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    (العوامل المؤثرة في ثقة جمهور المستهلكين بالمنتجات المطروحة في المزاد االلكتروني عبر المواقع االلكترونية)
 ملخص البحث: 

تسعى الدراسة احلالية اىل التعرف  لىرى يعيعرة العلاارؤ اةريف فق    ورة ملسرلر اةسرتسىتج   اةيتتيرا  الرا لرتي لفربرسا لىعير  لر   
ين لن يفلق استخدام اةلاق  االلترتونية، فضالً لن العلااؤ اةيف فق    وة اجلمسلر ان العائعج الذلن لعفربلن ايتتياهتي لىعي  اةزاد االلترتو 

 ل  اةزاد االلترتوين   اةلاق  االلترتونية ان خالل اعففة درجة الشك   اةيتتج والعائ  لىى حد سلاء. 
مييز بج الشك   العائ  والشك   اةيتتج وحتدلد العالقرة بييتسمرا ودراسرة ا ارارا اليتسرعية كما تسعى الدراسة اىل ورب  افسلم لىت 

 لترتوين ل  اةلاق  االلترتونية. لىى درجة اليتياح   سلق اةزاد اال
ةيتتيراهتي لر  وهتد  الدراسة اىل التلس    حبلث نظي اةعىلاا  اةستوعىية حلل كيفية قيام العالة االلترتونيج بلصف افضؤ  

لررن  اةلاقرر  االلترتونيررة دسررالدق تتيتلللجيررا اةعىلاررا ، كمررا متيتسررا الضرراً اسررالدق اةشرررتلن لرر  اةلاقرر  االلترتونيررة   الت ىرر  لىررى حبرر سي
 اةعىلاا  وتتاليف اةعاجلة ان خالل اسالدق ادوا  صيت  الوفار.

لسررسي   اجررفاء لمىيررة التلىيررؤ التمررل والتيفررل ليتتررائج الدراسررة  وقررد اسررتخدم العاحررا   دراسررتمل ارريتسج اةسرري اةيررداين الررذ  
 اةيدانيرة الررا اجفاارا العاحررا، فضراًل لررن التمراد العاحررا لىرى صررليفة االستواراء الررا ل ارسرالا لررن يفلرق ال لررد االلتررتوين اىل السررادق

لىرى اةلاقرر  االلترتونيرة وبشرتؤ لشررلائل، بعرداا ل ارسررال ( اررزاد التررتوين لىسلاتررف اليتوالرة 100اةعلرل ج، ول اختيرار لييتررة اتلنرة ارن  
كرؤ ارزاد ارن اةائرة، وارا ارن االلرخا  الرذلن قرداا  لىرى   استمارق االستوااء لن يفلق ال لرد االلتررتوين ال يترج ارن اوردال العرفو   

    .بعدد ان االستيتتاجا  والتلصيا وخفج العاحا  ،( اعلل اً 200العفو    تىك اةزادا  لياعي لدد اففدا  اةسي اةيداين  
Factors influencing consumer confidence in the products offered in the 

electronic auction through the websites 

 Abstract: 
The present study aims at identifying the factors influencing consumer 

confidence in the products offered for sale via electronic auction through the use of 

websites, as well as the factors influencing the public confidence of sellers who offer 

their products for sale through electronic auction on websites through knowledge 

Degree of doubt in the product and the seller alike. 

The study also seeks to develop a concept to distinguish between the doubt in 

the seller and doubt in the product and determine the relationship between them and 

study their relative effects on the degree of success in the auction market through 

electronic websites. 

The study aims to expand future information systems research on how online 

vendors can better describe their products via IT-assisted websites, and can also help 

online buyers overcome their search for information and processing costs by helping 

decision-making tools. 

The researcher used the field survey methodology, which contributes to the 

quantitative and qualitative analysis of the results of the field study conducted by the 

researcher, as well as the researcher's reliance on the survey newspaper, which was 

sent by e-mail to the respondents. A sample of (100) The questionnaire was sent by e-

mail to two bidders at each auction of 100, which were the highest bidder in those 

auctions to become the number of field survey items (200) respondents , And the 

researcher came out with a number of conclusions and recommendations. 
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 قدمة: م
التتيتلللجل العدلد ان اآلليا  واللسائؤ الا متتن العائعج واةشرتلن ان اللصلل اىل االسلاق  اتاح التودم 

العاةية وامتام الافوا  التيارلة، ولأيت اةزاد االلترتوين ل  اةلاق  االلترتونية   اوداة اذه اللسائؤ حيا لسمي 
لترتونية لىعائعج واةشرتلن بالت ى  لىى الويلد اجل فافية والزايتية ولفاء اةيتتيا    اللصلل العاةل ألسلاق اةزادا  اال

ا  وقت وان ا  اتان   العامل وذلك باالستفادق ان قلق الشعتة العيتتعلتية الا اسسمت   زلادق رفااية اةستسىك 
 ان خالل اختيار اك  كي ان اةيتتيا  بأسعار  قؤ. 

ليتداا باع لخص يابعة ليزرلة  (eBay)م بظسلر الق  1995دا  االلترتونية لام وولد  صيتالة اةزا 
استعمىة ل  اذا اةلق ، و   واخف التسعييتا  ان الوفن العشفلن دخىت لفكا   خفى جمال اةيتافسة ا  اذا اةلق  ان 

     اىيارا  ورغي حدا ة لسداا إال ان حيي اةعيعا  الا حووتسا جتاوز  (Amazon, yahoo) لسفاا 
  .(1  الدوالرا 
ولستطي  العائ  االستفادق ان اةزاد االلترتوين ل  اةلاق  االلترتونية ان خالل العي  لعمالء  ك ف وجين اةزلد  

ان األرباح، بسع  لدم وجلد اللسطاء، كما لستطي   لضًا بي  كميا  كعريق ان اةيتتيا    وقت قياسل اوارنة 
كما استفاد اةشرت  الضًا ان اةزادا  االلترتونية الا تتي ل  اةلاق  االلترتونية واصعي مىك ة.  باةزادا  التوىيدل

خيارا  اك ف ان ذ  قعؤ سلاء لىى استلى اةيتتيا  لل انلاع اةزادا ، ليس ذلك فلس  بؤ ايتاك العدلد ان الاق  
ةشرت  الاصفا  اةيتتج الذ  لفلده مث لعد  العالة بإرسال اةيتاقاا  االلترتونية الا استفاد ايتسا اةشرتون حيا لطفح ا

  .(2  اسعاراي لىمشرت  ولفلز   اليتسالة اقىسي سعفاً 
وا  التللل   يعيعة اةزادا  التوىيدلة وانتوالا اىل العيئة االلترتونية نتج لن ذلك ت ري   سىلك كؤ ان العائ   

 واةشرت  ولىى اليتلل التايل: 
عالة   اةزادا  االلترتونية باةشاركة   اةزاد كمشرتلن ولولالن بزلادق  سعار بضائعسي استفيدلن لولم بعض ال -

 ان سفلة اللتسي فيضىىلن بذلك اةشرتلن. 
لولم بعض العالة غري اةسيىج  خارج اةزاد( باالتاال باةشرتلن وتودمي  سعار  قؤ استفيدلن ان لدم دف   -

 لترتوين. الفسلم لااح  اةلق  اال
وان اةمارسا  اةتعىوة باةشرت  ايتاك اا لعف  بسىلك  الويتص( وال انتظار اةشرت  آلخف حلظة   اةزاد مث  -

لض  سعفًا  لىى ان آخف سعف حماواًل ايت  اةشرتلن اآلخفلن ان زلادق السعف ولفلز   اليتسالة باةزاد، ولىت ى  
بسيفال اةشرت  لن  لىى سعف  (EBay)وائل وال احد ابتتارا  لىى اذه اةمارسا  لولم بفنااج اةزاد التى

                                                 
1 - "Reputation Mechanism Design in Online Trading Environments with pure Moral Hazard", Dellarocas, C.  
Information Systems Research, 16,2, (2005), 209-230.  
 
2 - "Digitization of Word-of-Mouth: Promise and Challenges of Online Feedback Mechanisms", Dellarocas, 
C.  Management Science, 49,10, (2003), 1407-1424. 
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لستطي  دفعمل مث لعد  ال نااج تىوائياً باةشاركة   اةزاد للرباً لن اةشرت  وذلك بزلادق اعييتة لن  لىى سعف ل 
لتايل تودممل حىت لاؤ اىل السعف اليتسائل لىمشرت  مث لتلقف، ومتدلد اللقت تىوائيًا ليتد حدوث  الويتص( وبا

 . (1  لتلن لىمشرتلن وقت كاٍ  لفف  السعف
وتلاجمل اةزادا  االلترتونية ل  اةلاق  االلترتونية حمددا  وصعلبا  لدلدق ااسا االحتيال وقىة اةعىلاا  لن 

ولأخذ  العضالة واةشاركج وتدين استلى االاانة واخريًا قىة ال ااج ذا  احلىلل اةتتااىة   اةزادا  االلترتونية.
 .(2  االحتيال   اةزادا  االلترتونية صلراً خمتىفة ايتسا

 لدم إرسال العائ  لىميتتج رغي استالم اليتولد.  -
 لدم قدرق اةشرت  االتاال بالعائ  دف  اةعىغ.  -
 ادلاء العائ  بأنمل قام بإرسال اةيتتج ولتن اةشتىة   ال لد.  -
 اةعاع. اختال  اةيتتج اةلصل    اةزاد لن اةيتتج  -
 التأخف   ارسال اةيتتج.  -

 لسف الاق  اةزادا  االلترتونية لىى االيالق، ومتىك اليتاي  األك   )eBay )www.ebay.comولعد الق  
، وم ؤ اذا eBayوت ري امسمل اىل  Auction webان سلق اةزادا  االلترتونية. وليتد بدء إنشاء اذا اةلق  مسل 

%( ان سلق التيارق االلترتونية لىسى  الفقمية، ولودر لدد استخدال اةلق  Amazon  70اةلق  اىل جان  الق  
االنرتنت ا اليًا   جمال العلا لن خاائص اةيتتيا  الفقمية، وال اا لفسف جناح ( اىيلن استخدم، ولعد 112 

ية، وذلك خبال  سى  اخل ق اةادلة الا ال متن وصفسا بسسللة او ورب  الت ري ان تىك اةيتتيا    االسلاق االلترتون
 . (3  لييتا  ايتسا لىى الاق  االنرتنت

وقد تيتاول العاحا   االيار اةيتسيل لىعلا اشتىة العلا واايتمل واادافمل وقام باياغة الففو  ولف  الدراسا  
ع العلا مث قام باياغة التعفلفا  االجفائية ةفاايي العلا، ( دراسة لا لالقة دلربل 15السابوة والا التمىت لىى  

االيار اليتظف  لىعلا والذ  لف  فيمل مخسة نظفلا ، وان مث ل حتدلد االيار اةيتسيل لىعلا اىل بعداا ل االنتوال 
بالففو  الستة، الذ  حدد اةيتسج اةستخدم واداق مل  العيانا  ولييتة العلا، واخريًا ل لف  نتائج الدراسة اخلاصة 

ولف  اليتتائج الفئيسية لىعلا وال: اليتتائج اخلاصة بالشك   اةيتتج، واليتتائج اخلاصة بالشك   العائ ، واليتتائج 
وختمت الدراسة بالتعىيق ال ال ة اةل لق هبا،  باأليفا اخلاصة بأوصا  اةيتتج ل  اةلاق  اإللترتونية، واليتتائج اخلاصة 

    الففو  وااي اليتتائج الفئيسية، وذكف بعض التلصيا  الا اوصى هبا العاحا.  لىى نتائج اختعارا  
                                                 

1 - " Whith Paper, Adams, C. Hosken, L. & Newberry, P. "Vettes & Lemons on eBay, FTC, Washington 
DC, 2002,p.50.   
2 - "Reputation in an Internet Auction Market", McDonald, C.G. & Slawson, V.C.  Economic Inquiry, 
40,4, (2002), 633-650.  
3
 - "Doing Their Bidding: An Empirical Examination of Factors that Affect a Buyer's Utility in Internet 

Auctions", Kauffman, R.J. & Wood, C.A. Information Technology & Management (Special Issue on 
Online Auctions), 7,2, (2006), 171-190. 

http://www.ebay.com/
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 اإلطار المنهجي للبحث 
 أوال: مشكلة البحث: 

تسعى اذه الدراسة إىل إلواء الضلء لىى يعيعة العلااؤ اةيف فق    وة ملسلر اةستسىتج   اةيتتيا  الا لتي  
  اةلاق  االلترتونية، فضاًل لن العلااؤ اةيف فق    وة اجلمسلر   العائعج الذلن لفربسا لىعي  ل  اةزاد االلترتوين 

لعفربلن ايتتياهتي لىعي  ل  اةزاد االلترتوين   اةلاق  االلترتونية وذلك ان خالل اعففة درجة الشك   اةيتتج والعائ  
 لىى حد سلاء. 

