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 ملخص الدراسة

هدفت الدراسة للتعرف على العوامل المؤثرة على التسوق اإللكتروني في األردن، ومعرفة ما هي أكثر السلع التي يتم شراؤها 

فرد من المتسوقين عبر  141عينة الدراسة من عبر اإلنترنت، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم اختيار 

(، وتم استخدام االستبيان كأداة للدراسة، وبعد جمع البيانات تم تحليلها للخروج بالنتائج exxab.com, myus.comموقعي  )

 ، وكانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها كاآلتي:Spssعن طريق برنامج الحزمة اإلحصائية 

 بر اإلنترنت هي المالبس.أكثر السلع شراءا ع

 أهم العوامل المؤثرة على التسوق اإللكتروني جودة المنتجات.

يوجد فروقات في الرأي حول العوامل المؤثرة التسوق اإللكتروني تعود لمتغير الجنس لصالح اإلناث، واإلناث هن األكثر 

 ممارسة للتسوق اإللكتروني.

 ثرة التسوق اإللكتروني تعود لمتغيرات العمر والدخل الشهري والحالة.ال يوجد فروقات في الرأي حول العوامل المؤ 

 دينار هم العينة األكثر ممارسة للتسوق اإللكتروني. 1000من يزيد دخلهم عن 

 وأوصت الدراسة بعمل المزيد من الدراسات ذات العالقة بالتسوق اإللكتروني.

 المواقع اإللكترونية.العوامل، التسوق اإللكتروني، الكلمات المفتاحية: 

 

 :البحث مقدمة

نظرا لما يشهده العالم من تطور في قطاع التكنولوجيا فقد أدى ذلك بالعديد من الشركات إلنشاء موقع إلكتروني خاص بها 

دى أالستخدام التجارة اإللكترونية لتسويق منتجاتها، حيث أصبح هناك مزايا تنافسية متعددة للبيع عبر شبكة االنترنت مما 

 (2، ص2016إلى زيادة عدد األفراد الذين يقومون بالتسوق عبر االنترنت. )المجالي، 

ه من للشركات أو للمستهلكين، وذلك لما ل تفأصبح التسوق اإللكتروني من االستخدامات التي تتميز بالنجاح سواء أكان

وم بلد دون الحاجة للسفر إليها، حيث يقخاصية كبيرة في توفير الوقت والجهد، فأصبح بإلمكان شراء أي سلعة من أي 
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مستخدمي االنترنت بشراء ما يريدونه من مستلزمات من خالل طلبها ضمن دقائق معدودة لتصلهم في وقت قليل وبطريقة 

 ( 2012سهلة توفر عليهم عناء السفر أو الذهاب للمتجر. )صالح، 

ون للتسوق اإللكتروني، حيث أصبح غالبية أفراد المجتمع يقضوكان لزيادة عدد مستخدمي االنترنت األثر الكبير في اللجوء 

وقت كبير على االنترنت عن طريق األجهزة الخلوية والحواسيب، للتعرف على ما يستحدث من معلومات في جميع نواحي 

شكل قوي. )تايه، بالحياة، عدا عن التطور السريع في االنترنت وزيادة اإلعالنات واهتمام الشركات بها لتدخل ضمن التنافسية 

 (2، ص2007

 إشكالية الدراسة:

 وتعد نسبة المتسوقين منهم عن طريق اإلنترنت ،اوف لدى المجمتع األردني من اللجوء لإلنترنت للتسوق خما زالت هناك م

ع األردني مبالنسبة للمجتمعات األخرى ضئيلة، لذا كان البد من التعرف على العوامل المؤثرة في التسوق اإللكتروني في المجت

بالرغم من التطور التكنولوجي واالستخدام الكبير لإلنترنت، ولما لهذه الطريقة من التسوق من فوائد كثيرة من توفير الوقت 

 والجهد،  من هنا تحددت إشكالية الدراسة في اإلجابة عن التساؤل الرئيسي اآلتي:

 ما هي العوامل المؤثرة على التسوق اإللكتروني في األردن؟

 همية الدراسة:أ

تأتي أهمية الدراسة من عدة نواحي، حيث أنها من الدراسات المهمة لندرة األبحاث التي تناولت هذا الموضوع في األردن 

بالرغم من التطورات التكنولوجية واالستخدام الكبير لشبكة اإلنترنت، لذا سوف تزود هذه الدراسة الشركات للوقوف على 

التسوق اإللكتروني واألخذ بنتائج وتوصيات الدراسة واالستفادة منها، وتناقش هذه الدراسة تأثير  العوامل المؤثرة على تبني

 العوامل الشخصية على تبني التسوق اإللكتروني.

 أهداف وأسئلة الدراسة:

 تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:

 بالتسوق اإللكتروني؟ما هي الخصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة ممن يقومون 

 ما متوسط عدد مرات التسوق اإللكتروني ألفراد عينة الدراسة؟
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 ما هي أكثر السلع التي يتم شراؤها عن طريق التسوق اإللكتروني؟

 ؟الطريقة التي تفضل الدفع من خاللها للشراء من خالل اإلنترنتما هي 

 ؟ما هي العوامل المؤثرة على التسوق اإللكتروني في األردني

 فرضيات الدراسة:

وى التسوق اإللكتروني في المجتمع األردني عند مستحول العوامل المؤثرة على فرضية الدراسة الرئيسية: هل يوجد اختالف 

 ( يعود لتأثير المتغيرات الشخصية؟ α≤0.05داللة )

عند  اإللكتروني في المجتمع األردنيالتسوق حول العوامل المؤثرة على فرضية الدراسة الفرعية األولى: هل يوجد اختالف 

 ( يعود لتأثير متغير الجنس؟ α≤0.05مستوى داللة )

ند التسوق اإللكتروني في المجتمع األردني عحول العوامل المؤثرة على فرضية الدراسة الفرعية الثانية: هل يوجد اختالف 

 ( يعود لتأثير متغير العمر؟ α≤0.05مستوى داللة )

ند التسوق اإللكتروني في المجتمع األردني عحول العوامل المؤثرة على رعية الثالثة: هل يوجد اختالف فرضية الدراسة الف

 ( يعود لتأثير متغير المؤهل العلمي؟ α≤0.05مستوى داللة )

ند عالتسوق اإللكتروني في المجتمع األردني حول العوامل المؤثرة على فرضية الدراسة الفرعية الرابعة: هل يوجد اختالف 

 ( يعود لتأثير متغير الدخل الشهري؟ α≤0.05مستوى داللة )

ند التسوق اإللكتروني في المجتمع األردني عحول العوامل المؤثرة على فرضية الدراسة الفرعية الخامسة: هل يوجد اختالف 

 ( يعود لتأثير متغير الحالة الوظيفية؟ α≤0.05مستوى داللة )

ند التسوق اإللكتروني في المجتمع األردني عحول العوامل المؤثرة على فرضية الدراسة الفرعية السادسة: هل يوجد اختالف 

 ( يعود لتأثير متغير الحالة االجتماعية؟ α≤0.05مستوى داللة )
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 حدود الدراسة:

 (.exxab.com ،Myus.comالحدود المكانية: المواقع اإللكترونية للتسوق )

 1/8/2019-1/7/2019الحدود الزمانية: 

 الحدود البشرية: األفراد مستخدمي المواقع اإللكترونية للتسوق.

