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 :رامسنتغ ال  دوافع الشراء عبر
 *السنتائية في المملكة العربية التعودية تالكتتوارادراتة على قطاع 

 صالح بن تعد القحطاسني. د
  معمل كلية إدارة األ

 جلمعة الملك سعود
 المملكة العربية السعودية

 :الملخص
التعددرع معلدد  العوامددد  التددى تددفعر معلددد  دوا ددس الكددرال لددددت المسددت لكله السددعوديله اللدددواتى  إلددد  هددد ه هددلد الدراسددة

بعد  المت يدراه أعدر  سواراه النسلئية، وكدللك التعدرع معلد سوللك  ى قطلع اإلك ،قنلة كرالبلمعتبلرد  "رامنست اإل"يستخدمن 
 معلد  الدراسدة هدلد امعتمدده وقدد. معلد  هدلد العوامد ( والمسدتوت التعليمدى الحللدة اججتملمعيدة، ومسدتوت الددخ ،)الديم را يدة 

 تدم  قدد ال ددع هدلا ولتحقيد  .واألوليدة العلنويدة المصدلدر خدل  البيلندله مدن تجميدس تم حيث التحليلى الوصفى استخدام المن ج

 .اإلحصلئى للتحلي  صللحة( 501) من ل السعوديله معينة الدراسة، وجد معل  –ية إلكترون بطريقة – استبلنة (011)توزيس 
أن درجدة موا قدة السدعوديله المبحوعدله معلد  تدلعير العوامد  السده محد  الدراسدة معلد  دوا ع دن إلد  توصدله الدراسدة  وقد

مدددت "و "السددعر" حيددث جددلل معددلمل. النسددلئية كلندده متوسددطة اإلكسسددواراهرام و ددى مجددل  نسددت الكددرائية مددن خددل  اسددتخدام اإل
 دى حدين جدلله بقيدة العوامد  محد  الدراسدة . من أبدرز العوامد  المدفعرة وبدرجدة موا قدة معلليدة" ةالسلعة  ى السو  السعودي  راتو 

مسددتوت العقددة  ددى البددلئس، وطريقددة الددد س، وخدمددة : بدددرجله موا قددة متوسددطة مددن حيددث التددلعير وكددلن ترتيب ددل معلدد  النحددو التددللى
كمل أظ دره الدراسدة معددم وجدود  درو  لاه دجلدة إحصدلئية بدين المسدت لكله . معروضةجللبية صورة السلس ال االتوصي ، وأخير  

الحللدة اججتملمعيدة، ومسدتوت الددخ ، والمسدتوت )رام تعزت للمت يراه الديموغرا ية نست السعوديله  ى دوا س الكرال معن طري  اإل
 .لر، ولصللح السعوديله األمعل  تعليم  ، بلستعنلل مت ير المستوت التعليمى  ى معلم  واحد  قط هو السع(التعليمى

 :مقدمةال
ل  عد ى ضول تسدلرع وتيدرة الحيدلة وتعقدد وتعددد أنملط دل، وبدللتزامن مدس مكدكلة اجنفجدلر السدكلنى  دى العدللم معلمدة ، وانب

معل  صعيد حيلة البكدر،  للوقده والفدرا   م مالتكنولوجيل المتطورة وغزوهل معظم مظلهر الحيلة الحديعة، أصبح للوقه تلعير 
الحلجله تستند إل  اتجلد المست لكين بككٍ  معلم للحصدو   إكبلع إل  ، وأصبحه الحلجةلأصبحل من المت يراه النلدرة نسبي  

 . معل  الخدمله بسبب مككلة ضي  الوقه

 أمدددلم ج دددود التسدددوي  ابدددلرز   لخيدددرين، تحددددي  كمدددل تمعددد  الت يدددراه العقل يدددة واججتملمعيدددة والسدددكلنية الم تسدددلرمعة  دددى العقددددين األ

                                                           
 .5113وق ب  للنكر  ى  براير  ،5110ديسمبر تم تسلم البحث  ى   *

 .المللى ل لا البحثيككر البلحث معملدة البحث العلمى بجلمعة الملك سعود، ممعلة  ى مركز بحوث كلية إدارة األمعمل  معل  دمعم ل 
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وهلا بدورد سلهم  ى خل   رص تسدويقية كبيدرة  ،لكعير من العلداه التى كلنه سلئدة سلبق  لك  ى ضول الت يراه  ى الحديعة، ول
، نلحددظ أن النمددو السددكلنى إلدد  التركيبددة السددكلنية للمملكددة وبددللنظر. سددوال واأل ددراد معلدد  حددد   أمددلم الكددركله المحليددة والعللميددة

مدن السدكلن  دى  ئدة معمريدة تقد  % 01 أكعدر مدن حيدث إن، ملحدظوالتركيبة الديم را ية وخلصة  العمرية من ل قدد تبلينده بكدك  
معديد من الفرص التسويقية الوامعدة لتقدديم مدل  انبعل  ى  يسلهموهلا بدورد (. 5115لاه العلمة، حصلمصلحة اإل)سنة  01معن 

 .  ئله المجتمس المختلفة من ج ة، ويلبى حلجلت م المختلفة من ج ة أخرتيتنلسب مس 

دد هنددلكو ددى السددعودية نجددد أن  دد ل  هددلئ لكم  مددن القنددواه الفضددلئية، مددن السددلس والخدددمله التددى ت قدددم معبددر العديددد  لومتنومع 
وبمدددل أن الدددربط بدددين قندددواه التواصددد  اججتمدددلمعى المختلفدددة أمدددرا كدددلئسا لل ليدددة سدددوالا ألغدددراٍ  . نترندددهكدددبكة اإلومعدددن طريددد  

ألغددراٍ  التسددويقية وبنسددبة اسددتخدام ا ددى للددك وخلصددة   يددليحتدد  النسددبة العل "رامنسددت اإل"تسددويقية أو غيددر للددك،  قددد وجددد أن 
،  دددى حدددين بل ددده نسدددبة مدددن %04بل ددده  لمع ددد "ترتدددوي"و "رامنسدددت اإل"نسدددبة مدددن يسدددتخدمون  نأكمدددل ، لمعللمي ددد% 50بل ددده 

نسددت تدويتر و )يسدتخدمون جميدس بدرامج التواصد  اججتمدلمعى  رام هدو القنددلة نسدت ، ومدن هندل نسدتنتج أن اإل%15( رام و يسدبوكا 
 .ملمعى المستخدمة ل ليلٍه تسويقيةة بين قنواه التواص  اججترئيسال

ة السدعودية،  دى حدين لدم  ى السديل  التسدويقى  دى البيئد( تويتر)تنلوله قنلة التواص   دراسله معديدةومن الملحظ أن 
وقدد .  دى البيئدة السدعودية "رامنسدت اإل"معن طري  قنلة التواصد   للتسوي  - حد معلم البلحثمعل   –من البلحعين  يتطر  أحدا 

أهدم قندواه التسدوي  الموج دة مدن الفدرد إلد  الفدرد أصدبح اليدوم مدن  قدد رغدم حداعتد  و  ،ليعزت للك لحداعة هلا التطبيد  معللمي د
(C2C .) (2012) أوضدددح و Almotairi قدددس التواصددد  اججتمدددلمعى تطبيقدددله ومواأصدددبحه اليدددوم مدددن أكددد ر  "تدددويتر"أن
وبمدل أن  .ألغرا  تسويقية مختلفة ومعل  نطلقله واسعة، ومن خل  آليله تواص  متنومعة مدس المسدتخدمين لت ستخدم معللمي  و 

، حيدث تعتبدر مدن الددو  التدى ل دل تصدنيع معدللمى اص  اججتملمعى  ى المملكة العربيدة السدعودية مرتفعد  جدد  ااستخدام وسلئ  التو نسب 
زالدده نسددب مددل  ددى سدديل  اسددتخدام هددلد القنددلة مددن قنددواه التواصدد  اججتمددلمعى، و  ل قددد احتلدده المملكددة المركددز األو  معربي دد تددويتر، ددى 

 (. 5115هيئة اجتصلجه والمعلومله السعودية، الربس األو ، ) 5111د منل ر  الدخو  تتزايد بككٍ  م ط  

، كمددل يددتم لمليددون صددورة يومي دد 33للموقددس  المضددل ةبلددع معدددد الصددور  قددد ، لرام معللمي ددنسددت و يمددل يخددص اسددتخدامله اإل
موقددس % )11، وقددد بلددع معددد  المكددتركين  ددى الموقددس مددن خددلرة الوجيددله المتحدددة أكعددر مددن لي ددبليددون صددورة يوم 11مكددلركة 

Instagram ،5115 .) تنلو  هدلد الظدلهرة وانعكلسدلت ل معلد  التسدوي  بمزيدٍد  ضروري لو ى ضول هلد الحقلئ  الملهلة، بله
 .  بع  الجوانب لاه العلقةومعلي  تلتى هلد الدراسة للبحث  ى للك مس التركيز معل. من البحث واجستقصلل

 :مشكلة الدراتة
مددن أ ددراد يعملددون  للكددرال –السددعوديله  ومددن ن –تكمددن مكددكلة الدراسددة  ددى معدددم معر تنددل بللعوامدد  التددى تددد س المسددت لكله 

مددل وهددو خلصددة  بعددد انتكددلر ظددلهرة اسددتخدام  معلدد  نطددل  واسددس  ددى السددعودية، ، (رامنسددت اإل)لحسددلب م الخددلص معبددر قنددلة التواصدد  
 :من هنل يمكن صيلغة مككلة الدراسة من خل  التسلف  التللى. سلهم  ى وجود  جوة معلمية  ى هلا السيل 

رام  دى نست مل هى أبرز العوام  التى تد س المست لكله السعوديله للكرال من أ راد يعملون لحسلب م الخلص معبر اإل"
 ."النسلئية؟ اإلكسسواراهقطلع 
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 :أهمية الدراتة
تنلولدده ظددلهرة حديعددة انتكددره بكددك  واسددس  ددى  التددى – حددد معلددم البلحددثمعلدد   –تعتبددر هددلد الدراسددة مددن أولدد  الدراسددله 

 دى تعزيدز دا عيددة  تسدلهم معر دة العوامدد  التدى ". رامنسدت الكدرال معبدر اإل"األخيدرة  دى المملكدة العربيدة السددعودية، أج وهدى  اآلوندة
ككددع لنددل معددن بعدد  الدددوا س تمكددن أن مددن المالمسددت لكله السددعوديله خلصددة  للكددرال مددن خددل  قنددلة التواصدد  سددللفة الددلكر 

 تعدلمل نأعندلل  دى والسلوكيله المرتبطة ب لا النوع من الكرال لدت السعوديله، وتحديد العلداه الكرائية للمست لكله السعوديله 
رام، وبللتدددللى تسدددليط الضددول معلددد  الفدددرص التسدددويقية المحتملددة  دددى أكعدددر مدددن نسدددت اإل ااججتمدددلمعى وتحديددد  مددس قندددواه التواصددد  

كمل تعتبر نتلئج الدراسة الحللية  ى غلية األهمية للمسوقين، وللك معن طري  مسلمعدت م  دى التعدرع معلد  مددت منلسدبة . مجل 
 .لقطلع اللي يعملون  ي ، وكيفية است لل  لصللح ج ودهم التسويقيةوسيلة للتواص  اججتملمعى لبلمعتبلرد رام نست اإل مللمةو 

