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 ملخص البحث 

ت  لات تت  تهدف الدراسة إلى التعرف على استتدداات  الاستتهلا الرىاتى العراىتى لتات اتت  التستها تتلهتتتف الالاته  ه ل ت

راء الاكتتتة يثت التهلتةً هتعد هته  الدراستة اتل الدراستت  اله تل ة التتى استتددا  اتحها الاستا ايعااتى الا تداحى، رىا تً، 

ه تاثت  ها  تعلق تهالد ال أهم هستئ  االت تال  اللد ثة، ههته الهتتتف الالاته  هاستتدداا  لتى التستاألكتد ا ة تاهضهع 

ىهااهتتت  ة اجتات  الدراستة لتى الاستتهلا العراىتى الاستتددم لتات اتت  التستتها تتلهتتتف الالاته  تتتلتات ق علتى ع حتة ع تهائ

  ل لة االستت تل ، تأداة31/10/2018إلى  1/10/2018تتلعراا لى اللترة الزاح ة ال تتغداد  اتلهث( 400)

 النتائج العامة:

تات ات   هتتادا التي تتلاحتجت  ثاة درجةه(، %50تحستة ) لتات ات  التسها تتلهتتف الالاه  الاتلهث ل استددم ت در -

 لد ات(. )إلى التسها 

 أي ه دتز عدم يالضرهر الرىاى العراىى ال هجهة حظر الاتلهث ل ت در الاركز األه  "الللاستهلا   ل ت  اللات ة الرىا ة -
ثم  "، الاحتا ةتجرته الدداة أه للاحتا الاتحهحي الضاتل"  ل هت   " ال د  ة تاعلهاتتي ايحترح  على الهه ة اجهه  ارف

 "تلد د اته ة التات ق هىتحهح ت  " .
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Summary 

The study aims to identify the uses of digital consumer applications for mobile phone shopping 

and digital protection mechanisms and it is one of the descriptive studies that used the field media 

survey method. 

 Study community in the Iraqi consumer by application on a random sample of (400) respondents 

in Baghdad, Iraq  

Results 

The respondents use mobile shopping applications (50%) and the degree of confidence in the 

products offered by the shopping applications (to a certain extent) 

Digital protection mechanisms for the Iraqi digital consumer From the point of view of 

respondents, the first place is "It is not necessary to provide any anonymous party with the 

Internet on my personal information" followed by "the legal guarantee of the product or service 

and the product experience" and then "defining the application and legality" 

 

 

 

 

  مقدمة الدراسة: -

اي خةل  اتةت د أحدثت الثورة التكنولوجية  التةي يشياةال الشةللي اليةوي اتييةحاال  اوةويال جو حية  اةي اةللي ا ا ةل   ة        

 ذلة   ة  خةل اطبيقلال الالاف ال و و  اي التسوق لتوقيق أ داف ال نظ لال التةي اتنةلاب ديدية   ا ت ةلي لتوقيةق أ ةدااال   

 ب أكبح ادد    ال ستالكي  الحق يي .انتالر أ تع    بيشلال أالي؛ يتتقطل

 الةي اشت ةد يلتة ااقد أالحت ال تلجح اإللكتح ني   ثل  تيح جوجل دلى ادة اطبيقلال للتسةوق ابةح الاةلاف ال و ةو          

زاد نية  الوديثة    ةع ااايةد اي ت ةلي داةلت التقالبيةع  الاةحا   تطةي  يةليال  تشةددة اةي ؛ لتالتطبيقةلال   ةع ال سةتال  ية افلال

ف أنواااةل اي التسوق  حيةث اتسةلرا ال نظ ةلال الةي اخةتل اي ت لي اي البوث ا   ايد    التطبيقلال التي ي ك  اتت دا ال

  ق التقليدي  د ل يتنلتب  ع  تطلبلال التقدي التكنولوجي.إلالدة  ندت   ظلئف التسو

 - Miswag  لةة  الشةةحاق  ثةةل اطبيةةق  سةةوا دد دللاةةلاف ال و ةةو التسةةوق   دللتةةللي اقةةد ظاةةحال الشديةةد  ةة  اطبيقةةلال    

ع ( دشةد اتةحة اة خح النظةلي ال ،ةحاي   اةدي اةواح دطلقةلال الةداShop iniشووبيىى - Eshterelyاشتريلى -Kulshyكلشى

لةة  اةة  ال سةةتال   ةة   اةةل دة ال شلو ةةلال التف،ةةيلي   الكل  التطبيقةةلال كنةةت  ةةلت اإللكتح نةةي داةةكل   ةة وس   نلتةةب  اقةةد 

 يختيةلر ي الحق الُ نتيلال ال شح ض  كل تشلر  ال واصفلال   غيح ل    التفلصيل ا خحى    ل يساي اي  سلادة ال ستال 

 افلصةيل أكثةح ي ااةيأالحت احص  التشحف الي آرا  اآلخحي  حو  ال نتيلال  اقيي اي لال   ل يسلاد الك ل الُ نتج ال نلتب  

 تةةواق االبوةةث اةة  ال نتيةةلال اةةي  حةةو  يبيشةة  ال نةةتج ال ةةحاد اةةحائ   دلإلضةةلا  ولةةي اةةوايح الوقةةت  الياةةد ال سةةتتحقلس اةةي

 الشلدي .

خةةو  دالقيةود أ ةلي ألتةت ال،ةةف  الشلل ية  للتيةلرة اإللكتح نية  الوةد د   توولةت اةبك  اإلنتحنةت ولةي أداة  للية   ردوية   ا     

حي لئع أ  ال اةتالتيلري    دف لال اوو  الشللي ولي توق  فتوح أ لي ال ستال  دتض النظح ا  ال وقع اليتحااي للبةا تواق 

 تلا  د س التقيد دلإلجلزاال أ  أ قلال راح . 24ااي  تلح  أ ل   يوا  
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 اإلقت،لدي  ل  الشو أد ار أحد ل دإاتبلر داخل حد د الد ل   خلرجال لافسن اإللكتح ني  لت التطبيقلال  اقد احضت    

  ال د لال عللسا احض ي لا  اي ال اايل     الشديد ا الحت  الشحاقي   ال يت ع سوكتالال س لايشيا حقيق  اليوي  صلرال

 شنيا يت اللحق ي  ا  الدلل ست ال لص  الو لي  نطلق اوتيع استداي   ل يادين اي ل  بلاح لقل  د س لالاالي    الشديد دي 

؛  نتحنتاإل ابك  أد اال دإتت داي  تاوا  د لئع احا  أ    ايحتيل   التش    ح ليت    ال ستال  حقوق الي الوفلظ

ي   س الحق  كوس  لا ال ستال  الطحف ال شيف اي الق  الاحا  أ لي البلئع اللى اي  حكا قوة اي  واجا  ال ستال 

 ال نتج  ول الاحا  دي  يدى ال ستال .الاحا  اي ال شل لال الحق ي  يكوس ا  دشد    ي يكوس 

 ل للي   أ ا  أ   اتشدد اتت دا لال الي اور الشحاقي لتطبيقلال التسوق دللالاف ال و و  ال ة الي دشض الشوائق التقني 

 ليح  لحق ي    استال  النفسي   أ  ايجت لاي    ك ل أس  نل    ليح  وت ل  نتيي  التشل لال الحق ي        أجل  قلي  ال 

 ن . ل يقتني     تلع  خد لال   قوا  ضوي  لناات  ايتتالكي    جب ح ليت     خل  آليلال لحاع ال حر ا

 مشكلة الدراسة: -أوال  

 وس  ةةلت يحةةا البلحةةث انتاةةلر اطبيقةةلال التسةةوق دللاةةلاف ال و ةةو  اةةي الشةةحاق  ك ةةل أس الشديةةد  ةة  ال سةةت د ي  يسةةت د    

 البلحةث الةي الاحا  أ  قد يكوس  ة  أجةل ال قلرنة  دةي  أتةشلر ال نتيةلال اقةخ    ة  خةل  ايةلا التطبيقلال    أجل البيع أ 

ال التسةةوق اطبيقةةل -دراتةة  ج شةةت اياةةل ال تتيةةحاال الثلثةة  ا الي اةةور الشحاقةةي -الةةي حةةد ال ةة   -الدراتةةلال السةةلدق  لةةي ييةةد 

 آليلال الو لي  الحق ي ( -دللالاف ال و و 

اةلاف ال التسةوق دللالتسلؤ  الحئيسي  ل اتت دا لال ال سةتال  الحق ةي الشحاقةي لتطبيقةلكل  الدرات  اي اتودد  ا دللتللي       

  ال و و ؟   ل آليلال الو لي  الحق ي ؟

  أهمية الدراسة: -ثانيا  

 ةو الوديثة    ال يتشلق دواحد    أ ةي  تةلئل ايا،ةليإلثحا  ال كتب  ا كلدي ي  د وضوا  اي  اشتبح  لت الدرات   ول ل    -1

و ةو   آليةلال  ذل  دق،د التشحف الي اتت دا لال ال ستال  الحق ي الشحاقي لتطبيقلال التسوق دللاةلاف ال  الالاف ال و و  

 الو لي  الحق ي  .

اقي لشح ي  لل ستال  ادد ل  الشحاق للتوتع اي آليلال الو لي  الحقللقلئ ي    ا   لت الدرات  أس اقدي  شلو لال نتلئج ي ك  ل -2

    خل  التاحيشلال.

  ال تةلجح   اقع التسوق الحق ي  ة  خةل ات ثل أ  ي  الدرات  اي التشحف الي رجع ال،دى    خل  الي اور الشحاقي  -3

 . يتشحضوس للن،ب أ  التش التيلرىاإللكتح ني  ال تشددة   آليلال ح ليت     خل   جا  نظح ي  ناي قد 

 

 

 

 أهداف الدراسة: -ثالثا  

ف ال و ةو  اادف الدرات  ولي  دف رئيسي   و التشحف الي اتت دا لال ال ستال  الحق ي الشحاقي لتطبيقلال التسوق دللاةلا

  آليلال ح ليت  رق يل    ينبثق     لا الادف الحئيسي ادة أ داف احاي  ك ل يلي:

 . لتطبيقلال التسوق دللالاف ال و و  ال بووثي اتت داي  التشحف الي -1

 . لل بووثي ال ف ل  دللالاف ال و و  اطبيقلال التسوق  التشحف الي -2

 .تطبيقلال التسوق دللالاف ال و و ل ال بووثي  اتت داي  د ااعالتشحف الي  -3

 التشحف الي الشوائق ال  تلف  ال ؤثحة اي القحار الاحائي لدى ال بووثي . -4

  خل  آرا  ال بووثي . اوديد آليلال الو لي  الحق ي  لل ستال  الشحاقي    -5

 حدود الدراسة: -رابعا  

ال ح ليتة  : ا ثلةت اةي اتةت دا لال ال سةتال  الحق ةي الشحاقةي لتطبيقةلال التسةوق دللاةلاف ال و ةو   آليةلالحودود المووووعية

 . رق يل  

 .31/10/2018ولي  1/10/2018اي اطبيق الدرات  الي اين  الدرات  ال يداني  اي الفتحة الا ني      الحدود الزمىية:

 الي الي اور الشحاقي    اللكور  اإلنلث دبتداد. اي اطبيق الدرات الحدود المكانية:

 اإلطار المعرفى )تطبيقات التسوق بالهاتف المحمول وحماية المستهلك الرقمى (: -خامسا  

   التي يحكا حد أ ي  ظل ح ثورة اكنولوجيل ال شلو لال نظحا لل د لال الشديدة التي أصبح يقد الأيشتبح الالاف ال و و      

  ع اطور الالاف الالاف ال و و  أصبوت ا جااة أكثح     يحد  تيل  اا،ل  صواي   ايال دوثنل الي اطبيقلال التسوق 

 اكنولوجيل ايا،ل  الي  ج  ال ،وص  أصبح الالاف ال و و  يواح   كل اليانتيي  للتطور ال  طحد اي التكنولوجيل دا
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ال الفيديو,  ال الف لئي    ا،فح اإلنتحنت    كلل ل اددا كبيحا    ال د لال الويوي   ثل ورتل  الحتلئل,   ال دة القنوا

إللكتح ني   ق ا ال  التسو كبيح    البيلنل كي  إلضلا  ولي  شللي   ظل اواح  وااف ا دل جااة اي  ال أ ب    و كلنل قتح

 دللحغي    كل ال  اإل كلنيلال اإس  لكي  أجااة ال و و  اللي  الكفل ة ي احابخ د ستوى اجت لاي اقت،لدي  (4االولتوب.