 مصطلحات الدراسة:

 هي األسباب المؤثرة )معجم المعاني الجامع(العوامل: 

يار ما يراه تهو ما يبذله المشتري من مجهود للبحث عن طريق االنترنت عن منتجات، حيث يقوم باخالتسوق اإللكتروني: 

 (107، ص2004أفضل من المنتجات المعروضة في المتاجر اإللكترونية للبيع. )أبو فارة، 

هي الصفحات اإللكترونية المرتبطة ببعضها، والتي تحتوي على معلومات وتحمل اسما لها، ويمكن  المواقع اإللكترونية:

 (5، ص2003متابعتها عن طريق متصفحات االنترنت المختلفة. )بسيوني، 

 اإلطار النظري للدراسة:

 التسوق اإللكتروني:

التسوق اإللكتروني هو عبارة عن عمليات بيع وشراء للسلع وخدمات ومعلومات تتم عن طريق االنترنت، حيث يتم دعم 

الشركات و العمليات بحركات إلكترونية من أجل تعزيز طلب السلع والخدمات والمعلومات، حيث يتم التواصل ما بين الموردين 

، 2011والمحالت والمستهلكين، ويمكن أن يتم دفع ثمن المنتجات والخدمات إلكترونيا أو نقديا عند التسليم. )بامخرمة، 

 (281ص

والتسوق بمفهومه العادي هو المكان الذي يتم به عرض السلع وتبادل المنتجات والخدمات والمعامالت والعالقات ما بين 

( بينما التسوق اإللكتروني فإنه أحد أـشكال التبادل التجاري ما بين 256، ص2005م وشاهين، البائعين والمشترين. )عال

 (42، ص2007الشركات والمستهلكين يتم من خالل رسائل إلكترونية. )النونو، 
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األسلوب ب وللتسوق اإللكتروني أسلوبان: فقد يتم من خالل جمع المعلومات عن السلع المعروضة عبر االنترنت ومن ثم الشراء

التقليدي من المحالت التجارية، وقد يقوم المستهلك بالشراء والدفع عن طريق االنترنت بعد جمع المعلومات والخدمات عن 

 (78، ص2006السلع.)الشميمري وأبو حماده، 

 (580، ص2008)طه، أنواع المنتجات التي يتم تسوقها إلكترونيا: 

 كالمالبس، واألجهزة الكهربائية، والسيارات، واأللعاب.السلع: هي عبارة عن أي منتجات ملموسة  -

 الخدمات: وهي كل منتج غير ملموس الخدمات القانونية، والطبية، والتعليمية، والمصرفية. -

 العوامل المؤثرة على التسوق اإللكتروني:

 سهولة التسوق عبر االنترنت:

جهد بطريقة التسوق التقليدية حيث أنه ال يحتاج لبذل وقت و  إن التسوق اإللكتروني يعتبر من طرق التسوق السهلة مقارنة

في البحث والتنقل، حيث أظهرت غالبية الدراسات أن أكثر العوامل المؤثرة على مستعملي االنترنت هي سهولة االستخدام، 

 مما يشكل حافزا لتكرار التسوق عبر االنترنت من موقع تجاري معين.

دام النت من العوامل المشجعة أو المعيقة للتسوق اإللكتروني، حيث أن الخبرة في هذا وتعد خبرة األشخاص في استخ

 (87، ص2016االستخدام تمد الشخص بمهارة ومعرفة تؤدي به لالستخدام بسهولة ومرونة. )مطالي، 

 جودة المعلومات المقدمة:

ة اء قيامهم بالتسوق اإللكتروني، حيث أن دقتعد المعلومات على االنترنت من العوامل المهمة المؤثرة على المستخدمين أثن

ووضوح ومالءمة المعلومات وسهولة الحصول عليها تمثل الخصائص المهمة التي يجب أن تتوافر في المعلومات المقدمة 

 (D & Al, 2006, p323عبر المواقع اإللكترونية. )

 جودة المنتجات:

نة ما ات والعالمات التجارية المعروضة، وهذا يسمح للمستهلك بالمقار يقوم االنترنت بتوفير المعلومات التفصيلية عن المنتج

بين المنتجات بسهولة سواءا أكان من حيث األسعار أوالجودة، ليتم اختيار المنتج الذي يراه األفضل واألنسب من غير أي 
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نية. الخدمات اإللكترو  ضغوطات من البائعين، مما يؤدي إلى سرعة وسهولة االتصال بين المؤسسة والمستهلك عن طريق

 (87، ص2016)مطالي، 

 عيوب التسوق اإللكتروني:

أمن وخصوصية المعلومات، حيث أن الغالبية من المستهلكين ال يتقبلون فكرة التسوق اإللكتروني بسبب مخاوفهم من سرية  -

 ات المتعلقة به.المعلومات التي تتعلق بهم، حيث أن التسوق اإللكتروني يتطلب من المستهلك إدخال البيان

السرعة في التطور التكنولوجي، حيث أن هناك عدد ال بأس به من المستهلكين يجدون صعوبة في التعامل مع هذه  -

 التطورات.

انخفاض الثقة، حيث ما زال هناك تخوف وانخفاض ثقة في االنترنت من ناحية وسائل الدفع المستخدمة وتحديدا الوسائل  -

 طاقات االئتمان، ويفضل أكثر المستهلكين عملية الدفع عند اإلستالم. التي تستخدم عن طريق ب

 عدم توافر أجهزة الكترونية، وعدم وجود اتصال باالنترنت أو البطء باالتصال. -

 (2، ص:2004تكاليف الشحن والتوصيل.)الجريفاني،  -

 عدم المعرفة الكافية بإجراء المعامالت على االنترنت. -

 التسوق، حيث أن غالبية األسر يعتبرون عملية التسوق التقليدية عبارة عن فرصة للتنزه.فقدان متعة  -

 عدم القدرة على رؤية السلعة قبل الشراء. -

 (48-47، ص2007عدم اتقان اللغة االنجليزية.)النونو،  -

 الدراسات السابقة:

 بعنوان:  (Attri & Jain, 2018دراسة عطري )

A Study of Factors Affecting Customer Shopping Behavior 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما يؤثر على قرارات الشراء لدى العمالء، وماهية أذواقهم وطريقة التسوق، وتكونت عينة 

من المتسوقين عبر موقع إندور، وتوصلت الدراسة إلى أن أهم العوامل المؤثرة في عملية الشراء عبر  113الدراسة من 

