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األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
اإلسكندرية – جمهورية مرص العربية

تهدف الدراسة إىل قياس أثر إسرتاتيجيات تخفيض املخاطر املدركة للتسويق اإللكرتوين عىل القرار الرشايئ للمستهلك املرصي
عرب شبكات التواصل االجتامعي ،وتحديد اإلسرتاتيجيات األكرث تأثريا عىل القرار الرشايئ ،يف ظل عاملني :ارتفاع ظاهره الخداع
التسويقي ،وانخفاض دور أجهزة وجمعيات حامية املستهلك .وذلك من خالل تحليل العالقة بني كال من :املتغري املستقل
(اللجوء للعالمة التجارية ،اللجوء لوثيقة الضامن ،اللجوء للمنتجات أو الخدمات األغىل سعرا) عىل املتغري التابع (اتخاذ القرار
الرشايئ) ،واعتامد املتسوق اإللكرتوين عىل إسرتاتيجية الوالء للعالمة التجارية كإسرتاتيجية ذات تأثري مرتفع لتخفيض املخاطر
املدركة ،وأن غالء األسعار بسبب اإلصالحات االقتصادية التي تشهدها مرص أثرت بالسلب عىل درجة والئه لتلك العالمات،
وأدي ذلك إىل لجوئه لعالمات تجارية أخري ذات سعر أقل وجودة مناسبة.
الكلامت املفتاحية :التسويق اإللكرتوين  -املخاطر املدركة  -إسرتاتيجيات تخفيض املخاطر  -سلوك املستهلك
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يعيش العامل اليوم ثورة تكنولوجية يف مختلف قطاعات الحياة ،حيث أصبحت تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت أحد أهم مقومات بيئة األعامل التجارية يف الوقت الراهن ،لكونها تشكل حجر األساس يف النمو
واالستمرار يف ظل املنافسة الشديدة يف مجال التبادالت التجارية ،وذلك نتيجة التطور الرسيع واملستمر يف
 1تم تقديم البحث يف  ،2018/12/31وتم قبوله للنرش يف .2019/3/4
 2عىل صالح الدين عزوز :باحث بقسم التسويق  -األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
()ali_baba300@yahoo.com
 3أ.د .عالء عبد الواحد عبد الباري :نائب رئيس األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
 4د .ريم بهاء املرصي :محارض بقسم السياحة والفنادق  -األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
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مجال التقنية التكنولوجية الحديثة؛ والتي ساعدت يف ابتكار أساليب جديدة يف تقديم الخدمات التجارية
وانفتاح األسواق (السواح .)2017 ،وميكن القول إن التوجه الحديث يف عمليات التسويق اإللكرتوين هو
االعتامد بدرجة كبرية عىل وسائل االتصال الحديثة واستخدام شبكة اإلنرتنت يف البيع والرشاء ،ملا يحققه من
رسعة واختصار يف الجهد والوقت يف التنفيذ خصوصا مع تطور شبكة اإلنرتنت وزيادة رسعاتها ،التي أصبحت
تلعب دورا أساسيا يف عامل األعامل بحيث أصبحت وسيلة هامة إلنجاز مختلف األعامل التجارية (يحياوي،
.)2017
وكون مجال تكنولوجيا املعلومات مثل وسائل االتصال ورسعة تداول املعلومات وتبادلها هو األبرز ،فقد أدى
بأقل وقت
التطور يف وسائل االت ّصال إىل ت َح ِّول العامل لقرية صغرية ،فيمكن للشخص أن يتّصل مع غريه ّ
وأقل تكلفة .يعد التسويق اإللكرتوين أحد املجاالت اليل دخلت فيها وسائل االت ّصال ،والذي ظهر
ومجهود ّ
نتيجة طبيعية لتوجه ماليني من الناس لشبكة اإلنرتنت لكن زاد االهتامم بالتسويق اإللكرتوين وزاد من
انتشاره ،بظهور شبكات التواصل االجتامعي التي تحوي مئات املاليني من املستخدمني النشطني .لذلك أصبح
التسويق اإللكرتوين من أنجح استخدامات الشبكة اإللكرتونية للرشكات واملستهلكني عىل السواء؛ فسهولة
التنقل بني أماكن البيع مع اختالف املنتجات ،أدي إىل توفري الوقت والجهد؛ فتوفري الوقت ادخار للامل،
وتوفري الجهد هو ادخار للطاقة .فالتفاعل ما بني اإلنسان وتكنولوجيا التسويق اإللكرتوين ال يخلو من بعض
املخاطر التي قد يجدها العميل الحايل والعميل املحتمل لهذا النوع من االستخدامات ذات املخاطر املؤثرة
عليه ،مام يجعل تبنِّيه ألساليب التكنولوجيا عند التسويق اإللكرتوين أمرا يحتاج إىل التأين والتفكري ،ويخلق
بذلك تباينا بني هذا العميل أو ذاك عىل أساس أن التعامل بني البائع واملشرتي غري مبارش (النونو.)2007 ،
لكن يف ظل إتباع بعض الرشكات ملفهوم الخداع التسويقي عىل شبكة اإلنرتنت فإن املستهلك قد يواجه مزيدا
من املخاطر التي يتعرض لها لطبيعة بيع تلك املنتجات .وعليه فإن املستهلك قد يلجأ إىل استخدام إسرتاتيجية
أو أكرث من إسرتاتيجيات تخفيض املخاطر املدركة عند اتخاذ القرار الرشايئ .لذلك ،فإن هذا البحث مقسم
إىل  6أجزاء وهي كاآليت :أهمية الدراسة وهو ييل هذا الجزء مبارشة ،ثم املفاهيم اإلجرائية بإسرتاتيجيات
تخفيض املخاطر املدركة ويتضمن أيضا بعض املفاهيم األخرى ،ثم أهداف ومشاكل الدراسة وفروض
ومنهجية الدراسة بالقسمني الرابع والخامس عىل التوايل ويتبعهم نتائج البحث بالقسم السادس وانتهاءا
بالخامتة يف الجزء السابع.
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ترجع أهمية دراسة هذا املوضوع إىل قلة األبحاث املرصية التي تناولت موضوع تخفيض املخاطر ،وطرق
حامية املستهلك اإللكرتوين .ونظرا للتطور الهائل يف مجال التجارة اإللكرتونية الذي يشكل املستهلك أحد
أطرافه الرئيسية يف الكثري من الحاالت ،أصبح املستهلك رهينة رشوط املزود عند تعاقده إلكرتونيا من أجل
رشاء سلعة ،أو خدمه معينة هو بحاجة إليها .وبالرغم من التطور العلمي والتقني ،إال أن املستهلك ال يزال
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يتعرض لنوع من أنواع الخداع التسويقي عند تعاقده إلكرتونيا .مام يدعو إىل الحاجة إىل مثل هذه الدراسة
ومحاولة الوصول إىل حلول تساعد املستهلك وتحميه من املخاطر املدركة.
إن حاجة املستهلك إىل الحامية يف التعاقد اإللكرتوين تنبع أيضا من كون املستهلك الطرف األقل خربة ودراية
يف املعامالت التجارية اإللكرتونية ،واألقل قوة يف املعادلة االقتصادية .وتنبع أهمية هذه الدراسة أيضا من
تناولها لوضع املستهلك املرصي يف ظل انخفاض دور أجهزة وجمعيات حامية املستهلك عىل اإلنرتنت.
3

