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ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ
ُ َعَملَُكْم َورَُسوُلُ َوالُْمْؤِمُنوَن وََسُتَدُّوَن  »وقُِل اْعَملُوا فََسَيَى اللَّ
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االفتتاحية
بقلم: األستاذ الدكتور

رضا عبدالواجد أمني
رئيس التحرير



البحــث العلمــي هــو أحــد األضــاع الرئيســية التــي تقــوم بهــا اجلامعــات واملؤسســات 

ــي  ــل البحــث العلم ــع، ويحت ــة املجتم ــم وخدم ــم والتعل ــى التعلي ــة إل ــة، باإلضاف األكادميي

حيــزا كبيــرا يف التصنيفــات املتعــددة للجامعــات، إذ تشــير البحــوث املتميــزة إلــى قــدرة 

اجلامعــة علــى تقــدمي األفــكار اجلديــدة املبدعــة التــي تســهم يف تنميــة وتطويــر املجتمــع.

ــوم اإلعــام  ــا عل ــة، ومنه ــوم االجتماعي وتواجــه البحــوث والدراســات يف مجــال العل

واالتصــال العديــد مــن التحديــات، وتعتريهــا العديــد مــن الصعوبــات، حيــث أنهــا تتعامــل 

ــد مامــح الظاهــرة أو  ــرة تســهم يف حتدي ــر بعوامــل كثي ــة، وتتأث ــرات ديناميكي مــع متغي

الظواهــر املدروســة،  لــذا البــد - مــن حــني آلخــر- مــن عمــل مراجعــات علميــة رصينــة 

لهــذه الدراســات ومــدى حتقيقهــا لنــواجت البحــث املنشــودة، مــع ضــرورة االطــاع علــى 

التجــارب األخــرى اإلقليميــة والعامليــة يف هــذ الســياق ، واألخــذ منهــا مبــا يتوافــق مــع 

طبيعــة الدراســات التــي يتــم إجنازهــا، أمــا يف التطويــر ، ورغبــة يف التحديــث.

ونحــن يف مجلــة البحــوث اإلعاميــة، وانطاقــا مــن املكانــة التــي وصلــت إليهــا املجلــة 

ــى للجامعــات مبصــر  ــى تقييــم وفقــا لتصنيــف املجلــس األعل ــى أعل ، حيــث حصلــت عل

ملرتــني متتاليتــني ، كمــا أن املجلــة مصنفــة يف قاعــدة كاريفيــت األمريكيــة الشــهيرة،  

نحــاول طــرح عــدد مــن التســاؤالت علــى أفــراد املجتمــع البحثــي يف تخصــص اإلعــام 

بفروعــه املختلفــة، يف محاولــة للوصــول إلــى صيغــة أفضــل ملخرجــات البحــوث اإلعاميــة 



، مــن قبيــل :  هــل مــن املهــم أن يتــم تبنــي معاييــر النشــر الدوليــة يف دورياتنــا العلميــة ؟ 

ومــا مــدى اســتعداد الباحثــني لتقبــل مثــل هــذه االشــتراطات ؟ وهــل تتعــارض بعــض تلــك 

االشــتراطات مــع لوائــح وأعــراف اللجــان العلميــة للترقيــات األكادمييــة؟ 

وبالتــوازي مــع طــرح هــذه التســاؤالت مت اتخــاذ القــرار بالتوجــه نحــو تطويــر البحــوث 

اإلعاميــة ، وإن شــاء اهلل ســتقوم إدارة املجلــة بعقــد سلســلة نــدوات وورش عمــل حــول 

ــك بالتنســيق  ــني وللبحــث العلمــي، وذل ــرة القادمــة خدمــة للباحث هــذا املوضــوع يف الفت

والتعــاون مــع كل األطــراف ذوي العاقــة، إلمياننــا أن كل شــيء يقــف مكانــه دون تطــور 

البــد أن يتجــاوزه الزمــن يومــا ، ونســأل اهلل - ســبحانه – التوفيــق والســداد.

ويســعدنا أن نقــدم للباحثــني والقــر اء عــددا جديــدا مــن مجلــة البحــوث اإلعاميــة 

يحتــوي علــى العديــد مــن البحــوث والدراســات املهمــة التــي نأمــل أن يســتفيد منهــا 

الباحثــون يف النســخة الورقيــة ، والباحثــون املوجــودون جغرافيــا يف أي مــكان يف العالــم 

مــن خــال إطاعهــم علــى كامــل الورقــات البحثيــة املتاحــة  علــى املوقــع اإللكترونــي 

ــت. ــة يف شــبكة اإلنترن للمجل

واهلل من وراء القصد

وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني

أد/ رضا عبد الواجد أمني

                                                                                                     رئيس التحرير
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ــا علــى      يهــدف البحــث للتعــرف علــى تأثيــر اإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا الدولــة ملواجهــة أزمــة كورن
الســلوك الشــرائي عبــر اإلنترنــت لــدى عينــة مــن الشــباب املصــري، وذلــك مــن خــال إجــراء اســتبانة علــى )300( 
مفــردة، خــال الفتــرة مــن أبريــل وحتــي يوليــو 2020، واعتمــد البحــث يف إطــاره النظــري علــى منــاذج )تقبــل 
التكنولوجيــا، منــوذج الســلوك الشــرائي لألفــراد وقــت األزمــات، منــوذج املفاهيــم(، وتوصــل البحــث يف أهــم نتائجــه 
ــة نســبية  ــت بأهمي ــر اإلنترن ــى الشــراء عب ــن عل ــاد املبحوث ــن أهــم أســباب اعتم ــد م ــل النفســية ُتع ــى: أن العوام إل
%68، وجــاء تأثيــر أزمــة كورونــا متوســط يف تأثيــره علــى الســلوك الشــرائي عبــر اإلنترنــت للمبحوثــن بنســبة 
ــة نســبية  ــج بأهمي ــا يف جــودة املنت ــت خــال أزمــة كورون ــر اإلنترن %69.3، وحتــددت أهــم املخــاوف الشــرائية عب
%92، كمــا تبــن وجــود عاقــة عكســية بــن كل املخــاوف الشــرائية للمبحوثــن عبــر اإلنترنــت وبــن كل مــن )إدراك 
إمكانيــة التحكــم يف العمليــة الشــرائية- االجتــاه نحــو العمليــة الشــرائية- أســباب االعتمــاد علــى الشــراء عبــر 
اإلنترنــت- الثقــة يف املنتجــات واخلدمــات املعروضــة علــى اإلنترنــت(، ووجــود عاقــة عكســية بــن مخــاوف املبحوثــن 
مــن الشــراء عبــر اإلنترنــت )مخــاوف األمــان، وجــودة املنتــج، والســعر(، وبــن تبنيهــم للســلوك الشــرائي عبــر اإلنترنــت 

خــال أزمــة كورونــا.

الكلمــات املفتاحيــة: الســلوك الشــرائي عبــر اإلنترنــت- اإلجــراءات االحترازيــة- أزمــة كورونــا- مخــاوف الشــراء 
عبــر اإلنترنــت- الســلوك الشــرائي وقــت األزمــات.

The main aim of this research is to identify the impact of the precautionary measures 
taken by the state to confront the Corona crisis, on  online purchasing behavior of a 
sample of Egyptian youth, by conducting a questionnaire on (300) individuals, from April 
to July 2020,the research relied in its theoretical framework on (Technology Acceptance 
Model ,Panic Buying Model, and Conceptual Model), the main results indicated that, 
the  psychological factors are the most important factors of respondents’ reliance on 
online purchases with relative importance of 68%, and the impact of the corona crisis 
was moderate in its effect on online purchasing behavior for respondents by 69.3%,  the 
most important factors that affected on adoption of online buying behavior during the 
corona crisis, are the good reputation of the website, the quality of after-sales services. 
The most important online purchasing concern during the corona crisis was the quality 
of the product with relative importance 92% , It was also revealed that there was an in-
verse relationship between all the purchasing concerns of the respondents via  internet 
and between (perception of the possibility of controlling the purchasing process - the 
trend towards the purchasing process - the reasons for relying on the purchase through 
Internet - confidence in products and services offered on the internet).

 There was an inverse relationship between respondents’ fears of purchasing online 
(safety concerns, product quality,  price) and their adoption of online buying behavior 
during the corona crisis, while there is no relationship between (shipping concerns) and 
their adoption of the behavior of online purchase.

  Keywords: Online Purchase behavior, precautionary measures, corona crisis, online 
Purchase concerns, purchasing behavior in times of crisis.
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التأثير      يف  كبيًرا  دورًا  كورونا  أزمة  املصري خالل  املجتمع  بها  مر  التي  الظروف  أدَّت 
على العملية الشرائية للمستهلكني بشكل عام، من حيث قدرتهم الشرائية خاصة يف ظل  
لقواعد  باإلضافة  القطاعات،  ببعض  العمل  وتوقف  منهم،  كبير  قطاع  رواتب  انخفاض 

ف  التي  االجتماعي  العمل التباعد  ساعات  عدد  وتقليل  املواطنني  على  احلكومة  رضتها 
انتقال  لتقليل  االحترازية  اإلجراءات  ضمن  وذلك  اجلزئي  احلظر  وقرارات  اليومية، 

  املرض.  
كورونا،      أزمة  صاحبت  التي  املختلفة  بالظروف  للمواطنني  الشرائية  العملية  تأثرت 

واخلدمات،   السلع  لشراء  املختلفة  للمتاجر  النزول  من  فبدًال  الشراء؛  أساليب  فاختلفت 
تعدد  األطراف، خاصة يف ضوء  البديل األفضل جلميع  اإلنترنت هو  الشراء عبر  أصبح 

ع الدفع  بني  ما  الدفع  أو  أشكال  املختلفة  الهاتف  تطبيقات  خالل  من  أو  اإلنترنت،  بر 
  األشكال األخرى. 

واخلدمات     السلع  لتقدمي  والشركات  اإللكترونية  املواقع  من  العديد  جلأت  ولذلك 
بصرف   للشراء،  املستهلكني  لتحفيز  كبيرة  تسهيالت  وتقدمي  اإلنترنت،  عبر  بها  اخلاصة 

قامت بعض الشركات بتخفيض أو إلغاء رسوم   النظر عن طبيعة تلك السلع واخلدمات، بل
  الشحن والتوصيل جلذب املزيد من العمالء. 

  الدراسات السابقة:
  السلوك الشرائي عبر االنترنت واملخاوف املرتبطة به:    -املحور األول   

رمضان،        (محمد  دراسة  اجلمهور    )1()  2020استهدفت  اجتاهات  على  التعرف 
وذلك  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  املباشر  البيع  إعالنات  مصداقية  نحو  املصري 

% من املبحوثني يثقون  70.7مفردة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن    300بالتطبيق على  
بينما   االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  املعروضة  اإلعالنات  بشراء  68.7يف  قاموا   %

وأكد  ا موعدها 62.6ملنتجات،  جاءت يف  طلبها  التي مت  السلع  أن  على  املبحوثني  من   %
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نحو   إيجابية  املبحوثني  اجتاهات  وكانت  اإلعالن،  يف  املذكورة  املواصفات  جميع  وحتمل 
 مصداقية اإلعالنات.  

التعرف على نوعية املخاطر املدركة لدى    )2(   )2019بينما سعت دراسة (أماني البرت،    
يف   املدركة  املنافع  ودور  االفتراضية،  املجتمعات  داخل  اإللكتروني  التسوق  نحو  الشباب 

مفردة، وتوصلت الدراسة إلى    400تشكيل االجتاه نحو السلوك الشرائي بالتطبيق على  
%، وجاءت عبارة "أستطيع التسوق يف أي 61.5أن املنافع املدركة جاءت متوسطة بنسبة  

%، ومتثلت أهم املخاوف يف املخاوف املرتبطة بأداء 74.5بواقع  وقت" على قائمة املنافع  
اإللكتروني   التسوق  مخاطر  إدراك  من  كل  بني  إيجابية  عالقة  وجود  تبني  كما  املنتج؛ 

    وإدراك املنفعة من جانب وبني االجتاه نحو الشراء من جانب آخر.
تعرف على مدى  ال  )others" ć“Vasi  ،2019(  )3 &واستهدفت دراسة (فاسي وآخرون    

رضا العمالء عن عمليات الشراء عبر اإلنترنت، وذلك بالتطبيق على عينة من املستهلكني  
يف السوق الصربية، حيث تبني وجود عالقة طردية بني رضا العمالء عن العملية الشرائية 

غيرات  عبر اإلنترنت وبني العوامل املتعلقة بالشحن، تليها املتغيرات املتعلقة بالسعر، ثم املت
بجودة   املتعلقة  واملتغيرات  التوقيت،  ثم  اإلنترنت،  عبر  املعلومات  إتاحة  مبدى  املرتبطة 

    املنتجات وعوامل األمان.
تأثير  )  Tariq & others"  ,2019  ()4“استهدفت دراسة (طارق وآخرين    التعرف على 

طبيق على  مواقف املستهلكني بالصني نحو السلوك الشرائي لألطعمة العضوية، وذلك بالت
أثرت    653 والتقييمات  االجتماعي  التواصل  شبكات  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  مفردة، 

بشكل إيجابي على مواقف املستهلكني نحو الطعام العضوي، وكلما تضمن املوقع معلومات 
األطعمة   شراء  وبني  اإلنترنت  عبر  الشراء  دوافع  بني  العالقة  طبيعة  على  ذلك  أثر 

  العضوية.  
 ) Abd Wahid" ," Abd Aziz ,2018  ( )5أوضحت دراسة (عبد الواحد وعبد العزيز  

أرقام   إعطاء  من  اخلوف  يف  متثلت  والتي  باإلنترنت  ارتبطت  التي  الشراء  مخاوف 
عبر  الشراء  تفضيل  عدم  أسباب  أما  لآلخرين،  السرية  واألرقام  املصرفية،  احلسابات 

%، وصعوبة احلكم على  68.6يف الواقع بنسبة    اإلنترنت فتمثلت يف تفضيل زيارة املتاجر 
بواقع   اإلنترنت  عبر  املنتجات  التاجر  66.7جودة  من  للخداع  التعرض  من  واخلوف   ،%

  طالًبا بإحدى اجلامعات املاليزية.   154%، وذلك بالتطبيق على 84بنسبة 
 Webعن مفهوم    )Arora & Sahney"  , 2018  ()6"وكشفت دراسة (أرورا وشاهني    

Rooming     الواقع يف  املتاجر  من  شرائها  قبل  اإلنترنت  عبر  املنتجات  عن  البحث 
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على   بالتطبيق  املتوقعة،  املنفعة  دراسة  خالل  من  وذلك  الشرائي،  السلوك  على  وتأثيره 
عبر    374 املنتجات  عن  البحث  بني  إيجابية  عالقة  لوجود  الدراسة  وتوصلت  مفردة، 

ا يف  املنتجات  تلك  شراء  وبني  املتصورة،  اإلنترنت  باملخاطر  تتعلق  ألسباب  وذلك  لواقع، 
 والشعور باألمان واخلصوصية يف العالم الواقعي. 

للتعرف على دور     ) Rahman & others” 2018  ()7 ",سعت دراسة (رحمان وآخرون   
املنفعة املتوقعة، ومخاوف املستهلكني بشأن اخلصوصية يف التأثير على قرار الشراء عبر  

بالتطبيق على  اإلنترنت، وذل  أن أهم    859ك  إلى  الدراسة  باكستان، وتوصلت  مفردة يف 
املنفعة   هي  الشراء  دوافع  وأهم  اخلصوصية،  هي  اإلنترنت  عبر  الشراء  عدم  أسباب 
املتوقعة، وتوجد عالقة إيجابية بني موقف املستهلكني من التسوق عبر اإلنترنت والتأثير  

 اإليجابي على نيات الشراء عبر اإلنترنت. 
ومنان     (رحمان  دراسة  على     )Mannan ,Rahman  ،2018  ( )8أما  للتعرف  فسعت 

املحلية   املالبس  ملتاجر  اإلنترنت  عبر  الشرائي  السلوك  على  املنطوقة  الكلمة  تأثير 
بالتطبيق على   املرجعية،    273ببنجالديش  إلى أن اجلماعات  الدراسة  وتوصلت  مفردة، 

واملعلومات املتوفرة، وخبرة املستهلك يف التعامل مع اإلنترنت، يؤثرون بشكل إيجابي على  
  ي السلوك الشرائي عبر اإلنترنت.  تبن

فسعت للتعرف على الدور الذي تؤديه خصائص    )9( )  2018بينما دراسة (مطرود وربح،    
املالبس،   شراء  قرار  يف  العراقيات  الفتيات  سلوك  على  التأثير  يف  اإللكتروني  التسويق 

إلى أن   )، وتوصلت الدراسة2017:2014فتاة ببغداد يف الفترة من (  80بالتطبيق على  
سلوك   على  مباشر  تأثير  لها  اإللكتروني  التسويق  وخصائص  الدميوغرافية،  املتغيرات 

   الفتيات يف شراء املالبس إلكترونًيا.
وآخرون     (جوردان  دراسة  على    )Jordan & others"  ,2018  ()10"استهدفت  التعرف 

الشرا النية  على  اإلنترنت  عبر  الشراء  نتيجة  املتصورة  املخاوف  للمستهلكني،  تأثير  ئية 
على   الشرائية   190بالتطبيق  النية  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  سلوفينيا،  من  مفردة 

اإللكتروني   املوقع  وسمعة  املالية،  اخلسائر  من  باخلوف  تتأثر  اإلنترنت  عبر  للمستهلكني 
   ذاته.

