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 تقديرشكر و

هللهالحمد  ورب  سي هوالسالم ة صالالالعالمين، األو على واآلخريند محمد سي ه،لين ،دنا

وعلىآلهوصحبهأجمعين.

التيمنحتنيمن،كروالعرفانألستاذتيالفاضلةالدكتورة/صيتةالمنديلمببالغالش أتقد 

قد ،واهتمامهاوقتها ما الوعلى النصائح من الدراسةممته أثناء والتدقيق،همة التوجيه وعلى

خروجتلكفيوالتيساعدت،واآلراءوالمقترحاتالتيكانلهاأبلغاألثرفيإثراءالرسالة

الدراسةبهذاالشكل.

وكيلة في متمثلةً واإلدارة االقتصاد لكلية  الخاص ه بالش كر ه أتوج  الفاضلةكما الكلية

الدكتورة/إقبالالصالح،وعميدةالدراساتالعليابالكليةالدكتورة/فتحيةعبدالفتاح.

نور  عمرهما،العزيزينوالدي ،قلبييبيوحبعيني وأشكر في هللا هماوأمد ،أطال

لي.االدائمودعائهماودعمهمابالصحةوالعافيةعلىمساندتهم

أتقد  بالش كما لكل  كم الجزيل قلبيعزيز ر أهليوكل ه،إلى ،وأوالدي،منساعدنيمن

فيإتمامهذهالرسالةوإخراجهاإلىالنورعلىالوجهاألكمل.،وأصدقائي

 الباحثة
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في مدينة   اإللكترونية المتنقلة لتجارة ل قبول العمالء  دور خصائص الخدمات اإللكترونية في 

 جدة

 

 ص لخستالم  

راتظهرفي فيالكبيرةوالملحوظةالمملكةالعربيةالسعوديةمؤخًراالكثيرمنالتطو 

المجاالت من فيسي ال،كثير التقنيةالما ولهذه.التجاريةاألعمالقطاعاتو،مجاالت

أخرى،حيث األفرادمنجهة وعلى المنظماتمنجهة، أداء الكبيرعلى التأثير رات التطو 

نتوسهولةالوصوللهباستخدامالهواتفالذكيةواألجهزةاللوحيةإلىزيادةأد ىانتشاراإلنتر

األفراد تدفع التي العوامل عن البحثية الدراسات ولقل ة إلكترونيًّا. ق التسو  على العمالء إقبال

السعودية، العربية المملكة في جدة بمدينة وخاصة الذكية، األجهزة عبر اإللكتروني ق للتسو 

حيثق منا الدراسة، من الغرض مع تتوافق إحصائية أساليب على تعتمد التي الدراسة بهذه

معرفة لمحاولة الدراسة هذه علىتسعى االلكترونية الخدمات العمالءدورخصائص قبول

نةمنفقدتمت .للتجارةاإللكترونيةالمتنقلة فردمنالذكور400وزيعاستبياناتعلىعي هنةمكو 

تت )واإلناث بين أعمارهم مستخدمين60–20راوح إلكترونيًّا قون يتسو  الذين على سنة )

هناكعالقة أن الدراسة هذه نتائج أظهرت وقد المحمولة، الذكية األجهزة في البيع تطبيقات

التالية:الخصائصارتباطذاتداللةإحصائيةبينقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالمتنقلةو

االست الخدمةسهولة والخصوصية،وجودةمزود الم حتوى،واألمان خدام،والمنفعة،وتصميم

المقدمة،والخبرة.

التطبيقاتعلىم راعاةأنهاتصميمندعوقدأوصتالدراسةبضرورةتركيزالمنظمات

وأن المحمولة، الذكية األجهزة مع علىتتناسب بمنتجاتجميعتشتمل الخاصة المعلومات

البحثالمنظموخدمات الوقتوالجهدفيعملية توفير باستمراربشكليساهمفي ةوتحديثها

بضرورة أيًضا الدراسة وأوصت المنتج. وشراء المعلومات المتعلقةعن البرمجيات تطوير

اإللكترونيةتطبيقاتب واهتمامالمتنقلةالتجارة األفراد، احتياجات مع يتوافق بما دائم بشكل

 عند المحتملة األفرادبالمخاطر االتصاالتوتقنيةالمعلوماتبعمالئها،وأهميةتوعيةشركات

منها. الوقاية فيالشراءاإللكترونيوكيفية اإللكترونية وسائلالدفع بعض استخدام

المحمولة.األجهزةالذكيةفيالتطبيقاتالتجارةاإللكترونيةالمتنقلة،التجارةاإللكترونية،الكلمات المفتاحية:



 ج
 

 

Abstract 

As Saudi Arabia has been going through obvious changes and major 

developments in technology and business, these changes and developments have an 

influence on the individuals and business companies. Examples of these changes are 

that internet is easily accessible and the use of smart phones and tablets is highly 

frequent, which results in an increased demand for online shopping. Little is known 

about the leading reasons that encourage the customers to go with this type of 

shopping especially in Jeddah, Saudi Arabia. Therefore, this research aims to 

understand the factors that make customers accept the mobile commerce in Jeddah 

city, to analyze theses factors and finally to find their importance. In order to know 

these factors, we designed a questionnaire that was distributed to a study sample 

consisted of 400 individuals including males and females aged from 20 to 60 years 

old, who do online shop through applications by mobile smart devices. This study is 

mainly based on the analytical descriptive approach as well as on the statistical 

methods. The results of this study showed that there is a statistically significant 

correlation between customer acceptance and m-commerce due to the following 

factors: Ease of use, usefulness,content design, security and privacy, and customers’ 

experienc. This study provided some recommendations to the business organizations 

to improve their services in m-commerce. They should provide the customers the 

following: The best information technology provided by the telecom companies, the 

designing of the m-commerce`s applications, the application compatibility with the 

mobile smart devices, all the needed information of the products and services for the 

customers, the frequent update of the product information, the software of the online 

shopping applications to match the needs of the individuals, the potential risks that 

could happen while the individuals using some suspicious payment methods, and the 

protective ways to prevent the individuals falling in these problems. 
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 الفصل األول 

 اإلطار العام للدراسة

مة1-1 قد ِّ  : الم 

كثيرً األخير اآلونة في السعودية العربية المملكة اتشهد من  رات التقنيةالت طو 

اإل التجارة مجال في مك نتيةلكترونوالتكنولوجية حيث من، واألفراد والمؤسسات الشركات

السلعوالخدمات عالجةو،بيعوشراء البيعم  البنكية،عمليات بالتحويالت وغيرهامن،والقيام

بيعوشراءأيًضا،بلولميقتصراألمرعلىتلكالخدماتفقط،نترنتعنطريقاإل،الخدمات

دع  وقد التجارةمتالمعلومات، اإلالسعوديةاالستثمارووزارة كبيرلكترونالتجارة بشكل ،ية

منالتجارمناستخراجانتكثيرًمك و،"يةلكترونعنمشروع"نظامالتجارةاإلأعلنتحيث

تجاري لإلكترونسجل بهمام زاولةي الخاصة التجارية التجارة)ألنشطة ،االستثمارووزارة

2014.)

أصدرتهوشمل الذي المعلوماتاالت هصاالتهيئةالتقرير االت هصاالتأداءعنوتقنية

االت هصاالتخدمات عنابيانًم،2016وتقنيةالمعلوماتفيالمملكةعننهايةالربعالثالثللعام

تنق هلة .نترنتوخدماتاإل الثابتة،وخدماتالنطاقالعريضاالت هصاالت،وخدماتالم 
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تنق هلةوخدماتاالت هصاالتالثابتةوخدمات1-1شكل) حخدماتاالت هصاالتالم  (شكلي وض ه
النطاقالعريضوخدماتاإلنترنت.

نسبةاستمر حيث السنواتعد بم ةرتفعمنترنتاإلخدماتانتشارت خالل عالية الت

فينهايةالربعالثالث%74.9نحوإلىم2010عام%41نحوارتفعتمن،حيثالماضية

،مليونمستخدم24بنحوافيالمملكةحاليًنترنترعددمستخدمياإلقد ي حيثم،2016للعام

معاالستخدامواالرتباطاوالنطاقالعريضمؤخرًنترنتحظزيادةالطلبعلىخدماتاإلالوي 

اال التواصل بقنوات وسعات،يجتماعالكبير أعلى سرعات عن يبحث المشترك أصبح إذ

أكبر كبير،تحميل بشكل المستخدمة البيانات كمية زادت القليلةجدًّاولذلك السنوات في

تنق هلةفيخدماتاتشتراكاالبلغعددحيث،الماضية الم  اشتراكمليون49نحواالت هصاالت

للعام الثالث الربع الدفعشتراكبلغتنسبةاالوم،2016بنهاية وبذلكتكون،%83اتمسبقة

تنق هلةلخدماتنتشارنسبةاال .%153نحوعلىمستوىالسكاناالت هصاالتالم 

مؤخرًو العريض النطاق خدمات على الطلب كبيرازاد بالسنواتبشكل مقارنة

خاصةبعدأنقدمت،الماضية،ويرجعذلكإلىحاجةالمجتمعإلىخدماتالنطاقالعريض

الحكومةدعمهاالقويللمشاريعذاتالتقنيةالعالية،التيتتطلببنيةرقميةقوية،وكذلكبعد

ية.ومماونلكترالحكوميةتتمعنطريقالتعامالتالحكوميةاإلجراءاتأنأصبحكثيرمناإل

فيالمجتمع،التينترنتاستخدامخدماتاإلانتشارأيًضاساعدعلىهذااالرتفاع
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مصدرً خاللرئيسيًّااأصبحت من وذلك األعمال، وإدارة للمعلومات والوصول للتواصل،

الذكية األجهزة على تحميلها يتم التي والتطبيقات البرامج من شبكات،العديد تطبيقات مثل

وجتماعاالالتواصل األعمال، وتطبيقات عالجةية، الم  وبرامج واأللعابم حادثةالنصوص، ،،

.وغيرها،وهيالتيتتطلبسعاتتحميلكبيرةوسرعاتعالية

االو إجمالي شبكاتشتراكوصل عبر العريض النطاق في تنق هلةات الم  االت هصاالت

إلى الشامل للعاماشتراكمليون25.25نحوبتعريفها الثالث الربع نهاية وهيم2016في

اال واالشتراكتشمل )البيانات( المعطيات خدمات في البياناتشتراكات خدمات باقات في ات

إلىاشتراكارتفعتحيث،المدمجة المعطيات باقات وبذلكاشتراكمليون26.62نحوات .

نسبة شبكاتانتشارتكون عبر العريض النطاق تنق هلةخدمات الم  مستوىاالت هصاالت على

تنق هلةالمتزايدألجهزةالهواتفالذكيةنتشاراالأد ىولقد،%78.8نحوالسكان إلىارتفاعالم 

األخيرة السنوات في كبير بشكل المستخدمين عدد هذه،في عبر البيانات حركة في وزيادة

،لثوالرابعفيمختلفمناطقالمملكةاألجهزةالمدعومةبتغطيةواسعةمنشبكاتالجيلالثا

المستخدمينخصوًصا من متعددة شرائح تالئم باقات توفير وتقنيةاالت هصاالتهيئة)مع

.(2016،المعلومات

اإل التجارة تلعبه الذي المهم الدور تنق هلةيةلكترونإن العربيةالم  المملكة اقتصاديات في

عـددسكانيقدر،حيثإلىارتفاعنسبةاألفرادلإلقبالعلىالشراءمنالجوالأد ىالسعودية

وفقًا السعودية العربية أصدرتهاالمملكة التي لإلحصاءلإلحصائية العامة 2016عامالهيئة

السكان،نسمة(31742308بـ) عدد المسحلنوفقًاالسعوديينوبلغ (20064970بـ)تائج

باألسر نترنتاإل مستخدمي أنعددإلىكماتشيراإلحصائيات،نسمــة

 األسر نسبة أن المسح نتائج أظهرتو،افردً(18210268) المسح لنتائج وفقا بلغ السعودية 

(.2016الهيئةالعامةلإلحصاء،)51,93 %)ذكية) أجهزة تمتلك التي بالمملكة السعودية
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اإلو تنق هلةيةلكترونللتجارة المنظماتمهمأثرالم  في األعمال تحسين خاللفي من

تميزالتجارةعبراألجهزةالتيالسماتكثيرمنتوفرتطبيقاتالخاصةبالهواتفالذكيةمعال

اإل التجارة المحمولةعن التقليديةلكترونالذكية خدمةأوامنتجًاشترواالذيننوفالمستهلك،ية

قأمامالحواجزواكسرقدنترنتاإلخاللمن للتجارةااستعدادًأكثرمهوبالتالي،عدب عنالت سو 

تنق هلةيةلكتروناإل بعملياته،حيث(Sivanad, Gesta and Sulep, 2004)الم  القيام الفرد يستطيع

و الشراءالشرائية عملية وإتمام ومقارنتها وتفحصها المنتجات عن اإلالبحث يلكترونوالدفع

سه بكل وزمان مكان أي في البنكية حيثسروي ةلووالتحويالت الذكيةأصبحت، األجهزة

.شبهكاملألجهزةالكمبيوتربدياًلالمحمولة

المملكة رؤية دعم خالل من واالستثمار التجارة وزارة أطلقت تطبيق2030كما ،

إحدىمبادراتالوزارةضمنعد الذيي و،األجهزةالذكيةيةعلىلكترونللمتاجراإل(معروف)

يإلكترونمتجر5000،الذييسهمفيتعريفأكثرمن2020خططبرنامجالتحولالوطني

التطبيق يتيح كما مجاني، بشكل وتسويقها المتاجر دعم على تساعد ذكية بطريقة سعودي

والم شترينلل المسجلة المتاجر هذه تقييم جميعإمكانية على االطالع إمكانية مع عليها تعليق

اإل واإلسهاملكترونالمنصات المتجر، يستخدمها التي اإلأيًضاية المتاجر يةلكترونبتسويق

منها المميزة المتاجر إبراز مع أكبر شريحة إلى والوصول وأسهل، أكبر ،معروف)بشكل

2016).

نجحت اإلمنالذكيةاألجهزةتطبيقاتوقد عبر الشراء صفقات بنسبةنترنتتأمين

 المدفوعات لتقديمخدمات(Payfortقامتبهاشركةبيفورت)أتدراسةحديثةتنب ،حيثعالية

لعام العالم حول من واالبتكارات يةلكتروناإل والتجارة الدفعم2016العربي عمليات بازدياد

فيعامسنويًّاملياردوالر69يفيالمنطقةالعربيةلتصلإلىلكتروناإل
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اإلم2020 الدفع عمليات ارتفاع السعودي السوق شهد بنسبةلكترونوقد عام58ي في %

(.Payfort،2016)م2016

الو اإلهنشرتالذيتقريرأظهر التجارة سوق حال عن ماستركارد فيلكترونشركة ية

وشمالمنطقة األوسط السعوديةاواعدًانموًأفريقياالشرق العربية المملكة واحتوى،في

قدو،منقبلالمستخدمينالعربنترنتالتقريرعلىنتائجتظهرالنموالكبيرفيالشراءمناإل

ف ثمانشخص4000الدراسةيشارك السعودية،بلدانيةمن العربية المملكة ،ومنضمنها

استعمالو أن دراستها نتائج في ماستركارد عبرأشارت الشراء عملية في الذكية الهواتف

قوامنهواتفهمخاللنهمتسو إواحدمنثالثةمنالمشاركينقالفيتزايدمستمر،ونترنتاإل

التيسبقت الثالثة التطبيقاتعلىو،الدراسةالشهور يعودذلكباألساسإلىسهولةاستخدام

قأثناءوإمكانيةالهواتفالذكية شركة)مايشيرإلىفرصكبيرةللنموالنتقالالحركةواالت سو 

 (.2015،ماستركارد

جانب رفقد،آخرمن الت طو  اإلأد ى التجارة مجال ولكترونفي واستخدامنترنتاإلانتشارية

إلىظهور اللوحية الذكيةواألجهزة اإلتوجهمستقبليالهواتف التجارة في مالكترونجديد ية

تنق هلةيةلكترونالتجارةاإلبـ)عرفي  .(Liang and Wei. 2004()الم 







 ة: مشكلة الدراس  1-2

:التالي التساؤل خالل من مشكلةالدراسةتتبلور
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االلكترونيةما الخدمات خصائص العلىدور اإلع مالءقبول  خالل منيةلكترونللتجارة

؟)المتنقلة(تطبيقاتال

 أهداف الدراسة:  1-3

الدراسةإلىتحقيقاألهدافالتالية:تهدف

االلكترونيةئخصادورمعرفة - الخدمات اإلعلىص التجارة خالليةلكترونقبول من

تنق هلةالتطبيقات) فيمدينةجدة.ع مالءمنوجهةنظرال(الم 

تنق هلةيةلكترونلتجارةاإللع مالءقبولالعلىأهمالخصائصااللكترونيةتأثيراًتحديد - الم 

عمليةالتسوقاآللكتروني.في

 ة: الدراسهمية أ 1-4

 : العلمية األهمية 1-4-1

الدراسة تكون أن الباحثةفتهد  تتناول التي الدراسات من عدد إلجراء اتمهيدً هذه

علمية موضوعات بصورة تحقيق يسهم بما وشاملة مماثلة من،والبحثي المعرفي التراكم في

وتحديدخالل فيفهم االلكترونية الخدمات لقبولدورخصائص اإلالعمالء يةلكترونلتجارة

تنق هلة في،الم  نقص يوجد الباحثة علم حد هذا التي والتطبيقية النظرية الدراسات وعلى تناولت

نتائج إليه الت وص ل سيتم ما إلى باإلضافةالموضوع. قبولعلى المؤثرة العوامل توضح من

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءال خصائصالخدماتحددتالباحثةوقدفيمدينةجدة الم 

األمانو،الخبرةوالمحتوى،تصميموالمنفعة،و،)سهولةاالستخدام:التاليةلكترونيةكالتالياإل

والبرامجو،والخصوصية الخدمة مزود تقبل،(توفر على العوامل هذه تؤثر العمالءوكيف

تنق هلةيةلكترونلتجارةاإلل  إثراء سوفتساهمفي،وبالتاليالخصائصدرجةتأثيرتلك وتحديدالم 
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 تجمع الدراسة هذه نأ.كماأخرىعواملزتالدراساتالسابقةعلىرك ،حيثةالعربي المكتبة

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءالمؤثرةعلىقبولال الخصائص من كبير عدد بين  تم والتي،الم 

بشكلو،السابقة الدراسات من هااستخالص الدراسة تطبيقهذه فيمدينةجدةسيكون ،خاص

.قبلتمدراستهمنتلمحيث

ة: التطبيقي  األهمية 1-4-2

يةلكترونالتجارةاإلتكمنفيتحليلوفهمالميدانيفإنأهميةالدراسةالمستوىأماعلى

تنق هلة علىتؤثروكيفالم  التكنولوجيا فياألعمالبيئةتحسينتلك العربيةالمملكةالتجارية

نتائجميزتهاوزيادةالسعودية وإن المؤسسات للمديرينمفيدةستكونالدراسةالتنافسية، في

تنق هلةيةلكترونالتجارةاإلاعتمادوفوائدأهميةفهموالتجارفيوالمنظمات كوسيلةتسويقيةالم 

زيادةالمبيعاتوتحقيقاألرباحلهم.،وبالتاليلمنتجاتهموخدماتهم

أنه يمكنكما العامةال تأوللمؤسسات أن المنصاتأهميةتجاهلالخاصة استخدام

تستخدم أساسية كطريقة المحمولة لألجهزة للفيالرقمية الطرق أفضل للقيامع مالءتوفر

آخر،ومنجانبيةلكترونزيادةتدفقمبيعاتالتجارةاإل،وبالتاليبتجربةشرائيةسلسةوسهلة

أجهزة استخدام سهولة بسبب وفعالية بكفاءة احتياجاتهم وتلبية األفراد متطلبات فهم فإن

الجواالتالذكيةساهمعلىتوفيربيئةمناسبةوسريعةللتواصلبينالتاجروالعميل.
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 ت: الفرضيا 1-5

تفترضالدراسةعدةفرضياتهي:

H1:تنق هلةقبولالع مالءوسهولةاالستخدامبينتوجدعالقة .للتجارةاإللكترونيةالم 

H01:تنق هلةللتجارةاإللكترونيةقبولالع مالءوسهولةاالستخدامبينتوجدعالقةال .الم 

H2:تنق هلةللتجارةالع مالءقبولالمنفعةبينتوجدعالقة .اإللكترونيةالم 

H02:تنق هلةللتجارةقبولالع مالءوالمنفعةبينتوجدعالقةال .اإللكترونيةالم 

H3:تنق هلةللتجارةقبولالع مالءوتصميمالمحتوىبينتوجدعالقة .اإللكترونيةالم 

H03:تنق هلةللتجارةالع مالءقبولومالمحتوىبينتصميتوجدعالقةال .اإللكترونيةالم 

H4:تنق هلةللتجارةقبولالع مالءواألمانوالخصوصيةبينتوجدعالقة .اإللكترونيةالم 

H04:تنق هلةللتجارةقبولالع مالءوالخصوصيةاألمانوبينتوجدعالقةال .اإللكترونيةالم 

H5:تنق هلةللتجارةقبولالع مالءوودالخدمةبينوجودةمزتوجدعالقة .اإللكترونيةالم 

H05:تنق هلةللتجارةقبولالع مالءوجودةمزودالخدمةبينتوجدعالقةال .اإللكترونيةالم 

H6:تنق هلةللتجارةقبولالع مالءوالخبرةبينتوجدعالقة .اإللكترونيةالم 

H06:تنق هلةللتجارةقبولالع مالءالخبرةوعالقةبينتوجدال .اإللكترونيةالم 
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 ة: حدود الدراس 1-6

فيمدينةجدة.اتحديدًو،نطاقالبحثفيالمملكةالعربيةالسعوديةة:الحدودالمكاني

إلىعامهـ1438تمتالدراسةخاللالفصلالدراسيالثانيمنالعامة:الحدودالزمني

هـ.1439

 ة: نموذج الدراس 1-7

 

  

 

 

 

 

 

 (نموذجالدراسة2-1شكل)

 منهج الدراسة:   1-8

أجل فياألسئلةنعاإلجابةمن الفرضياتنفيأووإثباتالدراسةمشكلةالمطروحة

الوصفيالمنهجهذاالدراسةعلىفياعتمدنافإننااألهداف،تحقيقإلىالموضوعةوالوصول

البحثهذالموضوعمةئالم المناهجأكثرمنالنظريفهوالتحليليلبناءاإلطار

H5 

H3 

H6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2 

H4 

H1 

التجارة  خدمة خصائص 

ية )المتغير المستقل(اإللكترون  

 

قبول التجارة اإللكترونية  

 )المتغير التابع( 

 
 

 

 ل قبو 

اإللكترونية  التجارة 

 المتنقلة 

 

 سهولة االستخدام 

 المنفعة 

 تصميم المحتوى

 

األمان والخصوصية 


 جودة مزود الخدمة المقدمة 

 الخبرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

يمكن عنالتيالتفسيرووالتحليل الوصفلىعيعتمدألنه دورمعرفة إلى الوصول طريقها

–المحتوىتصميم–المنفعة–فياالستخدام)السهولة خصائصومزاياالخدماتااللكترونية

اإللكترونيةقبولفيالخبرة(،-الخدمةالجودة–والخصوصيةاألمان تنق هلةالتجارة منالم 

ال المنهج استخدام تتطلب عدمها من المتبناة الفرضياتصحةإثباتأنكما.ع مالءوجهةنظر

محاولةمعمعينموقفأوظاهرةعنوالبياناتالحقائقجمع إلى يهدف الذي التحليلي الوصفي

تمتوزيعوقد،الميداني الجانبالبحثعلىهذا في ولقداعتمدنا،الحقائقوتحليلهاهذهتفسير

على اإلع مالءمنعي هنةاستبيان المتاجر التطبيقات مع تعامل لهم كان فيلكترونالذين ية

تابلت.وال،اآليبادو،مثلالجواالتالذكية،األجهزةالذكيةالمحمولةواألجهزةاللوحية

 : البحث مجتمع   1-9

من البيانات جمع على الدراسة هذه قيناقتصرت ه تسو  قيقومونالذينالم  بالت سو 

العربيةعبريلكتروناإل بالمملكة جدة مدينة في المحمولة الذكية واألجهزة الجوال تطبيقات

وتمتطبيقهذهالدراسة،،وذلكمنخاللنموذجاالستبانةاوإناثًاالسعوديةمنالجنسينذكورً

شهر من الفترة خالل الميدانية بياناتها عام10وجمع شهر1438من عام12إلى من

هـ.1438

 ث: البح  عي ِّنة 1-10

)المستهلكين(منعمر األفراد البحثمنجميع ذينالو،سنة60–20يتمثلمجتمع

يةلكترونفياألجهزةالذكيةالمحمولةمنخاللتطبيقاتمواقعالبيعاإلنترنتقونعبراإليتسو 

ة.منالجنسينالذكورواإلناثفيمدينةجدةبالمملكةالعربيةالسعودي
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اإلحصائيات تنق هلةفيخدماتاتشتراكاالعددأنإلىوتشير الم  نحوبلغاالت هصاالت