وتتلخص إسرتاتيجيات تخفيض املخاطر املدركة يف اآليت:
ـ الوالء للعالمة التجارية  :Brand Loyaltyيقصد بالعالمة التجارية "كل إشارة أو داللة يضعها التاجر أو
الصانع عىل املنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه املنتجات عن غريها من السلع املامثلة".
وأيضا هي "األسامء املتخذة شكال مميزا أو اإلمضاءات أو الكلامت أو الحروف أو األرقام أو الرسوم أو
الرموز أو األختام أو النقوش البارزة ،أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة لإلدراك بالنظر
وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مرشوع استغالل للغابات أو ثروة
طبيعية ،أو للداللة عىل أن اليشء املراد وضع العالمة عليه يعود ملالك العالمة بداعي صنعه أو انتقائه
أو اخرتاعه أو االتجار به ،أو للداللة عىل تأدية خدمة من الخدمات " (الرتييك.)2017 ،
ـ الضامن  :Warrantyيقصد بالضامن برامج خدمة السلعة أو الخدمة بعد بيعها (خدمات ما بعد البيع)
مثل :ضامن حسن جودتها وأدائها ،وتوفري مراكز لصيانتها وتوفري قطع الغيار الالزمة؛ ويعرف الضامن
عىل أنه "تأكيد من البائع للمشرتي بحسن جودة وأداء السلعة التي يحاول بیعها " (الفضيل.)2017 ،
وينقسم الغرض من الضامن إيل نوعان ،الغرض الرتويجي :والهدف منه هو تقليل درجة املخاطر التي
يشعر بها املستهلك اتجاه السلع والخدمات وتزيد من درجة إقباله عىل اقتناؤه تلك املنتجات ،ومتثل
وثيقة الضامن أهمية بالغة يف ذلك الحالة للرشكة؛ ألنه سيكون وسيلة إعالنية ملنتجاتها .الغرض الوقايئ:
وهذا النوع ميثل أهمية بالغة للرشكة من ادعاءات العمالء أو املبالغة يف مواصفات املنتج فيمثل ذلك
الغرض حامية البائع ،أو استخدامهم الخاطئ للسلع املشرتاة عىل غري ما صنعت له (الفضيل.)2017 ،
ـ املنتجات األغىل سعرا  :The Most Expensive Products or Servicesقناعة املستهلك بجودة املنتج
تتوقف عىل السعر املدفوع فيه ،مبعنى أن السلعة كلام زاد سعرها كلام زادت جودة وفاعلية املنتج.
وفرست أيضا بأنه حينام يشعر املستهلك بحاله من الشك والرتدد يف رشاء ما يرغبه ،ويكون حكمه عيل
املنتج من خالل السعر وال يلتفت لنوع املنتج ،وحينها يتأكد أن رشاء املنتج األعىل سعرا يف هذه الحالة
هو األفضل من حيث الجودة ،ألن غالبية املستهلكني يربطون بني السعر والجودة ،ويف حالة عدم وجود
معلومات يستدل بها عىل جودة املنتج املزمع رشاؤه فإن السعر هو الذي يحكم عملية الرشاء( ،العايص،
.)1997
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بعض املفاهيم األخرى
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

حامية املستهلك :هي مجموعة من القوانني والترشيعات والقواعد والسياسات التي تهدف يف النهاية
لحامية املستهلك من وقوع مخاطر قبل وبعد عمليات الرشاء ،وكذلك ضامن حقه يف عمليات االستبدال
واالسرتجاع يف حالة تلف السلعة حسب رشوط التعاقد (عروبة.)2018 ،
حامية املستهلك اإللكرتوين :هو ذلك الشخص الذي يربم العقود اإللكرتونية املختلفة من رشاء أو إيجار
أو إقراض وغريها من أجل توفري كل ما يحتاجه من سلع وخدمات إلشباع حاجات الشخصية أو العائلية
دون أن يقصد من ذلك إعادة تسويقها (تومي.)2017 ،
الخداع التسويقي :هو سلوك غري أخالقي يتعلق مبعلومات مضللة ومشوهة تحدث من البائع أو املسوق
أو املعلن ملنتج أو خدمة ما مام يتسبب يف أعباء إضافية عىل املشرتي نتيجة استخدام مامرسات غري
أخالقية (تومي.)2017 ،
التسويق اإللكرتوين :هو نظام تسويق تفاعيل ذو مدخل ترويجي وتوزيعي معا ،يعتمد عىل واحد أو
أكرث من أساليب اإلعالن (الربيد العادي ،الهاتف ،الفاكس ،الكتالوج ،البيع الشخيص ،الربيد اإللكرتوين
وتطبيقات اإلنرتنت )...من خالل تقديم عرض (سلعة ،خدمة ،فكرة )...إىل فئة من العمالء مستهدفني
بدقة ،أو عمالء محتملني أو مانحني ترجى منهم استجابة فورية وقابلة للقياس تتمثل يف (طلب رشاء،
الحصول عىل معلومات واستفسارات أو تقديم شكاوى أو ردود أفعال حول العرض املقدم) ،كام يتميز
بأسلوب التوجه الشخيص (واحد لواحد) حيث تستلزم هذه النشاطات االستناد إىل قاعدة معطيات
تسويقية فعالة ،من أجل العمل عىل بناء وتعزيز عالقات مستدمية مع العمالء (مسالته.)2017 ،
وسائل الدفع اإللكرتوين :هي وسائل تتم كل عملياتها إلكرتونيا ،بدون وجود حواالت أو قطع نقدية يف
التعامل .كام يعرف الدفع اإللكرتوين عىل أنه "عملية تحويل األموال والتي هي يف األساس مثن لسلعة أو
خدمة بطريقة رقمية أي باستخدام أجهزة الكمبيوتر ،أو الهواتف الذكية أو أي طريقة أخري إلرسال
البيانات" (بوعزة.)2014 ،
التسوق عرب اإلنرتنت :املقصود بالتسوق عرب شبكة اإلنرتنت ما يفعله املستهلكون للبحث عىل ما يلبي
احتياجاتهم أو يشبع رغباتهم من بني البدائل املتاحة بالسوق ،فيشار إىل التسوق بكلمة Shopping
بينام يشار إىل التسويق بكلمة  .Marketingفإذا قلنا إن التسويق هو اإلطار األكرث اتساعا ،ثم يليه
التسويق اإللكرتوين ،ثم يتبع التسويق االلكرتوين مجال أكرث تخصصا وهو التسويق عرب اإلنرتنت .فإن
التسويق عرب اإلنرتنت يتبعه مجال أكرث تخصصا وأكرث احرتافية وهو التسويق عرب شبكات التواصل
االجتامعي ،وهو يشري إىل القيام بالوظائف التسويقية عرب شبكات اإلنرتنت املخصصة للتواصل االجتامعي
بني األفراد من مختلف أنحاء العامل (أبو املجد.)2005 ،
القرار الرشايئ :تلك االجراءات املرتبطة بقيام فرد أو جامعة باالختيار ورشاء منتج معني بغرض اشباع
الحاجات والرغبات (بريك.)2017 ،
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أنواع املخاطر التي يواجهها املستهلك عند اتخاذ القرار الرشايئ
ـ املخاطر املتعلقة بأداء املنتج ،وبصدد ذلك أن املنتج لن يقوم بأداء ما هو متوقع منه.
ـ املخاطر املادية التي ميكن أن يتعرض لها املستهلك أثناء استخدام املنتج.
ـ املخاطر املرتبطة باملبلغ املدفوع يف رشاء املنتج مقابل القيمة التي يحصل عليها.
ـ املخاطر االجتامعية املتعلقة بعدم رضا األصدقاء والزمالء عن املنتج الذي تم رشائه.
ـ املخاطر املتعلقة بالوقت املنقيض يف البحث عن املنتج وخاصة إذا كان الهدف هو البحث عن ماركة
معينة (هامم.)2017 ،
مفهوم املخاطر املدركة " :يركز مفهوم املخاطر املدركة عىل الطبيعة الشخصية أو الذاتية لإلدراك ،حيث مييل
املستهلكون إىل إدراك املخاطر وفقا لشخصياتهم وخرباتهم ،مبعنى أن املخاطر ليس مفهوما مطلقا وعليه
فإن تحمل املخاطر عند الرشاء يختلف من شخص إىل آخر ،وأن املستهلكني ينتقون إسرتاتيجيات لتقليل
املخاطرة عند الرشاء .وفقا لهذا املفهوم فإن الدور الذي يلعبه هذا املفهوم يف سلوك املستهلك يركز عىل
ثالثة أبعاد أساسية (عبد الرحيم:)2011 ،
ـ أن متخذ القرار هو املستهلك وفقا لهذا املفهوم ،فهو املخول له االختيار ما بني بديل وآخر بناء عىل
تجربة سابقة أو آراء مستهلكني أخرين؛ وبالطبع ال يكون هذا الخيار نتائجه غري مؤكدة فقط ولكن قد
يكون سلبيا أيضا.
ـ أن حالة عدم التأكد التي يواجها املستهلك ،فإنه يسعى للبحث عن مزيد من املعلومات والتي تأيت من
العديد من املصادر ،والتي تؤدي إىل تخفيض حجم ما يشعر به من مخاطر إىل ذلك املستوى الذي ميكنه
من اتخاذه للقرار يف ظل مستوى مقبول له من الثقة والسهولة.
ـ أن املستهلك هو فرد يحاول أن يحل مشكالته الخاصة وإشباع رغباته بالرشاء بطريقة تتصف بالرشد،
وليس بصورة ناجحة دامئا.
أي أن هذه األبعاد تتلخص يف:
ـ عدم التأكد من الهدف من الرشاء.
ـ عدم التأكد من قدرة ما يتم رشاؤه عىل إشباع رغباته.
ـ إدراك املستهلك لنتائج سلبية محتملة يف حالة قيامة بالرشاء أو عدم الرشاء ،وفشل الرشاء يف تحقيق
الهدف منه.
أما بالنسبة لألنواع املحددة للمخاطر املدركة فتعني " تلك الخسائر أو املخاطر املدركة التي يدركها املستهلك
عند الرشاء ويخىش وقوعها " (أسعد وآخرون.)2013 ،
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جاءت هذه الدراسة كمحاولة للتعرف عىل أفضل إسرتاتيجيات تخفيض املخاطر املدركة للتسويق اإللكرتوين
املصاحبة للقرار الرشايئ للمنتجات التي يتم الرتويج لها عىل شبكات التواصل االجتامعي يف مرص ،وتتمثل
أهم األهداف فيام ييل:
 .1تحديد اإلسرتاتيجية األكرث تأثريا عىل القرار الرشايئ للمستهلك عند التسويق اإللكرتوين.
 .2التعرف عىل أشكال املخاطر املدركة للتسويق اإللكرتوين املؤثرة عىل قرارات الرشاء عرب اإلنرتنت.
 .3التوصل إىل مجموعة من النتائج والتوصيات التي تفيد الباحث والباحثني والرشكات والعمالء.
مع ازدياد وانتشار دور اإلنرتنت يف مرص واإلقبال الهائل عىل استخدام شبكات التواصل االجتامعي ،أصبح
استخدام اإلنرتنت ذو أهمية بالغة يف مختلف املجاالت؛ سواء كان يف البيع من جانب الرشكات أو الرشاء من
جانب املستهلكني .ولكن مدى التوسع يف استخدام اإلنرتنت كوسيلة للرشاء مازال شيئا حذرا للمستهلك
املرصي لعدم خربة املستهلكني يف التعامل مع تلك املواقع؛ وكون تلك البيئة مختلفة عن التسويق التقليدي،
وكون املستهلك ال يتمكن من ملس املنتج أو رؤيته أو فحصه وذلك لطبيعة بيع املنتج ،وكذلك لوجود ضعف
وعدم ثقة الكثري يف التعامالت املالية اإللكرتونية عند اتخاذ القرار الرشايئ مام يعرضه لنوع من أنواع الخداع
التسويقي أو أكرث .ومن ثم تأثره بنوع من أنواع املخاطر املحتملة أو أكرث عند اتخاذ القرار الرشايئ .تأيت
إسرتاتيجيات تخفيض املخاطر املدركة للتسويق اإللكرتوين لتكون ركيزة يستند إليها املستهلك لحني تغيري
سلوكه الرشايئ لتخفيض درجة مخاطر الرشاء ،ومن هنا تأيت مشكلة الدراسة لقياس أثر إسرتاتيجيات تخفيض
املخاطر املدركة للتسويق اإللكرتوين عىل اتخاذ القرار الرشايئ للمستهلك املرصي عرب شبكات التواصل
االجتامعي ،يف ظل عاملني:
ـ ارتفاع ظاهرة الخداع التسويقي عىل شبكات التواصل االجتامعي.
ـ انخفاض دور أجهزة وجمعيات حامية املستهلك عىل شبكات التواصل االجتامعي.
5