 يتي:اآلالرئيسي يمكن صياغة مشكلة البحث بالسؤال عليه 
في المنتجات التي يتم عرضها للبيع والبائعين العوامل المؤثرة في ثقة جمهور المستهلكين ابرز ما هي 

 عبر المزاد االلكتروني. 
 إىل اشتىة لدم متا ؤ اةعىلاا  والا تتم ؤ   مخسة  بعاد رئيسية وال:  الشك في المنتج ولشري افسلم    

لدق اةيتتج ان خالل االنرتنت  لدم قدرق العائ  لىى وصف جلدق اةيتتج الوضية التتيتلللجية: إلتالية وصف ج .1
   اللاق  االفرتاربل(. 

 جسؤ العائ  جبلدق اةيتتج.  .2
 درجة ااانة العائ    وصف جلدق اةيتتج.  .3
 تأ ري االيفا  ال ال ة   توييي اةشرت  جللدق اةيتتج.  .4
ا قد لدف  اىل ورب  اسعار الىى ةيتتيا  ذا  جلدق تتاليف اةعاجلة والعلا لن اعىلاا  خاصة باةشرت  مم .5

 .(1  ايتخفضة، وورب  اسعار ايتخفضة ةيتتيا  ذا  جلدق لالية
إىل التودلف اةتالر لىمشرت  وخاائامل، ولما اذا كان العائ  لسىك سىلكاً  الشك في البائعولشري افسلم 

لألسلاق االلترتونية فإن اعظي اةشرتلن لتعااىلن ا  بائعج انتسازلًا المتام الافوا  التيارلة. ونظفًا لىطعيعة اجملسللة 
جدد او غري األلفج   ظؤ لدم وجلد لالاة جتارلة راسخة، وذلك لىى لتس االسلاق التوىيدلة حيا لستطي  

ز قد ليفد   ن غياب التميي. و  عتت الدراسا  (2 اةشرت  توييي جلدق اةيتتج ان خالل اعاليتتمل والتيتعيف بأدائمل   اةستوعؤ
اىل اجعار العالة واةيتتيا  ذا  اجللدق العالية اىل اخلفوج ان السلق حيا ال متن االلارق اىل جلدهتا وتوييمسا بأسعار 

 لادلة مما خيىق سلقاً لإلخفاقا  ولوىؤ ان نشاط اةعااال  االلترتونية. 
  ثانياً: أهمية البحث:

 سرتوعؤ الاقر  اةرزادا  االلترتونيرة   ظرؤ ارا لتيلرملة دراسرة الردادااان خالل ااية الدراسة احلالية  متن حتدلد 
التودم التتيتلللجل ان آليا  متتن اةسلقج ان االستفادق ان لعتة االنرتنت وااتانياهتا   حتويرق التلاصرؤ برج العرائعج 

                                                 
1 - "Building Effective Online Marketplaces with Institution-Based Trust", Pavlou, P.A. & Gefen, D. 
Information Systems Research, 15,1, (2004), 35-53.  
2 - "The Market for Lemons: Quality Uncertainty & the Market Mechanism", Akerlof, G. Quarterly Journal 
of Economics, 84,3, (1970), 488-500.  
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لترتونيررة   يعيعررة العالقررة بررج العررائ  اللقررل  لىررى الت ررريا  واآل ررار الررا احررد تسا الاقرر  اةررزادا  االفضررالً لررن  ،واةشرررتلن
ولستفيد ان اذه الدراسة ذو  االختاا  واةستمج   جانر  اةرزادا  االلترتونيرة  .(1 واةشرت    األسلاق االلترتونية

 الا اتسعت   ظؤ التطلر والتودم التتيتلللجل لىى لعتة االنرتنت. 
 ثالثاً: أهداف البحث: 

 راسة اىل حتويق االادا  التالية: لسعى العاحا   اذه الد 
 دراسة العلااؤ اةيف فق لىى  وة ملسلر اةستسىتج   اةيتتيا  اةعفوربة لىعي    الاق  اةزادا  االلترتونية.  .1
ورب  افسلم لىتمييز بج الشك   العائ  والشك   اةيتتج وحتدلد العالقة بييتسما ودراسة ا اراا اليتسعية لىى  .2

 سلق اةزاد االلترتوين باةلاق  االلترتونية. درجة اليتياح   
دراسة بعض العيتاصف االخفى اةيف فق   درجة الشك ا ؤ اةخاو  األايتية، واةخاو  اةتعىوة باخلالصية،  .3

والضمانا  الوانلنية والتشفلعية، وذلك ان خالل دراسة اعيعا  اةيتتيا  الفقمية اةتم ىة   اللاتف اليتوالة 
 االلترتوين.  eBayالق  ازاد والذكية ل  

 التعف  لىى يعيعة استخدام العائعج واةشرتلن ةلاق  اةزادا  االلترتونية ودوراا   ابفام الافوا  التيارلة.  .4
 اللقل  لىى  اي مميزا  وليلب اةزادا  االلترتونية ل  اةلاق  االلترتونية لىى الشعتة العيتتعلتية  االنرتنت(.  .5

 البحث: رابعاً: فروض 
تلجد لالقة ارتعايية بج درجة  وة اةشرت  بالعائ  ودرجة ال وة باةيتتج اةطفوح لىعي    اةزاد االلترتوين ل   .1

 . اةلاق  االلترتونية
تلجد لالقة ارتعايية بج درجة  وة اةشرت  باةيتتج و لىى سعف لتي تسييىمل باةزاد االلترتوين ل  اةلاق   .2

 االلترتونية. 
د لالقة ارتعايية بج درجة  وة اةشرت  بالعائ  و لىى سعف لتي تسييىمل باةزاد االلترتوين ل  اةلاق  تلج .3

 االلترتونية. 
  ارتعايية بج وصف اةيتتج ل  اةلاق  االلترتونية ودرجة ال وة باةيتتج.تلجد لالقة  .4
  ة ال وة بالعائ . عايية بج وصف اةيتتج ل  اةلاق  االلترتونية ودرجتلجد لالقة ارت .5
 تلجد لالقة ارتعايية بج لسادق االيفا  ال ال ة ودرجة ال وة باةيتتج.  .6

 
 
 
 

                                                 
1 -. Counters peculation, Auctions, & Competitive Sealed Tenders, Vickrey, W,  Journal of Finance, 16,1, 
(1961), 8-37.   
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 خامساً: الدراسات السابقة: 
  دراسةPatrick Bajari  (2000) (1)  

استخدم العاحا ايتسج اةسي اةيداين، والد  حلل  سالي  التسعري اةعتمدق ربمن الاق  اةزادا  االلترتونية،
وتلصىت الدراسة اىل لدق نتائج ان  اسا ان زلادق لدد  ( اعللث،100ارق االستوااء، وبى ت حيي العييتة  استم

اةزالدلن ال لفتعط بالضفورق بزلادق االسعار لىميتتيا  اةطفوحة ل  اةزاد االلترتوين، وان تعدد اةشاركا  لىزائفلن لسالد 
ؤ العائعج، واوربلت الدراسة ان اةزادا  االلترتونية اصعلت احد لىى حتدلد السعف االحتيايل غري اةعىن ان قع

االدوا  الفعالة لتلدلد آليا  تسعري دليتاايتية لىميتتيا ، كما تلصىت الدراسة اىل انمل كىما زاد لدد اةشاركج   
 %( ا  كؤ دخلل لشخص جدلد ربمن اةزاد االلترتوين. 3،2اةزاد تزداد االرباح بيتسعة  

 دراسة Edieal J. Pinker (2001) (2)  
استخدم العاحا ايتسج اةسي اةيداين، والد استمارق  والا تيتاولت  سالي  تاميي الاق  اةزادا  االلترتونية،

وتلصىت الدراسة اىل  اية التاميي اجليد لىمزاد االلترتوين ان  ( اعللث،200االستوااء، وبى ت حيي العييتة  
ا لتي بيعسا بطفلوة بسيطة متتن الزائف ان الفلص واةوارنة والتعف  لىى تودلفا  خالل لف  تشتيىة اةيتتيا  ال

األسعار ولدد اةشاركج   اةزاد، ولىيمل لاعي الوفار األاي ال كيفية استخدام اةزاد االلترتوين لتعظيي اةيتاف  اةشرتكة 
وين اصعي احد االدوا  التسللوية الفعالة   ابفام لتؤ ان العائعج واةشرتلن، وتلصىت الدراسة اىل ان اةزاد االلترت 

 الافوا  التيارلة وزلادق االرباح. 
  دراسةMichael Dewally  (2004) (3 ) 

استخدم  وتأ رياتمل لىى األسعار،والا حاولت إلواء الضلء لىى يعيعة العالقة بج حيي اةشاركج   اةزادا  االلترتونية 
وتلصىت الدراسة اىل  ( اعللث،400ين، والد استمارق االستوااء، وبى ت حيي العييتة  العاحا ايتسج اةسي اةيدا

%( ا  دخلل اشارك جدلد   اةزاد، وكشفت الدراسة لن 2،4لدق نتائج ان  اسا حدوث زلادق   السعف بيتسعة  
احتيايية غري اعىيتة وال اا بعض السياسا  اةعتمدق ان قعؤ الوائمج باةضاربة لىى السعف حيا لولالن بلرب   سعار 

ليف ف بدوره لىى االستمفار   اةزاد او االنسلاب فضاًل لن ان تودلف اذه االسعار االحتيايية ان لأنمل ان لوىؤ ان 
 لدد اةشاركج   اةزاد. 

