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  اتجاهات الش�اب اللیبي نحو التسوق عبر اإلنترنت

  د. آمنة دمحم عبد القادر القندوز

  جامعة مصراته -�ل�ة اآلداب

  الملخص

نحو التسوق عبر  إلى التعرف على اتجاهات الش�اب الللیبي تسعى هذه الدراسة

تمدت على منهج المسح االجتماعي �استخدام العینة وذلك من خالل عا االنترنت و 

  م .  30/7/2017إلى  1/7/2016الفترة الممتدة من 

 جانبي بین للتكامل نتاجا جاءت النتائج من جملة إلى الدراسة توصلت و       

  :وهي �التالي لیب�ا،/ همصرت مدینة فيتطب�قه  تم الذ� العمليو  النظر�  الدراسة

  متوسطة. اإلنترنت مواقع من اللیبي الش�اب تسوق  درجة مد� أن تبین -1

 أمازون �الدرجة األولى، للمتسوق اللیبي موقع جذ�ا األكثر اإللكترون�ة المواقع -2

  االجتماعي المرت�ة الثالثة. التواصل صفحات واحتلت �ا�، إ� موقع یل�ه

 في موجودة غیر سلع توفر في �الترتیب اإلنترنت عبر التسوق  تتمثل إیجاب�ات -3

 جدیدة، تجر�ة األسعار، انخفاض الوقت، اختصار الخ�ارات، تعدد المحلي، السوق 

  للسلعة. الوصول سهولة

  االنترنت –التسوق  –اللیبي  -: اتجاهاتفتاح�ةالكلمات الم
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  المقدمة:

 البن�ة ضعف رأسها على أس�اب، لعدة وذلك إلكترون�ة سوق  إلى تفتقر لیب�ا       

 رأسها وعلى اإللكترون�ة المصارف إم�ان�ات وضعف اإلنترنت، لخدمة التحت�ة

 إلى إضافة �استخدامها، ووع�ه المواطن ثقة تواز�ها التي االئتمان�ة ال�طاقات خدمات

 إجراء في البدائ�ة الطرق  سب�ه المصارف على الیومي االزدحام فإن ذلك

 شخص�ا التواجد ضرورة العمیل سیجبر اآللي الصراف آالت وجود فعدم المعامالت،

إن اتجاه الش�اب للتسوق عبر اإلنترنت ف ، إضافة إلى ذلكالمصرف مبنى في

فرضته الثورة الهائلة التي حدثت في مجال تكنولوج�ا االتصال، و�التالي من المهم 

  جدا توفر المقومات الالزمة لتسهیل عمل�ة التسوق.

  :ال�حث مش�لة أوال

  :   ال�حث مش�لة تحدید - 1

 وقد اإللكترون�ة، للتجارة الم�اشر التطبی� هو اإلنترنت عبر التسوق  إن      

 إ� وموقع �وم الدوت وسوق  أمازون  موقع مثل اإللكتروني التسوق  مواقع تعددت

 یتأثر إنه حیث المجتمعات، �ل شأن شأنه اللیبي والمجتمع، المواقع من والكثیر �ا�

 حیث االستهالك، ثقافة في التأثیر هذ و�تضح العالم، في تحدث التي �المتغیرات

  .األخیرة اآلونة في اإللكترون�ة والسوق  اللیبي المجتمع بین انفتاح حدث

 مؤشر واالتصال المعلومات لتكنولوج�ا الوصول ق�اس مؤشرات أهم من إن      

 التجارة واقع م�اشر غیر �ش�ل �ع�س الذ� االنترنت مستخدمي عدد على

 العالم في االنترنت مستخدمي عدد أن 2007 سنة إحصائ�ات وتشیر اإللكترون�ة،

) 6.5( نحو عددهم ال�الغ العالم، س�ان تعداد من مستخدم مل�ار) 1,2( نحو یبلغ
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و�بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت في لیب�ا  1،)17(% بنس�ة أ� نسمة مل�ار

 116،2نترنت على مستو� العالم في استخدام اإل وترتیب لیب�ا 1,115,025

هي اتجاهات الش�اب اللیبي نحو التسوق  ما: التساؤل في ال�حث مش�لة وتتبلور

  عبر اإلنترنت؟

  :�حثأهم�ة ال - 2

�ونها تر�ز على فئة الش�اب، الفئة األكثر حیو�ة وم�ال  �حثتكمن أهم�ة ال -1

  نحو التغییر والتجدید، خاصة ف�ما یتعل� �عالم االتصاالت. 

 تنظ�م حیث من وذلك والصناعة، التجارة وزارة مثل ح�وم�ة مؤسسات تفید قد -2

  .اإللكتروني المستهلك لحما�ة آل�ة وضعب وذلك اإللكترون�ة، السوق  قطاع

  .اتهحاج لشراء �وسیلة اإلنترنت عبر یتسوق  الذ� الش�اب اللیبي افعدو  رصد -3

  .االتصال اجتماع وعلم االقتصاد�، االجتماع في النظر�  رصیدال إثراء -4

  :ال�حث أهداف - 3

  .اإلنترنت عبر اللیبي الش�اب تسوق  درجة على التعرف -1

  .   اللیبي للمتسوق  جذ�ا األكثر اإللكترون�ة المواقع على التعرف -2

  .�النس�ة للش�اب اللیبي اإلنترنت عبر التسوق  إیجاب�ات على التعرف -3
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  :�حثال تساؤالت - 4

  ما هي اتجاهات الش�اب اللیبي نحو التسوق عبر اإلنترنت؟: هو يرئ�سال تساؤلال

  اإللكترون�ة؟ التجارة مواقع من اللیبي الش�اب تسوق  درجة مد� ما -1

     للش�اب؟ جذ�ا األكثر اإللكترون�ة المواقع هي ما -2

  اللیبي؟ للش�اب �النس�ة اإلنترنت عبر التسوق  إیجاب�ات هي ما -3

  :لل�حث المنهج�ة اإلجراءات: ثان�ا

  :المستخدم والمنهج �حثال نوع - 1

 االجتماعي المسح منهج الدراسة في المستخدم والمنهج تحلیل�ة، وصف�ة الدراسة نوع

   �استخدام العینة.

  :�حثال مجاالت - 2

  .مصراتة مدینة في للدراسة) الجغرافي(الم�اني المجال یتحدد: الم�اني المجال -1

  لیب�ا في مصراتة مدینة في اإلنترنت مواقع من المتسوقین: ال�شر�  المجال -2

 إلى 1/7/2016 بین ما الفترة في المیدان�ة الدراسة أق�مت لقد: الزمني المجال -3

30/7/2016  .  

