 0.843 0.01  

15 0.729 0.01 

يتضررح مررا ال رردول أن معررامال  اافابرراط كل ررا دالررة عنررد مسررتوض 

( اقتراب ا ما الواجد الصحيح مما يدل على صردق 0.05 – 0.01 

 وا انا عبافا  ااستبيان

 اختب ر ثب ت ا داة

يقصد بالابا  دقة ااعتباف في القيا  والمالجظة، وعدم اناقض  مر  

معلومررا  عررا سررلو   نعسرر ، وااسرراق  واطررراده فيمررا يزودنررا برر  مررا

المعحو ، وهو النسبة بيا ابايا الدفجة علرى ااسرتبيان التري اارير 

 إلى األداء الععلي للمعحو . وام جسام الابا  عا طريو:

 Alpha Cronbachمعامس العا كرونباخ      -1

    Split-halfطريقة الت ز ة النصعية  -2

 ( اختب ر ثب ت ا داة3جد أل رقم )

 التجزئة النصفية الف  مع مل المح  ر

 0.850 – 0.789 0.822 المحوف األول: جود  الموق  اإللكتروني

 0.775 – 0.706 0.748 المحوف الااني:  فاء ا عريا

 0.944 – 0.875 0.916 المحوف الاالا: نية الاراء

 با  استبيان العوامس المؤ ر  على نية يراء المالبا ما عالل المواق  

 لمرأ  في المملكة العربية السعودية ككساإللكترونية ل

0.853 0.810 – 0.888 

يمكننرررا ااعتمررراد علرررى هرررذه اإلجابرررا  فررري احقيرررو أهرررداف الدفاسرررة ويعني هذا اوافر دفجة عالية مرا الابرا  الرداعلي فري اإلجابرا  ممرا 
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 واحليل ا. 

 تحليل أسئلة  فرضي ت الدراسة

 القسم ا  أل آراء اآلخرين

 حليل القسم ا  أل: آراء اآلخرين( ت4جد أل رقم )

المتوس   العقرا  م

 الحسابي

اانحراف 

 المعياف 

ارايب 

 العقرا 

دفجة 

 ااست ابة

 موافو باد  1 0.62 4.21 المحوف األول: مصداقية المصدف  1

 موافو 2 0.68 4.08 المحوف الااني: ج م التعليقا  2

 افومو 3 0.73 4.07 المحوف الاالا: اوقيت التعليو 3

 موافو  0.57 4.13 جمي  فقرا  القسم الاالا:  فاء ا عريا 

ام إي اد المتوسطا  الحسابية واانحرافا  المعيافية وارايب 

( 4المحاوف ودفجة ااست ابا ، والنتا ج مبينة في جدول فقم  

والذ  ابيا  فاء أفراد عينة الدفاسة في محاوف القسم األول:  فاء 

 – 4.07جت المتوسطا  الحسابية للمحاوف بيا  ا عريا. وقد اراو

 4.13(.  وبلغ المتوس  الحسابي ل مي  محاوف القسم الاالا  4.21

، مما يدل على إن جود  0.57(، واانحراف المعياف  يساو  5ما 

الموق  اإللكتروني بالنسبة  فاء أفراد العينة كبير جسب اصني  

ارايب المحاوف جسب المقيا  الطماسي لإلجابا . وفيما يلي 

 المتوس  الحسابي:

وانحراف معياف   4.21 مصداقية المصدف( بمتوس  جسابي 

 والترايب األول. 0.62

  وانحراف معياف   4.08 ج م التعليقا ( بمتوس  جسابي

 والترايب الااني. 0.68

  وانحراف معياف   4.07 اوقيت التعليو( بمتوس  جسابي

 والترايب الاالا. 0.73

 القسم الن    جودة الموقع اإللكتر    

 ( تحليل القسم الن   : جودة الموقع اإللكتر   5جد أل رقم )

المتوس   العقرا  م

 الحسابي

اانحراف 

 المعياف 

ارايب 

 العقرا 

دفجة 

 ااست ابة

 موافو باد  1 0.53 4.40 المحوف الاالا: س ولة ااستطدام 1

 موافو 2 0.65 4.10 لكترونيالمحوف األول: اصميم الموق  اإل 2

 موافو 3 0.68 3.94 المحوف الااني: أما الموق  3

جمي  فقرا  القسم الااني: جود  الموق   

 اإللكتروني

 موافو  0.52 4.16

 