ـ الفرض األول :اللجوء للعالمة التجارية يؤدي لتخفيض مخاطر التسويق اإللكرتوين عند اتخاذ القرار
الرشايئ.
ـ الفرض الثاين :اللجوء للضامن ورد الثمن يؤدي لتخفيض مخاطر التسويق اإللكرتوين عند اتخاذ القرار
الرشايئ.
ـ الفرض الثالث :اللجوء للمنتجات أو الخدمات األغىل سعرا يؤدي لتخفيض مخاطر التسويق اإللكرتوين
عند اتخاذ القرار الرشايئ.
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تتناول منهجية وإجراءات الدراسة امليدانية ،بالتعرف عىل منهج الدراسة ومجتمع الدراسة والعينة املختارة،
وكذلك أدوات الدراسة ،واألساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة )أبو عمة.)2007 ،
ـ املتغري املستقل :ويتمثل يف إسرتاتيجيات تخفيض املخاطر ،ويتكون من ثالثة أبعاد (العالمة التجارية،
الضامن ،املنتجات أو الخدمات األغىل سعرا).
ـ املتغري التابع :ويتمثل يف القرار الرشايئ ،ويتكون من خمسة أبعاد ملراحل القرار الرشايئ (الشعور بالحاجة،
البحث عن املعلومة ،تقييم البدائل ،اتخاذ القرار ،سلوك ما بعد الرشاء).
املتغريات املستقلة
(اسرتاتيجيات تخفيض املخاطر)

املتغري التابع
(قرار الرشاء)

