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استخدام نموذج قبول التكنولوجيا الستكشاف العالقة ما بين 
سهولة االستخدام المدركة والفائدة المدركة عند تبني التجارة 

 اإللكترونية في دولة الكويت
 اعداد

 د/ منال يوسف صالح الدعيج
 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ــ  أستاذ مساعد

 الكويتـ  قسم اإلدارة –الدراسات التجارية كلية 
 الملخص:

إن الغرض من هذه الدراسة هو استكشاف الفوائد والعقبات المدركةة ندةد نيدةل التةةار  
االلكترونية لدى طلبةة الةامعةة  ةل ةولةة الكوتةث ونا عرهةا نلةت اةرارات اسةت دا  طلبةة 

ايةةةول التكدولو يةةةا الستكشةةةاف الةامعةةةة للتةةةةار  انلكترونيةةةةا بحةةةت د  الب ةةة  نمةةةو   
الفوائةةةد والعقبةةةات المدركةةةة السةةةت دا  التةةةةار  انلكترونيةةةة و لةةة   يمةةةا  تعلةةة   العوامةةة  
الدبمغرا ية مث  الةدس والعا  الدراسل ونوع الةامعة والتل نؤ ر نلت ارارات است دا  

ع استييانات الطلبة للتةار  انلكترونيةا نحت د  الدراسة المدهج الكمل القائم نلت نوزت
طالةة ا وضوتةة ث الدتةةائج ضن إ مةةالل  1000والةةذن نةةتج ندةةل إ مةةالل نعدةةات  عةةدة 

الطالب الذكور  دركون المزتةد مةن الفوائةد ندةد اسةت دا  التةةار  انلكترونيةة ض ثةر مةن 
الطالبات انناثا  انتا ة الت ضن الطةالب الةذ ن  درسةون  ةل الحةدة االولةت والثانيةة 

د من الفوائد ندد است دا  التةار  انلكترونية ض ثر مةن الطةالب  امعة بشعرون  المزت
الذ ن  درسون  ل الحدة الثالثة والرا ع  ةل الةامعةةا  انتةا ة الةت ضن الطةالب الةذ ن 
 درسةةةون  ةةةل الةامعةةةات ال ا ةةةة بشةةةعرون  المزتةةةد مةةةن الفائةةةد  ندةةةد اسةةةت دا  التةةةةار  

 ةامعات ال كوميةاانلكترونية ض ثر من الطالب الذ ن  درسون  ل ال
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ـــة: التةةةةار  انلكترونيةةةةج نمةةةو   ايةةةول التكدولو يةةةاج الفائةةةد  المدركةةةةج  الكلمـــات الداللي
 العقبات المدركةج سهولة االست دا  المدركةا

 المقدمة:
بقو  هذا الب   نلت ةراسة ظاهر  التةار  انلكترونية  است دا  نمو   ايول 

الفوائد والعوائ  المدركة والتل نتعل   العوام  ( وكذل  Davis,1989) (TAMالتكدولو يا )
الدبمغرا ية الم تلفةا إن التةار  انلكترونية نتمث   ل ضن نشاط معامالنل  دطون نلت قيمة 
نقدبة والتل  تم ندفعذها  شك  مباشر ضو غعر مباشر من خالل شبكة االنترنث ضو شبكة 

 (ا (Barnes,2002;Yang,Chye,Fern,and Kang ,2015االنصاالت الالسلكية 
نعرتف التةار  االلكترونية  دقحم إلت  زئععن: الةزء األول هو نعرتف التةار  
وهل ممارسة األنمال التةارتة نن طرت  الييع والشراء التقلعدن والتل  تم بعن البائع 
والمشترن  ل مواع نةارن  علل نن طرت  الد ع  ل المكان التةارن نفحلا ضما 

االلكترونيةج وهل عبار  نن است دا  وسائ  الةزء الثانل من التعرتف هو نعرتف 
 (1)االنصال االلكترونية ال د ثة ن راء نم  ماا 

التةارتة االلكترونية هل  ميع ضنواع الييع والشراء التل نتم بعن البائع والشارن 
 (2) نير وسائ  االنصاالت التكدولو ية والتل نتضمن است دا  شبكة االنترنثا

واث ال الل ال بحت د   قط كوسعلة للتصفح نير إن  هاز ال اسوب  ل ال
االنترنث ولكدهل بعتير ضبضا ضةا  مهمة للتبضع والشراء نير اننترنث مقارنة  مدا ذ الييع 
القائمة  علياا إن المحتهلكعن  ل  ميع ضن اء العالم بةدون ضن الشراء نير التةار  

  (3)الل ض هز  ال اسوبا االلكترونية ض ثر مالءمة للتصفح وشراء المدتةات من خ
ونهدف هذه الدراسة  ل انسها  الستكشاف العوام  التل نؤ ر  ل است دا  
الطالب الةامعععن للتةار  انلكترونية و ل   يما  تعل   العوام  الدبموغرا ية 
ال ا ة بهم مث  الةدس والعمر والعا  الدراسل و امعة الدراسة  ل ةولة الكوتثا ال 

ل للةدس والعمر والعا  الدراسل للطالب نو د ةراسات سا قة نداولث الدور المعتد
و امعة الدراسة  يما  تعل   است دا  التةار  انلكترونيةا هداك ةراسة حد ثة اامث 
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 استكشاف العالاة  يما بعن اختالف الةدس نلت است دا  التةار  انلكترونية  ل 
&  TAM3)) (2015 Faqih 3األرةن و ل   است دا  نمو   ايول التكدولو يا

Jaradat ا وحع  ضن است دا  التكدولو يا آخذ  ل االرنفاع نلت  ميع المحتوتات),
وهداك حا ة متزا د  لت د د ةور العوام  الدبموغرا ية ونا عرها  ل است دا  التةار  
االلكترونية وخا ة  ل ظ  نزا د ضنداة الطالبا  إنل لكل نمأل هذه الفةو  ونحاهم 

 ل اليلدان الداميةج  إن هذا الب    رنكز نلت  ال ة   ل ةراسة التةار  انلكترونية
 ضهداف رئيحيلا 

ضوالج استكشةةةاف الةةةدور المعتةةةدل للعوامةةة  الدبموغرا يةةةة ونا عرهةةةا نلةةةت اسةةةت دا  
(( لفهةم العالاةة TAMالتةار  انلكترونيةا  انياج هو است دا  نمو   ايول التكدولو يةا 

المدركةةة  يمةةا  تعلةة   العوامةة  الدبمغرا يةةةا  مةةا بةةعن سةةهولة االسةةت دا  المدركةةة والفائةةد 
 الثةةةاج ضن الدراسةةةة نهةةةدف إلةةةت استكشةةةاف ونوتةةةيح الفوائةةةد والعوائةةة  المدركةةةة للتةةةةار  
انلكترونيةةة  يمةةا  تعلةة   العوامةة  الدبمغرا يةةة والتةةل مةةن شةةانها نةةؤةن إلةةت التشةةةيع ضو 

 ال د من است دا  التةار  انلكترونيةا 
 الدراسات السابقة: 

م اولةةة لفهةةم ايةةول المحةةت د  للتةةةار  انلكترونيةةةج  ةةإن هةةذا الب ةة  بحتكشةة   ةةل 
                          نالاتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعن هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامتعنا ضوالج اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت دا  نمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو   ايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول التكدولو يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

TAM))(Davis,1989:1986 لدراسةةةةةةةة العالاةةةةةةةةة  يمةةةةةةةةا بةةةةةةةةعن العوامةةةةةةةة  الدبموغرا يةةةةةةةةة )
للمحةةت د  والفائةةد  المدركةةة وسةةهولة االسةةت دا  المدركةةةا  انيةةاج هةةل ةراسةةة نةةا عر العوامةة  
الدبموغرا يةةة للطالةة  نلةةت الفوائةةد والعوائةة  المدركةةة للتةةةار  انلكترونيةةة ندةةد ان ةةا  اةةرار 