ام إي اد المتوسطا  الحسابية واانحرافا  المعيافية وارايب 

( 5العقرا  ودفجة ااست ابا ، والنتا ج مبينة في جدول فقم  

والذ  ابيا  فاء أفراد عينة الدفاسة في فقرا  القسم الااني: جود  

الموق  اإللكتروني. وقد اراوجت المتوسطا  الحسابية للمحاوف بيا 

(.  وبلغ المتوس  الحسابي ل مي  محاوف القسم الااني 3.94-4.40 

، مما يدل على 0.52(، واانحراف المعياف  يساو 5ما 4.16 

إللكتروني جسب  فاء أفراد العينة عال جسب إن جود  الموق  ا

اصني  المقيا  الطماسي لإلجابا . وفيما يلي ارايب المحاوف 

 جسب المتوس  الحسابي:

   وانحراف  4.40س ولة ااستطدام( بمتوس  جسابي

 والترايب األول 0.53معياف 

  4.10 اصميم الموق  اإللكتروني( بمتوس  جسابي 

 ايب الاانيوالتر 0.65وانحراف معياف  

 وانحراف معياف   4.16 أما الموق ( بمتوس  جسابي

 والترايب الاالا 0.52

 القسم الن لث  ية الشراء 

 ( تحليل فقرات القسم الرابع ) ية الشراء(6جد أل رقم )

المتوس   العقرا  م

 الحسابي

اانحراف 

 المعياف 

ارايب 

 العقرا 

دفجة 

 ااست ابة

ل مواق  التسوق افيب في يراء المالبا ما عال 3

 اإللكترونية ذا  ال ود  العالية 

 موافو باد  1 0.74 4.39

لد  الريبة في يراء المالبا ما عالل مواق   1

 التسوق اإللكتروني في المستقبس القريب 

 موافو باد  2 0.80 4.33

لد  نية لاراء المالبا ما عالل مواق  التسوق  2

 اإللكتروني بناء على  فاء ا عريا 

 موافو 3 0.97 4.04

 موافو باد   0.67 4.24 جمي  فقرا  القسم الاالا 

اررم إي رراد المتوسررطا  الحسررابية واانحرافررا  المعيافيررة 

وارايب العقرا  ودفجة ااست ابا ، والنتا ج مبينرة فري جردول فقرم 

( والذ  يبيا  فاء أفراد عينة الدفاسرة فري فقررا  المحروف الرابر  6 

د اراوجرررت المتوسرررطا  الحسررابية للعقررررا  بررريا  نيررة الارررراء(. وقرر

(.  وبلررغ المتوسررر  الحسرررابي ل ميررر  فقررررا  المحررروف 4.04-4.39 

، مما يردل 0.67(، واانحراف المعياف  يساو  5ما 4.24الراب   

علررى إن نيررة الاررراء لرردض أفررراد العينررة كبيررر  جرردا جسررب اصررني  

جسرررب  المقيرررا  الطماسررري لإلجابرررا . وفيمرررا يلررري ارايرررب العقررررا 

 المتوس  الحسابي:

  افيب في يراء المالبا ما عالل مواق  التسوق 

 4.39اإللكترونية ذا  ال ود  العالية( بمتوس  جسابي 

 والترايب األول. 0.74وانحراف معياف  

  لد  الريبة في يراء المالبا ما عالل مواق  التسوق 

 4.33اإللكتروني في المستقبس القريب( بمتوس  جسابي 

 والترايب الااني. 0.80معياف   وانحراف

  لد  نية لاراء المالبا ما عالل مواق  التسوق 

   4.04اإللكتروني بناء على  فاء ا عريا( بمتوس  جسابي 

 والترايب الاالا. 0.97وانحراف معياف  

 اختب ر فر ض البحث:

انل العرتية الر يسة األولى على وجود عالقة ذا  دالة إجصرا ية 

( برريا ألبعرراد  فاء ا عررريا علررى نيررة α≤(0.05لررة عنررد مسررتوض دا

الاررراء مررا عررالل مواقرر  التسرروق اإللكترونرري للمرررأ  فرري المملكررة 
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 العربية السعودية.