(بيان عيسي   دراسة  الشبكات   )11()  2018,وسعت  باستخدام  الترويج  أثر  على  للتعرف 
عقد خالل  من  اخلليل،  محافظة  يف  للمستهلك،  الشرائي  السلوك  على   20االجتماعية 

مقابلة مع مستخدمي الشبكات االجتماعية يف الترويج ملنتجاتهم، الذين أكدوا استخدام 
على   استبانة  توزيع  ومت  توفرها،  التي  للمميزات  نظًرا  الشبكات  من   400تلك  مفردة 



 

 
224 224 

اإلناث املتابعني لتلك الصفحات، حيث تبني وجود تأثير بدرجة مرتفعة للترويج باستخدام 
الشعور   مراحل  يف  للمستهلكني  الشرائي  السلوك  على  االجتماعي  التواصل  شبكات 

  باحلاجة، والبحث عن املعلومات.
وآخرون"   (عارفني  دراسة  ركزت  تأثير    )Ariffin & others",2018  ()12بينما  على 

على   بالتطبيق  اإلنترنت،  عبر  الشرائية  نواياهم  على  املستهلكني  لدى  املتصورة  املخاطر 
واملخاطر    350 االقتصادية،  املخاوف  من  كل  بني  لوجود عالقة سلبية  وتوصلت  مفردة، 

املتعلقة باملنتج، ومخاطر األمان، ومخاطر الوقت، واملخاطر النفسية، وبني النية الشرائية،  
  بني عدم وجود عالقة بني املخاطر االجتماعية وبني النية الشرائية.  كما ت

التعرف على مدى اعتماد اجلمهور    )13()  2018واستهدفت دراسة (ميرهان أبو سنة،    
على   بالتطبيق  واخلدمات،  السلع  على  للحصول  املباشر  التسويق  مواقع  على  املصري 

متوسًطا   420 كان  املواقع  لتلك  املبحوثني  استخدام  أن  الى  الدراسة  وتوصلت  مفردة، 
بعض  52.75بنسبة   حول  معلومات  على  احلصول  يف  املبحوثني  دوافع  أهم  ومتثلت   ،%
% من املبحوثني قاموا بالشراء من  39.25ات، وكيفية استخدام املنتجات، كما أن  اخلدم

    تلك املواقع ودعوا أصدقائهم للشراء من خاللها.
على استخدامات اجلمهور املصري لتطبيقات   )14( )  2018وركزت دراسة (لبنى مسعود،    

على بالتطبيق  املحمول،  الهاتف  عبر  إلى    450التسوق  وتوصلت  استخدام مفردة،  أن 
%، وحتددت أسباب عدم االعتماد يف  48.7املبحوثني لتلك التطبيقات جاء أحياًنا مبعدل  

الوقت   توفير  يف  االستخدام  دوافع  ومتثلت  واالحتيال،  للنصب  التعرض  من  اخلوف 
املنتج   سعر  ارتفاع  يف  فتحددت  الشراء  عدم  أسباب  أما  االستخدام،  وسهولة  واجلهد، 

وجو تبني  كما  استخدام والشحن،  وبني  الدميوغرافية  املتغيرات  بني  إحصائية  فروق  د 
 تطبيقات الهاتف املحمول.  

  " (يو  دراسة  التعرض   )Yu ",  2018  ()15وسعت  من  اخلوف  بني  العالقة  على  للتعرف 
سلبي  تأثير  وجود  البحث  افترض  حيث  اإلنترنت،  عبر  والتسوق  الهوية"  "سرقة  لإليذاء 
لوجود   اإلنترنت، باإلضافة  والتسوق عبر  املتصورة  اإليذاء واملخاطر  لكل من اخلوف من 

والثقة يف استعداد املوقع تأثير إيجابي بني كل من الثقة يف قدرة املوقع على منع اإليذاء،  
على   بالتطبيق  وذلك  املالي،  الضرر  لتحقق    153إلصالح  النتائج  وتوصلت  مفردة، 

تفوق   املتحققة  الفائدة  أن  املتسوقون  اعتقد  إذا  أنه  إلى  باإلضافة  السابقة،  الفروض 
املخاطر فمن املرجح أن يكون لديهم موقف إيجابي نحو التسوق عبر اإلنترنت، كما تبني  

      النساء تتمتع مبوقف أكثر مالئمة جتاه التسوق عبر اإلنترنت.أن 
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محمد،     (هيثم  دراسة  يف    )16()  2017أما  تؤثر  التي  العوامل  أهم  على  للتعرف  سعت 
اجتاهات مستخدمي اإلنترنت املصريني والسعودين نحو التسوق عبر املتاجر اإللكترونية،  

كثر املتاجر اإللكترونية التي يعتمد عليها  ) مفردة، وتوصلت إلى أن أ273بالتطبيق على (
وجود   تبني  كما  "منشي"،  موقع  على  السعوديون  اعتمد  حني  "جوميا"، يف  هي  املصريون 
عالقة بني سهولة استخدام املتجر اإللكتروني والفائدة املدركة منه، وأن أسباب عدم ثقة  

الس إمكانية  وجود  لعدم  يرجع  اإللكتروني  التسوق  يف  استبدال املستهلكني  أو  ترجاع 
   املنتجات.

جوزيكوفا     (بيليك،  دراسة  سعت  للتعرف    )ákovčiřJu,"Michal    ,2016  ()17"كما 
على العوامل التي تؤثر على سلوك العمالء للتسوق عبر اإلنترنت يف التشيك، وذلك من  

مفردة، وتوصلت النتائج  لوجود عالقة بني    925خالل تطبيق استبانة على عينة قوامها  
التسوق عبر اإلنترنت والفئة العمرية للمبحوثني، وعدم الثقة يف املنتجات املعروضة تقف  
املعلومات   واستخدام  اخلصوصية،  فقدان  من  التخوف  وكذلك  العمالء،  أمام  عائًقا 

أن   تبني  كما  بالسعر،  املرتبطة  للمخاوف  باإلضافة  بالعمالء،  من  54.8اخلاصة   %
% ال يعتمدون على اإلنترنت يف عملية  12نترنت، وأن  املبحوثني يفضلون التسوق عبر اإل

   التسوق. 
   السلوك الشرائي وقت األزمات: - املحور الثاني 

  الدراسات التي تناولت السلوك الشرائي وقت األزمات:   -أوًال 
عن كيفية تعامل   )Mendez & others" ,2020  ()18"كشفت دراسة (مينديز وآخرين       

مقابلة    24املتأثرين باألزمة االقتصادية على استهالك الغذاء بإسبانيا، من خالل إجراء  
قبل  األحمر  الصليب  منظمة  من  غذائية  مساعدات  على  حصلوا  الذين  األشخاص  مع 

أزمة   أن هناك  2010وبعد  إال  بالرغم من تشابه األوضاع،  أنه  إلى  الدراسة  ، وتوصلت 
ت يف التعامل مع األزمة؛ حيث اعتمدت املجموعات القدمية على املهارات  بعض االختالفا

اجلديدة  املجموعات  بينما  تعقيًدا،  أكثر  بقاء  استراتيجيات  ولديها  اخلبرة  من  املستمدة 
املتاحة   اخليارات  يقيد  بشكل  التعامل  يف  خبرة  وعدم  بالبيئة  محدودة  مبعرفة  تعاملت 

  أمامهم.
التعرف    )Kaswengi ،Diallo"   ,  2014  ( )19 "نجي وديالو  واستهدفت دراسة (كاسوي  

العالمات  استهالك  على  املتاجر  تبنتها  التي  واالستراتيجيات  اإلجراءات  تأثيرات  على 
والهايبر   ماركت،  (السوبر  على  بالتطبيق  لها،  البيعي  والسلوك  األزمات  وقت  التجارية 

لعدد   (  4500ماركت)  الفترة من  الكبرى يف  الفرنسية  باملدن  يونيو    30يناير و  1أسرة 
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(كسعر  2009،  2008لعامي التسويقية  املتغيرات  من  كل  لتأثير  الدراسة  وتوصلت   .(
والتخفيضات،   الدفع،  وأساليب  العرض،  وطريقة  املنتجات،  ومميزات  وجودته،  املنتج، 
الوعي،   (كمستوى  املستهلك  وخصائص  التوصيل)،  وتسهيالت  والعروض،  والهدايا، 

اختيارات على  الدميوغرافية)  واملتغيرات  الثقايف،  كما   واملستوى  التجارية،  العالمات 
   تتوسط شدة األزمة العالقة بني املتغيرات التسويقية واختيار العالمة التجارية.

للتعرف على العالقة بني العوامل   )Pandelica"  ,  2011  ()20"وسعت دراسة (بانديليكا    
بالتطبيق على األزمة االقتصاد ية  النفسية للمستهلكني والسلوك الشرائي وقت األزمات، 

مفردة برومانيا، وتبني وجود عالقة سببية بني    527، حيث مت استبانة آراء  2010لعام  
تصور املخاطر والنفور من املوقف الذي يولد املخاطر وبني تغيير السلوك الشرائي، حيث  

سلوكهم  61إن   على  كبير  بشكل  أثرت  االقتصادية  األزمة  أن  أكدوا  املبحوثني  من   %
و قاموا  14.5الشرائي،  ملدة  %  استهالكهم   و    6بتقليل  على  8.1أشهر،  اعتمدوا   %

  منتجات ذات سعر وجودة أقل من التي اعتادوا عليها.
وجالل     (منصور  دراسة  ركزت  تأثير    )Mansoor & Jalal"  ,2011  ()21"كما  على 

% على  74على تغيير سلوك املستهلك بالبحرين، وتوصلت إلى أن    2010األزمة العاملية  
باأل وأن  دراية  العاملية،  االقتصادية  بينما  64زمة  استهالكهم،  أثرت على  أنها  يعتقدون   %

ا بالبالد، وحتول  66يرى   % من شراء سلع 58% أن األزمة االقتصادية سببت تضخًما مالًيّ
% من شراء السلع الفاخرة للسلع  52باهظة الثمن لسلع بديلة وغير مكلفة، بينما حتول  

   األساسية.
  الدراسات التي تناولت السلوك الشرائي وقت أزمة كورونا:   -ثانًيا

وآخرين        (واجن  دراسة  ابتكارات   )Wang & others",2020   ()22"كشفت  عن 
الشركات الصينية الستراتيجيات وأفكار تسويقية تتناسب مع أزمة كورونا، بالتطبيق على  

االبتكاري،    995 البعد  وهما:  بُعدين  باستخدام  وذلك  احلجم،  ومتوسطة  شركة صغيرة 
وهو ابتكار استراتيجيات تسويقية للتعايف من التأثيرات السلبية لألزمة، أما البعد الثاني  

يف فهو   االبتكار  ومدى  األزمة  إلدارة  املنظمات  كفاءة  أي  التعاونية  االبتكارات  مستوى 
% من املبحوثني يواجهون خطر اإلفالس بسبب 85أنشطة املسئولية االجتماعية، وتبني أن 

يف   الصني  يف  الشركات  واجهتها  التي  التحديات  أهم  وانحصرت  النقدي،  التدفق  نقص 
  ملواد اخلام، وعدم كفاية الطلب. ضغوط التكلفة، وزيادة أسعار ا

على    )Hartmann & Lussier" ,  2020  ( )23"وحرصت دراسة (هارت مان و لوسير   
بنموذج   وُيسمى  كورونا،  ألزمة  الشركات  استجابات  يوضح  منوذج    "Leavitt'sتقدمي 
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التسويق   مبيعات  مع  ليتناسب  التنظيمي"  (عوامل "B2B"للتغيير  من  النموذج  ويتكون   ،
البيئة اخلارجية، ومتغيرات قوة املبيعات، ونتائج املنظمة)، وتتشكل العوامل اخلارجية من  
خالل: (الظروف االقتصادية، القدرة التنافسية للصناعات، السياسات احلكومية، العوامل 
فتتكون  املبيعات  قوة  متغيرات  أما  واملورد)،  املستهلك  قوة  املختلفة،  األحداث  السياسية، 

ام، التكنولوجيا املستخدمة، اجلانب البشري، والقواعد التنظيمية)، بينما تتكون  من: (امله
أن  النموذج  يرى  حيث  اإليرادات)،  العمالء،  رضا  الربح،  (هامش  من:  املنظمة  نتائج 

        املتغيرات الثالثة الرئيسة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض.
فتعرضت ملفهوم    )Kabadayi & others " ,  2020  ()24أما دراسة (كابداي وآخرين “  

   "Service Mega Disruption-SMD's"جديد وهو االضطرابات الضخمة للخدمة  
ويتكون  كورونا،  بسبب  واسع  نطاق  السوق سريعة احلركة على  تشير الضطرابات  والتي 
ملواجهة   الالزمة  املوارد  ميلكون  وال  واسع  نطاق  على  اخلدمات  سوق  (اضطرابات  من 

ة، وكون أزمة كورونا غير متوقعة فسببت صدمة اقتصادية للمؤسسات الصدمة االقتصادي
أثرت  ليس على مستوى العمالء أو املوظفني؛ ولكن على مستوى الصناعات ككل، وصعوبة  

  التعايف من اآلثار االقتصادية واالجتماعية والثقافية).  
   " وآخرين  (وين  دراسة  تأثيرات    )Wen & others    ,2020  ()25وركزت  فيروس  على 

كورونا على القطاع السياحي يف الصني، من خالل حتليل األدبيات واألخبار التي انتشرت  
وكون  والتجمع،  االحتكاك  فكرة  على  تقوم  الصينية  السياحة  أن  خاصة  الفترة،  تلك  يف 
الصني بؤرة انتشار املرض، وتوصلت لضرورة تركيز القطاع السياحي على إدارة املخاطر  

السالمة، حيث أثرت كورونا على طبيعة االستهالك السياحي فأصبح وإجراءات األمن و
الزائرون يبحثون عن األماكن السياحية التي تتوافر بها اخلدمات الطبية وكذلك وسائل  

 املواصالت بشكل فردي وليس جماعي.  
  " وكوندويت  (كاربني  دراسة  للتعرف    )Karpen   &Conduite" ,2020  ()26كما سعت 

اج العمالء مع العالمات التجارية خالل أزمة كورونا، واقترحت الدراسة على أشكال اندم
(العمل   خالل  من  العمالء  مع  التجارية  العالمات  اندماج  قواعد  يوضح  منوذج  تقدمي 

املؤسسية  Existential Humanismالبشري   العقالنية   ،Institutionalism  ،
االقتصادية   العالمات Economic Rationalismالعقالنية  على  ينبغي  حيث   ،(

االجتماعية  والضغوط  االقتصادية،  الضغوط  ومراعاة  العمالء  مع  االندماج  التجارية 
   والثقافية).
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فاستهدفت التعرف على    )Hall & others"   ,  2020(   )27"بينما دراسة (هال وآخرين    
االستهالك   يف  (التحول  عندConsumption Displacementتقييم  يواجه  )  ما 

املستهلكون تغييًرا يف توافر السلع واخلدمات التي اعتادوا، وذلك بالتطبيق على السلوك  
) منذ  وحتى    21االستهالكي  بنيوزيلندا،  2020مايو  14مارس  كانتريري  مبنطقة   (

اإلنفاق   منط  على  بناء  وذلك  والزماني؛  املكاني  االستهالك  يف  حتول  لوجود  وتوصلت 
تبني  حيث  يف    االستهالكي،  انخفاض  قطاعات  شهد  كما  التخزين،  سلوكيات  زيادة 

  االستهالك يصل حلد اإلغالق الكامل.  
وآخرين     (أناستاسيادو  دراسة   ) Anastasiadou & others "   ,2020  ()28"أما 

فسعت للتعرف على التغيرات التي حدثت يف سلوك املستهلك يف كل من السويد واليونان 
انتشار فيروس كورونا  ، من خالل اجراء املقابالت مع مدراء كبرى املتاجر يف كال نتيجة 

البلدين، وتوصلت إلى أن املستهلكني بالسويد جلأوا لشراء املنتجات األساسية كالطعام، 
قلَّلت   الدولة  اتخذتها  التي  االحترازية  اإلجراءات  أن  كما  واملطهرات،  التنظيف  ومنتجات 

فك اليونان  أما يف  لديهم،  الذعر  سلوك  املسيطر،  من  هو  املنتجات  نقص  من  اخلوف  ان 
فلجأوا لشراء املنتجات بكميات مضاعفة، كما زاد االعتماد على املنتجات ذات العالمات 
الشرائي   الدافع  متثل  اإلعالم  وسائل  عبر  املنشورة  املعلومات  وكانت  املعروفة،  الشرائية 

  األول.
وآخرين     (حسن  دراسة  التأثيرات    )Hassan & others"  ,  2020  ()29"وركزت  على 

بالتطبيق  كورونا،  أزمة  االستهالكي خالل  السلوك  على  القطرية  احلكومة  اتخذتها  التي 
الفترة من    574على   الغالبية 2020يونيو  14  -مايو   24مفردة يف  أن  إلى  وتوصلت   ،

العظمى من املبحوثني حتولوا نحو األطعمة الصحية، وزاد االعتماد على املنتجات املحلية،  
وأن  و اإلنترنت،  عبر  الشراء  على  بتخزين    73.34اعتمدوا  يقوموا  لم  املبحوثني  من   %

  املنتجات الغذائية. 
 مناقشة نتائج الدراسات السابقة وأوجه اإلفادة منها يف البحث احلالي:

تأثير   بني  ما  اإلنترنت،  عبر  الشرائي  السلوك  تناولت  التي  الدراسات  اجتاهات  تباينت 
لتطبيقات   اجلماهير  استخدام  استعرضت  وأخرى  اإلنترنت،  عبر  الشرائية  املخاوف 
الشراء عبر اإلنترنت، وغيرها ركزت على العوامل التي تؤثر على سلوك العمالء للتسوق 