 است دا  التةار  االلكترونيةا 
 :اإلطار النظري 

 (TRA( مةن نررتةة الفعة  المعقةول)TAMلقةد نةم نكعيةف نمةو   ايةول التكدولو يةا) 
(Ajzen and Fishbein,1980  ونةةةةم نطوترهةةةةا  يمةةةةا  عةةةةد مةةةةن ايةةةة )Davis 
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(( هو نمو   مقيةول  شةك  كيعةر والةذن TAM(ا إن نمو   ايول التكدولو يا 1989:1986)
سةةةت دا  التكدولو يةةةاج وسةةةهولة  تكةةةون مةةةن نةةةاملعن رئيحةةةعن والتةةةل ب ةةةدة نيةةةة الشةةة    ةةةل ا

(( TAM(ا بفحةر نمةو   ايةول التكدولو يةا PU( والفائد  المدركة)PEOUاالست دا  المدركة)
سةةةهولة االسةةةت دا  المدركةةةة والفائةةةد  المدركةةةة والتةةةل نةةةم اختبارهةةةا  يمةةةا  تعلةةة   الديةةةة الحةةةلوكية 

حةةية للكشةة  نةةن ضن ( السةةت دا  التكدولو يةةا مةةن خةةالل إ ةةراء  ال ةةة نةةةارب رئيBIللمحةةت د )
 (ا(TAM ن عزات اد ن دث ندد است دا  نمو   ايول التكدولو ياا

 (Davis&venkatesh,1996( 
 الفائدة المدركة وسهولة االستخدام المدركة: 

( وسةةهولة PU(  ةةإن الفائةةد  المدركةةة )TAMلدمةةو   القيةةول التكدولةةو ل) وطبقةةاإنةةل 
التكدولو يةةةا نةةةةؤ ر نلةةةةت اةةةةرار المحةةةةت د   ةةةةل ( لدةةةةوع مةةةةا مةةةةن PEOUاالسةةةت دا  المدركةةةةة )

( وسةةةةةةهولة االسةةةةةةت دا  Davis,1986:1989اسةةةةةةت دا  ضو ر ةةةةةةت اسةةةةةةت دا  التكدولو يةةةةةةا )
المدركةةةةة هةةةةل الدر ةةةةة التةةةةل بعتقةةةةد  عهةةةةا الشةةةة   ضن اسةةةةت دا  الدرةةةةا  سةةةةيكون بةةةةال  هةةةةد 

((Davis,1989ا  ا والفائد  المدركة هل الدر ةة التةل بعتقةد  عهةا الشة   ضن اسةت دا  نرة
(ا واةةةد اسةةةت دمث الكثعةةةر Davis,1986:1989معةةةعن سةةةوف بعةةةزز مةةةن ضةاءه الةةةوظيفل )

( لدراسةةة ايةةول المحةةةت د  TAMمةةن الدراسةةات نلةةت مةةةر الةةزمن لدمةةو   ايةةول التكدولو يةةةا )
ألنةةواع م تلفةةة مةةن التكدولو يةةاج ومةةن بةةعن هةةذه الدراسةةات هةةل الدراسةةة التةةل   ثةةث سةةهولة 

دركةةةةةةةةةةة للتةةةةةةةةةةةار  انلكترونيةةةةةةةةةةة و لةةةةةةةةةة  لفهةةةةةةةةةةم ايةةةةةةةةةةول االسةةةةةةةةةةت دا  المدركةةةةةةةةةةة والفائةةةةةةةةةةد  الم
(ج بعدمةةةةا ركةةةزت الدراسةةةةات االخةةةةرى نلةةةت نمةةةةو   القيةةةةول WU&Wang,2005اسةةةت دامها)
 (  يما  تعل   الةدس والعمراTAMالتكدولو ل)

)Li,Glass&,Records,2008 ( 
 الفوائد والعقبات المدركة: 

ضشةةةارت الدراسةةةات الحةةةا قة إلةةةت الفوائةةةد والعقبةةةات المدركةةةة لدوعيةةةة مععدةةةة مةةةن         
 االتكدولو يا والتل نعتير مؤشرات هامة لدية الش    ل نيدل واست دا  التكدولو يا
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 (Carlsson,Hyvonen,Repo,and Walden,2005: Anckar& walden, 2003)  
ونزنم هذه الدراسات ضن الفوائد والعقبات المدركة للش   لدوعية مععدة من          

التكدولو يةةا نةةؤ ر نلةةت اةةرارات اسةةت دامهم ونوابةةاهم  ةةل اسةةت دا  التكدولو يةةاا لقةةد نةةم 
نطةةةةوتر نرةةةةا  هرمةةةةل للتعةةةةرف نلةةةةت  ميةةةةع العقبةةةةات التةةةةل نةةةةؤ ر نلةةةةت نمةةةةو التةةةةةار  

تل ضةت إلت اهتما  كيعر وهو ضن اسةت دا  ال اسةوب انلكترونية  ل اليلدان الدامية وال
  تزا د  معدل مرنفع بعدما نر  خدمات التةار  انلكترونية ضساسيلا

 ) Khan, Talib &Faisal,2015 ا( 
 المعلومات الديموغرافية للمستخدم:

و ةةةدت الدراسةةةات الحةةةا قة ضن اسةةةت دا  التةةةةار  انلكترونيةةةة نتةةةا ر  ةةةالةدس           
الةةةةةةةةدخ  والعمةةةةةةةة  وحةةةةةةةةةم األسةةةةةةةةر  وال الةةةةةةةةة اال تماعيةةةةةةةةة لةةةةةةةةدى المحةةةةةةةةت د  والعمةةةةةةةةر و 

(Okazaki,2006  ا بعدمةةةةةا و ةةةةةةدت ةراسةةةةةةة ضن هدةةةةةةاك نالاةةةةةةة هامةةةةةةل بةةةةةةعن العوامةةةةةة)
 الدبموغرا ية للمحت د  وايول المحت د  للتةار  انلكترونيةا

 ) Min,Ji & ,Qu, 2008 ( 
 ح للتةةةةةار  واةةةد نو ةةةلث الدراسةةةةة لعةةةدة مةةةن الدتةةةةائج مدهةةةا ضن نيدةةةل نرةةةةا  نةةةا

االلكترونية  تا ر سلبًا  ضةع  بديةات نقديةة المعلومةات التةل نشةم  شةبكات االنصةالج 
تةةةع  ونةةةد  انتشةةةار وسةةةائ  الةةةد ع االلكترونيةةةةج تةةةع   قا ةةةة التعامةةة  مةةةع التقديةةةات 
ال د ثةةةة وسةةةط الةمهةةةورج وحدا ةةةة وم دوةبةةةة القةةةوانعن المدرمةةةة لألنمةةةال انلكترونيةةةة 

الةهةةات المدفةةذ  كالقضةةا ج الديا ةةة والشةةرطةا كمةةا اةةدمث وتةةع  انلمةةا  بهةةا مةةن ايةة  
الدراسة نةدة مةن التو ةيات نعلقةث  كيايةة التعامة  مةع العوامة  التةل نةؤ ر سةلبا نلةت 
نيدةةةل نرةةةةا  التةةةةةار  االلكترونيةةةة  ةةةةل الحةةةةوةانج كمةةةةا ضو ةةةث  ضةةةةرور  نوسةةةةيع نطةةةةا  

ميةةة التدحةةع  بةةعن نمليةةات التةةةار  االلكترونيةةة ال اليةةةج ونةةو عر المعلومةةات ندهةةاج وضه
الةهةةةات العاملةةةةة  ةةةةل المةةةةةال  يمةةةةا بعدهةةةةا وندحةةةةيقها مةةةةع الةهةةةةات اناليميةةةةة والعالميةةةةة 

 (8)الدرعر ا 
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 الجنس:
و يمةةةةةا  تعلةةةةة   ةةةةةالةدس  ةةةةةإن الدراسةةةةةات الحةةةةةا قة اسةةةةةت دمث نمةةةةةو   ايةةةةةول          

( لف ةةةةة  اخةةةةةتالف الةةةةةةدس بةةةةةعن الر ةةةةةال والدحةةةةةاء ولفهةةةةةم نيدةةةةةت TAMالتكدولو يةةةةةا )
واست دا  التكدولو يا  ل الحيا  التدريملا نشةعر األةلةة إلةت ضن الدحةاء  تةا رن  شةك  