 رنت هي: شخصية العميل، طريقة التسويق واإلعالنات، الوقت، وطريقة العرض في المتجر. االنت
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 ( بعنوان:  Kothari & Maindargi, 2016دراسة كوثري ومندارجي )

A Study on Customers Attitude towards Online Shopping in India and its Impact: With Special 

Reference to Solapur City 
 100، وتكونت عينة الدراسة من هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على المستهلكين للتسوق اإللكتروني في الهند

فرد من المستهلكين، وتم جميع البيانات عن طريق أداة الدراسة االستبيان، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:  أن اكثر 

ن التمتع باألمن واألمان، و إلى أن الشركات قامت بتخفيض اسعارها من أجل البقاء في األسواق العوامل تأثيرا على المستهلكي

شديدة التنافس،  والعمالء ال يقومون بالشراء فقد إنما يقومون بمقارنة األسعار وميزات المنتج بين الشركات، بالرغم من زيادة 

وني، سوق اليدوي، وغالبية أفراد عينة الدراسة راضون عن التسوق اإللكتر استخدام التسوق اإللكتروني إال أن العمالء يفضلون الت

ويوجد خوف لدى العمالء من تلقي منتج خاطئ، يوجد تخوف لدى العمالء من إعطاء رقم بطاقة اإلئتمان، وأوصت الدراسة 

 ا.بأنه يجب على الشركات أن تقوم بعمل استطالعات لبيان رضا العمالء واقتراحاتهم واألخذ به

 بعنوان:    (Khalil, 2014دراسة خليل )

Factors affecting the consumer’s attitudes on online shopping in Saudi Arabia  
سعودية، التسوق اإللكتروني في المملكة العربية ال مواقف المستهلكين منهدفت هذه الدراسة للبحث في العوامل المؤثرة على 

من الطالب والعاملين في مختلف الجامعات وعامة الجمهور، وتوصلت الدراسة إلى عدة  210وتكونت عينة الدراسة من 

نتائج أهمها: غالبية األفراد يتسوقون عبر االنترنت ويفضلون إجراء مشترياتهم عبر االنترنت، ومن العوامل التي تؤثر على 

مريح صور للمنتجات، أن الشراء عبر االنترنت سهل و  التسوق اإللكتروني السعر والثقة في الجودة والعالمة التجارية وتوفر

 وأفضل من التسوق التقليدي.

 ( بعنوان:Juneja & Mehta, 2017دراسة ريتشو ومهتا )

Juneja, Richu & Mehta, Prachi (2017), Customer satisfaction towards online shopping in Surat 

city 

هدفت هذه الدراسة إلى قياس درجة رضا العمالء عن التسوق اإللكتروني والعوامل الرئيسية التي تؤثر على رضاهم، واستخدمت 

فرد، وأظهرت النتائج  180الدراسة الطريقة الوصفية التحليلية، وتم استخدام االستبيان كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من 
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لدراسة عن التسوق اإللكتروني بدرجة متوسطة، وأن العوامل الرئيسية التي توثر على رضا العمالء وجود رضا لدى أفراد عينة ا

 األمن والخصوصية وتصميم الموقع، وجودة المعلومات، وخدمة العمالء، وسعر وجودة المنتج. 

 ( بعنوان:Uzun & Poturak, 2014دراسة اوزن وبوتوراك )

Factors Affecting Online Shopping Behavior of Consumers 
هدفت هذه الدراسة للتعرف على العوامل المؤثرة على المستهلكين تجاه التسوق اإللكتروني، ومعرفة العالقة بين الرضا 

فرد تم   104اإللكتروني والوالء اإللكتروني، تم جمع البيانات عن طريق المسح عبر االنترنت، وتكونت عينة الدراسة من 

عشوائية، وأظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها: وجود عالقة ما بين الرضا عن الخدمات عبر االنترنت ونية  اختيارهم بطريقة

المستهلك للشراء، وأن أكثر العوامل التي تؤثر على رضا المستهلكين ألخذ قرار بالتسوق اإللكتروني الراحة والثقة ثم أسعار 

 تسليم ذو أهمية لدى المستهلكين.المنتجات وجودتها، ولم يكن تصميم الموقع ووقت ال

(، بعنوان: تأثير اعالنات االنترنت على مراحل اتخاذ قرار الشراء عند الشباب الجامعي الفلسطيني في 2007دراسة )تايه، 

 قطاع غزة.

لتعرف اهدفت الدراسة للتعرف على أثر اإلعالنات عبر االنترنت على اتخاذ قرار الشرار لدى الشباب الجامعي الفلسطيني، و 

على درجة استخدام الشباب لالنترنت، وما هي المواقع التي يفضلونها، وتكونت عينة الدراسة من عينة طبقية عشوائية من 

الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة )الجامعةاإلسالمية، جامعة األقصى، جامعة القدس المفتوحة، جامعة األزهر( وبلغ عددها 

اسة عدة نتائج أهمها: تؤثر إعالنات االنترنت على قرار الشراء بشكل ايجابي ولكن عدد طالب وطالبة، وتوصلت الدر  382

قليل من يقومون بالشراء عبر االنترنت، ويؤثر الوقت الذي يقضيه الشباب الجامعي على االنترنت على قرار الشراء بشكل 

تخدام نات على قرار الشراء، وقد أوصت الدراسة باسايجابي، ويوجد فروقات تعود لمتغير الجنس والجامعة بالنسبة ألثر االعال

 االنترنت للتسويق بشكل أكبر، وأن تهتم الشركات بعرض معلوماتها عبر المواقع اإللكترونية الخاصة بها.

( بعنوان: التسوق عبر االنترنت: وجهة نظر النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا 2018دراسة )البطاينة وعفيفي، 

(UTAUT.دراسة ميدانية على المستهلكين في محافظات اربد وجرش وعجلون والمفرق ) 
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هدفت هذه الدراسة للتعرف على درجة تطبيق التسوق اإللكتروني من المستهلكين في محافظات اربد وجرش وعجلون والمفرق، 

من المستهلكين عبر االنترنت، وتم  223ومعرفة العوامل التي تؤثر في تبني التسوق اإللكتروني، وتكونت عينة الدراسة من 

اعتماد االستبيان كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة عدة نتائج أهمها: وجود تأثير للجهد المتوقع واألداء المتوقع والتأثير 

 ةاالجتماعي على التسوق اإللكتروني، وعدم وجود تأثير للثقة على التسوق اإللكتروني، وأوصت الدراسة بالعمل على زياد

 الثقة لدى المستهلكين عن طريق االهتمام بالمصداقية لدى الشركات.