 :فرضيات الدراتة

10H :رام لكددرال نسددت معدددم وجددود معوامدد  جوهريددة تددفعر معلدد  دوا ددس الكددرال للمسددت لكله السددعوديله اللتددى يسددتخدمن اإل
 .النسلئية اإلكسسواراه

10H :ددى تقدددير العوامدد  المددفعرة معلدد  دوا ددس الكددرال  السددعوديلهالمسددت لكله توجددد  ددرو  لاه دجلددة إحصددلئية بددين  ج 
 (.المستوت التعليمىالحللة اججتملمعية، مستوت الدخ ، )ديموغرا ية التعزت للمت يراه  رامنست لدي ن معن طري  اإل

 :أهداف الدراتة

بلمعتبددلرد رام نسدت يسدتخدمن اإلالتعدرع معلد  العوامدد  التدى تدفعر معلدد  دوا دس الكدرال لدددت المسدت لكله السدعوديله اللتددى  -1
 .النسلئية  ى المملكة العربية السعودية اإلكسسواراهقنلة كرال وللك  ى قطلع 

معلد  العوامد  ( الحللدة اججتملمعيدة، ومسدتوت الددخ ، والمسدتوت التعليمدى)بع  المت يراه الديم را يدة أعر  التعرع معل  -5
قندلة تواصد  وللدك  دى بلمعتبلرد رام نست المرتبطة بلستخدام ن لإل المفعرة معل  دوا س الكرال لدت المست لكله السعوديله

 .النسلئية  ى المملكة العربية السعودية اإلكسسواراهقطلع 

قنددلة تسددويقية حديعددة للج ددله بلمعتبددلرد رام نسددت  ددى تعزيددز اسددتخدام اإل تسددلهمالخددروة بددبع  التوصدديله التددى يمكددن أن  -5
 .جديدة خلصة  للكبلب السعودي الم تمة وخلصة   ى مجل   تح  رص تسويقية

 :الطار السنظري والدراتات التابقة

بسددبب التقدددم ال لئدد   ددى  ة   ددى الدددو  المتقدمددة ددى بدايتدد  نقلددة  نومعيددة حضددلرية للكعيددرين وخلصدد نترنددهالتسددو  معبددر اإل َمعدد 
وسددددلوكيله كددددرائية سددددلئدة لدددددت  معديدددددة التددددى سددددلهمه  ددددى ت ييددددر مفددددلهيم جتمددددلمعى،صدددد  اجاوسددددلئ  اجتصددددل  وعددددورة وسددددلئ  التو 

مدن ج دة، وتركيدز الج دود البيعيدة والتسدوقية  لدت المسدت لك أمر ا امعتيلدي ل نترنهاإل معبرالمست لكين والمسوقين، وجعله البيس والكرال 
 ج  بدد للكتروني دتعلمد  تجدلري قدلئم معلد  أطدراع التبدلد  إ"بلند   نترندهوقد مع ر َع التسدو  معبدر اإل. معلي ل لدت الكركله من ج ٍة أخرت

 (.51: هد1055الحمدان وآخرون، " )نترنهخدمله معبر كبكة اإلمعملية بيس وكرال سلس و "أو " ي المبلكرمن اجتصل  الملد

إمكلنية إجرال مقلرنة بين المنتجله الم راد كرافهل مدن :  وائد معديدة للمست لكين نلكر من ل نترنهويتيح التسو  معبر اإل
  يدو ر حيدث إندالمنتجله التى يصعب الحصو  معلي ل لنددرت ل،  إل  خل  التس يله التى تقدم ل الكبكة، وتس ي  الوصو 
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  دل، أضدعإلي التى يحتلة األكيلل  مل هو جديد من الوقه والج د وللك ألن المكتري يمكن  التسو  من بيت  والبحث معن ك
تددفدي إلدد  انخفددلٍ   ددى األسددعلر، والتكددلليع وتحسددين مسددتوت  ةللددك كلدد  أن زيددلدة حدددة المنل سددة  ددى السددو  اإللكترونيدد إلدد 

سدو  الت) نترندهمرتبطدة بللتسدو  معبدر اإل مكدكلههندلك  دنن ومعل  الرغم من وجود تلك الفوائد، (. 5111سويدان، )الجودة 
 ر الخصوصية واألمن من ج دة، وضدعع الموعوقيدة  دى وسدلئ  الدد س اإللكترونيدة مدن ج دة امعدم تو : نلكر من ل( ىلكتروناإل

إلحسلسد م بللمخدلطر المتعلقدة بجدودة وللدك  نترندهمعددم تقبد  لددت بعد  العمدلل لفكدرة الكدرال معبدر اإل هنلك نأكمل . أخرت
إلد  للدك التحدديله التنظيميدة أمدلم الكدركله، ومعوائد  الل دة والعقل دة، وارتفدلع السلس ورغبت م  ى  حص ل قب  الكدرال، أضدع 

تكددلليع إنكددلل المواقددس اإللكترونيددة، واخددتلع القددوانين بددين البلدددان، والددلي قددد يحددو  دون إتمددلم معمليددة التبددلد  التجددلري معبددر 
 (.5111دودين، )الكبكة العنكبوتية 

مدل يعدرع  إلد  زيدلدة التوجد  إلد  وغيرد من وسدلئ  التواصد  اججتمدلمعى أدت ةخير رام  ى السنواه األنست إن ظ ور اإل
، والددلي هددو معبددلرة معدددن نمددولة أمعمددل  يسددتخدم البيئدددة بمددل يسدد   التبدددلد  (C2C)بتسددوي  المسددت لكين الموجدد  للمسدددت لكين 

وازين لاه العلقددددة ت ييددددر المدددد إلددد  ظ ددددور وانتكددددلر وسدددلئ  التواصدددد  اججتمددددلمعى أدت كمدددل إنالتجدددلري بددددين المسددددتخدمين، 
(. B2C)بللتوج له التسويقية للمنظمله، وأعر معلد  الدنمط السدلئد  دى مجدل  تسدوي  قطلمعدله األمعمدل  الموجد  للمسدت لكين 

 ا، ممددل حدددنترنده،  قددد كددلع هدلا المف ددوم مدس ظ ددور اإل(C2C)و يمدل يتعلدد  بمف دوم تسددوي  المسدت لكين الموجدد  للمسدت لكين 
واسددتخدام التطبيقددله لاه العلقددة بدد  والتددى مددن أبرزهددل  Craigslistو eBayبللعديددد مددن الكددركله لتبنددى هددلا المف ددوم معدد  

ة ل دلا المف دوم بددأه بدللظ ور بكدكٍ  كبيدر مدس ظ دور ملحظالمبوبة، ولكن النقلة الكبيرة وال واإلمعلنلهية لكترونالمزاداه اإل
رام والفيسددبوك وتددويتر وغيرهدددل، والتددى سددد له تبددلد  العديدددد مددن السدددلس نسدددت ى معدد  اإلمددل يسددم  بوسدددلئ  التواصدد  اججتمدددلمع

مكلنيدة تبددلد  المعل قدمددة ومدله، وتقيديم السددلس والخددمله المالجديددة والمسدتخدمة معبرهددل لمدل تتميدز بدد  مدن انخفددل  التكلفدة، وا 
 (. Investopedia ،5111موقس )بس ولة 

وسدلئ  اإلمعدلم اججتملمعيدة معلد  أعدره لمدللا، ومتد ، وكيدع "معدن  جلبدةبدراسة هد ه إل  اإل (Lee, 2013)ولقد قلم 
المسدت لكين بتج يدز   درادمعدن كيفيدة قيدلم األ لوا ي د لحيث قدم البلحث خدل  هدلد الدراسدة كدرح   ،معملية اتخلل القرار المست لك؟

وقددلم البلحددث بجمددس البيلنددله التجريبيددة معددن طريدد  . لواختيددلر المعلومددله معددن وسددلئ  التواصدد  اججتمددلمعى قبدد  معمليددة الكددرا
ط  ددى يوتوصددله نتددلئج دراسددت  إلدد  أن األ ددراد المسددت لكين يقومددون بدددوٍر نكدد. إرسددل  اسددتبيلن لد ددراد المسددت لكين  ددى تركيددل

رة قيدلم البلحدث بضدرو  وأوصد البحث معن المعلومله معل  وسلئ  التواص  اججتمدلمعى مقلرندة مدس وسدلئ  اإلمعدلم التقليديدة، 
 ددددددى حددددددين قددددددلم . الكددددددركله التركيددددددة بددددددللتحرك الجددددددلد نحددددددو التوجدددددد  الحددددددديث للتعلمدددددد  مددددددس وسددددددلئ  التواصدددددد  اججتمددددددلمعى

(Napompeach, 2014)   ومواقدس التواصد  اججتمدلمعى  نترندهتوج له مكتري الملبس من خدل  اإلبدراسة للتعرع معل
أن غللبيدة المكدترين يسدتخدمون : جمومعدة مدن النتدلئج كدلن أهم دلوخرجده دراسدت  بم. وللك  ى سيل  بيئدة األمعمدل  التليلنديدة

كمدل أكدلره . خلصدة  منتجدله الملبدس العلديدة والحقلئدب نترندهالفيسبوك ل ليله الكرال، ويتبلدلون المعلومدله مدن خدل  اإل
 .نترنهالدراسة إل  أن الراحة والعقة واألملن كلنه من أهم أسبلب الكرال من خل  اإل

جديدددة مددن وسددلئ  التواصدد  اججتمددلمعى وانتكددر بكددك  سددريس وكبيددر خددل  عددلث  وسدديلةبوصددف  رام نسددت إلولقددد ظ ددر ا
زيدد معلد  مدل ي 5115وحتد  سدبتمبر  5111 أكتدوبرسنواٍه  قط من إنكلئ ، حت  بلع معدد مستخدمي  منل بداية انطلقت   ى 
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( تطبيد  السدنة)رام لقدب نسدت بد  معلد  تطبيد  اإلآمن م خدلرة الوجيدله المتحددة، وأطلقده كدركة % 11مليون مستخدم،  131
للكدركله  لإن هدلا اجنتكدلر ال لئد  ل دلا التطبيد  جعد  مند  هدد   . معل  أج زت دل لكون  أكعر التطبيقله تعبيت  ل، 5115 ى معلم 

للسدددتخبلراه التنل سدددية،  TrackMavenمنصدددة ) 5115بريددد  إرام  دددى نسدددت األخدددرت، وكدددلن نتيجدددة للدددك كدددرال  يسدددبوك لإل
 ، لدللك بدلدره العديدد مدن الكدركلهنترندهرام نقلدة  كبيدرة  دى معدللم التسدوي  معبدر اإلنست و ى هلا السيل ، أحدث اإل(. 5115
مددددن % 53للسدددتخبلراه التنل سدددية أن  TrackMavenإنكدددلل حسدددلبله ل دددل  يددد ، حيددددث أظ دددره إحصدددلئيله منصدددة  إلددد 

منصة )رام، وتستخدم   ى الترويج لمنتجلت ل نست تمتلك حسلبلٍه معل  اإلاألكعر عرال   ى الوجيله المتحدة  311الكركله الد 
TrackMaven  ،5115للستخبلراه التنل سية.) 