  :المختارة العینة ال�حث مجتمع حجم - 3

 ولصعو�ة ،مصراتة مدینة في اإلنترنت عبر المتسوقین على �حثال اهذ جر� ی

(عینة �رة الثلج)  العمد�ة العینة على االعتماد تم فقد �حثال مجتمع حجم تحدید
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متسوقا من  50 على االعتماد تم لذلك قد الب�انات، جمع أجل من األنسب ألنها

  التجارة اإللكترون�ة.مواقع 

  :الب�انات جمع تآإجراء - 4

 جمع في رئ�س�ة �وسیلة االستب�ان على الدراسة هذه في االعتماد تم        

 إجراء تم ،مراجع من ال�حث �موضوع یتعل� ما �ل على االطالع و�عد الب�انات،

 بلغ حیث مفردة، 15 وحجمها �حثال مجتمع من عینة على االستطالع�ة الدراسة

 على یدل مما )Cronbach alpha coefficient  )0.76  �رون�اخ الفا معامل

على الصدق الذاتي (الذ� �مثل الجذر  هاألمر الذ� انع�س أثر  المرتفع، الث�ات

 هنا ومن، )، وذلك ط�قا لعینة الدراسة0.87(التر��عي لمعامل الث�ات) حیث بلغ 

 و�عد شهر، خالل واسترداده االستب�ان توز�ع وتم للتطبی� اً جاهز  االستب�ان أص�ح

  .الب�انات تفر�غ تم الب�انات جمع من االنتهاء

  :الب�انات وتحلیل عرض في المستخدمة األسالیب - 5

) الوصف�ة(ال�س�طة الجداول على االعتماد تم فقد الب�انات لعرض �النس�ة       

 تحلیل في المستخدمة اإلحصائ�ة لألسالیب واحدا، و�النس�ة متغیرا تعرض التي وهي

على مقای�س النزعة المر�ز�ة ال�س�طة متمثلة في المتوس� الحسابي  تم فقد الب�انات

  . معاملالواالنحراف المع�ار� االعتماد و 
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  ثالثا: المفاه�م الواردة في ال�حث:

  اإلنترنت: عبر التسوق  - 1

  3".والمستهلكین الشر�ات بین یـتم لكترونيإ تجار�  ت�ادل هو"

 التي اإللكترون�ة التجارة عمل�ات عن ع�ارة هو :إجرائ�ا اإلنترنت عبر التسوق 

  .اإللكتروني في مدینة مصراتة والمستهلك اإللكتروني ال�ائع هما طرفین بین تحدث

  الش�اب: - 2

 خاللها تبدو و مرحلة المراهقة تعقب العمر من مرحلة إلى تشیر اجتماع�ة "ظاهرة

األكثر الش�اب  و�عد واضحة، والبیولوجي والنفسي االجتماعي، عالمات النضج

  4التكنولوجي" التغییر المجتمع، وخاصة في الحادث التغییر مع تفاعال

 التعلم على والنشا� والقدرة �الحیو�ة تتمیز عمر�ة : هي مرحلةإجرائ�االش�اب 

  واكتساب المهارات الجدیدة خاصة ف�ما یتعل� �عالم اإلنترنت واالتصاالت.

  االتجاهات: - 3

�عرفه ألبورت "�أنه حالة من االستعداد العقلي والعصبي التي تكونت من خالل 

التجارب والخبرات السا�قة التي مر بها اإلنسان، والتي تعمل على توج�ه االستجا�ة 

  5نحو الموضوعات والمواقف التي لها عالقة �ه"
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جارة اإللكترون�ة ودرجة : هو میل المستهلك للشراء من مواقع التإجرائ�ااالتجاهات 

آلخر، خاصة وأن هناك العدید من إلى االستجا�ة للشراء تختلف من مجتمع 

دورا �بیرا في تغییر اتجاهات اإلنسان، ومن هذه العوامل الوضع  ؤد�ت التي العوامل

االقتصاد� لل�الد، األصدقاء، وسائل االتصال، �لها عوامل تمهد لتغییر اتجاهات 

  األفراد.

  :السا�قة الدراسات: را�عا

اتجاهات الش�اب نحو التسوق عبر  حول تدور التي الدراسات من العدید هناك

 وهي �موضوعنا، صلة لها التي الدراسات هذه من لعدد سنتطرق  وهنا اإلنترنت،

  :�التالي

 في االستهالك�ة األسرة اتجاهات على وأثره اإللكتروني التسوق : األولى الدراسة -

  6:المعلومات�ة عصر

 إلى الدراسة هدفت ،2013 سنة فق�ه، الرحمن عبد دمحم تهاني إعداد من الدراسة

 األسر اتجاهات على وأثره اإللكتروني �التسوق  األسر ق�ام بین العالقة إیجاد

 عددها و�لغ قصد�ة، عشوائ�ة غیر العینة نوع المعلومات�ة، عصر في االستهالك�ة

 وصفي المنهج ونوع الب�انات، لجمع �وسیلة االستب�ان استخدام وتم أسرة، 400

 إیجاب�ة، اتجاهات االستهالك�ة األسرة اتجاهات أن الدراسة نتائج أهم ومن تحلیلي،

 اإللكتروني التسوق  استب�ان محاور بین طرد� ارت�ا� عالقة هناك أن واتضح

 اشتروا الم�حوثین أن أ�ضا واتضح لألسرة، االستهالك�ة االتجاهات استب�ان ومحاور

 المواقع المفضلة التسوق  مواقع وأن اإللكتروني، التسوق  مواقع من مرة من أكثر
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 یتم التي السلع أكثر وأن االستالم، عند الدفع المفضلة الدفع وسائل وأن األجنب�ة،

 األحذ�ة التجمیل، مواد هي و�الترتیب اإللكتروني التسوق  طر�� عن شراؤها

 األفالم، المال�س، وملحقاتها، الخلو�ة األجهزة الكتب، اإلكسسوارات، والحقائب،

  .وملحقاتها الكمبیوتر أجهزة األثاث، الكهر�ائ�ة، األجهزة

 قطاع حالة دراسة -الخدمات تسو�� مجال في اإلنترنت دور: الثان�ة الدراسة -

  7:االتصاالت

 الذ� الدور معرفة إلى الدراسة وهدفت ،2011 سنة عال�ة، بو�اح إعداد من الدراسة

 عشوائ�ة غیر العینة نوع التجار�ة، للخدمات التسو�� في اإللكترون�ة المواقع تؤد�ه

: یلي ما الدراسة نتائج أهم ومن الب�انات، لجمع المقابلة استخدام وتم ،)قصد�ة(

 الو�ب، ش��ة على إلكترون�ة مواقع تمتلك التجار�ة المؤسسات غالب�ة أن اتضح

 التجار�ة، المؤسسات تقدمها التي الخدمات على یؤثر اإللكتروني الموقع أن واتضح

 الز�ائن �حتاجها التي الحاجات على التعرف تحاول التجار�ة المؤسسات أن واتضح

 اإلنترنت طر�� عن الدفع تفرض ال المؤسسات �ل أن واتضح اإلنترنت، خالل من

 ال  اإلنترنت استخدام أن أ�ضا واتضح �اش، الدفع �م�ن وٕانما) ائتمان�ة �طاقات(

 اإلعالن تقن�ة تستعمل المؤسسات �ل أن واتضح الخدمات، توز�ع على یؤثر

 عبر المؤسسات بخدمات التعر�ف یتم وأنه اإللكترون�ة، مواقعها على اإللكتروني

 �استخدام السلع �عض عن اإلعالن یتم ال وأنه المؤسسات، لهذه اإللكترون�ة المواقع

 الموقع طر�� عن المؤسسة أخ�ار نشر یتم وأنه للمستهلك، اإللكتروني البر�د

 وٕانما ال�شر�  العنصر عن ل�غن ��ن لم اإللكترون�ة المواقع واستخدام اإللكتروني،

 بین الشخص�ة المواجهة وأن خدماتها، تأد�ة في ال�شر�  العنصر على تعتمد الزالت
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 الخدمات توصیل عمل�ة وأن المؤسسات، هذه في األساس التزال والمشتر�  ال�ائع

