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 األردنفي  المحلّية األسواقعلى عولمة  اإللكترونّيةالتجارة  أثر

 هشام محمد الصماديد.

 ةالجامعيواإلدارية، كلية عجلون  المالّيةقسم العلوم 

 ، األردن26816جامعة البلقاء التطبيقية، عجلون   

 الملخص 
دت على تمّ ، واعفي األردن المحلّيةواق على عولمة األس اإللكترونّيةثر التجارة أللتعرف إلى اهدفت هذه الدراسة 

( 350نت عينة الدراسة من )نة الدراسة، وتكوّ استخدام استبانة لجمع البيانات من أفراد عيّ  تمّ ، و التحليليّ  الوصفيّ المنهج 
على  رونّيةاإللكتوجود أثر للتجارة  أظهرت النتائجو  ،في األردن المحلّيةوأصحاب الشركات داخل األسواق  قسم ورئيس   ا  مدير 

على  اإللكترونّيةة في أثر للتجارة بدرجة مرتفعة، كما أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيّ  عولمة األسواق في األردن
الفئة لصالح والعمر  ،لصالح اإلناث الجنس اتلمتغّير تعزى  ،(α≤ 0.05عولمة األسواق في األردن عند مستوى الداللة )

لصالح والقطاع  (،سنة فأكثر 15)الفئة لصالح ومدة الخدمة عليا الدراسات ال صالحل ميّ العلوالمؤهل ، سنة (41-50)
 .التجارّية

 ، األردن.المحلّيةعولمة األسواق ، اإللكترونّيةالتجارة ة: الكلمات المفتاحيّ 
 
 

The impact of E - commerce on globalization of local markets in Jordan 

Abstract  

 This study aimed to identify the impact of E- commerce on globalization of local 

markets in Jordan, The study followed the descriptive method, To achieve this purpose,  a 

questionnaire was developed to collect data from study sample individuals. the sample of 

study consisted of (350) The study sample consisted of (350) managers, head of department 

and owners of companies inside the local markets in Jordan. The study showed that there is 

impact of E- commerce on globalization of local, markets in Jordan in a high degree, There 

were significant differences in the level of the impact of E- commerce on globalization of 

local, markets in Jordan at (α = 0.05) due to gender variable in favor of female, age in favor of 

(41-  50) And the scientific qualification in favor of the postgraduate studies and the duration 

of service in favor of "15 years and above" and the sector in favor of commercial.  

Keywords: e-commerce, globalization of local markets, Jordan. 
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 المقدمة
تنوع في  أحدثتالتي  المعلوماتية لثورةباعرف ما ي وخاصةفي مختلف المجاالت واالختراعات،  ا  يشهد العالم تقدم

هذه االختراعات التي حدثت عبر  نتيجة ةصغير  قريةالعالم  أصبحفي نقل المعلومات، حيث  والسرعةوسائل االتصال 
وتعتبر التجارة  ،(2013، وتفعيل حركة البيع والشراء )البدور، المالّية، كما ساهمت في تسهيل التحويالت اإلنترنت

ة، ولها عالقة بالعلوم األخرى مثل اإلدارة والقانون، وهي جزء من علم االقتصاد، وهي من التجارة التقليديّ  ا  جزء ةترونيّ اإللك
 .لحماية المتعاملين بها بيئة قانونيةكما تتطلب ة مناسبة إلدارتها، وتنظيميّ  ةإداريّ تتطلب بيئة 

مثل تنفيذ  األنشطةتستخدم في العديد من  إذ، يةاليوم جزء مهم من حياة األفراد اإللكترونّيةالتجارة  أصبحت
بالتالي ساهمت في تطوير  اإلنترنتمن السفر، وتبادل السلع والخدمات عن طريق  بدال   األعمالالمشاريع بسهوله لرجال 

يشها لتي يعكما لها دور في نمو االقتصاد من خالل تطوير القطاع اإلنتاجي والتسويقي في ظل األوضاع اعالمية السوق، 
 (.2016العالم )آمال، 

في مجال  اإلنترنتدخول شبكة من خالل  الدولّيةفي نمو وازدهار التجارة  هاما   دورا   اإللكترونّيةالتجارة تؤدى و 
ل التجارة في الدول المتقدمة والدو  علىأحد هذه العوامل لما لها من آثار متعددة  اإللكترونّية، وتعد التجارة الدولّيةالتجارة 

 (.2017)يحياوي ويوسف،  وعلى دول العالم أجمع النامية
ة لالقتصادات المختلفة في العالم، وتعمل على تغيير تأثيرات عميقة في القدرات التنافسيّ  اإللكترونّيةوتحدث التجارة 

في  يّ دماج الكلّ وتعمل العولمة على االن ،(2008، الخالق عبد) الكثير من وضع الدول في التجارة واالقتصاد العالميين
ة واحدة حقول التجارة واالستثمارات المباشرة وانتقال األموال واأليدي العاملة والثقافات، وخضوع العالم لقوة سوق عالميّ 

هو الجانب األهم في مفاهيم العولمة وتطبيقاتها الجديدة، إذ تلعب للعولمة البعد االقتصادي و تخترق الحدود القومية، 
 (.2017، )شاهين الدولّيةم معالم العالقات سر  في براألكالدور  ةالعولماقتصاديات 
 (، والقدرة على شراء أيّ 2002ة )الديوه جي، عملية بيع وشراء من خالل الشبكة العنكبوتيّ  اإللكترونّيةالتجارة  وتعدّ 
لس وجربوع، )ح التجارّيةفي إجراء المعامالت  اإللكترونّيةوقت، باستخدام الوسائل والتقنيات  مكان في أيّ  شي من أيّ 

د في نجاحه على قدرة الشركة في تسويق منتجاتها عن طريق خطط تسويقية تهدف إلى تمّ (. وهي أسلوب تجاري يع2001
 (.2009تحقيق رضا العميل )ياسين والعالق، 

كل الدول،  اإلنترنت فيبخصائص وميزات أهمها: توفير المعلومات من خالل انتشار  اإللكترونّيةيز التجارة تمّ و 
، وتخفيض كلفة التبادل التجاري التجارّيةالسرعة في تنفيذ العمليات و مين االتصال لتحقيق التبادل التجاري، سهولة تأو 