معديد من األ راد إلد  اسدتخدام  ل ليدله  تج ارام  ى التسوي  معل  الكركله  قط، ب  نست ولم تقتصر اجستفلدة من اإل
سددعة اجنتكدلر الكبيددرة : البيدس، حيدث رأوا  يدد  وسديلة  لاه صددفلٍه مميدزة تسددلمعدهم معلد  تسدوي  منتجددلت م، ومدن هددلد الصدفله

وجدود خدمدة  نأكمدل . للزبدلئن يكك  معلم  جدلبواللي عر  السلس لمن معر  معدد كبير من الصور تمكن  و  ، تكلفالوقلة 
من التفلمع  والموعوقية بين البلمعدة والمكدترين، أضدع إلد  للدك، أن خدمدة تصدوير الفيدديو  لالتعليقله معل  الصور أوجد نومع  

طدرٍ  معيندٍة للسدتفلدة   إلد  الجديدة التى يو رهل سلمعده  دى تسدوي  المنتجدله لاه الطدلبس التجريبدى والمنتجدله التدى تحتدلة
 (. 5115لستخبلراه التنل سية، ل TrackMavenمنصة )من ل 

ومعلي ، نلحظ ممل سب ، أن استخدام وسلئ  التواص  اججتملمعى لم يقتصر معل  الكركله  قط،  قد استخدم  األ دراد 
، وب دلد الطريقدة أمكدن للكدخص (C2C)من مست لك إل  مست لك  للتسوي  حسلب م الخلص لتصبح العملية التسويقية تسويق  

مدن نسدلل  ك يدرهن –وقدد تدلعره السدعوديله . وأقد  التكدلليع الطرائد زبلئند  بلسد    إلد  لخلص الوصدو اللي يبيس لحسلب  ا
مكلنيددة اجسددتفلدة مندد   ددى مجددل  التسددو  لمددل لدد  مددن انتكددلٍر واسددس نسددت التواصدد  اججتمددلمعى ومن ددل اإل بوسددلئ  –العددللم  رام وا 

معبر اإلنترنه، حيث أصبحه معمليدله التسدو  بللنسدبة ل دن ستخدمن   ى معمليله الكرال يوخدملٍه مميزة وجللبة،  لصبحن 
 (. Reilly & Alghamdi, 2013)أس   وأسرع وأق  تكلفة 

معلدد  قددراراه الكددرال لدددت أعددر  اتفددل ا بددين البددلحعين والمنظددرين معلدد  معدددٍد مددن العوامدد  التددى ل ددليوجددد .. وبكددكٍ  معددلم
مجمومعدة : ة، وهدىرئيسدتدى يمكدن حصدرهل  دى عدلث مجمومعدلٍه ووسدلئ  التواصد  اججتمدلمعى، وال نترنهالمست لكين معبر اإل

مجمومعددددة العوامدددد  البيئيددددة ويندددددرة ضددددمن ل العوامدددد  والعوامدددد  التسددددويقية والتددددى تكددددم  المنددددتج والسددددعر والتددددرويج والتوزيددددس، 
والموضددعية ا خصددلئص المكددتري وتكدتم  معلدد  الخصدلئص الديموغرا يددة اجقتصدلدية والتكنولوجيددة والسيلسدية والعقل يددة، وأخيدر  

ومعليدددد   نندددد  مددددن المفتددددر  وجددددود معدددددد مددددن العوامدددد  التددددى تددددد س (. 5114الصددددميدمعى ويوسددددع، )والنفسددددية واججتملمعيددددة 
و ددى ضددول هددلا اج تددرا  جددلله هددلد . رامنسددت المسددت لكله السددعوديله للكددرال مددن أ ددراٍد يعملددون لحسددلب م الخددلص معبددر اإل

 .وتحديد مدت تلعيرهل لكى يتم اجستفلدة من لالدراسة لبحث هلد العوام  وتسليط الضول معلي ل 

الحديعة والتى تنمو بصورٍة سريعة، وبسبب هلد الحداعدة كلنده البحدوث التدى  الطرائ   رام ي عدُّ من إنست إن التسو  معبر 
ه، إحداهل وج تكلد ت لكر، حيث تم إجرال مسح حو  هلا الموضوع وتم التوص  إل  بع  الدراسل اتنلولت  بللدراسة قليلة جد  
رام ومعدن العوامد  المدفعرة  دى الكدرال معبدر هدلد الوسديلة، واألخريدله تنلولده العوامد  المدفعرة  دى نست تختص بللتسو  معبر اإل

، وكدللك العوامد  المدفعرة  دى القدراراه الكدرائية لمدن يسدتخدمون نترنهاتخلل قرار كرال السلس والخدمله بككٍ  خلص معبر اإل
والتددى قلمدده بددنجرال تحليدد   ،مددن أبدرز تلددك الدراسددله (,Goor 5115)دراسددة وكلندده . الم كددلب ةمواقدس التواصدد  اججتمددلمعى 
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، (Instamarketing)رام نسددت رام، وقلمدده هددلد الدراسددة بددنطل  مصددطلح التسددوي  معبددر اإلنسددت المحتددوت للتسددوي  معبددر اإل
أهميدة واضددحة، حيدث أصددبح مدن األسددلليب رام لد  نسددت وهدلا مفكدرا معلدد  أن هدلد الدراسددة وجدده أن التسدوي  معددن طريد  اإل

 :، هملم مينمعن سفالين  جلبةالمنتكرة والكلئعة اجستخدام، وبككٍ  معلم  قد هد ه الدراسة لإل
 .رام؟نست نوع ومجل  العلمله التجلرية التى تستخدم اإل مل -1

 .رام من قب  أصحلب العلمله التجلرية؟نست مل اجستراتيجيله النلجحة معند استخدام اإل -5

، وقدد أظ دره النتدلئج أند  5115رام مبلكرة   دى معدلم نست حيث بحعه هلد الدراسة معن العلمله التجلرية من موقس اإل
رام، وبدددين بدددل  الج دددد لزيدددلدة وجدددودهم  دددى مواقدددس نسدددت يجدددب معلددد  المسدددوقين اجختيدددلر بدددين معدددر  محتدددوت حصدددري  دددى اإل

يجدددب معلدددي م التركيدددز معلددد  معدددر  صدددور ومحتويدددله  ننددد  رام نسدددت إلاو دددى حدددل  اختيدددلرهم . التواصددد  اججتمدددلمعى األخدددرت
هلا ي عطدى المتدلبعين لموقدس المسدو  الحدل ز ليبقدوا متدلبعين للعلمدة التجلريدة، كمدل يجدب معلد   حيث إنالمنتجله الحصرية، 

رام، سددت نل ويت ددل وقيم ددل مددن خددل  حسددن اسددتخدام خلنددة التعريددع  ددى صددفحة اإل لواضددح   لالعلمددة التجلريددة أن تعطددى وصددف  
بعدددم اجرتيددلع للعلمددة نفسدد ل أو مددل يددرتبط ب ددل مددن  إحسددلسأي  ووضددس صددورة واضددحة للعلمددة، وتجنددب إمعطددلل المتددلبعين

 . إمعلنله

وترتبط هلد الدراسة بموضوع الدراسة الحللية من حيث، أن وضوع وجمللية الصورة والتفلصدي  الم لحقدة ب دل تعتبدر مدن 
( B2C)درسدده الموضددوع مددن جلنددب  كددون أن ددلأندد  يختلددع  ددى إج  رام،نسددت الكددرائى  ددى اإلأهددم العوامدد  المددفعرة  ددى القددرار 

المست دع بللتسوي  هو المسدت لك الن دلئى ولدللك نجد أن ل الحللتين ت؛  فى كل(C2C)بككٍ  معلم، وهلد الدراسة ركزه معل  
معيندة  كدكٍ  معدلم تجعد  مددت تدلعرهم بلكديللبكدر بإن طبيعدة ال.  نن العوام  المفعرة  ى قرارد الكرائى قد تتكلب   دى الحدللتين

 .قد يتكلب  أو يختلع من مجتمٍس آلخر

رام وغيدددرد مددن وسدددلئ  نسددت ومعليدد   قددد تتكدددلب  العوامدد  المددفعرة  دددى قددراراه الكددرال مدددن قبدد  السددعوديله معدددن طريدد  اإل
من خدل  الرجدوع  لوهلا مل ظ ر جلي  ية مس غيرهن  ى الدو  األخرت، لكترونالتواص  اججتملمعى أو معن طري  المزاداه اإل

والتدى جدلله بعندوان العوامد  المدفعرة  دى ( ,AlMowalad & Putit 5115)ومن هدلد الدراسدله دراسدة . للدراسله السلبقة
بدين  سديدة سدعودية تتدراوع أمعمدلرهن مدل 50ولقد أجريه هلد الدراسدة معلد  . نترنهالسلوك الكرائى للنسلل السعوديله معبر اإل

ة، وقد توصله إل  أن أهم معلم  من العوام  المفعرة معل  قرارات ن الكرائية هو مدت العقة  ى الج ة الم سوقة، سن 53و 10
، مقلرنة  بللعوام  األخرت التى تمه دراست ل وهى المخلطرة، وتفضي  الكرال معن % 03حيث بل ه نسبة أهمية هلا العلم  

 يمددل يخددص د ددس المسددت لكله للكددرال أو معددزو  ن معندد ،  لمدد  العقددة أسلسددي  ومعليدد  يعتبددر معل. ، والخبددرة وغيرهددلنترنددهطريدد  اإل
ضددعع العقدة أو انعددام ل  دى هددلا السديل  يحدد مدن اسددتخدامله  حيدث إن. ويعدود للدك لصد ر حجدم المسددوقين ومعددم كد رت م

طريقدة الدد س ليسده  كمدل إن ،مل يفدي  ى ن لية المطلع إل  الد س معند التوصدي وهو الد س معن طري  البطلقله اجئتملنية، 
دلهى الوحيدة التى تجع  معلمد  العقدة م م د م مدة،  للمكدتريله يجددن أن الصدور  دى بعد   ل، ولكدن صدورة المندتج نفسد  أيض 

إلدد  أن العلمدد  العددلنى الددلي يلددى العقددة  ددى األهميددة هددو  الدراسددةكمددل أكددلره . ج تتطددلب  مددس السددلعة معنددد توصدديل ل األحيددلن
للختدددرا  مدددن قبددد  أحدددد الم ختدددرقين  التعدددر وللدددك لخدددوع المسدددت لكله مدددن %. 01معلمددد  المخدددلطرة وبنسدددبة أهميدددة بل ددده 

(Hackers )والحصو  معل  معلوملت ن وأرقلم بطلقلت ن اجئتملنية واست ل  للك. 
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األقددد   كلنددده معلمددد  التجدددلرب السدددلبقة، ومعلمددد  معددددم إمكلنيدددة  حدددص السدددلعة  يدددةهملاه األ األخدددرتأمدددل بقيدددة العوامددد  
ويفخددل معلدد  هددلد الدراسددة صدد ر العينددة ودراسددت ل لفئددة معمريددة معينددة، ولكددن . قبدد  كددرائ ل، ومعلمدد  التنددوع  ددى المنددتج لكخصددي  