 ما يميز هذه الدراسة:

 ندرة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في األردن. -
 هذه الدراسة تبحث بتأثير العوامل الشخصية على التسوق اإللكتروني. -

 منهجية الدراسة:

 وتكونت مصادر المعلومات من مصدرين:تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، 

 . مصادر أولية من خالل استبيان تم تصميمه بما يتناسب وأغراض الدراسة لجمع البيانات.1

 . مصادر ثانوية عن طريق الدراسات السابقة والمراجع المتعلقة بموضوع الدراسة.2

 مجتمع وعينة الدراسة:

 أداة الدراسة:

كأداة للدراسة، وقد صمم باالستفادة من الدراسات السابقة، وتكون من جزأين، الجزء األول: تم االعتماد على االستبيان 

 المتغيرات الشخصية، الجزء الثاني: الفقرات المعبرة عن متغيرات الدراسة، وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي، كاآلتي:

 (. مقياس ليكرت الخماسي1الجدول )
 ال أوافق بشدة قال أواف محايد موافق موافق بشدة

 درجة 1 درجة 2 درجات 3 درجات 4 درجات 5
 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

 
 

 العدد الحادي عشر     

  2019 – 9 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
    

127 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 ثبات أداة الدراسة:

 قام الباحث بإجراء تحليل كرونباخ ألفا على  استبانة الدراسة الختبار ثبات أداة الدراسة،  والجدول التالي يبين ذلك:

  

 (. معامالت كرونباخ ألفا الختبار ثبات أداة الدراسة2الجدول)
 معامل كرونباخ ألفا المتغير

 0.86 سهولة االستخدام

 0.81 جودة المعلومات

 0.86 جودة المنتحات

 0.88 الكلي
 من خالل قيم معامالت كرونباخ ألفا في الجدول السابق، نالحظ أن جميعها صالحة لغايات الدراسة. 

 التحاليل االحصائية المستخدمة:

 تم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية: SPSSمن خالل برنامج الحزمة االحصائية 

اإلحصاااا ات الوصااالية  الوسااا، الحساااابيل واانحراو المعيارمل والنساااك الم ويةل والتكرارل واألهمية النسااابية التي  .1

 ُحددت من خالل الصيغة التالية :

 طول الفترة =
 الحد األدنى –الحد األعلى 

= 
5 -1 

 =1.33 
 3 عدد المستويات

 عدد المستويات كالتالي :ليكون 

 (.المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة3الجدول )
 الفترة المستوى 
 2.33 –1 المنخفض
 3.67 – 2.34 المتوسط
 5 - 3.68 المرتفع

 .Independent Sample T-testاختبار ت للعينات المستقلة   .2
 .One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادم  .3
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 اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

 ما هي الخصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة ممن يقومون بالتسوق اإللكتروني؟ اإلجابة عن سؤال الدراسة األول:

 لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والجدول اآلتي يبين ذلك:

 
 (. توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا للعوامل الشخصية4الجدول)

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الجنس
 12.1 17 ذكر

 87.9 124 أنثى

 العمر

 11.3 16 سنة 20اقل من 

 47.5 67 سنة 25أقل من -20من 

 32.6 46 سنة 30أقل من -25من 

 8.5 12 سنة 35أقل من -30من 

 المؤهل 
 العلمي

 11.3 16 ثانوية عامة فما دون 

 13.5 19 دبلوم

 68.8 97 بكالوريوس

 6.4 9 دراسات عليا

الحالة 
 الوظيفية

 33.3 47 ال اعمل

 66.7 94 أعمل

الدخل 
 الشهري 

 3.5 5 400اقل من 

 25.5 36 500-400من 

 11.3 16 1000اقل من -501من 

 59.6 84 1000اكثر من 

الحالة 
 االجتماعية

 64.5 91 أعزب

 33.3 47 متزوج

 2.1 3 غير ذلك

 Total 141 100 

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا للعوامل الشخصية، حيث نالحظ ما يلي:4يبين الجدول)
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اإلناث (، مما يدل على أن %87.9(، بينما بلغت نسبة اإلناث )%12.1. الجنس: بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة الذكور)1

 يشكلن النسبة األكبر ممن يقومون بالتسوق اإللكتروني.

(، وهي النسبة األكبر، وربما %68.8. المؤهل العلمي: بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة الحاصلين على درجة البكالوريوس )2

معرفة باللغة طلب أيضا اليعود السبب في ذلك من ناحية أن التسوق اإللكتروني يحتاج إلى قدرة على استخدام االنترنت ويت

 االنجليزية. 

 (.%47.5سنة بنسبة ) 25-20. العمر: النسبة األكبر من أفراد عينة الدراسة هم ممن تتراوح أعمارهم ما بين 4

 (.%66.7. غالبية أفراد عينة الدراسة هم من العاملين بنسبة )5

ينار، وهذه نتيجة منطقية حيث أن غالبية المتسوقين د 1000. غالبية أفراد عينة الدراسة دخل أسرهم الشهري أكثر من 6

 اإللكترونيين هم من ذوي الدخول المرتفعة. 

 (.%64.5. النسبة األكبر من أفراد عينة الدراسة هم من غير المتزوجين بنسبة )7

 ما متوسط عدد مرات التسوق اإللكتروني ألفراد عينة الدراسة؟ اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني:

 لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والجدول اآلتي يبين ذلك:

 (. عدد مرات التسوق اإللكتروني5الجدول)
 النسبة المئوية التكرار مرات التسوق  

 32.6 46 مرة واحدة

 47.5 67 مرات 5-2من 

 19.9 28 مرات 5أكثر من 

Total 141 100 

-2( نالحظ بأن النسبة االكبر من أفراد عينة الدراسة قاموا بعملية التسوق اإللكتروني ما بين 5من خالل الجدول )
 (.%47.5مرات بنسبة ) 5

 
 ما هي أكثر السلع التي يتم شراؤها عن طريق التسوق اإللكتروني؟ اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث:

 تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والجدول اآلتي يبين ذلك:لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث 
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 (. السلع التي يتم شراؤها عن طريق التسوق اإللكتروني6الجدول )
 النسبة المئوية التكرار السلعة

 55.3 78 مالبس

 11.3 16 مواد تجميل

 9.2 13 عطور

 3.5 5 اكسسوارات

 7.1 10 أجهزة  كهربائية

 13.5 19 أحذية وحقائب

Total 141 100 

(، ثم األحذية %55.3( نالحظ أن أكثر السلع شراءا من خالل اإلنترنت هي المالبس بنسبة )6من خالل الجدول)

 (.%13.5والحقائب بنسبة )

 ما هي الطريقة التي تفضل الدفع من خاللها للتسوق؟ اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع:

 الدراسة الرابع تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والجدول اآلتي يبين ذلك:لإلجابة عن سؤال 

 (. الطريقة المفضلة للدفع للشراء اإللكتروني7الجدول)
 النسبة المئوية التكرار  

 88.7 125 عند االستالم

 5 7 البطاقات االئتمانية

 3.5 5 جوالة بنكية

 2.8 4 دفع الكتروني

Total 141 100 

( يفضلون عند الشراء من خالل %88.7النسبة األكبر من أفراد عينة الدراسة البالغة ) ( نالحظ أن7من خالل الجدول)

 اإلنترنت الدفع عند االستالم.