(مليونمستخدم21فيالسعوديةبلغ)نترنتكماأنعددمستخدمياإل،اشتراكمليون(49)

فيالسعوديةنترنتعبراإلم شترينأنعددالو(،2016،وتقنيةالمعلوماتاالت هصاالتهيئة)

عتبرمدينةجدةت حيثإن(،وPayfort،2016)م2015فينهايةعاممليونم شتر (12بلغ)

من المملكة مدن أكبر البالغحيثثاني سكانها نسمة3,5)نحوعدد مليون آلخراوفقً،(

لعام المتاحة لإلحصاء،م2010هـ/1431اإلحصائيات العامة نسبةإنو،(2010)الهيئة

قين ه تسو  م شترين(،فإنمنالمتوقعأناليقلعددالayfort،2016)% 29جدةفيمدينةالم 

.مليونم شتر (1.015)فيمدينةجدةعننترنتعبراإل

 :  البحث عي ِّنة وحجم  نوع  1-11

مليون(1.015لكبرحجممجتمعالبحثوصعوبةحصرمفرداتهالتيالتقلعن)انظرً

غيراالحتماليةالغرضيةلتحقيقأغراضالدراسةالتيتقومعي هنةفقدتماعتماداختيارال،م شتر 

البحث لمجتمع ممثلة الباحثةوهي مهاراتبها يملكون أفرادها أن أساس اختيارهاعلى وتم

مااوغالبً،(99هـ،ص:1427العساف،)لحيناستكمالالعددالمحددوالمطلوبدراستهعي هنةم

تنق هلةيةلكتروندراساتالتجارةاإلفيحتماليةاالغيرالعي هناتأخذطريقةتستخدم  Wu and)الم 

Wang, 2005; Yang, 2005)،وحدود95وبتطبيقمعادلةالخطأالمعياريعنددرجةثقة%

،ص:2007الضامن،)(مفردة384الواجباختيارهاهو)عي هنة%،تبينأنحجمال5خطأ±

ضياع،(165 احتماالت القوائمعدمأوولتفادي لبعض المبحوثين استجابةأواستيفاء عدم

(400للبياناتالمطلوبة،لذافقدوجدأنهمناألفضلزيادةعددالقوائمليصبح)اآلخربعضهم

يًّا.إلكترونقائمة،وقدتمتوجيهقوائماالستقصاءوجمعها
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 ت:أسلوب جمع البيانا 1-12

المحددة،العي هناتاعتمدتهذهالدراسةفيجمعالبياناتمنخاللتوزيعاالستبيانعلى

االإلكترونعنطريقنشراالستبيانكنموذج التواصل جوجل"يوعبرجتماعيعبروسائل

قينعلىمجموعةمناألفرادGoogle Drive))"درايف ه تسو  ،وذلكمنأجلنترنتعبراإلالم 

عددممكن.أكبرآراءحصر

 ث: البح أدوات 1-13

المصادرلجأتالباحثةإلىاستخدام ولتحقيقأهدافالدراسة البحث أدوات يخص فيما أما

توزيع طريق عن البياناتاألولية لجمع الم وطرحاالستبيانات األسئلة من ةعد مجموعة

ة.لفروضموضوعياصاغةلمتغيراتالموضوعوفقًوالم 

للدراسة أساسية كأداة االستبيان بتطوير الباحثة قامت حيثوقد من، مجموعة شملت

ها.ننباإلجابةعوالعباراتالتيعكستأهدافوأسئلةالدراسةوقامالمبحوث

 ة: البحثي والمفاهيم المصطلحات 1-14

 سهولة االستخدام:  -1

اإل التجارة خالل من المستهلك الوقـتلكترونيستطيع في التـوفير يلزميـة فيالذي

التقليدية التجارية األسـواق،العملية إلى الـدخول يسـتطيع لكونـه راجـع يةلكتروناإلوهذا

مكـان أي ومـن دائـم وبشـكل سـهولة بكل منها شـبكةتوجـدوالشراء أي،لمعلوماتا فيـه

الشر عملية تقيد مكانية وال زمنية حدود توجد ال للمستهلكاءبمعنى الحنـاوي)بالنسبة

 .(165–164،ص:2004،آخـرونو

 ة: المنفع -2
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في أسعارها من قلأ بأسعار نترنتاإل على منتجاتهم والشركات المنتجين من العديد يبيع

المصروفات يخفض نترنتاإل طريق عن البيع نأل األول المقام في ذلك ويأتي التقليدية، المتاجر

مصلحة في يصب الذي األمر السلعة سعر على ينعكس مما المنتجون هؤالء ينفقها التي

بين)٢٥٥- ٢٥٤ص:،٢٠٠٥شاهين،وعالم(المستهلكين والتنقل البحث عملية أن كما ، 

اإللكتروناإل المواقع المنتجاتعبر لشراء أسرعنترنتية وبالتاليأسهلويكون يخفضمن،

–16،ص:2009العريشي،)بشأنه والتفاوض محدد لمنتج سعر أفضل على للحصولالوقت

يةالت جارعلىزيادةاإلنتاجوالتنويعفيالمنتجاتلجذبالعديدلكترونالتجارةاإلوتدفع،(17

.(164،ص:2004،الحنـاوي)نمنللمستهلكي

 الخبرة: -3

نترنتمعشبكةاإلأويبعينه،إلكترونتلعبالخبرةالسابقةللعميلفيالتعاملمعموقع

افيالتأثيرفيإدراكالعميلللثقةبهذاالموقعمبشكلعام،دوًرا عتبرذاتأهميةت ،حيثهمًّ

لعفيتحديدسلوكهتجاههذاالموقع،وتؤثرالثقةفيهذهالحالةفيسلوكالعميلعنحالةالس

المناسب الشراء قرار التخاذ الكافية المعلومات تتوافر فحينما الموقع، في عنها المعلن

عنع مالءأماإذاكانتالمعلوماتالمتاحةلل،يإلكترونموقعبالفالمستهلكونسوفيثقونتماًما

علىالمعلوماتالتيتوافرتلديهمالمنتجمحدودةفإنهمنالمحتملأنيقومواببناءثقتهمبناءً

منالتفاعالتوالخبراتالسابقةومدىالسهولةواليسراللذينتوافرتبهماتلكالمعلوماتلهم

(Novak, Hoffman and Yung, 2000).

 

 تصميم المحتوى:  -4
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المووتتضمن فصفحات الموقع، ووظائف والتصميم جذابةاالمحتوى تكون أن يجب قع

زو  جذب يريد الموقع كان إذا وحديثة، علىومالئمة ويجب ثانية، مرة إليه يعودون ار

والصوت، التصويرية، الرسوم تقنية إليه توصلت ما أحدث استخدام في تفكر أن الشركات

تضيف وأن الز وإعالناتوالفيديو، تشجع أسبوعية الموقع،و أخباًرا زيارة استمرار على ار

إن" ار،كمافعلتشركةو كمايمكنتطويرالمواقعلتقديممساعداتقي همةللز  ،التي"هوليدي 

ارهابأماكنوجودو خبرز والتيت ،"فيزا"أو،نترنتقدمتخدمةإمكانيةحجزالغرفعبراإل

 .(81،ص:2001،بابكر)ماكيناتالصرف

 ة: األمان والخصوصي  -5

يةلكتروناالخصوصيةواألمانمنالمحدداتاألساسيةفيالثقةبالمواقعاإليعتبرعنصر

اإل شبكة األ،نترنتعلى نسبة زادت اإلفكلما المواقع في المخاطرلكترونمان نسبة قلت ،ية

دائًمامايشعرونبالقلقبشأنع مالءفال، (ALraja and Aref, 2015)ع مالءزادتثقةالوبالتالي

،كماأنهميفضلونتلكالمواقعنترنتسريةعلىشبكةاإلأوالتعاملفيأيمعلومةحساسة

بطاقات استخدام عند وذلك التعامل، في والخصوصية األمان درجةمن أكبر لهم توفر التي

ال عملية أن خاصة المالية، المعامالت في بهم الخاصة اإلاالئتمان إلىلكترونتبادل تحتاج ي

؛مثل:االسم،والنوع،والجنسية،والعنوان،وطريقةع مالءالحصولعلىبعضالبياناتمنال

سرية على للحفاظ خاصة؛ برمجيات الستخدام ة لح  م  ضرورة فهنالك لذا وغيرها؛ السداد،

تالدفعالتيتتمعبرية،إضافةإلىتقنينآلياتلتأمينعمليالكترونوخصوصيةالتعامالتاإل

.(Salisbury, Pearson, Pearson and Miller, 2001)نتنتراإل

 

قد  جودة الخدمة والبرامج  -6  : مةالم 

http://www.emeraldinsight.com/author/Pearson%2C+Rodney+A
http://www.emeraldinsight.com/author/Pearson%2C+Rodney+A
http://www.emeraldinsight.com/author/Miller%2C+David+W
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لتطويررئيسيةستراتيجيةاكوجعلتهااكبيرًااهتمامًبالجودةالشركاتمنكثيراهتم قدل

ادائمًع مالءاليبحثآخرومنجانب،تنافسيةمزاياعلىالحصولأجلمنوالخدماتالمنتجات

يتوقعهاالتيالخدمةجودةوتختلف،(,2013Ali)عاليةجودةذاتخدماتأولمنتجاتاعن

تغطيةوتتضمنجودةالخدمة،الخدمةلجودةالمختلفةالجوانببسببآلخرشخصمنع مالءال

للمناطقاإلشارة قد عالناتاإلوالخدماتوجودةالالسلكية يتمو،العميلموقععلىبناًءمةالم 

إلىالخدمةمعهمتعاملكيفيةفيع مالءالقبلمنالخدمةجودةتقييم البدءفياستخدامها منذ

توقعاتهم مع توافقت وهل النهائية الالنتيجة مزوديفيعندماالخدمةجودةتحقيقيتم،أم

 ,Seth)ع مالءالرضاإلىبالتالييؤديممايتجاوزهاأوالمتوقعةع مالءاللتوقعاتالخدمة

Deshmukh and Vrat, 2005).  
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 الفصل الثاني 

 الخلفية النظرية للدراسة

 ة: م قد ِّ م    2-1

للدراسةشيناق النظري الجزء الثاني المتعلقةرك هوي ،الفصل الجوانب جميع على ز

وهيكمايلي:،بالدراسة

 : ةي لكترون": التجارة اإلأوالً 

.ةيلكتروناإللتجارةعناتاريخموجز -

ية.لكترونالتجارةاإلةماهي  -

ية.لكتروناإلالتجارةتعريف -

.يةلكترونأهميةالتجارةاإل -

.يةلكترونأنواعالتجارةاإل -

.يةلكترونالتجارةاإلفوائد -

ت.والمؤسسايةللشركاتلكترونوائدالتجارةاإلف -1

.نللمستهلكييةلكترونالتجارةاإلفوائد -2

ة.يلكترونالتجارةاإلخصائص -
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.يةلكترونداتالتجارةاإلحد همعوقاتوم  -

تنق ِّلة  يةلكتروناإل التجارة ةماهي    ثانيًا:    :الم 

تنق هلةيةلكتروناإليةفيالبيئةإلكترونالتجارة  - .الم 

تنق هلةيةلكتروناإل التجارة تعريف - .الم 

ر - تنق هلةيةلكتروناإلفيالتجارةالت طو  .الم 

تنق هلةيةلكتروناإلالتجارة خصائص -  .الم 

تنق هلةيةلكتروناإلالتجارة تطبيقات - .الم 

 : ة: الدراسات السابقاثالثً 

الفصليتناولكما السابقةلاعرضًهذا الدراسة بموضوع المرتبطة والبحوثلدراسات

ف استعراض روعي وقد هذا،الدراسات هذه لها لتتوص  التي النتائج هموأ أهدافها علىوالت عر 

.األحدث إلى األقدم من الزمني لتتابعها تبعا والبحوث الدراسات

 : ةي لكتروناإل التجارة  أوال:

 : ةيلكترون اإل لتجارةعن اتاريخ موجز  2-2

م1970عاميةفيأوائلالسبعيناتمنالقرنالمـاضيلكترونتطبيقاتالتجارةاإلبدأت

اإلُ ش وأكثرهـا التحـويالت تطبيـق هو لألمـواللكترونهرة  Electronic fund Transfers يـة

الشركـاتةمد ولكـن من وبعض العمالقة التجارية المؤسسات يتجاوز لم التطبيق هذا

عتطبيقوالذيوس  EDI يللبياناتلكترونبعدهاأتىالتبادلاإل،الصـغيرة



20 
 

اإل مـنلكترونالتجـارة إلى يـة مالية معامالت ازديـادمجرد في وتسبب أخرى معامالت

مؤسساتماليةإلىمصانعوبائعيالتجزئةومؤسساتالتقنيةمن الشركـاتالمسـاهمةفيهـذه

ص:2009)أحمد،أخرى ظهرت،(157، أخرى األسهمأيًضاتطبيقات وشراء بيع مثل

اإلو على السفر  نترنتتذاكر هـذه تطبيقـاتمثل تسـمى كانـت األنظمـة االت هصاالت

اإل إن،والالسلكية السـلكية "التجارة القرنية"لكترونمصطلح من التسعينات في للنور خرج

أحداألسبابالتي.بصــورةكبــيرة يـةلكترونومنثمتمتطويرتطبيقاتالتجارةاإل،الماضي

التجارة تطبيقات عدد في الكبير النمو إلى الشبكاتلكتروناإلأدت تطوير بسبب هو ية

الزيادةهونتيجةالزديادحدةالمنافسةمابين لهـذهآخروسـبب،والبروتوكوالتوالبرمجيات

منالتطبيقاتالمبدعـةوالتـيتتمثـلاشاهدناكثير1999ًإلىعـام1995عامذمنوالشركات.

وحتىتجاربالواقعاالفتراضيلدرجةأنكلشركة والمـزاداتنترنتإلاعـلىعالناتفياإل

لهـاأوكبيرة -16،ص:2015،األشهب)نترنتموقععلىشبكةاإل متوسطةالحجمأنشئت

17). 

 : ةيلكترونة التجارة اإلماهي    2-3

اإل التجـارة تعريـف نحو اإلسراع مفهـوملكترونقبل أن نعـرف أن يجـب التجـارةيـة

:يةيتكونمنمقطعينلكتروناإل

معروفلدينارعننشاطتجاريواقتصاديعب هوهذاالمقطعي ،""Commerceالتجارة:  األول

.عليهاالقواعدونظممتبعةومتفـقويتممنخاللهتداولالسلعوالخدماتوفقً

بأداء ،""Electronicيةلكتروناإل:  الثاني القيام به االقتصاديوالمقصود التجاريالنشاط

تكنولوجيبا اإلاالت هصاالتاستخدام شبكة مثل واألساليبوالشبكاتنترنتالحديثة

اإلو.يةلكتروناإل التجارة واحدًلكترونتمثل باالقتصاداية يعرف ما موضوعي من
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حقيقتين،Digital Economyالرقمي على الرقمي االقتصاد يقوم التجـارة:حيث

.(53،ص:2013،بسيوني)المعلومات يةوتقنيةلكتروناإل

 دتتعد لقد اإل التجارة لمصطلح والتعريفات وصلتلكترونالمفاهيم أن إلى ية

مر ي.الحالمفهومهاإلى التي المفاهيم أهم من أن بالذكر اإلوالجدير التجارة بها يةلكترونت

:هي

 : األول المفهوم

 اإلعرفتلقد التجارةلكترونالتجارة يقصر ضيق بتعريف األمر أول في ية

عمليات يـةلكتروناإل تبادلعلى  وسيلة طريق عن والخدمات يةإلكترونالسلع أو

اإلوالمقصوديإلكترونوسيط غالبـًلكترونبالوسيط التعريـفهـو هذا ولكن،نترنتااإليفي

التعريفلتشملإلىجانباإليمكنأنتتسعفييةلكترونالوسائطاإل وهيشبكة -نترنتهذا

كتلكالتيتستخدمهااالشبكاتالخاصةالمغلقةعـلىمتعـاملينمحـددينمسـبقً-عامةمفتوحة

م والبورصات،الطيرانشركات بـين تصل التي الشبكات منشـتر وكذلك ومجموعة معين

.(9ص:،2010،كافي)همنبضائعإلييحتاجالموردينلما

 : الثاني المفهوم

العالمية التجارة منظمة به تأخذ الذي التعريف التعريفوي ،وهو من أوسع عتبر

أنشطةإنتاجالسلععلىتشملية"بأنهاالعمليةالتيلكترونالهتعرفالتجارةاإلووفقً ،السابق

توزيعها وعمليات وبيعهاووالخدمات والخدماتتبادلأوشرائهاأوتسويقها المنتجات

خالل من اإلكمبيوترية شبكاتوالمعلومات ضمنها الوسائطنترنتومن خالل من أي

.(10،ص:2010،كافي)"يةلكتروناإل
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: الثالث المفهوم

ــةلكتروناإلامــنالتعريــفالســابقيجعــلمفهــومالتجــارةســاعًتعريــفأكثــرات هوهــو ي

 ــً ــالاإلامرادف ــوماألعم ــاللكترونلمفه ــائفاألعم ــلوظ ــازك ــة،أيإنج ــركات)ي ــر(الش عب

.الحديثةوباستخدامأنظمةالكمبيوتروتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتالشبكات

اإل التجارة أنشطةلكترونوتغطي تشمل عديدة مجاالت واإلعالن،والدعايةالترويجية

السلعة المعلوماتعن تشملأووتقديم كما السلعإبرامالخدمة، اإل عقود ية،لكترونوالخدمات

وتنفيذالصفقات،واالستالم يةلعملياتالتعاقدلكتروناإلوإعطاءأوامرالبيعوالشراءوالمتابعة

عبر والخدمات للسلع إلىأوالشبكاتالفوري إضافة والسدادخارجها، المدفوعات تسوية

.(49-46،ص:2013،الشويرف)الفوريلاللتزاماتالمالية

أهمية يرى من هناك ذلك اإلالتمييزومع التجارة مفهوم األعمالويةلكترونبين

مفهومينظرإلى،حيثنترنتباإلوالتجارةيةلكتروناإلبينمفهومالتجارةاوأيضًيةلكتروناإل

يةلكترونفاألعمالاإل،يةلكترونمفهومالتجارةاإلامنساعًيةعلىأنهأكثرات هلكتروناألعمالاإل

أيتكنولوجياالمعلومات،يةلكتروناإلاالت هصاالتووسائطتكنولوجياالمعلوماتتعنياستخدام

ليسفقطمنأجلاليسروالسرعةفيإنجازالمعامالتوتبادلواالتصاالتفيمجالاألعمال،

أجل من ولكن تحو المعلومات، األعمال،إحداث أداء فيطرق كيفي األعمالوممفهوفيل

،(12-7،ص:2010،افي)كالمعلوماتالذيصاريطلقعليهعصرذاتهفيالعصرالحديث

نترنتباإليةفإنالتجارةلكتروناإلالتجارةونترنتباإلالتجارةوإذانظرناإلىالفرقبينمفهوم

بيععملياتفينترنتاإلعبرالتجارةتتمثلحيث،يةلكتروناإلالتجارةمنجزءإالهيما

البائعينبينالمعلوماتوتبادلالمنتجاتوشراء
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،بكثيرذلكمنأوسعفهييةلكتروناإلالتجارةأما،نترنتاإلشبكةعبرتتمالتيوم شترينوال

يةإلكترونوسائلوشبكاتباستعمالالمنتجاتتداولإلىباإلضافةذكرهسبقماتشملحيث

.(37–36:،ص2007،قاتيزر)أخرى

عمليةالبيعوالشراءعبرفهي،يةلكتروناإلفيتعريفالتجارةةوجهاتنظرهناكعد و

اإل وبرامجلكترونالشبكات المعلومات بجانب والخدمي السلعي المستويين على الكومبيوترية

التجارية الممارسات على تساعد أخرى وشراءوأنشطة بيع أجل والخدماتمن المنتجات

.(17-16،ص:2010،المصري)نترنتوالمعلوماتعبراإل

اإل التجارة تعرف األعمالوتطبيقاتهنترنتاإلباستخدامأيًضايةلكترونكما للتنفيذ

وفيماواألفرادالمنظماتبينالتجاريةالمعامالتتمكينوالتعامالتالتجاريةوبشكلدقيقهي

.  (  (Laudon, Traver, 2014, p:10بينهابصورةرقمية

 ة: يلكترونأهمية التجارة اإل 2-4

اإل التجارة إن القول ت لكترونيمكن أهمعد ية المعلوماتيمن والتي،العصربةالثورات

ابالطرقالتقليديةوالسببيعوداسابقًهخاللهاتحقيقأرباحلميكنمنالممكنتحقيقيمكنمن

:ةلألمورالتالي

التكلف -1 للمنتجمكلفةة:انخفاض التسويق السابقجدًّاكانتعملية إ،في اإلعالننحيث

والجرائد التلفاز عبر التقليدية الوسائل بواسطة يتم كان المنتج عن  اأم،

اإل شبكة عبر تسويقه فيمكن ضئيلةنترنتاآلن ص:،2015،األشهب)جدًّاوبتكلفة

49.) 
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الدولة -2 حدود مع:عالميالحضورالوتجاوز تتعامل الشركة دينومور هع مالءكانت

بالسابق فقط الوصولوإن،محليين في كانتدينومور هأوع مالءعلىرغبت دوليين

أمااآلنفتستطيعالشركةأنتضمناطالع،العائدتتكبدمصاريفكبيرةوغيرمضمونة

أي دون منتجاتها على تذكرالجميع إضافية اإل،تكلفة شبكة أن دخلتنترنتخاصة

الدول مننك موجميع علىتهم األعمال ألداء العالمي الحضور من حالة نطاقتحقيق

 .(122ص:،2009ياسين،والعالق)عالمي

القيودالتحر  -3 من لقوانينسابقً،ر والخضوع معين ترخيص إلى تحتاج الشركة كانت  نا

تتمكنمنتوكيلالغيرفيالدولةاألجنبيةحتىأوعديدةوتكبدتكلفةإنشاءفرعجديد

ص:،2015،األشهب)اضروريًّجراءاتلميعدأيمنتلكاإلفأمااآلن،بيعمنتجاتها

امام.(49 نحوقضاءساعاتطويلة واالتجاه المعلومات الكمبيوترأففيعصر جهزة

التجاريةمعسماتهذاالعصرنماطتعدوالحاجةملحةالىتوافقاأل،نترنتومواقعاإل

إدارةيةمنخلقأنماطمستحدثةمنوسائللكترونالتجارةاإلمك نتمنهنا،وكياتهوسل

التجاري اإل،النشاط الوسائل عبر والتجارة(RETIL E- commerce)يةلكترونكالبيع

األعماللكتروناإل قطاعات بين كال(،E-commerce business-to-business)ية وفي

المنتجإمكنيالميدانين وعرض الخدمة أداء طريقة في شامل تغيير وتحقيقحداث

قالعرضالشامللخيارات علىماسبقيمكنبناءً.(31ص:،2015،األشهب)الت سو 

التعامالتبينهمنوعيةأويةحسبطبيعةالعالقاتبينالشركاءلكترونتقسيمالتجارةاإل

 :ةأنواعسنتطرقإليهاكالتاليعد إلى

 



 : ةيلكترونأنواع التجارة اإل 2-5
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عد  اإلهناك التجارة من أنواع ب ،يةلكترونة ال التعر د والتي عليهامن  نوم،ف

:أهمها

والمستهلك -1 التاجر بين النوععد وي :Business-to-Consumer (B2C)التعامل منهذا

اإل األنواعلكترونالتجارة أهم من لألفراد،ية الوصول منخالله التاجر يحاول والذي

منخاللوتعامالتهاالشركاتللمستهلكفهيبيعالمنتجاتوالخدماتمن،المستهلكين

بيمتسارعينمنذوالدةالو اساعًاوات هشهدتهذهالفئةنموًّ،حيثبيعالتجزئةللمستهلك

(WWW)(27،ص:2010،كافي). 