 

                                                 
1
 - Winner's Curse, Reserve Prices & Endogenous Entry: Bagari, Patrick & Hortacsu, Ali,  Empirical Insights 

from eBay Auctions. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=224950 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.224950 .  
2
 - The Design of Online Auctions: Pinker, Edieal J. & Seidmann, Abraham & Vakrat, Yaniv,  Business Issues 

& Current Research (December 2001). Simon Business School Working Paper No. CIS 01-05 Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=296253 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.296253 .  
3
 - What Attracis Bidders to Online Auctions & What is Their Incremental Price Impact?, Dewally, Michael & 

Ederington, Louis H. (September 2004) Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=589861 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.589861 .  

http://ssrn.com/abstract=224950
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.224950
http://ssrn.com/abstract=296253
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.296253
http://ssrn.com/abstract=589861
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.589861
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  دراسةJames R. Wolf (2005) (1)  
استخدم العاحا ايتسج اةسي  االلترتوين، eBay( لمىية ازالدق لىى الق  1088والا قام العاحا ان خاللا بتلىيؤ  
و وربلت الدراسة  اية ليتاف اللقت   حتدلد األسعار، فتىما زاد اللقت الذ  لوضيمل اةيداين، والد استمارق االستوااء، 

ل الشخص لىى الق  اةزاد االلترتوين كىما ارتف  تفتي  الشخص ربمن قائمة اودال  لىى العطاءا  وذلك ان خالل الدخل 
  ايتافسة لىى السعف األلىى   احملاولة التالية وتفصد لدد احملاوال  لىمشارك وبالتايل تتلن ففصتمل   قيادق السعف  ك  ان 

 غريه ان اةشاركج األقؤ تلاجداً لىى اةلق . 
  دراسةDavid H. Eaton  (2005) (2) 
استخدم العاحا ايتسج اةسي اةيداين، والد استمارق  ،eBayاجفلت لىى ازاد الترتوين لعي  آلة اجليتار ل  الق   والا

وقاات الدراسة بتطللف جممللة ان اليتماذج الفلاربية لدراسة آليا   ( اعللث،300االستوااء، وبى ت حيي العييتة  
ليف ف بشتؤ   اةزاد االلترتوين وآليا  التسعري اةستخداة، وتلصىت الدراسة اىل ان ليتاف ال وة   الق  اةزاد االلترتوين

 كعري لىى يعيعة الوفارا  اخلاصة باةشاركة   اةزاد االلترتوين، وكذلك ال وة   جلدق اةيتتيا  اةعفوربة بمل. 
  دراسةReuben Clarck  (2005) (3)  

، استخدم العاحا ايتسج اةسي اةيداين، والد استمارق جؤل تطعيوسا لىى ازادا  حمفك العلا جل والا 
و وربلت الدراسة آليا  اةشاركة   ازاد جلجؤ االلترتوين    ( اعللث600ى ت حيي العييتة  االستوااء، وب

اللاللا  اةتلدق األافلتية لضمان التسييؤ ربمن جممللة  افلتا لىتيارق وذلك بدف  اعالغ اادلة واةشاركة   اةزاد ان 
محىة األسسي، و وربلت نتائج الدراسة خالل مخس اشاركا  لضمان  ن لاعي اودم العطاء  حد اةسااج ان 

اخنفا  األسعار الا يفحسا ازاد جلجؤ اوارنة دلاق  اةزادا  األخفى وال اا انعتس بالسى  لىى توييي اةشاركج 
لىمزاد، و وربلت الدراسة بعض اجللان  االجيابية االخفى ةزاد جلجؤ حيا انمل متن اةفاقعج لىايتالة ان التعف  لىى 

 سلق واجتااا  التسعري فيمل. آليا  ال
  دراسةRobert H. smith  (2005) (4 ) 

 Gameوحاولت الدراسة إلواء الضلء لىى افسلم التيارق االلترتونية واةزادا  االلترتونية   ربلء نظفلة الىععة 
Theory،   اعللث( 100استخدم العاحا ايتسج اةسي اةيداين، والد استمارق االستوااء، وبى ت حيي العييتة 

                                                 
1
 - Is Overbidding in Online Auctions the Result of a Pseudo-Endowment Effect? Wolf, James R. & Arkes, 

Hal R. & Muhanna, Waleed A.,  (November 3, 2005), Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=735464 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.735464 
2
 - Reputation Effects in Online Auction Markets, Eaton, David H., (March 2005). Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=739765 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.739765 .  
 
3
 - What Google Can't Tell Us About Internet Auctions (And What It Can). Hurt, Christine, University of 

Toledo Law Review, Forthcoming. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=753625 .  
 
4
 - Profiling Price Dynamics in Online Auctions Using Curve Clustering, Jank, Wolfgang & Shmueli, Galit,  

(2005). Robert H. Smith School Research Paper No. RHS-06-004. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=902893 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.902893 

http://ssrn.com/abstract=735464
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.735464
http://ssrn.com/abstract=739765
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.739765
http://ssrn.com/abstract=753625
http://ssrn.com/abstract=902893
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.902893
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ويعيعة التلدلا  الا تلاجمل اةزادا  االلترتونية، ودليتاايتية االسعار، وتلصىت الدراسة اىل ان اذه اةلاق  حتوق سفلة 
االستيابة لىمت ريا  التسللوية والتسعري اةفن لىميتتيا  اةعفوربة واستلداث آليا  جدلدق لىتلزل  والرتولج لىى حد 

 سلاء. 
  دراسةWolfgang Jang  (2006) (1 ) 

والا قاات بإجفاء دراسة  اعريلوية لىمزادا  االلترتونية والا تيتاات بشتؤ سفل    اآلونة األخريق وخالصًا بظسلر 
استخدم العاحا ايتسج اةسي اةيداين، والد استمارق االستوااء، وبى ت وال  لسف اةزادا  االلترتونية،  Ebayالق  

الدراسة اىل ااي الففوق بج اةزاد التوىيد  واةزاد االلترتوين وايتسا الفرتق الزايتية  وتطفقت( اعللث، 200حيي العييتة  
الا لست فقسا اةزاد والا تتلن  يلل   حالة اةزاد االلترتوين، وكذلك لدم وربلح لخاية العائعج واةشرتلن   فضاء 

ين بالتعاره احد اخليارا  اةستخداة   تسعري اةيتتيا ، فضاًل العيئة االلترتونية، وتطفقت الدراسة اىل ااية اةزاد االلترتو 
 لن استخداامل كخيار تفوجيل لىميتتيا  اةعفوربة بمل. 

  دراسةSong Yao  (2008) (2 ) 
استخدم العاحا ايتسج اةسي  والا تطفقت اىل دراسة العلااؤ اةيف فق   حتي اةشرتلن لىى الاق  اةزادا  االلترتونية،

وتلصىت الدراسة اىل ان توييي اةشرتلن لتأ ف  ( اعللث،300والد استمارق االستوااء، وبى ت حيي العييتة   اةيداين،
بطعيعة اةيتتيا  اةطفوحة، والعائعج، واألسعار الا تتأ ف بدوراا دلاصفا  اةيتتج، وتلصىت الدراسة اىل زلادق نسعة 

%( كما تيف ف االرباح الا لتي 3،9أللىى سعف بيتسعة  لاًل ارباح العائعج ان خالل رصد اقؤ سعف ل تسييىمل وص
 حتويوسا لىى نسعة االتعاب اةدفللة لىوائمج لىى تيتظيي اةزادا  االلترتونية. 

  دراسةChristine Riefa  (2009) (3)  
زاد والا استعفربت بعض الضمانا  الا لوداسا الوانلن االافلتل لىمستسىك لضمان حفلة االنسلاب ان اة

 ( اعللث400استخدم العاحا ايتسج اةسي اةيداين، والد استمارق االستوااء، وبى ت حيي العييتة   االلترتوين،
وحق اةستسىك   احلالل لىى كافة اةعىلاا  اخلاصة باللحدا  الا لتي لفربسا لىعي  ل  اةزاد،   حج حيفم الوانلن 

الترتوين وناقشت الدراسة ادى دستلرلة اذا الوفار وتعارربمل ا  حق اةستسىك ان حق االنسلاب   حال ابفام لود 
 اةستسىك   االنسلاب ان اةزاد االلترتوين وال سيما   حالة لدم تلفف اةعىلاا  التافية.

                                                 
1
 - Modeling Price Dynamics in eBay Auctions Using Principal Differential Analysis, Jank, Wolfgang & 

Shmueli, Galit & Wang Shanshan & Smith, Paul, (December 8, 2006) Robert H. Smith School Research 
Paper No. RHS-06-052. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=990009 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.990009 .  
 

2
 - Online Auction Demand, Yao, Song & Mela, Carl F.,  (January 1,2008). Marketing Science, Vol. 27, No. 

5, pp. 861-885, 2008. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=952020 . 
 

3
 - Dangerous Erosion of Consumer Rights: Riefa, Christine, A. The Absence of a Right to Withdraw from 

Online Auctions (March 29, 2009). MODERNISING AND HARMONISING CONSUMER 

CONTRACT LAW, Geraint Howells & Reiner Schultze, eds., Sellier European Law Publishers, 
pp. 177-188, 2009, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1374063 .  
 

http://ssrn.com/abstract=990009
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.990009
http://ssrn.com/abstract=952020
http://ssrn.com/abstract=1374063
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  دراسةMichal Herzen Stein  (2010) (1)  
اين، والد استمارق استخدم العاحا ايتسج اةسي اةيد، Prosper.comوالا ل تطعيوسا لىى الق  

وتيتاولت الدراسة كيف جيف  استخدام اةزاد االلترتوين   لمىيا  ( اعللث، 100االستوااء، وبى ت حيي العييتة  
%( كىما زاد لدد الزوار 1اقرتا  األالال، و وربلت نتائج الدراسة األا لوية زلادق لدد العطاءا  اةوداة بيتسعة  

ج   اةضاربة بععضسي الععض يعوًا ليتظفلة الوطي  وال اليتتائج الا اختىفت لن %(، حيا لتأ ف اةشارك15بيتسعة  
والا مل تفصد تأ ريًا دااًل لزلادق لدد اةشاركج لىى لدد العطاءا   eBayالدراسة اةما ىة الا ل اجفاؤاا لىى الق  

 اةوداة. 
  دراسةJason N. Kuruzovich  (2010) (2)  

استخدم العاحا ايتسج  ى الاق  اةزادا  االلترتونية اةختاة بعي  السيارا  اةستعمىة،والا ل إجفاؤاا لى
وتلصىت الدراسة اىل ان خاائص  ( اعللث،200اةسي اةيداين، والد استمارق االستوااء، وبى ت حيي العييتة  

زلادق السعف اليتسائل ةعيعا   السلق، ادق العلا لىى الق  اةزاد االلترتوين، والعلا   اةلاق  االخفى تسسي  
السيارا  اةستعمىة اةعفوربة باةزاد االلترتوين. و كد  الدراسة لىى  اية دراسة سىلك كؤ ان العائعج واةشرتلن وكيف 

 تأ ف  بتتيتلللجيا اةعىلاا  وتطعيواهتا   جمال التيارق حنل حتويق اةزلد ان اةيتاف  ةختىف األيفا . 
  دراسةErnan Haruvy  (2013) (3)  

وتيتاولت الدراسة تأ ري الفرتق الزايتية الا لست فقسا اةزاد االلترتوين لىى لدد اةشاركج   اةزالدا  ولىى 
 ( اعللث،400استخدم العاحا ايتسج اةسي اةيداين، والد استمارق االستوااء، وبى ت حيي العييتة  األسعار، 

رتق الا لست فقسا اةزاد االلترتوين كىما زاد لدد الوائمج باةضاربة لىى األسعار، وتلصىت الدراسة إىل  نمل كىما زاد  الف
وال األاف الذ  ليتعتس بدوره لىى ارتفاع األسعار، و  اةوابؤ فإن اةزادا  االلترتونية الا ال تست فق وقتًا يللاًل قد 

لؤ باةزاد االلترتوين، وال اا ليف ف لىى دليتاايتية تتلن جاذبة لىمزالدلن األقؤ ص ًا الذلن ال لفضىلن قضاء وقت يل 
،   حج ان وقت اةزاد ال eBayاةيتافسة، وبيتاًء لىيمل جند انمل كىما زاد وقت اةزاد زاد  األسعار باليتسعة ةلق  اةزاد 

 ليف ف ك رياً لىى السعف باليتسعة جململلة  خفى ان الاق  اةزادا  االلترتونية احملىية. 
 