الوالء للعالمة التجارية

الشعور بالحاجة

البحث عن املعلومات
رشاء املنتجات أو
الخدمات األعىل سعرا

تقييم البدائل
إتخاذ القرار الرشايئ
سلوك ما بعد الرشاء

الضامن ورد الثمن
شكل  :1منوذج الدراسة

ويعد السبب الرئييس يف اختيار اسرتاتيجيات البحث من خالل استقصاء طرحه الباحث عيل عينة ميرسة
مكونه من  25مفردة من املتسوقني الحاليني؛ حيث وجد أن أكرث اإلسرتاتيجيات إهتامما من جانب املتسوقني
هم ثالث إسرتاتيجيات لتخفيض مخاطر للتسويق اإللكرتوين من ضمن سبعة إسرتاتيجيات والتي متت عليهم
الدراسة( :الوالء للعالمة التجارية لتخفيض مخاطر التسويق اإللكرتوين ،الضامن ورد الثمن املنتج لتخفيض
مخاطر التسويق اإللكرتوين ،املنتجات أو الخدمات األغىل سعرا لتخفيض مخاطر التسويق اإللكرتوين ،البحث
عن املعلومات ،تأجيل الرشاء ،املتاجر املشهورة ،سمعة املتجر ،الدفع عنــد االستالم).
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ـ البيانات األولية (أسلوب البحث امليداين) :يعتمد الباحث عىل استخدام استقصاء من تصميم الباحث
مبني عىل عينة من العمالء وينقسم االستقصاء إىل نوعني؛ األول :استامرة استبيان ورقي مطبوع الختبار
العينة ،والثاين :إنشاء استامرة استبيان إلكرتوين عىل ( ،)Googleمن خالل شبكة اإلنرتنت وإرسالها ايل
أكرب عدد ممكن للوصول ايل نتائج إيجابية.
ـ البيانات الثانوية (أسلوب البحث املكتبي) :وتتمثل يف الكتب والدوريات العلمية ،الرسائل الجامعية،
البحوث واملقاالت وغريها باللغة العربية واإلنجليزية ،من خالل مصادر بنك املعرفة املرصي املختلفة
( .)www.ekb.egكام يعتمد الباحث عيل اإلحصائيات الصادرة من الجهاز املركزي للتعبئة العامة
واالحصاء وزارة االتصاالت واملعلومات ومثيالتها ومن بعض املواقع اإللكرتونية املتخصصة.
مجتمع الدراسة :يتكون مجتمع الدراسة من املتسوقني الذين يستخدمون شبكات التواصل االجتامعي
للتسويق اإللكرتوين ،كمواقع تستخدمها الرشكات للرتويج ملنتجاتها وخدمات ،عىل مستوي جمهورية مرص
العربية.
عينــة الــدراسة :نظرا لكرب حجم املجتمع وصعوبة حرص جمع مفرداته ،ونظرا لتعذر توفري إطار معاينة
ملثل هذا املجتمع؛ قام الباحث باختيار عينة ميرسة للبحث ،حيث يعد هذا املجتمع من املجتمعات الكبرية
واملفتوحة (بازرعة .)2001 ،وىف ظل حجم مجتمع الدراسة الذي يزيد عن ( )1,000,000مفردة ،ومعامل
ثقة ( )%95وحدود خطأ ( ،)%5 ±حيث أعتمد الباحث يف تحديد حجم العينة الحد األدىن للعينة هو
( )384مفردة ،وقد تم توزيع ونرش ( )450إستبيانة الكرتونيه بشكل عشوايئ بعد التأكد من أن املستجيب
تنطبق عليه رشوط عينة الدراسة .بلغ عدد االستبيانات التي تم رفضها لنقص البيانات أو لعدم جديتها ()25
استبيانة وتبني أن الصالح بلغ ( )425استبيانة.
حدود الـــدراسة :تم إجراء هذا البحث يف إطار أوال حدود موضوعية؛ يقترص البحث عىل موضوع
إسرتاتيجيات تخفيض املخاطر املدركة التي يحاول املستهلك اللجوء اليها عند تبنيه القرار الرشايئ عند
التسويق اإللكرتوين .ثانيا حدود برشية؛ أهتم البحث باستقصاء آراء كل من العمالء الحاليني واملحتملني
الذين يتسوقون إلكرتونيا ملنتجات أو خدمات الرشكات التي تروج ملنتجاتها عرب شبكات التواصل االجتامعي.
ثالثا حدود زمنية؛ متت عملية جمع البيانات واملعلومات عن موضوع إسرتاتيجيات تخفيض املخاطر املدركة
للتسويق اإللكرتوين ومراحل القرار الرشايئ لعامي  2017و .2018ورابعا حدود مكانية؛ أي عىل مستوي
جمهورية مرص العربية.
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يستعرض هذا القسم النتائج الخاصة بالدراسة وما تشتمل عليه من نتائج إحصائية واختبار لفرضيات
الدراسة؛ تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية للتوصل إىل نتائج الدراسة وذلك باستخدام الربنامج
اإلحصايئ ) )SPSS V.25وذلك بهدف التحقق من صحة فروض الدراسة ،وقد تم استخدام األساليب
اإلحصائية التالية (أبو عمة وآخرون.)2007 ،
ـ مقاييس النزعة املركزية والتشتت.
ـ معامل ارتباط بريسون.
ـ أسلوب تحليل االنحدار الخطى البسيط.
ـ معامل التحديد.
أظهرت النتائج أن " ،"Facebookتعد الشبكة االجتامعية التي تتمتع بأكرب عدد من املستخدمني النشطني
ويدل هذا عىل أن الرشكات تستند إىل املميزات التي تتيحها تلك الشبكة للرتويج ملنتجاتها وخدماتها للعمالء
التي تريد استهدافهم ،ثم يأيت ترتيب باقي املواقع طبقا للنتائج اإلحصائية كام هو موضح يف جدول .1
جدول  :1النسب اإلحصائية ملواقع التواصل االجتامعي
مواقع التواصل االجتامعي التي من خاللها قمت بالتسويق اإللكرتوين
االستجابات
نسبة الحاالت
املوقع
العدد النسبة املئوية
%90.3
%57.8
372
Facebook
%30.1
%19.3
124
Whats app
%13.3
%8.7
56
Instagram
%9.5
%6.1
39
YouTube
%5.6
%3.6
23
LinkedIn
%3.9
%2.5
16
Google plus
%3.4
%2.2
14
Twitter
%156.3
%100
644
اإلجاميل

أظهرت نتائج التوصيف اإلحصايئ ملفردات العينة حسب (املنتجات أو الخدمات التي قمت برشائها خالل
الفرتة السابقة) أن أكرث املنتجات رشاء من خالل مواقع التواصل االجتامعي هي (الهواتف واإللكرتونيات) ثم
يليه (املالبس وأدوات التجميل) .وميكن مالحظة أن حجم املتاجر الخاصة بالهواتف واإللكرتونيات واملتاجر
الخاصة باملالبس وأدوات التجميل منترشة عىل نطاق واسع يف مرص وهذا يدل عىل أن تلك الرشكات نجحت
يف الرتويج لتلك املنتجات عرب مواقع التواصل االجتامعي ،كام هو موضح بجدول .2
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جدول  :2النسب اإلحصائية للمنتجات أو الخدمات
املنتجات أو الخدمات التي قمت برشائها خالل الفرتة السابقة
االستجابات
نسبة الحاالت
املنتج
النسبة املئوية
العدد
%51.2
%20.8
210
هواتف وإلكرتونيات
%50.5
%20.5
207
مالبس وأدوات تجميل
%24.6
%10.0
101
طعام
%17.6
%7.1
72
أدوات منزلية ومطبخ
%13.7
%5.5
56
سياحة وطريان وترفيه
%11
%4.5
45
خدمات إلكرتونية
%168.5
%100
691
اإلجاميل

أوضحت نتائج التوصيف اإلحصايئ ملفردات العينة حسب (طريقة الدفع) أن الدفع اإللكرتوين ال يلقى إقباال
كبريا لدى التسويق اإللكرتوين يف املجتمع املرصي ،يف ظل حالة الرتويج له عرب الوسائل املختلفة واملميزات
التي تتيحها رشكات الدفع اإللكرتوين ،وسيبقي الدفع عند االستالم هي الوسيلة التي يفضلها العمالء لشعورهم
باألمان .لذلك بلغت نسبتها %78.4؛ عىل الجانب اآلخر وامللفت للنظر أن الهواتف الذكية أصبحت جزء من
حياة كل مرصي ،فمع تزايد عدد الرشكات العاملة يف خدمات (الدفع عرب الهاتف املحمول) يف مرص مثل
خدمة (فودافون كاش) والتي تتيح الدفع اإللكرتوين من محفظة تتسم باملرونة والرسعة عند االستخدام ،إال
أنها مل تلقى إقباال حتى اآلن والذي مل تتجاوز نسبتها يف النتائج اإلحصائية ملخرجات العينة  %1من املتعاملني
يف السوق اإللكرتونية ،كام هو موضح بجدول .3
جدول  :3النسب اإلحصائية لطرق الدفع اإللكرتونية
املنتجات أو الخدمات التي قمت برشائها خالل الفرتة السابقة
االستجابات
نسبة الحاالت
املنتج
النسبة املئوية
العدد
%87.1
%78.4
370
هواتف وإلكرتونيات
%23.1
%20.8
98
الدفع عند االستالم
%0.9
%0.8
4
كارت الفيزا
%111.1
%100
472
اإلجاميل

التوصيف اإلحصايئ ملفردات العينة طبقا للعمر أظهرت النتائج أن األفراد أقل من  25عام ،نسبتهم بلغت يف
العينة  ،%20.2ونسبة األفراد التي ترتاوح أعامرهم من  25إىل أقل من  35عام يف العينة هي  ،%47.8ونسبة
األفراد الذين أعامرهم من  35إىل أقل من  45عام يف العينة هي  ،%25.6ونسبة األفراد الذين أعامرهم من
 45إىل أقل من  55عام يف العينة هي  ،%5.4وأن التسويق اإللكرتوين مل يكن يف دائرة اهتامم الفئات العمرية
التي تزيد أعامرهم من  55عام فأكرب يف العينة وكانت نسبتهم هي  ،%0.9كام هو موضح بجدول .4
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جدول  :4النسب اإلحصائية لألعامر
الفئة العمرية
أقل من  25عام
من  - 25أقل من  35عام
من  - 35أقل من  45عام
من  - 45أقل من  55عام
من  55عام فأكرب
اإلجاميل

االستجابات
النسبة املئوية
التكرارات
20.2
86
47.8
203
25.6
109
5.4
23
0.9
4
100
425

أظهرت نتائج التوصيف اإلحصايئ ملفردات العينة طبقا للتعليم أن نسبة األفراد الحاصلني عىل مؤهل أقل
من متوسط يف العينة هي  ،%2.4وهذا يدل عىل أن التكنولوجيا أثرت يف جميع الفئات لكن النسبة األكرب
ألصحاب املؤهالت الجامعية والتي بلعت نسبتهم  ،%54.1وهم األكرث نضوجا ،تليهم أصحاب الدراسات
العليا .كام هو موضح بجدول .5
جدول  :5النسب اإلحصائية للتعليم
مستوى التعليم
أقل من املتوسط
مؤهل متوسط
مؤهل جامعي
دراسات عليا
اإلجاميل