 ما هي العوامل المؤثرة على التسوق اإللكتروني في المجتمع األردني؟اإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس: 

 سؤال الدراسة الخامس تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، كما في الجدول اآلتي:لإلجابة عن 

 (. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن معيار "المسؤولية االجتماعية"8الجدول )
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 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 77.6 1.052 3.88 استخدام بدائل للدفع غير بطاقات االئتمان كالدفع عند االستالم

 مرتفعة 75.8 0.96 3.79 التسوق في أي وقت ومن أي مكان

 مرتفعة 74.4 1.161 3.72 سهولة البحث عن المعلومات على االنترنت

 مرتفعة 74.4 1.037 3.72 لدي خبرة في استخدام االنترنت

 متوسطة 72.6 1.065 3.63 تجنب عناء االصطفاف أمام كاشيرات المحال التجارية

 متوسطة 72.4 1.106 3.62 عملي ال يوفر لي الوقت للشراء بالطريقة التقليدية

 متوسطة 70.8 1.011 3.54 توفير الوقت والجهد

 متوسطة 70.4 0.923 3.52 توفير عناء وتكاليف التنقل وأزمات الطرقات

 متوسطة 68.6 1.226 3.43 تجنب ضغط البائعين

 متوسطة 66.4 1.173 3.32 المقارنة ما بين السلع بسهولة دون الحاجة للتنقل ما بين المحال

 متوسطة 72.3 0.800 3.62 سهولة االستخدام

 مرتفعة 80.8 1.149 4.04 دقة الشركات بمواعيد التسليم

 مرتفعة 80.6 1.055 4.03 الموقع صحيحة ودقيقةالمعلومات المقدمة من خالل 

 مرتفعة 79.4 0.963 3.97 يتوفر على الموقع عنوان المؤسسة

 مرتفعة 77.4 0.965 3.87 هناك كثرة وتنوع في العروض والمنتجات

 مرتفعة 76.8 1.08 3.84 يقدم الموقع معلومات حديثة باستمرار

 مرتفعة 76.6 1.429 3.83 االنترنتتتم االجابة على االستفسارانت من خالل 

 مرتفعة 76.4 1.037 3.82 يتم التصفح على الموقع بعدة لغات

 مرتفعة 74.8 1.138 3.74 يعطي الموقع المعلومات بشكل تفصيلي

 مرتفعة 74.4 1.117 3.72 يوفر الموقع خصوصية لمعلومات المستخدمين

 متوسطة 72.6 1.085 3.63 من خاللهلدي ثقة بالموقع الذي أقوم بالتسوق اإللكتروني 

 متوسطة 72.4 1.447 3.62 يتم توفير الخدمات من خالل الموقع في جميع األوقات

 متوسطة 68.4 1.243 3.42 يوجد تعلميات سهلة وواضحة الستخدام الموقع

 متوسطة 63.6 1.515 3.18 توافر مصداقية للبيانات المعروضة

 متوسطة 63.2 1.3 3.16 يقدمهاالموقع مالئم للخدمة التي 

 متوسطة 43.6 1.209 2.18 يستخدم الموقع الصور والفيديوهات بطريقة ملفتة وممتعة
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 متوسطة 35.8 1.114 1.79 تصميم الموقع جذاب وواضح

 متوسطة 69.77 0.637 3.49 جودة المعلومات

 مرتفعة 86.6 0.914 4.33 يتم التعرف على كل ما هو جديد في سوق الموضة

 مرتفعة 86.2 0.794 4.31 يتم الحصول على معلومات تفصيلية عن المنتجات

 مرتفعة 85 0.829 4.25 الحصول على ماركات عالمية بأسعار أقل

 مرتفعة 85 0.972 4.25 تتم عملية المفاضلة بين المنتجات بسهولة

 مرتفعة 83.2 1.058 4.16 توافر سلع وخدمات ال أجدها إال في المتاجر اإللكترونية

 مرتفعة 80.2 1.076 4.01 يتم اختيار المنتج دون الضغوط من البائعين

 مرتفعة 80.2 1.056 4.01 من الممكن معاينة السلع قبل الشراء

 مرتفعة 79.8 1.225 3.99 أسعار المنتجات عبر االنترنت منخفض

لمتفق اتقوم الشركة برد األموال في حال لم يطابق المنتج المنتج 
 عليه

 مرتفعة 73.4 1.21 3.67

 مرتفعة 82.2 0.679 4.11 جودة المنتجات

 

( أن العوامل المؤثرة على التسوق اإللكتروني قد حصلت على درجات متوسطة لبعدي "سهولة 8يتضح من الجدول )

ير استخدام بدائل للدفع غ"االستخدام، جودة المعلومات"، وعلى درجة مرتفعة لبعد "جودة المنتجات"، وقد حصلت الفقرات 

 ،سهولة البحث عن المعلومات على االنترنت ،التسوق في أي وقت ومن أي مكان ،بطاقات االئتمان كالدفع عند االستالم

المعلومات  ،يمدقة الشركات بمواعيد التسل" لبعد سهولة االستخدام على أعلى الدرجات، والفقرات "لدي خبرة في استخدام االنترنت

 "هناك كثرة وتنوع في العروض والمنتجات ، يتوفر على الموقع عنوان المؤسسة ،من خالل الموقع صحيحة ودقيقة المقدمة

ول على يتم الحص ،يتم التعرف على كل ما هو جديد في سوق الموضةلبعد جودة المعلومات على أعلى الدرجات، والفقرات "

" ةتتم عملية المفاضلة بين المنتجات بسهول ،الحصول على ماركات عالمية بأسعار أقل ،معلومات تفصيلية عن المنتجات

 من بعد جودة المنتجات على أعلى الدرجات. 
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 اختبار فرضيات الدراسة:

فرضية الدراسة الرئيسية: هل يوجد اختالف في الرأي حول العوامل المؤثرة على التسوق اإللكتروني في المجتمع األردني 

 ( يعود لتأثير المتغيرات الشخصية؟ α≤0.05مستوى داللة ) عند

فرضية الدراسة الفرعية األولى: هل يوجد اختالف في الرأي حول العوامل المؤثرة على التسوق اإللكتروني في المجتمع 

 ( يعود لتأثير متغير الجنس؟ α≤0.05األردني عند مستوى داللة )

 تم استخدام اختبار ت للعينات المستقلة والجدول اآلتي يبين ذلك: الختبار فرضية الدراسة الفرعية االولى

 (. نتائج ت للعينات المستقلة الختبار تأثير الجنس9الجدول)

 العدد الجنس العامل 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

   tقيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 سهولة االستخدام
- 0.731 2.97 17 ذكر

3.707- 
139 0 

 0.770 3.70 124 أنثى

 جودة المعلومات
- 0.732 3.11 17 ذكر

2.692- 
139 0.008 

 0.608 3.54 124 أنثى

 جودة المنتجات
- 0.826 3.45 17 ذكر

4.241- 
139 0 

 0.649 4.18 124 أنثى

 العوامل الكلية
- 0.413 3.17 17 ذكر

4.373- 
139 0 

 0.578 3.81 124 أنثى

، مما يدل على وجود 0.05كانت دالة احصائيا عند مستوى أقل من  tمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن جميع قيم 

( يعود α≤0.05اختالف في الرأي حول العوامل المؤثرة على التسوق اإللكتروني في المجتمع األردني عند مستوى داللة )

 لتأثير متغير الجنس، حيث أنها كانت أعلى لدى اإلناث.

