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Abstract 
The purpose of the study is to examine the factors affecting the intention to use 

mobile commerce as well as the intention to recommend others to use it. The 

study has examined several factors based on the UTAUT 2 theory, which are 

(performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating 

conditions, Price value, Hedonic Motivation, and Habit   ( in addition to 

examining the perceived technology security and its effect on the intention the 

mobile commerce using. The study has depended on the descriptive-analytical 

approach, and data were collected using a questionnaire, the sample was 601 

respondents from mobile phone users who hold diplomas, bachelor's, master's, 

and doctoral degrees in Hawija district, Kirkuk governorate. The questionnaire 

adopted a five-point Likert scale in determining the answer to its paragraphs and 

was then analyzed by AMOS . The study concluded that there is an effect of all 

the factors that have been examined and mentioned above on the intention of the 

study sample to use mobile commerce, except for the effort expectancy factor if it 

does not appear to have an effect. 
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                                ؛3/4/2022:القبػؿ ؛.24/3/2022:التعجيل والتشكيح؛ 17/3/2022:االستالـتاريخ المقالة: 
 .1/6/2022: الشذخ

 المدتخمص
 ، فزاًل عغلةاختبار العػامل السؤثخة  في الشية الستخجاـ التجارة الشقا إلىىجفت الجراسة الحالية 

خخيغ باستخجاميا،  واختبخت الجراسة عجة عػامل باالعتساد عمى الشطخية الشية لتػصية اآل
تساعي، وىي )األداء الستػقع، والجيج الستػقع، والتأثيخ االج (UTAUT2)السػحجة لقبػؿ التقشية 

مغ أ(، باإلضافة إلى اختبار عامل دوالتدييالت الستاحة، ودافع الستعة، وقيسة الدعخ، والتعػ 
التقشية السجرؾ وتأثيخه عمى الشية الستعساؿ التجارة الشقالة، وكحلظ اختبار تأثيخ الشية الستعساؿ 

السشيج  إلىتشجت الجراسة خخيغ باستخجاـ التجارة الشقالة. واسارة الشقالة عمى الشية لتػصية اآلالتج
وكانت تخجاـ استسارة االستبياف، جسع البيانات مغ عيشة الجراسة باس التحميمي، وتعالػصفي 

مغ مدتخجمي الياتف الشقاؿ مسغ يحسمػف شيادات  مدتجيب 601شة عذػائية متكػنة مغ العي
، البكالػريػس، الساجدتيخ  قزاء الحػيجة، محافطة كخكػؾ. واعتسجت  والجكتػراه فيالجبمـػ

ومغ ثع تحميميا بػاسصة  فقخاتيا،االستبانة مكياس ليكخت الخساسي في تحجيج اإلجابة عغ 
أف ىشالظ تأثيخًا لجسيع العػامل  إلى(. وتػصمت الجراسة AMOS)اإلحرائي بخنامج التحميل 

التجارة الشقالة ما عجا  ارسة الستخجاـالجالتي تع اختبارىا والسحكػرة آنفا عمى نية األفخاد عيشة 
ضيخت الشتائج بأف الشية الستخجاـ أذلظ  فزاًل عغ تأثيخ،عامل الجيج الستػقع إذا لع يطيخ لو 

 خخيغ باستخجاـ التجارة الشقالة.ة ليا تأثيخ عمى الشية لتػصية اآلالتجارة الشقال
 

 الكممات الرئيدة
 التجارة االلكترونية المدرك،أمن التقنية  ،UTAUT2التجارة النقالة،  
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 المقدمة
، ة االتراالت الستشقمة والالسمكيةمجى العقجيغ الساضييغ، شيج العالع تصػرات كبيخة في مجاؿ أنطس عمى

لحمػؿ شاممة لتحديغ مجاالت مختمفة مغ أنذصتشا اليػمية. أحج السجاالت مسا فتح عالًسا ججيًجا بالكامل 
شيجت االنذصة التجارية بذكل عاـ تغيخًا  إذاف في مجاؿ األنذصة التجارية. السددىخة مغ خالؿ ىحه الحمػؿ ك

بكة فزاًل عغ السذاكل التي قج تحػؿ دوف إتساميا، إذ أدى انتذار ش ،ممحػضًا في شبيعتيا، وفخص نجاحيا
العسل عمى نقل السعمػمات وتخديشيا وتبادؿ الدمع و الخجمات القابمة لمشقل  إلىاألنتخنت واستخجاميا الػاسع 

جوؿ وأصبحت شبكة السعمػمات الجولية تذكل ركيدة أساسية في التجارة الجولية والسحمية خاصة في ال ،إلكتخونيا
وىحا ما أدى  ،األعساؿ واإلعالف والتدػيق والتبادؿ التجاري سة في إنجاز اتفاقيات يمالستقجمة، باعتبارىا وسيمة 

وإنسا أخحت  ،تجارة التقميجيةوىحه األشكاؿ الججيجة لع تشكخ نطخيات ال ،ضيػر مفاليع و أشكاؿ ججيجة لمتجارة إلى
أتت بسا يسكغ أف يرحح عيػبيا. مع تقجـ أنذصة التجارة اإللكتخونية عمى مخ الدشيغ، أصبحت و  ،محاسشيا

قاعجة عسالء  إلىلذخكات ميتسة بذكل متدايج بتقجيع خجمات تجارية عبخ األجيدة الشقالة في محاولة لمػصػؿ ا
أوسع، ويأتي ذلظ نتيجة تدايج اعتساد واستخجاـ اليػاتف الشقالة في جسيع أنحاء العالع بسعجؿ انتذار يبمغ حػالي 

غ استخجاميا ألكثخ مغ مجخد اتراالت صػتية : ويستمظ العجيج مغ السدتخجميغ اآلف ىػاتف ذكية يسك96.4
إذ يسكغ لمسدتخجميغ إجخاء أنذصة معقجة مثل السجفػعات اإللكتخونية ودفع فػاتيخ والبحث عغ  ،بديصة

السشتجات في الستاجخ االلكتخونية، وبيع وشخاء السشتجات والخجمات، وإجخاء السعامالت السرخفية واالتراؿ 
ؼ ضاىخة استخجاـ األجيدة الشقالة في األنذصة التجارية عسػًما باسع التجارة الستشقمة بالذبكات االجتساعية، وُتعخ 

(Verkijia, 2018, 1) .  
اعجة بالسائة في ق 10دولة أنو مقابل كل زيادة بشدبة  120كجت دراسة أجخاىا البشظ الجولي عمى أو 

، إجسالي الشاتج السحمي. وبالتالي السائة فيب 0.8، ىشاؾ زيادة مقابمة تبمغ حػالي السذتخكيغ في الياتف الشقاؿ
فإف صانعي الدياسات والسدػقيغ ومذغمي الياتف الشقاؿ يبحثػف عغ جسيع الدبل السسكشة لجمج فػائج 

أسمػب حياة خاصة بيغ دشيغ أصبح الياتف الشقاؿ وسيمة و االتراالت الستشقمة في بشية أعساليع. وعمى مخ ال
بيئة األعساؿ تعتسج بذكل كبيخ عمى تصبيقات الياتف الشقاؿ واألجيدة الشقالة ونتيجة لحلظ أصبحت   الذباب،

األخخى. وتعج التجارة الشقالة امتجاد لمتجارة اإللكتخونية إذ يتع تشفيح األنذصة التجارية في بيئة السمكية مغ خالؿ 
 .(Yadav, 2016, 1)األجيدة الشقالة 

يعخض االوؿ اىع الجراسات ذات العالقة بالجراسة الحالية ، محاور وتتزسغ الجراسة الحالية اربعة 
خمفية نطخية حػؿ التجارة الشقالة، أىع الشطخيات الجػانب السشيجية لمجراسة، في حيغ تشاوؿ الثاني،  إلىباالضافة 

ما أ لية،الجراسة الحا أنسػذجإ عخض ابعاد إلىباالضافة التي ُتعشى بتبشي واستخجاـ االبتكارات التقشية الججيجة، 
فزاًل عغ االحراءات الػصفية ألبعاد  ،تحميل البيانات الجيسػغخافية لعيشة البحثالسحػر الثالث فقج ناقر 

في حيغ عخض اختبار فخضيات الجراسة باعتساد أسمػب نسحجة السعادالت البشائية،  وكحلظ تشاوؿالجراسة، 
 .ع السقتخحاتىوأ االستشتاجات التي خمرت ليا الجراسة  أىعالسحػر الخابع 
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 المحهر االول الدراسات الدابقة و منيجية الدراسة
 وال . الدراسات الدابقة أ

 ندتعخص أىع الجراسات الدابقة ذات العالقة  1فيسا يأتي في الججوؿ رقع 
 ( الدراسات ذات العالقة بالدراسة الحالي1الجدول )

 ت
الباحث 
 أىجاؼ الجراسة عشػاف الجراسة والدشة

و  الشطخية السدتخجمة 
 العػامل التي تع اختبارىا

أدوات جسع 
البيانات وحجع 

السجتسع 
والصخائق 

 االحرائية

 نتائج الجراسة

1
1 

Chaharso
oghi, 
2009 

تقييع اعتساد 
التجارة الستشقمة 

 في إيخاف.

تحجيج استعجاد الذعب 
االيخاني الستخجاـ 

التجارة الشقالة وتحجيج 
العػامل السؤثخة عمى 

تبشي واستخجاـ التجارة 
 الشقالة في ايخاف.

القبػؿ التقشي  و  أنسػذج
، نطخية انتذار اإلبجاع

 العػامل :

الشية الدمػكية، التػافق، 
االستفادة السجركة، سيػلة 

 االستخجاـ السجركة ، االبجاع

420  
 االستبياف،

نسحجة 
 السعادالت

 البشائية
 

 السػقف أف الشتائج اضيخت
 تأثيخ أقػى  لو  تجاه االستخجاـ

 الشية عمى تحجيج إيجابي
وأف  لالستخجاـ، الدمػكية
 وسيػلة السجركة والفائجة التػافق

 واالبتكار السجركة االستخجاـ
 في أىسية األكثخ الجور يمعباف
 األجيدة عبخ التجارة تبشي

 الشقالة
2

2 
Wei et. 
al., 
2009 

ما الحي يجفع 
تبشي التجارة  إلى

 الشقالة الساليدية؟
تحميل 

 تجخيبي

دراسة العػامل التي 
تؤثخ عمى نية السدتيمظ 
باستخجاـ التجارة الشقالة  

 في ماليديا

وعػامل  القبػؿ التقشي أنسػذج
الفائجة أخخى، العػامل: 

السجركة والتأثيخ االجتساعي 
والتكمفة السالية السجركة والثقة 
 ، سيػلة االستخجاـ السجركة.

222  

 االستبياف،
التكخارات 
والشدب 
السئػية، 
االرتباط 

واالنحجار 
 الستعجد

الفائجة   أف الشتائج كذفت
السجركة والتأثيخ االجتساعي 

 والثقة السترػرة السالية والتكمفة
 مع إيجابي بذكل تختبط

. الشقالة في التجارة السدتيمظ
  أف ،وجج ذلظ إلى باإلضافة

سيػلة االستخجاـ السجركة  
 عمى ضئيل تأثيخ ليسا والثقة

 ماليديا في التجارة الشقالة
3

3 
Li, 2012  السخاشخ

السترػرة و 
تكخارات 

 االستخجاـ
لمخجمات 

 السرخفية الشقالة

تشاقر ىحه الجراسة آثار 
انتذار وتبشي الخجمات 

 السرخفية الشقالة

، االبجاع االنتذارنطخية 
 العػامل: 

السػقف، والسخاشخ 
 السترػرة، والسيدة الشدبية،

 يةنو 
الرػرة، التأثيخ، 

 إمكانية السالحطة، الػعي.

610  
 االستبياف،
التكخارات 
والشدب 
 السئػية

أضيخت الشتائج أف العسخ والثقة 
والتكمفة والتأثيخ االجتساعي 
وتشػع الخجمات قادرة عمى 

التشبؤ بقخارات السدتيمظ 
الساليدي العتساد التجارة 

 اإللكتخونية

4
4 

Chong et 
al, 2012 

تػقع قخارات 
يمظ بذأف السدت

تبشي التجارة 
اسة ر د الشقالة:

تجخيبية ما بيغ 
 الريغ وماليديا

التحقق مغ  العػامل 
 التي تتشبأ

نية السدتيمظ في تبشي 
الشقالة  في ماليديا 

 والريغ

 أنسػذج القبػؿ التقشي و 
، االبجاع االنتذارنطخية 

 العػامل: 

 التأثيخ الكمفة، الثقة، 
 االجتساعي ،مجسػعة 
 متشػعة مغ الخجمات ، 

الفائجة السجركة ،سيػلة 
القجرة  االستخجاـ السجركة ،

 عمى التجخبة قبل االستخجاـ

172  
 االستبياف،
التكخارات 
والشدب 
السئػية، 
االرتباط 
 واالنحجار

 والثقة العسخ أف الشتائج أضيخت
 االجتساعي والتأثيخ والتكمفة
 عمى قادرة الخجمات وتشػع
 السدتيمظ بقخارات التشبؤ

 التجارة العتساد الساليدي 
 الثقة استخجاـ يسكغ. الشقالة

 االجتساعي والتأثيخ والتكمفة
 السدتيمكيغ بقخارات لمتشبؤ

 . الشقالة التجارة لتبشي الريشييغ
5Slade  أف إلى وتػصمت الجراسة إشار مقتخح الشطخية السػحجة لقبػؿ العػامل التي  اختبار أنسػذجتصػيخ 
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5 and 
Dwivedi , 
2014 

 الختيار تبشي
الجفع السالي 
الشقاؿ مغ خالؿ 

  أنسػذج
UTAUT2 
عػامل وإضافة 
 أخخى لو

تؤثخ عمى نية السدتيمظ 
باستخجاـ الجفع السالي 

 الشقاؿ  

  ، العػامل2واستخجاـ التقشية 
الجيج الستػقع الستػقع،  األداء

،التأثيخ االجتساعي ، 
 التدييالت ، دافع الستعة
وقيسة الدعخ والعادات، 

جاع ، االب الكفاءة الحاتية،
 السخاشخ ، والثقة

 إلىيدتشج 
الجراسات 

 ،الدابقة
- 

UTAUT2  األندب سيكػف 
 نتائج إلى لالستخجاـ استشاًدا

 الجفع حػؿ الحالية األبحاث
 ، الشقاؿ الياتف بػاسصة

 عبخ السرخفية والخجمات
 التجارة وتبشي ، الشقاؿ الياتف

 وتع ، الشقاؿ الياتف عبخ
 الكفاءة مع UTAUT2 تػسيع
 وقابمية ، واالبتكار ، الحاتية
 السترػرة والسخاشخ ، التجخبة
 .والثقة

6
6 

Deb, 
2014 

دراسة تجخيبية 
العتساد العسالء 

لمخجمات 
 السرخفية الشقالة

 في اليشج

تحجيج العػامل التي 
تؤثخ عمى اعتساد 
الخجمات السرخفية 

 الشقالة

القبػؿ التقشي ونطخية  أنسػذج
 ، العػامل : انتذار االبجاع

الفائجة السترػرة ، والسػقف  
، والتأثيخ االجتساعي، 
وتدييل الحالة، وسيػلة 
االستخجاـ السترػرة، 

 والخرػصية واألماف.

600 
 االستبياف،
التكخارات 
والشدب 
 السئػية،
نسحجة 

 السعادالت
 البشائية

 

 تجخيبية أدلة الجراسة وججت
 الفائجة بيغ اإليجابية لمعالقة

 االستخجاـ وسيػلة السترػرة
 االجتساعي والتأثيخ السترػرة

 تجاه اإليجابي السػقف عمى
 عبخ السرخفية الخجمات
 الشقاؿ الياتف

7
7 

Kalinic 
and 
Marinkov
ic, 2016  

محجدات نية 
السدتخجميغ في 

 :الشقالةتبشي 
 تحميل تجخيبي

مفاليسي  أنسػذجتصػر 
لتبشي السدتخجـ بشاًء 

 أنسػذجعمى متغيخات 
 قبػؿ التكشػلػجيا و

عمى عػامل 
محجدة مثل التأثيخ 
االجتساعي ، واالبتكار 
الذخري ، 

 والتخريز ،
 والتشقل الفخدي

 

، القبػؿ التقشي أنسػذج
التأثيخ االجتساعي، العػامل : 

التخريز، الفائجة 
السترػرة، التشقل،  االبتكار 
الذخري، سيػلة االستخجاـ 

 السجركة، الشية الدمػكية

224 
 االستبياف،

نسحجة 
السعادالت 

 البشائية

 التأثيخ أف  الشتائج تطيخ
 يؤثخاف والتخريز االجتساعي

 الفائجة عمى كبيخ بذكل
 والتخريز والتشقل السترػرة
 بذكل الذخري واالبتكار

 كبيخ.