التي تناولت السلوك الشرائي وقت أزمة كورونا على  كل    عبر اإلنترنت، وركزت الدراسات
واندماج  وتفاعل  لألفراد،  الشرائي  السلوك  على  األزمة  وتداعيات  تأثيرات  دراسة  من 
والعالمات  الشركات  استجابة  وكيفية  األزمة،  خالل  التجارية  العالمات  مع  العمالء 
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تضررين مع  األزمات، والعالقة  التجارية وسلوكهم البيعي ألزمة كورونا، وكيفية تعامل امل
األزمات،   وقت  الشرائي  وسلوكهم  لهم  النفسية  العوامل  املنهجي: بني  املستوى  على   أما 

تباينت املناهج املستخدمة ما بني حتليل مضمون األدبيات واألخبار املنشورة خالل فترة  
أزمة كورونا،    أزمة كورونا، وإجراء املقابالت مع مديري الشركات ومسئولي التسويق خالل

املبحوثني   مبخاوف  املتعلقة  الدراسات  نتائج  وتوصلت  املختلفة،  املبحوثني  آراء  واستبانة 
البنكية،  اإلنترنت من اخلوف من فقدات اخلصوصية، وسرقة احلسابات  الشرائية عبر 
املخاوف  اإلنترنت من جانب وبني كل من  الشراء عبر  تبني وجود عالقة سلبية بني  كما 

من االقتصادي النفسية  واملخاطر  والوقت،  األمان،  ومخاطر  باملنتج،  املتعلقة  واملخاطر  ة، 
وتطبيقات  الشرائية  للمواقع  املبحوثني  تناولت استخدام  التي  الدراسات  أما  آخر،  جانب 

أما الشراء عبر اإلنترنت، فتوصلت إلى أن استخدام املبحوثني لتلك املواقع كان متوسًطا،  
الدراسات ا  نتائج  عبر  التي  الشرائي  السلوك  على  كورونا  أزمة  تأثير  بدراسة  هتمت 

أزمة   مع  املنظمات  تعامل  مع  تتناسب  تسويقية،  ومناذج  استراتيجيات  فقدمت  اإلنترنت 
تعميق مشكلة البحث احلالي؛ وذلك من  كورونا، وأفادت الباحثة من الدراسات السابقة يف 

األ وقت  للمبحوثني  الشرائي  السلوك  على  التعرف  عبر  خالل  الشراء  ودوافع  زمات، 
اإلنترنت ومدى تأثرها باألزمات، وتأثير اإلجراءات االحترازية التي فرضتها الدول على  
النظري   اإلطار  يف حتديد  السابقة  الدراسات  أسهمت  كما  الشرائي،  املستهلكني  سلوك 

السلوك  للدراسة احلالية، حيث منوذج تقبل التكنولوجيا، ومنوذج املفاهيم، ومنوذج دوافع  
تساؤالت  صياغة  يف  السابقة  الدراسات  أسهمت  كما  األزمات،  وقت  لألفراد  الشرائي 

  وفروض  البحث احلالي  مبا يتناسب مع هذه النتائج. 
  مشكلة الدراسة:  

تتحدد مشكلة الدراسة يف التعرف على تأثير مخاوف الشراء عبر اإلنترنت على مدى        
ا املجتمع  يف  الشباب  من  عينة  أزمة  تبني  اإلنترنت خالل  عبر  الشرائي  للسلوك  ملصري 

للشراء  استعدادهم  ومدى  اإلنترنت،  عبر  الشراء  على   اعتمادهم  أسباب  حيث  كورونا، 
الشراء  على  اعتمادهم  ودرجة  يفضلونها،  التي  واخلدمات  السلع  وطبيعة  اإلنترنت،  عبر 

لل باإلضافة  االجتماعي،  التباعد  مفهوم  ظل  يف  خاصة  اإلنترنت  آرائهم  عبر  على  تعرف 
املنطوقة   الكلمة  وتأثير  كورونا،  أزمة  اإلنترنت خالل  عبر  الشراء  عملية  يف  وانطباعتهم 

 على العملية الشرائية عبر اإلنترنت خالل تلك األزمة. 
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  أهداف الدراسة:  
دراسة تأثير اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الدولة ملواجهة أزمة كورونا على   -1

  الشرائي عبر اإلنترنت. السلوك 
 الكشف عن العوامل املؤثرة على تبني عملية الشراء عبر اإلنترنت خالل األزمة.  -2
السلوك   -3 تبني  على  اإللكترونية  املواقع  قبل  من  املقدمة  التسهيالت  تأثير  رصد 

 الشرائي عبر اإلنترنت خالل األزمة.  
 املبحوثني للشراء عبر اإلنترنت. دراسة العوامل املؤثرة يف تشكيل استجابة  -4
 التعرف على تقييم املبحوثني للعملية الشرائية عبر اإلنترنت خالل أزمة كورونا.   -5

  أهمية الدراسة: 
اجلديدة،   -1 التسويقية  واألساليب  اإللكترونية،  للمواقع  التكنولوجي  التطور 

  شركات. باإلضافة لتطور طرق الدفع اإللكتروني، والتسهيالت املقدمة من قبل ال
 ظهور تطبيقات للمواقع اإللكترونية الشرائية تسهل عملية الشراء عبر اإلنترنت.  -2
عدد   -3 كتقليص  كورونا  أزمة  ملواجهة  الدولة  فرضتها  التي  االحترازية  اإلجراءات 

بديلة   يبحثون عن طرق  املستهلكني  للمتاجر، جعل  املبكر  والغلق  العمل،  ساعات 
 وآمنة للشراء. 

ا  -4 ورضا  جناح  حال  هناك  يف  اإلنترنت  عبر  الشرائية  العمليات  عن  ملستهلكني 
إمكانية لتحولهم نحو الشراء عبر اإلنترنت بعد انتهاء األزمة، بشكل يستلزم معه  
احتياجات   مع  تتناسب  لكي  دائم؛  بشكل  وحتديثها  الشرائية  املواقع  تطوير 

 وتوقعات العمالء. 
 اإلطار النظري:

الن      اإلطار  يف  الباحثة  تقبل اعتمدت  منوذج  من  كل  بني  الدمج  على  للبحث  ظري 
املفاهيم  "Technology Acceptance Model "TAMالتكنولوجيا ومنوذج   ،

Conceptual Model ،    ومنوذج السلوك الشرائي لألفراد يف وقت األزمات"Panic 
Buying" .  

  منوذج تقبل التكنوجليا:  -أوالً  
مه "فريد دافيس"     لشرح دوافع املستخدم لتبني نظام   )30(  Fred Davis), (1985قدَّ

 تكنولوجي حديث والتي بدورها تتأثر بشكل مباشر مبميزات وإمكانات النظام.  
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  ) منوذج تقبل التكنولوجيا1شكل رقم (

 
     

من   كل  قدمها  التي  النظرية  من  والنظرية  الفكرية  أصوله  يف  النموذج  يستند  حيث 

، والتي أطلق عليها اسم  1975عام    (Fishbein & Ajzen 1975)“فيشبني وأجزين"  

 نظرية الفعل املسبب، وتقوم هذه النظرية على افتراض رئيس وهو: أن السلوك الفعلي

(Actual Behavior)  ى نيته املسبقة  للفرد يتحدد بناء عل(Behavioral Intention 

"BI")  الفرد ُمسبًقا جتاه واعتقاده بالقدرة على تنفيذ هذا السلوك. فالنية القائمة لدى 

السلوك الفعلي والتي تتكون كنتيجة للموقف جتاه هذا السلوك واملعيار الشخصي يعتبران 

  أداة لتنفيذ هذا السلوك.  

عام       يف  إنه  السلوك    )31(  (Mathieson)ثيزون"  ما"قام    1991إال  نظرية  مبقارنة 
لنظرية   مشابهة  املخطط  السلوك  نظرية  أن  وأوضح  التكنولوجيا،  تقبل  بنموذج  املخطط 
الفعل املسبب، فيما عدا أن نظرية السلوك املخطط تضع يف اعتبارها متغيًرا هاًما وهو 

السلوك   التحكم يف  إمكانية  زادت  "Perceived Behavior Control"إدراك  فكلما   .
االجتاه واملعيار الذاتي للسلوك، وزاد إدراك الفرد إلمكانية حتكمه بهذا السلوك    إيجابية

كلما قويت نيته للقيام به، إذ أن نية الفرد تتأثر بدرجة إدراكه، فعندما يدرك الفرد أنه ال  
ميكن التحكم بسلوك معني أو بالظروف التي يحدث بها يضعف احتمال تكوين نية القيام 

 ه. بهذا السلوك لدي
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  ) الدمج بني منوذج تقبل التكنولوجيا ونظرية السلوك املخطط2شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  
  
  
 
 
  

  : Conceptual Modelمنوذج املفاهيم  –ثانًيا 
بسبعة   يتأثر  اإلنترنت  عبر  لألفراد  الشرائي  السلوك  أن  أساس  على  النموذج  يقوم 

  )32( عناصر، وهي كاآلتي: 
سرقة    –(Security)األمان   ) 1 ومخاطر  بنكية،  معلومات  تقدمي  من  التخوف  حيث 

  الهوية، وفقدان اخلصوصية، ومشاكل الدفع اإللكتروني.
وترتبط مبدى توافر املعلومات    - )  (Information availabilityاملعلومات املتاحة   ) 2

املتعلقة باملواقع اإللكترونية واملعلومات املتوفرة عن السلع واخلدمات وطرق استخدام 
 املنتجات واخلدمات املتاحة عبر اإلنترنت. 

حيث    - (Shipping)الشحن   ) 3 املنتجات،  توصيل  خدمة  هو  هنا  بالشحن  واملقصود 
تستغرقه خدمة التوصيل، واملخاوف من تسليم منتج خاطئ أو الرسوم والوقت الذي  

 تعرض املنتج للتلف أو الضياع أثناء الشحن.
واملخاوف   -  (quality)اجلودة   ) 4 اإلنترنت،  عبر  تقدميها  يتم  التي  املنتجات  جودة 

 املرتبطة بتسليم منتجات ذات جودة أقل.  
على املواقع اإللكترونية واملقصود به اختالف السعر املعروض    –  (Pricing)السعر   ) 5

 والقيمة الفعلية للمنتج. 
 توفر الوقت واملرونة يف اختيار الوقت املناسب للشراء. – (Timing)التوقيت  ) 6

د و   الف اصة  ات ال ق ع ال
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اإلنترنت   ) 7 الشراء عبر  العمالء عن  وتتضمن    –  (Customer Satisfaction)رضا 
اإل عبر  املنتجات  بشراء  والتوصية  اإلنترنت،  عبر  الشرائية  العملية  نترنت، جاذبية 

 وسهولة العملية الشرائية عبر اإلنترنت.   
  : "Panic Buying"السلوك الشرائي لألفراد يف وقت األزمات  -ثالًثا
ف (فاي يوين وآخرون       يف دراسته للسلوك    )Fai Yuen & others  ()33  2020,صنَّ

و الشرائي  السلوك  دوافع  البشر،  تنتاب  التي  الذعر  ونوبات  األزمات  وقت  قت  الشرائي 
  وذلك على النحو التالي:   (Panic Buying)األزمات 

  ) منوذج السلوك الشرائي لألفراد وقت األزمات 1جدول رقم (
  وينقسم إلى Perceptionاإلدراك  -أوالً 

 Perceived Scarcityالندرة املدركة    Perceived Threatsالتهديد املدرك 

الوقائي،   السلوك  اخلسارة،  من  املخاطر  اخلوف 

املتوقعة،   املخاطر  املعلومات،  فهم  بسوء  املتعلقة 

 االدخار املدفوع باملخاطر

املتصورة   الندرة  الشراء،  عدم  نتيجة  املتوقع  الندم 

واخلدمات   املنتجات  نقص  واخلدمات،  للمنتجات 

  املعروضة بالفعل

  ويتكون من:  Fear of the Unknownاخلوف من املجهول    -ثانًيا

،  اإلجهاد الناجم عن أحداث احلياة القلق، اخلوف، االضطراب العاطفي، اخلوف من الفشل يف تكوين ثروة،  

  . اضطراب احلالة املزاجية والتأمالت املصاحبة له

  ويتكون من:  Coping Behaviorسلوك التأقلم  -ثالًثا

محاوالت التأقلم  ، استراتيجيات التأقلم املختلفة ، العمليات التعويضية، استراتيجيات جتنب التأقلم يف البداية

  .انعدام السيطرة، مع املشاعر املضطربة واإلجهاد والقلق

  Social Psychological Factorsالعوامل النفسية واالجتماعية  –رابًعا 

 "Social influence"التأثير االجتماعي  Social Trust"الثقة االجتماعية 

املال   الثقة  رأس  االجتماعية،  الهوية  االجتماعي، 

 االجتماعية، الثقة يف أداء احلكومة 

املعيار   االجتماعي،  التعلم  تأثير  الفقد،  من  اخلوف 

املنطوقة،   الكلمة  االجتماعية،  العالقات  الذاتي، 

اآلخرين،   سلوك  رصد  اإلعالمية،  املعلومات 

  العالقات االجتماعية. 

 
  ج الثالثة يف الدراسة احلالية:أوجه اإلفادة من النماذ  -رابًعا
ُميكن استخالص مجموعة من املتغيرات التي يفترض تأثيرها على سلوك املستهلكني        

  ، وتتمثل يف:  لنموذج تقبل التكنولوجياالشرائي عبر اإلنترنت خالل أزمة كورونا وفًقا 
طبيعة استخدام املواقع الشرائية، تقييم املبحوثني خلطورة األزمة، أسباب االعتماد على  
الشراء عبر اإلنترنت، االجتاه نحو العملية الشرائية عبر اإلنترنت، إدراك إمكانية التحكم  
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املتغيرات   اإلنترنت،  عبر  للشراء  التحفز  مدى  اإلنترنت،  عبر  الشرائية  العملية  يف 
   الدميوغرافية. 

وفيما يتعلق باملتغيرات اخلاصة بالسلوك الشرائي لألفراد وقت األزمات، وفًقا لنموذج    
 حتديدها يف املتغيرات التالية:    الشراء وقت األزمات، ُميكن 

إدراك املخاوف املتصورة نتيجة أزمة كورونا، طبيعة محاوالت التكيف مع األزمة احلالية، 
املستقبل  من  اخلوف  تأثير  اإلنترنت،  عبر  الشرائي  السلوك  على  املنطوقة  الكلمة  تأثير 

  على السلوك الشرائي عبر اإلنترنت.   
وفًقا   اإلنترنت  عبر  الشراء  يتعلق مبخاوف  فيما  املفاأما  فيمكن حتديها يف    هيم لنموذج 

 املتغيرات التالية: 
جودة   بالشحن،  املتعلقة  املخاوف  اإلنترنت،  عبر  الشرائية  العملية  أثناء  باألمان  الشعور 

  املنتجات، املخاوف املتعلقة بأسعار املنتجات
  تساؤالت الدراسة:  

  ما كثافة العملية الشرائية عبر االنترنت خالل األزمة؟   -1
 ما املنتجات واخلدمات التي مت شراؤها عبر اإلنترنت خالل األزمة؟  -2
 ما أسباب تبني املبحوثني للسلوك الشرائي عبر اإلنترنت خالل األزمة؟ -3
 ما مدى تأثير أزمة كورونا على تبني السلوك الشرائي عبر اإلنترنت؟  -4
 يف العملية الشرائية عبر اإلنترنت؟   ما مدى التحكم -5
 ما مدى ثقة املبحوثني يف املواقع الشرائية؟ -6
 ما اجتاهات املبحوثني نحو العملية الشرائية عبر اإلنترنت؟  -7
اإلنترنت   -8 عبر  الشرائي  للسلوك  املبحوثني  تبني  على  املختلفة  العوامل  تأثير  ما 

 خالل األزمة؟ 
 رائي عبر اإلنترنت خالل األزمة؟ما املخاوف املتعلقة بتبني السلوك الش  -9

عبر  -10 شرائية  عمليات  تنفيذ  عن  االخريني  وانطباعات  بأراء  التأثر  مامدي 
 اإلنترنت خالل األزمة؟ 

 ما تقييم املبحوثني للعملية الشرائية عبر اإلنترنت خالل األزمة؟   -11
 ما مدى استعداد وحتفز املبحوثني للشراء عبر اإلنترنت؟    -12
 دميوغرافية للمبحوثني؟ ما السمات واخلصائص ال -13
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  فروض الدراسة:  
األول املتغيرات  الفرض  باختالف  اإلنترنت  عبر  للمبحوثني  الشرائية  املخاوف  تتأثر   :

  التالية:
  .إدراك إمكانية التحكم يف العملية الشرائية عبر اإلنترنت  
  .االجتاه نحو العملية الشرائية عبر اإلنترنت  
  اإلنترنت. أسباب االعتماد على الشراء عبر  
    .الثقة يف املنتجات واخلدمات املعروضة على اإلنترنت 

الثاني  من  الفرض  املبحوثني  مخاوف  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد   :
 الشراء عبر اإلنترنت، وتبنيهم للسلوك الشرائي عبر اإلنترنت.  

الثالث  االفرض  العملية  املبحوثني من  العالقة بني مخاوف  تتأثر  اإلنترنت  :  لشرائية عبر 
الوسيطة  باملتغيرات  كورونا  أزمة  خالل  اإلنترنت  عبر  الشرائي  للسلوك  تبنيهم  وبني 

  التالية: 
  .مدى التحفز للشراء عبر اإلنترنت  
 .طبيعة محاوالت التكيف مع األزمة احلالية  
  .تأثير الكلمة املنطوقة على السلوك الشرائي عبر اإلنترنت 
 ل على السلوك الشرائي عبر اإلنترنت.   تأثير اخلوف من املستقب 

يختلف تأثير مخاوف املبحوثني من العملية الشرائية عبر اإلنترنت وتبنيهم  الفرض الرابع: 
    للسلوك الشرائي عبر اإلنترنت، باختالف خصائصهم الدميوغرافية.