كون المجتمس المددروس لة  دراست ل و حص ل، خلص إل  نتلئج ل قد أس مه  ى تحديد بع  العوام  التى سعه هلد الدراسة
  .و ى نفس السيل . هو نفس 

، أجدددرت نترندددهمعلددد  السدددلوك الكدددرائى للمسدددت لكله السدددعوديله  دددى إطدددلر بيئدددة اإل ةولتحديدددد مزيدددد مدددن العوامددد  المدددفعر 
(5111 Al-Maghrabi & Dennis, ) اجختلع بين السعوديله  ى اإلنفل  والسلوك الكرائى معند التسو  "دراسة بعنوان

عر  دى السدلوك الكدرائى ف ولقد أظ ره هلد الدراسة وجود معدة معوام  ت. سيدة سعودية 131، وقد أجريه معل  "نترنهمعبر اإل
، والفلئددة المتوقعدة مدن قبد  العميد ، تد وجللبيالموقدس العقدة، وجدودة  :مدن ل  لدت السعوديله، وكدمله هدلد العوامد  كد واإلنفل 

كمدل أظ دره نتدلئج الدراسدة أن هندلك . المعدليير الكخصدية االموقدس اإللكتروندى، وأخيدر  والمتعة  ى التسو  من خل  استخدام 
تددلعيراه مبلكدددرة وغيددر مبلكدددرة ل ددلد العوامددد  معلددد  السددلوك الكدددرائى واإلنفددل  للنسدددلل السدددعوديله،  قددد كدددلن لكدد  مدددن  جدددودة 

لمتوقعددة للعميدد  والمعددليير الكخصددية والمتعددة، مبلكددر معلدد  كددٍ  مددن الفلئدددة االوجللبيددة الموقددس التددلعير اإليجددلبى األكبددر وغيددر 
العمد  معلد  زيدلدة اإلدراك بللعقدة وجدودة الموقدس لددت العمدلل؛ وللدك لجعد   نترندهوهلا بددورد يتطلدب مدن  المسدوقين معبدر اإل

 . أكعر  لئدة  ومتعة نترنهتجربت م التسويقية معبر اإل

، نترندهى األكبدر معلد  نيدة اجسدتمرار  دى التسدو  معبدر اإلكمل أظ ره الدراسدة أن معلمد  المتعدة كدلن لد  األعدر اإليجدلب
 . نترنهمعل  التسو  معبر اإل نمعل  النسلل السعوديله ب   النظر معن أنملط إنفلق  امبلكر   امل يعنى أن ل  أعر  وهو 

لقيددلس أبددرز العوامدد  المددفعرة معلدد  اتخددلل القددرار الكددرائى معبددر ( هددد1055) ددى حددين جددلله دراسددة الحمدددان وآخددرون 
دراسددة مجمومعددة مددن العوامدد  التددى  ه، حيددث تمدا ددرد   501وقدد بلددع معدددد المبحددوعين . للمسددت لك  ددى البيئددة السددعودية نترندهإلا

خدراة الموقدس، ودرجدة الموعوقيدة، واألمدلن، وخدمدة : ، وهدىنترندهتد س المست لك السعودي للكدرال معبدر اإل السدعر، وتصدميم وا 
أن السدددعر  إلددد  وقدددد توصدددله الدراسدددة. لسدددلعة، وكدددللك طدددر  الدددد س المتلحدددة ر المعلومدددله التفصددديلية معدددن ااالتوصدددي ، وتدددو 

  لدم تكددن مسدللة التوصدي  المجددلنى ندأكمددل . المنلسدب والموعوقيدة  ددى الموقدس وخدمدة التوصددي  كلنده مدن أهددم العوامد  المدفعرة
ئية بين الخصلئص الديموغرا ية إحصللاه دجلة  ل ى حين لم تجد الدراسة  روق  . لا أهمية بقدر جودة وسلمة التوصي  اأمر  

 .للمكلركين  ى الدراسة والقرار الكرائى بلستعنلل مت ير الدخ 

 نترندهو ى ضول الدراسله الدعلث السدلبقة، نلحدظ وجدود تقدلرب واتفدل   دى كعيدٍر مدن العوامد  الدا عدة للكدرال معبدر اإل
 قدددد ،  ددنن العددلداه الكددرائية والعوامددد  الدا عددة ل ددل قددد تتكددلب  بددين المجتمعددله المختلفددة، لوكمددل لكددر سددلبق  . لدددت السددعوديين

والتى أجريه  ى ملليزيل وكدلن موضدومع ل العوامد  المدفعرة  دى مواقدع الطدلب تجدلد ( Delafrooz  ,5112)دراسة أظ ره 
لة، إضدل ة  إلد  وجدود خيدلراه واسدعة، سد ولة تصدفح الموقدس، والحصدو  معلد  المعلومدله بسد و  أن – نترندهالتسو  معبدر اإل

 دددى حدددين هدددد ه دراسدددة . نترندددهقيدددلم الطدددلب بعمليدددة التسدددو  معبدددر اإل تدددفعر معلددد وكدددللك السدددعر تعتبدددر أهدددم الددددوا س التدددى 
(5113Shergill & Chen,  )يدة  دى استككدلع العوامد  المدفعرة معلد  طريقدة لكترون دى نيوزيلنددا إلد  مسدلمعدة المواقدس اإل

وخلصه هلد الدراسة . ، والعلقة بين هلد العوام  ونوع هفجل المست لكيننترنهأعنلل الكرال معبر اإل  ى تصرع المست لكين
معوامد  يضدع ل المسدت لكون  دى امعتبدلرهم معندد التسدو  مدن  ةمست لك، إل  أن أهم أربع 115التى است د ه معينة بلع قوام ل 
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كعيدرا مدن  أظ دروقدد . تى يقدم ل إضل ة  إل  الخصوصية واألمدلنتصميم الموقس وموعوقيت  والخدمله ال: هى نترنهخل  اإل
التدددى أجريددده  ددى بلكسدددتلن لتحديدددد سدددلوك ( Bashir، 5115)الدراسددله أهميدددة معلمددد  الموعوقيددة والخصوصدددية،  فدددى دراسددة 

الكدرال وتقسدديم ل تدم تحديدد العوامد  التدى أده إلد  وقدد يددة، لكترونللسدلس اإل نترندهالمسدت لك البلكسدتلنى نحدو التسدو  معبدر اإل
المحتددوت والتصددميم، أمددل القسددم العددلنى  ددلرتبط بمخددلوع  لأقسددلم، احتددوت القسددم األو  معلدد  جددودة الموقددس متضددمن   ةإلدد  علعدد

أمدددل القسدددم العللدددث  تعلددد  . مدددن الخصوصدددية واألمدددن ومددددة التوصدددي  كدددل   تضدددمنهوالتدددى  نترندددهالمسدددت لك للتسدددو  معبدددر اإل
للكددرال معبددر  نيددةمددن العينددة المبحوعددة لدديس لدددي ل % 31ولقددد أظ ددره هددلد الدراسددة أن  .بم ددلراه الحلسددب لدددت المسددت لكين

 .والخصوصية المللية األملن ى للك هو خو  م من معملي  الكرال بدامعى  رئيسوالسبب ال نترنهاإل

ال معدن طريد  الكدر  إلد  وبللرغم من تحديد الدراسله السلبقة للعديد من العوام  التى تفعر  دى سدلوك المسدت لك وتد عد 
 :معدم إغفل  تلعير أطراع معملية التبلد  أنفسد م، وبمعند  آخدر لوغيرد من كبكله التواص  اججتملمعى، يجب أيض   نترنهاإل

( ,Goor 5115) فددى دراسددة .  معوامد  قددد تددفعر معلد  المكددتري  ددى هدلد الحللددة؟ هنددلكهد  البددلئس منظمددة أم كدخص؟، وهدد  
رام، كلندده الج دة الم سدوقة منظمددلٍه لاه معلمدلٍه تجلريددٍة نسدت  دى التسدوي  معبددر اإل سدلبقة الدلكر والمتعلقددة بتحليد  المحتددوت

حيدددث (. B2C)معرو ددة ومكددد ورة، بمعنددد  أن معمليدددة التسدددوي  تدددلتى ضدددمن تسدددوي  قطلمعدددله األمعمدددل  الموجددد  للمسدددت لكين 
اتضددح مددن نتددلئج دراسددت  أن أهددم العوامدد  المددفعرة معلدد  التسددو  مددن خددل  هددلد القنددلة  ددى حللددة العلمددله التجلريددة المعرو ددة 

 . تكمن  ى طريقة معر  الصور والتركيز معل  المنتجله الحصرية

،  قد (C2C)للمست لكين  أمل  ى حللة كون أطراع التبلد  هم األ راد أنفس م أو مل ي عرع بتسوي  المست لكين الموج 
مكلنيدة التحفيدز للكدرال مدن أهدم العوامد  المدفعرة  دى هدلا السديل ، وقدد (  ,5113Pollach)أظ ره دراسة  أن العقة والجودة وا 

 دى نكدر المعلومدله، وتكدجيس المسدت لكين  سد لمتحقي  هلد العوامد  وللدك معدن طريد  اإل إل  حدده الدراسة كيفية الوصو 
، ومن عم تحسين المنتجله، وبللك تتحق  العقدة وتتحسدن الجدودة نترنهليقلت م بوضس آلية لللك  ى مواقس اإلوتع  مئآرالتقديم 

 5111)أمددل دراسددة . أن العديدد مددن المواقددس اإللكترونيدة لاه العلقددة ت مد  هددلا الجلندبجسدديمل ويتحفدز المسددت لكون للكدرال، و 
Leonard, )يل  تسددوي  المسددت لكين الموجدد  للمسددت لكين  قددد تنلولدده مددفعراه السددلوك الكددرائى  ددى سددC2C والتددى أجريدده ،

العقددة :  ددى الوجيددله المتحدددة األمريكيددة، وركددزه الدراسددة معلدد  معددلملين م مددين همددل SouthWesternمعلدد  طددلب جلمعددة 
ن الدلين قدلموا وطللبدة، وقدد أوضدحه نتدلئج الدراسدة أ لطللب د 500والمخلطرة بللنسبة لك  من البلئس والمكتري، وكمله العينة 

ن الدلين سدب  ل دم البيدس معبدر هدلد الوسدلئ  كدلنوا و كدلنوا يتدلعرون بعلمد  العقدة  قدط، بينمدل المسدت لك C2Cبللكرال معبر قندواه 
 .لي تمون بعلم  العقة والمخلطرة مع  

بلمعتبلرهدل ل ومن خل  مراجعة اإلطلر النظري والدراسله السلبقة  قد تم اختيلر بع  العوام  المكدتركة  دى كعيدٍر من د
مسددتوت : ، وهدىنترندهمعوامد  تدد س المسدت لكين والمسدت لكله ومدن م السدعوديله للكددرال معبدر قندواه التواصد  اججتمدلمعى واإل

. جللبيدة صدور السدلسو ، وخدمدة التوصدي ، ة ر السلعة  دى السدو  السدعودياالعقة  ى البلئس، والسعر، وطريقة الد س، ومدت تو 
بلمعتبلرهدل   من هدلد العوامد  مدس الدراسدله والمراجدس التدى تدم اجمعتمدلد معلي دل  دى تحديددهل ك  معلم( 1)ويوضح الجدو  رقم 
 .معوام  ل لد الدراسة
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 (1)جدول رقم 
 العوامل المراد قياتها مع الدراتات والمراجع الغي غم االتغسناد إليها

 دراتات ومراجع كل عامل العوامل

 متغوى الثقة
 في البائع

منصة )، (Investopedia ،5111موقس )، (5111دودين، )، (هد1055الحمدان وآخرون، )
TrackMaven  ،5115للستخبلراه التنل سية) ،(5115,  AlMowalad & Putit) ،

(5111 ،Al-maghrabi & Dennis) ،(5113 ،Shergill & Chen) ،(5115 ،Bashir)، 
(5113 ،Pollach) ،(5111 ،Leonard.) 