النوعمنيركزهذا:حيثBusiness-to-Business (B2B)آخرالتعاملبينتاجروتاجر -2

اإل تاجرلكترونالتجارة إلى تاجر المنتجاتمن بيع األمثلةعلىآخريةعلى ذلكومن

الشبكة باستخدام ما شركة الموردينقيام من طلبياتها على الفواتيرللحصول واستالم

 .(115،ص:2009ياسين،والعالق)وتسويتها

يساعدهذاحيث:Consumer-to-Consumer (C2C)آخرالتعاملبينمستهلكومستهلك  -3

اإل التجارة من أيلكترونالنوع تدخل دون من البعض لبعضهم يبيعوا بأن األفراد ية

 .(49:،ص2004شعبان،)ويعرفهذاالنوعباسمتجارةاألنداد،وسيط

يتمتبادل، Goverrnment – to – Consumer (G 2 C):تجارةحكومةلمستهلك  -4 وفيها

وتثقيفيةمنالحكومةإلىتقديمخدماتتعليميةأوالمعلوماتالخاصةبحمايةالمستهلك

الشويرف،)الشاغرةلديهاالمستهلك،كذلكتشملقيامالحكومةباإلعالنعنالوظائف

 .(67ص:،2013

 

اإل -5 الحكوميةلكترونالتجارة والمنظمات األعمال منشآت بين  -Business- to ية

Government (B2G):يبينالمؤسساتلكترونهذاالنشاطيتركزعلىالتفاعلاإل أغلب
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مثل الحكومية والمؤسسات ومدفوعاتالتجارية الضرائب ومدفوعات إثباتات عمليات

الت وتخليصالتراخيص الجمارك باإلضافةجاريةورسوم منها، البضائع من الواردات

من مشتريات من الحكومية المؤسسات به تقوم ما التجارية إلى ايًّإلكترونالمؤسسات

 .(36،ص:2010المبيضين،)

اإل -6 الحكوماتلكترونالتجارة بين الذي:Government to Government (G2G)ية وهو

بين الحكومات،الحكوماتيتم بين التعامل تستلزم التي المجاالت في ذلك ويكون

 (.2007النونو،)

اإل -7 الهاتفلكترونالتجارة جهاز النوع عد ي و:Mobile Commerceالمحموليةعبر هذا

استخدامأجهزةهاتفنقاليتمبواسطته،حيثيةمنأحدثاألنواعلكترونمنالتجارةاإل

مصممة بشبكةرقمية االتصال من يمكنها الخدمةنترنتاإلبشكل مزود خالل من

واال معين موقع ألي السلعوالوصول على الشراءطالع عملية وإجراء المعروضة

(Laudon, 2014, p: 13)،تمكن أنها المعامالتكما من العديد إجراء من مستعملها

الدولية المعلومات بشبكة ربطها بعد مالتجارية يقوم السفرثاًلكأن تذاكر بحجز أو

فينتشاريةواسعااللكتروناإلوهذاالشكلللتجارة،بالدخولإلىأسواقاألوراقالمالية

أوروبا ودول فلنداخصوًصا،اليابان حديثً،(113ص:،2003،خشبة)في اوظهر

ةخدم المحمول الهاتف عبر الموقع تحديد (location-based commerce)، عد وت 

تطبيقاتمن المستخدم(m-commerce)ضمن موقع تحديد على القدرة توفر التي

 .)2008،خلفوالجداية)بواسطةهاتفهالمحمول

 

 : يةلكترونالتجارة اإلالفئات المستفيدة من  2-6

 :  للشركات والمؤسساتية لكترون التجارة اإل فوائد 2-6-1
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اإل التجارة منلكترونتقدم العديد الشركاتالمنافعية منها تستفيد أن يمكن بشكلالتي

:ونذكرمنهاعلىسبيلالمثالالالحصركبير،

حفيالتسويق،يتيحنترنتإناعتمادالشركاتعلىاإل:تسويقأكثرفعاليةوأرباحأكثر -

اليومتطيلةساعا-انقطاعلهاعرضمنتجاتهاوخدماتهافيمختلفأصقاعالعالمدون

السنة أيام إلىمما-وطيلة إضافة األرباح، لجني أكبر فرصة الشركات لهذه يوفر

 .(34،ص:2015،األشهب)وصولهاإلىالمزيدمنالزبائن

اإلعد ت :الشركاتتكاليفتخفيض - التجارة مواقع وصيانة إعداد عللكترونعملية ىية

إلىصيانةالمكاتبوالتحتاجالشركاتأوالويبأكثراقتصاديةمنبناءأسواقالتجزئة

الترويجية، األمور على الكبير تستخدمأواإلنفاق الثمن باهظة تجهيزات فيتركيب

للقيامالستخدامعددكبيرمنالموظفينوالتبدوهناكحاجةفيالشركة،خدمةالزبائن

إذتوجد الجردواألعمالاإلدارية، بياناتعلىاإلبعمليات بتاريخنترنتقواعد تحتفظ

وأسماء الشركة في البيع بمفردهعمليات لشخص ذلك ويتيح استرجاعالزبائن،

البيع عمليات تواريخ لتفحص البيانات قاعدة في الموجودة المعلومات ةبسهول

 (.80،ص:2013)الشويرف،

وقدحدثتقنياتلخدمةالمعلوماتأيةمنلكترونعتبرالتجارةاإلت :توفيرالوقتوالجهد -

العملأد ى ظروف من وغيرت جديدة عمل فرص وخلقت الوظائف في استعمالها

والتقليدية الوقت وفرت أنها وبينالجهدكما الدول بين التجاري التعامل وسهلت

 (.24،ص:2010،المبيضين)والشركاتوبينالشركاتبعضهامعبعضاألشخاص

يةالمسافاتوتعبرالحدودلكترونتطويالتجارةاإلع مالء:تواصلفعالمعالشركاءوال  -

فع  طريقة يوفر المعلوماتمما لتبادل وتوفرالة الشركاء مع التجارةالمعلومات

قد يةفرصةجيدةللشركاتلالستفادةمنالبضائعوالخدماتلكترونإلا الشركاتمنمةالم 
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 (.الموردين)األخرى

المستخدم  - رضا اإلي:نيل يتيحنترنتوفر مما مباشرة، تفاعلية للشركاتاتصاالت

اإل السوق في ع(e-market)يلكترونالموجودة لإلجابة الميزات هذه من ناالستفادة

رضاهم على ويستحوذ للزبائن أفضل خدمات يوفر مما بسرعة، الزبائن استفسارات

 .(10،ص:2015،األشهب)

 : ية للمستهلكينلكترون التجارة اإل فوائد 2-6-2

وتكونلديهفرصةاالطالع،يةأمامالمستهلكالعديدمنالبدائللكترونالتجارةاإلرتوف ه -1

التي المنتجات من العديد البائععلى أرخص،نويعرضها بسعر أماكنوتكون في

العالم من المنتجاتمنبداًلمختلفة من قليلة مجموعة فيه تعرض محدد بمكان التقيد

المعلوماتعنهذهالمنتجاتمنخاللمايقدمهالبائعمنباإلضافةإلىتوفرالعديدمن

  .(164،ص:2004،الحناوي)ومنتجاتهامعلوماتعنالشركة

الحاالتف -2 بعض اإلوخصوصً،ي الكتاب مثل الرقمية المنتجات مع فإلكترونا  ني،

 .يةتمكنالبائعمنإرسالالبضاعةبسرعةوبسهولةإلىالمشتريلكترونالتجارةاإل

اإل -3 يتسوقلكترونالتجارة بأن للمستهلك الخيار تعطي معامالتهأوية  ةساع24ينهي

السنة من يوم أي وفي اليوم األرضفي سطح على من مكان أي ،األشهب)ومن

 .)20،ص:2015

 

تسمحللزبائنبتبادلكما،فيالمزاداتاالفتراضيةشتراكالابيةتسمحلكترونالتجارةاإل -4

 يةعلىإلكترونوالخدماتعبرمجتمعات الخبراتواآلراءبخصوصالمنتجات

 .(39،ص:2002نور،)نترنتاإل
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األسعار -5 اإلرخص التجارة من المعروضلكترونالمتحقق زيادة عن ينتج والذي ية

اإل وعدد يحلكترونالمتاجر المستهلك يجعل كثيرًظية تقل له مناسبة أسعار بأفضل اى

 .(84،ص:2013)الشويرف،ةاألسعارالسائدةفيالتجارةالتقليدي عن

 ة: ي لكترونالتجارة اإل خصائص  2-7

تقنية اإلتتمتع بعد لكترونالتجارة التقليدية التقنـيات من غيرها عن ومنخصائصةية

:أهمهاالتالي

الواسع -1 الوجود Ubiquity دتعد : اإل التقنيةلكترونالتجارة الوسائل خالل من ية

اشبكةالمعلوماتالدوليةالحدودالجغرافيةوخصوصً،والتكنولوجيةالتيتتممنخاللها

ت  كانت والتي قيدًوالمكانية عائقًاعتبر ويقف التقليدية التجارة إلىيقيد وصولها أمام ا

األسواق من الدولية،العديد المعلومات شبكة على تجاري موقع خالل ومن فاآلن

كانتصغيرةأنتصلإلىأسواقومستخدميالشبكةعبرتستطيعأيشركةحتىوإن

كله إدارة،العالم يمكنها شبكةوكذلك على موقعها خالل من التجارية المعامالت

 .(31،ص:2013،العيسوي)المعلوماتالدوليةمنأيموقعكان

العالمي -2 اإل:Global Reachالتداول للتجارة العالمية الصفة الحدودلكترونإن ألغت ية

األسواق دخول أمام العالم،التجاريةوالقيود تحول أماموبفضلها مفتوح سوق إلى

،المستهلك الموقعبغض ه عن للبائعالنظر منعلىيالمشترأوالجغرافي النقيض

،حيثوالعالميةةيةأسواقاألعمالالمحليلكترونعتالتجارةاإلس كماو،التجارةالتقليدية

للبحثعنالموردينبأقلاألسعاروأسهلالطرقومكنتهامنالفرصةأعطتالشركة

ألكبر المستهلكينالوصول من العالمعدد في شركاء عن ،خلفوالجداية)والبحث

2008). 

التييتم،نترنتمعاييرشبكةاإلأووهيمقاييس:Universal Standardsمعاييرعالمية -3
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اإل التجارة تعامالت خاللها العالم،لكترونمن دول بين موحد وبشكل التجارةأماية

فتخضع نفسهاالتقليدية الدولة على تعتمد محلية ومقاييس التجارة،لمعايير فمقاييس

أشكالهالكتروناإل بشتى المنتجات أسواق إلى الدخول تكلفة تخفض مقاييس،ية بينما

أسواقتلكالدولتختلفمندولةالتجارةالتقليديةخاضعةلسياساتالدولوتكلفةدخول

 .إلىأخرى

تمكنهايةومنمنطلقلكترونفالتجارةاإل:Information Richnessمواردمعلوماتغنية -4

كثيرةمنالوصوللجميعالمستهلكينوفيشتىأنحاءالعالمتزودالمستهلكبمعلومات

كالوسائط الرقمية التكنولوجيا وسائط لجميع الشركات استخدام المسموعةبواسطة

تعتمدوبشكلكانتآليةتزويدالمعلومةبينمافيالتجارةالتقليدية،والمقروءةوالمرئية

 .(Laudon, Traver, 2014)ه.الوجرئيسيعلىمقابلةالمستهلكوجهً

منجدًّايةآليةتواصلذاتفاعليةعاليةلكترونالتجارةاإلعد ت :Interactivityالتواصل -5

سبيل وعلى والتاجر، العميل بين اتجاهين ذات اتصال وسيلة أنها المنطلق   المثال

أعلنتفلوأنإحدىالشركات،تفتقدالتجارةالتقليديةهذاالنوعمناالتصاالت،الحصر

،الجهازفمنغيرالممكنأنيتواصلالعميلمعالمعلنعبر،عنبضائعهاعبرالتلفاز

  ة.يلكترونصبحممكناعبرالتجارةاإلأولكنهذاالتواصل

المعلومات  -6 اإل:Information Densityكثافة شبكة بأن المعروف جعلتنترنتمن

 يةلكتروناإلوبشكلمشابهقللتالتجارة،المعلوماتكثيفةوذاتنوعيةممتازةوحديثة

تكلفة ومن والتخزين المعلومات عن البحث آلية جهةاالت هصاالتمن أخرى،من جهة ومن

المالئم التوقيت التقنيةمن  ,Laudon, Traver)ودقتهاكذلك Timelinessللمعلومةزادتهذه

2014.) 

التجارةاإل:Personalizationاالستهدافالشخصي-7 المسوقيةتمكنلكترونمنمنطلقأن
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وذلكبتحديد،الشبكةعبرعالناتمناألفرادمنخاللتعديلاإلعي هنةللمنتجمناستهداففئةم

المرغوب الفرد العمرمعلومات كتحديد المنتج على وأي،والجنس،اطالعه عمله وطبيعة

 .(51،ص:2015،األشهب)ةأمورأخرىيراهاالمسوقضروري

 : يةلكترونمعوقات ومحددات التجارة اإل  2-8

اإل التجارة معوقات تصنيف نوعلكترونيمكن أنها على أساسياية تقنين:ان ةمعوقات

ة.تقنيغيرومعوقات

 :هناالتي يمكن حصرها  ة المعوقات التقنيمن أهم 

اتساعو -1 الرغممن الدوليةانتشارعلى المعلومات تفتقرإلىعدمإنهامافشبكة  مزالت

كاف  حيز والالسلكيةوجود السلكية الهواتف،لالتصاالت شبكات مجاالت في خاصة

األنشطةالتجاريةمنعلىالنحوالذييتناسبمعالكمالهائل(m-commerce)ةالمحمول

 .(85،ص:2013الشويرف،)التيتتممنخاللها

المعياريةلمفهومما -2 محددةبصورةالجودةوالسريةوالموثوقيةغيرزالتالمواصفات

.واضحة

.األدواتلتطويرالبرمجياتمازالتفيمراحلالتطوير -3

،نترنتوتكاملهامعشبكةاإليةلكترونمازالتهناكصعوباتفيبرمجياتالتجارةاإل -4

اإلحيث خدمات مقدمي لتطوير مستمرة حاجة شبكات،نترنتتوجد لتطوير باإلضافة

 .الزيادةالكلفةأحيانًالحاسوبممايؤدي

اإلشتراكاال -5 شبكة مكلفًنترنتفي زال ما الدول بعض كفافي ،األشهب)ءوغير

 .(21،ص:2015

 : وتشمل  ،ةتقنياللنوع الثاني من المعوقات هى المعوقات غير ا
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طرقكماأن،حاجةالمستهلكالمستمرةللخصوصيةوالسريةفيعملياتالبيعوالشراء -1

يةعبرلكترونتتطلبالتجارةاإلولذلك،فيتسارعمستمرنترنتالخداععلىشبكةاإل

فع  آليات المفتوحة أعالشبكات لضمان وموثوقة واألمنلىالة الخصوصية ،درجات

أووإثباتأصالةالشيءويجبأنتنهضهذهاآللياتبمسؤولياتالسريةوالخصوصية

إلىصاحبه نسبه ال(صحة بما بالتحقق التعامل أطراف من كلطرف تمكين بمعنى

التأكدمنأنجميعأطرافالتعاملال وعدماإلنكاراآلخرريبفيهمنهويةالطرف

إنكاريمكن إلى،مشاركتهملهم تحتاج المشخصة واألمن الخصوصية آليات أن وبما

طرف وضمانة حكوميةثالثشهادة جهة مثل به اإل،موثوق التجارة يةلكترونفإن

.(2009ياسين،والعالق)ضماندوليوالحالةهذهتحتاجإلىإرساءنظام

االيملكموقعًأيالذي،يةبالبائعاالفتراضىلكترونضعفثقةالمستهلكفيالتجارةاإل -2

االئتمانيةافيزيائيًّ البطاقة رقم مثل الخاصة البيانات اإلحجامعنوضع إلى يؤدي مما

 .(40-39،ص:2008،خلفوةالجداي)نترنتعلىاإل

 

مما -3 المعلومات تبادل حرية عواقب من العربية الدول حكومات بعض دىحتخوف

أمنهاوأمنببعضها الدوليةبهدفحماية المعلومات إلىفرضرقابةعلىعملشبكة

 .(38،ص:2013،الشويرف)مجتمعاتها

المستهلك -4 بعض اإلييرفض للتجارة الفيزيائية التجارة من والتحول التغير ،ةيلكترونن

عليه، الحصول قبل المنتج لمس يفضل المستهلكينوبعضهم بعض أن يزالونالكما

 .(2008،خلفوةالجداي)يةلكترونيرفضونالتحولللتعامالتالالورقيةوالعقوداإل

تنق ِّلة  يةلكتروناإل التجارة  ةماهي    :اثانيً   : الم 
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رأدى فيالت طو  إلىلكتروناإلالتجارةالهائل والتجارةنماذجهاوأشكالهاتعددية

تنق هلةيةلكتروناإل انظرً،كبيرةبينالمستهلكينشعبيةذاتستصبحالتيالنماذج بينمنهيالم 

التجارةماهيةسنتطرقوالمحمولةالهواتفبهاتتطورالتيللسرعةكذلكولسهولتها

تنق هلةيةلكتروناإل الفوائدالمميزةوخصائصهاتطورهاوالم  التجارةوكذا يةلكتروناإلوتطبيقات

تنق هلة. الم 

تنق ِّلة ية لكترون اإلية في البيئة إلكترونالتجارة  2-9  : الم 

رأدى لظهورةوشبكاتالهاتفوالبرمجياتالحاسوبيالمحمولةالسريعلألجهزةالت طو 

جديدة لتكنولوجيا جديدة الحاسوب،فرص جعلت الحديثة التكنولوجيا ممكناوهذه المحمول

عليهومنثمظهرمايسمىاألدواتالتيتوجدفيالحاسوبالشخصيالمعتادووفرتفيهكل

تنق هلةيةلكتروناإلالتجارةأواألجهزةالمحمولةالتجارةعبر .الم 

الذكيةالهواتفتلعبالمحمولة،اللوحيةاألجهزةوالذكيةالهواتفقدراتيعرفالجميع

المكتبيةالكمبيوترأجهزةمنبكثيرأكثرللمستهلكينالشخصيةالحياةفيامحوريًّادورًاليوم

بحوزة دائًما ةكيالذ الهواتف أن إلى كبير حد إلى تلك ويرجع ،ةالمحمول الكمبيوتر وأجهزة

مكاننيعرفونوالمسوقنهمأالذكيةالهواتففيفريدةسمةوأهم.منهمبالقربأوالمستهلكين

توجيهيتيحوهذا،GPSبحكمالصحيحالمستخدمين واإللهم علىالتسويقيةعالناتالرسائل

الذيالستطيعأنيحددموقعيوذلكعكسالكمبيوترالمكتب،الموقعساسأعلىالمستهلكين

(.(Laudon, Traver, 2014تحركاتالمستخدم

تنق ِّلة ية لكترون اإل التجارة  تعريف 2-10  : الم 

التجارة - تعريف تنق هلةيةلكتروناإليمكن أنهاالم  التيعلى واألنشطة األعمال تتمجميع
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منعبر المحمولة االرتباطحيثاألجهزة األجهزة هذه مكاننترنتباإلقدرة أي في

الخدماتو جميع على شبكةوالخدماتالسلعوبيعشراءمنالحصول توفرها التي

،نترنتاإل البحث هذا في إليه نستند سوف الذي التعريف هو  .وهذا

يفكر التي الطريقة المحمولة الهواتف االتصالغيرت طريقة تغير من البشر بها

الهواتف،والتواصل هذه برامج بواسطة بهاوالمشاركة يعيش التي الطريقة وغيرت

القولويعملواالبشر يمكن كما طريقإبها غيرت بتغيرةنها الهواتفاللعب برامج

أثرالمحمولة لتشملوظهر استراتيجيتها لتغير تسعى التي الشركات معظم على ذلك

.(2008،خلفوةالجداي)المحمولةعالمالهواتف

تنق هلةيةلكتروناإلالتجارةتعرفكما - المحمولةاستخدامبأنهاالم   األعمالفياألجهزة

فييستخدممكثفوبشكلاآلنفهو،Laudon, Traver, 2014))للشركاتالتجارية

كماوفيوالخدماتللمنتجاتالتسويقعمليات واإلعالن ومندوبيستطيعالدعاية

وإجراءاألجهزةعبرالبياناتقاعدةإلىالدخولللشركاتالمبيعات المحمولة الذكية

تنق هلةيةلكتروناإلالتجارةأنكماالعقود،وإبراموالحجالطلبعمليات  تلبيةتستطيعالم 

،ص:2008،طيالطبي)تأخيرودونالحالفياستفساراتهمعلىوالردع مالءالاحتياجات

266). 

تعرف - ميزة تنق هلةالمنصات)ـبظهرت إليه،(الم  وصلت تطوير وأكبر أحدث وتعتبر

تنق هلةيةلكتروناإلالتجارة على:وهي،الم  اإلالقدرة إلى مجموعةنترنتالوصول من

واألجهزةالمحمولةخفيفة،تابلتالو،متنوعةمناألجهزةالمحمولةمثلالهواتفالذكية

 ,Laudon, Traver)خدماتالهاتفالخلوي.أوالوزنعبرشبكاتاالتصالالالسلكية

2014).  
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ر  2-11 تنق ِّلة يةلكتروناإلفي التجارة الت طوُّ  : الم 

تنق هلةيةلكتروناإلعتبرالتجارةت  تنمونأالمتوقعومنمناالتجاهاتالحديثةالمعاصرةالم 

الدراساتمؤخرً(Huang, Wang, Day, 2008)المقبلالعقديفاقويًّانموً ا،وهذاماأظهرت

تنق هلةيةلكتروناإلبأنالتجارة يةلكتروناإلالتجارةمنبكثيرأسرعا،سنويًّ٪50بنسبةتنموالم 

بدأتالشركاتكثركماأنأا،سنويًّ٪12التقليديةعنطريقأجهزةالكمبيوترالمكتبيةبنسبة

ستشكل2017عامبحلولأنهبنوالمحللويقدر،ةالمحمولالذكيةاتفوالهعبرمنتجاتهاتبيع

تنق هلةيةلكتروناإلالتجارة النمو(3-1)الشكلويصف،يةلكتروناإلالتجارةإجماليمن٪18الم 

تنق هلةيةلكتروناإلللتجارةالمتوقع 2017عامإلىالم 

((Laudon, Traver, 2014.

 .2017 عامبحلولدوالرمليار100 منأكثرإلىالمتنقلةالتجارةتنموأنالمتوقعومن

 , .eMarketer  2013e  , Inc منبياناتإلىاستنادا:المصدر

2017عامإلىاإللكترونيةالمتنقلةللتجارةالمتوقعالنمو(1-2)الشكل
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تنق ِّلة  يةلكتروناإلالتجارة  خصائص 2-12  : الم 

تنق هلةيةلكتروناإلالتجارةتستمد بينومنالالسلكيةاالت هصاالتمزايامنخصائصهاالم 

 يلي:ماهذهالخصائص

 : األوقات جميع  وفي  مكان  كل في دوجوال

واالتصالالمناسبالوقتالمعلوماتفيعلىالحصولحاجتييلبيالمحمولفالهاتف

سيمكناألمر،المستخدمموقععنمستقلوبشكلمكانكلفيوالتواصل المؤسساتالذي

 .التكاليفوبأقلويسر بسهولة مهامهمانجازمنواألفراد

 : الوصول قابلية 

أنفييرغبونالذينلألشخاصبالنسبةاألهميةغايةفيالوصولقابليةصفةعتبرت 

يمكن،الهاتفالمحمولفبوجودلآلخرينالدوامعلىتاحينوم اآلخرينمعاتصالعلىيكونوا

.وقتأيوفيمكانأيفيمستخدمبأياالتصال

 : فورية   ةارتباطي 

بفضلالبروتوكوالتحقيقةمحمولهاتفمننترنتباإلالفوريةةاالرتباطيأصبحتفقد

مختلفوكذلكمحمول،هاتفمناانطالقً،نترنتاإلعالمإلىبالولوجتسمحالتي بفضل

الويبعلىالمعلوماتإلىالوصولوتسريعتسهيلبهدفتطويرهايجريالتيالتطبيقات

Huang, Wang, Day, 2008).)
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:األمن

تنق هلةيةلكتروناإلالتجارةفياألمننسبة  هويةصحةإثباتالسهلمنألنهجدًّاعاليةالم 

الفيروسات،وكماأناومضمونًاآمنًالتعامليجعلالمحمولمماللهاتفالمالكالثانيالطرف

طاقةمحدوديةبسببةالمحمولالذكيةاتفوالهأوحمولةالمجهزةأفىامنيًّأاتهديدًعدتلم

عالجةال االت هصاالتمجالفياألمنصفةودعممتواصلةلتعزيزالبحوثزالتوما،والذاكرةم 

 .((Shi, 2004, P:96الهاتفعبر

 : الموقع تحديد

الذيالجغرافيالموقعتحديديمكنالمحمولةبالهواتفإلحاقهايتمخاصةبرامجبفضل

تقديمعلىيساعدالذياألمر،الزمنمنلحظةأيفيالمحمولللجهازالمستخدمفيهيوجد

فبمجردجدةإلىيسافرأعمالرجلفمثاًل،المحمولشبكةعبرالتعاملإلىتدفعخدمات

منوغيرها،بجدةالفنادقخدماتعليهتعرضقصيرةرسالةسيتلقىفإنهإلىالمطاروصوله

 (.(Dholakia, Rask, Dholakia,2006الخدمات

 : )الشخصنة(إضافة الطابع الشخصي 

وإنما،لهيفصلماكليلبسالاليومفالمستهلك،ةملحضرورةاليومالشخصنةصبحتأ

وبفضليلبسهمايفصلأنيحب إلىمباشرةبالتوجهيسمحالذيالمحمولالهاتفبنفسه

عدنا ماوإذازبونها،مقاسعلىالسلعةأوالخدمةتصميممنستتمكنالمؤسساتنإالمستهلكف

التيللرسالةاستجابتهكانتفإذا،جدةمطارإلىوصلالذياألعمالحولرجلمثالناإلى

حولمعلوماتلهستوفرالشبكةفإن،بجدةفندقفيلإلقامةحاجتهفيمايخصيجابية،إتسلمها

وإمكاناتهالحقيقيةرغبتهيناسب مااختيارحريةلهومنها،كلوتزودهبأسعارالمتوافرةالفنادق

 .(153:ص،2007العالق،)
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تنق ِّلة  يةلكتروناإلالتجارة  تطبيقات 2-13  : الم 

تنق هلةيةلكتروناإلالتجارةمنأهمالتطبيقاتفي  :مايليالم 

قدليل -1  :Shopping guideالت سو 

وعناوين هواتف أرقام الدليل هذا مراكزمجموعةيوفر قمن معالت سو   المختارة

محركاتالبحثالداعمةلمواقعأخرىعديدة.توفر

 :Maps & transportationخرائطووسائلاالنتقال -2

اإل الخرائط المحليةلكترونتوفر للطرق المستخدم ترشد التي التفاصيل جميع ونقاطية

باختيارماالتوقفعبروسائلاالنتقالالمحليةفيجميعالمدنالرئيسيةليقومالمستخدم

القطارات من عنأويناسبه معلومات إرسال مع أعمالها جدول حسب الباصات

مناطق عن معلومات وتوفير قوموعدها المدنالت سو  هذه  ,Laudon, Traver)).في

2014.