  .التقلید�ة الطرق  على تعتمد الزالت للز�ائن

  :السا�قة الدراسات على التعقیب

 الحال�ة الدراسة أن الراهنة للدراسة المغذ�ة السا�قة للدراسات العام العرض من یتضح

  :المؤشرات من عدد في نوجزها الهامة المحاور من عدد في الدراسات عن تختلف

 ص�اغة في السا�قة الدراسات �ل عن الحال�ة الدراسة تختلف :العنوان ص�اغة •

 تر�ز على اتجاهات الش�اب نحو التسوق عبر اإلنترنت، �ونها الدراسة عنوان ش�ل

 اإلنترنت عبر التسوق  أو اإلنترنت دور على ر�زت السا�قة الدراسات أن حین في

  .االستهالك�ة األسرة اتجاهات أو االستهالك بثقافة ور�طها مستقلة �متغیرات

 على وغلب التحلیل�ة، الوصف�ة ال�حوث غل�ة اتضح :المنهج�ة اإلجراءات •

 اتفاق هناك �ان حیث االستب�ان، ألداة �استخدامها وذلك الكمي األسلوب الدراسات

 وصف�ة وهي السا�قة والدراسات الحال�ة الدراسة في المستخدم الدراسة نوع على

 �أداة االستب�ان أداة الحال�ة الدراسة استخدمت فقد الدراسة ألداة و�النس�ة تحلیل�ة،

 االستب�ان، استخدمت السا�قة الدراسات أن حین في الب�انات، لجمع رئ�س�ة

 في الحال�ة الدراسة مع السا�قة الدراسات واتفقت المقابلة، استخدمت أخر�  ودراسات

  ).عمد�ة( عشوائ�ة غیر عینة وهي العینة نوع

  : الموضوعي المجال •

 اإلنترنت، ودور اإلنترنت عبر التسوق  دور تناولت السا�قة الدراسات غالب�ة - 

 أ�ضا اتجاهات الش�اب نحو التسوق عبر اإلنترنت، على ر�زت الحال�ة والدراسة
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 األسرة اتجاهات في ودوره اإلنترنت عبر التسوق  على تر�ز دراسات هناك �انت

  التر�یز على فئة الش�اب تحدیدا. حاولت الحال�ة الدراسة حین في االستهالك�ة،

 الظروف ظل في اإلنترنت عبر التسوق  على ر�زت السا�قة الدراسات غالب�ة - 

 في اإلنترنت عبر على التسوق  ر�زت الحال�ة الدراسة أن إال المجتمع، في الطب�ع�ة

 اً حضور  نجد ذلك ومع اللیب�ة، الدولة �ه تمر الذ� الكبیر الس�اسي التحول ظل

  .لل�الد واالقتصاد�ة الس�اس�ة الظروف ظل في اإلنترنت عبر للمتسوقین

 التسوق عبر اإلنترنت موضوع تناولت التي الدراسات أغلب نأ ال�احثة الحظت 

 دراسات من إل�ه تتوصل مما جدت ولم وٕاعالم�ة، اقتصاد�ة مجاالت في دراسات هي

  .الجانب هذا تتناول �ثیرة دراسات االجتماع علم مجال في

 سلفا اتضح �ما ال�الد �ون  لیب�ا خارج أجر�ت الدراسات معظم :الم�اني المجال •

 من التسوق  مد� على أثرت صع�ة، واقتصاد�ة س�اس�ة ظروف من تعاني

  .السا�قة الدراسات قلة في الرئ�سي السبب هو هذا و�ان اإلنترنت،

 دراسات �انت الموضوع هذا حول أجر�ت التي الدراسات �ل :الزمني المجال •

  .حدیثة

 و�ذلك اإلنترنت، عبر المتسوقین على الدراسة هذه أجر�ت :ال�شر�  المجال•

  .األسر على أجر�ت دراسات وهناك السا�قة، الدراسات

  :السا�قة الدراسات من االستفادة أوجه

 بلورة في ال�احثة ساعدت ومعلومات ب�انات توفیر في أسهمت السا�قة الدراسات

الحال�ة،  للدراسة انطالق نقطة �مثا�ة �انت أنها أ� ، هاومفاه�م الدراسة مش�لة

 من اً بدء المنهج�ة الخطوات وفهم تحدید في دور السا�قة للدراسات وأ�ضا �ان
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 اإلحصائ�ة المعامالت نوع وتحدید المستخدم، العینة وحجم الدراسة مجتمع تحدید

 ص�اغة في السا�قة الدراسات من ال�احثة الدراسة، واستفادت في المستخدمة

 تلك مع الحال�ة الدراسة نتائج واختالف اتفاق مد� الدراسة، ومعرفة تساؤالت

  للدراسة، وص�اغة اإلطار النظر�. االستب�ان�ة االستمارة الدراسات، وص�اغة

  خامسا: نظر�ة ال�حث: (الت�ادل االجتماعي):

 في األفراد دا على أن دخولارت�طت هذه النظر�ة ��ل من هومانز و�الو والذین أك

  تفاعالتهم في حاجاتهم، وأن األفراد �ش�ع �مردود لهم �أتي اجتماع�ة عالقات

 على قائم فالتفاعل هنا تكلفة و�أقل فائدة أقصى �عملون على تحقی� االجتماع�ة

 ف�ه تدخل بل ماد�ا، والعطاء األخذ مع�ار ��ون  أن شرطا ول�س نفعي، أساس

 إن بل الت�ادل، هدف دائما ل�ست الماد�ة فالمنفعة ونفس�ة، اجتماع�ة أخر�  متغیرات

  8للفرد. مرض�ة م�افأة ا�ون� قد واالحترام االجتماعي القبول

 عالقة أل� �أساس والعقاب الثواب على تر�یزها النظر�ة هذه على یؤخذ ما

  9سلوك. أل� الدافع هما والعقاب الثواب وأن ت�ادل�ة، تفاعل�ة اجتماع�ة

تؤمن هذه النظر�ة �أن الح�اة ما هي إال تفاعالت بین عدد من األطراف تر�� بینهم 

عالقة أخذ وعطاء، فهي تر�ز على الم�سب أو الخسارة التي یجنیها األفراد من 

عالقاتهم الت�ادل�ة، لذلك �لما �ان هناك م�سب من الشراء من مواقع التجارة 

قة الت�ادل�ة بین التاجر اإللكتروني اإللكترون�ة فإن ذلك ضمان الستمرار العال

 تحرك التي والمستهلك و�التالي تكرار عمل�ة الشراء مرة أخر�، فالعالقة الت�ادل�ة هي
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السوق اإللكتروني والرغ�ة في الحصول  داخل االجتماع�ة والتفاعالت التعامالت

  على الفائدة المرجوة من وراء هذا التفاعل.