أنها ال تعرف الحدود الزمان أو الجغرافية، وتوفر السرية واألمان والنزاهة في المعامالت كما (، 2003)بلقاسم وطوباش، 
 من شراء وتعاقد واستالم السلعة والخدمة الكترونيا   التجارّيةام العمليات تمّ نفيذ وإيمكن تو (، 2003)العيسوي،  اإللكترونّية
 (.2007)صيام والمهندي،  التجارّيةنجاز وتنفيذ المعامالت إفي  ةوالسع ،دون مستند

 :مشكلة الدراسة    
داخل هذه األسواق، والشكل األفراد  وحركة ، كما تؤثر على شكل األسواقفي مجاالت عدة اإللكترونّيةتتأثر التجارة 

صول إلى األسواق الخارجية، ، وعلى الرغم من المزايا التي توفرها من توفير الوقت والجهد في الو (2018)بارود،  التنافسي
 لّيةالمح ن لها سلبيات وتحديات خاصة في موضوع األسواق، إال إالتجارّيةقل وسرعة أكثر في إنجاز المعامالت أ وبكلفة
رار في تمّ القومية والمتعددة الجنسيات قد تؤدي إلى عدم قدرة الشركات الوطنية على االس فوق ت الشركات ن قدراإحيث 
 ق. األسوا
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 :أسئلة الدراسة
 :اآلتيةتسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة 

 في األردن؟ المحلّيةعلى عولمة األسواق  اإللكترونّيةما أثر التجارة  .1
العمر، و في األردن تبعا  الختالف متغيرات الجنس،  المحلّيةعلى عولمة األسواق  اإللكترونّيةثر التجارة تلف أهل يخ .2

 نوع القطاع؟و مدة الخدمة بالسوق، و ، العلميّ المؤهل و 
 :أهداف الدراسة

روق جود فوالتحقق من و في األردن،  المحلّيةوأثرها في عولمة األسواق  اإللكترونّيةتهدف الدراسة إلى دراسة التجارة 
 في األردن.  المحلّيةفي عولمة األسواق  اإللكترونّيةفي تقديرات أفراد عينة الدراسة ألثر التجارة 

 :أهمية الدراسة
مجال فراد والمنشآت الصغيرة والكبيرة نحو من المواضيع المهمة التي فتحت أبوابها أمام األ اإللكترونّيةتعد التجارة 
 اإللكترونّية، إلى ظهور التجارة اإلنترنتخدام االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، و اهم التوسع في استلالستثمار، كما س

سواء بين األفراد أو المنظمات، كان لها أثر على االقتصاد، إن  اإلنترنتعبر  المالّية المعامالتوالتي أدت إلى سرعة 
النفتاح أمام األسواق العالمية هو تحدي كبير قتصاد العالمي وامواكبة المستجدات االقتصادية الحديثة واالندماج في اال

التي أصبحت تفرض وجودها كل يوم أكثر من  اإللكترونّيةيتطلب تطوير الطاقات اإلنتاجية واإللمام الكافي بتقنيات التجارة 
تي تشهد الكثير نية، والواق األردعلى األس اإللكترونّية(. وتكمن أهمية الدراسة إلى بيان أثر التجارة 2014األخر )كريمة، 

 العولمة التي أدت إلى تحرير التجارة وفتح األسواق أمام جميع السلع وإزالة الحواجز. من التحوالت والتغيرات ومن أهمها
  :حدود الدراسة
 .المحلّيةاألسواق  فيورؤساء األقسام وأصحاب الشركات  مديري  تطبيق الدراسة على تمّ ة: الحدود البشريّ 

 .في األردن المحلّيةفي شركات األسواق اقتصر تطبيق الدراسة  :ةالحدود المكانيّ  
 م.2018تطبيق الدراسة في العام  تمّ ة: الحدود الزمانيّ 

 : مصطلحات الدراسة
عبارة عن ممارسة نشاط تجاري من خالل موقع أو أكثر على شبكة الويب، وتتضمن التصفح الختيار : اإللكترونّيةالتجارة 

السداد بوسائل  تمّ ي، و اإللكترونّيةصائصه، ثم إصدار أمر الشراء وتجميع البضاعة في عربة المشتريات خ إلىنتج والتعرف الم
من خاللها البيع والشراء عن طريق وسائل  تمّ يعملية  أنها إجرائياوتعرف (، 2009)أبو رحمة،  اإللكترونّيةالدفع النقود 

  .اإلنترنت ةاالتصاالت وشبك
متزايد  منها على اآلخر، بشكلّ   د كلّ تمّ ن طريقها تصبح األسواق واإلنتاج في الدول المختلفة تعالعملية التي ع :ةالعولم

تسود  ةظاهر تعرف إجرائيا: و (، 206)الرشوان،  بسبب ديناميكيات التجارة في السلع والخدمات وتدفق رأس المال والتكنولوجيا
 والخدمات بين الدول. سهيل انتقال السلعمن خاللها فتح األسواق وت تمّ يالعالم 

 :  اإلطار النظري 
 :اإللكترونّيةالتجارة 

من  ةمن أشكال النشاط التجاري، حيث يتكون من عدة أطراف بينهم عالقات تفاعلي شكال   اإللكترونّيةالتجارة  دّ تع
العرض والتوزيع عمليات اإلعالن و  هذا التفاعل من خالل وسائل االتصال الحديثة مثل تمّ ي، و اإللكترونيخالل التبادل 

 (.2011)عبد الملك،  اإللكترونيالحديثة من خالل الدفع  اإللكترونّيةوالبيع والشراء وتسويقها ماليا بالطرق 
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بها من قبل الحكومة والمستهلكين، من ام تمّ زيادة االه إلى اإللكترونّيةالتطور الذي حدث في التجارة  ىأدّ وقد 
ام بها أكثر عند تطور شبكة تمّ المجاالت من عمليات مالية وتجارية، وزاد االه ستخدامها في مختلفخالل إقبالهم على ا

 (.2009، ةزلط أبوفي جميع أنحاء العالم ) اإلنترنت
تقييم آثار االستثمار العام على النمو االقتصادي  ( أنّ Nguyen and Trinh, 2018وأظهرت دراسة )

ر ي للقطاع الحكومي؛ واستخدم في هذه الدراسة متغيّ ارنة مع االستثمار الكلّ نية التحتية بالمقواالستثمار الخاص تركز على الب
 رأس المال المملوك للدولة، بما في ذلك االستثمار العام التراكمي واالستثمار في الشركات المملوكة للدولة، مما يشير إلى أنّ 

 ة.حسين الخصائص التجريبيّ ر التدفق وتومتغيّ ذلك يتحكم في األوامر المختلفة للتكامل بين المخزون 
وخفض  التجارّيةالعملية  الكفاءةتحسين  :أهمها األهدافمن  مجموعةتحقيق  إلى كترونّيةاإلل التجارةتهدف و 