  الاض ير  حهولة است دا  التكدولو يا ض ثر من الر 
 ) Vankatesh &Morris, 2000( 

وضشارت الدراسات األخرى إلت ضن انناث هةم ضاة  نرتةة لتيدةت واسةت دا             
التكدولو يةةةا ض ثةةةر مةةةن الةةةذكورا إن الحةةةي  وراء هةةةذه الدتةةةائج هةةةو ضن اننةةةاث نةةةاة  مةةةا 
بكونةون ض ثةةر نةرةةًا مةةن الةذكور  ةةل المشةةاركة واسةت دا  التكدولو يةةا ال د ثةة حتةةت  ةةل 

 نتعل   التكدولو ياااختيار المهن المحتقيلية التل 
 ) Michie&Nelson, 2006: Reinen&Plomp, 1993: Shuttleworth, 

1992: Wood   & Li, 2005ا( 
 انتا ة إلت ضن نررتة التةربة است دمث لدراسة بعئة العم  والةدس           

 ,Ahuja  &Thatcherوادر  المحت د  نلت االبتكار  ل نكدولو يا المعلومات )
لرغم من ضن الدراسات األخرى نرهر نتائج متضاربةا ونشعر (ا نلت ا2005

الدراسات إلت ضن انناث  مرور الواث بحت دمون وتتقيلون التكدولو يا ال د ثة ض ثر 
من الماتل حع  ضنهم  تيدون است دا  التكدولو يا مث  ال واس  الش صية 

 ونطييقانها  ل العم  والمدزلا
)Rainer,Laosethakul  & Astone, 2003 ( 

و يما  تعل   التةار  انلكترونية واختال ات الةدس نرهر الدراسات ضن            
 الذكور ض ثر اابلية لشراء المدتةات نير االنترنث من الدحاءا

 ) Rodgers   & Harris, 2003: Yang   & Lester, 2005 ( 
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تةار  بعدما ض رت الدراسات االخرى مرا عل نفصعليل للةدس وضنشطة ال          
 انلكترونية وانتهث الت نتائج م تلفةا

 ) Zhou, Dai & ,Zhang, 2007 ( 
وبالدرر إلت الدتائج المتدااضة المذكور  ضنالهج  إنل من المهم استكشاف           

اختال ات الةدس ونالاتها  است دا  التكدولو يا ال د ثةج وخصو ا التةار  
انلكترونيةج حع  ضنها نمث  التو ل الةد د للتكدولو يا الالسلكية والتل ندمو  شك  

لب   التالية لعام  الةدس كمؤشر مهم لتيدل سرتعا ولذل ج نم ةراسة  رتيات ا
 التةار  االلكترونية: 

 بخصوص الجنس: .1
إن الطالب الذكور  تا رون  شك  إبةابل  الفوائد المدركة للتةار  انلكترونية  ض:1ف

 ض ثر من الطالبات انناثا
إن الطالب الذكور  تا رون  شك  إبةابل  حهولة االست دا  المدركة للتةار   ب:1ف
 نلكترونية ض ثر من الطالبات انناثاا

إن الطالب الذكور  تا رون  شك  إبةابل  المدا ع الرئيحية ض ثر من العقبةات   :1ف
 الرئيحية للتةار  انلكترونية من الطالبات انناثا 

 بخصوص سنة الدراسة: .2
ة و يما  تعل   حدة الدراسة و امعل الدراسةج  لم  تم ال صةول نلةت ضبةة ةراسةات سةا ق

نااشةةةث نلةةةة  العوامةةة ا  اسةةةةتثداء الةةةةدس والعمةةةةرج  ةةةإن معرةةةةم الدراسةةةات نركةةةةز نلةةةةت 
 العوام  الدبمغرا ية مث  الدخ  وال الة اال تماعية والمهدةا

 ) Min, Ji & ,Qu, 2008( 
إنل ال نو د ضبة ةراسات نب   سدة الدراسة )لطالب الحةدة األولةتج والثانيةةج والثالثةة  

ة للطالةة  )الةامعةةات ال كوميةةة وال ا ةةة(  يمةةا  تعلةة  بتيدةةل والرا عةة( و امعةةة الدراسةة



 

   
 12/10/2017          منال يوسف صالح الدعيج        استخدام نموذج قبول التكنولوجيا 

 462المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     
 

 

 

 

 

 

 

واست دا  التةار  انلكترونيةا لذل ج هذه الدراسة نةدر   رتةيات الب ة  التاليةة لحةدة 
 الدارسة كمؤشر مهم لتيدل التةار  االلكترونية: 

د إن الطالب  ل الحدة األولت ضو الثانية للدراسةة  تةا رون  شةك  إبةةابل  الفوائة ض:2ف
المدركةةة للتةةةار  انلكترونيةةة ض ثةةر مةةن الطةةالب  ةةل الحةةدة الثالثةةة ضو الرا عةةة 

 للدراسةا 
ضن الطةةةةالب  ةةةةل الحةةةةدة األولةةةةت ضو الثانيةةةةة للدراسةةةةة  تةةةةا رون  شةةةةك  إبةةةةةابل  ب:2ف

 حهولة االسةت دا  المدركةة للتةةار  انلكترونيةة ض ثةر مةن الطةالب  ةل الحةدة 
 الثالثة ضو الرا عة للدراسةا

ضن الطالب  ل الحدة األولت ضو الثانية للدراسة  تا رون  شك  إبةابل  الفوائد   :2ف
ن العقبةةةات المدركةةةة للتةةةةار  انلكترونيةةةة مةةةن الطةةةالب  ةةةل المدركةةةة ض ثةةةر مةةة

 الحدة الثالثة ضو الرا عة للدراسةا
 بخصوص جامعة الدراسة .3

نةةةم ةراسةةةة  رتةةةيات الب ةةة  التاليةةةة لعامةةة   امعةةةة الدراسةةةة كمؤشةةةر مهةةةم             
 لتيدل التةار  االلكترونية:

فوائةةد المدركةةة للتةةةار  ضن طةةالب الةامعةةات ال ا ةةة  تةةا رون  شةةك  إبةةةابل  ال ض:3ف
 انلكترونية ض ثر من طالب الةامعات ال كوميةا 

ضن طةةةةالب الةامعةةةةات ال ا ةةةةة  تةةةةا رون  شةةةةك  إبةةةةةابل  حةةةةهولة االسةةةةت دا   ب:3ف
 المدركة للتةار  انلكترونية ض ثر من طالب الةامعات ال كوميةا

ضن طةةالب الةامعةةات ال ا ةةة  تةةا رون  شةةك  إبةةةابل  الفوائةةد المدركةةة ض ثةةر   :3ف
 من العقبات المدركة للتةار  انلكترونية من طالب الةامعات ال كوميةا

وألن التةار  انلكترونية نعتير نكدولو يا مدتشر   شك  سرتع والتل ن رت  قيول كيعةر 
سةةات المو ةةوة ا ولهةةذا الحةةي ج  ةةل الةةدول الداميةةة  إنهةةا ال نةةزال مقعةةده  الدرا

 ةةإن الدراسةةة ال اليةةة ن ةةاول مةة ء هةةذه الفةةةو  مةةن خةةالل ةراسةةة المتغعةةرات 
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( TAMالدبموغرا يةةةةةةة للمحةةةةةةت دمعن  اسةةةةةةت دا  بدمةةةةةةو   ايةةةةةةول التكدولو يةةةةةةا)
والفوائةةةد المدركةةةة التةةةل نشةةةةع نلةةةت اسةةةت دا  التةةةةار  انلكترونيةةةة والعقبةةةات 

 انلكترونيةاالمدركة التل نعع  است دا  التةار  
 المنهج المستخدم:

است دمث هذه الدراسة األسلوب الكمل الستكشاف العوام  التل نؤ ر نلت          
ارارات است دا  الطال  للتةار  انلكترونيةا و ل هذا الصدةج  قد نم ةراسة الفوائد 

ل نشةع والعقبات الرئيحية للتةار  انلكترونية والتل نم انتبارها مؤشرات محبقة والت
ضو نعع  ارار است دا  التةار  انلكترونيةا نم ا رتث الدراسة  ل ةولة الكوتث ونم 
 مع الييانات من خالل نوزتع استييان والذن نم اختباره ونعد لل محبقًا اي  التوزتع 
الكام ا لقد نم نصميم االستييان ونوزتعل نلت طالب الةامعات الذ ن  درسون  ل 

ال ا ةا وكان الهدف هو معر ة ما إ ا كان هداك ضن الةامعات ال كومية و 
اختال ات  ل االست دا   ل الةامعات ال كومية وال ا ة واستكشاف نصورات 
الطال  للتةار  انلكترونيةا  فل الكوتثج نتطل  الةامعات ال ا ة ضسعارًا نالية 