8
8 

Oliveira, 
2016 

،  UTAUTدور 
DOI ، 

أمغ 
 التقشية السجرؾ

في اعتساد 
الخجمات 

السرخفية عبخ 
 اإلنتخنت 

 متكامل أنسػذجتصػيخ 
 يجسع بيغ
العػامل التقشية 

مغ واالبجاعية والبيئية 
أجل فيع العسالء الشية 
في تبشي الخجمات 
السرخفية عبخ اإلنتخنت 
ونية التػصية بيا 
لالخخيغ في  الذبكات 

 االجتساعية

الشطخية السػحجة لقبػؿ و 
نطخية  واستخجاـ التقشية

 ، العػامل :انتذار االبجاع
الجيج الستػقع، األداء   

الستػقع، التػافق، االبجاع، 
الشية لالستخجاـ ، مخاشخ 
التقشية السجركة، الشية 

 لمتػصية باستخجاـ التقشية

398 
 االستبياف،

نسحجة 
 السعادالت

 البشائية
 

التػافق ، وأمغ التكشػلػجيا 
وتػقعات األداء ، السترػر ، 

واالبتكار ، والتأثيخ االجتساعي 
ليا تأثيخات كبيخة مباشخة وغيخ 
مباشخة عمى اعتساد الجفع عبخ 
الياتف السحسػؿ ونية التػصية 

 بيحه التكشػلػجيا

9
9 

Mizanur 
and 
Sloan, 
2017) 

تبشي السدتخجـ 
لمتجارة الشقالة 
في بشغالدش 
تكامل السخاشخ 

 والكمف السجرؾ

 أنسػذجتصػيخ واختبار 
TAM  مع إضافة عجة

عػامل  تؤثخ عمى نية 
السدتخجـ الستخجاـ 
التجارة الستشقمة في 

، القبػؿ التقشي أنسػذج
االستفادة السجركة، العػامل :

الثقة  سيػلة االستخجاـ،
 السترػرة،
لالستخجاـ ،التكمفة الشية 

575 
 االستبياف،

الشدب السئػية 
والتكخارات 

واالنحخافات 

اف غالبية  إلىتػصمت الجراسة 
الشاس يفزمػف السعامالت 

قجية عمى السعامالت عبخ الش
اإلنتخنت، وكحلظ ىشاؾ تأثيخ 
لمعالقات العامة داخل السشاشق 
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اعتساد السدتخجـ 
لمتجارة الستشقمة 
في بشغالدير: 
دمج السخاشخ 

السترػرة 
والتكمفة 

السترػرة 
والػعي 

الذخري مع 
القبػؿ  أنسػذج
 التقشي

السعيارية ،  السترػرة، الػعي الذخري البمجاف الشامية.
نسحجة 

 السعادالت
 البشائية

 
 

شبو الحزخية/ الخيفية متكافئ، 
ولكشو مختمف تساًما في 
السشاشق الحزخية حيث كانت 
 السخاشخ السترػرة أعمى بكثيخ

1
10 

Blaise , 
2018 

السيدة التشافدية 
لمتجارة الستشقمة: 

 دراسة كسية
الستغيخات مغ 

التي تتشبأ بشػايا 
الذخاء عبخ 
 الياتف السحسػؿ

اختبار الدمػؾ الذخائي 
 باستخجاـ التجارة الشقالة

 لقبػؿ والشطخية السػحجة 
، العػامل : استخجاـ التقشية

ألداء الستػقع ، الجيج 
الستػقع ، التاثيخ االجتساعي 

 ، التدييالت ، الثقة السجركة

 

177 
 االستبياف،

الستػسصات 
واالنحخاؼ 
السعياري ، 

االنحجار 
 الستعجد

 إلى الجراسة ىحه نتائج أشارت
 والجيػد األداء تػقعات أف

 وشخوط االجتساعي والتأثيخ
 والسخاشخ لمثقة التدييل

 التجارة استخجاـ في السترػرة
 الذخاء بشػايا تشبأت مًعا الشقالة
 داللة ذي مدتػى  عمى

 بالسدايا يتعمق فيسا إحرائية
 التشافدية

1
11 

Sahi, 
2019 

 

تحميل العػامل 
ة السؤثخة الخئيد

عمى تبشي 
التجارة الشقالة 

 في العخاؽ

اختبار العػامل الحاسسة 
لتبشي التجارة الشقالة في 

 العخاؽ

 القزايا األمشية
االتراالت غيخ السدتقخة 
 والبشية التحتية البخيجية
 محجودية الخجمات السرخفية

 اإللكتخونية

414 
 االستبياف،
التكخارات 
والشدب 
 السئػية

أف العخاؽ  إلىتػصمت الجراسة 
يعج سػًقا محتساًل لمتجارة 
الستشقمة حيث يتستع بالعجيج مغ 
السدايا ، بسا في ذلظ االعتساد 
الدخيع لذخوط اليػاتف الشقالة 
لتبشي التجارة عبخ الياتف 

 الشقاؿ
1

12 
Tran, 
2019 

التأثيخات عمى 
 السدتيمكيغنية 

الستخجاـ التجارة 
الشقالة : دراسة 
تجخيبية في 

 فيتشاـ

التحقيق في العػامل 
الخئيدية التي تؤثخ عمى 
نية استخجاـ التجارة 

لمعسالء في  الشقالة 
فيتشاـ  مغ وجية نطخ 
مدتخجمي الياتف 

 السحسػؿ الفيتشامييغ.

، القبػؿ التقشي أنسػذج
االستفادة السجركة، العػامل :  

االستخجاـ،السخح سيػلة 
 الثقة السترػرة، السترػر،

التكمفة  نية لالستخجاـ،
 السترػرة

254 
 االستبياف،

Cro
nbach’s 
Alpha,  

نسحج
 السعادالتة 

 البشائية
 

 نية أف الشتيجة أضيخت
 كبيخ بذكل أثخت االستخجاـ

 عبخ التجارة استخجاـ عمى
 ىحا في الشقالة األجيدة

 الفائجة تؤثخ ولع. نسػذجاأل
 االستخجاـ وسيػلة السترػرة
 الجراسة ىحه في السترػرة

 نية عمى مباشخ بذكل
 فقج ، ذلظ ومع ، االستخجاـ

 عمى مباشخ بذكل PU أثخت
 األجيدة عبخ التجارة استخجاـ

 بذكل PEOU وتؤثخ الشقالة
 نية عمى مباشخ غيخ

 التدمية خالؿ مغ االستخجاـ
 السترػرة

1
12 

Tarhini et 
al , 2019 

تحميل العػامل 
التي تؤثخ عمى 
اعتساد التجارة 

في  الشقالة

تحقق مغ العػامل ال
التي قج تعيق أو تديل 

 تبشي السدتيمكيغ
ألنذصة التجارة الشقالة 

الشطخية السػحجة لقبػؿ و 
 و  2استخجاـ التقشية 
SERVQUAL  امل العػ

الجيج األداء الستػقع، :

432 
 االستبياف،

نسحجة 
 السعادالت

أضيخت نتائج الجراسة أف الشية 
الدمػكية لمسدتيمكيغ تجاه تبشي 
التجارة عبخ الياتف الشقاؿ قج 
تأثخت بذكل كبيخ بجػدة 
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البمجاف الشامية: 
 أنسػذجنحػ 

 متكامل

في سياؽ البمجاف الشامية 
 )عساف(

الستػقع ، التأثيخ االجتساعي 
 ، التدييالت ، دافع الستعة
وقيسة الدعخ والعادات 
والكفاءة الحاتية  وجػدة 
الخجمة جػدة الشطاـ وجػدة 

 الخجمة وجػدة السعمػمات

 البشائية
 

السعمػمات ، والعادة ، وتػقع 
األداء ، والثقة ، ودافع الستعة 
، وجػدة الخجمة ، وقيسة 
الدعخ ، وضخوؼ التدييل ، 

 في تختيب قػتيع السؤثخة

1
14 

Al-Saedi 
et al, 
2020 

   أنسػذجتصػيخ 
مغ خالؿ 

 UTAUTتػسعة 
العتساد وسائل 

 الجفع الشقالة

تحجيج العػامل األكثخ 
الشطخية  لتػسيع شيػًعا 

السػحجة لقبػؿ واستخجاـ 
 التكشػلػجيا

في سياؽ اعتساد وسائل 
 الجفع الشقالة

الشطخية السػحجة لقبػؿ و 
، العػامل : استخجاـ التقشية
يج الستػقع الجاألداء الستػقع، 

، التأثيخ االجتساعي ، 
 التدييالت ،

السخاشخ السترػرة ، والثقة 
السترػرة ، والتكمفة السترػرة 

 ، واالكتفاء الحاتي

436 
 االستبياف

أف  إلىأشارت نتائج  الجراسة 
أفزل مؤشخ عمى نية 
مدتخجمي الجفع اإللكتخوني في 
استخجاـ نطاـ الجفع بػاسصة 
الياتف السحسػؿ ىػ تػقع 
األداء ، يميو التأثيخ االجتساعي 
، وتػقع الجيج ، والثقة 
السترػرة ، والتكمفة السترػرة 

 ، والفعالية الحاتية.

5
15 

Gharaibe
h, 2020 

استكذاؼ الشية 
التجارة العتساد 

: دمج الشقالة
UTAUT2  مع

وسائل التػاصل 
 االجتساعي

التشبؤ  إلىييجؼ البحث 
بالسحجدات التي تؤثخ 
عمى تػقعات السدتيمظ 

 ونية لتبشي
التجارة الشقالة في 

 األردف

الشطخية السػحجة لقبػؿ 
، العػامل : واستخجاـ التقشية
الجيج الستػقع االداء الستػقع، 

، التأثيخ االجتساعي ، 
 ت ، دافع الستعةالتدييال

وقيسة الدعخ والعادات، 
الذبكات االجتساعية، الشية 

 الدمػكية

400 
 االستبياف

أف جسيع  إلىأشارت الشتائج 
الستغيخات باستثشاء قيسة الدعخ 
كانت تشبئ بذكل كبيخ بشية 

 االستخجاـ

1
16 

Alrawi et 
al, 2020 

السؤثخة عمى 
التجارة قبػؿ 

في  الشقالة
ماليديا باالعتساد 

  UTAUT إلى

تقييع العامل الخئيذ 
الحي يؤثخ عمى قبػؿ 
التجارة الشقالة في 

 ماليديا.

الشطخية السػحجة لقبػؿ 
، العػامل : واستخجاـ التقشية
الجيج الستػقع االداء الستػقع، 

، التأثيخ االجتساعي ، 
التدييالت ، والجشذ والعسخ 

 صػاعية الوالخبخة و 

400 
  االستبياف

 أف تبيغ ىحه الجراسة
الشية الدمػكية واستخجاـ 
خجمات التجارة الستشقمة في 

 ليا تأثيخ مباشخ ماليديا

1
17 

Akgül, 
2021 

التشبؤ بسحجدات 
قبػؿ الجفع 
السالي الشقاؿ  : 
استخجاـ مشيج 
ىجيغ بي 
الذبكة العربية 
اليجيغ و نسحجة 

السعادالت 
 البشائية

بحثي  أنسػذجتصػيخ 
يدتخجـ لمتشبؤ بػأىع 

تي تؤثخ عمى العػامل ال
قخار استخجاـ الجفع 

 الشقاؿ

، القبػؿ التقشي أنسػذج
سيػلة االستخجاـ العػامل :

السجركة، سيػلة االستخجاـ 
السجركة، األمغ، التػافق 
السجرؾ، االبجاع الذخري، 

 معاييخ شخرية، 

235 
 االستبياف

أىع الستغيخات التي تؤثخ عمى 
نية االستخجاـ ىي الفائجة 

والستغيخات األمشية السترػرة 
 السترػرة

 
 السرادر الػاردة في الججوؿ     إلىباالستشاد  غيعجاد الباحثإ مغ 

وجػد جيػد بحثية كثيخة تشاولت  تبيغ، ذات العالقة بالجراسة الحالية عمى الجراساتاالشالع ومغ خالؿ 
حجى التقانات الشاشئة، وىحا دليل إخجاـ التجارة الشقالة باعتبارىا دراسة واختبار العػامل التي تؤثخ عمى تبشي واست

وجػد نجرة في الجراسات التي تشاولت اختبار العػامل  تع مالحطة عمى أىسية دراسة ىحا السػضػع، وبالسقابل، 
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ط دراسة  السؤثخة عمى استخجاـ التجارة الشقالة في البيئات العخبية عسػما وفي العخاؽ بذكل خاص، إذ تػجج فق
البشية التحتية فقط وأغفمت  ، فزاًل عغألمشية لمتجارة الشقالةحاولت دراسة الجػانب ا(  Sahi, 2019واحجة  ) 

العجيج مغ العػامل التي تتعمق بالسدتخجـ نفدو كالجػانب الدمػكية التي قج تجفعو أو تسشعو مغ استخجاـ التجارة 
العػامل التي تؤثخ عمى الشية الدمػكية لالستخجاـ وكحلظ عمى  إلى( (Sahi, 2019الشقالة، ولع تتصخؽ دراسة 

عمى دراسة العػامل  افنية تػصية األخخيغ باالستخجاـ، وىحا ما يعدز تػجيات الجراسة الحالية وشجع الباحث
 وأسيست الجراساتىحه الفجػة البحثية.  ءشقالة  في البيئة العخاقية  و ملالتي تؤثخ عمى استخجاـ التجارة ال
حػؿ أىع الشطخيات والعػامل التي يسكغ استخجاميا في دراسة العػامل  غيالدابقة أيزا في تعسيق فيع الباحث

أف الغالبية العطسى مغ  افوكحلظ الحظ الباحث السؤثخة عمى نية السدتخجميغ لتبشي واستخجاـ التجارة الشقالة.
اء عيشة الجراسة، وكحلظ تع االستفادة مغ ىحه ر آتسجت االستبياف كأسمػب الستصالع الجراسات ذات العالقة اع

الجراسات في صياغة فقخات االستبانة الستعمقة بالجراسة الحالية، فزاًل عغ االستفادة مغ الجراسات الدابقة مغ 
خالؿ االشالع عمى األساليب والصخائق االحرائية السدتخجمة في ىحه الجراسات فيسا يتعمق بتحجيج حجع عيشة 

ترػرًا جيجًا لبشاء مشيجية الجراسة  غي عغ االساليب االحرائية لتحميل بيانات أعصت الباحثفزال ،الجراسة
 الحالية واختيار األساليب السشاسبة الختيار فخضياتيا.

 ثانيا. منيجية الدراسة
يدتعخض ىحا السحػر الجػانب السشيجية لمجراسة الحالية، بجءا بالسذكمة البحثية ومغ ثع اىسية الجراسة 

فزاًل عغ أساليب جسع البيانات وشخائق اختبارىا، ومغ ثع حجود  ،واىجافيا والسشيج الحي تع اعتساده إلنجازىا
 .الجراسة
 

 .  مذكمة الدراسة:2.1
تتعمق بالسعامالت التي تشصػي عمى بيع الدمع والخجمات بسداعجة مختمف األجيدة  الشقالةتتعمق التجارة 

أصبحت التجارة الشقالة شائعة بذكل متدايج, نتيجة لمفػائج العجيجة و  ( (Oliveira et al., 2016الحكية الشقالة  
والستشػعة التي تػفخىا بسا في ذلظ تحديغ اإلنتاجية وزيادة رضا العسالء وخفس تكاليف التذغيل ، وكحلظ 

جاتيا وخجماتيا أصبحت فعالة بذكل كبيخ مغ حيث خفس التكمفة التي تدعى الييا الذخكات دائسا، لمتخويج لسشت
العسالء والسػرديغ في أي مكاف وزماف و  إلىعبخ اإلنتخنت، عمى سبيل السثاؿ، تداعج الذخكات عمى الػصػؿ 

ذ نتيجة الفػائج العجيجة إ( . (Hsu and Yeh,2018 يػفخ لمعسالء خجمات في الػقت السشاسب بذكل فعاؿ 
التي انتجتيا التجارة الشقالة سػاء لمسدتيمكيغ و الذخكات عمى حج سػاء، وجج أف اعتسادىا واستخجاميا أصبح 

ما بيغ  اً كبيخ  اً أف ىشالظ تفاوت إلىعمى نصاؽ واسع في معطع أنحاء العالع ، لكغ أشارت بعس الجراسات 
الستقجمة والجوؿ الشامية، إذ إف مدتػى استخجاميا في الجوؿ الستقجمة عاٍؿ استخجاـ التجارة الشقالة ما بيغ الجوؿ 

 Mbogo,2010 (Chau and Deng,2020,116ججا مقارنة بانخفاض مدتػى استخجاميا في الجوؿ الشامية )

, 184)) 
 (Chau and Deng,2021,46) .(Nafea and Younas,2014,116) 
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اء العالع مشاقذة العػامل السؤثخة عمى استخجاـ التجارة الشقالة، أذ وقاـ العجيج مغ الباحثيغ في مختمف أنح
عشج مخاجعة األدبيات الستعمقة بالتجارة الشقالة أف ىشالظ دراسات قميمة بالمغة العخبية تشاولت  افالحظ الباحث

شاولت اختبار أّي دراسة ت افذ لع يجج الباحثإاستخجاـ وتبشي التجارة الشقالة، مػضػع العػامل السؤثخة عمى 
العػامل السؤثخة عمى استخجاـ التجارة الشقالة مغ وجية نطخ السدتخجميغ ، لحلظ جاءت الجراسة الحالية لدج ىحه 

ف استخجاـ التجارة الشقالة في العخاؽ يعج محجودًا مقارنة أتكسغ مذكمة الجراسة الحالية في  الفجػة البحثية، و
عمى : ما العهامل المؤثرة ة الحالية ىي اإلجابة عمى التداؤؿ اآلتي وىكحا فإف مذكمة الجراسبالجوؿ األخخى 

 الستخدام التجارة النقالة في العراق ؟المدتخدمين 
 

 أىداف الدراسة:.2.2
 اتداقًا مع مذكمة الجراسة تتمخز أىجاؼ الجراسة باآلتي: 

 الدابقة التي تشاولتيا.تقجيع إشار نطخي حػؿ التجارة الشقالة مغ خالؿ مخاجعة الجيػد البحثية  .1

 تذخيز أىع العػامل السؤثخة في نية السدتخجميغ لتبشي التجارة الشقالة.  .2

الشية لتػصية األخخيغ بتبشي  إلىيتزسغ العػامل السؤثخة لتبشي التجارة الشقالة باإلضافة  تقجيع أنسػذج  .3
 التجارة الشقالة .