عن توفير معلومات و ، اإللكترونّيةواستبدالها بالمعامالت  التقليدية ةالورقيّ االستغناء عن المعامالت و ، األسواقالتكاليف في 
للسلع والخدمات والمعلومات  ةالجغرافيّ ، التوسع في الحدود الخدمةتقديم و  في تحسين السرعةو للمستهلك،  رواألسعا األسواق
 (. 2018)بارود، 
 أسعارهابين  والمقارنة المقدمةحرية االختيار بين السلع  :ثل فيتمّ  لألفراد بالنسبةميزات  اإللكترونّيةللتجارة و 
ممكنه من  ةسرع وبأقصىر ما يناسبه، كما توفر الوقت والجهد للزبون على مدار اليوم اختيا إمكانيةله  روتوفّ ، وأشكالها
وتجنب االستفادة من الخصم والعروض  اإلنترنت، كما يوفر التسوق من خالل انيةتمّ االئ البطاقةمعلومات  إدخالخالل 

رضا  يحققمما  ؛استفسارات وتساؤالت الزبائن كافة عنواإلجابة  الردّ  ةبالتسوق التقليدي، وتوفر خدم ةمقارن تكاليف إضافية
من السلع  لالستفادةللشركات  كثيرة ا  توفر فرص هاأنّ  ،والشركات األعمالرجال  إلى بالنسبة أما(، 2005المستهلك )بختي، 

للشركات لخدمات، كما تتيح بالتالي تقلل المسافات بين الشركات لتبادل المعلومات واو  ،األخرى لها من الشركات  المقدمة
 اإللكترونّية(، وتساعد التجارة 2011)مداحي،  أكثر أرباحفعالية وتحقيق  أكثرتسويق  إلىالعالمية وتؤدي  األسواقاختراق 

 (.2006وتكاليف األجور ومستوى التخزين بسبب سرعة العمل وتسليم البضائع )البنات، في تخفيض عدد العاملين 
ومن  ،منها ةالمرجو مات لتساهم في تحقيق الفوائد تتوفر عدة مقوّ  أنر ينبغي وتتطو  لكترونّيةإلالكي تنمو التجارة و 

تنافسيه،  وبأسعارونشرها على نطاق واسع  اإلنترنتتشمل وسائل االتصاالت وشبكة  تحتيةتوافر بنية  تلك المقومات:
جنب التعرض لعمليات النصب على ت األفراد اعدةلمس المعلوماتية ةميّ األوالثقافي والقضاء على  العلميّ نشر الوعي و 

 (.2017، شاهينان )تمّ من خالل بطاقة االئ اإللكترونيالتوسع في نظم الدفع و واالحتيال، 
سرقة أو و غياب التعامل الورقي فيها قد يهدد مصالح العمالء والشركات والبنوك، أن ّ  اإللكترونّية التجارةمن عيوب و 

صعوبة التحقق من و  العمالء،قد يؤدي إلى فضح أسرار  اإلنترنت ةفي شبكحدوث اختراق و ية، ناتمّ تزييف البطاقات االئ
 (.2004)الحناوي،  اإللكترونّيةهوية المتعاملين في التجارة 

على هيكل األسواق سواء أسواق السلع والخدمات، أو أسواق عناصر اإلنتاج، فالنمو  اإللكترونّيةالتجارة تؤثر و 
هذه كيفية االستفادة من  وإنمار اإلنتاج فقط، أو زيادة في عرض السلع والخدمات، د على عرض عناصتمّ عاالقتصادي ال ي

اعي، وذلك يتوقف على تمّ ، لتعطي أعلى عائد ممكن سواء عائد اقتصادي، أو اجابعضالعوامل المختلفة مع بعضها 
ذي يلعب دورا  حاسما  في تحقيق ل به والالعم تمّ ي ع وطبيعة السوق الذيتمّ االستغالل األمثل للموارد المتاحة في المج

  (.2002)مقلد،  التخصيص األمثل للموارد
 :العولمةعلى  اإللكترونّيةالتجارة  أثر

 رأسمالية إطاروالثقافات ضمن  األموالالعالم في التجارة واالستثمارات وانتقال  أسواقباندماج  العولمة فتعرّ 
تتضمن ة العلميّ  كالثورة والعولمة، تكنولوجيا  و  سياسيا  و  اقتصاديا  و  فيا  حركة متدفقة ثقاو  ،العالموهي انفتاح عن ، األسواق
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 بأقلتقدم السلع والخدمات  هاأنّ ، كما اإللكترونّية التجارةعبر  وبسرعةالعالم  أرجاء إلىتوصيل المعلومات والخدمات 
 .(2001)مراد،  دون ثمنو  األسعار

هي نتاج التطور  اإللكترونّيةعبر الحدود اإلقليمية، وإنَّ األعمال  سهيل عملية المتاجرةتؤدي الشبكات العالمية إلى ت
الموضوعي وانبثاق ظاهرة  اإلنترنتالعالمي الذي يشهد ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وظهور شبكة  االقتصادفي 

شبكة من  اإللكترونّيةه السوق لتي تتحرك باتجاكات اللشر  اإلنترنتوتوفر  ،المعرفةواقتصاد  الدولّيةالعولمة والمنافسة 
للشركات على اختالف  اإلنترنتاالتصاالت العالمية التي تعتبر حيوية لضمان حضور عالمي لهذه الشركات، ويسمح 

عليين لين والفتمّ لتزويد الماليين من العمالء المح كبرى يح للشركات فرصة تعالمي، وي أساسبمتابعة العمالء على  أحجامها
على الوصول  قدرةكثر أتصبح الشركات فت حول المنتجات والخدمات والتطورات التكنولوجية والبحوث، المعلوما بأحدث

قصى بقاع العالم )ياسين ألعمالء والمشترين والمنافسين في وعمليات التفاعل بين ا االتصاالتإلى المعلومات، وتسهل 
 (. 2009والعالق، 
 :السابقةالدراسات 
 :األحدث إلى األقدممن وفيما يلي عرضا  السابقة المتعلقة بمتغيرات موضوع الدراسة، ى الدراسات لالرجوع إ تمّ 

قدرة  إلىفي الوطن العربي، والتعرف  اإللكترونّيةالعقبات التي تواجه التجارة  إلىلتعرف ل( 2007هدفت دراسة نفادي )
في  اإللكترونّيةالتجارة  توصلت النتائج إلى أنّ و ، اإللكترونّيةى التجارة الدول العربية على التحول من التجارة التقليدية إل