 ل هذه  عت الشلءج مصرو ات ةراسية ناليةج وبالتالل  إن الطالب الذ ن  دخلون 
الةامعات هم  ل الغال  من طبقل ا تماعيل نالية  يكونوا نلت األر ح لد هم القدر  
نلت الشراء واست دا  التكدولو يا ال د ثة ض ثر من غعرهما ولهذا الحي ج ضرةت من 
خالل هذه الدراسة استكشاف ما إ ا كان هداك نالاة بعن طالب الةامعات ال ا ة 

ل  نا عر  ل كياية اةرا هم واست دامهم للتةار  انلكترونيةا وال كومية وما إ ا كان لذ
إن الهدف الرئيحل لهذه الدراسة هو استكشاف الفوائد المدركة للمحت د  وسهولة 
االست دا  المدركة للتةار  انلكترونية والتل نقوة المحت دمعن الست دا  التكدولو ياا 

ة التل نا ر نلت است دا  التةار   انتا ة إلت ن د د الفوائد والعقبات الرئيحي
انلكترونية  يما  تعل   العوام  الدبمغرا ية الم تلفةا والعوام  الدبمغرا ية التل نم 
ةراستها  ل هذه الدراسة هل الةدس وسدة الدراسة و امعة الدراسةا ونشعر الحدة 
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 ل الحدة  الدراسية إلت الحدة ال الية لدراسة الطال  والذن كان ندد م ء االستييان
األولت ضو الثانية ضو الثالثة ضو الرا عةا ونوتح  امعة الدراسة ما إ ا كان الطال  
 در   ل الةامعات ال ا ة ضو ال كوميةا ونم اختيار العوام  الدبمغرا ية لحدة 
ةراسة الطال  و امعة الدراسة ألنل نلت ضسا  الدراسات الحا قة لم  تم الب   حتت 

بعن است دا  الطال  للتةار  انلكترونية وسدة الدراسة ضو نوع اآلن العالاة  يما 
الةامعة التل  در  بها الطال ج وبالتالل  إن هداك  ائد  من استكشاف هذا المةال 
لمعر ة ةوا ع نيدل التةار  االلكترونية لدى الطال ا و يما  تعل   الةدسج  قد اامث 

لكن ضظهرت نتائج م تلطة وغعر ةقيقةج العد د من الدراسات بدراسة نل  المتغعراتج و 
لذل  ركزت هذه الدراسة نلت الب    ل نام  الةدس كاحد العوام  التل لد ها نا عر 

 (ا Zhou,Dai &,Zhang, 2007 ل نملية نيدل نكدولو يا التةار  االلكترونية )
 ل  والختبار  الحية االستييانج  قد نم إرسالل ومرا عتل من اي  ا دعن من األستا  

 امعات م تلفةا ونم نعد   االستييان نبعًا لمالحرانهم ونوزتعل نشوائيا نلت 
استييان  50  طال   ل الةامعات ال كومية وال ا ةا ونم ر ت حوالل  1050

لعد  نعيئة الطالب لكا ة ض زاء االستييان وبقاء  عت األسئلة بدون إ ا ل و يتث 
قيا  ضسئلة االستييان  است دا  طال ا نم  1000نعدة الب   الدهائية نلت 

نشعر  2نشعر إلت "ال ضوا    شد " و 1المحتوتات ال محة "لمقيا  ليكرت" حع  ضن
ضوا   “نشعر إلت  5نشعر إلت "ضوا  " و 4نشعر إلت "مترةة" و 3إلت "ال ضوا  " و

 شده"ا واست د  مقيا   بات االستييان ضلفا كرونباخ ليرنامج الت لع  انحصائل 
SPSS-20  ا 0,841والذن ضظهر مؤشر  بات اون  دًا  مقدار 

 النتائج:
( خيةةةر  الطةةةالب  ةةةةل 1ضظهةةةرت الدراسةةةة نتةةةائج هامةةةل موتةةة ة  ةةةل الةةةةدول التةةةالل )

"است دا  خا ةية الةد ع انلكترونةل "  ةل الفئةات التاليةةا وكةان للطةالب حرتةة اختيةار 
 ض ثر من  ئة واحده انتماةا نلت است دامهما 
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( الفئة التل  و د بها ضنلت ندة من الطالب والذ ن بحت دمون  عها 1برهر الةدول )
(ا والفئة التالية التةل %54,7الد ع انلكترونل لة "شراء المدتةات وال دماتج نحيتهم )

 و د بها  انل ضنلت ندة من الطالب والذ ن بحت دمون  عها الد ع انلكترونةل لطلة  
ية التل  و د بها  ال  ضنلت ندة مةن الطةالب (ا والفئة التال%53,3الطعا ج نحيتهم )

(ا والفئةةل %45,1والةةذ ن بحةةت دمون  عهةةا الةةد ع انلكترونةةل ل ةةةز الحةةعدماج نحةةيتهم )
التل  و د بها ضا  ندة من الطةالب الةذ ن بحةت دمون  عهةا الةد ع انلكترونةل  ةل بيةع 

الدحةةبة (ا و ميةةع الفئةةات األخةةرى إلةةت  انةة  %12,4المدتةةةات وال ةةدماتج نحةةيتهم )
(ا نةةةةم 1المئوتةةةةة للطةةةةالب الةةةةذ ن بحةةةةت دمون الةةةةد ع انلكترونةةةةل نرهةةةةر  ةةةةل الةةةةةدول )

 نصديف الةدول  ل نرنع  ندازلل حح  است دا  الطلبةا
 : استخدام خاصية الدفع اإللكتروني في الفئات التالية:1الجدول 

عــــــــدد الطــــــــال  الــــــــ ين يســــــــتخدمو    الــــــــدفع 
 اإللكتروني  من الفئات التالية

 

 تستخدمال 
(0) 

 يستخدم
(1) 

 (%54,7)547 %( 45,3)453 شراء المدتةات وال دمات
 (%53,3)533 (%46,7)467 طل  طعا 

 (%45,1)451 (%54,9)549 حةز الحديما
 (%38,6)386 (%61,4)614 ة ع الفوانعر

 (%30,6)306 (%69,5)695 الصعر ة
 (%25,6)256 (%74,4)744 حةز الحفر
 (%15,3)153 (%84,7)847 االستثمار

 (%12,4)124 (%87,6)876 بيع المدتةات وال دمات
 
برهةر الةةةدول المتوسةط واالن ةةراف المليةارن لةميةةع المتغعةرات والتةةل نرهةر اسةةت دا  
التةةةةار  انلكترونيةةةةةا ونةةةةم نصةةةةديف المتغعةةةةرات  ةةةل نرنعةةةة  ندةةةةازلل ححةةةة  متوسةةةةطات 
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( المتغعةةرات مةةةع ضنلةةةت الفوائةةةد إلةةت ضةنةةةت  وائةةةد اسةةةت دا  2القيمةةةا وتعةةةرض الةةةةدول )
 التةار  انلكترونيةا 
ك  المتغعرات التل نمث  الفوائد الست دا  التةار  انلكترونيةة  ةل ( 2وترهر الةدول )

( M=4.53, SD= 0.728نرنعة  ندةازلل ححة  المدفعةةا ونرهةر قيمةةة المتوسةط )
 ةةان الفائةةد  األنلةةت السةةت دا  التةةةار  انلكترونيةةة هةةل" ضن اسةةت دا  الةةد ع انلكترونةةل 

(  ةان ضاة   ائةد   ةل M=3.35, SD=1.248بكةون ضسةرع"ا ونرهةر قيمةة المتوسةط )
 است دا  التةار  انلكترونية هل" ان است دا  الد ع انلكترونل بكون ضرخ "ا

: ويظهر الجدول المتغيرات مع أعلى الفوائد إلى أدنى الفوائد المتعلقة 2الجدول 
 باستخدام التجارة اإللكترونية.