جاـ التجارة الشقالة، الجراسة لتحجيج مجى تأثيخ العػامل لتبشي التجارة الشقالة عمى الشية الستخ اختبار أنسػذج .4
 اختبار تأثيخ نية استخجاـ التجارة الشقالة عمى الشية لتػصية اآلخخيغ الستخجاميا. فزاًل عغ

السبحػث ، وبشاًء  تقجيع مجسػعة مغ االستشتاجات التي مغ السسكغ أف تعدز التجارة الشقالة في السيجاف .5
عمييا سيتع تقجيع  مجسػعة مغ السقتخحات التي مغ السسكغ أف تعدز عسمية انتذار التجارة الشقالة في 

 السيجاف السبحػث.
 

 . أىمية الدراسة:2.3
 يسكغ عخضيا باالتجاىيغ اآلتييغ :

  :ي أتتتمخز بسا ي األىسية العمسية، االتجاه األول: . أ

نو يتعمق بسعطع أل ،الشقالة، والحي يعج مغ السػضػعات ذات االىسية الكبيخةتشاوليا لسػضػع التجارة 
بعجـ وجػد أي دراسة عخبية تشاولت مػضػع العػامل  افمدتخجمي الياتف الشقاؿ واألجيدة الشقالة ، الحظ الباحث

انعكاس في إثخاء السؤثخة عمى الشية الستخجاـ التجارة الشقالة وخرػصا في البيئة العخاقية، وسيكػف لمجراسة 
 السكتبة العخبية في مجاؿ التجارة الشقالة والعػامل السؤثخة عمييا.

 :و يسكغ إضيارىا بالجػانب اآلتية  األىسية العسمية، االتجاه الثاني: . ب

ىع العػامل والتحجيات التي تؤثخ ألتتجمى أىسية الجراسة ميجانيا في زيادة إدراؾ مدتخجمي الياتف الشقاؿ  أواًل:
استخجاـ التجارة الشقالة مغ قبل السدتيمكيغ، مسا سيسكشيع مغ تعديد العػامل االيجابية مشيا عمى 

 والتغمب عمى العػامل الدمبية.
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زيادة استخجاـ التجارة الشقالة مغ قبل أفخاد السجتسع مغ جانب وزيادة االستثسار فييا مغ قبل أصحاب  ثانيا:
 ورجاؿ األعساؿ مغ جانب آخخ.

 
 

 ساليب جمع البيانات وتحميميا:أة و الدراس. منيج 2.4
تع اعتساد السشيج الػصفي التحميمي والحي مغ خاللو تع جسع البيانات وتبػيبيا وتحميميا وتفديخىا، وعمى   

 األساس، استخجمت الجراسة أسمػبيغ رئيديغ في جسع البيانات والسعمػمات ذات العالقة بسػضػع الجراسة ىحا
 البياناتساليب جمع أ. 1
تع االعتساد عمى ما متػفخ مغ مرادر عخبية وإنكميدية ) بحػث، تقاريخ، رسائل : . األسمهب الهصفي1

السؤتسخات العمسية  وقائعفزاًل عغ ماجدتيخ و اشاريح دكتػراه( السشذػرة في الجوريات والسجالت العمسية، 
 بعاد ومتغيخات الجراسة.أوذلظ لتػضيح 

فخاد السجتسع السدتخجميغ لميػاتف الحكية أراء عيشة مغ آتع استصالع  :التحميمي. األسمهب االستطالعي 2
فخد مغ أفخاد السجتسع  601واألجيدة الشقالة األخخى مغ أجل جسع البيانات األولية، وشسمت عيشة الجراسة  

تخجمػف مغ الخخيجيغ الحيغ يحسمػف شيادات الجبمـػ و البكالػريػس و الساجدتيخ و الجكتػراه مسغ يد
تع ,اليػاتف الشقالة في قزاء الحػيجة / محافطة كخكػؾ والحيغ مغ السحتسل استخجاميع لمتجارة الشقالة، 

جسع البيانات، تع تحجيج حجع عيشة الجراسة بشاًء عمى  استخجاـ استسارة استبياف إلكتخونية أعجت لغخض
( ،  sekaran, 2000) شخيقة والثانية  (Krejcie and Morgan, 1970شخيقتيغ، األولى شخيقة  )

والحيغ حجدوا حجع العيشة مقابل حجع السجتسع ضسغ ججوؿ قياسي لكل مشيع ، وقج استخجمت كال مغ 
  ( (Leng and Ahmad,2020 (Salimon, 2021)الصخيقتيغ في العجيج مغ الجراسات مشيا 

Mihardjo et al, 2019)  )Arumugam et al, 2020)( )Jaradat and Al Rababaa., 2013 )
Tan and  Eze ,2008)) (Almaiah and Nasereddin,2020)   نفُا فإف آأنسػذج و كسا محكػر

السجتسع السبحػث ىع الخخيجػف )الحيغ يحسمػف شيادة  الجبمـػ و البكالػريػس و الساجدتيخ و الجكتػراه ( 
الف ندسة  293290الحػيجة يبمغ في قزاء الحػيجة التابع لسحافطة كخكػؾ، عجد سكاف قزاء 

(Shafiq, 2021,218)  غ فخ احراءات دقيقة عغ عجد الخخيجيغ في قزاء الحػيجة مساو بدبب عجـ تػ
مغ الخخيجيغ في  مدتجيب( 601، فقج قاـ الباحث بأخح عيشة بحجع )آنفاً يحسمػف الذيادات السحكػرة 

قتي حداب فخد بشاًء عمى شخيوىي حجع عيشة يتشاسب مع السجتسعات التي يفػؽ عجدىا مميػف  ،الحػيجة
ف تعكذ العيشة مجتسع الجراسة وتداعج في الحرػؿ عمى نتائج أوذلظ لزساف  ،نفاً آحجع العيشة السحكػرتيغ 

في تسثيل السجتسع  أنو كمسا زادت عيشة البحث انعكذ جيجاً إلى  (Creswell, 2017)جيجة، إذ أشار 
(  601السجروس و تحقيق نتائج أفزل . فزاًل عغ ذلظ فإف حجع العيشة الحي تع تحجيجه في ىحه الجراسة )

معطع تػجيات الجراسات الدابقة التي تع عخضيا في السبحث الدابق، إذ إف  مدتجيب يتساشى ويشدجع مع
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مدتجيبًا وكاف حجع السجتسع فييا أكبخ مغ مجتسع الجراسة  650 إلى 300العيشات فييا تخاوحت ما بيغ 
 الحالية.

 
 
 
 وصف استمارة االستبانة . 2

الذخرية لعيشة الجراسة واشتسمت وؿ بالسعمػمات ربعة محاور ، يتعمق األأ تزسشت استسارة االستبياف 
الجشذ، والعسخ، والذيادة (، وتشاوؿ السحػر الثاني االسئمة الستعمقة بالعػامل السؤثخة في الشية الستخجاـ التجارة )

قالة، في حيغ ركد السحػر األخيخ عامل الشية الستخجاـ التجارة الشعمى لة، في حيغ اشتسل السحػر الثالث الشقا
 ( عجدًا مغ السرادر السعتسجة في إعجاد االستسارة.2لتػصية باستخجاـ التجارة الشقالة. يػضح الججوؿ )مى اع

 المرادر المعتمدة في إعداد استمارة االستبانة:(2الجدول )
 السرادر الستغيخات
، ((Chong, 2013، (Min et al., 2008) ،(Venkatesh et al,2003) األداء الستػقع

Jambulingam, 2013)) 
 (Wei et al., 2009   (Alrawi et al, 2020) (،   Venkatesh et al,2003) الجيج الستػقع

التأثيخ 
 االجتساعي

(Venkatesh et al,2003) ،Deb and Lomo-David ,2014) ) 

 Alrawi et al, 2020) (  Baptista and(، Venkatesh et al,2003) العػامل السيدخة

Oliverira, 2015)) 
 ( ( Alalwan et al. 2017 ) )Oliveira, 2016(، Venkatesh et al,2003) دافع الستعة

 (2018) Verkijika) Al-Saedi et al., 2020 ( ، Venkatesh et al,2003) قيسة الدعخ
( 

 Gharaibeh, 2020(  )(Yen and Wu, 2016، ) (Venkatesh et al,2003) التعػد )العادة(

أمغ التقشية 
 السجرؾ

(Oliveira,2015,419  and   Baptista  )(Cheng et al., 2006,) (Rahi 

and et al. 2018, 140  ) 
لشية الستعساؿ ا

 التجارة الشقالة
(Venkatesh et al,2003 ،)Zarmpou et al. ,2012, 227)( )Wei et al. 

,2009, 374) 

 (Verkijika, 2018)  (Leong et al., 2013)  الشية لتػصية 
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 السرادر الستغيخات
اآلخخيغ باستخجاـ 

 الشقالة التجارة
 السرادر الػاردة فيو إلىباالعتساد  غيمغ إعجاد الباحث المردر:     

 اختبار صدق وثبات استمارة االستبانة. 3
 ي :أتالجراسة و شسمت االختيارات ما ي تع اختبار استسارة االستبياف قبل تػزيعيا عمى عيشة

 
 قياس الردق الظاىري . 4

( 1تع عخض االستسارة عمى مجسػعة مغ الخبخاء ذوي االختراص وعمى الشحػ السػضح في السمحق )
لتأكج لغخض قياس الرجؽ الطاىخي ليا وا ،والحي يعخض ججواًل بأسساء الدادة الخبخاء السحكسيغ والقابيع العمسية

العػامل السؤثخة الستخجاـ التجارة الشقالة والتػصية متيا ومػضػعيتيا لكياس ءمغ وضػح األسئمة فييا ومال
 (  يعخض استسارة االستبياف.2باستخجاميا مغ قبل اآلخخيغ، السمحق )

 ساليب التحميل اإلحرائيأ. 5
 ) (AMOS( وبخنامج SPSS 22) تع اجخاء االختيارات والتحميالت االحرائية باالعتساد عمى بخنامج

 :ومغ ىحه االختيارات
وذلظ الستعساليا في وصف  ،اختبار التكخارات والشدب السئػية واألوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية  .1

 .البحثمتغيخات 

 واختبار فخضية الجراسة. العاممي التػكيجي لكياس جػدة األنسػذج التحميل .2

 

 .  الحدود المكانية و الزمانية والبذرية لمدراسة.2.5
/ 12/ 10 إلى 2021/ 8/ 10شيخ لمسجة مغ أ 4تخة إعجاد الجراسة بحجود ثمت ف: تسالحجود الدمانية .1

2021. 

، 2كع 2708كػؾ، وتبمغ مداحة القزاء اشتسمت عمى قزاء الحػيجة / محافطة كخ  الحجود السكانية: .2
 .(Shafiq, 2018, 218)ألف ندسة   293290وعجد الدكاف فيو 

أفخاد السجتسع مغ مدتخجمي الياتف الشقاؿ مغ الخخيجيغ مسغ يحسمػف شيادة الجبمـػ و  الحجود البذخية: .3
وذلظ لسعخفتيع الكبيخة في مػاقع التدػؽ العالسية مثال أمازوف  ،البكالػريػس و الساجدتيخ و الجكتػراه 

 وغيخىا.
 

 طار النظري المحهر الثاني: اإل
ىع نطخيات تبشي أ متغيخاتيا وأبعادىا، وكحلظ يعخض الشقالة و يعخض ىحا السحػر خمفية نطخية حػؿ التجارة 

 .البحث أنسػذجبشاء  دعى إلىنة السعمػمات، فزال عغ ذلظ يواستخجاـ تقا
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 خمفية نظرية عن التجارة النقالة  .1
  Mobile-Commerceالتجارة النقالة  .1.1

البشية التحتية لتقانة السعمػمات و  تصػرالبمجاف الشامية  نسػًا ممحػضًا و غيخ مدبػؽ في  شيجت
 إلىالػصػؿ جػدة االتراؿ و االتراالت خالؿ العقج الساضي، ويعتبخ الشسػ واضحًا مغ حيث تحديغ 

ىحا التحديغ زاد مغ البذخ في جسيع أنحاء العالع، و االتراالت الالسمكية التي ليا تأثيخ كبيخ عمى حياة مالييغ 
ا إمكانيات كبيخة لمذخكات لتحقيق السيدة التشافدية والػصػؿ الدخيع لمدبائغ سيػلة االتراؿ وسخعتو، ووفخ أيًز 

(. وأصبحت الذخكات ميتسة بذكل متدايج بتقجيع خجمات عبخ (Yadav, 2016, 2والسدتيمكيغ السحتسميغ 
وسع، قاعجة عسالء أ إلىالسداعجات الخقسية الشقالة في محاولة لمػصػؿ فزال عغ اليػاتف الحكية الشقالة ، 

ويأتي ذلظ نتيجة تدايج استخجاـ اليػاتف الشقالة ومختمف الُسداعجات الخقسية الشقالة في جسيع أنحاء العالع بسعجؿ 
انتذار كبيخ ججا، إذ يستمظ العجيج مغ األشخاص اآلف ىػاتف ذكية نقالة يسكغ استخجاميا ألكثخ مغ مجخد 

مغ خالليا إجخاء أنذصة متعجدة مثل السجفػعات اتراالت صػتية أو تخاسل كتابي، إذ يسكغ لمسدتخجميغ 
اإللكتخونية وترفح العخوض التجارية وإجخاء الرفقات التجارية وخجمات التدػيق عبخ الياتف الشقاؿ 
والحجػزات اإللكتخونية وغيخىا مغ األنذصة. وُتعخؼ ضاىخة استخجاـ األجيدة الشقالة كاليػاتف الحكية واألجيدة 

والتي تعخؼ   Mobile Commerceخخى في تشفيح األنذصة التجارية عسػًما باسع المػحية السداعجة األ
وأيزا  (M-Commerce (Verkijika, 2018, 1)  Al-Saedi et al , 2020)()Akgül, 2021اخترارا بػ

ياتف ، وقج عخفت التجارة الشقالة  بأنيا استخجاـ ال 2011في تقخيخ لجشة األمع الستحجة لمقانػف التجاري الجولي
الشقاؿ فػي األعسػاؿ التجاريػة لمذخكات، فيػ اآلف يدتخجـ بذكل مكثف في عسميات التدػيق لمسشتجات والخػجمات 

أنيا استخجاـ األجيدة الالسمكية بوتع تعخيفيا ايزا  (.  (Gharaibeh, 2020,3827وفػي الجعايػة واإلعالف 
وتتزسغ مجسػعة واسعة مغ  ،الدخعة باإلنتخنت السحسػلة لمتػاصل والتفاعل والسعامالت عبخ اتراؿ عالي

السعامالت التجارية عبخ اإلنتخنت لمتصبيقات والدمع والخجمات واستخجاـ األجيدة الشقالة لمتػاصل والتفاعل عبخ 
(. وتعج التجارة الشقالة الجيل Kalinic and Marinkovic, 2016, 368اتراؿ عالي الدخعة باإلنتخنت دائسًا)

تجارة واألعساؿ اإللكتخونية التي تتكػف مغ مجسػعة متشػعة مغ السجاالت التي  تحاوؿ دمجيا في القادـ مغ ال
نساذج معيشة و ُتعخَّؼ التجارة الشقالة عمى أنيا أي نػع مغ السعامالت ذات قيسة اقترادية باستخجاـ شبكة 

ع الدمع / الخجمات ، ونقل اتراالت متشقمة وجياز محسػؿ واحج عمى األقل. وتذسل السعامالت شخاء أو بي
السمكية أو الحقػؽ ، وتحػيل األمػاؿ وما شابو ذلظ. بعبارة أخخى ، تذبو معامالت التجارة اإللكتخونية التي يقـػ 

شار أ( . و Vasileiadis, 2014, 13بيا العسيل باستخجاـ جياز محسػؿ باليج واتراؿ إنتخنت السمكي )
Satinder and Niharika, 2015, 2)  )نصاؽ التجارة الشقالة أوسع بكثيخ مغ التجارة  بذكل عاـو نو لى أإ