  اإلطار املنهجي:
  أوالً: منهج البحث: 

الظواهر             وصف  تستهدف  والتي  الوصفية  البحوث  إلى  الدراسة  هذه  تنتمي 
وحتليلها   واالجتماعية  البيانات    ،)34( اإلنسانية  جلمع  املسح  منهج  على  اعتمدت  وقد 

  بتنفيذ املبحوثني للعمليات الشرائية عبر اإلنترنت خالل أزمة كورونا.  املتعلقة  
  العينة: ثانًيا: أسلوب اختيار 

يف    - الدراسة  هذه  مجتمع  عمليات  يتمثل  بتنفيذ  بالفعل  قاموا  الذين  املبحوثني 
اإللكترونية، سواًء  املواقع  عبر مختلف  كورونا  أزمة  اإلنترنت خالل  شرائية عبر 
أو   املختلفة،  للشركات  الرسمية  املواقع  خالل  من  أو  شرائية  مواقع  كانت 

االجتما التواصل  بوسائل  اخلاصة  الهاتف  الصفحات  تطبيقات  عبر  أو  عي، 
  املحمول.    
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) مفردة وذلك  300اعتمدت الباحثة على العينة العمدية، حيث قامت بدراسة ( -
من   الفترة  خالل  وذلك  أشهر،  ثالثة  ،  1/7/2020وحتى    1/4/2020ملدة 

)  (Google formوذلك من خالل تصميم استمارة إلكترونية عبر مناذج جوجل
باال اخلاص  الرابط  تنفيذهم  وإرسال  عن  سؤالهم  بعد  املبحوثني  الى  ستمارة 

  لعمليات شرائية عبر اإلنترنت أم ال. 

  ) خصائص العينة 2جدول رقم (

 النسبــــة العــــدد  املتــــغيـــــــر 

 النـــــــوع -1

 73.3 220  أنثى  

  26.7 80 ذكــــر 

 100 300 اإلجمــــــــــالي

 السن -2

 35.3 106  عاًما   25عاًما إلى أقل من  15من 

 53.7 161 عاًما 35عاًما إلى أقل من  25من 

  11 33 عاًما   45عاًما إلى أقل من  35من 

 100 300 اإلجمـــــــــــالي

 املستوى التعليمي  -3

 2.6 8  مؤهل متوسط 

 73.7 221 جامعي 

  23.7 71 فوق اجلامعي 

 100 300 اإلجمـــــــالي

 متوسط الدخل الشهري لألسرة  -4

 4.6 14  جنيه 2000أقل من 

 20.7 62 4000جنيه إلى أقل من  2000من 

  74.7 224 جنيه فأكثر   4000

 100 300 اإلجمــــــالي

 عضو يف نادي -5

 62.7 188  نعم

 37.3 112 ال

 100 300 اإلجمـــــــالي
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 ثالًثا: أدوات جمع البيانات:  
الرأي،         استبانة  الباحثة على صحيفة  البيانات اعتمدت  كمية جلمع  أداة  تعد    والتي 

األسئلة   هذه  بعض  تصميم  ومت  فروضها،  واختبار  الدراسة  هذه  تساؤالت  عن  لإلجابة 
  .لتكون بسيطة، وبعضها اآلخر ليكون مركًبا

  مفاهيم الدراسة:  
: هي التدابير التي اتخذتها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا  رازية اإلجراءات االحت  

االجتماعية،  التجمعات  وجتنب  املنزل  من  العمل  مثل  االجتماعي،  التباعد  وتتضمن 
وجود   مع  العبادة،  ودور  الرياضية  والصاالت  املالعب  إغالق  الترفيهية،  املراكز  وإغالق 

  .)35(اء، باإلضافة إلجراءات التعقيم والتطهير مسافات آمنة يف الشوارع ويف حاالت الشر
بأنها "القرارات التي اتخذتها احلكومة املصرية منذ منتصف    وتعرفها الباحثة إجرائًيا      

تضمنت   والتي  كورونا،  فيروس  إنتشار  من  للحد  يونيو؛  شهر  نهاية  وحتى  مارس  شهر 
تقليص ساعات العمل، اإلغالق التام للجامعات واملدارس، احلظر اجلزئي، اإلغالق التام 

  ". للقطاع الترفيهي، منع السفر من وإلى بعض املحافظات
العاملية   األزمات  وقت  اإلنترنت  عبر  الشرائية  بأنها    املخاوف  إجرائًيا  الباحثة  تعرفها 

وتتضمن   اإلنترنت،  عبر  الشرائية  بالعملية  قيامهم  عند  املتصورة  املبحوثني  "مخاوف 
بالسعر،   املتعلقة  املخاوف  باألمان،  املتعلقة  املخاوف  املنتج،  بجودة  املتعلقة  املخاوف 

  تعلقة بشحن املنتجات واخلدمات، املخاوف املتعلقة بندرة املنتجات.   واملخاوف امل
هو أحد التغيرات السلوكية "الشراء   السلوك الشرائي عبر اإلنترنت وقت األزمات العاملية  

من   معتاد  غير  بشكل  كبيرة  بكميات  بالشراء  املستهلكون  يقوم  حيث  الذعر"،  بدافع 
كارثة متوقعة، أو توقًعا لزيادة األسعار، أو نقص كبير يف  املنتجات حتسًبا أو أثناء أو بعد  

  .)36( املنتجات
إجرائًيا       الباحثة  عرفتها  كبيرة،    وقد  بكميات  املنتجات  اإلقبال على شراء  بأنها عملية 

عبر   وشرائها  أسعارها،  ارتفاع  أو  املستقبل،  يف  املنتجات  تلك  ندرة  من  اخلوف  بدافع 
  اإلنترنت خوًفا من االحتكاك باآلخرين والتقاط العدوى.

  إجراءات الصدق والثبات:   
لقياس صدقها،     صحيفة االستبانة قبل تطبيقها على مجموعة من املحكمني   عرضمت        

ومت إجراء التعديالت املطلوبة بناًء على آرائهم وتوجيهاتهم بحيث أصبحت تقيس بالفعل ما  
  ُصممت لقياسه.  
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ثبات من  باستخدام    وللتأكد  الباحثة  قامت  االستبانة،  كرونباخ صحف  ألفا  معامل 
)Alpha Cronbach  ،(الثبات معامل  مستوى    لقياس  على  وذلك  االعتمادية)  (درجة 

فاعلية اإلجراءات االحترازية املتخذة ملواجهة األزمات العاملية يف تقليص    جميع متغيرات
اإلنترنت،   عبر  الشراء  بلغ  مخاوف  قد  املتغيرات  إلجمالي  الثبات  معامل  أن  تبني  وقد 

س أثره على الصدق الذاتي (الذي ميثل  )، ما يدل على الثبات املرتفع الذي انعك0.823(
). مما يعني القدرة على االعتماد على تلك  0.907اجلذر التربيعي ملعامل الثبات)، فبلغ (

  هذا ما يوضحه اجلدول التالي: املقاييس، و
  )  3جدول رقم (

معامل الثبات الذاتي ملتغيرات فاعلية اإلجراءات االحترازية املتخذة ملواجهة األزمات العاملية يف 
  Alpha cronbachتقليص مخاوف الشراء عبر اإلنترنت باستخدام معامل الفاكرومباخ

 متغيرات الدراسة
ثبات   معامل 

  ألفا كرونباخ
 معامل الصدق 

فاعلية   متغيرات  األزمات إجمالي  ملواجهة  املتخذة  االحترازية  اإلجراءات 

 العاملية يف تقليص مخاوف الشراء عبر اإلنترنت 
0.823 0.907 

    

  نتائج البحث: 
  كثافة العملية الشرائية عبر اإلنترنت خالل أزمة كورونا:  )1

الغالبية العظمى   تباينت معدالت شراء املبحوثني عبر اإلنترنت خالل األزمة، حيث إن 
) بواقع  شهر  كل  واحدة  مرة  مبعدل  اإلنترنت  عبر  بالشراء  قاموا  املبحوثني   149من 

%)، بينما جاء يف املرتبة الثانية املبحوثون الذين قاموا بتنفيذ عمليات 49.7مفردة بنسبة  
بواقع ( شرائية مبعدل مرتان   الشهر  بنسبة    81يف  الثالثة  27مفردة  املرتبة  أما يف   ،(%

مفردة من   70عمليات شرائية يف الشهر بواقع (  3فجاء املبحوثون الذين نفذوا أكثر من  
23.3 .(%   

 املنتجات واخلدمات التي مت شراؤها عبر اإلنترنت خالل فترة إجراء الدراسة:  )2
املرتبة   يف  جاءت  حيث  األزمة،  خالل  اإلنترنت  عبر  شراؤها  مت  التي  املنتجات  تباينت 

العناية  األولى   ومنتجات  واإلكسسوارات،  التجميل  (كمستحضرات  الترفيهية  السلع 
%)، بينما جاء يف املرتبة الثانية السلع االستهالكية (كاملالبس)  59بالبشرة) وذلك نسبة (

) السلع  42بنسبة  أما  الثالثة  %)،  املرتبة  يف  فجاءت  والشراب)  (كالطعام  االستهالكية 
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) اإلنترنت 35.7بنسبة  عبر  شراؤها  مت  التي  واخلدمات  املنتجات  أقل  وكانت   ،(% 
) بنسبة  جيم)  فيديو  ألعاب  البتوب،  كـ  اإللكترونية  و(اخلدمات 11.3(املنتجات   ،(%

بنسبة   كانت  الطبية)  االستشارات  من  كاإلفادة  املكتبية)  8.7(الطبية  و(األدوات   ،(%
%)، وُميكن تفسير تلك النتيجة يف ضوء أن الغالبية العظمى من املبحوثني كانوا 3بنسبة (

 من اإلناث وتلك املنتجات تتناسب مع طبيعتهن. 
 : أسباب تبني املبحثوين للسلوك الشرائي عبر اإلنترنت خالل أزمة كورونا )3

) أبعاد، يتضمن  4ك الشرائي عبر اإلنترنت إلى ( مت تقسيم أسباب تبني املبحوثني للسلو
) وهي:  الفرعية،  األسباب  من  مجموعة  بُعد  التأقلمكل  من  ،  اإلدراك،  سلوك  اخلوف 

حيث تبني أن اجتاهات مفردات عينة الدراسة  )،  املجهول، العوامل النفسية واالجتماعية
أسباب االعتماد على  (   قد أظهرت اجتاًها عاًما نحو املوافقة "حلد ما" على إجمالي بُعد

كورنا  أزمة  خالل  اإلنترنت  عبر  (الشراء  قدره  حسابي  مبتوسط  وذلك   ،(1.92  ،(
%)، وكانت أهم أسباب االعتماد  64)، وأهمية نسبية مقدارها (0.34وانحراف معياري (

%)، وأقل 68) بأهمية نسبية (العوامل النفسية واالجتماعيةعلى الشراء عبر اإلنترنت (
 %).60)، بأهمية نسبية (اخلوف من املجهولاألسباب (

) والتي أكدت أن دوافع استخدام 2018دراسة (لبنى مسعود،  واتفقت تلك النتيجة مع  
  املبحوثني لتطبيقات الشراء عبر اإلنترنت هي توفير الوقت واجلهد، وسهولة االستخدام. 

شراء عبر اإلنترنت خالل أزمة  ) املقاييس الوصفية لُبعد أسباب االعتماد على ال4جدول (
  كورونا

 العبارات م

ط 
املتوس

حلسابي
ا

 

حرا
االن
ف 

املعياري 
األهمية   
النسبية%

 

الترتيب
 

 سلوك التأقلم 

1  
لذلك   التسوق  وقت  قلصت  الدولة،  فرضتها  التي  احلظر  ظروف 

 قمت بالشراء عبر اإلنترنت 
2.48 0.68 82.6 2 

  1 87 0.63 2.61 التزامي باإلجراءات الوقائية  2

 3 65.6 0.73 1.97 أشعر بالسعادة نظًرا القتنائي املنتجات عبر اإلنترنت   3

 4 48.3 0.69 1.45 أفقد سيطرتي عند تنفيذ عملية شرائية عبر اإلنترنت   4

  5 44.6  650. 1.34 رغبتي يف مواكبة زمالئي وشرائهم عبر اإلنترنت  5

 - 65.6 0.37 1.97  املتوسط العام 

 اإلدراك

 2 67 0.81 2.01 توقعت عدم توفر بعض املنتجات يف املتاجر الفعلية    1
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  5 47 0.71 1.41 توقعت بأن املخزون سوف ينفذ يف املستقبل  2

3 
كبيرة  بسرعة  أتوجه  جعلتني  املتاحة  واخلدمات  املنتجات  ندرة 

 للشراء عبر اإلنترنت 
1.60 0.77 53.3 4 

4  
املواقع  خالل  من  وتوافرها  الفعلية  املتاجر  يف  السلع  توفر  عدم 

 اإللكترونية 
1.96 0.88 65.3 3 

5 
دفعتني خبراتي السابقة يف التعامل مع اإلنترنت والشراء من خالله،  

 لتكرار الشراء 
2.45 0.68  81.7 1  

 - 62.9 0.53 1.88 املتوسط العام 

 اخلوف من املجهول 

 4 46 0.67 1.38 عدم وضوح الرؤية دفعني للشراء بدون تفكير يف أولوياتي   1

  2 66.7 0.82  2.00 ما أشاهده من نسب اإلصابة دفعني للشراء   2

 3 57.3 0.75 1.72 يدفعني للشراء عبر اإلنترنتشعوري بالقلق الدائم من األزمة  3

4 
كنت أشعر بأنه ليس لدي طاقة إلجراء أية عملية شرائية فى العالم  

 الواقعي لذلك توجهت للشراء عبر اإلنترنت
2.10 .790  70 1 

 - 60 0.55 1.79 املتوسط العام 

 العوامل النفسية واالجتماعية 

 4 66.6 0.78 2.00 واملتحكم على العملية الشرائية عبر اإلنترنت أشعر بأنني املسيطر   1

 6 62.6  0.79 1.88 ال أنبهر بأسلوب عرض املنتجات اجلذاب على اإلنترنت   2

 7 59.3 0.75 1.78 بعدما أقوم بالشراء من خالل اإلنترنت أشعر بقدر من التوتر والندم 3

  3 69 0.79 2.07 للشراء عبر اإلنترنتتقييم زمالئي ومعاريف اإليجابي دفعني   4

5 
أقم   لم  وبالتالي  األزمة  إدارة  فى  احلكومة  أداء  من  واثًقا  كنت 

 بالشراء عبر اإلنترنت
1.97 0.84 65.6 5 

 1 82.3 0.63 2.47 محاولة اإلفادة من العروض والتخفيضات   6

 2 71  850. 2.13 اإلفادة من التسهيالت املرتبطة بالدفع  7

 - 68 0.40 2.04 املتوسط العام 

اإلنترنت  الشراء عبر  االعتماد على  أسباب  الُبعد:  العام إلجمالي  املتوسط 

 خالل أزمة كورونا
1.92 0.34 64 - 

 
  أوًال: البعد اخلاص بسلوك التأقلم: 

   عينة  أظهرت مفردات  واملوافقة  اجتاهات  املوافقة  نحو  عاًما  اجتاًها  الدراسة 
) بُعد  إجمالي  على  ما،  التأقلم حلد  قدره  سلوك  حسابي  مبتوسط  وذلك   ،(

  %).   65.6)، وأهمية نسبية (0.37)، وانحراف معياري (1.97(
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  باإلجراءات (التزامي  عبارة  اإلجابة  يف  موافقة  العبارات  أكثر  من  كان  وقد 
%)، وأقل العبارات 87االجتماعي)، بأهمية نسبية (  الوقائية اخلاصة بالتباعد

بالشراء  يقومون  عندما  زمالئي  مواكبة  (رغبتي يف  عبارة  اإلجابة  موافقة يف 
 %). 44.6عبر اإلنترنت)، بأهمية نسبية (

والتزامهم        العدوى،  التقاط  من  املبحوثني  خوف  زيادة  يف  ذلك  تفسير  وُميكن 
كب بدرجة  االحترازية  كمستحضرات  باإلجراءات  الترفيهية  السلع  وأن  خاصة  يرة، 

التجميل جاءت يف مقدمة السلع التي قام املبحوثون بشرائها عبر اإلنترنت خالل فترة  
 اجراء الدراسة؛ أي أنها سلع ال تستحق املجازفة. 