 المتغعرات
 اسم

 المتغعر
 المتوسط

االن راف 
 المليارن 

 728ا 4,53 است دا  الد ع انلكترونل بكون ضسرع 4 
 727ا 4,38 است دا  الد ع انلكترونل  و ر الواث 1 
 862ا 4,35 است دا  الد ع انلكترونل مفعد 5 

 745ا 4,28 است دا  الد ع انلكترونل مداس  2 
 862ا 4,20 است دا  الد ع انلكترونل سه   11 
 892ا 4,16 انلكترونل ممكن  ل  ميع األما ناست دا  الد ع  6 

 10 
اسةةةةةت دا  الةةةةةد ع انلكترونةةةةةل ال  تطلةةةةة  الكثعةةةةةر مةةةةةن 

 الةهد
 803ا 4,15

 ا908 4,04 است دا  الد ع انلكترونل واتح ومفهو  9 
 1,006 3,98 است دا  الد ع انلكترونل  زتد من ضةاء األنمال 8 

 7 
انلكترونةل  لعة  ةورا هامةا  ةل ال يةا  است دا  الةد ع 

 العومية
 940ا 3,75

 1,248 3,35 است دا  الد ع انلكترونل بكون ضرخ  3 
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(  ةةةان  ميةةةع المتغعةةةرات التةةةل نمثةةة  نقبةةةات اسةةةت دا  3وترهةةةر الةةةةدول )           
 ,M=4.21  841التةار  انلكترونية نرنع  ندازلل للعقباتا ونرهر قيمة المتوسط )

SD= 0 ا( ضن ضنلت نقبل للتةار  انلكترونية هل"  ةطء االنترنةث وأ ضو نقة  الييانةات
 ,M=3.30  414انلكترونل"ا ونرهةر قيمةة المتوسةط ) مشكلة ندد است دا  الد ع 

SD= 1  ا( ضن العقبة األاة   ةل اسةت دا  التةةار  انلكترونيةة هةل " الةهةاز المحةت د
 بكون  يل نع  ندد است دا  الد ع انلكترونل "ا 

: يظهر الجدول المتغيرات من أعلى العقبات إلى أدنى عقبات استخدام 3الجدول 
 لتجارة اإللكترونية.الخاصة باستخدام ا

 المتغعرات
 

 المتوسط اسم المتغعر
االن راف 
 المليارن 

 14 
 ةةةةةةطء االنترنةةةةةةث ضو نقةةةةةة  الييانةةةةةةات هةةةةةةل مشةةةةةةكلل ندةةةةةةد 

 است دا  الد ع انلكترونل
 841ا 4,21

 15 
سةةةوء نغطيةةةة الشةةةبكة هةةةل مشةةةكلة ندةةةد اسةةةت دا  الةةةد ع 

 انلكترونل
 876ا 4,14

 16 
ال صو ية  يما  تعلة   المعلومةات ال وف من انتهاك 

 الش صية هو نع  ندد است دا  الد ع انلكترونل
3,90 1,106 

 1,032 3,77 است دا  الد ع انلكترونل  يل م اطر ضمديل 12 

 13 
اسةةةةت دا  الةةةةد ع انلكترونةةةةل بكةةةةون  ةةةةلبًا  ةةةةل  عةةةةت 

 الموااع
3,57 1,207 

 17 
اسةةت دا  الةةد ع الةهةةاز المحةةت د  بكةةون  يةةل نعةة  ندةةد 

 انلكترونل
3,30 1,414 
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 التحليل والمناقشة:
ضتا ث الدراسة العد د من انسهامات الهامةة التةل كانةث غعةر مو ةوة   ةل الدراسةات 
الحةةا قةا ضولهةةاج ضنهةةا نحةةهم إلةةت حةةد كيعةةر إلةةت مفهةةو  التةةةار  انلكترونيةةة نةةن طرتةة  

انلكترونيةةة  ةةل الةةدول الداميةةة مةةع األخةةذ  ةةل نوتةةيح المعر ةةة حةةول اسةةت دا  التةةةار  
االنتبار الدور المعتدل للةدس وسدة الدراسة و امعة الدراسةةا  انيةاج اسةت دا  نمةو   

( كاسةةا  نرةةرن لهةةذه الدراسةةة  قةةد كةةان واتةة ا ضن نطيعةة  TAMايةةول التكدولو يةةا )
الةةدول  ( مؤشةةر  عةةد السةةت دا  التكدولو يةةا  ةةل حالةةةTAMنمةةو   ايةةول التكدولو يةةا )

الداميةةة مةةع األخةةذ  ةةل االنتبةةار الفةةر   ةةل ضنمةةاط االسةةت دا  والتيدةةل بةةعن المحةةت دمعن 
(( نةةم TAM ةةل الغةةرب والةةدول الداميةةةا مةةن خةةالل اسةةت دا  نمةةو   ايةةول التكدولو يةةا 

 هةةم العالاةةة مةةا بةةعن سةةهولة االسةةت دا  المدركةةة والفائةةد  المدركةةة  يمةةا  تعلةة   العوامةة  
نلةةةةت نيدةةةةل التةةةةةار  االلكترونيةةةةةا  الثةةةةاج ضن الدراسةةةةة نهةةةةدف إلةةةةت الدبمغرا يةةةةة وض رهةةةةا 

استكشةاف ونوتةةيح الفوائةةد والعوائة  المدركةةة للتةةةار  انلكترونيةة  يمةةا  تعلةة   العوامةة  
الدبمغرا يةةةةة والتةةةةل مةةةةن شةةةةانها نةةةةؤةن إلةةةةت التشةةةةةيع ضو ال ةةةةد مةةةةن اسةةةةت دا  التةةةةةار  

ةةةدس والتةةل لهةةا نةةا عر هةةا  نلةةت انلكترونيةةةا  الثةةاج ضوتةة ث الدراسةةة ضن اختال ةةات ال
نيدت واست دا  التةار  انلكترونية والتل لم  تم الب    عها مةن اية   ةل الةدول الداميةة 
وخصو ا  ل ةولة الكوتثا را عاج الب    ةل التةا عر المعتةدل لحةدة الدراسةة و امعةة 

كفةاءات الدراسة  ةل اسةت دا  التةةار  انلكترونيةة ولهمةا ضهميةة ناليةة ألنهمةا  وتة ان 
الطةةالب الم تلفةةة  ةةل المعر ةةة التكدولو يةةة التةةل نةةؤةن إلةةت االسةةت دا   ةةل الةامعةةات 
ال ا ةةةةة وال كوميةةةةةةا إن هةةةةةذه االختال ةةةةةات هةةةةل مؤشةةةةةرات مهمةةةةةة  الدحةةةةةبة لواتةةةةةعل 
الحياسةةةات لت د ةةةد نقةةةاط الضةةةع  ونقةةةاط القةةةو  لةةةدى المحةةةت دمعن التةةةل نتحةةةم  اهميةةةة 

  ل مث  هذه اليلدان الداميةا خا ة  الدحبة لأل يال الداشئة الةد د  
وضظهةةرت الدتةةائج ضن الييانةةات الدبموغرا يةةة مثةة  الةةةدس والدةةوع وسةةدة الدراسةةة         

و امعةةةةة الدراسةةةةة لهةةةةا نةةةةا عر نلةةةةت الفوائةةةةد والعقبةةةةات المدركةةةةة ندةةةةد اسةةةةت دا  التةةةةةار  
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انلكترونيةةةةا  انتةةةا ة إلةةةت ضن العوامةةة  الدبمغرا يةةةة للطةةةالب لهةةةا نةةةا عر ضبضةةةا نلةةةت 
 ركة للتةار  انلكترونيةا سهولة االست دا  والفائد  المد

 تي ال ي يتعلق بالجنس -اختبار
نل الذن  تعل   الةدس نلت م تلة  المتغعةرات التةل نةم  -نم نطيع  اختبار         

(  انةل 4إنشاؤها حد ثا كما هو ميعن  ل الةةدول التةاللا ونرهةر الدتةائج  ةل الةةدول )
اننةاث لكة  مةن المتغعةرات   و د اختالف ةال إحصائيا بعن الطالب الذكور والطةالب

 ٪ا95التا عة األربعة ندد مةال الثقة 
(  يمةةا  تعلةة  05(  انةةل  و ةةد اخةةتالف ةال إحصةةائيا ندةةد )ا4وترهةةر الةةةدول )      

 t( للتةةةار  انلكترونيةةةج PU ةةالةدس ) كةةرج ضنثةةت( ندةةد إ مةةالل الفوائةةد المدركةةة )
(924.59) = 4.11, P001> ا (P=0.000ةإن القيمةة ال  ) متوسةطة نرهةر ضن