 :Reservationالحجز -3

في الطعام لتناول الحجز على للمستخدم القدرة المحمول الهاتف برامج المطعم وفرت

الخريطةالذي من المطعم اختيار ويمكنه به يرغب الذي السعر وضمن يحدده

يةوتقومبعضالمطاعماآلنبتوفرخصوماتخاصةعلىالحجزالفوريعبرلكتروناإل

.الهاتفالمحمول

 : Ticketingلتذاكرا -4

المحمول الهاتف بواسطة الطيران تذاكر شراء األفالم،يمكن تذاكر شراء يمكن كما

(.Shi, 2004, p: 8)الرقميةالسينمائية

 :Newsاألخبار -5

على الحصول المحمول هاتفه وبواسطة الخدمة بهذه المشترك  راألخباآخريستطيع
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السوق وأخبار الطقس أخبار من العالم في السريعة والتغيرات والعالمية المحلية

.واألسهم

 : Entertainmentالتسلية -6

الهاتفالمحمول ائد لبرامجاأللعابوالتسليةللبعضمنأهمفو والقدرةعلىتوفيرها

.(Shi, 2004, p: 7)اختياراأللعابالمفضلةوالمتطورةوالحديثة

 :Additional servicesخدماتإضافية -7

الحصوليمكنلمستخدمالهاتفالمحمولالحصولعلىخدماتمتنوعةمثلالرغبةفي

وفنانه مطربه عن معلومات والفنيةعلى الشخصية أخبارهم وآخر ويمكنهالمفضل

وأماكن والمستشفيات الطبية الخدمات عن معلومات على قالحصول وفتراتالت سو 

.(2008،خلفويةالجدا)الخصوماتالموسمية

ومنافعهاماو،ظهرتكيفويةلكتروناإلالتجارةماهيةسبقفيمارأينا خصائصها

رهذاو،سريعومستمرتطورفي يةلكترونالتجارةاإلأنإال،ومميزاتهاوعيوبها  يبرزالت طو 

يةلكتروناإلالتجارةنموذجالنماذجهذهأهممنو،يةلكتروناإلللتجارةجديدةنماذجظهورفي

تنق هلة   .الم 
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 : ةالدراسات السابق: اثالثً 

موضوع السابقة الدراسات من الكثير قناقشت اإلالت سو  التجارةنترنتعبر في

عاملكتروناإل بشكل اإلوية التجارة تنق هلةيةلكترونموضوع قاملكولذ،بشكلخاصالم  تفقد

لهةالباحث توافر ما الصـددابمراجعة هـذا بدءً،في زمني تتابع في عرضه يتم اوسوف

أدناه:الموضحكمافيالشكلباألحدثفاألقدم

الدراساتالسابقة(تصنيف2-2شكل)

المصدر: من إعداد الباحثة 

 :ية بشكل عاملكترونالدراسات التي تتناول عوامل قبول التجارة اإل 2-14

الخبرةوسهولةويلكترونتلكالدراساتعلىمتغيراتمثلتصميمشكلالموقعاإلكزتر     

 ت:ومنأهمتلكالدراسا،مانواألاالستخداموالفائدةوالخصوصية

االت هصاالتمدىاستخدامالمؤسساتالعاملةفيمجال(2015)ناقشتدراسةالرباطابي -

اال التواصل لمواقع السودان المحتوى،يجتماعفي تحليل على البحث الموجودوركز

الدراسات السابقة

الدراسات التي تتناول عوامل قبول 
ل التجارة اإللكترونية المتنقلة بشك

خاص

الدراسات التي تناولت 
عوامل سهولة االستخدام 
والمنفعة والمخاطر 

المدركه

الدراسات التي تناولت 
عوامل واجهة تصميم 

التطبيق 

الدراسات التي تتناول عوامل قبول 
التجارة اإللكترونية بشكل عام

الدراسات التي تناولت 
عوامل تصميم شكل 
الموقع اإللكتروني

الدراسات التي تناولت 
عوامل الخبرة وسهولة 
االستخدام والمنفعة 

مانوالخصوصية واأل
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معه المتصفحين تفاعل ومدى المخلتفة المواقع هذه،في بتحليلشكلومضمون وذلك

في البحث مجتمع وتمثل الترويجية لألهداف وتحقيقها جودتها مدى وتحديد المواقع

اإل على المؤسسات النترنتمواقع الموقععي هنةوتكونت ومضمون شكل تحليل من

بوك،يلكتروناإل فياالت هصاالتلمؤسسات،اليوتيوب،لنكدإن،تريتو،الفيس الجوالة

زينالسو في المتمثلة هذهنتائجوأشارت،السودان-MTN،سوداني،السودان-دان

يةوإضافةجتماععلىالشبكاتاالاالت هصاالتاالهتمامبشكلمواقعضرورةإلىالدراسة

العناصرالتيتؤديإلىجذبالمتصفحينوالمتمثلةفيالرسومواإليضاحاتوتحديث

 ن.عددمنالمتصفحيالمحتوىلضمانالحصولعلىأكبر

دراسة - ووسائلالمحمولةالهواتفاستخدامتأثيرChang (2015) and Makkiناقشت

ومثبطاتلمحفزاتمتعمقفهمفييةلكتروناإلالتجارةقبولعلىيجتماعاالالتواصل

أنهوالدراسةإليهتوصلتماوأهم،السعوديةالعربيةالمملكةفييةلكتروناإلالتجارة

عندوخاصةا،جدًّمرتفعيةجتماعاالالتواصلوسائلوالمحمولةالهواتفاستخدام

أنوينبغيعلى ،نترنتاإلإلىللوصولاستخدامها عنداألمرهذافيتنظرالشركات

مواقعهاإنشاء تتعلقمشاكلأيوجودعدميضمنبمانترنتاإلشبكةعلىوتصميم

جانب.المختلفةاألجهزةمنارالزو جميعلدىالشاشةبحجم التجارةآخرومن فإن

تنق هلةيةلكتروناإل فيالهواتفالمحمولةاستخدامالرتفاعوفقاكبيرةفرصةأيًضالديهاالم 

 ة.المملك

التجارةاعتمادإلىع مالءالتدفعالتيالعواملALraja and Aref(2015)ناقشتدراسة -

عمانلكتروناإل سلطة في مثلالدراسةهذهركزت،ية المتغيرات المخاطرعلى

المدركةوالفائدةالمتوقعة،االستخداموسهولة،المعلوماتاستخدامإساءةمخاطرو

أنية.لكتروناإلللتجارةع مالءالالعتماد الدراسة نتائج مخاطر)المتغيراتوأظهرت
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قبولعلىكبيرتأثيرلها(المتوقعةاالستخداموسهولة،المعلوماتاستخدامإساءة

 .يةلكتروناإلللتجارةع مالءال

دراسة - اإلالمدركهالمخاطرMasoud (2013)ناقشت التجارة في يةلكترونللمستهلكين

األردن سلطة المالية،المخاطر:ةالمدركالمخاطرتأثيرعلىالدراسةركزت،في

علىالمعلوماتأمنومخاطرالتسليم،مخاطروالوقت،مخاطروالمنتج،مخاطرو

قسلوك الدراسةنترنتاإلعبرالت سو  نتائج ومخاطرالماليةالمخاطرأنوأشارت

قسلوكعلىاسلبًتؤثرالمعلوماتأمنومخاطرالتسليموخطرالمنتجات عبرالت سو 

المخاطرأيًضاالنتائجوأظهرتنترنتاإل المتوقعةيةجتماعاالوالمخاطرالوقت،أن

قعلىتأثيرأيلهاليس  .نترنتعبراإلالت سو 

- ( دراسة شراءنيةعلىالمؤثرةالعواملYulihasri and Md Aminul(2011ناقشت

قخاللمنالطالب تحليلتموماليزيا،فيالعاليللتعليممؤسسةفينترنتاإلعبرالت سو 

وأشارتوواآلمانوالخصوصيةاالستخداموسهولةالفائدةمثلعواملعدة وغيرها

مانهيأهمالعواملالتيتؤثرأنالفائدةوسهولةاالستخدامواألإلىالدراسةهذهنتائج

قعلىنيةالشراءخالل  .نترنتعبراإلالت سو 

دراسة - إلىOrtega, Martı´nez and DeHoyos (2008)ناقشت تؤدي التي العوامل

اإلتطور التجارة في للعميل الشرائي إسبانيالكترونالسلوك الدراسة،يةفي وقدقسمت

اإل إلىلكترونالعميل هيثالثي وأظهرت،والخبرةوالجديدةالمحتملة:مجموعات

مثلالعواملبعض،للعميلوفقايتختلفلكتروناإلفيالشراءالخبرةمستوىأنالنتائج

مثلكماأنالعوامليلكترونزيادةعددمراتالشراءاإلمعملحوظبشكلتزدادالفائدة

 لهاتأثيرمستقر.المتوقعةاالستخدامسهولة

دراسة - على((Khalifa and Liu. 2007ناقشت تؤثر التي قالعوامل عبرالت سو 

اآلمان،نترنتاإل مثل عوامل على الدراسة نيةووركزت على وتأثيرها الخبرة
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قين ه تسو  مرةأخرىوأنتصبحعادةشرائيةبشكلدائم،وأشارتنترنتللشراءمناإلالم 

قوعادةنتائجالدراسةبأنالخبرة للسلوكالدافعةالعواملمنهينترنتعبراإلالت سو 

 .نترنتاإلعبرللتسوق

المرتبطةالفعليةوالمتوقعةالمخاطرMitchell (2001) andJarupunpholناقشتدراسة -

اعتمادايعتمديةلكتروناإلالتجارةقبولأنوأشارتنتائجالدراسة،يةلكتروناإلبالتجارة

يخشىآخرمنجانب،يةلكتروناإلللتجارةمانعاملواألفيالمستهلكثقةعلىاكبيرً

بسببللخطرتتعرضسوفبهمالخاصةالماليةالمعلوماتأنالمستهلكينمنالعديد

قفيمانواألانعدام قدالتيالمتوقعةالمخاطرمستوياتوتتحدد،نترنتاإلعبرالت سو 

كمابهايتمتعالتيالثقةبمستوياتتنقصأوتزيد منظمةتركزأنينبغيالمستهلكون

يكونبحيثالمستهلك،ثقةتعززأنيمكنالتياالستراتيجياتعلىيةلكتروناإلالتجارة

.يةلكتروناإلالتجارةفيالمشاركةعلىالمستهلكينلتشجيعكافيينوالمالئمةواآلمان

تنق ِّلة ية لكترونالدراسات التي تتناول عوامل قبول التجارة اإل 15  -2  :بشكل خاص الم 

اإل التجارة أن تنق هلةيةلكترونبما اإلالم  التجارة أنواع من نوع تناولتلكترونهي فقد ية

تنق هلةبعضالدراساتعالقةالتجارة واجهةوبسهولةاالستخداموالفائدةوالمخاطرالمدركهالم 

:وفيمايليأهمتلكالدراسات،تصميمالتطبيق

ثقةعلىتؤثرالتيالعواملAlqatan, Noor, Man & Mohemad (2016) ناقشتدراسة -

اإلواعتمادقبولفيالمستخدمين تنق هلةيةلكترونالتجارة رةالصغيالمؤسساتفيالم 

أمنوالثقة،و،التوافق:العواملجميعأنالدراسةنتائجوكشفت.فياألردنوالمتوسطة

تؤثر المدركعلىالمعلومات المخاطر وبالتاليةتقليل ثقة، هذهفيالمستخدمزيادة

 التطبيقات.
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(m-services) الجواللخدماتالمستهلكاعتمادقبولAlgethmi(2014)ناقشتدراسة -

ة:األربعوركزتالدراسةعلىالعوامل،السعوديةالعربيةالمملكةفيالطيرانقطاعفي

أشارتنتائج،حيثواالبتكاري،جتماعاالالتأثيروالفائدة،واالستخدامالمتوقعة،سهولة

شراء مثل الطيران خدمات اعتماد على كبير تأثير لها العوامل تلك أن إلى الدراسة

األجهزة طريق عن الدفع تلزم التي الخدمات من وغيرها الرحالت وحجز التذاكر

 المحمولةمنخاللتطبيقاتالجوال.

دراسة - قر2013Alkhunaizanm & Love))ناقشت على تؤثر التي اراتالعوامل

تنق هلةيةلكترونالتجارةاإلالعتمادالمستهلكين وركزت،السعوديةالعربيةالمملكةفيالم 

الدراسةعلىالعواملمثلالثقةوسهولةاالستخداموالفائدةالمتوقعةوعالقتهابقرارات

اإلالعتمادالمستهلكين تنق هلةيةلكترونالتجارة فالم  ذلك من الماديةنإبالعكس التكاليف

القيامبأنشطةعندبالسعريهتمونالالسعوديينالمستهلكينحيثإن،ليسلهاتأثيركبير

 .يةلكتروناإلالتجارة

يةلكترونلقبولالتجارةاإلاألمريكيينتوقعاتالمستخدمينBlaise (2016)ناقشتدراسة -

تنق هلة المتوقعوالجهداألداءة:التاليةفيهذهالدراسوركزتعلىالعوامل،فيأمريكاالم 

هذهأنإلىالدراسةهذهنتائجوأشارتالمتوقعةوالمخاطرالثقةويجتماعاالوالتأثير

تنق هلةيةلكترونالتجارةاإلاستخدامالعوامللهاتأثيرإيجابيفيقبول باستثناءالمخاطرالم 

اإلةالمدرك التجارة لقبول المستهلكين نية على كبير تأثير لها تنق هلة،يةلكترونليس الم 

أنتطورمنيةلكتروناإلالتجارةمعامالتعلىتعتمدالشركاتالتيبالتالييجبعلى

 تنافسية.خدماتهاكميزة

دراسة - تحدد Yadav, Sharma & Tarhini (2016) ناقشت التي التجارةقبولالعوامل

تنق هلة والتأثيرتنوعالخدمات،بأنالدراسةنتائجالهند،وأظهرتمثلناميةدولةفيالم 

،المستهلكنيةعلىكبيرتأثيرالمتوقعةلهاوالتكلفةالثقة،ةالمدركوالفائدة،يجتماعاال
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بأن الدراسة أشارت اعتماداالستخدامسهولةكما على تأثير تنق هلةالتجارةلها من.الم 

فيالعواملتعتبرأهموالخدماتالمتنوعةالثقةووجدتالدراسةأنالفائدة،آخرجانب

تنق هلةالتجارةاعتماد  .الم 

دراسة - تحددBhatti(2015)ناقشت التي تنق هلةيةلكتروناإلالتجارةقبولالعوامل ،الم 

واالبتكاروالنيةفياالستخداموسهولةالمتوقعةالفائدة:وركزتالدراسةعلىالعوامل

تنق هلة،التجارةاعتماد تؤثرقويةمحدداتنتائجالدراسةأنتلكالعواملهيوكشفتالم 

تنق هلةيةلكترونالتجارةاإلالعتمادالنيةعلى االستخداموالفائدةالمتوقعةمنأنسهولةوالم 

تنق هلةالتجارةالعتمادالسلوكيةالنيةتؤثرعلىالعواملالمهمةالتي  .الم 

يةلكترونبالتجارةاإلع مالءالعواملالتيتؤثرعلىرضاالANH (2015)ناقشتدراسة -

تنق هلة قد الخدمةجودةوتشيرنتائجالدراسةأن،فيفيتنامالم  والتكنولوجياالتيوالثقةمةالم 

المحمولة األجهزة عليها ع مالءالرضاعلىتؤثرالتيالرئيسيةالعواملهيتعتمد

اإلفيالفيتنامية تنق هلةيةلكترونالتجارة ضرورة،الم  الشركات على الدراسة واقترحت

قد تحسينوتطويرالخدمات  لعمالئها.مةالم 

دراسة - وسائلحولالمستهلكينسلوكتصوراتPelet & Lyon(2014)ناقشت

تنق هلةيةلكترونوالتجارةاإليجتماعاالالتواصل المحمولةوأظهرتالهواتفباستخدامالم 

المحمولةالهواتفيعلىجتماعاالالتواصلوسائلفياستخداماتزايدًهناكبأنالنتائج

تنق هلةللتجارةالمستهلكينوقبول إيجابيالم  اعتمادتؤثرالتيالعواملأهموبشكل على

تنق هلةالتجارة وسائلالم  التطبيقواجهةهييجتماعاالالتواصلواستخدام ،التصميم

والخصوصيةمنوسمعتهوالسرعة،المظهرالعمل،بيئةاالستخدام،سهولة اآلخرين

 .مانواأل

دراسة - الثقةحولالعميلتوقعاتVasileiadis (2014) ناقشت والمخاطرعوامل

اإلاعتمادعلىتأثيرهاوالمتوقعة حيثيةلكترونالتجارة تنق هلة، تلكالم  نتائج أشارت
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أن إلى إدراكالدراسة مثل المعلوماتوالخصوصيةحيثمنالمخاطرالعوامل أمن

اإل جودةلكترونوالدفع معرفة وعدم الجوال عبر استخداممنع مالءالتردعالمنتجي

فقدمنالعكسوعلى،المحمولالهاتفعبرالتجارة تأثيرالثقةعاملأنتبينذلك له

تنق هلةيةلكترونالتجارةاإلاستخداماعتمادفيإيجابي  .الم 

دراسة - إلىالعواملPetrova, Wang (2013)ناقشت تدفع بواسطةالدفعاعتمادالتي

فيالتجزئةتجارقبلمن(mPayment)المحمولالهاتف الصغيرة المؤسسات في

بواسطة،نيوزيالندا الدفع أنظمة فيالمحمولالهاتفوتعتبر الرئيسية األنشطة من

اإل تق،يةلكترونالتجارة شراءووالتي عملية أي في بها األجهزةإلكترونم عبر ي

االستخدام وسهولة الفائدة عوامل على الدراسة وركزت حيثالمحمولة النتائج، تشير

إلىالدراسةفيالمشاركينأنإلى ،ومريحةفعالةأنهاوسيلة(mPayment)ينظرون

متاجرالمحمولهوتوقعاتالهاتفبواسطةاعتمادالدفعفيالدافعكانآخرومنجانب

فوائدالتجزئة مزودييعنيوهذا،لعمالئها(mPayment)حول خدمةأن على)هذه

احتياجاتبينالتوازنتحقيقإلىتحتاج(والبنوكنترنتمزوديخدمةاإلالمثال،سبيل

ومعتقداتهمفيع مالءالقراراتتأثيركيفيةفياالنظروأيضً،(وعمالئهمالتجار)منكل

 .التاجرقرارصنع

التجارةاعتمادعلىتؤثرالتيالرئيسيةالعواملEze & Poong (2013)ناقشتدراسة -

تنق هلةيةلكتروناإل عاملالم  وبالتحديد ماليزيا، علىالعمريفي وتأثيرهما والدخل

المتوقعة، المتوقعة،والمتغيراتمثلسهولةاالستخدام التأثيرو،التكلفةو،الثقةوالفائدة

بأن،يجتماعاال الدراسة نتائج زيادةمعأهميةأكثريجتماعاالوالتأثيرالتكلفةوتشير

أكثرالفائدةتصبححينفيالعمر، إلىوباإلضافة،العمرانخفاضمعأهميةالمتوقعة

الفائدةمنخفضًدخاًليكسبونالذينالمستهلكينفإنذلك، األكثرالعاملالمتوقعةاكانت
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بالنسبة،أهمية التأثيرالدخلذويالمستهلكينبينما العاملهويجتماعاالالمرتفعكان

 أهمية.األكثر

يةلكترونالمستخدمينللتجارةاإلأنشطةمحدداتYee & Chong(2013) ناقشتدراسة -

تنق هلة مانوسهولةوقدركزتالدراسةعلىالعواملمثلالديموغرافيةواأل،فيماليزياالم 

وعالقتها والفائدة فيبأنشطةاالستخدام التجارةالمستخدمين تنق هلةيةلكتروناإل الم 

كبيرةعالقاتمانلهاالعوامل:سهولةاالستخداموالفائدةواألأنجميعالنتائجوأظهرت

تنق هلة،يةلكترونالتجارةاإلفياألنشطةمعمختلف كماأننتائجهذهالدراسةستكونالم 

،المناسبةالتسويقاستراتيجياتفيصياغةووضعيةلكتروناإلالتجارةلشركاتمفيدة

 .المستهلكينمنالمزيدجذبشأنهامنالتيالمناسبةالتطبيقاتتطويرعنفضاًل

يةلكتروناإلمنتطبيقالتجارةالمستخدمينتوقعاتXu & Yang(2012ناقشتدراسة) -

تنق هلة األعمالالم  ذكاء تكنولوجيا مع واألودمجها القضايا مثل مشاكل حل مانفي

المستخدمينبينكبيرةفجوةهناكأنالبحثنتائجوالخصوصية،وتظهر منتوقعات

اإل التجارة تنق هلةيةلكترونتطبيق الفعليالم  يعتقد،والواقع استخدامأنالمستخدمونكما

مانالتجارةأوخصوصيةحمايةفيساعديأنيمكنوالخصوصيةبروتوكوالتلألمن

تنق هلةيةلكتروناإل التجارية.عملياتهاتحسينعلىالشركاتوسيساعدالم 

 : السابقةالدراسات  على التعليق  2-16

تنق هلةيةلكترونزكثيرمنالدراساتالسابقةعلىأهميةالتجارةاإلرك  - كوسيلةترويجيةالم 

كماأنهاتعتبرميزةتنافسيةلهم،يجبأنتستغلهالتحقيقاألرباح،وتسويقيةللشركات

هيالخصائصوقدركزتهذهالدراسةعلىفئةاألفرادوما،وزيادةحصتهاالسوقية

تنق هلةيةلكترونالدافعةلهمالستخدامواعتمادالتجارةاإل .الم 
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ركزتتلكالدراسات،حيثالدراسةبينالكثيرمنالدراساتالسابقةوهذههناكتشابه -

التجارةاإل اعتماد تنق هلةيةلكترونعلى بالم  الخدموعالقتها االلكترونيةخصائص مثلات

االستخداموالتييلخصهاسهولةتصميمالتطبيق،مانوالخصوصية،واجهةالفائدةواأل

دةمزود)جو:وهي،أخرىحددتهاهذهالدراسةخصائصواختلفتفي(1-2)الجدول

قد الخدمة التجارة(األمانوالخصوصيةوالخبرةومةالم  التيتؤثربدورهاعلىاعتماد

تنق هلةيةلكتروناإل .الخصائصتلكعلىالم 

مختلفة - دول في الدراسات تلك تطبيق على السابقة الدراسات أغلب ثقافاتوركزت

علىفيالثقافاتوالقيمبينالمستهلكينفيتلكالدولاممايعنيأنهنـاكاختالفًمتنوعة

لمتناقش،حيثالعكسمنذلكسيكونتطبيقهذهالدراسةفيمدينةجدةبشكلخاص

أيدراسةهذاالجانب.