االستجابات
التكرارات النسبة املئوية
2.4
10
5.4
23
54.1
230
38.1
162
100
425

التوصيف اإلحصايئ ملفردات العينة حسب الجنس؛ أظهرت النتائج أن نسبة الذكور يف العينة  ،%63.8بينام
نسبة اإلناث هي  .%36.2وأن تلك النسب للمشرتين عرب اإلنرتنت اقرتبت بشكل كبري جدا من املؤرشات
املذكورة يف جزء مستخدمي موقع التواصل االجتامعي الفيسبوك لعام ( .)2016حيث أن نسبة الذكور الذين
يستخدمون موقع التواصل االجتامعي فيسبوك بلغ  %65بينام بلغت نسبة اإلناث  %35لذلك العام .كام
هو موضح بجدول .6
جدول  :6النسب اإلحصائية للنوع  /للجنس
مستوى التعليم
أنثى
ذكر
اإلجاميل

االستجابات
التكرارات النسبة املئوية
36.2
154
63.8
271
100
425

أظهرت نتائج التوصيف اإلحصايئ ملفردات العينة حسب (وسيلة الـدخــول عىل اإلنرتنت بواسطة) أنه مع
تزايد املرونة التي يقدمها الهاتف املحمول وتالزمه مع املستخدمني ،وتكلفته املناسبة للجميع ،تلك الخصائص
11

أثر إسرتاتيجيات تخفيض املخاطر املدركة للتسويق اإللكرتوين عىل القرار الرشايئ  ....أ .عيل عزوز ،أ.د .عالء عبد الباري ،د .ريم املرصي

الفريدة انعكست عىل التسويق اإللكرتوين إيجابيا ،كام أشارت نتائج التحليل االحصايئ للعينة والتي تخطت
نصف العينة  .%54.3كام هو موضح بجدول .7
جدول  :7النسب االحصائية لوسيلة الدخول إىل االنرتنت
املنتجات أو الخدمات التي قمت برشائها خالل الفرتة السابقة
االستجابات
نسبة الحاالت
الوسيلة
النسبة املئوية
العدد
%91.3
%54.3
387
موبايل
%49.8
%29.6
211
الب توب
%17.0
%10.1
72
جهاز كمبيوتر منزيل
%10.1
%6.0
43
تابلت
%168.2
%100.0
713
اإلجاميل

املحور األول :الرتتيب التنازيل للمتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات أقسام املحور االول
"إسرتاتيجيات تخفيض مخاطر التسويق اإللكرتوين" .توضح الجداول ( )10 ،9 ،8نتائج التحليل اإلحصايئ
للمتغريات املستقلة واملتمثلة يف :الوالء للعالمة التجارية (جدول  ،)8الضامن (جدول  ،)9ورشاء املنتجات
األغىل سعرا (جدول .)10
جدول  :8نتائج التحليل اإلحصايئ لعامل الوالء للعالمة التجارية
الـــوالء للعالمة التجارية
رقم

املتوسط
الحسايب

العبارة

1

أري أن العالمة التجارية تحمي من املنتجات املقلدة وتقلل
املخاطر

4.26

2

العالمة التجارية تساهم يف والء املستهلك لبعض الرشكات

4.25

3
4
5
6
7

من املمكن اللجوء لعالمة تجارية أخري ذو جودة أعيل وسعر
أقل
يتم اللجوء لعالمة تجارية بديلة يف حالة عدم تواجد عالمتي
التجارية املفضلة
األوضاع االقتصادية وحالة الغالء تقلل من أهمية الوالء للعالمة
التجارية
أحيانا اشعر بالخوف من رشاء عالمتي التجارية املفضلة من أي
موقع
ال أهتم بالسعر عند اقتنايئ للعالمة التجارية التي أفضلها

12

االنحراف ترتيب درجة
املعياري العبارة املوافقة
مرتفعة
1
0.940
جدا
مرتفعة
2
0.773
جدا

4.20

0.982

3

مرتفعة

3.83

0.913

4

مرتفعة

3.81

1.117

5

مرتفعة

3.80

1.028

6

مرتفعة

3.41

1.273

7

مرتفعة
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جدول  :9نتائج التحليل اإلحصايئ لعامل الضامن
الضامن ورد الثمن
رقم

املتوسط
الحسايب

العبارة

8

يشجع الضامن املشرتي عىل رشاء املنتجات الجديدة

4.35

9

تعد مدة الضامن الطويلة عامل إغراء كبري يف قرار الرشاء

4.25

10

ي َولِد الضامن رضا العمالء التام عن املنتج
خدمة الضامن تدفع العمالء لتكرار عملية الرشاء بغض النظر عن
السعر
ال أقدم عىل ِرشاء منتج بدون ضامن علام بأن سعره أقل 20
ال تعطي بعض الرشكات ضامن للمنتجات أفضل مام أتوقع
أتَفادي استخدام التسويق عرب االنرتنت لعدم استطاعتي إرجاع ما
أشرتيه
دامئا ما ترصح الرشكات عن وجود ضامن يف املنتجات املباعة عرب
االنرتنت

4.10

11
12
13
14
15

االنحراف ترتيب درجة
املعياري العبارة املوافقة
مرتفعة
1
0.737
جدا
مرتفعة
2
0.965
جدا
مرتفعة
3
0.973

4.00

1.005

4

مرتفعة

3.95
3.94

1.073
0.816

5
6

مرتفعة
مرتفعة

3.80

1.085

7

مرتفعة

3.42

1.114

8

مرتفعة

جدول  :10نتائج التحليل االحصايئ لعامل املنتجات أو الخدمات األغىل سعرا
شــراء الـمـنتـجـــات أو الخدمات األغىل سـعـــــرا
املتوسط االنحراف ترتيب درجة
العبارة
رقم
الحسايب املعياري العبارة املوافقة
مرتفعة
1
0.898
3.97
 16أحيانا ما يكون املنتج األغىل سعرا ال يفوق توقعايت
مرتفعة
2
0.974
3.80
 17من املمكن تجربة منتج أو خدمة أغيل سعرا لنصيحة األخرين يل
مرتفعة
3
0.995
3.74
 18اللجوء لرشاء املنتجات األغىل سعرا لتقليل درجة املخاطر املدركة
مرتفعة
4
1.145
3.58
 19لدي قناعة بأن املنتج األغىل سعرا ذو جودة عالية
متوسطة
5
1.246
 20أشرتي هذا املنتج لوجود قطعة واحدة منه علام بأن سعره مرتفع 3.23

املحور الثاين :الرتتيب التنازيل للمتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات أقسام املحور الثاين
"مـراحــل اتـخـاذ الـقــرار الشـــرائــي" الخمسة .توضح الجداول التالية التحليل اإلحصايئ للعامل التابع
وهو القرار بالرشاء املتمثل يف :الشعور بالحاجة (جدول  ،)11البحث عن املعلومات (جدول  ،)12تقييم
البدائل (جدول  ،)13اتخاذ القرار الرشايئ (جدول  ،)14التقييم بعد الرشاء (جدول .)15

13
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جدول  :11نتائج التحليل اإلحصايئ لعامل الشعور بالحاجة
شــراء الـمـنتـجـــات أو الخدمات األغىل سـعـــــرا
املتوسط االنحراف ترتيب
العبارة
رقم
الحسايب املعياري العبارة
 21تثري املنتجات الجديدة املعلن عنها عىل شبكات التواصل حاجات
مرتفعة
1
0.945
3.81
جديدة لدي
مرتفعة
2
0.914
3.60
 22املنتجات املعلن عنها تتاميش مع التغري املستمر لحاجايت
 23أشعر بأن املنتجات املعلن عنها عىل شبكات التواصل تلبي
مرتفعة
3
0.945
3.56
احتياجايت
 24أقوم بفتح اإلعالنات التي تظهر عىل شبكات التواصل للتعرف عىل
متوسطة
4
1.206
3.37
مواصفات املنتجات والخدمات
 25ال أهتم بأي منتجات تظهر عىل مواقع التواصل ألنني أشرتي من
متوسطة
5
1.167
3.15
املواقع الرسمية
درجة
املوافقة

جدول  :12نتائج التحليل اإلحصايئ لعامل البحث عن املعلومات
البحث عن املعلومات
رقم
26
27
28
29
30
31
32
33