                                                 
1
 - Strategic Herding Behavior in peer-to-peer Loan Auctions, Herzenstein, Michal & Dholakia, Utpal M. & 

Andrews, Rick, (April 27, 2010). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1596899 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1596899 .  
2
 - Seller Search & Market Outcomes in Online Auctions, Kuruzovich, Jason N. & Viswanathan Siva & 

Agarwal, Ritu, (May 1, 2010). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1269413 or 
http://dx.doi.orgL10.2139/ssrn.1269413 .  
 

3
 - The Impact of Online Auction Duration, Haruvy, Ernan & Popkowski Leszczyc, Peter T. L., (May 19, 

2009). Decision Analysis, March 2010, vol. 7, no. 1 99-106; University of Alberta School of Business Research 
Paper No. 2013-1117. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1420304 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1420304 .  
 

http://ssrn.com/abstract=1596899
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1596899
http://ssrn.com/abstract=1269413
http://dx.doi.orgl10.2139/ssrn.1269413
http://ssrn.com/abstract=1420304
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1420304
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  دراسةJohn Selby  (2014) (1 ) 
استخدم العاحا ايتسج اةسي اةيداين، والد استمارق  ،لىمزاد االلترتوين eBayوالا  جفلت لىى الق  
وتلصىت الدراسة اىل لدق نتائج ايتسا  ن توىيؤ نس  اةخايفق    ( اعللث،100االستوااء، وبى ت حيي العييتة  

الافوا  وانمل قد لزلد فالىية الشعتة   ابفام الافوا  التيارلة وحاة  اةزاد االلترتوين ان لأنمل  ن لوىؤ ان نفوا 
الشفكا  السلقية   االسلاق، كما تعفربت الدراسة لععض الولانج اةيتظمة لىمزادا  االلترتونية وااية تلفري ربمانا  

 لزلادق ال وة وتوىيؤ حيي اةخايف احملتمىة   لمىيا  العي  والشفاء االلترتونية. 
 راسة دShijie Lu  (2014) (2 ) 

وتطفقت اىل دراسة العلااؤ اةيف فق   بيتاء اسرتاتييية االنتشار االلترتوين ل  الاق  اةزادا  االلترتونية وكيف لىيأ 
استخدم العاحا ايتسج اةسي اةيداين، والد استمارق  تلزل  نشايسي االلترتوين   اةلاق  اةختىفة،العائعج اىل 

وتلصىت الدراسة اىل ان اةيزانية اةخااة مت ؤ ليتافاً، رئيسيًا    ( اعللث،150، وبى ت حيي العييتة  االستوااء
بيتاء اسرتاتييية االنتشار االلترتوين، وايز  الدراسة بج  الث امناط السرتاتيييا  االنتشار ل  تىك اةلاق  وال 

رتاتييية اليتاف ايلاية ناف دفالية، وتفرت  الدراسة  نمل كىما االسرتاتييية اليلاية، واالسرتاتييية الدفالية، واالس
                     زاد  اةيزانية اةخااة كىما قىت درجة اليلاية اةعتمدق   اسرتاتييية االنتشار االلترتوين. 

 :  البحث: التعريفات اإلجرائية لمفاهيم سادساً 
 :اررة او السرررىعة اذا كانررت سررىعة او خدارررة لااررة كيمسرررلر واررل اجلمسررلر اةسرررتسىك لىخد جمهووور المسوووتهلكين

ال لرررد االلتررررتوين او التىيفرررلن والرررذ  لعتررر  ارررن اكررر  اجلمرررااري اذ متترررد جرررذوره اىل خرررارج العىرررد الرررذ  تررريفد  فيرررمل 
اخلداررة فاخلداررة ال توتاررف لىررى ادليتررة او حررىت دولررة واحرردق وامنررا متتررد خداتررمل اىل ارردن ودول اخررفى حررىت خررارج 

   اسية لىعىد. احلدود السي
 :واررل اةررزاد الررذ  لوررام   اةلاقرر  االلترتونيررة لرر  االنرتنررت سررلاء كانررت تىررك اةلاقرر  لااررة او  المووزاد االلكترونووي

خاصررة حيررا جيررف  اةررزاد االلترررتوين اررن خررالل القرر  لررتي بررمل لمىيررة بيرر  ولررفاء السررى  او اخلررداا  لررن يفلرررق 
نرررت، وارررل احرررد اآلليرررا  اةسرررتخداة ارررن قعرررؤ اةسرررلقج لىتسرررعري اةزالررردق   السرررعف ارررن قعرررؤ اةشررررتلن لررر  االنرت 

الررردليتاايتل لىميتتيرررا  اةطفوحرررة لررر  االنرتنرررت واحرررد قيترررلا  التلزلررر  اجلدلررردق غرررري اةتىفرررة واداق التسرررعري اةفنرررة 
ن او لىميتتيا ، وجتين اعظي الاق  اةزادا  االلترتونيرة االارلال لرن يفلرق حتاريؤ الفسرلم ارن العرائعج او اةشررتل

   ايتسما اعاً. 
                                                 

1
 - Enhancing Trust in Online Auctions: Selby, John, eBay's Australian Experience with Code & Law. 

Computer Law Review International Vol. 8, No. 6, p. 172, 2007, Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1114724 .  
2
 - Position Auctions with Budget-Constraints: Shijie & Zhu, Yi & Dukes, Anthony J.,  Implications for 

Advertisers & Publishers (January 2, 2015). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2062980 or _Bajari, A. 
& Hortacsu, A, "Winner's Curse, Reserve Prices & Endogenous Entry: Empirical Insights from eBay Auctions," 
Rand Journal of Economics, 2, (2003), 329-355. 
 

http://ssrn.com/abstract=1114724
http://ssrn.com/abstract=2062980
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 :وارررل اةلاقررر  اةترررلففق لىرررى الشرررعتة الدوليرررة لىمعىلارررا   االنرتنرررت( وارررا حتتللرررمل ارررن الاقررر   المواقوووع االلكترونيوووة
ةيفسسا  رمسية وغري رمسية وكذلك الاق  الالافة االلترتونية واةلاق  اإلخعارلة والاقر  التلاصرؤ االجتمرالل ارن 

واةدونا  االلترتونية وغرياا ان اةلاق  الا تيتشف حمتلى العيتف السياسل ارن وتللرت(  -واليلتيلب - الفيس بلك
 خعرررار  و  حرررداث اتتلبرررة  و اسرررمللة  و افئيرررة لرررن يفلرررق الفيررردللاا  كرررؤ ذلرررك لىرررى اخرررتال  التلجسرررا  

 السياسية والفتفلة لتىك اةلاق . 
 اإلطار النظري للبحث 

 تناظرة )غير المتماثلة(: نظرية االسواق ذات المعلومات غير المأوالً 
تعد االسلاق االلترتونية منلذجًا لألسلاق ذا  اةعىلاا  غري اةتما ىة، وتاد  اذه اليتظفلة لدراسة تأ ري  

اةعىلاا  لىى اختاذ الوفارا  اةتعىوة بالافوا  التيارلة، حيا حياؤ االففاد لىى اعىلاا  غري اتما ىة وال اا ليفد  
اىل زلادق لدم  وة اةستسىك   اةيتتيا  اةعفوربة لىعي    االسلاق اةعىلاا  مما ليفد  اىل احتتار الععض لذه 

االلترتونية، والسيما   حالة اةزاد االلترتوين. وتعد االسلاق االلترتونية د ابة اا ىة رئيسية لالسلاق الا تتميز بعدم 
ييتيا  الوفن اةاربل واةتعىوة باالسلاق ذا  اةعىلاا  ال وة   اجللدق، وقد ورب   سس اذه اليتظفلة  كريلل    سعع

غري اةتما ىة لت لف اال ار السىعية لىشك   اةزادا  االلترتونية. وتفرت  ان اةشرتلن اي  سل  حااًل ليتداا تيتواسي 
بعدم متا ؤ اةعففة حيا ال متن ان لولم اةشرت  بإجفاء توييي الربللل   ظؤ لدم متا ؤ اةعىلاا . واةوالد 

اةعىلاا  ال لدم اةام احد ايفا  الافوة باةعىلاا  التافية لن الطف  اآلخف   اذه الافوة مما ال متيتمل ان اختاذ 
الوفار السىيي، ولرتت  لىى لدم متا ؤ اةعىلاا  ظسلر اشتىتج ان ااي اسعاب اخنفا  كفاءق االسلاق، اةشتىة 

ى اشتىة االختيار السلء، واةشتىة ال انية حتدث بعد امتام الافوة وتسمى االوىل حتدث قعؤ امتام الافوة وتسم
 اشتىة خمايف سلء اليتية. 

 : نظرية يتسعير المزاد ثانياً 
تتيتاول اليتظفلة تأ ري ليتاف لدم ال وة   اسعار اةيتتيا  اةعفوربة لىعي  باةزادا  االلترتونية والا تدف  اةشرتلن  

عىلاا  التافية اىل وقللسي حتت يائىة اا لسمى للعيتة الفائزل حيا لولم ايفالء باةزالدق فلق الذلن ال تتلفف لدلسي اة
الويمة التودلفلة الشائعة لىميتتج   االسلاق وذلك لىفلز باةزاد،   حج ان اةشرتلن الذلن مىتلن قدرًا اك  ان 

( ان 1982تج   االسلاق. ولفرت  ايىيفوم وول   السعفلة احلويوية لىميتاةعىلاا  لعفربلن اسعارًا تورتب لىويمة 
العالة الذلن لتشفلن لن اعىلاا  حويوية خاصة باةيتتج لتمتعلن بتوييما  او لفو  سعفلة الىى ان قعؤ اةشرتلن 

 .(1  االك ف تعفرباً لىمعىلاا 
 : نظرية اإلشارة وعدم يتماثل المعلوماتثالثاً 

الد العائعج   اختاذ الوفارا  باإلربافة اىل اقيتاع السلق بأهنا قفارا  ال جممللة االدوا  واآلليا  الا تس 
جيدق واذا لتطى  سياسة اتاال ذا  كفاءق لالية ان خالل رف  كفاءق االسلاق اةالية حيا تسااي   ختفيض حدق 

                                                 
1
 "Where Are We in the Theory of Information? - Hirshleifer, J." American Economic Review, 63, (1973), 

31-39.  
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ا  السىعية لععض لدم متا ؤ اةعىلاا  بج العائعج واةشرتلن ان خالل تلفري اةعىلاا  او تاليي بعض التفسري 
 اةعىلاا  اةلجلدق   االسلاق. وتعتمد اذه اليتظفلة لىى ففربج رئيسيج واا: 

 ان نفس اةعىلاة ال مىتسا كؤ االيفا ، حيا متن ان لتلفف لدى العائعج اعىلاا  ليست حبلزق اةشرتلن.  .  
 الطفلوة. حىت وان كانت اةعىلاة اتلففق لدى كؤ االيفا  فإهنا ال تستوعؤ بيتفس  . ب

وبالتايل فإن الوفارا  اةالية الا لتخذاا العائعلن ال تتلقف   حد ذاهتا لىى اهنا قفارا  صليلة، بؤ البد ان 
لعمؤ ايفالء العائعلن لىى اقيتاع السلق بأهنا قفارا  جيدق، كما تعت  االلارق اةفسىة ان يف  العائ  اىل اةشرت  اللحدق 

ةالية، ولذا فإن اةشرت  ال لستوعؤ كؤ االلارا  بيتفس درجة الشك  لدم ال وة( وال اا االساسية لسياسا  االتاال ا
لتطى  ان لتلن اةشرت  لىى لىي بعدق االر ايتسا الفائدق الا حياؤ لىيسا افسؤ االلارق واؤ تتعار  ا  فائدتمل واذا 

 .(1  االلارق ستستوعؤ بشتؤ سىيب ان قعؤ العائ تأكد ذلك فان اذه 
 : نظرية يتشخيص المنتج رابعاً 

