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 إهــداء

  
  

ٔيم احلنونة                                                        ٕاىل 

  ٔيب العطوف ٕاىل                                                               

ٔخوايت إ  ٕاىل                                                        خويت و

ٔصدقاء والزمالء                                                 ٔهل و ا   ٕاىل مجیع ا

لمين حرفا و قدم يل عو  ٕاىل                                                 لك من 

  

  ٔهدي لمك  هذا  العمل  
  

  

  
   فایـــــزة  

 
  



  تـــشـــكــــر

ل والً ٔ  ل هللا ٔشكر يشء، لك وق حي ىل عز و ام والقوة والقدرة الفرصة م  العمل هبذا لق

  امحلد  محدا كثريا 

لشكر اجلزیل ٕاىل ٔتقدم  ٔن    :رسين 

ن كتور  ٔستاذ ا ىل دمعه املتواصل  ا ي رافقين يف ٕاجناز هذا العمل و یعقوب الطاهر ا

لنصح والتصحیح   وٕارشادي 

ٔساتذة الكرام س و ا اقشة هذا العمل رئ وهلم م ىل ق   ٔعضاء جلنة املناقشة 

ٔساتذة  ىل نصاحئهم وٕارشاداهتما ان    احملمكني لالست

ٔساتذة موظفي  ات عباس سطیف و دهتم يف لك  1امعة فر دمات ومسا ل سهیلهم  ىل 

ٔمور   ا

داد هذا العمل ٔو سامه معي يف ٕا ين  ٔو و ٔرشدين  يف لك مر من  لك من نصحين و

  مرا

اي وٕاخويت  ي وشجیعهم صربمه ىلوا ي ال ا هت   ی

ٔصدقايئ و لك من  اءين عجشزماليئ و  سامة وا ب   للكمة الطیبة و

ٔقدم شكري                                                                    ٕاىل لك هؤالء 

     
   فایـــــزة 



 
 
 
 
 
 

  صـــــالملخ
  باللغــــة العربيـــــة 

  



  ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه للطور الثالث في العلوم التجارية تخصص تسويق أطروحة مقدمة
  : تحت عنوان

  قياس اتجاهات المستهلكين نحو الدفع االلكتروني في الجزائر
  -دراسة ميدانية -

  : تحت إشراف األستاذ الدكتور                      : من إعداد الطالبة
  بن يعقوب الطاهر                                      سبـــــع فايـــــزة     
  

  :الملخص
كيف هي اتجاهات المستهلكين نحو : "على النحو التايل املصاغةاإلشكالية  تعاجلاليت  هذه الدراسة تهدف  

تقييم  التحري عما إذا كانإىل ؛ "نظام الدفع االلكتروني في الجزائر، وفيما تتمثل العوامل التي يمكن أن تؤثر فيها؟
ومنه استنتاج مدى تبنيهم هلذه ، إجيايب أم سليباملستهلكني اجلزائريني خلدمة الدفع االلكرتوين باستخدام البطاقة بني بنكية 

 وبعد بلوغ هذا اهلدف متلتنبؤ بالسلوك املستقبلي للمستهلك، يلعب دورا حموريا  يف ا االجتاهعامل اخلدمة من منطلق أن 
على بعض النظريات اليت تناولت  باالستناداستكشاف العوامل اليت ميكن أن يكون هلا أثر على هذه االجتاهات وذلك 

  .موضوع تبين التكنولوجيا
اجتاهات املستهلكني والدفع حول مفهومي  نينظريفصلني إىل قسمني رئيسيني، تناول األول  البحثمت هيكلة       

 ،االلكرتوين يف اجلزائر القسم الثاين من خالل فصلني تطبيقيني لتشخيص وضعية الدفعااللكرتوين، يف حني خصص 
تمع اجلزائري اليت مشلت عينة الدراسة امليدانية  وتصميم وتنفيذ استقصاؤهم باستخدام مستهلك مت  337مكونة من من ا

جمموعة من األدوات اإلحصائية لتحليل  باستخدامحتليل البيانات  اسرتجاعها مت ، وبعداستبيانات ورقية وإلكرتونية
، تبني أن لدى العينة SPSSباالستعانة بربنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية و املعطيات واختبار الفرضيات 

كما توصلت الدراسة إىل وجود أثر  املستجوبة اجتاهات إجيابية حنو خدمة الدفع االلكرتوين باستخدام البطاقة بني بنكية،
موعة من العوامل على  األداء املتوقع، اجلهد املتوقع، التأثريات : جتاهات واملتمثلة يفهذه االذو داللة إحصائية 

أن عامل املخاطر املدركة مل يكن له أي أثر على اجتاهات  االجتماعية، التسهيالت املتاحة والثقة املدركة، يف حني
وبناء على هذه النتائج مت وضع بعض االقرتاحات اليت ميكن أن تساعد اجلهات املسؤولة عن تسويق خدمة  .املستهلكني

  .املستهلكني ها من قبللزيادة فرص تبنيالدفع االلكرتوين يف اجلزائر 
  ين التكنولوجياـــ، تبةــــة بني بنكيــــاقـــطبع االلكرتوين، الــــــلك، الدفــــهلك، اجتاهات املستهـــــسلوك املست: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

        The purpose of this study, which addressed the problem formulated as follows: "How 

are consumer’s attitudes towards the electronic payment system in Algeria, and what 

are the factors that might influence them?"; is to investigate whether the Algerian 

consumers ’evaluation of the electronic payment service using the interbank-card is positive 

or negative, and concluded that they adopted this service on the basis that the attitude factor 

plays a pivotal role in predicting the future behavior’s consumer, and after achieving this goal, 

we were to explore the factors that could have an impact on these attitudes, based on some 

theories that dealt with the issue of technology adoption. 

          The research was structured into two main parts, the first dealt with two theoretical 

chapters on the concepts of consumer attitude’s and electronic payment system, while the 

second section was devoted through two applied chapters to diagnosing the status of 

electronic payment in Algeria, and designing and implementing a field study that included a 

sample of the Algerian community consisting of 337 consumers who were investigated. Using 

paper and electronic questionnaires, and after retrieving them, the data were analyzed using a 

set of statistical tools to analyze data and test hypotheses, and with Statistical Package for 

Social Sciences Program (SPSS), it was found that the interviewed sample had positive 

attitude towards the electronic payment system using the interbank card, and the study also 

found a significant impact. of a group of factors on these atttitudes  represented in: perceived 

performance, perceived effort, social impacts, available facilities and perceived confidence, 

while the perceived risk factor had no impact on consumer attitudes. Based on these results, 

some suggestions were made that could help the authorities responsible for marketing the 

electronic payment system in Algeria to increase the chances of it being adopted by algeriens. 

      Key words: Consumer Behavior, Consumer’ attitudes, Electronic Payment, Interbank 

Card,  Technology adoption 
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  أ
 

واالتصال من أهم مسات العصر احلديث، بل أصبحت  تكنولوجيا اإلعالميعد التوجه حنو زيادة االعتماد على     
رئيسي لتعظيم الثروات والتميز التنافسي سواء على املستوى الكلي أو اجلزئي، وذلك نتيجة لتزايد  مصدرتعترب 

حركة التطور التكنولوجي مبعدالت سريعة تفوق كل التوقعات، رافقتها تغريات جذرية يف كافة جماالت احلياة دون 
، طرق جديدة للتواصل، مهن جديدة، سلوكات جديدة لألفراداستثناء، أين ظهرت أنواع جديدة من املنتجات، 

بتحقيق النمو القتصادها من خالل االندماج  اخل؛ بل وظهر منط اقتصادي جديد يسمح للدول...أسواق جديدة
يف االقتصاد العاملي، اخرتاق أسواق عاملية، زيادة فرص التجارة الدولية، وزيادة الدخل القومي؛ هذا النمط 

لح االقتصاد الرقمي، وهو التسمية املستخدمة لإلشارة إىل االقتصاد القائم االقتصادي هو ما يطلق عليه مصط
ومن بني أسس ومظاهر . على االستخدام الواسع لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف مجيع أوجه النشاط االقتصادي

 . لعامل ومفهوم التجارةالرقمي جند التجارة االلكرتونية اليت ظهرت كذلك نتيجة لتغيري الثورة التكنولوجية  االقتصاد

على الرغم  بتوسعها عرب العامل وبنموها املتزايد،مبختلف أنواعها  منذ ظهورها، متيزت التجارة االلكرتونية
ومن أشهر أنواع التجارة االلكرتونية جند جتارة التجزئة  لدول؛ها اتاليت عرف االقتصادية واملاليةمن األزمات 

وهذا ما يفسره  ،انتشارا واسعا ومنوا متسارعا بدورها واليت تعرف املؤسسات واملستهلكنيليت تتم بني ااإللكرتونية 
تريليون دوالر أمريكي، وارتفع   2.029 ــبـ 2017 سنة الذي قدر يف العامل، االلكرتونية التجزئة حجم معامالت جتارة

. 20221سنة تريليون دوالر أمريكي  6.54ومن املتوقع أن يصل إىل ، مريكيأتريليون دوالر  3.53إىل  2019سنة 
لتساير رزت احلاجة إىل ابتكار أنظمة دفع خمتلفة ، بلكرتونيةاإل التجزئة بغرض مواكبة التطور احلاصل يف جتارةو 

فالتعامل بالوسائل التقليدية للدفع ال ترقى إىل املفهوم ، ولتتالءم مع هذا النوع من التجارة، التطورات االلكرتونية
إلكرتونية، سواء بطريقة تسمح بإمتام املعامالت بالكامل ظهرت عدة حلول ؛ هلذا احلقيقي للتجارة االلكرتونية

   .النقد اإللكرتوين وما إىل ذلك ،الشيكات اإللكرتونيةالدفع االلكرتونية، باستخدام بطاقات 
تعد أنظمة الدفع االلكرتونية جزء ال يتجزأ من التجارة االلكرتونية، وهي واحدة من أهم جوانبها، كما       

ألي بلد، من خالل املزايا اليت توفرها  واالجتماعي قتصاديحتسني فرص النمو االسيكون هلا دور كبري يف 
م املتطورة واملتجددة متج لمستهلكنيل م ورغبا اوزين احلدود املكانية والزمانية، مع عرب حصوهلم على حاجا

تسريع وتسهيل  عرب  لمؤسساتمنح مزايا لومن خالل أيضا  احلصول على رؤية واضحة ملواردهم املالية؛
من خالل القضاء على اقتصاديات الظل ودجمها يف النظام  القتصاد ككللو  ؛عامالت املالية وختفيض تكاليفهاامل

من خالل حمافظته على  البيئية لنظام الدفع االلكرتوين باإلضافة إىل الفوائداملصريف وكذا احلد من أزمة السيولة، 
                                                            
1  https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/   visited on : 15/03/2020  
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ر ومن أجل جناح نظام الدفع االلكرتوين، استدعى األم. األشجار وعلى الطاقة املستهلكة من عملية صنع الورق
من قبل خمتلف أصحاب املصلحة املتمثلني يف املستخدم النهائي،  واستخدامها تبنيهاإىل التساؤل عن إمكانية 

   .إخل...البائع، واملؤسسة املالية

 يف الحتياجات املستهلكني اجلديدة التكنولوجية األنظمة من هذا املنطلق تربز أمهية دراسة تلبية تلك      
ذلك، من الضروري أن يكون لدى مسوقي هذه التقنيات فهم واضح جلميع العوامل  لتحقيق و. الدفع عمليات

ومبا أن نظام الدفع االلكرتوين جيسد التطورات التكنولوجية، فإن . اليت تسهم يف تطوير السلوكيات لدى املستهلك
ال التقليدي للتسويق، بل أصبح اجت ال  اها حبثيا حبد ذاته،دراسة سلوك املستهلك اجتاه هذه اخلدمات تتجاوز ا

لف النظريات اليت وضعت الختبار تبين وإمنا أيضا على خمتفقط إىل النظريات الكالسيكية للمستهلك،  يرتكز
واليت عادة ما تتعامل سواء مع اجتاهات املستهلكني، قرار التبين، نية االستخدام، أو االستخدام التكنولوجيا؛ 

  .الفعلي للتكنولوجيا
تلعب دورا حموريا يف التنبؤ بقبول ، ريات والدراسات السابقة بأن اجتاهات املستهلكنيتشري بعض النظ

ة يف فهم يمكانة مركز  اجتاهات املستهلك يف نفس الوقت، حيتل مفهوم. واستخدام التكنولوجيات مبختلف أنواعها
ت على التنبؤ بطلب املنتجات سلوك املستهلك ويلعب دورًا مهًما يف اختاذ القرارات التسويقية، ومساعدة املؤسسا

وتطوير برامج التسويق املناسبة، السيما أن هناك افرتاض قوي أن االجتاه هو العامل األقوى للتنبؤ بالسلوك 
هلذا السبب فإن دراسة اجتاهات املستهلكني حنو الدفع االلكرتوين هي خطوة أساسية . املستقبلي للمستهلك

  .حنوهلتشخيص سلوك املستهلكني 
اجتاهات املستهلكني حنو هذه الطريقة املبتكرة  ، يف دراسةالبحثا مثل حتدي هذتيضمن هذا السياق،      

 وبعدتقييمات املستهلك اإلجيابية أو السلبية حنو هذه التكنولوجيا؛  باتجاهات المستهلكينحبيث يقصد للدفع، 
الختبار أثرها على  سري عملية تبين التكنولوجياقياسها، مت اختيار بعض العوامل املستقاة من األسس النظرية لتف

الدرجة اليت يتوقع فيها املستهلك أنه من الذي يعرب عن  األداء المتوقع، حبيث تتمثل هذه العوامل يف االجتاهات
 الجهد المتوقع، أما العامل الثاين فيتمثل يف خالل استخدامه للدفع االلكرتوين سيحصل على جمموعة من الفوائد

، بينما عامل مدى توقع املستهلك أن استخدام الدفع االلكرتوين سهل وخال من اجلهد والتعقيدوالذي يشري إىل 
أما عرب عن تأثر املستهلك بآراء األشخاص املهمني لديه حول نظام الدفع االلكرتوين، في التأثيرات االجتماعية
وجود البنية التحتية التنظيمية والتقنية باإلضافة إىل  الدرجة اليت يتوقع فيها املستهلكفهي  التسهيالت المتاحة

وباإلضافة إىل هذه العوامل فإنه ال ميكن التغاضي  .الدفع االلكرتوين الالزمة ليسهل عليه استخداماملوارد واملعارف 
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االلكرتوين، إال  دفعال أنظمةتوفرها عن عاملي الثقة واملخاطر املدركة يف البيئة التكنولوجية، فبالرغم من املزايا اليت 
، لذلك مت إضافة عاملي الثقة أن اجلوانب السلبية املرتبطة بالبيئة الرقمية تزيد من عدم اليقني لدى املتعاملني

اعتقاد املستهلك بأن معامالت الدفع  بالثقة المدركةحبيث يقصد  ،العوامل السابقة إىلواملخاطر املدركة 
التصور السليب للمستهلك بأن الدفع  بالمخاطر المدركة، يف حني يقصد االلكرتوين ستتم معاجلتها وفًقا لتوقعاته

  . االلكرتوين حمفوف باملخاطر
  :الية الدراسةإشك

والتوسع يف استخدام ، احلدث عاملياالذي يصنع يف ظل التوجه املتسارع حنو االندماج يف االقتصاد الرقمي       
ا، إىل اللحاق بركب التجارة االلكرتونية؛ سعت اجلزائر  على غرار العديد من الدول الراغبة يف تنمية اقتصاديا

ال، عرب تبين التجارة االلكرتونية وتذليل العقبات أمام تطويرها والسعي لالستفادة من مزاياها . التطور يف هذا ا
عصرنة  ،2013حتضري األرضية ملشروع اجلزائر االلكرتونية يف : عدة مشاريع من أبرزها جتسيدل وذلك من خال
   .2018، وإصدار قانون خاص بالتجارة االلكرتونية يف 2016إطالق خدمة الدفع االلكرتوين يف النظام املصريف، 

اجلزائر، حبيث مت فتح هذه اخلدمة يف أصبح نظام الدفع االلكرتوين حقيقة ممارسة يف  2016أكتوبر  04منذ       
البداية للقائمني على الفوترة من شركات توزيع املاء والكهرباء والغاز، شركات اهلاتف الثابت والنقال، شركات 

اخلدمة إىل أن وصل عدد التجار االلكرتونيني ، مث توسعت هذه تالتأمني، النقل اجلوي وبعض اإلدارا
 .بنك 20الدفع االلكرتوين يف اجلزائر، فيما وصل عدد البنوك املقدمة هلذه اخلدمة  تاجر منخرط يف نظام 33 حاليا

ائيات الدفع االلكرتونية 82معاملة دفع عرب االنرتنت، وحوايل  ألف 495حوايل مما نتج عنها  . ألف معاملة عرب 
ائياتألف معاملة  32 وعاملة دفع على االنرتنت ألف م 292عددها  2018بعد أن كان سنة  الدفع  عرب 

الدفع االلكرتوين يف اجلزائر يتطور بشكل تدرجيي وخبطى بطيئة، مما يدل  ن، وحسب هذه األرقام فإ2االلكرتونية
لتجارة االلكرتونية وحلاقها بركب ا للدفع االلكرتوين وااجلزائر تعاين من بعض النقائص اليت تقف دون تبنيهعلى أن 

الوضع يطرح أسئلة مهمة تتعلق مبوقف املستهلك اجلزائري اجتاه هذه اخلدمة ومدى  هذان فإ لذا. البلدان املتقدمة
من هذا  .استعداداه لتبنيها، باإلضافة إىل فهم ودراسة العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف اجتاهاته حنو هذه التكنولوجيا

  : تبلورت إشكالية هذه الدراسة واليت صيغت على النحو التايلاملنطق، 

وفيما تتمثل العوامل التي في الجزائر،  لكترونيات المستهلكين نحو نظام الدفع اإلف هي اتجاهـكي     
  يمكن أن تؤثر عليها؟ 

                                                            
2 https://giemonetique.dz/qui-sommes-nous/activite-paiement-sur-internet/  visited on: 23/03/2020. 
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  : األسئلة الفرعية
  :يندرج حتت اإلشكالية الرئيسية األسئلة الفرعية التالية

  ما هو مفهوم اجتاهات املستهلك، وما هو دورها يف التنبؤ بسلوك املستهلك؟  -
تمع ككل، وما هي أنواعه  - ما املقصود بنظام الدفع االلكرتوين، وفيما تتمثل أمهيته بالنسبة للمستهلك وا

 املتاحة أمام املستهلك؟ 
ما هي النظريات اليت يتم على أساسها حتديد العوامل املؤثرة يف املستهلك لتبين الدفع االلكرتوين باعتباره  -

    تكنولوجيا جديدة؟ 
كيف و  ؟على هذه التقييماتما هي العوامل اليت تؤثر و ستهلك اجلزائري خدمة الدفع االلكرتوين؟ كيف يقيم امل -

  . وحتويلها إىل اجتاهات إجيابية، سلبيةحنو الدفع االلكرتوين إن كانت ميكن التأثري يف اجتاهات املستهلكني 
اجلنس، (هل ختتلف اجتاهات املستهلكني اجلزائريني حنو الدفع االلكرتوين باختالف خصائصهم الدميغرافية  -

 ). السن واخلربة يف استعمال الدفع االلكرتوين

  :  الفرضيات 
كمحاولة لإلجابة على اإلشكالية الرئيسة للدراسة وأسئلتها الفرعية، مت صياغة جمموعة من الفرضيات 

ا أو نفيها،  وهي كما يلياليت سيتم إ   : ثبا

 . حنو استخدام الدفع االلكرتوين سلبيةاجلزائري اجتاهات  لدى املستهلك: الفرضية األولى
على  التكنولوجيا استخداملقبول و املوحد ذو داللة إحصائية ملتغريات النموذج  تأثرييوجد : الفرضية الثانية

   .0.05عند مستوى معنوية اجتاهات املستهلك اجلزائري حنو استخدام الدفع االلكرتوين، 
ذو داللة إحصائية ملتغريات منوذج الثقة على اجتاهات املستهلك اجلزائري حنو  تأثرييوجد  :الفرضية الثالثة

   .0.05عند مستوى معنوية استخدام الدفع االلكرتوين، 
، بني اجتاهات املستهلكني 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :الفرضية الرابعة

  ). اجلنس، السن، اخلربة(ملتغريات الدميغرافية استخدام الدفع االلكرتوين بداللة احنو  اجلزائريني
  .التطبيقيمن  هذه الفرضيات حتتوي على فرضيات فرعية، سيتم تناوهلا بالتفصيل يف اجلانب  فرضية وكل
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  :أهمية الدراسة
  :تربز أمهية الدراسة على املستويني العلمي والعملي، وذلك كما نبينه يف النقاط التالية

  : األهمية العلمية
مسامهة الدراسة يف تدعيم أدبيات التسويق، من خالل توضيح أهم املفاهيم املتعلقة مبصطلح االجتاهات،  -

 جتاهات؛ بالرتكيز على عامل االودوره يف التنبؤ بسلوك املستهلك ومنه فهم أفضل لكيفية التأثري على املستهلكني 
دد املفاهيم املتعلقة بنظام الدفع االلكرتوين املسامهة يف إثراء البحوث األكادميية عرب تقدمي إطار نظري حي -

  وبالتايل ميكن هلذه الدراسة أن تساهم يف توعية القراء بأمهية الدفع االلكرتوين؛ 
يف  نثو الباحالبحث العلمي مبواضيع جديدة، وإضافة األطروحة إىل املراجع اليت ميكن أن يعتمد عليها  إثراء -

 ؛املستقبل

  : األهمية العملية
بالنسبة للمستهلك وما يرتتب عنه من تسهيالت ترفع  نظام الدفع االلكرتوينمن أمهية هذه الدراسة قيمة تنبع  -

تمع بشكل عام؛ وكذا أمهيته يف تطوير اقتصاديات الدول؛ لذلك فإن هذه  مبستواه االقتصادي بشكل خاص وا
ال، حتس الدراسة  يث ستظهر االعتقادات املختلفة اليت ساهم يف تطوير معرفتنا لسلوك املستهلك يف هذا ا

حيملها املستهلك اجلزائري عن نظام الدفع االلكرتوين، والعوامل اليت ميكن أن تسهم يف حتقيق دافعيتهم، 
م   ؛واملعوقات اليت تؤدي إىل اخنفاض اجتاها

تمع ميكن هلذه الدراسة أن تساهم يف دعم فكر وممارسة التسويق يف اجلزائر، وأن تساعد مؤ كما  - سسات ا
متمثلة يف وزارة االتصاالت، والوزارة الوصية القتصاد املعرفة، القطاع املصريف والبنوك، املؤسسات املتخصصة يف 

اخل، يف تصميم وتنفيذ اسرتاتيجيات تسويقية ألي تكنولوجيا يف اجلزائر، بداية من مشروع ...صناعة التكنولوجيا
خطوة عمالقة لالنطالق والتفكري اجلدي لتنمية وحتفيز واليت تعد  ،2020تقدمي خدمة الدفع عرب النقال يف 
 .لثورة التكنولوجيةاجلزائر ل مواكبةو  ،وتشجيع التجارة االلكرتونية بالبلد

  : أسباب اختيار الموضوع

  : تعود أسباب اختيار موضوع الدراسة لعدة عوامل من أمهها
والقائم على دراسة سلوك املستهلك باعتباره نقطة  - التسويق–عالقة موضوع الدراسة مبجال التخصص  -

  البداية والنهاية يف العملية التسويقية؛ 
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األمهية التسويقية لدراسة اجتاهات املستهلك باعتبارها عامل مهم حمدد ومؤثر على السلوك، ميكن التنبؤ من  -
  بسلوك املستهلكني؛ خالله

ل الشخصي إىل املواضيع اليت هلا عالقة بالتكنولوجيا، حبيث يعترب موضوع دراسة تبين التكنولوجيا من أهم املي -
املواضيع اليت جلبت اهتمام الكثري من الباحثني يف ختصصات عدة سواء النفسية، االجتماعية، التسويقية أو 

  زج بني التسويق والتكنولوجيا؛ ختصص نظم املعلومات، وهذا ما ولد لدينا الدافع يف إجراء حبث مي
تزامن تقدمي خدمة الدفع االلكرتوين يف اجلزائر مع فرتة اختيار موضوع البحث، فقد مت تقدمي هذه اخلدمة يف  -

  ؛ 2016السوق اجلزائرية يف أكتوبر 

  :  أهداف الدراسة
  :هذه الدراسة على هدفني رئيسيني تركز

التحري عن مدى قبول املستهلكني  ، أيااللكرتوين يف اجلزائرقياس اجتاهات املستهلك النهائي حنو الدفع  -
ملصطلح االجتاهات،  فضلالتوصل إىل فهم أال ميكن حتقيق هذا اهلدف إال بعد و ، هلذه اخلدمةاجلزائريني 

خدمة الدفع االلكرتوين، وإبراز أمهيتها لكل من فهوم حماولة اإلحاطة مب مث وأسباب دراستها يف جمال التسويق؛
التجار، البنوك واالقتصاد عموما، وللمستهلك خصوصا؛ باإلضافة إىل إلقاء الضوء على واقع هذه اخلدمة يف 

  . اجلزائر
وبعد حتديد طبيعة وقوة اجتاهات املستهلكني، إجيابية كانت أم سلبية، قوية أم ضعيفة، سوف تسعى هذه  -

حبيث سيتم جتسيد هذا  ،الكشف عن العوامل اليت ميكن أن يكون هلا أثر على هذه االجتاهات الدراسة إىل
اهلدف من خالل التطرق إىل أهم النظريات اليت تناولت موضوع تبين التكنولوجيا واليت طبقت على التجارة 

اولة تقييم األمهية النسبية االلكرتونية أو الدفع االلكرتوين، وتستخدم كأساس لبناء منوذج الدراسة، ومن مث حم
لعدد من العوامل اليت تؤثر يف اجتاهات املستهلكني حنو الدفع االلكرتوين يف اجلزائر، وكذا قياس تأثري العوامل 

  . عليهاالدميغرافية 

وببلوغ األهداف املسطرة، سوف نصل إىل نتائج علمية تفسر أسباب جناح أو فشل الدفع االلكرتوين يف        
ر من وجهة نظر املستهلكني؛ وسيتم على أساسها اقرتاح حلول للجهات املعنية بتسويق هذه اخلدمة، تساهم اجلزائ

. يف إعداد السياسات واالسرتاتيجيات التسويقية اهلادفة إىل تدعيم فرص قبول املستهلك اجلزائري للدفع االلكرتوين
  .االقتصاد الرقميو لتجارة االلكرتونية السيما أن هذه اخلطوة ستمهد الطريق لبلدنا باالندماج يف ا
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  :حدود الدراسة
  :  للتمكن من اإلحاطة مبوضوع الدراسة، مت وضع احلدود املفاهيمية، البشرية، الزمانية واملكانية وذلك كما يلي   

اقتصرت الدراسة على متغريين رئيسيني، يتمثل األول يف مفهوم اجتاهات املستهلكني : الحدود المفاهيمية -
باعتباره عامل من العوامل النفسية اليت تؤثر على قرار املستهلك، أما املتغري الثاين فيتمثل يف نظام الدفع االلكرتوين  

  . كخدمة يستعملها املستهلك عند قيامه بعملية الشراء االلكرتوين
  .  يتمثل اإلطار املكاين للدراسة امليدانية يف احلدود اجلغرافية لدولة اجلزائر: الحدود المكانية -
 مايإىل غاية  2016متت الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي يف الفرتة املمتدة من أكتوبر : الحدود الزمانية -

  ؛ 2020
يف اجلزائر والذين يفوق  نية، يف األفراد القاطننيامليداجمتمع البحث لتطبيق الدراسة  حدد :الحدود البشرية -

  . سنة 18عمرهم 
  :المستخدم في الدراسة منهجال

باألساس على  االعتمادمت  الفرعية، أسئلتهاى اإلشكالية الرئيسية و حقيق أهداف الدراسة واإلجابة عللت
دون استثناء، فهو مبثابة جذع مشرتك  نقطة انطالق يف كل املناهجيعترب الوصف والتشخيص املنهج الوصفي، إذ 

أسلوب من :"يعرف املنهج الوصفي بأنهبني كل املناهج من أجل حتديد املتغريات واستنتاج العالقات السببية، و 
أساليب التحليل املركز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد، أو فرتة أو فرتات زمنية معلومة، 

على نتائج علمية، مث تفسريها بطريقة موضوعية، مبا ينسجم مع املعطيات الفعلية وذلك من أجل احلصول 
وبذلك مت  .عند حد الوصف فقط وإمنا يعىن كذلك بتحليل الظواهر اليت تناوهلا البحث ال يقف، فهو "للظاهرة

الفرضيات، وضع  حتديد املشكلة، صياغة أسئلة البحث، وضع: اتباع وتنفيذ خطوات املنهج الوصفي واملتمثلة يف
احملددات املكانية والزمانية، حتديد جمتمع الدراسة واختيار عينة مناسبة، إعداد وتطوير أدوات مجع البيانات 
واختبارها، مجع البيانات وتفريغها، وضع النتائج وتفسريها، مث يف األخري اقرتاح التوصيات املناسبة يف ضوء نتائج  

  .الدراسة

  :أدوات الدراسة

 البيانات على احلصول ، متباالجتاهات والدفع االلكرتوينرير اإلطار النظري للدراسة واملتعلق دف حت
أطروحات، األحباث العلمية، النظرية والتطبيقية، املنشورة وغري املنشورة، من كتب،  مبراجعة القيام خالل الثانوية من
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التقارير الصادرة عن خمتلف اهليئات الدولية النصوص القانونية، الصحف و  ، باإلضافة إىلمداخالت ومقاالت
وبالشكلني الورقي وااللكرتوين،  العربية، الفرنسية واالجنليزية،: الدراسة، باللغات الثالثة موضوع والوطنية حول

عتمدنا على البيانات أما يف اجلانب التطبيقي للدراسة فقد ا .أحدث املراجعوباالعتماد بالدرجة األوىل على 
شركة النقد اآليل  مسؤويلمع جمموعة من  املقابلة إىل االستبيان باإلضافة قائمة خالل من مجعها مت واليتاألولية 

 إصدار SPSS أما فيما خيص أدوات حتليل البيانات األولية فقد متثلت يف برنامج .والعالقات التلقائية بني البنوك
 .Excel، باإلضافة إىل برنامج 25

   :الدراسات السابقة
لقي موضوع الدفع االلكرتوين اهتمام الكثري من الباحثني األكادمييني، الذين درسوا املوضوع من وجهات 

تبين هذه اخلدمة من قبل املستهلكني أو دراسة هناك نقص كبري يف الدراسات اليت تناولت إال أن نظر خمتلفة، 
م حنوها مبوضوع البحث حسب التسلسل الزمين،  فيما يلي سيتم عرض الدراسات السابقة ذات الصلة ،اجتاها

 :واليت مت االستفادة منها لبناء النموذج املقرتح

 :2002سنة  ،دراسة ابراهيم بختي .1
دراسة حالة ، دور االنترنت وتطبيقاته في مجال التسويق"املوسومة بـ، و أطروحة دكتوراه جبامعة اجلزائر

  "الجزائر

هدفت الدراسة إىل الوقوف على عدة متغريات تتعلق باستخدام التجارة االلكرتونية يف اجلزائر من بينها 
النتائج اليت  أهمومن . الدفع االلكرتوين، ومعرفة مدى إمكانية قبول املستهلك لفكرة التسوق من خالل الشبكة

شبكة االنرتنت يف التسوق، أما فيما خيص طرق  يؤيدون استخدامأغلبية العينة املدروسة  توصلت إليها الدراسة أن
الدفع يف التجارة االلكرتونية، فقد مشلت النتائج معظم طرق الدفع املتداولة واملتعارف عليها من بطاقات ائتمانية، 
صكوك الدفع الفوري عند التسليم والتحويالت البنكية، وقد لوحظ أضعف نسبة سجلت يف استخدام البطاقات 

حصلوا على البطاقة االئتمانية من داخل وخارج األقلية منهم يث فقط حب ،هلاهذا يعود لعدم امتالكهم و االئتمانية 
ا توصلت الدراسة أن عدم استعمال البطاقات االئتمانية يعود إىل مشكل الثقة واألمن يف املعامالت كم  الوطن،

  . االلكرتونية
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 :2005سنة  ،et al  T. Ramayahدراسة .2
العوامل المؤثرة في نية " بعنوان، International Journal of electronic businessمقال منشور مبجلة 

 Determinants of عمالنترنت بين طالب الماجيستر إدارة أاستخدام نظام دفع الفواتير عبر اال

intention to Use an online bill payment system among MBA students "  

حاول الباحث من خالل دراسة ميدانية، حتديد العوامل املؤثرة على نية استخدام نظام دفع الفواتري عرب 
 إدارة أعمال يف ختصص طالب ماجستريطالًبا من  120إجراء دراسة استقصائية مشلت  من خالل. اإلنرتنت
ونظرية ) TAM2(على منوذج قبول التكنولوجيا املوسع  ، وذلك باالعتمادماليزيايف  Sains Malaysiaجامعة 

املني األكثر تأثريا ــــــدام والفائدة املتصورة مها العـــــائج الدراسة أن سهولة االستخـكشفت نت. يــــــــــاإلدراك االجتماع
املعايري الذاتية : وامل أخرى، واملتمثلة يفــــــوهذا دون إمهال ع. يف نية استخدام نظام دفع الفواتري عرب اإلنرتنت

وسهولة االستخدام املدركة أيًضا كمحددات أساسية للفائدة املتصورة، يف حني تبني أن  ووضوح النتائجوالصورة 
لكمبيوتر دورًا مهًما يف التأثري على ا يف استعمالتلعب الكفاءة كما  ،املخاطر املتصورة هلا صلة سلبية بالفائدة

 .ستخدام نظام دفع الفواتري عرب اإلنرتنتسهولة ا

  :2008، سنة Dan J.Kim et alراسة د. 3
نموذج اتخاذ القرارات للمستهلك القائم على "املوسومة بـ ، Science Directمقال منشور مبجلة 
 A trust based consumer    دور الثقة والمخاطر المتصورة وسابقاتها: الثقة في التجارة اإللكترونية

decision making model in electronic commerce: The role of trust, perceived risk,and 

their antecedents  "  

 الثقة هل -: من خالل هذا املقال إىل اإلجابة على جمموعة من األسئلة واملتمثلة يف الباحثانسعى 
 العوامل املؤثرة يف هي ما - اإللكرتونية؟ التجارة ئية للمستهلك يف جمالشراال قراراتال يفعنصران مهمان  واملخاطر

 لإلجابةو  اإلنرتنت؟عرب  ستهلكامل شراء قرار على واملخاطر الثقة تؤثر كيف -  السياق؟ هذا يف واملخاطر الثقة
 يستخدمها اليت الثقة على القائمة القرارات اختاذ عملية يصف نظري إطار وضعقام الباحثون ب األسئلة، هذه على

بعد مجع  اهليكلية املعادالت منذجة باستخدام املقرتح النموذج اختبارمث مت  معني، موقع من الشراء عند املستهلك
 اإلنرتنت مستهلكي ثقة أن الدراسة نتائج تظهر وقد أ. نياملستهلكعرب مسح إلكرتوين من عينة من  بياناتال

 ، خماطرالسمعة ،لثقةل ستهلكامل استعداد وأن. م اخلاصة الشراء قرارات على قوي تأثري هلا املتوقعة واملخاطر
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 مستهلكي ثقة على قوية تأثريات الشركة ومسعة ،الويب مبوقع اخلاصة املعلومات جودة، األمان طراخم ،اخلصوصية
  .املستهلكني ثقةيف  بشدة يؤثر مل ثالث طرف وجود يف حني أن عامل. املوقع يف اإلنرتنت

  :2010سنة  ،رويبحدراسة كمال مصطفى . 4
لة العربية للعلوم اإلدارية اتجاه المستهلكين نحو خدمات الدفع " بعنوان، مقال منشور يف ا

  "دراسة ميدانية لبعض عوامل القبول في الكويت: االلكترونية بالهاتف النقال

دام اهلاتف النقال املزود ـــلكني يف استخـــــوامل املؤثرة على نية املستهــــاء العـــــتناولت الدراسة استقص
يف الدفع االلكرتوين بدولة الكويت، حبيث متثلت أهداف الدراسة يف تطوير منوذج الستخدام " أم نت"تكنولوجيا ب

منوذج تام، النظرية السببية، (تكنولوجيا املعلومات  تبينهذه التكنولوجيا، باالعتماد على ثالث نظريات يف جمال 
، وكذلك التبين، وحتديد أهم أسباب "أم نت"، والتعرف على اجتاهات املستخدمني حنو استخدام )ونظرية اإلشباع

 يفوقد توصلت الدراسة إىل أن اجلنس واخلربة . التعرف على دور اجلنس واخلربة يف تقبل التقنية اجلديدة
، كما أن هناك اجتاهات إجيابية لدى املستخدمني حنوها،  "أم نت"تغريان مهمان يف عملية احتضان ا مكنولوجيالت

، كما توصلت الدراسة إىل أن فوائد االستخدام والشعور باملتعة مها أهم دوافع استخدام الذكور هلذه التكنولوجيا
ما أظهرت النتائج أمهية اإلحساس بالثقة ك. يف حني أن الشعور باملتعة هو أهم دوافع االستخدام لدى اإلناث

والشعور بالثقة  اخلربة ارتباطعالوة على ذلك أظهرت النتائج . بوصفه عامال مؤثرا يف استخدام اإلناث فقط
 ةاالجتماعي التأثرياتبالنسبة للمستخدمني الذكور، أما املتغريات اليت مل تؤثر معنويا يف االستخدام فقد متثلت يف 

  .ى اخلصوصيةواحملافظة عل

  :2011سنة   ،Amir Hasnaoui, Frank-Mahé Lentzدراسة . 5
اقتراح نموذج لتحليل محددات تبني " حتت عنوان، Management & Avenir مقال منشور يف جملة 

 Proposition d’un modèle -إلى المستهلك سةمن المؤس-واستخدام نظم الدفع االلكترونية 

d’analyse des déterminants de l’adoption et de l’usage des systèmes de paiement 

électronique –B2C– " 

حاول الباحثان يف هذا املقال تقدمي منوذج نظري حيدد عوامل تبين نظام الدفع االلكرتوين يف جتارة التجزئة 
لدفع االلكرتوين، اعترب أو جناح نظام ا/االلكرتونية، بناء على حتليل لألدبيات النظرية املتعلقة بتفسري فشل و

الباحثان أن احلكم بنجاح هذا النظام ال يتم فقط من خالل اإلمكانيات التكنولوجية والوظيفية، وإمنا أيضا من 
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وقد اقرتح الباحثان ، )اخل...مستهلكني، مؤسسات، بنوك(خالل تبنيه واستخدامه من قبل مجيع األطراف الفاعلة 
ستهلكني، اجتاهات امل: تبين التكنولوجيا والذي حيوي املتغريات املتمثلة يفمنوذجا قائما باألساس على منوذج 

سهولة االستخدام والفوائد املتوقعة، باعتبارها عوامل تؤثر مباشرة على النية يف استخدام الدفع االلكرتوين، وأن 
بالتجارة االلكرتونية قام  هذه األخرية تؤثر يف االستخدام الفعلي للنظام، مث باالعتماد على األدبيات املتعلقة

بإضافة عامل الثقة يف نظام الدفع االلكرتوين إىل منوذجهما املقرتح، مع التأكيد على التمييز بني الثقة يف  الباحثان
  .  التكنولوجيا والثقة الشخصية

  :2012دراسة كمال رويبح وحسن عباس، سنة . 6
مواكبة الدفع االلكتروني للتسوق االلكتروني "املوسومة بـ، و مقال منشور يف جملة اخلليج و اجلزيرة العربية

  "معوقات االستخدام والشعور بالرضاالوعي بالبدائل ومعايير االختيار ومحددات و : في الكويت

االلكرتوين من التسوق  االلكرتونية املتوفرة أثناءسعت الدراسة للتعرف على واقع استخدام وسائل الدفع 
إىل  هدفت  كما. يف دولة الكويت باستخدام االستبيانات الورقية وااللكرتونية نيستهلكمن املطرف عينة مكونة 

عشر طريقة املتوفرة  من بني الثالثة حتديد أكثر وسائل الدفع االلكرتونية معرفة واستخداما من طرف املستخدمني
سائل الدفع غري املستخدمة حنو و  م، والتعرف على اجتاهااملستخدمني رضاباإلضافة إىل قياس يف الكويت، 

كما سعت الدراسة إىل حتديد دور العوامل الدميغرافية   ؛حاليا، وما هي احلواجز والعوائق اليت حتول دون هذا االجتاه
 صفيما خي. حنو استخدام وسائل الدفع االلكرتونية) اجلنس، املستوى التعليمي، اخلربة يف استخدام احلواسيب(

منية من طرف اهلاكرز حظي بأعلى نسبة متبوعا أن اخلوف من خماطر االخرتاقات األتائج العوائق، فلقد أظهرت الن
عمليات  منية املتعلقة بضمان سريةاألعور باملشاكل شالبعدم وجود قوانني حملية حتمي خصوصية املستخدمني، و 

فوائد  ؛ أمااخلدمات واملنتجات ختص شراء الشراء، واخلوف من عدم الوفاء باملعلومات املنشورة على املواقع واليت
القيام بعمليات الشراء  سهولةتقليل اجلهد و ، و فتتمثل يف الشعور بالقيمة املضافة هلذه الوسائل االستخدام
السمعة العالية للشركة، وسهولة االستخدام، بني الوسائل املتاحة فتتمثل يف  هم معايري االختيارأ أما االلكرتونية،

ضمان مشهورة حتمي طريف املعاملة، ووجود قبول واسع النطاق للتكنولوجيا لدى نقاط  ووجود طرف ثالث كشركة
اجلنس، العمر، الوظيفة واملستوى التعليمي وعدد ساعات ( أن العوامل الدميغرافية إىلالدراسة كما توصلت . البيع

فع االلكرتونية الثالثة عشر، تؤثر على معرفة طرق الد) استخدام االنرتنت يف اليوم واخلربة باستخدام االنرتنت
  . ودرجة استخدامها، ودرجة الشعور بالرضا من استخدامها، ومعايري اختيارها، والشعور بفوائد استخدامها
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  :2015سنة  ،Osama Ahmed Abdelkaderدراسة . 7
أثر المخاطر " املوسومة بـ، International Journal of Marketing Studiesمبجلة  مقال منشور

 Impacts of Perceived Risk and Attitude on االنترنت المدركة واالتجاهات على نية الشراء عبر

Internet-Purchase Intention"   

، باإلضافة جتاهات ونية الشراء عرب اإلنرتنتهدف هذا املقال إىل دراسة العالقة بني املخاطر املدركة واال
، واجتاه الشراء عرب املدركةللمخاطر  بني تصورات العمالءإىل البحث عن وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ار فرضيات الدراسة، مت بوالخت. ة يف استخدام التكنولوجيااإلنرتنت وفًقا للجنس، املستوى التعليمي، العمر واخلرب 
وبعد حتليل البيانات، . العمالء السعوديني منجمموعة  علىين استبيان إلكرتو مجع البيانات األولية باستعمال 

مستوى إدراك املخاطر لدى العينة املدروسة مرتفع، وأنه ال  أن :توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها
وأن ؛ إىل العمر واجلنس واملستوى التعليمي واخلربة تعزىتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني املخاطر املدركة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية الجتاهات األفراد تعزى لعاملي لعينة املدروسة موجبة وقوية، و اجتاهات أفراد ا
اجلنس واخلربة، يف حني ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لعاملي السن واملستوى التعليمي، كما توصلت 

  . ملستهلكني وعلى النية يف الشراء عرب االنرتنتالدراسة إىل وجود أثر للمخاطر املدركة على اجتاهات ا

  :2015سنة  ، Adeyinka Tella & Isah Abdulmuminدراسة . 8
العوامل المتنبئة برضا مستخدمي نظام الدفع " ت عنوانحت ،Organizacijaمقال منشور يف جملة 

 Predictors of users’ satisfaction withدراسة حالة للموظفين في جامعة إيلورين بنيجيريا : اإللكتروني

E-Payment System : A case study of staff at the university of Ilorin, Nigeria  "  

تناول هذا املقال دراسة مدى رضا املوظفني يف جامعة إيلورين النيجريية، عن نظام دفع إلكرتوين جديد 
من أعضاء هيئة التدريس وغري األكادمييني، من  260، حبيث مت اختيار عينة مكونة من 2010تبنته اجلامعة منذ 

أظهرت نتائج الدراسة أن . وباستخدام استبيان حيتوي مخسة أسئلة. كلية يف اجلامعة 12ست كليات من أصل 
كما مت حتديد . أقل رضًا وغري راضني )٪6.5(من العينة املستجوبة كانوا راضني عن النظام، مقابل ) 93.5٪(

كما . السرعة املدركة يف أول مرتبة، يليها أمن النظام، التتبع، والراحة: يف رضا املوظفني واملتمثلة يفالعوامل املؤثرة 
السرعة املدركة، واألمن، (كبري بني خصائص نظام الدفع اإللكرتوين واملتمثلة يف   ارتباطإىل وجود توصلت الدراسة 

؛ وأن مجيع العوامل الستة ميكن التنبؤ من خالهلا )راحةعدم الكشف عن اهلوية، التتبع، سهولة الدفع املدركة، وال
  . بشكل مشرتك برضا املستخدمني عن نظام الدفع اإللكرتوين
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  :2015سنة  ،Lai Poey Chin and Zainal Ariffin Ahmadدراسة . 9
نية المستهلكين في " بعنوان،  Journal of Internet Banking and Commerceمقال منشور مبجلة 

 مستخدمي الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وعبر الهاتفلدراسة : لدفع اإللكترونيااستخدام نظام 
 Consumers’ Intention to Use a Single Platform E-Payment System: Aفي ماليزيا المحمول

Study Among Malaysian Internet and Mobile Banking Users"   

شاف العوامل املؤثرة يف النية حنو استخدام الدفع االلكرتوين، من خالل استقصاء تكاسة إىل ا الدر  سعت
يف ماليزيا، وباالعتماد على منوذج  احملمول عينة مكونة من مستخدمي اخلدمات املصرفية عرب اإلنرتنت وعرب اهلاتف

الراحة، التصميم، املخاطر املتصورة، الفائدة : ، وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن عوامل(TAM) تبين التكنولوجيا
لذلك أوصت الدراسة . املتصورة وسهولة االستخدام، تؤثر على نية املستهلكني يف استخدام نظام الدفع اإللكرتوين

مبراعاة هذه العوامل عند تصميم نظام الدفع اإللكرتوين من أجل زيادة نية مستهلكي اخلدمات املصرفية عرب 
  .اتف احملمول يف االستخداماإلنرتنت واهل

  :2015سنة  ،دراسة وديع نصري. 10
لة األردنية يف إدارة األعمال  في اإلنترنت استخدام تبني نموذج" حتت عنوان، مقال منشور يف ا

  " تونس في المصرفية الخدمات

 اخلدمات يف اإلنرتنت استخدام جتاها املستهلكني نية على املؤثرة العوامل استقصاء هدفت الدراسة إىل
 هذه نتائج وتوصلت. املخطط السلوك ونظرية )TAM( التكنولوجيا قبول منوذج تونس، باستخدام يف املصرفية
 على مباشر تأثري هلا املدركة والفائدة املوضوعية، املدركة، واملعايري والصعوبة االستخدام، حنو االجتاه أن إىل الدراسة

 املنفعة على االستخدام سهولة تأثري إىل نتائج الدراسة أشارت كما .ةاملصرفي اخلدمات يف اإلنرتنت استخدام نية
   .االستخدام حنو واالجتاه املدركة

   :2016سنة  ،Lazreg Mohammed & Goudih Djamel torquiدراسة . 11
 يةتحليل دراسة"بعنوان  ،Journal of economic & financial researchمقال منشور يف جملة 
 Un essai d’analyse sur في الجزائر  بين البنكية للسحب والدفع الستخدام البطاقة اإللكترونية

l’utilisation de la Carte électronique de retrait et de paiement interbancaire (CIB) en 
Algerie  "  
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 يةبنكال بنيبطاقة الون استخدام وحتديد العوامل اليت حتول د هدفت الدراسة إىل الوقوف على األسباب     
بالشكل الصحيح، ومواصلة حامليها السحب بالشكل التقليدي بدال من استعمال  (CIB)للسحب والدفع 

استبيان على عينة من احلاملني هلذه  400أجهزة الصراف اآليل؛ وهذا من خالل دراسة ميدانية أجريت عرب توزيع 
 NATIXIS, Société)وأجنبية  (CPA, BEA, BDL)البطاقة، واملتمثلني يف عمالء عدة بنوك عمومية 

Générale) طرق الدفع، فإن  وأمتتة، وقد توصلت الدراسة إىل أنه على الرغم من اإلجراءات املتخذة لتطوير
 حققتها البلدان األخرى، ليس فقط عن البلدان املتقدمة، ولكن أيضا اجلزائر ال تزال بعيدة عن املستويات اليت

البلدان اليت تشرتك معها يف نفس التاريخ والثقافة والدين ومستوى التنمية االقتصادية مثل تونس واملغرب، كما 
، وأن )املتوقعة فوائدال(استعمال البطاقة  من العينة املستجوبة واعية مبزايا ٪10توصلت الدراسة امليدانية إىل أن 

من العينة املدروسة يعتربون أن موقع أجهزة الصراف اآليل خارج الوكالة أو بعيًدا عن املدخل الرئيسي للوكالة  75٪
من العينة املستجوبة لديها ثقة يف  %100أن ، و )املدركةاملخاطر (يشكل خطر كبري خالل عمليات السحب 

 , EMV : Eurocard)تخدم خوارزميات تشفري متكاملة مع معايري أمانماكينات الصراف اآليل وأن البطاقة تس

Mastercard, Visacard)  )كما كشفت الدراسة بأن العامل الثقايف كان احملدد األساسي )الثقة يف التكنولوجيا ،
  . لنجاح استعمال البطاقة يف اجلزائر

  :2016سنة  ،دراسة خالد محمد حسن النعيمي. 12
أثر مخاطر الدفع االلكتروني المدركة في " املوسومة بـ ،جبامعة الشرق األوسطرسالة ماجيسرت 

  "دراسة ميدانية من وجهة نظر عمالء البنوك التجارية البحرينية: االستعداد للشراء

هدفت هذه الرسالة إىل التعرف على أثر خماطر الدفع االلكرتوين يف االستعداد للشراء لدى عمالء البنوك 
. يف مملكة البحرين نيقيممن العمالء املالتجارية يف مملكة البحرين، حبيث مت تطوير استبيان وتوزيعه على عينة 

حصائية ملخاطر الدفع االلكرتوين بأبعاده جمتمعة وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أمهها وجود أثر ذو داللة إ
املخاطر االجتماعية، املخاطر املالية، خماطر اخلصوصية، املخاطر األمنية، املخاطر الزمنية، خماطر التوصيل، خماطر (

  .استعداد عمالء البنوك التجارية البحرينية للشراء على) ما بعد البيع وخماطر اجلودة

  :2016سنة  راسة مطالي ليلى،د. 13
 نحو الجزائريين المستهلكين اتجاهات" حتت عنوان ،مقال منشور مبجلة البحوث االقتصادية واملالية

  " -ميدانية دراسة-االنترنت عبر التسوق
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التعرف على مدى تبين املستهلك اجلزائري للتسوق عرب االنرتنت، من خالل دراسة إىل  املقال هدف
ققة كتوفري واملزايا احمل االنرتنت يف التسوق، املستهلكني حنو استخدام اجتاهات يفعدد من العوامل املتمثلة أساسا 

، اخلربة يف استخدام االنرتنت، املعلومات املتوفرة حول )سهولة االستخدام(واجلهد ) األداء املتوقع(الوقت 
اجتاهات املستهلكني حنو املنتجات، والعروض املقدمة على مواقع االنرتنت، باإلضافة إىل دراسة الفروق بني 

 موجه إلكرتوين استبيان مت تصميم الالزمة البيانات وجلمع. الدميغرافية باخلصائص يتعلق التسوق عرب االنرتنت فيما
 وجود إىل الدراسة ، وقد خلصت2014ومارس بني جانفي املمتدة الفرتة خالل اجلزائر يف االنرتنت ملستخدمي

 أعداد تزايد من الرغم على واخلدمات شراء السلع يف االنرتنت تخداماس على املستهلكني إقبال يف ضعف
يف التعامالت اليت تتم عرب االنرتنت، فضال عن حداثة  مإىل عدم ثقتهاالنرتنت، وهو ما ميكن إرجاعه  مستخدمي

 يوجد تأثري ال أظهرت النتائج أنه كما. تمع اجلزائريهذا املفهوم وضعف ثقافة التسوق عرب االنرتنت يف ا
الطلبة  أن تبني حيث الوظيفة، باستثناء األفراد حنو التسوق عرب االنرتنت، اجتاهات على الدميغرافية للخصائص

   .االنرتنت عرب التسوق تبين حنو اجتاها الفئات أكثر من هم والتجار

  : 2016سنة  ، Mohammed Bellahcene et Mohammed Mehdi Khedimدراسة . 14
بنوك العمالء  العوامل المؤثرة في تبني"  بعنوان، Economie & Scienceمقال منشور مبجلة 

 Les facteurs influençant l’adoption de l’e-banking par lesلصيرفة االلكترونية لالجزائريين 

clients des banques algeriennes"  

جاء هذا البحث عقب التغريات البيئية اليت شهدها القطاع املصريف يف اجلزائر، وهدف إىل حتديد العوامل 
اليت ميكن أن يكون هلا تأثريا على تبين نظم الصريفة االلكرتونية املختلفة من قبل عمالء البنوك اجلزائرية، وحتقيقا 

األمن، (شر متغريا مستقال؛ ثالثة منها تتعلق بالظرف البيئي هلذه الغاية، اقرتح الباحثان منوذجا نظريا يضم أحد ع
اجلنس، العمر، الدخل، املستوى (، ستة تتعلق بالظرف الشخصي )األطر القانونية، جودة اخلدمة البنكية

سهولة االستخدام (، ومتغريان يتعلقان بالظرف التكنولوجي )التعليمي، املهنة واخلربة املكتسبة يف التكنولوجيا
عميل لدى البنوك  190، والختبار فرضيات الدراسة أجريت دراسة ميدانية على عينة مكونة من )فوائد املدركةوال

أثبتت الدراسة تأثري أربع  ،SPSSاملتواجدة يف الشمال الغريب اجلزائري، وبعد التحليل اإلحصائي باستعمال برنامج 
مثلة يف العمر، الدخل، املهنة ومستوى أمن األنظمة، يف متغريات ظرفية على تبين نظم الصريفة االلكرتونية واملت

  حني مل تتوصل الدراسة إىل وجود أي أثر للمتغريات األخرى؛

  :2018سنة  ،Thanh D. Nguyen and Phuc A. Huynhدراسة . 15
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دور المخاطر المدركة والثقة " املوسومة بـ، Springer International Publishing AGمقال منشور 
 The Roles of Perceived Risk and Trust on E–Paymentفي تبني نظام الدفع االلكتروني 

Adoption "  

يف  من الفوائد املدركة، السهولة املدركة، الثقة املدركة واملخاطر املدركةيبحث هذا املقال يف دراسة دور كل 
بالفييتنام، أين مت مجع البيانات عن طريق االستبيانات الورقية  Ho Chi Minhة تبين نظام الدفع االلكرتوين يف مدين

فرد استعملوا أو يعتزمون استعمال الدفع االلكرتوين يف التجارة  200وااللكرتونية، من عينة ميسرة  مكونة من 
أو يف تبين الدفع االلكرتوين، توصلت الدراسة إىل أن العوامل األربعة تؤثر على االستخدام الفعلي  وقدااللكرتونية، 

   .للثقة واملخاطر املدركة دور أساسيوأن 

 :مميزات الدراسة عن باقي الدراسات

  : بعد استعراض الدراسات السابقة اليت هلا صلة مبوضوعنا، ميكن إجياز ما مييز دراستنا عنها يف النقاط التالية     

سواء قرار التبين، نية التبين  درستاليت لوجيا، و و تبين التكننظريات خمتلفة الختبار تناولت الدراسات السابقة  -
الدراسات االجتاهات كمتغري مهم يف  أغلب هذه تتناول ومل، االستخدام، أو االستخدام الفعلي للتكنولوجيا أو

إجياد بعض املستهلكني مل أي ميكن وحنن نرى أن اخلدمة ال تزال يف مرحلة التقدمي،  .التنبؤ بسلوك املستهلكني
ا مل ترتسخ بعد، لذلك ال تزال لدى و الدفع االلكرتوينحنتتكون لديهم االجتاهات  ، وإن تكونت لديهم فإ

باإلضافة إىل ذلك مت االستعانة مبتغريات . يف التأثري على اجتاهات املستهلكني الفرصة مسوقي هذه اخلدمة
شمل على معظم املتغريات املوجودة يف النظريات املختلفة ت الوجيا ألالنظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنو 

 .اليت حاولت شرح تبين االبتكار من قبل املستهلك
على غرار الفييتنام، السعودية،  البلدان النامية يفالدراسات السابقة، مت إجراؤها  أن بعضعلى الرغم من  -

خصائص هذه ، وبالتايل فإن توجد دراسات تناولت هذا املوضوع يف اجلزائر إال أنه الالبحرين، ماليزيا والكويت، 
تمع اجلزائري، فمثال ميكن أن  تمعات ختتلف عن ا تمعات بعكس  يكون الوعي بالتكنولوجيا أكربا يف هذه ا

تمع اجلزائري، أو العكس  . ا
ر التغريات احلاصلة يف اجلزائر، مثل إصدار قانون تأخذ بعني االعتبا ، وبالتايل فهيالدراسة باحلداثة هذه متتاز -

خاص بالتجارة االلكرتونية يف اجلزائر، والتغريات يف سلوكات املستهلكني، فضال أن هذه الدراسة الوحيدة اليت 
  .حنو الدفع االلكرتويناجلزائريني  املستهلكنيتطرقت الجتاهات 
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  : خطة البحث
من أجل اإلملام باملوضوع، وبغرض اإلجابة على إشكالية البحث واختبار فرضياته، مت تقسيم خطة البحث إىل     

  : العناصر التالية

 تناولت إشكالية الدراسة وأسئلتها الفرعية، باإلضافة إىل فرضيات الدراسة، وإبراز أمهيتها وأهدافها،: المقدمة -
 ؛منهج البحثو  الدراسات السابقة كما تطرقت إىل أسباب اختيار املوضوع،

؛ مت التطرق "لتنبؤ بسلوك المستهلكتفسير وااالتجاهات مفهوم أساسي ل"جاء حتت عنوان  :الفصل األول -
 قياس ملفيه إىل املفاهيم األساسية الجتاهات املستهلكني، آليات تشكيل االجتاهات وتغيريها، باإلضافة إىل معا

ذا املصطلح؛اجتاهات املستهلكني، من خالل   ثالث مباحث، وذلك لتحديد وبدقة كل املفاهيم املتعلقة 
اتجاهات المستهلكين نحو نظام الدفع  في العوامل المؤثرة"كان حتت عنوان : الفصل الثاني -

، مت جتزئته كذلك إىل ثالثة مباحث، حبيث تطرق املبحث األول إىل نظام الدفع االلكرتوين كعنصر "االلكتروني
، أما املبحث الثاين فتناول أنظمة الدفع االلكرتونية املتاحة أمام املستهلك، يف ةنمو التجارة االلكرتونيأساسي ل

من منظور العوامل املؤثرة يف اجتاهات املستهلكني حنو نظام الدفع االلكرتوين حني خصص املبحث الثالث لدراسة 
  ابتكاري؛

، تناول شرح للمنهجية املتبعة "المقترح للدراسة الميدانيةاإلطار العام "جاء حتت عنوان : الفصل الثالث -
هذا الفصل بتقدمي عام لوضع  استهلينالتصميم الدراسة امليدانية اليت ستطبق على املستهلكني اجلزائريني، وقد 

ة امليدانية التصميم النظري والعملي للدراس لالدفع االلكرتوين يف اجلزائر يف املبحث األول، أما املبحث الثاين فتناو 
من خالل عرض للنموذج والفرضيات املقرتحة، حتديد التعاريف اإلجرائية ملتغريات الدراسة، باإلضافة إىل حتديد 

قياس  جمتمع وعينة الدراسة، أساليب قياس املتغريات، وأساليب مجع وحتليل بيانات الدراسة امليدانية؛ ويف األخري
 .ة توزيع البياناتوكذا اختبار طبيعي صدق وثبات االستبيان

 املتحصل النتائج وحتليل عرض تطرق إىل، "تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية"  بعنوان: الرابع الفصل -
امليدانية من خالل مبحثني، يف املبحث األول منه تناولنا حتليل اخلصائص العامة لعينة  الدراسة خالل عليها

نتائج ل مناقشة وحتليلإىل  الثاينالتحليل الوصفي حملاور االستبيان،  يف حني تطرق املبحث  باإلضافة إىل الدراسة
  .اختبار فرضيات الدراسة

مت اختتام الدراسة خبامتة تضمنت أهم ما مت التوصل إليه من نتائج نظرية وتطبيقية، على أساسها  ،ويف األخري    
  .تقبلية للبحثمت تقدمي جمموعة من االقرتاحات واآلفاق املس



 
 

  : الفصــــــــل األول
 االتجاهات مفهوم أساسي  

  بسلوك المستهلك  لتنبؤوالتفسير  
  
 
 
 
 

 مفـاهيم أساسية التجاهات المستهلكين: المبحث األول  

 لمستهلكينا  تشكيل وتغيير اتجاهاتآليات  : المبحث الثاني   

 قياس اتجاهات المستهلكين معالم :المبحث الثالث.  
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  :تمهيــــــد

التسـويق،  عمليـةأصـبحت دراسـة سـلوك املسـتهلك ممارسـة ال غـىن عنهـا يف منذ مخسينيات القـرن املاضـي، 
ها السـيطرة علـى أسـواقأيقنـت أن من قبل املؤسسات اليت  ،وشرط أساسي لصياغة وتنفيذ اسرتاتيجية تسويقية فعالة

تجـات وشـراء واسـتخدام والـتخلص مـن املنفهـم واضـح لكيفيـة اختيـار املستهدفة ال ميكن أن يتحقـق إال مـن خـالل 
ممن أجل تلبية  من قبل املستهلكني م ورغبا تركز دراسة سـلوك املسـتهلك بشـكل أساسـي علـى الفهـم  و .حاجا

 ومـن . ات، من عوامل حميطة به وعوامله الشخصـية والنفسـيةيالسلوك اجليد جلميع العوامل اليت تسهم يف تطوير هذه
 والـذي يسـتخدم ،االجتمـاعي الـنفس علـم مـن أمهيتـه سـتمداملو ، العوامل النفسية الـيت تـؤثر يف سـلوك املسـتهلكبني 

  . هو االجتاه سلوكال حتليل مناذج يف حتديًدا أكثر وبشكل التسويق جمال يف كبري بشكل

ـدف  ،ني سـلوك املسـتهلكيف اودورهـ مبفهـوم االجتاهـات ةاجلوانـب املتعلقـ جممـليف هذا الفصل، سنناقش 
تقــدمي منتجــات  للــتمكن مــن مــن طــرف البــاحثني التســويقيني أمهيــة دراســتها وقياســهاو  ،كيفيــة تشــكيلها لــديهم فهــم

 احلاجـــة عنـــدعـــديلها تتشـــكيلها أو  أو  ،كيـــدهاوتأ إجيابيـــةإن كانـــت  واحملافظـــة عليهـــاتـــتالءم مـــع هـــذه االجتاهـــات، 
اطــــة باملفــــاهيم لإلحخصــــص املبحــــث األول سي، حبيــــث ثــــالث مباحــــثوســــيتم تقســــيم هــــذا الفصــــل إىل  .لــــذلك

يف املبحـث الثـاين و األساسية الجتاهات املستهلك، من تعاريف، خصائص، أمهية، وكذا أنواع ووظائف االجتاهات، 
سـرتاتيجيات، أمـا املبحـث الثالـث االنظريات و النماذج، ال خالل عرض بعضمن  هاوتغيري  هاآليات تشكيل سنعرض

  .املستهلكنيقياس اجتاهات  تقنيات وأساليبإىل خمتلف  فيه فسيتم التطرق
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 المفاهيم األساسية لالتجاهات :المبحث األول

الكثـري مـن اهـتم  حبيـث، ومـدخل ضـروري لفهـم سـلوكه تعترب االجتاهـات أحـد العوامـل النفسـية للمسـتهلك
والدراسـات  أجريـت العديـد مـن التجـارب وقـدثني بالعالقة اليت ميكن أن تكون بـني اجتاهـات الفـرد وسـلوكاته، حالبا
لســلوك، با عامــل ميكــن مــن خاللــه التنبــؤمــن خــالل اعتبــار االجتاهــات  ويقوعلــم التســ علــم الــنفس االجتمــاعي يف

ــدف إىل   .بــني هــذه املتغــريينأظهــرت ارتباطــات قويــة جــدا  والــيت كمــا مت تطــوير العديــد مــن النمــاذج الســلوكية الــيت 
  .  مفاهيم االجتاهات كمتغري وسيطالتنبؤ بالنية والسلوك من خالل النظر يف

، مـن ول يف منت املوضـوعقبل الدخلكن  ؛جتاهات املستهلكاملفاهيم األساسية اليف هذا املبحث  سنتناول
، ومـا الشـراء االلكـرتوينك وسـلو  النهـائي سـلوك املسـتهلكالضروري حتديد مفاهيم معينة مثل املعىن الدقيق ملصـطلح 

ناقشــة التعريفــات مل ســنمرمث . والثــاين األول ملطلــبهــذا مــن خــالل او هــو بالتحديــد جمــال البحــث يف هــذه الدراســة، 
فسيضــم أمهيــة  الرابــعأمــا املطلــب  ،الثالــثيف املطلــب أنواعهــا  وكــذا خصائصــها، اتاملختلفــة املتعلقــة مبفهــوم االجتاهــ

  .الجتاهاتل األربعة وظائفالسنتناول  مث يف األخري، دراسة االجتاهات بالنسبة للمسوقني

  سلوك المستهلك النهائيل مدخل :األوللمطلب ا 

شـاط االقتصـادي يف التسـويق وهـو الـذي حيـرك كـل قـوى الن ةاملستهلك نقطة البداية والنهاية يف عملييعترب 
تمــع،  . 1إن كــل املؤسســات تســعى إىل إرضــائه مــن خــالل العمــل علــى إشــباع حاجاتــه ورغباتــه املتعــددةفــذلك لــا

ــائي، ومســتهلك صــناعي، هــذا  كســتهلم: وبنــاء علــى اهلــدف مــن الشــراء، يصــنف املســتهلكون بصــفة عامــة إىل
مييــل هـذان النوعــان و . غـري الرحبيـة واملؤسســاتاخلاصــة والبـائعني واملؤسسـات  يـةاحلكومؤسســات األخـري يتمثـل يف امل

مبـا أن حمـور دراسـتنا . فعـادة مـا يـتم حتليلهمـا بشـكل خمتلـ خمتلفـة ئيةن يكون هلمـا سـلوكات شـراأل املستهلكنيمن 
يف هــذا املطلــب مفهــوم ســلوك املســتهلك املســتهلك النهــائي وبشــكل أدق املســتهلك النهــائي االلكــرتوين، ســنتناول 

  .مفهوم املستهلك االلكرتوين النهائي والعوامل املؤثرة فيه، وكذا

  مفهوم سلوك المستهلك النهائي : الفرع األول

. واخلـدمات واألفكـار للسـلع النهـائي بأنـه املسـتخدم المستهلك النهـائيتعرف مجعية التسويق األمريكية، 
فــاألم الــيت تشــرتي احلبــوب البنهــا  .القــرار صــانع أو للمشــرتي كمــرادف أيًضــا املصــطلحيســتخدم  حبيــث ميكــن أن

                                                            
  .16، ص 2008، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر ، "والتجارة االلكترونيةالتسويق "أمحد حممد غنيم،   1



االتجاھات مفھوم أساسي لتفسیر والتنبؤ بسلوك المستھلك: الفصل األول  
 

4 
 

ـــا ليســـت هـــي مـــن ستســـتهلك احلبـــوب أي أن املســـتهلك . 1الصـــغري ميكـــن وصـــفها باملســـتهلكة النهائيـــة بـــالرغم أ
فـــراد الـــذين النهـــائي هـــو مـــن يقـــوم بشـــراء الســـلع واخلـــدمات الســـتعماله الشخصـــي أو الســـتعمال أفـــراد أســـرته أو األ

ـدف  كما. 2يعيلهم أو لتقدميها كهدية لشخص آخر يعرف املسـتهلك النهـائي، بأنـه كـل مـن حيصـل علـى منـتج، 
دف إىل إعادة عرضه للبيع فكـل مـن يباشـر التصـرفات . استخدامه يف غرض معني دون تعريضه لعمليات إنتاجية 

دف إشباع حاجاته ورغباتـه الشخصـية وحاجـات أسـرته هـو  مة معينة،اليت تسمح له باحلصول على سلعة أو خد
  . 3من يطلق عليه املستهلك النهائي

و أتلـك التصـرفات الـيت تنـتج عـن شـخص مـا نتيجـة تعرضـه إىل منبـه داخلـي  فهـي: سلوك المستهلكأما 
 إىل ،ســلوك املســتهلك يشــريكمــا . 4جــل إشــباع حاجاتــه ورغباتــهأوذلــك مــن  خــارجي حيــال مــا هــو معــروض عليــه،

، مبـا يف ذلـك واستهالكها والتخلص منهااحلصول على املنتجات  تضماليت اليت تصدر عن األفراد، و  مجيع األنشطة
كمـا يعـرف بأنـه جمموعـة مـن األفعـال والتصـرفات الـيت يبـذهلا  .5عمليات صنع القرار اليت تسبق وتتبع هذه األنشطة
حتقيــق حاجياتــه وإشــباع رغباتــه، والــيت تشــمل مراحــل خمتلفــة قبــل املســتهلك واملتعلقــة بشــراء ســلعة أو خدمــة، بغيــة 

  . 6بعدها عملية الشراء، أثناءها و

سعى إىل مراقبة وحتليل وفهم السلوكيات واليت ت ،ستهلك حمور االهتمامات التسويقيةسلوك املويعترب 
 ن يكون هلا تأثري على هذهاملختلفة اليت ميكن مالحظتها لدى األفراد، من أجل حتديد العناصر اليت حيتمل أ

وبالتايل متكني املؤسسات من اختيار وتصميم حمفزات تسويقية أكثر فاعلية، للتأثري بشكل . ودراستها السلوكيات
  .7ستهلكهذا امل إجيايب على السلوكيات والقرارات اليت يتخذها

                                                            
1 American Marketing Association Dictionnary : Common Language, Available on: https://marketing-
dictionary.org/c/consumer/  visited on: 12/04/2019. 

  .49، ص 2010، دار الصفاء للنشر والتوزيع، األردن، "التسويق من المنتج إلى المستهلك"طارق احلاج وآخرون،   2
، 1، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن،  ط "مدخل متكامل:سلوك المستهلك واتخاذ القرارات الشرائية"حممد منصور أبو جليل وآخرون،   3

  .22ص  ،2013
دراسة تطبيقية على أجهزة التلفاز في : اتجاهات المستهلكين نحو دولة المنشأ وأثرها على السلوك الشرائي"،فاطمة الزهراء بن سريود   4

  .232، ص 2014، جملد ب، جوان 41، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة، اجلزائر، ع "السوق الجزائري
5 Lambrechts et al, «L’INFUNECE DU CONTENT MARKETING SUR LE COMPORTMENT DU 
CONSOMMATEUR », recherche exploratoire, Louvain School of management, université catholique de 
Louvain,  France, 2017, P 25. 

  .135، ص 2015، 1 ، زمزم ناشرون وموزعون،  عمان، ط"مدخل سلوك المستهلك"الميزة التنافسية "طارق قندوز،   6
7 Marie-Laure  et al, «LA MARKETING DE A A Z : 500 MOTS POUR COMPRENDRE », Edition Dunod, 
Paris, France, 2010, P45. 
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  العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك النهائي: الفرع الثاني

  :واملتمثلة يف1 -1كما هي موضحة يف الشكل رقم   –يتشكل سلوك املستهلك نتيجة تفاعل عوامل خمتلفة     

 واليت تضم كل من الثقافة والثقافة الفرعية، والطبقة االجتماعية؛: العوامل الثقافية 
 ماعية؛تضم اجلماعات املرجعية وقادة الرأي، األسرة، األدوار واملكانة االجت: العوامل االجتماعية 
 واليت تضم العمر ودورة احلياة، اجلنس، الوظيفة، املستوى الدراسي، الدخل، منط احلياة، : العوامل الشخصية

 والشخصية؛
 الدوافع، اإلدراك، التعلم، واالجتاهات؛ :العوامل النفسية 

  المستهلكالعوامل المؤثرة في سلوك : )1- 1( الشكل رقم

  
 

 
 

  

Source: Philip kotler & Gary Armstrong, « PRINCIPLES OF MARKETING », Pearson 
Edition, Tokyo, 14th Edition, 2017, p135. 

ورغم أنه يصعب على املسوقني التحكم يف هذه العوامل إال أنه جيب عليهم أخذها بعني االعتبار أثناء 
د. 1صياغتهم لإلسرتاتيجية التسويقية حتليل وقياس سلوك املستهلك، وحتديد خمتلف العوامل  فلذلك فإنه 

  : 2املؤثرة يف عملية الشراء، يستند املسوقون إىل جمموعة من النماذج، واملصنفة إىل قسمني

 ( Macro model) النماذج الشاملة .1

تلف باختالف اليت ختسلوك املستهلك يتأثر بعدد كبري من العوامل البيئية، حسب هذه النماذج، فإن 
ويعترب النموذج   Nikosia, Katona, Howard and Sheth, & Engel:النموذج الواحد، ومن هذه النماذج

                                                            
1 Philip kotler & Gary Armstrong, « PRINCIPLES OF MARKETING », Pearson Edition, Tokyo, 14th Edition, 
2017, P135. 

  .145، ص مرجع سبق ذكرهطارق قندوز،   2

 العوامل االجتماعیة

 المرجعیةالجماعات 
 األسرة
  األدوار

  االجتماعیة المكانة

 العوامل الثقافیة

 الثقافة
 الثقافة الفرعیة

 الطبقة االجتماعیة

 العوامل الشخصیة

 العمر ودورة الحیاة
 الوظیفة

 الحالة االقتصادیة
  نمط الحیاة
 الشخصیة

 العوامل النفسیة

 الدوافع
 االدراك
 التعلم

 االتجاھات

 المشتري
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الباحثني يف  أغلبيةاألخري من أكثر النماذج مشوال الحتوائه على عدد كبري من املتغريات املختلفة اليت اتفق عليها 
ال، واليت اعتربت األساس لتفسري   .سلوك املستهلك وعملية اختاذ القرار الشرائي هذا ا

   (Micro model)النماذج الجزئية. 2

  .ملستهلكا تستند هذه النماذج على عامل واحد أو عاملني لتفسري سلوك

  المستهلك االلكتروني : الفرع الثالث

النقال وسط أفراد ظهر مصطلح املستهلك االلكرتوين تزامنا مع ظهور شبكة االنرتنت وانتشار اهلاتف 
تمعات عامة، ففي بداية ظهور االنرتنت كان مستخدميها من املستويات العلمية الراقية وأصحاب الشهادات  ا

صة لكيفية استخدامها، أما العليا، واألفراد الذين لديهم مكانة اقتصادية واجتماعية مرموقة، ولديهم مهارات خا
م يستخدمون االنرتنت ين قب، أقد تغريت األمور رأسا على عاآلن ف أصبح معظم األفراد على خمتلف مستويا

وحىت العاطلني عن العمل والذين ال ميلكون مستويات جامعية وذوي الدخل احملدود وكذا األطفال واملراهقني، 
تمع من املستهلكني وهذا ما عجل بظهور مفهوم املستهلك  وبالتايل أصبحت االنرتنت تصل إىل مجيع أطياف ا

  .1االلكرتوين

ذلك الشخص الذي يربم عقود إلكرتونية خمتلفة من شراء وإجيار :" بأنه المستهلك االلكترونييعرف 
دون أن يكون  ،ائليةـــاته الشخصية أو العـــبغرض توفري ما حيتاجه من سلع وخدمات إلشباع حاج، وقرض وانتفاع

كما   .2"الحهاـــاجلة هذه األشياء وإصــــــة الفنية ملعودون أن تتوافر لديه اخلرب  ،الغرض من ذلك إعادة تسويقها
أي شخص أجرى عملية شراء مباشرة من موقع ويب أو بشكل غري مباشر يف متجر حقيقي بعد : يعرف بأنه

ذا الش    .3راء على الويبالبحث عن املعلومات املتعلقة 

                                                            
الترويج االلكتروني ودوره في التأثير على سلوكيات المستهلك اتجاه المنتجات المقدمة من طرف المؤسسات االقتصادية "إبراهيم قعيد،   1
االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، ، أطروحة دكتوراه، ختصص علوم تسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة، كلية العلوم "دراسة حالة الجزائر:

  . 98، ص2016/2017جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 
، امللتقى الوطين الثالث "األخطار التي يتعرض لها المستهلك االلكتروني في االقتصاد الرقمي ووسائل حمايته"ميينة بوزكري وعبد الرزاق حبار،   2

 ،2018أفريل  23/24ميلة، اجلزائر،   –ضرورة االنتقال وحتديات احلماية، املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف: قميحول املستهلك واالقتصاد الر 
  .5ص
، امللتقى الوطين الثالث حول املستهلك واالقتصاد "حماية المستهلك االلكتروني في ظل الممارسات اإلعالنية المظللة"سفيان مسالتة وآخرون،   3

   .2ص ، 2018أفريل  23/24ميلة، اجلزائر،  –االنتقال وحتديات احلماية، املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف ضرورة : الرقمي
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خيتلف عن املستهلك التقليدي، إال يف  أن املستهلك االلكرتوين الني يرى البعض التعريفين بناء على هذ
ا مع البائع فهو فقط يتعامل بوسائل إلكرتونية خمتلفة ، Forsythe & Shi (2003)إال أن  .الوسيلة اليت يتعامل 

لذلك فإن هذا التحول اجلذري ينتج عنه  .عالم التقليديةائل اإلأن االنرتنت متثل بيئة خمتلفة متاما عن وس انيعتقد
د اختالفات بني املستهلك ما يقر باحثون آخرون بوجو ك. 1يب جديدة لسلوك واجتاهات املستهلكنيوجود أسال

مييل لالهتمام أكثر باجلوانب النفعية والوظيفية لعملية الشراء عرب االلكرتوين، فهذا األخري التقليدي واملستهلك 
الدخل، وأصغر عمرا إضافة إىل أن  االنرتنت، كما مييل ألن يكون األعلى من حيث التحصيل العلمي ومتوسط

  . 2أغلب املتسوقني االلكرتونيني من الذكور

  سلوك الشراء االلكتروني : المطلب الثاني

غريت البيئة الرقمية التفاعالت بني املستهلكني واملؤسسات، كما قدمت للمستهلك فرصا جديدة للقيام 
سهولة الوصول إىل املعلومات والشراء من املنزل، أو ، بأنشطته اليومية، من خالل خفض تكاليف املعامالت

باإلضافة إىل ذلك فإن البيئة . اخل..املكتب أو عرب اهلاتف احملمول، وإمكانية إجراء املقارنات يف اجلودة والسعر
. الرقمية غريت من عادات وأمناط وعمليات الشراء لدى املستهلكني، وظهر ما يسمى بسلوك الشراء االلكرتوين

       . هذا املطلب سنتطرق إىل املفاهيم األساسية املتعلقة بسلوك الشراء االلكرتوين لدى املستهلك النهائييف 

  تعريف سلوك الشراء االلكتروني: لالفرع األو 

يعرف الشراء عن طريق االنرتنت أو التسوق االلكرتوين،  بأنه أحد صور األعمال االلكرتونية، حيث 
 يف البحث عن املنتجات اليت -السيما شبكة االنرتنت –املعلومات وشبكات االتصاالت يعتمد على تكنولوجيا 

 ة تلبيةد الصفقات وإبرام العقود ومتابعوالتفاوض معهم وعقا، املستهلك والبحث عن البائعني هل حيتاجها
 فالشراء عن طريق االنرتنت هو إمكانية شراء. االحتياجات وسداد االلتزامات املالية وتبادل املعلومات إلكرتونيا

اتصال وبطاقة ائتمان مث الشراء، ويتوىل  وجود خط إىل املنتجات من دون احلاجة للخروج من املنزل، فقط حيتاج
 .3داملتجر شحن املنتج إىل عنوان املنزل يف الوقت احملد

                                                            
1M. Bourlakis et al, «E-CONSUMER BEHAVIOUR : PAST, PRESENT AND FUTURE TRAJECTORIES 
OF AN EVOLVING RETAIL REVOLUTION », International journal of  E-Business Researsh, IGI 
Publishing, July- September, Vol 4, Iss 3, 2008, P 69, 70. 