 ثانًيا: الُبعد اخلاص باإلدراك: 
   املوافقة نحو  عاًما  اجتاًها  الدراسة  عينة  مفردات  اجتاهات  واملوافقة  أظهرت 

)،  1.88)، وذلك مبتوسط حسابي قدره (اإلدراكحلد ما، على إجمالي بُعد ( 
 %).   62.9)، وأهمية نسبية (0.53وانحراف معياري (

   يف السابقة  (خبراتي  عبارة  اإلجابة  يف  موافقة  العبارات  أكثر  من  كان  وقد 
ية عبر  التعامل مع اإلنترنت والشراء من خالله دفعتني لتكرار العملية الشرائ 

%)، وُميكن تفسير ذلك يف ضوء  81.7اإلنترنت مرة أخرى)، بأهمية نسبية (
 35عاًما إلى  25أن الغالبية العظمى من املبحثوين كانوا من الفئات العمرية (

بنسبة   بأن 53.7عاًما)  (توقعت  عبارة  اإلجابة  يف  موافقة  العبارات  وأقل   ،%
يات كبيرة من بعض املنتجات  املخزون سوف ينفذ يف املستقبل فقمت بشراء كم

 %). 47عبر اإلنترنت)، بأهمية نسبية (
  ثالًثا: بُعد اخلوف من املجهول: 

   ،ما املوافقة حلد  الدراسة اجتاًها عاًما نحو  أظهرت اجتاهات مفردات عينة 
) بُعد  إجمالي  املجهولعلى  من  قدره  اخلوف  حسابي  مبتوسط  وذلك   ،(

 %).   60)، وأهمية نسبية (0.55)، وانحراف معياري (1.79(
   وقد كان من أكثر العبارات موافقة يف اإلجابة عبارة (نظًرا لظروف األزمة كنت

شعر بأنه ليس لدي طاقة إلجراء أية عملية شرائية يف العالم الواقعي لذلك  أ
) نسبية  بأهمية  اإلنترنت)،  عبر  للشراء  أتوجه  العبارات 70كنت  وأقل   ،(%

عبر   للشراء  أتوجه  جعلني  الرؤية  وضوح  (عدم  عبارة  اإلجابة  يف  موافقة 
 %). 46اإلنترنت بدون تفكير يف أولوياتي)، بأهمية نسبية (
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 رابًعا: بُعد العوامل النفسية واالجتماعية:
    املوافقة واملوافقة الدراسة اجتاًها عاًما نحو  أظهرت اجتاهات مفردات عينة 

) بُعد  إجمالي  على  ما،  واالجتماعيةحلد  النفسية  مبتوسط  العوامل  وذلك   ،(
 %).  64)، وأهمية نسبية (0.34)، وانحراف معياري (1.92حسابي قدره (

 أ من  كان  من  وقد  اإلفادة  (محاولة  عبارة  اإلجابة  يف  موافقة  العبارات  كثر 
عبر   للشراء  دفعتني  املختلفة  املواقع  على  املقدمة  والتخفيضات  العروض 

 ) نسبية  بأهمية  عبارة  82.3اإلنترنت)  اإلجابة  موافقة يف  العبارات  وأقل   ،(%
همية (ال أنبهر بأسلوب عرض املنتجات اجلذاب على اإلنترنت عند الشراء)، بأ

 %). 62.6نسبية (

  تأثير أزمة كورونا على تبني السلوك الشرائي عبر اإلنترنت: )4
تبني أن النسبة األكبر من املبحوثني أثرت أزمة كورونا على  تبنيهم للسلوك الشرائي 

) بواقع  متوسطة  بدرجة  اإلنترنت  بنسبة    208عبر  يف 69.3مفردة  جاء  بينما   ،(%
%)،  25.3مفردة بنسبة    76املرتبة الثانية املبحوثون الذين تأثروا بدرجة كبيرة بواقع (

املبحوثون الذين لم تؤثر أزمة كورونا على سلوكهم الشرائي   أما يف املرتبة اآلخيرة جاء
) بواقع  اإلنترنت  بنسبة    16عبر  متغير 5.3مفردة  إلجمالي  العام  املتوسط  وبلغ   ،(%

)، بانحراف 2.20" (مدى تأثير أزمة كورونا على تبني السلوك الشرائي عبر اإلنترنت"
 %). 73.3)، وبأهمية نسبية (0.33معياري (

) حيث أكدت Pandelica",  2011"توصلت إليه دراسة كل من (بانديليكا    وهو عكس ما
بشكل 61أن   الشرائي  سلوكهم  على  برومانيا  االقتصادية  األزمة  أثرت  املبحوثني  من   %

وجالل   (منصور  ودراسة  أن  Mansoor & Jalal"  ,2011"كبير،  أن 64)  يعتقدون   %
 األزمة املالية بقطر أثرت على استهالكهم. 
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) املقاييس الوصفية لُبعد مدى تأثير أزمة كورونا على تبني السلوك الشرائي 5جدول (
 عبر اإلنترنت 

 العبارات م
املتوسط 
 احلسابي

االنحراف 
 املعياري 

األهمية  
 النسبية%

 الترتيب

1 
أقوم بالشراء عبر اإلنترنت مضطًرا لظروف األزمة، وبعد انتهائها  

 املتاجر الفعلية سأعود للشراء يف 
2.04 0.70 68 7 

 9 63.7 0.83 1.91 أقوم بالشراء عبر اإلنترنت خوًفا من التقاط العدوى 2

3 
عن   بالبحث  أقوم  أن  بعد  الواقع،  يف  املتاجر  من  للشراء  أذهب 

 املنتجات عبر اإلنترنت
1.95 0.74 65 8 

4 
أقوم بشراء املنتجات عبر اإلنترنت من العالمات التجارية املعروفة 

 فقط نظًرا لثقتي بها. 
2.33 0.73 77.7 2 

5 
يف   كانت  إذا  خاصة  اإلنترنت  عبر  املنتجات  بعض  بشراء  أقوم 

 أماكن بعيدة، والبعض اآلخر أذهب بنفسي لشرائه لقرب املسافة 
2.49 0.71 83 1 

 4 77 0.75 2.31 سأقوم بالشراء عبر اإلنترنت حتى بعد انتهاء أزمة كورونا   6

7 
جميع   على  اإلنترنت  عبر  الشراء  خدمات  تعميم  يتم  أن  أمتنى 

 السلع واخلدمات 
2.30 0.69 76.7 5 

8 
عملية   لتكرار  دفعتني  الشرائية  املواقع  قدمتها  التي  التسهيالت 

 الشراء عبر اإلنترنت 
2.32  0.75 77.3 3 

9 
لم يختلف الوضع كثيًرا حيث إنني اقوم بالشراء عبر اإلنترنت قبل  

 األزمة 
2.25 .780 75 6 

 - 73.3 0.33 2.20 املتوسط العام  

 يوضح اجلدول السابق أن:
   العبارات تأثيًرا (أقوم بشراء بعض املنتجات عبر اإلنترنت خاصة إذا كانت  أكثر

باألهمية   املسافة)  لقرب  لشرائه  بنفسي  أذهب  اآلخر  والبعض  بعيدة  أماكن  يف 
%)، وأقل عبارة اتفاًقا (أذهب للشراء من املتاجر يف العالم الواقعي  83النسبية (

  %). 63.7بأهمية نسبية ( ت)بعد أن أقوم بالبحث عن املنتجات عبر اإلنترن
 مدى حتكم املبحوثني عند الشراء عبر اإلنترنت: )5

على   املرتفعة،  املوافقة  نحو  عاًما  اجتاًها  الدراسة  عينة  مفردات  اجتاهات  أظهرت 
بُعد (  ) أي التحكم بدرجة كبيرة، وذلك مدى التحكم عند الشراء عبر اإلنترنت عبارات 

 %).90)، وبأهمية نسبية (0.36وانحراف معياري ()، 2.70مبتوسط حسابي قدره (
كان  العينة  مفردات  من  العظمى  الغالبية  أن  ضوء  يف  النتيجة  تلك  تفسير  وُميكن 

ا بنسبة ( التعليمي جامعّيً التعليمي  73.7مستواهم  املستوى  الثانية جاء  املرتبة  %)، ويف 
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) بنسبة  اجلامعي  العمل 23.7فوق  يف  التحكم  يستطيعون  وبتالي  عبر  %)،  الشرائية  ية 
  اإلنترنت بدرجة كبيرة. 

  

  ) املقاييس الوصفية لُبعد مدى التحكم عند الشراء عبر اإلنترنت 6جدول (

املتوسط   العبارات م
 احلسابي

االنحراف 
 املعياري 

األهمية  
 النسبية%

 الترتيب

  1 93 0.47 2.79 الدخول واخلروج من املوقع يف أي وقت  1

 3 90.7 0.53 2.72 استعراض أي جزء من املوقع   2

 2 91.3 0.53 2.74 اختيار طريقة الدفع املناسبة لي  3

 6 89.3 0.53 2.68 املقارنة بني املنتجات املعروضة  4

 7 87.7 0.59 2.63 االستفسار عن األسعار واملميزات اخلاصة باملنتجات  5

6 
خالل   من  اآلخرين  آراء  على  تقيمهم التعرف  على  االطالع 

 للمنتجات واخلدمات
2.71 0.54 90.3 4 

 5 89.7 540. 2.69 البحث عن البدائل املناسبة لي  7

 - 90 0.36 2.70 املتوسط العام  

 من اجلدول السابق يتضح: 
 العبارت ترتيب  الشرائية    جاءت  العملية  التحكم يف  كبيًرا من  التي عكست قدرًا 

وقت  أي  يف  املوقع  من  واخلروج  (الدخول  التالي:  النحو  على  اإلنترنت    )، عبر 
) النسبية  األهمية  بلغت  حيث  لي)  املناسبة  الدفع  طريقة  %)،  93(اختيار 

الترتيب،  91.3( على  ألبرت،  %)  (أماني  دراسة  إليه  توصلت  ما   2019وهو 
  % من املبحوثني يستطيعون التسوق يف أي وقت. 74.5أكدت أن  حيث)
   عبر الشرائية  العملية  يف  التحكم  يف  ترتيب  أقل  على  حازت  التي  العبارات  أما 

األسعار   عن  (االستفسار  املعروضة)،  املنتجات  بني  (املقارنة  فكانت:  اإلنترنت 
) النسبية  األهمية  وبلغت  باملنتجات)،  اخلاصة  (%) 89.3واملميزات   ،87.7  ،(%

 على الترتيب. 
  مدى ثقة املبحوثني يف املنتجات واخلدمات املعروضة على اإلنترنت:   )6

أظهرت اجتاهات مفردات عينة الدراسة اجتاًها عاًما نحو درجة الثقة املتوسطة، ملتغير  
اإلنترنت ( على  املعروضة  واخلدمات  املنتجات  يف  قدره ثقة  حسابي  مبتوسط  وذلك   (
 %).68)، وبأهمية نسبية ( 0.59وانحراف معياري ()، 2.04(
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) التوزيع التكراري لعينة الدراسة وفًقا ملتغير الثقة يف املنتجات واخلدمات 7جدول رقم (
 املعروضة على اإلنترنت

 % العدد  التوزيع  م
املتوسط 

 احلسابي  

االنحراف 

 املعياري 

األهمية 

 النسبية  

 %68 0.59 2.04 8.3 25 أثق بدرجة كبيرة                      1

 87 261 أثق إلى حد ما                          

 4.7 14 ال أثق على اإلطالق                    2

 100 300 املجموع 

من خالل اجلدول السابق يتضح أن الغالبية العظمى من املبحوثني يثقون إلى حد ما      
بنسبة   اإلنترنت  على  املعروضة  واخلدمات  املنتجات  الثانية  87يف  املرتبة  يف  وجاء   ،%

يثقون بدرجة كبيرة بنسبة   الذين  الثالثة واألخيرة فجاء 8.3املبحوثون  املرتبة  أما يف   ،%
 %.4.7ال يثقون على اإلطالق يف املنتجات املعروضة بنسبة  املبحوثون الذين

) حيث إن  2020وتتشابه تلك النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة (محمد رمضان،  
التواصل 70.7 وسائل  على  املعروضة  املباشر  البيع  إعالنات  يف  يثقون  املبحوثني  من   %

  االجتماعي.  
يف         املبحثوين  ثقة  عدم  أسباب  اإلنترنت،  وعن  على  املعروضة  واخلدمات  املنتجات 

عدم صدق  للحقيقة،  مطابقة  غير  بضاعة  يعرض  املواقع  (بعض  بني  ما  اآلراء  فتنوعت 
اإليجابية   العمالء  آراء  إظهار  على  املواقع  بعض  واعتماد   الدعائية،  األساليب  بعض 

سالمة املنتج،    اخلوف من عدمووإخفاء السلبية، عدم مطابقة املنتج املعروض للحقيقة،   
الطبيعة،   على  املعروضة  واملواد  اخلامات  رؤية  لعدم  بجودة  باإلضافة  املتعلقة  املخاوف 

يف حالة شراء املالبس، واخلوف من عدم إمكانية استبدال املنتجات،    اخلامات واملقاسات
  وأخيًرا املخاوف املرتبطة بالتجارب الشرائية السابقة غير ناجحة). 

النتيجة تلك  العزيز  مع  وتشابه  عبد  و  الواحد  (عبد   Abd Aziz  &Abd " دراسة 
Wahid”  ،2018  عبر للشراء  املبحوثني  تفضيل  عدم  أسباب  أن  أوضحت  التي   (

بنسبة   الواقع  املتاجر يف  زيارة  تفضيل  على  68.6اإلنترنت متثلت يف  احلكم  %، صعوبة 
بواقع   اإلنترنت  عبر  املنتجات  للخداع  66.7جودة  التعرض  من  اخلوف  التاجر  %،  من 

 %. 84بنسبة 
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  اجتاه املبحوثني نحو العملية الشرائية عبر اإلنترنت خالل أزمة كورونا: )7
تبني أن اغلب اجتاهات عينة الدراسة حول العملية الشرائية عبر اإلنترنت خالل أزمة 

) بنسبة  املحايد)  (االجتاه  نحو  كانت  بنسبة 69.3كورونا  اإليجابي)  (االجتاه  يليه   ،(%
 %). 2.3%)، ثم يف املرتبة األخيرة (االجتاه السلبي) بنسبة (28.3(

املوافقة واملوافقة        الدراسة اجتاًها عاًما نحو  حيث أظهرت اجتاهات مفردات عينة 
االجتاهات نحو العملية الشرائية عبر اإلنترنت خالل أزمة  حلد ما، على عبارات متغير (

( كورونا قدره  حسابي  مبتوسط  وذلك   ،(2.26،(  ) معياري  وبأهمية 0.32وانحراف   ،(
 %). 75.3نسبية (

  

) املقاييس الوصفية لُبعد االجتاهات نحو العملية الشرائية عبر اإلنترنت خالل 8جدول (
  أزمة كورونا 

 العبارات م
املتوسط 
 احلسابي

االنحراف 
 املعياري 

األهمية  
 النسبية%

 الترتيب

 8 72.7 0.62 2.18 الشراء عبر اإلنترنت عملية محاطة باملخاطر  1

 4 80.7 0.61 2.42 ال أستطيع معاينة املنتجات  2

 10 66 0.81 1.98 أفتقد للتواصل البشري أثناء الشراء   3

4 
خاصة  العتبارات  اإلنترنت  عبر  الشراء  من  أتخوف 

 بالدفع اإللكتروني
1.99 0.83 66.3 9 

5 
عبر  املطروحة  والبدائل  املنتجات  على  االطالع  أفضل 

 اإلنترنت، ثم أقوم بالشراء يف الواقع 
2.19 0.76 73.0 7 

6 
ببعد   خاصة  العتبارات  اإلنترنت  عبر  بشراء  أقوم 

 املسافة، أو لثقتي يف العالمة التجارية 
2.53 0.64 84.3 2 

 6 74 0.74 2.22 أتوجه للمتجر الفعلي لشراء بعض املنتجات   7

 11 65.7 0.73 1.97 أعتمد على الشراء عبر اإلنترنت يف كثير من تعامالتي   8

 3 82.7 0.64 2.48 الشراء عبر اإلنترنت يوفر الوقت واجلهد   9

10 
األزمة بدرجة  اإلنترنت مع ظروف  الشراء عبر  يتناسب 

 كبيرة 
2.65  0.52 88.3 1 

11 
املواقع   توفرها  التي  التسهيالت  اإللكترونية  تدفعني 

 للشراء 
2.35  .720 78.3 5 

 - 75.3 0.32 2.26 املتوسط العام إلجمالي الُبعد 
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 من اجلدول السابق يتبني:  
   (يتناسب الشراء عبر اإلنترنت مع ظروف أزمة كورونا بدرجة كبيرة) تعد عبارة

الشراء %)، أما عبارة (أتخوف من  88.3األكثر تأثيًرا، وبلغت األهمية النسبية (
حيث   اتفاًقا،  األقل  فكانت  اإللكتروني)،  بالدفع  العتبارات خاصة  اإلنترنت  عبر 

  %)66.3بلغت أهميتها النسبية (
العوامل التي أثرت على القرار الشرائي عبر االنترنت للمبحثوين خالل فترة اجراء   )8

 الدراسة:  
ملوافقة املرتفعة، على  أظهرت اجتاهات مفردات عينة الدراسة اجتاًها عاًما نحو ا        

) متغير  أزمة  عبارات  خالل  اإلنترنت  عبر  الشرائي  قرارك  على  تؤثر  التي  العوامل 
( كورونا قدره  وذلك مبتوسط حسابي   ،(2.69) معياري  وانحراف  وبأهمية 0.33)،   ،(

 %) أي درجة تأثر كبيرة لهذه العوامل.89.7نسبية (
تؤثر على قرارك الشرائي عبر اإلنترنت   ) املقاييس الوصفية لبعد العوامل التي9جدول (

  خالل أزمة كورونا 

 العبارات م
املتوسط 
  احلسابي

االنحراف 
 املعياري 

األهمية  
 النسبية%

 الترتيب

 Reviews 2.71 0.51 90.3 6االطالع على تقييم املنتجات واخلدمات  1

 1 95.3 0.41  2.86 سمعة املوقع اجليدة 2

 7 90 0.51 2.70 العالمة التجارية للمنتجات واخلدمات  3

 4 91 0.53 2.73 التجارب السابقة اخلاصة بي مع املوقع   4

 3 91.7 0.48 2.75 آراء اآلخرين يف املنتج أو اخلدمة  5

6 
أقوم باالطالع على املواقع التي تعرض آراء اآلخرين  

don'ts shop here 
2.47 0.76 82.3 10 

 9 85.7 0.59  2.57 اختالف سعر املنتج  7

 8 88.7 0.54 2.66 التباين يف جودة املنتجات املعروضة   8

 5 90.6 0.52 2.72 كفاءة خدمات التوصيل  9

  2  92 500. 2.76 جودة خدمة مابعد البيع 10

 - 89.7 0.33 2.69 املتوسط العام  

من خالل بيانات اجلدول السابق يتبني أن: العبارات األكثر تأثيًرا على الترتيب جاءت       
أو   املنتج  اآلخرين يف  (آراء  البيع)،  بعد  ما  املوقع اجليدة)، (جودة خدمة  كاآلتي: (سمعة 

) النسبية  األهمية  وبلغت  (95.3اخلدمة)،   ،(%92) أما  %91.7)،  الترتيب،  على   (%
ازت على أقل تأثير على القرار الشرائي للمبحوثني فكانت على الترتيب:  العبارات  التي ح



 

 
248 248 

(اختالف سعر املنتج)، (أقوم باالطالع على املواقع  )،  (التباين يف جودة املنتجات املعروضة
اآلخرين   آراء  تعرض  (don'ts shop hereالتي  النسبية  األهمية  وبلغت   ،(88.7  ،(%

ا لردود عينة الدراسة، وتتناسب تلك النتيجة من  %) على الترتيب وفقً %82.3)، (85.7(
املنتجات   شراء  يف  املبحوثني  ثقة  عدم  أسباب  حيث  السابق  السؤال  يف  الواردة  النتيجة 

 املعروضة عبر اإلنترنت. 