الصميدمعى )، (Investopedia ،5111موقس )، (5111سويدان، )، (هد1055الحمدان وآخرون، ) التعر
 (.Delafrooz، 5112)، (5114ويوسع، 

 (.AlMowalad & Putit، 5115)، (5111دودين، )، (هد1055الحمدان وآخرون، ) طريقة الدفع
 فرامدى غو 

 (.5112 ،Delafrooz)، (AlMowalad & Putit، 5115)، (5111سويدان، ) التلع في التوق 
 (,Bashir 5115)، (5111سويدان، )، (هد1055الحمدان وآخرون، ) خدمة الغوصيل
جاذبية صور 

 التلع
، (5115للستخبلراه التنل سية،  TrackMavenمنصة )، (هد1055الحمدان وآخرون، )
(5115, Goor) ،(5115 AlMowalad & Putit,.) 

 :مسنهجية الدراتة
 : غصميم الدراتة

ة رئيسددأداة بلمعتبلرهددل امعتمددده الدراسددة معلدد  المددن ج الوصددفى التحليلددى، وأسددلوب الدراسددة الميدانيددة، مددن خددل  إمعددداد اسددتبلنة 
 مدس أهدداع الدراسدة الراميدة ل قدد سدلمعده الدراسدله السدلبقة  دى توجيد  البلحدث نحدو هدلا التصدميم الدلي يدراد منسدجم  . لجمس البيلنله

رام  ددددى مجددددل  نسددددت صدددديع العوامدددد  المددددفعرة معلدددد  دوا ددددس الكددددرال لدددددت السددددعوديله ممددددن سددددب  ل ددددن الكددددرال معبددددر اإل  ددددم وتو  إلدددد 
 .، وسلمعله وحقلئب، وللك ألهميت  وكيومع  مقلرنة  ب يردومعطورمكيلة،  لم  أيض  سلئية واللي يكالن اإلكسسواراه

 :الدراتة مجغمع

 اإلكسسدواراهرام مدن قطدلع نسدت ممدن سدب  ل دن الكدرال معبدر اإلاإلندلث السدعوديله  جميدس مدن الدراسدة مجتمدس يتدللع
 .، والسلمعله والحقلئبوالعطورمعل  المكيلة،  لالنسلئية واللي يكتم  أيض  

 : الدراتة عيسنة

  ى والمللمة الس ولة معل  أسلس وللك Convenience Sample مةئمل معينة اختيلر الدراسة تم مجتمس لكبرنظر ا 

معلد   الدراسدة معيندة وكدمولية رام  دى معمليدله الكدرال،نسدت من دل ضدرورة اسدتخدام اإل محدددة، كدروط وضدمن إلدي م الوصدو 
ولقدد تدم تحديدد حجدم . للمسدتجيبله السدعوديله الفعلدى تعكدس الواقدس مختلفدة تعليميدة ومسدتويله ودخليدة، حدلجه اجتملمعيدة،

 (:500-505: هد1051القحطلنى وآخرون، )للمعلدلة التللية  لالعينة و ق  
N=4pQ/25 

  P=30ومعنددمل تكدون Q=100-P ،(11و 51)اجحتمللية وقيمت ل تتدراوع بدين هى  Pوحجم العينة، هى  Nن إ وحيث
( 011) ولقددد تددم توزيددس. مفددردة( 500) ددنن حجددم العينددة المطلددوب حسددب المعلدلددة المددلكورة أمعددلد يكددون وبددللك  Q=70 ددنن 

وسددلئ  التواصدد  اججتمددلمعى، وللددك ألن الكددريحة التددى  جميددسمعبددر  لاسددتبلنة معلدد  معينددة الدراسددة مددن خددل  توزيع ددل إلكتروني دد
منتجله، كدللك  دنن الوصدو  أل دراد العيندة يسدو  معبدر بللضرورة للكرال والبحث معن  نترنهرام تستخدم اإلنست تتعلم  مس اإل
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مدن خددل  تواصدد  . مدن خصوصددية  ددى المجتمدس السددعودي لددك لمدل تتمتددس بدد  المدرأة السددعودية، وللتوزيدس اجسددتبلنله إلكتروني د
تددددم توزيددددس هددددلد  النسددددلئية  ددددى السددددعودية، اإلكسسددددواراهقنددددلة لبيددددس بوصددددف  رام نسددددت يسددددتخدمون اإل لبلئع دددد( 51)تعددددلون مددددس و 

 %(.03)اجستجلبة نسبة بل ه استبلنة صللحة للتحلي ، وب لا ( 501)م استرجلع تو . اجستبلنله

 :والعلنوية األولية البيلنله مصلدر من نومعين الدراسة امعتمده :البياسنات جمع أدوات

 موضدوع  دى العلقدة لاه المختلفدة السدلبقة والمراجدس الدراسدله معلد  طدلعواج المراجعدة خدل  من تمه :الثاسنوية البياسنات -1

 .اإلنترنه معل  اإللكترونية المواقس والدوريله أو الكتب  ى المنكورة الدراسة

 البيلندله لجمدس (اجستبلنة)ال ر   المنلسبة ل لا القيلس أداة تطوير تم الدراسة  رضيله اختبلر أج  من :األولية البياسنات -5

 هاكدتمل  قدد و رضديلت ل، للدراسة اإلطلر النظري تنلول ل الجوانب التىجميس  ستبلنةاج أسئلة حيث غطه. اللزمة األولية
 :ين هملرئيس جزأين اجستبلنة

 (.الحللة اججتملمعية، ومستوت الدخ ، والمستوت التعليمى)لعينة الدراسة  الديم را ية المت يراه- الا أو 

: هددى، وتضددمنه سددتة معوامدد  أسلسددية .رام لدددت السددعوديلهنسددت اإل العوامدد  المحتمدد  تلعيرهددل معلدد  دوا ددس الكددرال معبددر -اثاسنياًً
، وخدمة التوصي  ( قراه م لقة 5)، وطريقة الد س ( قرتين م لقتين)، والسعر ( قراه م لقة 3)مستوت العقة  ى البلئس 

(.  قدرتين م لقتدين) ة ر السلعة  دى السدو  السدعوديا، ومدت تو ( قراه 5)، وجللبية صور السلس المعروضة ( قراه 0)
درجدددة  - 2)، (امنخفضدددة جدددد   درجدددة -1: )، ومعلددد  الكدددك  التددللى لولقددد تدددم اسدددتخدام مقيدددلس ليكددره الخملسدددى لقيلسددد

ولقد تم امعتملد مقيلس التحلي  معل  (. ادرجة معللية جد   - 5)، (درجة معللية - 4)، (درجة متوسطة - 3)، (منخفضة
د  للددك معلدد  وجددود درجددة موا قددة منخفضددة، أمددل إلا تراوحدده قدديم  5355إلا قدد  المتوسددط الحسددلبى معددن : النحددو التددللى

إلا تراوحدده هددلد القدديم بددين أمددل د  للددك معلدد  وجددود درجددة موا قددة متوسددطة،  يدد 5314- 5350المتوسددط الحسددلبى بددين 
 .معل  درجة موا قة معللية امفكر  يكون للك  نن ، 3 - 5310

 :الحصائي الغحليل أتاليب

 مقدلييس المتضدمنة الوصدفى اإلحصدلل أدواه مدس التعلمد  خدل  مدنSPSS برندلمج  اإلحصدلئى بلسدتخدام التحلي  معملية تمه

المعيدلري، ومعلمد  اجخدتلع إلظ دلر األهميدة النسدبية للعوامد   نحدراعالتكراريدة واج والجدداو  الحسدلبى كللمتوسدط المركزيدة النزمعدة
، واختبدلر تحليد  t- test( ه) اختبدلر : رضديله الدراسدة وهدى جختبدلر جزمدة تحليليدة إحصدلئية أسدلليب إلد  إضدل ة محد  الدراسدة،

 .المدروسة الفئله منأي  لصللح فرو ال لتحديد Scheffe ، واختبلر One Way ANOVAالتبلين األحلدي 

 :صدق أداة الدراتة وثباغها
تطدوير تم التلكد من صدد  المحتدوت ألداة القيدلس والممعلدة بلجسدتبلنة التدى تدم تطويرهدل مدن قبد  البلحدث بعرضد ل بعدد 

عدددم معددددله اجسدددتبلنة بندددلل  معلددد  . محكمدددين مدددن أمعضدددلل هيئدددة التددددريس  دددى جلمعدددة الملدددك سدددعود( 0)كدددكل ل األولدددى معلددد  
صدد  المحتدوت : ولمزيد من التلكد من صد  اجستبلنة، تم اجمعتملد معل  نومعين مدن مقدلييس صدد  األداة همدل. ملحظلت م

 .راسة الستةالعلقله اجرتبلطية بين معوام  الد( 5) ويبين جدو (. التركيبة)وصد  البنلل 
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 (2)رقم  جدول
 العالقة االرغباطية بين أبعاد المتئولية االجغماعية ومؤشرات ثقة العمالء

رقم 
 الفقرة الفقرة 

 غحليل صدق الغركيبة صدق المحغوى
معامل 
 االرغباط

P-
value 

معامل 
 االرغباط

P-
value 

  :متغوى الثقة في البائع: العامل األول
 13111 13000** 13111 1**432. .بنلل  معل  توصية المعلرع واألصدقللكتري من الحسلبله أ 0
 13111 13353** 13111 **1.565 .المعروضةحسلبله لدي ل تعليقله إيجلبية معل  الصور من  أكتري 0
 13111 13035** 13111 **1.546 .عقتى  ى الحسلب تد عنى للكرال 3
 13111 13352** 13111 **1.381 .من الحسلبله التى ل ل معدد متلبعين كبير أكتري 4

5 
 اإلمعجدلبمن الحسلبله التى لدي ل معدد كبير مدن إبددال  أكتري

(like )13111 13011** 13111 **1.481 .معل  سلع ل المعروضة 

  رًالتع: العامل الثاسني
 13111 13023** 13111 **1.393 .بلسعلٍر أرخص لرام يو ر سلع  نست التسو  معبر اإل 6
 13111 13005** 13111 **1.356 .ىل لالسلس التى يكون سعرهل منلسب   أكتري 7

    :طريقة الدفع: العامل الثالث
 13111 13015** 13111 **1.473 .للكرال ىطريقة الد س المستخدمة بحد لات ل تد عن سلس معند كرال  8

 13111 13503** 13111 **1.309 .أن يكون الد س معند توصي  السلعة ىي من 9

 13111 13515** 13111 **1.271 .ىأن يكون الد س معن طري  التحوي  البنك ىي من 01

  :خدمة الغوصيل: العامل الرابع
 13111 13045** 13111 **1.422 .للكرال ىتد عن ىخدمة توصي  السلعة لمكلن 00