العوامل المؤثرة على اتجاهات المستهلكين السوريين وسلوكهم حيال اإلعالن عبر االنترنت لمنتجات الحواسيب "علي بسام حممود،   2
  .129، ص 2012/2013االقتصاد، جامعة دمشق، سوريا، ، أطروحة دكتوراه،  ختصص تسويق، كلية "والهواتف النقالة

  .392، ص 2013، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "سلوك المستهلك المعاصر"منري النوري،   3
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  ( E-shopping)اإللكرتوين  التسوق أو االنرتنت عرب كما يعرف سلوك الشراء االلكرتوين أو التسوق
 املنتجات هذه بني حمددة، واملفاضلة منتجات عن للبحث االنرتنت عرب املشرتي يبذهلا اليت اجلهود جمموع بأنه

 عرب التسوق أن إىل اإلشارة وجتدر .1نتفضاء االنرت  يف املنتشرة املختلفة اإللكرتونية املتاجر يف للبيع املعروضة
 تبدأ اليت الشراء عمليات أيضا يشمل وإمنا االنرتنت، مواقع على مباشرة املنتج شراء على يقتصر ال االنرتنت
   .2االفرتاضي العامل خارج لتنتهي االنرتنت؛ على والتقصي بالبحث

ا  وبالتايل ميكن القول أن سلوك الشراء االلكرتوين هو جمموعة من األنشطة والتصرفات اليت يقوم 
الشراء،  وهذا باالعتماد على الوسائل  تسبق، حتيط وتعقب عمليةاملستهلك، واملرتمجة إىل مجلة من املراحل اليت 

راحل فقط عرب الوسائل االلكرتونية والبعض االلكرتونية املختلفة، مع اإلشارة أنه ميكن أن تتم جل أو بعض امل
  .اآلخر عرب القنوات التقليدية

   أنماط سلوك الشراء :الفرع الثاني
  3:معياري قناة البحث عن املعلومات ونوع قناة الشراء، جند أربع أنواع من سلوك الشراء بناء على

 البحث عبر الخط والشراء خارج الخط( ROPO)  : املستهلك بالبحث عن املعلومات يف هذه احلالة يقوم
 ؛عرب االنرتنت، لكن يقوم بالشراء يف املتاجر احلقيقية

 الشراء الرقمي بالكامل (Full Digital)  :البحث عن املعلومات عملييت يف هذه احلالة يقوم املستهلك ب
 عرب االنرتنت؛ ،والشراء

 الشراء في المتاجر التقليدية(Full Store)  : ؛تتم تقليديا يف املتاجر احلقيقيةكل عملية الشراء 
 البحث خارج الخط والشراء عبر الخط (Showrooming)  : يف هذه احلالة فإن املستهلك يقوم بالتسوق يف

 .املتاجر احلقيقية مث يقوم بعملية الشراء عرب االنرتنت
  

                                                            
في دراسة استقصائية لعينة من المستجوبين : أبعاد المخاطر المدركة عند التسوق عبر االنترنت واستراتيجيات تخفيضها"عليط نصرية،   1

ميلة،  –ضرورة االنتقال وحتديات احلماية ، املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف : ، امللتقى الوطين الثالث حول املستهلك واالقتصاد الرقمي"الجزائر
  .3ص ، 2018أفريل  24/ 23اجلزائر، 

، جملة البحوث االقتصادية واملالية، جامعة أم البواقي، "ةدراسة ميداني: اتجاهات المستهلكين الجزائريين نحو التسوق عبر االنترنت"ليلى مطايل،  2
  .86، 85 ص ،2016، ديسمرب 16اجلزائر، ع 

3 Jacques Lendrevie & Julien Levy, «MERCATOR : TOUT LE MARKETING A L’ERE NUMERIQUE »,  
Edition Dunod, Paris, 11e Edition, 2014,  P 372. 
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 أنماط سلوك الشراء : )2- 1(الشكل رقم 

  
  
  
  
  

  

Source : Jacques Lendrevie & Julien Levy, «MERCATOR : TOUT LE MARKETING A 
L’ERE NUMERIQUE »,  Edition Dunod, Paris, 11th Edition, 2014,  P 372. 

  خطوات الشراء للمستهلك النهائي في المحيط االلكتروني: الفرع الثالث      

كل مرحلة   تميزتيتكون منوذج قرار الشراء العام لدى املستهلك الفرد، من مخس مراحل أساسية حبيث 
حتديد احلاجة، البحث عن املعلومات، تقييم البدائل، الشراء واالستالم، : ، وهيجموعة من النشاطات املختلفةمب

تعترب هذه املراحل املرشد العام لفهم  .ءة وهي إعادة الشراوتقييم ما بعد الشراء، وهناك من يعتمد مرحلة سادس
ا مجيعاإال أنه عملية اختاذ قرار الشراء،     .1ليس من الضروري تسلسل هذه املراحل أو املرور 

  مراحل عملية الشراء:  )3- 1(الشكل رقم 

  
  

  ، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، "تجارة إلكترونية" حممد نور صاحل اجلداية وسناء جودت خلف،: المصدر 
  126، ص 2008، 2ط 

الشراء التقليدي، إال أن هلا  عمليةقرار شراء االلكرتوين تتبع نفس منطق وعلى الرغم من أن عملية ال
املراحل املختلفة للعملية، ويكشف عن  )4-1( رقميوضح الشكل . بعض اخلصائص اليت جتعلها أكثر تعقيدا

، حبيث ةالتقليدي بالطريقة تهاعرب اإلنرتنت ومتابع العملية مقاطعةوجود مراحل حرجة ميكن أن تدفع املستهلك إىل 
  : هجمج بني السلوك عرب اإلنرتنت وخار يظهر من النموذج إمكانية الد

  

                                                            
  .126، ص 2008، 2، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، ط "تجارة إلكترونية" وسناء جودت خلف،حممد نور صاحل اجلداية   1

 

 
البحث عبر الخط 
 والشراء خارج الخط

 الشراء الرقمي بالكامل

الشراء في المتاجر 
 التقليدية

البحث خارج الخط 
 والشراء عبر الخط

 البحث عبر الخط

 البحث خارج الخط

 الشراء عبر الخط الشراء خارج الخط

 

 

 . إدراك الحاجة1
. البحث على 2

المعلومات عبر 
 األنترنت

. تقسیم البدائل 3
 (المقارنات)

. قرار الشراء 4
(المعامالت عبر 

 األنترنت)

. التقییم بعد 5
 الشراء
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  )Angelمستوحى من نموذج ( االلكترونيةمراحل عملية الشراء : )4- 1(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Source :  Ishraf Zaoui  et al, «ANALYSES DU PROCESSUS D’ACHAT SUR 
INTERNET : NOUVELLES INFLUENCES, NOUVEAUX COMPORTEMENTS, 

NOUVEAUX CHALLENGES »,   P 22 disponible sur : https://www.afm-
marketing.org/fr/system/files/publications/fichier_1877.pdf 

  مرحلة إدراك الحاجة .1

 استخدامه عند فيه املرغوب والوضع احلايل الوضع بني فجوة وجود تنشأ احلاجة لدى املستهلك، عند
لذلك جيب على املؤسسة التقليل من هذه الفجوة اليت ميكن أن يكون سببها عدة عوامل، وذلك من . للمنتج

وختتلف مرحلة إدراك احلاجة يف الشراء االلكرتوين عن الشراء التقليدي، يف . خالل تقدمي ما يرضي هذا املستهلك
 وبالتايل يصبح لدى هذا املستهلك فهم املنتجات، عن املعلومات من زيدعلى تزويد املستهلك مب قدرة االنرتنت

  .1حملًيا متوفرة ليست منتجات حبيث قد يقوم بطلب أفضل، بطريقة حاجاته لتلبية أعلى وتطلعاتواضح 

 مرحلة البحث عن المعلومات عبر اإلنترنت .2

                                                            
1 Martin Khan, «CONSUMER BEHAVIOUR », New Age international publishers, New Delhi, 2nd edition, 
2006, P 201. 
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من املواقع االلكرتونية اخلاصة بالعالمات التجارية  تسمح االنرتنت لألفراد بتجميع العديد من املعلومات
. التجارية، مواقع املوزعني، مواقع جمموعات املستهلكني، مواقع املقارنات، مواقع املنتديات، مواقع الدردشة وغريها

واجلدير بالذكر أن الزمن واجلهد املبذول من طرف املستهلكني من أجل البحث عن املعلومات على االنرتنت أقل 
لكرتونية قبل الشراء رغبة منه يف وغالبا ما يقوم املستخدم بزيارة موقع أو عدة مواقع إ .قاط البيع التقليديةيف ن همن

  .1إجياد معلومات تتعلق بالسعر، خصائص املنتج أو مقارنة عدة بدائل

 مرحلة تقييم البدائل على االنترنت .3

اليت ، و من البدائل واسعة يسمح البحث عن املعلومات على اإلنرتنت للمستهلك بتشكيل جمموعة
نظرا للقدرات املعرفية احملدودة ، إال أنه أساس جمموعة من املعايريسيختار من بينها املنتج الذي سيشرتيه على 

 .للفرد، ميكن أن تتسبب وفرة البدائل أحيانا إفراطا يف املعلومات واالرتباك والتخلي عن البحث أو تأجيل القرار
أمام خيار آخر يتعلق باإلضافة إىل اختيار املنتج أو العالمة اليت سيشرتيها املستهلك، فإن هذا األخري جيد نفسه و 

يتعلق األول باختيار ، يتم اختيار نقطة البيع على مستوينيحبيث  ،بالشراء عرب االنرتنت أو من املتاجر احلقيقية
   .بيعالالشراء عرب اإلنرتنت أو يف متجر حقيقي، بينما يتعلق املستوى الثاين باختيار نقطة  نوع القناة فإما

 أو الشراء عبر االنترنت  الصفقة مرحلة إجراء .4

مرحلة الطلب ومرحلة الدفع، حبيث مت فصل هاتني : مرحلتني من خاللعرب االنرتنت  املعاملة تتم
بثالث عوامل، ميكن أن تكون  تتأثر: فمرحلة الطلب. املرحلتني ألنه ميكن إجراؤمها بشكل منفصل على االنرتنت

غياب احلضور االجتماعي الذي مييز املعامالت : يفهذه العوامل حبيث تتمثل حافزا أو عائقا للشراء االلكرتوين، 
تبين التكنولوجيا كعامل  واسع يفنطاق  علىقد مت دراسة سهولة االستخدام و ( سهولة إجراء الطلبية عرب االنرتنت،

أما العامل الثالث فيتمثل يف  ،)يؤثر إجيابا على االجتاهات حنو استخدام التكنولوجيا وإدراك فائدة هذه األخرية
كما األمن حلياته وبياناته الشخصية،  دائما للتأكد من توفر املستهلك  يسعىإذ التعامل بالبيانات الشخصية، 

مرحلة الطلب، ويف حالة  بعد .طرق مجع هذه املعلومات، التحكم فيها واستخدامهاب اطالعيفضل أن يكون على 

                                                            
دراسة ميدانية لعينة من المستهلكين :االتجاهات الشرائية للمستهلكينأثر توجهات االتصاالت التسويقية الحديثة على "منري حدوش،  1

أطروحة دكتوراه، ختصص تسويق، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة البليدة،  ،"للعالمات التجارية للسيارات في الجزائر
  .248، ص 2017/2018اجلزائر، 
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فإما الدفع  ،طريقة الدفعتتعلق باختيار  يواجه مشكلة أخرىس إنهاإلنرتنت، فعرب  تقدميهإذا قرر املستهلك  ما
  . 1 )الثاين الفصلنتطرق إىل هذه األنواع يف  سوف. (لكرتونيةأو إطرق تقليدية ب

 مرحلة تسليم المنتج .5

. باستثناء املنتجات الرقمية، اليت يتم تسليمها بصفة فورية، توجد فجوة بني إرسال الطلبية وحيازة املنتج
كما يواجه املستهلكون . لتسوق عرب اإلنرتنتأحد العوائق اليت تواجه املستهلك يف تبنيه ل "احليازة الفورية"إذ تعترب 

الضمانات املقدمة و تكاليف الشحن، أوقات التسليم، ، وهي تجاملن استالمعرب اإلنرتنت ثالثة خماوف رئيسية عند 
   2.املنتج عندما ال يتطابق املنتج املسلم مع املواصفات املتعاقد عليها أو عند وقوع حادث ما أثناء إيصال

 مرحلة تقييم ما بعد الشراء عبر االنترنت .6

 عرب تقدمي عيوز تالمنافذ  أو املصنعةاملؤسسة  مع إلكرتونياً  التفاعل للمستهلكني ميكن املنتج، استخدام بعد
ترويج من خالل  وسيلة أفضل يكما ميكن أن يكون املستهلك الراض  .نتجاتامل يف تطوير قد تفيد قيمة، تعليقات

ا  له فيمكن راٍض، غري املستهلك كان يف حني إذا. تكلفة أي ودون العامل يف كل أحناء الدعاية للمؤسسة ومنتجا
ا ويشوه مسعتها على هذا يؤثر قد، و )الدعاية السوداء( الفور على الناس إىل املؤسسة ضد غضبه ينقل أن   . 3صور

هو النتيجة النهائية  سواء التقليدي أو االلكرتوين سلوك الشراءمن خالل ما مت عرضه، خنلص إىل أن 
لكن ما املقصود باالجتاهات وما  .االجتاهاتبعبارة أخرى، فإن االختيار ينبع من احلكم يف ؛ أي لعملية التقييم

  . هي أمهية دراستها؟ سنجيب على هذا السؤال من خالل املطلب التايل

    )، الخصائص واألنواعتعريفال( مفهوم االتجاهات :الثالثالمطلب 

االتجاه مفهوم متميز ": أن Allport  Gordon، أدىل1935س االجتماعي عام يف أول دليل لعلم النف
، وعلى الرغم من وجود اتفاق مشرتك على أمهية هذا املفهوم، "أهمية كبيرة في علم النفس االجتماعي ووذ

  . على مدى عقود من الزمن، إال أنه اختلف املنظرين بشكل كبري يف آرائهم حول التعريف املناسب لالجتاه

                                                            
1 Ishraf Zaoui  et al, «ANALYSES DU PROCESSUS D’ACHAT SUR INTERNET : NOUVELLES 
INFLUENCES, NOUVEAUX COMPORTEMENTS, NOUVEAUX CHALLENGES », P 4 – 20 disponible 
sur : https://www.afm-marketing.org/fr/system/files/publications/fichier_1877.pdf. 
2 Ibid. 
3 Martin Khan, op-cit, , P 201.  
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حالة من االستعداد النفسي أو  يه اتاالتجاه" بقوله  هلذا املفهومتعريفا  ه دليليف  Allportاقرتح وقد 
يتم تنظيمها من خالل التجربة، ممارسة تأثيرا ديناميكيا على استجابة الفرد لجميع األشياء  العصبي،

  .1"بها المرتبطة) المواقف(والظروف 

  تعريف االتجاهات: الفرع األول

هم عملية صنع القرار للفرد، بدأ معظم ع تزايد احلاجة إىل مفهوم االجتاهات كأحد العناصر األساسية لفم      
وذلك الختالف اإلطار املرجعي لصاحب التعريف، ونظرا  املفهوم املعقدالباحثني يف تقدمي تعاريف خمتلفة هلذا 

عدة تعاريف، من  مواالذين قدألمهية دراسة االجتاهات يف علم التسويق، حظي باهتمام الكثري من الباحثني، 
  :بينها

ا بطريقة إجيابية أو ــــــم شيء أو منتج مــــــــاستعداد لتقيي اه هوــــــالجتا "Mechael Solomonتعريف 
فبذلك يتفق  .3"نـــــن معيـــــائــــــز لكـــم موجـــــتقييو ـــاه هـــــاالجت" :هــفــــيف تعري  Malhotraؤكدهـيوهذا ما  . 2"ةسلبي

تعرب االجتاهات عن االستعداد للتقييم بطريقة " يف تعريفهما  Denis Darpy & Valerie Guillardهؤالء مع 
االجتاهات مكتسبة ومستقرة، حبيث تنتج عن عملية التعلم ": وأضافا أن .4"إجيابية أو سلبية ملنتج أو عالمة ما

ا تتشكل من بيئة املستهلك  ، من )الثقافيةاملادية، السياسية و (والتعرض ملختلف التحفيزات التسويقية، كما أ
الفرد، مثل شخص أو كائن أو األشياء احمليطة ببعض حنو أي أن االجتاهات تتشكل . 5"التجربة أو املالحظة

يف حني جند تعارض يف هذا التعريف بقول أن االجتاهات مستقرة وتنتج عن عملية  اخل، ...سلوك أو سياسة
ا ناجتة عن    .تغري يف معارف الفرد خالل تفاعله مع حميطهالتعلم، فال ميكن أن تكون مستقرة مبا أ

                                                            
1 Katarzyna Byrka, « ATTITUDE-BEHAVIOR CONSISTENCY : COMPBELL’S PARADIGM IN 
ENVIRONMENTAL AND HEALTH DOMAINS », Technische Universititeit Eindhoven, 2009, P 2. 
Available on: https://pure.tue.nl/ws/files/3243262/200911587.pdf 
2 Michel Solomon et al, «COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR », Pearson Education, France, 6e 
Edition, 2005, P 225. 
3 Naresh K.Malhotra, «ATTITUDE AND AFFECT: NEW FRONTIERS OF RESEARCH IN THE 21ST 
CENTURY», Journal of Business Research, 2005, P 2. Available on : www.sciencedirect.com 
4 Vishal Jain, «A D MODEL OF ATTITUDE», International Journal of advanced Research in Management 
and social sciences, Researchegate, March 2014, P 3.  Available on : 
http://garph.co.uk/IJARMSS/Mar2014/1.pdf 
5 Denis Darpy & Valerie Guillard, « COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR CONCEPTS ET 
OUTILS », Edition Dunod, France, 4e Edition, 2016, P 143. 
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الداخلية لدى الفرد املشاعر عن تعرب االجتاهات : "من خالل تعريفهعبيدات إبراهيم  هوهذا ما يؤكد
شيء معني، الذي ينشأ عن خرباته السابقة، وما يرتتب عنها من  حنوسلبية الجيابية أو اإل هاملنعكسة يف ميولو

  .1"تعلم

ا ونفيعرف  Martin evans et alأما  حالة ذهنية معقدة، تشمل معارف، مشاعر، قيم : "االجتاهات بأ
 .2"وتصرفات األفراد بطريقة معينة

جمموعة من املعتقدات، اخلربات واملشاعر املتماسكة فيما : "يعرفون االجتاه بأنه Lendrevie et alباملثل 
 .3بينها، واليت تشكل استعدادا لتقييم شيء معني أو سؤال ما والتصرف بطريقة معينة

استعداد سلوكي حنو شيء ما قد يكون سلعة، "يعرفان االجتاه بأنه  Kotler & Amstrongوكذلك 
ويتكون االجتاه .  ويتضمن ذلك شعورا معينا حنو هذا الشيء. اخل...أو مؤسسة أو فكرة، إعالن، رجل مبيعات، 

 .  4"كيلو لساالبعد الشعوري، البعد املعريف، والبعد : من ثالثة أبعاد

كما   ،ملكون املعريف، الشعوري والسلوكيريف تشري إىل املكونات الثالثة لالجتاه واملتمثلة يف افهذه التعا
  .ا استعدادا للتصرف بطريقة معينةدور االجتاهات يف تشكيل سلوك املستهلك باعتباره استخالص ميكن

من التعاريف السابقة نستخلص أن االجتاهات عبارة عن تقييمات إجيابية أو سلبية ملوضوع االجتاه، سواء  
ات عن معتقدات ومشاعر اخل، حبيث تعرب هذه التقييم...إعالن، رجل بيع أو مؤسسة  كان خدمة، سلعة، فكرة،

وتكون هذه االجتاهات ناجتة . الفرد اجتاه موضوع االجتاه واليت ترتجم إىل تصرف أو استعداد بتصرف بطريقة معينة
  .عن عملية التعلم واخلربات السابقة للفرد من خالل تفاعله مع حميطه

  خصائص االتجاهات: الثانيالفرع  
  :يف تتمثللالجتاهات جمموعة من اخلصائص 

 قد يفضل املستهلك شيئا وقد يفضله و حبيث إما أن تكون إجيابية أو سلبية،  :االتجاهات لها مسار ولها قوة
  ؛1بشدة وقد يكرهه أو يكرهه بشدة

                                                            
  .216، ص 2004، 4، دار وائل للنشر، عمان، ط"مدخل استراتيجي: سلوك المستهلك"حممد إبراهيم عبيدات،  1

2 Martin Evans et al, «CONSUMER BEHAVIOUR », A john wiley and sons Ltd publication, Spain, second 
edition, 2010, P 105. . 
3 Jacques Lendrevie & Levy, «MERCATOR », op-cit, P 127.  

  .151، ص 2010، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، مصر، "تسويق الخدمات المالية"حممد الطائي، و سليمان اجليبوسي 4
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 ا ليست وليدة اللحظة، إمنا قد مت تشكيلها عرب : الجاهزية االجتاهات يتم تشكيلها يف وقت سابق، أي أ
وخمتلفة، وبالتايل أخذت شكلها النهائي حبيث يتم التعبري عنها، وتصبح مرافقة أو مراحل وعرب خربات كثرية 

 ؛2مالزمة للشخص
 الذي و مى موضوع االجتاه، جتاه حنوه يساالالشيء الذي يتم تكوين  :يرتبط االتجاه بشيء ما أو ظرف معين

يكون تصرف  ، أو) شخصع بالتجزئة، أو حىتعالمة جتارية، حمل بي(مادي أو معنوي  شيء: أن يكونميكن 
 ،3أو حىت إعالن) مثل الرأمسالية(، أو فكرة )شراء ةمثل الذهاب ملشاهدة مباراة كرة القدم أو القيام بعملي(

 ؛4االجتاه حنو املنتج واالجتاه حنو شراء املنتجالتمييز بني  مثلبني مواضيع االجتاه،  وبالنسبة للمسوقني جيب التمييز
  املعرفية، يرتبط مصطلح التقييم املوجود يف تعريف االجتاه مع العمليات  :عملية تقييميةاالتجاهات عبارة عن

العاطفية والسلوكية املكونة لالجتاه، حبيث تساهم عمليتان تقييميتان يف اختاذ القرارات اخلاصة باملستهلك، تقييم 
 ؛5تفضيلية العاطفي املؤدي إىل استجابةواعي خيص املكونات املعرفية والسلوكية، وتقييم غري واعي خاص باملكون 

 أي أن اجتاهات الفرد مكتسبة من البيئة اخلارجية سواء األسرية : االتجاهات مكتسبة ومتعلمة وليست وراثية
أو املدرسية أو بيئة العمل، وال ترجع إىل عوامل وراثية، فاملعلومات اليت حيصل عليها الفرد من املصادر املختلفة، 

القائمة، فقد  االجتاهاتخرباته عن السلع واخلدمات تساهم يف تشكيل اجتاهات جديدة أو تغيري باإلضافة إىل 
فور حصوله على معلومات إضافية  هولكن قد يغري  ،يكون لدى املستهلك اجتاه سليب حنو سلعة أو عالمة معينة

التعامل يف هذا النوع من السلع اجلماعة املرجعية عن جتربتهم يف  دالنشر املختلفة أو بعد سؤال أفرامن وسائل 
 .6واخلدمات

 املستهلك إليها  يلجأبالنسبة للثبات، فريجع ذلك إىل استخدامها كمعيار  :االتجاهات تتميز بالثبات النسبي
تمع،  عند احلاجة، يف حني أن نسبية الثبات ترجع إىل تغري أذواق وميول األفراد نتيجة تغري املفاهيم السائدة يف ا

                                                                                                                                                                                          
 . 269، ص 2005، مكتبة الشقريي،  السعودية، "المفاهيم المعاصرة والتطبيقات: سلوك المستهلك" احلميد وآخرون،طلعت أسعد عبد   1
  .98، ص 2012، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، "مدخل متكامل: سلوك المستهلك"محد الغدير ورشاد الساعد،  2

3 Martin Evans, op-cit, P 106. 
4 Fabrice Clerfeuille, «LES PROFILS ATTITUDINAUX DES CONSOMMATEURS: ANALYSE DE LA 
CONGRUENCE DES ELEMENTS COGNITIF, AFFECTIF ET CONATIF », Doctorat  en science de 
gestion, Faculté de droit et des sciences économiques et politiques, Université de la Réunion, France, 2000, P 16. 
5 IBID, P 34.  

  .192ص ، 2010، 2، ج 2اجلزائر، ط  ، ديوان املطبوعات اجلامعية،"عوامل التأثير النفسية: سلوك المستهلك" عنايب بن عيسى،  6
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ى أداء منتجات هذه العالمة التجارية أو ظهور بدائل أفضل، باإلضافة إىل كذا املؤثرات اخلارجية كتغري مستو 
 ؛1اجلهود التسويقية للمؤسسات

 اتفق الباحثون إىل حد كبري على أن  :تجاهات تكوينات افتراضية يستدل بها من السلوك الظاهر للفرداال
النفس، هي بنية افرتاضية كامنة ال ميكن مالحظتها مباشرة، بل يتم االجتاهات، مثل مجيع املفاهيم النظرية يف علم 

ا على أساس االستجابات امللموسة حملفز االجتاه ال ميكن مالحظة االجتاه بصورة مباشرة  أي أنه، 2االستدالل 
سلوكيات ملحوظة للمستهلك عندما يواجه حدثا أو موقفا أو  وإمنا ميكن استنتاجه من خالل أقوال أو

  .3اخل...منتجات
 ميكن للشخص أن يكيف اجتاهه ويتعامل مع ما هو موجود ويرضى به  :تكيف مع الظروفت اتاالتجاه

ن خنفي أمبعىن أنه يف كثري من احلاالت ميكن . بغض النظر عن مدى اختالف اجتاهه مع ما هو موجود فعال
و احمليط الذي رنا وعن أمور متعلمة ومكتسبة ونتماشى مع معطيات الواقع أو اجتاهاتنا احلقيقية اليت تعرب عن شع

ا معطيات من املمكن أن تتناسب مع هذا الواقع أو احمليط، فنكيف اجتاهنا وسلوكنا اعيش فيه ونرضى ن ، أل
  ؛4معها

  أنواع االتجاهات : الثالثالفرع 

صنف   وقداالجتاهات، إلجياد السبيل إىل التأثري عليها،  واعــــــأن بني ويق التمييزــــــلرجل التس مــــــامله من
Allport  5:االجتاهات إىل مخسة أصناف كما يلي  

 اهات العامة واالتجاهات الجزئيةاالتج .1
 تتناول املواضيع أو الظواهر من مجيع اجلوانب حبيث يتم التعرض إليها بشكل كلي دون : االتجاهات العامة

ا أ  ت؛امن االجتاهات يتميز بالثب عوهذا النو  هاو البحث يف تفاصيلالتعرض جلزئيا

                                                            
، جملة "ENIEااللكترونية  دراسة اتجاهات المستهلك الجزائري نحو عالمة المؤسسة الوطنية للصناعات"فاتح جماهدي وشراف براهيمي،   1
  . 90، ص 2015، 01اجلزائر، ع  جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، دة القتصاديات األعمال،ياالر 

2 Katarzyna Byrka, op-cit, P 2. 
  .191، ص مرجع سبق ذكرهعنايب بن عيسى،   3
دراسة ميدانية على العميل : أثر االتجاهات النفسية في التعامل مع الخدمات المصرفية االسالمية"رهف بدران تعلو وعلي مقبل علي أمحد،   4

  .76ص  ،2014، 36 ، مج116واالقتصاد، العراق، ع ة ، جملة تنمية الرافدين، جامعة املوصل، كلية اإلدار "السوري
، أطروحة دكتوراه، "دراسة ميدانية بسطيف: العوامل االجتماعية والثقافية وعالقتها بتغير اتجاه سلوك المستهلك الجزائري"علي لونيسي،   5

  .27-26، ص 2006/2007منتوري، قسنطينة، اجلزائر، ختصص علم نفس العمل والتنظيم، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة 
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 و املوضوع حمل ألة للظاهرة شكّ واحد فقط من جمموع اجلزئيات املهي اليت تتناول جزء  :االتجاهات الجزئية
ت ااالجتاه حبيث يتم الرتكيز على هذا اجلزء فقط دون الكل وما مييز هذا النوع من االجتاهات هو عدم الثب

 واالستقرار؛
 ات الفردية واالتجاهات الجماعيةاالتجاه .2
 وهي ذات ارتباط واضح بذاتية الفرد، والذي يصبح متعلقا به فقط دون أن يكون له أي : لفرديةاالتجاهات ا

ا األساس فإن االجتاه الفردي يتناول موضوع ما انطالقا من اإلطار املرجعي هذ علىلى اجتاهات اآلخرين، و تأثري ع
 الذي يتضمن أسلوب حياته ومنط تفكريه الذي مييزه عن غريه؛

 تكون مرتبطة بعدد األفراد الذين تكون هلم اجتاهات مشرتكة حنو موضوع معني، حبيث : جماعيةاالتجاهات ال
و الشعور به، حنو هذا املوضوع أو الظاهرة من مجيع أال يكون هناك جمال لالختالفات حول ما يتم التفكري فيه 

 جوانبها؛
 اهات العلنية واالتجاهات السريةاالتج .3
 تمع، هذا ــــــن نظــيؤمن به مة ملا ــعادة لدى الفرد نتيجتتشكل : االتجاهات العلنية ام القيم السائدة يف ا

عليه، ولعل هذا األمر جينب الفرد صاحب االجتاه مواقف  وغالبااإلميان واالقتناع يكون مقبوال من طرف اجلميع 
 ؛ةالضغط احلرج

 اآلخرين، واملتمثلة يف جمموعة من املشاعر وهي اليت يعمل دائما الفرد على إخفائها عن : االتجاهات السرية
، وذلك إلحساسه باخلجل أو احلرج، لذلك يعمل دائما على معينةحنو موضوع أو ظاهرة ... واألحاسيس

ا وعدم اإلعالن عنها، إال لألفراد الذين يشاركونه فيها؛  االحتفاظ 
 تجاهات الضعيفةاالتجاهات القوية واال .4
 تكون مرتبطة لدى الفرد بشدة التأثري وقوته إلحداث التغريات املطلوبة حنو ظاهرة معينة أو : االتجاهات القوية

مساعدة وبشكل كبري على  ،قوية األخريةموضوع حمدد، وهذا ما خيلف عنه انعكاس على السلوكات وتكون هذه 
 على الظاهرة موضوع االجتاه؛ كبريإحداث التأثري  

 ضعف التأثري إلحداث أية تغريات ويف بعض األحيان ينعدم هذا التأثري و  تتميز  بقلة: االتجاهات الضعيفة
 ائيا، وهذا ينعكس على السلوك العام للفرد؛
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 ت اإليجابية واالتجاهات السلبيةاالتجاها .5
 تأييد كل جوانب الظاهرة موضوع ، من خالل معني لدى الفرد حنو موضوع تتشكل: االتجاهات اإليجابية

 ينعكس على سلوكاته فتعمل على محايتها والدعوة هلا؛االجتاه، وهذا ما 
 تتميز بالرفض لكل ما يتعلق بالظاهرة موضوع االجتاه، وجند أن هذا األمر ينعكس على : االتجاهات السلبية

  .اخل...سلوكات هذا الفرد، فيعمل على حماربة هذه الظاهرة والدعوة ضدها

  ووظائفهااالتجاهات أهمية دراسة :الرابعالمطلب 

يشغل موضوع دراسة االجتاهات حيزا كبريا يف عمليات حبوث التسويق، وذلك ملا له من أمهية يف التأثري  
ا من خالل هذا املطلب سنوضح أمهية دراسة الباحثني . على السلوكيات املستقبلية للمستهلكني والتنبؤ 

  .خالل الوظائف اليت تؤديها هذه االجتاهات التسويقيني لالجتاهات، وأمهية تطويرها من قبل املستهلكني من

  أهمية دراسة االتجاهات: األولالفرع 

الذي يسعى إىل شرح  االجتاه من احلاجة إىل إثراء واستكمال املخطط السلوكيأمهية دراسة نشأ ت
أمر مشكوك فيه، ومبا أن العالقة املباشرة بني احملفز والسلوك . السلوكيات من خالل الربط بني احملفز واالستجابة

بينت  وقد .1جلأ علماء النفس إىل متغري وسيط، وهو االجتاه، والذي يعترب عنصرا ضروريا لفهم السلوكيات
أن هناك عالقة مباشرة بني اجتاهات املستهلكني وتبنيهم للمنتجات، وطبيعة هذه العالقة طردية سابقة دراسات 

يف السوق، واالجتاه السليب يؤدي إىل إقبال ضعيف  عليهحمضة، فاالجتاه اإلجيايب حنو املنتج يؤدي إىل زيادة اإلقبال 
التسويق هو السعي إىل خلق اجتاه إجيايب حنو  ومن هذا املنطلق كان الشغل الشاغل لرجال .أو عدم اإلقبال بتاتا

م أو تغيري االجتاه أحيانا من سليب إىل إجيايب أو تقوي  .ملدة زمنية أطول يهة االجتاه اإلجيايب أو احلفاظ علمنتجا
 سبب مباشر للسلوك، وبالتايل امن خالل االعتقاد بأ تهاتستمد أمهيدراسة االجتاهات  ميكن القول أن وبالتايل،

  2:يتم قبول احلقائق التالية حبيث  .مفتاح للتنبؤ بسلوك املستهلك وتفسريه يفه

  عندما تكون االجتاهات أكثر مالئمة لعالمة جتارية، مييل املستهلك إىل استخدامها، يف املقابل إذا كانت
 ؛اعن اخنفاض احتمال استعماهل كمؤشراجتاهاته غري مالئمة أو سلبية فهذا يعترب  

  املستهلكني تسمح بتحديد احلصص السوقية ألي عالمة جتارية؛اجتاهات 
                                                            

1 Jacques Lendrevie & Levy, «MERCATOR », op-cit, P 127. 
2 Jean-Jacques Lambin & Chantal de Moerloose, «MARKETING STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL 
DU MARKETING A L’ORIENTATION-MARCHE», Edition Dunod, Paris, 7e Edition, 2008, P 112. 
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  كلما زاد عدد املنتجات والعالمات التجارية املنافسة، كلما زاد دور املؤسسة يف احلفاظ على االجتاهات
 .االجيابية وتعزيزها

وهلذه األسباب تعد دراسة االجتاهات حمل اهتمام الكثري من حمللي األسواق، سواء من حيث 
  1:التنبؤأو شخيص، السيطرة الت

 تساعد معرفة االجتاهات على حتديد الفرص والتهديدات اليت تواجهها العالمة التجارية؛: التشخيص 
 قياس فعالية االسرتاتيجيات اهلادفة إىل يسمح بقياس االجتاهات سواء قبل أو بعد إطالق املنتجات، : التحكم

 تغيري االجتاهات حنو العالمة التجارية؛
 معرفة االجتاهات تسمح بتوقع استقبال السوق ملنتج جديد أو معدل، دون احلاجة إىل االعتماد على : بؤالتن

  ).البعدية(الدراسات الالحقة 
  وظائف االتجاهات: الفرع الثاني

نظرية وظيفية لالجتاهات واليت يوضح فيها كيف تسهل االجتاهات السلوك   Daniel Katzطور الطبيب النفسي   
، واملستهلك هتابعة لدوافع هي ختدم الفرد، فملوفقا هلذا املنهج العلمي، لن تكون هناك اجتاهات ما .االجتماعي

لذلك جيب . 2الذي يتوقع تكرار حالة معينة بانتظام، مييل إىل تطوير اجتاه استباقي مبجرد تكرار احلالة أو املوقف
 3:يف هاتتمثل وظائف  Katzحسبليت او  .يطور املستهلك االجتاهات لماذاعلى رجل التسويق أن يعرف 

وظائف االتجاهات:  )5-1(الشكل رقم  

 

  

  
  

  

  .174، ص 2007، مصر  ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،"نسانيإلسلوك اال"علي السلمي،: المصدر
  

                                                            
1 IBID, P 113. 
2 Michel Solomon et al, op-cit, P  202. 
3Chibani-Chih Amine, «COMPRENDRE ET PREDIRE LE COMPORTEMENT DU 
CONSOMMATEUR : UNE APPROCHE ANALYTIQUE », Edition ENAG, Algerie, 2014, P 52,53. 

 

 تجاھاتاالوظائف  

 وظیفة المعرفة وظیفة الدفاع عن األنا (الذات) الوظیفة التعبیریة  الوظیفة النفعیة (التأقلم)

تساعد الفرد على 
التكیف و القدرة 
على استیعاب 

المتغیرات 
 والتعامل معھا

االتجاھات تمثل ردود 
أفعال یعبر بھا الفرد 

عن القیم و المثل التي 
یؤمن بھا، فیمیل إلى 

 التصرف وفقا لھا.

تتحقق ھذه الوظیفة من 
خالل تأكید مصالح و 
منافع الفرد و تأییده 

لكل ما یحافظ علیھا و 
 معارضتھ لما یھددھا

تتحقق ھذه الوظیفة بمساعدة 
اإلنسان على تنظیم معلوماتھ عن 

األشیاء و األشخاص بحسب 
قبولھ أو رفضھ لھا، و من ثم 

 تزداد
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  النفعيةوظيفة    (The Utilitarian function) 

أحب "ترتبط هذه الوظيفة باملبادئ األساسية للثواب والعقاب، من خالل تفاعل األذواق والتفضيالت بـ 
ا أن حتقق نتائج إجيابية أو تولد "وال أحب ، حبيث متكن االجتاهات األفراد من اختيار املنتجات اليت من شأ

اجتاهات إجيابية حنو املنتجات اليت ميكن أن الفرد يتبىن أي أن  ،يرفضون املنتجات األخرىيف حني ، لديهمالرضا 
تعرب إىل حد ما عن الرضا أو عدم الرضا عن املنتجات، إذ تسمح للفرد بالتصرف  هيوبالتايل ف .حتقق له أهدافه

لذلك تستخدم احلمالت . تكاليفواليف الوقت االقتصاد ع بشكل مناسب، من خالل حتقيق أكثر إشباع م
  .املنتج فعاليةمن خالل الرتكيز على  املنفعةة اإلعالنية بشكل كبري وظيف

 وظيفة التعبير عن القيم  (Evalue – expressive function) 

لكي يعكس  إمناالفرد ال يطور اجتاهات بسبب الصفات املوجودة يف املنتج حسب هذه الوظيفة فإن ف
 لديهاواالجتاهات املرتبطة بالتعبري عن القيم يف احلقيقة . )الذاتية صورته(الصورة اليت ميلكها عن نفسه  هذا األخري

لذا . ، ويف نفس الوقت هي مبثابة مصدر لإلشباع والرضافهي تسمح للفرد بتوضيح وتأكيد هويته: مزدوجةوظيفة 
دة عب هميف كيفية قيام ونيبحث نأمناط حياة املستهلكني، الذي حمللليمثرية لالهتمام بالنسبة  ةفيوظهذه ال تعترب

دف التعبري عن هويتهم االجتم الك املنتج ميكن أن يستخدم للتعبري عن ــا حلقيقة أن استهــوإدراك. اعيةــأنشطة، 
 ،"لصورة الذاتيةل ززةــاملع"ات ــول على املنتجــمثن مرتفع للحص عــعلى دف ون املستهلكــالقيم، فإن املسوقني يشجع

  .BMWأو   Mercedes اراتـمثل سي

 وظيفة الدفاع عن الذات  (Ego _ defensive function) 

ا املستهلكون حلماية أنفسهم من التهديدات اخلارجية أو املشاعر الداخلية،  وظيفة االجتاهات اليت يكو
فغالبا ما يتبىن الناس اجتاهات من أجل محاية أنفسهم أو محاية الصورة اليت لديهم عن . هي الدفاع عن األنا

على الشخص  عكس الوظيفة النفعية لالجتاهات، فإن الوظيفة املرتبطة بالدفاع عن األنا تعتمد وعلى .أنفسهم
ا تنشأ من . نفسه وليس على موضوع االجتاه أو الظرف فبدال من أن يتم تكوين االجتاهات من خالل املنتج، فإ

  .الصراعات العاطفية اليت يعيشها الفرد

 وظيفة المعرفة  (The khnowledge Function) 
ىل النظام واملعاين واهليكلة، بعض االجتاهات تنتج عن احلاجة إ ؛تسمى أيضا وظيفة بناء نظام مرجعي

إذ   ؛االجتاهات لتنظيم وتبسيط الواقع الذي يبدو معقدا لديهم األفراد يستخدم ،عن عامل منظمهم حبث أثناء ف
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م الشخصية، تقال ونيعتمد عالمات حنو يدهم وقيمهم الثقافية لتبين اجتاهات إجيابية أو سلبية على معرفتهم، جتار
واحلاجة إىل هذه الوظيفة تكون شائعة . وبالتايل جتنب إعادة التقييم يف كل مرة الختاذ قرار الشراء ،جتارية معينة

 هذا جتربة ؤسساتتقرتح امل يف هذه احلالة ،عندما يكون الشخص يف وضع غامض أو يف مواجهة منتج جديد
  .املنتج اجلديد

يف كثري من األحيان تغلب وظيفة واحدة على  ال أنهواحد أن جيمع بني عدة وظائف، وميكن الجتاه 
ميكن لرجال التسويق إعطاء  -الفوائد املقدمة–ومن خالل حتديد الوظيفة الغالبة من املنتج للمستهلك . األخريات

إىل اإلعالنات املتعلقة بأي من  ينظروغالبا ما . سياسة التعبئة والتغليفاالتصالية و  سياستهقيمة هلذه الفوائد يف 
  .1قوي لإلعالن واملنتجاتهذه الوظائف بطريقة إجيابية وتؤدي إىل تفضيل 

سلبية  أو عن تقييمات إجيابية االجتاهات عبارة ، خنلص إىل أنمن خالل ما تم عرضه في هذا المبحث
ترتجم إىل تصرف أو استعداد  واليت حنوهتعرب هذه التقييمات عن معتقدات ومشاعر الفرد  ملوضوع االجتاه،

ابناءا  Alportولالجتاهات عدة أنواع قسمها . بتصرف بطريقة معينة ختدم املستهلك  على مخس معايري، كما أ
ا ثابتة نسبيا، مكتسبة وتتكيف مع  من خالل أدائها ألربع وظائف، أما خصائصها فهي عديدة من أمهها أ

 . وتغيري االجتاهات تشكيليف املبحث املوايل سنتناول آليات . وهذا ما يؤكد إمكانية التأثري عليها، الظروف

  آليات تشكيل وتغيير االتجاهات  : المبحث الثاني

تعد االجتاهات الدالة الرئيسية اليت من خالهلا يستطيع رجال التسويق التنبؤ بالسلوكيات احلالية 
واملستقبلية للمستهلكني، وبذلك فإنه بدون وجود فهم متكامل عن كيفية تشكيل االجتاهات يرتتب عليه عدم 

دف إلشباع حاجات  م حنو متكن رجال التسويق من وضع اخلطط واالسرتاتيجيات اليت  املستهلكني وتلبية رغبا
يف هذا املبحث سنحاول الوقوف على خمتلف آليات تشكيل وتغيري االجتاهات، من مناذج تفسر  .2موضوع ما

إىل مبادئ، نظريات واسرتاتيجيات  مؤثرة يف تشكيلها وأخرى حمددة لقابليتها للتغيري، باإلضافة، عوامل امكونا
   .تغيري االجتاهات

  

  
                                                            

1 Michel Solomon et al, op-cit, P 202, 203. 
  .213، ص مرجع سبق ذكره، آخرونحممد منصور أبو جليل و  2
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  نماذج تشكيل االتجاهات : األولالمطلب 

لفهم عملية تشكيل االجتاهات، اجتهت العديد من اجلهود البحثية إىل وضع مناذج تفسر مكونات 
مث كيفية تغيريها، وقد تعددت النماذج البنائية لالجتاهات حسب األبعاد املكونة هلا، ومن  ا، وآلية بنائهاتاالجتاه

  .األبعاد املتعددة األبعاد، النموذج ذو البعد الواحد، والنموذج ذوواملتمثلة يف النموذج ثالثي 

 (Tricomponent Attitude Model)  النموذج ثالثي األبعاد: الفرع األول

 2:حبيث تتمثل هذه األبعاد يف .1يف جمال التسويق النموذج ثالثي األبعاد بشكل كبري وملحوظ جدا يستخدم     

   (The cognitive component) اإلدراكي /المكون المعرفي  .1
ميثل هذا العنصر املعرفة اليت لدى الفرد عن األشياء، حبيث ميكن هلذه املعرفة أن تكون خاطئة أو غري 
واضحة، كما ترتبط املعرفة خبربات وجتارب الفرد، وبالتايل فهي ختتلف من شخص آلخر، ومن خالل هذه 

يف ) اإلعالن باألخص(وهنا يأيت دور التسويق . املعتقدات اجتاه األشياء اخلربات والتجارب تتكون لدى الفرد
 تقدمي معلومات تساعد على تكوين معتقدات إجيابية عن املنتجات؛

  ( The affective component)  التأثيري/ الوجداني /يالشعور /المكون العاطفي   .2
ب احلمنيز بني مشاعر  االجتاه، وهناالشيء موضوع حنو املستهلك ميثل هذا املكون أحاسيس ومشاعر 

  وعلى رجل التسويق القيام بدراسة املستهلكني ملعرفة مشاعرهم اجتاه منتجات املؤسسة؛. والكراهية للشيء

   (The conative component) اإلرادي /الفعل  /المكون السلوكي  .3
وعلى عكس املكونني اآلخرين ميكن للمكون ؛ ميثل التصرف الفعلي الذي يقوم به الفرد حنو شيء معني

كما أن املكون السلوكي ميكن أال يكون مطابقا للمكون املعريف، . السلوكي أال يكون موجودا يف كل احلاالت
ال  إال أنه) خطر سرطان الرئة من التدخني(فعلى سبيل املثال ميكن للفرد أن يكون على دراية أن سلوكه يف خطر 

   .ال يعين بالضرورة السلوك الفعلي) نية الشراء(كما أن وجود النية حنو الفعل   يقوم بتغيري سلوكه،

   ABC : Affect, Behavior, Cognitionاألدب االجنليزي بنموذج النموذج ثالثي األبعاد يف ويسمى 
  .1برتتيب أقل منطقية لكن سهل التذكر) املعرفة/السلوك/التأثري(

                                                            
  335،336، ص مرجع سبق ذكرهمحد الغدير ورشاد الساعد،   1

2 Jacques Lendrevie et al, «THEORIE ET PRATIQUE DU MARKETINGS : MERCATOR », Edition 
Dalloz, Paris, France,  7e Edition, 2003, P 155, 156. 
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  االتجاهاتمكونات :  )6- 1( الشكل رقم

  

  

  
  

Source : Del I.Hawkins & David L.Mothersbaugh, «CONSUMER BEHAVIOR : 
BULDING MARKETING STRATEGY», McGraw-hill Irwin Edition, USA, 11th 

Edition , 2010, P393 

كان دور مكونات االجتاهات يف عملية صنع القرار لدى املستهلكني موضوع الكثري من األحباث 
 منهجي وجود تأثري يفرتض األول :خلصت إىل وجود تيارين من التوجهات واليتوالنظريات ومصدرا للجدل، 

تشري بعض األحباث  حبيث ،2املكونات استقاللية الثاين يفرتض حني يف الثالثة لالجتاهات، للمكونات ومتسلسل
أول من اقرتحا منوذجا لعملية صنع  (Lavidge & Steiner, 1961)وقد كان . 3هاإىل وجود عالقة حمدودة بين

لية يف عم هلذه املكوناتمتعاقبة  أدوار إيعازعرب القرار لدى املستهلك يدجمان فيه تفاعل املكونات الثالثة لالجتاه، 
بدأ مبرحلة االنتباه، مث املعرفة، يقرار الشراء  اختاذأن عملية  Lavidge & Steinerصنع القرار للمستهلك، ويعترب 

الشراء، وهذه العملية هي نتيجة للمكون املعريف كمبادر  وصوال إىل سلوكمث االقتناع  مث التقييم، مث التفضيل،
للعملية، متبوعا باملكون العاطفي يف شكل عملية تقييمية حسب تفضيالت املستهلك، وأخريا املكون السلوكي 

اية عملية الشراء من خالل نية سلوكية ومكونات بني مراحل عملية الشراء وتكون العالقة . 4الذي يعكس 

    .ايلملو ايف الشكل  ةمبين هي كمااالجتاه  

  

  

                                                                                                                                                                                          
1 Jacques Lendrevie & Levy, «MERCATOR », op-cit, P 129. 
2 CLERFEUILLE Fabrice, « L’ESPACE ATTITUDINAL DES CONSOMMATEURS : ETUDE DES 
INTERACTIONS DES COMPOSANTES COGNITIVE, AFFECTIVE ET CONATIVE »,  P 3. Disponible 
sur : http://archives.marketing-trends-congress.com/2002/Materiali/Paper/Fr/CLERFEUILLE.pdf 
3 Del I.Hawkins & David L.Mothersbaugh, «CONSUMER BEHAVIOR : BULDING MARKETING 
STRATEGY», McGraw-hill Irwin Edition, USA, 11th Edition , 2010, P 399. 
4 CLERFEUILLE Fabrice, « L’ESPACE ATTITUDINAL DES CONSOMMATEURS : ETUDE DES 
INTERACTIONS DES COMPOSANTES COGNITIVE, AFFECTIVE ET CONATIVE »,  op-cit, P 3. 

 

  االتجاھات                                  مظاھــــر                                         المكـــون                         المبادر 

المنبھات المثیرات: 
المنتجات، المواقف، 
منافذ البیع بالتجزئة، 
المبیعات، الموظفین، 
اإلعالنات، وغیرھا 

من مواضیع 
 االتجاھات

 المكون العاطفي 

 المكون المعرفي 

 المكون السلوكي 

المشاعر واألحاسیس حول سمات 
 محددة أو الشيء موضوع االتجاه ككل

المعتقدات حول سمات محددة أو 
 الشيء موضوع االتجاه ككل

النوایا السلوكیة فیما یتعلق بسمات 
 محددة أو الشيء موضوع االتجاه ككل

اإلتجاه 
العام نحو 
موضوع 

 اإلتجاه
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  العالقة بين مراحل عملية الشراء ومكونات االتجاه :)7- 1(الشكل رقم 

  

  

Source : CLERFEUILLE Fabrice, « L’ESPACE ATTITUDINAL DES 
CONSOMMATEURS : ETUDE DES INTERACTIONS DES COMPOSANTES 

COGNITIVE, AFFECTIVE ET CONATIVE »,  P 3. Disponible sur : 
http://archives.marketing-trends-congress.com/2002/Materiali/Paper/Fr/CLERFEUILLE.pdf 

والذي كان ، التسلسل اهلرمي للتأثرياتبنموذج  Lavidge & Steinerهذا النموذج الذي طوره  يسمى
 املعين، املنتج إىل غاية شراء جتاري إلعالن تعرضه منذ املستهلك يتبعها اليت اخلطوات شرح يهدف يف البداية إىل

بعد و  .إعالنية لرسالة يتعرض مل أو تعرض سواء للمستهلك، قرار عملية أي م هذا النموذج لشرحاستخد بعدها
هذه . 1املستهلك قرار اختاذ عملية لرتتيب مكونات االجتاه يف وفًقا ختتلف أخرى، هرمية مناذج اقرتاح ذلك، مت

  :يلاتلاالنماذج مبينة يف الشكل 

  التسلسل الهرمي للتأثيرات: )8- 1(الشكل رقم 

 
 

 

 

 
 

Source : Michael Solomon et al, «COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR », 
Pearson Education, France, 6e Edition, 2005, P 206. 

 التسلسل الهرمي للتعلم القياسي  (La hiérarchie d’apprentissage standard) 

يقوم يف بادئ األمر بتكوين رأي  ،تعترب عملية اختيار منتج بالنسبة للمستهلك كعملية حل ملشكلة معينة
 هيقوم بتقييم آرائه، ويكون وجهة نظر حول مث؛ )اإلدراك( املهمة هخصائص عنحول املنتج من خالل دمج معارفه 

أو إظهار  ئه للمنتج؛ مبرور الوقت، وبناء على هذا التقييم، يتبىن املستهلك سلوكا مناسبا عن طريق شرا)التأثري(
ك باملنتج الوقت يزداد ارتباط املستهلمرور  ومع ،)السلوك(كأن يدعم فريق معني بارتداء قميصه   ه،سلوك يدعم

 مهتم جدا باملنتجيفرتض التسلسل اهلرمي للتعلم القياسي أن املستهلك . استبدالهويصبح من الصعب إقناعه ب
                                                            

1 Ibid. 

 

الشراء اإلقتناع التفضیل  اإلعجابالمعرفة الوعي  

المكون السلوكي  المكون العاطفي  المكون المعرفي 

 

 التسلسل الهرمي للتعلم القياسي 

  التأثير المنخفضذوالتسلسل الهرمي 

 التسلسل الهرمي التجريبي

اتجاھات قائمة على معالجة 
 المعلومات المعرفیة

اتجاھات قائمة على أساس 
 التعلم السلوكي

اتجاھات قائمة على أساس 
 االستھالك الممتع

 معتقدات

 معتقدات

 سلوك معتقدات

 سلوك 

 تأثیر سلوك

 تأثیر

 تأثیر 
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عند اختاذه قرار الشراء، فهذا الشخص مستعد للبحث عن املعلومات، لتقييم البدائل املتاحة واختاذ قرار مدروس 
  .وعقالين

  المنخفض  ثيرالتأ والهرمي ذالتسلسل(La hierarchie de faible implication)  

يف هذه احلالة لدى املستهلك معرفة سطحية حول املنتجات املتاحة، وهو راض بذلك، وال يكون أي 
تكوين االجتاهات من خالل التعلم السلوكي حيث يتم تعزيز اختيار أي يتم  ؛بعد استعماهلارأي حوهلا إال 

وبذلك يظهر أن  .التجارب املرتبطة باستعمال املنتج بعد شرائه، سواء كانت جيدة أو سيئةاملستهلك عن طريق 
على رجل التسويق األخذ بعني االعتبار إمكانية قيام املستهلك بعمليات شراء دون رأي مسبق، وهذا يعين أن 

ال يهتم دائما  هوف ،األحيان حول املنتجات قد تكون غري جمدية يف بعض همجيع اجلهود التسويقية للتأثري على رأي
   .يف حلظة الشراء )رد فعل–فزحم(يكون أكثر حساسية للعالقة  بصفة عامةو بالرسائل التسويقية، 

 التسلسل الهرمي التجريبي  (La hierarchie experientielle)  

مركزيا يف االجتاه، وفقا اآلونة األخرية بدأ الباحثون ينظرون إىل االستجابات العاطفية باعتبارها جانبا يف 
 مميكن أن تتأثر اجتاها ، أينلنموذج التسلسل اهلرمي التجرييب، يتصرف املستهلكون تبعا لردود أفعاهلم العاطفية

ن االجتاهات تتأثر بدوافع أاخل، كما ...بالسمات غري امللموسة للمنتج مثل اإلعالن، العالمة التجارية، جتربة املنتج
ا عند استعماله املتعة للمستهلك،  تشري العديد من الدراسات و ، لهمثل املشاعر حول املنتج أو املتعة اليت يشعر 

، والطريقة هلاأن مزاج الفرد أثناء تعرضه للرسالة التسويقية يؤثر على كيفية معاجلته للمعلومات، واحتمالية حفظه 
ا املنتج يف املستقبل و     .املنتجات ذات العالقةكذا اليت يصف 

من جهة منوذج  ،التسلسل اهلرمي التجرييب هناك جدل حول استقاللية املكون املعريف عن التأثريييف 
من جهة أخرى تؤكد فرضية  ،يفرتض أن التقييم العاطفي ليس إال املرحلة األخرية للعملية املعرفية) التأثري -املعرفة(

. ، إذ ال تتطلب االستجابة العاطفية اإلدراك املسبقن اإلدراك والتأثري مها نظامان مستقالن جزئياأاالستقاللية 
كما أن فرضية االستقالل ال تقضي على دور اإلدراك يف التجربة، إذ حيدث هذا التسلسل عندما يوفر املنتج متعة 

   .1حسية بدال من الفوائد النفعية

                                                            
1 Michel Solomon, et al, op-cit, 2005, P 207, 208. 



االتجاھات مفھوم أساسي لتفسیر والتنبؤ بسلوك المستھلك: الفصل األول  
 

26 
 

يف عملية  االجتاه مكوناتاملستهلكني لشرح ترتيب ) مشاركة( انغماردرجة كما يستشهد املؤلفون كثريا ب
مشاركة ) انغمار(وجود أربعة مناذج حمتملة اعتمادا على درجة Vaughn 1980 ، على سبيل املثال يقرتحاختاذ القرار

  :واليت تتلخص يف اجلدول التايل املستهلكني يف فئة املنتج قيد الدراسة

  Vaughnنماذج ترتيب عملية قرار المستهلك لــ ): 1- 1(الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Source : CLERFEUILLE Fabrice, « L’ESPACE ATTITUDINAL DES 

CONSOMMATEURS : ETUDE DES INTERACTOINS DES COMPOSANTES 
COGNITIVE, AFFECTIVE ET CONATIVE », op-cit,   P 4.      

  األبعادالنموذج أحادي : الفرع الثاني

يشري فقط إىل اجلوانب كمعارضة للنموذج ثالثي املكونات، مت تطوير مقاربة أخرى تستند إىل أن االجتاه 
 النموذج بني  هذا مييز حتديدا، أكثر وبشكل ،)املكون العاطفي(يعتمد فقط على عنصر التأثري التقييمية، أي أنه 

 1:ناحيتني من األبعاد ثالثي النموذج عن البعد أحادي النموذج وبالتايل، خيتلف. واالجتاهات والنوايا املعتقدات

 العاطفية؛ االستجابة مع أساسي بشكل ويتوافق والنوايا؛ املعتقدات عن ًال منفص متغريًا االجتاه يعترب 
 النوايا> --االجتاه> --املعتقدات : الثالثة املفاهيم بني سبيب اجتاه وجود يفرتض. 

الفهم باملكون العاطفي قد ال يكون كافيا لوحده يف إمداد رجل التسويق يعاب على هذا النموذج أن  و
: فمثال. اإلمجايل حنو شيء معني التقييمنه من تقدير املثريات اليت تفسر كما ال ميكّ   ،وراء االجتاهاجليد عما يكون 

موعة من املستهلكني نفس االجتاه اإلجيايب حنو عالمة سيارة معينة ولكن أحدهم يفضلها لقوة حمركها  قد يكون 

                                                            
1  Alain D’astous et al, « COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR », Cheneliere Education Inc, Quebec, 
Canada, 4e Edition, 2014, P 158. 

  النهج العاطفي  النهج المعرفي  قوة المشاركة

  مشاركة قوية

  :ج إعالميهن
  سلوكي> - عاطفي> -معرفي 

سيارة، منزل، أثاث، : مثال للمنتجات
  منتجات جديدة

  :نهج عاطفي
  سلوكي> - معرفي > -عاطفي

مجوهرات، مستحضرات التجميل، : مثال للمنتجات
  منتجات االزياء، دراجات نارية

  مشاركة ضعيفة

  )الروتيني(النهج المعتاد 
  عاطفي>- معرفي>- سلوكي

منتجات غذائية، مواد : المنتجاتمثال عن 
  منزلية

  نهج الرضا الذاتي
  سمعرف> - يعاطف> - يسلوك

سجائر، مشروبات كحولية، : مثال عن المنتجات
  و حلوياتأسكريات  
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عاطفي منذ فرتة طويلة يعترب املكون األساسي في حني كان العنصر الف. 1والثاين لسعتها والثالث حلجمها وهكذا
 عن السلوك، إال أن األحباث اليت أجريت مؤخرا أظهرت بشكل بارز قدرة النموذج ثالثي األبعاد لالجتاه واملعّرب 

 ثالثة من املكّون العامة االجتاهات منوذج بني وسطًا حالً  االجتاهات باحثوا اقرتح هلذا .2لتنبؤ بالسلوكبالالجتاه 
 من املكّون للنموذج ترتيب إعادة املعدل يقوم على هذا النموذج. واحد بعد من املكّون الضيق والنموذج عادأب

عناصر، أي برغم اعتبار أن االجتاه يشري فقط إىل املكون العاطفي إال أنه ال يهمل أمهية املكون اإلدراكي  ثالثة
  .3والسلوكي، ويعتربمها كداعمان لالجتاه

  االتجاهات ذات المكون الواحد: )9- 1( الشكل رقم

  

Source : Alain D’astous et al, « COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR », 
Cheneliere Education Inc, Quebec, Canada, 4e Edition, 2014, P 157.  

  (Multi- attribute- attitude Models) لالتجاهة عددتمذو األبعاد ال النموذج: الفرع الثالث

هناك جمموعة من الباحثني يف جمال التسويق الذين حاولوا أن يطوروا مثل هذه النماذج، من أمههم 
Fishbein & Ajzen حيث اشرتكا مع بعضهما البعض يف أكثر من حماولة لتطوير بعض النماذج، من بينها، :         

     (The attitude toward object model) نموذج االتجاه نحو الموضوع .1

يتولد من خالل تقييم مسات املنتج ) عالمة/منتج(حنو موضوع ما  املوقفميكن النظر إىل االجتاه بأنه 
ا تولد له فوائد بدرجات متفاوتة، أي أن  املستهلكواليت يعتقد  اإلجيابية تتولد نتيجة اعتقاد املستهلك  االجتاهاتأ

على خصائص تتوافق وتطلعاته أو مسات إجيابية، والعكس يف حالة امتالك املنتج خلصائص غري أن املنتج حيتوي 
  ؛4مرغوب فيها

  

                                                            
  .200، ص مرجع سبق ذكرهعنايب بن عيسى،   1

2 Chibani-Chih Amine, op-cit, P 60,61. 
3 Bousahla Mohamed, «LA MESURE DE L’ATTITUDE DU CONSOMMATEUR ENVERS LE 
PACKAGING DU PRODUIT : CAS CONSOMMATEUR ALGERINE », Doctorat en marketing, Faculté 
des sciences économiques sciences de gestion et sciences commerciales, université Abou-beker Belkaid de 
Tlemcen, Algerie, 2015/ 2016, P 216. 

  .224، 223، ص  مرجع سبق ذكره، "مدخل استراتيجي: سلوك المستهلك"حممد إبراهيم عبيدات،   4

 
 

 النوایا المتعلقة بموضوع االتجاه االتجـــاه معتقدات متعلقة بموضوع االتجاه
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     (The attitude toward behavior Model)    االتجاه نحو السلوكنموذج  .2

يركز هذا النموذج على اجتاهات األفراد حنو السلوك الفعلي وليس موضوع االجتاه يف حد ذاته، فقد يكون 
للفرد اجتاه إجيايب حنو عالمة معينة لكن ال يقوم بشرائها نظرا الرتفاع سعرها أو العتبارات أخرى، لذلك يعتمد هذا 

مستهلك دون األخذ بعني االعتبار تلك اليت تتناقض النموذج على االجتاهات اليت تتوافق مع السلوك الفعلي لل
  ؛ 1معها

   (Reasoning Action Model) الفعل المبرراالتجاه نحو نموذج  .3

 يأيت من فراغ وإمنا جاء نتيجة مل أن تشكيل االجتاهإظهار أي التسبيب والرتشيد، مبعىن، العمل على 
  ؛2اخل...املعرفة، اخلربة، التأثري والتعلم تربيرات وأسباب وعوامل خمتلفة، قد تكون نتيجة 

    (Attitude toward AD model)نموذج االتجاه نحو اإلعالن .4 

م لدى يعترب  اإلعالن أحد الوسائل اليت يستخدمها املسوقون يف ترسيخ وتدعيم اجتاهات إجيابية ملنتجا
بعض املنتجات وتصحيحها  هؤالء حنويستعمل اإلعالن يف تغيري االجتاهات السلبية اليت حيملها كما   ،املستهلكني

ا يف وخلق اجتاهات إجيابية هلا وحتسني م،  صور محلة إعالنية مكثفة ومدروسة حبيث  بثوذلك من خالل أذها
هلذا . 3مورغبا ممدى جودته وتلبيته حلاجا رؤيةل املنتجبتجربة  موتقنعه مشاعرهمو  عقوهلمتستطيع أن ختاطب 

االجتاهات لفهم على االجتاهات، سواء  لتحليل تأثري اإلعالناتكمحاولة االجتاه حنو اإلعالن،   مت تطوير منوذج
منوذج الرتكيب املزدوج لالجتاه حنو ( اإلعالن يف حد ذاته لفهم االجتاهات حنو أو عنه عالناإل يتم ذيحنو املنتج ال

من  للمستهلكني، على اجلانبني املعريف والوجداين سواء بقصد أو بغري قصداإلعالن ، حبيث يؤثر )عالمة التجاريةال
لذلك جيب على  ؛م ملعلومات جديدة نتيجةكسامن خالل إأو  ،خالل خلق مشاعر جديدة والتأثري عليها

ا واملعلومات اليت ومدى تأثريها على ) حمتوى إدراكي( توفرها رجال التسويق التحليل اجليد لإلعالنات وحمتويا
  .4)حمتوى عاطفي(ا هلاالجتاهات من خالل املشاعر اليت ترتكها لديهم بعد التعرض 

 

                                                            
  .224 ،نفس املرجع السابق، حممد إبراهيم عبيدات  1
  .102، ص مرجع سبق ذكرهمحد الغدير ورشاد ساعد،   2
  .180، ص 2008، 1، دار الفاروق للنشر والتوزيع، األردن، ط "المستهلك بين النظرية والتطبيقاإلعالن وسلوك "حسام فتحي أبو طعيمة،   3
  .227، 226، ص مرجع سبق ذكره، "مدخل استراتيجي: سلوك المستهلك"حممد إبراهيم عبيدات،   4 
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  نموذج التركيب المزدوج لالتجاه نحو العالمة التجارية: )10- 1(الشكل رقم 

  
   

Source : Michael Solomon et al, op-cit, P 246.  

  االتجاهات وتغيير العوامل المؤثرة في تشكيل: المطلب الثاني

تشمل  يطة باملستهلك، حبيثوالعناصر احملالعناصر النفسية التفاعل بني  نتيجةاالجتاهات  وتتغري تتشكل
العوامل النفسية عوامل اإلدراك والتعلم والسمات الشخصية للمستهلك كاجلرأة وحب التحدي واملغامرة، واليت 

 أما العوامل اخلارجية فتتمثل يف احمليط .أو يف قابليتها للتغيري تشكيل اجتاهات الفرديف تلعب دورا جوهريا 
قادة الرأي التأثري يف تشكيل االجتاهات من خالل فرض لجماعات املرجعية و ميكن ل حبيثاالجتماعي لألفراد، 

تمع اآلخرين باشرة للمستهلك مع املنتج، كما ميكن أن تتشكل وتتغري نتيجة للتجربة امل.أفكارهم على أعضاء ا
مثل لك هلا املسته املعلومة املتنقلة عرب الكلمة املنطوقة من اآلخرين، أو خمتلف مصادر املعلومات اليت يتعرض

فيما يلي شرح خمتصر  .الفرتة األخريةمواقع التواصل االجتماعي يف  مع انتشار التعرض لوسائل اإلعالم خاصة
  : يري االجتاهات واحملددة لقابليتها للتغيريللعوامل املؤثرة يف تشكيل وتغ

  العوامل المؤثرة في تشكيل االتجاهات : الفرع األول

  : أهم العوامل املؤثرة يف تشكيل االجتاهات، تتمثل يف

  المباشرةوالتجربة الخبرات السابقة 
الوسيلة الرئيسية يف تشكيل االجتاهات، تكمن يف اخلربات السابقة لدى املستهلكني، لذلك حتاول  إن

خمتلف االسرتاتيجيات التسويقية استدراج املستهلكني املستهدفني ودفعهم لتجربة املنتج اجلديد باستخدام بعض 
املستهلكون أن املنتج الذي جربوه  وإذا وجد. وغري ذلك املنبهات كتقدمي عينات جمانية أو خصومات يف السعر

م سيقومون بتشكيل اجتاه إجيايب حنوه، األمر الذي يدعوهم لشرائه وتكرار الشراء   .1مقنع ومفيد هلم، فإ
  
  

                                                            
  .133، ص 2013، الشركة العربية للتسويق والتوريدات، مصر، "سلوك المستهلك"، حممد عبيدات وواثق شاكر  1
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 التعلم 
 نفسالتجربة، فإذا كانت إجيابية عمد إىل تكرار  نتيجةنسان يتعلم من جتربته يف احلياة مهما كانت إكل 

ة، أما إذا كانت سلبية أحجم عن تكرار الفعل وغري من  السلوك، عند تعرضه لنفس املواقف أو ملواقف مشا
وميكن تعريف التعلم على أنه كافة اإلجراءات والعمليات املستمرة واملنتظمة واملقصودة وغري . سلوكه وتصرفاته

ا عند شراء ما هو مطروح من أفكار ومفاهيم املقصودة إلعطاء أو إكساب األفراد املعرفة واملعلومات اليت  حيتاجو
م وأمناطهم السلوكية حنوها م، واجتاها   . 1أو سلع وخدمات، باإلضافة إىل تعديل أفكارهم ومعتقدا

 اهمورضبهم بح االتجاه موضوع الشيء ارتباطو  الجماعات المرجعية 
 اليت أو إليها ينتمي املرجعية اليت اجلماعة رضا على احلصول دفمعينة ملنتج ما  عالمة الفرد قد يشرتي

اجتاهات  على مباشر غري أو مباشر تأثري هلا اليت اجلماعات واجلماعات املرجعية هي كل .2إليها االنتماء يف يرغب
 األخرية  إما أساسية هذه وتكون العضوية، مبجموعات مباشر تأثري هلا اليت تلك حبيث تسمى سلوك الفرد، أو

أو . العمل وزمالء واجلريان واألصدقاء العائلة مثل ما، حد إىل رمسي وغري مستمر بشكل الشخص معها يتفاعل
استمرارية،   أقل تفاعًال  وتتطلب رمسية أكثر تكون أن إىل متيل واليت والنقابية، واملهنية الدينية الطوائف مثل ثانوية،

 يأمل اليت تلك وهي الطموح مى جبماعات اجلذب أوإليها واليت تس ينتمون ال مبجموعات أيًضا األفراد كما يتأثر
جديدة  حياة وأمناط لسلوكيات تعريضه من خالل املستهلك على املرجعية اجلماعات تؤثر. إليها االنضمام الفرد

 وبالنسبة للمستهلك االلكرتوين يتم تعريف اجلماعات املرجعية .3اجتاهاته على مما يؤثر ،عليه ضغوط وخلق
باعتبارها جمتمعات افرتاضية تتألف من جمموعات النقاش املتواجدة على املواقع االلكرتونية، حيث يقوم 

م وآرائهم املتعلقة مبختلف املنتجات مما يؤثر على اجتاهات املستهلك بطرق خمتلفة   .4املستهلكون بسرد جتار
 الثقافية المحددات  

تمع ثقافة تلعب  والتقاليد والقيم للمعتقدات وفقا االجتاهاتحبيث تتشكل  الفرد، تكوين يف هاما دورا ا
تمع اخلاصة تمع ففي ؛فيه الذي يعيش با  يسبب الكحولية تناول املشروبات أن الفرد يتعلم مثال اإلسالمي ا
  .5املنتجات حنو هذه سلبيا اجتاها سيخلق وبالتايل ونفسية عقلية أضرارا

                                                            
  178، ص مرجع سبق ذكرهأبو طعمية، حسام    1
  .204- 202، ص مرجع سبق ذكرهعنايب بن عيسى،   2

3  Philip Kotler & Kevin Lane Keller, «A FRAMEWORK FOR MARKETING MANAGEMENT », Pearson 
Edition, Tokyo, 6th Edition,  2016, P 93. 
4 Lakshmi S, « CONSUMER BUYING BEHAVIOR TAWARDS ONLINE SHOPPING », international 
journal of research granthaalayah , Vol 4, Iss 8, August, 2016, P62.  
5 Ibid. 
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 ومصادرها هاإدراك وكيفية المعلومات 
 اإلعالم وسائل طريق عن املكتسبة واملعلومات اجلماهري يف أوساط األلسنة تتداوهلا اليت املعلومات تلعب

 حنو سليب اجتاه النهائي لدى املستهلك يكون فقد، هاتغيري  أو جديدة اجتاهات تكوين يف دورا أساسيا الرأي وقادة
 عن الضرورية املعلومات له تقدم أن بعد اجتاهه يغريأنه ميكن أن  إال ،لديه املعلومات نقص نتيجة معينة سلعة

م اجلديدة عن موضوع االجتاه إىل حصول تغيري يف   .1املعنية السلعة كما يؤدي إدراك املستهلكني ومالحظا
ا غريت يف  مواقفهم حنوه حىت لو مل يتغري موضوع االجتاه، فاملعلومات اجلديدة قد تعدل اجتاهات املستهلك أل

إدراكه خلصائص موضوع االجتاه، فالتغيري يف سعر املنتج أو مكوناته جيعل املستهلك يعيد التفكري فيه، أو تغيري 
   .2مفهومه عنه، كما يؤدي التغيري يف وسائل الرتويج واإلعالن إىل حدوث تغيريات يف إدراك املستهلك

 عوامل الشخصية 
عوامل الشخصية دورا حساسا يف تشكيل االجتاه، فهنالك عدد من السمات والصفات الشخصية تلعب 

باإلدراك العايل جتد أن األفراد  تتسمحنو منتج معني، فالشخصية اليت  لألفراداليت تؤثر يف النمط االستهالكي 
ملستهلك بالتفكري العميق قبل املنتجات، فيقوم ا حوللديهم توجه حنو اإلعالنات اليت تتصف بغزارة املعلومات 

م حنو  ملديهذين ال فراد، من ناحية أخرى جتد أن األهاتكوين اجتاه حنو  إدراك منخفض مييلون عند تشكيل اجتاها
، وبذلك نستطيع رةمشهو  شخصياتقدمها تمنتج ما، إىل االستجابة لإلعالنات اليت تكون ذات جاذبية أو 

العرقية النزعة وعلى سبيل املثال تؤثر خاصية . 3عند تشكيل االجتاهالقول أن الشخصية تلعب دورا حساسا 
أن  ذو النزعة العرقية للمستهلك على اجتاهاته حنو املنتجات املصنعة يف الدول األجنبية، وقد يعتقد املستهلك

  .4ليأمر خاطئ ومضر باالقتصاد احمل هااملنتجات املصنعة حمليا أفضل من املنتجات األجنبية، وأن عدم دعم

 التعرض لوسائل اإلعالم العامة 

الت (يؤدي التعرض املستمر ملختلف وسائل اإلعالم العامة  كالتلفاز، اإلذاعة، الصحف، ا
من قبل األفراد إىل إحداث قناعات حمددة لديهم حول خمتلف األمور، واليت قد تصل إىل تكوين ...)  واالنرتنت

                                                            
  .204- 202، ص مرجع سبق ذكرهعنايب بن عيسى،   1
، 1، دار أسامة للنشر والتوزيع ونبالء ناشرون وموزعون، األردن، ط "المستهلكالمقدمة في سلوك "مولود عبد العزيز حواس وكلثوم يوسف ألبز،   2

  .112ص ، 2018
  .214، ص سبق ذكره مرجع، آخرونحممد منصور أبو جليل و   3

4 Osadebamwen Anthony Obgeide, «CONSUMER BEHAVIOUR IN PRODUCT ACQUISITION : 
LITERATURE REVIEW », The markenting review, Vol 15, N3, October 2015, P 345. 
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ا تكّون مشاعر ومعتقدات لدى األفراد حول  ما يهمهم، وهذا ما يعترب اجتاهات ثابتة نسبيا حوهلا، ذلك أ
م املبدئية، وقد يتبعها تكوين أمناط سلوكية حنو ما يرغبون فيه من سلع  اخلطوة األوىل واألساسية يف تكوين اجتاها

االجتاهات  لتشكيل اإلنرتنت عرب اإلعالن متزايد بشكل املسوقون ومع التطور التكنولوجي، يستخدم .1وخدمات
متكن املسوقني من  اجلديدة التقنيات ألن ،ن للقطاعات السوقية الصغرية واملتخصصةاملستهلكني الذين ينتمو  لدى

 اإلعالنية الرسائل اجلغرافية وختصيص أو النفسية، أو الدميغرافية، خصائصهم أساس على املستهلكني استهداف
م اخلاصة املستهلكني حاجات حسب واملنتجات  اإلنرتنت عرب املستهدف التسويق يؤدي أن لذلك ميكن. ورغبا

 حاجات تتناول الرتوجيية الرسائل ألن األخرى اإلعالم وسائل من فاعلية أكثر بشكل االجتاهات تشكيل إىل
 متنوعة شرائح إىل عموًما التقليدية اإلعالم وسائل تنقلها اليت الرسائل تصل بينما الدقيقة، الشرائح ورغبات

  .2وكبرية

  التي تحدد قابلية اتجاهات المستهلك للتغييروالمبادئ العوامل  :الثانيالفرع 

يني أن هناك عددا من العوامل اليت حتدد قابلية اجتاهات املستهلك للتغيري من مييرى بعض الكتاب األكاد
  3:بينها اآليت

 ببعض القيم، ودرجة رسوخها  طبيعة االجتاهات وخصائصها، كدرجة جتانس االجتاهات وجدوى ارتباطها
 وتعقدها؛

  شخصية املستهلك، حيث تؤدي دورا كبريا يف حتديد درجة قابلية االجتاهات للتغيري، وذلك حبسب طبيعتها
 جامدة غري متكيفة؛اليت قد تكون مرنة ومتكيفة، أو 

  ،التغريات فمثال طبيعة املوقف الذي حيدث فيه التغيري، حيث أن ذلك يؤثر يف درجة قابلية االجتاهات للتغيري
تطرأ على احلياة االقتصادية للمستهلك، كزيادة دخله، أو ارتفاع مستوى تأهيله العلمي، يؤدي إىل زيادة  اليت

 .قابليته للتغيري

                                                            
، "-الثالجات نموذجا–أثر اتجاهات المستهلكين الجزائريين نحو بلد المنشأ على اتخاذ القرار الشرائي للسلع المعمرة "مولود حواس،   1

  .7ص  ،2014/2015، اجلزائر،  3التسيري، جامعة اجلزائر أطروحة دكتوراه، ختصص تسويق، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 
2 Leon G.Shiffman & Joseph L.Wisenblit, «CONSUMER BEHAVIOR », Global Edition, Tokyo, 11th Edition, 
2015, P 174. 

دراسة استطالعية آلراء : الوطنية واألجنبيةاتجاهات المستهلك نحو شراء المنتجات الغذائية "عوض حممد باشراحيل وصاحل عمرو اجلريري،   3
  .116ص  ،2010، 1ع جامعة عدن، اليمن، ، جملة العلوم اإلدارية، "عينة من المستهلكين في محافظة عدن
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هذه التغيريات ختتلف للتغيري،  االجتاهاتزيادة قابلية  هناك عوامل كثرية تؤثر على ، فإنذكرهوكما سبق 
  :للمبادئ التاليةوفقا 

  أو الثبات مبدأ االستقرار .1

، مبا أنه يفرتض أن يظل املستهلك الروتينيةن االجتاه يبقى مستقرا يف حاالت الشراء وفقا هلذا املبدأ فإ
إذ يتأثر اجتاهه بتقييماته املسبقة واليت خزنت يف ذاكرته للمدى الطويل، واليت . نفس التقييم ونفس احلكمخملصا ل

غريان أساسيان يعتربان مؤشران الستقرار االجتاه، مبعىن مقاومته ويوجد مت. 1يف كل موقف مماثليتم استدعاؤها 
للتغيري، ومها درجة الثقة وتورط أو انغمار املستهلك، حيث أن درجة ثقة املستهلك يف حكمه على املنتج واليت 

ا يف ذاكرة املستهلك، فإذا كانت املعلومات احملتفظ  ا غامضة ترتبط بدورها بكمية وجودة املعلومات احملتفظ 
ومتناقضة، فإن توضيح املعلومات سيؤدي إىل توضيح املعتقدات وبالتايل تعديل حمتمل لالجتاه، كما أن املستهلك 
قليل الثقة يف حكمه عن املنتج أو الذي يظهر اهتمام حمدود هلذا املنتج فإنه من السهل تعديل اجتاهه خاصة وأن 

أما انغمار املستهلك فيقصد به مستوى االهتمام الذي يوليه . 2مستهلك اليوم أصبح أكثر تعرضا للمعلومات
 . 3الفرد ملوضوع االجتاه

  مبدأ المركزية .2

أكثر مقاومة للتغيري  االجتاهيف الواقع، يعترب  ة؛ركزيمبدأ املاملبدأ الثاين الذي حيكم استقرار االجتاهات هو 
، وباملقابل .4األساسية اليت يدافع عنها يمقالبو إذا كان مركزيا، وبالتايل يرتبط ارتباطا وثيقا مبفهوم الذات للفرد 

، وال ترتبط إال من بعيد مبفهوم الصورة الذاتية هي أقل ثباتا من األوىلأو احمليطة  باخلارجيةة االجتاهات املسما
خيتار أنسب االسرتاتيجيات التسويقية للعمل يف ميدان االجتاهات اخلارجية،  لرجل التسويق أنوميكن . للمستهلك

  .5اليت تظهر كثريا يف السلع االستهالكية، وبالتايل مقابلة املستهلك الذي يسهل تغيري اجتاهه

                                                            
1  Manal Mzoughi, «L’IMPACT DE  TOY-PACKAGING SUR L’ATTITUDE DES ENFANTS AGES DE 
7 A 11 ANS ENVERS UNE MARQUE : UNE APPROCHE EXPERIMENTALE », Doctorat en science de 
gestion, Ecole doctorale Economie – Gestion, Université de Caen Normandie, France, 2017, P 86.  

، "الكهرومنزلية في الجزائردراسة ميدانية لسوق األجهزة : أثر االتجاه نحو دولة المنشأ على سلوك المستهلك"فاطمة الزهراء بن سريود،    2
، اجلزائر، 2أطروحة دكتوراه، ختصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة عبد احلميد مهري، قسنطينة 

  .93ص  ،2014/2015
3 Marie-Laure et al, , op-cit, P114. 
4 Manal Mzoughi, op-cit, P 86.  