قبولوجوددراساتتتناولالعواملالمؤثرةعلـىةقلاتضحبمراجعةالدراساتالعربية -

تنق هلةيةلكترونالتجارةاإل التيتسلط،حيثالم  الحديثة الدراسات الدراسةمن تعتبرهذه

 ية.لكتروناإلخصائصالخدماتالضوءعلى

جدةفيخصاصالخدماتاإللكترونية(1-2جدول)

اسمالباحثالعوامل

الفائدةواالستخدامعواملسهولة

(yadav, Sharma & Tarhini,2016)

(Bhatti,2015) 

(Pelet & Lyon,2014) 

(Algethmi,2014) 

(Alkhunaizanm & Love,2013) 

(Petrova, Wang,2013) 

(Eze & Poong,2013) 

(Yee & Chon,2013) 
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مانوالخصوصيةعواملاأل

(Pelet & Lyon,2014) 

(Vasileiadis,2014) 

(Yee & Chon,2013) 

(Xu & Yang,2012) 

 (Pelet & Lyon,2014)تصميمالتطبيقعواملواجهة

 (Khalifa and Liu, 2007)تتعلقبالخبرةعوامل

قد عواملجودةمزودالخدمة  (ANH, 2015)مةالم 

ةالمدركعواملالمخاطر

(Blaise,2016) 

(Alqatan, Noor, Man & Mohemad,2016) 

(Vasileiadis,2014)
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 الثالث الفصل 

 منهجية الدراسة 

مة3-1 قد ِّ    :الم 

اإلةالباحثتناولت الدراسة من الفصل هذا ات جراءاتفي التي لتحقيقالمنهجية بعت

الرئيس دراسةيالهدف في المتمثلة فيللدراسة اإللكترونية الخدمات خصائص قبولدور

اإلع مالءال تنق هلةيةلكترونللتجارة جدةالم  مدينة حيثفي استعراض، المستخدمتم ،المنهج

إجراءاتحيثمنتاألوليةأداةالدراسةالتياستخدمتلجمعالبيانا،الدراسةعي هنةمجتمعو

تحديدثم،المطلوبةاألوليةالبياناتلجمعمتهاءوذلكللتحققمنمدىمال،هاواختبارثباتهائبنا

و منعي هنةمجتمع الحيثالدراسة اختيار كيفية الديمعي هنةبيان والخصائص غرافيةوونوعها

فيعي هنةل تمثلت التي قينعي هنةالدراسة ه تسو  يقومونالم  الذين الذكية األجهزة قعبر بالت سو 

ة.تطبيقاتالجوالواألجهزةالذكيةالمحموليعبرلكتروناإل

 ة: منهج الدراس  3-2

تأخذبهالدولالمتقدمةعلىنطاقواسع،وتسعىايشكلاالهتمامبالبحثالعلمياتجاًه

إلى النامية االقتصاديةالت وص لالدول أوضاعها وتطوير المختلفة مشكالتها لمجابهة به

اعنهوتعبيرً،منهذااالتجاهالعاماوجاءاالهتمامالمتزايدبالبحثالعلميجزءًة.يجتماعواال
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،(21ص:،2008)العزاوي،لتقدمفيأيمجتمععلىأساسأناإلنسانهومصدرالقوةوا

ي وبالتالي العلمي البحث منهج يسعد فإن طريق خريطة الحلولبمثابة إليجاد الباحث لكها

بحثه المراد الظاهرة المعلوماتحول لجمع المستخدمة األدوات منخالل البحثية ا.لمشكلته

تتعدداكوهن الذي الوصفي والمنهج التجريبي، البحث منها العلمي البحث مناهج من العديد

ة.أنواعهمنهاعلىسبيلالمثالالدراساتالمسحيةوالدراساتالتطويريةوالدراساتالتتبعي

يعتمداليوبالت والذي التحليلي، الوصفي المنهج أساسيعلى بشكل الدراسة تعتمدهذه

ةنه"مجموعأعلىاستخداماألساليباإلحصائيةالوصفيةوالتحليلية،ويعرفالمنهجالوصفيب

الظاهرةجراءاتاإل لوصف تتكامل التي اعتمادًأوالبحثية الحقائقالموضوع جمع على ا

ىلإداللتهاوالوصولستخالصاالاودقيقًكافيًوتصنيفهاومعالجتهاوتحليلهاتحلياًلوالبيانات

نالمنهجالوصفيالتحليلييهدفإلىإوفيذاتالسياقف(.2014نتائج"،)مطاوعوالخليفة،

أوإداريةأوإنسانيةأويةاجتماعالكيفيلظاهرةأو"صفةالبحثالتيتستهدفالوصفالكمي

معًمةمجموع المترابطة الظواهر المختلفةن البيانات جمع أدوات استخدام منخالل وهيا

الظواهرمحلالدراسةواضحةبدرجةيسهلأوالمقابلةوالمالحظةوغيرهاممايجعلالظاهرة

تحديدً المشكلة تحديد تمهيدًواقعيًّامعها )األشعري،االختا الفروضحولها" ص:،2007بار

نيساعدفيالوصولأوتفترضالباحثةأناستخدامهذاالمنهجفيالدراسةمنشأنه(.118

إلىأهدافهذهالدراسة.

 ة:الدراس عي ِّنة و  مجتمع  3-3

قيقوموننالدراسةالحاليةيتمثلفيجميعاألفرادفيمدينةجدةالذيمجتمع عبربالت سو 

مواقعالمحمولةاألجهزة من اإلالذكية اختيارالدراسةعي هنةأماة.يلكترونالبيع تم عي هنةفقد

وبعدتوزيع،(منالمتسوقين400بعدد)عي هنةقدرحجمال،حيثعشوائيةممثلةلمجتمعالبحث

تمGoogle Drive)يوعبرجوجلدرايف)جتماععبروسائلالتواصلاالايًّإلكتروناالستبيان
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)الحصول عدد ال402على أفراد من فيعي هنة( اعتمادها جرى والتي بالدراسة المستهدفين

ة.تحليلبياناتالدراس

 ة: أدوات الدراس 3-4

أداة )االستبانة(احتوت بالالدراسة ديموغرافيةخاصة بيانات النوع،:شملتعي هنةعلى

كمااحتوتأداةالدراسة(.والوظيفة،الدخلوالمؤهلالتعليمي،وية،جتماعالحالةاالوالعمر،و

مثل الدراسة بموضوع متعلقة أخرى أسئلة اإل:على باستخدام استخدامو،نترنتالمعرفة مدة

عددمراتو،فياألجهزةالذكيةنترنتعددساعاتاستخداماإلو،فياألجهزةالذكيةنترنتاإل

(.عبراألجهزةالذكيةالشراءباستخدامتطبيقاتالبيع

االستبانةمنستةمحاور تكونت فقد الدراسة  الباحثة فيهااستخدمت والتيأمامحاور

 غير يعني(1)حيثإن،(5)–(1)من المقياس درجات تتراوح،حيثالخماسي ليكرت مقياس

 :هيكمايليوتلكالمحاور،اموافقتمامً تعني(5)واإلطالق، على موافق

ت.فقرا6اشتملهذاالمحورعلى،حيثسهولةاالستخدام:المحوراألول

ت.فقرا5علىيحتوي،حيثالمنفعة:المحورالثاني

ت.فقرا4احتوىعلى،حيثتصميمالمحتوى:المحورالثالث

ت.فقرا7اشتملهذاالمحورعلىعدد،حيثاألمانوالخصوصية:المحورالرابع

قد المحورالخامس:جودةمزودالخدمة ت.فقرا4احتوىهذاالمحورعلىمة،حيثالم 

ت.هذاالحورعلىثالثفقراواحتوى،الخبرة:المحورالسادس
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الدراسةفيمجموعها أداة فإن )تحتويوبالتالي بينمحاورها29على فقرةموزعة )

الستةالسابقة.

 الصدق والثبات ألداة االستبيان: إجراءات  3-5

السيكوميترية الخصائص اختبار من للتحقق تستخدم التي األساليب من العديد هناك

األولية البيانات جميع في المستخدمة القياس عدة،ألدوات استخدام تم الدراسة هذه وفي

تمعرضأداة،حيثالظاهري()منبينهاالصدقالمنطقيوتحققمنصدقاألداةللإجراءات

األولية صورته في تصميمه بعد مناالستبيان عدد مجالالمختصينعلى في األكاديميين

صدقاالتساقالداخليكماتماستخدام.(90ص:(2)بالملحقرقم)ةموضحالبحثالعلمي

تمقياسدرجةارتباط،حيث(مفردةمنمجتمعالبحث33االستبانةعلىعدد)وذلكبتطبيق

( رقم بالجدول موضح كما إليه، تنتمي الذي المحور مع فقرة التالي1-3كل حيث( بينت،

كماأن،ترتبطمعالدرجةالكليةللمحورالذيتنتميإليهنتائجهأنغالبيةفقراتأداةاالستبيان

،(0.949-0.517تراوحتمن)،حيث(0.01عند)اجميعقيممعامالتاالرتباطدالةإحصائيًّ

الدراسةتتمتعبدرجةمرتفعةمنالصدقوبالتالي أداة مما،نستنتجمنذلكأنجميعفقرات

ا.منهيعنيأنهاتحققأهدافالقياسالمرجوة

معامالتاالرتباطبيندرجةكلعبارةمعالدرجةالكليةللمحورالذي(1-3)جدولرقم
تنتميإليه

:المنفعةالمحور الثانيسهولةاالستخدام:المحور األول 
محتوى:المحور الثالث
التصميم

رقم
العبارة

قيممعامالت
االرتباط

رقم
العبارة

قيممعامالت
االرتباط

رقم
العبارة

قيممعامالت
االرتباط

1**0.8647**0.68112**0.924

2 **0.7838**0.81713**0.864
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:المنفعةالمحور الثانيسهولةاالستخدام:المحور األول 
محتوى:المحور الثالث
التصميم

رقم
العبارة

قيممعامالت
االرتباط

رقم
العبارة

قيممعامالت
االرتباط

رقم
العبارة

قيممعامالت
االرتباط

3 **0.7599**0.83414**0.836

4 **0.73810**0.89015**0.773

5 **0.51711 **0.821

6**0.862

األمان:المحور الرابع
والخصوصية

جودة: المحور الخامس
قد مزودالخدمة مةالم 

الخبرة:المحور السادس

16**0.61423**0.83227**0.949

17**0.65024**0.84228**0.923

18**0.80325**0.71629**0.920

19**0.87126**0.717

20**0.797

21**0.820

22**0.804

.(0.01عندمستوىالمعنوية)ااالرتباطدالإحصائيًّ**تعنيأنمعامل

   ة:ثبات أداة الدراس 3-6

كرونباخ ألفا ومعامل النصفية التجزئة طريق عن الدراسة أداة ثبات من التحقق ،تم

:حيث

النصفية التجزئة الدراسةعنطريق أداة ثبات بحساب الباحثة وذلكمنخالل،قامت

عن الزوجية للبنود الكلية والدرجة الفردية للبنود الكلية الدرجة بين االرتباط عالقة حساب

بيرسون االرتباط معامل براون،طريق سبيرمان معامل طريق عن تصحيحه ثم ومن

حيثلالرتباط الزوجية، والبنود الفردية البنود بين بيرسون االرتباط معامل قيمة أن يتضح

)بل الداللة)(ودالةإحصائي0.690ًّغت قيمةمعاملسبيرمان،(0.01اعندمستوى بلغت كما

نستنتجمنذلكأنوبالتالي،(0.01عندمستوىالداللة)ا(وهيدالةإحصائي0.817ًّبراون)



56 
 

ثباتً إلىسالمةاأداةاالستبيانتحقق الباحث الدراسةإجراءاتمرتفعا،ممايطمئن أداة ،بناء

:(أدناهيوضحذلك2-3والجدولرقم)

معامالتثباتاالستبيانعنطريقالتجزئةالنصفية(2-3جدولرقم)

 قيمة معامل الثبات  المعامل 

0.690**معاملبيرسونلالرتباط

0.817**معاملسبيرمانبراون

.(0.01عندمستوىالداللة)اتعنيأنمعاملاالرتباطدالإحصائيًّ**

كماقامتالباحثةباختبارثباتأداةالدراسةومحاورهامنخاللحسابمعامالتألفا

بالجدولرقم) الدراسةولألداةككلكماهومبين أداة لكلمحورمنمحاور (3-3كرونباخ

حيثالتالي أنبي ، نتائجه ثباتًنت تحقق الدراسة حيثامرتفعًاأداة ،( قيمته ،(0.933بلغت

ايفوقالحدالمسموحبهلثباتأداةاعاليًنستنتجمنذلكأنأداةاالستبيانحققتثباتًوبالتالي

 ا.يمكنتعميمه،وبالتاليممايدعمالوثوقبالنتائجالتيتتوصلإليها،القياس

ورأداةالدراسةوالثباتالكليعنطريقألفاكرونباخمعامالتثباتمحا(3-3)جدولرقم

   المحاور الرقم
عدد 
 البنود 

معامل ألفا  
 كرونباخ 

60.818سهولةاالستخدام:المحوراألول 1

50.885المنفعة:المحورالثاني 2

40.865تصميمالمحتوى:المحورالثالث 3

70.881والخصوصيةاألمان:المحورالرابع4

قد جودةمزودالخدمة:المحورالخامس5 40.761مةالم 

30.915الخبرة6

290.933الثباتالكليلالستبيان

 اإلحصائية المستخدمة:   األساليب  3-7
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تحلياًل الدراسة بيانات تساؤالتهااعلميًّاإحصائيًّلتحليل عن ويجيب أهدافها يحقق

فقد الدراسةالبحثية، التكراراتاعتمدت تمثلتفي الوصفيةوالتي األساليباإلحصائية على

غرافية،كماتماستخداموالدراسةبحسبالخصائصالديمعي هنةوالنسبالمئويةوذلكلتوصيف

المعيارية واالنحرافات الحسابية در،المتوسطات لقياس الوذلك أفراد استجابة حولعي هنةجة

استخدممعاملاالرتباطبيرسونوذلكللتحققتمباإلضافةإلىذلكفقدة.فقراتمحاورالدراس

الدراس أداة صدق براوانة.من سبيرمان ومعامل بيرسون االرتباط معامل استخدام تم كما

كرونباخ ألفا الدراسومعامل أداة ثبات من للتحقق األساليبة.وذلك بعض استخدم كما

اإلحصائيةاالستدالليةوذلكالختبارمدىوجودفروقذاتداللةإحصائيةبينوجهاتنظر

حولعي هنةأفراد الدراسةالدراسة الديممحاور الخصائص للوباختالف ،العمر)عي هنةغرافية

الخبرةو التعليميو،سنوات تحليل(.المؤهل اختبار االستداللية االختبارات هذه شملت ولقد

ة.حولمحاورالدراسعي هنةبيناستجاباتأفرادالالتبايناألحاديوذلكلقياسداللةالفروق

نحوعباراتعي هنةمعيارالحكمعلىدرجةاستجاباتأفرادال(4-3)ويوضحالجدولرقم

ي.محاورالدراسةبحسبتسلسلمقياسليكرتالخماس

عي هنةمعيارالحكمعلىاستجاباتال(4-3جدولرقم)

 درجة الموافقة  التدرج 

الأوافقبشدة1.80ألقلمن-1من

الأوافق2.60ألقلمن-1.80من

محايد3.40الي-2.60من

أوافق4.20ألقلمن-3.40من

أوافقبشدة5.0إلى-4.20من



 

 

 

 

 

 

 مناقشة نتائج البحث

 مقدمة.  ❖

 مناقشة نتائج البحث.  ❖

 ملخص النتائج الديموغرافية. ❖

 ملخص النتائج الستجابات العينة لإلنترنت.  ❖

  

الرابع الفصل   
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 الرابع الفصل 

 نتائج البحث مناقشة

مة 4-1 قد ِّ    : الم 

منالدراسةلتحليلبياناتالدراسةالتيتمالحصولالرابعخصصتالباحثةهذاالفصل

األولية البيانات لجمع كأداة االستبيان استخدام عبر أهدافوعليها تحقيق في تساهم التي

ع مالءالتيتؤثرفيقبولالبالخصائصالدراسةمنخاللاختبارفرضياتالدراسةالمتعلقة

اإل حيثيةكترونلللتجارة تنق هلة، استجابةالم  على الحصول )تم عدد فرد402من أفراد( من

قينمنعي هنةال ه تسو  بالمملكةالعربيةالسعوديالم  تمإدخالة.عبراألجهزةالذكيةفيمدينةجدة

،بعد20(اإلصدارSPSSفيبرنامجالتحليلاإلحصائيبالرزمةاإلحصائية)بياناتالدراسة

ة.ترميزوتوصيفمتغيراتالدراسأنتم

 ث: مناقشة نتائج البح4-2

ولتحليلبياناتالدراسةاستخدمتالباحثةاألساليباإلحصائيةالوصفيةوذلكلتوصيف

استجابات لتقدير المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخدام تم كما الدراسة، عي هنة

محاور فقرات حول العي هنة )أفراد كاي مربع اختبار استخدام تم كما الدراسة،
2

وذلك )

الختبارصحةفرضياتالدراسة.
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التصور وفق سيكون الفصل هذا في الدراسة بيانات تحليل فإن سبق ما على وبناًء

التالي:

التيتشمل:توصيفأفرادالعي هنةالمشاركينفيالدراسةبحسبالخصائصالديموغرافيةأوالً 

)النوع،العمر،والحالةاالجتماعية،والمؤهلالتعليمي،والدخلوالوظيفة(.

 استجابات أفراد العي ِّنة حول األسئلة المتعلقة بموضوع الدراسة. : ثانيًا

 : ة غرافيوبحسب المتغيرات الديم عي ِّنةتوصيف ال:أوالً 

ال أفراد قينمنعي هنةتمتوصيف ه تسو  المحمولةالم  الذكية اوفقً،بمدينةجدةعبراألجهزة

الديم )النوعوللمتغيرات االوالعمر،و،غرافية التعليمي،و،يةجتماعالحالة الدخلوالمؤهل

:(التالي1-4كماسيردفيالجدولرقم)(والوظيفة

قينع مالءالعي هنةتوصيف(1-4جدولرقم) ه تسو  بحسبعبراألجهزةالذكيةالمحمولةالم 
غرافيةوالمتغيراتالديم

 النسبة المئوية %  العدد  النوع -1

15739.1ذكر

24560.9أنثى

 العمر -2

13433.3سنة30إلى-20

17543.5سنة40إلى-31

8420.9سنة50إلى-41

92.2سنة60إلى-51

يةجتماعالحالةاال -3

27468.2متزوج

12831.8غيرمتزوج

 المؤهل التعليمي  -4

7217.9ثانوي

4210.4دبلوم
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24661.2بكالوريوس

4210.4دراساتعليا

 الدخل الشهري بالاير  -5

4,00011428.4أقلمن

4,000-8,0008019.9

8,000-12,00010626.4

12,000-16,0007719.2

16,0000256.2أكثرمن

   الوظيفة  -6

4410.9طالب

19047.3موظفقطاعحكومي

7117.7موظفقطاعخاص

7618.9ربةمنزل

215.2أعمالحرة

 .2017بياناتالدراسةالميدانية:المصدر

ال بتوصيف والمتعلقة أعاله بالجدول المؤشرات من المتغيراتعي هنةويتضح بحسب

:غرافيةمايليوالديم

بتوزيع - والخاصة أعاله بالجدول النتائج النوععي هنةأظهرت بحسب نسبة،البحث أن

بلغت ال60.9اإلناث أفراد إجمالي من الذكورعي هنة% نسبة بلغت بينما ،39.1%،

فيوبالتالي النسائي العنصر مشاركة أن السابقة المؤشرات من الدراسةنستنتج هذه

بواقع وارتباطه الدراسة موضوع لحداثة ذلك يعود وربما األبرز قكانت اليومالت سو 

نتيجةللتطوراتالمتالحقةفياستخداماألجهزةالذكيةإلنجازالعديدمنالمعامالتالتي

 تخصإنساناليوم.

تائجأنغالبيةأفرادقدأسفرتالن،بحسبالعمرعي هنةبينتالنتائجبالجدولأنتوصيفال -

%،43.5يشكلوننسبة،حيث(سنة40منألقل-30أعمارهمفيالفئةالعمرية)عي هنةال

%20.9فيحينأن،(سنة30إلى-20تراوحتأعمارهممابين)%33.3بينماهناك
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%فقطأعمارهمفي2.2(سنة،بينماهناك50إلى-41أعمارهمفيالفئةالعمرية)تقع

 ة.(سن60-51الفئةالعمريةاألخيرة)

ال أفراد غالبية أن السابقة المؤشرات من يتبين الدراسةعي هنةوبالتالي في المشاركين

وهذايبينأنالشرائح،سنةفمادون40%أعمارهم76.8حيثإن،أعمارهمشبابيةالحالية

 .نترنتالشبابيةهياألكثراستخداملألجهزةالذكيةللتسوقعبراإل

فقدأظهرتالنتائجأنغالبيةأفراد،بحسبالمؤهلالتعليميعي هنةفيمايتعلقبتوصيفال -

بينماحملةالثانويةفأقليشكلون،%منحملةدرجةالبكالوريوس61.2وبنسبةعي هنةال

أن17.9نسبة حين في الدبلوم%10.4، حملة من كذلك،% الماجستير حملة بينما

%.10.4النسبةالسابقةذاتيشكلون

يشكلحملة،حيثنيمنالشبابالجامعيعي هنةوبالتالينستنتجمماسبقأنغالبيةأفرادال

 %.61.9البكالوريوسالغالبيةبنسبة

أن،يةجتماعالبحثبحسبالحالةاالعي هنةبينتالنتائجبالجدولالسابقوالخاصةبتوزيع -

المتزوج النينسبة أفراد %منإجمالي68.2وبنسبةعي هنةوالمتزوجاتيشكلونغالبية

ال المتزوجينعي هنةأفراد غير نسبة بلغت بينما أنوبالتالي،31.8%، مماسبق نستنتج

غيرهميالمتزوج من مشاركة أكثر من،ن للتسوق األسر من اهتمام وجود يعني مما

 ة.األجهزةالذكيأوباستخدامالجوالنترنتاإل

بيناجاءمتقاربًعي هنةفقدكشفتالنتائجأنتوصيفالبحسبالدخلعي هنةأماتوصيفال -

المختلفة الدخل إن،شرائح منحيث أقل دخلهم نسبتهم4,000الذين بلغت لاير

ال،28.4% ألفراد مقارب )عي هنةوهذا بين ما يتراوح دخلهم ،(12,000-8,000الذين

-4,000%يتراوحدخلهممابين)19.9فيحينأنهناك،%26.4سبتهمبلغتنحيث
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الذين16,000-12,000%يتراوحدخلهممابين)19.2بينماهناك،(8,000 بينما ،)

 %فقط.6.2يمثلوننسبة16,000دخلهمأكثرمن

ال - أفراد المختلفةجاءمتوعي هنةوعليهنستنتجمماسبقأنتوزيع الدخل اازنًبينشرائح

قممايعنيأنعاملالدخلاليحدمنممارسة،ماإلىحد  عبرالجوال.الت سو 

فقدبينتالنتائجبالجدولالسابقأنموظفيقطاع،للوظيفةاالدراسةوفقًعي هنةأماتوزيع -

مشاركة نسبة أعلى على حازوا قد حيثالحكومة المرتبة47.3بلغت، في ويليهم %

من بنسبةحيثالثانية المنازل ربات جاءت18.9النسبة الثالثة المرتبة في بينما ،%

بنسبة الخاص القطاع موظفي نسبة،%17.7مشاركة شكلوا قد الطالب أن حين في

الذينيعملونفيمجالاألعمالالحرةأقلعي هنةبينماجاءتمشاركةأفرادال،10.9%

 %.5.2مشاركةوبنسبة

 ة: وغرافي ملخص النتائج الديم

بين إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة هناك أن الدراسة الخدماتبينت خصائص

مؤهلالتعليمي،الو،يةجتماعالحالةاالوالعمر،و،غرافية)النوعوالمتغيراتالديمويةلكتروناإل

كماأشارتالنتائجإلىأننسبةالنساءأعلىمننسبةالذكورفياستخدام(.الدخلوالوظيفةو

تنق هلة،يةلكترونتطبيقاتالتجارةاإل الفئةالشبابيةهياألكثراستخداملألجهزةالذكيةكماأنالم 

اإل عبر حيثنترنتللتسوق ما، أعمارهم )تترواح من-30بين حاملين40ألقل من سنة )

نهمأكثرمشاركةمنغيرهمممايأنالمتزوجكما،وهيالنسبةاألعلىيوسدرجةالبكالور

علىالرغممنأنتخداماألجهزةالذكيةباسنترنتيعنيوجوداهتماممناألسرللتسوقمناإل

ممارسة يحدمن الدخلال قعامل الدخلالت سو  نسبةعامل لتقارب الذكية األجهزة بينعبر
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أنموظفيقطاعالحكومةقدحازواعلىأعلىنسبةفيالشراءعبرباإلضافةإلىعي هنةأفرادال

استخداماألجهزةالذكية.