املتوسط االنحراف ترتيب
الحسايب املعياري العبارة

العبارة
اللجوء ملحركات البحث مثل جوجل وياهو للحصول عىل
املعلومات
من خالل معرفتي باالسم التجاري ميكنني الحكم عيل جودة
املنتج أو الخدمة
أشعر بأنني بحاجة إىل مداومات إضافية من (األرسة ،قادة الرأي،
األصدقاء باإلضافة ملعلومات مواقع التواصل االجتامعي
اللجوء ايل أصدقايئ عىل مواقع التواصل ألخذ آرائهم عن بعض
املنتجات
توفر شبكة التواصل معلومات عن آراء املستهلكني السابقة
للمنتج املعلن عنه حاليا
تقدم شبكة التواصل االجتامعي معلومات عن املنتجات البديلة
توفر شبكات التواصل الكثري من املعلومات الحقيقية عن أسعار
ومواصفات املنتجات
ظهور موقع الرشكة يف أول  4نتائج للبحث يجعلني أشرتي املنتج
وانا مطمنئ

14

درجة
املوافقة
مرتفعة
جدا

4.33

0.720

1

3.95

0.926

2

مرتفعة

3.93

0.912

3

مرتفعة

3.84

0.907

4

مرتفعة

3.77

0.919

5

مرتفعة

3.64

0.987

6

مرتفعة

3.62

0.990

7

مرتفعة

3.32

1.086

8

متوسطة
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جدول  :13نتائج التحليل اإلحصايئ لعامل تقييم البدائل
تقييم البدائل
رقم
34
35
36
37
38

املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري

العبارة
أعقد مقارنات بني بدائل املنتجات أو الخدمات املتاحة عند
اتخاذ قرار الرشاء
أعتمد عىل املعايري والخصائص الفنية لتقييم املنتجات أو
الخدمات
تكفي التجربة السابقة ملنتج تم رشائه عرب االنرتنت يف الحكم
عيل الجودة
توفر شبكة التواصل االجتامعي معلومات للتعرف عيل أبرز
البدائل املتاحة
األسعار املتاحة عىل شبكات التواصل تناسب قدرايت الرشائية

ترتيب درجة
العبارة املوافقة

4.16

0.809

1

مرتفعة

4.16

0.828

2

مرتفعة

3.76

1.058

3

مرتفعة

3.66

1.027

4

مرتفعة

3.56

0.917

5

مرتفعة

جدول  :14نتائج التحليل االحصايئ لعامل اتخاذ القرار الرشايئ
رقم
39
40
41
42
43

اتخاذ القرار الرشايئ
املتوسط
العبارة
الحسايب
ميتاز الرشاء عرب شبكات التواصل االجتامعي بالبساطة والسهولة 3.95
هناك سياسة متبعة من بعض الرشكات بعدم عرض األسعار
وتأجيلها لحني استفسار العميل عن السعر عيل املنتج املعلن 3.66
عىل شبكات التواصل االجتامعي
3.60
هناك درجة أمان وخصوصية عالية عند اتخاذ القرار الرشايئ
3.57
يحتاج الرشاء عرب شبكات التواصل االجتامعي وقتا أطول
تلتزم الرشكات التي تعلن عن منتجاتها باألسعار ومواعيد
3.57
التسليم

االنحراف
املعياري
0.910

ترتيب درجة
العبارة املوافقة
مرتفعة
1

1.225

2

مرتفعة

1.024
1.174

3
4

مرتفعة
مرتفعة

0.950

5

مرتفعة

جدول  :15نتائج التحليل االحصايئ لعامل التقييم بعد الرشاء
تقييم البدائل
رقم

العبارة

44

سأنقل وجهة نظري عن املنتج لألخرين والرشكة
تتيح الرشكات عىل شبكات التواصل بالتعبري عن مالحظايت عن
املنتجات
الرشكات التي تعلن عن منتجاتها عىل شبكات التواصل تأخذ
برأي املستهلكني
تتطابق خصائص املنتج مع حجم توقعايت بعد تجربته
املنتجات املشرتاة عرب اإلنرتنت ال تعيش العمر االفرتايض لها
أشعر برضاء من خدمات ما بعد البيع ملا تم رشائه عرب شبكات
التواصل االجتامعي
أجهزة وجمعيات حامية املستهلك لها دور فعال يف حالة الخداع
يف املنتج بعد تجربته

45
46
47
48
49
50

15

املتوسط االنحراف ترتيب
الحسايب املعياري العبارة
1
0.789
4.14

درجة
املوافقة
مرتفعة

3.64

0.947

2

مرتفعة

3.50

0.962

3

مرتفعة

3.48
3.28

0.957
0.963

4
5

مرتفعة
متوسطة

3.25

1.112

6

متوسطة

3.00

1.326

7

متوسطة
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تتمثل يف اختبار فروض الدراسة املتمثلة يف العالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع وكيفية واتجاه تأثري
األول عىل األخري.

العالقة بني اللجوء للعالمة التجارية وأثر ذلك عىل اتخاذ القرار الرشايئ
متت دراسة االرتباط باستخدام معامل ارتباط بريسون؛ بالنظر إىل الجدول رقم  16ميكننا مالحظة أن قيمة
معامل ارتباط بريسون هي  0.504وهذا يعني أن العالقة بني اللجوء للعالمة التجارية واتخاذ القرار الرشايئ
عالقة طردية متوسطة حيث أنه مع زيادة اللجوء للعالمة التجارية يصحبه زيادة يف اإلقبال عىل الرشاء،
وبالنظر إىل قيمة (( )sig = 0.000مستوي املعنوية) نجد أنها أقل من  0.05وبالتايل فإن معامل االرتباط
معنوي ،أي أنه هناك عالقة معنوية بني اللجوء للعالمة التجارية واتخاذ القرار الرشايئ.
جدول  :16العالقة بني اللجوء للعالمة التجارية واتخاذ القرار الرشايئ باستخدام معامل ارتباط بريسون
تحليل االرتباط
اتخاذ القرار الرشايئ
1
Pearson Correlation
اتخاذ القرار الرشايئ )Sig. (2-tailed
425
N
**.504
Pearson Correlation
اللجوء للعالمة
0.000
)Sig. (2-tailed
التجارية
425
425
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
اللجوء للعالمة التجارية
**.504
0.000
425
1

بالنسبة ألسلوب االنحدار الخطي البسيط؛ بالنظر إىل الجدول رقم  17نجد أن قيمة معامل التحديد  R2نجد
أنها تساوي  0.254أي أن (اللجوء اىل العالمة التجارية) استطاعت أن تفرس  %25.4من االختالفات يف قيم
اتخاذ القرار الرشايئ
جدول  :17منوذج االنحدار الخطي البسيط
Model Summary
Std. Error of the Estimate Adjusted R Square R Square R Model
12.43971
0.252
0.254 .504a
1

متت اختبار معنوية النموذج :الفرض العدمي :النموذج غري معنوي (ليس له تأثري) ،الفرض البديل :النموذج
معنوي (له تأثري) بالنظر إىل الجدول رقم  18نجد أن قيمة  prop (F-statistic) = 0.0000وهي أقل من
 Alpha =0.05وبالتايل نرفض الفرض العدمي ،أي أن النموذج معنوي ،أي أن اللجوء إىل العالمة التجارية
لها تأثري عىل املتغري التابع (اتخاذ القرار الرشايئ).
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جدول  :18تحليل التباين ANOVA

1

Model
Regression
Residual
Total

ANOVAa
Df
Sum of Squares
1
22295.435
423
65457.704
424
87753.139

Mean Square
22295.435
154.746

F
144.077

Sig.
.000

موضح رشح معلامت النموذج؛ بالنظر إىل الجدول رقم  19نجد أن معنوية النموذج  .2.121 = Betaوبالنظر
إىل قيمة  sig=0.000وهي أقل من  .Alpha = 0.05إذن نرفض الفرض العدمي (أي أن املعلمة معنوية)،
أي أن املتغري املفرس (اللجوء اىل العالمة التجارية) له تأثري عىل املتغري التابع (اتخاذ القرار الرشايئ) .أي أنه
إذا زاد اللجوء للعالمة التجارية مبقدار وحدة واحدة فإنه ستزيد القابلية التخاذ القرار الرشايئ يف املتوسط
مبقدار  2.12وحدة ،وبالتايل إن العالمة التجارية هي إحدى إسرتاتيجيات لتخفيض املخاطر املدركة للتسويق
اإللكرتوين.
جدول  :19معلامت النموذج
Model
1

)(Constant
اللجوء اىل العالمة التجارية

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
4.909
51.359
0.177
2.121

Standardized
Coefficients
Beta
0.504

T

Sig.