  .224، 223عنايب بن عيسى، مرجع سبق ذكره، ص   5
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نموذج ، 1983 عام يف  Petty, Cacioppo & Shumannوعلى أساس مبدأ مركزية االجتاهات، اقرتح 
الرسائل اإلقناعية؛ حبيث  معاجلة عند األفراد يتبعهما اللتني العمليتني يصفالذي ،  (ELM)احتمال التشكل

 أو تكوين هو اهلدف يكون احلالتني، كلتا يف. الطريف والطريق املركزي الطريق: اإلقناع إىل حمتمالن طريقان يؤدي
 هذه يف. عالية التشكل احتماالت تكون عندما املركزي الطريق اعاتبيتم . االجتاه )تأكيد(زيادة شدة  أو تعديل
 هذه حيلل أن ومبجرد. احلجج وجودة ودقة الرسالة، حملتوى االهتمام من املزيد املستهلك يويل سوف احلالة،

 من كبريا إدراكيا جهدا تتطلب العملية هذه. إجيابية أو سلبية حنو املنتج معرفية استجابات يولد فإنه املعلومات،
ويف هذه احلالة  احمليطي، الرسالة اإلقناعية املسار تأخذ منخفًضا، التشكل يف حني إذا كان احتمال .املستهلك لبق

 عن الناتج االهتمام ويعتمد. الرسالة ومصدر والفكاهة املوسيقى مثل للرسالة، الطرفية العناصر على االنتباه سريكز
ال، فإن  أم انغماري املنتج كان إذا ما على اعتماًدا. للمستهلك اإلقناعيةالرسالة  أمهية مدى على الرسالة

 كلما أمهية بالنسبة للمستهلك، ذات الرسالة كانت كلما. االجتاه تغيري يف املسار نفس يتخذ ال املستهلك
 الرئيسي املسار باستخدام يوصى احلالة، هذه يف. وبالتايل يكون احتمال التشكل كبريا قوية املشاركة درجة كانت
كما أن   .1املستهلك من طرف ضعيفة مشاركة وجود حالة يف فعالية أكثر فيكون احمليطي أما املسار .االجتاه لتغيري

استقرار االجتاه الناتج سيكون أقوى يف حالة املعاجلة املركزية للرسالة، وبالتايل يكون الفرد أقل حساسية لإلقناع 
  .2تنبؤيا للسلوك منه يف حالة املعاجلة احمليطية املضاد، وسوف يكون اجتاهه أكثر

 مبدأ التناسق .3

وفقا ملبدأ التناسق أو التناغم، فإن الفرد يسعى دائما للحفاظ على التناسق أو االنسجام بني أفكاره، 
وهذا ما تؤكده نظرية ). املكون املعريف، العاطفي والسلوكي(أي بني املكونات الثالثة الجتاهه . مشاعره وسلوكه

التوتر اليت يعيشها الفرد عندما تكون عناصره املعرفية هذا يعين أنه يف حالة . 3-سنتطرق هلا الحقا–التنافر املعريف 
من خالل التغيري يف أفكاره أو مشاعره أو  متناقضة، سيحاول استعادة التوازن الالزم للوصول إىل الراحة النفسية،

  السلوكو  الفجوة بني املعرفة والعاطفة رتصغأنه كلما  هذا املبدأ يفرتض كما،  4افيما بينه متناسقةسلوكه ليجعلها 

                                                            
1 Wafa hassainya, «L’ATTITUDE DES CONSOMMATEURS TUNISIENS VIS - A – VIS DE LA 
PUBLICITE COMPARATIVE », Mémoire de la maitrise en administration des affaires (MBA- Recherche), 
Université Quebec , Montreal, Canada,  janvier 2009, P 9, 10. 
2 Marie-Laureet al, op-cit, P 83. . 
3 Gordon R. Foxall, «CONSUMER BEHAVIOUR :A PRACTICAL GUIDE », Routledge Library Editions, 
new york, volume 3, 2015, P83. 
4 Chibani-Chih Amine, op-cit, P61, 62. 
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 جتاه يضمن توازن بني املكون املعريف والعاطفياال فإذا كان كلما تعقدت بنية االجتاه وترسخت وقاومت التغيري
  .  1هو اجتاه مقاوم للتغيريفدون أن يتجاوز واحد اآلخر،  والسلوكي

تغيري يف أحد ن أي أ، وهذا يعين التناسقالجتاهات إىل ل الثالثة عناصرالمتيل  كيفيوضح الشكل التايل  
لعدة اسرتاتيجيات  اأساسوقد كان هذا املبدأ  .مكونات االجتاه سيؤدي حتما إىل تغيري يف املكونات األخرى

  .تسويقية

  مكونات االتجاه تناسق: )11-1(الشكل رقم

  

 
  

Source : Del I.Hawkins & David L.Mothersbaugh, op-cit, P397. 

  النظرية لتغيير االتجاهاتالجوانب : الثالثلمطلب ا

ا ثابتة نسبيا، أي أنه ال ا االجتاهات أ هلذا فإن . بسهولة تعديلها ميكن من بني اخلصائص اليت توصف 
العمل على تشكيل أو تأكيد اجتاهات  أن هي التسويق وعلماء االجتماعي النفس علماء عليها يتفق حقيقة أول

على تغيريها، بالرغم أنه ميكن أن تتغري مع مرور الوقت، فهي توصف  إجيابية لدى املستهلكني أسهل من العمل 
ا متعلمة ومكتسبة  إذا ما لتغيري االجتاهات، الكتشاف النظرية اجلوانب دراسة املفيد هلذا السبب من. كذلك بأ

حاولت  النظريات والنماذج اليت تناول هذا املطلب بعضسي الصدد هذا يف. املمكن تطبيقها يف الواقع من كان
   .          االجتاهات واليت هلا صلة مبجال التسويق تفسري عملية تغيري

   (Balance Theory) نظرية التوازن :الفرع األول

، على النموذج أحادي 1946عام  Fritz Heiderتستند هذه النظرية اليت اقرتحها عامل النفس األمريكي 
 الناس يشعر كيف يفهم أن وأراد ،الشخصية بالعالقات مهتًما Heider كان. )املكون العاطفي= االجتاه( األبعاد

 بني تنشأ اليت واملشاعر الشخصية العالقات منذجة وحسب نظريته، فإنه ميكن. األشياء واجتاه اآلخرين اجتاه
 ،)O(االجتاه موضوع ،)P( الشخص: عناصر ثالثة على عالقة ثالثية؛ حتتوي شكل يف واألشياء األشخاص

                                                            
1  Manal Mzoughi, op-cit, P 86.  
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دف العالقة الثالثية). X(وشيء آخر مرتبط مبوضوع االجتاه  الشخص حنو موضوع ) اجتاه أو( شعور توقع إىل و
 ، (X)املرتبط مبوضوع االجتاه والشيء اآلخر (P )الشخص ذلك بني املالحظة العالقات باستخدام) O(االجتاه
وتنص هذه  ه ميكن أن تكون إجيابية أو سلبية؛االجتاهذه الثالثية اليت حتدد  .1وموضوع االجتاه هذا األخري وبني

خر اآلشيء ، والOه الشيء موضوع االجتا، Pد الفر (النظرية على أن األفراد يسعون بأن تتفق العناصر الثالثة 
مما يؤدي إىل خلق  ،، فستكون الثالثية غري متوازنةوإال. فيما بينهم، وتتزن العالقات (X))وضوع االجتاهمبرتبط امل

حالة من التوتر، لذلك سيسعى الفرد بطريقة أو بأخرى إىل استعادة التوازن من خالل تعديل أحد العالقات يف 
   2:الثالثية، كما هو موضح يف الشكل التايل

  الحلول المختلفة الستعادة توازن العالقة الثالثية   :)12-1(الشكل رقم

 
 
 
 

 

Source : Michael Solomon et al, op-cit, P 214. 
من خالل الشكل يظهر أن الفرد نتيجة سعيه الستعادة التوازن، ميكن أن يغري يف العالقة بينه والعنصر 

اه والعنصر العالقة بني موضوع االجت يتقبلاملرتبط مبوضوع االجتاه، أو يغري العالقة بينه وبني موضوع االجتاه، أو 
  .  كليا عن موضوع االجتاه والعنصر املرتبط به  يستغينو حىت املرتبط به، أ

إن نظرية التوازن مفيدة يف تفسري االعتماد على املشاهري يف احلمالت اإلعالنية للتأثري على اجتاهات 
فعندما ال تتشكل العالقات الثالثة بصفة موجبة بشكل كامل ميكن للتسويق أن يولد . املستهلكني حنو املنتجات

وعلى العكس . بية بني العنصر التأثريي واملنتج باقرتاح وجود عالقة موجبة بني املنتج وشخصية مشهورةعالقة إجيا
كما هو احلال يف . ميكن للسلوكيات أن تصبح سلبية اجتاه منتج معني إذا ما انتقده األشخاص احملببني لدى الفرد

لكن ما جيب التنويه له هو أن . ص املشهوريناحلمالت اإلعالنية ضد املخدرات اليت يدعمها الرياضيون واألشخا
 ةاألخري  هخلق عالقة بني املنتج وشخصية مشهورة ميكن أن تكون حمفوفة باملخاطر، إذا كان الرأي العام حنو هذ

أو يف حالة ما قامت الشخصية املشهورة يف التشكيك يف العالقة بينه  تعرف حتوال سلبيا،) خصية املشهورةالش(

                                                            
1 Alain D’astous et al, op-cit, P 158.  159  
2 Michel Solomon et al, op-cit, P 213. 
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، مث بعد ذلك صرح أنه ال Pepsiإعالنا لشركة  Michael Jaksonما كان احلال عندما أطلق وبني املنتج، ك
ا تركز فقط على تكافؤ العالقات الثالثة،  .1يستهلك أبدا املشروبات الغازية ومن نقاط الضعف هلذه النظرية أ

مل شدة العالقة وموضوع االجتاه ا  ن ميكأكثر من مسة واحدة و كما أن العديد من العالمات لديها . أي أ
  .2ربطها بالعديد من النتائج

  (Behavioriste theory) وكيةلالس النظرية: الفرع الثاني

 يف. باالجتاه املتعلقة األدبيات يف الشخصيات أهم أحد  Martin Fishbeinاألمريكي النفس عامل كان
 الذي اجلربي والنموذج النظرية هذه. للتعلم السلوكية املفاهيم أساس على االجتاه نظرية اقرتح ،1963 عام

   .املستهلك سلوك يف الباحثني من أهم اهتمامات العديد العشرين، القرن خالل سبعينيات أصبح يصاحبها،

، واحدة من بني النظريات األساسية لدراسة العالقة بني معتقدات الشخص حول السلوكيةنظرية التعترب 
 االستجابات كل يشري إىل جمموع ما موضوع حنو الكلي أي أن االجتاه. 3حنوهخصائص املنتج واجتاهه العام 

والناجتة عن السمات احملددة ملوضوع االجتاه؛ فمثال يف حالة تقييم  به، املرتبطة) أي جمموع املعتقدات( التقييمية
يف استهالك الوقود،  األمن، الرفاهية، السعر واالقتصاد: سيارة ما، فإن السمات احملددة ميكن أن تكون مثال

 .4وختتلف هذه السمات من شخص آلخر اعتمادا على معتقداته

مثرية لالهتمام إذ تتجاوز حدود نظرية التوازن، من خالل افرتاضها  Fishbeinلـ  السلوكيةنظرية الوتعترب 
     5:أنه

 االتساق؛ إىل باحلاجة يسرتشد فقط الفرد يعد مل  
 ؛فيما خيص موضوع االجتاه اعتقاد من وأكثر واحدة مسة من أكثر هناك يكون قد 
 يف تأخذ بل ،)- ( أو) +( النوع من الثنائي االرتباط على تقتصر تعد مل والسمات االجتاه موضوع بني العالقة 

 أيًضا؛ شدته احلسبان

من  جيدة فكرة لديه كان مؤلفها ، فإنالسلوكيةنظرية الباإلضافة إىل هذه األسباب، اليت أدت إىل شيوع 
ا إىل باإلضافة عملية؛ جلعلها جربي بنموذج خالل ربطها    .قياس نظرية كو

                                                            
1 Michel Solomon et al,  ibid,  P 214. 
2 Boussahla Mohamed, op-cit, P 206.  
3 Osadebamwen Anthony Obgeide, op-cit, P 345. 
4 Alain D’astous et al, op-cit, P 162, 163. 
5  Ibid. 



تعين أن االجتاه اإلمجايل للمستهلك حنو املنتج يساوي جمموع اجتاهاته حنو كل صفة من 
إال أن املشكلة يف هذا النموذج هو يف مقارنة اجتاهات املستهلكني حنو منتجني من نفس الفئة لكن 
يؤدي إىل اختالف السمات احملددة، وبالتايل ال ميكن القيام باملقارنة بينهما 
مثال تقدمي اخلدمات 

، أن كل شخص يطمح 
مبدأ 
، لذلك عندما خيتل هذا التوازن، فإن هذه العناصر تتناقض مما يؤدي بشعور الفرد بعدم الراحة، هذه 
فيقوم بتغيري أفكاره واجتاهاته ويربر بذلك 
 
لشخص عن نفسه، 
 "
يدفع املدخن إىل ختفيضه 
 

 

 

تعين أن االجتاه اإلمجايل للمستهلك حنو املنتج يساوي جمموع اجتاهاته حنو كل صفة من 
إال أن املشكلة يف هذا النموذج هو يف مقارنة اجتاهات املستهلكني حنو منتجني من نفس الفئة لكن 
يؤدي إىل اختالف السمات احملددة، وبالتايل ال ميكن القيام باملقارنة بينهما 
مثال تقدمي اخلدمات 

، أن كل شخص يطمح 
مبدأ (أثناء قيامه بعملية االختيار 

، لذلك عندما خيتل هذا التوازن، فإن هذه العناصر تتناقض مما يؤدي بشعور الفرد بعدم الراحة، هذه 
فيقوم بتغيري أفكاره واجتاهاته ويربر بذلك 

 فيها يتناقض 
لشخص عن نفسه، 

" السرطان تسبب
يدفع املدخن إىل ختفيضه 

 التوقف للشخص

1 Alain D’astous et al, 

، أطروحة "دراسة على عينة من المستهلكين الجزائريين
، ص 2017/2018
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تعين أن االجتاه اإلمجايل للمستهلك حنو املنتج يساوي جمموع اجتاهاته حنو كل صفة من 
إال أن املشكلة يف هذا النموذج هو يف مقارنة اجتاهات املستهلكني حنو منتجني من نفس الفئة لكن 
يؤدي إىل اختالف السمات احملددة، وبالتايل ال ميكن القيام باملقارنة بينهما 

مثال تقدمي اخلدمات . بسبب هذا االختالف الذي يؤدي إىل التغري يف التقييم الكلي لالجتاهات حنو كال املنتجني

، أن كل شخص يطمح 1957
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لشخص عن نفسه، اعن اعتقاد 

تسبب السجائر 
يدفع املدخن إىل ختفيضه 

للشخص ميكن املثال،

’astous et al, Ibid.
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على االجتاهات خاص
عن اعتقاد  عبارة املعريف
 أعرف أن " املعرفيان

يدفع املدخن إىل ختفيضه  االرتياح بعدم
املثال، سبيل على

Ibid. 
77.  
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تعين أن االجتاه اإلمجايل للمستهلك حنو املنتج يساوي جمموع اجتاهاته حنو كل صفة من 
إال أن املشكلة يف هذا النموذج هو يف مقارنة اجتاهات املستهلكني حنو منتجني من نفس الفئة لكن 
يؤدي إىل اختالف السمات احملددة، وبالتايل ال ميكن القيام باملقارنة بينهما 

بسبب هذا االختالف الذي يؤدي إىل التغري يف التقييم الكلي لالجتاهات حنو كال املنتجني
  .3صراف االلكرتوين

Dissonance cognitive the

وهو عامل نفسي ومؤلف نظرية التنافر املعريف عام 
املكون املعريف، الوجداين والسلوكي

، لذلك عندما خيتل هذا التوازن، فإن هذه العناصر تتناقض مما يؤدي بشعور الفرد بعدم الراحة، هذه 
فيقوم بتغيري أفكاره واجتاهاته ويربر بذلك  .4منهايسعى الفرد إىل التقليل 

خاص بشكل تركز النظرية
املعريف العنصر 

املعرفيان العنصران
بعدم شعورا خيلق

على. تغيريها أو
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 منوذج" أيضا 

تعين أن االجتاه اإلمجايل للمستهلك حنو املنتج يساوي جمموع اجتاهاته حنو كل صفة من 
إال أن املشكلة يف هذا النموذج هو يف مقارنة اجتاهات املستهلكني حنو منتجني من نفس الفئة لكن 
يؤدي إىل اختالف السمات احملددة، وبالتايل ال ميكن القيام باملقارنة بينهما 

بسبب هذا االختالف الذي يؤدي إىل التغري يف التقييم الكلي لالجتاهات حنو كال املنتجني
صراف االلكرتوينأو عن طريق ال

Dissonance cognitive the

وهو عامل نفسي ومؤلف نظرية التنافر املعريف عام 
املكون املعريف، الوجداين والسلوكي

، لذلك عندما خيتل هذا التوازن، فإن هذه العناصر تتناقض مما يؤدي بشعور الفرد بعدم الراحة، هذه 
يسعى الفرد إىل التقليل 

تركز النظرية .5)مقتنعا مثال بأنه حقق صفقة شراء جيدة
 يكون أن حبيث ميكن
العنصران املثال، سبيل
خيلق النفسي التناقض
أو إضافتها أو

، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
أثر اتجاهات سلوك المستهلك على تسويق المنتجات البيئية 

اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف 

مفاهيم معاصرة في اإلدارة االستراتيجية ونظرية المنظمة
ص  ،2015، 4، ج

A :موضوع االجتاه من املوقف
:b موضوع االجتاه  بأن االعتقاد
:e السمة  تقييمi؛  
املميزة ملوضوع االجتاه السمات عدد 
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Fishbeinيسمى ، 

تعين أن االجتاه اإلمجايل للمستهلك حنو املنتج يساوي جمموع اجتاهاته حنو كل صفة من 
إال أن املشكلة يف هذا النموذج هو يف مقارنة اجتاهات املستهلكني حنو منتجني من نفس الفئة لكن 

يؤدي إىل اختالف السمات احملددة، وبالتايل ال ميكن القيام باملقارنة بينهما  خمتلفني يف اخلصائص، األمر الذي قد
بسبب هذا االختالف الذي يؤدي إىل التغري يف التقييم الكلي لالجتاهات حنو كال املنتجني

أو عن طريق ال 

  (Dissonance cognitive theoryنظرية التنافر المعرفي 

وهو عامل نفسي ومؤلف نظرية التنافر املعريف عام 
املكون املعريف، الوجداين والسلوكي(إىل التوازن بني العناصر املختلفة لالجتاه 

، لذلك عندما خيتل هذا التوازن، فإن هذه العناصر تتناقض مما يؤدي بشعور الفرد بعدم الراحة، هذه 
يسعى الفرد إىل التقليل واليت س

مقتنعا مثال بأنه حقق صفقة شراء جيدة
حبيث ميكن ،البعض
سبيل على .بيئته

التناقض هذا ،متناقضان
أو العناصر ةإزال

                                         

، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "
أثر اتجاهات سلوك المستهلك على تسويق المنتجات البيئية 

اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف 

مفاهيم معاصرة في اإلدارة االستراتيجية ونظرية المنظمة
، ج1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط
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Fishbein النموذج اجلربي لـ 

تعين أن االجتاه اإلمجايل للمستهلك حنو املنتج يساوي جمموع اجتاهاته حنو كل صفة من هذه املعادلة 
إال أن املشكلة يف هذا النموذج هو يف مقارنة اجتاهات املستهلكني حنو منتجني من نفس الفئة لكن 

خمتلفني يف اخلصائص، األمر الذي قد
بسبب هذا االختالف الذي يؤدي إىل التغري يف التقييم الكلي لالجتاهات حنو كال املنتجني

 الفروع املصرفية

نظرية التنافر المعرفي 

L.Festinger  وهو عامل نفسي ومؤلف نظرية التنافر املعريف عام
إىل التوازن بني العناصر املختلفة لالجتاه 

، لذلك عندما خيتل هذا التوازن، فإن هذه العناصر تتناقض مما يؤدي بشعور الفرد بعدم الراحة، هذه 
واليت س احلالة تسمى بالتنافر املعريف

مقتنعا مثال بأنه حقق صفقة شراء جيدة
البعض بعضهما 
بيئته حول رأي أو

متناقضان" السجائر
إزال طريق عن ؛ إما

                                        

"سلوك المستهلك المعاصر
أثر اتجاهات سلوك المستهلك على تسويق المنتجات البيئية 

اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف 

مفاهيم معاصرة في اإلدارة االستراتيجية ونظرية المنظمة"يزن سامل حممد اجلنايب وآخرون، 
، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط

 الفصل األول
النموذج اجلربي لـ 

  

  
  

هذه املعادلة و 
إال أن املشكلة يف هذا النموذج هو يف مقارنة اجتاهات املستهلكني حنو منتجني من نفس الفئة لكن . 2

خمتلفني يف اخلصائص، األمر الذي قد
بسبب هذا االختالف الذي يؤدي إىل التغري يف التقييم الكلي لالجتاهات حنو كال املنتجني

الفروع املصرفيةاملصرفية عن طريق 

نظرية التنافر المعرفي : الفرع الثالث

L.Festingerيفرتض 

إىل التوازن بني العناصر املختلفة لالجتاه 
، لذلك عندما خيتل هذا التوازن، فإن هذه العناصر تتناقض مما يؤدي بشعور الفرد بعدم الراحة، هذه )التناسق

احلالة تسمى بالتنافر املعريف
مقتنعا مثال بأنه حقق صفقة شراء جيدة(سلوكه 
 مع معرفيان عنصران

أو يؤديه، سلوك
السجائر أدخن

؛ إما)ختفيض التنافر

                                                           

سلوك المستهلك المعاصر"منري نوري، 
أثر اتجاهات سلوك المستهلك على تسويق المنتجات البيئية "ناصر بوشارب، 

اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف دكتوراه، ختصص علوم 

يزن سامل حممد اجلنايب وآخرون، 
، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط"المستهلك

2صفاته

خمتلفني يف اخلصائص، األمر الذي قد
بسبب هذا االختالف الذي يؤدي إىل التغري يف التقييم الكلي لالجتاهات حنو كال املنتجني

املصرفية عن طريق 

الفرع الثالث

إىل التوازن بني العناصر املختلفة لالجتاه 
التناسق

احلالة تسمى بالتنافر املعريف
سلوكه 
عنصران

سلوك عن
أدخن أنا"و
ختفيض التنافر(

                   

منري نوري،   2
ناصر بوشارب،   3

دكتوراه، ختصص علوم 
42   

يزن سامل حممد اجلنايب وآخرون،   5
المستهلك
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ا يوم حىت دخنت اليت صوفيا، العظمى العمة تذكر أو) إزالة( التدخني عن أنه  ، أو)إضافة( التسعني سن يف وفا
  .1)تغيري( والتدخني السرطان بني ربطت اليت ثو البح يف يشكك قد

فالتنافر املعريف ميكن أن حيدث  ؛ملعاجلة مشكالت يف مرحلة ما قبل اختاذ القرار   Festingerطبقت أفكار
خاصية يف املنتج، أو إعالن، منتجات مبتكرة، توسيع التشكيلة، (يف هذه املرحلة، عندما يتلقى املستهلك معلومة 

" املعريف نافر بالتنافر واليت تتناقض مع إدراكه الراسخ، ويسمى هذا النوع من الت) اخل...العالمات املشرتكة
الذي يعترب جد مهم لفهم ارتباك املستهلكني يف مرحلة ما قبل الشراء والناتج عن تعرضهم ملعلومات و  ،"املعلومايت

حسب تصورهم هي معلومات غري متسقة فيما بينها أو مع إدراكهم الراسخ والذي ميكن أن يؤثر سلبا على نية 
 ما تنافر أي شرائه، بعد املنتج تقييمات زيادة سبب تفسري يف تساعد أن التنافر املعريف لنظرية ميكنكما . 2الشراء

م الشرائية من خالل إجياد  حبيث الشراء، بعد  مقنعة أسبابيسعى املستهلكون إىل احلصول على دعم لقرارا
م  إجيابية اجتاهات لبناء إضافية بتعزيزات تزويدهم التسويق جهات على جيب لذا ؛شرائه بعد بشيء إلعجا

بعض االسرتاتيجيــــــــات اهلامة للتقليل من حدة التنافر الذي  Runyonقرتح على هذا األساس، ا .3التجارية للعالمة
  4:وهي ،حيدث بعد إمتام عملية الشراء

 تقدمي معلومات إضافية ومقرتحات للحفاظ على املنتج من خالل اإلعالنات؛  
 لشك يف مرحلة ما بعد الشراء؛تقدمي الضمانات لتقليل ا  
 التأكيد على اخلدمة اجليدة ومتابعة الشكاوي؛  
 اإلعالن عن جودة املنتج وطريقة أدائها لضمان احلصول على الرضا يف مرحلة ما بعد الشراء؛  
 املتابعة بعد الشراء باستخدام االتصال املباشر للتأكد من أن املستهلك يفهم كيفية استعمال السلعة. 

  نظرية التعلم اإلدراكي: الرابع الفرع

فحسب . 5وعقالنية منطقية بطريقة تلقاها اليت املعلومات يعاجل فرد وجود املعلومات معاجلة نظرية تفرتض
هذه النظرية فإن املستهلك وخاصة فيما يتعلق بالقرارات املهمة واملعقدة يشكل اجتاهاته نتيجة عمليات ذهنية 

                                                            
1 Michael R Solomon et al, «CONSUMER BEHAVIOUR A EUROPEAN PERSPECTIVE », Pearson 
Education limited, United Kingdom, 6th Edition, 2016, P 294, 295 . 
2 Olivier Brunel & Celine Gallen, «LA DISSONANCE COGNITIVE : UN PROCESSUS COGNITIF ET 
AFFECTIF ANTE ET POST DECISIONNEL », 2015, P 2. disponible sur : https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-01116379 
3 Michal R solomon, et al,  « CONSUMER BEHAVIOUR A EUROPEAN PERSPECTIVE »,  P 294, 295 . 

  .226، 225ص  مرجع سبق ذكره، عنايب بن عيسى،  4
5  Gordon R. Foxall, op-cit, P82. 
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يبحث عن املعلومات ويعاجلها حىت يصل إىل االجتاه املالئم بناء على ما توفر لديه عقلية ومقصودة، ولذلك فهو 
منها، لكن قدرة الفرد تكون حمدودة ولذلك فهو خيتار كمية أو نوعية حمددة من هذه املعلومات، لكي يبين عليها 

م اجتاهه، ومن هنا فإن على املسوقني أن يعملوا على اختيار اخلصائص اهلامة واألساسي م وعالما ة يف منتجا
  .1ملساعدة املستهلكني على بناء اجتاهات إجيابية حنو هذه املنتجات

   (The social judgement approach) نظرية الحكم االجتماعي :الفرع الخامس

فإن أفراد  ،19612 سنة  M. Sherif & Hovlandاحلكم االجتماعي اليت طورها كل مننظرية حسب 
مناطق  حتدد اليت واألعراف والتقاليد والعادات املمارسات من متنوعة تشكيلة ويعتمدون جمموعة معينة يطورون

 املمارسات هذه .مهم اليت القضايا خمتلف يفهم بين املقبولة وغري املقبولة والسلوكيات لالجتاهات القبول
 قياس أجل ومن .اجتاهات مجاعيةللمجموعة أي  معايرياالعالية، تعترب  التقييمية جوانبها مع املشرتكة والتعاريف

 الفقرات من كاملة سلسلة حيوي استبيان إنشاء النظرية تقرتح معني، موضوع بشأن واجلماعية االجتاهات الفردية
ا اليت تلك إىل اإلشارة املستجوبني من يُطلب املوضوع، هذا حول احملتملة حمايدة  أو مقبولة غري أو مقبولة جيدو

موعة أجوبة استنتاج ميكن الفردية، األجوبة مث من. )ال مقبولة وال مرفوضة( مناطق القبول والرفض  تعكس اليت ا
 عن ينتج السلوك لتغيري األقصى احلد أن إىل االجتماعي احلكم نظرية تنبؤات تشري. اجلماعية واحملايدة لالجتاهات

يف إحداث  القبول منطقة يف تقع اليت تلك تتسبب أن احملتمل يف حني من احملايدة،منطقة  يف تقع اليت االجتاهات
ا فينظر إليها على منطقة الرفض يف تقع اليت أما تلك عملية املقارنة لدى املستجوب مع االجتاهات اجلماعية،  أ

تغيري رجال التسويق ه من السهل على أن Kurt Lewin أظهرويف هذا الصدد،  .3مجاعية اجتاهات تكون ما أبعد
استخدام اجلماعات املرجعية وقادة الرأي، كما أظهر أنه من السهل تغيري اجتاهات اجلماعة من تغيري بجتاهات اال

  .4اجتاهات فرد منعزل
  
  

                                                            
  .104، ص مرجع سبق ذكرهمحد الغدير ورشاد ساعد،   1

2 Sandy W smith et al, «A SOCIAL JUDGEMENT THEORY APPROACH TO CONDUCTING 
FORMATIVE RESEARCH IN A SOCIAL NORMS CAMPAIGN, COMMUNICATION THEORY », 
International communication association, 2006, P 143, 144. 
3 Sandy W smith et al, op-cit, P 143, 144. 
4 Ludovic Samalin, «ATTITUDES ET CROYANCES VIS-A-VIS DU TRAITMENT COMME VARIABLE 
INTERMIDIARES DU COMPORTMENT D’USAGE DU MEDICAMENT », Doctorat en Neurosciences, 
Ecole Doctorale des sciences de la vie et de la santé, Université  d’Auvergne, France, 2016, P 25.  
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  (Self-perception theory)نظرية إدراك الذات : الفرع السادس

من بني النظريات املفسرة لتشكل  ،1967سنة   Dary J Bemرية إدراك الذات املقدمة من طرفتعترب نظ
االجتاهات كبديل لنظرية التنافر املعريف، حبيث تؤكد على أنه يف حالة عدم تشكل االجتاهات من قبل حنو موضوع 
معني، فإنه ميكن تشكيلها من خالل مالحظة املستهلك لسلوكه اخلاص، أي أن السلوك هو الذي يقوم بتحديد 

م، لتفسري اخلاص سلوكهم مالحظة يستخدمون الناس وهذا يعين أن .1االجتاهات  أننا نفرتض كما متاماً  اجتاها
 اجتاه إجيايب لديه يكون أن أن املستهلك جيب على يفعلونه، وتنص هذه النظرية ما مبراقبة اآلخرين اجتاهات نعرف

 للشعور دوافع لديهم الناس ، ألن)حبرية اخليار هذا اختذ أنه افرتاض على( استهلكه أو اشرتاه إذا منتج معني حنو
م عن بالرضا  فلماذا حتديًدا، حدوثه بعد حنوه إجيايب اجتاه تكوين إىل بالعادة منتج شراء يؤدي قد وبالتايل،. قرارا
 سبيل على جيدا، أنفسهم يعرفون ال الناس هي أن الذايت، التصور االنطالق لنظرية ونقطة .؟2يعجبه مل إن يشرتيه
 الناس مسات جديدة يكتشف كيف النظرية كما تصف ال، أم القراءة حيب كان إذا ما الشخص يعرف ال املثال،

 يف قرأت هل( السابق سلوكهم من أنفسهم عن معلومات يستنتجوا أن هلم ميكن األساس، ففي أنفسهم، عن
 يف تؤثر فقد ال، أم موجودة املكافأة كانت سواء). الكتب؟ لقراءة مكافأيت متت هل( احمليطة والظروف) املاضي؟

 حنوها، إجيايب باجتاه إال املاضي يف القراءة تفسري ميكن ال املكافأة، غياب يف السابق؛ لسلوكهم الناس تقييم كيفية
   .3للمتعة وليس للمكافأة يقرأ أنه يستنتج أن للشخص ميكن ،املكافأةمع وجود  ذلك، من النقيض على

   Fazio & Zannaنظرية : الفرع السابع

ا وفقا ألسلوب تركز هذه النظرية على م فهوم قوة االجتاهات، حيث تشري إىل أن هذه األخرية ختتلف قو
إذ تعترب تلك الناجتة عن اخلربة الشخصية أقوى يف تأثريها من تلك اليت اعتمدت يف تكوينها على . تكوينها

ا . أو املتناقلة بني األفراد املعلومات اخلارجية أو اخلربة غري املباشرة ولقد مت ذكر هذه العناصر على أساس أ
ا األساسية، جند بأن أول  املصادر األساسية لتكوين اجتاهات املستهلك بشكل عام، ألننا وبالرجوع إىل مكونا

التجارية، حبيث تعترب حمرك هلا هو املكون املعريف املتضمن جلميع املعلومات املمكنة واملتاحة حول املنتج أو العالمة 
التجربة الشخصية أصدق مصدر هلذه املعلومات، حىت يتمّكن بعدها من تشكيل املكون الثاين املنعكس يف 

                                                            
  .49ص  مرجع سبق ذكره، ،ناصر بوشارب  1

2 Michal R solomon et al, op-cit, P  295 . 
3  Otto H.Swank, « THE SELF PERCEPTION THEORY VERSUS A DYNAMIC LEARNING MODEL », 
November 2006, P 3. Available on: https://repub.eur.nl/pub/8075/2006-0921.pdf 
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يف األخري إىل القيام بسلوك معني،  املشاعر واألحاسيس اليت تنتاب الفرد عقب تلقيه كما من املعلومات، مما يقوده
 .1جة خربة شخصية نظرا ملصداقية هذا املصدر أكثر من أي مصدر آخرويصعب تغيري معلومات تلقاها الفرد نتي

  النظرية الوظيفية : الفرع الثامن

، تؤكد أن قطاعات )مت التطرق إليها يف املبحث األول( Katz واليت طرحهاالنظرية الوظيفية لالجتاهات 
ألن نفس االجتاه ميكن أن يليب العديد من ( متباينةالسوق املختلفة قد يكون هلا نفس االجتاه ألسباب 

 .2تهامن خالل تغيري وظيفها وبالتايل كل قطاع سوقي سيتطلب إسرتاتيجية خمتلفة لتغيري ) االحتياجات الوظيفية
يعتقد الباحثون أنه من املمكن تغيري اجتاهات الشخص من خالل توصيل املعلومات مبا يتفق مع الوظيفة اليت هلذا 

أكثر فعالية يف احلالة اليت يكون فيها االجتاه مرتبط  ةاملنطقي املقاربةفعلى سبيل املثال، . اتاالجتاه هذه دعمهات
كما ميكن . 3املقاربة الرمزية هي األنسبكون تبوظيفة املنفعة، يف حني أن ما يرتبط بوظيفة التعبري عن القيم 

نتجات لدى هؤالء املستهلكني، من خالل تغيري على تغيري دافع الشراء ملختلف امل ايعملو  أن رجال التسويقل
الوظائف واخلدمات األساسية اليت تقدمها هذه العالمة التجارية عند اقتنائها، مع األخذ بعني االعتبار ما تقدمه 

 .4أخرى يف حميط الشراء بدائلهذه املنتجات من منافع وفوائد مل تكن موجودة يف 

املتعلقة بتشكيل وتغيري االجتاهات، واليت ميكن للمسوقني ت بعد التعرض بصفة وجيزة لبعض النظريا
ب املوايل نظام الدفع االلكرتوين، سنتطرق يف املطل االستفادة منها يف جمال التأثري على اجتاهات املستهلكني حنو

  .واليت تعترب مبثابة تطبيق هلذه النظريات يف الواقعإىل اسرتاتيجيات تغيريها 

 استراتيجيات تغيير االتجاهات: المطلب الرابع

تعقيدها وصعوبتها وتكلفتها الباهضة، إال أن اسرتاتيجيات تغيري االجتاهات تعترب جد مهمة بالرغم من 
ما، أو كان لديه اجتاه إجيايب حنو املنتجات  منتج حنو سليب اجتاه املستهلك لدى كان يف جمال التسويق، فإذا

 هذه االجتاهات، مث على تؤثر اليت الرئيسية املشكالت حتديد هو ملسوقنييواجه ا الذي التحدي فإن املنافسة،

                                                            
دراسة تأثير االتجاهات نحو بلد منشأ المنتج وعالمته التجارية على تقييم المستهلك الجزائري للمنتجات المحلية "فاتح جماهدي،   1

أطروحة دكتوراه، ختصص إدارة أعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ، "دراسة ميدانية للمنتجات االلكترونية والمشروبات: واألجنبية
  .24ص  ،2010/2011زائر، ، اجل3اجلزائر 

2  Gordon R. Foxall, op-cit, P 83. 
3 Alain D’astous et al, op-cit P 1.56 

  .36، ص مرجع سبق ذكره، لونيسي علي  4
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وميكن للمسوق أن خيتار االسرتاتيجية املناسبة سواء . انتهاج أحد اسرتاتيجيات التغيري جلعلها إجيابية قدر اإلمكان
ا، التغيري على أساس  منوذج متعدد السمات، أو من خالل تغيري الوظائف التحفيزية لالجتاهات، التغيري يف مكونا

 .الذكر يف الواقع وهذه االسرتاتيجيات تعترب تطبيقا للنظريات السالفة. عن طريق اإلقناع

  لالتجاه التحفيزية الوظائف استراتيجيات تغيير: الفرع األول

 كأحد الوظيفي النهج هذا يُعرف. ةالتحفيزي تهاوظيف تغيري هو االجتاه تغيري اسرتاتيجيات من واحدة
وعموما تعمل . تغيري مؤكد يف االجتاهالدوافع الذي سينتج عنه تغيري يف السلوك والذي سيؤدي إىل  تغيري أساليب

  1:كما يلي  ،االجتاهؤديها املنتج موضوع يأن اليت ميكن ربعة التغيري يف الوظائف األهذه اإلسرتاتيجية من خالل 

 ا تقدم خدمات ومنافع أخرى مل تكن وذلك برتوجي: تغيري االجتاهات من خالل وظيفة املنفعة ها على أ
  موجودة فيها من قبل، باإلضافة إىل أن املنتج ميتاز مبيزة تنافسية غري موجودة يف املنتجات املنافسة له؛

 حبيث أنه كلما زاد االجتاه حنو الدفاع عن النفس، كلما : تغيري االجتاهات من خالل وظيفة الدفاع عن األنا
ري اخلارجي، فمثال، كلما كان للمستهلك اجتاه سليب حنو شراء منزل بالتقسيط ألنه ال يتناسب مع قل احتمال التأث

مركزه، فإن رجل التسويق حياول تغيري هذا االجتاه بالتأكيد على ضرورة هذا األسلوب يف الشراء ألنه يقدم 
  الدفاع عن النفس؛تسهيالت تتناسب مع متطلبات احلياة، وكذا حتقق له مستوى األمن، وبالتايل 

 حبيث أنه يف كثري من األحيان عندما تتشكل اجتاهات من : تغيري االجتاهات من خالل وظيفة القيمة التعبريية
م سيقومون بالتعبري عنها بسلوك فعلي  قبل جمموعة من املستهلكني أو املستخدمني حنو منتجات جديدة، فإ

  تكون من خالل العروض اليت تلقى توافقا مع االجتاهات اإلجيابية؛وإجيايب حنوها، ومنه فإن طريقة التأثري عليهم 
 واليت تساعد على تنظيم وتصنيف املعلومات، وبالتايل تسهل : تغيري االجتاهات من خالل وظيفة املعرفة

 . تساعد يف تغيري االجتاه أحيانا يهفللمستهلك مهمة مجع املعلومات حول املنتج حمل االهتمام، وعليه 

  استراتيجيات تغيير االتجاهات من خالل التغيير في أحد مكوناته: الفرع الثاني

 االجتاهات تغيري إسرتاتيجيات تركز أن انطالقا من مبدأ التناسق وحسب نظرية التنافر املعريف، فإنه ميكن
 تغيري  يف االجتاه والذي سيؤدي حتما إىل .الثالثة من مزيج أو املشاعر والنوايا، املعتقدات، :مكوناته أحد على

  : الكلي، سنوضح ذلك يف النقاط التالية

                                                            
  .236، 234مرجع سبق ذكره، ص  ،"مدخل استراتيجي: سلوك المستهلك"، حممد إبراهيم عبيدات  1
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 تغيير المكون المعرفي  .1

ج شائع  أنه بتغيري  تنص علىوفعال لتغيري االجتاهات وهو الرتكيز على املكون املعريف، فالنظرية هناك 
يتم استخدام أربع اسرتاتيجيات تسويقية أساسية لتغيري  .سيتغريان يوالسلوك يالشعور املكونني  املكون املعريف، فإن

حبيث ميكن تغيري العنصر املعريف يف االجتاه بتغيري املعتقدات  و املكون املعريف الجتاهات املستهلك،أالبنية املعرفية 
، فيما يلي شرح أمهية املعتقدات، أو تغيري املعتقد حول املنتج املثايل احلالية، أو إضافة معتقدات جديدة أو حتويل

  1:هلذه االسرتاتيجيات

 ضمن هذه االسرتاتيجية تغيري املعتقدات حول أداء العالمة التجارية على مسة واحدة أو تت: تغيير المعتقدات
مع  متناسقةملعتقدات متيل أن تكون فحسب مبدأ االتساق فإن ا. هلاتقدمي حقائق أو بيانات حو ، من خالل أكثر

حد املعتقدات حول العالمة التجارية قد يؤدي إىل تغيري معتقدات أخرى لتبقى أ بعضها البعض، وبالتايل فإن تغيري
   .فيما بينهامتوافقة 

 يعترب معظم املستهلكني أن بعض مسات املنتج أكثر أمهية من غريها، لذلك غالبا ما : تحويل أهمية التغيير
م التجارية أاملستهلكني بحياول رجل التسويق إقناع  ا عالما األكثر  هي نسبيامبيزة ن تلك السمات اليت تتمتع 

 .أمهية
 قدات جديدة إىل معتقدات املستهلكإضافة معتب تغيري العنصر املعريف يف االجتاهيتم : إضافة المعتقدات، 
ا من حلماية أجهزة  "امتصاص الصدمات"ميزة   IBMطرحت شركة على سبيل املثال،ف الكمبيوتر احملمول اخلاصة 

الصدمات املفاجئة، خلقت هذه الطفرة التكنولوجية فائدة سوف يدجمها املستهلك بشكل متزايد يف احلكم على 
 .الكمبيوتر اخلاص به

 تصورات التتمثل االسرتاتيجية األخرية لتغيري املكون املعريف، يف تغيري : غيير االعتقاد حول المنتج المثاليت
االستخدام املكثف للمؤسسة من خالل ميكن تغيري االعتقاد حول املنتجات املثالية مثال ف .املنتج املثايلحول 

 بنشاط إنتاجيلى أن املؤسسة تقوم والذي يدل ع التعبئة والتغليفالتقليل من عمليات للمواد املعاد تدويرها أو 
  .اخل...للبيئةغري ملوث 

  : ستهلك من خاللكما ميكن تغيري املكون املعريف للم

                                                            
1  Del I.Hawkins et al, op-cit, P 400- 402. 
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 املقارن اإلعالن استخدام إمكانية االسرتاتيجية هذه تتضمن: المنافسة المنتجات حول المعتقدات تغيير، 
  . 1يف املنتجات املنافسة معينة خصائص تقدير يف يبالغ السوق كان يف حالة ما إذا تستخدم حبيث

  أي تغيير اإلحساس بالمنتج تغيير المكون العاطفي .2
ا املستهلكني إعجاب على التأثري املؤسسةيف هذه احلالة، حتاول   على مباشرة التأثري دون مبنتجا

 املعتقدات زيادة إىل ستؤدي املتزايدة يف املنتج الرغبة فإن املؤسسة يف ذلك، جنحت وإذا ،السلوك أو املعتقدات
 إىل اإلعجاب باملنتج سيؤدي أو رمبا،. املنتج إىل احلاجة حالة يف شراء سلوك إىل يؤدي قد الذي األمر اإلجيابية،

. اإلجيابية املعتقدات زيادة إىل واالستخدام الشراء يؤدي مث ذلك،ل احلاجة دعت إذا منتجات املؤسسة شراء
 اإلعالن على والتأثري الكالسيكي، التكييف: مباشر بشكل التأثري لزيادة أساسية طرق ثالثة املسوقون يستخدم

 :"التعرض جمرد"وطريقة  نفسه،

 الكالسيكي التكييف يف العاطفي املكون على املباشر للتأثري الطرق إحدى تتمثل: الكالسيكي التكييف 
 نقل سيتم الوقت، ومبرور واملوسيقى، الصور مثل مجهور املستهلكني آخر حيبهإرفاق املنتج باستمرار حبافز  يتم أين

 . املنتج إىل املضاف باحلافز املرتبط اإلجيايب التأثري بعض
 املوقع  أو اإلعالن، حنو االجتاه( باإلعالن اإلعجاب إن: اإللكتروني الموقع أو اإلعالن اإلحساس نحو

 ذات الويب مواقع فإن ، املثال سبيل على). املنتج حنو االجتاه( باملنتج اإلعجاب يف عموًما يزيد) االلكرتوين
 .حيوية األقل املواقع من إجيابية أكثر تكون املختلفة للحواس تروق واليت الغين احلسي احملتوى

 تفضيل أن على دليًال  هناك أن إال على الرغم من وجود جدل حول هذه االسرتاتيجية، :التعرض مجرد 
 اجتاه جيعل قد مناسبات عدة يف فرد إىل املنتج تقدمي أن يعين وهذا. التعرض هلا مبجرد أيًضا يزداد قد املنتجات

 تكرار فإن لذلك ،"اإلعجاب تولد األلفة" أن هو التعرض لتأثري الشائع والتفسري إجيابية؛ أكثرحنوه  الفرد
ـا، والشراء من يزيد قد) إعالنات التذكري(اإلعالنات عن املنتج   تغيري دون عنه املعلن للمنتج الالحق اإلعجاب 

  . 2األويل املعتقد هيكل
 تغيير المكون السلوكي .3

 أو اإلدراك وعلى على العاطفة مباشرةً  السلوك التأثري املتدرج وجدنا أنه ميكن أن يؤثرمن خالل منوذج 
 لتكلفة بشكلا املنتجات منخفضة اعنوأ أو ةلجديدا املنتجات ونلمستهلكا جيرب. واحد وقت يف كليهما

                                                            
1 Jean jacques Lambin & Chantal de moerloose, «LE MARKETING STRATEGIQUE ET 
OPERATIONNEL » , Edition Dunod, Paris, 7e Edition, 2008, P 118.  
2 Del I.Hawkins et al, op-cit, P 402- 403. 
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هذه  أحب هل( املعلومات هي مجع املشرتيات واهلدف من هذه ر،لتأثيا أو لمعرفةا ب عنصريغيا في ر،متكر
 استهالك أو شراء على الناس حث هي للتسويق الرئيسية املهمة فإن وبالتايل، .الرضا أكثر من حتقيق) العالمة؟

انية، العينات القسائم، وتعد. بالفعل جمديا االستهالك أو الشراء يكون أن ضمان مع املنتج شاشات العرض و  ا
 يؤدي ما غالبا السلوك ألن ،التجرييب السلوك لتحفيز الشائعة األساليب من األسعار وختفيضات  البيع، نقاط يف

  .1املستهلكة التجارية العالمة اجتاه القوية اإلجيابية إىل املواقف

ا، فمن  أي مقاومتها للتغيري عنداالجتاهات  ثباتحتليل وجتدر اإلشارة هنا، أنه ميكن  مستوى مكونا
سهل تغيري املشاعر من من األ، و )املرحلة العاطفية(من تغيري املشاعر ) املرحلة املعرفية(األسهل تغيري املعتقدات 

، يف حني أن )املعرفية والعاطفية(ويعترب اإلعالن مؤثرا يف املرحليتني األولتني ). املرحلة السلوكية(السلوكيات 
  . 2كثر تأثريا وسهولة يف املرحلة السلوكيةالتسويق املباشر هو األ

 االتجاهات للتغيير مقاومة: )13- 1( الشكل رقم

  
  
 

  
  

  

Source : Jacques Lendrevie & Julien Levy, op-cit, P 130 

   Fishbeinاستراتيجيات تغيير االتجاهات باالعتماد على نموذج : الفرع الثالث
  Fishbeinعلى النموذج املوسع لـ  Dussartاعتمد ،املساعدة لتغيري االجتاهقرتاح االسرتاتيجيات اال

  3 :، والذي صيغ على النحو التايل) الذي تطرقنا إليه سابقا(

  

  

  

                                                            
1Del I.Hawkins et al, op-cit, P 402- 403. 
2 Jacques Lendrevie & Levy, « MERCATOR », op-cit, P 130, 131 . 

  .230-  228ص  مرجع سبق ذكره،  عنايب بن عيسى،  3
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  في النموذج الموسع  (a) تغيير العنصر .1

وتتطلب  ،م اليت اعتاد املستهلك استعماهلااالسرتاتيجية يف تغيري األوزان النسبية ملعايري التقييتتمثل هذه 
إعادة تقدير خاصية معينة يف السلعة، ومثال ذلك إقناعه بأن اخلاصية الثانوية املستهلك بهذه االسرتاتيجية إقناع 

ا تليب حاجة ماسة    .لديهأفضل من اخلاصية املسيطرة أو املفضلة، وأ

 في النموذج الموسع  (b) تغيير العنصر .2

وتعترب هذه االسرتاتيجية من أكثر االسرتاتيجيات  ،أي تغيري معتقدات املستهلك حنو موضوع االجتاه
ن خالل  عن املنتج م استعماال يف ميدان االجتاهات، حبيث يعمل رجل التسويق على تغيري معتقدات املستهلك

  .يواإلعالن اإلقناعكافة طرق التأثري 

 في النموذج الموسع (A0) تغيير العنصر .3

دف هذه االسرتاتيجية إىل تغيري التقييم العام للمنتج بصورة مباشرة من خالل الرتكيز على خصائص 
االستعمال ووضعيات االستهالك بدال من اخلصائص اجلوهرية، حبيث تقوم على خلق حميط مناسب حول 

املنتج، وتستعمل عندما ال ميكن متييز املنتجات على أساس اخلصائص، وبناء على ذلك، فإن خلق  استخدام
  .صورة ذهنية ومتييز املنتج يبقى أمرا وثيق االرتباط باسرتاتيجية تغيري االجتاه

 في النموذج الموسع (BI) تغيير العنصر .4

وتستعمل عند إعداد املؤسسة للربنامج  ،لوكدف هذه االسرتاتيجية إىل إحداث تغيري مباشر يف نية الس
ا، وذلك لتشجيع مستهكلني جدد ع   .املنتج لى شراءاخلاص بتنشيط مبيعا

  اه باالعتماد على نظرية التوازنإستراتيجية تغيير االتج: الفرع الرابع
 اإلشارة، اعتمادا على نظرية التوازن وذلك من خالل اجتاهات املستهلكني بتغيري ميكن أن تقوم املؤسسة

امنتج عالقة إىل  هو بالبيئة معني؛ ففي اآلونة األخرية أصبح االهتمام سبب أو حدث أو جبماعة مرجعية ا
 مؤسسة بشأن رأيه مسؤول بيئيا مستهلك يغري قد املثال، سبيل على، كبري بشكل استخدامه يتم الذي السبب
ا يكتشف عندما  .1تعتمد على اإلنتاج األخضر أ

                                                            
1  Laura A. Lake, «CONSUMER BEHAVIOR FOR DUMMIES », Wiley Publishing, Inc, Indiana, 2009, P 
110. 
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 االجتماعي الحكمإستراتيجية تغيير االتجاه باالعتماد على نظرية : الفرع الخامس
 واليت، Rokitchتبىن هذه الطريقة على نظرية  ؛والعادات واملعتقدات اإلقناع عن طريق التغيري يف القيم أي

كوسيلة لتحقيق اإلقناع    Personal valuesتقوم على أساس إحداث التغيري يف هيكل القيم الشخصية للفرد
أي أن  ،هي أن تصرفات الفرد تنبع من القيم اليت حيملها ويعرب عنها هلذه النظريةإن الفكرة األساسية  .املطلوب

على ما   Rokitchويعتمد اإلقناع وفق منظور، امتثل مرجعا لضبط التصرفات السلوكية اليت يقوم  هذه األخرية
األسلوب فإن األفراد خيضعون استنادا هلذا حبيث ، (Comparative feed back) أمسته التغذية العكسية املقارنة

اليت حيملها األفراد  تلكمن خالله معلومات حقيقية حول ما حيملونه من قيم مقارنة ب يقدمون ،قيمللالختبار 
ذا ما اكتشف الفرد اخلاضع لالختبار أن بعض ما حيمله من قيم يتعارض مع إدراكه الذايت فإنه يشعر اآلخرون، فإ

لى ميول ومواقف سلوكية فإن التغيري فيها يؤدي إىل التغيري يف عبعدم الرضا عن نفسه، وألن هذه القيم تنطوي 
 .1االجتاه وبالتايل السلوك

  االتجاهات عن طريق اإلقناعاستراتيجية تغيير : الفرع السادس

نه حماولة لتغيري االجتاهات تعريفه أدف اجلهود التسويقية بصفة عامة إىل إقناع املستهلكني والذي ميكن 
مهها، دراسة أ التغيري يف االجتاهات عن طريق اإلقناع، من ريالعديد من الدراسات تفسوقد تناولت  ،2والسلوكات

ا    3:متكنوا من خالهلا من وضع منوذج يتكون من ثالث عناصر التالية  Hofland et alقام 

 المدخالت .1
 : تتألف من عوامل كثرية موزعة يف ثالث جمموعات فرعية

 واملكانة  ية، املوثوقية،نكاخلربة الف) اجلهة صاحبة اإلقناع(اإلقناعي  عوامل تتعلق مبصدر االتصال
 ؛اخل...االجتماعية

 عالنية مثل احملتوى، طبيعة الرسالة اإلعالنية، املفارقات واالختالفات يف الرسالة عوامل تتعلق بالرسالة اإل
 اخل؛...اإلعالنية

 مثل استعداده لالقتناع، ظروفه، مستواه التعليمي، مدى احرتامه : عوامل تتعلق بالشخص موضوع اإلقناع
 .اخل..لذاته

                                                            
  .258، 257ص ، 2006، 1، احلامد للنشر والتوزيع، عمان، ط"مدخل اإلعالن: سلوك المستهلك"كاسر نصر املنصور،   1

2  Gordon R. Foxall, op-cit, P  74.  
  .256، ص مرجع سبق ذكرهكاسر نصر املنصور،    3
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 العمليات الذهنية المساعدة .2
تشمل جمموعة من األنشطة الذهنية اليت تساعد يف زيادة قابلية الفرد الستقبال الرسائل اإلقناعية املوجهة 

  هي االنتباه، الفهم، االستيعاب مث امليول حملتوى الرسالة؛و له، 

 المخرجات .3
 .قناعيةهي النتيجة املتوقعة من العملية اال      

والذي تأخذ شكل التغيري يف االجتاه، ) النتيجة املتوقعة(اإلقناعي ويرى أصحاب هذا النموذج أن األثر 
   .يكون تغيريا يف الرأي أو اإلدراك أو الشعور ميكن أن 

املكون املعريف، العاطفي : عناصر ثالثة من االجتاه يتشكل، نستخلص أن من خالل هذا المبحث
واحد أو متعدد األبعاد، ويتأثر االجتاه بعدة عوامل  بعدمن خالل  خرى تصفهأ مقارباتن هناك والسلوكي، رغم أ

ذا ميكن اجل زم بإمكانية التأثري داخلية خاصة باملستهلك وأخرى خارجية، من بينها التجربة واخلربة املكتسبة، و
  .  الءم مع العروض اليت تقدمها املؤسساتعليه ليت

  المستهلكين  قياس اتجاهاتمعالم : الثالث المبحث

املتجر، أو متوسط  علىإذا كان من السهل قياس املسافة، املدة، عدد املرات اليت يرتدد فيها املستهلك 
و نيته يف العودة إىل أاملبلغ الذي ينفقه، فإنه من غري املمكن إعطاء تقدير كمي الجتاه املستهلك حنو العالمة، 

هذه املتغريات هي تركيبات نفسية كامنة، ال ميكن كون   ما،املتجر، أو الرضا الذي شعر به عند استهالكه ملنتج 
ا من السلو  ومبا أن  .كمالحظتها مباشرة، ولكن ميكن للباحثني تقييمها من خالل طرح األسئلة أو االسرتشاد 

املستهلك كونه أحد العناصر األساسية اليت تساعد رجل  سلوك دراسات يف مركزيًا موقًعا االجتاه حيتل مفهوم
 هذا سيتناول. التسويقية البحوث أعمال من األكرب هذا املتغري شغل اجلزء قياس فإن التنبؤ به، التسويق يف 

   .االجتاه لقياس الباحثونالتقنيات واملقاييس اليت يستخدمها  خمتلف املبحث

  قياس مكونات االتجاهات :  المطلب األول

، )املكون املعريف(املعتقدات : ثالث عناصر االجتاهات مكونة منعلى أن  اتفق العديد من الباحثني 
مقاييس  تتضمنقياس االجتاهات عملية  بالتايل ،)املكون السلوكي(، ونيات السلوك )املكون العاطفي(املشاعر 
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قياس املكون  ،)اخل...سعر، إدراك التموقع معرفة القياس الوعي، معرفة املنتج، (املعريف  قياس املكون :املكونا
   ).نوايا الشراء، وما إىل ذلك( يالسلوكقياس املكون ، و )اخل..التفضيل، القرب، التعلق، (العاطفي 

  قياس المكون المعرفي لالتجاه: الفرع األول

وعليه، . يتكون املكون املعريف لالجتاه يف معلومات، معتقدات وتصورات املستهلك عن موضوع االجتاه
   2:ويتم ذلك بالطرق التالية.1فه ويدركه الفرد عن موضوع االجتاهيتعلق قياس اإلجابة املعرفية بقياس ما يعر 

 الوعي بالمنتج / قياس الشهرة .1

وهناك نوعني من  ،املستهلك بوجود املنتج، أي قياس نسبة فئة املستهلكني الذين يعرفونه معرفة هي
 باملنتج االستشهاد على األفراد قدرة أي التلقائية، الشهرة األسئلة اليت تقيس شهرة املنتج، األوىل تتمثل يف قياس

: مثل بسؤال اإلدراك، أو مبساعدة أنظمة الدفع االلكرتوين اليت تعرفها؟ أنواع هي ما: مفتوح، مثل سؤال على رداً 
 بني أنظمة الدفع االلكرتونية املقرتحة، ما هي األنواع اليت تعرفها؟ من

 للمنتج الموضوعية السمات حول الفردية المعتقدات أو قياس المعلومات .2

 قياسها، أو/ و مالحظتها -األقل نظريًا على -ميكن  خبصائص) الوظيفية أو(املوضوعية  السمات تسمى
ا املوضوعية تتمثل يف حالة يف املثال سبيل على  غياب احملرك، عصبية الكبح، مسافة :السيارات، فإن مسا

  التصادم؛ اختبار حتليل بعد للتأثري ومقاومتها املناورة، على القدرة الركاب، مقصورة يف املتداخلة الضوضاء

  بموضوع االتجاه المرتبطة الرمزية والتداعيات الشخصية سماتقياس  .3

 بل خبصائص ينسبها الفرد بطريقة موضوعي، بشكل منها التحقق ميكن ال يتعلق األمر هنا خبصائص
ا جتارية عالمةينظر املستهلك إىل  أن ميكن: مثال ،موضوع االجتاه إىل ذاتية  قدمية، أو عصرية للعطور على أ

 .اخل...عادية أو فخمة
  قياس المكون العاطفي لالتجاه: الفرع الثاني

العموم، ما  على: السؤاليتم قياس املكون العاطفي، سواء بقياس االجتاه العام للمستهلك، باإلجابة على 
أو بقياس الرضا،  )للغاية موات غري موات؛ غري حيادي؛ ما؛ حد إىل موات موات؛( ؟X العالمة حول هو رأيك

                                                            
  .114، ص مرجع سبق ذكرهمولود عبد العزيز حواس وكلثوم يوسف ألبز،   1

2 Denis Lindon & frederic Jallat, « LE MARKETING: ETUDES, MOEYNS D’ACTION,,STRATEGIE », 
Edition Dunod, Paris, France, 6e Edition, 2010, P 48, 49. 
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 غري ما،  حدٍ  إىل راض جًدا، راض أنت هل :، مثلموضوع االجتاه عن الفرد رضا حول أسئلة طرح خالل من
 قياس املكون العاطفي لالجتاه من خالل ميكن كما  ،1معه؟ تتعامل الذي املصرف عن راٍض متاما غري أو راضٍ 

. األفضلية ترتيبا تنازليا حسب  العالمات برتتيب بالطلب منه بالقيام املستهلك لتفضيالت ترتييب مقياس استخدام
 كونه سلبيات إال أن له التفضيالت، ترتيب عن بدقة بالرغم أن البيانات املتحصل عليها من هذا املقياس تكشف

 قياس املمكن من العيب، هذا ولتجاوز ).االجتاهقوة (تقديري أي ال يعرب عن درجة التفضيل لدى املستجوب  غري
 التجارية العالمة املثال، سبيل على ،-سنتطرق إليه الحقا–التمايز يف املعاين  مقياس باستخدام العاطفي املكون

  2.تفضيال األقل التجارية املفضلة مقارنة بالعالمة

 قياس المكون السلوكي لالتجاه:  الفرع الثالث

 أثناء ، ففي)السلوكي املكّون( الثالث املكّون قياس على االجتاه قياس حول الدراسات من العديد تركز
تشكل امليل للفعل لديه، مرجحا كل اجتاه منها  جماميع يف اجتاهاته املستهلك ينِظم السلوك أو للفعل مرحلة امليل

 .عنه ابتعاده أو ما الجتاه الكلي التفضيل صورة يف ذلكو املدركة،  ألمهيتهتبعا 

 املستهلك نوايا صورة يف الدراسات من العديد يف) السلوك أو للفعل امليل(لالجتاه  الثالث املكّون ويقاس
 متجر مع التعامل صورة يف أو معّني  متجر مع التعامل صورة يف أو معّينة عالمة أو ما ملنتج شرائه احتمال أو

 للوقوف ضروري شيء املستهلك لدى الشراء نوايا فقياسجماالت؛  ذات االجتاهات سالمل وهذا باستعمال بديل،
 بعّدة الشراء نوايا قياس ويتم املؤسسة، قبل من املنتهجة اإلسرتاتيجية التسويقية فعالية عدم أو فعالية مدى على
  4 :يلي ما أبرزها ،3طرق

  مقياس النية السلوكية أحادي البعد أو النزعة .1
هل تنوي استعمال بطاقة الدفع : توفر النية لديه لشراء منتج ما، مثالمبعىن سؤال املستهلك املرتقب عن 

  (  ).ال (   )         االلكرتوين؟        نعم 

                                                            
1 Denis Lindon & frederic Jallat, ibid, P 49, 50. 
2 Bousahla Mohamed, op-cit, P 180 

   183. ص ،2007، مصر ،اجلامعية الدار ،"التسويق بحوث" ،بكر أبو حممود مصطفىو  الصحن فريد حممد  3
  .287، 286، ص 2015، 1، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط "تحليليمدخل منهجي : بحوث التسويق"ناجي ذيب معال،   4
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وحبصر إجابات أفراد العينة املدروسة حنصل على نسبة تعكس تكرارات من سيقومون باستعمال بطاقة 
وغري دقيقا، لذلك جلـأ الباحثون إىل الدفع االلكرتوين ومن ال ينوي ذلك، واحلقيقة أن هذا املقياس يعترب مضلال 

  .استخدام مقاييس أكثر دقة 

   (Multidimensions measures)عددة السلوكية ذو أبعاد متمقياس النية  .2
 المتعددة السلوكية ذو األبعادمثال لمقياس النية   :)14-1(الشكل رقم

  
  

  

 

Source : Leon G.Shiffman & Joseph L.Wisenblit, «CONSUMER BEHAVIOR », Global 
Edition, Tokyo, 11th Edition, 2015, P 177 

يعترب هذا املقياس أكثر دقة من املقياس ذي البعد الواحد، فهو يقيس مستويات خمتلفة من احتمالية 
  .إذا كانت اإلجابة نعم فإن هذه اإلجابة تكون مرجحة باحتمال معني االستعمال، وبالتايل

 مقياس النية السلوكية المقرونة بالوقت .3
هو مقياس أكثر دقة من املقياس السابق، حياول فيه الباحث إجياد نوع من االقرتان بني احتمالية الشراء 

أن يتم فيه الشراء، مبعىن أن يسأل املستهلك عن نيته الستعمال الذي ميكن ) الوقت(وبني النطاق الزمين ) النية(
   ،)أشهر 6أو  3مثل ( نظام الدفع االلكرتوين خالل فرتة زمنية معينة 

وإذا كان  وبتجميع إجابات كل أفراد العينة املدروسة، فإنه ميكن الوصول إىل عملية قياس للنية الشرائية أكثر دقة،
  .فإن نية االستعمال تكون مقبولة وميكن اعتبارها مؤشرا للسلوك، والعكس صحيح% 50املعدل العام أكثر من 

 ية المقرونة بالوقتالنية السلوك مثال لمقياس:  )15- 1( الشكل رقم
  

  

  

Source : Leon G.Shiffman & Joseph L.Wisenblit, op-cit, P 177 
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  أساليب قياس االتجاهات: المطلب الثاني

 بعضها لقياس اجتاهات املستهلكني، يعتمد األساليب املنهجية املختلفة من جمموعة املسوقون يستخدم
م، ويستندقياس آراء املستهلكني باعتبارها  على بناء عن يفعلونه  ما إىل اآلخرون تعبريات لفظية عن اجتاها

ا من السلوك الظاهر للفرداالعتقاد بأن االجتاهات  ، ستناول فيما يلي هذه تكوينات افرتاضية يستدل 
  : األساليب

   (Observation of behavior)مالحظة السلوك  :الفرع األول

نعتمد على  لذلكألننا كأفراد ال نستطيع الدخول إىل عقول املستهلكني وحتديد أمناطهم السلوكية، 
م من خالل األمناط السلوكية اليت جيري مالحظتها، كما  ؛ من بينهاأساليب غري مباشرة يعترب استنتاج اجتاها

 عليهة عن اجتاهات املستهلكني باالعتماد أسلوب املالحظة ذو فائدة كبرية بالرغم من أن الوصول إىل نتائج مقبول
ما جتدر اإلشارة إليه هنا . الصعبة اليت ال ميكن التحكم مبسارها ونتائجها الفعلية لكثرة ما يتم مالحظته من األمور

كبرية مبوضوعيته حول االجتاهات اليت استنتجها من سلسلة أن املالحظ جيب أن يكون لديه تدريب عال وثقة  
ا بطريقة سليمةاملالحظات ال    .1يت قام 

  أنواع المالحظة السلوكية: )16- 1(الشكل رقم 

  
  

  

  

Source : Naresh Malhotra et al, «Marketing Research –An Applied Approach », Pearson 
education limited, United Kingdom, 5th Edition, 2017, P 294 

 
ثالث  إىل ا،إدار  طريقة حسب فتصن املالحظة تقنيات أن، يظهر درج أعالهمن خالل الشكل امل

 الباحث يالحظ ،الشخصية المالحظة األثر؛ يف وحتليل اإللكرتونية املالحظة ،الشخصية املالحظة :أصناف هي
 فقط يسجل بل ا، التالعب أو مالحظتها يتم اليت الظاهرة على السيطرة ويتفادى حدوثه، عند الفعلي السلوك

 متجرًا معينا يدخلون الذين املتسوقني وعدد والزمن الوقت الباحث يسجل قد املثال، سبيل على حيدث، ما
 ومواقع املتجر تصميم يف املعلومات هذه تساعد أن ميكن. وصوهلم مبجرد األماكن األكثر تدفقا عليها ويراقب

                                                            
  .227، ص مرجع سبق ذكره، "مدخل استراتيجي: سلوك المستهلك"حممد إبراهيم عبيدات،   1

 

 تقنیات المالحظة 

 تحــلیـل األثــر المالحظة االلكترونیة المالحظة الشخصیة
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 استخدامها ، يتماإللكترونية المالحظة أما .)Marchandisingفن العرض البيعي (البضائع  وعرض الرفوف
 تتطلب وقد بشريني، مراقبني من بدالً  إلكرتونية أجهزة الحق، عرب وقت يف لتحليله املستمر السلوك لتسجيل

 املباشرة املشاركة تتطلب ال اليت اإللكرتونية األجهزة بني للباحثني، ومن املباشرة املشاركة تتطلب ال األجهزة أو
 على التلفاز تقوم باحتساب نسب املشاهدة للقنوات التلفزية، عرب تثبيت جهاز خاصاألجهزة اليت  للباحثني،
 مجع على وهي طريقة تقوم: األثر تحليلهو  النوع الثالث. من قبل املشاهد ضبطها يتم اليت القناة لتسجيل
مت يف املاضي، فمثال يرتك متصفحي االنرتنت آثارا ميكن  سلوك على األدلة أو املادية اآلثار أساس على البيانات

 يف خمزَّن تعريف رمز وهي عبارة عن، Cookiesحتليلها لدراسة سلوكهم من خالل تقنية ملفات تعريف االرتباط 
 الويب لتسجيل مواقع يستضيفون الذين واألفراد الشركات تستعمل خاص بكل مستخدم، الويب متصفح

باإلضافة إىل مجع معلومات تتعلق  ،صفحة كل  يقضيها يف اليت الدقائق وعدد الزائر يتصفحها اليت الصفحات
بيانات  قاعدة يف حفظها ويتم ،)املعلومات هذه بإدخال قام إذا(اهلاتف اخلاص بالزائر  ورقم عنوان باسم،

م التسويقية   . 1ليستخدمها موظفي التسويق يف إعداد اسرتاتيجيا

  البحوث النوعية :الفرع الثاني

بني (عينات صغرية من األفراد  تغطي واليتمن بني أساليب قياس االجتاهات، أسلوب البحوث النوعية، 
، ويكون هؤالء األفراد ذوي مالمح خمتلفة، لذلك ال ميكن أن )فرد، اعتمادا على األدوات املستخدمة 150و 10

بعدد األشخاص املستجوبني، ألن حتليل املعلومات اليت كما أن مدة البحوث مهمة مقارنة   ،للمجتمعتكون ممثلة 
ميكن أن (مت احلصول عليها واليت تتطلب تواجد علماء النفس أو علماء النفس االجتماعي يأخذ وقت طويل 

وميكن للبحوث النوعية أن تستعمل لوحدها لفهم سلوك املستهلك، كما  ؛)ساعات 3إىل  2تستمر املقابلة ملدة 
وهناك عدة . 2جنبا جلنب مع البحوث الكمية وذلك يف حالة ضرورة تفسري أسئلة االستبيان ميكن أن تستعمل

  : أساليب فرعية للبحوث النوعية
  (Depth Interview)المقابالت الشخصية المعمقة  .1

ا ذلك الرتتيب احملكم ومتدرج اخلطوات، واهلادف إىل معرفة : "تعرف املقابالت الشخصية املعمقة بأ
وامليزة الرئيسية . "3الدوافع واالجتاهات واألسباب الكامنة وراء سلوك الفرد، حنو شيء أو موضوع أو منتج معني

                                                            
1 Naresh Malhotra et al, «Marketing Research –An Applied Approach », Pearson education limited, United 
Kingdom, 5th Edition, 2017, P 292, 294. 
2 Claude Demeure, «AIDE MEMOIRE MARKETING », Edition Dunod, Paris, France,  6e Edition, 2008, P 
54. 

  153، ص 2002، 3، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط "األسس، المراحل والتطبيقات:بحوث التسويق"حممد إبراهيم عبيدات،   3
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ا قادرة على جذب االنتباه من خالل املنتجات والعبوات واإلعالنات وتوضيح األسئلة  هلذه املقابالت هي أ
اوطول  املرتفعةالصعبة، أما مساوئها الرئيسية فتتمثل يف التكلفة  ا خاضعة لتحيز الباحث وحتريفه مد ، كما أ

  .1على الشخص الذي جتري معه املقابلةللنتائج حيث أن مظهر املقابل وأسلوبه يف طرح األسئلة قد يؤثر 

  (Focus –Group Interview)  المقابالت الجماعية المركزة .2

ا شكل من أشكال البحوث النوعية اهلادفة إىل :"تعرف املقابالت اجلماعية املركزة أو مجاعات الرتكيز بأ
التعرف على أراء عينة صغرية جدا من املستهلكني أو املستخدمني احلاليني أو احملتملني ملنتج ما، واليت من خالهلا 

موعات املدروسة من األفراد ، ويعترب هذا النوع أكثر فعالية من "2املنتجحنو هذا  يتم التعرف على اجتاهات ا
موعة حيفزهم على التحدث واإلبداع، ويتم استخدام املقابالت اجلماعية  املقابالت الفردية، ألن تنوع أعضاء ا

للحصول على كمية كبرية من املعلومات حول موضوع معني لدراسته وبسرعة، ولكنها ليست فعالة لتحليل 
  .3ميقةالدوافع الع

   (Projection Methods)اإلسقاطية  األساليب .3

دف هذه الطرق إىل الكشف عن بعض أوجه اجتاهات املستهلكني ودوافعهم اليت يصعب احلصول 
عدم الثقة، : عليها بالطرق املباشرة املعروفة كاملقابالت املعمقة، أو املقابالت اجلماعية، وذلك ألسباب كثرية أمهها

جتاهاته، أو أنه قد يكون غري مؤهل للحصول على أو احلياء، أو املراقبة الذاتية، أو أن الفرد املبحوث جيهل حقيقة ا
انني، أو حىت  رمنيمعلومات منه كاألطفال أو املرضى النفسيني، أو ا بدون عادة  وتستخدم هذه األساليب. 4ا

على عبارات أو أشكال  هذه الطرق تدخل من جانب الباحث أو التأثري على إجابات املستهلكني، حتتوي
أنه ميكن استنتاج دوافع الشخص ، وتفرتض بتفسريها أو معاجلتها بطريقة أو بأخرى غامضة يقوم املستهلك

نطقة الالوعي لتلك حيث يقوم دون أن يدري بإسقاط شعوره الكامن يف م ،وشعوره الداخلي من خالل آرائه
إلجابات واستنتاج وإمنا يتم حتليل كل ا ،اآلراء يف صور خمتلفة، وعادة ال تكون هناك إجابات صحيحة أو خاطئة

وجتدر اإلشارة أن تنفيذ األساليب اإلسقاطية يتم بطريقة عملية عن طريق خرباء مؤهلني يف . دوافع الشخص منها

                                                            
  .167، ص  2009، 2ط ، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، "مبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيق"زكريا أمحد عزام وآخرون،   1
  .148ص  مرجع سبق ذكره،، "المراحل والتطبيقات ،األسس :بحوث التسويق"حممد إبراهيم عبيدات،   2

3 Claude demeure, op-cit, P 56. 
، دار صفاء للنشر "المؤثرات االجتماعية والثقافية والنفسية والتربوية: سلوك المستهلك"إياد عبد الفتاح النسور ومبارك بن فهيد القحطاين،   4

  .191ص ، 2013، 1والتوزيع، عمان، ط 
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تزود الباحثني  وأن هذه الطرق ،جمال علم النفس، علم االجتماع، علم التسويق وسلوك املستهلك وغريها
ا تساعدهم وبشكل   كبري على الكشف عن الدوافع واألساليب اليت أدت إىل مبخزونات معلوماتية ضخمة، كو

وتنقسم االختبارات اإلسقاطية إىل نوعني . هذا االجتاه أو السلوك املعلن من قبل األفراد حنو هذا الشيء أو ذاك
إلجابة عن األسئلة شفهيا أو كتابيا، ي اليت تقوم على استخدام الكلمات لطرق اإلسقاط اللفظ: رئيسيني مها

اليت تتيح للمستهلكني فرصة التعبري عن شعورهم الداخلي ودوافعهم من خالل الصور  اإلسقاط التصويريوطرق 
عند سؤال األطفال أو حىت البالغني عن رضاهم حول شيء ما، ميكن استعمال الوجوه مثال، ، ف1والرسوم

  .Smileys2 الضاحكة 

 (L’échelle imagée)  ةمقياس التصويريمثال لل:  )17-1(الشكل رقم

  
  

، 2، ج 2، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط "عوامل التأثير النفسية: سلوك المستهلك" عنايب بن عيسى،: المصدر
  .221، ص 2010

   (Self _ report attitude scale)أسلوب التقرير الذاتي أو االستبانة  : الفرع الثالث

الشائعة يف حقل سلوك املستهلك، باإلضافة إىل شيوع استخدامه يف يعترب هذا األسلوب من األساليب 
باختصار، يتضمن هذا األسلوب إعداد استبانة يتم توجيهها . حقول أخرى كعلم النفس وعلم النفس االجتماعي

  .3لعينة من املستهلكني املعنيني مبوضوع االجتاه، وذلك ملعرفة أرائهم ومشاعرهم حنو سلعة، خدمة أو أي موضوع

ستبانة األداة األكثر انتشارا أو استخداما جلمع البيانات األولية بطريقة االستقصاء، فهي عبارة وتعترب اال
عن جمموعة من األسئلة املعربة عن متغريات البحث يتم وضعها وفق إطار علمي حمدد تطرح على األفراد املبحوثني 

م لغرض احلصول على املعلومات منهم من خالل اإلجابة على األسئلة الواردة فيها للتعرف على آرائهم  واجتاها
م حنو   1:تنيالتالي يتنيصااخل االستبانةجيب أن يتوفر يف و . 4متغريات البحث وسلوكيا

                                                            
  .بتصرف. 43 – 41ص مرجع سبق ذكره، األطروحة،  حواس، مولود  1

2 Jacques Lendrevie & Levy, « MERCATOR », 11e edition, op-cit, P 91. 
  .227، ص مرجع سبق ذكره، "استراتيجيمدخل  :سلوك المستهلك"حممد إبراهيم عبيدات،   3
، ص 2016، 1، دار اجلنان للنشر والتوزيع، اململكة األردنية اهلامشية  عمان، ط "إدارة التسويق وفق منظور قيمة الزبون"أنيس أمحد عبد اهللا،   4

69.  
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 المصداقية (Validity) : املستجوب؛أي مدى قدرة االستبيان على التعبري فعال عن رأي وقناعة  
 الثبات (Reliability)  :مبعىن أن تقيس االستبانة ما صممت لقياسه فعال وليس ألي شيء آخر.  

 املعلومات أنواع من العديد على للحصول استخدامها ميكن مرونتها؛ حبيث هي لالستبانة الرئيسية وامليزة
 يتمكن ال األحيان، بعض ففي املشاكل؛ هذه الطريقة بعض تواجه ومع ذلك، .املواقف من العديد يف املختلفة

ماالستبيان أسئلة على اإلجابة من األشخاص  يفعلونه فيما أبداً  يفكروا مل ،التذكر يستطيعون ال: ، سواء أل
االستبيان عندما يقدمه أشخاص غري معروفني، عندما يتعلق  على الرد يف راغبني غري املستجوبني يكون قد وملاذا،

ا األمر بأشياء  اإلجابة يعرفون ال عندما حىت االستطالع أسئلة على خاصة، كما ميكن للمستجوبني الرد يعتربو
 وأخريًا،، رضيةمٌ  إجابات بإعطائه املستجوب قد حياولون مساعدة اطالعاً، أكثر أو ذكاءً  أكثر ليبدوا فقط

 يف التدخل من باالستياء يشعرون قد أو قد ال يأخذون الوقت املناسب لإلجابة، املشغولون ألشخاصا
م   .2خصوصيا

املقابلة الشخصية، : بإحدى الطرق اآلتية ويف حالة اتباع طريقة االستقصاء، فإنه ميكن مجع البيانات
ا وحمددات استخدامها يد أو عرب االنرتنت،اهلاتف، الرب   . 3ولكل من هذه الطرق والوسائل مزاياها وعيو

   طرق توزيع االستبيان): 2- 1(الجدول رقم 

  

  

  

  

  
Source : Philip kotler & Gary Armstrong, op-cit, p  109 . 

                                                                                                                                                                                          
  .166، ص  مرجع سبق ذكره، وآخرون زكريا أمحد عزام  1

2 Philip kotler & Gary Armstrong, op-cit, p  110  
  .414، ص 2007، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر، "التسويق المعاصر" حممد عبد اهللا عبد الرحيم،  3

  بلةنوع المقا                    
  الخصائص      

  من خالل االنترنت  الشخصية  من خالل الهاتف  من خالل البريد

  جيد جيد جيد  ضعيف  المرونـة
  جيد جيد  مقبول  جيد  كمية البيانات الممكن جمعها

  مقبول  ضعيف  مقبول  ممتاز  الرقابة على تأثيرات المستقصى
  ممتاز  جيد ممتاز  مقبول  رقابة العّينة

 ممتاز  جيد ممتاز  ضعيف  البياناتالسرعة في جمع 
 جيد  جيد  ضعيف  ضعيف  معدل االستجابة

  ممتاز  ضعيف  مقبول  جيد  التكاليف
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  ساللم قياس االتجاهات: المطلب الثالث

إجيابية أو  تكان إذا ما مسار االجتاهات أي فقط ملعرفة الباحث ال حيتاج فعالة، تسويقية خطة لتطوير
ا أيضا إىل تقديرحيتاج  ولكن سلبية، من .  1)للغاية مواتية غري مواتية، غري ،حمايدة مواتية، للغاية، مواتية( شد

التقنيات السابقة، فإنه ميكن قياس ، وباإلضافة إىل هلا مسار وهلا قوةهذا املنطلق وباعتبار أن االجتاهات 
، 2االجتاهات عرب البحوث الكمية باستخدام سالمل القياس، تسمح بقياس مسار وشدة االجتاهات حنو موضوع ما

 ؛ وقد3حنو موضوع ما املستهلك الجتاه بياين أو/ و رياضي متثيل على للحصول املستخدمة القياس أي هي أداة
السالمل املقارنة واليت تستخدم : االجتاهات، واليت تصنف إىل قسمنيقياس  سالمل من العديد الباحثون طور

اليت تدرس اجتاهات املستهلكني حنو موضوع س الوقت، والسالمل غري املقارنة للمقارنة بني عدة مواضيع يف نف
  .مستقل عن املواضيع األخرى، سنتناول البعض من هذه السالمل يف هذا العنصر

  أنواع ساللم قياس االتجاهات): 18-1(الشكل رقم

  

  

  
  

Source : Paurav Shukla,  «MARKETING RESEARCH», bookboon Edition, 1st Edition, 
2008, p 68. 