 شي  دل وس  نل     ي يل ولي احا  أحدث أنواا ال و و  رغي ارافلا اكلليفال ل يحد التبل ي  التفلخح أ لي اآلخحي , اقد 

ي يسشي يقتنل  الوتلئل اإلال ي  اليديدة د س  اي حقيقي دقوا  الاحائي  خلقت  لت التقنيلال  يت شل اتتالكيل غيح ونتلج

دحا ج ولكتح ني  استقح دلاكحة الالاف  اقوي دوظلئف  شين   ثل الدخو  ولي  اطبيقلال الالاف ال و و  ابلرة ا    (5االفشلي  

 .( 6اال واقع اإللكتح ني  

ك ل أس  لت  (7اكفل ة اتت دا   دللالاف ال و و وس جودة الت، يي النالئي للتطبيق اساي اي راع  آخح س   Z. Liu يلكح  

ال ال قد زادال   خل   تيح التطبيقلال    اثبيتال الي الالاف ي ك  او يلال  التطبيقل اي الفتحة  كبيحداكل   لت التطبيقل

 .  (8اتطبيقلالالشديد    الا خيحة حيث نيد الي  تيح أدل   تيح جوجل دلى 

ي   ةةوارد ي اسةةاي اطبيقةةلال الاةةلاف ال و ةةو  اةةي ا كةةي  ال سةةت د ي  ا اةةحاد اوسةةب, لكناةةل اثةةحى أي ةةل أن ةةلي حيةةلاا      

ي الشةللي رزقاي   اشاز ايقت،ةلد اةي  ي لة   اتطبيقةلال الاةلاف ال و ةو  ايشةل  ة  الاوااةف قةوة  لئلة  دوصةفال دوادةلال الة

لية  الاةبكلال ال يدة    اطبيقلال الاوااف ال و ول    خةد لال اقنية   ةال البيلنةلال التةي اوحكاةلاإللكتح ني  ا اي ال وج  اليد

ي وحةداث اةالسحا   ابكلال التواصةل اإلجت ةلاي  ناةج اتةتلالي الولةو   ة  الي اةور  ايدتكةلر لتسةلاد الاوااةف  ال و ولة  

 (9ااوو  اي حيلة النلس دللبلداس ال تقد    النل ي  الي حد توا .

لبة  يتط ل  أتلتةي ال  يشةد  ةد حيةث الحق ةي ال ال سةت ح لية  نتيي   لتشدد  لت التطبيقلال اقد ظاح الشديد    الشوائةق التةي يقلدلاةل 

 التحدية   لةد  ا اةي  اقةد ال ناةليال كثةحة الي ال ستال  دو لي  للشنلي   ا ال يليال ج يع ي ب اللي  التقني  يلالش التطور

 واني القة دشةض اسة  أصةبوت أناةل الةد     ةلت اةي الو لية   ةلت دة  حظيةت  ةل كةل وذ  دةيالشح الةوي  اي  نشد   اكوس اكلد

 الوقةوف لةيا قةلدرة غيةح التقليدية  القلنونية  الن،ةوص أصةبوت دشد ل اينتحنت ابك  اتتش ل  ا  ال تحاب  اليحائي ل واجا 

 .أ ل ال

 تةلوك  ييتسة قةد الةلي ال انةي  ،ةدر ل يكةوس قةد اإللكتح نية  ال شةل لال اةي  ال سةتال  لاةل يتشةحض التي ال  ليح أس الي 

 ال شلو ةلال حق تة يتي حيث ال نياة  اإللكتح ني  الابكلال اختحاق حلل  اي ك ل التيح     ال طح يقع قد ك ل   التوليل دللتش

 سةتوجبي ذلة   كةل ا ةل  اإللكتح نية  ال شةل لال ح لية  يتطلةب الةلي ا  ةح  دلل سةتال  ي ح نوو الي اتت دا ال  والدة

 اللى يست دي اطبيقلال التسوق دللالاف ال و و . الحق ي ال ستال  ح لي 

 الدراسات السابقة: -سادسا    

دق بعىوووا":"أثر اسووتخدام أدوات التسووويت اإللكترونووى فووى تىشوويى المبيعووات فووى فىووا (10) (2018راسووة عووامر سووليم)د  -1

 دراسة ميدانية فى فىادق الخمس نجوم فى العاصمة األردنية. -العاصمة األردنية

يةث حنية  ا ةلس, ادات الدرات  قيلس أثح اتت داي أد اال التسويق اإللكتح ني اي انايخ ال بيشلال اي انلدق الشلص   ا رداتت

 نةي سةوق اإللكتحأصبح التسويق ولكتح نيل ابح ابك  اإلنتحنت, حيث اتنلاب ال نظ لال ديدي   ا ت لي لتوقيق أ ةدااال ابةح الت

  ردنية ا اات دال الدرات  الي أداة ايتتبيلس   اكةوس  يت ةع الدراتة   ة  ج يةع ا ةل  انةلدق ال  ةب نيةوي اةي الشلصة   

لدق ال  ةب نيةوي ( احدا    ا ل  انة500قل ت البلحث  د خل اين  ااوائي    ثل  قوا ال ا   ( اندقل16ا لس  البللغ ادد ل ا

 ا لس. -اي الشلص   ا ردني 

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مىها:

 ني,  وقع إللكتحااوجد اح ق ذاال ديل  وح،لئي  دي  اتت داي أد اال التسويق اإللكتح ني  التي اا ل الي ا وقع الفندق  -

 ل الي للى ياال ولدث  للفندق,  واقع التواصل اإلجت لاي للفندق, البحيد اإللكتح ني للفندق(  انايخ ال بيشلال  ا

 ال ،و لال(. -الكودونلال -اال سلدقلال

الذى وبعىوا":"استخدام الهاتف المحمول بين طالب الجامعات كسلوك ترويجى ثابت  (11) (7201دراسة باركلى وليب ) -2

 أثىاء ممارسة الىشاط البدنى". قد يتداخل 

اةلي البةدني ادات الدرات  التشحف الي الشلق  دي  اتت داي يلب اليل شلال الالاف ال و و  كسةلو  اح ييةي ثلدةت  الناتت

ر ي  ة  (  ة  اإلنةلث   ة  اتةحا ح أا ةل162(  ة  الةلكور   ا106 ست د   اي ذل  ال ناج ال سوي الي اين  دلغ قوا اةل ا

 ( تن .34-18ا

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مىها:

اليل شلال  %    يلب87وس اتت داي الالاف ال و و   و اي ال قلي ا    تلو  اح ييي ثلدت أثنل  اليلوس حيث وس  -

 اللي  ا لاي ايتتطلا يست د وس  واافاي ال و ول    ي جللسوس.
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التطبيت على بين الثقة في الخدمة ونية إعادة الشراء: بالعالقة  بعىوا": (12)(2016)مىى دكروري وآخرو" دراسة  -3

 0عمالء مواقع التسوق اإللكتروني

 ل  ا  يحيق ني  ذاتتادات الدرات  التشحف الي يبيش  الشلق  دي  الثق   ني  والدة الاحا  ابح  واقع التسوق اإللكتح

 داي  فحدة دلتت 384ل الدرات  الي اين  ااوائي  قوا ا اي وجحا    ع أدشلد الثق   TAM )د ج ن وذل القبو  للتكنولوجيل ا 

 ابح ابكلال التواصل ايجت لاي االفيب دو (   Online Surveyايتتق،ل  ابح اإلنتحنت 

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مىها:

 .لكتح نيالق   شنوي  دي  اليدارة  ا  لس  الناا    الثق   ني  والدة الاحا  ابح  واقع التسوق اإل  جود  -

حو التسوق نالعالقة بين أبعاد التسويت التفاعلي واالتجاه  بعىوا": (13)(2016)وآخرو"  عبد العزيز عليدراسة  -4

 0في مصراإللكتروني: دراسة تطبيقية على عمالء التسوق اإللكتروني 

اتتادات الدرات  اوديد يبيش  الق  ايرابلي دي  أدشلد التسويق التفلالي  ايايلت نوو التسوق اإللكتح ني  ذل  دللتطبيق 

ا ل  التسوق اإللكتح ني اي ج اوري   ،ح الشحدي   اات د البلحثوس الي ال ناج ايتتنتلجي القلئي الي ج ع البيلنلال  الي

 فحدة    الش ل   397 اي وجحا  الدرات  الي اين  قوا ال ح،لئي   اتت لص النتلئج  نال   وخ لاال لل شللي  اإل

 Onlineال تحددي  الي ا تواق اإللكتح ني    قد اي ج ع البيلنلال اللز   ا  يحيق اتت لرة اتتق،ل  ابح اإلنتحنت 

Survey  .) ابح ابكلال التواصل ايجت لاي االفيب دو 

 اسة إلى عدة نتائج مىها:وقد توصلت الدر

 يوجد ارابلي  شنوي وييلدي دي  أدشلد التسويق التفلالي  ايايلت نوو التسوق اإللكتح ني.  -

 ي اوجد اح ق  شنوي  اي ودرا  الش ل  لي يع  تتيحاال الدرات   اقل  للنوا  الولل  ايجت لاي . -

 دا س التسويق التفلالي.اوجد اح ق  شنوي  دي  الش ل   اقل  للدخل الااحي  ال ان   -

 اوجد اح ق  شنوي  دي  ا ل  التسوق اإللكتح ني  اقل  ل ول اإلقل   دا س  تتيحاال الدرات .

بعىوا":"تطبيقوووات األندرويوود للدعايوووة والتوورويج لوووبعا المطوواعم بمحاف وووة  (14) (2014)دراسووة مىووال محمووود طلعووت  -5

 .اإلسكىدرية

  ظة  اإلتةكندريالدرات  التشحف الي أ ي اطبيقلال ا ندر يد ال ست د   اي الدالي   التح يج لبشض ال طلاي د ولا اتتادات 

بووثةل  ة    31   خل  اوليل دشض التطبيقلال  ثل اايلةب(   ااوصةيل(,  اةي اطبيةق الدراتة  ال يدانية  الةي اينة  قوا اةل 

 بيق ايلب. بووث     ست د ي اط 200 ست د ي اطبيق اوصيل   

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مىها:

وجي  لال التكنولل شلو الابلب  ي أكثح الفئلال اتت دا ل  اتتفلدة لالت النواي  الوديث     التكنولوجيل   واكبتاي لثورة ا -

 ال ست د   اي ج يع أ ج  الويلة ال ،حي   اإلنلث أقل اتت دا ل.