10.463
12.003

0.000
0.000

العالقة بني اللجوء للضامن ورد الثمن وأثره عىل اتخاذ القرار الرشايئ
متت دراسة االرتباط باستخدام معامل ارتباط بريسون ،من الجدول رقم  20ميكننا مالحظة أن قيمة معامل
ارتباط بريسون هي  0.528وهذا يعني أن العالقة بني اللجوء للضامن ورد الثمن واتخاذ القرار الرشايئ عالقة
طردية متوسطة حيث أنه مع زيادة اللجوء للضامن ورد الثمن يصحبه زيادة يف اإلقبال عىل الرشاء ،وبالنظر
إىل قيمة ( )sig=0.000نجد أنها أقل من  0.05وبالتايل فإن معامل االرتباط معنوي ،أي أنه هناك عالقة
معنوية بني اللجوء (للضامن ورد الثمن) و(اتخاذ القرار الرشايئ).
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جدول  :20العالقة بني الضامن واتخاذ القرار الرشايئ
معامالت ارتباط بريسون
اتخاذ القرار الرشايئ
اتخاذ القرار الرشايئ

اللجوء للضامن ورد
الثمن

Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed
N

اللجوء للضامن ورد الثمن
**.528

1
425

0.000
425

**.528

1

0.000
425
425
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

بالنسبة ألسلوب االنحدار الخطي؛ من الجدول رقم  21نجد أن قيمة  R2تساوي  0.279أي أن (اللجوء
للضامن ورد الثمن) استطاع أن يفرس  %27.9من االختالفات يف قيم اتخاذ القرار الرشايئ.
جـدول  :21منوذج االنحدار الخطي البسيط
Model Summary
Model

R

R Square

1

.528a

0.279

Adjusted R
Square
0.277

Std. Error of
the Estimate
12.23195

متت الختبار معنوية النموذج؛ الفرض العدمي :النموذج غري معنوي (ليس له تأثري) ،الفرض البديل :النموذج
معنوي (له تأثري) .من الجدول رقم  22وبالنظر إىل قيمة  prop(F-statistic) =0.0000وهي أقل من
 ،Alpha = 0.05وبالتايل نرفض الفرض العدمي أي أن النموذج معنوي أي أن اللجوء للضامن ورد الثمن له
تأثري عىل املتغري التابع (اتخاذ القرار الرشايئ).
جدول  :22تحليل التباين ANOVA
ANOVAa
Sig.
F
Mean Square df Sum of Squares
Model
.000b 163.505 24463.643
1
24463.643
Regression 1
149.621
423
63289.495
Residual
424
87753.139
Total

موضح رشح معلامت النموذج من الجدول رقم  23بالنظر إىل قيمة معامل بيتا =  ،1.729ومستوى املعنوية
 sig=0.000وهي أقل  .Alpha = 0.05وبالتايل نرفض الفرض العدمي أي أن املعلمة معنوية أي أن املتغري
املفرس (اللجوء للضامن ورد الثمن) له تأثري عىل املتغري التابع (اتخاذ القرار الرشايئ) ،أي أنه إذا زاد اللجوء
للضامن ورد الثمن مبقدار وحدة واحدة فأنه ستزيد القابلية التخاذ القرار الرشايئ يف املتوسط مبقدار 1.729
وحدة.
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جدول  :23معلامت النموذج

Model
1

)(Constant
اللجوء للضامن ورد الثمن

Coefficients
Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
4.341
54.846
0.135
1.729

Standardized
Coefficients
Beta
0.528

T

Sig.

0.000 12.634
0.000 12.787

العالقة بني اللجوء للمنتجات او الخدمات االغىل سعرا وأثره عىل اتخاذ القرار الرشايئ
متت دراسة االرتباط باستخدام معامل ارتباط بريسون ،بالنظر إىل الجدول رقم  24ميكننا مالحظة أن قيمة
معامل ارتباط بريسون هي  0.445وهذا يعني أن العالقة بني املنتجات والخدمات األغىل سعرا واتخاذ القرار
الرشايئ عالقة طردية متوسطة حيث أنه مع زيادة اللجوء للمنتجات أو الخدمات األغىل سعرا يصحبه زيادة
يف اإلقبال عىل الرشاء ،وبالنظر إىل قيمة ( )sig=0.000نجد أنها أقل من  0.05وبالتايل فإن معامل االرتباط
معنوي أي أنه هناك عالقة معنوية بني اللجوء للمنتجات أو الخدمات األغىل سعرا واتخاذ القرار الرشايئ.
جدول  :24العالقة بني املنتجات والخدمات األغىل سعرا واتخاذ القرار الرشايئ باستخدام معامل ارتباط بريسون

اتخاذ القرار الرشايئ
اللجوء للمنتجات أو
الخدمات األغىل
سعرا

Correlations
اللجوء للمنتجات أو
اتخاذ القرار
الخدمات األغىل سعرا
الرشايئ
**.445
1
Pearson Correlation
0.000
)Sig. (2-tailed
425
425
N
1
**.445
Pearson Correlation
0.000
)Sig. (2-tailed
425
425
N
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

بالنسبة ألسلوب االنحدار الخطي؛ بالنظر إىل الجدول رقم  25نجد أن قيمة  R2نجد أنها تساوي  0.198أي
أن (اللجوء للمنتجات أو الخدمات األغىل سعرا) استطاع أن يفرس  %19.8من االختالفات يف قيم اتخاذ القرار
الرشايئ.
جدول  :25االنحدار الخطي البسيط
Model

R

1

.445a

Model Summary
Adjusted R
R Square
Square
0.196
0.198

Std. Error of the
Estimate
12.89832

متت الختبار معنوية النموذج؛ الفرض العدمي :النموذج غري معنوي (ليس له تأثري) الفرض البديل :النموذج
معنوي (له تأثري) .بالنظر إىل الجدول رقم  26نجد أن قيمة  prop (F-statistic) =0.0000وهي أقل من
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 ،Alpha = 0.05وبالتايل نرفض الفرض العدمي أي أن النموذج معنوي أي أن اللجوء للمنتجات أو الخدمات
األغىل سعرا له تأثري عىل املتغري التابع (اتخاذ القرار الرشايئ).
جدول  :26تحليل التباين ANOVA
ANOVAa
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
17380.049
70373.090
87753.139

Df
1
423
424

Mean
Square
17380.049
166.367

F

Sig.

104.468

.000b

موضح رشح معلامت النموذج بالنظر إىل الجدول رقم  27نجد اىل قيمة معامل بيتا  1.839وهي معنوية.
وبالنظر إىل قيمة sig=0.000وهي أقل من  .Alpha = 0.05وبالتايل نرفض الفرض العدمي ،أي أن املعلمة
معنوية ،أي أن املتغري املفرس (اللجوء للمنتجات أو الخدمات األغىل سعرا) له تأثري عىل املتغري التابع (اتخاذ
القرار الرشايئ) أي أنه إذا زاد اللجوء للمنتجات او الخدمات االغىل سعرا مبقدار وحدة واحدة فإنه ستزيد
القابلية التخاذ القرار الرشايئ يف املتوسط مبقدار  1.839وحدة.
جدول  :27معلامت النموذج

Model
1

Coefficients
Standardized
Unstandardized Coefficients
Coefficients
Beta
Std. Error
B
3.356
76.128
)(Constant
اللجوء للمنتجات أو
0.445
0.180
1.839
الخدمات االغىل سعرا

t

Sig.