 بباقي الدول. ، وإحصاءاتها تكاد ال تذكر مقارنةالوطن العربي ليس لها وجود ملموس على خريطة العالم
تكونت العينة من و على البنوك األردنية،  اإللكترونّيةتطبيق التجارة  أثر( إلى معرفة 2009هدفت دراسة الحاللمة )و 

على العاملين في أقسام النظم، وتوصلت الدراسة  عشوائّيا  عت وزّ  ةتصميم استبان تمّ ، ولتحقيق الهدف ةموظف وموظف 200
على تخفيض  التطبيق يعزز القدرة التنافسية ويعمل   ن هذاأمنه و  ال بدّ  ا  أصبح أمر  اإللكترونّيةإلى أن تطبيق التجارة 

ن هناك بعض المعوقات التي تواجه البنوك األردنية في تطبيق التجارة وأء لتلك البنوك، ة العماليع قاعدالتكاليف وتوس
 .اإللكترونّية

في فلسطين، ومعرفة التحديات  اإللكترونّيةواقع التجارة  إلى( فقد هدفت إلى التعرف 2012)جبريل أما دراسة 
وتأثيرها على  ، وخصائصها،هاوتعريف اإللكترونّيةالتجارة  هوممف إلىالمستقبلية التي تواجهها، وحاولت الدراسة التعرف 

جاهزية مدى ، ومعرفة اإللكترونّيةالمتطلبات التكنولوجية للتجارة  إلىالمستهلكين، والشركات واالقتصاد بشكل عام، والتعرف 
ين، والتطرق في فلسط اإللكترونّيةرة البيئة القانونية للتجا إلى، والتعرف نّيةاإللكترو ع الفلسطيني لممارسة التجارة تمّ المج

قد أوصت الدراسة بضرورة العمل على توفير بيئة قانونية مالئمة ، و في فلسطين اإللكترونّيةللتحديات التي تواجه التجارة 
فادة رة است، وضرو اإللكترونّية، وأيضا  توفير البنية التحتية التكنولوجية المتطورة، وتوفير أدوات الدفع اإللكترونّيةللتجارة 

الحكومة على وضع الحلول المناسبة للتحديات التي  في تعزيز مكانتها في السوق، وحثّ  اإللكترونّيةلتجارة الشركات من ا
 .اإللكترونّيةتواجه التجارة 

على  وآثارها وأهميتها اإللكترونّيةتسليط الضوء على ظاهرة التجارة  إلى( 2017دفت دراسة يحياوي ويوسف )هو  
تطور التجارة  أمامبرز التحديات والمعوقات التي تقف أمنها، ومناقشه  االقتصاديةالجوانب  ال سيما المعاصرة الحياة نواحي

لة على تمّ المح المستقبلية وآثارهاوتطورها السريع  المعلوماتيةنتائج الدراسة األهمية البالغة لهذه الثورة  أظهرتو ، اإللكترونّية
 إلى وأشارتهذه الدول،  أمامالعديد من المعوقات والتحديات  ضحتأو  صادية التقليدية، كماتشكيل الهياكل االقت إعادة

فيها  اإللكترونّيةالمعلومات والتجارة  توظف تقنية أنالعديد من المجاالت والقطاعات المختلفة التي يمكن لهذه الدول 
 لتفعيلها وتطويرها.
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في الوقت الحاضر عبر الكثير  رّ تمّ الشركات  أظهرت أنّ  وقد ،(and Bonab,2013   Ghorbaniدراسة )ومنها 
يمكن للشركات التغلب على القيود طويلة األمد التي و  ،و شركة دولية وتستفيد من مزاياهامن المراحل لكي تصبح شركة أ

األداة القوية في أن تجهز نفسها بهذه  بدايةيجب على الشركات و  ،اإلنترنتمن خالل االستفادة من  الدولّيةتواجه التجارة 
واكتساب المزايا في  الدولّيةحاولت العديد من الشركات الوصول إلى األسواق  اإلنترنتمن خالل ظهور ف ،لعولمةحل امرا

من أجل الوصول إلى هذا الهدف، و  ؛على العولمة اإللكترونّيةثار التجارة آلهذه الورقة المراجعة هي تحديد و  ،هذا المجال
والعولمة وفقا  اإللكترونّيةاستعراض التفاعل بين التجارة  تمّ يومن ثم  دخول األسواق العالمية واتخط إلىالتعرف  تمّ ي

في استخدام التجارة كثيرا   ترغب الدولّيةالشركات  أنّ نتائج عمليات التنقيب تظهر و  ،كرايمر ونظريات راسون و لباترسون ، 
على عمليات  ا  قوي ا  تأثير  إلنترنتلج أن يمكن االستنتاو  ،ت النهائيةفي العمليا ا  هذا ليس صحيح ، في حين أنّ اإللكترونّية

 .ويمكنه تحويل طبيعة هذه العمليات ،العولمة
في جميع أنحاء العالم باإلضافة إلى امتالك التقنيات  اإلنترنتارتفاع معدل انتشار  ( أنّ Al-Ani,2015وأظهرت دراسة )

من الواضح أننا ال نستطيع أن نناقش العالم العربي ، و اإللكترونّيةفي بيئة التجارة ت إلى ازدهار كبير والتقنيات المتطورة أدّ 
موضوع التدخالت وااللتزامات في جميع أنحاء  هناك، ألن اإللكترونّيةبمعزل عن بقية العالم الذي يتناول موضوع التجارة 

 ت النواحيالبلدان دعمتلك  وأنّ  ،في هذه المسألة البلدان المتقدمة قد أخذت زمام القيادة وال يخفى على أحد أنّ  ،العالم
ع ال تمّ هناك نسبة كبيرة من المج نّ إأما بالنسبة للعالم العربي، فالوضع مختلف حيث  .لتطوير هذا العمل ةوالتقني ةالمادي

 .اإللكترونّيةتثق في التعامل مع البيئة 
الناس في العالم هي اة العشرين التي تبادلت حي الظاهرة األبرز في القرن  ( أنّ Mirmiran,2015وأظهرت دراسة )

اعية والثقافية والسياسية تمّ قد نجحت في تحقيق هذا النوع من التكامل ليس فقط في جوانب الحياة والجوانب االجو  ،العولمة
تبدو مزايا و ، في الوقت الحاضر ،ها حققت أكبر قدر من التكامل في نظام األعمال العالميوالتثقيفية لشعوب الدول، بل إنّ 