  
  
  
  
  

                                                            
1 Bousahla Mohamed, op-cit, P 146. 
2 Jacques Lendrevie & Levy, « MERCATOR », 11e edition, P 101. 
3 Bousahla Mohamed, op-cit, P 146. 

  ساللم قیاس االتجاھات

 الساللم غیر المقارنة

 س التصنیف المستمرمقایی مقاییس التصنیف المنفصل

  Likertسلم   stapelسلم  س التمايز في المعانيامقي

 الساللم المقارنة

 سلم المقارنات الزوجیة  -
 السلم الترتیبي  -
 المجموع الثابتسلم  -
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  (Comparative scaling)  الساللم المقارنة:  الفرع األول
  : هناك العديد من املقاييس املناسبة للدراسات املقارنة مثل

   (Paired comparaison scale) الزوجيةسلم المقارنات  .1
 من واحد اختيار املستجوبني من يُطلب فيه ،1من أهم أنواع سالمل املقارنة الزوجيةيعترب سلم املقارنات 

 العالمة اليت يفضلها مبعرفة الباحث يهتم: املثال سبيل على حمدد، على أساس معيار بديلني أو أكثر بني
 الزوجيةاملقارنات  سلم باستخدام ،ج ب، أ،: األسنان ملعجون خمتلفة جتارية عالمات ثالثة بني املستهلكني

 :وهي بنيللمستجو  أسئلة ثالثة سيخلق

 ؛ب التجارية أ والعالمة للعالمة التجارية األسنان معجون بني التفضيل -

 ؛ج التجارية والعالمة للعالمة التجارية ب األسنان معجون بني التفضيل -

  .ج التجارية والعالمة للعالمة التجارية أ األسنان معجون بني التفضيل -

 احلصول يتم البدائل، ومنه فالبيانات اليت بني ترتيب توليد إىل الزوجيةسلم املقارنات  استخدام يؤدي
علنية، إال  وخيارات مباشرة عن مقارنة تكشف أن ميكن حبيث ،بطبيعتها هي بيانات ترتيبية من هذا السلم عليها

    .2ممال للباحث أسلوبًا الزوجيةسلم املقارنة  صبحوإال أحمدوًدا،  البدائل عدد يكون أن املفيد أنه من

 السلم الترتيبي  .2

عرض عدة  يتم أين ،الزوجية سلم املقارنات بعد استخداما األكثر الثانية الطريقة الرتتيبية املقاييس تعترب
 معجون عالمات تصنيف مثل ،معني ملعيار وفقا ترتيبها منهم والطلب الوقت نفس يف بدائل على املستجوبني

 2 ورتبة املفضلة، التجارية للعالمة 1 الرتبة إعطاء املستجوبني من يُطلب عام، بشكل. لتفضيلهم وفقا األسنان
بالنسبة  احلال هو كما ؛العالمة األسوء بالنسبة هلم وهي ،n رتبةال حىت ذلك، إىل وما تنازيل، برتتيب ذلك بعد

 من النوع هذاويتوافق  ترتيبية، بطبيعته؛ وخمرجاته عبارة عن بيانات مقارن املقياس هذا فإن الزوجية، املقارنات لسلم
 املستجوبني كما أن معظم  الالعقالنية،ويقضي على األجوبة  أقل وقتا الشراء، ويستغرق سلوك مع أكثر املقاييس
ا هو التقنية هلذه الرئيسي أما العيب ،بسهولة عملية الرتتيب يفهمون   .3فقط ترتيبية بيانات تنتج أ

                                                            
  .217ص  مرجع سبق ذكره، عنايب بن عيسى،  1

2 Paurav Shukla,  «MARKETING RESEARCH», bookboon Edition, 1st Edition, 2008, P 69,70. 
3 Bousahla Mohamed, op-cit, P 159. 
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  (Constant sum scale)  سلم المجموع الثابت .3
يب أن يوزع  يتطلبهذا النوع من السالمل   .نقطة بني خاصيتني أو أكثر حسب أمهيتها 100من ا

  -استعمال الدفع االلكتروني –مثال لسلم المجموع الثابت ): 19-1(الشكل رقم

  

  

  
  

  220عنايب بن عيسى، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

يوليها يالحظ أن هذا النوع من السالمل يعطي اخليار للمجيب كما يسمح مبعرفة األمهية النسبية اليت 
يب قد ال يعابولكن  ،املستهلك ملختلف خصائص املنتج جيد كل اخلصائص أو املعايري اليت يعتربها  عليه أن ا

  .1قد جيد صعوبة يف توزيع النقاط بطريقة صحيحة وموضوعيةامة عن  املنتج يف السلم، كما أنه ه

    ( Non comparative Scaling)الساللم غير المقارنة : الفرع الثاني
يف حني تستعمل املقاييس املقارنة ملقارنة الشيء املطلوب تقييمه ببدائل أخرى يف آن واحد، فإن املقاييس 

مقياس التصنيف املستمر : وهناك نوعني من املقاييس غري املقارنة ،غري املقارنة تستعمل لتقييم شيء واحد فقط
سنتناول فيما يلي املقاييس األكثر استعماال يف  ، والذي بدوره حيتوي على عدة أصنافمقياس التصنيف املفصلو 

  .جمال التسويق

  graphic rating scale  /(Continuous rating scale  (المستمر التصنيف مقياس .1

 يف مقياس التصنيف املستمر أو كما يسمى كذلك مقياس التصنيف البياين، يقوم املستجوبني بوضع
خط ميتد من أحد طريف املتغري إىل آخر، وبالتايل ال  إىل تقديرهم على املناسب والذي يشري املوضع يف عالمة

 يقسم بتقييمهم، املستجوبني قيام ومبجرد ،يضطرون إىل االختيار بني املستويات اليت حيددها الباحثون مسبقا
 قد. التقييم يف املدرجة حسب الفئات الدرجات وخيصص رغبته، حسب الفئات من عدد إىل اخلط الباحث

                                                            
  .220ص مرجع سبق ذكره، عنايب بن عيسى،   1

  التقييم  الخصائص 
  20  سهولة االستخدام

  10  المرونة
  30  ربح الوقت 
  10  توفر الراحة 

  30  اختزال المسافات
  100  المجموع
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 حتديد يتم أو ال يتم أفقًيا، وقد أو عموديًا اخلط يكون قد املثال، سبيل فعلى املستمرة؛ املقاييس أشكال ختتلف
وعلى هذا  موجز، وصف أو أرقام شكل وقد تكون يف  كثرية، أو قليلة تكون قد توفرت القياس، وإن نقاط

   :-يلواملاكما هو موضح يف الشكل   -املستمر التصنيف مقياس من أنواع ثالثة األساس جند

  أنواع مقاييس التصنيف المستمر ):20-1(الشكل رقم

  

  

  
Source: Naresh Malhotra et al, op-cit, P 348. 

   

ا، ورغم ذلك إال أن البيانات اليت يتم مجعها  يتميز مقياس التصنيف املستمر بسهولة بنائه، غري موثوق 
كثر استخدام هذا النوع من ومع زيادة الدراسات االستقصائية اليت تتم عرب األجهزة احملمولة يف اآلونة األخرية،  

املقياس  ، أين ميكن استخدام فأرة احلاسوب أو ملس شاشة اجلهاز احملمول الختيار املوضع احملدد علىاملقاييس
معة تلقائيا، ع ،الذي يصف تقييم املستجوب زيادة سرعة ودقة  ومنهالوة على ذلك يتم تسجيل البيانات ا

  .1معاجلة البيانات

 (Itemised rating scale)    فصلنمقياس التصنيف الم .2
 بكل مرتبط موجز وصف أو رقم على حيتوي مبقياس املستجوبني تزويد يتم املنفصل، التصنيف مقياس يف

 العنصر تصف اليت احملددة الفئة اختيار املشاركني من ويطلب املقياس، موضع حيث من الفئات ترتيب يتم ،فئة
 ،2التسويق حبوث يف واسع نطاق على املنفصل التصنيف مقاييس تستخدم. أفضل بشكل تصنيفه يتم الذي

   : االستخدام لألنواع الشائعةسنتطرق فيما يلي 
  سلم ليكرت(Likert scale)    

لقياس  شيوًعا األكثر السلم ، هو19323سنة   Denis Likertالذي صمم من قبل  Likert سلم
 اإلعداد االجتاهات، نظرا لبساطة استعماله سواء من قبل الباحثني أو املستجوبني؛ بالنسبة للباحثني فهو سهل

                                                            
1 Naresh Malhotra et al, op-cit, P 348, 349. 
2 ibid 

  . 213، ص مرجع سبق ذكرهعنايب بن عيسى،   3

........................................................ 
10     20     30     40     50     60     70     80    90    100  

 ربما األفضل

........................................................ 
10     20     30     40     50     60     70     80    90    100 

........................................................ 
10     20     30     40     50     60     70     80    90    100  

 سیئ جدا     ال جیــــــد    جید جدا 
 و ال ســـيء          

 ربما األفضل

 ربما األفضل

 النوع األول
 ربما األسوأ

 النوع الثاني
 ربما األسوأ

 النوع الثالث
 ربما األسوأ

 استعمالك للبطاقة الذھبیةكیف تقیم 
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 املطابق الرقم بوضعيتميز بالبساطة وسهولة اإلجابة، أين يقومون ) املستهلكني(بالنسبة للمستجوبني و والتفسري، 
 من املقياس يتكون. الفقرات املتعلقة مبوضوع االجتاه املدروس من سلسلة على "رفضهم" أو" موافقتهم" ملستوى

 مينح أنه يف Likert ملقياس الرئيسية امليزة تتمثل .حمايد خيار جانيب على الرفضو  املوافقة خيارات من متساوٍ  عدد
االجتاهات حنو كل فقرة على حدا، أو دمج اإلجابات واحلصول على الدرجة الكلية أي قياس خيار قياس  الباحث
 املعرفية اجلوانب الفقرات، جل جمموع تغطي أن املهم، وجتدر اإلشارة أنه من  .1ماالعام حنو موضوع  االجتاه

   3 :درجات السلم يف صياغته، فهناك وخيتلف عدد .2موضوع االجتاه عليها ينطوي والنزوعية اليت والعاطفية

  موافق، حيادي، غري موافق؛: التدريج الثالثي -
  موافق بشدة، موافق، غري موافق، غري موافق على اإلطالق؛: التدريج الرباعي -
بشدة، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق على اإلطالق، وهو األكثر شيوعا  موافق: التدريج اخلماسي -

اإلجابة على فقرات وذلك نظرا لبساطته واحتوائه على عنصر احلياد الذي يعطي للمستجوبني راحة أكرب عند 
  االستبيان؛

، غري موافق ري موافقموافق إىل حد ما، غموافق بشدة، موافق، موافق إىل حد ما، غري : التدريج السداسي -
  على اإلطالق؛

موافق إىل حد ما، حيادي، غري موافق إىل حد ما، غري موافق، غري  بشدة، موافق،موافق : التدريج السباعي -
  . موافق على اإلطالق

 السلم السيمانتيكي التفاضلي /س التمايز في المعانيامقي  (Semantic Differential scale)  
ويستخدم هذا النوع من  ؛ Tannen baum & osgood suciإىل كل منيرجع تصميم هذا السلم 

السالمل كثريا يف التسويق وخاصة عندما يكون اهلدف دراسة صورة العالمة أو املؤسسة أو لقياس االجتاهات حنو 
  :العالمات املختلفة، وتتمثل هذه التقنية يف

  قدمي؛–بطئ، حديث  –خفض، سريع من -مرتفع: حتديد أزواج من الصفات املتناقضة، ومثال ذلك -
  تشكيل سالمل بسبع نقاط حبيث متثل كل نقطة شدة متناقضة أو متزايدة انطالقا من إحدى القطبني؛ -
 املمكنة،االختيارات السبعة  أحدوضعيته بني كل زوج من الصفات ويف  ويطلب من املستقصى منه أن حيدد -

  .فكل جميب خيتار يف كل سلم النقطة اليت تعرب بصدق عن اجتاهه حنو الشيء موضوع الدراسة
                                                            

1 Leon G.Shiffman et al, op-cit, P 417, 419. 
2 Martin Evans et al, op-cit,  109. 

وعالمته التجارية على تقييم المستهلك الجزائري للمنتجات المحلية دراسة تأثير االتجاهات نحو بلد منشأ المنتج " جماهدي،فاتح    3
  112، 111ص  ، مرجع سبق ذكره، "دراسة ميدانية للمنتجات االلكترونية والمشروبات: جنبيةاألو 
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وتكمن املشكلة الرئيسية هلذا السلم يف إجياد الصفات اليت تسمح بالقياس املوضوعي والكامل لالجتاه، 
ا الباحث عليه أن املستقصى منه قد يرغب يف التطرق إىل مواضيع وجوانب أخرى مل يتيف حني يعاب  نبأ 

رجال (من العالمات التجارية أو األفراد  االجتاهات حنو العديديعترب مناسبا لقياس  هذا املقياسإال أن . 1أصال
فقط إضافة سلسلة من األسئلة  يكفيتعديل االستبيان، بل  من دون احلاجة إىل ، يف آن واحد )السياسة مثال

أو اإلعالنات أو  بني العالماتمتكن من إجراء املقارنة ن هذه الطريقة أكما   ،املتعلقة بالعالمة التجارية اجلديدة
  .2اخل...

    سلم scale)  Stapel  ( 
 نقطة بدون ،5+ إىل 5- من مرقمة، قيم نطاق منتصف يف واحد معيار من stapel مقياس يتكون

 احملدد اجتاهه حنو املعيار يصف رقم اختيار املستجوبني من عموديًا، ويُطلب عام بشكل املقياس عرض يتم حمايدة؛
 أن الشكل اذه من يالحظ أن ميكن كما؛)stapel مقياس من مفصال شرحا يقدم 21-1 الشكل(. مسبًقا
ًا يبدو Stapel مقياس  يتم التفاضلي، حيث يتم مجع البيانات بنفس الطريقة إال أنه للمقياس ما حد إىل مشا
 من عليها احلصول مت اليت البيانات حتليل كما ميكن الثنائية، القطبية لتحقيق عبارات أي يتطلب باألرقام وال متثيله

 هو Stapel مقياس فإن املنفصلة، التصنيف مقاييس مجيع بني من. التفاضلي املقياس طريقة بنفس Stapel مقياس
 وأ املقياس فهم على املستجوبني قدرة يف التفكري إىل أساًسا ذلك ويرجع التسويق، حبوث جمال يف استخداًما األقل

  .3متحيزة استجابة يوفر قد
  Stapelمثال عن مقياس  ): 21-1(الشكل رقم

 

  

  

  

  

Source : Paurav Shukla, op-cit, p 77 

                                                            
  .217، 216، ص مرجع سبق ذكرهعنايب بن عيسى،   1

2 Denis Darpy & Valerie Guillard, op-cit, P 158. 
3 Paurav Shukla, op-cit, p 76 

 فیجب ، شدیدة تصفھا بدقة الكلمة أن تعتقد كنت إذا التالیة للبطاقة الذھبیة،  الكلمات وصف دقة مدى نعرف أن نود السؤال، ھذا في
  :أكبر سالًبا رقًما اختر بدقة، الذھبیةالبطاقة  تصف ال الكلمة ھذه أن تعتقد كنت حال في. أعلى موجب رقم اختیار علیك

+5 +5 +5 
+4 +4 +4 
+3 +3 +3 
+2 +2 +2 
+1 +1 +1 

 تكالیف منخفضة المرونة سھولة االستخدام
-1 -1 -1 
-2 -2 -2 
-3 -3 -3 
-4 -4 -4 
-5 -5 -5 
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 أخطاء المقياس: الفرع الثالث
 معينة، إال أنه قد حتدث ظاهرة لقياس ومناسب قوي مقياس تطوير فيه الباحثون حياول الوقت الذي يف

 :هذه األخطاء أسباب خمتلفة، ينبغي على الباحث التسويقي جتنبها،  تشمل ميكن إرجاعها إىل أخطاء

 االختبار؛ درجة على الذكاء الذي يؤثر مثل املستجوبني خصائص: املستجوب خطأ 
 والقلق؛ واإلجهاد التعب مثل: األجل قصرية شخصية عوامل 
 آخرين؛ أشخاص ووجود احمليطة املناطق يف الضوضاء مثل: الظرفية العوامل 
 املقياس؛ أو السؤال صياغة سوء مثل: أخطاء تتعلق بالوضوح 
 التصميم؛ وسوء يف الطباعةخطأ  السيئة، الطباعة مثل: امليكانيكية األخطاء 
 املقابالت؛ إجراء يف واحنيازهم احملاورين اختالفات: املقابلة جمري من خطأ 
 1 مالئمة غري املستخدمة التحليل طرق: التحليل خطأ. 

  المستهلكاتجاهات دراسة لالنماذج الكمية : المطلب الرابع

يقوم االجتاه احلديث يف حتليل وقياس سلوك املستهلك على جمموعة من النماذج، تسمى النماذج متعددة 
تستند على نظريات تكوين وتغيري االجتاه، واليت تقول أن خصائص  (Multi-attribute Models)اخلصائص 

املنتج هي القاعدة األساسية اليت ترتكز عليها تلك النماذج يف قياس اجتاه هذا املستهلك، الذي يعتمد بشكل 
مه؛ وهكذا فإن قياس االجتاه يتم على أساس متعدد األبعا د يتم أساسي على ما يربزه املنتج من خصائص خمتلفة 

ا املستهلك هذه اخلصائص، مث جمموع هذه التقييمات املرجحة بالقيمة  من خالله حتديد الكيفية اليت يقيم 
ا تشخص نقاط القوة  .2املعطاة لكل خاصية ميثل اجتاه املستهلك حنو املنتج ومن إجيابيات هذه النماذج أ

مل السمات اخلاصة باملنتج املدروس، وبالتايل س  على مكن املسوقني من إجراء بعض التحسيناتتوالضعف 
موعلى  املنتج ا  مشرتكة هي خباصية األبعاد متعددة النماذج مجيع تتميزوبصفة عامة،. التسويقية اسرتاتيجيا أ
 :تكون الدالة كما يلي املنتج، حبيث عن مسات معتقداته بداللة حنو منتج معني املستهلك اجتاه تدرس

  

                                                            
1 idem, p 78. 

  .143، 142 ص ،مرجع سبق ذكرهطارق قندوز،   2

Ai= f(Bil, Bi2……..,Bik)  
Ai :        االتجاهi :            العالمة  
k :              السمةBik :المعتقد  
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اليت تسمح باالنتقال أو املرور من املعتقدات إىل  النماذج على مستوى املعادلةيكمن االختالف بني 
  .غري تعويضية مناذج تعويضية ومناذج:  وبصفة عامة تقسم النماذج متعددة األبعاد إىل نوعني. 1االجتاه

 النماذج التعويضية: ع األولالفر 

شدة من قياس  متكن الباحث التسويقية بقياس االجتاهات، النماذج التعويضية هي مناذج كمية خاص
للنماذج التعويضية،  األولما بناء على املزيج اجلربي خلصائص هذا املوضوع، ويتمثل املبدأ االجتاهات حنو موضوع 

أن املستهلك يدمج ويف وقت واحد  يف افرتاض أن تقييم املستهلك للمنتج يقوم على تقييمه الكلي له، مبعىن
أن نقاط  هو افرتاضصة باملنتج يف عمليته التقييمية، وأما املبدأ الثاين هلذه النماذج، العديد من السمات اخلا

وقد  ،2لمستهلكل أمهيةالضعف يف بعض السمات ميكن تعويضها بنقاط القوة املرتبطة بسمات أخرى تعترب أكثر 
  : مت صياغة العديد من النماذج التعويضية، من بينها

  Rosenbergنموذج  .1

تعترب من أكثر طرق القياس تعقيدا، ومن أقدم النماذج املستخدمة يف قياس اجتاهات األفراد حنو خمتلف 
م، ويستند  ا يف حيا على الفرضية اليت مفادها أن اجتاهات الفرد حنو الشيء  Rosenbergاألشياء اليت يواجهو

يقوده إىل احلاالت املرغوبة أو مينعه من راكي لالعتقادات احملتملة بأن هذا الشيء سوف داهليكل اإل يكّون
الشيء، هذا الوصول إىل بعض احلاالت غري املرغوبة، لذلك سوف يكون لدى الفرد موقف إجيايب أو سليب حنو 

تكوين االجتاه، وكان ينتمي ألحد مدارس علم النفس االجتماعي، من الرواد األوائل لنظرية  Rosenbergويعترب 
رد الفعل املرتبط نسبيا باجلانب العام للفرد اجتاه املوضوع أو الشيء، وأن هلذا املوقف وجيد بأن املوقف يشبه 

دف التوصل إىل مصدر الرضا  جانب إدراكي له مكونات، ولقد استعمل مصطلح أمهية القيمة، وذلك 
  3:واإلشباع، الذي من احملتمل أن حيصل عليه الفرد، ومعادلته كالتايل

  
  

  

  

  

                                                            
1 Bousahla, op-cit, P 217. 
2 Richard Ladwein, « LE COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR ET DE L’ACHETEUR », Edition 
Economica, Paris, France,  2e Edition, 2003, P 240. 

  .147قندوز، مرجع سبق ذكره،  ص ق طار   3

A0 : حنو الشيء؛اجتاه الفرد  
Ii : على الوصول أوال لبعض القيم أو احلاالت ) 0(إدراك الفرد للقدرة اليت حيتويها الشيء

  املرغوبة؛
Vi : كمصدر للرضا بالنسبة للفرد؛) 0(أمهية القيمة  
n :عدد احلاالت املرغوبة. 

A = IiVi 
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تطبيقاته يف جمال التسويق حمدودة جدا، هو أول منوذج، إال أن  Rosenbergوبالرغم من كون منوذج 
  .1املقرتحة هويرجع ذلك لصعوبة استعمال مفاهيم

    Fishbeinنموذج  .2

، من النماذج األكثر استعماال من قبل الباحثني  Fishbeinالذي طوره األبعادمتعدد  االجتاه يعد منوذج
حسب هذا النموذج فإن قياس  ؛معينة جتارية عالمة أو فئة معينة من املنتجات التسويقيني، لقياس االجتاهات حنو

يستند على اعتقاده بأن هذا املنتج حيتوي على خصائص معينة، يتم تقييمها من  مااجتاهات املستهلك حنو منتج 
طرف املستهلك بإعطاء أوزان نسبية لكل واحدة منها، ومنه ستمثل هذه اخلصائص معايري االختيار والتفضيل 

  : 2النحو التايل على Fishbeinتكون الصيغة الرياضية لنموذج لدى املستهلك، و 

  
  

لدى خمتلف املشرتين لنفس املنتج، فمثال مشرتية أمحر  السماتأمهية  تتباينلكن جتدر اإلشارة، بأنه 
السيارة قد يعترب اقتصاد  الشفاه قد تعترب السعر أكثر أمهية من التصميم أو العكس يف تقييم البدائل، ومشرتي

. 3أمهية السمات تساعد املستهلك للوصول إىل تقييم متوازنف أمهية من تصميم السيارة أو العكس؛الوقود أكثر 
استخدام طريقة االستحضار التلقائي، مبعىن  Fishbeinوالكتشاف السمات األكثر أمهية لدى املستهلكني، يقرتح 

سؤال املستجوب الذي يسعى الباحث التسويقي لفهم اجتاهه، عما يتبادر يف ذهنه تلقائيا عند التفكري يف موضوع 
   .؟4نك عند التفكري يف الدفع االلكرتوينذه ما هي األشياء اليت تتبادر إىل :؛ على سبيل املثالما

  Bass-Talarzykنموذج  .3

على  حبيثيف التسويق،  Fishbienيعترب هذا النموذج أحد أهم احملاوالت الناجحة لتكييف منوذج 
منوذجا ال يستعمالن فيه نفس املتغريات، يستنتجان من  Bass-Talarzykكل من أساس هذا األخري استوحى  

                                                            
  .148نفس املرجع السابق، ص   1

2 Abdullah Ramdani & Dini Turipanam Almanda, «ANALYSIS OF CONSUMER ATTITUDE USING 
FISHBEIN MULTI-ATTRIBUTES APPROACH », International journal of Basic and Applied Science, Insan 
Akademika Publications, Vol 01, N° 01, July 2012, P 36. 
3 Martin Khan, op-cit, P 123 
4 Alain D’astous et al, op-cit, P 163. 

=  
A0 : ؛)0(اجتاه الفرد حنو الشيء 
bi : (يتوفر على اخلاصية ) 0(قوة أو شدة االعتقاد أن  الشيءi(؛ 
ai : (على اخلاصية ) 0(تقييم الشيءi(؛  
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 فقا لتقييمهم هلا، ومعادلتهخالله االجتاه حنو عالمة معينة على أساس أمهية اخلصائص احملددة يف اختيارها، وو 
  1:األساسية

 

 

برغم التحقق من صالحية النماذج التعويضية يف ظل ظروف معينة، إال أنه ال ميكنها تفسري مجيع  
ميكن إذ  فمن جهة فإن قاعدة تعويض السمات يف كل الظروف أمر قابل للجدل،  ؛عمليات التقييم للمستهلك

لسمة ثانوية؛ من ناحية أخرى، فإن هذه النماذج لتقييم سيء لسمة أساسية يف املنتج أن تعوض بتقييم جيد 
منتج، إال أن   nتتطلب نشاطا إدراكيا كبريا من قبل املستهلك حيث يقوم بتقييم املنتج األول، مث الثاين إىل غاية 

لذلك مت اقرتاح ثالث  .ن خيتار فقط بني بعض املنتجاتالقدرات املعرفية للمستهلك هلا حدود، لذلك ميكنه أ
مناذج غري تعويضية، واملتمثلة يف النموذج املعجمي، النموذج الضام والنموذج املنفصل، وهي مناذج تتوافق مع 

  .2عمليات تقييم بسيطة للمستهلك

 (Non compensatory Model)  النماذج غير التعويضية: الفرع الثاني

هو أن  صائص، واألساس النظري هلايتم التخلي عن فرضية التعويض بني اخل النوع من النماذجيف هذا 
ص املنتج يف احلسبان عند مباشرته عملية التقييم، كما أن التقييم السليب خلاصية متوفرة صائاملستهلك يأخذ كل خ

وبعبارة أخرى ال نستطيع  املنتج؛ اصية أخرى متوفرة يف نفسيف املنتج ال ميكن أن يعوض بالتقييم االجيايب خل
 عندما يقيم املستهلك إحدى خصائص املنتجالتعويض عن املعيار الضعيف ألحد البدائل باملعيار القوي، لذلك 

ا غري جيدة سوف ال يقبل به مهما كانت جودة اخلصائص األخرى، وال يقبل بإحالل خاصية بدل  على أ
  4:، ومن هذه النماذج3خاصية أخرى

  
  

                                                            
  .149طارق قندوز، مرجع سبق ذكره، ص   1

2 Fabrice Clerfeuille, «LES PROFILS ATTITUDINAUX DES CONSOMMATEURS : ANALYSE DE LA 
CONGRUENCE DES ELEMENTS COGNITIF, AFFECTIF ET CONATIF », op-cit, P 48 -50. . 

  .151، ص مرجع سبق ذكرهطارق قندوز،   3
4 Jean jacques Lambin & Chantal de moerloose, op-cit, P 116. 

_ =  
A0 : ؛)0(اجتاه الفرد حنو العالمة 
Wi : أمهية اخلاصية)i (على اختيار الشيء)؛) 0   
Bi : (على اخلاصية ) 0(تقييم الشيءi(؛  
n : اهلامة أو احملددة املراد تقييمها اخلصائصعدد.  
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   المنفصل/ المتقطع النموذج .1
وفق هذا النموذج فإن املستهلك خيتار املنتجات األفضل على أساس بعض السمات املهيمنة فقط، بغض النظر    

  مهما كان أداؤها، وعليه ميكن للمستهلك أن خيتار عدة عالمات جتارية بعد هذا التقييم؛عن السمات األخرى 
  الضام/ النموذج الرابط .2
وذج يقوم املستهلك بوضع احلد األدىن املقبول لكل مسة من مسات املنتج، حبيث سيقوم باختيار وفق هذا النم    

خرىن وبالتايل يف هذا النموذج ال توجد درجة إمجالية لتقييم السمات  تتجاوز هذا احلد، ويرفض اآلاملنتجات اليت
  جة أخرى أقل من احلد األدىن احملدد؛اخلاصة باملنتج، كما أنه لن يتم تعويض درجة عالية يف مسة معينة عن در 

  ذج المعجميو النم .3
يفرتض هذا النموذج أن املستهلك يقوم برتتيب مسات املنتج بشكل تنازيل من األكثر أمهية إىل األقل أمهية، مث     

ويف حالة  تار العالمة ذات التقييم األعلى،وخي) األكثر أمهية(يقوم مبقارنة العالمات حسب تقييمه للسمة األوىل 
  .تساوي العالمتني يف التقييم حسب السمة األوىل، سيمر املستهلك إىل السمة الثانية وهكذا دواليك

يف املرحلة األوىل،  ،خطوتني يف املنتجات إجراء اختيار يتم كثري من األحيانيف   يالحظ أنهيف الواقع، 
 ، مثاملنتجات اليت ال تليب احلد األدىن من متطلباتهمن  يسمح له بالتخلصالذي  الضامنموذج ال املستهلكيتبىن 

والنماذج   Fishbein، ويقدم منوذج1عجمياملتعويضي أو وفق النموذج ال املنتجات يقوم باختياريف املرحلة الثانية، 
م ا املستهلكون األشياء اليت حتيط     .2األخرى تصميما عقالنيا، مدروسا، وحتليليا للطريقة اليت يقيم 

، تبني لنا أنه بالرغم من كون االجتاهات متغريات نفسية يستحيل إذن من خالل هذا المبحث
ا، باإلضافة إىل تطوير الباحثني  مالحظتها مباشرة، إال أنه تتوفر العديد من التقنيات واألساليب لالسرتشاد 

    .التسويقيني لبعض النماذج والسالمل خاصة بقياس االجتاهات

                                                            
1 idem, P 116, 117. 
2 Alain D’astous et al, op-cit, P 173. 
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  :الفصل خالصة

  :خالل دراستنا هلذا الفصل، فإنه ميكن تلخيص خمتلف جوانبه يف النتائج التالية من

 مواتية أو غري مواتية حنو ستعداد للتصرف بطريقة اجتاهات املستهلك عبارة عن تقييمات ترتجم إىل اال
ا مكتسبة، ناجتة عن )اخل..، سلوك، رجل بيعمنتج، إعالن( موضوع االجتاه عملية التعلم، ، وأهم ما مييزها أ

 اختاذ يف مهًما ويلعب دورًا وحيتل هذا املتغري مكانة مركزبة يف فهم سلوك املستهلك. وتتكيف مع الظروف احمليطة
الفهم اجليد لكل جوانبه، وحتديد خصائصه، أنواعه ووظائفه  رجال التسويق التسويقية، هلذا السبب على القرارات

  .تأثري عليهلالستفادة منه يف إجياد السبل إىل ال
  تضم االجتاهات ثالثة عناصر وهي املكون اإلدراكي الذي يشري إىل الصورة الذهنية للمستهلك حول

وأحاسيس املستهلك، واملكون السلوكي الذي حيتوي على نية موضوع االجتاه، املكون العاطفي الذي يضم مشاعر 
تغري االجتاهات نتيجة تفاعل بعض العوامل وتتشكل وت. هذا األخري بالتصرف بطريقة ما أو التصرف حبد ذاته

نطوقة، أو التعرض لوسائل الداخلية واخلارجية للمستهلك مثل مساته الشخصية، التجربة املباشرة، الكلمة امل
عريف، نظرية التوازن، نظرية التنافر امل :وقد تناولت العديد من النظريات إمكانية تغيري االجتاهات على غرار اإلعالم؛
القاعدة األساسية لتطوير بعض االسرتاتيجيات اليت تستعمل يف جمال  اليت كانت اخل،...لتصور الذايتنظرية ا

  .التسويق لتغيري اجتاهات املستهلكني
 يتمبشكل مباشر، لذلك  مالحظتها، مثل مجيع الرتكيبات النفسية، تكون كامنة، ال ميكن االجتاهاتن إ 
ا عرب مالحظةقياس  الكشف عنها يف ردود علنيةالسلوك الظاهر للمستجوبني، أو ب ها سواء باالستدالل 

وقد جلب موضوع قياس االجتاهات اهتمام العديد من الباحثني انتهوا ، باستخدام أحد أساليب البحوث النوعية
إىل اقرتاح جمموعة متنوعة وواسعة من سالمل القياس من أمهها سلم ليكرت الذي يستعمل كثريا يف البحوث 

 شيوعا، األكثر Fishbeinية، باإلضافة إىل اقرتاح مناذج كمية خاصة بقياس االجتاهات، ويعترب منوذج التسويق
 .مساته خمتلف حول لديه اليت املعتقدات على ملوضوع ما سيعتمد) التقييم( املستهلك اجتاه أن والذي يفرتض

ملوايل سنتناول اإلطار النظري كانت هذه أهم النتائج اليت توصلنا إليها يف الفصل األول؛ يف الفصل ا
  .العام ملوضوع االجتاه الذي تركز عليه هذه الدراسة واملتمثل يف نظام الدفع االلكرتوين

 

 



 

  : الثانــيالفصــــــــل  
اتجاهات  العوامل المؤثرة في  

المستهلكين نحو نظام الدفع  
   االلكتروني

 
 

 مقدمة في الدفع اإللكتروني وأهميته في  : المبحث األول 

  نمو التجارة االلكترونية                                

 امــــة أمـــــع االلكترونية المتاحـــــالدفأنظمـــة  : المبحث الثاني 

  المستهلك النهائي                              

 تبني الدفع  العوامل المؤثرة في   :المبحث الثالث  

  باعتباره تكنولوجيا جديدةني  و االلكتر 
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  :تمهيــــــد

، عرفـت املؤسسـات واملسـتهلكني طريقـة جديـدة ملمارسـة أنشـطتهم يف بداية التسـعينيات مـن القـرن املاضـي
الســـنني  مـــر وعلـــى ،مسيـــت بالتجـــارة االلكرتونيـــة والـــيت تعـــد أهـــم مظـــاهر الثـــورة التكنولوجيـــة هـــذه الطريقـــة التجاريـــة،
املزايا الـيت  من خالل ألي بلد، واالجتماعي أداة قوية تدعم وتسهل النمو االقتصاديلتصبح  هذه الظاهرةتطورت 

تمع واالقتصاد  املستهلكني و  توفرها لكل من      .ككلاملؤسسات وا

املفهـــوم والتطبيـــق الفعلـــي للتجـــارة االلكرتونيـــة، مبجموعـــة مـــن األســـس واملتطلبـــات، ومـــن بـــني هـــذه يـــرتبط 
األسس نظام الدفع االلكرتوين، بل يعترب العائق األساسـي لنموهـا وتطورهـا والسـيما فيمـا خيـص التجـارة االلكرتونيـة 

التفاعـل عـن بعـد حيـث ال توجـد إمكانيـة  ، ففي هذا النوع اجلديد من التجارة، تستند معـامالت الـدفع علـىاجلزئية
 تتفق بدائل خمتلفة من أنظمة الدفع االلكرتونية ابتكار أمهية تظهر هنا من .لالتصال املباشر بني الدافع واملدفوع له

خاصـة يف البلـدان  منـوا قويـا جـدا خـالل العشـر سـنوات املاضـيةعرفـت بـدورها الـيت ، و االلكرتونيـة  التجارة طبيعة مع
 .املتطورة

ال يعتمـــد فقـــط علـــى مـــزود اخلدمـــة بـــل يعتمـــد أيضـــا علـــى تبـــين نظـــام الـــدفع االلكـــرتوين جنـــاح وانتشـــار  إن
، نظـــام دفـــع ةجتـــارة إلكرتونيـــ(الـــرغم مـــن أن مفهـــوم التكنولوجيـــا بشـــكل عـــام علـــى هلـــذا الســـبب، و  .املســـتهلكني لـــه

ميكــن مــن خالهلــا  مــن خمتلــف التخصصــات، تطــوير عــدة نظريــات ومنــاذجمت أنــه  لــيس مســتقرا، إال) اخل...الكــرتوين
      .ولوجيا وحتديد العوامل املؤثرة فيهاالتكنحنو  قياس اجتاهات املستهلكني

يهــدف إىل اإلحاطــة مبفهــوم نظــام الــدفع االلكــرتوين وحتديــد العوامــل الــيت ميكــن أن الــذي  يف هــذا الفصــل
املفـــاهيم املتعلقـــة بنظـــام الـــدفع االلكـــرتوين باعتبـــاره  مناقشـــة مســـيت حنـــو هـــذه اخلدمـــة، تـــؤثر يف اجتاهـــات املســـتهلكني

علــى البــدائل  الضــوءســيتم تســليط  ويف املبحــث الثــاين ،يف املبحــث األول عنصــر أساســي لنمــو التجــارة االلكرتونيــة
املبحـــث األخـــري أمـــا ، االلكـــرتوينشـــراء عمليـــة الملســـتهلك أثنـــاء قيامـــه بأمـــام اأنظمـــة الـــدفع االلكرتونيـــة املتاحـــة مـــن 

ن تـــــؤثر يف اجتاهـــــات أالعوامـــــل الـــــيت ميكـــــن سنســـــتخلص منهـــــا هـــــم نظريـــــات تبـــــين التكنولوجيـــــا والـــــيت ســـــنتطرق ألف
  .املستهلكني حنو نظام الدفع االلكرتوين
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  نمو التجارة االلكترونيةوأهميته في  مقدمة في الدفع االلكتروني :المبحث األول
ويتضــح ، واالجتماعيــة حمــرك جديــد للتنميــة االقتصــاديةالتجــارة االلكرتونيــة  أن االقتصــاديونيعتــرب احملللــون 

ــا ونســبة منوهــا فهــي تســمح للســلع واخلــدمات بــأن  ،يف العــامل جليــا أمهيــة هــذا النــوع مــن التجــارة يف حجــم معامال
ومـــا يقابلهـــا مـــن فوائـــد  ،تصـــل إىل ســـوق يتجاهـــل احلـــدود السياســـية، وهـــي تـــوفر بـــذلك فرصـــا كثـــرية للمؤسســـات

لكــن االفتقــار إىل ، للحصــول علــى املنتجــات الــيت يرغــب فيهــا اختصــار الوقــت واجلهــد واملســافة الســيماللمســتهلك 
نظـم الـدفع مـن هنـا تـأيت أمهيـة  .يشـكل أكـرب عـائق أمـام جنـاح هـذا النـوع مـن التجـارة، بالدفع االلكترونيالتعامل 

  .االلكرتونية النمو املتزايد يف التجارةوعملية تطويرها لتواكب االلكترونية 

مث ســــيتناول ، يف املطلبــــني األول والثــــاين الرئيســــية للتجــــارة اإللكرتونيــــةســــنقدم  املفــــاهيم  املبحــــثيف هــــذا 
هـــم ســـنتطرق ألفيف املطلـــب األخـــري  أمـــا، ةيـــأمهيـــة نظـــام الـــدفع االلكـــرتوين لـــدعم التجـــارة االلكرتونالثالـــث  املطلـــب

  .االلكرتوين متطلبات نظام الدفع

  التجارة االلكترونيةمفهوم : المطلب األول
ــــاحثني يف خمتلــــف  ــــة واملــــؤلفني والب ــــات العاملي ــــد مــــن اهليئ ــــة اهتمــــام العدي جلــــب مفهــــوم التجــــارة االلكرتوني

االت، ساعني لتقـدمي تعريـف شـامل هلـذا املفهـوم، سـوف نتنـاول الـبعض منهـا يف  مث نسـتعرض أهـم ، الفـرع األولا
  .والثالث يف الفرع الثاين مات التجارة االلكرتونيةمزايا ومقو 

     تعريف التجارة االلكترونية:  الفرع األول
ــاالتجــارة االلكرتونيــة  Raymond يعــرف ريــة الــيت تــتم عمليــة تبــادل املعلومــات ودعــم املعــامالت التجا" :بأ

ويف نفـس . 1")املـوردين عـادة املسـتهلكني و(السـلكية والالسـلكية لـربط املتعـاملني التجـاريني  عرب شبكات االتصال
ا تبادل للمعلومات الرقمية مبـا يـؤول إىل حتقيـق صـفقة جتاريـة ذات قيمـة وقـد : " Lee Parkissonالسياق يعرفها  أ

ذين التعــريفني فــإن التجــارة االلكرتونيــة تقــوم باألســاس اوفقــا هلــ .2"تكــون هــذه القيمــة ســلعة أو خدمــة أو معلومــات
 .عرب خمتلف شبكات االتصال السلكية والالسلكيةعلى تبادل املعلومات اخلاصة باملعامالت االلكرتونية 

                                                            
1 MacGregor & Vrazalic, «ROLE OF SMALL- BUSINESS STRATEGIC ALLIANCES», Mehdi Khosrow-
Pour, Advanced topics in electronic Commerce, IDEA group Publicashing, London, Vol 1, 2005, P 5. 

  .84، دار احلامد للنشر، ص "قضايا معاصرة في التسويق"ثامر البكري،    2
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نـوع مـن عمليـات البيـع والشـراء بـني املسـتهلكني واملنتجـني أو :"هـي ،يف تعريف آخر للتجارة االلكرتونيـةو  
واملالحــظ أن هــذا التعريــف، يتفــق مــع التعــريفني   .1"بــني املؤسســات باســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت

هنــا أن  الســابقني يف اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات وشــبكات االتصــال إلمتــام الصــفقة التجاريــة، إذ جتــدر اإلشــارة 
ممارســـة النشـــاط  مـــن التوصـــيف لطريقـــةهـــي صـــفة لكلمـــة التجـــارة، أي هـــي نـــوع  )Electronic إلكرتونيـــة(كلمـــة 

التجــــاري، ويقصــــد بــــه هنــــا أداء النشــــاط التجــــاري باســــتخدام الوســــائط واألســــاليب االلكرتونيــــة، وتعتــــرب االنرتنــــت 
 )التجــارة(مــن جهــة أخــرى يالحــظ أن التعريــف يتنــاول مصــطلح . 2والشــبكات العامليــة واحملليــة أهــم هــذه الوســائط

مـــع تعريـــف  هقـــافبـــرغم ات وهـــذا ،علـــى أنـــه يضـــم فقـــط عمليـــات البيـــع والشـــراء الـــيت تـــتم بـــني املتعـــاملني التجـــاريني
ـا  Commerce:التجارة جممـوع أنشـطة البيـع والشـراء للمنتجـات، املتبوعـة أو غـري متبوعـة :"يف قـاموس االقتصـاد أ

هـذا التعريـف للتجـارة،  عتمـداإال أنـه إذا  .3"لية إعادة البيع، بعد إجراء حتويالت أو عدم حتويـل هلـذه املنتجـاتبعم
يعتـربون أن الـذين مـن البـاحثني  العديـد برغم اتفاقـه مـع ،مافإن مصطلح التجارة اإللكرتونية سيكون ضيقاً إىل حد 

 هــذه االخــرية تضــم حبيــث Electronic Businessمــا هــي إال جــزء مــن األعمــال االلكرتونيــة  االلكرتونيــةالتجــارة 
، إجـراء مجيـع أنـواع األعمـال التجاريـة عـرب شـبكات )التجـارة االلكرتونيـة( بيع وشراء السـلع واخلـدماتباإلضافة إىل 

اإللكـــرتوين، وإجـــراء املعـــامالت  االتصـــال مثـــل خدمـــة العمـــالء، التعـــاون مـــع شـــركاء األعمـــال التجـــاريني، التـــدريب
  . 4اإللكرتونية داخل املؤسسات

 Garyو Jean-jacques Lambin et alو   Efraim Turban et alرارــــغى ـــاب علـــض الكتــــإال أن بع
P.Schneider،  ونيــة كمصــطلحني مرتادفــني، وكــذلك يســتعملون مصــطلحي التجــارة االلكرتونيــة واألعمــال االلكرت

Dimitriadis et al  ــا الــذي يعــرف التجــارة االلكرتونيــة أي تبــادل إلكــرتوين يســاهم يف األنشــطة التجاريــة : "بأ
. "5هــا، ويســمح هلــا بــإدارة العالقــة مــع العمــالء واملــوزعني واملــوردين وكــل املتعــاملني اآلخــرين معللمؤسســةوالتســويقية 

فباإلضــافة إىل البيــع عــن بعــد، قــد تشــمل التجــارة االلكرتونيــة علــى ســبيل املثــال التبــادل االلكــرتوين للبيانــات إلدارة 

                                                            
  .130، ص 2009األوىل، ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، الطبعة "التسويق االلكتروني" حممد مسري أمحد،  1
  .126ص ، 2014، دار أجمد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "التجارة االلكترونية"نوال عبد الكرمي األشهب،   2

3 Ahmed silem et al,  «L’EXIQUE D’ECONOMIE », Edition Dalloz, Paris, 14e Edition,  2016, P 168. 
4 Efraim Turban el al, «ELECTRONIC COMMERCE: A MANAGERIAL AND SOCIAL NETWORKS 
PERSPECTIVE», Springer International Edition, London/Switzerland, 9th Edition,  2018, P 7. 
5 Jean-jacques Lambin & Chantal de Moerloose, « MARKETING STRATEGIQUE ET 
OPERATIONNEL :DU MARKETING A L’ORIENTATION MARCHE »,  Edition Dunod, Paris, 7e 
Edition , 2008, P 43. 
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الطلبيـــات، نظـــام الربيـــد االلكـــرتوين لتبـــادل املعلومـــات أو تقـــدمي كتالوجـــات، أو ميكـــن أن يضـــم نظـــام االكســـرتانت 
  .1لتعزيز العالقات مع شبكات التوزيع التقليدية

ملالحــظ أن هــؤالء الكتــاب يتفقــون يف تعــريفهم للتجــارة االلكرتونيــة مــع كــل مــن املنظمــة العامليــة للتجــارة وا
  :ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، حبيث كان تعريفهما كاأليت

التجارة االلكرتونيـة هـي جممـوع أنشـطة إنتـاج السـلع واخلـدمات، : " (WTO)تعريف منظمة التجارة العاملية
 .2"توزيعها، تسويقها، بيعها أو تسليمها للمشرتي من خالل الوسائل االلكرتونية

التجارة االلكرتونية مجيع األنشطة التجارية اليت  تشمل: "(OCDE)تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
نشطة التسويقية عرب تتم من خالل الشبكات اإللكرتونية، مبا يف ذلك بيع السلع واخلدمات، حتويل األموال، األ

 .3"اإلنرتنت، ومجع البيانات ومعاجلتها
جمـــرد آليـــة لـــدعم أو حتســـني  لـــيس وبالتـــايل، حســـب هـــذه التعـــاريف فـــإن مصـــطلح التجـــارة االلكرتونيـــة

املعامالت التجارية القائمة، بل هي تغيري بشكل جذري للطرق التقليدية ملمارسـة األنشـطة التجاريـة، إذ تتفـق علـى 
االلكرتونيــة ليســت جمــرد بيــع وشــراء املنتجــات عــرب الوســائل االلكرتونيــة بــل تشــمل أنشــطة أخــرى مثــل أن التجــارة 

 . اخل...مجع البيانات و عمليات التصميم واإلنتاج، حتويل األموال ، 

ـــة يف هـــذه الدراســـة مبفهومهـــا  بعـــد اســـتعراض التعـــاريف املختلفـــة، سيســـتخدم مصـــطلح التجـــارة االلكرتوني
والـيت تـتم عـرب ، إىل كل ما يتعلق بعمليات بيع وشراء وتبـادل وحتويـل السـلع واخلـدمات واملعلومـات الواسع، لإلشارة

نذكر على سبيل املثـال و  ؛بكات االتصال السلكية والالسلكيةااللكرتونية غالبا عرب االنرتنت أو خمتلف ش طالوسائ
عمليــــات تصــــميم وإنتــــاج الســــلع واخلــــدمات وتوزيعهــــا وتســــويقها وبيعهــــا أو تســــليمها، أنشــــطة التوريــــد  ال احلصــــر،

  . اخل...واإلمداد، نظام الربيد االلكرتوين، نظام الدفع االلكرتوين، إدارة الطلبيات

  

                                                            
1 Jean-jacques Lambin & Chantal de Moerloose, ibid. 

: مت االطالع عليه بتاريخ، https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/ecom_e.htm: املوقع االلكرتوين ملنظمة التجارة العاملية  2
06/08/2018. 

3 Antonio Capobianco, « INCIDENCE DU COMMERCE ELECTRONIQUE SUR LA POLITIQUE DE 
LA CONCURRENCE - NOTE DE REFERENCE », direction des affaires financières et des entreprises 
comité de la concurrence, Organisation de Coopération et de Développement Economiques, 6 juin 2018, 
disponible sur : https://one.oecd.org/document/DAF/COMP(2018)3/fr/pdf 
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  التجارة اإللكترونية  مزايا: الفرع الثاني
تمع ككلالتجارة االلكرتونية على املؤسسا فوائدميكن دراسة    :ت وعلى املستهلك وعلى ا

  مزايا التجارة االلكترونية بالنسبة للمؤسسة . 1
فباإلضـافة إىل إمكانيـة  ،حتقـق فوائـد قصـرية وطويلـة األجـل بفضل التجـارة اإللكرتونيـة، ميكـن للمؤسسـة أن

تســـريع وتســـهيل الوصـــول إىل أســـواق جديـــدة وتوســـيع قاعـــدة املســـتهلكني، ميكـــن مـــن خـــالل التجـــارة اإللكرتونيـــة 
باالســــتعانة بالشــــبكة، مثــــل معاجلــــة الطلبيــــات والفــــواتري، ودعــــم  العمليــــات أو اإلجــــراءات التقليديــــة للمؤسســــة

وكلمــا متــت  ،ق النامجــة عــن املعــامالت بــني املؤسســات ســتنخفض بشــكل كبــريار و اخل، كمــا أن حجــم األ...العمــالء
 باملقابـل ىل عمالئهـا، وإجيـاد طـرق إلرضـائهم، وتشـجيعهمرقمنة معلومـات املؤسسـة، كلمـا زاد وقتهـا يف االسـتماع إ

ــــى تقــــدمي رأيهــــم  اســــتخدامها ملختلــــف تقنيــــات التجــــارة  خــــالل مــــنكمــــا ميكــــن للمؤسســــة  1.احللــــول واقــــرتاحعل
ــــــااللكت ــــــرونية مثـــــل الربيـــــد االلكـــــــ  ملفـــــات تعريـــــف االرتبـــــاط، املوقـــــع االلكـــــرتوين للمؤسســـــة، و (E-mailing)رتوين ـــ

(Cookies)،  اكتســـــاب معرفـــــة جيـــــدة عـــــن مســـــتهلكيها احلـــــاليني واملـــــرتقبني، مث اســـــتخدام هـــــذه املعلومـــــات لرســـــم
  .2االسرتاتيجيات التسويقية بشكل أفضل

  مزايا التجارة االلكترونية بالنسبة للمستهلك. 2
تــوفر التجــارة االلكرتونيــة الكثــري مــن املزايــا للمســتهلك، حبيــث ميكــن ذكــر علــى ســبيل املثــال، أنــه بفضــل 

ساعة يف اليوم، وعلى مـدار  24التجارة االلكرتونية ميكن للمستهلك أن يتسوق وجيري معامالت أخرى على مدار 
السـيما إذا تعلـق األمـر  وجيـزات يف وقـت السنة ومن أي مكان ومبزيد من اخليارات؛ كما تسمح له باسـتالم املنتجـ

باملنتجـــات الرقميــــة، وبأقــــل تكلفــــة مـــن خــــالل الســــماح لــــه بالتســــوق يف العديـــد مــــن األمــــاكن واملقارنــــات الســــريعة 
تمعــات  للمنتجــات املتــوفرة، كمــا متكــن التجــارة االلكرتونيــة املســتهلكني مــن التفاعــل مــع مســتهلكني آخــرين يف ا

مـــن فكـــار ومقارنـــة التجـــارب؛ واحلصـــول علـــى املعلومـــات ذات الصـــلة واملفصـــلة يف ثـــوان بـــدل االفرتاضـــية وتبـــادل األ
  .3األيام واألسابيع

  

                                                            
1 David Kosiur, « COMPRENDRE LE COMMERCE ELECTRONIQUE :DEVELOPPEZ VOTRE 
ACTIVITE GRACE AUX TRANSACTIONS ELECTRONIQUE », Edition Microsoft press, Quebec, 
Canada, 2000, P17. 
2 Hossein Bidgoli, « ELECTRONIC COMMERCE :PRINCIPLES AND PRACTICE», Academic Press, 
USA, 2002, P 56. 

  )بتصرف. (37-36، ص مرجع سبق ذكره حممد نور صاحل اجلداية وسناء جودت خلف،  3
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  مزايا التجارة االلكترونية بالنسبة للمجتمع . 3
 األفــراد مــن العمــل يف املنــزل، نيمتكــ هــوااللكرتونيــة للمجتمــع، مــن الفوائــد الــيت ميكــن أن توفرهــا التجــارة 

التلــوث  احلــد مــن  وســائل النقــل للتســوق، ممــا يــؤدي إىل اخنفــاض حركــة املــرور يف الطــرق وبالتــايلوتقليــل اســتخدام 
يعــود  ، ممــاتتــيح التجــارة االلكرتونيــة لألفــراد فرصــة احلصــول علــى بعــض املنتجــات املميــزة وبأســعار أقــل كمــا البيئــي؛

نــاطق الريفيــة ومتكــنهم كــذلك مــن بالفائــدة علــى األشــخاص متوســطي الــدخل، خاصــة يف بلــدان العــامل الثالــث وامل
احلصــول علــى املنتجــات غــري املتــوفرة يف أســواقهم احملليــة؛ باإلضــافة إىل احلصــول علــى اخلــدمات العامــة مثــل التعلــيم 

  .1والصحة والضمان االجتماعي بتكلفة أقل وجودة وفعالية عالية

  مقومات التجارة االلكترونية : الفرع الثالث
ســاهم مجيعهــا يف خلــق بيئــة االلكرتونيــة وتتطــور ينبغــي تــوافر عــدة مقومــات أساســية تلتجــارة ا تنمــولكــي 

  :على حتقيق الفوائد املرجوة منها، ومن تلك املقومات تساعد، مناسبة

 نطاق واسع حبيث ميكنها النفاذ ألوسع  توافر بنية حتتية تتمثل يف االتصاالت ونشر شبكة االنرتنت على
تمع وبأسعار  تنافسية؛ شرحية من ا

  تمع، وهو ما يساهم يف إصدار نشر الوعي العلمي والثقايف والقضاء على األمية املعلوماتية لدى أفراد ا
األمر الذي سيساعد على  ،التشريعات املناسبة واملعاجلات القانونية لتوفري احلماية والثقة للمتعاملني يف هذا احلقل

 تقليل عمليات النصب واالحتيال وكذلك يساهم يف ثقة املواطن يف عمليات البيع والشراء؛
  وجود بنية حتتية كافية للخدمات املالية السيما يف جمال التعامل املايل املصريف، ومتكينه من دعم عمليات

السيما بطاقات االئتمان وتيسري إبرام معامالت مالية التجارة االلكرتونية، والتوسع يف نظم الدفع االلكرتوين 
لكرتونية لعمليات الدفع االلكرتوين تصدرها جهة إمأمونة على الشبكة مثل عملة إلكرتونية تستخدم كوسيلة 

ا وتسهر اعلى  موثوق    .2محايتها وسهولة التعامل 

                                                            
  .، بتصرف23، ص 2014، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "التجارة االلكترونية والتسويق االلكتروني" منري نوري،  1
جملة الكويت ، "العراق أنموذجا –الواليات المتحدة : دور التجارة االلكترونية في تعزيز األداء االقتصادي"رجاء خيضر عبود موسى الربيعي،  2

  .8ص ، 2013، 1، مج 11للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة واسط، الكويت، ع 
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تلـــف دول العـــامل، فـــإن مثـــة حتـــديات فـــرغم مـــا حتقـــق مـــن تقـــدم ملحـــوظ يف جمـــال التجـــارة االلكرتونيـــة يف خم
تعــــرتض التعــــامالت التجاريــــة الــــيت تــــتم بــــني املســــتهلك والبــــائع عــــرب الشــــبكة الدوليــــة، وعلــــى رأســــها عمليــــة الــــدفع 

  .1وتوافر عنصر األمان أثناء إمتامهاااللكرتوين كأهم مراحل التعامالت وأخطرها، 

  أنواع التجارة االلكترونية وتطورها: المطلب الثاني
كمـا ميكـن ت،امـة أو اخلاصـة، األفـراد واحلكوماالتجاريـة اإللكرتونيـة بـني املؤسسـات سـواء الع تتم أن ميكن

 سـوف نسـتعرضهـذا املطلـب،  يف. أن تنفذ كـل مراحـل التجـارة االلكرتونيـة بطريقـة إلكرتونيـة أو الـبعض منهـا فقـط
يف  املعــامالت التجاريــة، وحســب أطــراف املعاملــةأنــواع التجــارة االلكرتونيــة حســب درجــة التقنيــة يف  يف الفــرع األول

  .موجز عن التجارة االلكرتونيةنستعرض تاريخ مث يف الفرع الثالث س الفرع الثاين،

 تصنيف التجارة االلكترونية باالعتماد على درجة التقنية في المعامالت التجارية: الفرع األول
  : فإنه ميكن تصنيف التجارة االلكرتونية إىل صنفنيحسب درجة التقنية يف إجراء املعامالت التجارية،    

   تجارة إلكترونية بحتة .1
وتسمى أيضا التجارة االلكرتونيـة الكاملـة أو املباشـرة، ويشـمل هـذا النـوع مجيـع املنتجـات الـيت ميكـن بيعهـا 

إلكــرتوين علــى  بصــيغة إلكرتونيــة، حيــث تــتم مجيــع مراحــل النشــاط التجــاري إلكرتونيــا مثــل شــراء برجميــات مــن موقــع
  .االنرتنت وإمتام عملية الدفع بشكل رقمي

  تجارة إلكترونية جزئية .2
يطلــق عليهــا أيضــا التجــارة االلكرتونيــة غــري املباشــرة، ويف هــذا النــوع يــتم جــزء فقــط مــن النشــاط التجــاري 

قليـدي نظـرا لطبيعـة بشكل إلكرتوين، كأن تـتم عمليـة الشـراء والـدفع إلكرتونيـا يف حـني تـتم عمليـة التسـليم بشـكل ت
 Amazon.com علـى الويـب أو كتـاب مـن Dell علـى سـبيل املثـال، يعتـرب شـراء جهـاز كمبيـوتر مـن موقـع ؛2املنتج

 ومــــع ذلــــك فــــإن شــــراء كتــــاب إلكــــرتوين مــــن ،جتــــارة إلكرتونيــــة جزئيــــة، نظــــرًا ألن الســــلع يــــتم تســــليمها ماديــــا

                                                            
  .220 ،219ص  ،2013، 1، القاهرة، ط "احترف التسويق االلكتروني الدولي، دار الفكر العربي" إبراهيم عباس احلاليب،  1
، ختصص ، أطروحة دكتوراه"االنترنت والتجارة االلكترونية ودورهما في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"شهرزاد عبيدي،   2

  .79، ص 2015/2016التجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر،  باتنة، اجلزائر،  تسويق، كلية العلوم االقتصادية والعلوم 
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Amazon.com أو منــتج برجمــي مــن Microsoft.com  إلكرتونيــة حبتــة، ألن املنــتج والــدفع والتســليم هــو جتــارة
  .1للمشرتي كلها  تتم بطريقة رقمية

  تصنيف التجارة االلكترونية باالعتماد على طبيعة أطراف التعامل: الفرع الثاني
، يشـار إلـيهم األشـخاصلـدينا  أوالمن املتعاملني،  جمموعات بني  التجارة اإللكرتونية عمليةتتم  ميكن أن

موعة الثانية   Citizens أو املواطنني Consumer املستهلكني C، حيث متثل  Cحبرفاختصارا   تتمثـلاحملتملني ،ا
، متثـل املنتجـني واملـوردين واملؤسسـات التجاريـة أو التجـار، B، يشـار إليهـا اختصـارا حبـرف  Businessالمؤسساتيف 

أو شــركات النقــل واإلمــداد، أو وكــاالت الشــحن، البنــوك، شــركات التــأمني أو غريهــا مــن مقــدمي اخلــدمات املاليــة، 
؛ أمــا الطــرف الثالــث فيتمثــل يف الســلطات احلكوميــة، والــيت يشــار )القــائمني باألنشــطة التجاريــة(وخمتلــف الوســطاء 

ةتعـين  Gو Administrationتعـين اإلدارة  A حيـث A أو G إليهـا اختصـارا بـــ وينـتج عـن Government .2الحكوم
  3:األطراف الثالثة، األصناف التالية للتجارة االلكرتونيةالعالقة بني هذه 

  التجارة االلكرتونية من املؤسسة إىل املؤسسة(B2B) ؛ 
 ة إىل املستهلكـــــن املؤسســـــــة مــارة االلكرتونيـالتج :(B2C) واليت تسمى أيضا بتجارة التجزئة االلكرتونية 
 (E-tailing ) ؛  
  املستهلك إىل املستهلكالتجارة االلكرتونية من(C2C) ؛  
 التجارة االلكرتونية من احلكومة إىل املواطن (G2C)؛  
  التجارة االلكرتونية من احلكومة إىل املؤسسة(G2B) ؛  
  التجارة االلكرتونية من احلكومة إىل احلكومة(G2G) . 
  
  
  
  
  

                                                            
1 Efraim Turban et al, op-cit, P 7 
2 Martin Kütz, «INTRODUCTION TO E-COMMERCE :COMBINING BUSINESS AND 
INFORMATION TECHNOLOGY», 1st edition,  Bookboon edition, 2016, P 37. 
3 ibid, P 37. 
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  أصناف التجارة االلكترونية حسب أطراف التعامل: )1-  2( الشكل رقم

 

 
 

 
Source: Martin Kütz, «INTRODUCTION TO E-COMMERCE: COMBINING 

BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY», Bookboon Edition, 1st Edition, 
2016, P 38. 

أخـــرى مـــن التجـــارة االلكرتونيـــة، نتيجـــة ظهـــور وتطـــور تكنولوجيـــات  أصـــنافوتضـــاف إىل هـــذه األنـــواع، 
  1:جديدة والتغري يف مفهوم التجارة االلكرتونية، من بني هذه األصناف

 أو ما يسمى بالتجارة النقالة: االلكرتونية عرب احملمول التجارة (M.commerce ) : هي أنشطة وتطبيقات
األجهزة الالسلكية مثل اهلاتف احملمول، حيث ميكن للمستخدم إجراء  التجارة االلكرتونية ميكن تنفيذها بواسطة

  .معامالته التجارية عرب هذا اجلهاز
 التجارة االلكرتونية ضمن املؤسسة الواحدة :(Intrabusinnes) : يتضمن هذا النوع من التجارة االلكرتونية

وميكن أن تشمل  ،هات واملعلومات بني فروعدل املنتجا، اليت تشمل تبااملؤسسةاألنشطة والعمليات الداخلية يف 
  هذه األنشطة عمليات التدريب ملوظفي املؤسسة؛

  جتارة املؤسسة مع املوظفني(B2E) : ميكن اعتبار هذا النوع على أنه جزء من النوع السابق، حيث تقوم
 املؤسسة بتوفري اخلدمات واملعلومات واملنتجات ملوظفيها فقط؛

  التجارة التحالفية:(C-Commerce)  : موعة من األشخاص االتصال والتعاون معا عرب شبكات ميكن 
 .احلاسوب ألغراض خمتلفة كتصميم منتج جديد أو إلجراء عمليات تنظيمية مباشرة

  تاريخ موجز للتجارة االلكترونية: الفرع الثالث
إىل  التجــارة االلكرتونيــة يرجــعمصــطلح التجــارة االلكرتونيــة حــديث التــداول نســبيا، إال أن مفهــوم رغــم أن 

 ،2بداية السبعينيات من القـرن العشـرين، باسـتخدام مؤسسـات أمريكيـة شـبكات خاصـة تربطهـا بعمالئهـا وشـركائها
شــبكات االتصــال وخاصــة شــبكة اهلــاتف إلجــراء عمليــة شــراء مــن قبــل األفــراد بــل حــىت قبــل ذلــك ألن اســتخدام 

                                                            
، امللتقى العلمي الدويل اخلامس حول االقتصاد االفرتاضي وانعكاساته "التجارة االلكترونية كمحرك لالقتصاد االفتراضي"كمال رزيق وآخرون،   1

  .7، ص 2012مارس 13/14على االقتصاديات الدولية، املركز اجلامعي مخيس مليانة، اجلزائر، 
  .132، ص 2014، دار أجمد للنشر و التوزيع، عمان، األردن، "االلكترونية التجارة"نوال عبد الكرمي األشهب،   2
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فــي أوائــل الســبعينيات بــدأت تطبيقــات أمــا بالنســبة للمؤسســات، ف ،1واملؤسســات كــان ممكنــا  منــذ ســنوات عديــدة
التجاريـــة  ، الـــذي بقـــي مقتصـــرا علـــى الشـــركات(EFT)لكرتونيـــة لألمـــوال إ حتـــويالتيف شـــكل االلكرتونيـــة  التجـــارة

الـذي وسـع تطبيـق  (EDI) تمفهـوم التبـادل االلكـرتوين للبيانـا ظهـرفـرتة النفـس  العمالقـة وبعـض املؤسسـات، يف
اليـة إىل املؤسسـات املامتـدت التقنيـة مـن خمتلفـة، وبالتـايل التجارة االلكرتونية من جمرد معامالت مالية إىل معامالت 

يف املؤسســـات منـــذ أوائـــل  اســـتخدامهوبـــدأ انتشـــار الربيـــد االلكـــرتوين مـــع التطـــور الشـــبكي وزاد . مؤسســـات أخـــرى
رجــــال  يســــتعملهالتقليــــدي والفــــاكس، مث أصــــبح مــــن أهــــم األدوات الــــيت الثمانينــــات كبــــديل فعــــال وســــريع للربيــــد ا

لـــوال وجـــود االنرتنـــت ملـــا أمكـــن أن تكـــون التجـــارة االلكرتونيـــة  ، أنال ميكـــن إنكـــارإال أنـــه  ،2األعمـــال واملؤسســـات
   .3قائمة أو تصبح مبا هي عليه من تقدم وتأثري يف جمال األعمال

، كتجربة من قبل احلكومة األمريكية، وكان مستخدموها األوائل معظمهم مـن 1969عام  اإلنرتنت ظهرت
بــــدأ بعــــض املســــتخدمني بوضــــع اإلعالنــــات املبوبــــة الشخصــــية علــــى . البــــاحثني األكــــادمييني وغــــريهم مــــن العلمــــاء

بكة الويــب ويف أوائــل التســعينيات كــان أحــد املعــامل الرئيســية يف تطــوير التجــارة اإللكرتونيــة هــو ظهــور شــ. اإلنرتنــت
وعنـــدما  ،، حبيـــث مســـح ذلـــك للمؤسســـات بالتواجـــد علـــى اإلنرتنـــت مـــن خـــالل النصـــوص والصـــور)Web(العامليـــة 

أصــبحت اإلنرتنــت متاحــة للجميــع وبــدأ املســتخدمون يتــدفقون للتواجــد علــى شــبكة الويــب العامليــة، ظهــر مصــطلح 
ـــومنــذ ذلــك احلــني توســعت تطبيقا.  التجــارة اإللكرتونيــة ـــسرعبا ــــــ ـــكمــا ظهــر عــدد كبي  ،ةـــــــ ـــر مــن املؤسســــ ات الــيت ـــ

ويف عــام .  (Internet sturt-ups)علــى اإلنرتنـت املؤسسـات املبتدئــة"أو   (Dot-com)دوت كــوم"يطلـق عليهــا 
التجـارة االلكرتونيـة بـني املؤسسـات  إىل  (B2C)املؤسسـة إىل املسـتهلك  ، توجه تركيز التجارة االلكرتونيـة مـن1999

(B2B) التجـارة االلكرتونيـة بـني املؤسسـات مـن 2001، ويف عـام(B2B)   إىل التجـارة االلكرتونيـة مـن املؤسسـة إىل
ة اإللكرتونيــة، والتعلــيم اإللكــرتوين، ــــــ، واحلكوم(C-commerce)، والتجــارة اإللكرتونيــة التحالفيــة  (B2E)املــوظفني
، فقد بدأت الشبكات االجتماعيـة 2005ما يف عام ، أ(M-Commerce)  الــــاإللكرتونية عرب اهلاتف النقوالتجارة 

 ،تتلقــى قــدرا كبــريا مــن االهتمــام، مثلمــا حــدث يف التجــارة اإللكرتونيــة عــرب اهلــاتف احملمــول والتطبيقــات الالســلكية
زيـــادة األنشـــطة التجاريـــة  مثـــلرة االجتماعيـــة، نـــوات التجـــاق، أضـــيف للتجـــارة االلكرتونيـــة 2009واعتبـــارا مـــن عـــام 

نظـرا لطبيعـة التكنولوجيـا وتطـور اسـتخدام اإلنرتنـت، ستسـتمر التجـارة و وبـال شـك، . Twitter و  Facebookعلـى

                                                            
1 Thomas stenger & stephane bourliataux – Lajoinie, « E-MARKETING & E-COMMERCE », Edition 
Dunod, Paris, France, 2011, P 19. 

  .132، ص مرجع سبق ذكرهنوال عبد الكرمي األشهب،   2
  .96، ص مرجع سبق ذكره، "قضايا معاصرة في التسويق" ثامر البكري،  3
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خاصـة مـع ظهـور آالت  تها،االلكرتونية يف النمو والتطور، مما سيضـيف منـاذج جديـدة ويـدخل تغيـريات علـى ممارسـ
الطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد الـــيت ســـتغري الكثـــري مـــن مفهـــوم املنـــتج الرقمـــي، أيـــن ســـيتمكن املســـتهلك مـــن ملـــس وفحـــص 
والشعور باملنتج، كما أن سهولة الولوج واالستخدام من طـرف املؤسسـات واملسـتهلكني للتقنيـات املسـتحدثة، وكـذا 

اللـــذان ســـامها يف زيـــادة عـــدد مســـتخدمي االنرتنـــت،  الّلوحيـــةاألجهـــزة التطـــور يف اســـتخدام اهلـــاتف النقـــال الـــذكي و 
 .1سيسمح للتجارة االلكرتونية بالتقدم خبطوات عمالقة

برغم تطور مفاهيم التجارة االلكرتونية الذي أدى إىل تعدد أصنافها، إال أننا سنركز يف هـذه الدراسـة فقـط 
  .ئي باعتبار هذا األخري أحد حماور دراستناعلى األصناف اليت يكون أحد طرفيها املستهلك النها

  عم التجارة االلكترونية دنظام الدفع االلكتروني وأهميته في : الثالثالمطلب 
مـــا مت اإلشـــارة إليـــه يف املطلـــب األول، فـــإن هنـــاك بعـــض املقومـــات الـــيت تـــدعم جنـــاح وانتشـــار التجـــارة ك 

االلكرتونية، وقد كان توفر طرق الدفع من أهم هذه املقومات، فمن أجل إجناز معاملة جتارية كاملة على اإلنرتنت،  
املطلــب ســنتناول املفــاهيم املتعلقــة بنظــام  يف هــذا. كــان جيــب ابتكــار نظــام دفــع يــتالءم مــع هــذا النــوع مــن التجــارة

  .يف دعم التجارة االلكرتونيةته إبراز أمهيالدفع االلكرتوين  مث 

  تعريف نظام الدفع :  الفرع األول
  :قبل تعريف نظام الدفع االلكرتوين جيب أوال حتديد املقصود بنظام الدفع

 .أو بــني البنــوك/حتويــل األمــوال بــني املشــرتي والبــائع و اآلليــة الــيت متكــن تســوية أوإىل " نظــام الــدفع"يشــري 
يتكـون نظـام الـدفع مـن جمموعـة "، (Bank for International settlement) وفقاً لتعريف بنك التسويات الدوليـةف

م الـدور الرئيسـي لنظـامنـه فـإن و ، 2 طراف املعاملةأ تداول األموال بنيمن الوسائل واإلجراءات والقواعد اليت تضمن 
  .3يف توفري وسيلة لنقل القيمة بني خمتلف املتعاملني االقتصاديني يتمثل الدفع

ـــة تشـــملميكـــن أن يـــتم الـــدفع يف التجـــارة االلكرتونيـــة بطـــريقتني، إمـــا و  الـــدفع نقـــدا عنـــد : بطريقـــة تقليدي
عــن طريــق إيــداع النقــد يف احلســاب املصــريف للمؤسســة الــيت مت طلــب : الــدفع املصــريف ، أو عــرب(COD)االســتالم 

                                                            
1 Efraim Turban et al, op-cit, P 12. 
2 Masashi Nakajima, «PAYMENT SYSTEM TECHNOLOGIES AND FUNCTIONS :INNOVATIONS 
AND DEVELOPMENTS», Business Science Reference, USA, 2011, P 2. 
3 Antonio Capobianco, op-cit, P6. 
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هـذه األخـرية  تلعـب مبختلـف أنواعهـا، حبيـث طـرق الـدفع االلكترونيـةأما الطريقة الثانيـة فتـتم عـرب  ،منها املنتجات
ا تغلق حلقة التجارة   .1اإللكرتونية دورا مهما أل

  تعريف نظام الدفع االلكتروني : الثانيالفرع 
والـــيت تعــين نظــام الــدفع االلكـــرتوين   (EPS)يف البدايــة، جتــدر اإلشــارة إىل أن الكلمــة االجنليزيـــة املختصــرة

(Electronic Payment System) ان يتم تفسري احلرف الثالث ــــــــ، يف بعض األحي"S" على أنه خادم(Server)  
  .2معىن املصطلح من يغري هذا التفسري ال، إال أن  (Service)أو خدمة  

للعديــد مــن األدبيــات الــيت تناولــت  ةقــراءالتعــددت التعــاريف الــيت تناولــت نظــام الــدفع االلكــرتوين، وخــالل 
  :فيما يلي حصر جمموعة من التعاريف، سنوردها متوضوع، هذا امل

كـل عمليـة دفـع صـدرت وعوجلـت بطريقـة ":أنـه علـى يعرف البنـك املركـزي األورويب نظـام الـدفع االلكـرتوين
ا  ،3"إلكرتونية الفرق األساسـي هـو أنـه يف . اإصدارات إلكرتونية ألنظمة الدفع التقليدية اليت نستخدمها يوميً أي أ

نظــام الــدفع اإللكــرتوين، تــتم إدارة مجيــع املعــامالت إلكرتونًيــا بشــكل مطلــق؛ أي كــل شــيء عــن الــدفع يأخــذ شــكل 
  4 .)1و 0سلسلة متتالية من (  (Bits)سلسلة من البيت 

دفــع يــتم فيــه حتويــل القيمــة النقديــة بطريقــة إلكرتونيــة أو  أنــه نظــام علــى مــا يعــرف نظــام الــدفع االلكــرتوينك
يشــري هنــا مفهــوم وحــدة إىل بنــك،  حبيــث ،واخلــدماتالســلع  اســتالمرقميــة بــني وحــدتني، كتعــويض أو أداء مقابــل 
الورقيـة معاملـة  ال تـتم بـاألدوات دفعـة ، تعتـرب أيفقـا هلـذا التعريـفو و  ؛مؤسسة، أو حكومة أو حىت مستهلك فردي

 .5لكرتونيةدفع إ

                                                            
1 S. Mohapatra, «E-COMMERCE STRATEGY», springer texts in business and economics, New york, 2013, P 
89.  

2 Slava Gomzin, «HAKING POINT OF SALE :PAYMENT APPLICATION SECRETS, THREATS,  AND 
SOLUTIONS» , John Wiley & sons Edition, Indiana, 2014, P 39.  

، امللتقى الوطين األول حول املنظومة املصرفية اجلزائرية "الصيرفة االلكترونية كمدخل لعصرنة المصارف الجزائرية" حسني رحيم وهواري معراج،  3
  .320، ص 2004ديسمرب  14/15، جامعة شلف، اجلزائر،  -الواقع والتحديات –والتحوالت االقتصادية 

4 David Kosiur, op-cit, P 34 
5 Adeyinka Tella & Isah Abdulmumin, «PREDICTORS OF USERS’ SATISTFACTION WITH E-
PAIEMENT SYSTÈME : A CASE STUDY OF STAFF AT THE UNIVERSITY OF LLORIN» , Negeria, 
Organizacija, Vol 48, N° 4, November 2015, P 273. 
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ا  نظــام تبــادل مــايل بــني املشــرتين والبــائعني يف بيئــة  بأنــه" :نظــام الــدفع اإللكــرتوين فيعــرف Mohapatraأم
مثــل بطاقــات االئتمــان املشــفرة أو الشــيكات اإللكرتونيــة أو (اإلنرتنــت الــيت يــتم تســهيلها بواســطة أداة ماليــة رقميــة 

 .1وسيط آخراملدعومة من أحد البنوك، أو ) النقود الرقمية

نظـام متكامـل مكـون مـن األجهـزة والربجميـات الـيت متكـن املسـتهلك مـن دفـع مثـن السـلع ويعـرف أيضـا بأنـه 
 .2واخلدمات عرب اإلنرتنت

فإن نظام الدفع االلكرتوين يصف أي تبادل لألموال من خالل قناة اتصال   Shon & Swatmanوحسب
يف املقابل يعرف نظام الدفع عرب االنرتنت، وهو نوع فرعي مـن أنظمـة الـدفع االلكرتونيـة، علـى أنـه نظـام  ،إلكرتونية

يالحــظ أن هــذا . 3دفــع جديــد ميكــن مــن إجــراء املعــامالت املاليــة بأمــان مــن مؤسســة أو فــرد إىل آخــر عــرب االنرتنــت
الثـاين جـزء مـن األول، باإلضـافة  باعتبـار أن ت،نـالتعريـف يفـرق بـني نظـام الـدفع االلكـرتوين ونظـام الـدفع عـرب االنرت 

ائيــات الــدفع باخلدمــة الذاتيــةوالــ ،الثابــت والنقــال الــدفع عــرب اهلــاتفإىل أنــواع أخــرى تتمثــل يف   .4دفع عــن طريــق 
عملية حتويـل أمـوال هـي يف األسـاس مثـن لسـلعة أو خدمـة بطريقـة رقميـة أي وبالتايل فإن نظام الدفع االلكرتوين هو 

  .5خدام أجهزة احلاسوب، وإرسال البيانات عرب خط هاتفي أو شبكة ما أو أي طريقة إلرسال البياناتباست

ألنظمة اليت تسـتخدم يف تسـوية العمليـات املاليـة عـرب الوسـائط الدفع االلكرتونية عن كل اكما تعرب أنظمة 
 .6خل الوطن الواحد أو خارجهااللكرتونية، إذ يتم اعتمادها بني املصارف أو املؤسسات أو األفراد من دا

مــن خــالل التعــاريف الســابقة والــيت تقاربــت مــن حيــث وجهــات النظــر، ميكــن اســتنتاج اخلصــائص التاليــة 
  : لنظام الدفع االلكرتوين

 الدفع االلكرتوين عبارة عن الصورة االلكرتونية للدفع التقليدي؛ 
 الدفع االلكرتوين وجود وسائل إلكرتونية مثل احلاسبات املكتبية والشخصية، هواتف ثابتة ونقالة،  يتطلب

 لدفع االلكرتونية،  وشبكات اتصال سلكية والسلكية؛ ائيات ا

                                                            
1 S. Mohapatra, op-cit, p 89. 
2 Hossein Bidgoli, op-cit, P 194. 
3 Hezlin Harris et al, «EVIDENCE OF FIRM’S PERCEPTIONS TOWARDS ELECTRONIC 
PAYEMENT SYSTEMS (EPS) IN MALAYSIA», International Journal of Business and Information, Vol 6, 
N° 2, December 2011, P 227. Available on: https://www.researchgate.net/publication/267710506. 
4 Adeyinka Tella & Isah Abdulmumin, op-cit, P 273. 