لدراسة فعالية  وصا  اةيتتج لىى لعتة االنرتنت، تعتمد لىى نظفلة تشخيص اةيتتج  كيمف ومسيا  
(، واةدى الذ  لتلن ليتده واجسة االنرتنت افيدق لىمشرت    توييي اةيتتج، ولت لف دور  وصا  اةيتتج ل  1998

(، وصيغ 2005لىى نظفلا  نظي اةعىلاا  حلل مت يؤ اةيتتج  سله ويل  االنرتنت   احلد ان الشك فيمل، فإنيتا نعتمد
(. وتفرت  اليتظفلة ان صيغ لف  اةيتتيا  وتودمي  وصا  2007-2004العف  لىى االنرتنت  جيانج وبييتعاسا  

ربة لىى االنرتنت، اادلة لا تسالد اةشرت    توييي اةيتتج واحلد ان درجة الشك الا تيتتابمل جتاه جلدق اةيتتيا  اةعفو 
وذلك ان خالل ابفاز اجللان  اةىملسة لىميتتيا    اللاق  االفرتاربل، وخىق صلرق ذايتية اجيابية ان خالل اا متىتمل 

 .(2 ان  دلة وبفااج حلل جلدق اةيتتج
 : نظرية األطراف الثالثة الموثوق بهاخامساً 

اعىلاا  اةيتتج، ولواد بااليفا  ال ال ة استخدام  تىع  االيفا  ال ال ة دوراً   التادلق لىى جلدق الارا  
ااادر اةعىلاا  الشخاية والا تتضمن بعض االلخا  او اجلسا  الا ل ق هبا العمالء، مما للحل بأن األيفا  

والا ال ال ة حسيتة السمعة متيتسا نوؤ ال وة اىل التيانا  االخفى، ا ؤ اليئا  اةتخااة   ابفام العولد االلترتونية 
 .  (3 تادر الشسادا  الفقمية والتلقيعا  الفقمية، وإجفاءا  السداد لن يفلق بطاقا  االئتمان االلترتونية

 
     

                                                 
1
 - "Consumer Processing of Product Trial & the Influence of Prior Advertising: Kempf, D. & Smith, R., A 

Structural Modeling Approach" Journal of Marketing Research, 35, 3, (1998), 325-338.  
2
 - Pricing: Making Profitable Decision, Monroe, K.B.  McGraw Hill Irwin, New York, NY, 2003.P.60  

3
 - "The Determinants of Price in Internet Auctions for Used Cars," Andrews, T. & Benzing, C.  Atlantic 

Economic Journal, 35, (2007), 43. 
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 (  1) :للدراسة المنهجي اإلطار
التمد  الدراسة لىى تلظيف ايتسج اةسي ان اجؤ رصد اليتتائج اةتعىوة باستخدام الق   البحث: منهج . أ

eBay  اةزادا  االلترتونية، واك  سلقًا الترتونيًا لىى لعتة االنرتنت، حيا ل طل ، وال احد السف الاق
%( ان حاة اةزاد االلترتوين، وذلك ان خالل دراسة العلااؤ اةيف فق لىى  وة ملسلر 90اك ف ان  

ليتوالة والذكية اةستسىتج باةيتتيا  اةعفوربة بمل، وتطعق الدراسة لىى اعيعا  السى  الفقمية اةتم ىة   اللاتف ا
 إجفاء لمىية التلىيؤ التمل والتيفل ليتتائج الدراسة اةيدانية الا اجفااا العاحا.  ولسسي ايتسج اةسي  

التمد العاحا لىى صليفة االستوااء الا ل ارسالا لن يفلق ال لد االلترتوين جلم   أداة جمع البيانات: . ب
خلاصة باةيتتج والعائ  ودرجة  وة اةشرت  بتؤ ايتسما، ورصد نشاط العيانا  اةفتعطة بوياس الارا  اةعىلاا  ا

الافوة و لىى االسعار الا ل تسييىسا باةزاد االلترتوين لىسى  لييتة الدراسة. وقد قام العاحا باجفاء اختعار 
ة ال عا  %( ان اةعلل ج لييتة الدراسة، وبى ت نسع10( اففدق بلاق   20قعىل لالستمارق لىى لييتة قلااسا  

 %( وال اعدل اوعلل لاالحية االستمارق. 92 
:   ربلء اادا  الدراسة واا تسعى اىل اختعاره ان ففو ، قام العاحا باختيار لييتة اتلنة ان البحثعينة   . ت

( ازاد الترتوين لىسلاتف اليتوالة لىى اةلاق  االلترتونية وبشتؤ لشلائل، وارسال استمارق االستوااء لن 100 
 لد االلترتوين ال يتج ان اودال العفو    كؤ ازاد ان اةائة، واا ان االلخا  الذلن قداا  لىى يفلق ال

( اعلل اً، وقد يى  ان كؤ ا يتج بتؤ 200العفو    تىك اةزادا ، لياعي لدد اففدا  اةسي اةيداين  
فيسا بالعفو ، ول إبالغسي ان اليتتائج ازاد ان خالل رسائؤ ال لد االلترتوين ان حيددوا اةزادا  الا تودالا 

اخلاصة. وقد ل اجفاء حتىيىج ايتفاىج استيتادًا لىى سيتي رصداا جممعة لضمان لدم التشف لن اللتسي 
  ردود اةسي اةيداين لتؤ ا يتج ان اودال الىى العفو ، وتودلف دور الشك   حتدلد الىى سعف. 

 نتائج الدراسة: 
 :  روض الدراسة الميدانيةنتائج التحقق من صحة ف

تلجد لالقة ارتعايية بج درجة  وة اةشرت  بالعائ  ودرجة ال وة باةيتتج اةطفوح لىعي    اةزاد االلترتوين  الفرض االول:
 ل  اةلاق  االلترتونية
 درجة الشك بالعائ  

 استلى اةعيتللة  قيمة بيتا 
 0،01 0،33 درجة الشك باةيتتج 

بيتا وجلد لالقة ذا  داللة احاائية بج درجة الشك باةيتتج ودرجة الشك بالعائ ، حيا بى ت  اظسف اختعار 
( وان خالل اا سعق لوعؤ الفف  األول، حيا تلجد لالقة 0،01( ليتد استلى اعيتللة  0،33قيمة بيتا احملسلبة  

                                                 
1
 - "Reputation Mechanism Design in Online Trading Environments with Pure Moral Hazard," Dellarocas, C.  

Information Systems Research, 16, 2, (2005), 209-230.  



 - 15 - 

شرت  باةيتتج كىما زاد  درجة الشك ارتعايية اجيابية بج الشك باةيتتج والشك بالعائ ، فتىما زاد  درجة لك اة
 بالعائ  لىى حد سلاء. 

تلجد لالقة ارتعايية بج درجة لك اةشرت  باةيتتج والىى سعف لتي تسييىمل باةزاد االلترتوين ل  اةلاق   الفرض الثاني:
 االلترتونية. 

  لىى سعف لتي تسييىمل باةزاد االلترتوين  
 استلى اةعيتللة  قيمة بيتا 

 0،01 0،53- جة الشك باةيتتج در 
 ظسف اختعار بيتا وجلد لالقة لتسية بج درجة لك اةشرت  باةيتتج، و لىى سعف لتي تسييىمل باةزاد االلترتوين  

( حيا ان الشك باةيتتج 0،01( ليتد استلى اعيتللة  0،53-ل  اةلاق  االلترتونية، حيا بى ت قيمة بيتا احملسلبة  
 ى سعف لتي تسييىمل باةزاد االلترتوين. ليف ف سىعاً لىى الى

تلجد لالقة ارتعايية بج درجة  وة اةشرت  بالعائ  و لىى سعف لتي تسييىمل باةزاد االلترتوين ل  اةلاق   الفرض الثالث:
 االلترتونية. 

  لىى سعف لتي تسييىمل باةزاد االلترتوين  
 استلى اةعيتللة  قيمة بيتا 

 0،01 0،26- درجة الشك بالعائ  
لتسية بج درجة الشك  لدم ال وة( بالعائ  و لىى سعف لتي تسييىمل باةزاد   ظسف اختعار بيتا وجلد لالقة 

( حيا ليف ف الشك بالعائ  0،01( ليتد استلى اعيتللة  0،26-، حيا بى ت قيمة بيتا احملسلبة  eBayااللترتوين 
 ين. سىعاً لىى  لىى سعف لتي تسييىمل باةزاد االلترتو 

 تلجد لالقة ارتعايية بج وصف اةيتتج ل  اةلاق  االلترتونية ودرجة ال وة باةيتتج.  الفرض الرابع:
 درجة الشك باةيتتج   

 استلى اةعيتللة  قيمة بيتا 
 0،01 0،40- وصف اةيتتج ل  اةلاق  االلترتونية  

ج ل  اةلاق  االلترتونية ودرجة الشك باةيتتج، اظسف اختعار بيتا وجلد لالقة لتسية بج الويام بلصف اةيتت 
حيا ليف ف وصف اةيتتج ل  الق  اةزاد ( 0،01( ليتد استلى اعيتللة  0،40-حيا بى ت قيمة بيتا احملسلبة  

االلترتوين سىعًا لىى درجة الشك باةيتتج، حيا لوؤ الشك كىما كان ايتاك اجتاه للصف اةيتتج ان خالل اللصف 
 فئل واللصف ان خالل اللسائط اةتعددق. اليتال واللصف اة
 تلجد لالقة ارتعايية بج وصف اةيتتج ل  اةلاق  االلترتونية ودرجة ال وة بالعائ .  الفرض الخامس:

 درجة الشك بالعائ   
 استلى اةعيتللة  قيمة بيتا 

 0،01 0،26- وصف اةيتتج ل  اةلاق  االلترتونية  
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لالقة لتسية بج الويام بلصف اةيتتج ل  اةلاق  االلترتونية ودرجة الشك بالعائ ،  ظسف اختعار بيتا وجلد  
( حيا ليف ف وصف اةيتتج ل  الق  اةزاد 0،01( ليتد استلى اعيتللة  0،26-حيا بى ت قيمة بيتا احملسلبة  

يتتج ان خالل اللصف االلترتوين سىعًا لىى درجة الشك بالعائ ، حيا لوؤ الشك كىما كان ايتاك اجتاه للصف اة
 اليتال واللصف اةفئل واللصف ان خالل اللسائط اةتعددق. 