وينمو في تكنولوجيا  ،ة بشكل ملحوظ في الحواجز اإلدارية المتدنية، مما يقلل تكاليف النقل واالتصاالتالعولمة واضح
المعلومات واالتصاالت التي تشكل األساس لتنويع الموارد واألفق الهائل لفرص االستثمار الجديدة من خالل األسواق 

ت بفضل العولمة التي خلقت طريقة جديدة للوصول إلى األسواق رت روابط النقل والمواصالدهاز وقد  ،ة المزدهرةاالفتراضيّ 
في عملية ، أساس ربط اقتصاد الدول ببعضها هي اإللكترونّيةالتجارة  فإنّ  ذاول ،اإللكترونّيةالجديدة من خالل التجارة 

تظهر و  ،في إيران اإللكترونّية يات العولمة وتنفيذ التجارةتبحث الدراسة الحالية العالقة بين استراتيج الصددالعولمة. في هذا 
تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  وتوضح النتائج أيضا  أنّ  ،النتائج وجود عالقة متبادلة بين المعيارين

 .ذا البلدخالل العقد األخير في ه اإللكترونّيةواالتصاالت يرتبط ارتباطا  مباشرا  بالعولمة وتطور التجارة 
وتكنولوجيا المعلومات المحاسبية والعولمة على  اإللكترونّيةتقييم تأثير التجارة  لى( إAfolabi,2012وهدفت دراسة )

البيانات من خالل استبيان منظم إلى اإلدارة العليا  جمع تمّ ، و ا  يكان تصميم الدراسة مسح، و شركات مختارة في نيجيريا
استخدام  تمّ ا، و وكادون ،وإنوجو ،وأبوجا ،والجوس ،ي إيبادانت العامة والخاصة المدرجة فوالموظفين والعمالء من الشركا

ليس لها  اإللكترونّيةالتجارة  كشفت النتائج أنّ ت تحليل البيانا ، وبعدتقنية الطبقات العشوائية لجذب المستجيبين للدراسة
 اإلنترنتلى تقديم خدمات بتشجيع الشركات ع تصفقد أو  ومن ثم، ا،ظمات األعمال المختارة في نيجيريتأثير كبير على من

 .لينتمّ لعمالئها الحاليين والمح
 :التعقيب على الدراسات السابقة

 دراسة بحثت(، بينما 2007مثل دراسة نفادي ) اإللكترونّية التجارة تواجهزت بعض الدراسات على العقبات التي ركّ 
( أشارت إلى 2017أما دراسة يحياوي ويوسف ) في البنوك، اإللكترونّيةة تطبيق التجار  أثرمعرفة  في( 2009الحاللمة )
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وأثرها على عولمة  اإللكترونّيةموضوع التجارة  تناولتها زت الدراسة في أنّ يّ تمّ و  ،في نواحي الحياة اإللكترونّيةأهمية التجارة 
في  والعولمة معا   اإللكترونّيةالتجارة  :ينلمتغّير ان يذه الميدانية السابقةالدراسات لم تتناول  إذفي األردن،  المحلّيةاألسواق 

 .السوق األردني
 :الطريقة واإلجراءات

 : منهج الدراسة
على عولمة األسواق  اإللكترونّيةثر التجارة التعرف إلى أ، بهدف التحليلي الوصفيّ دت هذه الدراسة على المنهج تمّ اع

السابق والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع ب النظري خالل مراجعة األد جمع المعلومات من تمّ في األردن، وقد  المحلّية
 أفراد عينة الدراسة.استخدم االستبانة للحصول على البيانات من  تمّ الدراسة، كما 

 :ع الدراسةتمّ مج
 في األردن. المحلّيةورؤساء األقسام وأصحاب الشركات داخل األسواق  مديري جميع  ع الدراسة منتمّ ن مجتكوّ 

 :عينة الدراسة
في األردن، وفيما  المحلّيةأصحاب الشركات داخل األسواق من قسم و  ورئيس مديرا  ( 350) تكونت عينة الدراسة من

 نوع القطاع(:و مدة الخدمة بالشركة، و ، العلميّ المؤهل و العمر، و يلي توزيع العينة حسب متغيرات )الجنس، 
نوع القطاع(، و مدة الخدمة بالشركة، و ، العلميّ المؤهل و ر، العمو ات )الجنس، لمتغّير قًا (. توزيع عينة الدراسة وف1جدول )

 (350)ن=
 النسبة المئوية نسبة التكرار الفئة لمتغّيرا

 الجنس
 62.0 217 ذكور 

 38.0 133 إناث

 100.0 350 المجموع

 العمر

20-30 75 21.4 

31-40 196 56.0 

41-50 38 10.9 

 11.7 41 سنة 50أكثر من 

 100.0 350 المجموع

 العلميّ المؤهل 

 32.9 115 دبلوم فما دون 

 44.0 154 بكالوريوس

 23.1 81 دراسات عليا

 100.0 350 المجموع

مدة الخدمة 
 بالشركة

1-5 106 30.3 

6-10 150 42.9 

11-14 56 16.0 

 10.9 38 سنة 15أكثر من 

 100.0 350 المجموع

 28.9 101 خدمات عنوع القطا

28



 2021(7(اجمللد )1علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا العدد) ، جملةجملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث 

 

 

 26.9 94 صناعة

 25.7 90 تجارة

 18.6 65 أخرى 

 100.0 350 المجموع

 يظهر من الجدول أعاله:
%(، بينما 62.0( وبنسبة مئوية )217الجنس: حيث بلغت نسبة التكرار لعينة األفراد من الذكور ) لمتغّيربالنسبة  -

 %(.38.0( وبنسبة مئوية )133بلغت نسبة التكرار لعينة األفراد من اإلناث )

( وبنسبة مئوية 75( )30-20العمر: بلغت نسبة التكرار األفراد الذين تراوحت أعمارهم من ) لمتغّيربة بالنس -
( وبنسبة مئوية 196) سنة(40-31%(، بينما بلغت نسبة التكرار لألفراد الذين تراوحت أعمارهم من )21.4)
 %(.10.9) ( وبنسبة مئوية38) سنة(50-14ين كانت أعمارهم من )(، وبلغت نسبة التكرار لألفراد الذ56.0)