  أهم املخاوف التي تواجه املبحوثني عند الشراء عبر اإلنترنت: )9

مت تقسيم املخاوف التي تواجه املبحوثني عند الشراء عبر اإلنترنت إلى مخاوف           
عينة  ج  (باألمان،متعلقة   مفردات  اجتاهات  أن  تبني  حيث  السعر،  الشحن،  املنتج،  ودة 

) بُعد  إجمالي  على  ما،  حلد  واملوافقة  املوافقة  نحو  عاًما  اجتاًها  أظهرت  أهم  الدراسة 
)، وانحراف معياري 2.32)، وذلك مبتوسط حسابي قدره (إلنترنتمخاوف الشراء عبر ا

)  مخاوف جودة املنتج %)، وكانت أهم املخاوف (77.3)، وأهمية نسبية مقدارها (0.42(
 %).67) بأهمية نسبية ( مخاوف السعر%)، وأقل املخاوف (92بأهمية نسبية (

   نترنت) املقاييس الوصفية لُبعد أهم مخاوف الشراء عبر اإل10جدول (

 العبارات  م
املتوسط 

 احلسابي 

االنحراف 

 املعياري 

األهمية 

 النسبية% 
 الترتيب

 مخاوف األمان-1

 1 76.7 0.81 2.30 حدوث املشاكل املرتبطة بالدفع اإللكتروني   1

 2 75 0.85 2.25 التخوف من سرقة أرقام بطاقات االئتمان  2

 3 74.3 0.86 2.23 التخوف من فقدان اخلصوصية  3

 - 75.3 0.69 2.26 املتوسط العام 

 مخاوف جودة املنتج -2

 1 93 0.49 2.79 وصول املنتج بجودة أقل   1

 2 92 0.47 2.76 االختالف بني ماهو معروض وبني املنتج عند وصوله    2

 3 91.3  560. 2.74 وصول مقاس غير مناسب  3

 - 92 0.44 2.76 املتوسط العام 

 مخاوف الشحن -3

1  
حدوث مشاكل متعلقة بالتوصيل ككسر املنتج أو وصول 

 منتج خاطئ
2.50 0.74 83.3 1 

 3 66.7 0.87 2.00 تكاليف الشحن  2
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 2 75  840. 2.25 تأخر وصول املنتجات واخلدمات املطلوبة عبر اإلنترنت  3

 - 75 0.59 2.25 املتوسط العام 

 مخاوف السعر  -4

 2 67.7 0.85 2.03 للتخفيضات وعروض األسعارعدم وجود وقت محدد   1

2 
بعد   تغيره  وإمكانية  املعروض  السعر  يف  الثقة  عدم 

 الشراء  
1.93 0.85 64.3 3 

 1 70  880. 2.10 عدم قدرتي على تقييم املنتج وسعره احلقيقي  3

 - 67 0.69 2.01 املتوسط العام 

مخاوف   أهم  الُبعد:  إلجمالي  العام  عبر املتوسط  الشراء 

 اإلنترنت
2.32 0.42 77.3 - 

 
  مخاوف األمان:  أوًال:
  أظهرت مفردات عينة الدراسة اجتاًها عاًما نحو املوافقة حلد ما، على إجمالي بُعد

)، 0.69)، وانحراف معياري (2.26)، وذلك مبتوسط حسابي قدره (مخاوف األمان(
) نسبية  أكثر  75.3وأهمية  من  كان  وقد  عبارة  %)،  اإلجابة  يف  موافقة  العبارات 

) نسبية  بأهمية  اإللكتروني)  بالدفع  املرتبطة  املشاكل  وأقل 76.7(حدوث   ،(%
العبارات موافقة يف اإلجابة عبارة (التخوف من فقدان اخلصوصية)، بأهمية نسبية  

)74.3 .(%  
و   الواحد  (عبد  من  كل  دراسة  نتائج  مع  النتيجة  تلك   Abd Aziz, Abd "وتتشابه 

Wahid"  ,  2018  و(رحمان وآخرين ،(" Rahman & others"  ,  2018 جاسبني)و ،(
) حيث إن مخاوف الشراء عبر اإلنترنت متثلت يف  Gašper Jordan"  ,2018"جوردان  

لآلخرين،   بها  املرتبطة  السرية  واألرقام  املصرفية،  احلاسبات  أرقام  إعطاء  من  اخلوف 
 تها.والرغبة يف التأكد من املنتجات على طبيع

  ثانًيا: مخاوف جودة املنتج: 
  أظهرت مفردات عينة الدراسة اجتاًها عاًما نحو املوافقة املرتفعة على إجمالي بُعد

املنتج( جودة  (مخاوف  قدره  حسابي  مبتوسط  وذلك  معياري 2.76)،  وانحراف   ،(
)0.44) نسبية  وأهمية  اإلجابة 92)،  يف  موافقة  العبارات  أكثر  من  كان  وقد   ،(%

) نسبية  بأهمية  أقل)  بجودة  املنتج  (وصول  موافقة يف 93عبارة  العبارات  وأقل   ،(%
 %). 91.3اإلجابة عبارة (التخوف من وصول مقاس غير مناسب)، بأهمية نسبية (
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 ثالًثا: مخاوف الشحن:  
  أظهرت مفردات عينة الدراسة اجتاًها عاًما نحو املوافقة حلد ما على إجمالي بُعد

الشحن( (  )،مخاوف  قدره  حسابي  مبتوسط  معياري 2.25وذلك  وانحراف   ،(
)0.59) نسبية  وأهمية  اإلجابة 75)،  يف  موافقة  العبارات  أكثر  من  كان  وقد   ،(%

منتج  وصول  أو  املنتج  ككسر  بالتوصيل  متعلقة  مشاكل  حدوث  من  (اخلوف  عبارة 
ليف %)، وأقل العبارات موافقة يف اإلجابة عبارة (تكا83.3خاطئ) بأهمية نسبية (

 %).66.7الشحن)، بأهمية نسبية (
 : رابًعا: مخاوف السعر

  أظهرت مفردات عينة الدراسة اجتاًها عاًما نحو املوافقة حلد ما، على اجمالي بعد
السعر( ( مخاوف  قدره  حسابي  مبتوسط  وذلك  معياري 2.01)،  وانحراف   ،(
)0.69 ) نسبية  وأهمية  العبارات  67)،  أكثر  من  كان  وقد  اإلجابة %)،  يف  موافقة 

%)، وأقل 70عبارة (عدم قدرتي على تقييم املنتج وسعره احلقيقي) بأهمية نسبية (
العبارات موافقة يف اإلجابة عبارة (عدم الثقة يف السعر املوضوع وإمكانية تغيره بعد  

 %).64.3الشراء)، بأهمية نسبية (

أزم ) 10 خالل  اإلنترنت  عبر  بالشراء  املبحوثني  قرار  تأثر  وانطباعات مدى  بآراء  كورونا  ة 
 اآلخرين:

أظهرت اجتاهات مفردات عينة الدراسة اجتاًها عاًما نحو درجة التأثر املتوسطة، ملتغير  
اآلخرين ( وانطباعات  بآراء  كورونا  أزمة  خالل  اإلنترنت  عبر  الشراء  قرار  تأثر  )  مدى 

) قدره  حسابي  مبتوسط  (2.00وذلك  معياري  وانحراف  نس0.37)،  وبأهمية  بية )، 
)66.6  .(%  

) التوزيع التكراري لعينة الدراسة وفًقا ملتغير مدى تأثر قرار الشراء عبر 11جدول رقم (
 اإلنترنت خالل أزمة كورونا بأراء وانطباعات اآلخرين 

 % العدد  التوزيع  م

 2.00املتوسط احلسابي 

  0.37االنحراف املعياري

 66.6األهمية النسبية 

 7.3 22 يتأثر بشكل كلي  1

 85.7 257 يتأثر بشكل جزئي   2

 7 21 ال يتأثر على اإلطالق 3

 100 300 املجموع 

من خالل اجلدول السابق يتضح أن الغالبية العظمى من املبحوثني (يتأثرون بشكل      
%)، بينما جاء يف املرتبة الثانية املبحوثون الذين تأثروا بشكل كلي  85.7جزئي) بنسبة (
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يتاثروا على اإلطالق بنسبة 7.3( لم  الذين  املبحوثون  املرتبة األخيرة فجاء  أما يف   ،(%
النتيجة مع أهم املخاوف الشرائية للمبحوثني والتي حتددت يف سمعة    %)، وتتفق تلك7(

 املوقع وجودة خدمات ما بعد البيع.  
) أن اجلماعات Rahman & others"   ,  2018 "أكدت دراسة (رحمان وآخرين  وهو ما  

  املرجعية تؤثر على تبني عملية الشراء عبر اإلنترنت. 
  تقييم املبحوثني ورضاهم عن عمليات الشراء عبر اإلنترنت خالل أزمة كورونا:   ) 11

درجة الرضا  أظهرت اجتاهات مفردات عينة الدراسة اجتاًها عاًما نحو املوافقة، ملتغير (
اإلنترنت  عبر  الشراء  عمليات  وعن   () قدره  حسابي  مبتوسط  وانحراف  2.23ذلك   ،(

  %) أي بدرجة رضا متوسطة.76.6)، وبأهمية نسبية (0.50معياري (

) التوزيع التكراري لعينة الدراسة وفًقا ملتغير درجة رضاك عن عمليات الشراء عبر 12جدول رقم (
 اإلنترنت 

 % العدد  التوزيع  م

 2.23املتوسط احلسابي 

 0.50االنحراف املعياري 

   %76.6األهمية النسبية 

 26.7 80 راٍض بدرجة كبيرة   1

 69.7 209 راٍض إلى حد ما  2

 3.7 11 غير راٍض على اإلطالق  3

 100  300 املجموع 

من        العظمى  الغالبية  أن  تبني  السابق:  اجلدول  يف  الواردة  البيانات  خالل  من 
ما"  "إلى حد  كورونا  أزمة  اإلنترنت خالل  الشرائية عبر  راضون عن عملياتهم  املبحوثني 

 ) بنسبة  عن  69.7وذلك  كبيرة  بدرجة  الراضون  العمالء  الثانية  املرتبة  يف  جاء  كما   ،(%
ا عبر  الشرائية  (عملياتهم  بنسبة  املبحوثون  26.7إلنترنت  جاء  اآلخيرة  املرتبة  ويف   ،(%

  %).3.7غير الراضني على اإلطالق بنسبة (

 مدى استعدادك لشراء املنتجات واخلدمات عبر اإلنترنت خالل أزمة كورونا:  ) 12
تبني أن أغلب اجتاهات عينة الدراسة حول مدى االستعداد لشراء املنتجات واخلدمات  

%)، يليه  70ل أزمة كورونا كانت (االستعداد بدرجة متوسطة) بنسبة (عبر اإلنترنت خال
) بنسبة  بدرجة ضعيفة)  بدرجة  22.7(االستعداد  (االستعداد  األخيرة  املرتبة  ثم يف   ،(%

  %). 7.3كبيرة) بنسبة (

واملوافقة  املوافقة  نحو  عاًما  اجتاًها  الدراسة  عينة  مفردات  اجتاهات  أظهرت  حيث 
مدى االستعداد لشراء املنتجات واخلدمات عبر اإلنترنت  عبارات بُعد (املنخفضة، على  
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)،  0.32)، وانحراف معياري (1.93)، وذلك مبتوسط حسابي قدره (خالل أزمة كورونا
  %). 64.3وبأهمية نسبية (

  

) املقاييس الوصفية لُبعد مدى االستعداد لشراء املنتجات واخلدمات عبر اإلنترنت  13جدول (
  وروناخالل أزمة ك

 العبارات  م
املتوسط 

 احلسابي 

االنحراف 

 املعياري 

األهمية 

 النسبية% 
 الترتيب

 7 47.3 0.58 1.42 أقوم بالشراء عبر اإلنترنت بأي ثمن   1

 6 57.7 0.75 1.73 أسارع باالشتراك لكي تصلني أحدث العروض  2

 5 61.7 0.69 1.85 يعد الشراء عبر اإلنترنت فرصة البد من اقتناصها  3

 8 42 0.52 1.26 قد أقترض للشراء عبر اإلنترنت  4

5 
العروض  يف  لالشتراك  الفرصة  لي  أتيحت  إذا  كثيًرا  أتردد 

 املقدمة 
2.03 0.67 67.7 4 

 1 89 0.60 2.67 أقارن بني املعروض على اإلنترنت وبني احتياجي الفعلي لها   6

7 
إال  اإلنترنت  على  املعروضة  واخلدمات  املنتجات  جودة  رغم 

 أنني أفضل االقتصاد يف اإلنفاق وقت األزمات 
2.20 0.74 73.3 3 

8 
شئ بها  اإلنترنت  على  املعروضة  واخلدمات  من   املنتجات 

 املبالغة، لذلك أفضل معاينة املنتجات يف الواقع قبل الشراء 
2.26 .620 75.3 2 

 - 64.3 0.32 1.93 املتوسط العام  

 من اجلدول السابق يتضح: 

   احتياجي وبني  اإلنترنت  على  املعروضة  واخلدمات  املنتجات  بني  (أقارن  عبارة  تعد 

%)، أما العبارة التي حازت على 89نسبية (الفعلي لها)، األكثر تأثيًرا وذلك بأهمية  

ثمن) بأي  اإلنترنت  عبر  بالشراء  (أقوم  عبارة  اتفاًقا  النسبية ،  أقل  األهمية  وبلغت 

)47.3 .(% 
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  نتائج اختيارات الفروض: 
على   وذلك  بالبحث،  اخلاصة  الفروض  نتائج  باستعراض  الباحثة  قامت  اجلزء  هذا  يف 

  النحو التالي:  

  الفرض األول: 
  تتأثر املخاوف الشرائية للمبحوثني عبر اإلنترنت باختالف املتغيرات التالية:   

  .إدراك إمكانية التحكم يف العملية الشرائية عبر اإلنترنت 

 ائية عبر اإلنترنت.  االجتاه نحو العملية الشر 

  .أسباب االعتماد على الشراء عبر اإلنترنت 

    .الثقة يف املنتجات واخلدمات املعروضة على اإلنترنت 
  األسلوب اإلحصائي املستخدم:

على            االعتماد  مت  الفرض  يف  الواردة  املتغيرات  بني  االرتباط  قيمة  الستخراج 

 .Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون
  ) معامالت ارتباط متغيرات الفرض األول  14جدول رقم (

 عالقة املخاوف الشرائية للمبحوثني عبر اإلنترنت 
معامل  

 ) rاالرتباط (

مستوى  

  املعنوية 

النتيجة  

 (الداللة) 

 دالة   **0.01 0.772- اإلنترنت إدراك إمكانية التحكم يف العملية الشرائية عبر 

 دالة  *0.05 0.540-  اإلنترنتاالجتاه نحو العملية الشرائية عبر 

 دالة  **01 .0 0.611- اإلنترنتأسباب االعتماد على الشراء عبر 

 دالة  **0.01 0.733 - اإلنترنت املنتجات واخلدمات املعروضة على  الثقة فى
    

  ومن خالل اجلدول السابق يتضح التالي: 
   عكسيةتوجد "  عالقة  متغير  اإلنترنتبني  عبر  للمبحوثني  الشرائية  "  املخاوف 

اإلنترنت"  وبني عبر  الشرائية  العملية  يف  التحكم  إمكانية  بلغ  إدراك  حيث   ،"
 ). 0.01) مبستوى معنوية أقل من ( -0.722معامل االرتباط (

   عكسيةتوجد "  عالقة  متغير  اإلنترنتبني  عبر  للمبحوثني  الشرائية  "  املخاوف 
-"، حيث بلغ معامل االرتباط (االجتاه نحو العملية الشرائية عبر االنترنتوبني  

 ). 0.01) مبستوى معنوية أقل من (0.540
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   عكسيةعالقة  توجد  " متغير  اإلنترنتبني  عبر  للمبحوثني  الشرائية  "  املخاوف 
-"، حيث بلغ معامل االرتباط (أسباب االعتماد على الشراء عبر اإلنترنت"    وبني

 ). 0.01) مبستوى معنوية أقل من (0.611
   عكسيةتوجد "  عالقة  متغير  اإلنترنتابني  عبر  للمبحوثني  الشرائية  "  ملخاوف 

امل"    وبني اإلنترنتالثقة يف  املعروضة على  "، حيث بلغ معامل  نتجات واخلدمات 
 ).  0.01) مبستوى معنوية أقل من (0.733-االرتباط (

 إثبات الفرضية:
 بذلك نقبل الفرض اإلحصائي.       