 : حول األسئلة المتعلقة بموضوع الدراسة عي ِّنة ا: استجابات أفراد الثانيً 

ال أفراد استجابات هنا الباحثة بموضوععي هنةتناولت والمتعلقة األسئلة ببعض المتعلقة

حيثالدراسة ال، أفراد استجابات وتفسير تحليل باإلعي هنةتم المعرفة مدة،نترنتبخصوص

اإل الذكيةنترنتاستخدام األجهزة استخدامو،في ساعات األجهزةنترنتاإلعدد في اليومي

الذكية،الذكية الجواالت في البيع تطبيقات باستخدام الشراء عمليات مرات حيثوعدد تم،

ة:توضيحالنتائجكماهومبينبالجداولالتالي

نترنتحولمستوىتقييممعرفتهمباإلعي هنةاستجاباتأفرادال(2-4جدولرقم)

 النسبة المئوية %  العدد  مستوى المعرفة 

71.7ضعيفة

8721.6جيدة

17643.8اجيدةجدًّ

13232.8ممتازة

%402100.0المجموع

( رقم بالجدول النتائج من هناك2-4يتضح أن أعاله ال1.7( أفراد من فقط عي هنة%

باإل معرفتهم مستوى أن بينمانترنتيعتقدون معرفتهم21.6ضعيف، مستوى يقيمون %

ايعتبرجيدًنترنت%يعتقدونأنمستوىمعرفتهمباإل43.8بأنهجيد،فيحينأننترنتباإل

اإلاجدًّ استخدام في مستواهم أن يعتقدون الذين نسبة بلغت بينما مننترنت، وخاصة ممتاز

.عي هنةرادال%منإجماليأف32.8خاللاألجهزةالذكيةيشكلوننسبة

فياألجهزةالذكيةنترنتحولمدةاستخداماإلعي هنةاستجاباتأفرادال(3-4جدولرقم)
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 النسبة المئوية %  العدد 

184.5أشهر6أقلمن

102.5إلىسنتين–منسنة

4611.4إلىثالثسنوات–منسنتين

32881.6أكثرمنثالثسنوات

%402100.0المجموع

وبنسبةعاليةبلغت،عي هنة(أعالهأنغالبيةأفرادال3-4يتضحمنالنتائجبالجدولرقم)

لإل81.6 استخدامهم مدة ثالثنترنت% من أكثر الذكية األجهزة هناك،سنواتفي   بينما

)سنتين11.4% بين ما تتراوح استخدامهم ثالث–مدة هناك،سنوات(إلى أن حين في

أقلمن4.5 استخدامهم مدة هناك،أشهر%6 ال2.5بينما أفراد استخدامهمعي هنة%من مدة

(.إلىسنتين–فياألجهزةالذكيةتراوحتمابين)سنةنترنتلإل

فياألجهزةالذكيةقدنترنتنسبةاستخداماإلوبالتالينستنتجمنالمؤشراتالسابقةأن

نترنتلميعدهناكعائقيحولدوناستخداماإل،حيثتزايدتمعدالتهافيالسنواتاألخيرة

وخاصةمعتوفرتقنياتالجيلالرابع.،فياألجهزةالذكية

اليوميفينترنتاستخداماإلحولعددساعاتعي هنةاستجاباتأفرادال(4-4جدولرقم)
األجهزةالذكية

 النسبة المئوية %  العدد  

61.5أقلمنساعة

369.0ألقلمنساعتين–منساعة

10927.1ساعات4ألقلمن–منساعتين

25162.4ساعاتفأكثر4

%402100.0المجموع

%أنعدد62.4وبنسبةعي هنة(أعالهأنغالبيةأفرادال4-4يتضحمنالنتائجبالجدول)

%27.1  بينماهناك،ساعاتفأكثر4فياألجهزةالذكيةنترنتساعاتاستخدامهماليوميلإل
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)ساعتينعددساعات بين ما تتراوح هناك،(ساعات4ألقلمن–استخدامهم أن فيحين

استخدامهممنساعة9.0 أفراد1.5بينماهناك،ألقلمنساعتين–%عددساعات %من

فياألجهزةالذكيةأقلمنساعة.نترنتعددساعاتاستخدامهملإلعي هنةال

%عددساعاتاستخدامهم62.4وبنسبةعي هنةوبالتالييتبينمماسبقأنغالبيةأفرادال

قينممايشيرإلىأنغالبية،ساعاتفأكثر4فياألجهزةالذكيةبلغتنترناليوميلإل ه تسو  الم 

مشكالتذاتمخاطر.أودونعوائقيًّاإلكترونيستطيعوناستخداماألجهزةالذكيةللتسوق

تطبيقاتاتعملياتالشراءباستخدامحولعددمر عي هنةاستجاباتأفرادال(5-4جدولرقم)
األجهزةالمحمولةفيالسنةأوالجواالتالذكيةالبيعفي

 النسبة المئوية %  العدد  

7217.9ستخدمهألم

11829.4مرتين–مرة

7518.7مرات5إلى-3من

13734.1مرات5أكثرمن

%402100.0المجموع

%أنعددمرات34.1وبنسبةعي هنة(أعالهأنغالبيةأفرادال5-4بينتالنتائجبالجدول)

األجهزةالمحمولةبلغتأكثرأوعملياتالشراءباستخدامتطبيقاتالبيعفيالجواالتالذكية

هناك،مرات5من هذه%29.4  بينما باستخدام لهم الشراء عمليات مرات عدد تراوح

بين ما أن–مرة)التطبيقات فيحين الشراء18.7مرتين(، تراوحعددمراتعمليات %

الذكيةمابين) الجواالت البيعفي %17.9بينماهناك،(مرات5إلى-3باستخدامتطبيقات

 ا.عبرهيعتقدونأنهماليستخدمونتطبيقاتالبيعفيالجواالتالذكيةللتسويق

 : نترنتلإل عي ِّنة ستجابات الملخص النتائج ال
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العواملالمؤثرةعلىقبولبينتالدراسةأنهناكعالقةارتباطذاتداللةإحصائيةبين

اإلع مالءال تنق هلةيةلكترونللتجارة اإلنترنتالم  باإل)واستخدام استخدامو،نترنتالمعرفة مدة

الذكيةنترنتاإل األجهزة اإلو،في استخدام ساعات الذكيةنترنتعدد األجهزة في ،اليومي

كماأشارتالنتائج(.وعددمراتعملياتالشراءباستخدامتطبيقاتالبيعفيالجواالتالذكية

باإلأنإلى معرفتهم مستوى أن يعتقدون للذين األعلى جيدًي نترنتالنسبة كانتو،اجدًّاعتبر

ال أفراد كانتعي هنةغالبية لإلالذين استخدامهم ثالثنترنتمدة من أكثر الذكية األجهزة في

4فياألجهزةالذكيةنترنتعددساعاتاستخدامهماليوميلإلوأن،هيالنسبةاألعلىسنوات

كماأنالنسبةاألعلىللذينتكررتعملياتالشراءباستخدامتطبيقاتالبيعفي،ساعاتفأكثر

ت.مرا5األجهزةالمحمولةبلغتأكثرمنأوالجواالتالذكية

 : ةنتائج اختبار فرضيات الدراس: اثالثً 

تناولتالباحثةفيهذاالجزءمنتحليلبياناتالدراسةاختبارفرضياتالدراسةوذلك

دورخصائصفعلىهدفهاالرئيسييتمثلفيالتعر حيثإن،أجلتحقيقأهدافالدراسةمن

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءقبولالعلىالخدماتااللكترونية األجهزةاستخدامتطبيقاتبالم 

الدراسة فرضيات نتائجالذكية.والختبارصحة الجزء هذا في الباحثة أفرادآراءتستعرض

باإلضافةإلىحساباالنحرافالمعياريلكلقيمةمن،باستخدامالمتوسطاتالحسابيةعي هنةال

)كذلكتمحسابمعاملاختبارمربعكاي،قيمالمتوسطاتالحسابية
2

لعناصركلعامل(

تنق هلة،يةلكترونللتجارةاإلع مالءمنعواملقبولال :يالكماهوموضحبالجداولالتالم 

:علىوينص :نتائج اختبار الفرض األول

تنق هلةوسهولةاالستخدامتوجدعالقة" ."بينقبولالع مالءللتجارةاإللكترونيةالم 
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)وقيماختبارمربعكاي،المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعيارية(6-4جدولرقم)


2

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءقبولالوسهولةاالستخداموذلكالختبارالعالقةبين( الم 

ة  
ار
عب
 ال
قم
ر

 

 سهولة االستخدام  
المتوسط  
 الحسابي  

االنحراف  
 المعياري  

قيمة  
اختبار  
مربع  
 كاي 

الداللة  
 اإلحصائية  

15
كيفية معرفة السهل من أنه أعتقد

ق باستخدامالهاتفالجوالالت سو 
4.340.67498.320.00

24
على قادر أنني أعتقد ق الت سو 

دون الجوال الهاتف باستخدام
مساعدةخبير

4.340.78 438.780.00

32
مرن المحمول هاتفي أن أعتقد

قللتفاعلعند الت سو 
4.400.66 487.38 0.00

43
أصبح أن الممكن من أنني أعتقد

قفياماهرً الهاتفالت سو  باستخدام
الجوال

4.360.76 418.87 0.00

56
أن قأعتقد الهاتفالت سو  باستخدام

اكبيرًااعقليًّالجوالاليتطلبجهدً
4.200.91 359.77 0.00

61
أعتقدأنهمنالسهلاستخدامالهاتف
الخدمات على للعثور الجوال

 هاءوالمنتجاتالتيأودشرا

4.510.66 557.53 0.00

4.360.54المتوسطالمرجحالعام

من )يتضح رقم بالجدول استعراض6-4المؤشرات فيها تم والتي أعاله عي هنةآراء(

الوسهولةاالستخدامحولالعالقةبينالدراسة تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءقبول أن،الم 

وبالتالي،(0.54(بانحرافمعياريقدره)4.36قيمةالمتوسطالحسابيالمرجحالعامبلغت)

من النستنتج أفراد غالبية أن منخاللعي هنةذلك البيع تطبيقات استخدام سهولة أن يتعقدون

ال قبول مع قوية وعالقة كبير أثر لها الذكية اإلع مالءاألجهزة تنق هلةيةلكترونللتجارة ،الم 

قاوبكلسهولةكلماوجدالمتسوقنفسهقادرًوبالتالي يؤدي،منخاللاألجهزةالذكيةالت سو 

تنق هلةيةلكترونلكإلىزيادةثقتهلقبولالتجارةاإلذ عبرتطبيقاتالجوالالذكي.الم 

( كاي مربع اختبار قيم جميع أن أعاله بالجدول المؤشرات من يتضح كما
2

دالة )

اإلحصائيةاإحصائيًّ الداللة قيممستوى ذلك أقلمنمستوى،حيثويدعم القيم جاءتجميع
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ع مالء(.وهذايدلعلىأنهناكعالقةارتباطذاتداللةإحصائيةبينقبولال0.01المعنوية)

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإل ة.الجواالتالذكيأوعبرالجواالتالذكيةوسهولةاستخداماألجهزةالم 

وتعمل االستخدام سهولة تدعم التي الجوانب أهم الولمعرفة تحفيز لقبولع مالءعلى

تنق هلةيةلكتروناإلالتجارة يليالم  فيما نتناول الذكية بالجواالت البيع تطبيقات أبرزعبر

:المؤشراتالتيتبينذلك

( بالجدولرقم المؤشرات )6-4بينت رقم العبارة أن السابق نص ،(6( علىوالتي :ت

أود" التي والمنتجات الخدمات على للعثور الجوال الهاتف استخدام السهل من أنه أعتقد

استخدامهاءشرا سهولة مدى تبين التي العبارات بين من األولي المرتبة على حازت قد "

قاألجهزةالذكيةفي ،حيثويدعمذلكقيمةالمتوسطالحسابيالمرجح،نترنتعبراإلالت سو 

( )4.51بلغت قدره معياري بانحراف أنوبالتالي،(0.66( السابقة المؤشرات من نستنتج

مماساهمفي،نترنتلديهموعيباستخداماألجهزةالذكيةللتسوقعبراإلعي هنةغالبيةأفرادال

استخد في سهولة فيوجود المرغوب والخدمات المنتجات على للحصول الجوال الهاتف ام

شرائهامنجانبالعمل.

( رقم بالجدول النتائج )6-4أظهرت رقم العبارة أن أعاله نص ،(3( علىوالتي :ت

المرتبة قدحازتعلى التسوق" للتفاعلعند المحمولمرن هاتفي أن بينالثانية"أعتقد من

ذلكقيمةالمتوسطويعزز،واقعسهولةاستخدامالهاتفالذكيفيالتسوقتفسرالعباراتالتي

منيتضحوبالتالي،(0.66(بانحرافمعياريقدره)4.3440بلغت)،حيثالحسابيالمرجح

أن السابقة الالمؤشرات أفراد مرونةعي هنةغالبية أن يعتقدون الحالية الدراسة في المشاركين

للتفاعلعند المحمول قالهاتف التيتشجععلىاستخداماألجهزةعد ي الت سو  العوامل بين من

كيةللتسوقعبرالهاتفالمحمول.الذ
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:تعلىوالتينص ،(1هأنالعبارةرقم)(أعال6-4أظهرتالنتائجبالجدولرقم)كما

ق"أعتقدأنهمنالسهلمعرفةكيفية قبلباستخدامالهاتفالجوال"قدحازتعلىالمرتبةالت سو 

التياألخيرة العبارات بين عبرواقعتفسرمن للتسوق الذكية األجهزة استخدام سهولة

(بانحرافمعياري4.34بلغت)،حيثالمرجحويدعمذلكقيمةالمتوسطالحسابي،نترنتاإل

( الأنيتبينمماسبقوبالتالي،(0.67قدره أفراد الحاليةعي هنةغالبية الدراسة المشاركينفي

قيوافقونوبشدةأنسهولةمعرفةكيفية باستخدامالهاتفالجواليعدمنالعواملالتيالت سو 

تنق هلة.يةلكترونللتجارةاإلع مالءتعززقبولال الم 

بينت )كما رقم بالجدول )6-4النتائج رقم العبارة أن أعاله نص ،(5( علىوالتي :ت

ق"أعتقدأن "قدحازتعلىالمرتبةاكبيرًااعقليًّباستخدامالهاتفالجوالاليتطلبجهدًالت سو 

التياألخيرة العبارات بين الذكيفيواقعتفسرمن الهاتف قاستخدام اإلالت سو  ،نترنتعبر

المرجح الحسابي المتوسط قيمة ذلك حيثويدعم ،( قدره4.20بلغت معياري بانحراف )

السابقةأنيتبينوبالتالي،(0.91) المؤشرات المن أفراد الدراسةعي هنةغالبية المشاركينفي

قالحاليةيعتقدونبدرجةكبيرةأن ،اكبيرًاعقليًّاباستخدامالهاتفالجوالاليتطلبجهدًالت سو 

ممايشيرإلىمدىتوفرالسهولةفياستخدامالهاتفالذكيمنأجلالتسوق.

ال أفراد الباحثةمنخاللتحليلاستجابات قةبمدىوجودالمتعلعي هنةوبالتاليتستخلص

بين االستخدامعالقة تنق هلةوسهولة الم  اإللكترونية للتجارة الع مالء هناكعالقةأيقبول أن

لممارسةالتجارةع مالءاليوقبوللكترونقويةبينسهولةاستخدامالجواالتالذكيةللتسوقاإل

تنق هلةيةلكتروناإل الذكيةتؤثربصورةجوهريةعلىفإنسهولةاستخداموبالتالي،الم  األجهزة

ال اإلع مالءقبول تنق هلة،يةلكترونللتجارة الالم  أفراد غالبية أن ذلك إلى يشير ما أهم عي هنةومن

منخالل بالشراء يقومون كبيرةالذين بدرجة يعتقدون الذكية األجهزة منجدًّااستخدام أنه

،هاءالوصولإلىالخدماتوالمنتجاتالتييودونشراالسهلاستخدامالهاتفالجوالمنأجل
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الذكيجدًّاكماأنهناكمرونةعالية الهاتف إلىذلكأنغالبية،للتفاعلباستخدام باإلضافة

قين ه تسو  قلديهمالقدرةعلىاكتسابالمهارةفيالم  باستخدامالهاتفالجوال.الت سو 

:علىوينص : نتائج اختبار الفرض الثاني 

تنق هلةللتجارةقبولالع مالءوالمنفعةعالقةبينتوجد" ."اإللكترونيةالم 

والختبارهذهالفرضيةتماحتسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوإيجاد

قيماختبارمربعكاي)
2

(كماسيردفيالجدولالتالي:





يوضحالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوقيماختبارمربعكاي(7-4جدولرقم)

(
2

تنق هلةاإللكترونيةللتجارةالع مالءوقبولالمنفعةبينالمتعلقةبالعالقةعي هنةإلجاباتال( الم 

ة  
ار
عب
 ال
قم
ر

 

ب  
تي
تر
ال

 

 المنفعة 
المتوسط  
 الحسابي  

االنحراف  
 المعياري  

قيم  
اختبار  
مربع  
 كاي 

الداللة  
 اإلحصائية  

71
في البيع مواقع تطبيقات استخدام

الشراء عند الجوال من أسرع
ةطرقالشراءالتقليدي

4.071.01303.300.00

82

في البيع مواقع تطبيقات استخدام
أن يمكن الشراء عند الجوال
تساعدنيعلىاتخاذقراراتشراء

أفضل

3.971.02 236.180.00

93
في البيع مواقع تطبيقات استخدام
الجوالسوفيحسنمنأدائيعند

الشراء
3.950.94 237.180.00

104
في البيع مواقع تطبيقات استخدام
سوف الشراء عند الجوال

توفيرالماليساعدنيعلى
3.771.21 136.710.00

115
في البيع مواقع تطبيقات استخدام
العملية جودة من يحسن الجوال

3.761.06 150.290.00
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ة  
ار
عب
 ال
قم
ر

 

ب  
تي
تر
ال

 

 المنفعة 
المتوسط  
 الحسابي  

االنحراف  
 المعياري  

قيم  
اختبار  
مربع  
 كاي 

الداللة  
 اإلحصائية  

 الشرائية

3.910.82المتوسطالمرجحالعام

( بالجدولرقم المؤشرات أعاله7-4يتضحمن استعراض،( فيها تم عي هنةآراءوالتي

 وجود مدى حول الدراسة بين المنفعةعالقة  الع مالءو اإللكترونيةللتجارةقبول

تنق هلة أنقيمةالمتوسطالحسابي،قباستخدامالهواتفالذكيةوالمنفعةالعائدةمنهذاالتسو الم 

( بلغت العام )3.91المرجح قدره معياري بانحراف أنوبالتالي،(0.82( ذلك من نستنتج

قدونأنالمنفعةالناتجةمنقتعيعي هنةغالبيةأفرادال يلهاعالقةبدرجةكبيرةلكتروناإلالت سو 

ال اإلع مالءبقبول يدعملكترونللتجارة الذي الذكي الهاتف مثل الذكية األجهزة باستخدام ية

قممارسة تنق هلة.يةلكترونيوالتجارةاإللكتروناإلالت سو  الم 

يتبينمنالنتائجبالجدولأنجميعقيماختبارمربعكاي)كما
2

(تشيرإلىأنهناك

ال قبول بين إحصائية داللة ذات ارتباط اإلع مالءعالقة تنق هلةيةلكترونللتجارة والمنفعةالم 

قالناتجةمناستخداماألجهزةالذكيةفي .الت سو 

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءالمنفعةعلىقبولالولمعرفةوتشخيصأثر باستخدامالم 

:فيمايليتتناولالباحثةأبرزالمؤشراتالتيتدعمهذهالعالقةكمايلي،األجهزةالذكية

( رقم بالجدول المؤشرات )7-4بينت رقم العبارة أن أعاله نص ،(7( علىوالتي ت

مواقع تطبيقات الشراء"استخدام عند الجوال في التقليدية"البيع الشراء منطرق قدأسرع

األول المرتبة على تبينىحازت التي العبارات بين الهاتفمن استخدام من الناتجة المنفعة

المرجح،الذكي الحسابي المتوسط قيمة ذلك حيثويدعم ،( معياري4.07بلغت بانحراف )

منأهممنافعاستخداماألجهزةالذكيةؤشراتالسابقةأننستنتجمنالموبالتالي،(1.01قدره)
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قفي يأناستخدامتطبيقاتمواقعالبيعفيالجوالعندالشراءأسرعبدرجةلكتروناإلالت سو 

التقليدي الشراء بطرق مقارنة فيوبالتالي،ةكبيرة المتوفرة السرعة قفإن يلكتروناإلالت سو 

الجوال استخدام العبر تشجع التي العناصر أهم من تعد التجارةع مالءالذكي قبول على

ة.يلكتروناإل

النتائجبالجدولرقم) العبارةرقم)7-4كماأظهرت تعلىوالتينص ،(8(أعالهأن

"استخدامتطبيقاتمواقعالبيعفيالجوالعندالشراءيمكنأنتساعدنيعلىاتخاذقرارات

أفضل" حازتشراء المرتبةقد تبينالثانيةعلى التي العبارات بين قبولمن بين العالقة

اإلع مالءال الذكيلكترونللتجارة الهاتف استخدام من والمنفعة المتوسطويعزز،ية قيمة ذلك

المرجح )،حيثالحسابي )3.97بلغت قدره بانحرافمعياري نستنتجمنوبالتالي،(1.03(

أن السابقة العميلالمؤشرات تساعد الشراء عند الجوال في البيع مواقع تطبيقات استخدام

أفضل بدرجة شراء قرارات اتخاذ على كبيرة استخدام؛بدرجة منافع أهم من فإن وعليه

الجواالتالذكيةهيأنهاتتيحللعميلسرعةاتخاذقرارالشراء.

تعلىوالتينص ،(10(أعالهأنالعبارةرقم)7-4رقم)كماأظهرتالنتائجبالجدول

قد المال" توفير يساعدنيعلى الشراءسوف الجوالعند في البيع مواقع تطبيقات "استخدام

للتجارةع مالءالعالقةبينقبولالمنبينالعباراتالتيتبينقبلاألخيرةحازتعلىالمرتبة

الذكيةلكتروناإل الجواالت استخدام من والمنفعة الحسابيويعزز،ية المتوسط قيمة ذلك

حيثالمرجح ،( )3.77بلغت قدره معياري بانحراف المؤشراتيتبين،وعليه(.1.21( من

أن كبيرةالسابقة بدرجة العميل تساعد الشراء عند الجوال في البيع مواقع تطبيقات استخدام

علىتوفيرالمال.

تعلىوالتينص ،(11(أعالهأنالعبارةرقم)7-4كماكشفتالنتائجبالجدولرقم)

قدحازتعلى الشرائية" العملية يحسنمنجودة الجوال في البيع مواقع تطبيقات "استخدام
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تبين التي العبارات بين من األخيرة الالمرتبة قبول بين اإلع مالءالعالقة يةلكترونللتجارة

ةالمتوسطالحسابيويعززذلكقيم،والمنفعةالناتجةمنذلكمنخاللاستخداماألجهزةالذكية

أنيتبينمنالمؤشرات،وعليه(.1.06(بانحرافمعياريقدره)3.76بلغت)،حيثالمرجح

ال أفراد األجهزةعي هنةغالبية استخدام منافع بين من أن يرون الحالية الدراسة في المشاركين

قالذكيةفي البيعفيلكتروناإلالت سو  إلىتحسينيأناستخدامتطبيقاتمواقع الجواليؤدي

ة.يلكترونللتجارةاإلع مالءلقبولالاكبيرًاوهذايعتبردافعًة.جودةالعمليةالشرائي

وتفسير تحليل خالل من الباحثة تستنتج بينعي هنةالآراءوبالتالي بالعالقة والمتعلقة

اكعالقةارتباطذاتاستخدامتطبيقاتمواقعالبيعفيالجوالوالمنفعةالناتجةمنذلكأنهن

( المعنوية مستوى عند إحصائية في0.01داللة الذكي الهاتف استخدام بين التجارةقبول(

أنمنأهمالمؤشراتالتيتبينإلىكماأشارتالنتائجهذااالستخدام.منوالناتجةيةلكتروناإل

عند الجوال في البيع مواقع تطبيقات استخدام أن العالقة هذه بالسرعةوجود تتميز الشراء

كماتساهمهذهالتطبيقاتفيتقديمالمساعدةللعميلعلىاتخاذ،مقارنةبطرقالشراءالتقليدية

باإلضافةإلىذلكأنهاتؤديإلىتحسيناألداءعندالشراءمن،قراراتشراءبصورةأفضل

القدرةعلىاالختياروفيالوقتالمناسب.حيث

:علىوالذيينص : لثالثنتائج اختبار الفرض ا

تنق هلةللتجارةقبولالع مالءوبينتصميمالمحتوىتوجدعالقة"  ".اإللكترونيةالم 

تمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوقيمالعالقةوالختبارصحةهذه

اختبارمربعكاي)
2

(التالي:8-4(كماهومبينبالجدولرقم)

المتعلقةعي هنةيوضحالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةإلجاباتال(8-4جدولرقم)
تنق هلةللتجارةقبولالع مالءوتصميمالمحتوىبمدىوجودعالقةبين اإللكترونيةالم 
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 تصميم المحتوى
المتوسط  
 الحسابي  

االنحراف  
 المعياري  

قيم اختبار  
   مربع كاي

مستوى  
   الداللة

121
تصفحتطبيقاتمواقعأهتمبوضوح

البيعفيالجوال
4.230.88352.450.00

134
والخطوطفيمةاأللوانءأهتمبمال

تطبيقاتمواقعالبيعفيالجوال
4.100.94 289.470.00

142
أهتمبتحديثالمحتوىباستمرارفي
تطبيقاتمواقعالبيعفيالجوال

4.230.90 344.3540.00

153
أهتمباستخدامالوسائطالمتعددة

تطبيقاتالرسومالتصويريةفيو
 مواقعالبيعفيالجوال

4.120.96 270.590.00

4.170.77المتوسطالمرجحالعام

( رقم بالجدول النتائج من تحليل8-4يتضح فيها تم والتي أعاله الدراسةعي هنةآراء(

وجود بمدى يتعلق فيما الحالية الدراسة في المحتوىبينعالقةالمشاركين قبولوتصميم

تنق هلةللتجارةالع مالء الم  المحتوىةالذكياألجهزةباستخداماإللكترونية قيمة،وتصميم أن

(بانحرافمعياري4.17بشكلعامبلغت)عي هنةالمتوسطالحسابيالمرجحالعامالستجاباتال

يتعقدونوبدرجةكبيرةأنهناكعي هنةنستنتجمنذلكأنغالبيةأفرادالوبالتالي،(0.77قدره)