 ويندفت احت العرتية الر يسة م موعة ما العرتيا  العرعية: 

(  α≤(0.05اوجد عالقة ذا  دالة إجصا ية عند مستوض دالرة  -3.1

نيرررة الارررراء مرررا عرررالل مواقررر  التسررروق بررريا مصرررداقية المصررردف و

 اإللكتروني 

(  α≤(0.05اوجد عالقة ذا  دالة إجصا ية عند مستوض دالرة  -3.2

بيا ج م التعليقا  الموجود  في الموق  اإللكتروني ونية الاراء مرا 

 عالل مواق  التسوق اإللكتروني .

  (α≤(0.05اوجد عالقة ذا  دالة إجصا ية عند مستوض دالرة  -3.3

 بيا اوقيت التعليو ونية الاراء ما عالل مواق  التسوق اإللكتروني.

 ( مع مل االرتب ط بين أبع د آراء اآلخرين   ية الشراء من خالأل مواقع التسوق اإللكتر   7جد أل )

مصداقية  اإلحص ءات المتغير

 المصدر

حجم 

 التعليق

توقيت 

 التعليق

أبع د آراء 

 اآلخرين

 **558. **465. **481. **482. فاباطمعامس اا  ية الشراء

 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة ااجتمالية

 447 447 447 447 العدد

اعتباف هذه العرتيا  ام استطدام اعتباف بيرسون وابيا النترا ج فري 

( إن معامس اافابراط بريا مصرداقية المصردف ونيرة الارراء 7جدول  

، والقيمرررة 0.482اسررراو   مرررا عرررالل مواقررر  التسررروق اإللكترونررري

. مما يدل على وجرود 0.05وهي أقس ما  0.000ااجتمالية اساو  

عالقة طردية بيا مصرداقية المصردف ونيرة الارراء مرا عرالل مواقر  

التسرروق اإللكترونرري، كمررا ابرريا أيضررا أن معامررس اافابرراط برريا ج ررم 

التعليقررا  الموجررود  فرري الموقرر  اإللكترونرري ونيررة الاررراء مررا عررالل 

، والقيمرررة ااجتماليرررة 0.481واقررر  التسررروق اإللكترونررري اسررراو  م

. ممررا يرردل علررى وجررود عالقررة 0.05وهرري أقررس مررا  0.000اسرراو  

طرديررة برريا ج ررم التعليقررا  الموجررود  فرري الموقرر  اإللكترونرري ونيررة 

الاررراء مررا عررالل مواقرر  التسرروق اإللكترونرري، ويتضررح أيضررا فرري 

التعليرو ونيرة الارراء مرا  ( إن معامس اافابراط بريا اوقيرت7جدول  

، والقيمرة ااجتماليرة 0.465عالل مواق  التسوق اإللكتروني اساو  

. ممررا يرردل علررى وجررود عالقررة 0.05وهرري أقررس مررا  0.000اسرراو  

طرديررة برريا اوقيررت التعليررو ونيررة الاررراء مررا عررالل مواقرر  التسرروق 

 اإللكتروني.

عالقررة  واعتبرراف العرتررية الر يسررية األولررى الترري اررنل علررى وجررود

( بريا ألبعراد  فاء α≤(0.05ذا  دالة إجصرا ية عنرد مسرتوض دالرة 

ا عريا على نية الاراء ما عالل مواق  التسوق اإللكتروني للمررأ  

فري المملكررة العربيررة السررعودية، ارم اسررتطدام احليررس اانحررداف الططرري 

التررردفي ي المتعررردد اعتبررراف أ رررر المتغيررررا  المسرررتقلة ألبعررراد  فاء 

 مصداقية المصدف، ج رم التعليقرا ، اوقيرت التعليرو( علرى  ا عريا

المتغير التاب  نية الاراء ما عالل مواق  التسوق اإللكترونري للمررأ  

 ( النتا ج:8في المملكة العربية السعودية. ويوتح ال دول فقم  

 بع  ية الشراء( اختب ر أثر المتغيرات المستقلة  بع د آراء اآلخرين عل  المتغير الت 8جد أل رقم )

مع مالت  المتغيرات المستقلة

 اال حدار

الخطأ 

 المعي ر

مع مالت اال حدار 

 Betaالمعي رية 

القيمة االحتم لية   tقيمة 

sig. 