   الفرض الثاني:
عبر   الشراء  من  املبحوثني  مخاوف  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 

 اإلنترنت، وتبنيهم للسلوك الشرائي عبر اإلنترنت خالل أزمة كورونا.  
 األسلوب اإلحصائي املستخدم:

على             االعتماد  مت  الفرض  يف  الواردة  املتغيرات  بني  االرتباط  قيمة  الستخراج 
 .Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون

  ) معامالت ارتباط متغيرات الفرض الثاني  15جدول رقم (

 العالقة 
معامل  

 ) rاالرتباط(

مستوى  

 املعنوية 

النتيجة  

 (الداللة) 

 دالة  **0.01 0.562- مخاوف األمان-1

 دالة  **0.01 0.607- مخاوف جودة املنتج -2

 غير دالة   0.21 0.132 مخاوف الشحن -3

 دالة  **0.01 0.709- مخاوف السعر -4

للسلوك  وتبنيهم  اإلنترنت  عبر  الشراء  من  املبحوثني  مخاوف 

 الشرائي عبر اإلنترنت
 دالة  **0.01  0.632-

 

  يلي: من اجلدول السابق يتضح ما 
 :أوًال: مخاوف األمان

عكسيةتوجد   "  عالقة  بعد  األمانبني  "مخاوف  وبني  عبر "  الشرائي  السلوك  تبني 
 ). 0.05) مبستوى معنوية أقل من (-0.562"، حيث بلغ معامل االرتباط (اإلنترنت
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   ثانًيا: مخاوف جودة املنتج:
عكسيةتوجد   "  عالقة  بعد  املنتجبني  جودة  "مخاوف  وبني  عبر "  الشرائي  السلوك  تبني 

 .)0.05) مبستوى معنوية أقل من (-0.607"، حيث بلغ معامل االرتباط (اإلنترنت
   ثالًثا: مخاوف الشحن:

عالقة توجد  "  ال  بعد  بني  إحصائية  داللة  الشحنذات  "مخاوف  وبني  السلوك  "  تبني 
اإلنترنت عبر  االرتباط (الشرائي  بلغ معامل  أكبر من  ) مبستوى معنوي0.132"، حيث  ة 

)0.05.( 
) Vasić & others "  ,2019 "وهو عكست ما أشارت إليه دراسة (فاسيتش وآخرين  

العملية الشرائية عبر اإلنترنت   التي توصلت لوجود عالقة طردية بني رضا العمالء عن 
  وبني العوامل املتعلقة بالشحن.

   رابًعا: مخاوف السعر:
عكسيةتوجد   "  عالقة  بعد  السعربني  "مخاوف  وبني  عبر "  الشرائي  السلوك  تبني 

 ) 0.05معنوية أقل من ( ) مبستوى-0.709"، حيث بلغ معامل االرتباط (اإلنترنت
  ومن خالل العرض السابق يتبني: 

عكسيةوجود         بني   عالقة  إحصائية  داللة  عبر  "ذات  الشراء  من  املبحوثني  مخاوف 
وبني  اإلنترنت اإلنترنت""  عبر  الشرائي  للسلوك  (تبنيهم  االرتباط  معامل  بلغ  حيث   " -
0.632) من  أقل  معنوية  مبستوى  كلما  0.05)  أي  من  )،  املبحوثني  مخاوف  انخفضت 

  الشراء عبر اإلنترنت كلما زاد تبنيهم للسلوك الشرائي عبر اإلنترنت. 
معظم  على  كبير  بشكل  تؤثر  الشرائية  املخاوف  ألن  نظًرا  منطقية؛  النتيجة  تلك  وُتعد 
يف   والثقة  نحوه  واالجتاه  اإلنترنت،  عبر  الشرائي  والقرار  الشرائية،  العملية  مراحل 

  ملعروضة عبر اإلنترنت. املنتجات ا
  إثبات الفرضية:

 نقبل الفرض اإلحصائي.      
) Yu  ،"2018) و(يو "Ariffin "   ،2018لتتفق بذلك مع نتائج دراسة كل من (عارفني "

واملخاطر   والوقت،  األمان  (مخاطر  املتصورة  املخاطر  من  لكل  سلبي  تأثير  وجود  حيث 
 والتسوق عبر اإلنترنت. النفسية، واملخاوف االقتصادية) 
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  الفرض الثالث:

تتأثر العالقة بني مخاوف املبحوثني من العملية الشرائية عبر اإلنترنت وبني تبنيهم  
 للسلوك الشرائي عبر اإلنترنت خالل أزمة كورونا باملتغيرات الوسيطة التالية:  

 مدى التحفز للشراء عبر اإلنترنت.  ●
 طبيعة محاوالت التكيف مع األزمة احلالية.  ●
 .  اإلنترنتوك الشرائي عبر تأثير الكلمة املنطوقة على السل ●
 اإلنترنت تأثير اخلوف من املستقبل على السلوك الشرائي عبر  ●

 األسلوب اإلحصائي املستخدم:
  . (Partial Correlation)معامل االرتباط اجلزئي   والختبار هذا الفرض مت استخدام 

  ويوضح اجلدول التالي أهم النتائج التي مت التوصل إليها: 
املتغيرات التي ُيفترض تأثيرها على تبني املبحوثني للسلوك الشرائي عبر ) 16جدول رقم (

  اإلنترنت خالل أزمة كورونا 

 املتغيرات التي ُيفترض تأثيرها  
  مــدى وجود  

 (r) تأثير للمتغير
 نــوع التأثير 

درجـة 

 التأثير

 0.03 تدعيم العالقة  0.467 مدى التحفز للشراء عبر اإلنترنت  −

 0.01 تدعيم العالقة  0.587 محاوالت التكيف مع األزمة احلاليةطبيعة  −

 0.04 إضعاف العالقة  0.688 تأثير الكلمة املنطوقة على السلوك الشرائي عبر اإلنترنت

تأثير اخلوف من املستقبل على السلوك  - 

 الشرائي عبر اإلنترنت
 0.02 تدعيم العالقة  0.449

 من اجلدول السابق يتضح ما يلي: 
 ) مخاوف املبحوثني من العملية الشرائية عبر جاءت قيمة االرتباط بني متغيري

اإلنترنت عبر  الشرائي  السلوك  (تبني  وبني  تأثير  اإلنترنت)  باستبعاد  مدى  () 
اإلنترنت عبر  للشراء  (  )التحفز  االرتباط 0.467كانت  قيمة  من  أقل  وهي   ،(

  تدعيمه للعالقة ) مما يشير إلى  0.632بينهما دون استبعاد تأثير هذا األخير (
  بني هذين املتغيرين. 

 ) مخاوف املبحوثني من العملية الشرائية عبر جاءت قيمة االرتباط بني متغيري
عبر  (  وبني)  اإلنترنت الشرائي  السلوك  تأثير  اإلنترنتتبني  باستبعاد  طبيعة  () 

احلالية األزمة  مع  التكيف  (  )محاوالت  قيمة  0.587كانت  من  أقل  وهي   ،(
) األخير  هذا  تأثير  استبعاد  دون  بينهما  إلى  0.632االرتباط  يشير  مما   (
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 بني هذين املتغيرين.  تدعيمه للعالقة
 ) لشرائية عبر مخاوف املبحوثني من العملية اجاءت قيمة االرتباط بني متغيري

(اإلنترنت وبني  اإلنترنت)  عبر  الشرائي  السلوك  تأثير  تبني  باستبعاد  الكلمة  () 
اإلنترنت عبر  الشرائي  السلوك  على  (  )املنطوقة  من 0.688كانت  أكبر  وهي   ،(

إلى  0.632قيمة االرتباط بينهما دون استبعاد تأثير هذا األخير (  ) مما يشير 
  ن. بني هذين املتغيري  إضعافه للعالقة

 ) العملية الشرائية عبر  جاءت قيمة االرتباط بني متغيري املبحوثني من  مخاوف 
(اإلنترنت وبني  اإلنترنت)  عبر  الشرائي  السلوك  تأثير  تبني  باستبعاد  اخلوف  () 

)، وهي أقل من  0.449كانت (  )من املستقبل على السلوك الشرائي عبر اإلنترنت
إلى  0.632ذا األخير ( قيمة االرتباط بينهما دون استبعاد تأثير ه ) مما يشير 

 بني هذين املتغيرين.  تدعيمه للعالقة
دراسة نتائج  مع  النتيجة  تلك  "  واتفقت  كوندويت   ,Karpen (كاربني، 

Conduite" ,2020  حيث إن عدم اليقني واالنكماش االقتصادي خالل أزمة كورنا أثر (
 على اندماج العمالء مع العالمات التجارية.

  الفرض الرابع: 
وتبنيهم   ● اإلنترنت  عبر  الشرائية  العملية  من  املبحوثني  مخاوف  تأثير  يختلف 

  للسلوك الشرائي عبر اإلنترنت، باختالف خصائصهم الدميوغرافية. 
 األسلوب اإلحصائي املستخدم:

  ومتت دراسة هذه الفروق باستخدام االختبارات اإلحصائية التالية: 
لدراسة معنوية الفروق بني مجموعتي كل متغير مـن متغيـرات نـوع    (T-Test)اختبار "ت"   - 

  املبحوثني، يف التأثير على تبني السلوك الشرائي عبر اإلنترنت.  
لدراسـة معنويـة  (One Way ANOVA)اختبار حتليل التبـاين يف اجتـاه واحـد  - 

ــدخل،  ــري ســن املبحــوثني ومســتواهم التعليمــي ومســتوى ال   يفالفــروق بــني متغي
التــأثير علــى املخــاوف الشــرائية عبــر اإلنترنــت وتبنــيهم للســلوك الشــرائي عبــر  

  اإلنترنت. 
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) العالقة بني املتغيرات الدميغرافية وتأثير املخاوف الشرائية على تبني 17جدول رقم (
  السلوك الشرائي عبر اإلنترنت

 ويتبني من اجلدول السابق: 
   مخاوف فيما يتعلق بأبعاد (  متغير النوعال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني

اإلنترنت عبر  الشرائية  العملية  من  عبر  املبحوثني  الشرائي  للسلوك  وتبنيهم 
كورونا  أزمة  خالل  ( اإلنترنت  "ت"  قيمة  بلغت  حيث  مستوى 0.267)،  عند   ،(
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ألبعاد   طبًقا  (النوع)  مبتغير  يتعلق  فيما  العينة  آراء  بني  الكبير  التقارب  على  يدلنا  مما 
عبر   الشرائي  للسلوك  وتبنيهم  اإلنترنت  عبر  الشرائية  العملية  من  املبحوثني  مخاوف 

 اإلنترنت خالل أزمة كورونا.  
 ت وفًقا  ال  إحصائية  داللة  ذات  فروق  "السنوجد  بأبعاد    ملتغير  يتعلق  فيما 

اإلنترنت( عبر  الشرائية  العملية  من  املبحوثني  للسلوك   مخاوف  وتبنيهم 
كورونا أزمة  خالل  اإلنترنت  عبر  (الشرائي  قيمة (ف)  بلغت  )، 0.457)، حيث 

وء أن )، وُميكن تفسير ذلك فى ض0.05وذلك عند مستوى معنوية أكبر من (
    الفئات العمرية كانت متقاربة بشكل كبير.

   فيما يتعلق   ملتغير "املستوى التعليمي"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية وفًقا
وتبنيهم للسلوك   (مخاوف املبحوثني من العملية الشرائية عبر اإلنترنتبأبعاد  

كورونا أزمة  خالل  اإلنترنت  عبر  (الشرائي  قيمة (ف)  بلغت  )، 0.749)، حيث 
  ). 0.05وذلك عند مستوى معنوية أكبر من (

   الشهريتوجد فروق ذات داللة إحصائية وفًقا الدخل  فيما  "  ملتغير "متوسط 
 ) بأبعاد  اإلنترنتيتعلق  عبر  الشرائية  العملية  من  املبحوثني  وتبنيهم  مخاوف 

كورونا أزمة  خالل  اإلنترنت  عبر  الشرائي  (ف)  للسلوك  قيمة  بلغت  حيث   ،(
)6.277) من  أقل  معنوية  مستوى  عند  وذلك  فئة  0.05)،  لصالح  وذلك   ،(

)، ثم  4000جنيه إلى أقل من    2000جنيه فأكثر) ثم فئة (من    4000دخل (
من   (  2000(أقل  حسابية  مبتوسطات  (2.28جنيه)،   ،(2.24)  ،(2.12  (

  على الترتيب. 
  إثبات الفرضية:

لة إحصائية بني (آراء املبحوثني يف عينة  مت قبول الفرض القائل بوجود فروق ذات دال     
أبعاد  الشهري) حول  الدخل  املتعلقة مبستوى  الدميوغرافية  الدراسة طبًقا خلصائصهم 
عبر   الشرائي  للسلوك  وتبنيهم  اإلنترنت  عبر  الشرائية  العملية  من  املبحوثني  مخاوف 

رات (النوع،  اإلنترنت خالل أزمة كورونا، ورفض الفرض يف باقي أجزائه اخلاصة مبتغي 
 السن، املستوى التعليمي). 

ورابح،   (مطرود  دراسة  نتائج  مع  النتيجة  تلك  اخلصائص  2018وتختلف  إن  حيث   (
 الدميوغرافية لها تأثير مباشر على السلوك الشرائي عبر اإلنترنت. 
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 مناقشة نتائج البحث:
ملواجهة       الدولة  اتخذتها  التي  االحترازية  اإلجراءات  تأثير  على  للتعرف  البحث  سعى 

أزمة كورنا مثل تقليص ساعات العمل، احلظر اجلزئي، تعطيل الدراسة، وتعطيل العمل 
اإلنترنت،   املصري عبر  الشباب  لدى عينة من  الشرائي  السلوك  القطاعات، على  ببعض 

ى دوافع شراء املبحوثني عبر اإلنترنت، ومدى استعدادهم  كما استهدف البحث التعرف عل
آرائهم   على  للتعرف  باإلضافة  كورونا،  أزمة  اإلنترنت خالل  عبر  لتنفيذ عمليات شرائية 
يف   الدراسة  واعتمدت  اإلنترنت،  عبر  املعروضة  املنتجات  فى  ثقتهم  ومدى  وانطباعتهم 

التكنولوجيا، السلوك الشرائي لألفراد وقت األزمات،    إطارها النظري على مناذج (تقبل 
أشهر،   ثالثة  ملدة  الشباب  من  عينة  آراء  استبانة  على  البحث  واعتمد  املفاهيم)  منوذج 
اعتماد  عوامل  أهم  من  ُتعد  النفسية  العوامل  أن  إلى  نتائجه  أهم  يف  البحث  وخلص 

نسبية   بأهمية  اإلنترنت  عبر  الشراء  على  من  68املبحوثني  اخلوف  العوامل  وأقل   ،%
نسبية  ا بأهمية  السلوك  60ملجهول  على  تأثيره  يف  متوسط  كورونا  أزمة  تأثير  وجاء   ،%

  %.69.3الشرائي عبر اإلنترنت للمبحوثني بنسبة 
املنتجات واخلدمات           املبحوثني يثقون إلى حد ما يف  العظمى من  الغالبية  كما أن 

حايًدا نحو العملية الشرائية  %، وجاء اجتاه املبحوثني م87املعروضة عبر اإلنترنت بنسبة  
بنسبة   األزمة   اإلنترنت خالل  أثرت على  69.3عبر  التي  العوامل  بأهم  يتعلق  وفيما   ،%

تبني السلوك الشرائي عبر اإلنترنت فكانت سمعة املوقع اجليدة، وجودة خدمات ما بعد 
تج بأهمية البيع، وحتددت أهم املخاوف الشرائية عبر اإلنترنت خالل األزمة يف جودة املن 

العمليات  92نسبية   عن  ما  حد  إلى  راضني  املبحوثني  من  العظمى  الغالبية  وكان   ،%
بنسبة   األزمة  خالل  اإلنترنت  عبر  بدرجة  69.7الشرائية  استعداد  لديهم  وكان   ،%

%، وفيما يتعلق بنتائج اختبارات  70متوسطة لتنفيذ عمليات شرائية عبر اإلنترنت بنسبة  
جود عالقة عكسية بني كل املخاوف الشرائية للمبحوثني عبر  الفروض فتوصل البحث لو 

االجتاه نحو العملية    -اإلنترنت وبني كل من (إدراك إمكانية التحكم فى العملية الشرائية
اإلنترنت  -الشرائية عبر  الشراء  على  االعتماد  واخلدمات   -أسباب  املنتجات  يف  الثقة 

ة عكسية بني مخاوف املبحوثني من الشراء املعروضة على اإلنترنت)، كما تبني وجود عالق
عبر  الشرائي  للسلوك  وتبنهم  والسعر،   املنتج،  وجودة  األمان،  (مخاوف  اإلنترنت  عبر 
اإلنترنت خالل األزمة، يف حني ال توجد عالقة بني مخاوف الشحن وبني تبنيهم للسلوك  

  الشرائي عبر اإلنترنت.  
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د      ذات  فروق  وجود  لعدم  البحث  توصل  السن،  كما  النوع،  متغير  بني  إحصائية  اللة 
املستوى التعليمي، فيما يتعلق بأبعاد مخاوفهم من العملية الشرائية وبني تبنيهم للسلوك  

  . الشرائي عبر اإلنترنت
على       احلاليوللتعرف  البحث  يف  املستخدمة  النماذج  عناصر  حتقق  قامت  مدى   ،

ناصر النماذج وتوضيح مدى حتققها من الباحثة باستعراض جميع املتغيرات الواردة يف ع
  خالل نتائج البحث احلالي، وذلك على النحو التالي:  

يتعلق   الشرائيةفيما  املواقع  استخدام  العظمى    بطبيعة  الغالبية  فاعتمدت  اإلنترنت  عبر 
بنسبة   الشهر  واحدة يف  مرة  الشراء مبعدل  على  املبحوثني  أسباب أما عن    ،%49.7من 

اإلنترنت عبر  الشراء  على  واالجتماعيةفجاءت    االعتماد  النفسية  املقدمة   العوامل  يف 
نسبية   حني    %،68بأهمية  التأقلم يف  سلوك  ب  أن  الثانية  املرتبة  يف  نسبية جاء  أهمية 