  ي أكثح ائ  ااتي دلتت داي  لت التطبيقلال.ائ  التشليي اوق ال توتخ  اليل شي  -

 بعىوا":" تصميم ابتكار نموذج التسويت الرقمي  (15ا(2015جونا ماجيا ) june دراسة  -6

 القدرة التىافسية في المكسيك"لزيادة 

  (NCM) ن وذل    ال كسي   ا، يي يد الشلق  دي  القدرة التنلاسي اوداتتادات الدرات  

ليلي  ش لي  التولفي  الد اشد  لت الدرات  اب  ايحيبي  دلتت داي لوح   ,أجل زيلدة  ستويلال القدرة التنلاسي اي التسويق    

 ي ذ ت ،ص     400الي اين  قوا ال   2017الاح ي     قد يبقت الدرات  خل  الفتحة    ينليح ولي أدحيل 

 ال توتط خبحا  الاحكلال ال،تيحة      200التسويقي ا ايخت،لص الحق ي

    ا كلدي يي ( 100   ايتتالريي     100  

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مىها:

ال لتسويق  انفيل ل للاحكل قلدر الي اوديد ال تتيحاال الحئيسي  (DMIM) للتسويقيشتبح اطويح ن وذل ودداا رق ي  -

  نتيلاال  لايلدة قدراال التنلاسي  اي ال كسي .

 اإللكتح ني أصبوت  نلاسل  قويل للسوق التقليدى.اطبيقلال التسوق  -

لتي اعوامل التجارة اإللكترونية  بعىوا": Zivile Bauboniene & Gintare Guleviciute (2015)(16) دراسة -7

 تؤثر على قرار التسوق عبر اإلنترنت للمستهلكين.
التشحف الي اوا ل التيلرة اإللكتح ني  التي اؤثح الي قحار التسوق ابح اإلنتحنت    قِبل  اتتادات  لت الدرات 

ال ستالكي    التشحف الي الشوا ل التي اثبخ ااي   ال ستالكي   الفوائد التي يتلقل ل ال اتح س اللي  يقو وس دش ليلال 
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اتتبيلس الي ابك  اإلنتحنت حيث أُجحيت الدرات  الي   الاحا  ابح اإلنتحنت,   اي ج ع البيلنلال اللز   للدرات     خل

 ا ،ل     اللي  يقو وس دللاحا  ابح اإلنتحنت اي ليتوانيل. 183اين  قوا ال 

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مىها:  

ف  ادي ج   تلنتلئج الدرات  أس أ ي اوا ل التسوق ابح اإلنتحنت  ي: ان فلض ا تشلر  القدرة الي وييلد  نت أظاحال -

  جود الوقت  اختيلر أ تع  أتال  أكثح  ل   . 

بح التسوق وس النسل  يف ل  التسوق ابح اإلنتحنت دسبب ان فلض أتشلر ال نتيلال ال شح ض   اي حي  يف ل الحجل  ا -

 ت  ن  أتحا  أكثح  ل   .اإلنتحن

  جود   فلض ا تشلرتن   ي أكثح الفئلال اختيلرا  لل ولال التيلري  الي اإلنتحنت  ذل  دسبب ان 34-25وس الفئ  الش حي   -

 أكبح  ي وا     ال نتيلال.

ية المستمرة: السلوكالجودة المدركة للتسوق اإللكتروني وتأثيرها في الىية  بعىوا": (17)(2014)سىاء داود دراسة  -8

 0دراسة ميدانية بإحدى المحاف ات المصرية

   إللكتح ني االتسوق  أدشلد اليودة ال درك  للتسوق اإللكتح ني   حاحل الني  السلوكي  لتبنيالدرات  التشحف الي اتتادات 

لسلوكي  ل  الني  اي  ححإللكتح ني ا جا  نظح الشل لي  د ديحيلال ال د لال    كلل  ديلس ا ثيح أدشلد اليودة ال درك  للتسوق ا

ني الي الني  ق اإللكتح للتسو  ايايلت لالا التسوق   التشحف الي أ ي ا دشلد ا كثح ا ثيحا  دلإلضلا  ولي درات  ا ثيح ايايلت

 اي   السلوكي   ي النيالسلوكي     شحا  الد ر الوتيخ اللي يلشب  ايايلت للتسوق اإللكتح ني اي ا ثيح اليودة ال درك  ال

  فحدة    الشل لي  د ديحيلال ال د لال د ولاظ  د يلي. 384وجحا  الدرات  الي اين  ااوائي  قوا ال 

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مىها:

 %    وج للي الشين  يقو وس دللتسوق ايلكتح ني.63أظاحال النتلئج أس  -

السلوكي   حاحل الني الي    ل ادا دُشد خ،لئص ال ستال  دلإلضلا  ولي اافلقاياافلق أاحاد الشين  الي أدشلد اليودة ال درك  اي -

 ال ست حة.

 للتسوق اإللكتح ني اي  حاحل الني  السلوكي .   جود ا ثيح  شنوي  دشلد اليودة ال درك  -

 تح ني. ق اإللكلتسول للايلت للتسوق اإللكتح ني اي الق  ا ثيح اليودة ال درك  الي الني  السلوكي   جود د ر  تيخ -

 "ندور أجهزة الهاتف المحمول فى تكوين حصيلة المعلومات لدى المستخدميبعىوا":"  (18)مWolf (2014 )دراسة  -9

لا  ولةي د ر أجااة الالاف ال و ةو  اةي اكةوي  ح،ةيل  ال شلو ةلال لةدى ال سةت د ي  دلإلضة التشحف الي دات الدرات  ولي 

س أ اش ةل الةي   قلرن   لا الد ر دد ر ال،ولا  التقليدي ,   شحا  أيا ل يشت د اليال ال ست دي اةي الو،ةو  الةي ال شلو ةلال

ينة  قةد دلتةت الشال سةح اإلال ةي,  أداة ال قلدلة    اكوس  حجشل ل ,  اشتبح الدرات     الدراتلال الوصفي   اتت د ت ال ةناج

 ي.(  بووثل     يست د وس الاوااف ال و ول  ال ت،ل  دلإلنتحنت,  يبقت نظحي  ايات لد الي  تلئل اإلال498ا

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مىها:

  طبوا .ل،وف الاالك بيواح     ثي التلفايوس, ثي يشت د ال بووثوس داكل كبيح الي الالاف ال و و  اي القحا ة, يلي   -

 بعىوا"" دور الهواتف المحمولة فى الحياة اليومية للشباب"( 19)مMihailidis (2014:)دراسة  -10

 ال شلو ةلال, ادات الدرات  اكتالف  يو  الابلب نوو اتةت داي الاوااةف ال و ولة  اةي الويةلة اليو ية   واةبلا حةلجتاي  ة اتت

 لال  يبقةت الةيالدرات     الدراتلال الوصفي  التي اتت دي ايال ال ناج ال سوي  صويف  ايتتق،ل  ك داة لي ع البيلنة اشد 

ل دةي   ة( جنسةي  أا ةلر ي 52( قةلراال ي لكةوس ا3( د     ا4( جل شلال اي ا8(  فحدة    يلب ا293اين  ا دي  قوا ال ا

 ي.2014( تن   ا ت الي 23 -18ا

 ة إلى عدة نتائج مىها:وقد توصلت الدراس

لةد ااع اي, يلياةل اكلنت الد ااع ايكلدي ي  السبب الحئيسي  را  اتت داي الابلب الفلسطيني اليل شي لابكلال التواصل اإلجت ل -

 النفسي ,  يليال الد ااع السيلتي , ثي الد ااع ايقت،لدي  اي ال حاب  ا خيحة.

حابةة  تةةت دا ل  ةة  قبةةل الاةةبلب الفلسةةطيني اليةةل شي, حيةةث ح،ةةل الةةي ال الفيسةةبو   ةة  أكثةةح اةةبكلال التواصةةل اإلجت ةةلاي ا -

 %.72.3ا  لي دنسب   ئوي  دلتت 

 ي اوجد اح ق اي د ااع اتت داي الابلب الفلسطيني اليل شي لابكلال التواصل اإلجت لاي اشاى ولي الينب. -

 ايا الشرائيةعلى المخاطر المدركة والىو : تأثير تجربة التسوق عبر اإلنترنت(20)(2014وآخرو"، ) Bo Dai دراسة -11

 عبر اإلنترنت.

اتتادات الدرات   شحا  ا ثيح ايحد  التسوق ابح اإلنتحنت الي ودرا  أنواا  شين     ال  ليح ال حابط  دللتسوق ابح 

ي ي لتوضيح اإلنتحنت  كيف يؤثح كل نوا    ا،وراال ال  ليح الي نوايل الاحا  ابح اإلنتحنت  اي اقتحاح ن وذل  فل 
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الشلقلال دي  ايحد  التسوق ابح اإلنتحنت  ا،وراال ال  ليح ال تشلق  دلل نتيلال  ال  ليح ال للي   ال ،وصي  ال حابط  

 .دللتسوق ابح اإلنتحنت  كيف اؤثح كٌل    الت،وراال ال تشلق  دلل بحاال  ال  ليح الي نوايل الاحا  ابح اإلنتحنت

 ئج مىها:وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتا 

لحق ي  ل نتيلال ااالفئتي  ايحد  التسوق ابح اإلنتحنت اشد  ؤاحا  وييلديل  قويل  الي نوايل الاحا  لل تسوقي  ابح اإلنتحنت -

 . غيح الحق ي ( التي اي او،ال

ح ت دتض النظإلنتحنايحد  التسوق ابح اإلنتحنت احابخ تلبل  د  ليح ال نتج  ال  ليح ال للي  ال حابط  دللتسوق ابح ا -

 حنت. الي اإلنت لحق ي ا  ائ  ال نتج  دين ل ي اؤثح   ليح ال ،وصي  الي ني  ال تسوقي  لاحا  ال نتيلال الحق ي  أ  غيح ا

 

 

 

  .بعىوا":"استخدام األجهزة المحمولة للترويج بين جيل االلفية (21)م(2013دراسة جلودلو وماهالنغو ) -12

ل ةةناج ااتةةت داي ا جاةةاة ال و ولةة   غةةحاض التةةح يج دةةي  جيةةل ا لفيةة   سةةت د   اةةي ذلةة   التشةةحف الةةيالدراتةة   اتةةتادات

لةياي دلتةي و( تةن  اياةلر 24 -15(    ال حا قي   الاةبلب الةلي  اتةحا ح أا ةلر ي دةي  ا269ال سوي الي اين  دلغ قوا ال ا

 .ل ك لوق وجت لايجيل ا ألفي (  ي ثلوس أكبح  ي وا  تكلني  ا تل  أجااة  و ول   است د ا

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مىها:

ل،و , االلااي ,   شلييحكافت نتلئج الدرات  ا  تت  أدشلد اح ييي  للاوااف ال و ول    ي التح يج, اإلد لس, اإلندالاي , ال -

 .لربولي التق  نواي  الويلة,  قد اي اوديد ارابليلال وييلدي   دال  وح،لئيل الي ج يع ا دشلد التي اايح

 فشلي.داي الحقق ال قيلس الفحاي التح ييي أالي  شد   كاف أي ل ا  ال سل    ا قوى  ا كثح وح،لئيل اي ايتت   -

ما بين عضوية  دور القيمة المدركة للمعلومات كمتغير وسيى في العالقة بعىوا": (22)(2013) سام عبدالقادردراسة  -13

 0االفتراوية ونوايا التسوق اإللكتروني في فلسطينالمستهلكين المجتمعات 

لال   شلو اتتادات الدرات  التشحف الي أثح ا وي  ال ستال  اي ال يت شلال اياتحاضي  اي القي   ال درك  لل

سطيني    الفل التشحف الي أثح ا وي  ال ستال  اي ال يت شلال اياتحاضي  اي نوايل التسوق اإللكتح ني لدى ال ستال

لفلسطيني  استال  دلإلضلا  ولي التشحف الي د ر القي   ال درك  لل شلو لال اي ااكيل نوايل التسوق اإللكتح ني لدى ال 

حة  للي  الظل اي  ش  اختبلر الد ر الوتيخ للقي   ال درك  لل شلو لال   قد اات دال الدرات  الي ا تلوب الوصفي التوليلي

احد ا    أا ل   682( لشين   لئ   اات لت الي Online Surveyال سح اإللكتح ني ا  اي ج ع البيلنلال ال يداني  دطحيق 

  واقع التواصل ايجت لاي.