  .220، ص، مرجع سبق ذكرهإبراهيم عباس احلاليب،  5
  .56ص ، 2005، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، "النقود االلكترونية" اجلنبيهي،منري حممد اجلنبيهي وممدوح حممد    6
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  ا تعتمد على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اليت  منخفضةسرعة أداء املعامالت، وتكلفة استعماهلا ذلك أل
 تقليص الوقت واجلهد واملال؛ من خصائصها

  تواجد البائع واملشرتي يف نفس املكان؛ يستدعي بالضرورةالدفع االلكرتوين ال 
  دولية، العتمادها على شبكات اتصال وطنية و  حدوديتم يف أن التعامل بوسائل الدفع االلكرتونية ميكن أن

 ال تعرتف باحلدود اجلغرافية؛
  تروني إلتمام معاملة الشراء االلكتروني أهمية الدفع االلك: الفرع الثالث

، إىل أن Dani & Krishna , 2001اإللكرتونيـة، فقـد أشـار  عمليـة التجـارةيعد الـدفع مشـكلة أساسـية يف 
أحد املعوقـات الرئيسـية يف منـو التجـارة االلكرتونيـة هـو عـدم وجـود وسـيلة دفـع مناسـبة هلـذا النـوع مـن التجـارة، نظـرا 

  Kalakota & whinston , 1996كما أكد قبل ذلك  ،طرق الدفع التقليدية يف العامل الرقمي للقيود املفروضة على
تبـــني أن أنظمـــة الـــدفع و . أنظمـــة دفـــع جديـــدة ترجـــع إىل عـــدم مالءمـــة أنظمـــة الـــدفع التقليديـــة اعتمـــادأن الرغبـــة يف 

ملســــتهلكني بشــــكل أســــرع االلكرتونيــــة أصــــبحت ذات أمهيــــة بالغــــة يف ابتكــــار خــــدمات إلكرتونيــــة كطريقــــة خلدمــــة ا
ـا، وميكـن  .1وتكاليف أقل وبذلك يعترب نظام الدفع االلكرتوين عامل مهـم لتفعيـل التجـارة االلكرتونيـة وزيـادة كفاء

  : إبراز ذلك يف النقاط التالية

 م التجـــــاري ملعامـــــــادل التجـــــــــــراف التبــــــة أداء أطــــسرع م املالية بسرعة فائقة مهما  ـــــــــال كان ارية والوفاء بالتزاما
 ؛املسافة بعد
 ذا تتجاوز البنوك تعرض اخلدمات املصرفية واملالية على طول ساعات اليوم وخالل كل أيام األ سبوع، و

 املصرفية االلكرتونية على عكس البنوك التقليدية عامل الزمن؛
  2من أي مكان يتوفر على وسائل االتصال احلديثةإمكانية القيام بأي عملية من البيت أو. 

   نظام الدفع االلكتروني وتحدياتمزايا : الفرع الرابع
ن األنظمــــة القائمــــة علــــى تكنولوجيــــا اإلعــــالم واالتصــــال بصــــفة عامــــة تــــوفر عــــدة مزايــــا أفيــــه ممــــا ال شــــك 

  .بالنسبة لنظام الدفع اإللكرتوين ، كذلك احلالالعيوبملستعمليها ولكن يف نفس الوقت ال ميكن أن ختلو من 

                                                            
1 Hezlin Harris et al, op-cit, P 227, 228.  

، امللتقى العلمي الدويل "نظام الدفع االلكتروني ودوره في تفعيل التجارة االلكترونية مع اإلشارة لحالة الجزائر"حمرز نور الدين وصيد مرمي،   2
، املركز اجلامعي مخيس مليانة، -عرض جتارب دولية–عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة االلكرتونية يف اجلزائر : لرابع حولا

  .15، 14، ص 2009اجلزائر، 
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  ازايــالم .1
شـجع اإلنفـاق االسـتهالكي إىل جانـب يفض تكلفة املعاملة الواحدة، و خي ين أنم الدفع االلكرتو انظل ميكن

 ؛زيــادة كفــاءة األداء احلكــومي، فضــال عــن الفوائــد الــيت جينيهــا التجــار والبنــوك واملؤسســات املاليــة واالقتصــاد عمومــا
إىل نظم الدفع االلكـرتوين لتخفيـف القيـود النامجـة عـن  ، فقد بدأت يف التوجهالبنوك واملؤسسات املاليةفمن جانب 

ـــا واألمـــان وســـهولة االســـتخدام ونتيجـــة لـــذلك اســـتفادت . الـــدفع التقليـــدي، وتعزيـــز الكفـــاءة والشـــفافية يف عمليا
ااحلكومـــات مـــن خـــالل تعزيـــز الســـيولة لـــديها، وفـــتح نظامهـــا املـــايل أمـــام  أمـــا املؤسســـات . أكـــرب عـــدد مـــن ســـكا

ومـن جهـتهم . فخفضت من تكاليف العمل، يف حني أوجدت وسائل أكثر أمانا وموثوقية إلجراء التعامالت املالية
، ونشـري كــذلك إىل الوقـت واجلهـد االقتصـاد يفحيصـل املسـتهلكون علـى رؤيـة أوضـح ملـواردهم املاليـة، باإلضـافة إىل 

 يســاهم يف تــأمني عمليــة حتصــيل الضــرائب بــدال مــن الــدفع النقــدي ونقــل األمــوال الــيت أن نظــام الــدفع االلكــرتوين
وأن اخنفــاض تكلفــة . وكــذلك اخنفــاض تكلفــة تكنولوجيــا الــدفع نســبيا. تتعــرض ملخــاطر بالغــة وخمــاطر تزييــف العملــة

ظمة الدفع االلكرتوين أن تضـع وبالتايل ميكن ألن. الدفع االلكرتوين هو ميزة تنافسية إذا ما قورن مع الدفع التقليدي
كمـا أن نظـام الـدفع . حدا القتصاديات الظل ودجمها يف النظام املصريف مبا يعـزز الشـفافية ويزيـد الثقـة واملشـاركة فيـه

تمع واليت تـنعكس علـى سـرعة دوران عجلـة األعمـال االقتصـادية مبـا  االلكرتوين يساهم يف سرعة دوران النقود يف ا
لوظــائف ويزيــد مـن معــدالت منـو النــاتج احمللــي اإلمجـايل، وذلــك مـن خــالل احلــد مـن الفســاد املــايل يوجـد املزيــد مـن ا

البيئيــة لنظــام الــدفع االلكــرتوين، فعلــى عكــس النظــام التقليــدي فــإن هــذا  هــذا باإلضــافة إىل الفوائــد .1بشــىت أنواعــه
الطاقـة املســتهلكة والنفايـات الناجتــة عــن النظـام ســيتفادى اسـتغالل األشــجار للحصـول علــى األوراق، باإلضــافة إىل 

  . 2عملية صناعة الورق

  التحديات .2
  :الدفع االلكرتوين، يفنظام  وجناحتقدم  تعوق اليت التحدياتأهم  تتمثل

 مازال العامل النفسي للمتعاملني يقف عائقا أمام التجارة االلكرتونية بصفة عامة : المشكالت النفسية
بصفة خاصة، فمن الناحية النفسية جند أن املتعامل لن يتقبل إبرام الصفقات من خالل ووسائل الدفع االلكرتوين 

يفضل االلتقاء املباشر باملتعامل  شبكة االنرتنت، إال إذا كانت الصفقات ضئيلة القيمة، أما إذا كانت كبرية فهو

                                                            
أهمية تطوير وتشغيل أنظمة الدفع االلكترونية الحديثة والقاصة اآللية كآلية إلنشاء بنية تحتية لنظام مصرفي ومالي إلكتروني "حممد شايب،   1

  .109، 108ص ، 2016/2017، اجلزائر، 1أطروحة دكتوراه، ختصص علوم اقتصادية، جامعة سطيف ، "بالجزائر
2 Gary P.Schneider, «ELECTRONIC COMMERCE», Cengage Learning, USA, 11th Edition, 2015, p 484. 
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ة احلال فإن هذا العامل النفسي وبطبيع. اآلخر من خالل جملس عقد واحد يتم فيه االتفاق على كافة بنود التعاقد
ليس موجودا لدى الكافة بدليل أن هنالك  معامالت تتم من خالل الوسائط االلكرتونية، ولكنها مل تزدهر لتتخذ 
شكل الظاهرة العامة، ألن أسلوب الدفع ال يتم دائما من خالل هذه الوسائط، وبالتايل ال ميكن اعتبارها 

ج الناجع هلذه املشكالت النفسية يتمثل يف إجياد وسائل فنية وتشريعية تكفل ولعل العال. معامالت إلكرتونية
  .اليت حيرصون عليها موثوقية هذه املعامالت، وتكفل أيضا معرفة كل طرف لآلخر، ومحاية بعض اخلصوصيات

 كرتونية إال مالئم للتجارة االل إطار قانوين رغم اجلهود اليت بذلت دوليا وإقليميا لوضع: المشكالت التشريعية
ا بصفة  أساسية حول االعرتاف حبجية التوقيع االلكرتوين  أن غالبية التشريعات اليت صدرت، ركزت نظر
وباملستندات االلكرتونية وبإضفاء الصفة القانونية على املعامالت اليت تتم من خالل وسائط إلكرتونية، ولكنها مل 

 .ة لوسائل الدفع االلكرتوينتتعرض لوضع تنظيم قانوين يوفر األمان والفعالي
 املخاطر التقليدية اليت نفس ما زالت التجارة االلكرتونية بوجه عام، تواجه : مشكلة عدم األمان المعلوماتي

بالشلل، ومثل  ةنظمااللكرتونية اليت ميكن أن تصيب هذه األأنظمة املعلومات، وذلك مثل الفريوسات  تواجهها
قام بطاقات االئتمان، بل وعلى األنظمة االلكرتونية للبنوك، واليت من خالهلا يتم عمليات القرصنة اليت تتم على أر 

معرفة أرقام حسابات العمالء والتحويل غري املشروع لألموال، ومثل عمليات النصب االلكرتوين اليت متارسها بعض 
 .مواقع االنرتنت البتزاز املستهلكني

كـــل هـــذه املشـــكالت تـــؤدي إىل اإلحســـاس بـــاخلطر املعلومـــايت وتـــؤدي إىل تعميـــق اهلـــاجس النفســـي بعـــدم 
وكل هـذه املشـكالت أيضـا البـد وأن تـدفع أهـل التقنيـة وأهـل التشـريع . التعامل من خالل وسائل الدفع االلكرتونية

 .1من خالل وسائل فنية وقانونيةملواجهتها 

  االلكتروني لتفعيل التجارة االلكترونية متطلبات الدفع: الرابعالمطلب 
يعتمد تبين نظام الدفع االلكرتونية من طـرف املؤسسـات واملسـتهلكني، علـى تـوفر احملـيط املالئـم لـه، وتـوفر 

لتجـارة االلكرتونيـة ونظـام الـدفع مرتبطـة بامنهـا مـا هـي متطلبـات . لنجاحه وانتشاره الضرورية العديد من  املتطلبات
يف هذا املطلـب سـنتناول بإجيـاز أهـم هـذه  .الدفع االلكرتوينبنفس الوقت، ومنها ما هو خاص فقط االلكرتوين يف 

  .املتطلبات

  

                                                            
  .219 – 217ص مرجع سبق ذكره، ، "التجارة االلكترونية والتسويق االلكتروني" ،نوري منري  1



العوامل المؤثرة في اتجاهات المستهلكين نحو نظام الدفع االلكتروني: الفصل الثاني  
 

87 
 

  متطلبات إلكترونية: األولالفرع 
ومـن أبـرز  ،تشمل البىن التحتية الداعمة للتجارة االلكرتونية وعقد التعامالت التجارية عرب شـبكة االنرتنـت

شــبكات االتصــال الســلكي والالســلكي  وتضــم  (ICT)مكونــات هــذه البنيــة قطــاع تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت
وخــدمات  ،وبــرامج التطبيقــات والتشــغيل ت مــن فــاكس وهواتــف ثابتــة ومتنقلــة، وكــذلك احلواســبالاوأجهــزة االتصــ

فهــذه املكونــات تــوفر البيئــة التحتيــة االلكرتونيــة  ؛القطاعــات املنتجــة لتقنيــة املعلومــات رالــدعم الفنيــة، إضــافة إىل تــوف
يئة البيئة املناسبة للتجـارة االلكرتونيـة ، ويعتـرب انتشـار االنرتنـت عـامال اليت تساعد على انتشار استخدام االنرتنت و

ــا مبثابــة القنــاة االل  ا تــتم مــن خالهلــيتكرتونيــة أو الســوق االلكرتونيــة الــرئيســيا يف الــدخول للتجــارة االلكرتونيــة، أل
أساســـية منهـــا تـــوفر أجهـــزة  يعتمـــد علـــى تـــوفر عناصـــر والتبـــادالت التجاريـــة، كمـــا أن انتشـــار االنرتنـــت املعـــامالت

ـــة لــــــتــوفر احلواســيب اآللي ويعتــرب  .1املضــيفةاحلاســب اآليل الشخصــي واهلواتــف واحلاســبات  ـــدى الزبـــــــ ئن عــامال اــــــــــ
مـن خـالل احلواسـيب املتــوفرة (أساسـيا لتطـور التجـارة االلكرتونيـة، فحـىت وإن كـان هنـاك بـدائل لالتصـال باالنرتنـت 

، يبقـــى معظـــم الزبـــائن يفضـــلون اســـتخدام )يف مقـــر العمـــل، نـــادي االنرتنـــت أو االتصـــال احلـــر يف األمـــاكن العامـــة
م م على االنرتنت أجهز   .2اخلاصة إلجراء طلبيا

  متطلبات اجتماعية: الفرع الثاني
 املتخصصـــني يفيشـــمل حبيـــث ميثـــل هـــذا اجلانـــب أحـــد مقومـــات جنـــاح التجـــارة االلكرتونيـــة يف أي جمتمـــع، 

ومــن ناحيــة أخــرى  ،قطــاع تقنيــة املعلومــات وشــبكات االتصــال واالنرتنــت والــربامج التطبيقيــة ذات العالقــة بالتجــارة
تمــع القــادر والــذي لديــه   (E- Readiness)االســتعداد االلكــرتوين تتطلــب التجــارة االلكرتونيــة مــا يســمى ب أي ا

الرغبة يف استخدام وممارسة التجارة عرب شبكة االنرتنت، ويرتفع معدل االستعداد االلكرتوين ألي جمتمع من خـالل 
تمــعتطــوير نوعيــة األنظمــة التعليميــة  ح جمتمعــا ذا معرفــة لالســتفادة منهــا حــىت يصــب وتوســيع دائــرة الفــرص ألفــراد ا

ــالوثقافــة تكنولوجيــة، باإلضــافة إىل  للمؤسســات واملعاهــد التعليميــة واملــدارس الســتخدام تقنيــة املعلومــات  فــتح ا
  .3الت، وتكييف املناهج التعليمية مع املعارف التقنيةاتصواال

  

                                                            
تمع العريب للنشر والتوزيع، "مدخل إلى التجارة االلكترونية" حممد خليل أبو زلطة وزياد عبد الكرمي القاضي،  1 ، 2008، 1األردن، ط ، مكتبة ا

  .86، 85ص 
  .107، ص مرجع سبق ذكرهشهرزاد عبيدي،   2
  .87، 86، ص مرجع سبق ذكرهزياد عبد الكرمي القاضي، و  حممد خليل أبو زلطة  3
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  متطلبات تشريعية: الفرع الثالث
ومـن مث  ،يقابلهـا تطـور تشـريعي ينظمهـا وحيتويهاــ إن أي مستجدات حديثة تطـرأ علـى جمتمـع مـا، البـد أن

فـــإن وســـائل الـــدفع االلكـــرتوين لـــن يكتـــب هلـــا جناحـــا يـــذكر إذا وقـــف رجـــال القـــانون مكتـــويف األيـــدي أمـــام الظـــاهرة 
  .1املستحدثة

جيـــب أن خيضـــع نظـــام الـــدفع االلكـــرتوين لقـــوانني وتشـــريعات حكوميـــة،  قـــادرة علـــى ضـــمان مجيـــع لـــذلك، 
مـــن أجـــل محايـــة مســـتخدمي نظـــام الـــدفع ســـواء كـــانوا ...) التوقيـــع االلكـــرتوين، العقـــود االلكرتونيـــة( األدلـــة الالزمـــة

حبيــث ميكــن هلــؤالء حتمــل خمــاطر ماليــة إن مل تكــن ، مســتهلكني أم جتــارا، والــذين يقومــون مبعــامالت حمليــة أو دوليــة
  .  القوانني والتشريعات واضحة ودقيقة

  االلكترونية الصيرفة: الفرع الرابع

جنــاح  متطلبــات أهــمتعتــرب بــل  تعتــرب الصــريفة االلكرتونيــة أحــد األطــراف الفاعلــة يف نظــام الــدفع االلكــرتوين
ـاهـذه األنظمـةوانتشـار  لـبعض أنـواع أنظمـة الــدفع  واملنظمـة اجلهـة املصـدرة واملقدمـة يف غالبيـة األحيـان ، وهـذا لكو

   .االلكرتونية

ويشــمل ذلــك مجــع  ،إىل تــوفري اخلــدمات املصــرفية لألفــراد عــرب قنــوات إلكرتونيــةفة اإللكرتونيــة ري تشــري الصــ
الودائــع، مــنح القــروض، إدارة احلســابات، وتقــدمي املشــورة املاليــة، باإلضــافة أيضــا إىل تــوفري وســائل دفــع مبــا يف ذلــك 

ج املناســبة، ممــا يســمح وســائل الــدفع اإللكرتونيــة، هــذه املنتجــات تســتلزم اســتعمال حاســبات وهواتــف جمهــزة بــالربام
ــــم ونقــــل هــــذه األمــــوال عــــرب اإلنرتنــــت أو غريهــــا مــــن قنــــوات  للعمــــالء بالوصــــول إىل حســــابات اإليــــداع اخلاصــــة 

  3 :يفالصريفة االلكرتونية قنوات  حبيث تتمثل  2.االتصال

  

  

                                                            
  .218، ص ، مرجع سبق ذكره"التجارة االلكترونية والتسويق االلكتروني" ،نوري منري  1

2 Tebib Hana, « LA MONETIQUE ET LE E-CITOYEN EN ALGERIE DURANT LA PERIODE 2005 – 
2013 : LA CONTRAINTE CULTURELLE CAS DES CLIENTS DE LA BANQUE EXTERIEURE 
D’ALGERIE ET LA BANQUE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL », Revue 
des sciences Humaines- Université Mohamed Khider Biskra, Algerie, N° 34, Mars 2014,  P 93. 

، أحباث اقتصادية وإدارية ، العدد السادس عشر، جامعة حممد خيضر "مشروع الصيرفة االلكترونية في الجزائر" بلعياش ميادة وبن امساعني حياة،  3
  .74، 73ص  ،2014ديسمرب  علوم التسيري،العلوم االقاتصادية و التجارية و بسكرة، كلية 
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 (ATM)الصيرفة عبر الصراف اآللي  .1
ا يف السبعينات حيث ظهرت لتكون كبديل  ملوظفي الصـرافة يف الفـروع املصـرفية لتقليـل عـدد كانت بدايا

املعـامالت داخـل البنــك، أمـا يف الثمانينـات بــدأ االهتمـام بتخفـيض التكــاليف مـن مث البحـث عــن حتقيـق التنافســية، 
حيــث تعتمــد علــى وجــود شــبكة مــن االتصــاالت تــربط  ،تطــور العمــل املصــريف مظــاهر وتعتــرب الصــرافات اآلليــة أول

وقـد تطـور عمـل هـذه األجهـزة  ،كو بنـال خمتلف عمالءحد أو فروع كل البنوك يف حالة قيامها خبدمة البنك الواع و فر 
ا الوصولحيث أصبحت  يف صـرف املبـالغ  متطـورةخـدمات  توفر إىل بيانات حسابات العمالء فوريا، واليت بإمكا

 دفــع قــاطالتزاماتــه يف نتســوية واســتخدامها يف  هاوبظهــور البطاقــات الذكيــة أصــبح العميــل بإمكانــه شــحن ؛النقديــة
بوظـائف جـد متقدمـة  تعـدت إىل القيـامهذه األجهـزة مل تعـد جمـرد وسـيلة للحصـول علـى النقـود، بـل متعددة، لكن 

م بمتكن العمال واملوظفني من استالم رواتبهم وحقـوق الضـمان االجتمـاعي، كمـا تسـمح هلـم  الوصـول إىل حسـابا
التعـرف علـى : ار استخدام لغات أجنبيـة، وأصـبحت حاليـا تقـدم مجلـة مـن الوظـائف نـذكر منهـااجلارية مع توفر خي

حتـويالت نقديـة بـني احلسـابات، طلـب دفـرت الشـيكات،  ، القيـام بسـحب نقـدي مـن احلسـاب، إجـراءالعميلرصيد 
ايــة ســنة .  إجـراء إيــداعات نقديــة، ســداد الفـواتري ســواء  النقــود إيــداعصـراف آيل يســمح ب 2003ويف فرنســا اخــرتع 

ورقـة ماليــة  250و  100وايل ــــــــــل حبـــــــــأوراق نقديـة أو قطـع معدنيــة أو حـىت شــيكات، حيـث يقبــل هـذا اجلهــاز التعام
 .قطعة نقدية يف الدقيقة 500ويستطيع حساب 

 الصيرفة عبر شبكة االنترنت .2
من املنـزل، فـالبنوك اجتهـت إىل توسـيع نشـاطها تندرج هنا اخلدمات املصرفية الفورية، أو اخلدمات املصرفية 

من خالل إنشاء مواقع هلا على شبكة االنرتنت بدال من إنشاء مقـرات جديـدة هلـا حـىت يسـتطيع العميـل أن يتصـل 
 ؛بالفروع االلكرتونية بطريقة أسهل

 الصيرفة عبر الهاتف الجوال .3
ميكـــن أن تقـــدمها بســـرعة فائقـــة، خاصـــة منهـــا إن انتشـــار اهلواتـــف النقالـــة، أدى إىل تطـــور اخلـــدمات الـــيت 

املصــرفية، فقــد ظهــر مــا يســمى بــالبنوك اخللويــة الــيت تقــوم علــى فكــرة تزويــد اخلــدمات املصــرفية للزبــائن يف أي مكــان 
ويف أي وقت، وتشمل هذه اخلدمات االستعالم عـن األرصـدة واالطـالع علـى عـروض املصـارف وأسـعار العمـالت 

عالمية كمـــا تشـــمل اخلـــدمات املاليـــة كتحويـــل النقـــود مـــن حســـاب إىل آخـــر وخـــدمات وغريهـــا مـــن اخلـــدمات االســـت
 ؛اخل...الدفع النقدي وفتح احلسابات وغلقها
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  وسائل الحماية في نظام الدفع االلكتروني : سماخلاالفرع 
ن املتطلبات، وأهم شيء هو ضمان وتأمني مجيـع تصميم نظام للدفع االلكرتوين، جيب مراعاة العديد معند        

ــدف  املعــامالت اإللكرتونيــة الناجتــة عــن هــذا النظــام مــن خــالل حلــول أمــن تقنيــة مميــزة ومتجــددة وشــاملة، حبيــث 
 والتحديات الثقة يف املستهلكني، وهي واحدة من أهم الشروط وسائل  احلماية يف نظام الدفع االلكرتوين إىل بعث

   :يلاتلا لكشلا لالخ نم كلذ حضو ن .عموما ونظام الدفع االلكرتوين خصوصا رة االلكرتونيةلتطوير التجا

  ن المعامالت اإللكترونيةــأم): 2- 2(الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 

 

األخطار التي يتعرض لها المستهلك االلكتروني في االقتصاد الرقمي ووسائل "ميينة بوزكري وعبد الرزاق حبار، : المصدر
ضرورة االنتقال وحتديات احلماية، املركز اجلامعي عبد احلفيظ : املستهلك واالقتصاد الرقمي، امللتقى الوطين الثالث حول "حمايته

  .12، ص 2018أفريل  23/24ميلة، اجلزائر،   –بوالصوف
  

ين العديــد مــن األشــكال، منهــا مــا يتعلــق بالشــبكة الداخليــة للمواقــع و أخــذت آليــات تــأمني الــدفع االلكــرت 
تعلـق مبـا ي منهـا مـاو ، نظمها يف حماولة لسد الطرق علـى املتطفلـني مـن قراصـنة العصـرالتجارية اليت تعمل على تأمني 

تتمثـل وسـائل و   .1ميكن للمستهلك العادي التأكد من مدى توافرها يف املواقع االلكرتونيـة الـيت يبتـاع منهـا منتجاتـه
  :أمن الدفع االلكرتوين يف

  (Fire Walls)الجدران النارية . 1
ـــا  إن إنشـــاء املؤسســـة ملوقـــع علـــى شـــبكة االنرتنـــت يعـــين انفتاحهـــا علـــى العـــامل اخلـــارجي وتعـــرض معلوما
ـا املؤسسـة ملنـع دخـول الـزوار غـري املرغـوب  الداخلية إىل العديد من عمليات التطفل والتخريب، وأول خطوة تقـوم 

اجلـدران : النظـام الـداخلي للمؤسسـة يطلـق عليـهفيهم إىل موقعها، هي وضع برنامج واقي ملراقبة حماوالت النفـاذ إىل 

                                                            
  .221 ،220ص  مرجع سبق ذكره، إبراهيم عباس احلاليب،   1

 

 أمن المعامالت اللكترونیة 

 (Fire Walls)الجدران الناریة 

 التوقیع االلكتروني

 رــالتشفي

 التصدیق االلكتروني وشھادات التعریف الرقمیة

 (SSL :Secure Socket Layers)  :بروتوكول طبقة المقابس اآلمنة

  (SET : Secure Electronic Transaction) بروتوكول الحركات المالیة اآلمنة:
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النارية أو حوائط املنع، وهي عبارة عـن برجميـات هـدفها األساسـي تـأمني احلمايـة الكافيـة ملعلومـات الشـركة والقضـاء 
، مــن خــالل إقامــة حــاجز بــني شــبكة خــوادم الويــبعلــى كــل عمليــات االخــرتاق والتــدمري الــيت تتعــرض هلــا ملفــات 

االنرتنـــت والشـــبكة الداخليـــة للمؤسســـة، ليقـــوم هـــذا احلـــاجز بتصـــفية وفحـــص كـــل عمليـــات الـــدخول واخلـــروج إىل 
. 1الشــبكة ملنــع دخــول املســتخدمني غــري املصــرح هلــم وغــري املســجلني ولتجنــب خطــر الفريوســات والــربامج الدخيلــة

ـا ليسـت وبالرغم من الدور البارز الذي تلعبه ا حلوائط النارية يف تأمني الشبكات أثناء إمتـام املعـامالت التجاريـة، فإ
ويف هــذا الســياق مت اعتمــاد تقنيــة أخــرى يف العديــد مــن الــدول الــيت . وحــدها حــال كافيــا لصــد اهلجمــات اخلارجيــة

ــا التجاريــة علــى شــبكة االنرتنــت وهــي تقنيــة التوقيــع االلكــرتوين والــيت حققــت حبســب اخلــرباء  تســعى لزيــادة تعامال
  .2تطورا كبريا يف نظم احلماية بالنسبة للتعامالت االلكرتونية

   التوقيع االلكتروني. 2
التوقيــع االلكــرتوين هــو املكــافئ االلكــرتوين للتوقيــع املكتــوب، ميكــن اســتخدامه مــن ِقبــل الفــرد إلثبــات هويــة 

ويعتـرب التوقيـع االلكـرتوين مهـم جـدا  .3االلكـرتوينكما ميكـن اسـتعماله علـى الشـيك . مرسل الرسالة أو موَقع امللف
بالنسبة للمستهلك الذي يشـرتي عـرب االنرتنـت، حيـث يـوفر هلـذا األخـري الثقـة والطمأنينـة أثنـاء التعـامالت التجاريـة 

، ولـــيس خاللـــه يثـــق املســـتقبل بـــأن الشـــخص الـــذي يراســـله فعـــال هـــو املســـتهلك نفســـهعـــرب شـــبكة االنرتنـــت، فمـــن 
كمــا يســاعد هــذا التوقيــع علــى إعطــاء حجيــة قانونيــة للمعــامالت علــى االنرتنــت . ينصــب عليــهشخصــا آخــر قــد 

 تتعــددوقــد  .4وذلــك حلفــظ احلقــوق التجاريــة وغريهــا ألي طــرف يــدخل يف أي صــفقة أو تعامــل مــع أحــد آخــر
يــــة يف جمــــال ا التطــــورات التقنــــأشــــكال وصــــور التوقيــــع االلكــــرتوين، ومــــرد ذلــــك إىل املراحــــل املختلفــــة الــــيت مــــرت 

  5:حبيث جند. االتصاالت

 ة من خالل ـــال املعامالت البنكيـــــــــــروين للتوقيع يف جمــــــــل االلكتـــــــذا الشكــــــر هــــأول ما ظه: الرقم السري
ق ــــــــــــن طريــــــ، للسحب مباشرة من الصراف، أو سداد قيمة املشرتيات ع(ATM)استخدام أجهزة الصراف اآليل 

ري ـــــــــوقيع على الرقم الســـــــذا التـــــــــــــرة هــــــــوم فكــــــــــــــتق. إجراء حتويل من حساب املشرتي إىل حساب البائع مباشرة

                                                            
آليات تفعيل وسائل الدفع احلديثة يف النظام : ، امللتقى الوطين الثامن حول"معوقاتها وسبل تطويرها: التجارة االلكترونية في الجزائر"نوال باهي،   1

  .9، ص 2017مارس  13/14، اجلزائر، - البويرة–املايل واملصريف اجلزائري، جامعة آكلي حمند أوحلاج 
  .221، 220ص  مرجع سبق ذكره،إبراهيم عباس احلاليب،   2

3 Hossein Bidgoli, op-cit, P 206. 
  .193، ص مرجع سبق ذكرهإبراهيم عباس احلاليب،   4
  .بتصرف.  132 - 129، ص 2011، عمان، "الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، "عقود التجارة االلكترونية"حممد إبراهيم أبو اهليجاء،   5
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(PIN) اخلاص بالبطاقة وبالعميل الذي جيري التعريف به مبجرد إدخال الرقم السري اخلاص به، والسماح له ،
 ؛ا بالقيام بالعمليات البنكيةبعده
 تتلخص فكرته يف نسخ صورة عن التوقيع خبط اليد باستخدام املاسح الضوئي : التوقيع االلكتروني بخط اليد

(Scanner) وحفظ هذا التوقيع يف جهاز احلاسب اخلاص باملوًقع أو يف ذاكرة خارجية جلهاز احلاسب، والقيام ،
لنسخ صورة عن التوقيع املخزن للمحرر أو امللف املراد إضافة التوقيع إليه  بعدها بإصدار أمر إىل جهاز احلاسب

 ؛-الشيك مثال–الستكماله 
 حتتوي العقود االلكرتونية على خانات تضم عبارات تفيد قبول : النقر على أحد مفاتيح الحاسب اآللي

 ؛القبول ينعقد العقد، ومبجرد النقر على مفتاح (Disapprove)، أو الرفض  (Approve)التعاقد 
 ا رسالة البيانات حبيث جتعل من املمكن باستخدام إجراء رياضي : التوقيع الرقمي هو قيمة عددية تصمم 

معروف يقرتن مبفتاح الرتميز اخلاص مبنشئ الرسالة القطع بأن هذه القيمة العددية قد مت احلصول عليها باستخدام 
  ؛ذلك املفتاح

 هذا التوقيع على اخلواص الذاتية املميزة لإلنسان، كالبصمة الصوتية، وبصمة شبكية يقوم : لتوقيع البيومتريا
 .العني، وبصمة اإلصبع

ـــيقو  ـــدم التوقيـ ع البيــومرتي مســتوى عــال مــن احلمايــة للمعــامالت التجاريــة االلكرتونيــة، وقــد طرحــت شــركة ـ
Apple   هـاتفIphone S5   جمهـز بتقنيـةTouch ID كمـا . ، واملتمثـل يف جهـاز ماسـح رقمـي لبصـمات األصـابع

العديـد  عـنويعتـرب هـذا التطبيـق مثـال  ،Samsungعلـى غـرار شـركة  مـن قبـل شـركات أخـرىهذه التقنيـة  اعتماد  مت
   .1 من التطبيقات املدجمة يف اهلواتف احملمولة كجزء هام لتوفري احلماية  يف املعامالت املالية االلكرتونية

  رــلتشفيا. 3
يف حفــظ ســرية املعلومــات وســالمتها، حيــث يهــدف إىل  -اليــوم–يعــد التشــفري مــن أهــم الوســائل املعتمــدة 

ويعـــرف التشـــفري بأنـــه عمليـــة حتويـــل املعلومـــات إىل شـــيفرات غـــري  . 2منـــع الغـــري مـــن التقـــاط الرســـائل أو املعطيـــات
ملنــع األشــخاص غــري املــرخص هلــم مــن االطــالع علــى املعلومــات أو فهمهــا وهلــذا ) معــىن دونبــحــىت تبــدو (مفهومــة 

تنطوي عملية التشفري على حتويـل النصـوص العاديـة إىل نصـوص مشـفرة وتسـتخدم مفـاتيح معينـة يف تشـفري الرسـالة 

                                                            
1 Alan Evans et al, « TECHNOLOGY IN ACTION –INTRODUCTORY», Pearson Edition, USA, 13 th 
Edition, 2016, 2016, p 88 

، جملة اقتصاديات "الحالة الجزائرية:تحليل انعكاسات التجارة االلكترونية على أداء اإلدارة المصرفية محاولة "األخضر عزي وهواري خيثر،   2
  .114، ص2017، السداسي األول 16ع جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر،  مشال إفريقيا،
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األوىل هــي : يقتني ويــتم التشــفري بطــر . 1وفــك تشــفريها، وتســتند هــذه املفــاتيح إىل صــيغ رياضــية وخوارزميــات معقــدة
، يطلــق علــى هــذا التشــفري اســم  (Symmetric Key Cryptography)مــا يطلــق عليــه نظــام التشــفري الســيمرتي

املفتاح املتماثل ألنه يتم استخدام نفس املفتاح لعمليات التشـفري وفـك التشـفري لتبـادل الرسـائل بأمـان، حبيـث جيـب 
، أمــا )تبــادل املفتــاح(أن يعــرف املرســل واملرســل إليــه املفتــاح الســري مــن خــالل حتديــد الطريقــة األكثــر أمانــا لتبادهلــا 

  RSAتسمى أيضـا بــ . (Public key Encription)  فتسمى بالتشفري بطريقة املفتاح العاملتشفريلالطريقة الثانية 
، حبيــث تقــوم هــذه الطريقــة علــى مفتــاحني 1976والــذي جيمــع األحــرف األوىل ملخرتعــي هــذه الطريقــة وذلــك عــام 

يسمح بتشفري الرسالة، ومفتـاح و خمتلفني لتشفري وفك تشفري الرسالة؛ مفتاح عام يكون معروفا لدى بعض اجلهات 
تكمــن ميــزة هــذه الطريقــة يف أن فقــط املفتــاح العــام الــذي يقــوم . آخــر ســري خــاص بصــاحبه يســتعمل لفــك التشــفري

بتشفري البيانات هو املفتاح الوحيد الذي يتم بثه، يف حني أن املفتاح اخلاص يبقى يف الكمبيوتر الـذي قـام بتصـنيعه 
نظـامي املفتـاح كمـا ميكـن املـزج بـني . 2شفري الرسائل املشفرة باسـتخدام املفتـاح العـاموهو الوحيد القادر على فك ت

املتماثل واملفتاح العام، ففي هـذه الطريقـة يقـوم املنشـئ بعـد كتابـة الرسـالة بتشـفريها باملفتـاح املتماثـل وتشـفري املفتـاح 
شفرة املفتاح العام عن طريق مفتاحه اخلـاص،  املتماثل باملفتاح العام وإرساهلا بعد ذلك للمستقبل الذي سيقوم حبل

ليحصــــل بــــذلك علــــى املفتــــاح املتماثــــل املســــتخدم يف تشــــفري الرســــالة املســــتلمة، ليقــــوم بعــــدها حبــــل شــــفرة الرســــالة 
  .3باستخدام املفتاح املتماثل

  كتروني وشهادات التعريف الرقميةالتصديق االل. 4
إىل أشـكال عديـدة مـن اخلـداع وانتحـال الشخصـيات، ولكـي لطاملا تعرضت معامالت التجارة االلكرتونية 

يتم جتنب هـذا اخلـداع البـد مـن التحقـق مـن هويـة األطـراف املتبادلـة للمعلومـات وهـذا بـاللجوء إىل شـهادات رقميـة 
ن التقليديـة، فهـي عبـارة عـاهلويـة  فالشهادات الرقمية هي مبثابة املكـافئ االلكـرتوين لبطاقـة. تؤكد شخصية املتعاملني

تقــوم هــذه اهليئــة بإثبــات أن  ؛"هيئــة االعتمــاد"شــهادة إلكرتونيــة صــادرة عــن كيــان مســتقل معــرتف بــه دوليــا يــدعى 
ــذا تســاعد الشــهادة االلكرتونيــة  ــذه الرســالة، و صــاحب الرســالة أو املعاملــة االلكرتونيــة هــو الشــخص ذاتــه احملــدد 

معلوماتــه وضــمان صــدق العمليــة املطلوبــة، وهــو مــا  صــاحبها علــى حتقيــق شخصــيته االلكرتونيــة وإثبــات صــحة كافــة

                                                            
، 77، ص2008، 2، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط "المؤسسةمفاهيم واستراتيجيات التطبيق في :التجارة االلكترونية "إبراهيم خبيت،   1

78.  
 Ron Rivest, Adi Shamir & Leonard Adleman. 
2 Guy Hervier, « LE COMMERCE EN LIGNE :VENDRE EN LIGNE ET OPTIMISER SES ACHAT », 
Editions d’organisation, Paris, France, 2001, P 177. 

  ..137، 136، ص مرجع سبق ذكرهحممد إبراهيم أبو اهليجاء،   3



العوامل المؤثرة في اتجاهات المستهلكين نحو نظام الدفع االلكتروني: الفصل الثاني  
 

94 
 

حتتـوي كـل شـهادة  .1يؤدي إىل ضمان أمن التعامالت التجارية والفردية، وبالتايل تطور وانتشار التجـارة االلكرتونيـة
ا مثـل اسـم حامـل الشـهادة، املفتـاح : رقمية يتم إصدارها على معلومات مهمة تتعلق مبالكها وبالسلطة الـيت أصـدر

صــــدار ومــــدة صــــالحية ، تــــاريخ اإلرقــــم متسلســــلام حلامــــل الشــــهادة، اســــم ســــلطة إصــــدار الشــــهادة الرقميــــة، العــــ
لتوضـيح البيانـات املختلفـة الـيت  X.509بإصـدار املواصـفة رقـم   ISOوقـد قامـت املنظمـة الدوليـة للتوحيـد .2الشهادة

اسـتخدام الشـهادة االلكرتونيـة لتحقيـق  نفـإومما ال شك فيـه . تشتمل عليها الشهادة االلكرتونية لتحقيق الشخصية
مـن  ويتأكـد أيضـا  حيقـقالشخصية يكفل حتقيق سرية املعامالت مـن خـالل إجـراء عمليـات التشـفري املطلوبـة، كمـا 

وقــد يكــون مثــال العمليــات . 3شخصــية كــل مــن املشــرتي والبــائع، ويضــمن عــدم كشــف البيانــات املاليــة لكــل منهمــا
يستطيع عميـل البنـك مـن خـالل شـهادة التعريـف الرقميـة النفـاذ إىل حسـاباته وبياناتـه البنكية أكثر توضيحا، حيث 

املالية والقيام بالعمليات املمكنة يف بيئة آمنة ومضمونة وال حتتاج صـالحية اسـتخدامها يف جمـال التسـوق االلكـرتوين 
  .4إىل توضيح

  (SSL)  بروتوكول طبقة المقابس اآلمنة .5
، طريقــــة آمنــــة نســــبًيا لتشــــفري Netscapeالــــذي طورتــــه شــــركة  SSLيــــوفر بروتوكــــول طبقــــة املقــــابس اآلمنــــة 

حبيـث يـوفر األمـان لكافـة املعـامالت، مبـا يف ذلـك بروتوكـول  .البيانات اليت يتم نقلها عرب شبكة عامة مثل اإلنرتنت
فري علــى جــانيب العميــل واخلــادم، حبيــث ، مــن خــالل تقــدمي املصــادقة والتشــHTTPبروتوكــول  و FTPنقــل امللفــات 

وقـــد قـــام مجيـــع مـــوردي خـــوادم الويـــب الرئيســـيني، مبـــا يف ذلـــك . يســـتخدم نظـــامي التشـــفري باملفتـــاح العـــام واخلـــاص
Microsoft وNetscape  بــدعم بروتوكــولSSL اتزويــد مت و  يفســاعدت هــذه التقنيــة  كمــا. 5ــذه التقنيــة صــفحا
الناجحــة عــل مســتوى  التجــارة االلكرتونيــةومســتوى األمــان فيهــا ممــا جعلهــا أســاس  االلكرتونيــةبالتجــارة زيــادة الثقــة 

 .6العامل

 

  
                                                            

  .8، صمرجع سبق ذكره، باهي نوال  1
  .259، ص 2010، 1، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، ط "التحديات والتقنيات والحلول: إدارة المعرفة"خضر مصباح مساعيل الطيطي،   2
  .282، 281، ص  مرجع سبق ذكرهأمحد حممد غنيم،   3
  .77، ص مرجع سبق ذكرهإبراهيم خبيت،   4

5 Hossein Bidgoli, op-cit, P 208. 
  .203إبراهيم عباس احلاليب، مرجع سبق ذكره، ص   6
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   (SET): بروتوكول الحركات المالية اآلمنة. 6
وهـو  .، هـو حـل دفـع آمـن علـى الشـبكة باسـتخدام البطاقـات الذكيـةSET بروتوكول احلركات املالية اآلمنـة

 Visaآخـر مـن قبـل   ومـن جانـب، Mastercardو  IBMنتيجة دمج مشروعني مت إطالقهما، مـن جهـة، مـن قبـل 

لتحقيـــق ثقـــة  SETوقـــد مت تصـــميم . امواملفتـــاح العـــ فتـــاح املتماثـــلامل تشـــفري ظـــامين SETيســـتخدم . Microsoftو
ويعــود ذلــك بشــكل خــاص إىل اســتخدام الشــهادات الرقميــة الــيت تــربط بــني . إضــافية لكــل مــن املشــرتين والبــائعني

غايــة مــن هـــذا ال .SET1وأنظمــة الــدفع املختلفــة القائمــة علــى تقنيــة  حــاملي البطاقــات والتجــار واملؤسســات املاليــة
يتها وســالمتها والتحقــق مــن وصــوهلا إىل اجلهــة املطلوبــة خصوصــ، ضــمان احلفــاظ علــى أمــن البيانــات هــو الربوتوكــول

ـــأثنــاء إجــراء احلركــات املاليــة عــرب شــبكة مفت ـــوحة مثــل االنرتنــت، ويشبـ ـــه هــذا الربوتوكـــــ ـــول إىل حــــــ د كبــري بروتوكــول ــــ
وللحفاظ على خصوصـية وسـالمة املعلومـات  .ي استناده إىل التشفري والتوقيعات الرقميةـــــف (SSL)منة الطبقات اآل

يســـتخدم بروتوكـــول احلركـــات املاليـــة اآلمنـــة برجميـــات تـــدعى  ،املنقولـــة عـــرب االنرتنـــت بـــني حـــاملي البطاقـــات والتجـــار
 البطاقــة والشــهادةرقــم حامــل الــيت حتــوي علــى و   Electronic Wallet Softwareبرجميــات احملفظــة االلكرتونيــة 

التابعــة لــه، أمــا التــاجر فتكــون لــه شــهادة رقميــة صــادرة عــن أحــد البنــوك املعتمــدة   Digital Certificate الرقميــة
ويستخدم كل من حامـل البطاقـة والتـاجر الشـهادة الرقميـة التابعـة لـه ممـا يتـيح لكـل منهمـا التحقـق مـن هويـة اآلخـر 

اقــة االئتمانيــة أثنــاء جلســة بروتوكــول ر مشــاهدة رقــم البطلتــاجوال ميكــن ل.  عنــد إجــراء احلركــات املاليــة عــرب االنرتنــت
احلركــات املاليــة اآلمنــة حيــث ترســل الصــيغة املشــفرة هلــذا الــرقم إىل مصــدر هــذه البطاقــة للموافقــة علــى إجــراء احلركــة 

  .2وتضمن هذه الطريقة عدم عرض الرقم كما متنع أي تعديل غري مرخص به أثناء إرسال البيانات لتاجراملالية مع ا

كانت هذه أهم متطلبـات نظـام الـدفع االلكـرتوين، ويف األخـري جتـدر اإلشـارة أن جنـاح التجـارة االلكرتونيـة  
يقــوم باألســاس علــى جناعــة وفعاليــة وســائل الــدفع االلكرتونيــة والــيت جيــب أن تتميــز بعــدة خصــائص لنجاحهــا نــذكر 

  : منها

 ية ملصادر طريق تأمني مقدمي خدمة الدفع االلكرتونتوفري األمان للعمليات التجارية االلكرتونية عن : األمان
 ها؛واستعمال وسائل

 ن تتميز وسائل الدفع االلكرتونية بالسرية التامة اليت حتفظ خصوصية أطراف املعامالت التجارية أجيب : السرية
 االلكرتونية؛

                                                            
1  Guy Hervier, op-cit, P 185, 186. 

  .19، ص مرجع سبق ذكره منري حممد اجلنبيهي وممدوح حممد اجلنبيهي،  2
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 ا يف كل وقت ويف كل أن تليب وسيلة الدفع االلكرتونية حاجة الزبون، بالنسبة إلمكانية استعماهل: الثقة
 التعامالت؛

 التحقق من هويات األطراف الذين يشتغلون بالتجارة االلكرتونية إلبعاد اخلطر عن مستعملي هذه الوسائل. 
  كما ميكن إضافة عنصر االستمرارية حيث جيب إزالة التهديدات اليت تواجه استمرار عمل وسيلة الدفع

 .1وأدائها
والـــذي تنـــاول مقدمـــة يف الـــدفع االلكـــرتوين وأمهيتـــه يف دعـــم التجـــارة  مـــن خـــالل عرضـــنا لهـــذا المبحـــث

ظـام دفـع نااللكرتونية، نستنتج أن نظام الدفع االلكرتوين هو عبارة عن الصورة االلكرتونية للدفع التقليـدي أي أنـه  
هـــذا النظـــام علـــى  يـــتم فيـــه حتويـــل مثـــن الســـلع واخلـــدمات مـــن املشـــرتي إىل البـــائع بطريقـــة إلكرتونيـــة؛ ونظـــرا العتمـــاد

شـــبكات ال تعـــرتف باحلـــدود الزمانيـــة واملكانيـــة، فإنـــه يـــوفر عـــدة مزايـــا ســـواء للتجـــار، البنـــوك واملؤسســـات املاليـــة أو 
جناح  أن ستخلص من هذا املبحث،نكما املستهلكني بل له دور كبري يف حتسني فرص النمو االقتصادي ألي بلد؛  

وفر عـــدة متطلبـــات مبـــا فيهـــا البنيـــة التحتيـــة اإللكرتونيـــة، الكـــوادر البشـــرية تـــســـتلزم وانتشـــار نظـــام الـــدفع االلكـــرتوين ي
تمع، كما يستلزم توفر بيئة قانونية،  املتخصصة يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، توفر االستعداد االلكرتوين لدى ا

لكــرتوين، التشــفري، الشــهادات ووســائل تقنيــة متميــزة ومتطــورة حلمايــة وتــأمني املعــامالت االلكرتونيــة مثــل التوقيــع اال
  .يف املبحث املوايل سنتناول أهم أنواع أنظمة الدفع االلكرتوين. اخل...الرقمية

  أمام المستهلك النهائيأنظمة الدفع االلكترونية المتاحة : المبحث الثاني

حسب صنف الباحثون أنظمة الدفع االلكرتونية إىل عدة أنواع، وذلك حسب وجهة نظر كل واحد منهم و       
يشمل نظام الدفع االلكرتوين كل من الدفع عرب االنرتنت،  معيار التصنيف؛ فحسب نوع التكنولوجيا املستعملة؛

ائيات الدفع الثابت الدفع عرب اهلاتف أما حسب  .االلكرتونية، الدفع عرب اهلاتف احملمول، والدفع عن طريق 
أنظمة الدفع املسبق، أنظمة الدفع : االلكرتوين إىل ثالثة أقسامنظمة الدفع أ يمكن تصنيفمراحل عملية الدفع ف

قيمة املنتج  فيه خيصم الـــــــــــــذي النــــوع هو: (Prepaid system) الدفع املسبق ؛ فنظاماآلنية وأنظمة الدفع الالحقة
 فيه ختصم الذي النظام هو: (Pay Now system) الدفع اآلين نظام استالمه للمنتج،قبل  املستهلك من حساب

                                                            
دراسة ميدانية على عينة : مدى إدراك مستخدمي االنترنت بالجزائر ألهمية التعامل بوسائل الدفع االلكترونية"عنايب بن عيسى وهواري عامر،   1

لكرتونية يف ، امللتقى العلمي الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة اال"من مستخدمي االنترنت بالجزائر
  .11، 10، ص 2009، ، املركز اجلامعي مخيس مليانة، اجلزائر- عرض جتارب دولية–اجلزائر 
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نظام الدفع الالحق أو أما  قيمة املنتج من حساب املستهلك يف الوقت الذي ينهي فيه املستهلك عملية الشراء،
  .1يتسلم املستهلك املنتجات قبل اخلصم من حسابه ففيه:  (Pay Later system/ Post payment) البعدي

 أنظمـة الــدفع عـن خمتلــف شــاملةنقدم نظـرة ســ .وباعتبـار املســتهلك النهـائي حمــور دراسـتنا ،املبحــثيف هـذا 
  . املستهلك يف التجارة االلكرتونية هذا هايستخدماليت قد الرئيسية  االلكرتونية

   نظام الدفع باستخدام  البطاقات االلكترونية :  المطلب األول

، عندما بدأ عدد صغري من الفنادق واملتـاجر 1915باستخدام البطاقات ألول مرة عام  الدفعفكرة  ظهرت
مث تالهـا .  Shopers platesباسـم لوحـات املتسـوقني نـذاكآملتحدة بإصدار ما كان يشار إليه الكربى يف الواليات ا

 1950تبــع ذلــك يف عــام  ،لعمالئــه احملليــني  Flatbushالــوطين بنــكالمــن دفــع بطاقــة أول إصــدار  1947يف عــام 

 Americanبطاقــة ظهــرت، وبعــد مثــان ســنوات، Diners Club نــادي داينــرزإصــدار أول بطاقــة شــحن مــن قبــل 

Express  . يف األسـواقفشـال البطاقات اليت قدمت من قبـل شـركات خمتلفـة العديد منعرفت على مر السنني، و  ،
 وقـد مت .MasterCard2و Visa Card ، واملتمثلتـان يفعلـى األعمـال العامليـة ا، هيمنتـشركتني كبريتني فقـط باستثناء

 التجـارة عـامل يف مث تطـور اسـتخدامها اإلنرتنـت، قبـل مـا عصـر يف بطاقات الـدفع مبختلـف أنواعهـا بنجـاح استخدام
 الزبـــائن ميلكـــون معظـــم( توافرهـــا هـــي اإللكرتونيـــة التجـــارة عـــامل يف ومـــن بـــني أســـباب شـــعبية اســـتعماهلا .اإللكرتونيـــة

تعتــــرب البطاقــــات  فبــــذلك. 3الزبــــائن معظــــم طــــرف مــــن وقبــــول االســــتخدام، ســــهولة ،)البطاقــــات هــــذه مــــن واحــــدة
االلكرتونية وسيلة عاملية للدفع بامتياز، حبيث ميكن استخدامها يف مجيع دول العامل، سواء للدفع عن بعـد، أو عنـد 

لنقــود، فهــي بــذلك تســتعمل يف التجــارة االلكرتونيــة منــذ بدايــة التجــار، أو لســحب األمــوال مــن املوزعــات اآلليــة ل
 .4ظهور هذا النوع من التجارة

  تعريف بطاقة الدفع االلكتروني: الفرع األول
ــا مــا يســتخدم مصــطل بطاقــة الــدفع كمصــطلح عــام لوصــف مجيــع أنــواع البطاقــات البالســتيكية الــيت ح غالًب

ا .5 إلجراء عمليات الشراء) املؤسساتوالعديد من (يستخدمها املستهلكون   :  وتعرف هذه البطاقات بأ
                                                            
1 Kamel Rouibah et al, «ELECTRONIC PAYEMENT SYSTEMS USE AND SATISFACTION IN 
ARABIC COUTRY : EVIDENCE FROM KUWAIT», Issues in information systems, vol 16, Iss 2, 2015, P 
150,151. 
2 Donal O’Mahony et al, «ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS FOR E-COMMERCE», Artech House 
Edition, Boston, London, 2nd Edition 2001, P 12. 
3 Hossein Bidgoli, op-cit, P 199. 
4 Tebib Hana, op-cit, P 93. 
5 Gary P.Schneider, op-cit, P 485. 
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 1 بطاقات إلكرتونية حتتوي على بيانات متعلقة بالدفع. 
  دون احلاجة  منتجاتبطاقة مغناطيسية يستطيع حاملها استخدامها يف شراء أو أداء مقابل ما حيصل عليه من

  . 2حلمل مبالغ كبرية قد تتعرض ملخاطر السرقة أو الضياع أو اإلتالف
  ا أداة الوفاء بثمن السلع واخلدمات اليت حيصل عليها حامل البطاقة من البطاقات اليت ينحصر دورها يف كو

  .3بعض التجار املقبولني لدى اجلهات املصدرة للبطاقة
 من عليها حيصل اليت واخلدمات السلع مثن وفاء حاملها ختول الشكل، مستطيلة الصنع، بالستيكية بطاقات 

 من واخلدمات البضائع مثن بتحويل وذلك هلا، اجلهة املصدرة مع اتفاق مبوجب تقبلها اليت التجارية احملالت بعض
 .4)التاجر(البائع  إىل حساب  )البطاقة املح( املشرتي الزبون حساب

   5 :النقاط التالية تتلخص يف خصائص خمتلفة اإللكرتوين الدفع لبطاقةظهر من التعاريف السابقة أن ي

 املصدر وعالقة باحلامل، املصدر عالقة وهي :األطراف ثالثية عالقة على تقوم اإللكتروني الدفع بطاقة 
 ؛التزامات وعليه حقوق له يرتتب فاألطرا ذهمن ه طرف وكل بالتاجر، احلامل وعالقة بالتاجر،

 لسهولة وذلك :األخرى الوفاء وسائل من غيرها عن للسداد فعالة وسيلة اإللكتروني الدفع بطاقة أن  
ا كما واستخدامها محلها   ؛الضياع أو للسرقة عرضة أقل أ
 ا،هل العاملية صفة إضفاءب البطاقات بإصدار الراغبة العاملية املنظمات فتقوم :العالمية صفة البطاقة تحمل 

 ؛العامل دول مجيع يف واالنتشار التوسع سياسة عن فضال العامل أحناء معظم ا يف التعامل بقبول
 حسب مثنها ودفع حاجياته بشراء يقوم أن يستطيع هااملحف :األطراف لجميع فائدة البطاقة تشكل 

 حتقق املصدرة واجلهة عناء، دون البطاقة مصدر بالبنك حسابه إىل وحتول بضاعته مثن يستويف والتاجر ظروفه،
 االئتمان مقابل الزبون من وفائدة املشرتيات بثمن التعجيل مقابل التاجر من عمولة على  احلصول يف تتمثل فائدة

 ؛له املمنوح

                                                            
1 Efraim Turban et al, op-cit, P 466. 

، 16، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، جامعة حممد خيضر، اجلزائر، ع "مشروع الصيرفة االلكترونية في الجزائر"بلعايش ميادة وبن امساعني حياة،  2
  .72، ص2014ديسمرب 

  .7، ص2000، 1دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط  دراسة حتليلية مقارنة،، "الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء"عماد علي اخلليل،  3
  .596، ص2008، دار املريخ للنشر، السعودية، "التجارة االلكترونية"، )تعريب سرور علي ابراهيم سرور(جاري شسنايدر  4
لنيل شهادة املاجيسرت، ختصص ، مذكرة مقدمة "المسؤولية المدنية عن االستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع االلكتروني"صونية مقري،  5

  .32ص ، 2014/2015احلقوق، كلية احلقوق، جامعة حممد بوضياف، املسيلة،  اجلزائر، 
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 االتاحل  بعض ويف ممغنطا شريطا البطاقة حتمل حيث :مساعدة إلكترونية أجهزةتستلزم  بالبطاقة التعامل 
 أجهزة مثل البطاقات هذه بيانات قراءة ميكن حيث إلكرتونية، وتقنيات  أجهزة وجود يستلزم مما إلكرتونية شرحية

ائيات  (ATM) اآليل  السحب  .(TPE)اإللكرتوين  الدفع و
 Authorizationالتخويل أو التفويض : عرب مرحلتني رئيسيتني االلكرتونيةبطاقة التم عملية الدفع بت بصفة عامة،و  

علــى ســبيل (صــاحلة لالســتعمال  املســتهلكحيــدد التفــويض مــا إذا كانــت بطاقــة حبيــث  ؛ Settlementالتســوية مث   
أمـا عمليـة التسـوية . به أم الا، وما إذا كـان العميـل لديـه رصـيد أو أمـوال كافيـة يف حسـ)املثال غري منتهية الصالحية

ـــا هـــذه املراحـــل ختتلـــف و  ،تتضــمن حتويـــل األمـــوال مـــن حســـاب املشـــرتي إىل حســـاب التــاجر الطريقـــة الـــيت حتـــدث 
  . 1باختالف نوع البطاقات املستعملة للدفع واختالف النظام املستخدم من قبل التاجر ملعاجلة الدفع

 مزايا بطاقة الدفع االلكتروني: الفرع الثاني
االقتصــاد متــنح بطاقــات الــدفع اإللكــرتوين عــدة فوائــد ســواء حلاملهــا أو للبنــك املصــدر هلــا أو حــىت للتــاجر و 

  : الوطين وذلك كما يلي

 بالنسبة لحامل البطاقة .1

 2:متنح بطاقة الدفع االلكرتوين حلاملها العديد من املزايا من بينها     
 جتنب البطاقة العميل محل النقود وما ينتج عن ذلك من خماطر السرقة أو الضياع؛: األمان  
 احتياجاته من سيولة نقدية وسلع وخدمات من مصادر تكسب حاملها املرونة يف احلصول على : المرونة

 متنوعة يف أي مكان من العامل ويف أي وقت وبأي عملة؛
 ا وضع مميز فالبطاقات متثل مظهرا من مظاهر التقدم، لذلك تعطي حلامله: مكانة مميــزة فــي المجتمــع

 باستخدامها؛ته اليت تتم نفسي وثقة كبرية يف معامال ومكانة اجتماعية ورضا
 بالنسبة للتاجر .2

  3 :متنح البطاقات االلكرتونية املزايا التالية للتاجر

                                                            
1 Efraim Turban et al, op-cit,  P 528. 

: الوطين الثامن حول، امللتقى "حالة بطاقات الدفع االلكترونية في الجزائر: وسائل الدفع االلكترونية في الجزائر"ملني علوطي ومسرية محيد،  2
  .6، ص 2017مارس  13/14البويرة، اجلزائر، - آليات تفعيل وسائل الدفع احلديثة يف النظام املايل واملصريف يف اجلزائر، جامعة آكلي احمند أوحلاج 

حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك  ، امللتقى الدويل الرابع"المزايا والمخاطر: تقييم وسائل الدفع االلكترونية" قصاب سعدية وبودربالة فايزة، 3
  .5، ص 2009، املركز اجلامعي مخيس مليانة ، اجلزائر، - عرض جتارب دولية –اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة االلكرتونية يف اجلزائر 
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 م، وبالتــــــــــــغ مالية كبرية على مستوى حمــــــــــاقات احتفاظهم مببالـــــــــار بالبطــــــــــــجينب تعامل التج ايل جينبهم ــــــال
  تعرضهم للسرقة؛

  قد تكون مزورة أو شيكات بدون رصيد، فالبطاقة تقلل هذه املخاطر كما متنح ضمان  عمالتبجينبهم التعامل
  أكرب يف أن البنك سيتوىل عملية الدفع وبالتايل التخلص من عبء متابعة ديون الزبائن؛

 م يساعد استعمال البطاقات ت ألن حاملي البطاقا ،التجار على الرفع من رقم أعماهلم من خالل زيادة مبيعا
 .التزامهم بالسداد الفوريغالبا ما يتوسعون يف االستهالك وذلك بالنظر إىل عدم 

 بالنسبة للجهة المصدرة. 3
 1:تكون بنك، فإن بطاقة الدفع االلكرتوين توفر ما يلي بالنسبة للهيئة املصدرة للبطاقة البنكية وغالبا ما

  قياسا إىل أعبائه؛) بطاقات الدفع االلكرتوين(كرب حجم عائد هذا النظام 
  ؛االنظر عن أماكن إمتامها والعمالت اليت  بغضوسيلة سهلة ودقيقة يف تسوية املعامالت بني البنوك 
  تعترب مصدرا مرحبا من خالل ما حيصل عليه البنك، من رسوم االشرتاك على تسديد الدفع للعمليات املالية

العقابية نتيجة تأخر العميل عن  العموالتار، باإلضافة إىل والنقدية، والعموالت اليت تتقاضاها البنوك من التج
 اخل ؛...السداد

 تقليل الضغط على البنوك وجتنب الطوابري الطويلة نتيجة استخدام بطاقات الصراف اآليل.  
 بالنسبة لالقتصاد الوطني .4

   2:تتلخص أهم املزايا املتأتية من استخدام البطاقة البنكية على االقتصاد الوطين يف
  حيث يزداد الطلب على السلع  ،البطاقة ذهحتقيق الرواج االقتصادي، وذلك من خالل االئتمان املمنوح

واخلدمات، مما يرتتب عنه دفع عجلة االقتصاد إىل األمام، باإلضافة إىل التقليل من أخطار التعامل بالنقد من 
 .تعترب أقل تكلفة بشكل مستمر، ألن البطاقات جتنب الدولة طبع نقود جديدةوبالتايل  ،تزوير وضياع

 وهو ما يــــــــــــارج النظام البنكـــــــــــدي خــــــباستخدام بطاقة الدفع اإللكرتوين، ميكننا خفض نسبة التسرب النق ،
جيعل البنوك التجارية قادرة على توفري القروض  ممابسهولة بأي متغري نقدي،  بالتحكم يسمح للسلطات البنكية

وبذلك يزداد النشاط  ،االستفادة منها واحلصول على ما يريدونه من نقود من ألفرادا نيكمتالكربى، وبالتايل 
تمع  .التجاري يف ا

                                                            
  .5ملني علوطي ومسرية محيد، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .47ص ، مرجع سبق ذكرهصونية مقري، 2
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ـ ـا فلكـل نـوع مـن البطاقـات عيو ا كانت هذه أهم مزايا بطاقات الـدفع االلكرتونيـة بصـفة عامـة، أمـا عيو
ا سنتطرق إليها الحقا   .اخلاصة 

 الدفع االلكترونية اتنواع بطاقأ: الفرع الثالث

جنــد  معيــار إقلــيم البطاقــةفحســب ؛ عــدة معــايري حســب الــدفع اإللكرتونيــة ميكــن أن منيــز أنــواع بطاقــات
لــيت يتوســع نطــاق قبوهلــا ا الدوليــةو وهــي الــيت تســتخدم داخــل الــرتاب الــوطين فقــط؛ المحليــة: البطاقــاتنوعـان مــن 

التصـنيف  أمـا .(Master Card)وماسـرتكارد  (Visa Card)إىل املسـتوى الـدويل، ومـن أشـهرها بطاقـات فيـزا كـارد 
بطاقــات صــادرة مباشــرة عــن مؤسســات  فنجــد ،-)3- 2(فــي الشــكل كمــا تظهــر   – حســب جهــة اإلصــدار

 Diners clubوالـداينرز كلـوب American Expresس  مثل البطاقات الصادرة عن أمريكان اكسرب ، مالية عالمية
ـــرخيص مـــن منظمـــات وهيئـــات عالميـــةو ،  ـــة وت  Visa ومنهـــا بطاقـــات الفيزاكـــارد ، بطاقـــات صـــادرة برعاي

Card واملاســرتكرد Master Card فهــي صــادرة عــن بنــوك ومؤسســات ماليــة برتخــيص مــن املنظمــة العامليــة الراعيــة ،
ا دون أن هــي عبــارة عــن  هيئــة  للبطاقــة، الــيت عامليــة متــنح تــراخيص اإلصــدار للبنــوك وتســاعدهم علــى إدارة خــدما

ا مؤسسة  حد تكون يف  .1التجاريـة الكـربى الصـادرة عـن املؤسسـات، والصنف الثالث يتمثل يف البطاقات ماليةذا
االئتمـان، بطاقـة  وهـي بطاقـةفهناك أربع أنواع للبطاقـات،  معيار طريقة تسوية العمليات املنجزة بالبطاقةما حسب أ

  :التفصيل فيما يليشيء من اخلصم، بطاقة القيمة املخزنة، والبطاقة الذكية، سنتناوهلا ب

  مصدري البطاقات اإللكترونية): 3-  2(الشكل رقم 
  
  
  
  
  

، ديوان املطبوعات "مفاهيم واستراتيجيات التطبيق في المؤسسة:التجارة االلكترونية "إبراهيم خبيت، : المصدر
  .74، ص2008، 2اجلامعية، اجلزائر، ط 

                                                            
امللتقى العلمي الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك  ،"بطاقة االئتمان كوسيلة من وسائل الدفع في الجزائر"كهينة، أمحد مجيل ورشام   1

  بتصرف. 8 -6، ص 2009، املركز اجلامعي مخيس مليانة، اجلزائر،  - عرض جتارب دولية –اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة االلكرتوين يف اجلزائر 
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 (Credit card)  بطاقة االئتمان  .1

لـدفع االلكـرتوين، وهـي مقبولـة علـى يف االطريقـة األكثـر اسـتخداما تعترب طريقة الدفع عـرب بطاقـة االئتمـان، 
  . 1نطاق واسع من قبل املستهلكني والتجار يف مجيع أحناء العامل، خاصة يف أسواق التجزئة

ـا ورد تعريف البطاقـة الصـادرة مـن بنـك أو غـريه، ختـول حاملهـا : "بطاقة االئتمـان يف معجـم أكسـفورد، بأ
مــنح حــق اســتخدام أو : "كلمــة ائتمــان تعــين، فCredit cardوهــذا هــو معــىن كلمــة  ،"احلصــول علــى حاجياتــه دينــا

ميكن للمستخدم سداد رصيد بطاقة االئتمان بالكامل أو دفع ، مث 2"امتالك السلع واخلدمات دون دفع القيمة فورا
. 3 احملـدديف أجلـه  بطاقات االئتمان فائدة على أي رصيد غـري مـدفوع ايفرض مصدرو حمددة، و لكل فرتة معني مبلغ 

ها بواسـطت الفـرد مـن أحـد بنـوك االنرتنـت، ليقـوميسمى ببطاقة االئتمان االفرتاضية، اليت حيصل عليها  كما هناك ما
ــــة واالفرتاضــــية هــــو أن هــــذه األخــــرية ميكــــن  ــــة عــــرب االنرتنــــت، والفــــرق بــــني بطاقــــة االئتمــــان التقليدي ــــه املالي مبعامالت

ا افرتاضية وليست ملموسة   .4استخدامها فقط يف االنرتنت، وأ
ــا ال يقــدم الشــخص طلبــا للبنــك وللحصــول علــى بطاقــة ائتمانيــة،  يشــمل علــى املعلومــات الضــرورية، وأل

؛ وبعـدما يتقصـى البنـك لديـه أو لـه حسـاب جـاري يكون هـذا الشـخص متعـامال معـه أنمتنح تلقائيا يشرتط البنك 
البطاقة ورقمها السري، وبذلك يستطيع استعماهلا يف شراء السـلع واخلـدمات مـن احملـالت  هعن مسعة املتعامل، مينح

 .5رب االنرتنتاملتفق عليها، أو ع

عالقـة تنشـأ بـني ثالثـة أطـراف، وهـم مصـدر البطاقـة  يتضح مما سبق أن البطاقات االئتمانية إمنا هي نتيجة
حتقــق مزايــا لكــل مــنهم، فبالنســبة حلامــل البطاقــة حتقــق لــه ســهولة ويســر االســتخدام، كمــا متنحــه  ،6وحاملهــا والتــاجر

، كمــا أن )هــذه املزايــا تنطبــق علــى كــل أنــواع البطاقــات(األمــان بــدل محــل النقــود الورقيــة وتفــادي الســرقة والضــياع 
 نـه مــن إمتـام صــفقاته فوريـا مبجــرد إدخــالحلامـل البطاقــة االئتمانيـة فرصــة احلصـول علــى االئتمـان لفــرتة حمـددة ممــا ميك

                                                            
1 Hezlin Harris et al, op-cit, P 229.  

، 1، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، ط "دراسة فقهية مقارنة :الدفع بالتقسيط عن طريق البطاقات االئتمانية"عمر يوسف عبد اهللا عبابنة،   2
  .42، 41، ص 2008

3 Gary P. Schneider, op-cit, P 485. 
أنظمة الدفع االلكترونية الحديثة والمقاصة اآللية كألية إلنشاء بنية تحتية لنظام مصرفي ومالي إلكتروني  أهمية تطوير وتشغيل"حممد شايب،   4

  .117، ص مرجع سبق ذكره، "بالجزائر
، ماي 4ع جملة العلوم االنسانية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، " ،النظام المصرفي بين النقود الورقية والنقود اآللية"سحنون حممد،   5

  .69، 68، ص 2003
  .42، 41، ص مرجع سبق ذكره، عمر يوسف عبد اهللا عبابنة  6
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فتعد البطاقة االئتمانية أقوى ضمان حلقوق البائع، حبيـث تسـاهم يف زيـادة حقـوق : لبطاقة، أما بالنسبة للتاجررقم ا
ـــا تـــزيح عـــبء متابعـــة ديـــون الزبـــائن طاملـــا أنـــه ســـيقع علـــى عـــاتق البنـــك واملؤسســـات املصـــدرة أمـــا . املبيعـــات كمـــا أ

فتعترب الفوائد والرسوم والغرامات من األرباح اليت حتققهـا املصـارف واملؤسسـات املاليـة، فقـد : البطاقة بالنسبة ملصدر
بطاقـــات عيـــوب  أمـــا. 1بلغـــت مليـــار دوالر 1991أرباحـــا مـــن محلـــة البطاقـــات االئتمانيـــة ســـنة   CityBankحقـــق 

فبصفة عامة تكون التكاليف أكرب من قيمـة ، كبرية جداالأو صغرية جدا العدم مالءمتها للمدفوعات  هواالئتمان 
، نظرًا لوجود مشكالت متعلقة باألمان، فإن هذه البطاقات هلـا حـد معـني وال املدفوعات الصغرية، من جهة أخرى
؛ كما أن استعمال بطاقة االئتمان ينجم عنه خماطر، فبالنسبة 2جدا بقيمة كبريةميكن استخدامها إلجراء معامالت 

لديه االقرتاض واإلنفاق مبا يتجاوز قدرته املالية، وعدم سـداده لقيمتهـا يف الوقـت احملـدد سـيرتتب للمستهلك سيزيد 
عنه وضع امسه يف القائمة السوداء، أما بالنسبة ملصدر البطاقة، فأهم خطر يواجهه هو مدى سداد حـاملي البطاقـة 

  .3للديون املستحقة عليهم باإلضافة إىل حتمل نفقات ضياعها

 (Debit Card) خصم بطاقة ال .2

ا، يف الشكل ئتماناالبطاقة اخلصم بطاقة  تشبه مبلـغ بـدًال مـن حتصـيل ف ،تعمل بشكل خمتلف متاًمـا إال أ
وتنقلــه إىل  ،مبلــغ البيــع مــن احلســاب املصــريف لصــاحب البطاقــة اخلصــمبطاقــة  تقتطــعشــرتيات مقابــل حــد ائتمــان، امل

م مــن خــالل و . 4احلســاب املصــريف للبــائع هــي بطاقــة تصــدرها املصــارف وتســمح مبوجبهــا حلامليهــا تســديد مشــرتيا
م اجلاريــة يف املصـــرف مباشــرة، أي أنــه بــدال مــن االقـــرتاض مــن مصــدر البطاقــات والتســـديد  مــنالســحب  حســابا

عنـــد ) التـــاجر(فـــإن العميـــل حيـــول األمـــوال العائـــدة لـــه إىل البـــائع  –كمـــا هـــو احلـــال يف البطاقـــة االئتمانيـــة –الحقـــا 
اليوم نفسه الذي  يففإن حتويل األموال يتم عادة " على اخلط اخلصمبطاقة "اله هلذه البطاقة، فإذا استعملت استعم

 .5عـدة أيـام بعـد ، فإن التحويـل يـتم"خارج اخلط اخلصمبطاقة "استعملت يتم فيه تنفيذ معامالت الشراء، أما إذا 
هي  لمستهلكل زاياها بالنسبةميف مجع مستحقاته، أما هي السرعة لقبوله بطاقات اخلصم،  للتاجراألساسية  مليزةوا

ا  ،سهولة االستخدام والراحة ـا ال تسـمح  ،ميزانيتـهأن ينفـق يف حـدود  للمستهلك تضمنكما أ بالشـراء إن  لـهأل
ـــمقارنـــة ببطاقـــة  بطاقـــة اخلصـــم أكثـــر خطـــورةوتعتـــرب  6.مل يكـــن لـــه رصـــيد يف حســـابه مرتبطـــة مباشـــرة ا االئتمـــان أل

                                                            
  .5، صمرجع سبق ذكره، وهواري عامرعنايب بن عيسى   1

2 Hossein bidgoli, op-cit, P 199. 
  .5، مرجع سبق ذكره، صوهواري عامرعنايب بن عيسى   3

4 Gary P. Schneider, op-cit, P 485. 
  .49مرجع سبق ذكره، ص  عمر يوسف عبد اهللا عبابنة،  5

6 Hossein bidgoli, op-cit , P199. 
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 فيه عيود  البنك، لدى جاريحساب  يتوجب على الفرد فتح بطاقة اخلصم، صدارإلو ، 1للعميل ساب املصريفاحلب
 اجلهـاز يف البطاقـةيـتم بتمريـر  هـذا األخـري ء،بالشـرا لـه املسـموح األقصـى احلـد عـن رصـيده يقـل ال املـال مـن مبلغـا

ـا ةءقـرا تم، حبيث تالبطاقات مبركز تصلاخلاص املوجود لدى التاجر وامل  مثاملثبـت عليهـا،  الشـريط خـالل مـن بيانا
 تتمسـ باخلصـم يسـمح األخـري هـذا كـان إذاه، فرصيد على عاالطال ويتم احلساب لديه املفتوح عبالفر  االتصال يتم

 ليـتم العمليـة إمتـام عـدم يفيـد مبـا اجلهـاز علـى ذلـك ظهـور فسـيتم ،غـري كـاف الرصـيد كـان إذا أمـا آليـا، العمليـة
  .2إلغاؤها

 بطاقات الشحن/  بطاقات القيمة المخزنة  .3

 هتسـوق فرصـة االسـتفادة منـحتمـل رصـيد وتـوفر للمااللكرتونية للدفع املسبق هـي تلـك البطاقـة الـيت  البطاقة
فهـي  ؛3نظري شراء املنتجـات، وهـذه اخلدمـة ظهـرت حـديثا بـالنظر لالنتشـار الواسـع لسـبل البيـع والشـراء االلكرتونيـة

 حبيـــث يف ،طاقـــة يـــتم فيهـــا دفـــع قيمـــة نقديـــة مســـبقة وميكـــن حتميلهـــا علـــى البطاقـــة مـــرة واحـــدة أو عـــدة مـــراتإذن ب
ســي، ولكــن يف اآلونــة األخــرية تســتخدم معظــم بطاقــات ختــزين القيمــة املاليــة علــى الشــريط املغناطي كــان يــتماملاضــي  

مــن الناحيــة املاديــة والفنيــة، ال و  .الشــرحية أيــن يــتم ختــزين القيمــة علــى ؛القيمــة املخزنــة تكنولوجيــا البطاقــات الذكيــة
 ميكــن للمســتهلكني اســتخدام، كمــا ميكــن متييــز البطاقــة ذات القيمــة املخزّنــة عــن بطاقــة االئتمــان أو اخلصــم العاديــة

ــا  ات الشــراء أو البيــع عــرب اإلنرتنــتالبطاقــات ذات القيمــة املخزّنــة إلجــراء عمليــ بالطريقــة نفســها الــيت يســتخدمون 
والربوتوكـــــوالت املصـــــرفية بطاقـــــات االئتمـــــان واخلصـــــم باالعتمـــــاد علـــــى الشـــــبكات نفســـــها، واالتصـــــاالت املشـــــفرة، 

، ولكـن هنـاك للخصـم حاجـة للحصـول علـى إذن وجـود هـو عـدمبطاقـة القيمـة املخزنـة  غري أن ما مييز. اإللكرتونية
  .4فيهااملخزن  الرصيد حد معني من

ـال املغلـق: فرعيـاننوعـان ولبطاقـة الـدفع املسـبق  تصـدر والـيت : Closed –Loop Cards: البطاقـة ذات ا
أو مــن  عنــدههلــدف حمــدد مــن حيــث االســتخدام، حيــث يصــدرها حمــل جتــاري معــني تســمح لصــاحبها بالشــراء مــن 

قا، بالنـــوع، بطاقـــة اهلـــاتف املشـــحونة مســـ اعنـــد جمموعـــة مـــن جتـــار داخـــل مركـــز جتـــاري فقـــط، مـــن األمثلـــة عـــن هـــذ

                                                            
1 Slava Gomzin, op-cit, P 4. 

أهمية تطوير وتشغيل أنظمة الدفع االلكترونية الحديثة والمقاصة اآللية كألية إلنشاء بنية تحتية لنظام مصرفي ومالي إلكتروني "حممد شايب،   2
  .80مرجع سبق ذكره، ص ، "بالجزائر

الوعي بالبدائل ومعايير االختيار ومحددات ومعوقات : مواكبة الدفع االلكتروني للتسوق االلكتروني في الكويت" كمال رويبح وحسن عباس،  3
  .15، ص 2012 ، سبتمرب38، جملد 146ع جامعة الكويت، الكويت، ، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، "االستخدام والشعور بالرضا

4 Efraim Turban et al, op-cit, P 532. 
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ـال املفتـوحوالنـوع الثـاين يتمثـل يف  .والبطاقات اليت تصرف من البنـوك أو احملـالت  Open- Loop: البطاقـة ذات ا

Cards :ـــ ة أو اســـتالم وديعـــة أو ســـحب نقـــدي مـــن ماكينـــة تســـتخدم هـــذه البطاقـــة للشـــراء مـــن عـــدة حمـــالت جتاري
   .، حبيث ميكن استخدامها يف أي مكانATMالصراف اآليل 

  (Smart Card)البطاقة الذكية. 4
ــــة  ــــرب البطاقــــات الذكي ــــاتعت ــــدفع االلكــــرتوين، وهــــي بطاقــــات دفــــع  تمــــن التكنولوجي ــــات ال الداعمــــة لعملي

 حاسـويبمعـاجل  عبـارة عـن الشـرحية قد تكونعليها، بالستيكية، لكنها ختتلف عن غريها بوجود شرحية دقيقة مثبتة 
Microprocessor املعلومـات علـى  معاجلـةميكن مـن خالهلـا إضـافة، إلغـاء، أو  ،صغري بذاكرة أو جمرد شرحية ذاكرة

لبيانـــــات التعريفيـــــة لصـــــاحب البطاقـــــة، معلومـــــات عـــــن رصـــــيده، وكـــــل العمليـــــات الـــــيت أجريـــــت با تتعلـــــق ،1البطاقـــــة
أن تستوعب جمموعة متنوعة من التطبيقات اليت تسمح للعميل بإجراء عمليات شراء من  هاميكن كما. اخل...عربها

 لضــــمان أمانًـــا الوســـائل أكثـــر الذكيـــة البطاقـــة عـــدلـــذلك ت. 2حســـاب ائتمـــان، أو حســـاب خصـــم، أو قيمـــة خمزنـــة
 .3عمــالت تقليديــة أو إلكرتونيــة بعــدة حتميلهــا يــتم إلكرتونيــة، كمحفظــة اســتخدامها ميكــن حيــث عمليــات الــدفع،

يـتم  زن أنواع كثرية مـن املعلومـاتأن خت ميكن ،بسهولة تقليدها ميكن ال: يف أنهبعض مزايا البطاقات الذكية وتتمثل 
ف يلاتكــــ، باإلضــــافة إىل ميكــــن أن تشــــمل إجــــراءات أمنيــــة مشــــددةحلاملهــــا، لراحــــة ا بدقــــة عاليــــة، تــــوفر معاجلتهــــا

 4.منخفضة للمصدرين واملستخدمني

يف جهـــاز  اإدخاهلـــ يـــتم الـــيت ،(Contact Card) بطاقـــة الـــتالمس: البطاقـــات الذكيـــة إىل نـــوعني تصـــنف
ــا، حبيــث تســمح بانتقــال املعلومــات إىل الشــرحية مــن خــالل حــدوث اتصــال بي يتمثــل يف  الثــاينوالنــوع . نهمــالقراء

عليهــا لشــرحية علــى هــوائي مثبــت إىل ا باإلضــافة، الــيت حتتــوي (Contactless-Proximity-card)بطاقــة الالتالمــس 
(Antene) قــــارئ البطاقــــاتهــــاز جبهــــوائي آخــــر متصــــل إىل  هعــــرب ســــمح للمعلومــــات بــــاملرور مــــن وإىل البطاقــــة ي ،

ولكنهـا ، )مثـل احلـافالت والقطـارات(تستخدم هذه البطاقة للتطبيقات اليت تتطلب ظهور املعلومـات بصـورة سـريعة 
وتستخدم طريقة للتشفري وطريقة أخرى لفـك التشـفري عنـد القـراءة، لـذلك تعـد مـن  ،تعمل فقط ضمن مسافة قليلة

    .5من املتطفلني اخرتاقهايصعب البطاقات اليت 

                                                            
  s.246، ص مرجع سبق ذكرهحممد نور صاحل اجلداية وسناء جودت خلف،   1

2 Hocein bidgoli, op cit, p 201. 
3 Tebib Hana, op-cit, P 93. 
4 Hocein bidgoli, op-cit, p 203. 

  .246حممد نور صاحل اجلداية وسناء جودت خلف، مرجع سبق ذكره، ص   5
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ائيـات الـدفع  واستدعى تطور البطاقـات يف عصـر التكنولوجيـا، تطـورا لألجهـزة القارئـة هلـا، حيـث ظهـرت 
، والــيت بــدورها اســتحدثت NFCو Wifiبروتوكــوالت االتصــال  ،EMVمثــل معيــار: االلكرتونيــة وفقــا ملعــايري خمتلفــة

ائيـــات الـــدفع االلكرتونيـــة ميكـــن وســـائط معـــامالت جديـــدة، مثـــل اهلـــاتف  الـــذكي الـــذي أصـــبح بإمكانـــه تعـــويض 
م، من خالل تطبيق املتخصصة يف خدمات الـدفع، الـذي   Rgoneملؤسسة  Mterminalالتجار من إجراء معامال

ــم الــذكي  Iphoneيســمح للتجــار بقبــول الــدفع بالبطاقــة علــى هــاتف  Microsoft و IBM تعــدو . 1اخلــاص 

مـن  قـوم العديـد، كمـا تلبطاقـة الذكيـة واسـتخدامهال ةطـور امل الرئيسـية الشـركاتمـن بـني  Bull و Schlumbergerو
، بتطـوير لوحـات املفـاتيح الـيت تتضـمن Hewlett Packardو Compaq الشـركات املصـنعة للكمبيـوتر، مبـا يف ذلـك

اخاصة بفتحات    .2البطاقة الذكية اليت ميكن قراء

    النقود االلكترونية نظام الدفع باستخدام : الثانيالمطلب 
ـــيمــن أن مصطلحبــالرغم  ـــالنقــد الرقم ـــــ ، إال ية غالبــاً مــا تســتخدم بشــكل مــرتادفي والعمــالت االفرتاضــــــــــ

   Virtual Currenciesالعملــة االفتراضــيةف ؛إىل نــوعني منفصــلني مــن أنظمــة الــدفع انر ــــــــشييع ـــــــــا يف الواقمــأ

ل لينــدن ـــــــ، مث3افرتاضــيةســلع  راءــــــــــدامها لشــــــــــــ، ويــتم استخاملي افرتاضــيــــــــداوهلا داخــل جمتمــع عادة مــا يــتم تـــــــــــــــع
 هو عامل افرتاضي لديه اقتصـاده اخلـاص وعملتـه اخلاصـة )Linden Dollars. Second Life(اة الثانية ــــــــاحلي: دوالر

حبيـث ميكـن اسـتخدام هـذه العملـة لـدفع أي معاملـة تـتم يف العـامل االفرتاضـي،  .Linden Dollar (L$)الـيت تسـمى 
تتمثــل يف ، كمــا هنــاك نــوع ثــان مــن العمـــــــــــالت االفرتاضــية Second Lifeمثــل شــراء األرض واألثـــــاث علــى موقــع 

ـ ـا، علـى سـبيل عمالت األلعاب، فمعظـم األلعـاب عـرب االنرتنـت متعـددة الالعبـني هلـا عمال ا االفرتاضـية اخلاصـة 
 Habboعملتهــا  )Habbo Hotel ســابقا (  Habbo،و لعبــة  Farm Cash عملتهــا FarmVilleاملثــال لعبــة  

Coins4العمالت لشراء أي منتجات تتعلق باللعبة ذات الصلة ، ويف كل احلاالت تستعمل هذه . 