( PUالشةةةعور المتوسةةةط للطةةةالب الةةةذكور ةال إحصةةةائيا ض ثةةةر مةةةن "الفائةةةد  المدركةةةة )
( ض يةةر مةةن شةةعور الطالبةةات اننةةاث M=4.19, SD= 0.62للتةةةار  انلكترونيةةة )

النتائج تدعم الفرضـية  أ  الطـال  (ا وبالتاللج  إن M=4.03, SD=0.61نةاهل )
وائـــد المدركـــة للتجـــارة اإللكترونيـــة أك ـــر مـــن الـــ كور يتـــبشرو  بشـــ ل إيجـــابي بالف

 ا الطالبات اإلناث 
( لمتغعةةرات" إ مةةالل سةةهولل االسةةت دا  4وضظهةةرت الدتةةائج ضبضةةا  ةةل الةةةدول )       

( للتةةةةةةةةار  انلكترونيةةةةةةةة و" ن مةةةةةةةالل الفوائةةةةةةةد األساسةةةةةةةية للتةةةةةةةةار  PEOUالمدركةةةةةةةة )
ثةةر مةةن متوسةةط الطالبةةات انلكترونيةةة"  ةةان متوسةةط الطةةالب الةةذكور ةال إحصةةائيا ض 

 انناثا
النتــائج تــدعم فرضــية   أ  الطــال  الــ كور يتــبشرو  بشــ ل  وبالتةاللج  ةةإن          

  إيجابي بسهولة االستخدام المدركة للتجارة اإللكترونية أك ر من الطالبات اإلناث .
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ة ( "لمتغعةةرات إ مةةالل العقبةةات األساسةةي4وضظهةةرت الدتةةائج ضبضةةا  ةةل الةةةدول )       
(PEOU للتةةةار  انلكترونيةةة"  ةةان إ مةةالل متوسةةط الطالبةةات اننةةاث ةال إحصةةائيا )

 ض ثر من متوسط الطالب الذكورا
وهةةذا بعدةةت ضن الطالبةةات اننةةاث بشةةعرون ض ثةةر  العقبةةات  ةةل التعامةة  مةةع           

النتـائج تـدعم فرضـية   التةار  انلكترونية من شعور الطالب الذكورا وبالتةاللج  ةإن 
ــر مــن العقبــات  ــد امساســية أك  ــبشرو  بشــ ل إيجــابي بالفوائ ــ كور يت أ  الطــال  ال

  امساسية للتجارة اإللكترونية من الطالبات اإلناث .
 تي فيما يتعلق بالجنس -: اختبار4الجدول 

 المتغعرات
 

 الةدس
حةم 
 الععدة

 المتوسط
االن راف 
 المليارن 

 ةر ة ال رتة نل -اختبار

الداللة 
 )اختبار

 دائل  
 الذ  (

إ مالل الفوائد المدركة 
(PU  للتةار )

 انلكترونية

 0,62 4,19 436  كر
 

4,11 
 

924,59 
 
 ضنثت 000ا

 
564 4,03 0,61 

إ مالل سهولل االست دا  
( PEOUالمدركة )

 للتةار  انلكترونية

 0,72 4,33 436  كر
 

7,63 
 

938,58 
 
 ضنثت 000ا

 
564 4,98 0,73 

إ مالل الفوائد األساسية 
 للتةار  انلكترونية

 0,62 4,23 436  كر
 

5,86 
 

873,57 
 
 ضنثت 000ا

 
564 4,01 0,55 

    0,63 3,72 436  كرإ مالل العقبات 
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 المتغعرات
 

 الةدس
حةم 
 الععدة

 المتوسط
االن راف 
 المليارن 

 ةر ة ال رتة نل -اختبار

الداللة 
 )اختبار

 دائل  
 الذ  (

األساسية للتةار  
 انلكترونية

 ضنثت
 

564 3,89 0,67 
 000ا 961,11 3,97-

 
تــي الــ ي يتعلــق بســنة الدراســة )طــال  الســنة امولــى وال انيــة  وال ال ــة -اختبــار

 والرابعة( 
نةةل الةةذن  تعلةة   حةةدة الدراسةةة نلةةت م تلةة  المتغعةةرات كمةةا هةةو  -نةةم نطيعةة  اختبةةار

( بمثةةة  طةةةالب المةمونةةةة األولةةةت نمثةةة  هةةةؤالء الطةةةالب 5ميةةةعن  ةةةل الةةةةدول التةةةالل )
الةةةذ ن  درسةةةون إمةةةا  ةةةل الحةةةدة األولةةةت ضو  ةةةل الحةةةدة الثانيةةةة والمةمونةةةة الثانيةةةة مةةةن 

 ل الحدة الثالثة ضو  ل الحدة الرا عةةا  الطالب نمث  هؤالء الطالب الذ ن  درسون إما
( ضنةةل  و ةةد  ةةرو  إحصةةائية بةةعن مةمةةونتل الطةةالب 5ونرهةةر الدتةةائج مةةن الةةةدول )

 ٪ا 95المتعلقة  حدة ةراستهم لك  من المتغعرات التا عة األربعة ندد مةال الثقة 
(  يمةةا  تعلةة  " حةةدة 05(  انةةل  و ةةد  ةةرو  ةالةةة إحصةةائيا ندةةد )ا5وترهةةر الةةةدول )

 ,t (993) =4.15( للتةار  انلكترونيةةج PUالدراسة" نلت إ مالل الفوائد المدركة )
p 001> ا (p=0.000 ا  إن القيمة المتوسطة نيعن ضن الطالب الذ ن  درسون  ل)

( للتةةةةار  انلكترونيةةةة PUالحةةةدة األولةةةت والثانيةةةةج بشةةةعرون  متوسةةةط الفائةةةد  المدركةةةة )
(M=4.16, SD= 0.67 ض ير  كثعر ) من شةعور الطةالب الةذ ن  درسةون  ةل الحةدة

النتائج تـدعم (ا وبالتاللج  إن M=4.00, SD= 0.54) الثالثة ضو  ل الحدة الرا عة 
فرضـــية  أ  الطـــال  فـــي الســـنة امولـــى وال انيـــة للدراســـة يتـــبشرو  بشـــ ل إيجـــابي 

ابعـة مـن بالفوائد المدركة للتجارة اإللكترونية أك ر من الطال  في السـنة ال ال ـة والر 
 الدراسة . 
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( لمتغعةةرات "إ مةةالل سةةهولل االسةةت دا  5وضظهةةرت الدتةةائج ضبضةةا  ةةل الةةةدول )       
( للتةةار  انلكترونيةة" "وم مةالل الفوائةد المدركةة للتةةار  انلكترونيةةة" PEOUالمدركةة )

ضن متوسةةط الطةةالب الةةذ ن  درسةةون  ةةل الحةةدة األولةةت ضو  ةةل الثانيةةة بكةةون لةةد هم ةال 
ضنلت وتتا رون ض ثر من متوسط الطالب الذ ن  درسون  ةل الحةدة الثالثةة ضو  إحصائيا

النتائج تدعم فرضية   أ  الطال  في السنة امولى أو ال انية الرا عةا وبالتاللج  ةإن 
للدراسة يتبشرو  بش ل إيجابي بسهولة االستخدام المدركة للتجارة اإللكترونيـة أك ـر 

 و الرابعة للدراسة. من الطال  في السنة ال ال ة أ
( لمتغعةةرات "إ مةةالل العقبةةات المدركةةة 5وضظهةةرت الدتةةائج ضبضةةا  ةةل الةةةدول )       

(PEOU للتةار  انلكترونية"ج  ان متوسط الطالب الذ ن  درسون  ةل "الحةدة الثالثةة )
ضو الرا عة" بكون لد هم ةال إحصائيا ضنلةت وتتةا رون ض ثةر مةن متوسةط الطةالب الةذ ن 

" الحدة األولت والثانية"ج وهذا بعدت ضن الطةالب الةذ ن  درسةون  ةل "الحةدة  درسون  ل
الثالثة والرا عة" بشعرون ض ثر  العقبات  ل التعام  مع "التةار  انلكترونيةة" ض ثةر مةن 

ـــدعم الطةةةالب الةةةذ ن  درسةةةون  ةةةل "الحةةةدة األولةةةت والثانيةةةة"ا وبالتةةةاللج  ةةةإن  ـــائج ت النت
امولــى وال انيــة للدراســة يتــبشرو  بشــ ل إيجــابي الفرضــية   أ  الطــال  فــي الســنة 

بالفوائد امساسية أك ر مـن العقبـات امساسـية للتجـارة اإللكترونيـة مـن الطـال  فـي 
 السنة ال ال ة والرابعة للدراسة . 