 

 

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مىها:

ل يت ع لل در  ا ثيح  الق  قوي  دي  أدشلد  تتيح الدرات  ال ستقل  يت ش    ي: الثق   اإلحسلس دلينت ل  ا  جود -

ل ستال  ليال اااياتحاضي   خبحاال التفلال ال درك   ع ال يت ع اياتحاضي  ع القي   ال درك  لل شلو لال التي يو،ل 

 دسبب ا ويت  اي ال  ال يت شلال.

 ضي   نوايلياتحااك  لل شلو لال اؤدي د را   تيطل   ا ل  اي زيلدة قوة الت،لحب دي  ا وي  ال يت شلال وس القي   ال در -

 التسوق اإللكتح ني.

قارنة بين التسوق اإللكتروني في البلدا" الىامية: دراسة م بعىوا": Wafa N. Almobaireek (2013)(23)دراسة  -14

 مصر والمملكة العربية السعودية.

ى اتت داي شحا   داوديد  دى اتتيشلب ال ستالكي  ال ،حيي   السشوديي  ل فاوي التسوق اإللكتح ني     اتتادات الدرات 

يي  أثنل  السشودالتسوق اإللكتح ني  دلإلضلا  ولي التشحف الي الفوائد  ال،شودلال التي اواج  ال ستالكي  ال ،حيي   

بيلنلال اي داي اتتاات دال الدرات  الي ال ناج الوصفي   اي ج ع البيلنلال دلتت  الركتاي اي ا لي  التسوق اإللكتح ني  

  فحدة. 600 لؤ ل دواتط  اين     ال ستالكي  النالئيي  اي  ،ح  ال  لك  الشحدي  السشودي  قوا ال 

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مىها:

لكتح ني   يي اإلدا س ا،ور ي للتسوق اإللكتح ني  قلدل ال فلي يوجد احق كبيح دي  ال ستالكي  السشوديي   ال ،حيي   -

 ا خحى. 
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خحى  نواا ا ان   ع دللنسب  لكٍل    ال ستالكي  ال ،حيي   السشوديي  يوتل التسوق اإللكتح ني ال حاب  ا خيحة دلل قلر -

    أناط  اإلنتحنت.

المحموووول فوووى تكووووين حصووويلة المعلوموووات لووودى دور أجهوووزة الهووواتف بعىووووا":"  (24)مOscar (2013:) دراسوووة  -15

 ".المستخدمين

لا  ولةي د ر أجااة الاةلاف ال و ةو  اةي اكةوي  ح،ةيل  ال شلو ةلال لةدى ال سةت د ي , دلإلضة التشحف اليادات الدرات  اتت

لةي الال  اش ةل و ة قلرن   لا الد ر دد ر ال،ولا  التقليدي    شحا  أيا ل التي يشت د اليال ال ست دي اي الو،و  الةي ال شل

( 498كونة   ة  اأس اكوس  حجشل ل ,  اشد الدرات     الدراتلال الوصفي ,  اتت د ت ال ناج ال سوي,  أداة ال قلدل  لشين   

 لي. بووثل     يست د وس الاوااف ال و ول  ال ت،ل  دلإلنتحنت, دللتطبيق الي نظحي  ايات لد الي  تلئل اإلا

 إلى عدة نتائج مىها: وقد توصلت الدراسة

 ا .ل،وف ال طبويشت د ال بووثوس داكل كبيح الي الالاف ال و و  اي القحا ة  يليال الك بيواح     ثي التلفايوس  يلياي ا -

واقع لي الي ال   ا  يست دي ال بووثوس الالاف ال و و  لتلقي ا خبلر داكل أكبح    ال،ولا  التقليدي ,  يشت د س دللدرج

 ني  التلدش  لل،وف لتلقي ال شلو لال.اإللكتح 

كين سلوك المستهل تحليل العوامل التي تؤثر على بعىوا": (25)(2012وآخرو"، ) Mohammad Hossein دراسة -16

 في التسوق عبر اإلنترنت.

ل  ليح ا ثيح ااتتادات الدرات  اوليل الشوا ل التي اؤثح الي تلو  ال ستالكي  ابح اإلنتحنت  دلإلضلا  ولي درات  

لسلوكي اة  التوكي ل ت،ورال ت،ورة  ال د     تتيحاال البني  التوتي    أثح ايدتكلراال ال لص  دلل يل    ال شلييح اللااي  ا

س و قلي البلحث  ال وقف    التسوق ابح اإلنتحنت الي تلو  ال ستالكي ,  قد اات دال الدرات  الي  ناج ال سح الوصفي 

د يق البحيح ني  داكل ااوائي دي  ال ستالكي      ست د ي اإلنتحنت دد ل  ويحاس ا  يحاتت لرة ولكت 200دإرتل  

 اإللكتح ني.

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مىها:

لي ال وقف اتلبي  وس ارافلا خطح اقداس ال ل     ليح ادي التسليي  احت ل  الكاف ا   شلو لال دطلق  ايئت لس ل  ا ثيح -

 اإلنتحنت.ايلت التسوق ابح 

  لل ستالكي للنسب دوس ا ثيح   ليح ال نتج    ليح الحاح  الي ال وقف ايلت التسوق ابح اإلنتحنت ليست ذاال أ  ي  كبيحة  -

 اإليحانيي .

ل ستييبي  ايث أس    أ ي الشوا ل التي اؤثح الي السلو  الاحائي لل ستالكي  ابح اإلنتحنت رأُي ا صدقل   ا قحاس  ح -

ح ض  الي ع ال شوييلديل  نوو وجحا  ا لي  احا  ابح اإلنتحنت وذا ح،لوا الي رأي ا صدقل  الي الب لئ كلنوا ي يلوس

   اإلنتحنت أ  اند ل يَْح  س لاي ا  التسوق ابح اإلنتحنت.

 

 

 

 

 االستفادة من الدراسات السابقة: 
  -اشددال أ ج  اتتفلدة البلحث    الدراتلال السلدق  اي ل يلي:    

 التشحيفلال اإلجحائي  ال تشلق  دللدرات  .  اوديد -

ثحا  وا قي   اي يئل  ذااوديد اليوانب التي أغفلتال الدراتلال السلدق     أجل البوث ايال, حتي ي ك  لالت الدرات  أس ا يف  -

 البوث الشل ي . 

 .ايتتفلدة ال ت ثل  اي اش يق  اكل  الدرات  -

 .الدرات   ال ت ثل اي ال ناج ال سوي ال يدانياختيلر ال ناج ال نلتب لتنل    وضوا  -

لر النظحي د اإليال سلادة اي ا، يي اتت لرة ايتتبيلس ال لص  دللدرات  ال يداني   ك ل تل  ت  لت الدراتلال اي اودي -

 ال نلتب لطبيش   لت الدرات  .

  النتلئج  التشليق اليال.اوديد أتلوب احض  صيلغ  ال لدة الشل ي   -

 

 اهيم الدراسة:مف -سابعا  

 و . ي ا تبلب  الد ااع التي ايشل ال بووثي  يقبلوس الي اطبيقلال التسوق دللالاف ال و *االستخدامات: 
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 *تطبيقات التسوق بالهاتف المحمول:

ا ةي التةي  التطبيقةلالاحصة  الوصةو   كبةح اةدد  ة  للي اةور تيح  ااستقح دلاكحة الالاف اسويقي   ي دحا ج ولكتح ني      

ي كة  ق الشلدية    ل اكوس  لت ال نتيةلال د تةشلر أقةل  ة  السةو  غللبل    الشديد    ال نتيلال  ال د لال اي الشديد    ال يليال

 أس يطلق الي  لت ال تلجح "ال تلجح اياتحاضي ".

ت داي اطبيقلال التسوق دلت  اللي  يقو وس ي ا احاد اللي  يشياوس د ولاظ  دتداد دد ل  الشحاق *المستهلك الرقمى العراقى: 

 أ  حلجلا  إلابلا  ال نتيلال أ  دتحض  قلرن  ا تشلر د س الاحا ؛ السلعلاحا   الي ابك  اينتحنت داواافاي ال و ول ؛

  (  بووث.400البللغ ادد ي ا يشولاي    حلجلال

 أي دث  أ ناح ي دشديوصيتا قلي  ال ستالكي  الحق يي     حليال التش  الن،ب  ادي احتحاي خ، الحماية الرقمية:

 ال واصفلال  ال قلييب  ع اتطلدق خد   أ    نتج الي الو،و  اي الوق   ال ،حاي  ايديلنلا اتشلق دا ،يلااي ديلنلال

  .القلنوني 

 تساؤالت الدراسة: -ثامىا  

 ةو ؟   ةل اادف الدرات  ولي اسلؤ  رئيسةي   ةو  ةل اتةت دا لال ال سةتال  الحق ةي الشحاقةي لتطبيقةلال التسةوق دللاةلاف ال و

 آليلال ح ليت  رق يل  ؟  ينبثق     لا التسلؤ  الحئيسي ادة أتئل  احاي  ك ل يلي:

 ؟لتطبيقلال التسوق دللالاف ال و و   ال بووثي اتت داي   ل -1

 ؟ لل بووثي ال ف ل  دللالاف ال و و  اطبيقلال التسوق   ل -2

 ؟تطبيقلال التسوق دللالاف ال و و ل ال بووثي  اتت داي  د ااع ل   -3

 ؟ ل الشوائق ال  تلف  ال ؤثحة اي القحار الاحائي لدى ال بووثي   -4

  ل آليلال الو لي  الحق ي  لل ستال  الشحاقي    خل  آرا  ال بووثي ؟ -5

 نوع ومىهج الدراسة: -تاسعا  

ل ستال  ادا لال اشد  لت الدرات     الدراتلال الوصفي  التي اتت د ت  ناج ال سح اإلال ي ال يداني للتشحف الي اتت 

 الحق ي الشحاقي لتطبيقلال التسوق دللالاف ال و و   آليلال ح ليت  رق يل .

 

 مجتمع وعيىة الدراسة: -عاشرا  

الي اين   لتطبيقيت ثل  يت ع الدرات  اي ال ستال  الشحاقي ال ست دي لتطبيقلال التسوق دللالاف ال و و     خل  ا   

 دبتداد دد ل  الشحاق.(  فحدة 400قوا ال اااوائي  

 لعيىة الدراسة:الخصائص الديموغرافية 
 (1اجد   

 لشين  الدرات الس لال  ال ،لئص الدي وغحااي  

 % العدد المتغير
المجمو

 ع
% 

 الىوع
 50 200 الذكور

400 100 
 50 200 اإلناث

 العمر

 40.7 163 سىة 40أقل من 

400 

 
100 

 24.7 99 .سىة 50إلى أقل من  40من

 31.3 125 سىة 60إلى أقل  من  50من 

 3.3 13 سىة فأكثر 60من 

 أداة الدراسة:  -حادى عشر

 صويف  ايتتبيلس    

 إجراءات الصدق والثبات لالستبيا" :  -ثانى عشر 

 صدق االستبيا" :  -

يق،د دلل،دق أس اقيب اتت لرة ايتتبيلس  ل  ضشت لقيلت     قد أجحى اختبلر ال،دق للت كد    صدق ايتةتبيلس  ة  حيةث 

كل اةح ض    كةلل  حيةث اةي اوديةد أ ةداف الدراتة   اسةلؤياال  احج ة  ذلة  اةي اة  Control Validityصدق ال وتةوى 
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 حاجش  دشض الدراتلال السلدق    ثي  ضع ا تئل  التي اتطي أ داف الدرات   اسةلؤيال الدراتة  .  اةي التوقةق  ة  ال،ةدق 

 الظل حي للتت لرة    خل  احضال الي  ي وا     ال وك ي   اشديل ايتت لرة  اقل ل ل أدد ت     لحظلال.