تنق هلة،يةلكترونللتجارةاإلع مالءأثرلتصميمالمحتوىعلىقبولال وهذايشيرإلىأنهناكالم 

قب بين إحصائية داللة ذات ارتباط العالقة اإلع مالءول تنق هلةيةلكترونللتجارة خاللالم  من

البيع لمواقع المحتوى وتصميم الذكية األجهزة المحمولاستخدام األجهزة تطبيقات ،ةعبر

اإلوبالتالي للتسوق المحتوى تصميم لللكترونفإن المشجعة العوامل من يعد لقبولع مالءي

تنق هلةيةلكترونالتجارةاإل .المحمولةباستخداماألجهزةالذكيةالم 

(أنجميعقيماختبارمربعكاي)8كمايتبينمنالمؤشراتبالجدولرقم)
2

(جاءت

نستنتجمنذلكأنهناكعالقةارتباطذات،وعليه.(0.01عندمستوىالداللة)ادالةإحصائيً
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تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءداللةإحصائيةبينقبولال وبينتصميمالمحتوىلمواقعالبيعالم 

ة.يلكتروناإل

ال قبول بين عالقة وجود تدعم التي المؤشرات وأهم أبرز الباحثة تتناول ع مالءوفيما

تنق هيةلكترونللتجارةاإل :يلكترونوتصميمالمحتوىفيمواقعالبيعاإللةالم 

النتائج )أظهرت رقم )8-4بالجدول رقم العبارة أن أعاله نص ،(12( علىوالتي ت

"أهتمبوضوحتصفحتطبيقاتمواقعالبيعفيالجوال"قدحازتعلىالمرتبةاألوليمنبين

يةوتصميمالمحتوىفيلكترونللتجارةاإلع مالءالمؤشراتالتيتدعموجودعالقةبينقبولال

اإل البيع المرجحويعزز،يلكترونمواقع الحسابي المتوسط قيمة حيثذلك ،( (4.23بلغت

أنهكلماكانتصفحتطبيقاتمواقعيتبينمماسبقوبالتالي،(0.88حرافمعياريقدره)بان

كبيرة بدرجة ذلك ساهم واضحة الجوال في الجدًّاالبيع قبول اإلع مالءفي يةلكترونللتجارة

تنق هلة باستخداماألجهزةالذكية.الم 

النتائج بينت )كما أن8-4بالجدولرقم :تعلىوالتينص ،(14العبارةرقم)(أعاله

"أهتمبتحديثالمحتوىباستمرارفيتطبيقاتمواقعالبيعفيالجوال"قدحازتعلىالمرتبة

بينالثانية المن قبول بين جوهرية عالقة وجود تدعم التي للتجارةع مالءالمؤشرات

تنق هلةيةلكتروناإل اإلالم  البيع لمواقع المحتوى المتوسط،يونلكتروتصميم قيمة ذلك ويدعم

المرجح حيثالحسابي ،( )4.23بلغت قدره معياري بانحراف منوبالتالي،(0.90( يتبين

أنكلماكانهناكاهتمامجدًّايعتقدونبدرجةكبيرةعي هنةالمؤشراتالسابقةأنغالبيةأفرادال

جدًّاساهمذلكبدرجةوكبيرة،الذكيبتحديثالمحتوىباستمرارفيتطبيقاتالبيعفيالجوال

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءفيتعزيزقبوالال ة.منخاللاستخداماألجهزةالذكيالم 
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النتائج بينت )كما العبارةرقم)8-4بالجدولرقم أن :تعلىوالتينص ،(15(أعاله

الرسومالتصويريةفيتطبيقاتمواقعالبيعفيالجوال"قدو"أهتمباستخدامالوسائطالمتعددة

عناصرتصميمالمحتوىالتيتعززالعالقةمنبينالثالثةوقبلاألخيرةحازتعلىالمرتبة

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءبينقبولال ،تطبيقاتمواقعالبيعوأهميةتصميمالمحتوىفيالم 

المرجح الحسابي المتوسط قيمة ذلك حيثويدعم ،( قدره4.12بلغت معياري بانحراف )

نستنتجمماسبقأناالهتمامباستخدامالوسائطالمتعددةوالرسومالتصويريةوبالتالي،(0.96)

ال قبول عل كبير تأثير لها الجوال في البيع مواقع تطبيقات اإلع مالءفي يةلكترونللتجارة

تنق هلة .الم 

النتائج بينت )كما رقم )8-4بالجدول رقم العبارة أن أعاله نص ،(13( علىوالتي ت

األخيرةالمرتبةنالتقدوالخطوطفيتطبيقاتمواقعالبيعفيالجوال"مةاأللوانء"أهتمبمال

المنبين التيتشجع التجارةاإلع مالءعناصرتصميمالمحتوى تنق هلة،يةلكترونعلىقبول الم 

المرجح الحسابي المتوسط قيمة ذلك حيثويدعم ،( قدره4.10بلغت معياري بانحراف )

الوبالتالي،(0.94) أفراد غالبية أن السابقة المؤشرات من االهتمامعي هنةيتبين أن يوافقون

البيعفيالجواليساهمبدرجةكبيرةفيقبولمةاأللوانوالخطوطفيتطبيقاتمواقعءبمال

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءال .الم 

ال أفراد استجابات تفسير خالل من الباحثة تستخلص تصميمعي هنةوبالتالي أهمية حول

ال قبول وأثرهعلى اإلع مالءالمحتوى تنق هلةيةلكترونللتجارة أنهناكعالقة،الم  ارتباطيتبين

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءذاتداللةإحصائيةبيناالهتمامبتصميمالمحتوىوقبولال ،الم 

باإلضافةإلى،وضوحتصفحتطبيقاتمواقعالبيعفيالجوال:ومنأهممايدعمذلكيتمثلفي

ذلكتحديثالمحتوىباستمرارفيتطبيقاتمواقعالبيع.

 :علىوينص : الرابع نتائج اختبار الفرض 
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تنق هلةللتجارةقبولالع مالءومانوالخصوصيةبيناألتوجدعالقة" ."اإللكترونيةالم 

والختبارصحةهذهالعالقةتمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوقيم

اختبارمربعكاي)
2

(التالي:9-4(كماهومبينبالجدولرقم)





المتعلقةعي هنةيوضحالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةإلجاباتال(9-4جدولرقم)
تنق هلةللتجارةقبولالع مالءومانوالخصوصيةاألبمدىوجودعالقةبين اإللكترونيةالم 

ة  
ار
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 األمان والخصوصية 
المتوسط  
 الحسابي  

االنحراف  
 المعياري  

قيم  
اختبار  
مربع  
  كاي

مستوى  
   الداللة

167
للمعلومات البائع استخدام من أقلق
غير بشكل بي الخاصة المالية

صحيحفيتطبيقاتمواقعالبيع
4.170.89312.500.00

176
بطاقة معلومات تخزين يتم أال أقلق

االئتمانالخاصةبيبطريقةآمنة
4.260.92 358.920.00

182
ال قد الموقع على البائع بأن أقلق

ايًّحقيقايكونتاجرً
4.310.87 397.680.00

193
المالية المعلومات يخترق أن أقلق

طرف بي الخاصة  ويساءآخر
ااستخدامه

4.300.90 391.260.00

205
أقلقأنأ عطىالمزيدمنالمعلومات

على أحصل حتى المنتجالشخصية
الذيأريد

4.260.91 364.890.00

211

مواقع تطبيقات في البائع أن أقلق
قداليكونلديهالمعداتالكافيةالبيع

من الشخصية المعلومات لحماية
نالمتسللي

4.340.81 416.610.00

224
معلوماتي استخدام من أقلق

 بريد إلرسال يإلكترونالشخصية
 مزعجدونموافقتي

4.260.90 381.810.00

4.270.71المتوسطالمرجحالعام
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الدراسةالمشاركينفيالدراسةعي هنةآراء(أعالهتحليل9-4بينتالنتائجبالجدولرقم)

 بين عالقة وجود بمدى يتعلق فيما والخصوصيةاألالحالية مان قبولو

تنق هلةللتجارةالع مالء الم  والخصوصيةاإللكترونية واألمان الذكي الهاتف حيثباستخدام ،

ال العامالستجابات المرجح الحسابي المتوسط قيمة أن )عي هنةأظهرت بلغت (4.27بشكلعام

( قدره معياري الوبالتالي،(0.71وانحراف أفراد غالبية أن ذلك من يتعقدونعي هنةنستنتج

وبدرجةكبيرةأنهناكعالقةارتباطقويةبيناألمانوالخصوصيةالمتوفرةفيالهاتفالذكي

الو اإلع مالءقبول تنق هلة،يةلكترونللتجارة األمالم  أن يبين فيوهذا المتوفرة والخصوصية ان

ت  يةعبرتطبيقاتلكترونلممارسةالتجارةاإلع مالءعتبرمنالعواملالمشجعةللالهاتفالذكي

البيعبالجوال.

(بعاليهأنجميعقيماختبارمربعكاي)9-4كمايتبينمنالنتائجبالجدولرقم)
2

)

(،وعليهنستنتجمنذلكأنهناكعالقةارتباط0.01عندمستوىالداللة)اجاءتدالةإحصائيً

ال قبول بين داللةإحصائية اإلع مالءذات تنق هلةيةلكترونللتجارة وبيناألمانوالخصوصيةالم 

ة.الذييتوفرمنخاللاستخداماألجهزةالذكي

التيتدعموجودعالقةوفيماتتناولالباحثةأهمالعناصرالمتعلقةباألمانوالخصوصية

ال تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءبينقبول البيعالم  المتوفرةفيمواقع واألمانوالخصوصية

:يلكتروناإل

النتائج )كشفت رقم )السابق(9-4بالجدول رقم العبارة نص ،(21أن علىوالتي :ت

المعلومات لحماية الكافية المعدات لديه يكون ال قد البيع مواقع تطبيقات في البائع أن "أقلق

األول المرتبة قدحازتعلى المتسللين" بينىالشخصيةمن تدعموجودمن التي المؤشرات

ال قبول بين اإلع مالءعالقة تنق هلةيةلكترونللتجارة البيالم  مواقع في والخصوصية عواألمان
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المرجحويعزز،يلكتروناإل الحسابي المتوسط قيمة حيثذلك ،( وانحراف(4.34بلغت

( قدره لدىوبالتالي،(0.88معياري الكافية المعدات أنعدموجود السابقة النتائج يتبينمن

المتسللين،وذلكلحمايةالمعلوماتالشخصيةمنالمتسوقعبرتطبيقاتالبيعبالجوالأوالبائع

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءيؤديإلىعدمقبولال فإنهناكأهميةكبيرةلوجودوبالتالي،الم 

الجوال تطبيقات في الحماية إيجابً،أدوات تساهم الاحتى قبول اإلع مالءفي يةلكترونللتجارة

تنق هلة ة.عبرتطبيقاتاألجهزةالذكيالم 

:تعلىوالتينص ،(18أنالعبارةرقم)السابق(9-4بالجدولرقم)كمابينتالنتائج

منبينالثانية"قدحازتعلىالمرتبةاحقيقيًّا"أقلقبأنالبائععلىالموقعقداليكونتاجرً

ال قبول بين عالقة وجود تدعم التي اإلع مالءالمؤشرات تنق هلةيةلكترونللتجارة واألمانالم 

،حيثذلكقيمةالمتوسطالحسابيالمرجحويعزز،يلكترونوالخصوصيةفيمواقعالبيعاإل

يتبينمنالنتائجالسابقةأنمنبينوبالتالي،(0.87معياريقدره)انحرافبو،(4.31بلغت)

ال التيتؤثرعلىقبول تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءعواملاألمانوالخصوصية بدرجةالم 

تاجرًجدًّاكبيرة الموقع على البائع يكون أال في سلبً،ايًّحقيقاتمثلت التأثير إلى يؤدي امما

ة.يلكترونممارسةنشاطالتجارةاإل

النتائج بينت العبارةرقم)السابق(9-4بالجدولرقم)كما تعلىوالتينص ،(18أن

يتمتخزينمعلوماتبطاقةاالئتمانالخاصةبيبطريقةآمنة"قدحازتعلىالمرتبةال"أقلقأ

يةلكترونللتجارةاإلع مالءالمؤشراتالتيتدعموجودعالقةبينقبولالمنبينقبلاألخيرة

تنق هلة سابيذلكقيمةالمتوسطالحويعزز،يلكترونواألمانوالخصوصيةفيمواقعالبيعاإلالم 

يتبينمنالمؤشرات،وعليه(.0.92معياريقدره)انحرافبو،(4.26بلغت)،حيثالمرجح

يؤكدونأنعدمتخزينمعلوماتبطاقةاالئتمانالخاصةبالعميلعي هنةالسابقةأنغالبيةأفرادال

تنق هلة.يةلكترونللتجارةاإلع مالءعلىقبولالجدًّابطريقةآمنةيؤثربدرجةعالية الم 
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النتائج )السابق(9-4بالجدولرقم)أظهرت العبارةرقم نص ،(16أن :تعلىوالتي

"أقلقمناستخدامالبائعللمعلوماتالماليةالخاصةبيبشكلغيرصحيحفيتطبيقاتمواقع

المرتبة على حازت قد بيناألخيرةالبيع" قبولمن بين عالقة وجود تدعم التي المؤشرات

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءال ويعزز،يلكترونواألمانوالخصوصيةفيمواقعالبيعاإلالم 

،(0.89معياريقدره)انحرافبو،(4.17بلغت)،حيثذلكقيمةالمتوسطالحسابيالمرجح

الوبالتالي أفراد غالبية أن السابقة المؤشرات من البائععي هنةنستنتج استخدام أن يعتقدون

بال الخاصة المالية الع مالءللمعلومات قبول على يؤثر قد صحيح غير للتجارةع مالءبشكل

تنق هلةيةلكتروناإل .التطبيقاتفياألجهزةالذكيةعبرالم 

ع مالءالخاصةبالعالقةبينقبولالعي هنةالآراءتستخلصالباحثةمنخاللتحليل،وعليه

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإل ،األجهزةالذكيةواألمانوالخصوصيةفيمواقعالبيعفيتطبيقاتالم 

في والخصوصية األمان بين إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة هناك أن النتائج بينت فقد

الذكيةتطبيقات األجهزة في الالبيع اإلللع مالءوقبول تنق هلة.يةلكترونتجارة أشارتالم  كما

ال قبول في المؤثرة والخصوصية األمان عناصر أهم أن اإلع مالءالنتائج يةلكترونللتجارة

تنق هلة وذلك،الم  البيع مواقع تطبيقات في البائع لدى الكافية المعدات وجود عدم في: تمثلت

كذلكمنبينالعواملالمؤثرة،نترنتالمتسللينوقراصنةاإللحمايةالمعلوماتالشخصيةمن

تاجرً الموقع على البائع يكون ال بأن المالية،احقيقيًّاالقلق المعلومات اختراق من الخوف

باإلضافةإلىذلكالقلقمناستخدام،ويقومبإساءةاستخدامالمعلوماتآخرللعميلمنطرف

يمزعجدونموافقةصاحبالبريد.إلكترونبريدمعلوماتالعميلالشخصيةإلرسال

:علىوينص : نتائج اختبار الفرض الخامس

تنق هلةللتجارةقبولالع مالءوبينجودةمزودالخدمةتوجدعالقة" ".اإللكترونيةالم 
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والختبارصحةهذهالعالقةتمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوقيم

اختبارمربعكاي)
2

(التالي:10-4(كماهومبينبالجدولرقم)

عي هنةيوضحالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةإلجاباتال(10-4جدولرقم)
تنق هلةللتجارةالع مالءقبولوجودةمزودالخدمةبمدىوجودعالقةبينالمتعلقة اإللكترونيةالم 

ة  
ار
عب
 ال
قم
ر

 

ب 
تي
تر
ال

 

 جودة الخدمة 
المتوسط  
 الحسابي  

االنحراف  
 المعياري  

قيم  
اختبار  
مربع  
  كاي

مستوى  
   الداللة

234
تغطيشبكاتالجوالالالسلكية
جميعالمناطقحتىالنائيةمنها

3.221.1673.100.00

242
والشبكاتاالت هصاالتجودة

الالسلكيةعلىالجوالجيدة
3.551.06 231.110.00

253
فيتطبيقاتمواقعالبيععالناتاإل

فيالجوالمفيدة
3.351.29 101.460.00

261
قد الخدمات علىتحديدبناًءمةالم 

 موقعالعميلمفيدة
4.050.86 244.220.00

3.540.83المتوسطالمرجحالعام

( رقم بالجدول النتائج تحليل10-4بينت أعاله فيعي هنةآراء( المشاركين الدراسة

 بين عالقة وجود بمدى يتعلق فيما الحالية الخدمةالدراسة مزود جودة قبولو

تنق هلةللتجارةالع مالء الم  حيثاإللكترونية المتوسط، قيمة أن العامأظهرت المرجح الحسابي

يتبينوبالتالي،(0.83انحرافمعياريقدره)بو،(3.54بشكلعامبلغت)عي هنةالستجاباتال

لجودةمزودالخدمةعلىايتعقدونوبدرجةكبيرةأنهناكأثرًعي هنةمنذلكأنغالبيةأفرادال

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءقبولال ممايشيرإلىأهميةجودة،األجهزةالذكيةباستخدامالم 

الخدمة قد مزود اإلمةالم  التجارة تنق هلةيةلكترونلممارسة البيعالم  تطبيقات األجهزةعبر على

الذكية.

( رقم بالجدول النتائج بينت )10-4كما كاي مربع اختبار قيم جميع أن بعاليه )
2

)

إحصائيًّجاءت )ادالة الداللة مستوى وبالتالي(0.01عند عالقة، هناك أن ذلك من نستنتج
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ال قبول بين إحصائية داللة ذات اإلع مالءارتباط تنق هلةيةلكترونللتجارة مزودالم  جودة وبين

ة.الخدمةمنخاللتوفيرالخدمةباألجهزةالذكي

والتيتؤثرعلىقبول،المتعلقةبجودةمزودالخدمةوفيماتتناولالباحثةأهمالعناصر

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءال :الم 

النتائج )كشفت رقم )السابق(10-4بالجدول رقم العبارة نص ،(26أن علىوالتي ت

قد "الخدمات علىتحديدموقعالعميلمفيدة"قدحازتعلىالمرتبةاألوليمنبينبناًءمةالم 

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءالمؤشراتالتيتدعموجودعالقةبينقبولال وجودةمزودالم 

اإل البيع لمواقع المرجحويعزز،يلكترونالخدمة الحسابي المتوسط قيمة حيثذلك بلغت،

قد يتبينمماسبقأنالخدماتوبالتالي،(0.86معياريقدره)وانحراف،(4.05) بناًءمةالم 

ال لقبول كبيرة بدرجة مفيدة العميل موقع تحديد اإلع مالءعلى تنق هلةيةلكترونللتجارة عبرالم 

البيع وبالتاليتطبيقات الخدمات، جودة قد فإن ذاتبناًءمةالم  العميل موقع تحديد فائدةعلى

ي.لكترونالبيعاإللتطبيقاتع مالءكبيرةوتساهمفيجذبالمزيدمنال

النتائج يتبينمن العبارةرقم)السابق(10-4بالجدولرقم)كما تنص ،حيث(24أن

الثانيةالالسلكيةعلىالجوالجيدة"قدحازتعلىالمرتبةوالشبكاتاالت هصاالت"جودة:على

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءعناصرجودةالخدمةالتيتدعمالعالقةبينقبولالمنبين الم 

اإل البيع لمواقع الخدمة مزود المرجحويعزز،يلكترونوجودة الحسابي المتوسط قيمة ،ذلك

يتبينمنالمؤشراتالسابقةأنوبالتالي،(1.06معياريقدره)وانحراف(3.55بلغت)حيث

الاالت هصاالتجودة قبول في كبيرة بدرجة تساهم الجوال على الالسلكية ع مالءوالشبكات

ة.يةعبرتطبيقاتالبيعباألجهزةالذكيلكترونللتجارةاإل
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النتائج أظهرت )كما رقم )السابق(10-4بالجدول رقم العبارة حيث(25أن تنص ،

المرتبةعالنات"اإل:على على حازت قد مفيدة" الجوال في البيع مواقع تطبيقات قبلفي

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءعناصرجودةالخدمةالتيتدعمقبولالمنبيناألخيرة منالم 

ا استخدام اإلتطبيقاتفيةالذكيألجهزةخالل المتوسطويعزز،يلكترونالبيع قيمة ذلك

المرجح )،حيثالحسابي )وانحراف،(3.35بلغت قدره يتبينمنوبالتالي،(1.29معياري

فيتطبيقاتمواقعالبيعفيالجوالعالناتيعتقدونأناإلعي هنةالمؤشراتالسابقةأنأفرادال

ال لقبول تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءمفيدةبدرجةمتوسطة البيع،الم  ممايتطلبمنمواقع

أوحقيقيةتدلعلىوجودخدمةإعالناتالتسويقيةوالتأكدمنأنهاعالناتاالهتمامبمسألةاإل

.يةلكتروناإلالبيعتطبيقاتمنتجمقدممنخالل

:تعلىنص ،حيث(23أنالعبارةرقم)السابق(10-4بالجدولرقم)كمابينتالنتائج

منها" النائية حتى المناطق جميع الالسلكية الجوال شبكات المرتبةتغطي على حازت قد "

بيناألخيرة المن قبول تدعم التي الخدمة جودة اإلع مالءعناصر تنق هيةلكترونللتجارة ،لةالم 

المرجحويعزز الحسابي المتوسط قيمة حيثذلك ،( قدرهوانحراف،(3.22بلغت معياري

يرونأنتغطيةشبكاتعي هنةيتبينمنالمؤشراتالسابقةأنغالبيةأفرادالوبالتالي،(1.16)

ال قبول في متوسطة بدرجة تؤثر منها النائية حتى المناطق لجميع الالسلكية ع مالءالجوال

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإل .الم 

والمتعلقةبالعالقةبينعي هنةوبالتالينستخلصمنخاللتحليلوتفسيراستجاباتأفرادال

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءجودةمزودالخدمةوقبولال أنهناكعالقةارتباطبينجودةالم 

الخدمة الومزود اإلع مالءقبول تنق هلةيةلكترونللتجارة حيثالم  بين، من أن النتائج كشفت

مدىالفائدةمن:تمثلتفيع مالءالوالتيتؤثربدرجةكبيرةعلى،عناصرجودةمزودالخدمة
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قد الخدمات العميلبناًءمةالم  موقع تحديد جودة،على إلى والشبكاتاالت هصاالتباإلضافة

الالسلكيةعلىالجوال.