اإللكتخونية بدبب عالسيتيا وسيػلة استخجاميا.  ومع االنتذار الدخيع لؤلجيدة الشقالة مثل اليػاتف الشقالة و 
ػة دافعة أجيدة السداعج الخقسي الذخري وأجيدة الكسبيػتخ السحسػلة ، تعتبخ التجارة الشقالة عمى نصاؽ واسع ق
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ف التجارة الشقالة ىي عسمية أ افويخى الباحث (Mandaliya, 2014, 346) لمجيل القادـ مغ التجارة اإللكتخونية 
 داء وبدخعة كبيخة وفي كل زماف ومكاف.أع والخجمات بأقل جيج وأقل كمفة و تبادؿ الدم

 النقالةخرائص التجارة  .1.2
العسالء والسػرديغ  بغس الشطخ عغ مكاف تػاججىع.  إلىيجور جػىخ التجارة الشقالة حػؿ فكخة الػصػؿ 

وتتعمق التجارة الشقالة بتقجيع السعمػمات الرحيحة لمسكاف السشاسب وفي الػقت السشاسب. إنيا تسشح السدتخجميغ 
 إلىى تحجيج مػقع السدتخجـ، والػصػؿ اإلنتخنت مغ أي مكاف وفي أي وقت ، والقجرة عم إلىمػصػؿ لالقجرة 

تجارة الشقالة عمى ذ تحتػي الإحدب الحاجة.  بالسعمػمات عشج الحاجة، والقجرة عمى تحجيث البيانات والسعمػمات 
 تي:آلتتسثل في اخرائز عجيجة 

، إذا تتيح األجيدة الشقالة التي ليا القجرة عمى الشقالة: تعج السيدة األساس لمتجارة  التهاجد في كل مكان -1
االتراؿ الالسمكي باألنتخنت مغ تمبية احتياجات السدتخجميغ أيا كانت سػاء الحرػؿ عمى السعمػمات 
التي تخز سمعة أو خجمة، انجاز عسمية شخاء أو بيع، عخض أو تدػيق مشتج ما، أو تحػيل األمػاؿ، 

 ,Algethmi)إنجاز أي عسل يخيجونو بتكاليف قميمة وسيػلة ووقت أقل  مسا سُيسكغ األفخاد والذخكات مغ

2014, 41) Tiwari et al, 2006, 40)) ( Panneerselvam, 2013, 142). 
مغ خالؿ األجيدة الشقالة يسكغ لمذخكات التجارية الػصػؿ إلى الدبائغ في أي مكاف وأي قابمية الهصهل :  -2

شالع عمى ما معخوض مغ السشتجات التي يحتاجػنيا وشخاءىا وقت، ومغ جانب آخخ يسكغ لمدبائغ اال
 .(Lim and Siau, 2003, 15)  في أي مكاف وأي وقت

الحي يتػاجج فيو  تستمظ معطع األجيدة الحكية الشقالة إمكانية تحجيج السػقػع الجغخافػيتحديد المهقع :  -3
خجمات تجارية عبخ  ويديل عمػى تقػجيعالُسدتخجـ لمجياز في أية لحطة مغ الدمغ، األمخ الحي يدػاعج 

 إلىشبكة األجيدة الشقالة، وتعج ىحه السيدة بسثابة قيسة إضافية بالشدبة لسدتخجمة، مثال رجل أعساؿ يدافخ 
السصار فإنو مسكغ أف يتمقى رسالة قريخة تعخض عميو خجمات الفشادؽ  إلىفبسجخد وصػلو  ،مكاف معيغ

 إلى، فزال عغ إمكانية تػصيل مشتج ما تع شخاءه مغ قبل السدتيمظ في ىحا السكاف وغيخىا مغ الخجمات
كسا سيداعج السدتخجـ في تحجيج مػقع أقخب مصعع أو ماكيشة ، مػقعو عمى الخخيصة بذكل دقيق وسيل

  (Panneerselvam, 2013, 142) صخاؼ آلي 
 نقاؿ حكيقة واضحة، بفزػلفقج أصبحت االتراالت الفػرية باإلنتخنت مغ ىاتف   :االتراالت الفهرية -4

مختمف  عالع اإلنتخنت، انصالقًا مغ جياز ذكي نقاؿ، وكػحلظ بفزػل إلىالبخوتػكػالت التي تدسح بالػلػج 
التصبيقات التي يجخي تصػيخىا بيجؼ تدييل عسمية االتراؿ بذكل صػتي أو صػت وصػرة 

Algethmi, 2014, 41))  (Harper, 2011, 4). 
الصخؼ الثاني  األمغ في التجارة الشقالة عالية ججًا، ألنو مغ الديل إثبات صػحة ىػيػةتعج ندبة   : األمن  -5

لتعديد  حج كبيخ، ومازالت البحػث متػاصػمة إلىالسالظ لمياتف الشقاؿ، مسا يجعل التعامل آمشا ومزسػنا 
 .(Harper, 2011, 4)شقاؿ دعع صفة األمغ في مجاؿ االتراالت عبخ الياتف الو 
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مجى سيػلة تغيخ السخء لتػجياتو الحىشية إذا ما حجثت أي مدتججات إزاء مػقف ما،  إلىتذيخ  المرونة : -6
يع في مداعجة الستعمسيغ عمى تشطيع اعساليع وتدييميا  يجابية، وتدومجى إسياـ ذلظ في حل السذكالت بإ

ي السعمػمات أثشاء قياميع ومشيا السخونة الشفدية و السخونة العقمية،  تعشي أنو ال يداؿ بإمكاف العسالء تمق
  .((Algethmi, 2014, 41بتشفيح السعامالت 

 

 خدمات وتطبيقات التجارة النقالة   .1.3
فيسا يمي سشدتعخض بعس الخجمات والتصبيقات التي مسكغ اف تقجميا التجارة الشقالة في حاؿ تع 

 استخجاميا مغ قبل االفخاد والتػصية باستخجاميا.
 Mobile communication servicesخدمات االتراالت المتنقمة  .1

مغ خالؿ االتراالت الستشقمة يسكغ لمسدتخجميغ التفاعل والتػاصل مع اآلخخيغ سػاء كانػا زبائغ، 
ىي الشػع  واالتراالت الرػتيةمشتجيغ، تجار في أي مكاف وفي أي وقت. وعمى الخغع مغ أف الخسائل القريخة 

ت الياتف الشقاؿ في الػقت الحالي، إال أف األجيدة الشقالة السدتقبمية التي تجعع االتراؿ وفق الخئيِذ التراال
فزال عغ جػدة عالية،  ،الجيل الخامذ لجييا القجرة عمى التعامل مع قجر كبيخ مغ البيانات وسخعة عالية لشقل

قات التػاصل السختمفة أساسية في إذ يسكغ أف تكػف االتراالت الياتفية ورسائل الػسائط الستعجدة عبخ تصبي
 .((AbdulMohsin, 2015, 24مجاؿ التجارة الشقالة 

 Mobile shoppingالتدهق النقال  .2

تدتخجـ األجيدة الشقالة الحكية كاليػاتف والسداعجات الخقسية األخخى لمتدػؽ عبخ اإلنتخنت دوف الحاجة 
( وأصبح السدتيمكػف and Regi, 2013, 100)  Goldenالتػاجج عمى أجيدة الكسبيػتخ الذخرية  إلى

يفزمػف استخجاـ األجيدة الشقالة في التدػؽ، لػجػد العجيج مغ التصبيقات السجانية الخاصة بالتدػؽ ألشيخ 
وغيخىا مغ الستاجخ السذيػرة، وما تتيحو ىحه  Amazon, Walmart and Express)الستاجخ العالسية كػ)

تفزيل السدتيمكيغ بذكل  إلىلسشتجات وعخضيا بصخائق مختمفة، باإلضافة الستاجخ مغ سيػلة في البحث عغ ا
 (. (Rajabion, 2015, 29متدايج  دفع ثسغ الدمع والخجمات عبخ األجيدة الشقالة 

 Mobile information servicesخدمات المعمهمات النقالة  .3
سعمػمات لمسدتخجميغ بالصخيقة نفديا اليػاتف الحكية الشقالة و السداعجات الخقسية الحكية يسكغ أف تقجـ ال

التي يقجميا الحاسػب الذخري لكغ بسخونة أكبخ مغ حيث الػقت والسكاف، إذ إف السدتخجـ يدتصيع في أي 
 (et al, 2016, 96وقت وأي مكاف ، الحرػؿ عمى السعمػمات عبخ ىاتفو الشقاؿ أو مداعجة الخقسي. 

Samiti’s)AbdulMohsin, 2015, 24) )and Regi, 2013, 100) Golden )et al, 2006, 41) 
Tiwari.) 

 Mobile interaction servicesخدمات التفاعل النقالة  .4
مغ أىع الخجمات التفاعمية التي يتع تقجيسيا مغ خالؿ التجارة الستشقمة خجمات التخفيو عشج الصمب، والتي 

وتعسل خجمات التفاعل الشقالة عمى دمج يسكغ تقجيسيا مغ خالؿ األلعاب ومقاشع الفيجيػ عمى الياتف ، 
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ف التخفيو يذيج ثػرة مغ إجيجة ومبتكخة ، وىشا يسكغ القػؿ صشاعة التخفيو باإلنتخنت مغ حيث إنذاء شخائق ج
خالؿ األلعاب الشقالة، والتي عادًة تكػف ذات شبيعة تفاعمية، مسا يتيح لالعبيغ تجخبة التفاعل مع بعزيع 

 ((AbdulMohsin, 2015, 25) )Rajabion, 2015, 29ثارة إ، مسا يجعميا أكثخ حجث افتخاضياً البعس والت
(Tiwari et al, 2006, 41)  and Regi, 2013, 100)  Golden.) 

 Mobile advertisingاإلعالنات النقالة  .5
ف اإلعالف ىػ أحج األجداء السخكدية لتصبيقات التجارة الشقالة، إذ تتيح التجارة الشقالة  إمكانية إجخاء إ

اإلعالف مغ خالؿ استخجاـ البيانات الجيسػغخافية التي تع جسعيا مغ خالؿ مدودي الخجمة الالسمكية، مسا يسكغ 
وُتعج اإلعالنات الشقالة ميسة جًجا  ((AbdulMohsin, 2015, 27شخري استيجافيع بإعالنات ذات شابع 

فئات ، و إجخاء حسالت  إلىفي التجارة الشقالة إذ مغ خالؿ معمػمات مػاقع السدتيمكيغ يسكغ تقديع السدتيمكيغ 
 ,Thakwani, 2014, 22)) Bondarenko, 2014إعالنية مدتيجفة عغ عادات الذخاء لجى السدتخجميغ 

5).) 
 issuance Mobile ticketingإصدار التذاكر النقالة  .6

يُّعج شخاء التحاكخ أو حجدىا إلكتخونًيا مغ أكثخ الخجمات الشقالة السقتخحة ، ألف حجد او شخاء التحاكخ 
مكتب التحاكخ ، أو عميو االتراؿ بػكالة أو مشفح بيع  إلىيكػف تجخبة مستعة أكثخ مغ ذىاب الذخز شخريا 

Thakwani, 2014, 24) متشػعة مغ الخيارات التي يسكغ لمسدتخجـ مغ خالليا شخاء ( إذ تػجج مجسػعة
تحاكخ عبخ األجيدة الشقالة ، مثل الذخاء عبخ اإلنتخنت مغ مػقع الذخكة السرجرة لمتحاكخ، أو الذخاء عبخ 
الخسائل القريخة مغ الياتف الشقاؿ، أو عبخ مكالسة صػتية أو مغ خالؿ تصبيقات خاصة، إذ تع تدميع ما يقخب 

، وتع اعتساد ىحه الخجمات عمى نصاؽ واسع في أوروبا وآسيا 2014ار تحكخة نقالة قي عاـ ممي 15
(Rajabion, 2015, 29) AbdulMohsin, 2015, 28) )Shuhaiber, 2016, 14) )AbdulMohsin, 

2015, 28).) 
 
 يانظريات َتَبّني االبتكارات التقنية واستخدام .2

الكياسية والتي تدتخجـ لمتشبؤ وتػضيح سمػؾ األفخاد تجاه استخجاـ أو أىع الشطخيات  ي سيتع عخضفيسا يأت
فخاد و العسػد الحي يػضح قبل األأالشطخيات تعتبخ بسثابة السكياس  تَبّشي االبتكارات التقشية الججيجة. وىحه

ويػضح ذلظ مغ خالؿ معخفة  ،3 الستغالؿ التكشػلػجيا واالستفادة مشيا والتستع بيا مغ عجمو والججوؿ التالي
 نتائج معيشة. إلىبعاد التي مغ خالليا تػصمػا الكتاب واألراء آ

 ( يمثل نظريات قبهل استخدام التكنهلهجيا والعهامل المؤثرة في ذلك3جدول رقم )
 االبعاد المؤلف اسم النظرية

نطخية الفعل 
 (TRA) السبخر

(Fishben & Ajzen, 

1975) 
،   Attitudesباالتجاىات )السػقف( نحػ الفعل 

 Subjective Normsالسعاييخ الحاتية أو الذخرية 
، مػاقفيع تجاه الدمػؾ، بالخقابة الدمػكية السجركة (  (Ajzen ,  1985نطخية الدمػؾ 
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 االبعاد المؤلف اسم النظرية
السخصط 

(TPB ) 
والسعاييخ الحاتية، والتحكع الدمػكي السجرؾ ، والشية 

 الدمػكية
 أنسػذج القبػؿ

 التقشي
((TAM 

 (Davis, 1986 ) الفائجة السجركةPerceived Usefulness (PU) 
 Perceived Ease Ofوسيػلة االستخجاـ السجركة 

Use (PEU) 
أنسػذج قبػؿ 

التكشػلػجيا 
TAM2  

Venkatesh & Davis, 

2000) ) 
عػامل معالجة التأثيخ األجتساعي )السعاييخ الحاتية، 

وعػامل السعالجة اآللية السعخفية والرػرة، والصػعية( 
)أىسية الػضيفة، وجػدة السخخجات، وإثبات الشتيجة، 

 وسيػلة االستخجاـ السترػرة(
أنسػذج قبػؿ 

التكشػلػجيا 
TAM3  

(Venkatesh & Bala 

2008) 
(  ، ترػر التحكع CSEالكفاءة الحاتية لمكسبيػتخ )

( ، القمق ENJ( ، الستعة السترػرة )PECالخارجي )
 CPLAY( ، مخح الكسبيػتخ )CAغ الكسبيػتخ )م

الشطخية 
لقبػؿ السػحجة 

استخجاـ و 
التكشػلػجيا 

(UTAUT) 

(Venkatesh  et al. 2003) داء الستػقع ، الجيج الستػقع ، التأثيخ االجتساعي األ
 ، العػامل السيدخة )ضخوؼ التدييل(

الشطخية 
السػحجة 

السػسعة لقبػؿ 
واستخجاـ 

التكشػلػجيا 
(UTAUT2) 

(Venkatsh et al,2012 ) األداء الستػقع ، دافع الستعة ، الجيج الستػقع 

 التأثيخات االجتساعية ، التدييالت الستاحة

 لعادةدافع الستعة ، قيسة الدعخ)الكمفة( ، ا

 آنفاً عتساد عمى السرادر الػاردة باال غيعجاد الباحثإ السرجر : مغ 
 

ة في بعاد او العػامل السؤثخ جاـ التكشػلػجيا واشالعشا عمى األواستخف تعخفشا عمى نطخيات قبػؿ أوبعج 
و السدتخجميغ حػؿ قبػؿ التكشػلػجيا أفخاد راء األآو الخفس اصبح باإلمكاف معخفة أاالتجاىيغ سػاء كاف القبػؿ 

والجيج  وذلظ مغ خالؿ السشافع التي يحققيا ىحا االستخجاـ الستسثمة بالدخعة واخترار الػقت ،واستخجاميا
داء وتقميل الجيج السبحوؿ و ة في االستخجاـ والسخح وزيادة األوالتػاجج في السكاف والدماف السشاسبيغ ، والستع

 التعػد عمى االستخجاـ.
 السدتخجمة الشطخيات لتعجد نتيجة UTAUTالشطخية السػحجة لقبػؿ واستخجاـ التكشػلػجيا  فكخة ))وانبعثت

 بيغ االختيار مذكمة السعمػمات تكشػلػجيا و نطع في الباحثػف  واجو فقج التكشػلػجيا، قبػؿ سمػؾ تػضيح في
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 أو السختمفة الشطخيات مغ التقشية قبػؿ عمى السؤثخة العػامل اختيار عمى إما درجػا إذ الستعجدة، الشساذج ىحه
 لحلظ األخخى، الشطخيات مداىسة عمى يؤثخ الحي الذيء األخخى، الشطخيات حداب عمى واحجة نطخية اختيار
 بالشدبة التقشية قبػؿ وتحميل لجراسة مػحجة رؤية لبمػغ واحجة نطخية في العػامل ىحه تجسيع بزخورة أدركػا

 (. 6 ،2016 ، دمحم خيخي ) لمسدتخجميغ
 نطخيػات( 8) مػغ أكثخ ومقارنة تشكيح شخيق عغ وذلظ ،2003 عاـ UTAUT الشطخية تصػيخ تع إذ
 وىحه(. Venkatesh et al, 2003, 447)  التكشػلػجيا قبػؿ سمػؾ لذخح ومدتخجمة ومدػيصخة مييسشػة