 13111 13535** 13111 **1.345 .أن تكون خدمة التوصي  معن طري  كركة متخصصة ىي من 00

 13111 13511** 13111 **1.321 .أن تكون خدمة التوصي  بطريقة كخصية ىي من 03

 13111 13010** 13111 **527. .أن تكون مدة التوصي  قصيرة ىي من 04

  :جاذبية صور التلع المعروضة: العامل الخامس
 13111 13520** 13111 **1.421 .للكرال ىجللبية صور السلعة المعروضة  ى الحسلب تد عن 05

 13111 13523** 13111 **1.266 .أن ت ظ  ر صورة السلعة األبعلد المختلفة ل ل ىي من 06

 13111 13545** 13111 **1.372 .وجود وصع يوضح تفلصي  السلعة معل  صورت ل ىي من 07

  يةفر التلعة في التوق التعودامدى غو : العامل التادس

 يدددددة دددددى السددددو  المحل متددددوا رةالتددددو ير الحسدددددلبله للسددددلس غيدددددر  08
 13111 13055** 13111 **1.458 .يد عنى للكرال

 13111 13053** 13111 **1.473 .أكبر  ى المنتجله لرام يو ر تنومع  نست التسو  معبر اإل 09

، (P= 0.000)إل  أن صد  المحتوت لجميدس العوامد  محد  الدراسدة قدد بلدع ( 5)تكير النتلئج الواردة  ى الجدو  رقم 
ولقددد تددم . لالدراسددة، وممدل يفكددد للددك النتدلئج المتعلقددة بتحليد  صددد  التركيبددة ل د ألداةممدل يددد  معلد  درجددة المصددداقية العلليدة 

اسددة مددن خددل  اسددتخراة معلمدد  كرونبددلق ألفددل للتسددل  الددداخلى لفقددراه اسددتبلنة التلكددد مددن عبددله األداة المسددتخدمة  ددى الدر 
 .أبرز نتلئج هلا اجختبلر( 5)ويبين الجدو  رقم . الدراسة
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 (3)جدول رقم 
 سنغائج معامل كروسنباخ ألفا لالغتاق الداخلي لمغ يرات الدراتة

 قيمة ألفا عدد الفقرات العوامل المغ ير

 الدراتةالعوامل التغة محل 

 0.774 3 مستوت العقة  ى البلئس
 0.843 5 ردالسع

 0.902 5 طريقة الد س
 0.795 0 خدمة التوصي 

 0.886 5 جللبية صورة السلس المعروضة
 0.806 5 ة ر السلعة  ى السو  السعوديامدت تو 

 0.727 12 (جميع الفقرات)أداة الدراتة 

بل ده قيمدة معلمد   حيث – درجة عبله واتسل  جيدة وجود – مدت عبله أداة القيلس( 5)جدو  ة  ى تعكس النتلئج الوارد
 .واتسلق ل األداةوهى قيمة منلسبة ومقبولة ل ليله التلكد من عبله  .13454 ليةكرونبلق ألفل للتسل  الداخلى لدداة ك

 :محددات الدراتة
الدراسدددله السدددلبقة التدددى تبحدددث  دددى موضدددوع الدراسدددة نددددرة  دددى تدددتلخص المحددددداه والصدددعوبله التدددى واج  دددل البلحدددث 

دد النسددلئية مددن أبددرز  اإلكسسددواراهكمددل يعتبددر اقتصددلر هددلد الدراسددة معلدد  منتجددله . العربيددة من ددل لوبكددك  مسددتق ، وخصوص 
 .مل يحد من إمكلنية تعميم نتلئج ل معل  بقية المنتجلهوهو محددات ل، 

 :الدراتة لمغ يرات الوصفي الغحليل
الحللددة اججتملمعيددة، مسددتوت )معلمددة للمددوظفين معينددة الدراسددة، خصددلئص ( 0)جدددو  يبددين  :الديم رافيًًة لعيسنًًة الدراتًًةالخصًًائص 

 .(المستوت التعليمىالدخ ، 

 (4)جدول رقم 
 غوزيع المبحوثات عيسنة الدراتة حتب مغ يرات الدراتة الديم رافية 

 %السنتبة  الغكرار الفئات المغ يرات

 الحالة االجغماعية

 0533 100 للدمعزب
 3133 125 ةدمتزوج

 1 1 (.أرملة، مطلقة)غير للك 

 متغوى الدخل
 0231 114 ريدل  3111أق  من 

 5133 21 ريدل  11111-3111من 
 1130 01 ريدل  13111-11111من 

 1531 05 ريدل  13111أكبر من 

 المتغوى الغعليمي
 531 4 علنوية معلمة  لق 

 1035 15 دبلوم متوسط
 1030 550 بكللوريوس

 1132 54 دراسله معليل
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مدددن المبحوعدددله %( 1030)، كمدددل تظ دددر النتدددلئج أن %3133إلددد  أن نسدددبة المتزوجدددله قدددد بل ددده ( 0)جددددو  ويكدددير 
أمدل المبحوعدله مدن حملدة %(. 1035)متوسدط الدبلوم ال ى حين بل ه نسبة المبحوعله من حملة . يحملن درجة البكللوريوس

وبل دددده  نعلمدددة  لقدددد   قدددد تدددددنه نسدددبت العلنويددددة الحلصددددله معلددد  ال، أمدددل %(1132) نالعليدددل،  قددددد بل ددده نسددددبت  الدراسدددله
 .ريدل  11111من المبحوعله لدي ن دخو  ج تق  معن %( 4331)إل  أن ( 0)كمل يكير الجدو  رقم %(. 531)

 :رامسنتغ سنغائج غحليل العوامل المؤثرة على دوافع الشراء عن طريق ال 

رام نسددت معمددده هددلد الدراسددة إلدد  تحديددد العوامدد  التددى تددفعر معلدد  دوا ددس الكددرال لدددت السددعوديله اللتددى يسددتخدمن اإل
مدل هددى أبدرز العوامدد  التدى تددد س المسددت لكله : "التسدلف  التددللى نمعدد جلبدةالنسددلئية، مدن خددل  اإل اإلكسسدواراهل ليدله كددرال 

معدن هدلا  جلبدةولإل ."النسدلئية؟ اإلكسسدواراهرام  دى مجدل  نست لص معبر اإلالسعوديله للكرال من أ راد يعملون لحسلب م الخ
المبحوعدله معيندة الدراسدة معلد   قدراه اجسدتبلنة  جلبدلهله المعيلرية إلنحرا السفا  استخدم البلحث المتوسطله الحسلبية واج
 :النتلئج لاه العلقةأبرز ( 3)ويبين الجدو  رقم . ةلاه العلقة لك  معلم  من معوام  الدراسة الست

 (5)جدول رقم 
 ات المعيارية والرغب ومتغويات الموافقة لعوامل الدراتة سنحرافالمغوتطات الحتابية واال 

 البعد الرقم
المتوسط 

 الحسابي

 حنحرا اال

 المعياري

معامل 

 االختال 
 Tقيمة 

الداللة 

 ئيةصحاااإل
 الرتبة

درجة 

 الموافقة

 متوسط 5 *13111 8.84 55353 13431 5351 مستوى الثقة في البائع 1

 عال   1 *13111 23.96 10321 13403 0313 السعر 5

 متوسط 0 *13111 6.68 51311 13005 5355 طريقة الدفع 5

 متوسط 3 *13111 2342 54313 13030 5311 خدمة التوصيل 0

 متوسط 1 *13110 3.70 50350 13021 5310 جاذبية صورة السلع المعروضة 3

فر السلعة في السوق اتو مدى 1

 ةالسعودي
 عال   5 *13111 21.94 51325 13422 5305

 المتوسط الحسابي العام

 المعياري حنحرا اال

 Tقيمة 

 الداللة اإلحصائية 

 (متوسط)    5301                

                             13041 

                             0315 

                             13111* 

 .5 يسلوي  رضى وبوسط ،552= حرية درجله معند( α≤1311)معند مستوت الدجلة  لئي  إحصلدا   *

محد   ةدرجة موا قدة السدعوديله المبحوعدله معلد  تدلعير العوامد  السدتأن ( 3)الجدو  رقم  يظ ر من النتلئج الواردة  ى
النسددلئية كلندده متوسددطة، إل بلدددع  اإلكسسددواراهرام و ددى مجددل  نسددت الدراسددة معلدد  دوا ع ددن الكددرائية مددن خددل  اسددتخدام اإل

( 0315)مجتمعددة  بل دده  ةللعوامدد  السددت (T)أن قيمددة ( 3)ويظ ددر مددن الجدددو  رقددم (. 5301)المتوسددط الحسددلبى العددلم لددللك 
إلددد  تقدددلرب  لالمعيدددلري المتدنيددة نسدددبي   نحدددراعكمدددل تددد  قيمدددة اج(. α≤1311) معنددد مسدددتوت الدجلدددة لوهددى قيمدددة دالدددة إحصدددلئي  

وبللتدللى  دنن هدلد النتدلئج تفكدد وجدود معوامد  جوهريدة تدفعر . وج له نظر المبحوعله  يمل يتعل  بتلعير هلد العوام  مجتمعدة  
 . النسلئية واراهاإلكسسرام لكرال نست معل  دوا س الكرال للمست لكله السعوديله اللتى يستخدمن اإل

معددم وجدود معوامد  جوهريدة تدفعر معلد  دوا دس " :ومعلي ،  ننندل ندر    رضدية الدراسدة األولد  العدميدة والتدى نصده معلد 
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البديلدددة التدددى  الفرضدددية، ونقبددد  "النسدددلئية اإلكسسدددواراهرام لكدددرال نسدددت الكدددرال للمسدددت لكله السدددعوديله اللدددواتى يسدددتخدمن اإل
 5115)و ،(,Goor 5115) لهمعلقدة كدراسدالنتيجدة مدس نتدلئج دراسدله سدلبقة لاه وتتفد  هدلد . تفتر  وجود هلد العوام 

AlMowalad & Putit,)و ،(5111 Al-Maghrabi & Dennis,)و ،(5112,  Delafrooz) 5113)وShergill 

& Chen, )و ،(5113Pollach, )، و(5111 Leonard,.) 