  نترنت:التسوق عبر اإل  فوائـد :دساسا

 ومنها اإللكترون�ة التجارة مواقع عبر المقدمة الخدمات من العدید هناك        

 والخدمات واإلعالن عن السلع، والدعا�ة الت�ادل التجار�، وخدمات التسو�� خدمات

 بین والتفاعل الفندق�ة، والخدمات والسفر وخدمات الس�احة المتنوعة، المصرف�ة

لتقد�م معلومات عن منتجاتها وما توفره من تخف�ضات وتحسینات  مشتر� وال ال�ائع

 ودفعها، المال�ة االلتزامات وسداد العقود وٕابرام الصفقات وعقد 10على المنتجات،

 الز�ائن، �شتر�ها التي للسلع الفني والدعم اإلجراءات، ومتا�عة السلع توز�ع وعمل�ات

  11.اآلل�ة والمراسالت األسعار، )�تالوج( مثل إلكترون�ا الب�انات وت�ادل

وتتضح أهم�ة التجارة اإللكترون�ة في أنها وسیلة فعالة للق�ام �عقد الصفقات      

بین المتعاملین عن طر�� االتصال اإللكتروني �عیدا عن المستندات الورق�ة، إضافة 

لیف إلى أن التجارة اإللكترون�ة وسیلة متمیزة للوصول إلى أسواق العالم �أقل التكا

  : التسوق من مواقع التجارة اإللكترون�ة فوائد نعدد یلي وف�ما 12،وفي زمن ق�اسي

 األسواق نطاق لتوس�ع فّعالة ووسیلة متخصصة تجارة اإللكترون�ة التجارة تعتبر -1

 السلع تسو�� في همتس ثم ومن العالم، مستو�  على ب�عضها تتصل �حیث المحل�ة

  .والخدمات
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 الورق�ة �المعامالت قورنت ما إذا العمالء لطل�ات االستجا�ة سرعة على تساعد -2

  . أطول وقتاً  تستغرق  التي التقلید�ة

 القرارات اتخاذ تدعم معلومات نظم توفیر على اإللكترون�ة التجارة تساعد -3

 على القدرة تحق� علم�ة و�طر�قة بدقة المعلومات ت�ادل نظام خالل من اإلدار�ة

  13.المحاسبي والض�� الرقا�ة

 وال البیت من الخروج إلى المستهلك �حتاج ال حیث والجهد، الوقت توفیر -4

 وٕادخال هیر�د الذ� المنتج عن والنقر  الموقع إلى الدخول سو�  الشراء �حتاج

  .اإللكترون�ة الدفع �طاقة معلومات

 ز�ارة خالل من وذلك لالخت�ار الفرصة وٕاتاحة السلع عن أكثر معلومات توفیر -5

 �افة على الحصول �م�ن الموقع خالل ومن اإللكترون�ة المواقع من العدید

  .ومواصفاتها �الشراء المستهدفة السلع عن المعلومات

 من �أسعار أقل المنتجات ت�اع حیث األسعار، أفضل اإللكترون�ة المواقع تت�ح -6

 ینفقها التي المصروفات یخفض اإلنترنت عبر الب�ع إن إذ التقلید�ة، المتاجر

  .التقلید� السوق  في المنتجون 

 إتاحة خالل من وذلك المستهلك رضا نیل تحاول اإللكترون�ة التجار�ة المواقع -7

 خدمات یوفر مما الز�ائن استفسارات على واإلجا�ة الز�ائن مع تواصللل فرصةال

  14.منتجاتهم �آخر إلعالمهم وذلك ال�ائع مع التواصل وأ�ضا للمستهلك، أفضل
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 العالم بلدان مختلف في الخدمات عرض خالل من وذلك فعال�ة أكثر تسو�� -8

  .األر�اح لجني أكبر فرصة یوفر مما الوقت، طوال انقطاع دون 

 التقلید�ة، المتاجر بتكلفة �المقارنة اإللكترون�ة المتاجر إنشاء تكلفة انخفاض -9

 أجهزة تر�یب أو الترو�ج�ة األمور على الكبیر اإلنفاق إلى تحتاج ال إنها حیث

  15.�األعمال للق�ام الموظفین من �بیر عدد استخدام إلى تحتاج وال الثمن، �اهظة

تعد التجارة اإللكترون�ة إحد� أدوات االقتصاد الرقمي التي أتاحت الفرصة  - 10

أمام الناس من أجل الق�ام �المشار�ع التجار�ة الصغیرة والمتوسطة �أقل تكلفة 

  16وتذلیل الحواجز الجغراف�ة ألداء المعامالت التجار�ة.استثمار�ة مم�نة 

  :التسوق اآلمن عبر اإلنترنت : خطواتسا�عاً 

 المستهلك �سلوك المتعلقة األمور من الكثیر غیر اإلنترنت نإ القول �م�ن         

 استخدام المنافسین، مواقع ز�ارة إلى یلجأ فالمشتر�  الشراء، قرار اتخاذ وعمل�ة

 في المؤسسة م�انة عن ال�حث لألسعار، مقارن  موقع تصفح ال�حث، محر�ات

 توفرها یجب شرو� ثالثة هناكو  17،آخر�ن مستهلكین راءآ تصفح الحق�قي، السوق 

  اإللكتروني هي: المنتج في

 العالمة مثل المنتج ومصدر هو�ة تمثل العالمة وهذه للمنتج، التجار�ة العالمة -1

  .المنتج جودة مد� على األلماني وتدل مصدرها على تدل فهي ،adidas التجار�ة

  و�سب رضاهم. معهم جیدة عالقة تكو�ن الز�ائن خدمات مندو�ي على یجب -2
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 حیث المواقع، على المعروضة المنتجات بین المقارنة اإللكتروني المتسوق  على -3

  18.الشراء قرار اتخاذ في تؤثر اإلنترنت مواقع على المعروضة المنتجات جودة إن

  :یلي ما اإللكترون�ة التجارة مواقع من الشراء خطوات أهم ومن

  المعروفة. المواقع من الشراء قرر ثم األسعار، بین قارن  تشتر�  أن قبل -1

 اإللكتروني البر�د عبر االئتمان�ة �طاقتك عن ب�انات أ� تعطي ال نفسك لحما�ة -2

 عبر للشراء فق� واحدة ائتمان�ة �طاقة استعمل وأ�ضا المحادثة، غرف عبر أو

  19.اختراق محاولة أ� اكتشاف عل�ك �سهل حتى الغرض لهذا وخصصها اإلنترنت

 اإللكترون�ة، التجارة مواقع من العدید عبر �الشراء المستهدف المنتج عن ال�حث -3

  .عنه الالزمة المعلومات �ل جمع �عد وذلك

 التفاصیل �افة معرفةیجب  اإللكترون�ة المواقع في وتوافره المنتج تحدید �عد -4

 هنا والمواصفات السعر معرفة و�عد والمقاس، واأللوان �السعر �المنتج الخاصة

  .ال وأ مناس�ة السلعة �انت إذا في ماالقرار  اتخاذ خطوة نمتك

  .�الشراء المستهدف المنتج أ�قونة على النقر الشراء قرار اتخاذ �عد -5

 الشراء طلب نموذج ب�انات لملء االنتقال �الشراء المستهدفة السلعة اخت�ار �عد -6

  20.الشحن ب�انات وملء الدفع وطر�قة شراؤها المراد سلعةال ونوع العنوان و�تضمن
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  : خصائص المتسوقین عبر اإلنترنت:ثامنا