22.681

0.000

10.221

0.000

8

أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع ،حيث أثبتت النتائج اإلحصائية السابق
رشحها باألعىل أن املتغري املستقل واملتمثل يف إسرتاتيجيات تخفيض املخاطر له تأثري واضح عىل اتخاذ القرار
بالرشاء (املتغري التابع) ،حيث أن االعتامد عىل إسرتاتيجية الوالء للعالمة التجارية كإسرتاتيجية أويل لتخفيض
املخاطر ثم اللجوء إىل رشاء املنتجات األغىل سعرا ثم اللجوء لوثيقة الضامن كإسرتاتيجيات لتخفيض مخاطر
التسويق اإللكرتوين .وتلك النتائج ميكن تلخيصها كالتايل:
ـ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اللجوء للعالمة التجارية و(اتخاذ القرار الرشايئ).
ـ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اللجوء للضامن ورد الثمن و(اتخاذ القرار الرشايئ).
ـ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اللجوء للمنتجات أو الخدمات األغىل سعرا و(اتخاذ القرار الرشايئ).
كام ميكن من خالل دراستنا وتحليلنا لبيان مفردات العينة املدروسة أن نلخص النتائج اآلتية؛
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.1

.2

.3

.4

أن تستند الرشكات عىل املميزات التي يتيحها موقع ( ،)Facebookوالذي يعترب األول كشبكة اجتامعية
تتمتع بأكرب عدد من املستخدمني النشطني واملتسوقني يف مرص حيث بلغت نسبة املستخدمني .%90.03
بالرغم من ذلك ،ال يفضل بعض املتسوقني رشاء العالمات التجارية من خالل إعالنات مواقع التواصل
االجتامعي ،لشعورهم بحالة من الخطر املدرك ولكنهم يفضلون الرشاء من املواقع الرسمية ملنتجاتهم.
أكرث املنتجات تسوقا هي الهواتف واإللكرتونيات .املتسوقني التي ترتاوح أعامرهم بني  25وبني  35عام
هم األكرث تسوقا والذي بلغت نسبتهم  ،%47خاصة أصحاب املؤهالت الجامعية؛ ووسيلة الدفع املفضلة
للمتسوقني هي الدفع عند االستالم والذي بلعت نسبتها  .%87ويثق البعض أن الرشكات تحافظ عىل
رسيه وخصوصية بياناتهم مع التزامها بالشحن مبواعيد التسليم .ولكن من جهة أخرى ،يعاين البعض من
اسرتجاع املنتجات التي تم رشائها وعدم إتباع الرشكات سياسة واضحة ،وعدم االلتزام برشوط وثيقة
الضامن ،وهذا يؤثر عىل قراراتهم الرشائية اتجاه التسويق اإللكرتوين ،ولكنه ال يهتم بالسعر مقابل حصوله
عىل ضامن حقيقي للمنتج املقدم له .كام يرى البعض أن الرشكات تقوم بنوع من الخداع التسويقي من
خالل عدم عرض السعر إال لحني االستفسار عنه وهو نوع من اإلثارة لحاجات ورغبات العمالء لجذبهم
بالدخول ايل مواقعهم وتفقد العديد من املنتجات.
تحول حالة التضخم والغالء بسبب اإلصالحات االقتصادية الحالية بني غالبية املتسوقني وبني الوالء
للعالمات التجارية كون أسعارها مرتفعة ،ويستبدلونها مبنتجات بديلة .كام أن غالبية املتسوقني يعترب
خدمة الضامن جزءا من حزمة الخدمات املرفقة باملنتج املشرتاة عرب اإلنرتنت ،كام أكدوا عىل أن حصولهم
عىل ضامن حقيقي يولد ويعزز لديهم رضا تام ،وأنه من املمكن أن يخلق نوعا من الثقة املتبادلة بينهم
وبني الرشكات لتكرار عملية الرشاء ،أو حتى رشاء منتجات جديده لتلك الرشكات .وقد يرجع ضعف
اإلقبال عىل املنتجات والخدمات املعلن عنها عرب شبكات التواصل االجتامعي لعدم جدية الرشكات يف
إعطاء ضامنات حقيقية والتضليل لبعض املعلومات.
من أهم ما توصلت اليه الدراسة من نتائج ،آراء بعض املتسوقني برضورة تفعيل دورا أكرب من جانب
الرشكات وأجهزة حامية املستهلك لحاميتهم من الخداع التسويقي؛ حيث يري غالبية املتسوقني عدم
ظهور دورا فعال ألجهزة وجمعيات حامية املستهلك (كأجهزة حكومية وجمعيات أهلية) عن حامية
املستهلك املرصي وضعف نرش الوعي والثقافة ،وتعرضهم للخداع التسويقي من بداية ظهور اإلعالنات
وصوال لتعرضه للمخاطر بعد تجربة املنتج وزيادة جرائم االنرتنت بشكل عام .حيث أن خدمات ما بعد
البيع ليست بالقدر الكايف الذي يحتاجه املستهلك ،كون املنتجات املشرتاة عرب اإلنرتنت ال تعيش العمر
االفرتايض .باإلضافة اىل عدم توفر سياسة رقابية وقائية للحد من الخداع التسويقي عرب شبكات التواصل
االجتامعي لسهوله إنشاء وتصميم صفحات خاصه بالرشكات والرتويج لها بأقل التكاليف.
من خالل ما تم التوصل اليه يف هذه الدراسة وما تم اكتشافه من مشكالت وتوجهات وسياسات خاطئة
لدى البعض يرى الباحث رضورة وضع إسرتاتيجية علمية ممنهجة ومتكاملة تقوم عىل خطة مدروسة
ممن أجل تعزيز اإليجابيات الكثرية للتسويق اإللكرتوين ،وتقديم اإلرشادات التقنية اآلمنة ملختلف
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املواقع والعمل عىل تفعيل وتنمية مشاركة أجهزة وجمعيات حامية املستهلك لتفادي عمليات الخداع
التسويقي .مع رسعة إنجاز وتعديل القوانني والترشيعات الحالية ،واصدار ترشيعات جديدة تواكب
التغريات للحد من الجرائم اإللكرتونية بكافة أنواعها ،وخاصة مخاطر التسويق اإللكرتوين .باإلضافة إىل
رضورة حامية املستهلك املرصي يف ظل تنامي حركة التسويق اإللكرتوين وانفتاح األسواق من خالل
التوعية باملامرسات غري املرشوعة يف مجال املنتجات والخدمات ،عىل أن تكون دعمها املايل مستقل دون
انحياز ألي منتج .عىل األجهزة املعنية بالعمل عىل نرش الوعي بأهمية اسرتاتيجيات تخفيض املخاطر
املدركة للتسويق اإللكرتوين من خالل القنوات املختلفة .كام يجب إبراز عوامل السالمة واألمان ونرش
طرق االستخدام اآلمن للبطاقات اإللكرتونية والعمل عىل حظر املواقع التي يتم عرض منتجات ترض
باملستهلك املرصي .كام يجب عىل املستهلكني إبالغ أجهزة حامية املستهلك ومشاركة الجمعيات املسؤولة
عن حامية املستهلك ملا قد يتعرض له من خداع .بالنسبة للرشكات املروجة ملنتجاتها وخدماتها عرب
مواقع التواصل االجتامعي؛ رسيعة ملشكالت العمالء ،والعمل عىل الرد الرسيع عن استفسارات العمالء
بأقىص وقت ممكن ،والعمل عىل تشجيع العمالء عىل تقديم الشكاوى يعزز رضا العمالء عن الرشكة
ومنتجاتها.
 .5تزداد ثقة العمالء الحاليني واملحتملني للرشكة بإتاحتها املعلومات الكافية والحقيقية عن املنتجات أو
الخدمات املقدمة عىل شبكات التواصل االجتامعي ومواقعها مع رضورة االلتزام بعرض األسعار عىل كل
منتج بشكل واضح؛ وكذلك باإلفصاح عن رشوط سياسة االستبدال واالسرتجاع ،وكذلك عن وجود ضامن
للمنتجات من عدمه .وعىل املتسوقني املطالبة الرشكات بفاتورة رسمية طبقا لبيانات الرشكة ،وبالكميات
واألسعار املعلن عنها لضامن حقوقهم.
 .6من املقرتح أيضا القيام بدراسات مامثلة يف الدول النامية واملتقدمة وكذلك دول رشق آسيا وشامل أفريقيا
وذلك بهدف دراسة أوجه الشبه والتباين لدى املتسوقني اإللكرتونني ملعرفة وجود تأثري للمواقع
الجغرافية واألحوال االقتصادية عىل السلوك والقرار الرشايئ للمتسوق اإللكرتوين من عدمه .وأيضا ميكن
إعادة مثل هذا البحث من أجل إجراء مقارنة ألثر إسرتاتيجيات تخفيض مخاطر التسويق اإللكرتوين عىل
مراحل قرار الرشاء بني مستهلكني الريف والحرض .باإلضافة اىل إمكانية تخصيص الدراسة أكرت ملعرفة أثر
إسرتاتيجية الدفع عند االستالم يف تخفيض مخاطر التسويق اإللكرتوين عىل مراحل قرار الرشاء للمستهلك
املرصي.
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