 تلجد لالقة ارتعايية بج لسادق االيفا  ال ال ة ودرجة ال وة باةيتتج الفرض السادس:
 درجة الشك باةيتتج   

 استلى اةعيتللة  قيمة بيتا 
 0،01 0،23- لسادق االيفا  ال ال ة 

وجلد لالقة لتسية بج لسادق االيفا  ال ال ة ودرجة الشك باةيتتج، حيا بى ت قيمة بيتا  ظسف اختعار بيتا  
( حيا تيف ف لسادق االيفا  ال ال ة سىعًا لىى درجة الشك باةيتتج، 0،01( ليتد استلى اعيتللة  0،23-احملسلبة  

 حيا لوؤ الشك باةيتتج كىما زاد االلتماد لىى لسادق االيفا  ال ال ة. 
 ج الرئيسية: النتائ

 اواًل: النتائج الخاصة بالشك في المنتج: 
 االملايل اعار  حمالد الافق الععارق 

 % ك % ك % ك
لست اتأكدًا اذا كان اةيتتج خيتىف   اللاق  ليتمل ل  الق  اةزاد 

 االلترتوين 
126 63 25 12،5 49 24،5 200 

 200 32،5 65 15 30 52،5 105 اد االلترتوين  لعف ان اةيتتج مل لتي وصفمل كما جي  ل  الق  اةز 
 لعف  نين لىى درالة كافية دلاصفا  اةيتتج ان خالل واجسة العف  

 لىى الق  اةزاد االلترتوين 
65 32،5 - - 135 67،5 200 

 200 34،5 69 15 30 35،5 71  لتود ان لتلن استلى  داء اةيتتج كما تلقعت
 200 20 40 15 30 65 130 يتتجلست اتأكداً ان استلى جلدق اة

%( لىى  هني 63تعاليتت إجابا  اةعلل ج حلل جممللة ان الععارا ، حيا وافوت األغىعية ايتسي بيتسعة   -
ليسلا اتأكدلن متاااً اا اذا كان اةيتتج اةطفوح لىعي  باةزاد االلترتوين خيتىف ان حيا اللصف لما ال لىيمل   

 %( القفاً حيادلاً. 12،5%( والتزم بيتسعة  24،5الفتفق ايتسي بيتسعة   اللاق ،   حج لار  لار  اذه
%( ان املايل اةعلل ج لىى ان اةيتتيا  اةطفوحة لىعي  باةزاد االلترتوين مل لتي 52،5وافوت االغىعية بيتسعة   -

 لك. %( ايتسي القفاً حيادلاً حلل ذ15%( ايتسي، والتزم  32،5وصفسا كما ليتع ل،   حج لار  ذلك  
%( فتفق تلفف الدرالة التافية باةيتتج ان خالل واجسة العف  ل  اةزاد 67،5لارربت ال العية بيتسعة   -

 %( ايتسي. 32،5االلترتوين،   حج قعؤ اذه الفتفق  
استللا   داء اةيتتج واؤ كانت اطابوة لتلقعاهتي وذلك  ال العية العظمى ان اةعلل ج باةلافوة حللالتزات  -

 %( القفاً حيادلاً.15%( ان اةعلل ج، والتزم  34،5%(   حج لار  ذلك  35،5بيتسعة  
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%( لىى كلهني غري اتأكدلن متااًا ان استلى جلدق اةيتتج،   حج رفض 65وافوت االغىعية بيتسعة   -
 %( ايتسي القفاً حيادلاً. 15سعتمل  %( ايتسي اذه الفتفق، والتزم اا ن20 

الا تطفقت اىل دراسة  Song Yaoوتتفق نتائج اذه الدراسة احلالية اىل حد كعري اىل اا تلصىت لمل دراسة 
العلااؤ اةيف فق   حتي اةشرتلن لىى الاق  اةزادا  االلترتونية، وتلصىت الدراسة اىل ان توييي اةشرتلن لتأ ف بطعيعة 

فوحة، والعائعج، واالسعار الا تتأ ف بدوراا دلاصفا  اةيتتج، وتلصىت الدراسة اىل زلادق نسعة  رباح اةيتتيا  اةط
%( كما تيف ف االرباح الا لتي حتويوسا لىى 3،9العائعج ان خالل رصد اقؤ سعف ل تسييىمل وصلاًل أللىى سعف بيتسعة  

 .(29 1 لترتونيةنسعة االتعاب اةدفللة لىوائمج لىى تيتظيي اةزادا  اال
 ثانياً: النتائج الخاصة بالشك في البائع: 

 االملايل اعار  حمالد الافق الععارق 
 % ك % ك % ك

 200 12،5 25 46 92 63 126 لست اتأكداً ان قيام العائ  بعف  اخلاائص احلويوية لىميتتج بدقة 
 200 47 94 41،5 83 11 23   ق   قيام العائ  بلصف خاائص اةيتتج 

 200 31 62 33 66 36 72  لعف ان العائ  اساء وصف خاائص اةيتتج ل  اةلق  االلترتوين 
 200 49،5 99 9،5 19 41 82   ق ان العائ  قام بعف  ملي  ليلب اةيتتج 

 200 15 30 22،5 45 62،5 125  لك   ان لولم العائ  بتسىيي اةيتتج   اللقت اةتفق لىيمل
 200 15 30 18،5 37 66،5 133 ائ  خبدالل  خشى ان لولم الع

 200 58،5 117 20 40 21،5 43   ق ان لولم العائ  بااللتزام بتؤ اللللد والضمانا  
 200 39 78 18،5 37 42،5 85  لعف ان التعااؤ ا  اذا العائ  ليتطل  لىى درجة لالية ان لدم ال وة

%( لىى  هني ليسلا 63، حيا  كد  ال العية بيتسعة  تعاليتت اجابا  اةعلل ج حلل جممللة ان الععارا  -
%( ايتسي القفاً حمالداً، ورفض اا 46اتأكدلن ان قيام العائ  بعف  اخلاائص احلويوية لىميتتج،   حج التزم  

 %( اذه الفتفق. 12،5نسعتمل  
%( ايتسي 41،5%( فتفق ال وة التااة   وصف العائ  خلاائص اةيتتج، والتزم  47رفضت ال العية بيتسعة   -

 %( ايتسي اذه الفتفق. 11القفاً حيادلاً، ورفض  
%( لىى  ن العائ  قد لتلن  ساء وصف خاائص اةيتتج بدقة ل  الق  اةزاد 36وافوت ال العية بيتسعة   -

 %( ايتسي. 31%( ايتسي القفاً حيادلاً،   حج رفض ذلك اا نسعتمل  33االلترتوين، والتزم  
%( الولل بأن ايتاك  وة ان العائ  قام بعف  ملي  ليلب اةيتتج،   حج وافق 49،5رفضت ال العية بيتسعة   -

 %( ايتسي القفاً حمالداً. 9،5%( ايتسي لىى ذلك، والتزم  41 

                                                 
1
 - Online Auction Demand, You, Song & Mela, Carl F.,  (Journal 1, 2008). Marketing Science, Vol. 27, No, 

5, pp. 861-885. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=952020 .  

http://ssrn.com/abstract=952020
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%(   حج التزم 62،5 بد  ال العية لتسا   قيام العائ  بتسىيي اةيتتج   اللقت اةتفق لىيمل بيتسعة   -
 %( ايتسي. 15ض ذلك  %( ايتسي القفاً حمالداً، ورف22،5 
%( ايتسي القفاً 18،5%(   حج التزم  66،5 ن لولم العائ  خبدالسا وذلك بيتسعة    بد  ال العية خماوفسا -

 %( ايتسي. 15حمالداً، ولار  اذه الفتفق اا نسعتمل  
%(،   58،5رفضت ال العية ال وة بويام العائ  بااللزام بتؤ اللللد والضمانا  الا لوداسا لىمشرت  بيتسعة   -

 %( القفاً حمالداً. 20%( ايتسي، والتزم اا نسعتمل  21،5حج قعؤ ذلك اا نسعتمل  
%(،   42،5 بد  ال العية خماوفسا حلل ان التعااؤ ا  العائ  ليتطل  لىى درجة لالية ان لدم ال وة بيتسعة   -

 %( ايتسي القفاً حمالداً. 18،5%( ايتسي، والتزم  39حج رفض ذلك  
والا  جفلت لىى ازاد  David H. Eatonذه الدراسة احلالية ا  اا تلصىت لمل دراسة وتتفق نتائج ا

، وتلصىت الدراسة اىل ان ليتاف ال وة   الق  اةزاد االلترتوين ليف ف بشتؤ  Ebayالترتوين لعي  آلة اجليتار ل  الق  
 ل وة   جلدق اةيتتيا  اةعفوربة بمل. كعري لىى يعيعة الوفارا  اخلاصة باةشاركة   اةزاد االلترتوين، وكذلك ا

 ثالثاً: النتائج الخاصة بأوصاف المنتج عبر المواقع االلكترونية
 االملايل اعار  حمالد الافق الععارق 

 % ك % ك % ك
 200 16،5 33 33 66 50،5 101 لسالد اللصف اليتال لىميتتج ل  اةزاد االلترتوين   تفييي جلدق اةيتتج 

 200 11،5 23 27،5 55 61 122 ل لىميتتج للفف اةعىلاا  الا ال متن نوىسا بافلاً اللصف اليتا
 200 3،5 7 28 56 68،5 137 لسالد اللصف اةفئل لن يفلق الالر لىميتتج   توييي جلدق اةيتتج 

متتن االوصا  اةفئية اةشرت  ان تالر السما  الا ال متن نوىسا 
 بسسللة ان خالل اليتص 

136 68 40 20 24 12 200 

 200 19 38 19 38 62 124 لسالد اللصف لن يفلق اللسائط اةتعددق   توييي جلدق اةيتتج 
 200 17 34 18 36 65 130 تسمي ادوا  اللسائط اةتعددق بالفلص اةاد  لىميتتج 

ليتال لىميتتيا  تعاليتت اجابا  اةعلل ج حلل جممللة ان الععارا ، حيا قعىت ال العية فتفق ان اللصف ا -
%( ايتسي 33%(،   حج التزم  50،5اةطفوحة ل  اةزاد االلترتوين لسالد   توييي جلدق االنتاج بيتسعة  

%(، ولود  ظسف  الدراسا  ان االوصا  اليتاية اةفاىة 16،5القفًا حمالداً، ورفضت االقىية ذلك بيتسعة  
 ستخدام واحلد ان درجة الشك   اةيتتج. تزلد ان ففصة اةشرت    توييي جلدق اةيتتج ومنط اال

%(، 61وافوت ال العية لىى ان اللصف اليتال لىميتتج للفف اةعىلاا  الا ال متن نوىسا بافلاً وذلك بيتسعة   -
 %(. 11،5%( ايتسي القفاً حمالداً، ورفضت االقىية ذلك بيتسعة  27،5  حج التزم  

%(، 68،5لن يفلق الالر لسالد   توييي جلدق اةيتتج بيتسعة   الد  ال العية فتفق ان اللصف اةفئل لىميتتج -
%(، حيا اظسف  3،5%( ايتسي القفًا حمالداً،   حج رفضت االقىية ذلك بيتسعة  28  حج التزم  

(، وان العائعج الذلن فشىلا   1981الدراسا  ان الالر لا دور اجيايب   اجتااا  اةيتتج  ايتشؤ واولسلن 



 - 19 - 

االلترتوين  ebay%( لىى الق  17-12الالر قد لانلا ان خاي   السعف لرتاوح اا بج   اظسار احدى
 (. 2006 دللاىل والدلفجنتلن 

 لد  ال العية ان االوصا  اةفئية لىميتتيا  اةعفوربة ل  اةزاد االلترتوين متتن اةشرت  ان تالر السما   -
%( ايتسي القفًا حمالداً، 20%(،   حج التزم  68الا ال متن نوىسا بسسللة ان خالل اليتص بيتسعة  

%(، ومتتن االوصا  اةفئية التشخياية ان تاللف مسا  اةيتتيا  الا ال 12ورفضت االقىية ذلك بيتسعة  
متن نوىسا بسسللة ا  اليتص، ا ؤ جممللة لااىة ان الالر ان اسافا  وزوالا خمتىفة وبالتايل فإنمل متيتسا 

 ان حالة الشك   اةيتتج.  اةسالدق   التخفيف
ال العية لىى ان استخدام اللسائط اةتعددق للصف اةيتتج لسالد اةشرت    توييي جلدق اةيتتج بيتسعة  وافوت -

 %( ايتسي. 19%( ايتسي القفاً حيادلاً، وبذا  اليتسعة لار  ذلك  19%(،   حج التزم  62 
%(، 65لسمي بالفلص اةاد  لىميتتج وذلك بيتسعة   لد  ال العية ان استخدام ادوا  اللسائط اةتعددق  -

%(. وغالعًا اا تشمؤ  دوا  17%( ايتسي القفًا حمالداً،   حج رفضت االقىية ذلك بيتسعة  18والتزم  
اللسائط اةتعددق ايتاظف  ال ية االبعاد تفالىية، وقدرا  خاصة بالتتعري والتا ري، وادوا  لىضلابط اللظيفية، 