 واالجتماع�ة النفس�ة العوامل من �العدید االستهالكي السلوك یتأثر      

 �م�ن فال اإلعالم، ووسائل والدخل، التجار�ة، واإلعالنات التقلید، مثل واالقتصاد�ة،

 من الكثیر لد� العشوائي الشراء من تز�د فهي األفراد، استهالك أنما� �ل إهمال

  .األفراد

 تفید قد فهي حدین، ذو سالح للمستهلك والخدمات السلع عن اإلعالن إن       

 السلع من المز�د عرض� اإللكترون�ة التجارة مواقع تقوم و�ذلك ،تضره قدالمستهلك و 

 حتى المستهلك، اهتمام جذب أجل من وذلك اإللكترون�ة، إعالناتها عبر والخدمات

 اإلعالن وسائل و�انتشار ،الضرر �ه تلح� قد الخدمة أو السلعة هذه �انت وٕان

 سلوك في ومؤثرة هائلة قوة اإلعالنات أص�حت التكنولوجي والتقدم المختلفة

  21.المستهلك

 التجار�ة مواقعال تطرحه ما �سبب وذلك اإللكتروني، المستهلك حاجات تتجدد -1

  .اإللكتروني المستهلك �دهما یر  یؤثر وهذا اإلنترنت، عبر اإللكترون�ة

 اشتروا الذین األصدقاء توص�ات على الشراء عند اإللكتروني المستهلك �عتمد -2

  .اجتماع�ة مواقع من توص�ات أو السلع، هذه من

 التجارة لمواقع النظرة تغیر في ساهم اإللكتروني المستهلك سلوك في التغیر -3

  .إلكترن�ا تجار�ة �صفقات الق�ام من یتخوف �ان المستهلك إن حیث اإللكترون�ة،
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 تساعده والخدمات السلع حول الكاف�ة للمعلومات اإللكتروني المستهلك امتالك -4

  22.مرات عدة تسوقه نتیجة الخبرة هذه �متلك والمستهلك الشراء قرار اتخاذ في

  :النتائج : تحلیلتاسعا

  :اإلحصائي التحلیل وأسالیب إجراءات: أوال

مراجعة استمارة االستب�ان للتأكد من اكتمالها وصالحیتها تم  األمر بدا�ة في       

 ترمیز المتغیرات والب�انات ثم )تكو�د (تم �انات والتحلیل اإلحصائي، ثمإلدخال الب

   .لمتغیرات ال�حث الوصف�ة اإلحصاءات مرحلة تأتي ثم ،الحاسب اآلليإلى  إدخالها

  :ل�حثثان�ا: توصیف عینة ا

أفادت مفردات عینة الدراسة إلى االتجاه للدرجة العال�ة، وقد بلغ المتوس� العام  -1

 من% 68 أن %) واتضح35) و�معامل اختالف قدره (2.40إلجمالي المحور (

 وأن جیدة، مهارتهم% 28 وأن اإلنترنت، استخدام في ممتازة مهارة لدیهم الم�حوثین

والمهارة التي ��تسبها المتسوق  اإلنترنت، الستخدام تكفي مهارة لدیهم ل�س% 4

 �عطي أن شأنه وهذا من اإلنترنت أمام جاءت نتیجة قضائه لساعات طو�لة

  .قراراته الشرائ�ة على التأثیر و�التالي الستخدامه الالزمة المهارات األنترنت مستخدم

% 24 وأن اإلنترنت، من واحدة مرة اشتروا الم�حوثین من% 12 أن اتضح -2

 في السبب و�رجع فأكثر، مرات أر�ع% 54 وأن مرات، ثالث% 10 وأن مرتین،

 التي �المنتجات الم�حوثین وٕاعجاب التجر�ة نجاح ةیدعد لمرات اإلنترنت من الشراء

                                                 

  



    م 2017یونیو  -العدد الرابع  -السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

  

242 

  

 فق�ه، الرحمن عبد دمحم تهاني دراسة مع النتیجة هذه اتفقت وقد �شرائها، قاموا

  .المعلومات�ة عصر في االستهالك�ة األسرة اتجاهات على وأثره اإللكتروني التسوق 

 وأن اإلنترنت، مواقع من الشراء س�عاودون  الم�حوثین من% 92 أن اتضح -3

 التجارة مواقع من الشراء معاودة في السبب و�رجع الشراء، �عاودوا لن% 8

  .المعروضة للمواصفات المنتج مطا�قة هو اإللكترون�ة

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت -4

% 10 أن واتضح%) 37( قدره اختالف و�معامل) 2.18( المحور إلجمالي العام

% 28 وأن أح�انا، تسوقهم درجة% 62 وأن اإلنترنت، من دائم �ش�ل یتسوقون 

 هو اإللكترون�ة التجارة مواقع من الم�حوثین شراء معدل أن ذلك من و�تضح نادرا،

 مد� على تؤثر الیوم لیب�ا بها تمر التي االقتصاد�ة األوضاع إنحیث  متوس�،

ال�طاقة  استعمال على ةً �بیر  اً قیود تضع الیوم الدولة مصارف وأن خاصة الشراء،

  .)�ارد الفیزا المصرف�ة(

 العام المتوس� بلغ وقد العال�ة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت -5

 من% 48 أن واتضح%) 37( قدره اختالف و�معامل) 2.38( المحور إلجمالي

% 6 وأن جیدة،% 46 وأن ممتازة، اإلنترنت من الشراء لتجر�ة تقی�مهم الم�حوثین

 ناجحة، �انت اإللكترون�ة التجارة مواقع من الشراء تجر�ة أن ذلك من و�تضح سیئة،

 تعرض المواقع فهذه �ا� إ� أو أمازون  مثل أجنب�ة المواقع هذه �انت إن خاصة

 الشراء س�عتبر �عد ما غال�ا المشتر�  فإن و�التالي عالم�ة، مواصفات ذات منتجات

  .التف�یر تستح� تجر�ة المواقع هذه من

 األجنب�ة، هي اإلنترنت عبر تسوق ال مواقع أفضل أن یرون % 54 أن اتضح -6

 ثقة ذلك من و�تضح فرق، ال% 20 وأن المحل�ة،% 22 وأن العر��ة،% 4 وأن
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 الصع�ة، و�العملة مرتفعة �أسعار �انت وٕان حتى األجنب�ة المنتجات في المستهلك

 یرغب فإنه اإللكترون�ة التجارة مواقع من الشراء �قرر عندما المستهلك وأن خاصة

 المستهلك، نظر وجهة حسب ق�اس�ة �مواصفات یتمیز الذ� الممیز المنتج شراء في

 اإللكتروني التسوق  فق�ه، الرحمن عبد دمحم تهاني دراسة مع النتیجة هذه اتفقت وقد

  .المعلومات�ة عصر في االستهالك�ة األسرة اتجاهات على وأثره

 �ا�، إ� موقع من% 12 وأن أمازون، موقع من یتسوقون % 38 أن اتضح -7

 �ل من% 14 وأن االجتماعي، التواصل مواقع صفحات من یتسوقون % 36 وأن

 للتسوق  المستهلك توجه لنا یتأكد فإنه )6( رقم السؤال إلى و�اإلشارة سا�قا، ذ�ر ما

  .وممتازة ق�اس�ة مواصفات ذات منتجات تعرض �اعت�ارها األجنب�ة المواقع من

 اإلنترنت، مواقع من  التجمیل مواد �شترون  الم�حوثین من% 12 أن اتضح -8

 �شترون % 28 وأن الفساتین، �شترون % 20 وأن اإلكسسوار، �شترون % 38 وأن

 والمجوهرات، الساعات �شترون % 28 وأن ،)توب الالب(و النقال المحمولة األجهزة

 أن ذلك من واتضح الكتب، �شترون % 14 وأن الكهر�ائ�ة، األجهزة% 16 وأن

 إلى ذلك في السبب و�عزو والنقال المحمولة األجهزة �شترون  الم�حوثین غالب�ة

 التجارة مواقع طر�� عن هاؤ شرا فیتم التقلید�ة األسواق في أسعارها ارتفاع

 التسوق  فق�ه، الرحمن عبد دمحم تهاني دراسة مع النتیجة هذه اتفقت وقد اإللكترون�ة،

  .المعلومات�ة عصر في االستهالك�ة األسرة اتجاهات على وأثره اإللكتروني

 اإلنترنت مواقع على المعروضة المواصفات� المنتج أن یرون % 70 أن اتضح -9

 �عتمد المستهلك أن إلى ذلك و�رجع المعروضة، �المواصفات ل�س% 3 وأن ،نفسها

 مواصفات ذات تكون  ما غال�ا والتي األجنب�ة المواقع من المنتج على شرائه في

  .اإللكترون�ة التجارة مواقع من الشراء معاودة إلى یدفعهم وهذا ممتازة،
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 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 10