 Rliabilityثبات االستبيا" :  -

لاة  لتةللي اةإس كال  و الوصو  ولي نفب النتلئج دتكحار اطبيق ال قيلس الي نفب ا احاد اي نفب ال واقف  الظح ف    دلالثبل

  اةة ايتةتبيلس اةي وجةحا  اختبةلر الثبةلال يتةت لر اإلجحا اال ييب أس اتسي دللدق   اياسلق للوصو  ولي ثبلال النتةلئج   حيةث

 فةحدة   40ل ابةح اتةحة ز نية   ة  وجلدةلااي الياةل    ذلة  الةي اينة  التقنةي   قوا اة  Retestيحيةق واةلدة اطبيةق ايتةت لرة 

وجلدةلال   ذل  دشد  ةح ر خ سة  ااةح يو ةل  ة  التطبيةق ا    للتةت لرة    قةد اات ةد البلحةث اةي حسةلب نسةب  ايافةلق دةي 

دي  جةود اةل ةل ثبةلال  حافةع يةد  الةي %     ةو  ش0.92ال بووثي  اي التطبيق ا     الثلني    كلنت قي ة   شل ةل الثبةلال 

 اختلف كبيح اي وجلدلال ال بووثي   ك ل يد  الي صلحي  ايتتبيلس للتطبيق.

 :المعالجة اإلحصائية للبيانات -ثالث عشر

اينتال     ج ع ديلنلال الدرات  ال يداني   اي اح يا البيلنلال  ودخللال ولي الولتب اآللي   ثي  شلليتال  اوليلال  دشد

 SPSS " Statistical Package اتت حال النتلئج اإلح،لئي  دلتت داي دحنل ج " الوا   اإلح،لئي  للشلوي ايجت لاي .  ا 
for the Social Science   الي ال شل لال  ايختبلراال اإلح،لئي  التللي  اي اوليل ديلنلال الدرات :( اي الليو 

 التكحاراال البسيط   النسب ال ئوي . -
 ال توتطلال الوسلدي   اينوحاالال ال شيلري . -
 (  Nominal( لدرات  الديل  اإلح،لئي  للشلق  دي   تتيحي     ال تتيحاال ايت ي  ا  Chi Square Testا  2اختبلر كل -

 :نتائج الدراسة

  المبحوثين لتطبيقات التسوق بالهاتف المحمول:م استخدمدى ا -1

 ( 2جد   ا 

 ال بووثي  لتطبيقلال التسوق دللالاف ال و و ي اتت د دى ا

تطبيقات التسوق بالهاتف  استخدام

 المحمول

 االستجابة

 2كا
 مستوى المعىوية 

 % ك 2د ح

 50 200 نعم

139.505 0.001 
 30 120 أحيانا

 20 80 نادرا

 100 400 االجمالي

 

حيلنل %(   أ50ادنسب   لتطبيقلال التسوق دللالاف ال و و  ال بووثي  اتت دي يت ح    ديلنلال اليد   السلدق ا،در       

تطبيقلال ل ال بووثي  (. كلل  يت ح  جود اح ق ذاال ديل  وح،لئي  اي  دى اتت دي%20( ثي نلدرا دنسب  ا%30دنسب  ا

ا نسب  أاحاد . , أي ارافل0.001  ي دال  اند  ستوى ديل    139.505=  2حيث كلنت قي   كل  التسوق دللالاف ال و و 

        اطبيقلال التسوق دللالاف ال و و  الشين  اللي  يست د وس

التسوق  اطبيقلال اإللكتح ني    نالاطبيقلال ا ندر يد    ال تلجح نتالر الواتع اي اتت داي اي وتشير هذه الىتائج إلي

ي تت دااي   تلح  اللشديد    ال  يااال كسحا  ال ست دي اي الو،و  الي ال شلو لال  التفلالي   أندت يا ا اإللكتح ني التي

 نتابك  اإلنتح لت التطبيقلال    خل  ي  قت  الشديد    ال  يااال التي ايشل أاحاد ال يت ع يست د وس أاي 

ت  قل وا %    أاحاد اين  الدرا74  حيث اوصلت ولي أس (26ا(2015اأح د الشليدي   ع درات   الىتيجةوتتفت هذه 

اوصلت ولي  درات    ع  ل تختلف هذه الىتيجة%  دين ل 26دلتت داي التسوق اإللكتح ني  اي حي  دلغ ادد اللي  ي يست د ون  

%    5,82تيلرة اإللكتح ني   التسوق ابح اإلنتحنت ي ثلوس   حيث ذكحال أس  ست د ي  واقع ال(27ا(2014 ا ي  وفوظ 

 %.74,2أاحاد اين  الدرات   دين ل دلغ ادد اللي  ي يست د وس ال واقع التسويقي  اإللكتح ني  
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 المبحوثين لتطبيقات التسوق بالهاتف المحمول: أسباب استخدام -2

 (  3جد   ا

 التسوق دللالاف ال و و ال بووثي  لتطبيقلال  أتبلب اتت داي

 ب االستخداماسبأ
 400"= اإلجمالي

 1الداللة د ح  2كا

 % ك

اواح لي الكثيح    ال شلو لال  التفلصيل 

 ال لص  د واصفلال السلع أ  ال د لال.
382 95.5 152.647 0.001 

ا كنني    وجحا  ال قلرن  دي  أتشلر السلع 

 ال  تلف .
345 86.3 55.309 0.001 

اسلادني اي الوصو  ولي ال نتيلال ذاال 

 ال لركلال الشلل ي .
319 79.7 20.777 0.001 

 0.001 87.540 77.5 310 اينبني ازدحلي ال ويال  ال تلجح التقليدي .

 0.001 193.612 73.7 295 ايجت لاي. للتفلخح  ياة

 0.001 72.532 68.7 275 الف و   حب ايتتطلا.

كل  ل  و جديد اي ا تواق     تلدش  

  نتيلال أ  خد لال.
249 62.3 45.122 0.001 

 0.01 36.827 54.5 218 التسلي   ا  ي  الوقت.

 0.01 6.964 48.5 194 أخحى الكح

 

 ي الكثيحاواح ل  اطبيقلال التسوق دللالاف ال و و  حيث جل  دللتحايب ا   اتت داي يت ح    ديلنلال اليد   السلدق أتبلب

قلرن  دي  أتشلر ا كنني    وجحا  ال ( اليال %95.5دنسب  ا    ال شلو لال  التفلصيل ال لص  د واصفلال السلع أ  ال د لال

%( 79.7دنسب  ا ي اسلادني اي الوصو  ولي ال نتيلال ذاال ال لركلال الشلل (  دلل حكا الثللث %86.3دنسب  ا السلع ال  تلف 

دلل حكا السلدس (  %73.7دنسب  ا ايجت لاي للتفلخح  ياة%( ثي 77.5ا  ال تلجح التقليدي اينبني ازدحلي ال ويال يلي  

 ( ثي%62.3  ادنسب تلدش  كل  ل  و جديد اي ا تواق     نتيلال أ  خد لال ( يليال %68.7دنسب  ا الف و   حب ايتتطلا

ة فى غير موجود) المىتجات  (  ا ثلت اي%48.5دنسب  ا أخحى الكح(  أخيحا %54.5دنسب  ا التسلي   ا  ي  الوقت

كلل    يت ح(  معدة أن مة لسداد قيمة المىتج مىها الدفع عىد االستالتوافر  - تعودت على استخدامها - األسواق المحلية

 .0.01,   0.001دال  اند  ستوى  2حيث كلنت قي   كل اطبيقلال التسوق دللالاف ال و و  اتت داي  جود اح ق اي أتبلب

دااع ا  لي  جل  اي ال حاب   حيث  (28ا(2015 ويلد خنفح   خاندار  ع  ل اوصلت ولي  درات  ايلرقوتتفت هذه الىتيجة 

 الو،و  الي  شلو لال ا  السلع  ال د لال  يلي  ال قلرن  دي  ال نتيلال.

 & Zivile Bauboniene, 2015غوليفيسيوال   جينتلر دودونيي  زيفيلا  ع  ل اوصلت ولي  درات  وتختلف هذه الىتيجة

Guleviciute Gintare)يلي  القدرة الي وييلد  نتج   تلف  يلي  ان فلض ا تشلر    حيث جل ال اي ال حاب  ا  لي  (29ا

 أتال  أكثح  ل    ثي كون  اختيلر أ تع يلي  يواح الوقت   اوايح

 تطبيقات التسوق المفضلة للمبحوثين:  -3

 ( 4جد   ا 

 اطبيقلال التسوق ال ف ل  لل بووثي 

 اطبيقلال التسوق ال ف ل  لل بووثي 
 اإلجمالي

 = "400 
 2كا

مستوى 

 المعىوية 
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 6د ح % ك

   souq.com) 397 99.2توق .كويا

   Kulshy) 391 97.7كلايا

 MeaIraq) 375 93.7 يلاحاقا

162.597 

 

0.001 

 

 Eshterely) 352 88.0ااتحيليا

 Miswag) ) 351 87.7 سوا 

 eBay))   340 85.0 اى دلى

 Shopini) 324 81.0اودينيا

دنسةب  (souq.comتةوق .كةويايت ح    ديلنلال اليد   السلدق اطبيقلال التسوق ال ف ل  لل بووثي  الي التحايب التةللي:       

 (Eshterelyااةةتحيليا%( ثةةي  93.7دنسةةب  ا(MeaIraq يةةلاحاقا( يلياةةل %97.7دنسةةب  ا (Kulshyكلاةةيا%( يلياةةل 99.2ا

دنسةةب   (Ishtrilliااةةتحيليا( ثةةي %85.0دنسةةب  ا(  (eBayاى دةةلى %( ثةةي 87.7ا ( (Miswag سةةوا %( ثةةي  88.0دنسةةب  ا

  %( . 81.0ا

 الدرات  ين ا اقوي التي اإللكتح ني التسوق ا  لي دللنسب  لتطبيقلال ال حاب  اي كوي. توق  لشل تبب  يي   وقع

ل أس د  ك دد  دايلراال  و ا ت لي ال وقع دتوايح كلا  اإل كلنيلال التي اسلاد اي ال ولاظ  الي ا لئ   جلب ا ل  ج

لوفلظ الي ا ؤاحاال   تت داياي ؤاحاال تاول     ؤاحاال اقليل الياد ال بل    اقديي  شلو لال  فيدة  ي  ؤاحاال افلال

جود    تاالدي  جود ابلراال ات   اطبيق ال وقع لسيلت  ورجلا ال نتج   لرةايالا د اال التي اايع الي اكحار   ا ارال

 .أكثح    أتلوب للداع

 = 2ت قي   كلكلل  يت ح  جود اح ق ذاال ديل  وح،لئي  اي اطبيقلال التسوق دللالاف ال و و  لل بووثي , حيث كلن     

تسوق دللالاف يست د وس اطبيقلال ال نسب  أاحاد الشين  اللي  , أي ارافلا0.001    ي دال  اند  ستوى ديل   162.597

 ال و و .