التسوق اإللكتروني في المجتمع األردني حول العوامل المؤثرة على فرضية الدراسة الفرعية الثانية: هل يوجد اختالف 

 ( يعود لتأثير متغير العمر؟ α≤0.05عند مستوى داللة )

 لك:ذ الختبار فرضية الدراسة الفرعية الثانية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي، والجدول اآلتي يبين

 (. نتائج تحليل التباين األحادي الختبار تأثير العمر10الجدول)
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 العدد العمر العامل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

متوسط 
 f قيمة المربعات

مستوى 
 الداللة

سهولة 
 االستخدام

 0.699 3.14 16 سنة 20اقل من 

3 4.479 8.06 0.12 

 0.720 3.80 67 سنة 25أقل من -20من 

 0.856 3.72 46 سنة 30أقل من -25من 

 0.380 2.84 12 سنة 35أقل من -30من 

Total 141 3.62 0.800 

جودة 
 المعلومات

 0.504 3.16 16 سنة 20اقل من 

3 3.342 9.773 0.678 

 0.600 3.68 67 سنة 25أقل من -20من 

 0.650 3.51 46 سنة 30أقل من -25من 

 0.149 2.79 12 سنة 35أقل من -30من 

Total 141 3.49 0.637 

جودة 
 المنتجات

 0.608 3.49 16 سنة 20اقل من 

3 5.519 13.905 0.453 

 0.624 4.38 67 سنة 25أقل من -20من 

 0.696 4.05 46 سنة 30أقل من -25من 

 0.346 3.45 12 سنة 35أقل من -30من 

Total 141 4.09 0.712 

العوامل 
 الكلية

 0.529 3.26 16 سنة 20اقل من 

3 4.251 15.684 0.067 

 0.509 3.95 67 سنة 25أقل من -20من 

 0.590 3.76 46 سنة 30أقل من -25من 

 0.120 3.03 12 سنة 35أقل من -30من 

Total 141 3.73 0.597 

، مما يدل على 0.05لم تكن دالة احصائيا عند مستوى أقل من  fمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن جميع قيم 

( α≤0.05اختالف في الرأي حول العوامل المؤثرة على التسوق اإللكتروني في المجتمع األردني عند مستوى داللة )عدم وجود 

 يعود لتأثير متغير العمر.
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د التسوق اإللكتروني في المجتمع األردني عنحول العوامل المؤثرة على ثالثة: هل يوجد اختالف فرضية الدراسة الفرعية ال

 ( يعود لتأثير متغير المؤهل العلمي؟ α≤0.05مستوى داللة )

 الختبار فرضية الدراسة الفرعية الثالثة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي، والجدول اآلتي يبين ذلك:

 نتائج تحليل التباين األحادي الختبار تأثير المؤهل العلمي (.11الجدول)

 العدد المؤهل العلمي العامل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  
 الحرية

متوسط 
 f قيمة المربعات

مستوى 
 الداللة

سهولة 
 االستخدام

 0.991 3.36 16 ثانوية عامة فما دون 

3 0.785 1.232 0.3 

 0.726 3.59 19 دبلوم

 0.774 3.69 97 بكالوريوس

 0.828 3.33 9 دراسات عليا

Total 141 3.62 0.800 

جودة 
 المعلومات

 0.479 3.16 16 ثانوية عامة فما دون 

3 1.681 4.442 0.115 

 0.494 3.61 19 دبلوم

 0.650 3.57 97 بكالوريوس

 0.656 2.97 9 دراسات عليا

Total 141 3.49 0.637 

جودة 
 المنتجات

 0.780 3.72 16 ثانوية عامة فما دون 

3 2.265 4.839 0.203 

 0.530 4.21 19 دبلوم

 0.657 4.19 97 بكالوريوس

 1.032 3.49 9 دراسات عليا

Total 141 4.09 0.712 

العوامل 
 المؤثرة ككل

 0.697 3.41 16 ثانوية عامة فما دون 

3 1.476 4.448 0.605 

 0.490 3.80 19 دبلوم

 0.561 3.82 97 بكالوريوس

 0.672 3.26 9 دراسات عليا

Total 141 3.73 0.597 

، مما يدل على 0.05لم تكن دالة احصائيا عند مستوى أقل من  fمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن جميع قيم 

( α≤0.05اختالف في الرأي حول العوامل المؤثرة على التسوق اإللكتروني في المجتمع األردني عند مستوى داللة )عدم وجود 

 يعود لتأثير متغير المؤهل العلمي.

http://www.ajsp.net/


   
   

 
 

 العدد الحادي عشر     

  2019 – 9 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
    

136 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

د التسوق اإللكتروني في المجتمع األردني عنحول العوامل المؤثرة على فرضية الدراسة الفرعية الرابعة: هل يوجد اختالف 

 ( يعود لتأثير متغير الدخل الشهري؟α≤0.05داللة )مستوى 

 الختبار فرضية الدراسة الفرعية الرابعة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي، والجدول اآلتي يبين ذلك:

 (. نتائج تحليل التباين األحادي الختبار تأثير الدخل الشهري 12الجدول)

 العدد الدخل الشهري لألسرة العامل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  
 الحرية

متوسط 
 f قيمة المربعات

مستوى 
 الداللة

سهولة 
 االستخدام

 0.867 2.42 5 400اقل من 

3 3.274 5.625 0.401 

 0.712 3.88 36 500-400من 

 0.837 3.65 16 1000اقل من -501من 

 0.765 3.57 84 1000اكثر من 

Total 141 3.62 0.800 

جودة 
 المعلومات

 0.764 3.09 5 400اقل من 

3 0.541 1.342 0.264 

 0.566 3.53 36 500-400من 

 0.474 3.70 16 1000اقل من -501من 

 0.680 3.46 84 1000اكثر من 

Total 141 3.49 0.637 

جودة 
 المنتجات

 0.795 4.31 5 400اقل من 

3 0.302 0.591 0.622 

 0.630 4.20 36 500-400من 

 0.558 4.00 16 1000اقل من -501من 

 0.768 4.06 84 1000اكثر من 

Total 141 4.09 0.712 

العوامل 
 الكلية

 0.421 3.27 5 400اقل من 

3 0.627 1.789 0.152 

 0.524 3.87 36 500-400من 

 0.491 3.78 16 1000اقل من -501من 

 0.641 3.69 84 1000اكثر من 

Total 141 3.73 0.597 

، مما يدل على 0.05لم تكن دالة احصائيا عند مستوى أقل من  fمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن جميع قيم 