 والشطخية ، TAM-TPB اليجيشة والشطخية ، السشصقي الفعل ونطخية ، التكشػلػجيا قبػؿ نطخية ىي الشطخيات
 ونطخية ، االبتكار نذخ ونطخية ، الذخري الكسبيػتخ استخجاـ ونطخية ، السخصط الدمػؾ ونطخية ، التحفيدية
JRIM االجتساعية السعخفية (2018، 3 ، Rahi et al .)الشطخية في الستػقع األداء متغيخ إف إذ 
 ،TAM  لشطخية بالشدبة الفائجة بسقجار التكشػلػجيا استخجاـ مغ السجركة الفائجة مقجار يعشي  UTAUTالسػحجة
 ماأ( . 2336 ،2018 ، العفيف) TAM نطخية في االستخجاـ بديػلة يتسثل السػحجة بالشطخية الستػقع والجيج
 السجتسع في لآلخخيغ بالشدبة التكشػلػجيا استخجاـ أىسية أف الكتاب بعس يخى ف االجتساعية لمعػامل بالشدبة

 االستخجاـ نية فإف وكحلظ التكشػلػجيا، ىحه تبشي عمى السؤثخة العػامل أىع مغ والجسيػر والدمالء كالخؤساء
 (Venkatesh  et al. 2003 .447 الصػع واالستخجاـ الخبخة، العسخ، الجشذ، باختالؼ تختمف لمتقشية

 وأنساط السؤسدات،  تػاجييا التي التحجيات أكبخ مغ الدمػكي االستخجاـ ونػايا التكشػلػجيا قبػؿ ويعج
 مدتخجميغ مجسػعة ضسغ الػاضحة الخغبة أنو عمى التكشػلػجيا قبػؿ ويعخؼ. األفخاد بيغ ليا االستخجاـ سمػؾ

 (.196 ،2019 ، الذيخاني)  لجعسيا  والسرسسة ألجميا وضعيا تع التي لمسياـ السعمػمات تكشػلػجيا الستخجاـ
: وىي التكشػلػجيا واستخجاـ لقبػؿ الدمػكية الشدعة عمى تؤثخ يةأساس متغيخات أربعة مغ الشطخية وتتكػف 

 متغيخات ةربعأ بػاسصة لمتعجيل وتخزع. الستاحة والتدييالت االجتساعية، والتأثيخات واألداء، الستػقع، الجيج
 الدمػكية السعتقجات ىحه آثار مغ يخفف أف الستػقع ومغ والجشذ، والخبخة االستخجاـ شػعية العسخ، ىي:

 :اآلتيفي  الستغيخات ىحه تػضيح ويسكغ. الشطاـ واعتساد الدمػكية الشػايا عمى األساسية

 في مكاسب تحقيق عمى سيداعجه التكشػلػجيا استخجاـ أف الفخد فييا يعتقج التي الجرجة ىػ: الستػقع داءاأل 
 (. (Rahi et al, 2018, 3 السياـ أداء

 السعمػمات نطاـ باستخجاـ السختبصة الديػلة درجة أنو عمى الستػقع الجيج إلى يشطخ: الستػقع الجيج . 

 تبشي في األجتساعي التأثيخ بأىسية الفخد فييا أقخ التي الجرجة أنو عمى تعخيفو يسكغ: االجتساعي التأثيخ 
 (.Kristl, 2017, 13) and Radovan عسمو في التكشػلػجيا

 التحتية البشى أف الفخد فييا يخى  التي الجرجة أنيا عمى تعخيفيا يسكغ( : التدييل ضخوؼ) السيدخة العػامل 
 ,Oyewole and Onaolapo, 2019  متػفخة السقرػد الشطاـ الستخجاـ السصمػبة والتقشية التشطيسية

98)) 

 بناء أنمهذج البحث .3
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الجراسة االفتخاضي والتي تؤثخ في نية األفخاد الستدػقيغ عبخ اإلنتخنت  أنسػذجبعاد أي سشتشاوؿ أتفيسا ي
الستخجاـ التقانة الشقالة. ستشاقر ىحه الفقخة مجى تأثيخ كل عامل مغ ىحه العػامل في نية األفخاد الستخجاـ 

خضيات السختبصة الجراسات الدابقة ذات الرمة بسػضع الجراسة، وكحلظ سيعخض الف إلىالتجارة الشقالة باالستشاد 
ي أتأنسػذج الجراسة االفتخاضي، وفيسا ي وسيتع بعج ذلظ عخض، آنفاً مل مغ العػامل السذار الييا بكل عا

، فزاًل عيشة الجراسة في تبشي التجارة الشقالةاألفخاد  نية مؤثخة عمىالتي تع تبشييا كعػامل  سشدتعخض العػامل
 عغ نيتيع لتػصية اآلخخيغ باستخجاميا.

   المتهقع األداء .1
عمى أنو  درجة (  Venkatesh et al,2003,453يعخؼ األداء الستػقع مغ قبل مصػر ىحه الشطخية )

نجاز نذاشات معيشة، وعخؼ أيزا عمى أنو ترػر إشطاـ سػؼ يعػد عميو بالسشافع في ف الأاعتقاد السدتخجـ ب
( Davis, 1989, 320كج )أو  (،Min et al. , 2008, 260األفخاد بأف استخجاـ الشطاـ سيحدغ مغ أدائيع )

مفيجة في حياتيع  بأف األفخاد سيكػنػف أكثخ رغبة وتقبل لمتقشية الججيجة عشجما يتػقعػف أف ىحا التقشية الججيجة
 Perceive) usefulness ( ) (Kalinicلمتقشية بأف الفائجة السترػرة اإلجسالية Davisشار أاليػمية، ولقج 

and Marinkovic, 2016, 369 (Chong et al, 2013, 1243( .)Jambulingam, 2013, 1264 .)
( بأف أداء األفخاد يتحدغ عشج استخجاـ تقشية ججيجة، وبالتالي فاف عامل Hong et al. , 2008, 435) وناقر

 Jaradat and)األداء الستػقع يعج عاماًل رئيدًا في تفديخ سمػؾ األفخاد في أبحاث التجارة الشقالة. وأكج كل مغ 

Al Rababaa, 2013 , 105 ) و  (Shaw, N., & Sergueeva, K. , 2019, 48) داء الستػقع لو بأف األ
مى ما سبق يسكغ صياغة الفخضية يجابي في نية األفخاد الستخجاـ التجارة الشقالة. وبشاًء عإدور ميع وتأثيخ 

  تية: اآل
 األفراد عينة الدراسة الستخدام التجارة النقالة. : لألداء المتهقع تأثير إيجابي في نيةH1الفرضية األولى 

  الجيد المتهقع  .2

، وُعخؼ بأنو درجة الديػلة السختبصة UTAUT أنسػذجيسثل الجيج الستػقع متغيخ رئيذ آخخ ميع ضسغ 
(، وأشارت دراسات إذا كانت التجارة الشقالة سيمة االستخجاـ Venkatesh et al,2003,453باستخجاـ الشطاـ )

يجابي تجاه التجارة الشقالة إحػؿ ىحه الديػلة سيكػف ليع مػقف وغيخ مجيجة فاف األفخاد الحيغ ليع ترػر 
ف ىشالظ عالقة بيغ الجيج السصمػب الستخجاـ التجارة الشقالة والشية في أإلى استخجاميا، وذلظ يعشي وسيعسجوف 

ذ أثبتت الجراسات الدابقة أف الجيج إ(. Alkhunaizan and Love , 2012 ,87 استخجاـ ىحه التقشية )
 Kim et al. , 2009) ( Wei et al. , 2009, 273عمى اعتساد التجارة الشقالة )  الستػقع لو تأثيخ إيجابي

  تية: مى ما سبق يسكغ صياغة الفخضية اآلوبشاًء ع (. 8529,
 يجابي في نية األفراد عينة الدراسة الستخدام التجارة النقالة.إالمتهقع لو تأثير  :الجيد H2نية الفرضية الثا

 التأثير االجتماعي .3
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 Venkatesh et)ىػ درجة إدراؾ السدتخجـ بأىسية اعتقاد اآلخخيغ بػجػب استخجامو لمشطاـ الججيج 

al,2003,453) ف الترػرات التي إذ إسيغ وغيخىع. السخؤو . وقج يذسل اآلخخوف السيسػف ، الخؤساء واألقخاف
 تؤثخ عمى الشية تجاه بالسخؤوسيغ واألقخاف، وأفخاد األسخة واألصجقاء ميسة ججًا و السحيصيغ األفخاديقجميا 

 Malhotra and Gallettaووجج كل مغ) (. (Deb and Lomo-David,2014, 7استخجاـ التجارة الشقالة، 

جتساعية تؤدي دورًا ميسًا في تحجيج سمػؾ القبػؿ أو الخفس الستخجاـ تقانات ( أف التأثيخات اال 1999,87 ,
 السعمػمات الججيجة .  بشاًء عمى ما سبق يسكغ صياغة الفخضية اآلتية: 

  
 يجابي في نية األفراد عينة الدراسة الستخدام التجارة النقالة.إ: التأثير األجتماعي لو تأثير  H3الفرضية الثالثة 

 الميدرةالعهامل  .4

 Venkatesh)ىي درجة اعتقاد السدتخجـ بػجػب الجعع التشطيسي والتقشي مغ أجل دعع استخجاـ الشطاـ 

et al,2003,453  ،) أو أنيا الجرجة التي يعتقج فييا األفخاد بػجػد بشية تحتية تشطيسية وتقشية تجعع استخجاـ
(. وبشاًء عمى بحثيع  Abdoli-E et al. , 2006, 33) (Alrawi et al, 2020,1175) الشطاـ الججيج 

أف الطخوؼ السيدخة ليا تأثيخ إيجابي عمى  (Baptista and Oliverira, 2015, 419)التجخيبي وجج كل مغ 
نية استخجاـ الخجمات السرخفية الشقالة. والحرػؿ عمى السداعجة مغ اآلخخيغ والجعع، ضسغ إشار ضخوؼ 

(  Min and Qu, 2008, 259مػكية لتبشي تصبيقات التجارة الشقالة)مدتػى عاؿ مغ الشية الد إلىميدخة يؤدي 
(Gharaibeh et al. , 2020, 3838:وبشاًء عمى ما سبق يسكغ صياغة الفخضية اآلتية .) 

: :العهامل الميدرة ليا تأثير إيجابي في نية األفراد عينة الدراسة الستخدام التجارة  H4الفرضية الرابعة 
 النقالة.

 المتعةدافع  .5

األفخاد الحيغ يذعخوف (.  (Venkatesh et al,2003,453ىػ االستستاع السدتسج مغ استخجاـ الشطاـ 
 , .Zheng et al) بالستعة والخضا عشج استخجاميع التقشية السحتسل أنيع يتبشػنيا ويدتخجمػنيا لفتخات شػيمة

الشقالة مغ خالؿ تػفيخ األثارة والعاشفة والستعة عامل الستعة يحفد األفخاد لتبشي التجارة ف إ(.إذ 155 , 2017
(.وأشارت الجراسات ذات العالقة عمى التأكيج بذجة عمى أف دافع الستعة لو  Li et al. , 2012,93والجسالية)

(. وبشاًء عمى Verkijika, 2018, 1666)(Alalwan et al, 2017, 101)تأثيخ إيجابي في نية تبشي التقشية 
 غة الفخضية اآلتية:ما سبق يسكغ صيا

: دوافع المتعة ليا تأثير إيجابي في نية األفراد عينة الدراسة الستخدام التجارة  H5الفرضية الخامدة 
 النقالة.

 قيمة الدعر .6

وتعخؼ بأنيا  السبادلة أو السقارنة بيغ السشافع السجركة لمتقشية والتكمفة السادية الستخجاميا، وقج تتزسغ  
تأثخ سمػؾ االستخجاـ يانات أو أي رسـػ خجمة أخخى تشتج عغ استخجاـ التقشية الججيجة، تكاليف الجياز والبي
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بذكل إيجابي بكيسة الدعخ عشجما تكػف السدايا الستحققة مغ استخجاـ التقشية الججيجة تبجو أكبخ مغ تكاليف 
وفي سياؽ التجارة (،  Gharaibeh et al. , 2020 ,3829 ( )Venkatesh et al. , 2012,161االستخجاـ )

( بأف الفػائج السجركة مغ استخجاـ تصبيقات التجارة الشقالة أكبخ مغ Verkijika, 2018 4 ,الشقالة أشار )
 أنسػذجومشح أف تع اقتخاح قيسة الدعخ كجدء مغ  .التكمفة الشقجية إلجخاء معامالت تجارية مساثمة بصخائق أخخى 

UTAUT عخ و أضيخوا أرتباشًا ذا أىسية كبيخة بيغ قيسة الدعخ والشية أختبخ العجيج مغ الباحثيغ قيسة الد
 , Arenas-Gaitán et al. , 2015 , 4( )Alalwan et al. , 2017)الدمػكية الستخجاـ التقشية الججيجة 

100( )Lallmahomed et al. , 2017, 14 آ( ومع ذلظ وجج باحثػف( خخوفMacedo, 2017, 936 )
(Oliveira et al. , 2016 , 407  بأف قيسة الدعخ )PV  لع تكغ ميسة في التشبؤ بدمػؾ األفخاد تجاه التقشية

الججيجة، وعمى الخغع مغ التبايغ في نتائج الجراسات الدابقة الحكخ وبشاًء عمى ما سبق يسكغ صياغة الفخضية 
 اآلتية:

 راسة الستخدام التجارة النقالة.: قيمة الدعر ليا تأثير إيجابي في نية األفراد عينة الد H6الفرضية الدادسة 
 العادة  .7

،  (Limayem Cheung,2007, 707) داء السدتخجميغ ألنذصتيع في الشطاـ برػرة تمقائيةأىػ درجة 
 .Cheung et alأداء الدمػكيات تمقائيًا بدبب التعمع  ) إلىوعخؼ كحلظ عمى أنيا السجى الحي يسيل فيو الشاس 

 Aarts and Van, 1998, 1357  ( )Moorman and)  األبحاث شارت العجيج مغوأ( 228 , 2008 ,

Zaltman, 1992, 216  ) استسخار الذخز بأداء الشػع نفدو مغ  إلىأف الدمػؾ السبشي عمى العادة يؤدي إلى
 ةويربح لمذخز خبخ  ،الدمػؾ لفتخة شػيمة. كسا الحظ بسجخد أف يربح الدمػؾ عادة، أو يسارس بذكل جيج

ف ندبة إ( ف  Lin Wang, 2006, 273ويتع تشفيحه بجوف قخار واٍع ، وبحدب  ) ،فإنو يربح تمقائيا ،وئفي أدا
اعتسادًا عمى قػة العادة، وكحلظ يدوروف مػاقع ويب بجافع نفديا الستاجخ  % مغ العسالء يذتخوف مغ 60 – 40

أف قػة العادة إلى ( Ashraf et al. , 2017 , 27العادة وليذ مغ خالؿ تقييع واٍع لمفػائج الستحققة .  وأشار )
ذ إ( Yen and Wu, 2016, 35فخاد لمتجارة الشقالة، وأكجت ذلظ دراسة )مى الشػايا الدمػكية الستخجاـ األتؤثخ ع
حجى العػامل الخئيدة التي يشبغي أف تجرس فيسا يتعمق باستخجاـ تصبيقات التجارة إأف العادة تعج إلى أشارت 

 ما سبق يسكغ صياغة الفخضية اآلتية: . وبشاًء عمىالشقالة
 :التعهد لو تأثير إيجابي في نية األفراد عينة الدراسة الستخدام التجارة النقالة. H7الفرضية الدابعة 

 أمن التقنية المدرك .8
يعخؼ أمغ التقشية السجرؾ بأنو ترػر السذتخي حػؿ قجرة البائع أو عجـ رغبتو بحساية معمػماتو أثشاء 

التقشية، واف عسمية الذخاء، إذ إف أمغ السعمػمات السجرؾ يسثل السذاعخ السحتسمة حػؿ عجـ التأكج عشج استخجاـ 
 لتقميل السخاوؼ الستعمقة باستخجاـ ىحه التقشيةجخاء السعامالت عبخ الياتف الشقاؿ ميع ججا إالذعػر باألماف في 

ف أمغ التقشية يجعل السذتخيغ في حالة شظ أثشاء استخجاـ التقشية إ(.  Oliveira et al ,2016,419وذكخ) 
. وأكج )   (Cheng et al. , 2006 , 1559)حػؿ أي عػاقب سمبية قج يتعخضػف ليا نتيجة ليحا االستخجاـ 
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Rahi et al. ,2018 , 140 )  بأف أمغ التقشية السجرؾ لو تأثيخ إيجابي  عمى نية األفخاد العتساد الجفع عبخ
  .الياتف الشقاؿ

: أمن التقنية المدرك لو تأثير إيجابي في نية األفراد عينة الدراسة الستخدام التجارة  H8الفرضية الثامنة  
 النقالة.