 (Digital money / Electronic  currency)العمالت الرقمية / االلكترونية  النقودمفهوم  :الفرع األول

إحدى الوسائل املستحدثة للتعامل التجاري من خالل شبكة االنرتنت، وهـي وإن   النقود االلكرتونية تعترب
ــا ختتلــف   ــا األساســية، إال أ ــا كانــت تتشــابه مــع النقــود التقليديــة يف خصائصــها ومسا عملــة إلكرتونيــة وليســت كو

                                                            
1 Laititia Chaix, « LE PAIEMENT MOBILE: PERSPECTIVES ECONOMIQUES, MODELES 
D’AFFAIRE ET ENJEUX CONCURRENTIELS », Doctorat en sciences économiques, Ecole doctorale 
DESPEG, Université Nice sophia antipolis, France,  2013, P 19, 20. 
2 Hocein bidgoli, op-cit, p 202 
3 Kenneth C.Laudon & Carol Guercio Traver, op-cit, P 315. 
4 Efraim Turban et al, op-cit, P 527. 
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ـا  ،من قبـل البنـك املركـزي األورويب 2012عام  النقود االلكرتونية تعريفمت  .1وعة من الورق أو املعدنمصن نـوع "بأ
من األموال الرقمية غري املنظمة، واليت يتم إصدارها وعادة ما يتم التحكم فيها مـن قبـل مطوريهـا، ويـتم اسـتخدامها 

 Department ofللواليـات املتحـدة األمريكيـة نـة ياخلز قسـم  هـاعرف كمـا ."وقبوهلا بني أعضاء جمتمع افرتاضـي حمـدد

treasury  ــا 2013عــام وســيلة للتبــادل تعمــل كعملــة يف بعــض البيئــات، ولكنهــا ال متلــك مجيــع مســات العملــة : "بأ
 و بالتـايل فـإن 2.إلطـار القـانوين، هـي االنقود الرقميةالسمة الرئيسية اليت ال متلكها  ني،التعريف ينوفقا هلذ ."احلقيقية

شكل من أشـكال التبـادل ال يوجـد إال رقميـا، وال توجـد يف شـكل مـادي، وال يـرتبط بـأي عملـة  هيالعملة الرقمية 
وليســت وســيلة بالضــرورة متعلقــة . لطة املركزيــة أو الكيــان القــانوين، وليســت مدعومــة مــن قبــل احلكومــة أو الســةفعليــ

ـا كوسـيلة للـدفع ،...)الدوالر ، اليورو(بعملة ورقية  ـا .إمنا يقبل الناس  ـا تسـمح باملعـامالت  هـيالرئيسـية  وميز أ
 .3وهذا يوفر قدرا كبريا من الوقت وبأقـل تكـاليف ممكنـة) على سبيل املثال البنك(ببساطة دون احلاجة إىل وسيط 

ــــتم إنشــــاؤها، ختزينهــــا واســــتخدامها  منــــه تعــــرفو       ــــا وســــيلة دفــــع ي ــــة بأ ــــا يف التجــــارة العمــــالت الرقمي إلكرتوني
 bitcoinوالعمـالت الـيت انبثقـت عنهـا مثـل bitcoin بيتكـوين وتتمثل عملة. االلكرتونية لدفع مثن السلع واخلدمات

Cash, bitcoin Gold    2019وقـد بلـغ عـدد العمـالت االلكرتونيـة يف جـانفي  .4االلكرتونيـة العمـالت أشهرمن  

، ومن بني العمالت الرقمية نذكر علـى 175 129 784 118$عملة  يتم تداوهلا يف سوق صرف حجمه  2104 حنو
وغريهـا مـن   .XRP, Ethereum, EOS, Steller , Tether ,Tron , IOTA, Mnero, Dash, NEOسـبيل املثـال 

  .5خريةأسواق الصرف يف السنوات األيتم تداوهلا يف العمالت الرقمية اليت 

  

  

  

 

                                                            
  .236، ص مرجع سبق ذكرهأمحد حممد غنيم،   1

2 Martin Kütz, op-cit, P 166. 
، امللتقى الوطين الثالث حول املستهلك واالقتصاد "العمالت الرقمية كآلية دفع حديثة في التجارة االلكترونية"وآخرون، عبد احلفيظ بورلزرق   3

  . 5، ص2018أفريل  24/ 23ميلة، اجلزائر،  –ضرورة االنتقال وحتديات احلماية، املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف : الرقمي
4  Efraim Turban  et al, op-cit, P 527. 

 .01/04/2019: تاريخ االطالع، https://coinmarketcap.com/all/views/all/: املوقع االلكرتوين لسوق العمالت االلكرتونية 5  -1
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، امللتقى الوطين "Bitcoinدراسة حالة :العمالت الرقمية بين المنافع و المخاطر"جبار حمفوظ، : المصدر
ضرورة االنتقال وحتديات احلماية املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف : الثالث حول املستهلك واالقتصاد الرقمي

 6 ،4، ص 2018أفريل  23/24ميلة، اجلزائر،  –

املباشـــــر بـــــني طـــــرفني  املــــــــعلـــــى التع ،دــــــــــــــاجلدي الدفـــــــــــــع باســـــتخدام النقــــــــــــــود االلكتــــــــــــــرونية امــــــــــــــيقـــــوم نظ
لــه حســاب يف بنــك حملــي، موجــود يف بريطانيــا مبلغــا مــن املــال إىل شــخص " ش"، كــأن يرســل شــخص (P2P)فقــط
، لــه هــو اآلخــر حســاب يف بنــك حملــي، موجــود يف إندونيســيا بشــكل مباشــر عــرب اإلنرتنــت ودون تــدخل "ص" ثــان

تقريبــا ويف وقــت  بنكــي الشخصــني أو البنكــني املركــزين للبلــدين، حيــث تســتغرق العمليــة ثــوان معــدودة وبــدون رســوم
استعمال العمـالت حتويل األموال بما شجع  له بريد إلكرتوين، وهذاضبط كـأنه قد أرسل بالقياسي وبكفاءة عالية، 

 العمــال تحويــللة اإللكرتونيــة، أو ، ســواء لتســديد املعــامالت التجاريــة الداخليــة واخلارجيــة ضــمن التجــار االلكرتونيــة
مو العامل حن أحناءيف خمتلف  ألمواهلم   .1ستعمال هذا النظام اجلديدبا األصلية بلدا

   اإللكترونية النقود وعيوب زايام: الفرع الثاني
 2 :بعض مزايا وعيوب النقود االلكرتونية موضحة فيما يلي

  المزايا .1
  :استخدام النقود اإللكرتونية لديه املزايا التالية

 حيافظ على إخفاء هوية العميل؛ 
  التاجر مرتبطًا بالبنك أثناء املعاملة؛ال يتطلب أن يكون 

                                                            
: امللتقى الوطين الثالث حول املستهلك واالقتصاد الرقمي، "Bitcoinدراسة حالة :العمالت الرقمية بين المنافع و المخاطر"جبار حمفوظ،   1

  .5، ص 2018أفريل  23/24ميلة، اجلزائر،  –ضرورة االنتقال وحتديات احلماية املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف 
2 Jesus Tellez & Sherali Zeadally, «MOBILE PAYMENT SYSTEMS: SECURE NETWORK 
ARCHITECTURES AND PROTOCOLS», springer international publishing Edition, UK, 2017, P 3.  

نماذج من الشعارات الرسمية ): 4-  2(رقم الشكل 
  لبعض العمالت الرقمية

الصراف اآللي ): 5-  2(الشكل رقم
  bitcoin لعملة 
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 ميكن أن تتحقق الصفقة دون وجود العميل؛ 
 حممول وسهل االستخدام. 
 العيوب. 2

  :على الرغم من املزايا املذكورة أعاله ، فإن النقود اإللكرتونية تتصف بالعيوب التالية 

 يتطلب معدات متخصصة لالستخدام؛ 
 ت؛زيادة وقت املعاجلة وتكلفة املعامال 
  للغش؛ معرضاإلفراط يف استخدام العمالت اإللكرتونية 
  لذلك ينتج عن استعماهلا مشكل غسيل األموالمراقبتهاليس من السهل ،.  

متطلبات استخدام النقود االلكترونية: الفرع الثالث  
ــا، جيــب تــوفر  ، الرقميــةالنقــود جمموعــة مــن املتطلبــات الســتخدام لتحقيــق املزايــا ســالفة الــذكر ولتفــادي عيو

   1:حبيث جيب أن تكون
 جيب أن تستخدم أنظمة الدفع الرقمية تقنيات تشفري عالية اجلودة لضمان مستوى عال من األمان، : آمنة

 ميكن تزوير املعامالت أو تغيريها؛حبيث ال 
 ؛ال ميكن االطالع على معلومات ختص  املعامالت إال من الطرفني املتعاقدين: خاصة 
 تكون العملة الرقمية مستقلة عن أي موقع مادي وميكن نقلها بسهولة عرب الشبكة؛بغي أن ين: محمولة 
 ن على إنفاق واستقبال األموال يف أي وقت؛و ن قادر و أن يكون املستخدم ينبغي 
 موال الرقمية قابلة للتبديل للتقسيم إىل وحدات صغريةن تكون األجيب أ .  

  أحد العمالت الرقمية  bitcoins: الفرع الرابع

  يشار إليها أحيانا باسم(هي أرقام مشفرة و ، أفضل مثال معروف للنقد الرقمي  bitcoinبیتكوینتعترب 
cryptocurrency) ظري إىل ن( الند للند شبكةباستخدام يتم إنشاؤها بواسطة خوارزمية معقدة ، )العملة املشفرة

مثل و عالية؛  ةبيو اسح قدرةاليت تتطلب و  )Minningالتعدين / التنقيب (يف عملية يشار إليها باسم )  P2Pنظري
  Bحبرف (   Bitcoins أما. 2تبطة بالتداول يف السوق املفتوحةقيمة متقلبة مر   bitcoinsلـ العملة احلقيقية، فإن

                                                            
  . 5عبد احلفيظ بورلزرق، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 Kenneth C.Laudon & Carol Guercio Traver, op-cit, P 315. 
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-الندشبكة  عمل بنظامي دفع غري مركزي نظامأول فيشري إىل نظام التسديد القائم على هذه العملة، وهو ) كبري
دم، ــــــة نظر املستخـــــمن وجه. اءــــــــة أو وسطــــبالكامل من قبل مستخدميه بدون أي سلطة مركزي إدارتهيتم ، للند
ألول مرة عام  ااإلشارة إليهمت وقد  ؛ة باإلنرتنتــــــالعملة النقدية اخلاصد كبري بــــــكوين ميكن تشبيهها إىل حفالبت

كرة شكل جديد من املال يستخدم التشفري للتحكم يف إنشائه قرتح فأين ا، Wei Dai  ن قبلــم 1998
والبدء يف مواصفات البتكوين األوىل حيوي  عرب االنرتنت مقال مت نشر ، مثومعامالته، بدًال من السلطة املركزية

ر أواخروع يف ــاملش ختلــــى عنمث   Nakamoto Satoshiناكاموتوساتوشي  الـهذا املق كتب( 2009عام  تداوهلا
  ). عن هويتهدون أن يكشف  2010عام 

من ف ؛حرية الدفعالالمركزية، غري مدعومة من أي جهة رمسية،  :، نذكرهذه العملة الرقميةمزايا  ومن
تسمح  كما،  املمكن إرسال واستقبال أي مبلغ من األموال حلظيًا من أو إىل أي مكان يف العامل ويف أي وقت

ا ال تستلزم أي رسوم أويف أمواهلم بشكل كام بالتحكم البتكوين ملستخدميها رسوم قليلة  ل، باإلضافة إىل أ
يوفر ما وهذا  ،ن تتم بدون دمج أو ربط املعلومات الشخصية باملعاملةأكوين ميكن تمدفوعات الب ، كما أنجداً 

صرف اليت حسب أسعار ال كوين إىل عمالت رمسيةميكن حتويل البت، كما اهلويات منتحليمحاية فائقة ضد 
. 1بشكل يومي يةسابات البنكاحلوإيداع األموال بشكل مباشر يف  حيددها العرض والطلب يف سوق العمالت،

ميكن مل تشهد بعد استخدام واسع النطاق، ورمبا ال  ،الرقمية كثري من العمالتفمثل ال bitcoinsأما عن عيوب 
ا  هناك خماوف منكما  ،استخدامها بسهولة وقد حذر املنظمون  ؛باملخاطر بسبب تقلبها الشديد جداحمفوفة أ

ا ،2ملنع تداوهلايف العديد من البلدان من استخدامها، واختذ البعض إجراءات تنظيمية ملموسة   جذبت خاصة أ
رمني االلكرتونيني  مؤخرا الكثري من اهتمام  ، Silk Road  وأسواق املخدرات مثل، ل األمواليكأداة حمتملة لغسا

و  Microsoft Expedia و  Dellمثل كنظام دفع بديل  Bitcoins حالياهناك شركات تستخدم  مع ذلكو 
Newegg  واعتمدت بعض البلدان على غرار لكسمبورغ، . 3تاجر حول العامل 80 000باإلضافة إىل أكثر من

هولندا، اململكة املتحدة، الفلبني، الدامنارك، السويد، تونس، اإلمارات العربية املتحدة، إيران، اليابان، كوريا 
 وبقية العمالت الرقمية كعمالت قانونية ميكن استعماهلا يف  bitcoinاجلنوبية، فيتنام واسرتاليا وغريها من البلدان، 

إلمكان احلصول عليها من الصراف اآليل صبح باكما أ. 4مجيع الصفقات مثلها مثل العمالت العادية واملعدنية

                                                            
1 https://bitcoin.org/ar/faq#who-created-bitcoin Visited on 16/01/2019 at 21:20 pm 
2  Martin Kütz, op-cit, P 169. 
3 Kenneth C.Laudon & Carol Guercio Traver, op-cit, P 315. 

  .12، 11جبار حمفوظ، مرجع سبق ذكره، ص   4
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ذه العمالت  ، حيث مت استحداث صراف آيل خاصالبيومرتية هعلوماتمخص من خالل الذي يتعرف على الش
بغرض زرع الثقة يف ، bitcoin  بطاقاتستخدام ول بابعض الدل السماحإلضافة إىل ، بايف بعض البلدان املتقدمة

  1.املتعاملني
ظام دفع القيمة نالدفـــــع باستخــــــدام الشيك االلكتــــــــــروني، المحفظة االلكتــــــــــرونية أو : الثالثالمطلب 
  اإلنترنت عبرالمخزنة 

أنظمة  عترب أشهرت اليتالنقود االلكرتونية، والبطاقات االلكرتونية؛  باستخدامباإلضافة إىل نظام الدفع 
ية مع البيئة التكنولوجية أو تقليددفع  تكييف أنظمةبأخرى، سواء  بدائلظهرت  الدفع  وأكثرها انتشارا يف العامل؛

االلكرتوين،  يف هذا املطلب ستناول ثالثة أنواع أخرى من أنظمة الدفع. بابتكار أنظمة أخرى جديدة متاما
 .املخزنة عرب االنرتنت واملتمثلة يف الشيك االلكرتوين، احملفظة االلكرتونية ونظام دفع القيمة

   (Electronic checks) الشيك االلكترونيالدفع عبر  : الفرع األول

مع مقتضيات التجارة كافة وسائل الدفع املعروفة لتتناسب حاولت بعض املؤسسات املالية عصرنة  
  . 2تطوير استخدام الشيكات الورقية إىل نظام الشيكات االلكرتونية مت االلكرتونية، حبيث

       تعريف الشيك االلكتروني .1
 املسحوب هو آخر شخص إىل الساحب يسمى شخص من أمرا تتضمن مالية ورقة بأنه الشيكيعرف 

 هو ثالث لشخص النقود من معينا مبلغا عليها اإلطالع مبجرد يدفع بأن– مؤسسة مالية يكون أن جيبو - عليه
 حترير يوم البنك من النقود على من احلصول للمستفيد يسمح فوري تعهد وهو .حلامله أو ألمره أو املستفيد
ا ترسل أ، إال هلاوظائفها مماثلة و املكافئ االلكرتوين للشيكات الورقية، ة فهي كرتونيلاال اتالشيكأما  . 3الشيك

ا التقليدية ما جيعلها أكثروهذا  ؛4وتعاجل إلكرتونيا ا. 5جناعة مقارنة بنظري ستخدم نفس ت إضافة إىل أ
يراد فيها يف أي معاملة  اعتمادها لذا يتم ،الورقية التقليدية بالشيكاتالربوتوكوالت القانونية والتجارية املرتبطة 

                                                            
  .5ص  نفس املرجع السابق،  1
  .142، 141، صمرجع سبق ذكره نوال عبد الكرمي األشهب،  2
، امللتقى الوطين الثامن حول آليات تفعيل )"االلكترونية(التحول من وسائل الدفع التقليدية إلى الحديثة "عليش فطيمة ودوالش سارة، عليش   3

  .5ص ، 2017مارس  13/14اجلزائر، البويرة،  - وسائل الدفع احلديثة يف النظام املايل و املصريف اجلزائري، جامعة آكلي احمند أوحلاج
4 Hezlin Harris et al,op-cit, P 229.  
5 Efraim Turban et al, op-cit, P 536. 
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 ،أو من قبل األفراد الشيك اإللكرتوين من قبل املؤسسات الكبرية والصغرية ويستخدم .يةالورقالشيكات تعويض 
   .1 حلول الدفع اإللكرتونية األخرى حمفوفة باملخاطر أو غري مناسبةويف حالة ما إذا  كانت 

  الشيك االلكتروني: )6- 2(الشكل رقم 

  

     

  

  

  

  .182ابراهيم خبيت، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

، منة يرسلها مصدر الشيك إىل مستلمهرسالة إلكرتونية موثقة ومؤ  أنهالشيك االلكرتوين  يعرفبالتايل، 
ويقوم مبهمته كوثيقة تعهد بالدفع وحيمل توقيعا رقميا، ميكن التأكد من صحته إلكرتونيا، وهو خيتلف عن التوقيع 

 هووجهة صرف الشيك ت خاصة مبحررالعادي املكتوب باليد حيث يتضمن ملفا إلكرتونيا آمنا حيتوي على معلوما
. 2اخل...تاريخ صرف الشيك، قيمته، املستفيد منه، ورقم احلساب احملول إليه: باإلضافة إىل املعلومات األخرى

الذي ) املصرف(واملتمثل يف جهة التخليص  الدفعتعتمد فكرة الشيك االلكرتوين على وجود وسيط إلمتام عملية و 
ما مع حتديد التوقيع االلكرتوين لكل  يشرتك لديه البائع واملشرتي من خالل فتح حساب جاري بالرصيد اخلاص 

ولقبول ومعاجلة عمليات الدفع عرب الشيك . 3منهما وتسجيله يف قاعدة البيانات لدى املصرف االلكرتوين
 Fiservاقع برامج خاصة لذلك، ومن بني املوردين الرئيسيني هلذه الربامج نذكرااللكرتوين، تستخدم املو 

(fiserv.com) , Chase Paymentech (chasepaymentech.com), Authorize.Not (authorize.net)4.  

 

                                                            
1 Hossein Bidgoli, op-cit, P 204. 

  .73، ص مرجع سبق ذكرهإبراهيم خبيت،   2
  .147نوال عبد الكرمي األشهب، مرجع سبق ذكره، ص   3

4  Efraim Turban  et al, op-cit, P 536. 
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  مزايا الشيك االلكتروني .2

للشيك، سريعة العاجلة امل :نذكر باملقارنة مع مكافئها التقليدي، املزايا الرئيسية للشيكات اإللكرتونيةمن 
فبناء على دراسات متت يف الواليات . 1تسوية سريعة وآمنة لاللتزامات املالية، و تكلفة معاملة منخفضة للغاية

مليون شيك ورقي سنويا، والذي تكلف  500املتحدة األمريكية، واليت أوضحت أن البنوك تتداول ما يزيد عن 
سنويا، أما مع استخدام  % 3لكل شيك وهذا مع زيادة أعداد الشيكات بنسبة سنتا  79إجراءات تشغيله حوايل 

مليون دوالر سنويا  250سنتا، وهو ما يوفر أزيد من  25الشيكات االلكرتونية فإن تكلفة تشغيلها تنخفض إىل 
، )املشرتي( حبيث ميكن للمدين، الورقي نظريه عنأساسية  الشيك اإللكرتوين له ميزة كما أن . 2يف أمريكا فقط

، حبيث يصبح املفتاح العام الذي يقدمه البنك من خالل همن االحتيال عن طريق تشفري رقم حساب همحاية نفس
باملقارنة مع طرق الدفع أما  3.لمدينل لكرتونيةإمصادقة ، شهادات  SETما يقرتح بروتوكولك ؛لبائعغري مرئي ل

  4.الوسيلة األقل استعماال يف أحناء العامل يعترباإللكرتونية األخرى، فإن الشيك اإللكرتوين 
  إجراءات استخدام الشيك االلكتروني .3

  5:ــاه فإن إجــــــــراءات استخـــــــــدام الشيك االلكرتوين من طرف املستهلك تتم كما يليـل أدنــا هو مبني يف الشكـكم

جاري للرصيد ويتم حتديد توقيع إلكرتوين له، حساب ) غالبا بنك(يفتح املشرتي لدى جهة التخليص  -أ
  ؛)بنك(وتسجيله يف قاعدة بيانات جهة التخليص 

باملثل، يقوم البائع بفتح حساب جاري خاص به عند نفس جهة التخليص، مث يتم حتديد توقيع إلكرتوين له،  -ب
  ويسجل يف قاعدة بيانات جهة التخليص؛

من البائع املتعامل مع نفس جهة التخليص، مث يتم حتديد السعر الكلي  خيتار املشرتي املنتج الذي يود شراءه -ج
  وأسلوب الدفع؛

  حيرر املشرتي شيكا إلكرتونيا مشفرا، ويقوم بإرساله للبائع عن طريق الربيد االلكرتوين؛ -د

                                                            
1 Hossein Bidgoli, op-cit, P 204. 

  .69ص  ،مصر، دت، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، "عالم التجارة االلكتروني"رأفت رضوان،   2
3David Kosiur, op-cit, P 41. 
4 Emrah Oney et al, «THE DETERMINANTS OF ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS USAGE FROM 
CONSUMER’S PERSPECTIVE», Economic Research, Routledge Taylor & francis group, vol 30, N° 1, 04 
may 2017, P 397 Available on: http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2017.1305791 

    .69رأفت رضوان، مرجع سبق ذكره، ص   5
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رسله إىل جهة يقوم البائع باستالم الشيك االلكرتوين الذي يوقع عليه توقيعا إلكرتونيا مشفرا كمستفيد، مث ي -ذ
  التخليص؛

تراجع جهة التخليص الشيك للتحقق من الرصيد والتوقيعات، مث تقوم بإخطار كل من البائع واملشرتي بإمتام  -ه
 ).خصم من رصيد املشرتي وإضافته إىل رصيد البائع(املعاملة املالية 

  دورة استخدام الشيك االلكتروني وإجراءاتها): 7- 2(الشكل رقم 

  

  

  
  

 70، ص ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر"عالم التجارة االلكتروني"رأفت رضوان،  :المصدر

 (Electronic/ digital wallet) المحفظة االلكترونية: الفرع الثاني
املستهلكني من إدخال  ، ولتفادي ملللتبسيط عملية الدفع عرب اإلنرتنتظهرت احملفظة االلكرتونية، 

    .االلكرتوينمعلومات الشحن والدفع بشكل متكرر يف كل مرة يقومون فيها بالشراء 

  تعريف المحفظة االلكترونية .1 

هي ، املادية احملفظةظيفة و تقوم بنفس، )قميةالر احملفظةأيضا مصطلح عليها يطلق (احملفظة االلكرتونية 
واملعلومات الشخصية االلكرتونية،  النقودن، الئتمات ابطاقام قاأر ظيحف ميكن أنبرنامج   أو نيولكترز إجها

يقوم املشرتي بالضغط على حافظته االلكرتونية ملالكها؛ إذ أنه أثناء التسوق عرب االنرتنت وإلمتام عملية الدفع، 
م مرة لمستهلكني فرصة إدخلمتنح احملافظ الرقمية  ي، بذلكوتوماتيكأ لتقوم بتعبئة النموذج بشكل ال معلوما

  1.الشراء منهبون يف يف كل موقع يرغا ، بدًال من االضطرار إىل إدخاهلواحدة فقط

ا عبارة عن تطبيق إلكرتوين يقوم على أســاس ترتيب وتنظيم جلميع  كما تعرف احملفظة االلكرتونية بأ
على الكمبيوتر الشخصي أو ختزينها احلركات املالية، حتتوي على بيانات املستخدم بصيغة مشفرة، ويتم تثبيتها 

                                                            
1 Gary P.Schneider, op-cit, P 494. 

 

 

 )  شیك اإللكتروني موقع من المشتري04(
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 و أسباب الدفع 

 )إشتراك لدى جھة التخلیص01(

 )تمام الدفع06(
 )  إرسال الشیك بعد توقیعھ من البائع05(

 جھة التخلیص

 المشتري البائع

 )إشتراك لدى جھة التخلیص02(
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على قرص مرن أو أي أداة ميكن عن طريقها حفظ البيانات، واستخدامها للدفع عن طريق شبكة االنرتنت يف 
شهادة بروتوكول لفة، مثل رقم البطاقة االئتمانية، حتوي احملفظة االلكرتونية معلومات خمت. 1مجيع حاالت الشراء

، وميكن صالحية البطاقة باإلضافة إىل معلومات أخرى تاريخ انتهاء، (SET certificate)احلركات املالية اآلمنة 
2يكون مؤمنا بكلمة مرورحملفظة االلكرتونية من االنرتنت و تنزيل برنامج ا

.  

يف  هاميكن استخدامحبيث  ،لكرتونية يف السوقاإلمحافظ لمثاًال شائًعا ل Microsoft Wallet تعترب
ا حبيث  ،لألشخاص الذين ميارسون التسوق عرب االنرتنت بشكل متكررجًدا  مهمةهي االلكرتونية، و التجارة  أ

لتسوق عرب ل ى، مما يؤدي إىل سرعة وكفاءة أعليف املواقعإدخال املعلومات الشخصية  مشكلة إعادةتقضي على 
  3.اإلنرتنت

  مزايا المحفظة االلكترونية .2
  4:احملفظة االلكرتونية، واملتمثلة يف فوائدمما سبق تتضح 

 آمن لبيانات بطاقة االئتمان والنقد االلكرتوين؛ توفري مكان ختزين 
 جعل التسوق أكثر كفاءة؛ 
  علومات الشحن والسداد وملء النماذج يف كل مرة يقوم املستهلك فيها ملاملتكرر  اإلدخالحل مشكالت

 . بالشراء

والبنوك احمللية والعاملية باستخدام تقنية احملافظ االلكرتونية عرب وتقوم العديد من الشركات الكربى 
صفحات االنرتنت باالستعانة بأجهزة خوادم مدعمة بالعديد من الربامج األمنية، إضافة إىل بروتوكول احلركات 

 يصعب على ، وعلى أساسها تصبح مجيع املعامالت املالية منها وإليها يف دائرة األمان واليتSSLاملالية اآلمنة
  .5املتطفلني من قراصنة االنرتنت اخرتاقها

 

                                                            
أطروحة دكتوراه، ختصص علوم التسيري، كلية  ،"ومتطلبات اإلصالحتقييم األداء : القطاع المصرفي الجزائري في ظل العولمة"عبد الرزاق سالم،   1

  52، ص 2011/2012، اجلزائر،  3العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة اجلزائر 
  .21، ص مرجع سبق ذكرهمنري حممد اجلنبيهي وممدوح حممد اجلنبيهي،   2

3 Hossein Bidgoli, op-cit, P 212, 213. 
  .9، 8عليش فطيمة ودوالش سارة، مرجع سبق ذكره، ص   4
  .53عبد الرزاق سالم، مرجع سبق ذكره، ص   5
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  أنواع المحافظ االلكترونية .3
  :للمحافظ االلكرتونية عدة أنواع، سنتناوهلا فيما يلي

 (Software Digital Wallets)االلكترونية القائمة على البرمجيات محافظ ال  - أ
حمافظ رقمية : القائمة على الربجميات تنقسم إىل فئتنياحملافظ الرقمية ، فإن ختزينهاعلى مكان اعتمادا 

  : مة على الربجميات من جانب العميلحمافظ رقمية قائو  قائمة على الربجميات من جانب اخلادم

  المحافظ الرقمية من جانب الخادم(A server-side digital wallet) 

تاجر أو ناشر حمفظة تابع للختزن احملفظة الرقمية من جانب اخلادم معلومات العميل على خادم بعيد 
يف أن االخرتاق األمين قد يكشف عن آالف املعلومات  هلذا النوع من احملافظالرئيسي  العيبيتمثل و  ، معني

الرقمية من جانب اخلادم  تستخدم احملافظما عادة ، لذلك مة للمستخدمني ألطراف غري مرخص هلالشخصي
 Google Wallet, Microsoft؛ وتعد كل من من إمكانية الكشف غري املصرح به دحت مشددةإجراءات أمنية 

Windows Live ID, and Yahoo  حالًيا املستعملةأكثر احملافظ الرقمية على مستوى اخلادم.  

  المحافظ الرقمية من جانب العميل(A client-side digital wallet) 

مج نارب الحتميل عرب  هذا األخري، تقوم احملفظة الرقمية من جانب العميل بتخزين املعلومات على كمبيوتر 
وهذا يعترب من السلبيات مقارنة بالنوع األول أين ختزن الربامج على  ؛لشراءل هعلى كل جهاز كمبيوتر يستخدم

كذلك،   حمافظ العميل سلبياتومن  ،على كمبيوتر املستخدمأو التثبيت إىل وقت للتنزيل تاج الذي ال حيو  اخلادم،
ا ليست حممولة جهاز كمبيوتر آخر غري الذي توجد  ميكن إمتام عملية الشراء باستعمالعلى سبيل املثال، ال ف ؛أ

  .1عليه احملفظة

   على أساس األجهزةالقائمة  رقمية المحافظ ال -ب

، من حمافظ رقمية قائمة على األجهزة تكون أن، كأجهزة حممولة، الّلوحيةلهواتف الذكية واألجهزة ميكن ل
، الوفاءمثل رخصة القيادة، وبطاقة التأمني الطيب، وبطاقات (اهلوية  بطاقاتختزين جمموعة متنوعة من خالل 

ألجهزة البلوتوث إىل ا تقنيةباستخدام  من هذه األجهزة نقل معلومات اهلوية ويتم). وغريها من الوثائق التعريفية
، اليت تسمح بنقل البيانات بدون اتصال (NFC)ة استخدام تقنية االتصاالت امليدانية القريبأو ب. الطرفية القريبة

                                                            
1 Gary P.Schneider, op-cit, P 495. 
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ة لتلك اليت مت استخدامها على بطاقات الدفع  عرب مسافات قصرية، إذا كان اهلاتف الذكي جمهزًا برقائق مشا
املدجمة يف اهلواتف احملمولة بشعبية كبرية يف اليابان، حيث  NFC رقائق وحتظى .)(PayPass مثل بطاقة ماسرتكارد(

يف الواليات املتحدة، أما  ."Mobile wallet"، واليت ترتجم تقريبًا إىل Osaifu-Keitai تسمى هذه األجهزة باسم
اليت  PayPass تقنيةاملستخدمة ل،  Googleحمفظةوتعترب  ،تم إصدار عدد من احملافظ الرقمية لألجهزة احملمولةف

ا ا االئتمانية، متاحة لألجهزة احملمولة  MasterCard طور منتًجا للمحفظة الرقمية  Visa كما تقدم. لبطاقا
 .20131منتًجا للمحفظة الرقمية يف عام  PayPal ، كما قدمتV.meلألجهزة احملمولة يسمى

  ظام دفع القيمة المخزنة على اإلنترنتن: الفرع الثالث

 إلكرتونية عمليات دفعللمستهلكني بإجراء  نظام دفع القيمة املخزنة يف حساب على االنرتنت يسمح
 والذي أصبح له ،1999الذي تأسس عام  ،PayPalنظمة، نظام هذه األومن أشهر  2.للتجار وغريهم من األفراد

 google Wallet (google.com/wallet)، Wirecard Agعلى غرار  على مر السنني، عدة منافسني

(Wirecard.com) Skrill (Skrill.com) , Popmoney (popmoney.com)3.  

   PayPalتعريف نظام  .1

 ألن مرتاحني الكثريون يكن مل مرة، ألول اإلنرتنت عرب الشراء عمليات إجراء يف األشخاص بدأ عندما
م أرقام مثل شخصية مالية معلومات تقدمي منهم تطلب املواقع  حبل  PayPalلذلك قام نظام االئتمانية؛ بطاقا
املصرفية  واحلسابات االئتمان ببطاقات بالدفع شخص ألي يسمح كوسيط العمل خالل من املشكلة هذه

      4.املالية معلوماته مشاركة دون األخرى

 Confinity andتنيصغري الشركتني الاندماج ر التسعينات، نتيجة يف أواخ PayPal شركة تشكلت

X.com  ، وقعمل املالية تلمعامالليف البداية مت استخدامه إلكرتوين، نظام دفع  توج هذا االندماج بتأسيسوقد 
Ebay، يسمى آخر كان لديه نظام دفع من أنهالرغم هذا األخري بBillpoint إال أن ، PayPal   حقق جناًحا

                                                            
1 ibid, P 495. 
2  Kenneth C.Laudon & Carol Guercio Traver, op-cit, P 311. 
3  Efraim Turban et al, op-cit, P 525,526. 
4 Alan Evans et al, op-cit, P 88 
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اية املطاف إغالق Ebay شركة ا لدرجة أنـــــــرً كبي ، 2002يف أكتوبر   PayPalشراء شركةو  Billpoint قررت يف 
ا 2015بقي األمر كذلك إيل غاية و    .1أين أصبحت شركة مستقلة حبد ذا

املسجلني فيه  عضاءألل ميكن، من خالله اإللكرتوين الربيد على بالنظام القائم PayPalيوصف نظام الـ 
م املالية حساب وبيانات شخصيةال مبيانا استخدام، )أفرادا أو مؤسسات( ، )رقم بطاقة االئتمان أو اخلصم(ا
ذه اخلدمة، البلدان يف شخص أي إىلمن و  األموالواستقبال  رسالإل مستلم  لدى بشرط أن يكون املغطاة 

 ،Paypal على حساب لديه يكن مل عربه وإن املال من مبلًغا تلقى بأنه، ليتم إبالغه إلكرتوين بريد عنوان الدفع
كما . النظام يف كعضو لـــتسجيال عليه جيب املصريف، حسابه إىل ونقلها األموال استخدام من تمكنولكن لي

، أين تتم محاية البيانات الويب تدعم اليت األخرى األجهزة أو الذكي اهلاتف عرب أيًضا Paypal استخدام ميكن
 على( باملرسل اخلاصة احلساب بيانات الـــــإرسب PayPalيقوم نظام  الكما   ،SSL تشفريمن خالل بروتوكول ال

 .2لبياناتل هاستخدام ء، جتنبا لسو املال متلقي إىل) البنكي احلساب رقم أو االئتمان بطاقة رقم املثال، سبيل
 مليار 7.8، متت معاجلة 2017 عام ويف ،عملة 25 تعامل بـتعرب العامل، و دولة  205يف  PayPal وفر خدمةــــــتت

  .3بواسطتها عاملًيا معاملة

    PayPalالدفع عبر نظام  .2

، مث عن طريق حتديد حساب ائتمان أو خصم PayPal حساببصفة عامة يسمح هذا النظام من إنشاء 
أن  يدفع أو يستلم   PayPal، حبيث ميكن ألي فرد ميلك حساب يف (P2P)األموال جمانا بني األفراد  إرسال

، كما يسمح حىت ولو مببالغ صغريةأموال يف أي مكان يف العامل ويف أي وقت، من وإىل عائلته أو أصدقائه 
عند إجراء عمليات شراء، أين يقوم بنقل مثن املنتج من رصيد أو احلساب  إىل حساب التاجر األموالرسال بإ

 ،عملية دفع لكل دوالر أمريكي 0.30+  ٪2.9 شرة، بتكلفةاجلاري للمشرتي إىل احلساب املصريف للتاجر مبا
   .4بني املستخدمني تتعلق باحلسابات املالية لألشخاصمشاركة أي معلومات  وذلك دون

                                                            
1  Efraim Turban et al, op-cit, P 525, 526. 
2 Martin Kütz, op-cit, P 163. 

مت االطالع عليه بتاريخ، ، Paypal : https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/requesting-paymentsاملوقع االلكرتوين لشركة 3
18/11/2019. 

  
  .نفس املرجع السابق  4
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  1:بثالث مراحل PayPalوكما يظهر من الشكل، متر عملية الدفع عرب 

  معلوماته املالية يف موقع  بتسجيليقوم الفردPayPal واليت ختزن يف خادم ،PayPal؛  
  يقدم فقط عنوان الربيدPayPal للتاجر؛  
  يتلقى التاجر الدفع منPayPal دون تقدمي معلومات ختص احلسابات املالية للمشرتي .  

  PayPalالدفع عبر نظام مراحل ): 8 - 2(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

Source : Alan Evans et al, « TECHNOLOGY IN ACTION –INTRODUCTORY», Pearson 
Edition, USA, 13 th Edition, 2016, p 88. 

     PayPalمزايا نظام  .3
 2 :يلي ما يف نذكرها اخلصائص من مبجموعة PayPal ميتاز

 عرب تتم واليت اإللكرتونية، الدفع عمليات ويسهل يساعد العبارة، مبختصر إلكرتوين بنك عن عبارة هو 
 اإلنرتنت؛

  يف حساب على املتحصل PayPal بواسطةأو الشراء  مالية حواالت واستقبال إرسال على قادرا يصبح 
 يود الشراء موقع لكل به اخلاصة االئتمان بطاقة معلومات إعطاء من تعفيه مميزة نقطة وهذه اإلنرتنت، عرب حسابه

 منه؛
  يوفرPayPal من األموال حتصيل خالهلا من ميكنهم التجارية املواقع ألصحاب جيدة إلكرتونية دفع بوابة 

 زبائنهم؛
  يف اب آخرـــــــحلس والـــــــــأم لـــــــحتوي للعميل نــــــميك بفضله PayPal انـــــــائتم اقةـــــــــبط أو كـــــــبن قــــــطري نـــع 

Visa أو MasterCard ؛ 
                                                            
1 Alan Evans et al, op-cit, P 88. 

تحتية لنظام مصرفي ومالي إلكتروني أهمية تطوير وتشغيل أنظمة الدفع االلكترونية الحديثة والمقاصة اآللية كألية إلنشاء بنية "حممد شايب،   2
  .125، مرجع سبق ذكره، ص "بالجزائر
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  ؛االئتمانية البطاقة رقم انتشار من واألمان التامة بالسرية ميتاز 
   ومعلومات البطاقة االئتمانية يف كل عملية شراء مما يؤدي إىل التسريع   الشخصيةالبيانات  كتابةتفادي تكرار

 ؛يف إمتامها
  املبلغ؛ حتصيل يتم الشراء يتم ما فبمجرد اإللكرتونية، املواقع أصحاب حلساب واإليدع السداد سرعة 
   PayPal إيداع وسيلة أيضا ولكنه دفع، وسيلة فقط ليس . 

   النقال/ الدفع عبر الجوال نظام  :الرابعالمطلب  
 مع التطور يف استعمال األجهزة النقالة على غرار اهلواتف النقالة، و الشبكات الالسلكية واملتنقلة بظهور

نضج أسواقها، تطور مفهوم التجارة  اخل، واستمرار...حوية، والكمبيوتر احملمول ، األجهزة اللّ خاصة الذكية منها
االلكرتونية إىل أن ظهر مفهوم التجارة املتنقلة، حبيث مل تعد هذه األجهزة جمرد ابتكار تكنولوجي جديد مقتصر 
ا، ويستعملها  على جمال االتصاالت فقط، بل أصبحت وسيلة مهمة تستخدمها املؤسسات لتسويق منتجا

  .إلمتام عمليات الدفعجديدة  اطرق ئية، كما أصبحت هذه األجهزة تقدماملستهلك يف إمتام عملياته الشرا

  تعريف الدفع عبر النقال: الفرع األول

 عرب النقال أو التجارة النقالةقبل التطرق إىل تعريف الدفع عرب النقال، جيب التعريج على تعريف التجارة 
  . واليت مت اإلشارة إليها يف العناصر السابقة باعتبارها نوع من أنواع التجارة االلكرتونية

ا أي معاملة  عرب النقالتعرف التجارة    ،1باستخدام جهاز حممول وشبكات متنقلة ايتم إجراؤه جتاريةبأ
ا  يؤكد بعضو  ؛2بكات الالسلكيةممارسة التجارة االلكرتونية باستخدام األجهزة احملمولة والش: كما تعرف بأ

ومها فهجديدا مل بعدا ، حيث تضيفلكرتونيةأكثر من جمرد جتارة إممارسي التجارة النقالة، أن هذه األخرية 
من التجارة النقالة ينتفعون من اخلدمات واملعلومات يف أي حلظة  ، فمستخدميوهو استقاللية املوقع ،التقليدي

  .3تجارة النقالة تضفي الطبيعة احلركية على نظم التجارة االلكرتونيةمبعىن أن الالزمن ويف أي مكان، 

لقدرة على إجراء ومن أبرز العوامل اليت ستساهم بشكل كبري يف تعزيز وتفعيل وتطوير التجارة النقالة، ا
واليت متكن من ،  Samsung Payو Apple Pay و Android Pay :النقال من خالل تطبيقات، مثلالدفع عرب 

                                                            
1 Seema Nambiar & Chang –Tien Lu, «M-PAYMENT SOLUTIONS AND M-COMMERCE FRAUD 
MANAGEMENT», Idea groupe publishing, London, 2004, P 193. 
2 Efraim Turban et al, op-cit, p 619. 

  .88، 87، ص 2009، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة العربية، "قضايا تسويقية معاصرة"بشري العالق،   3
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االتصاالت امليدانية  يف حمطة متوافقة مع باملستعمللدفع فقط عن طريق التلويح باهلاتف الذكي اخلاص ا
  .1 (NFC : Near field communication)القريبة

اليت تتم يف البيئات الالسلكية، أي أنه  التسويةيشري إىل عمليات  ا،جديد االنقال مفهومعرب  الدفعيعترب 
  .2ةيشري إىل أي معاملة دفع تتضمن شراء سلع أو خدمات، يتم تنفيذها عرب جهاز مزود بشبكة السلكي

ام دفع ميكن من إجراء املعامالت املالية من قبل فرد أو مؤسسة عرب ـــــ، بأنه نظ Heijden,2002هيعرف و
 .3شبكة متنقلة

الدفع الذي يستخدم فيه الدافع جهازًا متنقًال بدًال من  بأنه ونه،فيعرف Au & Kauffman, 2008أما 
  .4طريقة دفع تقليدية مثل النقد أو الشيكات أو بطاقة االئتمان أو اخلصم

 ،كما يعرف الدفع عرب اجلوال، على أنه عملية تتم بني طرفني يتبادالن القيمة املالية مقابل املنتجات
 الّلوحيةواألجهزة  (PDA) جهاز نقال، مبا يف ذلك اهلواتف احملمولة وأجهزة املساعد الرقمي الشخصيباستخدام 

يتمثلون جيب توفر جمموعة من األطراف  الدفع عرب النقال، لتنفيذ عمليةو  5.الالسلكية وأجهزة الكمبيوتر احملمولة
 والبنوك، املالية املؤسسات النقالة، األجهزة ، مصنعيالالسلكية املستهلكني، التجار، مزودي الشبكات يف 

 يف تكون أن ميكن واليت خمتلفة، واسرتاتيجيات دوافع لديه طرف كل. واحلكومات والتكنولوجيا الربامج مقدمي
 يف منخفضة، هو تنفيذ عمليات دفع بتكاليف والتجار املستهلكني من اهلدف سيكون املثال، سبيل على صراع؛
 .6دفع معاملة كل خالل من األرباح زيادة ستكون االتصاالت شبكة مزود نية أن حني

فكما مت التطرق إليه أنفا،  ،7تأمني املعامالت املالية للدفع عرب اجلوال،يتطلب االعتماد الواسع النطاق و 
 (SSL/TLS) طبقة املقابس اآلمنة: يوجد بروتوكولني رئيسيني يستخدمان لتأمني عمليات الشراء عرب اإلنرتنت

ات ــــــــــراض أن التطبيقــــــــبافت نيروتوكولــــالب ينور هذـــــــحبيث ط(SET)  وبروتوكول املعامالت اإللكرتونية اآلمنة
                                                            
1 Alan Evans et al, op-cit, P 125. 
2 Jesus Telles & Sherali Zeadally, op-cit, P 8. 
3 Melissa Soo Ding & Chandana R. Unnithan, «MOBILE PAYMENTS AN EXPLORATORY STUDY OF 
EMERGING ISSUES AND FUTURE TRENDS :E-COMMERCE AND M-COMMERCE 
TECHNOLOGIES», IRM press, Publisher of innovative scholarly and professional information technology 
titles in the cyberage, London, 2005, P 61. 
4 Steve Trites et al, «LES PAIEMENTS MOBILES ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS AU 
CANADA», Division de la recherche, Agence de la consommation en matiere financiere du Canada, Canada, 
Decembre 2013, P 12. 
5 Seema Nambiar & Chang –Tien Lu, op-cit, P 193. 
6 Jesus Telles & Sherali Zeadally, op-cit,  P 13. 
7 Steve Trites et al, op-cit, P 13. 
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ا سوف تت ، والذي متصل باالنرتنت بتدفــــق عــايل، ة كبريةـــــــقدرات معاجل ذووتر مكتيب ــــــواجد على كمبيـــــاملرتبطة 
ألجهزة ع اــــــــــم تكييف هذه الربوتوكوالت لذلك وجب ؛القدرة على إجراء حسابات تشفري معقدة سيكون لديه

 روتوكول أمن طبقة النقلــــــنسخة من ب مت تطويردد، ــــويف هذا الص. ةــــــ، اليت ال متتلك نفس قدرات املعاجلمولةاحمل
(TLS)  الالسلكي ول أمن طبقة النقلبروتوك ألجهزة احملمولة، وهو ما يعرف بـمع ا (WTLS )   والذي يتالءم

  .1النقالة ةهز قدرات خمتلف األج مع 

قبل املستهلك،   من الشراء عمليات أنه ميكن استعمال األجهزة اإللكرتونية املتنقلة لدعمو جتدر اإلشارة 
الذكية،  واهلواتف الّلوحية األجهزة عرب  (MPOS)البيع  يف نقاط التاجر احتياجات كما ميكن استعماهلا لتلبية

 وبسبب اخنفاض تكاليف هذا النوع مقارنة بنهائيات الدفع االلكرتونية العادية أو الكمبيوترات املكتبية،
 وأكشاك األجرة وسيارات األسنان وأطباء األطباء مثل واملهنيني الصغرية املؤسسات األصل يف  MPOSتستهدف

  .2بالتجزئة البيع متاجر يف كذلك   األجهزة هذه اماستخد يتم األخرية، اآلونة ويف البيع،

   اع الدفع عبر النقالأنو : الفرع الثاني

 الّلوحيةأجهزة حممولة مثل األجهزة عدة  باستخدام الدفع النقالعلى الرغم من أنه ميكن إجراء 
الفرع أكثر على أنواع الدفع ، إال أن األكثر استعماال هو اهلاتف النقال، لذلك سنركز يف هذا احملمولوالكمبيوتر 

  .النقال من خالل جهاز اهلاتف احملمول

  الدفع عن قرب بواسطة الهاتف النقال .1

من اهلاتف النقال إىل  رسالة الدفعيشري الدفع باستخدام اهلاتف النقال عن قرب، إىل عملية إرسال 
، األشعة  Bluetoothالبلوتوث ال مثل تقنيةاألجهزة املستقبلة عرب مسافات قصرية، باستخدام االتصاالت قريبة ا

(RFID)وتقنية حتديد تردد الراديو أ   ( NFC)أو االتصاالت امليدانية القريبةInfrared حتت احلمراء 
3
تتم  أين .

يقوم بسحب املبلغ املطلوب من اهلاتف على جهاز قارئ، والذي سعملية الدفع االلكرتونية من خالل مترير 
عن قرب خدمة الدفع  تقدمأول مؤسسة اليابانية    .NTT DoCoMoوقد كانت مؤسسة .4حساب العميل

                                                            
1 Donal O’Mahony , op-cit, P 316, 317. 
2 Efraim Turban et al, op-cit,  482 . 
3 Melissa Soo Ding & Chandana R. Unnithan, op-cit, P 61. 

الحديثة والمقاصة اآللية كألية إلنشاء بنية تحتية لنظام مصرفي ومالي إلكتروني أهمية تطوير وتشغيل أنظمة الدفع االلكترونية "حممد شايب،   4
  .77، مرجع سبق ذكره، ص "بالجزائر
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 Appleة ـــــ، طرحت شرك2014ر ـــــــــــيف سبتمبو . 20041عام ذلك  وNFC ــــ لــ كافئامل Felicaدام تقنية ــــباستخ

،  Appleدفع لألجهزة احملمولة منـــــــة الـــــــــل مع منصـــــة للعمـــــــــاملصمم NFC ة الــــــبتقنيزود ـــــامل  6Iphoneجهاز 
البيومرتية   Touch IDو  Apple Passbookعلى تطبيقي واليت تعتمد كذلك،  Apple Payــــــــمسيت هذه اخلدمة ب

 Apple Pay ميكن استخدامو ، 2012مسبًقا يف سبتمرب  هذه الشركة ملسح بصمات األصابع والتشفري الذي قدمته

  iPhone للدفع عرب اجلّوال يف نقطة البيع يف متجر فعلي باإلضافة إىل عمليات الشراء عرب اإلنرتنت باستخدام 

 و Android Pay ، فيشملون NFC اليت تدعم تقنيةو  الدفع عرب النقال عملية ن يفي اآلخر نيأما املنافس
Samsung Pay وPayPal  وSquare 2.   

  (Mobile network operator as banker)عبر الهاتف النقال  لدفع عن بعد ا .2

حامل اهلاتف وشركات من الطرق البسيطة للدفع عرب النقال، تلك الطريقة القائمة على العالقة بني 
يف عام مثال االتصاالت الالسلكية، أين تلعب هذه األخرية دور البنك كوسيط مايل بني التاجر واملشرتي، ف

أحد الشركات الكربى آلالت بيع املشروبات   Hartwallمع شركة  Telecom Finland، تعاونت شركة 1997
لتقدمي خدمة دفع عرب النقال؛ فإذا أراد املستهلك شراء مشروب فإنه يقوم باالتصال بالرقم الذي تعرضه آالت بيع  

تورة هاتف العميل أو خبصم املعاملة من املشروبات، فتقوم شركة االتصاالت الالسلكية بتسجيل املعاملة على فا
أرصدة املكاملات اهلاتفية مسبقة الدفع،  مث إرسال رسالة إىل آلة البيع لتوزيع املشروب املراد شراؤه من طرف 

يف  واليت جاءت تلبية لرغبة املستخدمني، عرب اهلاتف النقالاألوىل للدفع وقد كانت هذه الطريقة . 3املستهلك
العروض  الرنني، واملعززة بالتطور يف توسع احملمولة من خالل شراء الشعارات ونغمات مزأجه شخصنة/ختصيص

الرسائل القصرية اليت مت التعاقد  تكلفة :نيتتكلفالطريقة للدفع  تغطي فواتري هذه؛ حبيث عرض بيع األلعابمثل 
يف . 4)اخل...ت الرنني، األلعابالشعارات ونغما( املوردخدمة وتكلفة  شركات االتصاالت الالسلكية،عليها مع 

أو الرسائل الصوتية التلقائية   SMSعادة ما يتم االتصال من خالل الرسائل القصريةهذه الطريقة للدفع عرب النقال 
(Automatic voice messages).  نغمات الرنني والشعارات (وحىت اآلن ، فإن سوق السلع الرقميةlogos 

                                                            
1 Laetitia Chaix, « LE PAIEMENT MOBILE: MODELES ECONOMIQUES ET REGULATION 
FINANCIERE », Revue d’économie financière, Université Nice Sophia Antipolis et CNRS, France, N° 112, 
2013, p 13. 
2 Kenneth C.Laudon & Carol Guercio Traver, op-cit, P 313. 
3 Donal O’Mahony  et al, op-cit, P308, 309. 
4 Laetitia Chaix, op-cit, p 10. 
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يتم متويله من ، وباملختصر فإن هذا النوع من الدفع عرب النقال بشكل جيدمتطور ) واأللعاب وما إىل ذلك
  . 1واملعاجلة والتسوية  إجراء عملية الدفعوبالتايل فهي من تقوم ب  الالسلكية حساب شركات االتصاالت

ميكن أيًضا إذ  ،واسعة من اخلدمات ذات الصلة بالدفعو يوفر اهلاتف احملمول جمموعة متنوعة كما 
اخلصم اخلاصة حبامل أو بطاقة  ام اهلاتف احملمول للقيام بعملية الدفع ليتم خصمها من بطاقة االئتماناستخد

خدمة  يفحمصورا  ادور  لشركات االتصاالتيف هذه احلاالت، يكون ؛ اهلاتف اجلّوال أو مباشرة من حسابه املصريف
مثل خدمة رصيدي املتوفرة يف (ة والتسوي املعاجلة، ولكن ليس يف عملية SMS رسائلاإلشعارات عن طريق بعث 

كما يعتقد بعض اخلرباء أن اهلاتف احملمول سيحل حمل البطاقات الذكية كوسيلة للدفع، ألن اهلواتف ). اجلزائر
احملمولة لديها شرحية ضمنية ميكن استخدامها لتخزين القيمة، كما يرى البعض أن الدفع عرب اهلاتف احملمول، 

، ختزن بطاقات االئتمان، )حمفظة متنقلة(مبثابة حمفظة شخصية حممولة ) اهلاتف احملمول( سيعترب هذا األخري
اإلضافة إىل ذلك، ميكن إجراء عملية الدفع على ب .معلومات حساب املدين، ونقود إلكرتونية للمعامالت الصغرية

هذه التقنية اجلديدة عبارة عن . 2ةأساس نظام النقود اإللكرتونية، بدمج احملافظ اإللكرتونية يف األجهزة احملمول
مبا يف ذلك تفاصيل عن حسابه (تطبيق حيمل على اهلاتف النقال، وحيتوي على معلومات خاصة باملستهلك 

اليت تسمح له باستخدام هاتفه احملمول كمحفظة إلكرتونية، كما ميكن له ) البنكي أو معلومات بطاقته االئتمانية
يف حمفظة واحدة كما يقوم ) بطاقات دفع خمتلفة، نقود إلكرتونية(دفع االلكرتونية أن حيتفظ بالعديد من أنظمة ال

  .3به يف حمفظته التقليدية

  األفرادبين   المتنقلةاالجتماعية   الدفعنظم . 3 
كوسيلة للتجارة اإللكرتونية وكطريقة للدفع يف نقطة البيع الفعلية،   النقالباإلضافة إىل استخدام جهاز 

ظري إىل ن(الند للند الدفع من : أصبح نوع آخر من معامالت الدفع عرب اهلاتف النقال يتمتع بشعبية متزايدة
 Snapcash و Square Cash و Venmo تتيح خدمات مثل ، حبيثالشبكات االجتماعية عرب )P2Pنظري

 شخصمن  اجلديدة للمستخدمني إمكانية إرسال أموال Facebook وخدمة الدفع عرب اجلديدة، Google وحمفظة
وبدون رسوم مفروضة على  ،آخر من خالل تطبيق أو موقع ويب للجوال ممول من بطاقة السحب املصريف إىل 

،  Venmoتتمتع شركةكما  أفراد هذا اجليل،هذه اخلدمات هي األكثر شعبية بني يف الوقت احلايل . هذه اخلدمة
ا و   Facebook ، بشعبية خاصة، حيث يرجع جناحها جزئيًا إىل تكاملها مع PayPalلشركة تابعةال شبكا

                                                            
1 Melissa Soo Ding & Chandana R. Unnithan, op-cit, P 61. 
2 ibid, P 61. 
3 Jesus Telles & Sherali Zeadally, op-cit, P 15.  
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أو يدفعون  ئهمصدقاألدفع الب األشخاصتيح للمستخدمني معرفة مىت يقوم ت واليت، Newsfeedاالجتماعية 
مليار دوالر أمريكي من املعامالت، وهي تنمو  8ما قيمته  Venmo ، عاجلت2015في عام ف ؛مقابل املنتجات

 Facebook أنه ميكن ملشرتكي  PayPalو Facebook ، أعلن 2016يف عام و . سنويًا ٪200مبعدل يزيد عن 

يتوقع احملللون أن و  ،Facebook Messenger  لشراء السلع واخلدمات، مع تلقي إشعارات عرب PayPal استخدام
. 2020حبلول عام  ،P2P من إمجايل حجم مدفوعات ٪30مليار دوالر، أي ما يعادل  174املتنقل إىل  P2P ينمو

  .1٪1 أيمليار دوالر ،  5.6 يقارب املبلغأين كان  2014وهذا ميثل ارتفاعا متزايدا مقارنة بـ سنة 
  الدفع عبر النقال عيوب نظام مزاياخصائص، : الفرع الثالث

  :خصائص، مزايا و عيوب نظام الدفع عرب النقالفيما يلي، عرض ألهم 
  خصائص نظام الدفع عبر النقال. 1

ا اهلاتف احملمول، واملتمثلة يف تلكتنبع خصائص نظام الدفع عرب النقال من    2: اليت يتصف 
 مكان  كل التواجد يف(Ubiquity) :م بتنفيذ تسمح هذه اخلاصية للمشرتين  أي ويف وقت أي يف معامال

 املكانية والزمانية؛ القيود من املستهلك وبالتايل فهي حترر  مكان،
 االنتشار / البث(Diffusion) :من كبري عدد مع بالتواصل مستخدم لكل الالسلكية الشبكة حبيث تسمح 

 األشخاص؛
  التخصيص(Customization): جيب على مزودي أنظمة ، املستخدمني الختالف حاجات ورغبات نظًرا

 اهلاتف وفًقا خلصائص كل مستخدم؛ على تقدمي خدمات وختزينها االلكرتونيةالدفع 
  املرونة(Flexibility) :الشراء عمليات إجراء على املستخدم واليت تشري إىل قدرة التوافقي، التشغيل أي قابلية 

 الوسائط االلكرتونية اختيار  حريةريوف، أي تالتجار أو الطرفية قيود تتعلق باحملطات دون احملمول هاتفه على
  الدفع؛ وطريقة

  الدفع عبر النقال مزايا نظام. 2 
 3:يف احملمول اهلاتف عرب الدفع نظام تتمثل بعض مزايا

 إمكانية إجراء املعاملة يف كل مكان وزمان وحىت يف حالة تنقل األشخاص وعلى نطاق واسع؛  
 املعامالت والوقت واجلهد؛ اخنفاض تكلفة 

                                                            
1 Kenneth C.Laudon & Carol Guercio Traver, op-cit, P 313. 
2 Laetitia Chaix, op-cit, p 117. 
3 Jesus Tellez & Sherali Zeadally, op-cit, P 15. 
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 تنافسية، حبيث وصل عدد األشخاص املالكني  السوق بالنسبة ملقدمي هذه اخلدمة وبأسعار إمكانية اخرتاق
 . مليار شخص يف مجيع أحناء العامل 4.6حوايل  2017للهواتف النقالة سنة 

  عيوب نظام الدفع عبر النقال. 3
 1 :بعض العيوب النقال ينطوي على اهلاتف عرب الدفع على الرغم من املزايا سالفة الذكر، إال أن نظام

 ؛)اخل...اإلدخال طرق العرض، قدرات املعاجلة، قدرة الذاكرة،( احملمولة تقنية تتعلق باألجهزة قيود 
 ؛اهلاتف احملمول بطارية قصر عمر 
 االتصال؛ إمكانية انقطاع 
 والالسلكية؛  احملمولة الشبكات بعض عرب املنقولة البيانات متعلقة بأمن أخطار  
 احملمولة األجهزة تلف أو فقدان خماطر ارتفاع.  

 من خالهلا تسديد التزاماتهللمستهلك  ، حاولنا تقدمي حملة عامة عن الطرق اليت ميكنفي هذا المبحث
أنواع أخرى باعتبار أن ميدان التكنولوجيا  توفر احتمالمع يف عامل التجارة االلكرتونية يف الوقت احلايل فقط، 

 ،وتتمثل أهم طرق الدفع اليت مت تناوهلا يف هذا املبحث ؛يف تطور مستمرالت السلكية والالسلكية اوشبكة االتص
ئتمانية، بطاقات القيمة املخزنة، بطاقات اخلصم، الالبطاقات ا(يف البطاقات االلكرتونية مبختلف أنواعها 

 الثالثونية، يف املطلب النقود اإللكرت  نا فيهالثاين تناول بتطرقنا هلا يف املطلب األول، املطلاليت ) والبطاقات الذكية
لدفع فخصصناه ل، أما املطلب الرابع Paypalعرب الدفع وطريقة تطرقنا إىل الشيك االلكرتوين واحملفظة االلكرتونية 

يزة، إال أن اتبدو متم نواعوعلى الرغم من أن هذه األ. ر مستجدات الدفع االلكرتوينخآعرب النقال باعتباره من 
احملافظ اإللكرتونية كبطاقات دفع عند استخدامها  اعتبارعلى سبيل املثال، ميكن ف ،اهناك بعض التداخل بينه

تتشابه أنظمة الدفع ، كما بإيداع هذه األخريةملة إلكرتونية عندما تقوم معلومات بطاقة االئتمان أو كع لتخزين
ا تتضمن قيمة مالية خمزنة للدفع عرب ا Paypal عرب   .إلنرتنتمع احملافظ اإللكرتونية يف أ

من منظور العوامل المؤثرة في اتجاهات المستهلكين نحو نظام الدفع االلكتروني : المبحث الثالث
  ابتكاري

أن واجهة استخدام  ، ومباتكنولوجي مستخدم إىل املستهلك حتول إىل اإللكرتونية التجارة ظهورأدى 
ندرج يف جمال نظم املعلومات، فإننا نزعم أنه من املفيد دراسة دوافع اإلقبال يالدفع االلكرتوين  نظاموالتفاعل مع 

                                                            
1 ibid, P 16. 
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ا أيضا  األنظمةوالعقبات اليت تواجه املستخدمني على هذه  ليس باعتبارها خدمات متوافرة فقط، ولكن أل
حنو نظام  املستهلك اجتاهات دراسة نلذلك فإ. 1تكنولوجيا جديدة للدفع تنتظر قبول املستخدمني احملتملني هلا

ال تجاوزي الدفع االلكرتوين  املستهلك، دراسةلـ الكالسيكية النظريات على فقط يستند الو  للتسويق، التقليدي ا
إمنا يستند على النظريات والنماذج اجلديدة املستمدة سواء من علم نظم املعلومات أو علم النفس أو التسويق، و 

بعض  على الضوء نلقيس ،املبحث هذا يف. ذه التكنولوجيات اجلديدة للدفعواملصممة لفهم كيفية وسبب قبول ه
 واليت نظام الدفع االلكرتوين أو التجارة االلكرتونية اليت هلا عالقة أو استعملت يف جمال النماذجالنظريات و 

 .اخلاص منوذجنا بتحديد لنا تسمحس

  التكنولوجياالنماذج النفسية واالجتماعية لتبني : المطلب األول

 تكنولوجيا استخدام يف األفراد سلوك وتوقع لشرح تطويرها مت اليت النظرية النماذج من العديد تشري
سلوك ال نظرية: ومن بينها ،االجتماعي النفس علم يف البحث على القائمة النظريات إىل واالتصاالت، املعلومات
  .خالل هذا املطلب، سنتطرق إليهما من املخطط السلوك نظريةو  ،العقالين

 (TRA)  نظرية السلوك العقالني: الفرع األول

الشراء من ية مالئم لشرح تشكل ن إطار ،(Fishbein & Ajzen 1975)لـ  تعترب نظرية السلوك العقالين
تحدد بالنية حنو أن سلوك الفرد يعلى  حبيث تنص هذه النظرية ،2والبيئة االجتماعية االجتاهاتعنصري  خالل
  :معايريه الذاتية، حبيثاجتاهات الفرد حنو السلوك و  النية بدورها مبتغريين مهاتتأثر السلوك، و هذا 

  السلوك حنو) يهمني لدااهلاملقربني و األشخاص (نظرة اآلخرين حول الفرد  ملعيار الذايت مبعتقداتايتحدد 
  ؛فعلهوباعتقادهم ومبا جيب  املناسب الذي جيب التصرف به،

  3ةتتأثر بقوة اعتقاد الفرد أن التصرف بسلوك معني سيؤدي حتما إىل النتائج املتوقعفاالجتاهات أما. 
 & Fishbeinوالشكل التايل يوضح العالقة بني االجتاهات والسلوك حسب نظرية السلوك العقالين لــ      

Ajzen: 
                                                            

الوعي بالبدائل ومعايير االختيار ومحددات ومعوقات : االلكتروني في الكويتمواكبة الدفع االلكتروني للتسوق "كمال رويبح وحسن عباس،    1
  .07، ص مرجع سبق ذكره، "االستخدام و الشعور بالرضا

2 Denis Darpy & Valerie Guillard, op-cit, P 167. 
3 Chong Pui San Bessie, «CONSUMER TRUST, PERCEIVED VALUE AND BEHAVIORAL 
INTENTION IN ONLINE AUCTION», Doctor of philosophy, The University of  city of Hong Kong, Japan, 
January 2005, P 49, P 50. 
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  المنطقي/ العقالني) السلوك(نموذج نظرية الفعل   ):9- 2(رقم  الشكل
  

  
  

  

  

Source : Chong Pui San Bessie, «CONSUMER TRUST, PERCEIVED VALUE AND 
BEHAVIORAL INTENTION IN ONLINE AUCTION», Doctor of philosophy, The 

University of  city of Hong Kong, Japan, January 2005, P 49 

كأساس الختبار عدة تقنيات جديدة،   السلوك العقالينيف جمال تقنيات املعلومات، استخدمت نظرية 
كما تطبق يف جماالت خمتلفة . 1اخل ...على غرار التجارة االلكرتونية، إدارة نظم املعلومات، البنوك االلكرتونية 

 وليس فقط يف جمال تقنية املعلومات، وتبدو هذه النظرية مناسبة لوصف كيف ميكن الجتاهات املستهلك التأثري
) مثل املعايري الشخصية املشرتكة(حبيث تأخذ يف االعتبار التأثريات االجتماعية  ،ع االلكرتوينعلى قبول نظام الدف

د هذه النظرية من قبل انتقا مت قدإال أنه،  .2على مستخدمي أنظمة الدفع االلكرتوين يف بيئة التجارة اإللكرتونية
ا ،بعض الباحثني  عام Ajzen قام ،املشكل اهذ وملعاجلة، السلوكيات تتم حتت سيطرة الفرد تفرتض أن كل أل

 السيطرة متغري إضافةب املخطط السلوك نظرية تسمى جديدة نظرية واقرتح ،السلوك العقاليننظرية  بتمديد 1991
 تنفيذ يف تهني احتمال زاد كلما أقوى، املستهلك لدىهذا املتغري  كان كلما أنهاليت تفرتض  ،املدركة السلوكية
  .3السلوك

   ( TPB) نظرية السلوك المخطط: الثانيالفرع 

 يتم ما كثريا اإلنساين االجتماعي السلوك أنيف نظرية السلوك املخطط،  Ajzen فرتضي األساس، يف
 املعتقدات هذه تنشأ. الدراسة قيد السلوك حول األشخاص ميتلكها اليت املعتقدات أو لمعلوماتنتيجة ل تلقائًيا

 وسائلو  اإلنرتنت ،ازالتلف الصحف، اإلذاعة، الرمسي، التعليم الشخصية، اخلربات :مثل متنوعة،مصادر  من
ا املعتقدات،هذه  اكتساب كيفية عن النظر بغضو  .واألصدقاء العائلة مع والتفاعالت األخرى، اإلعالم  فإ
   .املعين السلوكب القيام عدم أو القيام قرار توجيه على تعمل

                                                            
1 Kamal Rouibah et al, « A DECOMPOSED THEORY OF REASONED ACTION TO EXPLAIN 
INTENTION TO USE INTERNET STOCK TRADING AMONG MALAYSIAN INVESTORS», 
Computer in Human Behavior, Elsevier Edition, 2009, P 1224. 
2 Denis Abrazhevich, op-cit, P 49. 
3 Yaser Hasen al Mamary, Murad Al nashmi, Yahya Abdul ghaffar, «A CRITICAL REVIEW OF MODELS 
AND THEORIES IN FIELD OF INDIVIDUAL ACCEPTANCE OF TECHNOLOGY», International 
Journal of hybrid Information Technology, Vol 9, N° 6, 2016, P 145. 

 

المعتقدات الشخصیة  

المعیــار  المعتقدات االجتماعیة

 االتجــاھــات

 نیة  السلوك استمرار السلوك
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  :املعتقدات من أنواع ثالثةبني   Ajzenومييز 

 يُفرتضحبيث  ،السلوك أدوا إذا هلا يتعرضون قد اليت السلبية أو اإلجيابية النتائج بشأن معتقدات األفراد لدى. 1
 السليب أو اإلجيايب تقييمهم أي السلوك، أداء من األفراد اجتاه حتدد السلوكية املعتقدات أو املتوقعة النتائج هذه أن
 سيكون السلبية، من إجيابية أكثر نتائج إىل يؤدي للسلوك أدائهم أن فيه يُرى الذي احلد إىل عام، بشكلو . له

  ؛مواتياً  السلوك حنو االجتاه

م يف املهمة اجلماعات أو األفراد بأن معتقدات األشخاص يشكل .2  أداءهم يرفضون أو يوافقون سوف حيا
  ؛املعين السلوك يؤدون ال أو يؤدون أنفسهم اجلماعات هؤالء بأن معتقدات وكذلك للسلوك

م قيتع أو تساعد أن ميكن اليت والبيئية الشخصية العوامل حول معتقدات أيًضا األشخاص يكّون .3  حماوال
 السلوكية السيطرة أو املنخفضة أو العالية الذاتية بالكفاءة الشعور إىل هذه التحكم معتقدات تؤدي ،السلوك ألداء

  .1بالسلوك يتعلق فيما املدركة

السلوك الفعلي للفرد يتحدد من خالل نيته  تفرتض أن املخطط،السلوك وعلى هذا األساس فإن نظرية 
متضمنا درجة تفضيل أو تقييم سليب أو إجيايب (حدد من خالل اجتاهه حنو أداء السلوك تت بدورهاالسلوكية، اليت 

ضغوط لل شكل نتيجةتت اليت شخصيةالعايري املكذلك ب  يةنية السلوكالكما تتأثر ؛  )للسلوك موضوع االجتاه
أما املتغري الثالث الذي يؤثر يف النية السلوكية، فيتمثل . املدروسسلوك الب القيامأو عدم القيام  بشأن جتماعيةاال

التحكم السلوكي املدرك، الذي يشري إىل سهولة ، وهي السلوك العقالينيف املتغري اجلديد الذي مت إضافته لنظرية 
 كقاعدةو  .2والعقبات أو العراقيل املستقبلية للفرد على أساس التجارب السابقةوهذا  سلوك،الصعوبة القيام ب أو

 تكان كلما املدركة، السلوكية السيطرة زادت وكلما ،أكثر قوة عايري الشخصيةوامل االجتاهات تكان كلما عامة،
ا أو الثالثة العناصر هلذه النسبية األمهية ختتلف أن توقع منبالرغم  قوية، املعين السلوك ألداء الشخص نية  من وز

 .والشكل التايل يقدم توضيحا بيانيا لنظرية السلوك املخطط. 3آخر إىل جمتمع ومن آخر إىل سلوك

 

                                                            
1 Martin Fishbein & Icek Ajzen, «PREDICTING AND CHANGING BEHAVIOR: THE RAISONED 
ACTION APPROACH», Taylor & Francis Group edtion, New York, 2011, P 21. 
2 Paul Baines & Chris Fill, «MAREKETING», oxford university press, United Kingdom, 3rd Edition, 2014, 
P59. 