( α≤0.05األردني عند مستوى داللة )اختالف في الرأي حول العوامل المؤثرة على التسوق اإللكتروني في المجتمع عدم وجود 

 يعود لتأثير متغير الدخل الشهري.
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التسوق اإللكتروني في المجتمع األردني حول العوامل المؤثرة على فرضية الدراسة الفرعية الخامسة: هل يوجد اختالف 

 ( يعود لتأثير متغير الحالة الوظيفية؟ α≤0.05عند مستوى داللة )

 الفرعية الخامسة تم استخدام ت للعينات المستقلة، والجدول اآلتي يبين ذلك:الختبار فرضية الدراسة 

 الختبار تأثير الحالة الوظيفية ت للعينات المستقلة(. نتائج 13الجدول)

 العامل
الحالة 
 الوظيفية

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 tقيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 سهولة االستخدام
- 0.914 3.39 47 اعملال 

2.471- 
139 0.015* 

 0.714 3.73 94 أعمل

 جودة المعلومات
- 0.690 3.38 47 ال اعمل

1.412- 
139 0.16 

 0.606 3.54 94 أعمل

 جودة المنتجات
- 0.767 3.93 47 ال اعمل

1.937- 
139 0.055 

 0.672 4.18 94 أعمل

 العوامل الكلية
- 0.588 3.57 47 ال اعمل

2.386- 
139 0.018* 

 0.587 3.82 94 أعمل

لبعد سهولة االستخدام  0.05كانت دالة احصائيا عند مستوى أقل من  tمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن قيم 

اختالف في الرأي حول العوامل المؤثرة على التسوق اإللكتروني ككل والبعد الكلي لصالح العاملين،  مما يدل على وجود 

( يعود لتأثير متغير الحالة α≤0.05وحول سهولة االستخدام للتسوق اإللكتروني  في المجتمع األردني عند مستوى داللة )

 الوظيفية، حيث أنها كانت أعلى لدى العاملين.

 

ألردني عند االتسوق اإللكتروني في المجتمع حول العوامل المؤثرة على فرضية الدراسة الفرعية السادسة: هل يوجد اختالف 

 ( يعود لتأثير متغير الحالة االجتماعية؟ α≤0.05مستوى داللة )
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 الختبار فرضية الدراسة الفرعية السادسة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي، والجدول اآلتي يبين ذلك:

 (. نتائج تحليل التباين األحادي الختبار تأثير الحالة االجتماعية14الجدول)

الحالة  العامل
 االجتماعية

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 f قيمة
مستوى 
 الداللة

سهولة 
 االستخدام

 0.814 3.55 91 أعزب

2 0.583 0.91 0.405 
 0.690 3.72 47 متزوج

 1.848 3.93 3 غير ذلك

Total 141 3.62 0.800 

جودة 
 المعلومات

 0.621 3.54 91 أعزب

2 0.775 1.933 0.149 
 0.666 3.36 47 متزوج

 0.380 3.94 3 غير ذلك

Total 141 3.49 0.637 

جودة 
 المنتجات

 0.655 4.25 91 أعزب

2 4.366 9.688 0.123 
 0.715 3.76 47 متزوج

 0.231 4.74 3 غير ذلك

Total 141 4.09 0.712 

 العوامل الكلية

 0.597 3.78 91 أعزب

2 0.766 2.185 0.116 
 0.586 3.61 47 متزوج

 0.518 4.20 3 غير ذلك

Total 141 3.73 0.597 

، مما يدل على 0.05لم تكن دالة احصائيا عند مستوى أقل من  fمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن جميع قيم 

( α≤0.05اختالف في الرأي حول العوامل المؤثرة على التسوق اإللكتروني في المجتمع األردني عند مستوى داللة )عدم وجود 

 يعود لتأثير متغير الحالة االجتماعية.

 النتائج والتوصيات:
 النتائج:

 توصل الباحث إلى النتائج التالية:
  اإللكتروني.إن اإلناث يشكلن النسبة األكبر ممن يقومون بالتسوق 
  النسبة األكبر من الممارسين للتسوق اإللكتروني هم من الحاصلين على درجة البكالوريوسل وربما يعود السبك في

 ذلك من ناحية أن التسوق اإللكتروني يحتاج إلى قدرة على استخدام اانترنت ويت،لك أيضا المعرفة باللغة اانجليزية. 
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 دينارل وهذه نتيجة من،قية حيث أن غالبية المتسوقين  1000رهم الشهرم أكثر من غالبية أفراد عينة الدراسة دخل أس

 اإللكترونيين هم من ذوم الدخول المرتلعة. 

 .النسبة األكبر من أفراد عينة الدراسة هم من غير المتزوجين 

  مرات. 5-2النسبة ااكبر من أفراد عينة الدراسة قاموا بعملية التسوق اإللكتروني ما بين 

 ن أكثر السلع شرا ا من خالل اإلنترنت هي المالبس بنسبةل ثم األحذية والحقا ك بنسبة.أ 

 .النسبة األكبر من أفراد عينة الدراسة يلضلون عند الشرا  من خالل اإلنترنت الدفع عند ااستالم 

  ااستخدامل جودة أن العوامل المؤثرة على التسوق اإللكتروني قد حصلت على درجات متوس،ة لبعدم "سهولة

استخدام بدا ل للدفع غير ب،اقات المعلومات"ل وعلى درجة مرتلعة لبعد "جودة المنتجات"ل وقد حصلت اللقرات "

لدم  لسهولة البحث عن المعلومات على اانترنت لالتسوق في أم وقت ومن أم مكان لاا تمان كالدفع عند ااستالم

 لمدقة الشركات بمواعيد التسليااستخدام على أعلى الدرجاتل واللقرات "" لبعد سهولة خبرة في استخدام اانترنت

هناك كثرة وتنوع في  ليتوفر على الموقع عنوان المؤسسة لالمعلومات المقدمة من خالل الموقع صحيحة ودقيقة

 ديد فييتم التعرو على كل ما هو ج" لبعد جودة المعلومات على أعلى الدرجاتل واللقرات "العروض والمنتجات

تتم  لالحصول على ماركات عالمية بأسعار أقل ليتم الحصول على معلومات تلصيلية عن المنتجات لسوق الموضة

" من بعد جودة المنتجات على أعلى الدرجات. وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة عملية الملاضلة بين المنتجات بسهولة