داأل /غير 

 داأل

 دال 0.000 8.691 0.464 0.054 0.469 مصداقية المصدر 

 دال 0.000 4.408 0.246 0.058 0.256 حجم التعليق ت 

 دال 0.000 6.238 0.283 0.047 0.294 توقيت التعليق 

 ANOVAتحليل التب ين 

 0.000القيمة ااجتمالية= F = 2683.181قيمة اختب ر      

 2R=      0.981قيمة معامس التعسير المعدل R=    0.990قيمة مع مل االرتب ط 

المحسرررررروبة  F( أن قيمررررررة 8ابرررررريا مررررررا عررررررالل ال رررررردول فقررررررم  

وهي اقرس مرا  0.000اجتمالية اساو  والقيمة ا 2683.181اساو 

، مما يدل على إن معادلة اانحرداف جيرد  للتنبرؤ. وابريا النترا ج 0.05

أن المتغيرا  المستقلة الذ  ل ا اة ير إي ابي على المتغير التراب  هري 

جميررر  أبعررراد  فاء ا عرررريا  مصرررداقية المصررردف، ج رررم التعليقرررا ، 

.  0.05يرة لكرس من را أقرس مرا اوقيت التعليو( جيا أن القيمة ااجتمال

ومررا عررالل معررامال  المتغيرررا  المسررتقلة بعررد أن اررم احويل ررا إلررى 

 Betaالموجرود  فري عمرود  Standardizationعالمرا  معيافيرة 

يتبيا أن أكار المتغيرا  المستقلة المعنوية اة يرا على المتغيرر التراب  

 وأقل ررا Beta=  0.464هررو مصررداقية المصرردف جيررا بلغررت قيمررة 

، كمرا بلغرت Beta=  0.246متغير ج م التعليقا  جيا بلغت قيمرة 

ممرا يردل علرى  R2=  0.981قيمة معامس التحديد المعدل  التعسرير( 

أن نسبة التبايا الرذ  اعسرره المتغيررا  المسرتقلة التري دعلرت معادلرة 

% وهو يعتبرر ارة يرا  98.1اانحداف ما ابايا المتغير التاب  اساو  

 كبيرا جدا. 

لعرتررية الر يسررية الاانيررة: اوجررد عالقررة ذا  دالررة إجصررا ية عنررد ا

( بيا أبعاد جود  الموقر  اإللكترونري ونيرة α≤ (0.05مستوض دالة 

 الاراء ما عالل مواق  التسوق اإللكتروني. 

 يندفت احت ا م موعة ما العرتيا  العرعية:

 (0.05اوجررد عالقررة ذا  دالررة إجصررا ية عنررد مسررتوض دالررة  -2.1

≥α برريا اصررميم الموقرر  ونيررة الاررراء مررا عررالل مواقرر  التسرروق )

 اإللكتروني 

 (0.05اوجررد عالقررة ذا  دالررة إجصررا ية عنررد مسررتوض دالررة  -2.2

≥α  برريا امررا الموقرر  اإللكترونرري ونيررة الاررراء مررا عررالل مواقرر )

 التسوق اإللكتروني.

 (0.05اوجررد عالقررة ذا  دالررة إجصررا ية عنررد مسررتوض دالررة  -2.3

≥α ) 0.05ذا  دالة إجصا ية عند مستوض دالة) ≥α بيا س ولة )

استطدام الموق  اإللكترونري ونيرة الارراء مرا عرالل مواقر  التسروق 

 اإللكتروني 

 ( مع مل االرتب ط بين المتغير  ية الشراء  أبع د أبع د جودة الموقع اإللكتر   9جد أل رقم )

أبع د جودة الموقع  سهولة استخدام الموقع اإللكتر    إللكتر   امن الموقع ا تصميم الموقع اإلحص ءات المتغير

 اإللكتر   

 يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

 الشراء

 **663. **553. **582. **545. معامس اافاباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة ااجتمالية

 447 447 447 447 العدد

 