صلتية متيتسا وصف خاائص اةيتتج. و دوا    دوا  اسالدق افرتاربية متتىك قدرا  وردا تشمؤ الضاً 
اللسائط اةتعددق افيدق بشتؤ خا  باليتسعة ةيتتيا  اخل ق اةعودق لن يفلق السماح لىمشرتلن دلاكاق 

اةشرتلن (، وبالتايل توىيؤ الفاؤ اةاد  لىمشرتلن لن اةيتتج وايتي 2005الفلص اةاد  لىميتتج  سله ويل 
 (. 2002االحساس االفرتاربل بفؤلة اةيتتج لخاياً  بريك 

والا تيتاولت  سالي  تاميي  Ediel J. Pinkerوتتفق نتائج اذه الدراسة احلالية ا  اا تلصىت لمل دراسة 
يىة الاق  اةزادا  االلترتونية، وتلصىت الدراسة اىل ااية التاميي اجليد لىمزاد االلترتوين ان خالل لف  تشت

اةيتتيا  الا لتي بيعسا بطفلوة بسيطة متتن الزائف ان الفلص واةوارنة والتعف  لىى تودلفا  االسعار ولدد اةشاركج 
  اةزاد، ولىيمل لاعي الوفار األاي ال كيفية استخدام اةزاد االلترتوين لتعظيي اةيتاف  اةشرتكة لتؤ ان العائعج 

ن اةزاد االلترتوين اصعي احد االدوا  التسللوية الفعالة   ابفام الافوا  التيارلة واةشرتلن. وتلصىت الدراسة اىل ا
 .(1 وزلادق االرباح

 
 
 
 
 

                                                 
1
 - The Design of Online Auctions: Pinker, Edieal J. & Seidmann, Abraham & Vakrat, Yaniv,  Business Issues 

& Current Research (December 2001). Simon Business School Working Paper No. CIS 01-05. Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=296253 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.296253 .  
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 رابعاً: النتائج الخاصة باالطراف الثالثة الموثوق بها: 
 االملايل اعار  حمالد الافق الععارق 

 % ك % ك % ك
ةيتتج اةستعمؤ ان لتيي الق  اةزاد االلترتوين اعىلاا  لن حالة ا

 خالل جتارب االستخدام   اةاربل 
88 44 69 34،5 43 21،5 200 

لتيي اةلق  االلترتوين اعىلاا  لن قيام يف  اخف بفلص اةيتتج 
 والتأكد ان جلدتمل

79 39،5 66 33 55 27،5 200 

 200 24 48 35 70 41 82 لولم العائعلن بتودمي لسادا  ربمان ةستلى اجللدق واصالح العيلب 
 200 34،5 69 32 64 33،5 67 لتي السداد لن يفلق بطاقا  ائتمان الترتونية اعتمدق

 200 31،5 63 35 70 33،5 67 لتي امتام الافوة لن يفلق لولد الترتونية وتلقيعا  الترتونية اعتمدق 
 200 23،5 47 36،5 73 40 80 ليف ف وجلد ربمانا  جلدق اةيتتج لىى  لىى سعف لتي تسييىمل باةزاد

تعاليتت اجابا  اةعلل ج حلل جممللة ان الععارا  اخلاصة بشسادا  الطف  ال الا، حيا وافوت ال العية  -
لىى قيام الق  اةزاد االلترتوين بتلفري اعىلاا  لن حالة اةيتتج اةستعمؤ ان خالل جتارب االستخدام   

القفًا حمالداً، ورفضت االقىية ذلك بيتسعة %( ايتسي 34،5%(،   حج التزم  44اةاربل وذلك بيتسعة  
 21،5 .)% 
وافوت ال العية لىى قيام اةلق  االلترتوين بتلفري اعىلاا  لن قيام يف  آخف بفلص اةيتتج والتأكد ان  -

%( ايتسي القفًا حمالداً، ورفضت االقىية ذلك 33%(،   حج التزم  39،5استلى جلدتمل وذلك بيتسعة  
 %(. 27،5بيتسعة  

%(،   41ت ال العية لىى قيام العائعج بتودمي لسادا  ربمان ةستلى اجللدق واصالح العيلب بيتسعة  وافو -
 %(. 24%( ايتسي القفاً حمالداً، ورفضت االقىية ذلك بيتسعة  35حج التزم  

وة مل تتن ال العية لىى درجة لالية ان التأكد حلل ادى التماد بطاقا  االئتمان اةستخداة   امتام الاف -
%( ايتسي لىى انمل لتي السداد لن يفلق 33،5%(،   حج  كد  34،5ل  الاق  اةزاد االلترتوين بيتسعة  

 %( ايتسي القفاً حمالداً. 32بطاقا  ائتمان اعتمدق، والتزم  
عية التزات ال العية القفًا حمالدًا حلل درجة التأكد ان صلة العولد والتلقيعا  االلترتونية المتام الافوة العي -

%( ايتسي لىى صلة اذه العولد والتلقيعا ،   حج لار  ذلك 33،5%(، ووافق  35بيتسعة  
 31،5 .)% 
ان  لىى سعف لتي تسييىمل باةزاد االلترتوين لتأ ف بلجلد ربمانا  جللدق اةيتتج بيتسعة  وافوت ال العية لىى -

 (. %23،5%( ايتسي القفاً حمالداً، ورفض ذلك  36،5%(،   حج التزم  40 
والا استعفربت بعض الضمانا   Christine Riefaتتفق نتائج الدراسة احلالية ا  اا تلصىت اليمل دراسة 

الا لوداسا الوانلن االافلتل لىمستسىك لضمان حفلة االنسلاب ان اةزاد االلترتوين، وحق اةستسىك   احلالل 
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ل  اةزاد،   حج حيفم الوانلن اةستسىك ان حق لىى كافة اةعىلاا  اخلاصة باللحدا  الا لتي لفربسا لىعي  
االنسلاب   حال ابفام لود الترتوين وناقشت الدراسة ادى دستلرلة اذا الوفار وتعارربمل ا  حق اةستسىك   

 . (31 1 االنسلاب ان اةزاد االلترتوين وال سيما   حالة لدم تلفف اةعىلاا  التافية
 لفروض وأهم النتائج الرئيسية: التعليق على نتائج اختبارات ا

لتأ ف الشك باةيتتج بالشك   العائ . كما ان درجة الشك باةيتتج لا تأ ري اك  لىى الىى االسعار الا لتي  -
 تسييىسا باةزاد االلترتوين باةوارنة بالشك   العائ ، حيا اظسف  اليتتائج تعالن افتف    الىى االسعار. 

تلارب  لىشك بالعائ  لىى تأ ريا  اوصا  اةيتتج لىى االنرتنت وخاائص اةيتتج اوربلت الدراسة الدور اة -
اجللافلة لىى الشك   اةيتتج، مما لعج ان الارا  اةعىلاا  اةتعىوة بالعائ  واةيتتج ال تتيتافس، ولتن بداًل ان 

 ذلك تعف  تتاااًل. 
ن الشك   العائ  نظفًا لعدم رغعة العائ    اىل الشك   اةيتتج لىى انمل جزء ا( 1970بييتما نظف اكريلل    -

اللصف الاادق لىميتتج الذ  لتي بيعمل ان اجؤ احلالل لىى اتس  انتساز ، تيفكد اذه الدراسة لىى ان 
الشك   اةيتتج خيتىف لن الشك   العائ ، وتتمن اةشتىة   لدم قدرق العائ  لىى اللصف الدقيق لىميتتج 

 حج ان اكريلل  قد ركز لىى لدم رغعة العائ    االلالن بشتؤ صادق لن ان خالل واجسة االنرتنت. و 
جلدق اةيتتج، فإنيتا نولم بداج لدم قدرق العائ  لىى الت ى  لىى التعالن   اةعىلاا  بسع  الاعلبة   وصف 

بسع   اةيتتيا  لن يفلق واجسة انرتنت ان خالل ال اان لىى ان اشتىة االسلاق االلترتونية ليست فوط
تشللمل العالة االنتسازلج لىميتتج ان ناحية وصفمل، ولتن الضًا ال متن لىعائعج التففلق بسسللة بج اةيتتيا  
نظفاً لىاعلبة   وصف اةيتتيا  لن يفلق واجسة انرتنت وبالتايل فأن حيي التعالن   اةعىلاا  لتم ؤ ليس 

اةعىلاا  اةتعىوة باةيتتج بادق لىمشرتلن، ولتن فوط حلل لدم رغعة العالة غري الشففاء   التشف لن 
الضًا الن العائعج الاادقج ليست لدلسي الودرق لىى وصف ايتتياهتي بشتؤ كا . وال اا ليفكد فتفق لدم 

 . (2 متا ؤ اةعىلاا 
ومتن  الشك   اةيتتج لمل تأ ري اك  لىى الىى سعف باةوارنة بالشك   العائ  وتعج اذه الدراسة الضًا ان -

تفسري ذلك ان خالل اجلسلد اةعذولة لىلد ان الشك   العائ  ا  وجلد الارا  لىمعىلاا ، ا ؤ تايتيفا  
(، التعىيوا  اليتاية  بافىل 2004، ودللان واسل2002ردود االفعال  لىى سعيؤ اة ال، باو بافىل

وبطاقا  االئتمان  بافىل  (، والياكؤ اةيفسسية ا ؤ السيتدا  الا تلدع لدى لخص  الا2006ودملكا
(، والا جتعؤ ان السسؤ باليتسعة لىمشرتلن الت ى  لىى اةخاو  ان ان العائعج قد ال لولالا 2004وجيفج

                                                 
1
 - Dangerous Erosion of Consumer Rights: Riefa, Christine, A.  The Absence of a Right to Withdraw from 

Online Auctions (March 29, 2009). MODERNISING AND HARMONISING CONSUMER 
CONTRACT LAW, Geraint Howells & Reiner Schultze, eds., Sellier European Law Publishers, pp. 177-
188, 2009. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1374063 .  
2
 - "The Market for Lemons: Akerlof, G.  Quality Uncertainty & the Market Mechanism," Quarterly Journal 

of Economics , 84, 3, (1970), 488-500 .  

http://ssrn.com/abstract=1374063
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 ebayبتسىيي اةيتتج بعد تىول الدف . ومتن الضًا ان لفج  اك  تأ ري لىشك   اةيتتج اىل الدور اليتشط ةلق  
(، 2005وة احتيال العائ  وتعللض اةشرتلن لن اخلسائف  بافىل وجيفجكلسيط يف   الا ال لق بمل   االح

وا  نضج اسلاق اةزادا  االلترتونية فإنيتا نفى ايتافذ لىخفوج الوسف    هنالة اةطا  لىعائعج ذو  اجللدق 
اةيتخفضة  بسع  ختفيض السعف(، والعائعج ذو  اةشاكؤ  لتخىص الق  العا  ان العائعج اصلاب 

يتيفا  السىعية(، والعائعج احملتالج  الذلن لتي حماكماهتي ان قعؤ نظام قانلين( وسفلان اا اصعي التخفيف التا
ان الشك   اةيتتج د ابة الوضية الفئيسية لىمشرتلن حيا ان الشك   العائ  لىع  تدرجييًا دورًا اص ف   

لل ايتتيا  التيفبة اةادلة قد لانت ان حتيز ةت ري اسلاق اةزاد االلترتونية واذا لعين ان العللث   اةاربل ح
حمذو . ولىى غفار األدبيا  الا حووت بيتياح ختفيفًا   الشك   العائ  ا  الارا  ةعىلاا  اتيتللة 
خاصة بالعائ ، فإن العلا   اةستوعؤ قد لسالد الضًا   ختفيف الشك   اةيتتج ان خالل اقرتاح الارا  

 . (1 ن اةيتتج والتأكد ان صلتسافعالة ةعىلاا  ل
  اةيتتج، ولسادا  الطف  ال الا، وتظسف اليتتائج الضاً ان لسادا  الطف  ال الا تعمؤ لىى ختفيف الشك  -