 Khalil, 2014 التسوق اإللكتروني سهولة ااستخدام وجودة المنتجاتل ( من حيث أن من العوامل المؤثرة على

العوامل الر يسية التي توثر على رضا العمال  من حيث أن  (Juneja & Mehta, 2017  وتوافقت مع دراسة 

 ,Uzun & Poturak  وجودة المعلوماتل وخدمة العمال ل وسعر وجودة المنتجل وأيضا توافقت مع دراسة 

ثر العوامل التي تؤثر على رضا المستهلكين ألخذ قرار بالتسوق اإللكتروني الراحة وأن أكمن ناحية  (2014

 .والثقة وأسعار المنتجات وجودتها
  اختالو في الرأم حول العوامل المؤثرة على التسوق اإللكتروني في المجتمع األردني عند مستوى دالة وجود

 α≤0.05 أعلى لدى اإلناث.( يعود لتأثير متغير الجنسل حيث أنها كانت 

  اختالو في الرأم حول العوامل المؤثرة على التسوق اإللكتروني في المجتمع األردني عند مستوى دالة عدم وجود

 α≤0.05.يعود لتأثير متغير العمر والمؤهل العلمي والحالة ااجتماعية والدخل الشهرم ) 

  اإللكتروني ككل وحول سهولة ااستخدام للتسوق اختالو في الرأم حول العوامل المؤثرة على التسوق وجود

( يعود لتأثير متغير الحالة الوظيليةل حيث أنها كانت α≤0.05اإللكتروني  في المجتمع األردني عند مستوى دالة  

 أعلى لدى العاملين.
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 التوصيات:

 يوصي الباحث بما يلي:

 إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بالتسوق اإللكتروني.

 يجب على مواقع التسوق اإللكترونية أن تهتم بأن يكون تصميم موقعها سهل االستخدام والتصفح. 

 توفير اللغة العربية في تصميم المواقع اإللكترونية للتسوق.

 الخاتمة:

النساء هن  نلقد بينت نتائج الدراسة بأن أكثر العوامل المؤثرة على التسوق اإللكتروني في األردن كان "جودة المنتجات"، وأ

األكثر إقباال على التسوق اإللكتروني حيث أن لديهن هوس بشراء المالبس أكثر من الرجال، وخصوصا أن أكثر السلع التي 

يتم شراؤها من خالل اإلنترنت هي المالبس، عدا عن هوس النساء بمتابعة الموضة وتفرغهن بشكل أكبر من الرجال لتصفح 

أنه بسبب عملية التصفح الكبيرة هذه والدعايات التي تصدر لترويج السلع عبر المواقع مواقع االنترنت، فمن هنا نجد 

اإللكترونية وما لها من تأثير كبير على جذب اإلنتباه، مما يؤدي بدوره إلى أن تجري معظم النساء وراء هذه المواقع للحصول 

 .على ما يلفت انتباههن من سلع معروضة وغير متوفرة في السوق المحلي

 المراجع:

 المراجع العربية:

، دار وائل للنشر، عمان، األردن، التسويق اإللكتروني عناصر المزيج التسويقي عبر االنترنت(، 2004أبوفارة، يوسف )

 .1ط

(، دراسة سوق خدمات التسوق اإللكتروني في المملكة العربية السعودية من خالل األكشاك 2011بامخرمة، أحمد سعيد )

، قسم االقتصاد، كلية االقتصاد واإلدارة، جامعة الملك 6، ع3، مجمجلة األندلس للعلوم االجتماعيةاإللكترونية، 

 عبدالعزيز، جدة.
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(، التسوق عبر االنترنت: وجهة نظر النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا 2018)البطاينة، محمد والعفيف، محمد 

(UTAUT ،دراسة ميدانية على المستهلكين في محافظات اربد وجرش وعجلون والمفرق ) مجلة جامعة النجاح

 (.12)32، المجلد لألبحاث

رار الشراء عند الشباب الجامعي الفلسطيني في قطاع (، تأثير اعالنات االنترنت على مراحل اتخاذ ق2007تايه، نضال )

 ، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة.رسالة ماجستيرغزة، 

(، التسويق اإللكتروني في المملكة العربية السعودية، ورقةبحث مقدمة إلى الملتقى اإلداري الثاني، 2004الجريفاني، غيداء )

 الجمعية السعودية لإلدارة، الرياض.

(، استخدام التسوق االلكتروني من وجهـة نظـر المسـتهلك النهائي في ٢٠٠٦الشميميري، أحمد وأبو حمادة، عبد الموجود  )

الح مجلة مركز صجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السـعودية ،كليـة االقتصـاد واإلدارة، جامعة القصيم، 

 .٢٨،ع  ١٠صر،مج، جامعـة األزهر، م كامل لالقتصـاد اإلسـالمي

، جامعة العلوم أسباب اقبال المستهلك عبر العالم على التسوق عبر اإلنترنت(، 2102صالح ,مصعب عبد الستار )

 . والتكنولوجيا، اليمن

 .، اإلسـكندرية : دار الفكر الجامعي التسويق باالنترنت والتجارة االلكترونيـة(، ٢٠٠٦طه، طارق )

، مكتبة الملك فهـد الوطنيـة ثورة االتصـاالت والمعلومات وأثرها على الحياة المعاصرة(، ٢٠٠٥عالم، محمد وشاهين، محمد )

 .، الريـاض ، الطبعة األولى

سالة ر (، أثر أبعاد جودة الخدمات اإللكترونية على القرار الشرائي لعمالء مواقع التجارة اإللكترونية، 2016المجالي، عبدهللا )

 امعة الشرق األوسط، عمان، األردن.، كلية األعمال، جماجستير

، مجلة البحوث االقتصادية والمالية(، اتجاهات المستهلكين الجزائريين نحو التسوق عبر االنترنت، 2016مطالي، ليلى )

 .6جامعة أم البواقي، عدد

، ةكتوراه غير منشور رسالة دم(، التسوق عبر االنترنت " دوافـع التبنـي أو الرفض"دراسة ميدانية ، ٢٠٠٧النونو، عماد )

 .جامعة العلم األمريكية، غزة
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Abstract: 

The study aimed to identify the factors that effect on e-shopping in Jordan, and to find out which commodities 

are most purchased online. The study used the descriptive analytical method, and the sample of the study was 

selected from 141 shoppers through website (exxab.com, myus.com). To get the results through the statistical 

package SPSS program, the most important results were as follows: 

The most purchased goods on online are clothing. 

The most important factors affecting on E-shopping "quality of products". 

There are differences of opinion about the factors influencing on E-shopping due to the gender variable in favor 

of females, and females are the most practiced e-shopping. 

There are no differences in opinion about the factors affecting e-shopping due to age, monthly income and status 

variables. 

The study recommended further studies related to e-shopping. 
 

Keywords: factors, E-shopping, websites. 
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