 

 

 

 

 

 المبحوثين لتطبيقات التسوق بالهاتف المحمول:  عدد ساعات تصفح -4

 (  5جد   ا 

 ال بووثي  لتطبيقلال التسوق دللالاف ال و و  ادد تلالال ا،فح

 تطبيقات التسوقعدد ساعات تصفح  

 االستجابة

 2كا
 المعىوية  مستوى

 % ك  3د ح

 37.5 150 يو يل  أقل    تلا ولي  ن،ف تلا     

99.151 0.001 
 27.5 110 يو يل  أقل    تلا   ن،فولي  تلا    

 20.0 80 تلا  يو يل ن،ف أقل   

 14.7 59 تلا   ن،فأكثح    
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   100 400 اإلجمـالي

،درال  دة لتطبيقلال التسوق دللالاف ال و و  حيث ا ال بووثي  ا،فح تلالال يت ح    ديلنلال اليد   السلدق ادد    

" يو يل  ،فأقل    تلا   نولي  تلا     " ( ثي   %37.5" دنسب  ايو يل  أقل    تلا ولي  ن،ف تلا      اتت داي "

%(  14.7" دنسب  ا  ن،فتلا  أكثح     (  أخيحا "%20.0" دنسب  ا تلا  يو يل ن،ف أقل    ( يليال "%27.5دنسب  ا

 2نت قي   كلاطبيقلال التسوق دللالاف ال و و , حيث كل  ا،فح تلالال كلل  يت ح  جود اح ق ذاال ديل  وح،لئي  اي ادد

تسوق دللالاف . , أي ارافلا نسب  أاحاد الشين  اللي  يت،فووس اطبيقلال ال0.001  ي دال  اند  ستوى ديل   99.151= 

 .ال و و 

 

 

 

 

 تعددة:لسلع المعن المىتجات وا في الحصول علي المعلومات تطبيقات التسوق بالهاتف المحمول ىعلمدى اعتماد المبحوثين  -5

 (  6جد   ا 

 ا  ال نتيلال  السلع ال تشددة اي الو،و  الي ال شلو لال اطبيقلال التسوق دللالاف ال و و  يال دى اات لد ال بووثي  

 االعتماد درجه

 االستجابة

 2كا
 مستوى المعىوية 

 % ك 2د ح

 37.5 150 اات د  ددرج  كبيحة 

139.685 0.001 

 37.5 150 اات د  ددرج   توتط   

 25.0 100 اات د  ددرج  ضشيف  

 100 400 االجمالي

 الي و،و ال اياطبيقلال التسوق دللالاف ال و و   الي ال بووثي  اات لد يت ح    ديلنلال اليد   السلدق  دى      

(. %25نسب  اد( ثي ايات لد ددرج  ضشيف  %37.5ال شلو لال حيث ا،در ايات لد ددرج  كبيحة   توتط  دنسب   تسل ي   ا

  الو،و اي  اطبيقلال التسوق دللالاف ال و و الي ال بووثي  اات لد كلل  يت ح  جود اح ق ذاال ديل  وح،لئي  اي  دى

 حاد الشين  اللي , أي ارافلا نسب  أا 0.001    ي دال  اند  ستوى ديل   139.685=  2قي   كلال شلو لال, حيث كلنت  الي
ع  ال نتيلال للو،و  الي ال شلو لال ا  السل ال شلو لال الي الو،و  اي اطبيقلال التسوق دللالاف ال و و  الي يشت د س

 ال  تلف .

 : التسوق اإللكتروني الغالبية لمشتريات عيىة الدراسة من تطبيقات المىتجات التي تمثل -6

 (  7جد   ا 

 التسوق اإللكتح ني ال نتيلال التي ا ثل التللبي  ل اتحيلال اين  الدرات     اطبيقلال

 أهم المىتجات

 اإلجمالي

 2كا 400" = 
 مستوى المعىوية 

 13د ح
 % ك

 97.5 390 أجااة ولكتح ني .

483.750 0.001 
.أجااة كاحدلئي    نالي   381 75.2 

 88.7 355 لشب ا يفل .

 88.5 354 ا ثلث  ال فح الال
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 81.3 325  ستو حاال التي يل  الشطور

.تلالال  وكسسوار  315 78.7 

. لدب  314 78.5 

 69.7 279 اد اال ريلضي 

 59.7 239 أخحى الكح

لتسوق ا طبيقلالاال نتيلال التي ا ثل التللبي  ل اتحيلال اين  الدرات        ديلنلال اليد   السلدق أ ي  يت ح         

( يليال %88.7ب  ادنس أجهزة كهربائية ومىزلية( يليال %97.5ال حاب  ا  لي دنسب  ا أجهزة إلكترونية   ا،درال اإللكتح ني

( %78.7  ادنسب ستحضرات التجميل والعطورم( يليال %81.3دنسب  ا األثاث والمفروشات( ثي %88.5دنسب  العب األطفال 

خحى الكح أ(  أخيحا %69.7دنسب  ا ادوات رياوية( يليال %75.2دنسب  ا مالبس( ثي %78.5دنسب  ا رساعات وإكسسواثي 

 (.%59.7دنسب  ا

قلال لدرات     اطبيالتللبي  ل اتحيلال اين  اال نتيلال التي ا ثل  كلل  يت ح  جود اح ق ذاال ديل  وح،لئي  اي أ ي       

 . , .0.001  ي دال  اند  ستوى ديل    483.750=  2التسوق اإللكتح ني, حيث كلنت قي   كل

 

 

 

 :التسوق اإللكتروني عن غيره تطبيقاتمن  لتطبيت عيىة الدراسة أسباب تفضيل -7

 (  8جد   ا 

 التسوق اإللكتح ني ا  غيحت اطبيقلال    لتطبيق اين  الدرات  أتبلب اف يل

ل وقع     واقع التسوق  اين  الدرات  أتبلب اف يل

 اإللكتح ني ا  غيحت

  االستجابة

 2كا
 مستوى المعىوية 

 % ك 6د ح

 22.5 90 أ لس ال وقع  تحيت  

162.597 0.001 

 20.0 80 اوديث ال وقع دلتت حار

 15.0 60 تاول  ايتت داي  تحا  التو يل 

 10.0 40 انوا ال نتيلال ال وجودة دلل وقع 

 22.2 89  ،داقي  ال وقع  الثق  د  

احض اشليقلال الش ل  اللي  تبق  ااتح ا  نتيلال    

 ال وقع
41 10.2 

 100 400 االجمالي

يث ا،در ح غيحت ل وقع     واقع التسوق اإللكتح ني ا  اين  الدرات  أتبلب اف يليت ح    ديلنلال اليد   السلدق       

ديث ال وقع او( ثي %22.2دنسب  ا ،داقي  ال وقع  الثق  د  ( يليال %22.5ال حكا ا    دنسب  اأ لس ال وقع  تحيت  

( %10.2نسب  ادع انوا ال نتيلال ال وجودة دلل وق( ثي %15دنسب  ا تاول  ايتت داي  تحا  التو يل%( يليال 20ا دلتت حار

 ( .%10دنسب  ا احض اشليقلال الش ل  اللي  تبق  ااتح ا  نتيلال    ال وقع دللتحايب ا خيح 

  اإللكتح ني ا ل وقع     واقع التسوق اين  الدرات  أتبلب اف يل اي وح،لئي  ديل  ذاال اح ق  جود يت ح كلل         

  .. 0.001 ديل   ستوى اند دال    ي  162.597=  2كل قي   كلنت حيث, غيحت
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 تطبيقات التسوق بالهاتف المحمول: هاالتي تقدم بالمىتجات ة المبحوثينثق ةدرج -8

 (  9جد   ا 

 اطبيقلال التسوق دللالاف ال و و  الالتي اقد  دلل نتيلال   ال بووثي ثق  درج

 درجة ثقة المبحوثين بالمىتجات 

 االستجابة

 2كا
 مستوى المعىوية 

 % ك 2د ح

 45.0 180 الى حد ما

246.493 0.001 
 32.5 130 غير موثوقة

 22.5 90 موثوقة

 100 400 اإلجمالي

حيث  الاف ال و و اطبيقلال التسوق دلل اقد ال التي دلل نتيلال ال بووثي  ثق  يت ح    ديلنلال اليد   السلدق درج        

(. %22.5ب  ا(  أخيحا  وثوق  دنس%32.5( يليال غيح  وثوق  دنسب  ا%45اا،درال الثق  ولي حد  ل ال حكا ا    دنسب  

, ق دللالاف ال و و اطبيقلال التسو اقد ال التي دلل نتيلال ال بووثي  ثق  درج  اي وح،لئي  ديل  ذاال اح ق  جود يت ح كلل 

ولي حد  ل  يثقوس اللي  الشين  أاحاد نسب  ارافلا أي. , 0.001 ديل   ستوى اند دال    ي  246.493=  2كل قي   كلنت حيث

 اطبيقلال التسوق دللالاف ال و و  اقد ال التي دلل نتيلال

 المحمول: والحماية عىد الشراء من تطبيقات التسوق بالهاتف اآلمن االستخدام المبحوثين عن قراءة أو مدى سماع -9

 (  10جد   ا 

  الو لي  اند الاحا     اطبيقلال التسوق دللالاف  اآل   ايتت داي ال بووثي  ا  قحا ة أ   دى ت لا

 المبحوثين عن قراءة أو مدى سماع

والحماية عىد الشراء من  اآلمن االستخدام

 تطبيقات التسوق بالهاتف المحمول

 2كا % ك
 مستوى المعىوية 

 2د ح

 34.7 139 نعم

45.293 0.001 
 45.0 180 أحيانا

 22.5 90 ال

 100 400 اإلجمالي

 

يقات لشراء من تطبوالحماية عىد ا اآلمن االستخدام المبحوثين عن قراءة أو مدى سماعيت ح    ديلنلال اليد   السلدق      

 (  %34.7نسب  اد( يليال ال شحا  التل   %45حيث ا،درال ال شحا  أحيلنل التحايب ا    دنسب  ا التسوق بالهاتف المحمول

 ( . %22.5ثي ادي ال شحا  دنسب  ا

لشراء من والحماية عىد ا اآلمن االستخدام المبحوثين عن قراءة أو سماع وح،لئي  ديل  ذاال اح ق  جود يت ح كلل 

 نسب  رافلاا أي. , 0.001 ديل   ستوى اند دال    ي 45.293=  2كل قي   كلنت حيث, تطبيقات التسوق بالهاتف المحمول

 مولوق بالهاتف المحوالحماية عىد الشراء من تطبيقات التس اآلمن االستخدام عن ا  يقحأ س يست شوس أ   اللي  الشين  أاحاد

 وايني  اي ل الووار دي  الوكو    الالتي ركاال الي  (30ا(2013ا Clare Sullivan ع درات   وتتفت هذه الىتائج       

لفحد ا تطلبلال  ل لص   ااآلثلر ال تحاب  الي ا احاد  الوكو    القطلا    ح ليتال.يتشلق د سؤ ليلال اتت داي الاوي  الحق ي  

لتوزيع  س رئيسياياتحاف التاحيشي  ح لي  حق الفحد اي الاوي  الحق ي  ك كو   يتت داي  ويت  الحق ي  اي ال شل لال. 