% 52 أن واتضح%) 94( قدره اختالف و�معامل) 1.90( المحور إلجمالي العام

 وأن الجودة، عال�ة منتجات یوفر اإلنترنت عبر التسوق  أن یؤ�دون  الم�حوثین من

 الجودة، عال�ة منتجات یوفر أح�انا% 42 وأن الجودة، عال�ة منتجات یوفر ال%  6

 مثل األجنب�ة المواقع على المستهلك اعتماد فإن) 7 -6( السؤالین إلى و�اإلشارة

  .الجودة عال�ة منتجات للمستهلك یوفر أمازون 

 المتوس� بلغ وقد العال�ة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 11

% 80 أن واتضح%) 51( قدره اختالف و�معامل) 2.77( المحور إلجمالي العام

 الوقت یوفر ال% 6 وأن والجهد، الوقت یوفر اإلنترنت عبر التسوق  أن یؤ�دون 

 غالب�ة أن و�تضح األح�ان، �عض في والجهد الوقت یوفر% 14 وأن والجهد،

 أن خاصة والجهد، الوقت یوفر اإلنترنت من التسوق  أن یؤ�دون  الم�حوثین

  .والجهد الوقت له یوفر مال بیته في وهو یر�د ما �شتر�  سوف المستهلك

 المتوس� بلغ وقد العال�ة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 12

% 60 أن واتضح%) 68( قدره اختالف و�معامل) 2.47( المحور إلجمالي العام

 �السوق  موجودة غیر منتجات یوفر اإلنترنت عبر التسوق  یرون  الم�حوثین من

 في توفر قد التسوق  مواقع أن یرون % 28 وأن یوفرها، ال% 12 وأن التقلید�،

 مواقع أن ذلك من و�تضح التقلید�، �السوق  موجودة غیر منتجات األح�ان �عض

 وأن خاصة التقلید�، السوق  في توجد ال ومنتجات خدمات توفر اإللكترون�ة التجارة

  .المطلوب �المستو�  تكون  ال وقد متشابهة منتجات یوفر التقلید� السوق 

 بلغ وقد العال�ة، درجةإلى ال  االتجاه أن إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 13

 أن واتضح%) 87( قدره اختالف و�معامل) 2.61( المحور إلجمالي العام المتوس�
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 وأن وم�سرة، سهلة اإلنترنت عبر التسوق  مواقع من الشراء خطوات أن یرون % 64

 وم�سرة، سهلة ما لحد أنها یرون % 48 وأن وم�سرة، سهلة ل�ست أنها یرون % 4

 جذب أجل من وذلك سهلة اإللكترون�ة التجارة مواقع من الشراء خطوات أن و�تضح

 الفئات �ل �ستقطب اإلنترنت وأن خاصة م�سرة، �طر�قة والشراء المستهلكین

  .المتعلمة وغیر المتعلمة

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 14

% 26 أن واتضح%) 70( قدره اختالف و�معامل) 2.22( المحور إلجمالي العام

 وأن اإللكترون�ة، المواقع من الوصول في یتأخر المنتج أن یرون  الم�حوثین من

 و�تضح األح�ان، �عض في یتأخر أنه یرون % 48 وأن یتأخر، ال أنه یرون % 26

 في السبب ��ون  وقد الوصول، في تتأخر المنتجات أن یرون  الم�حوثین غالب�ة أن

  .الشحن إجراءات نتیجة أو ال�الد، بها تمر التي الس�اس�ة الظروف ذلك

 إلجراءات نظرا المنتج وصول تأخر في السبب أن یرون % 20 أن اتضح - 15

 هي الشحن إجراءات أن و�تضح لل�الد، الس�اس�ة للظروف نظرا% 6 وأن الشحن،

 من �سلسلة �مر فإنه لیب�ا إلى �صلل المنتج وأن خاصة المنتج، تأخر في السبب

 هو السلسلة بهذه المنتج مرور أن إال المستهدف، الم�ان إلى أخیرا و�صل الدول

  .لیب�ا بها تمر التي الس�اس�ة األوضاع �سبب

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 16

% 36 أن واتضح%) 71( قدره اختالف و�معامل) 1.98( المحور إلجمالي العام

 المعلن للمواصفات مطا�قتها عدم حال في السلعة �استبدال لهم �سمح أنه یؤ�دون 

 في �استبدالها لهم �سمح% 34 وأن �استبدالها، لهم �سمح ال% 30 وأن عنها،

 التجارة مواقع �عض تت�عها التي الس�اسة إلى ذلك في السبب و�رجع األح�ان، �عض
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 ستسمح �التالي فهي عالم�ا، سمعتها على الحفا� تر�د التي تلك خاصة اإللكترون�ة

 إذا أما الز�ائن، من المز�د لكسب للمواصفات مطا�قته عدم حال في المنتج �استبدال

 أ� له ول�س بوك الف�س صفحات عبر �ان التسوق  أن أو معروف غیر الموقع �ان

 طر�قة �أ� منتجاتها ب�ع إال یهمها ال المواقع هذه مثل األغلب فعلى عالم�ة شهرة

 على مواقع تكون  لن هي األغلب فعلى ز�ائنها، من �عضا خسرت وٕان حتى �انت،

  .ز�ائنها ل�عض فقدانها علیها یؤثر لن و�التالي عال مستو� 

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 17

% 36 أن واتضح%) 75( قدره اختالف و�معامل) 2.02( المحور إلجمالي العام

% 26 وأن اإللكترون�ة، المواقع في عنه المعلن للمنتج ضمانات وجود یؤ�دون 

 في ضمانات هناك أن یؤ�دون % 38 وأن ضمانات، أل� وجود ال أنه یؤ�دون 

 شرائه على �شجع للمنتج الضمان وجود أن ذلك من و�تضح األح�ان، �عض

  . أخر�  مرة الشراء تجر�ة معاودة جدا المم�ن من و�التالي

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 18

% 38 أن واتضح%) 75( قدره اختالف و�معامل) 1.98( المحور إلجمالي العام

 عدم حال في المدفوعة األموال برد تقوم اإللكترون�ة التجارة مواقع أن یؤ�دون 

 األموال برد تقوم% 36 وأن األموال، برد تقوم ال% 26 وأن للمواصفات، مطا�قتها

 مثل العالم�ة المواقع أن نؤ�د فإننا) 16( رقم للنتیجة و�الرجوع األح�ان، �عض في

 عدم حال في المدفوعة األموال برد تقوم أن الطب�عي من المثال سبیل على أمازون 

  .الز�ائن من المز�د ولكسب الز�ون  رضا لكسب للمواصفات مطا�قتها

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 19

% 30 أن واتضح%) 73( قدره اختالف و�معامل) 2.14( المحور إلجمالي العام
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 لشراء تدفعهم اإلنترنت عبر اإللكترون�ة اإلعالنات أن یرون  من الم�حوثین من