( وبنسبة 115: حيث بلغت نسبة التكرار لألفراد الذين أجابوا )دبلوم فما دون( )العلميّ المؤهل  لمتغّيربالنسبة  -
%(، 44.0( وبنسبة مئوية )154%(، بينما بلغت نسبة التكرار لألفراد الذين أجابوا "بكالوريوس" )32.9مئوية )

 %(.23.1( وبنسبة مئوية )81فراد الذين أجابوا "دراسات عليا" )وكما بلغت نسبة التكرار لأل

( وبنسبة 106سنوات" ) 5-1مدة الخدمة بالشركة: بلغت نسبة التكرار لعينة األفراد الذين أجابوا " لمتغّيربالنسبة  -
مئوية  ( وبنسبة150سنوات" )10-6جابوا "%(، بينما بلغت نسبة التكرار لعينة األفراد الذين أ30.3مئوية )

%(، وكما بلغت 16.0( وبنسبة مئوية )56سنة" )14-11" %(، وبلغت نسبة التكرار لألفراد الذين أجابوا42.9)
 %(.10.9( وبنسبة مئوية )38سنة" )15نسبة التكرار لألفراد الذين أجابوا "أكثر من 

( وبنسبة مئوية 101ات" )كرار لألفراد الذين أجابوا "خدمنوع القطاع: حيث بلغت نسبة الت لمتغّيربالنسبة  -
%(، وكما 26.9( وبنسبة مئوية )94%(، بينما بلغت بنسبة التكرار لعينة األفراد الذين أجابوا "صناعة" )28.9)

نة %(، وبلغت نسبة التكرار لعي25.7( وبنسبة مئوية )90بلغت نسبة التكرار لعينة األفراد الذين أجابوا "تجارة" )
 %(.18.6( وبنسبة مئوية )65) األفراد الذين أجابوا "أخرى"

 :أداة الدراسة

بناء استبانة  تمّ في األردن،  المحلّيةعلى عولمة األسواق  اإللكترونّيةثر التجارة بالتعرف إلى أ لتحقيق أهداف الدراسة
 جبريل،؛ 2017يحياوي ويوسف، قة )وذلك باالستعانة بالدراسات السابللحصول على استجابات أفراد عينة الدراسة، 

ات الشخصية ألفراد عينة الدراسة لمتغّير ل الجزء األول على اتمّ . وتكونت االستبانة من جزأين، اش(2007؛ نفادي، 2012
ثر التجارة أتناولت  ( فقرة25ل على )تمّ (، أمَّا الجزء الثاني فاشبالوظيفة الخدمة ومدة العملي، والمؤهل والعمر، الجنس،)
 في األردن. المحلّيةعلى عولمة األسواق  إللكترونّيةا

 :صدق االستبانة

( محكمين من 8مين وعددهم )عرضها على مجموعة من المحكّ  تمّ الصدق الظاهري ألداة الدراسة،  منبهدف التأكد 
ووضوحها، ومدى  ، وذلك بغرض الحكم على درجة سالمة الصياغة اللغوية للفقراتاالقتصادذوي الخبرة والكفاءة في مجال 

إجراء يلزم من  ي إليه، باإلضافة إلى أيّ تمّ فقرة للمجال الذي تن اء كلّ تمّ ما وضعت من أجله، ومدى انمناسبتها لقياس 
األخذ بمالحظات المحكمين ومقترحاتهم  تمّ حذف أو تعديل أو إضافة على فقرات االستبانة أو اقتراحات يرونها مناسبة، و 

 مين للوصول إلى االستبانة بصورتها النهائية.بناء  على إجماع غالبية المحكّ  وتعديل فقرات االستبانة
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 :ثبات االستبانة
موظفا  وموظفة ( 350) تطبيق أداة القياس على عينة الدراسة والمكونة من تمّ بهدف التأكد من ثبات أداة الدراسة  

ين الستخراج ثبات مل االرتباط بيرسون بين التطبيقحساب معا تمّ لدى الشركات في األردن، و  المحلّيةاألسواق  موظفيمن 
، الكليّ تطبيق معادلة كرونباخ ألفا لمجال الدراسة والمجموع  تمّ يوضح ذلك، كما ( 2) جدول( test. R. test) اإلعادة

 .يوضح ذلك( 2) والجدول
 (145لمجالي الدراسة، )ن= (R. Test)وثبات اإلعادة  معامالت كرونباخ ألفا (.2جدول )

 دةاإلعا ثبات كرونباخ ألفا المجال

 0.89 0.93 على عولمة األسواق اإللكترونّيةأثر التجارة 

 0.90 0.95 الكلي
على  اإللكترونّيةأثر التجارة ) لمجال( 0.93) معامالت االتساق الداخلي كانت ( أعاله أنّ 2يظهر من الجدول )

 (.0.95) الكلي ، كما بلغ معامل كرونباخ ألفا للمجموع(عولمة األسواق
 :تصحيح االستبانة

نت  استخدام مقياس ليكرت للتدرج الخماسي بهدف قياس  تمّ ( فقرة، حيث 25بصورتها النهائية من )االستبانة تكوَّ
(، 1)بشدة موافق غير (، 2موافق )غير (، 3)محايد (، 4) (، موافق5)بشدة إعطاء موافق  تمّ ، و الدراسةآراء أفراد عينة 

التصنيف التالي للحكم على اد على تمّ االع تمّ درجة موافقتهم، كما أمام اإلجابة التي تعكس ( √)رة وذلك بوضع إشا
 مرتفعة. 5.00إلى  3.67من و متوسطة،  3.66-2.34من و منخفضة،  2.34أقل من  ة كالتالي:حسابيّ المتوسطات ال

 :اإلحصائّيةالمعالجة 

 (: SPSS) اإلحصائّيةج الرزم التالية من خالل برنام اإلحصائّية استخدام المعالجات تمّ الدراسة  أسئلةلإلجابة عن 

 ات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة.لمتغّير التكرارات والنسب المئوية ل -
 ة واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع مجاالت أداة الدراسة.حسابيّ المتوسطات ال -
في  المحلّيةعلى عولمة األسواق  اإللكترونّيةة ثر التجار أعن مواقع الفروق في  للكشف( ANOVAتحليل التباين ) -

 (.، والقطاعالخدمة ومدة العملي، والمؤهل والعمر، الجنس،ات )لمتغّير تبعا   األردن
 :الدراسة ومناقشتها نتائج

على عولمة األسواق لدى  ّيةالمحلأثر التجارة  إلىلتعرف لعرض نتائج الدراسة والتي تهدف  الجزءيتضمن هذا 
 عرضها بناء  على أسئلة الدراسة. تمّ ي، وسألردنيةالشركات ا