%، وفيما 69.3فجاء محايًدا بنسبة  اجتاه املبحوثني نحو العملية الشرائية  أما  %،  65.6
اإلنترنتيتعلق   عبر  الشرائي  السلوك  على  األزمة  متوسطة بتأثير  بدرجة  التأثير  فجاء   ،
نتائج  69.3بواقع   اإلنترنت%، وجاءت  الشرائية عبر  العملية  املبحوثني يف  بدرجة    حتكم 
أثناء تنفيذ   عن شعور املبحوثني باألمان)، أما  2.70وذلك مبتوسط حسابي قدره (كبيرة  

اإلنترنت   عبر  شرائية  بنسبة  عملية  ما  حد  إلى  ثقتهم  ومتثلت  87فجاءت  مخاوف %، 
وقت أزمة كورنا يف مخاوف جودة املنتج بأهمية نسبية   املبحوثني الشرائية عبر اإلنترنت

نسبية  92 بأهمية  األمان  التأثير  75.3%، مخاوف  فجاء  املنطوقة  الكلمة  تأثير  وعن   ،%
بنسبة   أما عن  85.7بشكل جزئي  املبحوثني%،  حتفز  اإلنترنت فجاء   مدى  للشراء عبر 

  %. 70بدرجة متوسطة بنسبة 
  خامتة وتوصيات البحث: 

هذا البحث تأثير اإلجراءات االحترازية التي فرضتها الدولة خالل أزمة كورونا،  تناول     
استمارة   خالل  من  املصري،  الشباب  من  لعينة  اإلنترنت  عبر  الشرائي  السلوك  على 
االستبانة التي مت توزيعها إلكترونًيا على املبحوثني، واعتمد البحث يف إطاره النظري على  

التكنولوجيا،   (تقبل  البحث يف  مناذج  وتوصل  املفاهيم)،  األزمات،  الشرائي وقت  السلوك 
أهم نتائجه لوجود عالقة عكسية بني املخاوف الشرائية للمبحوثني عبر اإلنترنت وبني كل  

اإلنترنت عبر  الشرائية  العملية  يف  التحكم  إمكانية  (إدراك  العملية    -من  نحو  االجتاه 
الثقة يف املنتجات    -الشراء عبر اإلنترنت أسباب االعتماد على    -الشرائية عبر اإلنترنت

كما توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مخاوف واخلدمات املعروضة على اإلنترنت)،  
للسلوك   وتبنيهم  السعر)  اجلودة،  األمان،  (مخاوف  اإلنترنت   عبر  الشراء  من  املبحوثني 
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اإلنترنت  عبر  املب الشرائي  حتفز  مدى  أن  البحث  وأوضح  األزمة،  للشراء،  خالل  حوثني 
وطبيعة محاوالتهم التكيف مع األزمة، واخلوف من املستقبل يؤدي إلى تدعيم العالقة بني  
عبر   الشرائي  السلوك  تبني  وبني  اإلنترنت  عبر  الشرائية  العملية  من  املبحوثني  مخاوف 

  اإلنترنت، أما تأثير الكلمة املنطوقة فيضعف العالقة بني املتغيرين السالف ذكرهما.  
بدراسة     االهتمام  ضرورة  يتبني  السابق  العرض  إطار  وقت    ويف  السمتهلكني  سلوك 

لتفادي  االستهالكي  للسلوك  لالستجابة  املناسبة  اآلليات  لوضع  املختلفة،  األزمات 
الشرائية  املخاواف  على  التعرف  لضرورة  باإلضافة  االقتصاد،  على  السلبية  التأثيرات 

الشرائ السلوك  لتبني  للشركات للمستهلكني  يتسنى  حتي  واضح  بشكل  اإلنترنت،  عبر  ي 
ُيقبل  لكي  عليها  والسيطرة  املخاوف  تلك  حدة  من  التخفيف  على  العمل  واملؤسسات 
عبر  الشراء  كان  حيث  األزمات،  وقت  يف  خاصة  اإلنترنت  عبر  الشراء  على  املستهلكني 

  ر الفيروس. اإلنترنت يف وقت أزمة كورونا هو الوسيلة األنسب للتخيف من حدة انتشا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                263 

  مراجع الدراسة:  
 
)1) رمضان  محمد،  الـ2020)  المباشر  البیع  إعالنات  مصداقیة  نحو  المصري  الجمھور  "اتجاھات   ،( 

“Online"    كلیة اإلعالمیة،  البحوث  مجلة  الشرائیة"،  النوایا  على  وتأثیرھا  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
  720 -663/ أبریل، ص: ص 53اإلعالم، جامعة األزھر، العدد 

)2) أماني  ألبرت،  االفتراضیة  2019)  المجتمعات  داخل  اإللكتروني  التسویق  لمخاطر  الشباب  "إدراك   ،(
/  8كلیة اإلعالم، جامعة القاھرة، العدد  عالقتھم بسلوكھم الشرائي"، مجلة الدراسات اإلعالمیة،  االستھالكیة و

  .  406-259ص: ص أغسطس، 
(3) Vasic, N., Kilibarda,M., &Kaurin,T.,(2019) " The Influence of Online Shopping 
Determinants on Customer Satisfaction in the Serbian Market", Journal of 
Theoretical and Applied Electronic Commerce Research,4(2),Pp.70-89 
(4) Tariq,A., Wang, C., Tanveer, Y., Akram, U., Akram., Z.,(2019) " Organic food 
consumerism through social commerce in China", Asia Pacific Journal of 
Marketing and Logistics, 31 (1),)Pp. 202-222. 
(5) Abd Aziz, N. & Abd Wahid, N. (2018) Why Consumers are Hesitant to Shop 
Online: The Major Concerns towards Online Shopping. International Journal of 
Academic Research in Business and Social Sciences, 8(9), Pp 1175–1185. 
(6) Arora, S., Sahney, S., (2018) " Consumer’s web rooming conduct: an 
explanation using the theory of planned behavior", Asia Pacific Journal of 
Marketing and Logistics,30(4), Pp1355-5855. 
(7)Rahman, S., Khan, M., Iqbal, N., (2018)" Motivations and barriers to purchasing 
online: understanding consumer responses", South Asian Journal of Business 
Studies, ,7(1). Pp.111-128. 
(8) Rahman, M., Mannan, M., (2018) " Consumer online purchase behavior of local 
fashion clothing brands", Journal of Fashion Marketing and Management,22(3), 
Pp.404-419. 

)9) زیادة  وربح،  سمر،  مطرود،  السلوك 2018)  على  الجاھزة  للمالبس  اإلنترنت  عبر  التسویق  "أثر   ،(
العراقي للمستھلك  بغداددرا   -الشرائي  محافظة  في  الفتیات  فئة  على  الشرائي  السلوك  على  تطبیقیة  "، سة 

Route Educational & Social Science Journal 11/ 5، العدد 
(10) Jordan, G., Marič, M., Leskovar, R., (2018)" Impact of Fear of Identity Theft 
and Perceived Risk on Online Purchase Intention. Organizacija,.51(2), Pp.146-155. 
 

)، "الترویج باستخدام الشبكات االجتماعیة وأثره على سلوك المستھلك الشرائي في 2018) عیسى، بیان ( 11(
 دراسة قطاع مستحضرات التجمیل "الكوزمتكس"، ماجستیر غیر منشورة، جامعة القدس. –محافظة الخلیل



 

 
264 264 

 
(12) Ariffin, S., Mohan, T., Goh, Y., (2018) " Influence of consumers’ perceived 
risk on consumers ’online purchase intention", Journal of Research in Interactive 
Marketing ,12(3), Pp. 309-327 

)13) میرھان  سنة،  أبو  التسو2018)  مواقع  على  المصري  الجمھور  "اعتماد  المباشر )،  اإللكتروني  یق 
واإلعالن،   العامة  العالقات  لبحوث  العلمیة  المجلة  والخدمات"،  السلع  على  المعلومات  على  جامعة للحصول 

  500-435ص، ص  / یونیو، 14القاھرة، كلیة اإلعالم، العدد 
شباعات )، "استخدامات الجمھور المصري لتطبیقات التسوق بالھاتف المحمول واإل2018) مسعود، لبنى ( 14(

واإلعالن،   العامة  العالقات  لبحوث  العلمیة  المجلة  منھ"،  العدد  المتحققة  القاھرة،  جامعة  اإلعالم،  /  15كلیة 
  . 309-261، ص، ص یونیو

(15) Yu, Z., (2018)." Does fear of victimization deter online shopping?" Journal of 
Financial Crime,25(3), pp. 770-783 

محمد16(  ( ) ھیثم  اإللكتروني 2018،  التسوق  نحو  اإلنترنت  مستخدمي  اتجاھات  في  المؤثرة  "العوامل   ،(
دراسة مقارنة على عینة من المستخدمین في مصر والسعودیة"، المجلة المصریة   –وعالقتھا بسلوكھم الشرائي

 . 235-167، ص: ص 8، العدد  17المجلد  جامعة القاھرة، كلیة اإلعالم،لبحوث الرأي العام، 
(17) Pilík, M., & Juřičková, E., (2016) "TRUST AND SECURITY AS 
SIGNIFICANT FACTORS INFLUENCING ON-LINE BUYING BEHAVIOR IN 
THE CZECH REPUBLIC", Economic Management Innovation, 8(2), Pp.31-44.   
(18 ) Mendez, C., Espejo, I., Estevez, S. (2020) " New and old forms of poverty in 
Spain: exploring food consumption during the crisis", British Food Journal, 
122(9), Pp. 2807-2821 
(19 ) Kaswengi, j., Diallo, M., (2014). " Consumer brand purchase behavior in times 
of crisis: Do store formats matter?", Colloquium on European Research in 
Retailing –CERR 25.9/27.9 2014”. {online} ,Available at: https://bit.ly/3hZ4OCW 
, Accessed on 26.6.2020, 10:00 PM 
(20  ) Pandelica, A., Pandelica, L.,(2011) " The change of consumers’ behavior in 
crisis conditions: A psychological approach to the empirical evidence from 
Romania", African Journal of Business Management, 5(28) , Pp.11399-11412. 
(21  ) Mansoor, D., Jalal, A., (2011). " The Global Business Crisis and Consumer 
Behavior: Kingdom of Bahrain as a Case Study", International Journal of 
Business and Management, 6(1), Pp.104-115. 
(22  ) Wang, Y., Hong, A., Li, X., Gao, J., (2020)" Marketing innovations during a 
global crisis: A study of China firms’ response to COVID-19".  Journal of Business 
Research, Elsevier,116(Without issue No.), Pp 214-2020. 



                265 

 
(23   ) Hartmann, N, Lussier, B., (2020) " Managing the sales force through the 
unexpected exogenous COVID-19 crisis", Industrial Marketing Management, 88, 
(Without Issue No.), Pp.101-111 
(24   ) Kabadayi, S., O’Connor, G. Tuzovic, S., (2020) "Viewpoint: The impact of 
coronavirus on service ecosystems as service mega-disruptions". Journal of 
Services Marketing, 34(6), pp. 809-817. 
(25) Wen,j., Kozak,M., Yang,S., Liu,F.,(2020), "COVID-19: potential effects on 
Chinese citizens’ lifestyle and travel", TOURISM REVIEW, (Accepted 4 April 
2020) {online} Available at : https://bit.ly/2Fyu5pi. Acceded on: 27.6.2020. 11:30 
AM. 
(26  ) Karpen, I., Conduit, J., (2020) " Engaging in times of COVID-19 and beyond: 
theorizing customer engagement through different paradigmatic lenses", Journal of 
Service Management. (Accepted 25 June 2020)  {online} , Available at : 
https://bit.ly/2SSPjRK .Acceded on: 22.7.2020. 2:30AM. 
(27 ) Hall, M., Prayag, G., Fieger, P., Dyason, D., (2020)" Beyond panic buying: 
consumption displacement and COVID-19”. Journal of Service Management 
(Accepted 25 June 2020), {online}, Available at : https://bit.ly/2IWYlLD. Accessed 
on:  28-7-2020. 11:00 AM 
( 28  ) Anastasiadou, E., Anestis, M., Karantza,I., Vlachakis, S. (2020) " The 
coronavirus’ effects on consumer behavior and supermarket activities: insights from 
Greece and Sweden", International Journal of Sociology and Social Policy, 
(0144-333X), {Online}, Aviable at : https://bit.ly/35PvO3Y, Accessed on: 30-7-
2020, 1:30AM. 
(29) Hassen, T., Bilali, H., Allahyari, M., (2020) " Impact of COVID-19 on Food 
Behavior and Consumption in Qatar", Sustainability, 12, (without Iss No.), Pp.1-18. 
(30  ) Davis, F., A technology acceptance model for empirically resting new end user 
information systems: theory and Results: theory and results .Unpublished doctoral 
dissertation ( MIT Sloan school of Management, Cambridge, MA,1985) .According 
to Chuttur M.Y. , "Overview of the Technology Acceptance Model: Origins, 
Developments and Future Directions, (2009 "Sprouts: Working Papers on 
Information Systems", 9(37), Pp.1535-6078. 
(31 ) Mathieson, k., (1991) "Prediction user intentions: comparing the TEAM with 
the theory of Planned behavior”. Information system research, 2(3), Pp.173-191 



 

 
266 266 

 
(32 ) Vasic, N., Kilibarda, M., &Kaurin, T., Op. Cit, (2019), P.74. 
(33  ) Yuen, F., Wang, X., Ma, F., Li, K., (2020). " The Psychological Causes of 
Panic Buying Following Health Crisis", Int. J. Environ. Res. Public Health, 17, 
(3513), Pp.1-14. 

(القاھرة: عالم الكتب) ص   2)، "البحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة"، ط  2004) عبد الحمید، محمد (34(
159 . 

(35) Mandavkar,P., (2020) "Coronavirus: Basic Information and Precautionary 
Measures", Electronic Journal, {online} .Available at : https://bit.ly/315oSwM. 
Accessed on:  14-10-2020, 2:40 PM. 
(36) Sharon,L.(2017) ”Post-disaster consumption: Analysis from the 2011 
Christchurch earthquake", The International Review of Retail, Distribution and 
Consumer Research , 27(1),Pp.28-42. 

 ( :تم عرض صحیفة االستبانة على األساتذة 
  جامعة حلوان. –أستاذ العالقات العامة واإلعالن بقسم اإلعالم، كلیة اآلداب  –أ. د/ أحمد فاروق  
  جامعة حلوان. -أستاذ الصحافة بقسم اإلعالم، كلیة اآلداب  -أ. د/ سحر فاروق

  كلیة اإلعالم، جامعة بني سویف.  -واإلعالن المساعدأستاذ العالقات العامة  –أ. م. د/ إسالم عثمان
  كلیة اإلعالم، جامعة القاھرة. –أستاذ العالقات العامة واإلعالن المساعد –أ. م. د/ ریم عادل

  بكلیة اإلعالم، جامعة القاھرة. –أستاذ الصحافة المساعد –أ. م. د/ سھیر عثمان
جامعــة   –اإلعــالن المســاعد بقســم اإلعــالم، كلیــة اآلدابأستاذ العالقات العامة و  –أ. م. د/ فؤادة البكري

  حلوان.  



A scientific journal issued by Al-Azhar University, Faculty of Mass Communication

Journal of Mass Communication Research «J M C R»

International Standard Book Number «Paper Edition»9297- 1110

International Standard Book Number “Electronic Edition” 2682- 292X

Deposit - registration number at Darelkotob almasrya /6555

Issue 56  January 2021 - part 1

Chairman: Prof.Ghanem Alsaaed

Managing Editor: Dr.Mohamed Fouad El Dahrawy

Editorial Secretaries:

- Al-Azhar University- Faculty of Mass Communication.
- Telephone Number: 0225108256
- Our website: http://jsb.journals.ekb.eg

Correspondences
- E-mail: mediajournal2020@azhar.edu.eg

Assistants Editor in Chief:

Prof.Fahd Al-Askar
- Vice-President of Imam Muhammad bin Saud University for Graduate Studies and Scientific 
Research (Kingdom of Saudi Arabia)

Prof.Abdullah Al-Kindi 
- Professor of Journalism at Sultan Qaboos University (Sultanate of Oman)

Prof. Arafa Amer
- Professor of Radio,Television, Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Prof.Jalaluddin Sheikh Ziyada
 - Dean of the Faculty of Mass Communication, Islamic University of Omdurman (Sudan)

Editor-in-chief:Prof. Reda Abdelwaged Amin
Vice Dean, Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Lecturer at Public Relations and Advertising Department, Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Dean of the Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Designed by : Mohammed Kamel - Assistant Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

 Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University Dr. Mustafa Abdel-Hay:
 Dr. Ramy Gamal: Assistant Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

 Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University Dr. Ibrahim Bassyouni:

Language checker: Elsayed Mostafa :Assistant Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University



Our Journal Publishes Researches, Studies, Book Reviews, 
Reports, and Translations according to these rules:

 Publication is subject to approval by two specialized referees.

 The Journal accepts only original work; it shouldn›t be previously published 

before in a refereed scientific journal or a scientific conference.

 The length of  submitted papers shouldn›t be less than 5000 words and 

shouldn›t exceed 10000 words. In the case of  excess the researcher 

should pay the cost of  publishing.

 Research Title whether main or major, shouldn›t exceed 20 words.

 Submitted papers should be accompanied by two abstracts in Arabic and 

English. Abstract shouldn›t exceed 250 words.

 Authors should provide our journal with 3 copies of  their papers together 

with the computer diskette. The Name of  the author and the title of  his 

paper should be written on a separate page. Footnotes and references 

should be numbered and included in the end of  the text.

 Manuscripts which are accepted for publication are not returned to 

authors. It is a condition of  publication in the journal the authors assign 

copyrights to the journal. It is prohibited to republish any material 

included in the journal without prior written permission from the editor. 

 Papers are published according to the priority of  their acceptance.

 Manuscripts which are not accepted for publication are returned to 

authors.

Rules of Publishing