 باالستخدامخرين لالستخدام تهصية اآل  النية الدمهكية .9
 Venkatesh et نية االستخجاـ ىي درجة احتسالية وضع الفخد خصط واعية ألداء سمػؾ مدتقبمي محجد

al,2003,453) تجاه التقشية أو االستخجاـ الفعمي لمتقشية الججيجة عغ شخيق الشية  األفخاديتع التشبؤ بدمػؾ (. و
معطع الشطخيات التي ذ يؤدي مفيـػ الشية الدمػكية دورًا مخكديًا في إ(. Zhang et al , 92,2012الدمػكية )

 Chong et. وقج أشار كل مغ ) UTAUTو  TAMتختبخ تبشي أو استخجاـ االبتكارات التقشية الججيجة مشيا 

al. ,2012, 36   ) ف الذخز الحي لجيو نية سمػكية إيجابية تجاه التجارة الشقالة فإنو مغ السحتسل أف أإلى
( Zarmpou et al. ,2012 , 227 ( )Wei et al,2009, 374واستخجـ كل مغ ) ،يدتخجميا في السدتقبل

ذوو الشية لقبػؿ واستخجاـ االشخاص إذ إف  الشية الدمػكية لتحجيج تػجيات األشخاص تجاه التجارة الشقالة.
 ,Kuo Yenحه التقشيات لآلخخيغ )التقانات الججيجة مغ السخجح أف يربحػا أكثخ تبشيًا ليا، فزاًل عغ تػصية ى

2009, 105)  (Lee, 2009, 133)  وفي الدياؽ نفدو، فقج اكج كل مغ (Leong et al, 2013, 5606)  
(Verkijika, 2018, 1667) سيؤثخ عمى نيتيع  التجارة الشقالةالشية العالية العتساد واستخجاـ  ابأف السدتخجـ ذ

 لمتػصية بيا لآلخخيغ. وبشاًء عمى ما سبق يسكغ صياغة الفخضية اآلتية:
: نية المدتخدم في استخدام التجارة النقالة ليا تأثير إيجابي عمى نيتيم لتهصية  H9الفرضية التاسعة  

 المدتخدمين األفراد األخرين باستخدام التجارة النقالة.
 البحث المقترح ( أنمهذجاسة ) ( يهضح مخطط الدر 9الذكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األداء 

 المتوقع

التأثير 

 االجتماعي

العوامل 

 المساعدة

الجهد 

 المتوقع

دافع 

 المتعة

قيمة 

 السعر

النية الستخدام 

 التجارة النقالة

النية لتوصية 

اآلخرين 

باستخدام 

 التجارة النقالة

أمان التقنية 

 المتصور

 التعود

H9 

H1 

H2     

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 



  ..........العوامل المؤثرة في قبول استخدام       .            
 

 الدختور و السالم     

 222 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنميت الرافديه )

  .pp(294-250، ص. ) 2022Juneحزيران ،  .No(134، ع ) Vol(41مج )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحهر الثالث : اإلطار الميداني
ولى إجابات األفخاد السبحػثيغ إزاء ني لمجراسة، وسيتشاوؿ فقختيغ، األيعخض ىحا السحػر اإلشار السيجا

 .متغيخات الجراسة، والثانية اختبار الفخضيات
 
 
 
 وصف إجابات األفراد المبحهثين لمتغيرات الدراسة.اوال. 

 وصف األفراد المبحهثين .1
عجادىا ألغخاض الجراسة عمى عيشة مغ أفخاد السجتسع إ تع بريغة إلكتخونية استسارة االستبياف  افالباحث وزع

( 601، وتع استحراؿ )قزاء الحػيجة / محافطة كخكػؾمسغ لجييع عادات تدػؽ عبخ األجيدة الشقالة في 
تزسشت عيشة الجراسة استسارة وزعت عمى عيشة مغ حسمة شيادات الجبمـػ البكالػريػس والساجدتيخ والجكتػراه، و 

ؿ جابات أفخادىا عغ الجدء األوؿ )البيانات العامة( والتي يعخضيا الججو إدتحرمة مغ خالؿ فقا لمبيانات السو 
 تية:( مغ االستسارة بالخرائز اآل4)

 عينة الدراسة ألفراديهّضح الخرائص الديمهغرافية  (4الججوؿ )
 الشدبة التكخار تػزيع الخاصية الستغيخات ت
 %65 390 ذكخ جتساعيالشػع اال 1

 %35 211 انثى
 %100 601 السجسػع

 %4 26 سشة 25أقل مغ  العسخ 2
 %56 336 سشة 25-30
 %35 209 سشة 45 – 31
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 ((SPSSباالعتساد عمى بخمجة  يغعجاد الباحثإ السرجر: مغ 

ذ إ( إلى أفَّ ندبة الحكػر في العيشة السبحػثة أكبخ مغ ندبة االناث، 4يذيخ الججوؿ ):    النهع االجتماعي . أ
 .% (35ناث ) %( في حيغ كانت ندبة اإل65بمغت )

( إذ بمغت 30-25ة العسخية )أضيخت الشتائج الجراسة أف الشدبة األكبخ مغ السدتجيبيغ ىع مغ الفئ : العمر . ب
%( مغ عيشة 35ذ بمغت ندبتيع )إ( 45-31% مغ عيشة الجراسة، وجاءت بعجىا الفئة العسخية )56ندبتيع 

% ، تمتيا الفئة  5سشة( ىي  45الجراسة،  في حيغ كانت ندبة السدتجيبيغ مغ الفئة العسخية ) أكبخ مغ 
 .% 4سشة( بشدبة  25العسخية  )أقل مغ 

%(، 3( أف ندبة عيشة الجراسة مغ الحيغ يحسمػف شيادة الجكتػراه كانت )4يػضح الججوؿ ): العممي ج. المؤىل
%( 11%(، أما حاممػ شيادة الجبمـػ فكانت ندبتيع )32في حيغ بمغت ندبة حاممي شيادة الساجدتيخ )

 ألربعسثل أعمى ندبة ضسغ الفئات ا%( وىي ت54في حيغ بمغت ندبة حاممي شيادة البكالػريػس )
 السحجدة.

 

 وصف متغيرات الدراسة .2
 :(UTAUT2)أ ـ مؤشرات الكياس وفق نظرية 

( التػزيعات التكخارية والشدب السئػية واألوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية لسؤشخات 5يػّضح الججوؿ )
 وعمى الشحػ اآلتي: (UTAUT2)تبشي قبػؿ واستخجاـ التجارة الشقالة عمى وفق نطخية 

 (UTAUT2)( الهصف االحرائي لمؤشرات 5لجدول )ا
 

مكياس 
االستجا

 بة

 أتفق بشذة

(5) 

 أتفق

(4) 

 محايذ

(3) 

 ال أتفق

(2) 

ال أتفق 

 بشذة

(1) 
الىسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 % العذد % العذد % دالعذ % العذد % العذد

 EP    أوالً: األداء المتىقع

X1 105 17 251 42 158 26 71 12 16 3 3.60 .994 

X2 165 27 297 49 75 12 49 8 15 2 3.91 .972 

X3 143 24 296 49 89 15 63 10 10 2 3.83 .963 

X4 165 27 311 52 75 12 41 7 9 1 3.97 .899 

 %5 30 سشة 45أكثخ مغ 
 %100 601 السجسػع

 %11 68 دبمـػ الذيادة 3
 %54 323 بكالػريػس
 %32 191 ماجدتيخ

 %3 19 دكتػراه 

 %100 601 السجسػع
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مكياس 
االستجا

 بة

 أتفق بشذة

(5) 

 أتفق

(4) 

 محايذ

(3) 

 ال أتفق

(2) 

ال أتفق 

 بشذة

(1) 
الىسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 % العذد % العذد % دالعذ % العذد % العذد

X5 151 25 304 51 79 13 56 9 11 2 3.88 .952 

X6 92 15 194 32 127 21 172 29 16 3 3.29 1.116 

X7 110 18 263 44 111 18 96 16 21 3 3.57 1.068 

السؤشخ 
 0.995 3.721 2  13  17  46  22  الكمي

 EE  ثانيًا: الجيج الستػقع

X8 145 24 321 55 78 12 50 8 7 1 3.91 .895 

X9 106 18 305 51 116 19 67 11 7 1 3.73 .920 

X10 138 23 325 54 78 13 49 8 11 2 3.88 .915 

X11 118 20 312 52 106 17 55 9 10 2 3.79 .919 

X12 141 23 325 53 78 13 42 8 15 3 3.89 .926 

السؤشخ 
 الكمي

 22  53  15  9  2 3.840 0.915 

 SI  ثالثًا: التأثيخ األجتساعي

X13 59 10 180 30 153 25 169 28 40 7 3.08 1.111 

X14 51 8 166 28 144 24 197 33 43 7 2.98 1.110 

X15 51 8 173 29 164 27 186 31 27 4 3.06 1.056 

X16 56 9 165 27 169 28 172 29 39 6 3.04 1.092 

السؤشخ 
 1.092 3.040 6  30  26  29  9  الكمي

 FCرابعًا: التدييالت 

X17 70 12 200 33 186 31 123 20 22 4 3.29 1.034 

X18 75 12 282 47 130 22 97 16 17 3 3.50 .997 

X19 101 17 311 52 106 18 75 12 8 1 3.70 .936 

X20 103 17 274 46 129 21 86 14 9 1 3.63 .977 

X21 120 21 293 49 111 18 62 10 15 2 3.73 .976 

السؤشخ 
 الكمي

 16  45  22  14  2 3.57 0.984 

 

 HMدافع المتعت   خامساً:

X22 123 21 262 44 129 22 71 12 16 3 3.67 1.013 

X23 108 18 272 45 136 23 73 12 12 2 3.65 .975 

X24 184 31 295 49 85 14 29 5 8 1 4.03 .872 

X25 111 18 289 48 132 22 55 9 14 2 3.71 .948 
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مكياس 
االستجا

 بة

 أتفق بشذة

(5) 

 أتفق

(4) 

 محايذ

(3) 

 ال أتفق

(2) 

ال أتفق 

 بشذة

(1) 
الىسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 % العذد % العذد % دالعذ % العذد % العذد

X26 112 19 262 44 147 24 65 11 15 2 3.65 .984 

X22 123 21 262 44 129 22 71 12 16 3 3.67 1.013 

السؤشخ 
 الكمي

 21  46  21  10  2 3.742 0.9584 

 PVسادساً: قيمت السعر 

X27 79 13 178 30 132 22 176 29 36 6 3.15 1.156 

X28 49 8 139 23 167 28 200 33 46 8 2.91 1.091 

X29 83 14 281 47 139 23 79 13 19 3 3.55 .989 

X30 75 12 197 33 141 23 152 25 36 6 3.20 1.131 

السؤشخ 
 الكمي

 12  33  24  25  6 
3.203 1.092 

 Hسابعاً: التعىد 

X31 50 8 173 30 181 30 167 27 30 5 3.08 1.046 

X32 85 14 239 40 150 25 109 18 18 3 3.44 1.036 

X33 46 8 173 29 161 27 178 30 43 7 3.00 1.086 

X34 67 11 175 29 181 30 149 25 29 5 3.17 1.073 

السؤشخ 
 الكمي

 10  32  28  25  5 3.173 1.060 

 (SPSSباالستشاد إلى نتائج تحميل البيانات في البخمجية االحرائية ) يغعجاد الباحثإ مغ 
 األداء المتهقع .1

حخز ندبة اتفاؽ بمغت أ(، وقج X1-X7أف األداء الستػقع والستسثل بالستغيخات ) إلى( 5يذيخ الججوؿ )
(. وأف أعمى 0.995( وبانحخاؼ معياري قجره )3.721%( ويعدز ذلظ قيسة الػسط الحدابي والبالغة ) 68)

( والبالغة X4يجابية ىحا البعج تتسثل بالستغيخ )إء الستػقع والتي أسيست في تحقيق ندبة لمستغيخات الفخعية لؤلدا
أف  التدػؽ مغ خالؿ الياتف السحسػؿ سيديج قجرتي مغ خالؿ  إلىف ػ %( إذ أشار األفخاد السبحػث79)

( 3.97بجيج أقل و وقت أقل ، ويعدز ذلظ قيسة الػسط الحدابي لمستغيخ والبالغ ) الحرػؿ عمى السشتجات
( X6في حيغ كانت أدنى استجابة لمستغيخات الفخعية لؤلداء الستػقع لمستغيخ) (. 0.899) وبانحخاؼ معياري قجره

اختيار أف  التدػؽ عبخ الياتف السحسػؿ يسكششي مغ  إلىف ػ شار األفخاد السبحػث%( إذ أ 47والتي بمغت )
فزل مغ أي شخيقة تدػؽ أخخى"، وبمغت قيسة الػسط الحدابي واالنحخاؼ أالسشتج الحي احتاجو بذكل 

 ( عمى التػالي.1.116( و )3.29) (X4)السعياري لمستغيخ 
 . الجيد المتهقع2
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فخز ندبة اتفاؽ بمغت أ(، وقج X12-X8غيخات )أف الجيج الستػقع والستسثل بالست إلى( 5يذيخ الججوؿ )
أعمى ندبة (. و 0.915( وبانحخاؼ معياري قجره )3.840%( ويعدز ذلظ قيسة الػسط الحدابي والبالغة ) 75)

 79( والبالغة )X8يجابية ىحا البعج تتسثل بالستغيخ )إج الستػقع والتي أسيست في تحقيق لمستغيخات الفخعية لمجي
أف تعمع التدػؽ مغ خالؿ الياتف السحسػؿ أمخ سيل بالشدبة ليع ، ويعدز ذلظ  ف ػ د السبحػث%( إذ أشار األفخا

(. في حيغ كانت أدنى استجابة 0.895( وبانحخاؼ معياري قجره )3.91قيسة الػسط الحدابي لمستغيخ والبالغ)
أف " مغ الديل أف أصبح  إلى%( والحي يذيخ 69( والتي بمغت )X9لمستغيخات الفخعية لمجيج الستػقع لمستغيخ )

ماىخًا في التعامل مع مػاقع وتصبيقات الستاجخ في  الياتف السحسػؿ والتدػؽ مغ خالليا "، وبمغت قيسة الػسط 
 ( عمى التػالي.0.920( و )3.73الحدابي واالنحخاؼ السعياري لمستغيخ)

 . التأثير األجتماعي3
تفاؽ بمغت افخز ندبة أ( X13-X16ل بالستغيخات )جتساعي الستسثإلى أف التأثيخ اال( 5يذيخ الججوؿ )

أعمى ندبة (. و 1.092( وبانحخاؼ معياري قجره )3.040ويعدز ذلظ قيسة الػسط الحدابي والبالغة )  %(38)
( والبالغة X13تسثل بالستغيخ )ىحا البعج يجابية إاالجتساعي والتي أسيست في تحقيق لمستغيخات الفخعية لمتأثيخ 

أف معطع األفخاد القخيبيغ مشي في السجتسع يتدػقػف مغ خالؿ الياتف  إلى األفخاد السبحػثيغ %( إذ أشار 40)
(. في حيغ 1.111( وبانحخاؼ معياري قجره )3.08، ويعدز ذلظ قيسة الػسط الحدابي لمستغيخ والبالغ)السحسػؿ 

%( والحي يذيخ  36ي بمغت )( والتX16جتساعي لمستغيخ )تغيخات الفخعية لمتأثيخ االكانت أدنى استجابة لمس
األفخاد الحيغ يؤثخوف عمى سمػكي يعتقجوف أنو يشبغي لي أف أقـػ بتدػؽ احتياجاتي مغ خالؿ الياتف  أف  إلى

( عمى 1.092( و )3.04) (X10)، وبمغت قيسة الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لمستغيخ السحسػؿ 
 التػالي.