 األح�ان �عض في تدفعهم% 44 وأن لشرائه، تدفعهم ال% 26 أن حین في المنتج،

 للمستهلك جذب عامل هو اإلعالن أن النتیجة هذه خالل من و�تضح المنتج، لشراء

 عال�ه، بو�اح دراسة مع النتیجة هذه اتفقت وقد اإللكترون�ة، التجارة مواقع من للشراء

  .االتصاالت قطاع حالة دراسة - الخدمات تسو�� مجال في اإلنترنت دور

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 20

% 32 أن واتضح%) 61( قدره اختالف و�معامل) 1.96( المحور إلجمالي العام

 وأن اإلنترنت، عبر اإللكتروني الشراء أجل من ماال یدخرون  من الم�حوثین من

 في المال یدخرون % 28 وأن اإللكتروني، الشراء أجل من المال یدخرون  ال% 40

 مواقع من الشراء أن على یدل وهذا اإللكتروني، الشراء أجل من األح�ان �عض

 �المستهلك األمر �صل وال لیب�ا في ما نوعا حدیثة تجر�ة الزالت اإللكترون�ة التجارة

 الظروف ظل في خاصة اإللكتروني، الشراء أجل من المال ادخار لدرجة

 من الشراء استمرار�ة في التف�یر دون  تحول التي الصع�ة والس�اس�ة االقتصاد�ة

  .اإلنترنت

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 21

% 32 أن واتضح%) 67( قدره اختالف و�معامل) 2.02( المحور إلجمالي العام

 مواقع من الشراء قرار اتخاذ وراء الدافع �انت العائلة وتجارب خبرات أن یرون 

 في أنه یرون % 34 وأن دور، أ� للعائلة ل�س أنه یرون % 34 وأن اإلنترنت،

 النسب جاءت وهنا الشراء، قرار اتخاذ في دور للعائلة ��ون  قد األح�ان �عض

 ولعل اإلنترنت، عبر التسوق  عمل�ة في األكبر الدور لها ��ن لم فالعائلة متقار�ة،

  .التقلید�ة التسوق  عمل�ة على تعودت اللیب�ة العائلة �ون  ذلك في السبب
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 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 22

% 52 أن واتضح%) 78( قدره اختالف و�معامل) 1.78( المحور إلجمالي العام

 مواقع من الشراء قرار اتخاذ إلى تدفعهم األصدقاء وتجارب خبرات أن یرون 

 أنه یرون % 30 وأن دور، أ� لهم ل�س األصدقاء أن یرون % 18 وأن اإلنترنت،

 النتیجة وهذه الشراء، قرار اتخاذ في دور لألصدقاء ��ون  قد األح�ان �عض في

 في اً مهم اً عنصر  �مثلون  ما غال�ا فاألصدقاء السا�قة، النتیجة ع�س على جاءت

  .قراراتهم اتخاذ على تأثیرا األكثر وهم األفراد ح�اة

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 23

% 18 أن واتضح%) 78( قدره اختالف و�معامل) 2.10( المحور إلجمالي العام

 اإللكتروني الشراء قرار التخاذ تدفعهم اإلنترنت عبر المحادثة جماعات أن یرون 

 �عض في أنه یرون % 28 وأن ،دور  لهم أنه یرون % 54 وأن اإلنترنت، عبر

 ذلك من و�تضح الشراء، قرار اتخاذ في دور المحادثة لجماعات ��ون  قد األح�ان

 عالم من فهم اإللكتروني الشراء إلى المستهلك تدفع ال المحادثة جماعات أن

 �أف�ار یتأثر �أن للمستهلك تسمح التي المت�ادلة الثقة توجد ال و�التالي افتراضي

  .المحادثة جماعات

 المتوس� بلغ وقد المنخفضة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 24

% 66 أن واتضح%) 45( قدره اختالف و�معامل) 1.66( المحور إلجمالي العام

 وأن راضیین، غیر% 2 وأن �شرائها، قاموا التي السلعة عن راض الم�حوثین من

 قام التي السلعة عن المستهلك رضا مد� ذلك من و�تضح ما، حد راض إلى% 32

 معروفة مواقع من اللیبي المستهلك شراء من ناتج الرضا سبب ولعل �شرائها،

  ).7- 6( رقم النتیجتین تؤ�ده ما وهذا عالم�ا،
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 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 25

% 50 أن واتضح%) 80( قدره اختالف و�معامل) 1.82( المحور إلجمالي العام

% 32 وأن ذلك، �فضلون  ال% 18 وأن عالم�ة، مار�ات من الشراء �فضلون 

 �السلعة المستهلك اهتمام مد� على ذلك و�دل األح�ان، �عض في ذلك �فضلون 

 اخت�ار سیوجه و�التالي ق�اس�ة، مواصفات ذات تكون  �أن وذلك هاشراؤ  المراد

 اً اقتصاد� ع�أً  س�ش�ل وهذا المعروفة العالم�ة المار�ات إلى الحال �طب�عة المستهلك

  .المستهلك �اهل على

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 26

% 42 أن واتضح%) 85( قدره اختالف و�معامل) 2.00( المحور إلجمالي العام

% 42 وأن ذلك، �فضلون  ال% 16 وأن غر�ب، أو جدید شيء أ� بتجر�ة یرغبون 

 لتجر�ة م�ال �طب�عته اإلنسان أن ذلك من و�تضح األح�ان، �عض في ذلك �فضلون 

  . وسلب�اته إیجاب�اته وعلى عل�ه والتعرف جدید شيء أ�

 المتوس� بلغ وقد العال�ة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 27

% 64 أن واتضح%) 80( قدره اختالف و�معامل) 2.62( المحور إلجمالي العام

 وأن المجال، هذا في جدید هو ما �ل وتجر�ة دائما التقني التطور مواك�ة �فضلون 

 من و�تضح األح�ان، �عض في ذلك �فضلون % 28 وأن ذلك، �فضلون  ال% 8

 وأن خاصة استهالكها، ومد� اللیب�ة األسرة على التكنولوجي التطور انع�اس ذلك

 و�أقل و�سر سهولة ��ل المستهلك یر�ده ما على الحصول في ساهم التطور هذا

 برزت حیث العالم في اإللكتروني التسوق  مجال في وتحدیدا وجهد تكلفة وأقل وقت

  .اإللكترون�ة المتاجر ف�رة
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 المتوس� بلغ وقد المنخفضة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 28

% 50 أن واتضح%) 55( قدره اختالف و�معامل) 1.66( المحور إلجمالي العام

 ال% 34 وأن تمیزا، وأكثر أفضل شيء على الحصول مقابل أكثر یدفع أن �فضل

 أن ذلك من و�تضح األح�ان، �عض في ذلك �فضلون % 16 وأن ذلك، �فضلون 

 على الحصول مقابل اإلنترنت عبر اإللكترون�ة التجارة مواقع من �شترون  الغالب�ة

 غیر منتجات توفر األغلب على المواقع تلك إن حیث تمیزا، وأكثر أفضل شيء

 النتیجة خالل من الم�حوثین استجا�ات أكدته ما وهذا التقلید� السوق  في موجودة

  ) .12( رقم

 وأن سلع، من �حتاجونه ما لهم یوفر اإلنترنت أن یرون % 56 أن اتضح - 29

 اتجاه في السبب یوضح وهذا األح�ان، �عض في �حتاجونه ما لهم یوفر قد% 44

 �حتاجونه ما لهم یوفر فهو اإللكترون�ة، التجارة مواقع من التسوق  إلى الم�حوثین

 معروفة مواقع من التسوق  �ان إن خاصة ق�اس�ة، و�مواصفات مناس�ة و�أسعار

  .عالم�ا

 المتوس� بلغ وقد العال�ة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 30

% 78 أن واتضح%) 47( قدره اختالف و�معامل) 1.77( المحور إلجمالي العام

 أنه یرون % 10 وأن التف�یر، تستح� تجر�ة اإلنترنت طر�� عن الشراء أن یرون 

 تستح� تجر�ة األح�ان �عض في ��ون  قد أنه یرون % 12 وأن �ذلك، ل�س

 أن في الحال�ة النتیجة مع توافقت قد فإنها) 26( رقم النتیجة إلى و�اإلشارة التف�یر،

 فر�دة تجر�ة اإللكتروني والتسوق  جدید، هو ما �ل تجر�ة إلى �سعى اإلنسان

  .التف�یر وتستح�
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 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 31