3 Martin Fishbein & Icek Ajzen, op-cit, P 21. 
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  السلوك المخططنموذج نظرية  :)10- 2(الشكل رقم 

  

  

 

Source : Paul Baines & Chris Fill, «MAREKETING», oxford university press, United 
Kingdom, 3rd Edition, 2014, P 59 

، إال أنه 1)مثل اإلحساس بالشعور باملتعة( للعاطفةستبعادها بالرغم من انتقاد نظرية السلوك املخطط ال
 ،ةاإللكرتوني التجارة: احلصر ال املثال سبيل على، اجلديدة املعلومات تقنيات من العديد لدراسة كذلك هاتطبيقمت 

 للسلوك املتحللة النظرية مثل عليها تطورات اقرتاح الحق، وقت يفكما مت  .اإلنرتنت عرب املصرفية واخلدمات
 السلوك نظرية ،السلوك العقالين نظرية: نظريات ثالثة بني ، واليت دجمت1995سنة    Taylor & Toddلـ املخطط

  :النموذج كما هو مبني يف الشكل التايل، حيث أصبح 2التكنولوجيا قبول منوذجو  املخطط،

  نموذج النظرية المتحللة للسلوك المخطط): 11- 2(الشكل رقم 

  

  
  

Source: Taylor Todd, op-cit, P 48 

: يف ، تتمثل احملددات األساسية لنية املستهلك حنو التكنولوجيا Taylor and Toddفحسب منوذج  
دركة، أما سهولة االستخدام فهي تؤثر بطريقة غري امل والفائدة املدركة السلوكية السيطرة الذاتية، املعايري ،االجتاهات

  .مباشرة على النية السلوكية، من خالل تأثريها على االجتاهات وعلى الفائدة املتوقعة

 

                                                            
1 Kamal rouibah, «TRUST FACTORS INFLUENCING INTENTION TO ADOPT ONLINE PAYMENT 
IN KUWEIT»,  Proceeding of the southern Association for information systems conference, Atlanta, GA, USA, 
Marsh 23rd-24th, 2012, P 36. . Available on :  https://www.researchgate.net/publication/267384114 
2 Kamal Rouibah et al, « A DECOMPOSED THEORY OF REASONED ACTION TO EXPLAIN 
INTENTION TO USE INTERNET STOCK TRADING AMONG MALAYSIAN INVESTORS», op-cit, P 
1224. 
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  )TAM ( تبني التكنولوجيا نموذج : الثانيالمطلب 

منوذج تبين التكنولوجيا هو أداة مت تطويرها لرصد تصورات املستخدم ألي تكنولوجيا جديدة من خالل 
استخداما و  انتشاراكثر األويعد هذا النموذج . 1مستقبالها حبيث تؤثر على الرغبة يف استخدامعوامل حمددة، 

ساس يستخدم كطريقة للتنبؤ ولتربير مدى بعدما كان يف األ ت،تطبيقا على أنواع كثرية من التكنولوجيا واختبارا و
يف هذا املطلب سنلقي الضوء على . 2قبول تكنولوجيا املعلومات بغرض تقومي التطبيقات الربجمية داخل املؤسسات

 .احملددات اليت يضمها هذا النموذج

   Davis,1989نموذج تبني التكنولوجيا : ولالفرع األ

 ،3من أبرز من عمل على دراسة مدى قبول املستخدمني للتعامل مع أي تكنولوجيا جديدة Davisيعترب 
، استنادا إىل تبين التكنولوجيا بتطوير منوذج 1986قام سنة ملعلومات، نظم ا حنوهدف تفسري سلوك املستخدم فب

 أحد هو ةمعين تكنولوجيا حنو ملستخدما اجتاه أن فرتضاأين  ؛4، ونظرية السلوك املخططالعقاليننظرية الفعل 
 استخدام عدم أو استخدام إىلمييلون  األشخاصكما يفرتض أن . 5هااستخدام دون حتول اليت الرئيسية العوامل

   Davisما يشري إليه هذاو  ،أفضل بشكل وظائفهم أداء يف ساعدهمتسا أ يعتقدون الذي احلد إىل التكنولوجيا

 فقد ،ةمفيد التكنولوجيا أن احملتملون املستخدمون اعتقد إذا حىت لكن؛ المدركة فائدةبمتغير اليف منوذجه 
 يتم باالستخدام اخلاصة األداء مزايا ها، لذلك فإناستخدام للغاية الصعب من أنه نفسه، الوقت يف يعتقدون
  .6المدركة االستخدام سهولةبوهو ما أشار إليه  التكنولوجيا، استخدام جهد خالل من جتاوزها

                                                            
لتقصي فاعلية تطبيق نظام إلدارة التعلم في  (TAM)استخدام نموذج قبول التكنولوجيا "سعاد عبد العزيز الفريح وعلي حبيب الكندري،  1

  .124، ص 2014، مارس 15، جملد 1ع اجلزائر،  جامعة الشهيد محة خلضر، الوادي،  ،  جملة العلوم الرتبوية والنفسية،"التدريس الجامعي
لة ، "دراسة ميدانية لبعض عوامل القبول في الكويت: اتجاه المستهلكين نحو خدمات الدفع االلكترونية بالهاتف النقال"كمال رويبح،   2 ا
  .4، ص 2010، 17 ، مج2ع  جامعة الكويت، الكويت، بية للعلوم اإلدارية،العر 

  .115، 114، ص ، مرجع سبق ذكرهالكندريسعاد عبد العزيز الفريح وعلي حبيب 3
لة األردنية يف إدارة األع"نموذج تبني استخدام االنترنت في الخدمات المصرفية في تونس"وديع نصري،   4 ع األردن، مال، اجلامعة األردنية، ، ا
  .671ص ، 2015، 11 ، مج3

5 Fred Davis, «USER ACCEPTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGY: SYSTEM 
CHARACTERISTICS, USER PERCEPTIONS AND BEHAVIORAL IMPACTS», international journal of 
Man-Machine Studiers 38, 1993, P 475, 476. 
6 Fred Davis, «PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, AND USER ACCEPTANCE 
OF INFORMATION TECHNOLOGY», MYS quarterly 13, 1989. P 319, 320. 
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، واالجتاهات بدورها هانموذج، فإن نية استخدام التكنولوجيا تتأثر باجتاهات الفرد حنو هذا الومنه حسب 
  :حبيث تعرف. 1تتأثر مبعتقدات الفرد حول الفائدة املدركة هلذه التكنولوجيا ومدى سهولة استخدامها

 ا الدرجة اليت يعتقد فيها الفرد أن استخدام  :الفائدة المدركة من شأنه أن يعزز أداءه  ةمعين تكنولوجياأ
 الوظيفي؛ 

 سيكون خالًيا من  التكنولوجياالفرد أن استخدام  فيها هي الدرجة اليت يعتقد :سهولة االستخدام المدركة
  .اجلهد البدين والعقلي

 بنيف املدركة، الفائدة على وقوي مباشر تأثري هلا املدركة االستخدام سهولة أن النموذج، يفرتضكما 
 يكون أن جيب لذلك ل،اعمستمن ناحية اال األسهل املستخدم سيختار ،نفس الوظائف ؤديانتكنولوجيتني ت

 تسهيل طريق عن أو ،هلا جديدة وظيفية مزايا إضافة طريق عن إما، املدركة الفائدة تعزيز على قادرًا هامصمم
  .2ااستخدامه

 ســــــــالنف علم من اهيةــــــــــــاربة االجتــــــــــيف املق تبنيها مت ادئـــــــــمب على وجياـــــــالتكنول قبول وذجـــــــــــمن يعتمدكما 
 غري بشكل الشخص اجتاه على تؤثر اخلارجية املنبهات فإن ،همالـ وفًقاف ،)(Fishbein & Ajzen, 1975ــــــــل

 عبارة التكنولوجيا تصميم يزاتمم ألن نظرًاو  ؛السلوك أداء عواقب حول معتقداته على التأثري خالل من، مباشر
 تكنولوجياال تصميم يزاتوهذا يعين أن مم ،3هااستخدام حول املعتقدات على تؤثر فهي خارجية، حمددات عن

 االستخدام وسهولة املدركة الفائدة اجتاه املستخدم من خالل تأثريه املباشر علىعلى  مباشر غري بشكلتؤثر 
 . 4املدركة

  DAVIS, 1989التكنولوجيا لـ  تبنينموذج  :)12 - 2( الشكل رقم

  

  

  
  

Source : Fred Davis, «USER ACCEPTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGY: 
SYSTEM CHARACTERISTICS, USER PERCEPTIONS AND BEHAVIORAL 

IMPACTS», international journal of Man-Machine Studiers 38, 1993, P 476. 
                                                            
1 Vishal Jain, op-cit, P 6.  
2 Fred Davis, «USER ACCEPTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGY: SYSTEM 
CHARACTERISTICS, USER PERCEPTIONS AND BEHAVIORAL IMPACTS», op-cit, P  477. 
3 idem, P  478. 
4 idem, P  476. 
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   Davis et al, 1993  نموذج تبني التكنولوجيا المعدل: الفرع الثاني

التكنولوجيا باعتبار أن املنفعة املدركة هلا تأثري مباشر  تبينبتعديل منوذج    Davis et alقام  1993عام يف 
 املتصورة الفائدة ،كانتالنموذجهلذا  التجريبية االختبارات من العديد عربف ،1الفعلي هاعلى النية حنو استخدام

  .2االستخدام لنوايا قويًا حمدًدا عامًال  باستمرار

  : Davis et al, 1993والشكل التايل يوضح منوذج قبول التكنولوجيا لـ       

نموذج تبني التكنولوجيا المعدل): 13- 2(الشكل رقم   

  

   
 

لة األردنية يف "الخدمات المصرفية في تونس نموذج تبني استخدام االنترنت في"وديع نصري، : المصدر ، ا
  .672، ص 2015، 11، جملد 3إدارة األعمال، اجلامعة األردنية، ع 

احملدد  وصفلل كافياً إال أنه ليس   ،نظم املعلومات استخدام واياـــــــبن ًداــــجي يتنبأ TAM منوذج  أن من الرغمعلى و   
 باملعامالت املتعلقهذا األخري  استخدام سياق خيتلفإذ  ،ام الدفع االلكرتوينــــــــــنظ وـــــات املستهلكني حنــــــالجتاه
 Plouffeحبيث يرى . العمل يف اإلنتاجيةبشكل أساسي ب ترتبط اليت املعتادة، املعلومات تقنية تطبيقات عن املالية

et al. 2001 منوذج  أنTAM الغرضف .3املعلومات أنظمة بقبول للتنبؤ املستخدم السياق االعتبار يف أخذي ال قد 
 املوظفون يستخدم حني يف الشراء، يف يرغبون اإلنرتنت عرب املستهلكني نأل خمتلف، استخدام التكنولوجيا من

م العمل ألغراض األول املقام يف املعلومات نظام  العمل، مكان يف املعلومات لنظام استخدامهم يف نو ثابت، كما أ
 وبالتايل،أوفياء؛  يكونوا مل إذا خاصةً  ،متغريين ومتجددين يكونوا أن ميكن اإلنرتنت عرب املستهلكني أن حني يف

  .4املعلومات نظام جناح تفسر اليت تلك عن خمتلفة نظرية اإللكرتونية التجارة جناح فهم يتطلب
                                                            

  .672، ص مرجع سبق ذكرهوديع نصري،   1
2 Venkatesh & Fred D.Davis, «A THEORETICAL EXTENSION OF THE TECHNOLOGY 
ACCEPTAÉNCE MODEL : FOUR LONGITUDINAL FIELD STUDIES», Management Science, 2000, 
Informs, vol 46. N° 2, February 2000, P187. 
3 Denis Abrazhevich, op-cit, P 48. 
4 Kamal Rouibah Kamal Rouibah et al, «DIMENSIONS OF BUSINESS TO CONSUMER (B2C) SYSTEMS 
SUCCESS IN KUWEIT: TESTING A MODIFIED DELONE AND MCLEAN IS SUCCESS MODEL IN 
AN E-COMMERCE CONTEXT», Journal of global information Management,  Vol 23 N°3, September 2015, 
P 42. 
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  Rogersلـ  نظرية تبني ونشر االبتكار: الثالثالمطلب 

املؤسسة من طرف العامل يف  االبتكار ونشر تبين نظريةيف هذا املطلب سنناقش األسس اليت تقوم عليها 
 ؟ملاذا ؟كيف شرح إىل تسعى نظرية هييت تعترب األكثر استعماال يف جمال التسويق، و الو، Rogersجمال االجتماع 

  االبتكارات يف األسواق؟ تنتشر معدل وبأي

 Rogersحسب نظرية  تبني ونشر االبتكارعملية : الفرع األول

تعود األصول النظرية يف جمال التسويق لتبين املنتجات اجلديدة أو االبتكارات يف األسواق املستهدفة وبني 
يف بداية الستينات، أين ميز بني تبين املنتجات اليت تتعلق  Rogersأوساط املستهلكني إىل أحباث ودراسات 

املتمثل يف  صدرها عن انتقال الفكرة املبتكرة من موبني االنتشار اليت تعّرب  ،اختاذ القرارو وحدة أباملستهلك وحده 
ا، وتعترب هذه الدراسة نقطة االنط اث حبالق لتطور العديد من األاملؤسسة إىل املستهلكني الذين يستعملو

  .1فض منتج ماو ر أاملؤثرات اليت تكمن وراء اختاذ قرار تبين والدراسات يف معرفة العوامل و 

بفئة معينة من املنتجات ميكن أن يتعلق  ،يف التسويق عملية تبين املنتج اجلديد من طرف السوق املستهدف       
3G(2تلفاز بشاشة مسطحة، هاتف نقال (و مبنتج معني أ) تلفاز، هاتف نقال(

ثل ، مديدةتكنولوجيا جبأو  ،
ويعد البعد الزمين  .3، احلواسيب الشخصية والتجارة اإللكرتونيةالربيد اإللكرتوينالفاكس، بطاقات الصراف اآليل، 

احملدد األساسي هلذه العملية يف األسواق املستهدفة بالنسبة لطريف العالقة، فاملؤسسة تسعى جاهدة إىل تسريع 
ا يف فرتة زمنية قصرية، يف حني املستهلك يطمح الختاذ القرار وتبين املنتج واس تخدامه عملية انتشار منتجا

  .4ه الفريدة يف أسرع وقت ممكنالالستفادة من مزاي
 رجل التسويق يهتم األساس هذا على األمهية، أمرا يف غاية اجلديدة املنتجات رفض أو قبول عملية وتعترب

 جمموعة ضمن اوإدخاهل القبوهل والوقت الالزم ،اهايتبن حىت املستهلك ا مير اليت باملراحل قللسو  هاتقدمي عند
 رجل تفهم مدى علىيف السوق  املنتجات اجلديدة انتشار جناح مدى ويتوقف ا؛باستهالكه يقوم اليت املنتجات

                                                            
من وجهة نظر مستخدمي : لخاصة باالبتكار على قرار تبني المستهلك للمنتجات الجديدةدراسة تحليلية ألثر العوامل ا"أمينة طريف،   1

، أطروحة دكتوراه، ختصص تسويق، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة عمار ثليجي،  "الهواتف النقالة الذكية في الجزائر
  . 104، ص 2015/2016األغواط، اجلزائر، 

2 Marie-Laure et al, op-cit, P 67, 68. 
3 David Kosiur, op-cit, P 85.  

لمؤسسة  « 3G »أثر الكلمة المنطوقة على قرار تبني المستهلك للمنتجات الجديدة دراسة ميدانية لخدمات الجيل الثالث "أمينة طريف،   4
  . 6، ص 2015، 07اجلزائر، ع جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  ، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية،"موبيليس بوالية األغواط
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 على يؤثر الذي املالئم التسويقي وضع املزيج على هيساعد مما ،منها كل يف املؤثرة والعوامل املراحل هلذه التسويق
  .1اقبوهل يف يسرع وجيعله املستهلك سلوك

، 2تنظيميال أو فرديال نيسياقال يف مناسبة تعترب واليت ،االبتكار نشر نظريةصاحب   Rogersوقد عرف
ا ا املستهلك الفرد أو وحدة اختاذ القرار، واليت تبدأ مبرحلة الوعي باملنتج : "عملية التبين بأ العملية اليت مير 

  . 3"االستمرار أو عدم االستمرار يف استخدامهاجلديد، مث تشكيل االجتاهات، وصوال إىل قرار تبنيه أو رفضه، مث 

  مراحل عملية تبني االبتكار): 14 -2(الشكل رقم
  

  

  

  
  

  

Source : Everett M Rogers, «DIFFUSION ON INNOVATION», The free press education, 
New York, 5th edition, 2003, P 170. 

  الخصائص المدركة لالبتكار: الفرع الثاني 

ا املستهلكون  Rogers, 2003بالنسبة لـ        فإن نية شراء منتج جديد ترتبط ارتباطا قويا بالطريقة اليت يدرك 
أن هذه ** احملتملون هذا املنتج، من خالل ما يسميه باخلصائص املدركة لالبتكار، ويظهر من الشكل رقم 

   4:، واملتمثلة يف)االقتناع وتكوين اجتاه حنو املنتج مرحلة(اخلصائص تؤثر بالتحديد يف املرحلة الثانية لعملية التبين 

                                                            
  .232 ، مرجع سبق ذكره، ص وهواري عامر عيسى بن عنايب  1

2 Azza Alomary & John woollard, «HOW IS TECHNOLOGY ACCEPTED BY USERS ? A REVIEW OF 
TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODELS AND THEORIES», Proceeding of the IRES 17 Th international 
conference , london, United Kingdom, 21 ST November 2015,  P 3 
3 Everett M Rogers, «DIFFUSION ON INNOVATION», The free press education, New York, 5th edition, 
2003, P 163. 
4 Ashraf Sellami, «L’IMPACT CONJOINT DES VARIABLES SITUATIONNELLES ET 
INDIVIDUELLES SUR LES REACTIONS DU CONSOMMATEUR FACE A UN NOUVEAU 
PRODUIT : D’UNE ETUDE EXPOLRATOIRE QUALITATIVE A UN ESSAI DE MODELISATION», 
international marketing trends congress, VENICE, 9 th Edition, 21st-23 January 2010,  P 9. 
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 أن ميكنو  ،حمله حل املنتج الذي من أفضل االبتكار أن الفرد فيها يتصور اليت لدرجةهي ا: النسبية الميزة 
 ؛اجتماعية ميزة أو/ و اقتصادية ميزة شكل يف ،بالتبين إجيايب بشكل رتبطةوامل النسبية امليزة تكون
 كلماو  احملتملني، املستهلكني اتحاجو  السابقة واخلربات احلالية القيم مع االبتكار تناسب مدىهي  :التوافق 
 ؛خيلقه الذي الشك قلكلما  االبتكار، توافق زاد
  ينص، و أنه من الصعب نسبيا فهم واستخدام االبتكار يتصور فيها الفرد اليت الدرجةهو  :التعقيددرجة 

Rogers  ؛االبتكار بتبين سلًبا يرتبط التعقيد أن على 
 مثال ( عليه قبل احلصول عليه والتعرف اجلديد املنتج استخدام على القدرةو أ إمكانية هي: التجربة إمكانية

 ؛جتربته بسهولةاالبتكار  نتشاراو  تبين سرعةترتبط حبيث   ،)احلجم ةصغري  اتنتجامل أو استخدام العينات
 ه؛ونتائج ه، أي إمكانية مالحظة فوائداالبتكار نتائج فيها تظهر اليت الدرجة هي: المالحظة 

ا على األفراد إليها ينظر اليت االبتكارات تبين سيتموبالتايل،         أسرع بشكلاخلصائص سابقة الذكر ب تتمتع أ
 الفعالة العوامل أهم هي اخلمس الصفات هذه أن إىل السابقة األحباث تشريحبيث  ؛األخرى االبتكارات من

  .1أمهية األكثر والتوافق، النسبية امليزة :األولتان السمتان تعدو  ،التبين معدل شرح يف لالبتكارات

للخصائص السابقة، أين  سادسة خاصية Ostlund,1974 أضاف ،Rogers, 1962 حبث أساس وعلى
 أو املالية( السلبية اآلثارواليت تشري إىل  ،الفرد يتصورها اليت املخاطر تأثري على يعتمد االبتكار قبول أن يؤكد

  .2خطأاختاذه اختيار  حالة يف املستهلك هلا يتعرض اليت) النفسية
  فئات متبني االبتكار : الفرع الثالث

م يتفاوتون أيضا يف درجة  إن عملية اختاذ القرار بالتبين ال حيدث بشكل متساو بني املستهلكني، كما أ
يبادر يف تبنيها، ومنهم من يتأخر، ومنهم من ال يتبناها أبدا؛ كما يلعب تقبلهم للمنتجات اجلديدة، فمنهم من 

بنون إىل عدة فئات، املت  Rogersصنفهذا األساس  على. 3عامل الزمن دورا هاما ورئيسيا يف كافة هذه املراحل
تستغرقها عملية التبين  حتدد كيفية تبين االبتكار والفرتة الزمنية اليت معينةخصائص إدراكية وإقناعية  ولكل فئة منها

  4:يف،  Rogersفئات املتبنية حسب منوذج ال قبل املستهلكني املستهدفني، وتتمثل من

                                                            
1 Everett Rogers, op-cit, P 44. 
2 Ashraf Sellami, op-cit,  P 9. 

من وجهة نظر مستخدمي  –دراسة تحليلية ألثر العوامل الخاصة باالبتكار على قرار تبني المستهلك للمنتجات الجديدة "أمينة طريف،   3
  .104، ص مرجع سبق ذكره ،"الهواتف النقالة الذكية في الجزائر

  .271، 270، ص مرجع سبق ذكره ور،كاسر نصر املنص   4
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  (Innovators) نو البتكاريا/ نو المجدد. 1

وهم املستهلكون األوائل للمنتج الذين يتصفون باملغامرة وامليل الشديد لتجربة املنتجات اجلديدة، وهم 
اجتماعيون بطبعهم ومييلون إىل التفاعل مع اآلخرين إلرشادهم واحلصول على أفكار جديدة منهم حول خمتلف 

  ؛من جمموع املستهلكني احملتملني %2.5األمور احلياتية، ويشكلون 

 (Early adoptory)ن األوائل نو المتب .2

ددين، %13.5ن الرواد، يشكلون نسبة و وهم املستهلك ، يتصفون بدرجة مغامرة أقل باملقارنة مع ا
تمع حيظون باحرتام   وميكن أن يعدوا روادا من وجهة نظر املسوق؛ ،من قبل أفراد ا

 (Narly majority)األغلبية المبكرة  .3

موع الكلي للمسته %34هم املستهلكون املبكرون، ومتثل هذه الفئة حوايل  ال لكني املستهدفني، من ا
دخل متوسط، وظائف متوسطة : نتجات، ويتصفون خبصائص دميغرافيةلتجربة اجلديد من امل يستغرقون وقتا طويال

 ونفسية متوسطة؛ ،املنزلة، مستويات تعليمية متوسطة

 (Late Majority)األغلبية المتأخرة  .4

متثل هذه إىل درجة كبرية من التوغل،  ههم املستهلكون احملافظون الذين ال يهتمون باملنتج إال بعد وصول
موع الكلي ل %34الفئة ما نسبته  تمعمن ا أوضاعهم وهم مستهلكون   ،لمستهلكني املستهدفني يف ا

  املنتج اجلديد؛ االجتماعية جتعلهم مرتددين يف تبين

 (Laggords)ن و سعلمتقاا .5

موع الكلي % 16ن الذين ينتظرون نضوج املنتج، ومتثل هذه الفئة حوايل و ن املتأخر و هم املستهلك من ا
للمستهلكني املستهدفني، وهم من أعضاء الطبقة الدنيا الفقرية وأوضاعهم االقتصادية تعد عائقا كبريا اجتاه تبين 

  .املنتج اجلديد
مقتصر على املبتكرين واملتبنني  منتجات مؤسسة، يف االنتقال من نشرأي يتمثل التحدي الذي تواجهه و 

   .1تأخرةاملاألغلبية املبكرة واألغلبية  حبيث ميس من السوق  %60األوائل، إىل نشر يؤثر يف 
                                                            
1 Marie-Laureet al, op-cit, P 67, 68. 
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  فئات متبني االبتكار: )15- 2( الشكل رقم

 
 
 
 
 
 

 
 

p 247cit, -Everett M Rogers, op : Source  

األكثر استعماال لدراسة عملية تبين ونشر االبتكار يف جمال التسويق، إال أن هناك  Rogersتعترب نظرية 
دراسات قليلة فقط تناولت هذه النظرية يف جمال تبين التكنولوجيا، وكان أغلبها حول تبين الصريفة االلكرتونية، 

إىل أن امليزة  هذه الدراسات وتشري معظم.  من خالل إدماجها يف نظريات أخرىسواء بشكل مباشر أو ضمين 
إىل   Black et al, (2001)أشار  كما. اخلدمات املصرفية عرب اإلنرتنت تبينبالنسبية والتوافق والتعقيد ترتبط دائًما 

لدراسة اخلدمات املصرفية عرب اإلنرتنت، إال  جيدةأنه على الرغم من أن نظرية نشر االبتكار تعترب نقطة انطالق 
. أنه ينبغي دمج احملددات االجتماعية واالختالفات الفردية يف هذا اإلطار للوصول لفهم أفضل للظاهرة املدروسة

نه  تبني الحًقا أنه عامل مهم يف شرح أبالرغم من اخلطر احملتمل لالبتكار،  Rogersعالوة على ذلك، مل حيدد 
  .1ات املصرفية عرب اإلنرتنتنشر اخلدم

 ونظرية الثقة  النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا: المطلب الرابع

تناولت النظريات السابقة عدة حمددات لتبين التكنولوجيا، إال أن بعض الدراسات النقدية احلديثة أظهرت 
دف الوصول إىل فهم أحسن هلذه  العملية، وحتديد العوامل اليت ميكن أن تؤثر فيها، أوجه القصور فيها، لذلك و

ظهرت احلاجة إىل اقرتاح نظريات أخرى، أو إضافة عناصر أخرى إىل النظريات السابقة؛ يف هذا املطلب سنتناول 
ال   .النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا، ونظرية الثقة باعتبارمها األحدث يف هذا ا

    ( UTAUT)      ية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجياالنظر : األولالفرع 

سلوك قبول التكنولوجيا، توضيح في النظرية نتيجة لتعدد النظريات والنماذج املستخدمة  هذهفكرة نبعت 
على النماذج املتعددة، حيث درجوا إما  هذهتكنولوجيا املعلومات مشكلة االختيار بني في ن و الباحث فقد واجه

                                                            
1 Shumaila Yousafzai, «ENCYCLOPEDIA OF CYBER BEHAVION: INTERNET BANKING 
BEHAVIOR», P 4.  available on : 
https://www.academia.edu/4119164/A_literature_review_of_theoretical_models_of_Internet_banking_adoption
_at_the_individual_level 
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حساب النظريات على اختيار نظرية واحدة أو ل التكنولوجيا من النظريات املختلفة قبو علىاختيار العوامل املؤثرة 
ل قبونظام واحد لبلوغ رؤية موحدة لدراسة وحتليل في العوامل هذه ضرورة  جتميع  الباحثون لذلك أدرك ،األخرى

مت تطوير منوذج النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا السبب، هلذا  .1النسبة للمستخدمنيالتكنولوجيا ب
 ،(MM)التحفيزي النموذج التكنولوجيا، قبول منوذج املنطقي، الفعل نظرية: ؛ واملتمثلة يفاتنظريمثان  على بناءً 

 (C-TAM-TPB) املخطط السلوك نظريةو  التكنولوجيا قبول منوذج بنيالنموذج املركب  املخطط، السلوك نظرية
  . 2املعرفة االجتماعية ونظرية ،ربتكااإل انتشار نظرية ،)MPCU( الكمبيوتر استخدام ذجمنو  ،

، كان النموذج املوحد لقبول 2003سنة  Venkatesh, Morris, Davisومنذ نشره ألول مرة من قبل 
واستخدام التكنولوجيا، مبثابة منوذج أساسي مت تطبيقه لدراسة جمموعة متنوعة من التقنيات، سواء يف السياق 

فسر هذا وي ،3التنظيمي أو غري التنظيمي، بالرغم من أنه استخدم، يف املقام األول يف السياق التنظيمي فقط
  4 :واملتمثلة يف العوامل من عدد خالل من اجلديدة التقنياتجتاه ا املستهلكني النموذج سلوك

 اأداء أنشطة معينة فوائديف  ها استخدام التكنولوجيافيوفر ييشري إىل الدرجة اليت : األداء المتوقع 
 ؛ للمستهلكني

 هو درجة السهولة املرتبطة باستخدام املستهلكني للتكنولوجيا؛: الجهد المتوقع 
 مثل العائلة ( ديهماآلخرين املهمني لاألشخاص هو املدى الذي يرى فيه املستهلكون أن  :التأثير االجتماعي

م جيب أن يستخدموا تقنية معينة؛) واألصدقاء  يعتقدون أ
  الستخدام التكنولوجياتشري إىل تصورات املستهلكني حول املوارد والدعم املتاح : التسهيالت المتاحة.  

 وبعض الطواعية يف املتمثلة التحكمية املتغريات من عدد أثر قياسإىل  UTAUTكما يسعى منوذج 
، مت تقدمي امتداد للنظرية املوحدة 2012؛ ويف سنة 5لوجياو يف تبين التكن) واخلربة العمر اجلنس،(العوامل الدميغرافية 

                                                            
دراسة (العوامل المؤثرة في استخدام االنترنت المصرفي بتطبيق النظرية الموحدة لقبول واستخدام التقنية "حامت حممد حممد خري وآخرون،  1

  .6، ص 2016، السودان، جامعة السودان للعلوم و التكنولوجياجملة العلوم االقتصادية،  ،"ميدانية على عينة من المصارف العاملة بالسودان
2  Helga Laksita Asastani et al, «FACTORS AFFECTING THE USAGE OF MOBILE COMMERCE 
USING TECHNOLOGY AACCEPTANCE MODEL 5TAM) AND UNIFIED THEORY OF 
ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT) », The 1st  2018 INAPR International Conference, 
IEEE, Indonesia Section, Jakarta, Indonesia, 7 sept 2018, P 323  
3  Viswanath Venkatesh, « CONSUMER ACCEPTANCE AND USE OF INFORMATION 
TECHNOLOGY : EXTENDINC THE UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF 
TECHNOLOGY » , MIS quartely, vol 36, March 2012, P 157, 158.. 
4 ibid, P 159. 
5 ibid, P 159. 
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 ،األساسية النظرية يف ترد مل ، واليت تتضمن متغريات) (Venkatesh et alلقبول واستخدام التكنولوجيا من قبل
 االستخدام يعين والذي الطواعية متغري عن االستغناءكما مت   ؛دوافع املتعة، قيمة السعر، والعادة: يف املتمثلةو 

 على طوعي بشكل حيدث ما عادة هافإن استخدام للمستهلكني بالنسبة أنه باعتبار للتقنية واالختياري الطوعي
فضال عن بعض الدراسات اليت أشارت إىل أن  .عمالاالستعلى  جمربا املستخدم فيها يكون أخرى حاالت خالف

هذا املتغري يؤثر بشكل غري مباشر على النية يف استخدام التكنولوجيا وأنه ال تأثري له يف حالة استهداف 
على وقد مت انتقاد النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا، بسبب احتوائها . 1املستهلكني بتقنية جديدة

ا تعترب أكثر قوة من مناذج قبول التكنولوجيا  الكثري من املتغريات احملددة للتنبؤ بالنوايا والسلوك؛ ومع ذلك فإ
   .2اوتوقع قبوهل هااألخرى يف تقييم

  النموذج الموحد لقبول و تبني التكنولوجيا: )16 - 2( الشكل رقم

  

  

  
  

Source : Venkatesh & Fred D.Davis, «A THEORETICAL EXTENSION OF THE 
TECHNOLOGY ACCEPTAÉNCE MODEL : FOUR LONGITUDINAL FIELD 
STUDIES», Management Science, 2000, Informs, vol 46. N° 2, February 2000, p.447 

  kim et al 2008نموذج الثقة : الفرع الثاني 

واألمن، حبيث ال ميكن احلديث عن استخدام طرق الدفع االلكرتونية دون احلديث عن الشعور بالثقة 
ما  من املفاهيم اجلديدة نسبيا اليت حظيت بالكثري من االهتمام من طرف الباحثني يف العامل امللفت لالنتباه أ

؛ 2003؛ العاديل، 2002؛ أمحد، 2004؛ أبو فارة، 2001العدواين، (، والعامل العريب على غرار دراسات 3الغريب

                                                            
تقويم تجربة تطبيق الخدمات االلكترونية بواسطة المصارف التجارية العاملة في السودان باستخدام "شرف الدين الطيب وآخرون، حممد 4  

، ص 2016، )1( 17ع ان، ، السوداالتكنولوجيو  جملة العلوم االقتصادية، جامعة السودان للعلوم، "النظرية الموحدة لقبول واستخدام التقنية
198.  

2 Azza Alomary & John woollard, op-cit,  P 3. 
ومعوقات الوعي بالبدائل ومعايير االختيار ومحددات : مواكبة الدفع االلكتروني للتسوق االلكتروني في الكويت"كمال رويبح وحسن عباس،    3

  .11، ص مرجع سبق ذكره، "االستخدام و الشعور بالرضا

 

 األداء المتوقع 

 الجھد المتوقع

 التسھیالت المتاحة

 التأثیرات اإلجتماعیة

 النیة نحوالسلوك 

 العمر الجنس

 السلوك الفعلي 

 طواعیة االستخام الخبرة
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واليت بينت أن ) Abbas and Alshawaf, 2003 ; Halaweh and Fidler, 2008، 2004الشميمري وأبو محادة، 
ا   . 1الشعور بالثقة عامل مهم يف اجتاه استخدام التجارة االلكرتونية مبختلف جماال

منوذج يصف عملية صنع القرار لدى املستهلك عند إجرائه  Kim et all, 2008وعلى هذا األساس طور 
عملية شراء من موقع إلكرتوين معني، والذي يكشف فيه عن دور عنصري الثقة واملخاطر املدركة يف جتارة التجزئة 

 :االلكرتونية

  Kim et al, 2008نموذج الثقة : )17- 2(الشكل رقم 

 
 

 
  

Source : Dan J.Kim et al, «A TRUST BASED CONSUMER DECISION MAKING 
MODEL IN ELECTRONIC COMMERCE : THE ROLE OF TRUST, PERCEIVED 
RISK, AND OTHER ANTECEDENTS», Decision support systems 44, Elsevier Edition, 

irect.comwww.scienced2008, P 548. Available on:   

  

، فإن نية املستهلك يف الشراء عرب االنرتنت تتأثر بثالث عناصر هي Kim et al, 2008حسب منوذج 
  : املخاطر املتصور، الفوائد املتصورة والثقة، حبيث

 متثلااللكرتونية، واليت  املعاملة من مؤكدة غري سلبية نتائجمواجهة  املستهلك هي توقع: المخاطر المتصورة 
 املخاطرأما يف نظام الدفع االلكرتوين، فإن  ؛2اإلنرتنت عرب الشراء عمليات إجراء يف يفكر ه حنيأمام مهًما عائًقا

                                                            
مرجع ، "دراسة ميدانية لبعض عوامل القبول في الكويت: جاه المستهلكين نحو خدمات الدفع االلكترونية بالهاتف النقالات"كمال رويبح،    1

  .13ص سبق ذكره، 
2 Dan J.Kim, et al, «A TRUST BASED CONSUMER DECISION MAKING MODEL IN ELECTRONIC 
COMMERCE : THE ROLE OF TRUST, PERCEIVED RISK, AND OTHER ANTECEDENTS», Decision 
support systems 44, Elsevier edition, 2008, P 546, 547. Available on: www.sciencedirect.com. 
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 وعدم الراحة وعدم القلق مثل مبشاعر اإللكرتوين الدفع عملية أثناء يتأثر قد املستهلك أن فكرة إىل تشري املتصورة
 .1املعريف والتنافر اليقني

ل ــــــــدخأن أذ ــــــــويق، منــــــــة املعلومات والتســــــــاريخ غين يف أنظمـــــــــة هلا تــــــــاملخاطر املدركوم ــــــــإن مفه
Raymond bauer, 1960 ، حمتمل الجتاهات املستهلك حنو  حددكم سلوك املخاطرة يف األدب التسويقيمفهوم

سيؤدي إىل عواقب ال ميكن  سلوكمبعىن أن أي  ،سلوك املستهلك ينطوي على خماطر" :والذي أفضى بأنالشراء، 
 متمنذ ذلك احلني،  ،2"سارةكون غري قد ت على األقل  هذه العواقب بعضوأن ، بصورة مؤكدة أن يتوقعها له

 خاطرامل: واملتمثلة يف أبعاد سبعة jacoby and kaplan حدد املثال، سبيل على، فلمخاطرل خمتلفة بعادأ حتديد
خماطر و  الوقت،خماطر  ،ةاالجتماعياملخاطر  ،ةالنفسياملخاطر   ،ة أو املاديةاجلسمانياملخاطر  األداء،خماطر  املالية،
  .3املتاحة الفرص

 املنتج، خماطر املالية، املخاطر: ، وهياملخاطر من فقط أنواع ثالثةفهناك  ،االلكرتوين التسوق حالة يفأما 
 ،معيًبا هذا األخري يكون مثل أن نفسه؛ باملنتج املنتج خماطر ترتبطحبيث  ؛)واخلصوصية األمان( املعلومات وخماطر

 التسويقية بالقناة وإمنا باملنتج ترتبط ال) والوقت البديلة الفرصة تكلفة ذلك يف مبا(يف حني املخاطر املالية 
 على مرتني نقرال رد أو تكنولوجي خطأ بسبب اإلنرتنت عرب املعاملة تتضاعف قد املثال، سبيل على ؛)نرتنتاال(

 اشرتاط يؤدي أن ميكن املثال، سبيل على واخلصوصية؛ املعامالت بأمن رتتبطف املعلومات خماطرأما  ،الشراء زر
 بطاقات تزوير الحتمال نظرًا عدم الراحة إىل اإلنرتنت عرب االئتمان بطاقة معلومات بتقدمي املستهلك قيام

االلكرتونية، اقرتحت تقسيم آخر ألبعاد املخاطر املدركة يف هناك دراسات أخرى متعلقة بالتجارة ؛ كما 4االئتمان
  .5 خماطر املصدرو  الدفعر اخلصوصية، خماطر طخما إىلالتجارة االلكرتونية، 

  

  

                                                            
1 P C Lai, «CONSUMERS INTENTION TO USE A SINGLE PLATFORM E-PAYEMENT SYSTEM : A 
STUDY AMONG MALAYSIAN INTERNET AND MOBILE BAKING  USERS», journal of internet 
banking and commerce, vol 20, N°01, April 2015, P 12. Available on : http://www.arraydev.com/commerce/jibc/ 
 
2 Lili Zheng et al, «CHINESE CONSUMER PERCEIVED RISK AND RISK RELIVERS IN E-SHOPING 
FOR CLOTHING», journal of electronic commerce Researsh, Vol13, N°3, 2012, P 256, 257. 
3 Dan J.Kim et al, op-cit, P 546, 547. 
4 ibid, P 546, 547. 
5 Lili Zheng et al, op-cit, P 257. 
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  المدركة في التجارة االلكترونية أنواع المخاطر: )1- 2( الجدول رقم

 

 

 

 
 

Source : Lili Zheng et al, «CHINESE CONSUMER PERCEIVED RISK AND RISK 
RELIVERS IN E-SHOPING FOR CLOTHING», journal of electronic commerce 

Researsh, Vol13, N°3, 2012, P 257 

سرقة املعلومات  مثل(واملتمثلة يف املخاطر املالية  املخاطر جند نوعني منأما يف نظام الدفع االلكرتوين، 
مثل الكشف عن معلومات املستهلك ( أو خماطر اخلصوصية وخماطر املعلومات) اخلاصة بالبطاقة االلكرتونية

متغري اخلصوصية يف البيئات أن اإلشارة إىل وجتدر  ؛1)ن تقع يف أيدي جهات تسئ استغالهلااليت ميكن أو  اخلاصة
ا االلكرتونية  قلق املستهلك بشكل عام حنو ما يقدمه من معلومات شخصية ومالية إىل املؤسسات يقصد 
ويف الواقع فإن خصوصية املستهلك كانت وال زالت متثل قضية ملحة  .رب املواقع والوسائل االلكرتونيةالتسويقية ع

خماطر  مشكلةكما مت دراسة .  2اتهنه يؤثر معنويا على اجتاهألرب شبكة االنرتنت، نظرا يف موضوع التسويق ع
 رئيسي بشكل اخلاصة املعلوماتشكلة م تنشأ على خدمات الدفع االلكرتوين، أين واسع نطاق علىاخلصوصية 

 يتم لن به املتعلقة املعلومات أن املستهلك يفرتضحبيث  ،الدفعمرحلة عملية يف و  اخلدمة يفمرحلة االشرتاك  يف
 ،)نزاهةال( أخرى مدفوعات إلجراء موظفيه أحد أوخدمة الدفع االلكرتوين  مزود ِقبل من الحًقا استخدامها إعادة

 إيصاهلا(الكشف عنها جلهات أخرى  يتم لن ،املتعلقة بعملية الدفع أوالشخصية  همعلومات أن أيًضا ويفرتض
  .3متوقعة غري أو احتياليةوسائل  تستخدم أن ميكن اليت خارجية جهة ِقبل من اعرتاضها أو) طوًعا

                                                            
1 Kamal Rouibah, «TRUST FACTORS INFLUENCING INTENTION TO ADOPT ONLINE PAYMENT 
IN KUWEIT», op-cit, P 36. 

لة "دراسة ميدانية: نموذج مقترح لتدعيم فرص قبول المستهلك المصري للتسويق عبر الهاتف المحمول" حممد طريح ومرفت حمد سعيد،  2 ، ا
  .603، ص 2014، 10 ،  مج4ع اجلامعة األردنية، األردن،نية يف إدارة األعمال، األرد

3 Amir Hasnaoui & Frank Mahé Lentz, « PROPOSITION D’UN MODELE D’ANALYSE DES 
DETERMINANTS DE L’ADOPTION ET DE L’USAGE DES SYSTEMES DE PAIEMENT 
ELECTRONIQUE (B2C) », Revue Management et avenir, Management Prospective Edition , n° 45, 2011, P 
233. 

  التعريف  اخلطر املدرك

خماطر اخلصوصية 
Privacy risk  

معة عن األفراد دون علمهم أو موافقتهم عند تقدمي  املعلومات الشخصية ا
م عرب االنرتنت   رقم بطاقة االئتمان اخلاصة 

 خماطر الدفع 
Payement risk  

  النتائج املالية الناجتة عن إعطاء رقم البطاقة االئتمانية للشخص عرب االنرتنت

 املصدر خطر
source risk 

  مستوى مصداقية املوقع وموثوقيته
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 عرب عاملة، نتيجة قيامه مبحاًال  أفضل فيه سيصبح الذي املدى حول املستهلك إميان وهي: الفوائد المتصورة 
 يف وفورات الراحة، زيادةمثل ( الفوائد من العديد يدرك ألنه نرتنتاال ربع ييشرت  أن هحبيث ميكن ل ،اإلنرتنت

 املتصورة املخاطر عكس على وبالتايل .التقليدي بالتسوق مقارنة) زيادة البدائل املتاحة الوقت، توفري التكاليف،
 كلما ،عليهو . لكرتويناإل مستهلكللحافزا كبريا  املتصورة الفائدة توفر اإلنرتنت، عرب للشراء حمتمالً  عائًقا تعترب اليت
 .1تبنيهاكلما زاد احتمال  املستهلكني من قبل اإلنرتنت عرب باملعاملة املرتبطةالفوائد املدركة  عدد زاد
 هي اعتقاد شخصي للمستهلك بأن البائع سوف يفي بالتزاماته املتعلقة باملعامالت كما: المدركة قةــــالث 

ااملدركة أما الثقة  ،2يتوقعها توقع املستهلك بأن التاجر االلكرتوين لن يستغل :"يف التجارة االلكرتونية فتعرف بأ
أمهية كبرية  التعريف إىل مفهوم الضعف ألنه ذووقد أشار هذا  ،"على املوقع االلكرتوينبالتزاماته  سيفيضعفه وأنه 

نظًرا لطبيعة التسوق  ؛3ئة أكثر خطورةيف سياق التجارة االلكرتونية، حبيث يزداد الشعور بالضعف كلما كانت البي
في هذه احلاالت غري املؤكدة، عندما يضطر ف ،دائًما مستوى من املخاطرة سيواجهفإن املستهلك عرب اإلنرتنت، 

االسرتاتيجية  هي وبالتايل تصبح الثقة ة؛املدركتلعب الثقة دورها كحل ملشكالت اخلطر سلتصرف، هذا األخري ل
أي بعبارة أخرى، تعد الثقة أحد احملددات الرئيسية . تقبل جمهول وغري قابل للتحكماألمثل للتعامل مع مس

 الدفع أنظمة حول احلديثة الدراساتوقد بينت  .4للسلوك، يف احلالة اليت توجد فيه خماطر متصورة لنتائج سلبية
  .5التبين هذا أمام عائقا تشكل املتصورة املستهلك ثقة أن، اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية

 استناًداعرب االنرتنت  شراءال قرار يتخذ املستهلك ، فإنKim et al, 2008لذلك حسب منوذج الثقة لـ 
عملية  جتاها والثقة املخاطر، ،وائدلفاملستهلك ل بتصور بدورها تتأثر) نية املستهلك(هذه األخرية  ئية،الشرا تهني إىل

 املخاطر تكون عندما أكثر اإلنرتنت عرب شراءال مليةبع املستهلك قيامالشراء االلكرتونية، حبيث سيزيد احتمال 
 جتاها املستهلك ثقة تزيدكما ميكن أن  ؛)املباشر التأثري( عالية الثقةو  عالية، املتصورة الفوائد ،املتوقعة منخفضة

 غري تأثري( املخاطر حول تصوراته تقليل طريق عن مباشرة غري بطريقة ئيةالشرا نيته من أيًضا الشراء عرب االنرتنت
  .6)مباشر

                                                            
1 Dan J.Kim et al, op-cit,  P 546. 
2 ibid, P 545  
3 Ali salmi hrichi & Fawzi Dekhil, « ANTECEDENTS ET EFFETS DE LA CONFIANCE EN LIGNE : LE 
CAS DE L’ACHAT ET DU PAIEMENT EN TUNISIE »,  ResearchGate,  janvier 2016, P 6. Disponible 
sur : https://www.researchgate.net/publication/317042452. 
4 Dan J.Kim, et al, op-cit, P 545.  
5 Kamel Rouibah, «TRUST FACTORS INFLUENCING INTENTION TO ADOPT ONLINE PAYMENT 
IN KUWEIT», op-cit, P 195. 
6 Dan J.Kim et al, op-cit, P 548. 
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 قبل من السنني مر على طورت واستخدمتمت يف هذا املبحث مناقشة أهم النظريات والنماذج، اليت 
تنوع وكثرة هذه النماذج، إال أنه لوحظ  من الرغما، وعلى يتكنولوجسلوك املستهلك اجتاه ال لشرح الباحثني خمتلف

باستثناء فقط  ،خمتلفة للتعبري تقريبا عن نفس املتغريات الواردة يف النماذجأن النظريات تستخدم مصطلحات 
معظم املتغريات ظهرت يف كما أن . متغريي الثقة واملخاطر املدركة واللذان حظيا باهتمام كبري يف اآلونة األخرية

 سلوك تبين سة وحتليللبلوغ رؤية موحدة لدراالنموذج املوحد لتبين واستخدام التكنولوجيا والذي صمم أساسا 
   . التكنولوجيا

متغريات النموذج املوحد لقبول واستخدام التكنولوجيا واملتغريات اليت حتمل نفس  واجلدول التايل يلخص
  :املعىن يف النظريات األخرى

  المختلفة لمتغيرات نموذج الموحد لقبول واستخدام التكنولوجيا المصطلحات: )2- 2(الجدول رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .عتماد على ما مت عرضه يف املبحثمن إعداد الطالبة باال :المصدر

   

 UTAUTالنماذج المساھمة في بناء نموذج 
يف املتغري اسم 

 النظريات األخرى
 املتغري التعريف

 TAM تبين التكنولوجيامنوذج  -

 TAMTPB املخطط للسلوك املتحللة النظرية  -
الدرجة اليت يعتقد فيها الفرد أن استخدام  االستخدام فوائد

  سيوفر له عدة فوائد التكنولوجيا
  األداء املتوقع

  امليزة النسبية IDT نظرية تبين ونشر االبتكار
 TAM منوذج تبين التكنولوجيا -

 
درجة السهولة املرتبطة باستخدام  املتوقعةالسهولة 

 التكنولوجيا 
 اجلهد املتوقع

  درجة التعقيد IDT نظرية تبين ونشر االبتكار -
  TRA نظرية السلوك العقالين -

  TPB  نظرية السلوك املخطط -

 TAMTPB املخطط للسلوك املتحللة النظرية -

 املعايري الشخصية
ا الفرد أن األشخاص  الدرجة اليت يشعر 

أنه جيب أن املهمني لديه يعتقدون 
 ةاجلديد التكنولوجيايستخدم 

التأثريات 
 االجتماعية

  TPB  نظرية السلوك املخطط -

 TAMTPB املخطط للسلوك املتحللة النظرية -

السيطرة السلوكية 
 املتصورة

الدرجة اليت يعتقد الفرد أن البنية التحتية 
التنظيمية والفنية موجودة لدعم استخدام 

 .التكنولوجيا

التسهيالت 
 املتاحة

 التوافق IDT نظرية تبين ونشر االبتكار -
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  :خالصة الفصل
  :  تتلخص أهم نتائج هذا الفصل يف النقاط التالية

  التجارة االلكرتونية هي منط جتاري متطور قائم على االستعمال الواسع لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وخاصة
ابتكار وسائل دفع جديدة تعمل هلذا النوع من التجارة إىل  اناملتزايدشبكة االنرتنت، وقد أفضى االنتشار والنمو 

بطريقة إلكرتونية، من خالل متكني التجارية على متكني أطراف التجارة االلكرتونية من إمتام كل مراحل الصفقة 
مع االقتصاد يف التكلفة والوقت واملسافة، متكني البنوك من تعزيز  من دفع مثن مشرتياته عرب االنرتنت املستهلك

ا مع عمالئها، من جهة أخرى متكن املؤسسات من تسوية عملي ا املالية بوسائل أكثر أمانا أدائها وكفاء ا
ة االلكرتونية هذه الوسائل اجلديدة تعترب من املقومات األساسية ومن العوامل املهمة لزيادة كفاءة التجار  ؛موثوقيةو 

البشرية،  اإلطاراتالبيئة التكنولوجية،  :توفر العديد من املتطلبات مبا فيها تستدعيلذلك فهي ، وتفعيلها
باإلضافة إىل وغريها من املؤسسات املصدرة هلذه األنواع من وسائل الدفع، مبا فيها البنوك املؤسسات املالية 

 .  تضمن حقوق األطراف، وغريها من املتطلباتالوسائل الفنية والقوانني والتشريعات اليت 
  التجزئة ال يوجد نوع واحد لنظام الدفع االلكرتوين، بل توجد عدة بدائل متاحة خاصة فيما يتعلق بتجارة

االلكرتونية، حبيث تطورت وتعددت هذه األنواع بتطور التكنولوجيا وبتطور العالقات بني أطراف التجارة 
ه البدائل نذكر الدفع عرب البطاقات االلكرتونية مبختلف أنواعها والدفع عرب الشيك ومن بني هذااللكرتونية، 

االلكرتوين، واليت تعترب أنظمة تقليدية مت تكييفها مع البيئة التكنولوجية، أما عن الوسائل املبتكرة فتتمثل يف النقود 
هذه  من نوع ولكل ،PayPalالدفع عرب نظام االلكرتونية، احملفظة االلكرتونية، باإلضافة إىل الدفع عرب النقال و 

 .خصائصه ومزاياه وعيوبهاألنظمة 
  تتمثل يف املشكالت النفسية؛ يف ، ولعل أمهها تطور وجناح أنظمة الدفع االلكرتونيةتعرتض  كثرية  تحدیاتمثة

ي أقبول ب املستهلكإقناع حتديد العوامل اليت ميكن من خالهلا هذا الصدد هناك العديد من النظريات اليت حاولت 
ميكن  أن سلوك استخدام التكنولوجياوقد أشارت بعض هذه النظريات إىل . وانتشارهاتكنولوجيا، وبالتايل جناحها 

املخاطر الثقة و ، و املتوقع األداءمتغريات أخرى، مثل باإلضافة إىل وجود  ،املستهلك باجتاهيتأثر إىل حد كبري  أن
قد  يضم عدة متغريات ذجو لنم تصور وضعجتاه، هذه النظريات مسحت لنا باال على بدورهاؤثر واليت ت، املدركة

  .اجتاهات املستهلكني حنو نظام الدفع االلكرتوينيكون هلا تأثري على 
طوات تصميم الدراسة يف الفصل املوايل، سنتطرق إىل النموذج املقرتح للدراسة باإلضافة إىل عرض عام خل       
  .حتليل لواقع نظام الدفع االلكرتوين يف اجلزائر، وهذا بعد امليدانية



 
 
 

  : الثالثالفصــــــــل  
  اإلعـــداد للدراســة الميــدانية

  
 
  
 
 
 
  

 لمحة عن الدفع االلكتروني في العالم وفي  الجزائر: المبحث األول  

 المنهجية المقترحة للدراسة الميدانية: المبحث الثاني  
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  : تمهيــــــد
باجتاهات املستهلك، نظام الدفع  تعلقةامل األسس النظرية خمتلف إىل النظري اجلانب يف التطرق بعد
والعوامل املؤثرة  حنو نظام الدفع االلكرتوين املستهلك  اجتاهاتاليت ميكن أن تفسر  نظرياتالوكذا  االلكرتوين،

، عرب إجراء دراسة ا البحثعلى الواقع اجلزائري يف اجلانب التطبيقي من هذ املفاهيم هذه إسقاط سيتمفيها، 
  .ميدانية على عينة من املستهلكني اجلزائريني

أين سنتطرق إىل جمتمع وحجم ونوع  وصفا لطريقة وخطوات إعداد الدراسة امليدانية،سيتناول هذا الفصل،         
ا لقياس ومعاجلة  املستخدمةحصائية دوات اإلاأل، باإلضافة إىل عينة الدراسة، أداة الدراسة، ومدى صدقها وثبا

معة قبل التطرق إىل هذه العناصر، البد من تقدمي حملة بسيطة ، وهذا من خالل املبحث الثاين، لكن البيانات ا
كل من حبيث تناولنا يف املبحث األول تقدمي خمتصر لواقع وآفاق وحتديات  لكرتوين يف اجلزائر، عن وضعية الدفع اال

بصفة  اجلزائرالعامل عموما ويف  نظام الدفع االلكرتوين يفتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، التجارة اإللكرتونية و 
  . خاصة
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  الجزائر  العالم وفي الدفع االلكتروني فيلمحة عن : المبحث األول

لطاملا سعت اجلزائر للتكيف مع الثورة التكنولوجية، وتذليل العقبات أمام تطوير التجارة االلكرتونية 
بدءا بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا بالبلد،  خاصة يف السنوات األخرية، وذلك من خالل جتسيد عدة مشاريع 

الق خدمة الدفع االلكرتوين، وإصدار قانون خاص إط، بناء جمتمع جزائري للمعلوماتاإلعالم واالتصال، 
عمالقة لالنطالق والتفكري اجلدي لتنمية وحتفيز وتشجيع التجارة  اتاجلهود خطو  تعد هذه .بالتجارة االلكرتونية

  . االلكرتونية بالبلد وإرساء الثقة بني املتعاملني وتبنيهم لنظام الدفع االلكرتوين

  عالم واالتصال في الجزائر اإلجيا و تطور تكنول: األول المطلب
 ضرورة وجود بنية حتتية إلكرتونية متينة، ونظرا لعلى العامل االلكرتوين األن التجارة االلكرتونية تقوم أساس

يف هذا املطلب عرض خمتصر لتطور تكنولوجيا اإلعالم تقدمي لتطورها ولتطور الدفع االلكرتوين يف اجلزائر، سيتم 
الواالتصال وأهم اجلهود     . اليت بذلتها احلكومة اجلزائرية  يف هذا ا

  لمحة تاريخية عن تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الجزائر: الفرع األول
اهتمت اجلزائر منذ االستقالل بقطاع االتصاالت الذي كانت تشرف عليه وزارة الربيد واالتصاالت، 

دف تسهيل االتصاالت والسعي لفك واليت تولت مسؤولية مد شبكات اهلاتف الثابت عرب ا لرتاب الوطين، 
العزلة عن املناطق الريفية، كما عمدت إىل وضع كابالت دولية عرب احلدود مع بعض الدول األوروبية، وهذا يف 

، ومع بداية التسعينيات انطلقت مبادرات عصرنة قطاع االتصاالت وفق 1979إىل غاية  1970الفرتة املمتدة بني 
عرفت  1994ويف سنة . %4.5 ــــمشرتك باهلاتف الثابت بكثافة تقدر بـ 3788ا احلديثة حيث مت إيصال التكنولوجي

 االرتباط ، وكان(CERIST)اجلزائر أول ارتباط هلا باالنرتنت وذلك عرب مركز البحث واإلعالم العلمي والتقين 
، وكان هذا االرتباط نتيجة مشروع تعاون مع منظمة 9.6ko/s ــــــبـته قدرت سرع، حبيث أنذاك عرب إيطاليا

) احملورية(، وتكون فيها اجلزائر النقطة املركزية (RINAF)اليونسكو بغية تأسيس شبكة معلومات يف إفريقيا تدعى 
مت ربطها  1998، بينما سنة 64ko/sإىل  االنرتنتفقد وصلت سرعة  1996للشبكة يف مشال إفريقيا، أما يف سنة 

 2أصبحت قدرة االنرتنت يف اجلزائر بقوة 1999، يف حني سنة  1Mb/sن عن طريق القمر الصناعي بقدرة بواشنط

Mb/s  خط هاتفي جديد من خالل نقاط الوصول التابعة للمركز واملتوفرة عرب كل  30، إىل جانب تأسيس
 - 307ملرسوم التنفيذي رقم املعدل با 257-98إال أنه وبعد صدور املرسوم التنفيذي رقم . واليات ربوع الوطن

الذي حيدد شروط وكيفيات وضع واستغالل خدمات االنرتنت، ظهر مزودون  2000أكتوبر  14بتاريخ  2000
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ا زاد من عدد ممجدد من كال القطاعني العام واخلاص إىل جانب مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين 
املؤرخ  89-75 لألمر رقم 2000كان قطاع الربيد واملواصالت خيضع إىل غاية وهذا بعدما    .1مستخدمي الشبكة

الذي مينح وزارة الربيد واملواصالت مهمة حتديد سياسة القطاع ويعطيها دور املنظم  1975ديسمرب  30يف 
، القول أنلتايل ميكن وبا. 2حبيث كانت اخلدمات الربيدية واالتصالية من صالحيات الوزارة ال غري ،واملتعامل

أوت  5املؤرخ يف  2000 -3بدأ مع قانون  بأمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اجلزائر واالعرتاف الهتمام ا
والذي جاء لفصل خدمات الربيد وخدمات االتصال اليت كانت تدار من قبل مؤسسة عمومية واحدة  ،2000

وقد كانت إعادة اهليكلة هذه مفيدة جدا، خاصة بالنسبة لقطاع االتصاالت مع . وإنشاء سلطة ضبط للقطاع
أول رخصة  2001ن من عام ويف هذا اإلطار، بيعت يف شهر جوا. 3فتح سوق اهلواتف النقالة للمنافسة يف اجلزائر

الستثمارات االإقامة واستغالل لشبكة اهلاتف النقال، وبذلك بدأت  يف اجلزائر، أما حاليا فتعرف  يف هذا ا
، 2001اليت حصلت على الرتخيص سنة ) جيزي(أوراسكوم تليكوم اجلزائر : السوق وجود ثالث متعاملني هم

كأحد فروع مؤسسة اتصاالت اجلزائر، والوطنية   2003اليت تأسست سنة ) موبيليس(اجلزائر لالتصاالت 
يف  ومنذ رفع القيود عن السوق فإن التنافس. 4يف نفس السنة اليت دخلت إىل اجلزائر ) جنمة(لالتصاالت اجلزائر 

  .5الرفع من عدد املشرتكني يف اهلاتف النقالتقدمي اخلدمات بني شركات االتصاالت مسح بتطوير وتنويع القطاع، و 
عالم واالتصال لوجيا اإلو شهد قطاع تكن 2015و  2000وبصفة عامة، خالل الفرتة املمتدة بني سنيت 

دف من خالهلا إىل مواكبة العوملة واملنافسة، وحتقيق عدة إباجلزائر إصالحات وحتديات كبرية ب تباع اسرتاتيجيات 
 :أهداف من بينها

                                                            
لة اجلزائرية لألمن والتنمية، "دراسة للمؤشرات وتشخيص للمعيقات: تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الجزائر"نوال مغيزيل،   1 جامعة احلاج ، ا

  .176، ص  2018، جانفي 12اجلزائر، ع خلضر، باتنة، 
تاريخ ،  /https://www.mpttn.gov.dz/ar/content :)أهم االنجازات(  املوقع االلكرتوين لوزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية   2

 . 01/12/2019: االطالع
واقع استخدام أدوات الدفع االلكتروني ببنك : الدفع االلكتروني ركيزة لالقتصاد الرقمي في الجزائر" مسية بن عويدة وجنوى بن عويدة،  3

ضرورة االنتقال وحتديات احلماية : حول املستهلك واالقتصاد الرقمي، امللتقي الوطين الثالث "(BADR-BANK)الفالحة والتنمية الريفية 
  .4، ص 2018أفريل  23/24ميلة، اجلزائر،  –،املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوصوف 

  .176نوال مغيزيل، مرجع سبق ذكره، ص    4
، جملة االقتصاد "ماجها في االقتصاد الجديدواقع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجزائر وسبل اند"عباس حلمر وعمار طهرات،   5

  .40، ص 2018، 04،  جملد 1واملالية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر،  ع 
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  إىل خدمات االتصاالت ألكرب عدد ممكن من  الوصولمضاعفة العروض واخلدمات اهلاتفية وتسهيل
 املستخدمني وخاصة املتواجدين باملناطق الريفية؛

 ؛احتسني نوعية اخلدمات املقدمة ومضاعفته 
 ،إنشاء شبكة وطنية لالتصاالت فعالة وموصولة بشبكة املعلومات 
 مهمني لتنمية اقتصاد تنافسي ومتفتح على العامل حبيث  حيوينيارمها قطاعني تطوير الربيد واالتصاالت باعتب

 .1 تشكل خدمات القطاع جزءا مهما من الناتج الفردي اخلام

  عالم واالتصالتطوير تكنولوجيا اإللأهم الجهود التي بذلتها الجزائر : الفرع الثاني
املشار إليه سابقا، إىل عصرنة  2015و  2000يهدف خمطط عمل اتصاالت اجلزائر املمتد بني سنيت 

دف نشر شبكات الصوت واملعلومات  الشبكة واليت ال ميكنها أن تتحّقق إال بتكثيف شبكة األلياف البصرية 
على املستوى احلضري عن طريق استبدال الكوابل النحاسية املهرتئة  هاعلى املستوى الوطين وكذا تعميم استخدام

ومن أجل نقل الصوت واملعلومات، تتكون الشبكة  .بب الرئيسي لسوء اخلدمات املقدمةواملكلفة واليت تعترب الس
يت ال  IP الدولية من روابط حبرية وحتت أرضية وروابط فضائية، ونظرا لضغوطات الطلب على بروتوكول االنرتنت

ط اجلزائر بباملا بقدرة ـــــالذي يرب Alpal-2ديد الكابل البحري ــــــمت 2007، مت سنة أملتها ضرورة انتشار االنرتنت
الذي يربط عنابة مبرسيليا، بدوره مينح فرصا متنوعة من   « SMW4 »أما الرابط البحري الثاين. Gb10إىل  2.5

 2.حيث احلجم ونقاط النزول احملتملة املتعددة اليت تسمح بتقدمي عروض متنوعة متعلقة بالصوت واالنرتنت
، فإن اتصاالت اجلزائر االتصاالت والتكنولوجيا والرقمنةرة الربيد و ا، لوز 2018جويلية  18صدر يف حسب بيان و 

يف حني أن الثاين ) اسبانيا(استثمرت يف كابلني حبريني لتحسني االتصال باالنرتنت، أوهلما سريبط وهران بفالينسيا 
، هذا االستثمار يف الكابلني )ألمريكيةالواليات املتحدة ا(  MEDEXسريبط حمطة عنابة بالبنية التحتية الدولية 
سيسمح بزيادة سرعة  Alpal-2 وكابل )املسيدي س(يف عنابة  SMW4اللذان سيضافان إىل الكابل الدويل األول 

  .3تدفق االنرتنت بشكل أفضل

                                                            
  .، مرجع سبق ذكره)أهم االنجازات(املوقع االلكرتوين لوزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية   1
  .نفس املرجع السابق   2

3 Nacim Lounes et al, « Commerce Electronique en Algérie : 2018, L’année du décollage », N’tic web : Le 
magazine de nouvelles technologies, Algérie, N° 136,  13 juillet 2018, P 06. Disponible sur le site : 
http://www.nticweb.com/version-pdf/nticdownloads.html. 
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د ف تعزيز وتكثيف وتنويع تكنولوجيات النفاذ وتأمني البنيات التحتية ذات باإلضافة إىل ما سبق، و
التدفق العايل والعايل جدا، مت اختاذ بعض اإلجراءات، وأخرى جيري اختاذها ذات أمهية بالغة، تتعلق مبنح تراخيص 

، اجليل الرابع )2014(، رخص اجليل الرابع للهاتف الثابت )2013(اجليل الثالث ملتعاملي اهلاتف النقال الثالثة 
اخلدمة الشاملة (، وتعميم نشر األلياف البصرية عرب الرتاب الوطين وتقليص الفجوة الرقمية )2016( للهاتف النقال

تعديل  إجراء(باإلضافة إىل ذلك، جيري العمل على حتديث اإلطار التشريعي  ).لالتصاالت السلكية والالسلكية
ت السلكية والالسلكية لتمكني القطاع من مواكبة تكنولوجيات اإلعالم للربيد واالتصاال) على نص القانون

واالتصال عن طريق إدخال مفاهيم جديدة مثل فتح سوق االنرتنت الثابت وقابلية نقل األرقام واحلياد 
اور تعزيز البنيات التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية على ثالث حم عملية قومتويف هذا اإلطار  ،التكنولوجي

 1:رئيسية كالتايل

  ال التكنولوجي  استكمال وحتديث شبكة النفاذ عن طريق رفع مستوى البنيات التحتية املوجودة ضمن ا
 للتكفل بالتطورات التقنية واحتياجات السوق من حيث تنوع اخلدمات؛

   نشر األلياف البصرية (تطوير البنيات التحتية اجلديدة عن طريق زيادة قدرات شبكة التدفق العايل والعايل جدا
ة وكذا تلبية حاجبات السوق، املناطق الريفية واملعزول اندماج، خاصة من أجل تسريع )واجليل الرابع للهاتف الثابت

  ياف البصرية؛مت ربط كل البلديات بشبكة األل 2017خر سنة أواففي 
  حتسني نوعية اخلدمات واستقبال الزبائن. 

عالم واالتصال، أما فيما كانت هذه أهم جهود احلكومة اجلزائرية لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا اإل
  :  خيص تشجيع استعمال هذه التكنولوجيات من طرف األشخاص واإلدارات اختذت الدولة عدة مشاريع من أمهها

  (OusraTIC)أسرتيك مشروع  .1

زائر، وهو مشروع الرئيس عبد العزيز ـــــــــــيف اجل 2005ذ سنة ـــأطلق من OusraTICمشروع أسرتيك 
تمع املعلومات، يقوم على توفري حاسوب لكل عائلة واهلدف منه ـــب وتفليقة الذي أعلن عنه رمسيا يف قمة تونس 

نرتنت يف املنازل اجلزائرية، حيث أن العائالت املهتمة مبشروع هو تعميم أجهزة احلواسيب املكتبية وخدمة اال
 يتكون من حاسوب مكتيب و  Packشراءدج للشهر من أجل  3600ك ميكنها اقتناء قرض بنكي ابتداء من يأسرت

                                                            
 :)استراتيجية التدفق عالي والعالي جدا( املوقع االلكرتوين لوزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية  1

https://www.mpttn.gov.dz/ar/content  ،05/12/2019: تاريخ االطالع   
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ك، وهم يمن املبحرين عرب االنرتنت يف اجلزائر استفادوا من عرض أسرت% 4.5لكن فقط . ADSLاشرتاك انرتنت 
ن العرض مهم ولكن يستنكرون التكاليف الباهظة لعملية شراء األجهزة االلكرتونية واإلجراءات اإلدارية يعتربو 

م من خالل هذا العرض كما مت اإلعالن عن مشروع  .1الصعبة والطويلة، وحماولة البنوك التالعب واإليقاع 
  .2خردون أن يتحقق هو اآل 2013سنة )  OUSRATIC IIأسرتيك(
  2013مشروع الجزائر االلكترونية  .2

عالم واالتصال واالنتقال إىل االقتصاد إلصالح قطاع تكنولوجيا اإل سطرتمن بني أكرب املشاريع اليت 
بعني  آخذابراز جمتمع العلم واملعرفة اجلزائري، إرمي إىل ي الذيو ". 2013مشروع اجلزائر االلكرتونية "الرقمي،  

تضمن خطة عمل قوية ي ذيال شروعامل اهدف هذي ؛االعتبار التحوالت العميقة والسريعة اليت يعيشها العامل
سعى إىل حتسني قدرات التعليم والبحث والتطوير يف جمال يومتماسكة إىل تعزيز أداء االقتصاد الوطين، كما أنه 

  .هذه التكنولوجيات خالل نشر استخدام حياة املواطنني من رقيةتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وت
جمموعة من األهداف الرئيسية واألهداف  منهاعلى ثالثة عشر حمورا، لكل  املشروع خطة عمل تتضمن

د مدة مخس اخلاصة، مع وضع قائمة جرد لكل حمور، وضبط قائمة اإلجراءات الالزمة لتنفيذها، حيث حدّ 
   4 :حبيث يستهدف هذا املشروع القطاعات التالية.  20133إىل  2009ذ هذه اخلطة من سنة يسنوات لتنف

 قطاع الداخلية واجلماعات احمللية؛ 
  ؛)التجارة االلكرتونية والصريفة االلكرتونية(القطاع االقتصادي 
 قطاع العدالة؛ 
 قطاع الربيد وتكنولوجيا االتصال؛ 
  ؛ "سيدي عبد اهللا"احلظرية التكنولوجية 
 قطاع الصحة؛ 
  والتعليم العايل والبحث العلميقطاعي الرتبية. 

 

                                                            
  .5، ص مرجع سبق ذكرهمسية بن عويدة وجنوى بن عويدة،   1
، 12ع اجلزائر،  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية،"واقع التجارة االلكترونية واإلمداد في الجزائر"خالد بن ساسي،   2

  .213، ص 2017
  .210، ص نفس املرجع السابق  3
  .6، ص مرجع سبق ذكرهمسية بن عويدة وجنوى بن عويدة،   4
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   1: أما احملاور الرئيسية هلذا املشروع فتمثلت يف
 دارات العمومية؛تفعيل استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اإل: احملور األول  
 تفعيل استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسات؛: احملور الثاين  
 ول املواطنني للمعدات وشبكات تكنولوجيا املعلومات ـح بدخـة تسمـايري حمفظـات ومعــيوير آلـــتط: احملور الثالث

 واالتصال؛
 دفع تنمية االقتصاد الرقمي؛: احملور الرابع  
 دعم قاعدة االتصاالت بتدفق عايل؛: احملور اخلامس  
 تطوير القدرات البشرية؛: احملور السادس  
 واالبتكار؛دعم البحث والتطوير : احملور السابع  
 وضع إطار قانوين وطين؛: احملور الثامن  
 املعلوماتية واالتصاالت؛: احملور التاسع  
 تثمني الشراكات الدولية؛: احملور العاشر  
 آليات التقييم واملتابعة؛: احملور احلادي عشر 
 معايري منظماتية؛: احملور الثاين عشر 
  مكانات املالية والتخطيطاإل: الثالث عشراحملور.  

  مشروع الحظائر التكنولوجية .3
احلظائر التكنولوجية دعما للبنية التحتية لقطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وكذا تطوير االقتصاد  تعد

ويف إطار إنشاء احلظائر التكنولوجية باجلزائر والذي يدخل ضمن مشروع اجلزائر االلكرتونية  .2الرقمي يف البلد
األداة اليت تستخدمها الدولة لوضع  واليت تعد ةالتكنولوجي لرتقية وتطوير احلظائرالوكالة الوطنية ، أٌنشئت 2013

وتنفيذ إسرتاتيجية موجهة لتعزيز القدرات الوطنية مبا يضمن تطوير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، وكذا املسامهة 
 24املؤرخ يف  91- 04مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  الوكالةهذه أٌنشئت وقد  .يف التطور االقتصادي واالجتماعي

                                                            
  .نفس املرجع السابق  1
جامعة زيان عاشور، ، جملة دراسات وأحباث، "الجزائر وتونس نموذجا:التجارب المغاربية في مجال اعتماد التجارة االلكترونية "يوسفي حممد،   2

  .16، ص 2017، مارس 26ع اجلزائر، اجللفة، 
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مؤسسة ذات طابع صناعي وجتاري، تنشط حتت وصاية وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم  وهي، 2004مارس 
  : ؛ وتتمثل احلظائر اليت كلفت بإنشائها هذه الوكالة يفواالتصال

  ؛2009يفري ، عملية منذ ف"اجلزائر"احلظرية التكنولوجية بسيدي عبد اهللا 
  ؛2012مارس  01، دشنت يف "شكلية"احلظرية التقنية بورقلة 
  مت اخلاص بالوكالة الوطنية لرتقية وتطوير احلظائر التكنولوجية 2014-2010يف إطار خمطط التنمية اخلماسي و ،

 : إنشاء
 03  ؛)عنابة،وهران، ورقلة(حظائر تكنولوجية جهوية 
 03 بغرداية أنشئت ةالتكنولوجية بسطيف، قسنطينة، بوغزول، وحاضناحلظرية : حظائر تكنولوجية أخرى 
 1.ديثاح

  واقع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الجزائرمؤشرات عن : المطلب الثاني
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف أي بلد وفق مؤشرات تصدر عن منظمات عاملية وإقليمية خمتلفة  تقاس
خاص مبنظمة التعاون و آخر من املعايري احملددة، فهناك مؤشر خاص بالبنك الدويل،  جمموعةاستنادا إىل 

االقتصادي لدول آسيا، مؤشر خاص مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومؤشر االحتاد الدويل 
 وبصفة عامة تقيس هذه املؤشرات سوق اهلاتف الثابت والنقال بالبلد، وسوق احلاسبات .اخل...لالتصاالت

  .الشخصية واالنرتنت، وعليه سنحاول من خالل ما يلي التطرق ألوضاع هذه األسواق باجلزائر
 سوق الهاتف الثابت في الجزائر: الفرع األول

ظل ومازال قطاع اهلاتف الثابت حكرا على متعامل عمومي وحيد وهو اتصاالت اجلزائر،  لذلك واستنادا        
اية عام ه ة منو إىل إحصائيات سلطة الضبط فإن نسب من % 9.1حققت حنو  2007تبقى متواضعة، ففي 

 .2للهاتف النقال %89مقابل  %11السكان، وخالل نفس السنة كانت حصة سوق اهلاتف الثابت يف اجلزائر 
تطور اشرتاكات اهلاتف الثابت يف اجلزائر للسنوات األخرية، حبيث  والذي يبني، وهذا ما يؤكده الشكل املوايل

 نالحظ من خالله اجتاه عدد مشرتكي اهلاتف الثابت يف اجلزائر حنو استقرار نوعي أين فاق الثالث ماليني مشرتك
لذي االستغناء عن تكنولوجيا اهلاتف الثابت الالسلكي ا 2017كما عرفت سنة . 2016إىل غاية  2011من سنة 

                                                            
: تاريخ االطالع، https://www.mpttn.gov.dz/ar/content :)الوكاالت( املوقع االلكرتوين لوزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية  1

06/12/2019  
  .41ص  سبق ذكره، مرجععباس حلمر وعمار طهرات،   2
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كفاءة أكثر   اتصالية خصص للمناطق الريفية وذلك راجع إىل اسرتاتيجية الدولة بتزويد هذه املناطق ببنية حتتية
تطور عدد املشرتكني يف شبكة اهلاتف الثابت يف ، فقد خريةاأل ةثاليف السنوات الثأما . 4GLTEوفعالية مثل 

1كمشرت  مالينيوصل هذا الرقم إىل أكثر من أربعة ، 2018بحلول عام ف ،اجلزائر حنو منو إجيايب
وتعترب هذه . 

استمر اخنفاض عدد االشرتاكات يف اهلواتف الثابتة، حيث اخنفض هذا  أين الظاهرة عادية يف مجيع أحناء العامل
كان تزايد   كما. 2اشرتاك، وهو منخفض بشكل خاص يف البلدان األقل منوا مليارإىل أقل من  2017الرقم عام 

عدد االشرتاكات اخللوية املتنقلة على حساب اشرتاكات اهلاتف الثابت أحد أبرز االجتاهات يف تكنولوجيا 
هذا التزايد ملحوظ بشكل خاص يف البلدان النامية خاصًة يف إفريقيا،  ،املعلومات واالتصاالت منذ بداية القرن

  .3متوفرة فقط بعد فرتة انتظار طويلة غالية الثمن، أو غري متوفرة، أو إما حيث تكون اخلطوط الثابتة
 تطور اشتراكات الهاتف الثابت السلكي والالسلكي في الجزائر: )1- 3( الشكل رقم

  2018إلى غاية  2010منذ سنة 
  
  
  

  
  
  

Source : https://www.mpttn.gov.dz/sites/default/files/Ar-Rapport%20-TIC2018_2.pdf , 
consulté le : 30/04/2019 

  سوق الهاتف النقال في الجزائر: الفرع الثاني
ة ــنسبة تغطي جتاوزتحبيث  بصفة عامة شهدت خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر حتسنا ملحوظا،

مليون  51.49وصل إىل  حيث، و هذا ما يفسره االرتفاع املستمر لعدد املشرتكني، 2016عام  %98السكان 
                                                            

، وزارة الربيد واملواصالت السلية والالسلكية والتكنولوجيا والرقمنة، املديرية العامة )2018التقرير السنوي (مؤشرات تكنولوجيا االعالم واالتصال  1
 : ، متاح على املوقع2018لالقتصاد الرقمي، اجلزائر، ديسمرب 

http://www.mpttn.gov.dz/ar/content/المعلومات- ومجتمع-واالتصال- اإلعالم-تكنولوجیات- مؤشرات.  
2 Measuring the information society Report 2017, vol 1, International Telecommunication Union, 
Switzerland, 2017.  P 02. Available on : https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017_Volume1.pdf 
3 Ibid,  P 5. 
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ارتفعت نسبة الولوج كما   %.5.65أي بزيادة قدرها  2017مشرتك سنة  مليون 45.85مقابل  2018مشرتك سنة 
 %.12.06 مع نسبة زيادة قدرها 2018 يف عام %122.01 ،2017 يف عام% 109.95 ىل شبكة اهلاتف النقال منإ

إىل  2010واجلدول املوايل يبني تطور عدد مشرتكي اهلاتف النقال ونسبة الولوج إىل شبكة اهلاتف النقال من سنة 
 .1يف اجلزائر 2018غاية 

  ونسبة الولوج إلى شبكة الهاتف النقالتطور عدد مشتركي الهاتف النقال : )1- 3(الجدول رقم
  في الجزائر 2018إلى غاية  2010من سنة 

  
  
  
  

Source : https://www.mpttn.gov.dz/sites/default/files/Ar-Rapport%20-TIC2018_2.pdf. 
Consulté le : 30/04/2019. 

ويف شهر واحد  ،2013عام من ، فقد بدأت يف اجلزائر يف ديسمرب  (3G)أما عن خدمة اجليل الثالث
وصل إىل أكثر من  2017؛ ويف عام 2014مرة يف عام  27مشرتك، وتضاعف هذا الرقم  308019فقط مت تسجيل 

حنو االقتصاد الرقمي، أعلنت  للتوجهويف إطار التحديث ونشر شبكة االتصاالت يف البالد  .مليون مشرتك 21
االنطالق  عن  2016 أكتوبر  1السيدة وزيرة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، يوم 

   .20182مشرتك سنة  مليون 21ل حوايل مت تسجي وقدالرمسي للجيل الرابع للهاتف النقال يف اجلزائر 
،  على غرار دول العامل سابقا فإن اجلزائر سجلت تزايدا يف اشرتاكات اهلاتف احملمولوكما مت اإلشارة إليه          

مليار  5.29إىل  2005ام ـــــار يف عـــــملي 2.20ات اخللوية املتنقلة يف العامل من ــــــدد اإلمجايل لالشرتاكـــــحبيث ارتفع الع
كما ارتفع عدد . 2017مليار يف عام  7.74بنحو وما يقدر  2015مليار يف عام  7.18، و2010ام ـــــيف ع

ام ـــــيف ع 98.2، و  2010يف عام  76.6 إىل 2005يف عام  33.9ة من السكان من ــنسم 100ل ـــــاالشرتاكات لك
وقد لعبت التحسينات يف قدرات الشبكات املتنقلة دورًا مهًما يف . 2017يف عام  103.5در بنحو ــا يقـــــ، وم2015
فاالنتقال من شبكات اجليل الثاين إىل اجليل الثالث وشبكات اهلاتف احملمول ذات اجلودة العالية   ،االجتاههذا 

  . 3كلها تسببت يف االستغناء عن اهلاتف الثابت وتبين اهلاتف احملمول
                                                            

  .مرجع سبق ذكره، )2018التقرير السنوي (مؤشرات تكنولوجيا االعالم واالتصال   1
  .، مرجع سبق ذكره)2018التقرير السنوي (مؤشرات تكنولوجيا االعالم واالتصال   2

3 Measuring the information society Report 2017, op-ci, P 5. 

  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  المؤشر
عدد مشتركي الهاتف النقال 

  51.49  45.85  45.82  43.39  43.30  39.63  37.52  35.61  32.78  )مليون مشترك(

  122.01  109.95  112.20  107.40  109.62  102.62  99.28  96.52  90.30  (%)الكثافة الهاتفية 
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  سوق أجهزة الحاسوب في الجزائر : الفرع الثالث

يزال  وبالرغم من االخنفاض التدرجيي يف كلفته، اليشكل احلاسوب األداة األساسية الستخدام االنرتنت، 
وإما لتعقد عمليات  ،لفئات املتوسطة والفقرية يف بعض املناطق العربيةلإما الرتفاع مثنه بالنسبة  اانتشاره حمدود

تمعلاستخدامه بالنسبة   %60أن لدى  2018، حبيث يشري تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة 1بعض فئات ا

، كما أشارت اإلحصائيات  2005يف  %20األسر يف العامل جهاز كمبيوتر يف املنزل، وذلك مقارنة بأقل من من 
كذلك إىل وجود فجوة واسعة بني البلدان املتقدمة والنامية فيما خيص امتالك األسر جلهاز كمبيوتر، ففي البلدان 

  .2%36.3لنامية يف حني  بلغت النسبة يف الدول ا ،%83.2املتقدمة بلغت النسبة 
 ،2014لعام  (world economic forum)وفقا لدراسة للمنتدى االقتصادي العاملي أما عن اجلزائر، ف

وهذا الرقم يعترب جد  عدد األسر املزودة حباسبات شخصية،من حيث % 28.8بنسبة  89فإن اجلزائر حتتل املرتبة 
أن هناك دول عربية متفوقة باحتالهلا الدراسة ظهر تضئيل مقارنة بالبلدان املتقدمة وحىت البلدان العربية، حبيث 

البحرين يف املرتبة السابعة بنسبة ، و %97.2املراتب األوىل عامليا على غرار قطر اليت احتلت املرتبة الثالثة بنسبة 
ى دول متطورة كفنلندا يف املرتبة التاسعة، اململكة املتحدة يف املرتبة العاشرة، أملانيا يف عل بذلك متقدمتني 94.6%

 بذلتها اليت إال أن اجلهود. 283، والواليات املتحدة األمريكية يف املرتبة 24املرتبة احلادية عشر، فرنسا يف املرتبة 
زيادة  أدت إىل األخرية، اخلمس السنوات خالل وخصوًصا املاضية، عاًما عشر اخلمسة مدار على اجلزائر حكومة

أن  2018احملمولة بني األسر اجلزائرية، حبيث بني تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت لعام  األجهزة تغلغل مستويات
وميكن أن تؤكد هذه النسبة أن األسر اجلزائرية تفضل . 4%41.7نسبة األسر املالكة جلهاز كمبيوتر وصلت إىل 

ألجهزة األخرى على غرار اهلاتف النقال واألجهزة الّلوحية عن استعمال جهاز الكمبيوتر، إال أن هذه استخدام ا
 .النسبة تعترب ضئيلة مقارنة بالدول األخرى حبيث ميكن أن تكون عائقا أمام تطوير التجارة االلكرتونية يف البلد

  

                                                            
الدراسات املالية احملاسبية واإلدارية، ، جملة "مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصال بالوطن العربي وموضوع الفجوة الرقمية" وهيبة عبد الرحيم،  1

  .216، ص 2014، 01جامعة أم البواقي، اجلزائر، ع 
2 Measuring the information society Report 2018, vol 1, International Telecommunication Union, 
Switzerland, 2018, P 4. available on : https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2018_Volume2.pdf 
visited on : 12/12/2019  
3 Silja Baller et al, «THE GLOBAL INFORMATION  TECHNOLOGY REPORT 2016  -INNOVATING 
IN THE DIGITAL ECONOMY- , World Economic Forum, 2016, P 236. Available on: 
http://www.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf 
4 Measuring the information society Report 2018, op-cit , visited on : 12/12/2019  
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  سوق االنترنت بالجزائر: الفرع الرابع

أكثر من نصف سكان إىل أن   -)2-3(كما هو ممثل يف اجلدول   – 2019جوان  30 تشري إحصائيات
سجلت أكرب نسبة يف قارة  قدو مليار مستخدم،  4.536أي ما يعادل حوايل   %)58.8(العامل موصولني باالنرتنت 

ة بالنس أن،  وعلى الرغم من تطور عدد مستخدمي االنرتنت يف العامل، إال %16مث أوروبا بنسبة  %50.7 بـ سياآ
أما فيما خيص عدد مستخدمي االنرتنت  ،فقط %11.5 بلغتث يف الدول االفريقية تبقى جد منخفضة حبي

 ،%87.7أوروبا بنسبة   تلتها ، مث%89.4 بـمشال أمريكا يف النسبة األعلى  سجلتمقارنة بعدد سكان البلد فقد 
، وهذا ما يؤكد ختلفها الكبري يف جمال %39.6كذلك من نصيب إفريقيا اليت وصلت فقط فتبقى  النسبة األقل أما 

  .االنرتنت
  تقديرات استخدام االنترنت في العالم  :)2- 3(الجدول رقم

  
  
  
  

  
  

Source : https://www.internetworldstats.com/stats1.htm. consulté le: 05/01/2020  

، 2019سنة  %59.6أما فيما خيص اجلزائر، فقد بلغت نسبة املشرتكني يف االنرتنت من سكان البلد 
نسبة مقبولة كما أن ال ،%57.8وليبيا بـ  ،%30.9، والسودان بنسبة %48.7متقدمة بذلك على مصر بنسبة 

، مايل %89.8بنسبة  كينيابالرغم من تقدم العديد من البلدان اإلفريقية يف الرتتيب مقارنة باجلزائر، على غرار  
حصائيات إىل تطور عدد مستخدمي االنرتنت يف هذا وتشري اإل. 1%64.8واملغرب بـنسبة  %67تونس  ،.63.4%

مشرتك باالنرتنت،  لتصل عام  50000من سكان البلد أي  %0.2أين كانت النسبة فقط  2000اجلزائر، منذ عام 
وهذا راجع لقرار وزارة  2008ارتفاع عدد املشرتكني عام  )3-3( كما يظهر من اجلدول،   %45.2 إىل 2017

ظهر كذلك زيادة  يكما . فض سعر االشرتاك إىل النصفخب 2008يف ماي  عالم واالتصالالربيد وتكنولوجيا اإل

                                                            
: تاريخ االطالع، Internet World States    :https://www.internetworldstats.com/stats1.htm  املوقع االلكرتوين لـ  1
14/12/2019.  
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مشرتكي االنرتنت يف السنوات األخرية، وهذا راجع إلطالق خدمات اجليل الثالث والرابع للنقال، كبرية يف عدد 
  .وخدمة اجليل الرابع للثابت

  تطور مستخدمي االنترنت في الجزائر): 3- 3( الجدول رقم

  

  

    

  

Source : https://www.internetworldstats.com/af/dz.htm. consulté le 30/04/2019.   