تي ال ي يتعلق  بسنة الدراسة  )امولى وال انية وال ال ة  -: اختبار5الجدول 
 والرابعة(

 المتغعرات
 

 اسةسدة الدر 
حةم 
 الععدة

 المتوسط
 االن راف
 المليارن 

-اختبار
 نل

ةر ة 
 ال رتة

الداللة 
)اختبار 
 دائل 
 الذ  (

إ مالل الفوائد 
( PUالمدركة )

طالب الحدة 
األولت وطالب 

570 4,16 0,67 
 

4,15 
 

993,49 
 
 000ا
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 المتغعرات
 

 اسةسدة الدر 
حةم 
 الععدة

 المتوسط
 االن راف
 المليارن 

-اختبار
 نل

ةر ة 
 ال رتة

الداللة 
)اختبار 
 دائل 
 الذ  (

 للتةار  انلكترونية
 

 الحدة الثانية

طالب الحدة 
الثالثة وطالب 

 الرا عةالحدة 
430 4,01 0,54 

إ مالل سهولل 
االست دا  المدركة 

(PEOU  للتةار )
 انلكترونية

طالب الحدة 
األولت وطالب 
 الحدة الثانية

570 4,28 0,69 
 

7,71 
 

998 
 
طالب الحدة  000ا

الثالثة وطالب 
 الحدة الرا عة

430 3,93 0,77 

إ مالل الفوائد 
األساسية للتةار  

 انلكترونية
 

طالب الحدة 
األولت وطالب 
 الحدة الثانية

570 4,20 0,62 
 

5,85 
 

979,58 
 
طالب الحدة  000ا

الثالثة وطالب 
 الحدة الرا عة

430 3,98 0,53 

إ مالل العقبات 
األساسية للتةار  

 انلكترونية
 

طالب الحدة 
األولت وطالب 
 الحدة الثانية

570 3,71 0,63 
 
-5,61 

 
895,35 

 
طالب الحدة  000ا

الثالثة وطالب 
 الحدة الرا عة

430 3,95 0,67 
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 تي ال ي يتعلق بجامعة الدراسة )الجامعات الح ومية والخاصة(  -اختبار
نةل الةذن  تعلة   ةامعةة الدراسةة نلةت م تلة  المتغعةرات كمةا هةو  -نم نطيع  اختبةار

المةمونةةة األولةةت هةةؤالء الطةةالب الةةذ ن (ا بمثةة  طةةالب 6ميةةعن  ةةل الةةةدول التةةالل )
 درسون  ل "الةامعات ال كومية" والمةمونة الثانية من الطالب نمث  هؤالء الطةالب 

  الذ ن  درسون  ل "الةامعات ال ا ة"ا 
(  انةةل  و ةةد  ةةرو  إحصةةائية بةةعن مةمةةونتل الطةةالب 6ونرهةةر الدتةةائج  ةةل الةةةدول )

عةةةرات التا عةةةة األربعةةةة ندةةةد مةةةةال الثقةةةة  يمةةةا  تعلةةة   ةامعةةةة الدراسةةةة لكةةة  مةةةن المتغ
(  انةةةل  و ةةةد  ةةةرو  إحصةةةائية  ات ةاللةةةة ندةةةد المحةةةتوى 6ا وترهةةةر الةةةةدول )95%
( بةةةعن مةمةةةونتل الطةةةالب  يمةةةا  تعلةةة  " ةامعةةةة الدراسةةةة" حةةةول إ مةةةالل الفوائةةةد 05)ا

 (ا p=0.000) 001> ا t (806) =3.697, p( للتةار  انلكترونية PUالمدركة)
القيمةةةةة المتوسةةةةطة نرهةةةةر ضن الطةةةةالب الةةةةذ ن  درسةةةةون  ةةةةل الةامعةةةةات ال كوميةةةةة إن 

 =M=4.19, SD( للتةةةار  انلكترونيةةة )PUبشةةعرون  متوسةةط الفائةةد  المدركةةة )
( ض يةةةةر  كثعةةةةر مةةةةن شةةةةعور الطةةةةالب الةةةةذ ن  درسةةةةون  ةةةةل الةامعةةةةات ال ا ةةةةة 0.61

(M=.04, SD=0.62 ا وبالتاللج  إن)الجامعـات النتائج تدعم الفرضية  أ  طـال  
الخاصة يتبشرو  بش ل إيجابي بالفوائد المدركة للتجارة اإللكترونية أك ـر مـن طـال  

  الجامعات الح ومية .
( لمتغعةةرات "إ مةةالل سةةهولل االسةةت دا  6وضظهةةرت الدتةةائج ضبضةةا  ةةل الةةةدول )       

( للتةةةةةةةةةار  انلكترونيةةةةةةةةة" "ون مةةةةةةةةالل الفوائةةةةةةةةد األساسةةةةةةةةية للتةةةةةةةةةار  PEOUالمدركةةةةةةةةة )
نلكترونية"  ان متوسط الطالب الذ ن  درسون  ةل الةامعةات ال كوميةة بكةون  شةك  ا

مل ةةوأ ض ثةةر مةةن متوسةةط الطةةالب الةةذ ن  درسةةون  ةةل الةامعةةات ال ا ةةةا وبالتةةاللج 
النتائج ال تدعم فرضيات   أ  طال  الجامعات الخاصة يتـبشرو  بشـ ل إيجـابي  إن 

  ونية أك ر من طال  الجامعات الح ومية.بسهولة االستخدام المدركة للتجارة اإللكتر 
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متغعةةةةةةرات إ مةةةةةةالل العقبةةةةةةات “( لةةةةةةة 6وضظهةةةةةةرت الدتةةةةةةائج ضبضةةةةةةا  ةةةةةةل الةةةةةةةدول )       
( للتةةةةار  انلكترونيةةةة"ج  ةةةان متوسةةةط الطةةةالب الةةةذ ن  درسةةةون  ةةةل PEOUاألساسةةةية)

الةامعات ال ا ة بكون ةال إحصائيا ضنلةت مةن متوسةط الطةالب الةذ ن  درسةون  ةل 
ل كوميةةةا وهةةذا بعدةةت ضن الطةةالب الةةذ ن  درسةةون  ةةل الةامعةةات ال ا ةةة الةامعةةات ا

بشعرون ض ثر  العقبات  ل التعام  مةع التةةار  انلكترونيةة مةن شةعور الطةالب الةذ ن 
النتـائج ال تـدعم فرضـية   أ  طـال   درسون  ل الةامعات ال كوميةا وبالتاللج  ةإن 

ــد ــبشرو  بشــ ل إيجــابي بالفوائ ــات الخاصــة يت ــر مــن العقبــات  الجامع امساســية أك 
 امساسية للتجارة اإللكترونية من طال  الجامعات الح ومية . 