لإلجابة  في األردن؟ المحلّيةعلى عولمة األسواق  اإللكترونّيةالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: ما أثر التجارة 
افات المعيارية نحر ة واالحسابيّ واستخراج المتوسطات ال ة للمجال ككل،حسابيّ استخراج المتوسطات ال تمّ عن هذا السؤال 

 ، الجدوالن أدناه يوضحان ذلك.(على عولمة األسواق اإللكترونّيةأثر التجارة لفقرات مجال )
 على عولمة األسواق( اإللكترونّيةأثر التجارة )واالنحراف المعياري لمجال  حسابيّ (. المتوسط ال3جدول )

المتوسط  الفقرة الرقم
 حسابيّ لا

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 المحلّيةمن الدخول إلى األسواق  اإللكترونّيةكن التجارة تمّ  1
 ةوالعالمية بسهول

 مرتفعة 12 0.92 4.13

 مرتفعة 11 0.91 4.17 ساعة 24الخدمات على مدار  اإللكترونّيةتقدم التجارة  2
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ت عن المنافسين من جمع المعلوما اإللكترونّيةتسهل التجارة  3
 اإلنترنتمن خالل صفحات 

 مرتفعة 1 0.43 4.75

 مرتفعة 18 0.84 3.90 اإلنترنتيوجد ثقة في أساليب الدفع من خالل  4

رويج المنتج من خالل على ت اإللكترونّيةتساعد التجارة  5
 وغيرها اإللكترونّيةوجات الكتل

 مرتفعة 17 0.86 3.96

إلدارية التي تنظم عملية التبادل تتوفر الضوابط القانونية وا 6
 التجاري 

 مرتفعة 13 0.83 4.09

يوجد إقبال على استخدام وسائل وأساليب تنفيذ عمليات التجارة  7
 اإللكترونّية

 متوسطة 23 0.95 3.08

احتياجات  يير اإلجراءات المعمول بها لتلبيةيوجد صعوبة في تغ 8
 اإللكترونّيةالعمالء والتجارة 

 مرتفعة 10 0.86 4.23

رت لديهم ضمانات إذا توفّ  إلنترنتاالعمالء في الشراء عبر  يثق 9
 ةمقنع

 متوسطة 23 0.84 3.08

مع  ا  مباشر  قاعدة معلوماتية واتصاال   كترونّيةاإللتوفر التجارة  10
 العمالء 

 متوسطة 25 0.97 3.15

 متوسطة 26 0.91 2.98 اإللكترونيالتبادل التجاري  عمليةفي  أخطار توجد 11

12 
ة تؤدي إلى تحسين آلية تبادل أدا  اإللكترونيتعتبر التجارة 

المعلومات والتغلب على الكثير من المعوقات التي تعوق نشر 
 المعلومات في الوقت المناسب

 مرتفعة 9 0.86 4.24

13 
الدخول إلى األسواق الحالية وفتح  كيفيةر لرجال األعمال توفّ 

التنافسية للمنتجات في األسواق أسواق جديدة وزيادة القدرة 
 العالمية

 مرتفعة 8 0.85 4.27

 متوسطة 22 0.95 3.11 ر الشفافية واإلفصاح المعلوماتي الكامل توفّ  14

ة العلميّ تع بالمؤهالت تمّ تتوفر الكوادر اإلدارية والبشرية التي  15
 والخبرات المتعلقة باستخدام الحاسوب

 مرتفعة 16 0.91 4.03

يحة عن من تقديم معلومات صح اإللكترونّيةالتجارة كن تمّ  16
 المنتجات

 متوسطة 20 1.38 3.61

الكثير من الخيارات للمستهلك بأقل  اإللكترونّيةر التجارة توفّ  17
 األسعار

 مرتفعة 19 1.31 3.89

ثل في تقليل التكاليف وتوفير تمّ مزايا  اإللكترونّيةتحقق التجارة  18
 الوقت

 فعةمرت 7 0.86 4.33

من رواتب وأجور ومكافآت  اإللكترونّيةيقلل استخدام التجارة  19
 الموظفين والعاملين في قسم بحوث التسويق

 مرتفعة 15 1.26 4.05
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للزبائن بتبادل الخبرات واآلراء  اإللكترونّيةتسمح التجارة  20
 والحصول على أي استفسار أو استشاره من قبل الشركة

 مرتفعة 5 0.85 4.37

ياجات ومتطلبات على تلبية احت اإللكترونّيةتساعد التجارة  21
 الزبائن وتحقيق أعلى درجات الرضا لديهم

 متوسطة 21 1.03 3.40

على بيع منتجات الشركة  اإللكترونّيةيساعد استخدام التجارة  22
 بأسعار تنافسيه تدعم الموقف التنافسي للشركة

 مرتفعة 2 0.49 4.41

ات في زيادة الحصة السوقية لمبيع إللكترونّيةاتساهم التجارة   23
 الشركة

 مرتفعة 4 0.49 4.39

على التوسع الجغرافي لتوزيع  اإللكترونّيةيساعد استخدام التجارة  24
 منتجات الشركة

 مرتفعة 5 0.48 4.37

من تكاليف السفر إلى  اإللكترونّيةر استخدام التجارة يوفّ  25
 األسواق المستهدفة

 مرتفعة 2 0.49 4.41

 لمنتجات ترويجية وسيلة اإللكترونّية التجارة استخدام ريوفّ  26
 للشركة مكلفة غير المحلي السوق  خارج الشركة

 مرتفعة 14 0.79 4.08

 مرتفعة  0.32 3.94 المتوسط العام
على  اإللكترونّية أثر التجارة)ة واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال حسابيّ ( أعاله المتوسطات ال3يظهر من الجدول )

من جمع المعلومات عن  اإللكترونّيةل التجارة تسهّ على " ( والتي تنّص 3أبرزها للفقرة رقم ) ، حيث كانعولمة األسواق(
ها ( والتي نّص 25( وبدرجة مرتفعة، بينما جاءت الفقرة )4.75) حسابيّ " بمتوسط اإلنترنتالمنافسين من خالل صفحات 

( وبدرجة مرتفعة، وفي 4.41) حسابيّ ستهدفة" بمتوسط الم األسواق إلى السفر تكاليف من لكترونّيةاإل التجارة استخدام "يوفر
" بمتوسط اإللكتروني التجاري  التبادل ةعملي في مخاطر على "توجد ( والتي تنّص 11المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

( وبدرجة 3.94على عولمة األسواق" ) اإللكترونّيةلتجارة وكما بلغ المتوسط العام ألثر ا ،( وبدرجة متوسطة2.98) حسابيّ 
 مرتفعة.