 ال سؤ لي  اي الش،ح الحق ي اليديد.
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 بحقوق المستهلك الرقمى  المبحوثين بتعريف التسوق  القائمين على تطبيقاتام يقمدى  -10

 (  11جد   ا 

 دوقوق ال ستال  الحق ي ال بووثي  دتشحيفالقلئ ي  الي اطبيقلال التسوق لي يق دى 

 بتعريف تطبيقات التسوق ام يق

بحقوق المستهلك  المبحوثين

 الرقمى

 االستجابة

 2كا
 مستوى المعىوية 

 % ك 1د ح

 48.5 194 ال

60.840 0.001 
 28.3 113 نعم

 23.2 93 أحيانا

 100 400 اليجماال

 ي تال  الحققوق ال سدو ال بووثي  دتشحيف اطبيقلال التسوق لي يق يت ح    ديلنلال اليد   السلدق رؤي  ال بووثي  ل دى       

ل  دنسب  %  أخيحا أحيلن28.3% يليال قيل ال دللتشحيف دنسب  48.5حيث جل  ادي التشحيف اي التحايب ا    دنسب  

 ل بووثي ا دتشحيف اطبيقلال التسوق لي يق رؤي  ال بووثي  ل دى اي وح،لئي  ديل  ذاال اح ق  جود يت ح %.كلل 23.2

 . 0.001 ديل   ستوى اند دال    ي 60.840=  2كل قي   كلنت حيث, دوقوق ال ستال  الحق ي

 

  

 االنترنت: على تعاملهم المبحوثو" عىد يستوعبها حقوق المستهلك الرقمى التي أهم -11

 ( 12جد   ا 

 اينتحنت الي اشل لاي ال بووثوس اند يستوابال حقوق ال ستال  الحق ي التي أ ي

 التيحقوق المستهلك الرقمى  أهم

 على تعاملهم المبحوثو" عىد يستوعبها

 االنترنت

 2كا % ك
 مستوى المعىوية 

 4د ح

   37.2 149 (  اللااي  الو لي ا الحق ي الوق اي ا   

اإللكتح نةةي  ةة  خةةل   اإلاةةلي اةةي الوةةق

 ال ة لنلال  الةداع يحيقة    الةث   اوديةد

 ال نتج  اسليي يحيق   ال قد  

85 21.2 

386.889 0.001 
اطبيقةلال  ابةح التش التيلرى  الن،ب   نع

 التسوق    خل  ح لي  ال ستال  دللقواني 
70 17.5 

اةةة   لل سةةةتال  ال شلو ةةةلالحةةةق اوضةةةيح 

   فاو    دلت  ال نتج 
52 13 

 11 44 ال في  دشد ايتت داي للسلش  الشيوب ض لس

 100 400 اإلجمالي
  

 

اينتحنت حيث جل   الي اشل لاي اند ال بووثوس يستوابال التي حقوق ال ستال  الحق ي يت ح    اليد   السلدق أ ي       

 يحيق    الث   اوديداإللكتح ني    خل   اإلالي اي الوق% يلي  37.2دنسب  (  اللااي  الو لي ا الحق ي دللتحايب ا    ا   

اطبيقلال التسوق    خل   ابح التش التيلرى  الن،ب   نع% ثي 21.2دنسب  ال نتج  اسليي يحيق   ال قد   ال  لنلال  الداع

  فاو    دلت  ا  ال نتج  لل ستال  واضو ال ال شلو لال حق التوضيح    خل % يليال 17.5ح لي  ال ستال  دللقواني  دنسب  

  جود يت ح %. كلل 11دنسب   ال في  دشد ايتت داي للسلش  الشيوب ض لس%  دللتحايب ا خيح 13دنسب   ي الاب ايال

 كلنت حيث, اينتحنت الي اشل لاي اند يستوابونال التي حقوق ال ستال  الحق ي دي  أاحاد الشين  اي وح،لئي  ديل  ذاال اح ق
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 اند اتتيشلب ال بووثي  لوقوق ال ستال  الحق ي نسب  ارافلا أي,  0.001 ديل   ستوى اند دال    ي 386.889=  2كل قي  

  .اينتحنت الي اشل لاي

 

 

 

 

 

 :الدراسة ةلعيى قرار الشرائيالعلى  المؤثرةالعوامل  -12

 (  13جد   ا 

 الدرات   لشين قحار الاحائيالالي  ال ؤثحةالشوا ل 

 درجة الموافقة

 العبارات

عدد  معارض محايد موافت

 الىقاط

 المتوسى

 المرجح
 االتجاه

 % ك % ك % ك

ال لرك التيلري  ااحة 

 ال لص  دلل نتج
 محايد 1.69 678 3.5 14 63.5 254 33 132

اطبيق تيلت  والدة ال نتيلال 

 وس  جد دال ايب
 محايد 1.51 602 9.5 38 56.2 225 33.7 135

 موافت 1.73 690 4.5 18 22.5 90 73 292 تشح السلش 

اوااح ا  لس  الس ش  الطيب  

  ال ،وصي  اي الاحا 
 موافت 2.46 982 27.2 109 29 116 43.7 175

 شلين  السلش   ايحدتال قبل 

 الاحا 
 موافت 2.28 911 19.2 77 27.7 111 52.5 210

 حوثو" علىافت المبولشين  الدرات  حيث  الي القحار الاحائيالشوا ل ال ؤثحة يت ح    اليد   السلدق اايلت ال بووثي  نوو 

 :العبارات التالية

 .2.46د توتخ  ال ،وصي  اي الاحا   الس ش  الطيب  اوااح ا  لس  -

 .2.28د توتخ   شلين  السلش   ايحدتال قبل الاحا  -

 .1.73د توتخ  تشح السلش  -

 للشبلراال التللي : ةاستجابات المبحوثين محايد جل ال 

 .1.69د توتخ  ااحة ال لرك  التيلري  ال لص  دلل نتج -

 .1.51د توتخ  اطبيق تيلت  والدة ال نتيلال وس  جد دال ايب -

  واقع ابح ئيالاحا لقحار   الدرات  اين  اا لذ اي  ؤثح ال ل أ ي الطيبة وسمعته وشهرته الموقع ويرجع َكو" أما"

 الي ايئت لني  دطلقتاي  أرقلي الا ،ي   شلو لااي   الرك   ضع ي اوس ال ستالكي     اإللكتح ني ولي أس الكثيح التسوق

اي    وثوق ال وقع أس ليا ذل   يد   (httpsا دـ يبدأ دلل تيح ال لص اإللكتح ني ال وقعَ  أس    الت كد ال اي    للل  ال واقع 

 شح ف الحا     ال شل  أي ل  أس ي يل الفحد غللبل  للا البدياي  نلتب       اي  ا  لس درج  اشتبح حيث  ش  للتشل ل   قبو 

    ،بحي ييب     أجل خفض وحسلت  دلل  ليحة النلاي  ا  الاحا  ابح اإلنتحنت    نل دس ش   ال ااور اللي يوظي

 الاحا  ال نلتب. قحار اا لذ اليسيح

لشوا ل ا ثيحا  ت ش  ال وقع  ي أكثح احيث اوصلت ولي أس  (31ا(2011السشود   أدو رغدة ع درات  ا وتتفت هذه الىتيجة

 ابح اإلنتحنت.  شي   وقع    الاحا   قلرن  دللشوا ل ا خحى اي ني 

 يعرفها المستهلك الرقمى : أ" يىبغي التي اإلنترنت على السالمة قضايا أهم -13

 ( 14جد   ا 

 يشحاال ال ستال  الحق ي اند التشل ل  ع اطبيقلال التسوق أس ينبتي التي اإلنتحنت الي السل   ق ليل أ ي
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 أ" يىبغي التي اإلنترنت على السالمة قضايا أهم

 يعرفها المستهلك الرقمى

 

 400"= اإلجمالي
 1الداللة د ح  2كا

 % ك

 ادي اإلا،لح دبيلنلاي وي دشد الت كد  ة   اةح اي 

 التطبيق   ،داقيت  
 غير دالة 0.258 1.280 13.7 55

اةةة  ي  حسةةةلدلاي الةةةي الاةةةلاف  ةةة  خةةةل  دةةةحا ج 

  كلاو  الفيح تلال  اوديثال دلتت حار  
82 20.5 18.000 0.001 

 اإللكتح ني الداع  تلئل ح لي 
95 23.7 18.000 0.001 

 غير دالة 0.509 0.436 10.7 43 ادي الوقوا ضوي  للن،ب  ايحتيل   السحق 

 

   الحق ي اند التشل ل  عيشحاال ال ستال أس ينبتي التي اإلنتحنت الي السل   ق ليل أ ياليد   السلدق ديلنلال يت ح           

ا  ي  حسلدلاي ي  يل%    أاحاد الشين  23.5نسب  د اإللكتح ني الداع  تلئل ح لي حيث جل  دلل حكا ا    اطبيقلال التسوق 

ي وي دشد الت كد    ادي اإلا،لح دبيلنلاثي % 20.5نسب  د  الي الالاف    خل  دحا ج  كلاو  الفيح تلال  اوديثال دلتت حار

  .% 10.5دنسب   ادي الوقوا ضوي  للن،ب  ايحتيل   السحق يلي  % 13.7نسب  د  اح اي  التطبيق   ،داقيت 

شل ل   الحق ي اند التيشحاال ال ستال أس ينبتي التي اإلنتحنت الي السل   ق ليل أ ياي دي  أاحاد الشين   يت ح  جود اح ق 

ح تلال  اوديثال ا  ي  حسلدلاي الي الالاف    خل  دحا ج  كلاو  الفي اي "دال   2حيث كلنت قيي كل ع اطبيقلال التسوق 

 اي "  أاحاد الشين   نل  اح ق دي, دين ل لي يك  0.001اند  ستوى ديل      ذل  اإللكتح ني الداع  تلئل ح لي     دلتت حار

 حيث"  حق ل   الس ادي الوقوا ضوي  للن،ب  ايحتي ادي اإلا،لح دبيلنلاي وي دشد الت كد     اح اي  التطبيق   ،داقيت 

 غيح دال   2كلنت قيي كل

ال الويوي  وضع القيلتلالتي أالرال ل (32ا(2018ا Aletta Norval1درات   لت الدرات   ع  ل اوصلت ولي   وتتفت نتائج      

 .ا     ال ،وصي     كوتيل   وليدة لو لي  الاوي  اي الشللي الحق ي

 

 

 

 

 :ونيراإللكت وقستمتعلقة بعملية الالالتقىية  عوقاتمال -14

 (  15جدول ) 

  ونيراإللكت وقستمتعلقة بعملية الالالتقىية  عوقاتمال

 درجة الموافقة

 العبارات

 المتوسى معارض محايد موافت

 المرجح
 االتجاه

 % ك % ك % ك

ال ةةةوف  ةةة  اشةةةحض جاةةةلز الولتةةةب 

 .اآللي للت حيب دسبب الفيح تلال
 محايد 1.62 30.2 121 58.7 235 11 44

ال ةةوف  ةة  اةةدي وا ةةلي يلةةب الاةةحا  

 لتشطل ال د  . ال وقعابح 
 محايد 1.52 10.2 41 48.7 195 41 164

اةةةدي  شحاةةة  كيفيةةة  وجةةةحا اال الاةةةحا  

 ابح  وقع التسوق اإللكتح ني.
 موافت 2.57 26.5 106 15.7 63 57.7 231

 وقةةع اةدي وجةةلدة اللتةة  التةي يسةةت د ال 

 التسوق اإللكتح ني
 محايد 2.19 14.2 57 59.2 237 27.2 109

ال ةةةوف  ةةة  اقةةةداس ال شلو ةةةلال دسةةةبب 

 .انقطلا اإلنتحنت
 موافت 2.07 12.7 51 36.7 147 50.5 202
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أفراد حيث وافت   نيحإللكتا وقست تشلق  دش لي  الالالتقني   شوقلال النوو  ال بووثي  اايلتاليد   السلدق    ديلنلال  ح تي      

 :على العبارات التاليةالعيىة 

 2.57د توتخ  ادي  شحا  كيفي  وجحا اال الاحا  ابح  وقع التسوق اإللكتح ني -

 2.07د توتخ  .ال وف    اقداس ال شلو لال دسبب انقطلا اإلنتحنت -

 في رؤيتهم للعبارات التالية:محايدين  العيىةكا" أفراد و

 2.19د توتخ   وقع التسوق اإللكتح نيادي وجلدة اللت  التي يست د ال  -

 1.62د توتخ  ال وف    اشحض جالز الولتب اآللي للت حيب دسبب الفيح تلال -

 1.52د توتخ  لتشطل ال د   ال وقعال وف    ادي وا لي يلب الاحا  ابح  -

 