فري  اعتباف هذه العرتيا  ام استطدام اعتباف بيرسون وابيا النترا ج

( أن معامس اافاباط بريا اصرميم الموقر  ونيرة الارراء مرا 9جدول  

، والقيمرة ااجتماليرة 0.545عالل مواق  التسوق اإللكتروني اساو  

. ممرا يردل علرى وجرود عالقرة 0.05وهي أقرس مرا    0.000اساو  
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( برريا اصرررميم α≤ (0.05ذا  دالررة إجصررا ية عنررد مسررتوض دالررة 

ل مواقرر  التسرروق اإللكترونرري، وابرريا الموقرر  ونيررة الاررراء مررا عررال

النتررا ج أيضررا أن معامررس اافابرراط برريا امررا الموقرر  اإللكترونرري ونيررة 

، والقيمة 0.582الاراء ما عالل مواق  التسوق اإللكتروني اساو  

. مما يدل على وجرود 0.05وهي أقس ما  0.000ااجتمالية اساو  

( بريا أمرا α≤ (0.05عالقة ذا  دالة إجصا ية عنرد مسرتوض دالرة 

الموق  اإللكتروني ونية الاراء ما عالل مواق  التسوق اإللكتروني. 

كما إن معامس اافاباط بيا س ولة استطدام الموقر  اإللكترونري ونيرة 

، والقيمة 0.553الاراء ما عالل مواق  التسوق اإللكتروني اساو  

. ممررا يرردل علررى 0.05وهرري أقررس مررا    0.000ااجتماليررة اسرراو  

( بيا α≤ (0.05جود عالقة ذا  دالة إجصا ية عند مستوض دالة و

سرر ولة اسررتطدام الموقرر  اإللكترونرري ونيررة الاررراء مررا عررالل مواقرر  

 التسوق اإللكتروني.

اعتباف العرترية الر يسرية الاانيرة: اوجرد عالقرة ذا  دالرة إجصرا ية 

( بريا أبعراد جرود  الموقر  اإللكترونري α≤ (0.05عند مسرتوض دالرة 

 ونية الاراء ما عالل مواق  التسوق اإللكتروني.

اررم اسررتطدام احليررس اانحررداف الططرري الترردفي ي المتعرردد اعتبرراف أ ررر 

المتغيرا  المستقلة ألبعاد جود  الموقر  اإللكترونري  اصرميم الموقر  

اإللكتروني، أما الموق ، س ولة ااسرتطدام( علرى المتغيرر التراب  نيرة 

تسرروق اإللكترونرري للمرررأ  فرري المملكررة الاررراء مررا عررالل مواقرر  ال

 العربية السعودية.

( تحليل اال حدار الخط  التدريج  المتعدد )المتغير الت بع:  ية الشراء من خالأل مواقع التسوق اإللكتر    المتغير المستقل 10جد أل رقم )

 أبع د جودة الموقع اإللكتر   (

مع مالت  المتغيرات المستقلة

 اال حدار

الخطأ 

 عي رالم

مع مالت 

اال حدار 

 المعي رية

Beta 

القيمة  tقيمة 

 االحتم لية

sig. 