لكد   (T)أن معنويدة قيمدة اإلحصدلئى  إل  (3)جدو  ردة ، تكير النتلئج الواردة  ى وبللنظر إل  تلعير هلد العوام  منف
، و ددى ضددول قدديم معلمدد  (α≤1311)مددن النلحيددة اإلحصددلئية معنددد مسددتوت الدجلددة  ةلدددا همعلمدد  مددن العوامدد  المدروسددة كلندد

معلدد  دوا ددس الكددرال للمبحوعددله، حيددث جددلل هددلا العلمدد  بدرجددة  اتددلعير   كددلن مددن أكعددر العوامدد " السددعر"معلمدد  اجخددتلع،  ددنن 
كمددل تظ ددر النتددلئج أن . ، وبلقدد  معلمدد  اخددتلع(13003)معيددلري  لنحراعوبدد( 0313)موا قددة معلليددة، وبمتوسددط حسددلبى بلددع 

ا قدة معلليدة، حيدث بلدع جدلل  دى المرتبدة العلنيدة مدن حيدث التدلعير، وبدرجدة مو " ة ر السدلعة  دى السدو  السدعوديامدت تو "معلم  
بقيدة العوامد  محد  الدراسدة جدلله بددرجله متوسدطة  كمدل إن(. 13102)معيدلري  لنحراعوب( 5305)المتوسط الحسلبى لللك 

 :ديله المبحوعله، وكلن ترتيب لرام لدت السعو نست من حيث التلعير معل  دوا س الكرال معبر اإل
 (.5351)مستوت العقة  ى البلئس، وبمتوسط حسلبى بلع  -1
 (.5355)طريقة الد س، وبمتوسط حسلبى بلع  -5
 (.5311)خدمة التوصي ، وبمتوسط حسلبى بلع  -5

 (.5310)جللبية صورة السلس المعروضة، وبمتوسط حسلبى بلع  -0

 5115) ى المرتبة األخيرة مدس دراسدة جللبية صورة السلس المعروضة بمجىل ولم تتف  نتيجة هلد الدراسة  يمل يتعل  
Goor, )الج دة الم سدوقة  دى دراسدت   ى أكده أهمية هلا العلم  بكدك  كبيدر  دى البيئدة السدعودية، وقدد يعدزت للدك إلد  أنالت

كلندده منظمددلٍه لاه معلمددلٍه تجلريددٍة معرو ددة ومكدد ورة، بمعندد  أن معمليددة التسددوي  تددلتى ضددمن تسددوي  قطلمعددله األمعمددل  
 دى (. C2C)مف وم تسوي  المسدت لكين الموجد  للمسدت لكين ،  ى حين ركزه هلد الدراسة معل  (B2C)الموج  للمست لكين 
أن أهددم العوامدد  ( ,Al-Maghrabi & Dennis 5111)و( ,AlMowalad & Putit 5115) تىحددين أظ ددره دراسدد

هو مدت العقة  دى الج دة الم سدوقة، وهدلا يختلدع مدس مدل توصدله إليد   نترنهالمفعرة معل  قراراه السعوديله الكرائية معبر اإل
نتيجدة هدلد الدراسدة  اتفقده دى حدين (. رامنست مقلب  اإل نترنهاإل)ة الحللية، وقد يعزت للك إل  اختلع القنلة الكرائية الدراس

التدى جدلله للتعدرع معلد  أبدرز العوامد  ( هدد1055)ن ي ى امعتبدلر السدعر مدن أهدم العوامد  المدفعرة مدس دراسدة الحمددان وآخدر 
 ر امددت تدو ويمكدن أن يعدزت مجدىل السدعر و . للمست لك  ى البيئدة السدعودية نترنهالمفعرة معل  اتخلل القرار الكرائى معبر اإل

رام للمسددت لكله  ددى البيئددة نسددت العوامدد  المددفعرة معلدد  اتخددلل القددرار الكددرائى معبددر اإل ددى مقدمددة  السددلعة  ددى السددو  السددعودي
. السعودية إل  طبيعة المنل سة الحلدة بدين األ دراد البدلئعين مدن ج دة، وحسلسدية المسدت لكة السدعودية للسدعر مدن ج دٍة أخدرت

( مدن حملدة درجدة البكدللوريوس  دلمعل % 4234)من المبحوعله لواه التلهي  العلمدى العدللى  لوجود نسبة معللية نسبي   نأكمل 
 .القرار الكرائى تخللج لحلسم   ل  األسعلر والمفلضلة بين ل معلم تجع  مقلرنة

المسدت لكله توجد  رو  لاه دجلة إحصلئية بين  ج" :التى نصه معل فرضية الصفرية العلنية للدراسة  يمل يتعل  بللو 
الحللدة )ديموغرا يدة الرام  تعدزت للمت يدراه نسدت  ى تقدير العوام  المفعرة معل  دوا دس الكدرال لددي ن معدن طريد  اإل السعوديله

 :تم استخدام اختبلر هلد الفرضية معل  النحو التللى  قد (."مستوت التعليماججتملمعية، مستوت الدخ ، 
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 : حتب مغ ير الحالة االجغماعية -الا أو 

 .اجختبلر برز نتلئج هلاأ( 1)، ويبين الجدو  رقم (T-Test)وجختبلر هلد الفرضية، تم استخدم اختبلر 
 (6)جدول رقم 

 للدراتة  ةلغقدير المبحوثات ألثر العوامل التغ (T-Test)سنغائج اخغبار 
 ا للحالة االجغماعيةرام غبعا سنتغ على دوافع شرائهن عبر ال 

  المعياري سنحرافاال  المغوتط الحتابي العامل المغ ير

 Tقيمة 
الداللة 
 مغزوجة عزباء مغزوجة عزباء الحصائية

الحالة 
 االجغماعية

 1.051 1.421 1.679 1.736 5313 5313 مستوت العقة  ى البلئس

 1.101 1.015 1.707 1.711 3.31 3.42 السعر

 1.435 1.511 1.693 1.728 4.07 4.25 طريقة الد س

 1.110 1.312 1.635 1.677 3.22 3.45 خدمة التوصي 

 1.966 1.043 1.838 1.809 3.12 3.22 جللبية صورة السلس المعروضة

 1.158 1.415 1.810 1.721 3.09 3.21 ة ر السلعة  ى السو  السعوديامدت تو 

ئية بدددين المسدددت لكله السدددعوديله إحصدددلمعددددم وجدددود  دددرو  لاه دجلدددة ( 1)يتبدددين مدددن النتدددلئج الدددواردة  دددى الجددددو  رقدددم 
رام تعدددزت لمت يدددر الحللدددة نسدددت الكدددرال لددددي ن معدددن طريددد  اإلالمبحوعدددله  دددى مسدددتويله تقدددديري ن للعوامددد  المدددفعرة معلددد  دوا دددس 

، يمكدددن قبدددو  الفرضدددية الصدددفرية العلنيدددة للدراسدددة والمتعلقدددة ب دددلا (1)و دددى ضدددول النتدددلئج الدددواردة  دددى الجددددو  رقدددم . اججتملمعيدددة
ا المت ير معل  العوامد  معدم وجود تلعير ل ل إل  التى أكلره( هد1055)ن يوتلتقى هلد النتيجة مس دراسة الحمدان وآخر . الجلنب

 .نترنهالمفعرة معل  اتخلل القرار الكرائى معبر اإل

 : حتب مغ ير متغوى الدخل -اثاسنيا 
( 4)، ويبين الجدو  رقدم (One-Way ANOVA)وجختبلر هلد الفرضية، تم استخدم اختبلر تحلي  التبلين األحلدي 

 .برز نتلئج هلا اجختبلرأ

 (7)جدول رقم 
 لغقدير المبحوثات  (One-Way ANOVA)سنغائج اخغبار غحليل الغباين األحادي 

 لمتغوى الدخل ارام غبعا سنتغ للدراتة على  دوافع شرائهن عبر ال  ةألثر العوامل التغ

مجموع  األبعاد المغ ير
 المربعات

درجات 
 الحرية

مغوتط 
الداللة  Fقيمة  المربعات

 ئيةحصاال

متغوى 
 الدخل

 1.666 1.595 1.480 5 1.920  ى البلئس مستوت العقة

 1.388 1.035 1.698 5 2.792 السعر

 1.792 1.423 1.246 5 1.985 طريقة الد س

 1.711 1.533 1.296 5 1.182 خدمة التوصي 

 1.352 1.092 603. 3 1.810 جللبية صورة السلس المعروضة

 1.483 820. 476. 3 1.428 ة ر السلعة  ى السو  السعوديامدت تو 
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بدين المسدت لكله السددعوديله المبحوعدله  ددى ئية إحصددلمعددم وجددود  درو  لاه دجلدة ( 4)يتبدين مدن النتددلئج الدواردة  دى جدددو  
يمكددن ومعليدد  . مت يددر مسددتوت الدددخ  إلد  تعددزترام نسددت مسدتويله تقددديري ن للعوامدد  المددفعرة معلدد  دوا ددس الكدرال لدددي ن معددن طريدد  اإل

التددى  ،(هددد1055)ن يدراسددة الحمدددان وآخددر واختلفدده هددلد النتيجددة مددس . المتعلقددة ب ددلا الجلنددبلفرضددية الصددفرية العلنيددة للدراسددة قبددو  ا
وقدد يعدزت للدك إلد  أن دراسددة . نترندهوجدود تدلعير لمسدتوت الددخ  معلد  العوامد  المدفعرة معلد  اتخدلل القدرار الكدرائى معبدر اإلل أكدلره

السدعوديين والدلين يتفدلوتون  دى مسدتويله الددخ  بكدك  أكبدر ممدل كدلن معليد   دى هدلد  ندلثاللكور واإلن احتوه معل  يالحمدان وآخر 
 .أوضح من   ى الدراسة الحللية ل روق  مل قد يعكس وهو الدراسة والتى تركزه معل  اإلنلث  قط، 

 : حتب مغ ير المتغوى الغعليمي -اثالثا 

، ويبددين الجدددو  رقددم (One-Way ANOVA)م اختبددلر تحليدد  التبددلين األحددلدي اوجختبددلر هددلد الفرضددية، تددم اسددتخد
 .برز نتلئج هلا اجختبلرأ( 0)

 (8)جدول رقم 
 لغقدير المبحوثات  (One-Way ANOVA)سنغائج اخغبار غحليل الغباين األحادي 

 لمتغوى الدخل ارام غبعا سنتغ ألثر العوامل التت للدراتة على دوافع شرائهن عبر ال 

مجموع  األبعاد المغ ير
 المربعات

درجات 
 الحرية

مغوتط 
الداللة  Fقيمة  المربعات

 ئيةحصاال

متغوى 
 الدخل

 1.307 1.205 1.968 3 2.905 مستوت العقة  ى البلئس
 001.*1 7.290 4.184 3 8.368 السعر

 1.742 1.299 1.202 3 1.404 طريقة الد س
 1.450 1.800 1.442 3 1.885 خدمة التوصي 

 1.705 1.350 1.176 3 1.353 جللبية صورة السلس المعروضة
 1.776 1.254 1.129 3 1.258 ة ر السلعة  ى السو  السعوديامدت تو 

 (α≤1311)معند مستوت الدجلة  لئي  إحصلدا  *

بين المست لكله السعوديله المبحوعدله ئية إحصللاه دجلة   رو وجود ( 0)يتبين من النتلئج الواردة  ى الجدو  رقم 
مت يدر  إلد  تعدزترام نسدت معلد  دوا دس الكدرال لددي ن معدن طريد  اإل امدفعر  بلمعتبلرهدل  ى مستويله تقديري ن معلمد  السدعر  قدط 

ولمعر ددة مصددلدر الفددرو  بددين  .يمكددن قبددو  الفرضددية الصددفرية العلنيددة للدراسددة والمتعلقددة ب ددلا الجلنددبو . المسددتوت التعليمددى
،  قددد تددم "بكددللوريوس  ددلمعل "ئددله الددعلث للمسددتوت التعليمددى بعددد دمددج  ئتددى البكددللوريوس والدراسددله العليددل تحدده مسددم  الف