 بالبضاعة المتعلِّقة التجارّية األنشطة وإدارة نفيذتقوم بت اإللكترونّيةالتجارة  ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى أنّ 
 السوقية الحصة زيادة في اهمتسو  الشبيهة التقنيَّة األنظمة أو ،اإلنترنت شبكة عبر المعطيات تحويل بواسطة والخدمات،

 المعلومات جمع ، مما يسهلللشركة التنافسي الموقف تدعم ةتنافسي بأسعار الشركة منتجات بيعساعد ، وتالشركة لمبيعات
 .ةبسهول والعالمية المحلّية األسواق إلى الدخول منكن تمّ ، والاإلنترنت صفحات خالل من المنافسين عن

أساس ربط اقتصاد  هي اإللكترونّيةرة التجا نّ نت أالتي بيّ (  Mirmiran,2015)ة دراسة واتفقت هذه النتيجة مع نتيج
 اإللكترونّيةاستراتيجيات العولمة وتنفيذ التجارة  وجود عالقة متبادلة بيننت كما بيّ ، في عملية العولمة ا  بعضالدول ببعضها 

عولمة وتطور معلومات واالتصاالت يرتبط ارتباطا  مباشرا  بالتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا ال وتوضح النتائج أيضا  أنّ 
 .خالل العقد األخير في هذا البلد اإللكترونّيةالتجارة 

في األردن  المحلّيةعلى عولمة األسواق  اإللكترونّيةهل يختلف أثر التجارة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: 
 تمّ لإلجابة عن هذا السؤال  ع القطاع؟نو و مدة الخدمة بالسوق، و ، العلميّ المؤهل و لعمر، او تبعا  الختالف متغيرات الجنس، 

ات لمتغّير على عولمة األسواق" تبعا   نّيةاإللكترو ( على الدرجة الكلية ألثر التجارة ANOVAتطبيق اختبار التباين )
 ح ذلك.( أدناه يوّض 4الجدول )نوع القطاع، و مدة الخدمة بالسوق، و ، العلميّ المؤهل و العمر، و )الجنس، 
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، العلميّ المؤهل و العمر، و ات )الجنس، لمتغّير ( للكشف عن الفروق وفقًا ANOVAيل التباين )(. نتائج تحل4جدول )
 مدة الخدمة بالسوق، والقطاع(و 

 اإلحصائّيةالداللة  F متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المستقل لمتغّيرا
 0.000 27.972 2.346 1 2.346 الجنس

 0.000 14.764 1.238 3 3.715 العمر

 0.001 6.761 0.567 2 1.134 العلميّ المؤهل 

 0.000 9.585 0.804 3 2.412 مدة الخدمة

 0.000 7.433 0.623 3 1.870 القطاع

   0.084 337 28.262 الخطأ

    349 36.434 المجموع المصحح

الجنس، في  لمتغّير( تبعا α≤ 0.05ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )يظهر من الجدول أعاله وجود فروق ذ
(، وكانت الفروق 0.00( وبداللة إحصائية )27.972) Fعلى عولمة األسواق، حيث بلغت قيمة  اإللكترونّيةأثر التجارة 

فروق ذات داللة إحصائية  (. ووجود3.91للذكور ) حسابيّ (، بينما بلغ المتوسط ال3.99) حسابيّ لصالح اإلناث بمتوسط 
تطبيق  تمّ (. و 0.000( وبداللة إحصائية )14.764) Fالعمر، حيث بلغت قيمة  لمتغّير( α≤ 0.05عند مستوى الداللة )

كما أظهرت (. 4.13) حسابيّ " بمتوسط 50-41الفروق كانت لصالح الفئة " ، وأظهرت النتائج أنّ (Scheffeاختبار )
 Fحيث بلغت قيمة  العلميّ المؤهل  لمتغّير( α≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) داللة اتالنتائج وجود فروق ذ

(. وأظهرت 3.96بلغ ) حسابيّ وكانت الفروق لصالح الفئة "دراسات عليا" بمتوسط  ،(0.001( وبداللة إحصائية )6.761)
مدة الخدمة بالقطاع، حيث بلغت  لمتغّير( تبعا α≤0.05النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ووجود  (،4.03) حسابيّ سنة فأكثر" بمتوسط  15وكانت الفروق لصالح الفئة " (،0.00ائية )( وبداللة إحص9.585) Fقيمة
( وبداللة 7.433) Fالقطاع، حيث بلغت قيمة  لمتغّير( α≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 (.3.99بلغ ) حسابيّ بمتوسط  (تجارية)الفروق لصالح الفئة  وكانت (،0.00إحصائية )
وعولمة األسواق  اإللكترونّيةاما  بالتجارة تمّ أفراد عينة الدراسة من اإلناث أكثر اه بما يعود السبب في ذلك إلى أنّ ور 

دراسات عليا أكثر إلماما   ميّ العلامهن بالتسوق اإللكتروني، كما أن أفراد عينة الدراسة من حملة المؤهل تمّ نتيجة لزيادة اه
، كما وجاءت الفروق لصالح قطاع التجارة نظرا  لكثرة استخدام التكنولوجيا الحديثة اإللكترونّية وقدرة  على التعامل مع التجارة

وذلك نظرا   اإللكترونّيةيزيد تعاملهم مع التجارة  (50-41)الفئة العمرية  باإلضافة إلى أنّ  ،اإللكترونّيةفي أغراض التجارة 
 لزيادة خبرتهم في قطاع التجارة.

 :التوصيات
 أعلى وتحقيق ،خاصة الدوليين الزبائن ومتطلبات احتياجات تلبية على اإللكترونّيةأن تساعد عمليات التجارة ضرورة  .1

 .األردنية وجعلها في مصاف الدول المتقدمة المحلّيةلتعزيز األسواق  لديهم الرضا درجات
راءات المتبعة في عملية التبادل ، والتأكد من سالمة اإلجاإللكتروني التجاري  التبادل ةعملي طرمخاب ضرورة الوعي .2

 .التجاري 
 الخارجيين العمالء مع مباشرال تصالاال لتعزيز الدولّيةمتكاملة على موقع الشبكة  معلوماتية قاعدة ريتوفضرورة  .3

 .اإللكترونّيةألغراض التجارة 
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