 
 
 . التدييالت4

 61(، وقج افخز ندبة اتفاؽ بمغت )17X21-Xأف التدييالت الستسثمة بالستغيخات ) إلى( 5يذيخ الججوؿ )
(. أعمى ندبة لمستغيخات 0.984( وبانحخاؼ معياري قجره )3.57%( ويعدز ذلظ قيسة الػسط الحدابي والبالغة )

%( إذ 70بمغت )( والتي X21الفخعية لمتدييالت والتي أسيست في تحقيق إيجابية ىحا البعج تتسثل بالستغيخ )
أف  خبختيع كافية في استخجاـ الياتف السحسػؿ والتي تتيح ليع االستفادة مغ  إلىف ػ أشار األفخاد السبحػث

( وبانحخاؼ 3.73السػاقع والتصبيقات الستعجدة في التدػؽ ، ويعدز ذلظ قيسة الػسط الحدابي لمستغيخ والبالغ)
( والتي X17بة لمستغيخات الفخعية لمتدييالت لمستغيخ )(، في حيغ كانت أدنى استجا976 .0معياري قجره )

ف التدػؽ عبخ الياتف السحسػؿ يالئع أسمػب حياتيع أإلى اعتقادىع  ف ػ %( إذ أشار األفخاد السبحػث45بمغت )
 ( عمى التػالي.1.034( و )3.29) (X17)، وبمغت قيسة الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لمستغيخ 

 . دافع المتعة5
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تفاؽ افخز ندبة أ(، وقج X26-X22أف متغيخ دافع الستعة الستسثل بالستغيخات ) إلى( 5ذيخ الججوؿ )ي
(. وأف 0.958( وبانحخاؼ معياري قجره )3.742%( ويعدز ذلظ قيسة الػسط الحدابي والبالغة ) 67مقجارىا )

جابية ىحا البعج تتسثل بالستغيخ أعمى ندبة مداىسة لمستغيخات الفخعية لجافع الستعة والتي أسيست في تحقيق إي
(X24( والبالغة )والحي يذيخ  80 )%ـ ءؿ الياتف السحسػؿ أمخ عرخي )يتالف التدػؽ مغ خالأإلى اعتقاد  ب

( وبانحخاؼ معياري قجره 4.03مع العرخ الحالي( ، ويعدز ذلظ قيسة الػسط الحدابي لمستغيخ والبالغ)
%(  63( والتي بمغت )X23لمستغيخات الفخعية لجافع الستعة لمستغيخ )(. في حيغ كانت أدنى استجابة 0.872)

مٌخ جحاٌب ، وبمغت قيسة الػسط أالتدػؽ مغ خالؿ الياتف السحسػؿ  فأإلى  ف ػ إذ أشار األفخاد السبحػث
 ( عمى التػالي.975 .0( و )3.65) (X23)الحدابي واالنحخاؼ السعياري لمستغيخ 

 . قيمة الدعر6
(، وقج افخز ندبة اتفاؽ مقجارىا X30-X27أف قيسة الدعخ الستسثل بالستغيخات ) إلى( 5يذيخ الججوؿ )

أعمى ندبة (. و 1.092( وبانحخاؼ معياري مقجاره )3.203%( ويعدز ذلظ قيسة الػسط الحدابي والبالغة )45)
 61( والبالغة )X26لمستغيخات الفخعية لكيسة الدعخ والتي أسيست في تحقيق إيجابية ىحا البعج ىػ الستغيخ )

سيتدػقػف عبخ الياتف السحسػؿ  يسكشيع مغ البحث والحرػؿ أف األفخاد السبحػثيغ الحيغ  إلى%( والحي يذيخ 
( وبانحخاؼ معياري قجره 3.55، ويعدز ذلظ قيسة الػسط الحدابي لمستغيخ والبالغ)عمى مشتجات بأسعار مقبػلة 

%(  31( والتي بمغت )X28لمستغيخات الفخعية لكيسة الدعخ لمستغيخ )(. في حيغ كانت أدنى استجابة 989 .0)
ألنو  ،سػؼ يقػمػف بالتدػؽ عبخ الياتف السحسػؿ حتى إف كاف مكمفاً  نيع أإلى إذ أشار األفخاد السبحػثيغ 
( و 2.91) (X28)، وبمغت قيسة الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لمستغيخ سيعػد عمييع بسشفعة أكبخ

 ( عمى التػالي.1.091)
 
 

 . التعهد7
تفاؽ ا(، وقج حرل عمى بشدبة X34-X31أف ُبعج التعػد والستسثل بالستغيخات ) إلى( 5يذيخ الججوؿ )

أعمى (، و 1.060( وبانحخاؼ معياري قجره )3.173%( ويعدز ذلظ قيسة الػسط الحدابي والبالغة )42مقجارىا )
( والبالغة X32تسثل بالستغيخ)لتي أسيست في إيجابية ىحا البعج واندبة اتفاؽ لمستغيخات الفخعية لبعج التعػد 

التدػؽ عبخ الياتف السحسػؿ في السدتقبل سيربح أف األفخاد السبحػثيغ يعتقجوف أف  إلى%( والحي يذيخ 45)
ري ( وبانحخاؼ معيا3.44، ويعدز ذلظ قيسة الػسط الحدابي لمستغيخ والبالغ )جدءًا مغ روتيشيع لمتدػؽ اليػمي 

%( إذ 37( والتي بمغت )X33(. في حيغ كاف أدنى اتفاؽ لمستغيخات الفخعية لمتعػد لمستغيخ )1.036قجره )
ألنو يحدغ  ،خصصػا الستخجاـ الياتف السحسػؿ لغخض التدػؽ في السدتقبل  نيعأ إلىف ػ أشار األفخاد السبحػث

( 1.086( و )3.00) (X33)، وبمغت قيسة الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لمستغيخ صػرتيع أماـ زمالئيع
 عمى التػالي.
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 ـ أمن التقنية المدرك: 8
( التػزيعات التكخارية والشدب السئػية واألوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية لمعامل 6يػّضح الججوؿ )

 أمغ التقشية السجرؾ وعمى الشحػ اآلتي:
 الهصف االحرائي لمؤشرات أمن التقانة المدرك (6) الجدول

مقياس 

 االستجابت

 

 أتفق بشذة

(5)  

 أتفق

(4)  

 محايذ

(3)  

 ال أتفق

(2)  

 ال أتفق بشذة

(1)  
الىسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 % العذد % العذد % العذد % العذد % العذد

X35 71 13 225 37 150 25 123 20 32 5 3.30 1.085 

X36 79 13 236 39 155 26 103 17 28 5 3.39 1.061 

X37 72 13 207 34 162 27 129 21 31 5 3.27 1.084 

X38 66 11 223 37 164 27 124 21 24 4 3.40 .949 

المؤشر 

 الكلي
 13  37  26  20  5 3.340 1.045 

 ((SPSSنتائج تحميل البيانات في البخمجية االحرائية  إلىباالستشاد  غيعجاد الباحثإ مغ 
 

حخز ندبة أتفاؽ أ(، وقج X38-X35أف أمغ التقانة السجرؾ والستسثل بالستغيخات ) إلى( 6يذيخ الججوؿ )
أعمى (. و 1.045( وبانحخاؼ معياري قجره )3.340%( ويعدز ذلظ قيسة الػسط الحدابي والبالغة )50مقجارىا )

( والتي X36والتي أسيست في تعديد ندبة اتفاؽ ىحا البعج تتسثل بالستغيخ ) أمغ التقشية السجرؾندبة لستغيخات 
اعتقاد أف األشخاص غيخ السخخز ليع ليذ لجييع  مع أف األفخاد السبحػثيغ إلى%( والحي يذيخ  52بمغت )

عسمية شخاء عبخ الياتف  معمػماتي الذخرية أو أي معمػمات أقـػ بتقجيسيا عشج قيامي بأي القجرة عمى رؤية
(، في حيغ 1.061( وبانحخاؼ معياري قجره )3.39، ويعدز ذلظ قيسة الػسط الحدابي لمستغيخ والبالغ)السحسػؿ

%( إذ أشار  47( والتي بمغت )X37لمستغيخ ) ألمغ التقشية السجرؾكانت أدنى استجابة لمستغيخات الفخعية 
مػمات  أقجميا عشج الذخاء عبخ الياتف السحسػؿ لغ يتع التالعب بيا اعتقج بأف أي مع أف إلىف ػ األفخاد السبحػث

 (X37)، وبمغت قيسة الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لمستغيخ أو استغالليا بذكل سمبي مغ قبل أي جية
 .( عمى التػالي1.084( و )3.27)

 
 ستعمال التجارة النقالةالنية ال .9

 لعامل الشية الدمػكية الستخجاـ التقشية وعمى الشحػ اآلتي:( الػصف االحرائي 7يػّضح الججوؿ )
 الهصف االحرائي لمؤشرات النية الدمهكية الستخدام التقنية.: (7الجدول )

مقياس 

 االستجابت

 

 أتفق بشذة

(5)  

 أتفق

(4)  

 محايذ

(3)  

 ال أتفق

(2)  

 ال أتفق بشذة

(1)  
الىسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 % العذد % العذد % العذد % العذد % العذد
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Y39 67 12 261 43 153 25 91 15 29 5 3.41 1.029 

Y40 58 10 225 37 157 26 138 23 23 4 3.26 1.038 

Y41 65 11 247 41 166 28 100 17 23 4 3.38 1.008 

Y42 61 11 206 34 165 27 143 24 26 4 3.22 1.055 

Y43 66 11 177 30 195 32 135 23 28 5 3.20 1.053 

المؤشر 

 الكلي
 11  37  28  20  4 3.294 1.037 

 (SPSSنتائج تحميل البيانات في البخمجية االحرائية ) إلىباالستشاد  غيعجاد الباحثإ مغ 
(، وقج حرل Y43-Y39أف الشية الستعساؿ التجارة الشقالة والستسثمة بالستغيخات ) إلى( 7يذيخ الججوؿ )
( وبانحخاؼ معياري قجره 3.294ويعدز ذلظ قيسة الػسط الحدابي والبالغة )%( 48ندبة أتفاؽ بمغت )

والتي أسيست في تحقيق إيجابية  التجارة الشقالة(، وإف أعمى ندبة اتفاؽ لمستغيخات الفخعية لشية استعساؿ 1.037)
استعساؿ الياتف  عنيتي  إلىف ػ ث%( إذ أشار األفخاد السبحػ  55( والتي بمغت )Y39ىحا البعج تتسثل بالستغيخ )

( وبانحخاؼ معياري قجره 3.41، ويعدز ذلظ قيسة الػسط الحدابي لمستغيخ والبالغ )السحسػؿ في التدػؽ 
( والتي Y43لمستغيخ ) التجارة الشقالة(. في حيغ كانت أدنى استجابة لمستغيخات الفخعية لمشية ألستعساؿ 1.029)

ع اعتقجوا أف نيتيع ىي استعساؿ الياتف السحسػؿ في التدػؽ أني إلىف ػ حػث%( إذ أشار األفخاد السب41بمغت )
 (Y43)، وبمغت قيسة الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لمستغيخ  بجاًل مغ استعساؿ أي شخيقة تدػؽ أخخى 

 ( عمى التػالي.1.053( و )3.20)
 
 
 

 (.RUالهصف االحرائي لمؤشرات التهصية الستخدام التجارة النقالة ): (8الجدول )
مقياس 

 االستجابت

 

 أتفق بشذة

(5)  

 أتفق

(4)  

 محايذ

(3)  

 ال أتفق

(2)  

 ال أتفق بشذة

(1)  
الىسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 % العذد % العذد % العذد % العذد % العذد

Y44 63 11 212 35 189 31 105 18 32 5 3.28 1.040 

Y45 73 12 232 39 201 33 72 12 23 4 3.43 .9790 

Y46 60 10 199 33 200 33 111 18 31 5 3.24 1.032 

Y47 66 11 210 35 193 32 97 16 35 6 3.29 1.049 

المؤشر 

 الكلي
 11  36  32  16  5 3.31 1.025 

 ((SPSSنتائج تحميل البيانات في البخمجية االحرائية  إلىباالستشاد  غيعجاد الباحثإ مغ 
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(، Y47-Y44أف عامل التػصية باستخجاـ التجارة الشقالة تسثل بالستغيخات ) إلى( 8يذيخ الججوؿ )
( وبانحخاؼ معياري قجره 3.31%( ويعدز ذلظ قيسة الػسط الحدابي والبالغة )47تفاؽ بمغت )اوبشدبة 

قيق والتي أسيست في تح التجارة الشقالةأعمى ندبة اتفاؽ لمستغيخات الفخعية لبعج الشية الستعساؿ (. و 1.025)
ف األفخاد السبحػثيغ يقػمػف أإلى %( والحي يذخ  51( والتي بمغت )45Yإيجابية ىحا البعج تتسثل بالستغيخ )

( 3.43، ويعدز ذلظ قيسة الػسط الحدابي لمستغيخ والبالغة )باستخجاـ الياتف السحسػؿ في التدػؽ  بالتػصية
التجارة مستغيخات الفخعية لمتػصية باستخجاـ (. في حيغ كانت أدنى استجابة ل9790.وبانحخاؼ معياري قجره )

اعتقجوا أف تػصيتيع ىي  ف األفخاد السبحػثيغ أإلى %( والحي يذيخ 43( والتي بمغت )Y46لمستغيخ ) الشقالة
، وبمغت قيسة الػسط الحدابي  استخجاـ الياتف السحسػؿ في التدػؽ بجاًل مغ استعساؿ أي شخيقة تدػؽ أخخى 

 ( عمى التػالي.1.032( و )3.24) (Y46)مستغيخ واالنحخاؼ السعياري ل
 

 ((Amosالتحميل العاممي التهكيدي واختبار الفرضيات باستعمال  ثانيا.
 التحميل العاممي التهكيدي ألبعاد متغيرات الدراسة .1
 التحميل العاممي التهكيدي: - أ

الجراسة ومعخفة مجى مصابقتو  نسػذجقبل البجء بتحميل عالقة األثخ بيغ متغيخات الجراسة، البج مغ اختبار أ
السفتخض مغ قبل  التػكيجي الختيار مجى مصابقة األنسػذج لمبيانات قيج الجراسة، ويدتعسل التحميل العاممي

 Structural Equation) وُيعج التحميل العاممي التػكيجي أحج تصبيقات عمى بيانات الجراسة، غيالباحث

Modeling) (SEM) ة البشائية. إذ ُتعج بالسعادل الشسحجة(SEM)  مغ مشيجيات البحث السيسة والسعاصخة
لتحميل البيانات الخاصة بالجراسات الدمػكية، وُتسكغ ىحه السشيجية مغ وصف العالقات الستجاخمة بيغ عشاصخ 

سمػبًا الطاىخة التي يتع ترسيسيا ودراستيا وصفًا كسيًا، فزاًل عغ تفديخىا تفديخًا شاماًل دوف تجدئة، وُتعج أ
الخصي الحي يدسح بتحميل واختبار لسجسػعة مغ  نسػذجرياضيًا قائسًا عمى التحميل اإلحرائي، وىي امتجاد لؤل

معادالت االنحجار وعمى نحٍػ ُمتكامل ومتدامغ، التي تحجد شبيعة العالقات بيغ متغيخات الجراسة السذاىجة 
الشطخي لمجراسة والبيانات  السصابقة بيغ األنسػذجتحجيج مجى ىػ  (SEM) واليجؼ مغ والستغيخات الكامشة ليا

اآلتي لبياف  (9)(، ويتع االعتساد عمى قيع السؤشخات السػضحة في الججوؿ AZEEZ, 2019, 191)  السيجانية
 ذلظ: 

 ( قيم مؤشرات التطابق المثمى9الجدول )
 الكيسة السعيارية السرصمح السؤشخ ت

1 CMIN /df  (2)أقل مغ  كايالشدبة االحتسالية لسخبع 

2 (GFI)  مؤشخ جػدة السصابقة(Goodness-of-Fit 

Index) 
 فأكثخ (0.90)

3 (AGFI) فأكثخ مصابقة  (0.85) مؤشخ جػدة السصابقة السرحح
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 جيجة

4 (CFI) 
 The)مؤشخ السصابقة السقارف 

Comparative Fit Index) 

 فأكثخ مصابقة جيجة /
  (0.95)إلى  (0.90)

 مصابقة مشاسبة

5 (RMESA) 
الجحر التخبيعي لستػسط خصأ االقتخاب 
(Root Mean Square Error of 

Approximation) 

مصابقة  (0.05)أقل مغ 
 جيجة /

  (0.08)إلى  (0.05)
 مصابقة متػسصة /

غيخ  (0.10)أكبخ مغ 
 مقبػلة

6 (TLI)  مؤشخ تػكخ لػيذ(Tucker –lewis 

Index) 
 فأكثخ (0.95)

7 (RMR)  مخبعات البػاقيجحر متػسط(Root Mean 

Square Residuals)   
مصابقة  (0.05)أقل مغ 

 جيجة

 ( (Azeez, Noor, 2019  إلىاستشادًا  غيالججوؿ مغ إعجاد الباحث
 التحميل العاممي التهكيدي لمتغيرات الدراسة كافة )قبل التعديل( - ب

قات واالرتباشات بيغ متغيخات العالالخصػة األولى في إجخاء التحميل العاممي التػكيجي ىػ تحجيج ورسع  
 ومجى مصابقتو لسؤشخات الجػدة نقصة االنصالؽ نحػ معخفة جػدة األنسػذجومعمساتو، إذ ستسثل  األنسػذج

 ( : 2السصمػبة، وكسا ىػ مػّضح في الذكل ) 
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 ( اختبار متغيرات الدراسة باستعمال التحميل العاممي التهكيدي)قبل التعديل(2الذكل )
 

 لمبيانات مغ خالؿ مؤشخات  مي التػكيجي ىي اختبار مصابقة األنسػذجالخصػة الثانية في التحميل العام
 اآلتي:عمى الشحػ ، إذ كانت نتائج مؤشخات التصابق ( 9التصابق التي تع تػضيحيا في الججوؿ )

 
 قيم مؤشرات التطابق ألنمهذج التحميل العاممي التهكيدي قبل التعديل( 11الجدول )

مطابق /  الكيمة المعيارية الكيمة المحدهبة المرطمح المؤشر ت
 غير مطابق

1 CMIN /df غيخ مصابق (2)أقل مغ  2.570 الشدبة االحتسالية لسخبع كاي 
2 (GFI) مصابقغيخ  فأكثخ (0.90) 0.861 مؤشخ جػدة السصابقة 