 .يوضح نتلئج هلا اجختبلر( 2)، والجدو  رقم (Scheffe)استخدام اختبلر 

 (9)جدول رقم 
 للمقارسنات البعدية في غقدير المبحوثات  (Scheffe)سنغائج اخغبار 

 للمتغوى الغعليمي ارام غبعا سنتغ التعر على دوافع شرائهن عبر ال ألثر عامل 

 بكالوريوس فأعلى دبلوم مغوتط ثاسنوية عامة فأقل المغوتط الحتابي المتغوى الغعليمي

 *1.211 *1.500  3.17 ثاسنوية عامة فأقل
   *1.500 3.56 دبلوم مغوتط

   *1.211 4.31 بكالوريوس فأعلى

 (α≤0.05)معند مستوت الدجلة  لئي  إحصلدا  *
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رام نسددت أن مصددلدر الفددرو   ددى مسددتويله تقدددير تددلعير السددعر معلدد  دوا ددس الكددرال معبددر اإل( 2)يظ ددر مددن جدددو  رقددم 
كلندده بددين حملددة بكددللوريوس  ددلمعل  مددن ج ددة كدد  مددن حملددة الدددبلوم المتوسددط وحملددة العلنويددة العلمددة  لقدد  ولصددللح حملددة 

لحملددة الدددبلوم ( 5314)و( 5331)، مقلرنددة مددس متوسددطله حسددلبية بل دده (0351)بى بلددع بكددللوريوس  ددلمعل  وبمتوسددط حسددل
ة العلنوية العلمة  لق  ومعل  التوالى، وهلد النتيجة تعنى أن السعوديله المبحوعله من حملة درجدة بكدللوريوس لالمتوسط وحم

رام أكعر من   ى حللة اللواتى يحملدن نست بر اإل لمعل  يعتبرن معلم  السعر من أهم العوام  المفعرة معل  دوا ع ن الكرائية مع
أن المسدتوت التعليمدى األمعلد  يعدزز مدن إدراك المسدت لكين  إلد  وقدد يعدزت للدك .درجة الدبلوم المتوسط والعلنوية العلمة  لق 

  ندأرام،  دى حدين سدت نوالمست لكله أهمية المقلرنة السعرية  ى ضول تعددية المنتجله البديلة والمنل سة والتى تتيح ل قندلة اإل
تعليمددى المعددلرع العلميددة لاه العلقددة بللمفلضددله السددعرية المسددتوت  ددى الالمسددت لكين والمسددت لكله األقدد  ج يوجددد لدددت 

و ى ضدول النتدلئج لاه العلقدة بللفرضدية الصدفرية العلنيدة للدراسدة، يمكدن قبول دل  دى جلندب واحدد . وتقييم البدائ   ى ضوئ ل
 .المستوت التعليمى معل  العلم  السعري  قط قط وهو تلعير 

 :ملخص السنغائج ومسناقشغها
 :يمكن تلخيص نتلئج تحلي  استبلنله الدراسة معل  النحو التللى

درجدددة موا قدددة السدددعوديله المبحوعدددله معلددد  تدددلعير العوامددد  السددده محددد  الدراسدددة معلددد  دوا ع دددن الكدددرائية مدددن خدددل  أن  -1
وهلا يفكد وجود معوام  جوهريدة تدفعر معلد  دوا دس . النسلئية كلنه متوسطة اإلكسسواراهرام و ى مجل  نست استخدام اإل

 .النسلئية اإلكسسواراهرام لكرال نست الكرال للمست لكله السعوديله اللتى يستخدمن اإل
الكدرائى معبدر من أبرز العوام  المفعرة معل  اتخلل القدرار  "ة ر السلعة  ى السو  السعوديامدت تو "و" السعر" كلن معلمل -5

بقيدة العوامد  محد  الدراسدة جدلله بددرجله  نأكمدل  .رام للمسدت لكله  دى البيئدة السدعودية، وبدرجدة موا قدة معلليدةنست اإل
مسددتوت العقددة  ددى البددلئس، وطريقددة الددد س، وخدمددة : وكددلن ترتيب ددل معلدد  النحددو التددللى ،موا قددة متوسددطة مددن حيددث التددلعير

 . س المعروضةجللبية صورة السل االتوصي ، وأخير  

بللنسدددبة للمسدددت لكله السدددعوديله يتمعددد   دددى انخفدددل   –والدددلي يحتددد  الترتيدددب األو   دددى األهميدددة  –ن معلمددد  السدددعر إ
 لاألسعلر بككٍ  معلم وامعتبلرهل رخيصة، وهلا قد يرجس جنخفل  التكلليع التسويقية والتك يلية للبلئعين، وقد يكون أيض  

مجىل ك  من خدمدة التوصدي ، وجللبيدة صدورة السدلس المعروضدة  نأكمل . لجنخفل  جودة المنتجله المعروضة نسبي  
 ددددى المراتددددب األخيددددرة، يعكددددس معدددددم تعقددددد معمليددددة التوصددددي  والعددددر   ددددى هددددلا النددددوع مددددن المنتجددددله محدددد  الدراسددددة 

 .معرض ل آليلهلة وللك قد يكون بسبب بسلطة هلد المنتجله وس و ( النسلئية اإلكسسواراه)
 دى دوا دس الكدرال معدن  المسدت لكله السدعوديله رو  لاه دجلة إحصلئية بدين أظ ره نتلئج الدراسة الحللية معدم وجود  -5

، بلسددتعنلل (الحللددة اججتملمعيددة، ومسددتوت الدددخ ، والمسددتوت التعليمددى)الديموغرا يددة رام  تعددزت للمت يددراه نسددت طريدد  اإل
دمت ير المستوت التعليمى  ى معل وهدلا مفكدر معلد  أهميدة . لم  واحد  قط هدو السدعر، ولصدللح السدعوديله األمعلد  تعليم 

دوللدك ألن رام، نسدت أعنلل الكدرال مدن خدل  اإل ى المستوت التعليمى  لديد  إدراك ألهميدة السدعر  دى  لالفدرد األمعلد  تعليم 
 .المفلضلة بين البدائ 

 :الغوصيات

البلحدث البدلئعين المنخدرطين  دى تسدوي   الدراسدة، يوصدى هدلد  دى واسدتنتلجلهنتدلئج  مدن إليد  التوصد  تدم مدل ضدول  دى
 :يلى بمل –النسلئية  اإلكسسواراه ى قطلع  وخلصة   – رامنست معبر اإل C2Cالمست لكين الموج  للمست لكين 
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كلوليددله لزيددلدة دوا ددس الكددرال لدددت  ةالتركيددز معلدد  معددلملى السددعر ومدددت تددوا ر المنتجددله  ددى السددو  السددعوديضددرورة  -1
جللبيددة صددورة  ااجهتمددلم بللعوامدد  األخددرت المرتبطددة بللعقددة، وطددر  الددد س والتوصددي ، وأخيددر   إلدد  السددعوديله، بلإلضددل ة

 .السلس المعروضة
س الكدرال إجرال مقلرنله سدعرية مدس المنتجدله البديلدة والمنل سدة قبد  تسدعير منتجدلت م، وتحديدد السدعر األقد  لتعزيدز دوا د -5

 .لدت المست لكله السعوديله
متلحة لدت السعوديله ال، والتركيز معل  معر  المنتجله غير ة ى السو  السعودي متوا رةاجبتعلد معن تسوي  منتجله  -5

 .رام للكرالنست اللتى يستخدمن اإل
التجدلرة معدن طريد  إل إن .ب  لدت هلد الج دله لوموعوق   االعم  معل  التواص  مس الج له الحكومية لجع  معمل م م عتمد   -0

كبيددرة  للكددبلب المبتددئين وخلصددة للنسدلل، وللددك إليصددل  منتجدلت م لكددريحٍة أكبدر مددن المسددت لكين،  لرام تفددتح آ لق دنسدت اإل
 .وللك بعد وضس التكريعله اللزمة ل لا األمر

وغيدرد مدن قندواه التواصد   رامنسدت بلسدتخدامله اإل الصدلة لاه الدراسدله من المزيد إجرالكمل توصى الدراسة بضرورة 
معبدر  الكدرال قدراراهمعلد  بع  المت يراه لاه العلقة بللمنتج والسعر والترويج والتوزيدس أعر  اججتملمعى  ى الكرال، ودراسة

قطلمعله أخرت من السلس والخدمله م م  ى هلا السيل ، ودراسة طبيعة السيلسدله السعودية،  ندخل   البيئة هلد القنواه  ى
دددنسدددت لمسدددتخدمة  دددى التسدددوي  معبدددر اإلالسدددعرية ا وطدددر  تصدددميم ل  اإلمعلندددلهعتبدددر دراسدددله ت، كمدددل لرام وغيدددرد م مدددة أيض 

 .معل  هلا الصعيد الم مة هومعللجت ل من الدراسل

  



5113( حزيران) يونيو -1ع ،53 مج لإلدارة، العربية المجلة  

944 

 عًًًالمراج
 :المراجع بالل ة العربية -أوالا 

للمسددت لك  ددى البيئددة  نترنددهالقددرار الكددرائى معبددر اإلقيددلس العوامدد  المددفعرة معلدد  اتخددلل (. "هددد1055. )؛ وأخددرونمعبددد اهالحمدددان،  
 .جلمعة الملك سعود :الريل  .رتالة ماجتغير غير مسنشورة، "السعودية

 .دار المنلهج: معملن، ردناأل. تلوك المتغهلك(. 5114. )يوسعردينة مععملن و  ؛الصميدمعى، محمود جلسم 

 .المطلبس الوطنية الحديعة :الريل . التلوكيةمسنهج البحث في العلوم (. 5111). ؛ وأخرونالقحطلنى، سللم 

 .المتح الديموغرافي(. 5115. )لاه العلمةحصلمصلحة اإل 

 .دار العقل ة :األردنمعملن،  .سنغرسنتالطار القاسنوسني للعقد المُبرم عبر شبكة ال (. 5111) .دودين، بكلر محمود 

 .دار الحلمد للنكر والتوزيس :ردناأل معملن،. الغتويق المعاصر(. 5111) .سويدان، نظلم 

 .مليو ،، الربس األو مؤشرات االغصاالت وغقسنية المعلومات(. 5115. )هيئة اجتصلجه والمعلومله السعودية 
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ABSTRACT 

This study aimed to identify the factors that affect the purchase motives for female Saudi 

consumers who use instagram as purchasing channel in the women's Accessories sector, and 

identify the impact of some demographic variables (marital status, income level, and 

education level) on these factors. This study applies analytical descriptive method. 

The data has been collected using primary and secondary resources, and to achieve this 

goal (400) questionnaires were distributed. However; (340) questionnaire was valid and 

analyzed. The study results show that the degree of approval of Saudi respondents on the 

effect of the six factors under study on thier purchasing motives was moderate. 

Where "price" and “the availability of the product in the Saudi market" were the highly 

affective factors and had a high degree of approval. While the rest of factors came under study 

had a moderate level of approval and were arranged as follows: the level of confidence in the 

seller, the method of payment, service delivery, and finally items’ attractive image. 

The results also show that there are no statistical differences between Saudi female 

customers’ perceptions regarding the above-mentioned factors due to their demographic 

characteristics (marital status, income level, and education level) except their educational 

level on price. 
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