 داأل غير داأل

 دال 0.000 5.890 0.266 0.047 0.275 تصميم الموقع اإللكتر   

 دال 0.000 6.565 0.288 0.047 0.310 أمن الموقع

 دال 0.000 8.972 0.442 0.048 0.428 سهولة االستخدام

 ANOVAتحليل التب ين 

 0.000القيمة ااجتمالية= F = 10411.847قيمة اختب ر      

 2R=    0.986قيمة معامس التعسير المعدل  R=    0.993قيمة مع مل االرتب ط

المحسررررروبة اسررررراو   F( ابررررريا أن قيمرررررة 10فررررري جررررردول فقرررررم  

وهررري اقرررس مرررا  0.000والقيمرررة ااجتماليرررة اسررراو   10411.847

اانحرداف جيرد  للتنبرؤ، وابريا النترا ج ، مما يدل على إن معادلة 0.05

إن المتغيرا  المستقلة الذ  ل ا اة ير إي ابي على المتغير التراب  هري 

جميرر  أبعرراد جررود  الموقرر  اإللكترونرري  اصررميم الموقرر  اإللكترونرري، 

أما الموق ، س ولة ااستطدام( جيرا أن القيمرة ااجتماليرة لكرس من را 

المتغيررا  المسرتقلة بعرد أن ارم .  وما عالل معامال  0.05أقس ما 

الموجرود  فري   Standardizationاحويل را إلرى عالمرا  معيافيرة 

يتبرريا أن أكاررر المتغيرررا   المسررتقلة  المعنويررة اررة يرا   Betaعمررود 

=   0.442على المتغير التاب  هو س ولة ااستطدام جيا بلغت قيمة 

 Beta لرررغ قيمرررة وأقل رررا متغيرررر اصرررميم الموقررر  اإللكترونررري جيرررا ب

0.266   = Beta  )كما بلغت قيمة معامس التحديد المعدل  التعسير ،

مما يدل على أن  نسربة التبرايا الرذ    R2=  0.986أو ج م التة ير 

اعسررره المتغيرررا  المسررتقلة الترري دعلررت معادلررة اانحررداف مررا ابررايا 

 %  وهو يعتبر اة يرا كبيرا جدا.  98.6المتغير التاب  اساو  

 Conclusion: اخلالصة

هدفت هذه الدفاسة إلى التعرف على اة ير أبعاد  فاء ا عريا وأبعاد 

جود  الموق  اإللكترونري علرى نيرة يرراء المالبرا مرا عرالل مواقر  

التسررروق اإللكترونررري، جيرررا امالرررت أبعررراد  فاء ا عرررريا فررري هرررذه 

الدفاسة  مصداقية المصدف، ج م التعليو، واوقيت التعليو( وامالرت 

جود  الموق  اإللكتروني فري هرذه الدفاسرة فري  اصرميم الموقر   أبعاد

 اإللكتروني، وس ولة ااستطدام، واألما(.

وأه ررر  نترررا ج الدفاسرررة أن هنرررا  عالقررة إي ابيررر  بررريا أبعررراد  فاء 

ا عريا  مصرداقية المصردف، ج رم التعليرو، واوقيرت التعليرو( ونيرة 

. وااعقرت نترا ج يراء المالبرا مرا عرالل مواقر  التسروق اإللكترونري

 Thomas(  2019الدفاسة م  دفاسة كرس مرا اومرا  و عررون  

et. al, 2019  و برراف  و عرررون)Park et. al, 2005) و ،

. كمررررا أوتررررحت نتررررا ج (Somohardjo,2017)  سرررروموهافجو

الدفاسة أكار أبعاد  فاء ا عريا اة ير على نية الاراء هو مصرداقية 

  قا .المصدف وأقل ا متغير ج م التعلي

وأه ر  النتا ج أيضا أن هنا  عالقة إجابي  بيا أبعاد جرود  الموقر  

اإللكترونرري فرري  اصررميم الموقرر  اإللكترونرري، وسرر ولة ااسررتطدام، 

واألما( ونية يراء المالبرا مرا عرالل مواقر  التسروق اإللكترونري. 

 .Esho etوااعقت نتا ج الدفاسة م  نترا ج دفاسرة اسر و و عررون  

al, 2021سرو و عررون ( وه ( Hsu, et al , 2011),  وأيراف

الدفاسة الى أن بعد س ولة ااستطدام يعد أكار األبعاد اة يرا على نية 

الاررراء، وأقل ررا متغيررر اصررميم الموقرر  اإللكترونرري، جيررا إن عمليررة 

التسرروق اإللكترونرري ا رردف إلررى ارروفير الوقررت وال  ررد وعليرر  فررإن 

أولويررا  وأهررداف عمليررة سرر ولة ااسررتطدام فرري الموقرر  اعتبررر مررا 

 التسوق اإللكتروني.

  Recommendationsالتوصيات 

بناء على ما اوصلت إلي  الدفاسة ما نتا ج اوصي الباجاة "مردف " 

 وأصحام المواق  اإللكترونية با اي:

  األعذ بااعتباف أن المست لكيا ي تمون بخفاء المست لكيا

ست لكيا أن ا ا عريا المذكوف  عا السلعة، جيا يراها الم

 عباف  عا ا افم فعلية.

  التةكيد على أهمية التركيز على اصميم موق  الكتروني

يتميز بالس ولة بعيد عا التعقيد جيا يؤ ر ذلك باكس مباير 

 على نية يراء المست لكيا.
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