لىى الفغي ان ااداقيتسا وكلهنا اتىفة بشتؤ خمتىف، فإهنا غري ايف فق ا ؤ  وصا  اةيتتج لىى االنرتنت ألهنا 
الطف  ال الا، وتوارلف التارلخ، والضمانا  متن ان تعزز ان فالىيتسا    قد ال تتلن افئية وواربلة وفلل 

 احلد ان الشك   اةيتتج بأن لتي لفربسا بشتؤ اك ف بفوزاً ولتي لفح دوراا بشتؤ افضؤ. 
   وتظسف اليتتائج ان اسعار اةزاد اةعىيتة لا تأ ري ربعيف نسعياً لىى الشك   اةيتتج. وألن االسعار اةعىيتة تتلن -

اللاق  بدون تتىفة، فإن العالة متيتسي التالل  هبا بسسللة لاللارق اىل جلدق ايتتياهتي واالسعار اةعىيتة ال 
متن تادقيسا، وال تتساوى ا  قيمة اةيتتج احلويوية واذا لعين ان االسعار اةعىيتة متن ان تاعي الارا  

 ا ؤ تتاليف  فاع التتىفة لاللالن لن مثن بااظىج بارتةعىلاا  لن اةيتتج اك ف فعالية ليتداا لتلن العالة ا و
  (كعريق لاللالن لن سعف رئيسل افتف  وسعف انطالق وسعف لفاء

 التوصيات: 
   ربلء نتائج الدراسة الا ل التلصؤ اليسا للصل العاحا بااليت:  
 ز اوصا  اةيتتج لىى االاتمام بلصف اةيتتيا  ل  واجست اةلاق  االلترتونية حيا جي  ان تفك ربفورق

السما  الففلدق لتؤ ايتتج وذلك ان خالل الالر واالوصا  اليتاية، كما جي  ان تامي ادوا  اللسائط 
اةتعددق البفاز اجللان  اةميزق لتؤ ايتتج حبيا لتلن وصف اةيتتج الترتونياً افيداً لىمشرتلن لتوييي جلدق اةيتتج 

حد سلاء وال سيما   حالة السى  غري اةتيانسة، وليتطعق ذلك لىى  واحلد ان درجة الشك باةيتتج والعائ  لىى 
 كؤ ان ايتتيا  اخل ق اةادلة وكذا اةيتتيا  الفقمية. 

                                                 
1
 - "Evidence of the Effect of Trust Building Technology in Electronic Markets: Ba, S. & Pavlou, P.A.  price 

Premiums & Buyer Behavior," MIS Quarterly , 26,3, (2002), 243-268.  
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  فيما لتعىق خباائص اةيتتج اجللافلة   حالة السى  الفقمية البد ان االاتمام بابفاز اواليس خمتىفة لالستخدام
اةادلة ا ؤ استلى االداء حيا قد لتلن لدى اةشرتلن خماو  لن تىك اةستخداة   حالة ايتتيا  اخل ق 

 بشأن االنفاق اةايل او ان اذا اةيتتج قد ال لعمؤ لىى اليتلل اةتلق  وتتواسي ملي  السى  اذه اخلاصية. 
 لذ  جيعؤ جي  لىى العالة ان تأخذ   االلتعار التأ ري اةتفاقي لىشك   اةيتتج ا يتاء اةزادا  االلترتونية االاف ا

العالة حذرلن ان اةزالدق لىى ايتتياهتي اةستعمىة لن يفلق اةلاق  االلترتونية، لذا ليتاي العالة بالرتكيز لىى 
     دلي تشخيص اوصافسي اليتاية والعافلة واللسائط اةتعددق اخلاصة هبي. 

 البحث: وهوامش مصادر 
1- "Reputation Mechanism Design in Online Trading Environments with pure Moral 

Hazard" Dellarocas, C.  Information Systems Research, 16,2, (2005).  
2- "Digitization of Word-of-Mouth: Promise and Challenges of Online Feedback 

Mechanisms" Dellarocas, C.  Management Science, 49,10, (2003). 
3- "Vettes & Lemons on eBay" Adams, C. Hosken, L. & Newberry, P.  Whith Paper, 

FTC, Washington DC, 2002.   
4- "Reputation in an Internet Auction Market" McDonald, C.G. & Slawson, V.C.  

Economic Inquiry, 40,4, (2002).  
5- "Doing Their Bidding: Kauffman, R.J. & Wood, C.A.  An Empirical Examination 

of Factors that Affect a Buyer's Utility in Internet Auctions" Information 
Technology & Management (Special Issue on Online Auctions), 7,2, (2006). 

6-  "Building Effective Online Marketplaces with Institution-Based Trust" Pavlou, 
P.A. & Gefen, D. Information Systems Research, 15,1, (2004).  

7- "The Market for Lemons: Akerlof, G.  Quality Uncertainty & the Market 
Mechanism" Quarterly Journal of Economics, 84,3, (1970).  

8- Counters peculation, Auctions, & Competitive Sealed Tenders, Vickrey, W.  
Journal of Finance, 16,1, (1961).   

9- Winner's Curse, Reserve Prices & Endogenous Entry: Bagari, Patrick & Hortacsu, 
Ali,  Empirical Insights from eBay Auctions. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=224950 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.224950 .  

10- The Design of Online Auctions: Pinker, Edieal J. & Seidmann, Abraham & 
Vakrat, Yaniv, Business Issues & Current Research (December 2001). Simon 
Business School Working Paper No. CIS 01-05 Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=296253 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.296253 .  

http://ssrn.com/abstract=224950
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.224950
http://ssrn.com/abstract=296253
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.296253


 - 24 - 

11- What Attracis Bidders to Online Auctions & What is Their Incremental Price 
Impact? Dewally, Michael & Ederington, Louis H. (September 2004) Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=589861 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.589861 .  

12- Is Overbidding in Online Auctions the Result of a Pseudo-Endowment Effect? 
Wolf, James R. & Arkes, Hal R. & Muhanna, Waleed A.,  (November 3, 2005), 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=735464 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.735464 .  

13- Reputation Effects in Online Auction Markets Eaton, David H., (March 2005). 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=739765 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.739765 .  

14- What Google Can't Tell Us About Internet Auctions Hurt, Christine,  (And 
What It Can). University of Toledo Law Review, Forthcoming. Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=753625 .  

15- Profiling Price Dynamics in Online Auctions Using Curve Clustering, Jank, 
Wolfgang & Shmueli, Galit,  (2005). Robert H. Smith School Research Paper No. 
RHS-06-004. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=902893 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.902893 .  

16- Modeling Price Dynamics in eBay Auctions Using Principal Differential 
Analysis, Jank, Wolfgang & Shmueli, Galit & Wang Shanshan & Smith, Paul,  
(December 8, 2006) Robert H. Smith School Research Paper No. RHS-06-052. 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=990009 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.990009 .  

17- Online Auction Demand, Yao, Song & Mela, Carl F.,  (January 1,2008). 
Marketing Science, Vol. 27, No. 5, pp. 861-885, 2008. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=952020 . 

18- Dangerous Erosion of Consumer Rights: The Absence of a Right to Withdraw 
from Online Auctions, Riefa, Christine, A.  (March 29, 2009). MODERNISING 
AND HARMONISING CONSUMER CONTRACT LAW, Geraint Howells & 
Reiner Schultze, eds., Sellier European Law Publishers, pp. 177-188, 2009, 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1374063 .  

19- Strategic Herding Behavior in peer-to-peer Loan Auctions, Herzenstein, Michal 
& Dholakia, Utpal M. & Andrews, Rick,  (April 27, 2010). Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1596899 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1596899 .  

http://ssrn.com/abstract=589861
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.589861
http://ssrn.com/abstract=735464
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.735464
http://ssrn.com/abstract=739765
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.739765
http://ssrn.com/abstract=753625
http://ssrn.com/abstract=902893
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.902893
http://ssrn.com/abstract=990009
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.990009
http://ssrn.com/abstract=952020
http://ssrn.com/abstract=1374063
http://ssrn.com/abstract=1596899
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1596899


 - 25 - 

20- Seller Search & Market Outcomes in Online Auctions, Kuruzovich, Jason N. & 
Viswanathan Siva & Agarwal, Ritu,  (May 1, 2010). Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1269413 or http://dx.doi.orgL10.2139/ssrn.1269413 .  

21- The Impact of Online Auction Duration, Haruvy, Ernan & Popkowski 
Leszczyc, Peter T. L.,  (May 19, 2009). Decision Analysis, March 2010, vol. 7, no. 
1 99-106; University of Alberta School of Business Research Paper No. 2013-1117. 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1420304 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1420304 .  

22- Enhancing Trust in Online Auctions: Selby, John,  eBay's Australian Experience 
with Code & Law. Computer Law Review International Vol. 8, No. 6, p. 172, 
2007, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1114724 .  

23- Position Auctions with Budget-Constraints: Shijie & Zhu, Yi & Dukes, 
Anthony J.,  Implications for Advertisers & Publishers (January 2, 2015). Available 
at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2062980 or _Bajari, A. & Hortacsu, A, "Winner's 
Curse, Reserve Prices & Endogenous Entry: Empirical Insights from eBay 
Auctions," Rand Journal of Economics, 2, (2003), 329-355. 

24- "Where Are We in the Theory of Information?" Hirshleifer, J. American 
Economic Review, 63, (1973), 31-39.  

25- "Consumer Processing of Product Trial & the Influence of Prior Advertising: 
Kempf, D. & Smith, R., A Structural Modeling Approach" Journal of Marketing 
Research, 35, 3, (1998), 325-338.  

26- Pricing: Making Profitable Decision, Monroe, K.B. McGraw Hill Irwin, 
New York, NY, 2003.  

27- "The Determinants of Price in Internet Auctions for Used Cars," Andrews, T. & 
Benzing, C. Atlantic Economic Journal, 35, (2007), 43. 

28- "Reputation Mechanism Design in Online Trading Environments with Pure 
Moral Hazard," Dellarocas, C. Information Systems Research, 16, 2, (2005), 
209-230.  

29- Online Auction Demand, You, Song & Mela, Carl F.,  (Journal 1, 2008). 
Marketing Science, Vol. 27, No, 5, pp. 861-885. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=952020 .  

30- The Design of Online Auctions: Business Issues & Current Research, Pinker, 
Edieal J. & Seidmann, Abraham & Vakrat, Yaniv,  (December 2001). Simon 

http://ssrn.com/abstract=1269413
http://dx.doi.orgl10.2139/ssrn.1269413
http://ssrn.com/abstract=1420304
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1420304
http://ssrn.com/abstract=1114724
http://ssrn.com/abstract=2062980
http://ssrn.com/abstract=952020


 - 26 - 

Business School Working Paper No. CIS 01-05. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=296253 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.296253 .  

31- Dangerous Erosion of Consumer Rights: Riefa, Christine, A.  The Absence of a 
Right to Withdraw from Online Auctions (March 29, 2009). MODERNISING 
AND HARMONISING CONSUMER CONTRACT LAW, Geraint Howells & 
Reiner Schultze, eds., Sellier European Law Publishers, pp. 177-188, 2009. 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1374063 .  

32- "The Market for Lemons: Akerlof, G.  Quality Uncertainty & the Market 
Mechanism," Quarterly Journal of Economics , 84, 3, (1970), 488-500 .  

33- "Evidence of the Effect of Trust Building Technology in Electronic Markets: Ba, 
S. & Pavlou, P.A.  price Premiums & Buyer Behavior," MIS Quarterly , 26,3, 
(2002), 243-268.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://ssrn.com/abstract=296253
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.296253
http://ssrn.com/abstract=1374063