:علىوينص :نتائج اختبار الفرض السادس

".اإللكترونيةللتجارةقبولالع مالءوالخبرةبينتوجدعالقة"

والختبارصحةهذهالعالقةتمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوقيم

اختبارمربعكاي)
2

(التالي:11-4(كماهومبينبالجدولرقم)

عي هنةواالنحرافاتالمعياريةإلجاباتاليوضحالمتوسطاتالحسابية(11-4جدولرقم)
 اإللكترونيةللتجارةقبولالع مالءوالخبرةبالعالقةبينالمتعلقة

ة  
ار
عب
 ال
قم
ر

 

ب 
تي
تر
ال

 
 عناصر الخبرة  

المتوسط  
 الحسابي  

االنحراف  
 المعياري  

قيم  
اختبار  
مربع  
  كاي

مستوى  
   الداللة

271
باستخدامتطبيقاتالقدتسوقتكثيرً

مواقعالبيعفيالهاتفالجوال
3.871.08234.870.00

283
لقداستخدمتتطبيقاتمواقعالبيع
فيالهاتفالجوالللتسوقلفترة

ةطويل
3.721.15 162.980.00

292
أتسوقعبرتطبيقاتمواقعالبيعفي
 نالهاتفالجوالفيكثيرمناألحيا

3.801.11 197.580.00

3.801.04المتوسطالمرجحالعام

( رقم بالجدول النتائج تحليل11-4بينت أعاله فيماالدراسةعي هنةأفرادآراء( الحالية

بين الوالخبرةيتعلقبمدىوجودعالقة اإلع مالءقبول تنق هلةيةلكترونللتجارة عبرمواقعالم 

الذكية باألجهزة حيثالمحمولةالبيع العام، المرجح الحسابي المتوسط قيمة أن أظهرت

ال )عي هنةالستجابات بلغت )،(3.80بشكلعام قدره يتبينوبالتالي،(1.04وانحرافمعياري

ال أفراد أنغالبية ذلك أثرًعي هنةمن هناك أن كبيرة وبدرجة فيايتعقدون قللخبرة منالت سو 
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تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءقبولالبالهاتفالذكيعلىمواقعالبيع ممايشيرإلىأهمية،الم 

في قالخبرة المحمولةمنالت سو  الذكية األجهزة عبر البيع التطبيقات للتجارةع مالءلقبول

تنق هلة.يةلكتروناإل الم 

( بالجدولرقم النتائج بينت قيم11-4كما أنجميع السابق )( كاي اختبارمربع
2

)

إحصائيًّ دالة )اجاءت الداللة مستوى وبالتالي(0.01عند عالقة، هناك أن ذلك من نستنتج

ال قبول بين إحصائية داللة ذات اإلع مالءارتباط تنق هلةيةلكترونللتجارة فيالم  الخبرة وبين

ق ة.استخداماألجهزةالذكيمنخاللمواقعالبيعمنخاللالت سو 

للتجارةع مالءوفيماتتناولالباحثةأهمالعناصرالمتعلقةبالخبرةوالتيتؤثرعلىقبولال

تنق هلةيةلكتروناإل :يلكترونفيمواقعالبيعاإلالم 

تعلى"لقدوالتينص ،(27أنالعبارةرقم)السابق(11-4بالجدولرقم)كشفتالنتائج

قداكثيرًتسوقت الجوال" الهاتف البيعفي األولنالتباستخدامتطبيقاتمواقع منىالمرتبة

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءالمؤشراتالتيتدعموجودعالقةبينقبولالبين والخبرةالم 

قفي البيعالت سو  تطبيقات المرجحويعزز،من الحسابي المتوسط قيمة حيثذلك بلغت،

)وانحراف،(3.87) قدره فينستنتجوبالتالي،(1.08معياري الخبرة وجود أن سبق مما

ق تساهمبدرجةكبيرةالمحمولةتطبيقاتمواقعالبيععبراألجهزةالذكيةبكثرةباستخدامالت سو 

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءفيقبولال .الم 

:تعلىوالتينص ،(29أنالعبارةرقم)السابق(11-4بالجدولرقم)كمابينتالنتائج

قد األحيان" من كثير في الجوال الهاتف في البيع مواقع تطبيقات عبر على"أتسوق حازت

يةلكترونللتجارةاإلع مالءالمؤشراتالتيتدعموجودعالقةبينقبولالمنبينالثانيةالمرتبة

تنق هلة فيالم  قوالخبرة خاللالت سو  الذكيةمن باألجهزة البيع قيمةويعزز،تطبيقات ذلك
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المرجح الحسابي حيثالمتوسط ،( )وانحراف،(3.80بلغت قدره وبالتالي،(1.11معياري

قيتبينمنالمؤشراتالسابقةأنقدرةالعميلعلى األجهزةالذكيةعبرتطبيقاتالبيعفيالت سو 

أغلب الفي تشجيع في كبيرة بدرجة تساهم الع مالءاألوقات قبول للتجارةع مالءعلى

تنق هلةيةلكتروناإل ة.منخاللاستخداماألجهزةالذكيالم 

"لقد:تعلىوالتينص ،(28(السابقأنالعبارةرقم)11-4كماأشارتبالجدولرقم)

المرتبةحازتعلىاستخدمتتطبيقاتمواقعالبيعفيالهاتفالجوالللتسوقلفترةطويلة"قد

بيناألخيرة المن قبول بين عالقة وجود تدعم التي اإلع مالءالمؤشرات يةلكترونللتجارة

تنق هلة فيالم  قوالخبرة خاللالت سو  البيعمن قيمةويعزز،تطبيقات الحسابيذلك المتوسط

نستنتجمنالمؤشرات،وعليه(.1.15معياريقدره)وانحراف،(3.72بلغت)،حيثالمرجح

للتسوقلفترةاألجهزةالذكيةالمحمولةالسابقةأنقدرةالعميلعلىاستخدامتطبيقاتالبيعفي

تنق هلةيةلكترونلممارسةالتجارةاإلع مالءلهادوركبيرفيتشجيعالطويلة .الم 

ال،وعليه أفراد استجابات وتفسير تحليل خالل من الباحثة والمتعلقةعي هنةتستخلص

ال قبول بين اإلع مالءبالعالقة تنق هلةيةلكترونللتجارة فيالم  الخبرة قوبين تطبيقاتمنالت سو 

للتجارةع مالءعالقةارتباطذاتداللةإحصائيةبينقبولال،أنهناكاألجهزةالذكيةالبيععبر

تنق هلةيةلكتروناإل قوالخبرةالمكتسبةلدىالعميلفيالم  فإنوبالتالي،األجهزةالذكيةعبرالت سو 

قالخبرةفي لهادوركبير،األجهزةالذكيةاستخدامتطبيقاتمواقعالبيعفيبسببكثرةالت سو 

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءلفيقبولا .الم 
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لخصائصالخدماتالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعيارية(12-4جدولرقم)
االلكترونية

االنحراف   المتوسط الحسابي   ية  لكترون اإل خصائص الخدمات 
 المعياري  

4.360.54سهولةاالستخدام1

3.910.82المنفعة2

4.170.77تصميمالمحتوى3

4.270.71األمانوالخصوصية4

3.540.83جودةمزودالخدمة5

3.801.04الخبرة6







 









 نتائج الدراسة والتوصيات

 مقدمة.  ❖

 نتائج الدراسة.  ❖

 التوصيات.  ❖

 صعوبات البحث.  ❖

 الدراسات المقترحة.  ❖

 الخالصة. ❖











الخامس الفصل   
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 الفصل الخامس 

 نتائج الدراسة والتوصيات

 ة: م قد ِّ م  

 يستخلص كما،الرابع الفصل فيالباحثة إليها لتتوص  التي النتائج أهم الفصل يعرضهذا

ادورفي تفيد التي التوصياتمن اعددً اإللكتخصائص فيلخدمات  التجارة قبول رونية

تنق هلة يةلكتروناإل وباألخصالم  جدة مدينة أيًضاوتعرض،المستهلكين مع يتعلق فيما في

فيصعوباتال الباحثة واجهت المستقبلية الدراسات أهم الباحثة تعرض اوأخيرً،البحثالتي

ة.لوالخالصالمجا هذا في العلمي البحث الستكمال بها القيام يجب التي

   ة:نتائج الدراس 5-1

لتالدراسةإلىفقدتوص ،الدراسةوتفسيرهاواختبارفرضياتهافيضوءتحليلبيانات

ة:النتائجالتالي

الدراسة -1 بينبينت إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة هناك الخدماتأن خصائص

تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءقبولالااللكترونيةو ة.وسهولةاستخداماألجهزةالذكيالم 

بين العالقة فرضية يدعم ما أهم أن إلى النتائج أشارت االستخدامكما قبولوسهولة

اإلع مالءال تنق هلةيةلكترونللتجارة الهاتف،الم  استخدام في سهولة هناك أن تبين فقد
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والمنتجات الخدمات إلى الوصول أجل من هناك،الجوال أن عاليةكما جدًّامرونة

لدى القدرة توفر إلى باإلضافة الذكي الهاتف باستخدام قينللتفاعل ه تسو  الكتسابالم 

قفيالمهارة .األجهزةالذكيةباستخدامالت سو 

المعنوية -2 مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة هناك أن الدراسة أظهرت

تنق هلةيةلكترونالتجارةاإلفياألجهزةالذكية(بيناستخدام0.01) والمنفعةالناتجةمنالم 

االستخدام. النتائجهذا أشارت هذهإلىكما وجود تبين التي المؤشرات أهم من أن

عندالشراءتتميزبالسرعةاألجهزةالذكيةالعالقةأناستخدامتطبيقاتمواقعالبيعفي

طبيقاتفيتقديمالمساعدةللعميلعلىكماتساهمهذهالت،مقارنةبطرقالشراءالتقليدية

باإلضافةإلىذلكأنهاتؤديإلىتحسيناألداءعند،اتخاذقراراتشراءبصورةأفضل

القدرةعلىاالختياروفيالوقتالمناسب.حيثالشراءمن

بينتالدراسةأنهناكعالقةارتباطذاتداللةإحصائيةبيناالهتمامبتصميمالمحتوى -3

ال اإلع مالءوقبول تنق هلة،يةلكترونللتجارة فيالم  يتمثل ذلك يدعم ما أهم وضوح:ومن

الجوال في البيع مواقع تطبيقات باستمرار،تصفح المحتوى تحديث ذلك إلى باإلضافة

فيتطبيقاتمواقعالبيع.

األمان -4 بين إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة هناك أن الدراسة نتائج كشفت

تطبيقات في اإلوالخصوصية البيع اليلكترونمواقع اإلع مالءوقبول يةلكترونللتجارة

تنق هلة. أنأهمعناصراألمانوالخصوصيةالمؤثرةفيقبولإلىكماأشارتالنتائجالم 

اإلع مالءال تنق هلة،ةيلكترونللتجارة البائعالم  لدى الكافية المعدات تمثلتفي:عدموجود

البيع مواقع تطبيقات وقراصنة،في المتسللين من الشخصية المعلومات لحماية وذلك

تاجرً،نترنتاإل الموقع على البائع يكون ال بأن القلق المؤثرة العوامل بين من اكذلك

الو،احقيقيًّ المعلومات اختراق من طرفالخوف من للعميل بإساءةآخرمالية ويقوم
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المعلومات الشخصية،استخدام العميل معلومات استخدام من القلق ذلك إلى باإلضافة

يمزعجدونموافقةصاحبالبريد.إلكترونإلرسالبريد

إحصائية -5 داللة ذات ارتباط عالقة هناك أن الدراسة الخدمةبينأثبتت مزود جودة

قد مة الوالم  اإلع مالءقبول تنق هلةيةلكترونللتجارة أنمنإلىالنتائجأشارت،حيثالم 

مدى:تمثلتفيع مالءبينعناصرجودةمزودالخدمةوالتيتؤثربدرجةكبيرةعلىال

الخدمات من قد الفائدة العميلبناًءمةالم  موقع تحديد جودة،على إلى باإلضافة

والشبكاتالالسلكيةعلىالجوال.االت هصاالت

قبينتالدراسةأنهناكعالقةارتباطذاتداللةإحصائيةبين -6 الخبرةالعميلفيالت سو 

الذكية الوعبراألجهزة تنق هلةيةلكترونللتجارةاإلع مالءقبول الخبرةوبالتالي،الم  فإن

قفي لهادوركبيرفيقبول،يلكتروناإلاستخدامتطبيقاتمواقعالبيعسببكثرةبالت سو 

تنق هلة.يةلكترونللتجارةاإلع مالءال الم 

 ت: التوصيا 5-2

توصيالباحثةبمايلي:

راعاةأنهاتتناسبمعاألجهزةالذكيةالمحمولةالتطبيقاتم تصميمندعتركيزالمنظمات -1

المختلفةحيثمن اللغات من العديد وتوفر والخطوط األلوان ووضوح الشاشة حجم

نجاحالتطبيقاتفيسماتوميزاتوضعو أهمعوامل لجعلوالتطبيقالعتبارهامن

قعملية األجهزةوالشراءالت سو  وبالتاليوسهولةسالسةأكثرالمحمولةعبر جذب،

 .ع مالءالمزيدمنال
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تشتملعلىأنخاصةبهاالاألجهزةالمحمولةتطبيقاتعندتصميمالمنظماتيجبعلى -2

بمنتجاتوخدماتلك الخاصة باستمرارالمنظمةالمعلومات ت وتحديثها لعلىسه هكي

 هذهتوافر كماأنطالععلىخصائصهاومعرفةأسعارهاوكلتفاصيلهااالم شترينال

 ت.هذهالتطبيقا عبر الصائب القرارالشرائي صناعة فيم شترينالساعدي المعلومات

اإل -3 التجارة تطبيقات تصميم بطريقة تنق هلةيةلكتروناالهتمام توفيرالم  في يساهم بشكل

الوالوقت عملية في المعلوماتالجهد عن المنتجوبحث المنفعةيحقلتشراء والفائدةق

 خالل من ذلك ويكون للعميل بالنسبة همةمال األمور من ذلك عد ي و،تهااحتياجةوتلبيللعميل

 .ع مالءال رضاء يتحقق حتى وذلك،المنتجاتلمستنهايةإلىالبداية من الشراء أوامر تتبع

ب -4 المتعلقة البرمجيات تطوير إلى الدائم اإلتطبيقاتالسعي تنق هلةيةلكترونالتجارة بماالم 

األفرا احتياجات مع علىيتوافق فيجب اعتبارهاتأخذأنالشركات  د البنيةفي توفير

وخدماتاإلتصالالمحمولةالذكيةأجهزةحيثالتحتيةالمعلوماتيةالمتكاملةالمالئمةمن

المستمر،والبرمجياتنترنتواإل والتطوير لألجهزة الدائمة الصيانة على والعمل

  .للبرمجيات

فيالشراء يةلكتروناإل وسائلالدفع بعض استخدام عند المحتملة األفرادبالمخاطر توعية -5

وكيفيةلكتروناإل باإلمنها الوقاية ي قائمة وضع طريق السريةلضمانجراءاتعن

الشركات خصوصيات على والمحافظة واألمان جهةوالحماية من واألفراد جهة من

واستخدامبرمجياتحمايةأمنالمعلومات،وكذلكضمانأمنالمدفوعاتالماليةأخرى

 ن.م شتريتحميالمعلوماتوبياناتالالمتطورةالتي

الخدماتأفضلتقديمعنطريقبعمالئهاالمعلوماتتقنيةواالت هصاالتاهتمامشركات -6

وتوسيعمجالسرعاتأعلىوسعاتتحميلأكبرذاتنترنتباقاتاإلمنخاللتقديم



94 
 

الشبكات لاتغطية منها النائية للمناطق حتى لديها الالسلكية احتياجاتلالتصاالت تلبي

تطبيقاتالشراءعبرتمكناألفرادمنحلالمشكالتالتقنيةالتيباإلضافةإلىع مالءال

تنق هلةيةلكترونالتجارةاإل لخدمةالعميل.ادائمًيوالسعالم 

 :  صعوبات البحث  5-3

منهاالباحثةوجدت البحث هذا إنجاز في كثيرة واختصار:صعوبات حصر صعوبة

تنق هلةيةلكترونالتجارةاإلو،بشكلعاميةلكترونبموضوعالتجارةاإلوذلكلتشع ،الدراسة الم 

علـىالتيالعربيةدراساتالةقلنأكما ،بشكلخاص المؤثرة العوامل التجارةتتناول قبول

تنق هلةيةلكتروناإل فيجمعالمعلوماتاًُضاعفًام جهدًفتةالمراجعفيالموضوعكل درن والم 

.منمصادرها

   ة:الدراسات المقترح  5-4

 أن الدراسةأوضحت نتائج المقابلفإنيف ،العربية المكتبة إثراء يساهمفي البحث هذا إن

اقترحتالدراسةلذلكفقد والتحليل، الدراسة من مزيد إلى تحتاج التي المجاالت من العديد هناك

منهامايلي:،مستقبليةمواضيعمناسبةلدراسات

يةلكترونلتجارةاإلاقبولدورخصائصالخدماتاإللكترونيةفي هذاالبحثعلى ركز

تنق هلة  وهي،اآلخرنظر وجهة دراسةمن إلى بحاجة شك بالوفإنناع مالء،ال نظر وجهة من الم 

د هناك ولذلك،الشركات إلى اإلحاجة التجارة دور تنق هلةيةلكترونراسة ميزةالم  تحقيق في

لمنظما إلى،األعمالتتنافسية تؤدي عوامل هنالك أن تبنيكما اإلعدم يةلكترونالتجارة

تنق هلة لالمعوقاتالتيتؤثرعلىقبوما بتوسعلمعرفة العوامل هذه لدراسة حاجة هناك ولذلك،الم 

تنق هلة،يةلكترونالتجارةاإل العديدمنالجنسياتكماأنمدينةجدةتتميزبوجودالم 
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الدول التركيبة تغير من ذلك يعنيه وما،المتعددةمنمختلف  السفر ظروف نتيجة السكانية في

الديموغرافيةلدراسة حاجة هناكفإنلذلك،للوافدين بالنسبة العمل عقود نتهاءاو العوامل

فيعلىتأثيرهاو للفرد الشرائي اإلالسلوك تنق هلة،يةلكترونالتجارة حاجة هناكاوأخيرًالم 

قل اإلبولدراسة تنق هلةيةلكترونالتجارة نالم  العربية(UTAUT)وذجمباستخدام المملكة في

.السعودية

 الخالصة:   5-6

اإللكترونيةللتجارةالع مالءقبولعلىلكترونيةاإلالخدماتخصائصدور  ناقشتهذهالدراسة

تنق هلة معرفةمنهذهالدراسةهدفوكانال،فيمدينةجدةالذكيةاألجهزةتطبيقاتباستخدامالم 

التطبيقات خالل من اإللكترونية التجارة قبول على االلكترونية الخدمات خصائص دور

تنق هلة(منوجهةنظرالع مالء أهمالخصائصااللكترونيةتأثيراًعلىقبولتحديداوأخيرً،)الم 

التسوقاآللكتروني تنق هلةفيعملية الم  للتجارةاإللكترونية تمتحليل،الع مالء :الخصائصوقد

الخبرة،والمنفعة،وسهولةاالستخدام، توفرمزودو،األمانوالخصوصيةوتصميمالمحتوى،

الدراسةأنهناكعالقةارتباطذاتداللةإحصائيةوقدأظهرتنتائجهذه،الخدمةوالبرامج

بينقبولالعمالءللتجارةاإللكترونيةالمتنقلةوالخصائصالتالية:سهولةاالستخدام،والمنفعة،

أوصتكما.وتصميمالم حتوى،واألمانوالخصوصية،وجودةمزودالخدمةالمقدمة،والخبرة

المنظمات تركيز بضرورة األجهزةيمتصمندعالدراسة مع تتناسب أنها مراعاة التطبيقات

المنظمةوتحديثهاالمعلوماتالخاصةبمنتجاتوخدماتلتشتملعلىكأنوالذكيةالمحمولة

،شراءالمنتجوالجهدفيعمليةالبحثعنالمعلوماتوباستمراربشكليساهمفيتوفيرالوقت

بتطويربضرورةأيًضاالدراسةأوصتو المتعلقة اإلتطبيقاتالبرمجيات يةلكترونالتجارة

تنق هلة األفرادالم  احتياجات مع يتوافق بما دائم شركاتو،بشكل تقنيةواالت هصاالتاهتمام
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بالمخاطر أهميةتوعيةوالمعلوماتبعمالئها الدفع بعض استخدام عند المحتملة األفراد  وسائل

ا.منه الوقاية يوكيفيةلكترونفيالشراءاإل يةلكتروناإل
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 ( 1) ملحق رقم

 عليكم ورحمة هللا وبركاته  السالم  

 ،ةالعزيزبجد الملكعبد جامعة في الماجستير رسالة من جزء  هو الذيبينيديك االستبيان

يةلكتروناإلللتجارةع مالءقبولالخصائصالخدماتااللكترونيةفيدورلمعرفة هدفويوه

تنق هلة  التطبيقاتفياألجهزةيةعبرلكترونالذينيشترونمنمواقعالبيعاإل،ةمدينةجد  في الم 

ة.الذكيةالمحمول

 في سهمُ ي سوف رأيك بأن اعلمً،إلزامية وغير ،عيةتطو  االستبيان اهذ في كمشاركت 

 األسئلة نع اإلجابة الرجاء االستبيان هذا في المشاركة رغبتك حال في،الدراسة أهداف تحقيق

 التي والمعلومات اإلجابات بأن اعلمً،منالوقتدقائق10اتقريبً تستغرق سوف والتي ،رفقةالم 

 .فقط العلمي البحث ألغراض ستخدموست ،عليها طالعباال سمحي  ولن ،يةسر ه ستكون تقدمها سوف

ة.الدراس هذه إنجاح في تعاونكم لكم رقد هن 

 يوتقديريمعفائقشكر

             

الباحثة                                                                      

 أريج بريك سباع                                                                       

Abs_2004@hotmail.com                                                                      
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 نترنت:كيفتصفمعرفتكباإل -7
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 األجهزةالمحمولة:أوفيالجواالتالذكيةنترنتمدةاستخداماإل -8

سنوات3سنواتأكثرمن3–سنتينمنسنتين-شهرمنسنةأمنستة
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 األجهزةالمحمولة:أواليوميفيالجواالتالذكيةنترنتعددساعاتاستخداماإل -9

ساعات4قلمنأ–ناأقلمنساعتينساعت-أقلمنساعةساعة

ساعاتفأكثر 4

الذكية -10 الجواالت لتطبيقات الحالي المحمولةأواالستخدام باختيار:األجهزة )مسموح

 أكثرمنإجابة(

ألغراضالترفيهوشراءالمنتجاتالتحويالتالبنكيةخدماتطيران

 يخدماتسياراتاألجرةلكترونقراءةالبريداإلنترنتوحاإلتصف 

مر  -11 الذكيةعدد الجواالت في البيع التطبيقات باستخدام الشراء عمليات األجهزةأوات

 :المحمولةفيالسنة

مرات5أكثرمنخمسمرات–مرتينثالثمرات-منمرةلمأستخدمه
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 : القسم الثاني

اإل الم لكترونالتجارة هيتنق هية واألنشطة لة األعمال عن)مثل،التجاريةجميع البحث

المنتجاتو،المنتجات الشراءإتمامو،اختيار اإلو،عمليات عبر التـي،ي(لكترونالدفع تتم

.أيمكانمننترنتباإل االرتبـاطعلىـدرةهـذهاألجهـزةاألجهزةالمحمولةمـنحيـثق 

من المقياس استخدام موافقتك5إلى1الرجاء مدى عنأوللتعبيرعن موافقتك عدم

=أوافقبشدة(:5=الأوافقبشدة،1)حيث،ملالتاليةالج 

رقم
الفقرة

وافقم 
بشدة

حايدم وافقم 
ال

أوافق
أوافق ال

بشدة

 سهولة االستخدام: المحور األول

1
كيفيةمعرفةالسهلمنأنهأعتقد

ق الجوالالهاتفباستخدامالت سو 


2
أعتقد أنني قادر على ق الت سو 

باستخدام الهاتف الجوال دون
خبيرمساعدة



3
مرنالمحمولهاتفيأنأعتقد

قعندللتفاعل  الت سو 



4 

صبحأأنمكنالممنأننيأعتقد
قفياماهرً الهاتفباستخدامالت سو 
الجوال



5 
قأنأعتقد الهاتفباستخدامالت سو 
اكبيرًاعقليًاجهدًيتطلبالالجوال



6 

أعتقد أنه من السهل استخدام
الهاتف الجوال للعثور على
الخدمات  التيوالمنتجات أود

اهءشرا



 المنفعة : المحور الثاني

في7 البيع مواقع تطبيقات استخدام
الشراء عند الجوال من أسرع
ةطرقالشراءالتقليدي



في8 البيع مواقع تطبيقات استخدام
 الشراء عند يمكنالجوال أن

شراءقراراتاتخاذعلىتساعدني
أفضل
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في9 البيع مواقع تطبيقات استخدام
ئيعندأدامنحسنالجوالسوفي

 الشراء



في10 البيع مواقع تطبيقات استخدام
 الشراء عند سوفالجوال

المالتوفيرعلىساعدنيي




فيالبيعمواقعتطبيقاتاستخدام 11
العمليةجودةمنيحسنالجوال
الشرائية



 تصميم المحتوى : المحور الثالث

بوضوح12 أهتم تطبيقات تصفح
مواقعالبيعفيالجوال



بمال13 األلوانءأهتم والخطوطمة
في البيع مواقع تطبيقات في

الجوال



باستمرار41 المحتوى بتحديث أهتم
في البيع مواقع تطبيقات في

الجوال



المتعددة15 الوسائط باستخدام أهتم
التصويريةو تطبيقاتالرسوم في

مواقعالبيعفيالجوال



 األمان والخصوصية : المحور الرابع

معلوماتللالبائعماستخدأقلقمنا61
المالية الخاصة بي بشكل غير
فيتطبيقاتمواقعالبيعصحيح



أ71 الأقلق يتم تخزين معلومات
بطريقةبيالخاصةاالئتمانبطاقة
آمنة



القدالموقععلىالبائعبأنأقلق18
ايًّحقيقاتاجرًيكون



أن19 الماليةالمعلوماتخترقيأقلق
ويساءآخرطرفبيالخاصة
ااستخدامه



أ عط20 أن يأقلق من المزيد
الشخصيةحتىأحصل المعلومات

علىالمنتجالذيأريد



أن21 مواقعالبائعأقلق تطبيقات في
المعداتلديهيكونالقدالبيع
الكافية لحماية المعلومات

نالمتسلليمنالشخصية
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من22 أقلق استخدام معلوماتي
يإلكترونبريدإلرسالالشخصية
 موافقتيدونمزعج

 

 



 ة مقد  جودة مزود الخدمة الم  : المحور الخامس

الالسلكية23 الجوال شبكات تغطي
جميعالمناطقحتىالنائيةمنها



جودة24  والشبكاتاالت هصاالت
الالسلكيةعلىالجوالجيدة



فيتطبيقاتمواقعالبيععالناتاإل52
مفيدة فيالجوال



قد الخدمات62 تحديدبناًءمةالم  على
مفيدةموقعالعميل



 الخبرة : المحور السادس

لقد27 قتتسو  اكثيرً باستخدام
الهاتف في البيع مواقع تطبيقات

الجوال



تطبيقاتمواقعالبيعاستخدمتلقد 28
الجوال الهاتف لفترةقللتسو في

ةطويل



البيععبرقتسو أ 29 مواقع تطبيقات
الجوال الهاتف منكثيرفيفي

ناألحيا



 

 سن تعاونكم ولكم جزيل الشكر على ح  



 

 ( 2) ملحق رقم

 مين حك ِّ أسماء الم  
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