 

 

 

 

 

  :ونيراإللكت وقستمتعلقة بعملية الال المالية  عوقاتمال -15

 (  16جد   ا 

   نيحاإللكت وقست تشلق  دش لي  الال ال للي  شوقلال ال

 درجة الموافقة

 العبارات

 المتوسى معارض محايد موافت

 المرجح
 االتجاه

 % ك % ك % ك

ال وف    ضيلا ال ل  لود ث  اكل  

قي   ال نتج.  ل أثنل   تداد  
 موافت 1.69 30 120 24.7 99 45 180

 موافت 2.25 20.5 82 28.5 114 51 204 ال وف    التشحض للن،ب  ايحتيل 

ال وف    خسلرة ال ل  وذا كلنت 

 السلش  غيح  طلدق  لل واصفلال.
 محايد 1.53 19 76 53.7 215 27.2 109

  ونيرإللكتا وقستمتعلقة بعملية الال المالية  عوقاتمالنوو  ال بووثي  اايلتاليد   السلدق    ديلنلال  ح تي      

ف    ضيلا ال و   2.25د توتخ    ال وف    التشحض للن،ب  ايحتيل  :على العبارات التاليةأفراد العيىة حيث وافت 

 1.69د توتخ ال ل  لود ث  اكل   ل أثنل   تداد قي   ال نتج

 في رؤيتهم للعبارة التالية:محايدين  كا" أفراد العيىةو

 1.53د توتخ  ال وف    خسلرة ال ل  وذا كلنت السلش  غيح  طلدق  لل واصفلال -

 : ونيراإللكت وقستمتعلقة بعملية الالالىفسية  عوقاتمال -16

 ( 17جد   ا 

   نيحاإللكت وقست تشلق  دش لي  الالالنفسي   شوقلال ال

 درجة الموافقة

 العبارات

 معارض محايد موافت
المتوس

 ط

 المرجح

 االتجاه

 % ك % ك % ك

 ال ةةةوف  ةةة  تةةة حي  ال قةةةةحدي 

ابح  وقةع التسةوق  نتيي  الاحا 

 اإللكتح ني
 موافت 2.63 12.7 51 24.7 99 37.2 149

الةةةي قةةةحار اةةةدي  وااقةةة  ا  ةةةل 

 وقةةةةةع التسةةةةةوق  الاةةةةةحا  ابةةةةةح

 اإللكتح ني

 موافت 2.73 28.5 114 33.2 133 35.7 143
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ال ةةةةوف  ةةةة  الاةةةةحا  ل  ةةةةليح 

 اشحض لال أا لص آخحي 
 موافت  2.34 11.7 47 53.7 215 63.7 255

ال ةةةوف  ةةة  الاةةةشور دةةةلإلححال 

   قبل اآلخحي  دسةبب ايختيةلر 

 ال ليئ لل نتج

 محايد 2.21 30.2 121 39.0 156 48,5 194

   نيحاإللكت قوست تشلق  دش لي  الالالنفسي   شوقلال النوو  ال بووثي  اايلتاليد   السلدق    ديلنلال  ح تي         

 :على العبارات التاليةأفراد العيىة حيث وافت 

 2.73د توتخ   وقع التسوق اإللكتح ني الي قحار الاحا  ابحادي  وااق  ا  ل   -

 2.63د توتخ  ابح  وقع التسوق اإللكتح ني نتيي  الاحا  ال وف    ت حي  ال قحدي  -

   2.34د توتخ   الاحا  ل  ليح اشحض لال أا لص آخحي ال وف     -

 في رؤيتهم للعبارة التالية:محايدين  كا" أفراد العيىةو

 2.21د توتخ   ال وف    الاشور دلإلححال    قبل اآلخحي  دسبب ايختيلر ال ليئ لل نتج  -

 

  ونيراإللكت وقستمتعلقة بعملية اللاألمىية  عوقاتمال -17

 (  18جد   ا 

   نيحاإللكت وقست تشلق  دش لي  اللا  ني   شوقلال ال

 الموافقة

 العبارات

المتوس معارض محايد موافت

ط 

 المرجح

 االتجاه
 % ك % ك % ك

ال ةةوف  ةةة  تةةةحق   شلو ةةةلال 

 دطلق  ايئت لس
 موافت 2.53 13.2 53 28.7 115 58 232

ال ةةوف  ةة  اسةةحب  شلو ةةلال 

 ا ،ي   ا لص أخحي .
حايدم 2.51 23.7 95 52.5 210 23.7 95  

 اةةةدي صةةةةو ال ةةةوف  ةةة  

ال شح ضةةة  الةةةي  ال شلو ةةةلال

 ال وقع
 موافت 2.40 2.7 11 47.2 189 50 200

 بللت  ال وقةع  اةي  ال وف   

اةةةةةةةةةةحض  اايةةةةةةةةةةل السةةةةةةةةةةلع 

  ال د لال.

 موافت 2.23 13.2 53 35.5 142 51.2 205

 

  نيحلكتاإل وقست تشلق  دش لي  اللا  ني   شوقلال النوو  ال بووثي  اايلتاليد   السلدق    ديلنلال  ح تي      

 :على العبارات التاليةأفراد العيىة حيث وافت 

 2.53د توتخ  ال وف    تحق   شلو لال دطلق  ايئت لس -

 2.40د توتخ  ال شح ض  الي ال وقع ال شلو لال ادي صو ال وف     -

 2.23د توتخ  احض  اايل السلع  ال د لال  بللت  ال وقع  اي ال وف    -

 في رؤيتهم للعبارة التالية:محايدين  كا" أفراد العيىةو

 2.51د توتخ ال وف    اسحب  شلو لال ا ،ي   ا لص أخحي . -

 

 من وجهة ن ر المبحوثين: عىد استخدام تطبيقات التسوق بالهاتف المحمول آليات الحماية الرقمية -18

 (  19جد   ا 

     جا  نظح ال بووثي  اند اتت داي اطبيقلال التسوق دللالاف ال و و  آليلال الو لي  الحق ي 

 عىد استخدام تطبيقات التسوق آليات الحماية الرقمية

 بالهاتف المحمول

 400"= اإلجمالي
 1الداللة د ح  2كا الترتيب

 % ك
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اةةدي اا يةةد أي يةةحف  ياةةو  الاويةة   ال ةةح ري ةة  

الا ،ةةةي   ثةةةل الوسةةةلدلال  د شلو ةةةلايالةةةي اإلنتحنةةةت 

 ال ،حاي  أ  دطلقلال ايئت لس  
172 43.0 1 80.222 0.001 

 ايحدة  اةي وةقال  ال د ة  أ  لل نةتج القةلنوني ال ة لس

 ال نتج
95 23.7 2 46.080 0.001 

 ا  ل ي  التطبيق  قلنونيت   الت كد    صو  ديلنل اوديد
75 18.7 3 244.942 0.001 

 اختحاي خ،وصي  ال ستال   ديلنلا  الا ،ي 
60 15.0 4 15.680 0.001 

يدةةد أس يتو ةةل  اطبيقةةلال التسةةوقكةةل اةة ص يسةةت دي 

دةةللقحا ة الييةةدة   ةةدى قلنونيةة   سةةئولي  اتةةت دا   لاةةل 

 التطبيق

40 10.0 5 29.902 0.001 

  جا  نظح    اند اتت داي اطبيقلال التسوق دللالاف ال و و  آليلال الو لي  الحق ي اليد   السلدق ديلنلال يت ح    

 د شلو لاي اإلنتحنت الي الاوي   ياو  يحف أي اا يد ادي ال ح ري حيث ا،در ال حكا ا     فاوي أن  "   ال بووثي 

 لل نتج القلنوني ل  لسا يليال  فاوي أن  " %    أاحاد الشين  43نسب  د ايئت لس" دطلقلال أ  ال ،حاي  الوسلدلال  ثل الا ،ي 

 " كد    صو  ديلنلا اوديد  ل ي  التطبيق  قلنونيت   الت  ثي  فاوي أس "% 23.7نسب  د " ال نتج ايحد  اي وقال  ال د   أ 

ل ا ص ك % يلي   فاوي "ا 15دنسب   " اختحاي خ،وصي  ال ستال   ديلنلا  الا ،ي  يلي   فاوي أس "% 18.7نسب  د

 % .10نسب  د"  دللقحا ة الييدة   دى قلنوني  التطبيقيدد أس يتو ل  سئولي  اتت دا   لال  اطبيقلال التسوقيست دي 

دال   2قي   كل حيث كلنت التسوق دللالاف ال و و دتطبيقلال  اآل   ايتت داي  فاوياي دي  أاحاد الشين  يت ح  جود اح ق ك ل 

  . 0.001اند  ستوى ديل  

لوجيةل أثةح اينتاةلر السةحيع لتطبيقةلال اكنوالتةي اوصةلت ولةي  (33ا(2007ا Leen D'Haenens ةع دراتة   وتتفت هوذه الىتوائج

 يوانب الحق ي . الال شلو لال  ايا،ليال الي   تلف 

 

 

 

 

 

 

 

 بالهاتف المحمول: التسوق اإللكتروني تطبيقاتلتطوير أداء  مقترحات -19

 (   20جد   ا 

 دللالاف ال و و  التسوق اإللكتح ني اطبيقلال قتححلال لتطويح أدا  

 درجة الموافقة

 العبارات

عدد  معارض محايد موافت

 الىقاط

 المتوسى

 المرجح
 االتجاه

 % ك % ك % ك

تحا  اسليي ال نتج  اوصيل  

 اتحة  نلتب .اي 
 موافت 2.19 875 22.5 90 25 100 52.5 210

ا ت لي ال وقع دش لئ   صدق  

  شاي.
 موافت 2.51 1002 10 40 28.7 115 60.7 243

اشدد  تلئل الداع ال تلح  

 لسداد قي   ال نتج لدى ال وقع.
 موافت 2.59 1036 12.7 51 23.5 94 63.7 255
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اا لذ ال وقع لإلجحا اال 

  التداديح ا  ني  ال طلود .
 موافت 2.74 1094 31.5 126 25 100 43.5 174

اابلا ال وقع لسيلت  اتتحجلا 

 ال نتيلال ال بلا .
 موافت 2.17 867 29.5 118 22 88 48.5 194

اا يد ال وقع د شلو لال دقيق  

  اضو  ا  افلصيل 

   واصفلال ال نتيلال.

240 60 90 22.5 70 17.5 922 2.31 
 

 موافت

دللالاف  تح نيالتسوق اإللك اطبيقلال قتححلال لتطويح أدا  نوو  ال بووثي  اايلتاليد   السلدق    ديلنلال  ح تي      

 ال و و 

 :على العبارات التاليةأفراد العيىة حيث وافت 

 2.74د توتخ  اا لذ ال وقع لإلجحا اال  التداديح ا  ني  ال طلود  -

 2.59د توتخ  ال تلح  لسداد قي   ال نتج لدى ال وقعاشدد  تلئل الداع  -

 2.51د توتخ  ا ت لي ال وقع دش لئ   صدق   شاي -

 2.31د توتخ  اا يد ال وقع د شلو لال دقيق    اضو  ا  افلصيل   واصفلال ال نتيلال -

 2.19د توتخ تحا  اسليي ال نتج  اوصيل  اي اتحة  نلتب . -

 2.17د توتخ  اتتحجلا ال نتيلال ال بلا اابلا ال وقع لسيلت   -
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