تي ال ي يتعلق بجامعة الدراسة )الجامعات الح ومية  -: اختبار6الجدول 
 والخاصة(

 المتغعرات
 

 سدة الدراسة
حةم 
 الععدة

 المتوسط
 االن راف
 المليارن 

-اختبار
 نل

ةر ة 
 ال رتة

الداللة 
 )اختبار

  دائل الذ  (
إ مالل الفوائد المدركة 

(PU  للتةار )
 انلكترونية

 

الةامعات 
 ال كومية

380 4,19 0,61 
 

3,70 
 

806,95 
 
الةامعات  000ا

 ال ا ة
620 4,04 0,62 

إ مالل سهولل 
االست دا  المدركة 

(PEOU  للتةار )
 انلكترونية

الةامعات 
 ال كومية

380 4,23 0,80 
 

3,17 
 

727,51 
 
الةامعات  002ا

 ال ا ة
620 4,07 0,71 

إ مالل الفوائد 
األساسية للتةار  

 انلكترونية
 

الةامعات 
 ال كومية

380 4,20 0,63 
 

3,84 
 

733,50 
 
الةامعات  000ا

 ال ا ة
620 4,05 0,56 
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إ مالل العقبات 
األساسية للتةار  

 انلكترونية
 

الةامعات 
 ال كومية

380 3,74 0,67 
 
-2,77 

 
988,00 

 
الةامعات  006ا

 ال ا ة
620 3,86 0,65 

 الخاتمة:
نوتح هذه الدراسة مةمونة من الدتائج انةارتة الهامةج لقد ةلث نلت ضن          

هداك نزا د ندة محت دمل التةار  انلكترونية  شك  سرتع  داج إال ضن خدمات 
التةار  انلكترونية الفعلية التل نقدمها شركات االنصاالت ال زالث م دوة ا وضظهرت 

تةار  انلكترونية  يما  تعل   الفوائد المدركة وسهولة الدتائج ضهمية نفضع  است دا  ال
است دا  نكدولو يا التةار  انلكترونيةا وتمكن است دا  هذه الدتائج لفهم نفضعالت 
المحت د  واست دا  ممعزات خدمات التةار  انلكترونية  ل م اولة لتطوترها وزتاة  

ائج الهامة والتل نتحم  اهمية است دامهاا ونو لث هذه الدراسة إلت العد د من الدت
 خا ة  ل الدول الداميةا 

ضوالج  يما  تعل   الةدس واست دا  التةار  انلكترونيةج وضظهرت الدتائج ضن إ مالل 
الطالب الذكور بشعرون ض ثر  الفوائد  ل التعام  مع التةار  انلكترونية من 

 الطالبات انناثا 
ت دا  التةار  انلكترونية نوتح الدتائج ضن  انياج  يما  تعل   حدة الدراسة واس

الطالب الذ ن هم  ل سدة الدراسة األولت ضو الثانية بشعرون ض ثر  الفوائد  ل 
التعام  مع التةار  انلكترونية من شعور الطالب الذ ن هم  ل سدة الدراسة 

الثة الثالثة ضو الرا عةا ونوتح الدتائج ضن الطالب الذ ن هم  ل سدة الدراسة الث
ضو الرا عة بشعرون ض ثر  العقبات  ل التعام  مع التةار  انلكترونية من شعور 

 الطالب الذ ن هم  ل سدة الدراسة األولت ضو الثانيةا 
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 الثاج  يما  تعل   ةامعة الدراسةج نوتح الدتائج ضن الطالب الذ ن  درسون  ل 
التةار  انلكترونية الةامعات ال كومية بشعرون ض ثر  الفوائد  ل التعام  مع 

من شعور الطالب الذ ن  درسون  ل الةامعات ال ا ةا ونوتح الدتائج ضن 
الطالب الذ ن  درسون  ل الةامعات ال ا ة بشعرون ض ثر  العقبات  ل 
التعام  مع التةار  انلكترونية من شعور الطالب الذ ن  درسون  ل الةامعات 

 ال كوميةا 
ةراسة مدى است دا  طلبة الةامعات  ل ةولة الكوتث  هذه الدراسة نقتصر نلت     

للتةار  االلكترونية من حع  الفوائد المدركة وسهولة االست دا  المدركة للتةار  
االلكترونية لدى طلبة الةامعةا  إنل بة   ل الدراسات المحتقيلية نطيع  نمو   

( مؤشر  عد الست دا  التكدولو يا  ل الدول ضخرى TAMايول التكدولو يا )
والمقارنة  ل ةر ة ايول المحت دمعن للتةار  االلكترونية مع األخذ  ل االنتبار 
الفرو   ل ضنماط االست دا  والتيدل بعن المحت دمعن  ل الغرب والدول الداميةا 

دمعن حع  وضنل بمكن ضبضا ضن  تم القيا  بدراسات محتقيلية نلت نامة المحت 
ال نقتصر  قط نلت طالب الةامعاتا  انتا ة بمكن للدراسات المحتقيلية 

(( من خالل ةمج التا عر TAM2 2است دا  نمو   القيول للتكدولو يا 
اال تمانل للمحت د   ل است دا  التكدولو يا والعمليات المعر يةا وبانتا ة 

ألخرى ممكن ان بكون لها إلت  ل ج  إن بمكن الب    ل متغعرات ةبموغرا ية ا
 نا عر ها ج مث  مقارنة است دا  التةار  انلكترونية  ل م تل  الثقا ات والمهنا

 اآلشار النظرية والعملية:
من حع  التا عرات الدررتةج ضوالج ساهمث هذه الدراسة  ل التطيع  الدررن           

المحت دمعن  ل ( من خالل اختبار مصدااعتل TAMلدمو   ايول التكدولو يا )
( TAMاليلدان غعر الغربية مث  ةولة الكوتثا واد ضبرز نمو   ايول التكدولو يا )

نتائج مثعر  لالهتما  حول الدوابا الحلوكية الست دا  التةار  انلكترونية  ل الكوتثا 
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 انياج نحاهم هذه الدراسة  ل نطوتر المةال الب ثل التل ب   المشارتع الصغعر  
ال المعتمد ن  طرتقة مباشر  وغعر مباشر  بتحوت  وبيع مدتةانهم نلت ورواة األنم

ميدا التةار  االلكترونيةا ولكن لألس  من الواتح ضن الدراسات الحا قة لم نتداول 
موتوع التةار  االلكترونية  اهمية كا ية نلت مدى الحدوات الماتيةج والتل لل ض را 

عن  ل نيدل سياسة التةار  االلكترونية مما  يعرا  ل نقععد رواة األنمال والمحت دم
ض ر نلت الدشاط الرتاةن  ل ةولة الكوتثا واألهم من  ل  ضن نتائج هذه الدراسة ال 
نقتصر  قط نلت الععدة الحكانية المحت دمة  ل الدراسةج ولكن بمكن ضبضا نعميم 

نشترك  ل نتائج الب   واالستفاة  مدها نلت  اال بلدان ةول ال ليج ألن  ميعها 
نفس ال صائ  والمعا عر الثقا ية والتارت ية واالاتصاةبة مما بةع  المحت دمعن 

  تشاركون بدفس المتطلبات وو هات الدرر حول متطلبانهم للتةار  االلكترونيةا
 يما  تعل   آ ار ممارسة التةار  االلكترونية العمليةج كان من الواتح ضن           

ل رائد  وتحت دمها األغليية  ل نملية التحو  والشراءا واد التةار  االلكترونية ه
سلطث هذه الدراسة الضوء نلت نقاط هامة للمدراء ور ال األنمال  شك  نا ا ضوالج 
رتاة  األنمال هو هدف ها  ورئيحل لةميع اليلدان  الذات اليلدان الدامية ألنل بطور 

 االبتكارا  حية االاتصاةبة والمالية وتدمل روحاالدول من الد
 انتا ة إلت ضن المشارتع الصغعر  التل نطرح من رواة األنمال نحاهم  ل          

ح  مشكلة البطالة من خالل نملية استقطاب الموظفعن لمشارتعهم الصغعر  والتل 
 ل األغل  معتمد  نلت التحوت  والشراء نير التةار  انلكترونيةا ولهذا الحي ج  إن 

ضهمية خا ة  الدحبة لليلدان الدامية مث  الكوتث والدول األخرى هذه الدراسة  ات 
المةاور ا ونرهر هذه الدراسة ضن التةار  االلكترونية لد ها معدالت نيدل نالية مما 
بحلط الضوء ض ثر نلعها  الت د د  ل زمدا هذا المعتمد انتماةا رئيحيا نلت 

ج هامة بة  لر ال األنمال التكدولو يا ال د ثةا  انتا ة وت ث الدراسة نتائ
 والمدراء االستفاة  مدها من خالل نيدل نرا  التةار  االلكترونية  ل مشارتعهما
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وكان من الواتح ضن االنصال والطل  والد ع والتو ع  االلكترونل هو            
الحي  األول والرئيحل لتيدل التةار  االلكترونية بعن المحت دمعنا لهذا الحي ج 

ن نحت د  التةار  االلكترونية كاةا  هامة للمدراء ور ال األنمال نلت  دبغل ض
للتوا   ونق  معلومات المدتج للمحت د ا وهذا بمكن ضن  ؤةن ضبضا إلت معدالت 
استةا ة سرتعة ونالية من اي  العمالء واألسوا  المحتهد ة  شك  ضسرع وضسه ج وهو 
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