3 (AGFI)  مؤشخ جػدة السصابقة
 السرحح

 مصابقغيخ  فأكثخ (0.85) 0.841

4 (CFI)  مصابق فأكثخ (0.90) 0.914 مؤشخ السصابقة السقارف 

5 (RMESA)  الجحر التخبيعي لستػسط الخصأ
 االقتخاب

0.046 
 (0.05)أقل مغ 

 مصابقة جيجة
 مصابق

6 (TLI) مصابق  فأكثخ (0.90) 0.906 مؤشخ تػكخ لػيذ 
7 (RMR) مصابق  (0.05)أقل مغ  0.020 جحر متػسط مخبعات البػاقي 
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 .  (AMOS V24)اعتسادًا عمى مخخجات بخنامج  يغالججوؿ إعجاد الباحث
 نسػذج( الستعمق بشتائج السخحمة األولى لمتحميل العاممي التػكيجي الخاص بأ10ُتذيخ معصيات الججوؿ )

( الخاص 10ما تقجـ مغ مؤشخات وقيع ومعاييخ تع تمخيريا وتػضيحيا في الججوؿ ) إلىالبحث واستشادًا 
 بسؤشخات جػدة السصابقة، ويتزح وجػد أربعة مؤشخات كانت متصابقة مع الحجود السقبػلة، وىحه السؤشخات ىي

(RMR) (،TLI )(RMESA) ،(CFI) ،  عاييخ أما السؤشخات التي لع تكغ متصابقة مع الحجود السقبػلة لمس
( مؤشخات مغ 3لمبيانات في ) ، ونتيجًة لعجـ مصابقة األنسػذج  (GFI) (AGFI) (CMIN/df) السحجدة فيي

ى تحديغ مؤشخات جػدة السصابقة لؤلنسػذج، وبيجؼ ( مؤشخات يربح مغ الزخوري العسل عم7مجسػع )
تحجيج وتذخيز خض ، بغ (Modification Indices)سيتع انجاز مؤشخات التعجيل  تحديغ األنسػذج
سيتختب عميو ححؼ بعس الستغيخات، ويتجدج  إذ إف تعجيل األنسػذج ،إلى ضعف األنسػذجدت أالستغيخات التي 

الغخض مغ االعتساد عمى مؤشخات التعجيل ومالحطة قيسيا، ىػ الػقػؼ عمى مجى وجػد ارتباط بيغ متغيخات 
غيخات الكامشة ليا، فكيع االرتباط السختفعة بيغ الستغيخات الجراسة السذاىجة التي تع استخجاميا في التعبيخ عغ الست

أف العالقة بيغ ىحه الستغيخات ال ُيسكغ أف ُتفدخ عغ شخيق الستغيخات ىحه، بسا يتصمب الخبط بيغ ىحه  إلىُتذيخ 
الستغيخات أو بححفيا في حالة ارتباشو بأكثخ مغ عامل مغ العػامل الكامشة. ويعخض الذكل التالي مؤشخات 
جػدة السصابقة السحدػبة ومقارنتيا مع معاييخ القبػؿ السحجدة بعج عسميات التحديغ )الححؼ والتعجيل(، وكسا 

 (، كسا يأتي:3يػضحيا الذكل )

 
  )((AMOSالذكل من نتائج البرمجية ( ( التحميل العاممي التهكيدي بعد التعديل.11الذكل )
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 التحميل العاممي التهكيدي لمتغيرات الدراسة كافة )بعد التعديل(  -جػ

( ومغ خالؿ مؤشخات التعجيل التي ستطيخ في نتائج التحميل العاممي التػكيجي تصمب 3يػضح الذكل )
ربط سؤاليغ في بعج "األداء الستػقع"، وسؤاليغ في بعج الجيج الستػقع، وسؤاليغ في بعج التدييالت،  إلىاألمخ 

سؤاليغ ححؼ  وأيزاححؼ سؤاليغ مغ بعج التأثيخ االجتساعي، وكحلظ سؤاليغ مغ بعج التدييالت،  إلىضافة باإل
مغ بعج دافع الستعة، وسؤاليغ مغ قيسة الدعخ ، وسؤاليغ مغ بعج الشية ألستعساؿ التقانة الشقالة، وسؤاليغ مغ بعج 

 حرمشا عمى قيع السؤشخات اآلتية: سحكػرةجخاء التعجيالت الإبعج األداء الستػقع ، و 
 

 مؤشرات التطابق ألنمهذج التحميل العاممي التهكيدي بعد التعديل.( 11ججوؿ )ال

 المرطمح المؤشر ت
الكيمة 
 الكيمة المعيارية المحدهبة

مطابق / 
 غير مطابق

1 CMIN / df مصابق (2)أقل مغ  1.986 الشدبة االحتسالية لسخبع كاي 
2 (GFI) مصابق فأكثخ (0.90) 0.931 السصابقة مؤشخ جػدة 
3 (AGFI) مصابق فأكثخ (0.85) 0.913 مؤشخ جػدة السصابقة السرحح 
4 (CFI)  مصابق فأكثخ (0.90) 0.964 مؤشخ السصابقة السقارف 

5 (RMESA)  الجحر التخبيعي لستػسط الخصأ
 االقتخاب

 (0.05)أقل مغ  0.037
 مصابقة جيجة

 مصابق

6 (TLI) مصابق فأكثخ (0.90) 0.958 لػيذ مؤشخ تػكخ 
7 (RMR)  مصابق (0.05)أقل مغ  0.015 جحر متػسط مخبعات البػاقي 

 .  (AMOS V24)اعتسادًا عمى مخخجات بخنامج  غيالججوؿ إعجاد الباحث
  

ذ إل قج حقق ندبة جيجة مغ التصابق، الكياس بعج التعجي ف أنسػذجأ( ب11يالحظ مغ خالؿ الججوؿ )
الخاص بالجراسة الحالية وإف ىحه السؤشخات  إلى تصابق األنسػذجف جسيع السؤشخات بعج التعجيل تذيخ أنالحظ ب

 جاىد الختيار فخضيات الجراسة.  ف األنسػذجإوبشاء عمى ذلظ فضسغ مجى السقاييذ، 
 

 ثانيًا: التحقق من فرضيات الدراسة
 إلىي سيتع اختبار فخضيات الجراسة والتي تتزسغ عالقات األثخ بيغ الستغيخات، وباالستشاد أتفيسا ي 

 تي :اآلعمى الشحػ و  SEMمخخجات 
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 ( أنمهذج الدراسة مهضحًا فيو عالقات التأثير بين المتغيرات4الذكل )
 

 .( أعاله4األثخ بيغ الستغيخات السػضحة في الذكل )  (  يػضح عالقات12الججوؿ )
 الدراسة أنمهذج( عالقة األثر بين متغيرات 12الجدول )

Regression Estimate S.E. C.R. P 
قبىل/ 

 رفض

التأثير  ---> النيت الستخذام التجارة النقالت

 االجتماعي

 قبىل 001. 3.238 030. 097.

 قبىل *** 6.788 033. 222. داء المتىقعاأل ---> النيت الستخذام التجارة النقالت

 رفض 320. 995.- 028. 028.- الجهذ المتىقع ---> النيت الستخذام التجارة النقالت

 قبىل *** 11.350 030. 342. التعىد ---> النيت الستخذام التجارة النقالت

من التقني اآل ---> النيت الستخذام التجارة النقالت

 المذرك

 قبىل *** 8.081 035. 286.

 قبىل 002. 3.142 031. 097. قيمت السعر ---> النقالتالنيت الستخذام التجارة 

 قبىل *** 7.449 028. 205. دافع المتعت ---> النيت الستخذام التجارة النقالت

 قبىل *** 3.413 047. 162. التسهيالث ---> النيت الستخذام التجارة النقالت

 ---> النيت للتىصيت بالتجارة النقالت
النيت الستعمال 

 النقالتالتجارة 
.873 .069 12.575 *** 

 قبىل

 ((AMOSباالعتساد عمى نتائج البخمجية  غيعجاد الباحثإ مغ  المردر:
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 ( سيتع مشاقذة قبػؿ ورفس فخضيات الجراسة 12بشاًء عمى البيانات في الججوؿ )
 فراد عينة الدراسةيجابي في نية األإة األولى: لألداء المتهقع تأثير الفرضي

( نجج أف ىشاؾ أثخًا ذا داللة معشػية لؤلداء الستػقع في الشية الستعساؿ 12نتائج الججوؿ )مغ مالحطة 
 (.1.96( أكبخ مغ )C. R=6.788التجارة الشقالة، ألف الكيسة السحدػبة )

 الجراسة يتع قبػؿ الفخضية األولى. إلى الشتائج اإلحرائية الختيار أنسػذجبشاًء عمى ذلظ، واستشادًا 
 فراد عينة الدراسة الستخدام التجارة النقالةيجابي في نية األإلثانية: الجيد المتهقع لو تأثير الفرضية ا

 الشقالة،لمجيج الستػقع في الشية الستعساؿ التجارة  اً معشػي اً ( نجج أف ليذ ىشاؾ أثخ 12ُتذيخ نتائج الججوؿ )
 (.1.96( أصغخ مغ )C. R=-.995إذ إف الكيسة السحدػبة )

 الجراسة يتع رفس الفخضية الثانية. إلى الشتائج اإلحرائية الختيار أنسػذجبشاًء عمى ذلظ، واستشادًا 
 الفرضية الثالثة: دراسة التأثير األجتماعي عمى النية ألستعمال التجارة النقالة

في الشية جتساعي أثخ ذات داللة معشػية لمتأثيخ اال( نجج أف ىشاؾ عالقة 12مغ مالحطة نتائج الججوؿ )
 (.1.96( أكبخ مغ )C. R=3.238ألف الكيسة السحدػبة ) ،الستعساؿ التجارة الشقالة

 الجراسة يتع قبػؿ الفخضية الثالثة. إلى الشتائج اإلحرائية الختيار أنسػذجبشاًء عمى ذلظ، واستشادًا 
 الدراسة الستخدام التجارة النقالةيجابي في نية االفراد عينة إبعة: العهامل الميدرة ليا تأثير الفرضية الرا

داللة معشػية لمتدييالت )العػامل السيدخة( في  ي( يتزح وجػد تأثيخ ذ1ئج الججوؿ )مغ مالحطة نتا
 (.1.96( أكبخ مغ )C. R=3.413الشية التجارة الشقالة، ألف الكيسة السحدػبة )

 الجراسة يتع قبػؿ الفخضية الخابعة. إلى الشتائج اإلحرائية الختيار أنسػذجبشاًء عمى ذلظ، واستشادًا 
 الفرضية الخامدة: دافع المتعة ليا تأثير ايجابي في نية االفراد عينة الدراسة الستخدام التجارة النقالة

ستعساؿ الشية ال الستعة في( أف ىشاؾ عالقة تأثيخ ذات داللة معشػية لجافع 12تبيغ نتائج الججوؿ )
 (.1.96( أكبخ مغ )C. R=7.449حدػبة )التجارة الشقالة، ألف الكيسة الس

 الجراسة يتع قبػؿ الفخضية الخامدة. إلى الشتائج اإلحرائية الختيار أنسػذجبشاًء عمى ذلظ، واستشادًا 
 يجابي في نية االفراد عينة الدراسة الستخدام التجارة النقالةإالدادسة: قيمة الدعر ليا تأثير  الفرضية

ة معشػية لكيسة الدعخ في الشية نجج أف ىشاؾ عالقة أثخ ذات دالل (12مغ مالحطة نتائج الججوؿ )
 (.1.96( أكبخ مغ )C. R=3.142ألف الكيسة السحدػبة ) الشقالة،ستعساؿ التجارة ال

 الجراسة يتع قبػؿ الفخضية الدادسة. أنسػذجالشتائج اإلحرائية الختيار  إلىبشاًء عمى ذلظ، واستشادًا 
 فراد عينة الدراسة الستخدام التجارة النقالةيجابي في نية األإفرضية الدابعة: التعهد لو تأثير ال

التجارة  الستعساؿ( أف ىشاؾ عالقة أثخ ذات داللة معشػية لمتعػد في الشية 12تفدخ نتائج الججوؿ )
 (.1.96( أكبخ مغ )C. R=11.350ألف الكيسة السحدػبة ) الشقالة،

 الجراسة يتع قبػؿ الفخضية الدابعة. إلى الشتائج اإلحرائية الختيار أنسػذجبشاًء عمى ذلظ، واستشادًا 
 فراد عينة الدراسة الستخدام التجارة النقالةمدرك ليا تأثير ايجابي في نية األالفرضية الثامنة: أمن التقانة ال
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في الشية  ػية ألمغ التقانة السجرؾ( أف ىشاؾ عالقة أثخ ذات داللة معش12تفدخ نتائج الججوؿ )
 (.1.96( أكبخ مغ )C. R=8.081ألف الكيسة السحدػبة ) الشقالة،التجارة  الستعساؿ

 الجراسة يتع قبػؿ الفخضية الثامشة. إلى الشتائج اإلحرائية الختيار أنسػذجبشاًء عمى ذلظ، واستشادًا 
 باستخدام التجارةلمتهصية  والنيةالتجارة النقالة  الستعمالثر بين النية ة عالقة األ الفرضية التاسعة: دراس

 النقالة.
الشية  في الشقالةلشية استعساؿ التجارة ( أف ىشاؾ عالقة أثخ ذات داللة معشػية 12تفدخ نتائج الججوؿ )

 (.1.96( أكبخ مغ )C. R=12.575، ألف الكيسة السحدػبة )لمتػصية باستخجاـ بالتجارة الشقالة
 الجراسة يتع قبػؿ الفخضية التاسعة. إلى الشتائج اإلحرائية الختيار أنسػذجبشاًء عمى ذلظ، واستشادًا 

 
 لمقترحات ستنتاجات وااالالمحهر الرابع: 

 ستنتاجات االوال. أ
(  في  العيشة ضسغ UTAUT2يػجج تأثيخ واضح لعػامل استعساؿ التجارة الشقالة عمى وفق نطخية ) .1

 قزاء الحػيجة.

يػجج تأثيخ إيجابي لمعػامل السحفدة ) األداء الستػقع ، والتأثيخ األجتساعي، والتدييالت الستاحة، ودافع  .2
 الستعة، وقيسة الدعخ، والعادة، وأمغ التقانة السجرؾ ( في نية أفخاد العيشة في استخجاـ التجارة الشقالة. 

 نية أفخاد العيشة الستخجاـ التجارة الشقالةأضيخت الشتائج بأنو ال يػجج تأثيخ معشػي لمجيج الستػقع في  .3

 بيشت الشتائج أف ىشالظ نية عالية ألفخاد العيشة في استخجاـ التجارة الشقالة.  .4

ف يػصػا االشخاص أي استعساؿ التجارة الشقالة مسكغ فخاد الحيغ لجييع نية فف األأوضحت الجراسة بأ  .5
 خخيغ باستخجاميا.اآل

الجراسة ضسغ العيشة التي تع استيجافيا تتػافق مع العجيج مغ الجراسات الدابقة الشتائج الستحققة في ىحه  .6
 ستخجـ التجارة الشقالة.خز نية األفخاد  وقبػؿ األفخاد الالتي تع إعجادىا في مختمف البمجاف فيسا ي

 

 المقترحاتثانيا. 
 بالسقتخحات اآلتية: اففي ضل االستشتاجات التي تػصمشا إلييا يػصي الباحث

 التجارة الشقالة في التدػؽ والذخاء لسختمف السشتجات. عساؿالعسل عمى نذخ الػعي بأىسية است .1

نتذار واستخجاـ اف يكػف لو دور في أضخورة تفعيل الجفع اإللكتخوني وضساف أمشيتو وسخيتو والحي مسكغ  .2
 التجارة الشقالة.

ألنيا تػفخ ليع العجيج مغ السيدات مشيا  فخاد السجتسع بذكل عاـأضخورة استخجاـ التجارة الشقالة مغ قبل  .3
مغ في التدػؽ، وتذعخىع بالستعة كػنيا دائيع، وتحقق ليع مدتػى جيج مغ األأسيػلة التدػؽ، وتديج مغ 

 تحاكي الحياة العرخية.
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إقامة السديج مغ الجراسات لمتعخيف بالتجارة الشقالة، وأىسيتيا ودراستيا بذكل أوسع سػاء الستعساليا في  .4
 ػؽ، الجفع اإللكتخوني... الخ مغ الخجمات الشقالة.التد

ف تؤثخ عمى التجارة أإجخاء دراسات مساثمة تدتكسل ىحه الجراسة مغ خالؿ اختبار عػامل اخخى  مسكغ  .5
 وذلظ لمكذف عغ الثغخات التي مسكغ أف تؤثخ سمبًا في نية األشخاص الستخجاـ التجارة الشقالة.   ،الشقالة

تشاوؿ العػامل السؤثخة عمى استخجاـ التجارة الشقالة مغ وجية نطخ الذخكات الرغيخة خخى تأجخاء دراسات إ .6
عساؿ التجارة نجاز العجيج مغ األإوالستػسط الحجع في العخاؽ، كػنيا شخيقة جيجة يسكغ مغ خالليا 

 وتتيح ليع وصػؿ مباشخ بالسدتيمكيغ. ،قلأبديػلة وسخعة وكمفة 
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