% 32 أن واتضح%) 77( قدره اختالف و�معامل) 2.14( المحور إلجمالي العام

 ینصحون  ال% 22 وأن اإلنترنت، طر�� عن �التسوق  أصدقاءهم ینصحون 

 �التسوق  األح�ان �عض في أصدقاءهم ینصحون % 46 وأن �التسوق، أصدقاءهم

 عبر التسوق  بتجر�ة اللیبي المستهلك قناعة إلى هذا و�رجع اإلنترنت، طر�� عن

  .وٕایجاب�ة فائدة من اله لما التسوق  بتجر�ة المقر�ین سینصح فإنه و�التالي اإلنترنت،

  :ال�حث�ة التساؤالت ثالثا:

 الحقائ� �عض هناك أن ةال�احث تر�  السا�قة الوصف�ة اإلحصائ�ة النتائج خالل من

  :التال�ة التساؤالت إث�ات في إحصائ�ا ودال قاطع رأ� إضفاء في تساعد التي

  :اإلنترنت مواقع من الش�اب اللیبي تسوق  درجة مد� ما :األول ال�حثي التساؤل

 تسوقهم درجة% 62 وأن اإلنترنت، من دائم �ش�ل یتسوقون % 10 أن اتضح

 بها تمر التي االقتصاد�ة األوضاع فإن شك دون  ومن نادرا،% 28 وأن أح�انا،

 اً قیود تضع الیوم الدولة مصارف وأن خاصة الشراء، مد� على تؤثر الیوم لیب�ا

  .�ارد الفیزا استعمال على ةً �بیر 

  :للمتسوق اللیبي جذ�ا األكثر اإللكترون�ة المواقع هي ما :الثاني ال�حثي التساؤل

 وأن �ا�، إ� موقع من% 12 وأن أمازون، موقع من یتسوقون % 38 أن اتضح

 ما �ل من% 14 وأن االجتماعي، التواصل مواقع صفحات من یتسوقون % 36

 �انت وٕان حتى األجنب�ة المنتجات في المستهلك ثقة ذلك من و�تضح سا�قا، ذ�ر

 من الشراء �قرر عندما المستهلك وأن خاصة الصع�ة، و�العملة مرتفعة �أسعار

 �مواصفات یتمیز الذ� الممیز المنتج شراء في یرغب فإنه اإللكترون�ة التجارة مواقع
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 فق�ه، تهاني دراسة مع النتیجة هذه اتفقت وقد المستهلك، نظر وجهة حسب ق�اس�ة

  .المعلومات�ة عصر في االستهالك�ة األسرة اتجاهات على وأثره اإللكتروني التسوق 

  :اإلنترنت عبر التسوق  إیجاب�ات هي ما :الثالث ال�حثي التساؤل

 السوق  في موجودة غیر سلع توفر% 54  �الترتیب فهي لإلیجاب�ات �النس�ة

 األسعار، انخفاض% 30 الوقت، اختصار% 46 الخ�ارات، تعدد% 54 المحلي،

 وراء األس�اب تعدد و�الح� للسلعة، الوصول سهولة% 26 جدیدة، تجر�ة% 16

 یرون  النتیجة هذه في المئو�ة النسب �حسب األس�اب أقو�  أن إال اإللكتروني الشراء

 تعتبر األس�اب وهذه المحلي، السوق  في موجودة غیر سلع وتوفر الخ�ارات تعدد أن

 مفروضة قیودا هناك إن حیث الیوم، لیب�ا تع�شها التي الظروف ظل في قو�ة أس�ا�ا

  .التقلید� السوق  في المطلو�ة المنتجات وجود �قلل مام االستیراد عمل�ة على

  :والمقترحات را�عا: التوص�ات

  .المتطورة اإللكترون�ة التقن�ات استخدام خالل من التكنولوجي القطاع تشج�ع -1

  المستهلك اإللكتروني. �حما�ة خاصة جمع�ات تأس�س -2

 مـن والخـدمات السلع عن للمتسوقین عبر اإلنترنت الكاف�ة المعلومات تقد�م -3

  .االلكترون�ة والرسائل ال�حث ومحر�ات االلكترون�ة المواقـع خـالل

 التحت�ة البن�ة و�ناء العامة المصالح لحما�ة ح�وم�ة مؤسس�ة منظومة بناء -4

 المحل�ة الش��ات بناء خالل من وذلك البلد أنحاء جم�ع في االتصاالت لتكنولوج�ا

  .العالم�ة الش��ات� ور�طها وتطو�رها

  .التكنولوج�ة والبیئة یتناسب �ما بین �افة مؤسسات المجتمع التقني الوعي نشر -5
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  الخاتمة

اتجاهات الش�اب اللیبي نحو  �عنوان الحال�ة ادراسته ةال�احث تأتم وتوف�قه هللا �حمد

 من التسوق   ؤد�هی الذ� الدور على التعرف هدفت إلى التي التسوق عبر اإلنترنت،

 التوصل وتم اإلنترنت في ح�اة الش�اب اللیبي، عبر اإللكترون�ة التجارة مواقع

  االستنتاجات: من لمجموعة

 من وذلك نجاحه، مقومات مناقشة یتطلب واقعاً  أص�ح التسوق عبر اإلنترنت -1

القطاع، ولیب�ا الیوم ل�ست  هذا اقتحمت التي الدول تجارب من االستفادة خالل

  استثناء.

تتعل� �عمل�ة التسوق عبر اإلنترنت، وهذه المخاوف تتمثل في هناك مخاوف  -2

عدة أمور مثل مد� مطا�قة السلعة لما هو معروض، أو سرقة ب�انات ال�طاقة 

  االئتمان�ة، أو التحد�ات المصاح�ة لعمل�ة الشحن �ما هو الحال في لیب�ا الیوم.

 للمتسوقین كاف�ةال المعلومات من أهم سبل نجاح التسوق عبر اإلنترنت تقد�م -3

 ال�حث ومحر�ات االلكترون�ة المواقـع خـالل مـن والخـدمات السلع عن اإلنترنت عبر

  .االلكترون�ة والرسائل

إن مد� تسوق الش�اب اللیبي من مواقع التجارة اإللكترون�ة هي في المعدالت  -4

ان المتوسطة، وهذا من واقع اإلحصائ�ات التي تم الحصول علیها من خالل استب�

�ا الیوم من الدراسة، وهذه المعدالت تعتبر معقولة مقارنة �الوضع الذ� تمر �ه لیب

  في خدمة المصارف. نقص في السیولة وتدن
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