  :فإنه لوحظحسب نوع التكنولوجيا،  ي االنرتنتوعن تطور عدد مشرتك
  أين اخنفض عدد املشرتكني  2018، إىل غاية سنة 2012ارتفاع نسيب لعدد مشرتكي االنرتنت الثابت منذ سنة

، وهذا ما يفسره اجتاه املشرتكني حنو انرتنت اهلاتف احملمول خاصة 2017مشرتك مقارنة بسنة  670 138مبقدار 
4G. 

  تطور عدد مشتركي االنترنت الثابت في الجزائر): 2- 3(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
 

  
  

Source: https://www.mpttn.gov.dz/sites/default/files/Ar-Rapport%20-TIC2018_2.pdf. 
Consulté le 05/06/2020 

  مليون مشرتك، يف  20فيما يتعلق باالنرتنت النقال، حقق اجليل الرابع خالل عامني فقط من تقدميه أكثر من
مليون سنة  24مليون لتصل إىل  19أكثر من  2013خدمة اجليل الثالث اليت أطلقت عام حني بلغ عدد مشرتكي 
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 24ا قياسيا حيث بلغ عدد املشرتكني ارتفاع 2016، وشهدت عام 2013هذه التكنولوجيا بدأت منذ عام ( 2016
 .ويعود سبب تراجع عدد املشرتكني يف شبكة اجليل الثالث إىل االنتقال إىل شبكات اجليل الرابع) مليون مشرتك

 تطور عدد مشتركي االنترنت النقال في الجزائر): 3- 3(الشكل رقم 
  
  
  
  
  

  

  
Source : https://www.mpttn.gov.dz/sites/default/files/Ar-Rapport%20-TIC2018_2.pdf. 

Consulté le 05/06/2020 

لكن رغم التطور يف أعداد املشرتكني يف االنرتنت سواء الثابت أو النقال، إال أنه جيب االعرتاف بأن 
تواجه العديد من التحديات بدءا بالتدفق البطئ  مسألة الولوج إىل الشبكة املعلوماتية من املنظور اجلزائري

ن التدفق مازال بطيئا باملقارنة بالدول األخرى، ، إال أوالرابع فعلى الرغم من تقدمي خدمة اجليل الثالث ت،لالنرتن
مريكية املتخصصة يف وضع الدراسات العاملية األ" نت انديكس"من قبل مؤسسة ، 2015سنة فقد صنفت اجلزائر 

  حسب ما صرح به املدير التقين لالستضافة على االنرتنت يف ليون بفرنسا،  ،عامليا179ت يف املرتبة ننرت يف جمال اال
  . 1اإلشارة إىل أن تسعرية النفاذ إىل االنرتنت يف اجلزائر تعد من أغلى دول العامل جيبكما 

  (IDI)عالم واالتصال في الجزائر تكنولوجيا اإلتنمية مؤشر : الفرع الخامس

تنمية تكنولوجيا ب خاص مؤشر 2008الذي أنشأه االحتاد الدويل لالتصاالت سنة   IDIمؤشر ميثل
عالم واالتصال والفجوة الرقمية بني الدول، لقياس مستويات التنمية لتكنولوجيا اإل هدفيعالم واالتصال، اإل

املؤشر من عالم واالتصال، يتكون هذا وقدرة احلكومات يف االستفادة من الفرص املتاحة يف جمال تكنولوجيا اإل
فاذ لتكنولوجيا اإلعالم رئيسية، حبيث يقيس املؤشر الفرعي األول الن حماورضمن ثالث  ني، جممعمؤشر جزئي 11

نسمة، نسبة األسر  100اشرتاكات اهلاتف الثابت والنقال لكل : واالتصال ويضم مخس مؤشرات فرعية تتمثل يف

                                                            
  .118، ص مرجع سبق ذكرهشهرزاد عبيدي،   1
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اليت متلك حاسوب، نسبة األسر اليت  لديها اتصال باالنرتنت، وعرض نطاق االنرتنت الدويل لكل مستخدم 
عالم واالتصال، وتتمثل مؤشراته الفرعية فيقيس استعمال تكنولوجيا اإلأما املؤشر الفرعي الثاين  ،)Bit/ s(انرتنت 

نسمة، أما  100يف نسبة األفراد الذين يستخدمون االنرتنت، واشرتاكات النطاق العريض الثابت واملتنقل لكل 
هذه  املؤشر الثالث فيقيس مهارات استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واليت هلا القدرة يف تطبيق واستخدام

مجالية للملتحقني بالثانوية، النسبة نسبة حمو األمية، النسبة اإل: ،  ويضم املؤشرات الفرعية التاليةالتكنولوجيا
وجتدر اإلشارة أن تقرير املنتدى االقتصادي العاملي يعد حاليا من املعايري  .1اإلمجالية للملتحقني بالتعليم العايل

عالم واالتصال يف عمليات التنمية بناء على معايري األكثر مشوال لتقييم آثار االستخدام املتطور لتكنولوجيات اإل
االت، ومدى انتشار  استعماالت االنرتنت حمددة تشتمل على األمهية اليت توليها احلكومات لتحديث هذه ا

الم واالتصال على عثر مشوال وموثوقية يف العامل لتأثري تكنولوجيا اإلكويبقى هذا التقرير هو التقييم الدويل األ ،فيها
  .2عملية التنمية والقدرة التنافسية للدول

ر استعمال ، ومؤش5.14 يف اجلزائر إىل   2017عام  عالم واالتصالوقد أشار مؤشر النفاذ لتكنولوجيا اإل
. 4.673الكلي فبلغ    IDIما مؤشر أ.6.29مؤشر املهارات إىل يف حني أشار ، 3.38عالم واالتصال تكنولوجيا اإل

خرة أال تزال اجلزائر متو  ،4.32مبؤشر  2016عام  106عامليا، بعد أن كانت يف املرتبة  102حيث احتلت املرتبة 
، 7.21مبؤشر  39قطر يف املرتبة ، 7.60، مبؤشر 31اليت احتلت املرتبة  مقارنة بالدول العربية على غرار البحرين

وقد كانت املرتبة األوىل  .4.774، مبؤشر 100واملغرب يف املرتبة ، 4.82مبؤشر  99وحىت تونس اليت احتلت  املرتبة 
، أما فرنسا فاحتلت 8.74بـ  سويسرا، مث 8.85بـ  الشمالية عامليا، تليها كوريا 8.98 مبؤشر إيسالندامن نصيب 

  .20175عامليا عام  15املرتبة 
  ظهور الصيرفة االلكترونية في الجزائر وتطورها: المطلب الثالث

ومتطلبات التجارة االلكرتونية،   تسعى اجلزائر لتطوير نظامها املصريف لكي يتماشىلطاملا سعت ومازلت      
أقدم مشروع  يعود يرجع تاريخ ظهور املعامالت املصرفية اإللكرتونية يف البنوك اجلزائرية إىل فرتات خمتلفة، حيث و 

                                                            
1 Measuring the information society Report 2017, vol 1, op-cit,  Visited on : 15/12/2019 

إلكتروني أهمية تطوير وتشغيل أنظمة الفع االلكترونية الحيثة والمقاصة اآللية كآلية إلنشاء ءبنية تحتية لنظام مصرفي ومالي " شايب، حممد  2
  .384ص  ، مرجع سبق ذكره،"بالجزائر

3 Measuring the information society Report 2017, op-cit . Visited on : 20/12/2019 
4 ibid 
5 ibid 
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 .1لفرتة قصرية للغاية اشتغال ، واللذان1975سنة  مت تنصيب أول موزعني آليني لألوراقإىل أوائل السبعينيات، أين 
 من قليل عدد منها سوى ومل ينجح التجريبية، املرحلة يف ذلك بعد إجراؤها مت اليت األخرى احملاوالت وبقيت

  :نذكر الناجحة، التجارب هذه بني املشاريع، من
، متكن للزبون اجلاري متصلة باحلساب البطاقة هذهمن خالل إصدار بطاقة السحب، : تجربة بريد الجزائر -

 عام حتديد مت قدو  ك،شبا أو أي اجلزائر بريد شباك من يف اليوم جد 20000 ديف حدو  مبلغ سحب من حاملها
 لالستجابة ذه البطاقةـــــــه ويرـــــــــتط مــــــــن تـــــــــأي 2008 ةــــــسن ايةـــــــــغ إىل ذلك تأجيل ا ومت الفعلي للعمل 2005

 .2االلكرتونية ارةــــــالتج ملتطلبات
 خالل من 1989 عام يف اإللكرتوين املصريف نشاطها بدأت واليت:  CPAتجربة القرض الشعبي الجزائري  -

 إىل االنضمــام خـــالل من 1990 عام و يف اإلصدار، يف رئيسي كعضو Visa International إىل االنضمام

Mastercard International .بطاقات ويصدر القرض الشعيب اجلزائري اليوم Visa International تليب اليت 
  .3العامل عرب موزع 940000 عرب والماأل بسحب تسمح وهي، EMV معايري

  
خالل  من اإللكرتونية املصرفية اخلدمات تطوير حاول والذي :BADRتجربة بنك الفالحة والتنمية الريفية  -

 ؛4رتاج 200ل قبن لة مومقب لعمالئه فعداقة طب تقدمي 
 خدمة حمطات من الوقود لشراء خاصة إلكرتونية دفع بطاقة أنشأ الذي: BEAتجربة بنك الجزائر الخارجي  -

Naftal ؛5البنزين كبديل لقسائم 
 أن اجلزائرية البنوك أدركت ما سرعان الفردية لتطوير الصريفة االلكرتونية باجلزائر، هذه املبادرات وبعد

التشغيل، هذا ما  تكاليف وارتفاع االستثمارات، مضاعفة إىل سيؤدي املستقلة املعاجلة مراكز من العديد وجود
ومع بروز اسرتاتيجيات جديدة لتشجيع التجارة  السياق، هذا ويف. لتطور الصريفة االلكرتونية كبًحا سيشكل

النقد اآليل مر تطور الصريفة االلكرتونية يف اجلزائر بعدة مراحل، بداية من إنشاء شركة االلكرتونية بالبلد، 

                                                            
1 Bechir Sabiha, « LE DEVELOPPEMENT DE LA MONETIQUE EN ALGERIE: ETUDE 
COMPARATIVE AVEC LA TUNISIE ET LE MAROC»,  Séminaire international du mode moderne des 
payement dans les institutions financière algériennes, Université akly m’hend oulhaj, Bouira, Algerie,  2017, P 4, 
5. 

  .13يوسفي حممد، مرجع سبق ذكره، ص   2
  .14ص  نفس املرجع السابق،  3

4 Lazreg mohammed & goudih djamel torqui , « UN ESSAI D’ANALYSE SUR L’UTILISATION DE LA 
CARTE ELECTRONIQUE DE RETRAIT ET DE PAIEMENT INTERBANCAIRE (CIB) EN 
ALGERIE », Journal of economic & Financial Research, university d’Oum El Bouaghi, Algeria, 6th Issue, 
December 2016,  P 31,32. 
5 ibid, P 31,32. 
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، 1997 تقدمي البطاقة البنكية، 1996 إنشاء الشبكة النقدية مابني البنوك، 1995يف  والعالقات التلقائية بني البنوك
، وإنشاء التجمع النقدي اآليل 2006يف  اجلزائري الفورية اإلمجالية التسويةاملقاصة االلكرتونية ونظام  إنشاء نظام

  . 2014يف 
ملرور البالد بأزمة مالية ونقص السيولة يف كما أن احلكومة انتبهت لتأخر النظام املصريف خاصة يف اآلونة األخرية 

اجلديدة اليت ستعمل على نظمة املالية نتدبة لالقتصاد الرقمي وعصرنة األالبنوك، مما أدى إىل استحداث الوزارة امل
  .1ى مع متطلبات العصرعائقا لالقتصاد الوطين وال تتماش نظمة املالية اليت أصبحت تشكلعصرنة األ

   (SATIM) شركة النقد اآللي والعالقات التلقائية بين البنوك إنشاء : الفرع األول
من أجل  1995مارس  25تعد عنصرا هاما ضمن إصالح وعصرنة القطاع البنكي يف اجلزائر، أنشئت يف 

وهي شركة  ة، وحتقيق مشروع ربط بني كل املؤسسات البنكية عرب شبكة متخصصة،ـــــــالت البنكيــــرقمنة املعام
بنك  – CPAالقرض الشعيب اجلزائري   - BNAبنك اجلزائر الوطين : بنوك الثمانية اآلتيةوفرع يف الأسهم، ذات 
 BEAبنك اجلزائر اخلارجي  –CNMAالصندوق الوطين للتعاون الفالحي  - BDLك التنمية احمللية ـــــــبن -الربكة 

 20تضم حاليا  و .CNEPالصندوق الوطين للتوفري واالحتياط  - BADRك الفالحة والتنمية الريفية ــــبن –
سة بريد باإلضافة إىل مؤس بنوك خاصة 13، بنوك عامة 06 يفمتمثلة منخرطا يف شبكتها النقدية ما بني البنوك، 

  2 .اجلزائر
  :يف  SATIMوتتمثل املهام األساسية لـ  

  الدفع االلكرتوين؛ وسائلالعمل على تطوير واستعمال 
 ؛إنشاء وإدارة األرضية التقنية والتنظيمية لضمان التوافقية الكاملة بني كل متعاملي الشبكة النقدية يف اجلزائر  
 ا؛   املشاركة يف وضع القوانني بني البنكية لتسيري املنتجات النقدية ما بني البنوك بصفتها قوة فاعلة يف اقرتاحا
 ؛كية االلكرتونيةمرافقة البنك يف إصدار وتطوير املنتجات البن 
 ؛ختصيص الشيكات وبطاقات الدفع والسحب النقدي 
 مراقبة التكنولوجيا، إمتام : تنفيذ مجيع اإلجراءات اليت حتكم سري عمل نظام الدفع مبختلف مكوناته

 ؛سرعة املعامالت، و اإلجراءات

                                                            
، ندوة علمية وطنية حول واقع "اآلليات المستحدثة لترقية الخدمات المالية االلكترونية في الجزائر بين النوعية والمردودية" حممد العمري،  1

  .10 ، ص2019نوفمرب  14، اجلزائر، 1وآفاق التسويق االلكرتوين يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، جامعة سطيف 
  .24/12/2019 :تاريخ اإلطالع http://www.satim-dz.com:لشركة النقد اآليل والعالقات التلقائية بني البنوك االلكرتويناملوقع  2



 اإلعداد للدراسة الميدانية: الفصل الثالث
 

165 
 

 1اخل.... اقتصاديات التدفقات النقدية. 

   (RMI) مابين البنوكإنشاء الشبكة النقدية : الفرع الثاني
، والذي يهدف RMIبإحداث مشروع إلجياد حل للنقد بني البنوك  SATIMقامت شركة  1996سنة 

وأول مرحلة من هذا املشروع متثلت يف   ،جهزة الصراف اآليلأإىل متكني املستهلكني من سحب األموال من 
تتوزع على  ، DABإعداد شبكة نقدية إلكرتونية بني البنوك يف اجلزائر واليت تضمنت حظرية املوزعات اآللية النقدية 

  ).شبكة إرسال املعطيات( DZ.PACتصاالت كامل الشبكات البنكية والربيدية اليت تستعمل شبكة اال
خالل إنشاء الشبكة النقدية اإللكرتونية املشرتكة، إىل وضع نظام مشرتك بني  من SATIMدف شركة و       

تطوير نظام بنكي مشرتك على عمل ال: البنوك للسحب بواسطة املوزعات اآللية عرب حتقيق هدفني أساسني مها
  .2وحدة املعايري والتنظيمات املتعلقة بالبطاقةو للنقديات اإللكرتونية؛ 

  بين البنكية  ة الدفعبطاقإطالق : الفرع الثالث

دف االستجابة ملتطلبات التجارة االلكرتونية، فإن أهم خدمة جيب على املصارف تقدميها هي بطاقات 
يف البداية   ،1997ابتداء من سنة  CIBبني بنكية بطاقة البإصدار   SATIMقامت شركةالدفع اإللكرتونية، لذا 

بوجود أجهزة الصراف اآليل املنتشرة يف خمتلف ربوع الوطن واليت ، سحب فقطهذه البطاقة خمصصة لل كانت
أول جتربة للبنوك  CIBبني بنكية بطاقة التعترب وبذلك . صراف آيل 12500حوايل  2017وصل عددها بنهاية سنة 

  3:بعد استعماهلا كبطاقات سحب عرب مرحلتنيوذلك اجلزائرية يف جمال استخدام أدوات الدفع، 
كانت تستعمل بطاقة السحب إال يف الشباك اآليل البنكي واملوزع اخلاص بالبنك املصدر :األولىالمرحلة  -

  للبطاقة، مبعىن ال يستطيع حامل البطاقة السحب من جهاز بنك آخر؛

خالل هذه املرحلة مت ربط الشبكة البنكية اجلزائرية اليت تسمح بإمكانية السحب من أي  :المرحلة الثانية -
بطاقة السحب العادية  SATIMلنقود سواء كان تابع ملصدر البطاقة أو لبنك آخر، وبذلك حولت موزع آيل ل

                                                            
  .نفس املرجع السابق 1
  .نفس املرجع السابق 2

دراسة حالة بنك الفالحة : الدفع االلكتروني وأثرها على أداء البنوك التجارية الجزائريةواقع ورهانات تطبيق أنظمة "مقدم عبد اجلليل،   3
لة العاملية لالقتصاد واألعمال، مركز رفاد للدراسات واألحباث، األردن ،"-بشار –والتنمية الريفية    .178، ص 2018،  5، ج 2، ع ا
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وعملها يشبه عمل غرفة املقاصة بالبنك املركزي يف تسوية املعامالت املالية  CIBإىل بطاقة سحب ما بني البنوك 
  .بني البنوك

  الجزائرمثال لبطاقة السحب تابعة لبريد ): 4- 3(الشكل رقم 

  

  

  

Source : www.eccp.poste.dz 

يتم التعرف عليها من خالل الشعار ، واليت دفعالسحب و للداة هذه البطاقة أ أصبحت 2005 عام ويف
CIB ختزن، تعاجل وتؤمن  :الذي حتمله، كما جند فيها شعار واسم البنك املصدر هلا، مزودة مبعاجل أو شرحية

، وتكون هذه البطاقة موصولة بالشبكة النقدية مابني البنوك، فمن معلومات حول معامالت السحب والدفع
إجراء جمموعة من املعامالت على مستوى القطر اجلزائري، إما عن طريق املوزعات  من خالهلا يتمكن العميل

، أو استعماهلا يف املواقع اخل....االطالع على الرصيد، حتويل األموال، طلب شيك مثل (GAB, DAB)البنكية 
ائيات الدفع  مثل الفنادق واملتاجر والصيدليات لتجارية عن قرب أي يف احملالت التجارية التقليديةا باستخدام 

  .1االلكرتونية، أو باستخدام مواقع التجارة عن بعد أي من خالل املواقع االلكرتونية
  وصف بطاقة الدفع اإللكتروني): 5- 3(الشكل رقم 

 

 

 
 

  

Source : https://bitakati.dz/ar/page/decouvrir-la-carte-cib-p2  

                                                            
   30/12/2019: تاريخ اإلطالع، https://bitakati.dz/ar/page/ou-utiliser-ma-carte-p4: املوقع االلكرتوين للبطاقة بني بنكية  1
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جراء عملية الدفع إفي حالة ف ها،بطرق خمتلفة وفقا الستخدام ة حامل البطاقةصادقة هويميتم حتديد و و 
االسم، (جلهاز بقراءة املعطيات ويقوم برتمجة بيانات حتديد اهلوية االلكرتوين أو استعمال الصراف البنكي، يقوم ا

يف حالة عملية أما   ،)أرقام 4مكون من  رقم سري(وكذا اهلوية ) اللقب، رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصالحية
وكذلك   )تاريخ انتهاء الصالحية، CVV2 البطاقة رقم(دخال معلومات حتديد اهلوية إالدفع عن بعد يستوجب 

  . 1)أرقام 6الرقم السري املكون من (اهلوية  مصادقة معلومات
" الشرحية"تكنولوجيا   وأجهزة الدفع اإللكرتونية، فكالمها يستخدمان CIBأما فيما خيص أمان بطاقة 

ية حتديد نإمكا، وكذا السري طريقة املصادقة باستخدام شرحية األمن والرقم، باإلضافة إىل EMV املطابقة للمعيار
تتطابق مع املعايري الدولية لتأمني احلماية ضد ة الدفع االلكرتوني ةز أجهالبطاقة، كما أن  حلامل األسقف املالية

أما يف املواقع التجارية، فيتم تأمني املعامالت عرب تشفري كافة . حماوالت القرصنة واالستخدامات املشكوك فيها
وعن أمان املوزعات اآللية لألوراق النقدية، تستخدم اآلليات األمنية . قع التجارية وأرضية الدفعالتبادالت بني املوا

ا جمهزة بأدوات الردع واليقظة، وتُنصب يف  حلماية بيانات العميل الشخصية والسرية ضد حماوالت القرصنة؛ كما أ
  .2مواقع آمنة

، يف السنوات معامالت السحبيف  CIB طاقة وفيما يلي سنتناول بعض األرقام حول تطور استخدام ب
  . األخرية، يف حني سنتناول استخدام البطاقة يف عمليات الدفع الحقا

  يلآلا فر صلا ةز هجأنشاط السحب على ): 4- 3(الجدول رقم 

 

 

  
  

Source : https://giemonetique.dz/ar/activite-retrait-sur-atm/ consulté le 05/03/2020.  

                                                            
  .نفس املرجع السابق  1
   معيارEMV : من قبل املنظمات الثالثعبارة عن معيار تقين للمعامالت اليت تتم عرب البطاقات االلكرتونية، مت تأسيسه )Europay, 

Mastercard, visacard(  
  .نفس املرجع السابق 2

  السنة
 CIB  عدد بطاقات

  المتداولة
  العدد اإلجمالي ألجهزة الصرف

  بنكية العاملة اآللي البين
العدد اإلجمالي 
  لمعامالت السحب

المبلغ اإلجمالي لمعامالت 
  السحب

  دج 500.00 524 822 98  031 868 6  1370  610 449 1  2016
  دج 000.00 291 398 126  170 310 8  1443  307 607 1  2017
  دج 000.00 452 233 136  913 833 8  1441  149 346 1  2018
  دج 000.00 037 314 189 652 929 9  1621  638 530 1  2019
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من عام  يف اجلزائر CIBميكن مالحظة تزايد طفيف يف عدد بطاقات  )4-3(من خالل اجلدول رقم 
 638 530 1 بطاقة، ارتفع العدد فقط إىل 610 449 1، 2016آلخر، فبعدما كان عدد البطاقات املتداولة سنة 

، إىل 2016سنة  1370ارتفع عدد األجهزة من حبيث ف اآليل، ابالنسبة ألجهزة الصر  ونفس الشيء ،2019سنة 
تضاعف حجم معامالت السحب باستخدام البطاقة بني يظهر من اجلدول، إال أنه  .2019جهاز سنة  1621
  .، وهو ما يدل رمبا على تعود حاملي البطاقات على استخدامها يف عمليات السحب2019و 2016سنيت 

    (RTGS ) الفورية اإلجمالية التسوية نظام : الفرع الرابع
يف الوقت احلقيقي، ويتم فيه سري  إن نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبرية هو نظام تسوية املبالغ اإلمجالية

 ريالتحويالت بصفة مستمرة وعلى الفور بدون تأجيل وعلى أساس إمجايل، وقد جاء هذا النظام ملواكبة املعاي
، وقد 2006ماي  15املعدة من طرف جلنة أنظمة الدفع والتسوية على مستوى بنك التسويات الدولية، وذلك يف 

جلزائر، أن عدد ومبالغ املعامالت اليت تتم من خالل هذا النظام يف تزايد مستمر أشارت التقارير السنوية لبنك ا
 2015ه إىل يومنا هذا، وأن هناك حتكم يف هذا النظام، حيث بلغت نسبة توفر النظام سنة تشغيل يف  بدءالمنذ 
  .  1، مما يثبت اجلهود املبذولة يف جمال نظام التسوية اإلمجالية الفورية%100إىل 

 ( ATCI) الجزائر في البنوك بين االلكترونية المقاصة نظام:  الفرع الخامس
  الفورية اإلمجالية التسوية ملنظاإن عملية عصرنة نظام الدفع عرفت دفعة جديدة بإنشاء نظام مكمل 

RTGS البنوك  بني االلكرتونية هو نظام املقاصةATCI ،والذي 2006ماي  15حيز التنفيذ يف  الذي دخل ،
صكوك، حتويل مايل، اقتطاع، عمليات السحب والدفع بالبطاقات : لية لوسائل الدفع العامخيتص باملعاجلة اآل

البنكية، وذلك باستعمال وسائل متطورة مثل املاسحات الضوئية و الربجميات املختلفة، وميثل هذا النظام القسم 
دف التحسني النهائي للخدمات البنكية املقدمة للزبائن، الثاين من أنظمة الدفع املتطورة، ووفق املعايري الدولية 

و كذلك احلال بالنسبة . 2حيث تتم عملية املقاصة بصورة آلية بني البنوك باالعتماد على الربط الشبكي فيما بينها
فخالل سنة هلذا النظام، فإن تقارير بنك اجلزائر السنوية تشري إىل تطور عدد ومبالغ عمليات املقاصة االلكرتونية، 

مليون  21مليار دينار، مقابل  18753.8مليون عملية، بقيمة قدرها  22.9هذا النظام ما يعادل  ، عاجل2017
% 6.3من حيث احلجم و % 9.3، أي بارتفاع معترب بلغ 2016مليار دينار يف  17639.5عملية، بقيمة قدرها 

                                                            
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال واالهتمام بالكفاءات البشرية كمدخل لعصرنة البنوك "كرمية بن صاحل وطلحي فاطمة الزهراء،    1

  .66، ص 2018، جوان 3ع  اجلزائر، والتجارة،،  جملة مناء لالقتصاد "الجزائرية في ظل االقتصاد المعرفي
  .66، ص مرجع سبق ذكرهكرمية بن صاحل وطلحي فاطمة الزهراء،    2
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عملية،  91419، متوسط حجم يومي قدره 2017 كمتوسط يومي للتبادل، عاجل هذا النظام يفو . من حيث القيمة
من حيث أما . 2016مليار دينار يف  69.2عملية، بقيمة  82296مليار دينار، مقابل  74.7مجالية تعادل إبقيمة 

، احلصص األكرب بنسب 2017مثلت الصكوك والتحويالت اليت متت مقاصتها إلكرتونيا يف فعدد املعامالت، 
وفيما يتعلق . التوايل، من احلجم اإلمجايل ملتوسط وسائل الدفع املتبادلةعلى  %49.8و %36.2تساوي 

تاجر عرب شبكة ) 24(، مت الرتخيص يف النشاط ألربعة وعشرون 2017بالبطاقات، جتدر اإلشارة أنه خالل سنة 
لقي هذا النوع  وقد ،بالدفع عرب االنرتنت) ني املصارفبطاقات ما ب(االنرتنت، مما مسح حلاملي البطاقات املصرفية 

قبوال كبريا لدى حاملي هذه البطاقات، بفضل التسهيالت اليت يوفرها الدفع ، رواجا واسعا و 2017يف  من الدفع
بعد صدور القانون املتعلق بالتجارة خاصة إىل تسارع وترية الدفع عرب االنرتنت  سيؤديهذا ما و  ،عن بعد

  .1االلكرتونية
 )  (GIE Monétiqueنقد اآلليتجمع الإنشاء : الفرع السادس

وهو جزء من أدوات عصرنة النظام  ،يعترب وضع نظام دفع إلكرتوين فعال من أولويات السلطات العمومية اجلزائرية
لتحديد مهام و ، ليدعم هذا النهج االسرتاتيجي 2014إنشاء جتمع النقد اآليل يف جوان ي، لذلك مت البنك

وتوافقه مع  ةمنظومة النقديلف بضمان العالقة ما بني البنوك لكما أنه مكلّ ،  وصالحيات جمموع فاعلي هذا النظام
 ،بنك وبريد اجلزائر 18عضو منخرط منهم  19يتكون جتمع النقد اآليل من و  .الشبكات النقدية احمللية أو الدولية

واملعايري املطبقة يف كد من مدى تطابق املنظومات ووسائل الدفع، أيساهم فيه بنك اجلزائر كعضو غري منخرط للت
ال، طبقا للتنظيم الساري إدارة  :، واملتمثلة يفالوظائف األساسيةبعض يشرف جتمع النقد اآليل على و  ،هذا ا

، تعريف املنتجات النقدية البنكية وقواعد تطبيقها العملية، ملواصفات واخلصائص واملعايري يف جمال النقد اآليلا
ذا، جيسد .تسيري األمنو  املصادقة، هتسيري األرضية التقنية للتوجي الشفافية يف حتديد معايري  جتمع النقد اآليل و

حيث أن اهلدف هو ترقية ، ستثمار يف الصناعة النقديةوقواعد النشاط النقدي بطريقة تسمح بتحرير مبادرات اال
  .2ستعمال وسائل الدفع اإللكرتويناالنقد اآليل عن طريق تعميم 

اجلزائر جد متأخرة ، إال أنه جيب اإلشارة أن يف اجلزائر الصريفة االلكرتونيةمراحل تطور تناول هذا املطلب 
ال حىت  ا يف هذا ا ا التونسيني واملغربيني، حبيث يتعني على اجلزائر مضاعفة حجم مدفوعا مقارنة جبريا

                                                            
 :متاح على املوقع . 94، ص 2018،  بنك اجلزائر، اجلزائر، جويلية )2017التقرير السنوي (التطور االقتصادي والنقدي للجزائر   1

http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapport2017arabe.pdf.   
  .31/12/2019: تاريخ اإلطالع ،https://giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous: املوقع االلكرتوين لتجمع النقد اآليل  2
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يف فرنسا مثال . مرة للوصول إىل مستوى الدول األوروبية 750 ومرة للوصول إىل مستوى تونس،  25 ـــــااللكرتونية بـ
يقوم ). ثوان 3يتم إصدار بطاقة كل (ة ـــــمليون بطاقة مصرفي 50مع  %85نسبة الصريفة االلكرتونية تتجاوز 

ومبجرد فتح حساب مصريف . مليون سحب باستخدام البطاقات 5.6 مليون عملية دفع و 18.6 ـــــــن بـيو الفرنس
  .1ستوى البنوك الفرنسية يسمح تلقائيا  بتسليم  بطاقة مصرفية لصاحب احلسابعلى م

  الجزائرو  المعلا االلكترونية فيالتجزئة تجارة : الرابع المطلب

مبا أن حبثنا يركز فقط على التجارة اليت يكون أحد طرفيها املستهلك النهائي، فإننا سنتناول من خالل 
التجزئة االلكرتونية يف اجلزائر، بعد حتديد تطور حجم هذه التجارة يف هذا املطلب دراسة وحتليل لواقع جتارة 
يف اجلزائر، كما سنتطرق من خالل هذا املطلب إىل أهم النقاط اليت  هاالعامل، مث اإلشارة إىل أهم عوائق انتشار 

القواعد العامة  والذي يتضمن ،2018جوان يف  تناوهلا القانون اخلاص بالتجارة االلكرتونية الصادر يف اجلزائر
  . للمعامالت التجارية االلكرتونية للسلع واخلدمات

  لكترونية في العالم اإلالتجزئة تجارة : الفرع األول

 اارتفاعيعرف االلكرتونية يف العامل  التجزئة ، فإن حجم جتارةSTATISTA موقع حسب إحصائيات
 2.229 ،2017تريليون دوالر أمريكي، بينما كان يف عام  2.8بلغ حجم هذه التجارة  2018 ، ففي عامامتزايد

من جمموع جتارة % 10.2ومتثل هذه القيمة نسبة  ،2016مقارنة بعام % 24.8مبعدل ارتفاع و  تريليون دوالر أمريكي
 6.54إىل  هذه التجارةأن تصل حجم  ويتوقع ،2015عام  %7.4 ، و2016يف % 8.6التجزئة يف العامل، مقابل 

  : كما هو موضح يف الشكل املوايل  ،20222تريليون دوالر أمريكي عام 
 إلى 2014 عام من العالم أنحاء جميع في  اإللكترونية تجارة التجزئة حجم مبيعات): 6- 3(الشكل رقم 

  )األمريكية الدوالرات بمليارات( 2021 عام
  

  

  
Source : www.statista.com/topics/871/online-shopping consulté le 30/06/2020 

                                                            
1 Lazreg Mohamed, op-cit, p 6. 

  13/05/2020ذكره، تاريخ اإلطالع  املوقع االلكرتوين ملنصة بيانات األعمال العاملية، مرجع سبق  2
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حبيث  ،االلكرتونية التجزئة جتارةبة األوىل عامليا من حيث ممارسة املرت يتل منطقة آسيا واحمليط اهلادحت
ارة االلكرتونية العاملية، وهذا راجع الرتفاع الكثافة السكانية وارتفاع عدد حققت حوايل نصف إيرادات التج

يف  ،مستخدمي االنرتنت باملنطقة باإلضافة إىل التقدم التكنولوجي؛ مث تأيت أوروبا وأمريكا الشمالية يف املرتبة الثانية
تينية أعلى معدل منو يف مبيعات حني يتوقع أن تشهد األسواق الناشئة يف الشرق األوسط وأفريقيا وأمريكا الال

أما على مستوى البلدان، فقد احتلت الصني، الواليات املتحدة . 2021لكرتونية حبلول عام اإل التجزئة جتارة
 %75وقد كانت نسبة   ،األمريكية، اململكة املتحدة، اليابان وأملانيا على التوايل املراتب اخلمسة األوىل يف العامل

 20171دها، أين قام أكثر من نصف مليار صيين بعمليات شراء عرب االنرتنت عام من نصيب الصني لوح
يرجع و  .

قدر عددهم بنحو  2017لكرتونيني، ففي عام االلكرتونية إىل ارتفاع عدد املشرتين اإلالتجزئة  تزايد حجم جتارة
تزايد استخدام األجهزة احملمولة السيما بعد وهو عدد مرشح لالرتفاع يف السنوات القادمة،  ،مليار مشرتي 1.66

بشأن انتشار التسوق عرب األجهزة احملمولة يف مجيع أحناء  2016وفًقا لدراسة أجريت يف مارس و . يف التسوق
من سكان أمريكا %28من مستخدمي اإلنرتنت يرتكزون يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي و %46العامل، كان 

غاية الفصل ل هإال أن، حممول، سواء  كان هاتًفا ذكًيا أو جهازا لوحياالشمالية قد اشرتوا منتجات عرب جهاز 
كما . أجهزة الكمبيوتر املكتبية متثل الوسيلة األكثر استعماال للتسوق عرب االنرتنتبقيت ، 2017الثالث من عام 

من ٪ 53ختتلف معّدالت الشراء والتسوق عرب اإلنرتنت بشدة حسب فئة املنتج، حيث كان ما جمموعه 
. اشرتوا األعمال الفنيةهم فقط من %5بينما  ،2016قد اشرتوا كتًبا أو موسيقى عرب اإلنرتنت خالل سنة  املتسوقني

كما أن متوسط عدد معامالت الفرد السنوية عرب اإلنرتنت ليس متجانًسا أيًضا، إذ حقق املتسوقون يف آسيا ما 
  .   2عملية شراء إلكرتونية 9.2 بـالالتينية ن يف أمريكا و املتسوق قاممعاملة بينما  22.1معدله 

  في الجزائر لكترونيةاإل التجزئة واقع استخدام تجارة: الفرع الثاني

استعداد االقتصاد لدعم التسوق عرب  والذي يقيس مدى لكرتونيةاإل التجزئة باالعتماد على مؤشر جتارة
مؤشرات فرعية متمثلة يف نسبة األفراد الذين يستخدمون االنرتنت، نسبة األفراد الذين  4من خالل  االنرتنت

احتلت اجلزائر سنة لديهم حساب، عدد خوادم االنرتنت اآلمنة لكل مليون نسمة ودرجة املوثــــــــــوقية الربيديــــــــــة، 

                                                            
1 The Global B2C E-Commerce Market 2018  report, avalaible on : https://globenewswire.com/news-
release/2018/08/03/1546838/0/en/Global-B2C-E-Commerce-Market-2018-Driven-by-the-Rise-of-Mobile-
Shopping-Worldwide-and-the-Robust-Growth-of-Online-Retail-in-Emerging-Markets.html.  visited on: 
30/02/2020 

 :تاريخ اإلطالع، Internet World States    :https://www.internetworldstats.com/stats1.htm  املوقع االلكرتوين لـ  2
05/02/2020.  
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من بني  111، واملرتبة 20172دولة سنة  144من بني  85املرتبة ، و 1دولة 137عامليا من بني  95رتبة ــــــامل 2016
حسب هذه ، و UNCTAD4، وهذا حسب تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 20183سنة  دولة 151

 18جد متأخرة مقارنة بعدة اقتصاديات نامية، على غرار سنغفورة اليت احتلت املرتبة تعترب اجلزائر التقارير فإن 
صنفت هذه  حبيث، 60، وتركيا يف املرتبة 46، السعودية يف املرتبة 23عامليا، اإلمارات العربية املتحدة يف املرتبة 

سنة  UNCTADلدى  لكرتونيةاإل التجزئة اقتصاديات نامية حسب مؤشر جتارة 10الدول من بني أحسن 
عامليا،  55وريس املرتبة األوىل إفريقيا، واملرتبة دولة إفريقية، حبيث احتلت جزر امل 44ضم هذا التقرير كما   .20185

أما فيما خيص حجم معامالت التجارة  .6عامليا 81واملغرب يف املرتبة  79يف حني كان ترتيب تونس يف املرتبة 
من قبل السلطات  االلكرتونية يف اجلزائر وعدد املواقع التجارية االلكرتونية، فإنه ال تتوفر إحصائيات موثوقة

سؤولة مثل وزارة التجارة، باستثناء بعض األرقام املتوفرة يف دراسات سابقة أو يف الصحف احمللية ووكالة األنباء امل
  .اجلزائرية

ضاعف عدد املواقع االلكرتونية املختصة يف البيع قد أشار مقال منشور يف وكالة األنباء اجلزائرية إىل تف
،  2016واجليل الرابع يف  2014نرتنت خالل السنوات األخرية خاصة بعد إطالق خدميت اجليل الثالث يف عرب اال

القطاع، من  واالذي طاملا انتظره فاعل 2018 جوانشهر يف  كما أن القانون املتعلق بالتجارة االلكرتونية الصادر
ال أكثر إذ لسوق من خالل العديد من اإلجراءات اليت القانوين اجلديد ا طر هذا النصؤ سي شأنه دفع هذا ا

وعلى الرغم  .تسمح بضمان أمن التجارة االلكرتونية مع حتديد التزامات املزودين خبدمات االنرتنت واملستهلكني
باشروا منذ بداية  بلنرتنت جراءات من أجل غزو االمن ذلك إال أن فاعلي هذا امليدان مل ينتظروا مثل هذه اإل

ال اجلديد سوقا قع للبيع على االإنشاء مواب 2010 كما بدأ هذا القطاع يتسم   ،"مرحبة"نرتنت معتربين هذا ا
 .سريع هلذه السوق اجلديدة بعد أن مت رفع كل العوائق التكنولوجية والتشريعيةالنمو والاالحرتافية ببشكل تدرجيي 

لبسة والفن والديكور من األغذية واأل ابدء نرتنتوقد مت يف هذا الصدد إنشاء مواقع لبيع خمتلف املنتجات عرب اال
 ,jumia.dz, Batolis.com, vendita-dz.comمواقع  على غرار واخلدمات لكرتونيةالكهرومنزلية واإل إىل األدوات

                                                            
  .5، صمرجع سبق ذكره  عليط نصرية،  1

2 Silja Baller et al, «THE GLOBAL INFORMATION  TECHNOLOGY REPORT 2016  -INNOVATING 
IN THE DIGITAL ECONOMY- , World Economic Forum, 2016, P 16. available on: 
http://www.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf. 
3 United Nations Conference on Trade And Development , UNCTAD B2C ECOMMERCE INDEX 2018 , 
UNCTAD Technical Notes on ICT for, N 12, United nations, 2018, P 17. 
4 ibid, P 1. 
5 ibid, P9. 
6 Ibid, P 13. 
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eChrily.com,  zawwali.com, eshop.dz, guiddini.dz.. سجل لدى أحد ممارسي التجارة االلكرتونية  كما
حسب املؤسسة  2016 ـــــــــمقارنة ب %50بزيادة  2017مليون زائر للموقع شهريا سنة  1.5 قرابة Jumia.dz باجلزائر

عدد الطلبيات من ارتفـــــاع ) الدفع عند التوصيل(فيها الدفع طريقة نع متاليت مل و ) بالوطن 2014اليت استقرت سنة (
  1.طلبية شهريا 20.000ىل إ 10.000مسجلة ما بني  ا،بشكل مستمر وزيادة رقم أعماهل

الواقع يعكس زيادة ن أرغم املراتب املتخلفة اليت احتلتها اجلزائر يف التجارة االلكرتونية، إال بالتايل، و 
واليت جاءت حتت عنوان ، 2012سنة  (Webdialna)ملوقع انتشارها يف البلد تدرجييا، وهذا ما توصلت إليه دراسة 

والقائمة على وصف مفصل ملستخدمي االنرتنت  ،"والتجارة االلكرتونيةاجلزائريون متحمسون للجيل الثالث "
دف حتسني العروض القائمة وإطالق خدمات جديدة  مباجلزائر، من خالل حتديد احتياجا ومجع آرائهم وذلك 

استعداد مستخدمي االنرتنت لتبين  إىل الدراسة نتائج أشارت. اخل..مثل الدفع االلكرتوين واالنرتنت عرب اجلوال 
االنرتنت شراءها  وامستخدم اخلدمات اليت يودّ ، كما خلصت إىل أن التجارة االلكرتونية والدفع االلكرتوين

الت والصحف، وبرامج الكمبيوترنقلتذاكر الإلكرتونيا تتمثل يف  اخل،  يف حني ..، حجز الفنادق، الكتب وا
وهرات واهلدايا، تتمثل السلع يف األثاث والوس ائل االلكرتونية وااللكرتومنزلية بالدرجة األوىل، مث املالبس وا

وقع جتارة مل كما جاء يف تصريح مؤسس. 2األدوية وأدوات التجميل والفيتامينات، مستلزمات الرياضة واأللعاب
زائر، وسوف تتطور مع توفر من املرجح أن تنجح التجارة اإللكرتونية يف اجل): "Batolis( آخر لكرتونية جزائريإ

املزيد من املتطلبات، ميكننا أن نرى ذلك يف بلدان أخرى حيث أحدث نشاط التجارة اإللكرتونية ثورة يف حياة 
   .3"يف عامل معومل، وسوف يكون األمر نفسه بالنسبة لنا يف اجلزائر اليوم الناس، فنحن
  الجزائرعراقيل التجارة االلكترونية في : الفرع الثالث

فريقية تعرف اجلزائر عراقيل كثرية باملقارنة مع الدول العربية واإل، يف جمال توسيع وتطوير التجارة االلكرتونية
ا على غرار تونس واملغرب، وهذا راجع إىل كثري من العوامل حناول أن حنصرها باختصار يف النقاط التالية    4:وجارا

   4:التالية

                                                            
-http://www.aps.dz/ar/sante: ، املوقع االلكرتوين لوكالة األنباء اجلزائرية"مواقع البيع االلكتروني تغزو شبكة االنترنت في الجزائر"   1

science-technologie/57555-2018-06-08-14-36-47  ،13/05/2020: تاريخ اإلطالع.  
2 Loubna Lahmici & Aljia Djia brahimi, « Les internautes algeriens enthousiastes à la venue de la 3G et du 
e-commerce », Webdialna, wague4, P 2-8. Disponible sur le site www.webdialna.com 
 
3 Nacim Lounes et al, « Commerce Electronique en Algérie : 2018, L’année du décollage », op-cit, P 22. 

  .17/18، ص مرجع سبق ذكرهيوسفي حممد،   4
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 فاقا آادية يف البالد بتقنيات التجارة احلديثة اليت ميكن أن تفتح هلم نقص االهتمام من قبل املؤسسات االقتص
 ؛مر الذي يرهن سرعة انتشارها يف بالدنااقتصادية واسعة إال القلة القليلة وهو األ

  باإلضافة إىل  ،تكلفة أجهزة احلاسوب وتصليحهاو  يارتفاع تكاليف استخدام االنرتنت لدى املواطن اجلزائر
 مةخد جودةكما أن التكاليف املرتفعة املدفوعة مقابل   ،ألجهزةاحملية لتصليح هذا النوع من عدم وجود شركات 

 ؛االنرتنت تشكل عائقا أمام استخدام التجارة االلكرتونية بالشكل املطلوب
  ال أمام )اتصاالت اجلزائر(سياسة االحتكار اليت متارسها الدولة يف جمال خدمة االنرتنت ، وعدم فتح ا

 ؛لني آخرين نتيجة البريوقراطية أدى إىل ارتفاع تكلفة استخدام خدمة االنرتنتمتعام
  تفتقر اجلزائر لبنية حتتية حقيقية يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وختلفها عن مواكبة التطورات احلاصلة

رابع للهاتف النقال استخدام التقنيات احلديثة كخدمة االنرتنت وخدمات اجليل الثالث والالسيما التأخر يف 
 ؛وغريها

  1.5قلة تدفق سعة االنرتنت يف اجلزائر اليت تقدر بـ Mb/s  عامليا مقارنة مع دول  176حمتلة بذلك املرتبة
 ت عليناحىت مقارنة ببعض الدول املغاربية اليت تفوق ةتأخر م يوبالتايل فه ،Mb/s 10 – 4أخرى جتاوزت معدل 

ال مثل املغرب   ؛عامليا 141 حمتلة املرتبة Mb/s  2.33وتونس  ،عامليا 98حمتلة املرتبة  Mg/s 3.85يف هذا ا
  نقص يف الكفاءات واإلطارات املتحكمة يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومحاية البيانات واملعلومات

مما ينعكس سلبا على توسيع معرفة وتوعية املستهلك اجلزائري باملزايا اليت  ،الشخصية اخلاصة باألفراد واملؤسسات
 ؛توفرها التجارة االلكرتونية من حيث اإلشهار واجلودة والتنافسية العاملية للمؤسسات التجارية احمللية باجلزائر

  أسرتيك ومشروع فشل بعض الربامج واخلطط املعتمدة لتعميم استخدام خدمة االنرتنت ومن أمثلتها مشروع
التأطري احملكم الذي شاب  وسبب فشله هو عدم التنظيم و %55اجلزائر االلكرتونية والذي مل تتجاوز نسبة تنفيذه 

  .هذه العملية
  لتجارة االلكترونية في الجزائر ا أحد حوافز تطوير القانوني اإلطار :الفرع الرابع

يف  ةاحلافز لتطوير وتوسيع جمال ممارسة التجارة االلكرتونييت يصدرها املشرع ـتعترب النصوص القانونية ال
ال تعرف التجارة االلكرتونية يف اجلزائر نقلة نوعية، فبعد عدة سنوات من االنتظار،  الواقع العملي، ويف هذا ا

القواعد ، القانون اخلاص بالتجارة االلكرتونية والذي يتضمن 28يف اجلريدة الرمسية رقم  2018وان ـــصدر يف ج
ينطبق يف حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد  والذيالعامة للمعامالت التجارية االلكرتونية للسلع واخلدمات، 
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االلكرتوين من اجلنسية اجلزائرية، أو مقيم بشكل قانوين يف اجلزائر، أو شخص معنوي خاضع للقانون اجلزائري، أو 
وقد جاء يف عرض أسباب مشروع قانون التجارة االلكرتونية، أن هذا . 1يف حالة إبرام العقد أو تنفيذه يف اجلزائر

القانون يهدف إىل حتديد القواعد العامة املتعلقة بالتجارة االلكرتونية للسلع واخلدمات، إذ أن وضع منظومة 
دف إىل إرساء جو من الثقة من شتشريعية تؤطر التجارة االلكرتونية، يندرج يف إطار اإل أنه أن جراءات اليت 

  .2لتطوير االقتصاد يف بلدنا منها السيما االقتصادية ،يفضي إىل تعميم وتطوير املبادالت االلكرتونية
  3: أبواب تعلق بالتجارة االلكرتونية أربعتضمن القانون امل

 املادة  ، حبيث عرفتأحكام عامة، وتضمن مخس مواد حددت جمال تطبيق هذا القانون: الباب األول
التجارة االلكرتونية، العقد االلكرتوين، املستهلك (املصطلحات األساسية يف التجارة االلكرتونية  اخلامسة منه،

 ؛...)االلكرتوين، وسيلة الدفع االلكرتوين
 محل عنوان  ،ممارسات التجارة االلكرتونية وقسم الباب إىل سبعة فصول، الفصل األول: الباب الثاين

، الفصل الثاين تناول شروط ممارسة األنشطة التجارية، أما الفصل الثالث املعامالت التجارية العابرة للحدود
تصال االلكرتوين، والفصل الرابع جاء منظما فخصص للمتطلبات املتعلقة باملعامالت التجارية عن طريق اال

، أما نص على واجبات ومسؤوليات املورد االلكرتوين اخلامساللتزامات املستهلك االلكرتوين، يف حني الفصل 
 .الفصل السادس والسابع، فقد نظما على التوايل، الدفع يف املعامالت االلكرتونية واإلشهار االلكرتوين

 قسم إىل فصلني األول ملراقبة املوردين االلكرتونيني ومعاينة املخالفات، ، املخالفات والعقوبات: الباب الثالث
 ؛العقوبات املقررة هلاأما الفصل الثاين حدد يف اثين عشرة مادة املخالفات و 

 يتعني على األشخاص الطبيعيني واملعنويني الذين  أنه جاء فيهوالذي أحكام انتقالية، : وأخريا الباب الرابع
  . ميارسون التجارة االلكرتونية عند تاريخ نشر هذا القانون االمتثال ألحكامه يف أجل ال يتجاوز ستة أشهر

التجارة االلكرتونية هي النشاط الذي يقوم : "االلكرتونية، كما يليوقد عرف القانون اجلزائري التجارة 
مبوجبه مورد إلكرتوين باقرتاح أو ضمان توفري سلع وخدمات عن بعد ملستهلك إلكرتوين، عن طريق االتصاالت 

  2:التجارة واملتمثلة يفهذا النوع من  كما وضع املشرع يف هذا القانون شروطا ملمارسة .1"االلكرتونية

                                                            
1 Nacim Lounes et al, « Commerce Electronique en Algérie : 2018, L’année du décollage », op-cit, P 06.  

، 7 ، مج13ع ، البليدة، اجلزائر، 2جامعة البليدة ، جملة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، "التجارة االلكترونية في الجزائر"مشيت أمال،   2
  .254ص 

  .257، 256ص  نفس املرجع السابق،  3
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 ضع نشاط التجارة االلكرتونية للتسجيل يف السجل التجاري أو يف سجل الصناعات التقليدية واحلرفية، خي
حسب احلالة، ولنشر موقع إلكرتوين أو صفحة إلكرتونية على االنرتنت مستضاف يف اجلزائر، بامتداد 

«com.dz »؛  
  ؛ن صحتهلتأكد ملن يوفر املوقع االلكرتوين للمورد االلكرتوين وسائل أجيب  
  تنشأ بطاقية وطنية للموردين االلكرتونيني لدى املركز الوطين للسجل التجاري، تضم املوردين االلكرتونيني

   ؛املسجلني يف السجل التجاري، أو سجل الصناعات التقليدية واحلرفية
  طين للسجل ال ميكن ممارسة نشاط التجارة االلكرتونية إال بعد إيداع اسم النطاق لدى مصاحل املركز الو

  ؛التجاري
  تنشر البطاقية الوطنية للموردين االلكرتونيني عن طريق االتصاالت االلكرتونية وتكون يف متناول املستهلك

 .االلكرتوين

ا ةوسيلة الدفع االلكتروني كما عرف القانون اجلزائري ا طبقا للتشريع : "بأ كل وسيلة دفع مرخص 
وكان أهم ما تناوله ". 3بالدفع عن القرب أو عن بعد، عرب منظومة إلكرتونيةاملعمول به متكن صاحبها من القيام 

 :  ، ما يليمن القانون اخلاص بالتجارة االلكرتونية املتعلق بالدفع االلكرتوين الفصل السادس
  ئل يتم الدفع يف املعامالت التجارية االلكرتونية إما عن بعد أو عند تسليم املنتج، عن طريق وسا: 27املادة

ا وفقا للتشريع املعمول به عندما يكون الدفع إلكرتونيا فإنه يتم من خالل منصات دفع ؛ و الدفع املرخص 
ا من طرف البنوك املعتمدة من قبل بنك اجلزائر وبريد اجلزائر وموصولة خمصصة هلذا الغرض، منشأة ومستغلة حصريّ 

؛ أما عامل العمومي للمواصالت السلكية والالسلكيةبأي نوع من أنواع حمطات الدفع االلكرتوين عرب شبكة املت
  ؛ا  عن بعد عرب االتصاالت االلكرتونيةحصريّ فيتم  املعامالت التجارية العابرة للحدود، 

  جيب أن يكون وصل موقع االنرتنت اخلاص باملورد االلكرتوين مبنصة الدفع االلكرتونية مؤمنا : 28املادة
  ؛بواسطة نظام تصديق إلكرتوين

                                                                                                                                                                                          
من اجلريدة الرمسية للجمهورية  28من العدد  05، نشر يف الصفحة )2018لسنة   05-18أمر رقم (من قانون التجارة االلكرتونية  06ة داامل 1

 .5، ص 2018ماي  16العامة للحكومة، املطبعة الرمسية، اجلزائر، بتاريخ اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، األمانة 
 .06، ص 07نفس املرجع السابق ، املادة  2
  .5ص  ,09نفس املرجع السابق املادة  3
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  أعاله، لرقابة بنك اجلزائر  27ختضع منصات الدفع االلكرتوين املنشأة واملستغلة طبقا للمادة : 29املادة
 .1لضمان استجابتها ملتطلبات التشغيل البيين وسرية البيانات وسالمتها وأمن تبادهلا

رة االلكرتونية، إال يف تطبيق التجا اكبري   ابالرغم من أن اجلزائر سجلت تأخر ويف األخري ميكن القول أنه، 
اجلزائر يف مرحلة جديدة يأمل من خالهلا تطوير هذا النوع من التجارة دخلت أنه بفضل اعتماد هذا القانون 

         .بشكل سريع
  الجزائر يفو  لمعالا يتحليل واقع أنظمة الدفع االلكتروني ف:  الخامسالمطلب 

منافع ستنعكس سيحقق عدة  تعميم استعمال بطاقات الدفع اآليلو عصري اعتماد نظام دفع إن 
من جهة، كما ميكن التدقيق يف  تسمح بوضع حد للتهرب الضرييب يثحب ،مستقبال على االقتصاد الوطين

عامالت ال تتم عن لة املالية بكل سهولة ما دامت املحسابات التجار والشركات بصفة آلية، وختطي أزمة السيو 
  .2الكبريةعامالت مطريق األوراق النقدية خاصة بالنسبة لل

سنحاول من خالل هذا املطلب حتليل واقع أنظمة الدفع االلكرتوين يف العامل مث يف اجلزائر، من خالل 
طرح بعض اإلحصائيات اليت مت احلصول عليها من التقارير اخلاصة باهليئات املعنية خبدمة الدفع االلكرتوين يف 

  . اجلزائر، والتقارير الدولية
  االلكتروني في العالمالدفع : الفرع األول

لتصـــل  2017و  2016خالل سنيت  %12منا حجم املعامالت االلكرتونية على املستوى العاملي، بنسبة 
عدد   بلغ ، فيما3مليار دوالر، مع هيمنة استعمال البطاقات االلكرتونية على حساب األنواع األخرى 539إىل 

 3.859مليار مستخدم، حمققني ما قيمته  4.056مستخدمي الدفع االلكرتوين يف العامل مبختلف أنواعه حوايل 
مليار دوالر  1.920تعد الصني أكرب سوق ملعامالت الدفع االلكرتوين بقيمة و ؛ 2019مليار دوالر أمريكي لسنة 

مليار  0.165ر، مث اليابان يف املرتبة الثالثة بقيمة مليار دوال 0.895أمريكي، متبوعة بالواليات املتحدة بقيمة 

                                                            
 8.، ص  28،29، 27نفس املرجع السابق، املواد 1 
  ..76،  ص مرجع سبق ذكرهبلعياش ميادة وبن امساعني حياة،   2

3 Word payments 2019 report, Capgemini research institute, avalaible on: 
https://worldpaymentsreport.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/09/World-Payments-Report-WPR-2019.pdf. 
visited on: 03/01/2020.  
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 0.113مليار دوالر، و يف املرتبة اخلامسة كوريا اجلنوبية بـ  0.164دوالر،  واململكة املتحدة يف املرتبة الرابعة بقيمة 
    .1مليار دوالر أمريكي 

ففي  ، 2019ناطق لسنة أما فيما خيص أنواع أنظمة الدفع االلكرتوين املفضل استعماهلا حسب امل
األمريكيتني واهلند ومنطقة أسيا واحمليط اهلادي، يعترب الدفع عرب بطاقات االئتمان وبطاقات اخلصم الوسيلة 

من األوروبيني نظام دفع القيمة  %80يفضل األفضل لدى املتسوقني عرب االنرتنت يف هذه املناطق، يف حني 
  . Alipay  أو  PayPal املخزنة على اإلنرتنت مبا يف ذلك

  2019أنظمة الدفع االلكتروني المفضل استعمالها حسب المناطق لسنة : )7- 3 (الشكل رقم

  

  

  

  

 

 

Source : https://www.statista.com/statistics/676385/preferred-payment-methods-of-online-
shoppers-worldwide-by-region/ consulté le 12/03/2020. 

يف  اهلاتف احملمولففيما خيص الدفع عرب وعن حجم املعامالت حسب أنواع أنظمة الدفع االلكرتونية، 
مليار  400، فبعدما كان يبلغ مبليارات الدوالرات األمريكية 2019إىل  2015من  العامل، فقد تضاعف حجمها

تزايد انتشار  وما يفسر ذلك هو ؛2019كي عام يمر أمليار دوالر  1.080إىل وصل ، 2015دوالر أمريكي عام 
وأثناء  املتسوقني إلمكانية استعماله يف أي مكان وزمانواستخدام اهلواتف احملمولة عرب العامل وتفضيله من قبل 

  .املكتيبجهاز الكمبيوتر بعكس  تنقلهم،
  

   
                                                            

-https://www.statista.com/outlook/296/100/digital: املوقع االلكرتوين ملنصة بيانات األعمال العاملية 1

payments/worldwide#market-globalRevenue  ،30/01/2020: تاريخ اإلطالع. 
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   2019 إلى 2015عبر الهاتف المحمول في العالم من حجم الدفع االلكتروني : )8- 3( الشكل رقم
  

  

 

 

 

Source : https://fr.statista.com/statistiques/674439/recettes-annuelles-des-paiements-
numeriques-dans-le-monde/ consulté le : 07/03/2020 

  Bitcoinsإمجايل عدد حان يوض نييالتال نيفالشكل، Bitcoinsوفيما خيص استعمال العملة االلكرتونية 

، وعدد مستخدميها، باملاليني 2019الرابع من عام  الثالثيو  2011األول من عام  الثالثيبني  ،املتداولة يف العامل
مليون عملة يف الثالثي  18.13أين يظهر ارتفاعهما املتزايد واملستمر من عام آلخر إىل أن وصل عدد العمالت 

  .مليون مستخدم 50،  حبوايل 2019بع لسنة الرا
  

  

 

 

 

 

 
، فهو باملثل يف تطور مستمر، ففي Paypal نظام دفع القيمة املخزنة على اإلنرتنتوفيما خيص استعمال 

كما . مليون حساب 1002إىل  2018مليون، ليصل عام  686.2كان عدد احلسابات النشطة   2015سنة 

 

 Bitcoinتطور عدد مستخدمي محافظ : )10-3( الشكل رقم

إلى الثالثي الرابع  2015حول العالم من الثالثي األول من عام 
 2019من عام 

المتداولة في العالم من  Bitcoinsعدد : )9-3( الشكل رقم
إلى الثالثي الرابع من عام  2011الثالثي األول من عام 

2019 

  

Source : 
https://fr.statista.com/statistiques/665756/nombr
e-detenteurs-portefeuille-bitcoin-sur-blockchain-

monde/  consulté le 06/03/2020 

Source : 
https://fr.statista.com/statistiques/664014/nom

bre-de-bitcoins-en-circulation-monde/ 
consulté le 07/03/2020 
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 .2018مليار دوالر سنة  578، إىل 2015مليار دوالر أمريكي  سنة  281.76تضاعف حجم املعامالت من 
  ). 5-3(وذلك كما يبينه اجلدول رقم 

 من العالم حول المسجلة النشطة Paypal مستخدمي لحسابات اإلجمالي العدد): 5- 3(الجدول رقم 
   2019 إلى 2015

  

  

Source: https://fr.statista.com/statistiques/559512/paypal-comptes-dutilisateurs-actifs-
enregistres-2010/ consulté le 30/01/2020 

  في الجزائر  المتوفرةأنظمة الدفع االلكتروني : الفرع الثاني     

لتلبية االحتياجات املتزايدة للمستهلك اجلزائري يف احلصول على منتجات غري متوفرة يف احملالت 
أو حىت احمللية، جيد  BeinSport و Netflixالتقليدية، أو تسجيل اشرتاكات على املواقع األجنبية على غرار 

  .املستهلك نفسه أمام عدة خيارات للدفع
للدفع مقابل  حلوليقدم عدة  ه، كما يظهر يف الشكل فإن)Guiddini.com(فإذا أخذنا مثال موقع 

نظام  ، عرباستالم املنتجعند الدفع نقدا الدفع عرب حوالة بريدية، عن طريق الشيك،  :خدماته، تتمثل يف
Epay.dz ،بطاقات دفع بالعملة الصعبة أو الدفع عرب و عن طريق أPayPal  1.  

  Guiddini.comبدائل الدفع على موقع ): 11- 3(الشكل رقم 

 
 
 

  
  

 
Source : http://www.guiddini.com 

                                                            
  Guidini  :http://www.Guiddini.com املوقع االلكرتوين ملؤسسة  1

 2018 2017 2016 2015  السنوات

 1002 866 761 686.2 )الماليينب(عدد الحسابات النشطة 

 578 451.27 354.01 281.76 )بالمليار دوالر أمريكي( حجم المعامالت
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       بطاقات القيمة المخزنة بالعملة الصعبة. 1

ا، وعلى  تقدم جممل البنوك اجلزائرية سواء العامة أو اخلاصة، بطاقات دفع بالعملة األجنبية اليت خيتارو
ذات االستعمال العاملي الواسع، إال أن تكلفة احلصول  Mastercardأو   visacardأساسها حيصلون  على بطاقة 

أورو تودع يف حساب العميل بالعملة  1000البطاقات باهظة، حبيث تتطلب بعض البنوك من على هذا النوع 
ألف دج كحد أدىن يف حسابه اجلاري، باإلضافة إىل أن شروط احلصول عليها تكون  50الصعبة كحد أدىن، و 

ا تتطلب حد أدىن لألجور يكون عادة مرتفع جدا، لذلك يلجأ اجلزائريون إىل حلول أرخص  أكثر تعقيدا أل
املنتشرة يف منطقة اخلليج العريب والشرق   CashUبطاقةة أخرى مثل تتمثل يف احلصول على بطاقات أجنبي

، واليت تكون إما جمانا أو مقابل مبلغ رمزي بالعملة الصعبة، إال أنه Payonner أو Paysera، أو بطاقات األوسط
البطاقة وذلك بسبب  تعبئةيف هذه احلالة تظهر مشكلة أخرى أمام املستهلك اجلزائري تتعلق بإمكانية إعادة 

أورو يف السنة كحد أدىن وال  100األنظمــــــة املصرفيــــــة احملليـــــــة حبيث حيق للجزائريني احلصول من البنك على 
ميكنهم سحبها إال من خالل تقدمي دليل على السفر، لذلك يلجؤون إىل احلصول على العملة الصعبة من السوق 

م ال ميكنهم حتويل املبلغ إىل العملة احمللية أو السوداء مبعدل سعر صرف أعل ى بكثري من سعر البنك، واألسوأ أ
نفس هذه املشاكل يواجهها مستعملوا نظام الدفع االلكرتوين العاملي . صرف املبلغ بالعملة الصعبة يف اجلزائر

Paypal ، يستعملها اجلزائريون سواء   املواقع االلكرتونية اليت قبل جمموعة من هذه اخلدمة من إتاحةوذلك رغم
  . 1حىت احمللية وأاألجنبية 

 Epayالدفع عبر نظام . 2
ي أول من املؤسسات اليت فرضت نفسها يف ركن التجارة االلكرتونية، وه )Epay.dz(تعترب مؤسسة 

الذي مت تشغيله منذ أفريل  تيح هذا النظام، حبيث يعاجلة املدفوعات عرب اإلنرتنت يف اجلزائراهتمت مب منصة
 عرباهلاتف، شراء تذاكر الطريان  دفع فواتري ،بيعالشراء و لللعمالء االستفادة من بطاقة مسبقة الدفع ل ، 2012

أكثر من إىل ) Epay.dz(وقد وصل عدد املشرتكني يف نظام  ،قلتنال احلاجة إىل دون اإلنرتنت اهلاتف احملمول أو

                                                            
1 Nacim Lounes et al, « E-commerce : Le business florissant des cartes de paiement Electronique », N’tic 
web : Le magazine de nouvelles technologies, Algérie, N 136, 31 aout 2019, Disponible sur : 
http://www.nticweb.com/component/content/article/14-dossiers/9796-e-commerce-le-business-florissant-des-
cartes-de-paiement-%C3%A9lectronique.html 
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عملية يوميا أغلبها تتعلق بشحن رصيد اهلواتف النقالة، ويف  100ل متوسط يتسج، مع 2014سنة عميل  18000
 .1بني البنوك  SATIM  ستخدام منصة شركةالقدمت الشركة طلبا للحصول على املوافقة  نفس السنةبداية 

  في الجزائر   Bitcoinالدفع عبر نظام . 3
 28الصادر يف  11 -17القانون رقم ( 2018قانون املالية لسنة  فيما يتعلق حبالة اجلزائر، فقد ورد يف

مينع شراء : "ما يلي 117موقف املشرع اجلزائري من العمالت املشفرة، حيث جاء يف املادة  ،)2017ديسمرب 
ا ا ."العملة االفرتاضية وبيعها واستعماهلا وحياز العملة تلك : "ولقد عرف املشرع اجلزائري العملة االفرتاضية بأ

وهي تتميز بغياب الدعامة املادية كالقطع واألوراق ، اإلنرتنت على شبكة اإلنرتنت وااليت يستعملها مستخدم
يعاقب كل خمالف هلذا احلكم طبقا للقوانني "أقر بأنه  كما". النقدية وعمليات الدفع بالصكوك والبطاقات البنكية

  ". 2والتنظيمات السارية املفعول
  لجزائرباستعمال البطاقة بين بنكية في الدفع االلكتروني للتشغيل الفعلي ا: الفرع الثالث

 ختصيصوقد مت  ،بنكية عمليا باجلزائرني البطاقة ب باستعمال اإللكرتوين ، أصبح الدفع2016مند أكتوبر       
والكهرباء، اهلاتف الثابت شركات توزيع املاء والغاز من  هذه اخلدمة يف املرحلة األوىل للقائمني على الفوترة

يف نظام  نينخرطعدد التجار املحاليا ، يف حني وصل النقل اجلوي وبعض اإلدارات والنقال، شركات التأمني،
  .2016جتار سنة  9 تاجر مقابل 33 نكي بالدفع االلكرتوين البني

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .124، ص مرجع سبق ذكرهشهرزاد عبيدي،  1

  .54رجع سبق ذكره، جبار حمفوظ، م   2
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  التجار المنخرطين في نظام الدفع االلكتروني في الجزائرقائمة ): 6- 3(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

Source : https://www.satim.dz/e-commerce/webmarchants-certifies.html 
Consulté le : 30/04/2020. 

بنك الربكة اجلزائر، بنك السالم اجلزائري، : بنك، وهي 20 يف النظام االلكرتوين البنوكدد ـــــــيما وصل عف
ري، البنك الوطين اجلزائري، الصندوق ــــــــة، بنك التنمية احمللية، البنك اخلارجي اجلزائـــــــــبنك الفالحة والتنمية الريفي

املؤسسة العربية املصرفية،  ارة والتمويل،ـــــــسكان للتجبنك اإل، ئرير واالحتياط، القرض الشعيب اجلزاـــــــالوطين للتوفي
، Fransabank algerie ،HSBC ،Natixis algerieك اجلزائر، ـــالبنك العريب اجلزائر، بن بنك اخلليج اجلزائر،
Société générale ،Trust bank،  BNP Paribas،  1الربيد اجلزائريو .  

  الدفع عبر االنترنت باستخدام البطاقة بين بنكيةعدد وحجم معامالت .  1

لغ إمجايل ب، ومبمعاملة 494 672 حوايلنتج عن زيادة عدد التجار والبنوك املشرتكني يف النظام االلكرتوين 
  :موزعة وفًقا للجدول التايلمليون دج،   1.119يقدر حبوايل 
 

                                                            
  31/12/2019: تاريخ اإلطالع ،مرجع سبق ذكره، املوقع االلكرتوين لتجمع النقد اآليل  1

  اسم تاجر الواب  القطاع  اسم تاجر الواب  القطاع

  CNRC  اإلدارة العامة
 HOTEL ELAZIZ  خدمات الفندقة  )املركز الوطين للسجل التجاري(

  شركات التأمني

AMANA كتب، وجرائد ELWATAN  
AXA ASSURANCE  

  شركات الكهرباء، الغاز واملاء

ADE  
CAAR  SDA  

CAARAMA  SDC  
CAAT  SDE  

CACOBATPH  SDO  
CASNOS  SEAAL  

CNAS SEACO FSIE  
MACIRVIE  

 شركات االتصاالت

ALGERIE TELECOM  

  AIR ALGERIE DJEZZY  شركات النقل اجلوي
TASSILI AIRLINES  MOBILIS  

  GUIDDINI  OOREDOO  خدمات خمتلفة

  NAVSI  SARL TELETIC  مدارس

  بيع السلع
CORPOSMART  

 VFSBLOBAL  MUST خدمات التأشرية
SKINDAR 
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  عدد وحجم معامالت الدفع عبر االنترنت باستخدام البطاقة بين بنكية): 7- 3(الجدول رقم 

  

  

  
  

Source : https://giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous/activite-paiement-sur-internet 

Consulté le 02/05/2020.  

يظهر من اجلدول التزايد املستمر لعدد وحجم  معامالت الدفع االلكرتوين منذ إطالق هذه  اخلدمة، 
أشهر  3دج  يف غضون حوايل   842.02 009 15بقيمة  7366حنو  2016حيث بلغت عدد املعامالت سنة 

بقيمة   معاملة 844 107مرة، لتصل إىل  14، تضاعف عدد املعامالت بـ 2017فقط، ويف سنة 
معاملة عما كانت عليه يف  70000مالت حبوايل افنالحظ زيادة عدد املع 2018دج، أما سنة  423.40 993 267

  .مليون دج 500، إىل أكثر من 2019ة ليصل حجم املعامالت سن .دج 583.28 592 332، وبقيمة 2017
أن القطاع الذي عرف عدد أكرب من املعامالت االلكرتونية،  ،)7-3(كما يظهر من اجلدول رقم 

، 2016وارتفاعا متزايدا عرب السنوات الثالث هو قطاع االتصاالت، فبعدما كان عدد املعامالت االلكرتونية سنة 
وميكن إرجاع ذلك رمبا لتعود  ،552 141إىل  2019معاملة فقط، ارتفع عدد املعامالت ليصل سنة  6536

املستهلك اجلزائري لتعبئة رصيد املكاملات اهلاتفية عرب البطاقات، أين كان يف املاضي يستعمل بطاقات الدفع 
القطاعات األخرى، فمن املالحظ جدا من إال أنه ال ميكن إمهال التطور يف استعمال الدفع االلكرتوين يف . املسبق

خالل اجلدول ارتفاع عدد املعامالت يف خمتلف القطاعات، والذي يفسر توجه اجلزائريني إىل تبين هذه اخلدمات 
  . اجلديدة مع مرور الوقت

أن ، ويف هذا الصدد، توقع السيد جميد مسعودان، مدير جممع املنفعة االقتصادية خلدمات الدفع اآليل
السيما مع رفع العراقيل اليت حتول دون انتشار صيغة  2020سنة قيمة العمليات سرتتفع شهرا بعد شهر خالل 

ىل أرضية الدفع عن إومن بني اإلجراءات التحفيزية يذكر تسهيل االنضمام  ،الدفع االلكرتوين على املستوى الوطين
) قابلة للدفع مرة واحدة(دج  50000ىل إيت تراجعت ت السيما من خالل ختفيض حقوق االستفادة الطريق االنرتن

ممثلي املواقع اجلزائرية املتخصصة يف  تستهدفإطالق محلة حتسيسية باإلضافة إىل دج من قبل؛  500000مقابل 

خدمة   ماء/كهرباء  تأمين  نقل  اتصاالت  السنة
  خدمات  إدارية

العدد 
اإلجمالي 
  للمعامالت

  المبلغ اإلجمالي

  دج  842.02 009 15  7366  0  0  391  51  388  6536  2016
  دج 423.40 993 267 844 107  0  0  12414  2467  5677  87286  2017
  دج 583.28 592 332  982 176  0  1455  29722  6439  871  495 138  2018
  دج  361.61 870 503 480 202 056 5 432 2 806 38 342 8 292 6 552 141 2019
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وخبصوص العمليات اليت متت والقطاعات   .التجارة االلكرتونية حول أمهية االخنراط يف منظومة الدفع االلكرتوين
 150،48 بقيمة 2019وىل من سنة شهر اخلمسة األصفقة متت خالل األ 76.601ىل أن إ، أشار املسؤول املعنية

 2017مقارنة بنفس الفرتة من سنة  %71و  2018 ماي-جانفيمقارنة بفرتة %55مليون دج أي بزيادة نسبتها 
طلقت أاليت ...) التأشريةتكاليف  ز يف الفنادق وـــاحلج(ساسا يف جمال تقدمي اخلدمات أومت تسجيل هذه الزيادة .

السجالت التجارية والصندوق (دارية ىل اخلدمات اإلإضافة إصفقة  1.321 واليت بلغت، 2019فيفري شهر 
  .1% 181اليت سجلت ارتفاعا بنسبة ) الوطين للضمان االجتماعي للعمال األجراء

  باستخدام البطاقة بين بنكية نهائيات الدفع االلكترونيعدد وحجم معامالت الدفع عبر  .2 

يصف اجلدول املوايل العدد اإلمجايل لنهائيات الدفع املركبة يف احملالت التجارية، باإلضافة إىل عدد 
  : 2019إىل غاية  2016وحجم املعامالت اليت متت عرب هذه النهائيات منذ سنة 

  الدفع االلكتروني نهائيات عبر باستخدام البطاقة بين بنكية نشاط الدفع: )8-3( الجدول رقم       

  

  

  
  

Source : https://giemonetique.dz/ar/activite-paiement-sur-tpe/ 

Consulté le 02/05/2020.  

الدفع االلكرتوين عرب الرتاب الوطين،  ما نتج  ائيات، يظهر تطور عدد )8-3(من خالل اجلدول رقم 
عنه تطور يف استخدام البطاقة بني بنكية يف احملالت التقليدية اليت توفر هذه األجهزة لزبائنها، فبعدما كان عدد 

 274ليصل إىل  2019مرات سنة  4معاملة، تضاعف عدد املعامالت  65501تبلغ فقط  2016املعامالت سنة 

الذي يفضي  2018، وهذا يعود رمبا جلهود الدولة من خالل قانون املالية دج 721.11 994 916 1قيمة ، وب624
اية  ، ووضعها يف متناول املستهلكني 2019بإلزام التجار وأصحاب املهن بالتزود مبحطات الدفع االلكرتوين قبل 

م باستعمال البطاقة االلكرتونية وذلك   . بناء على طلبهم لتسمح هلم بدفع مثن مشرتيا
                                                            

-http://www.aps.dz/ar/economie/73174: نباء اجلزائريةوكالة األ، املوقع االلكرتوين ل"2019توقع زيادة معتبرة في : الدفع االلكتروني" 1

 .25/12/2019 :تاريخ االطالع، 2019
  

  لنهائياتالعدد اإلجمالي   السنة
  الدفع االلكتروني العاملة

  العدد اإلجمالي لمعامالت
  المبلغ اإلجمالي لمعامالت الدفع  الدفع

  دج 902.40 508 444  501 65 049 5  2016
  دج 368.90 775 861  694 122  985 11  2017
  دج  130.76 334 335 1  898 190  397 15  2018
  دج 721.11 994 916 1 624 274 762 23  2019
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حملة عن وضعية التجارة االلكرتونية والدفع االلكرتوين يف العامل عموما  تناولنا من خالل هذا المبحث
ويف اجلزائر بصفة خاصة، وبعد ما مت عرضه ورغم وجود فجوة رقمية واسعة بني اجلزائر والدول املتقدمة وحىت 

ال، النامية، إال أننا نثمن اجلهود اليت بذلتها احل خاصة بعد كومة اجلزائرية خالل السنوات األخرية يف هذا ا
ت، عامالامل هإضافة إىل إصدار قانون يؤطر هذ ،2016واجليل الرابع يف  2014إطالق خدميت اجليل الثالث يف 
ومع ذلك يبقى السؤال مطروح حول تقبل اجلزائريني هلذه اخلدمة اجلديدة، لذا  .وإطالق خدمة الدفع االلكرتوين

سوف نتناول يف املبحث املوايل اخلطوات املتبعة إلجراء الدراسة امليدانية اليت ستمكننا من اإلجابة على هذا 
  . التساؤل

  تصميم الدراسة الميدانية : المبحث الثاني

رئيسيني، حبيث يتمثل األول يف قياس اجتاهات املستهلك النهائي  هدفني حتقيق إىل هذه الدراسة تسعى
هذه  يف تشكيل وتغيري تأثريا هلا اليت واهلدف الثاين يتمثل يف معرفة العوامل حنو الدفع االلكرتوين يف اجلزائر،

سة االجتاهات، لذلك سيعرض هذا املبحث خطوات تصميم الدراسة امليدانية، بتناوله طرحا حملددات الدرا
عرض لفروض الدراسة واليت تظهر يف باإلضافة إىل ومنوذجها النظري والذي يضم املتغريات املختارة هلذه الدراسة، 

اختيار باإلضافة إىل ، وكذا نوع وحجم العينة املختارة، املدروستمع اشكل عالقات يف النموذج املقرتح، حتديد 
اختبار وكذا   األخري سيتم دراسة صدق وثبات أداة الدراسةأداة وأساليب مجع البيانات وطريقة حتليلها، ويف

  .التوزيع الطبيعي للبيانات

  اإلطار العام المقترح للدراسة الميدانية: األوللمطلب ا

ة املعتمدة يف اإلجرائيريف االتعيتناول هذا املطلب حمددات الدراسة امليدانية، النموذج النظري املقرتح، و 
  .املكونة للنموذج متغرياتلل هذه الدراسة

  محددات الدراسة الميدانية: الفرع األول

  :متثلت حمددات الدراسة امليدانية يف اجلوانب التالية
تقتصر الدراسة على اجتاهات املستهلكني، أي نقصد هنا دراسة االنطباع العام للمستهلك حول خدمة  .1

 .الدفع االلكرتوين، سواء استخدم أو مل يستخدم اخلدمة 
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ن يف اجلزائر و ن املقيمو الدراسة امليدانية على املستهلك اجلزائري النهائي فقط، أي يستبعد املستهلكتقتصر  .2
 ).أصحاب املؤسسات(ذوي اجلنسيات األخرى، كما يستبعد املستهلك الصناعي 

ة مت اختيار خدمة الدفع االلكرتوين باستخدام البطاقة بني بنكية، دون غريها من خدمات الدفع االلكرتوني
، الدفع عرب البطاقات االلكرتونية األخرى epay.dzأو  paypalمثل الدفع عرب (األخرى رغم توفرها يف اجلزائر 

لتزامن ويرجع سبب اختيارنا هلذا النوع من اخلدمات  ،)…Visacard, Mastercard, Payonnerمثل بطاقات 
  .سةطرح هذه اخلدمة يف السوق اجلزائرية مع فرتة اختيار موضوع الدرا

  .يتمثل اإلطار اجلغرايف هلذه الدراسة يف احلدود اجلغرافية لدولة اجلزائر: اإلطار المكاني للدراسة .3
اية شهر ديسمرب  الدراسة امليدانية متت: اإلطار الزماني للدراسة .4 يف الفرتة املمتدة بني بداية شهر أكتوبر و

2019. 

  النموذج النظري المقترح للدراسة: الفرع الثاني

القيام بدراسة معمقة لألدبيات املتعلقة مبوضوع حبثنا، وباالستعانة بالنماذج النظرية احملددة للمتغريات بعد 
املؤثرة على تبين التكنولوجيا، مت تصميم النموذج العام للدراسة والذي ميكن أن يفسر اجتاهات املستهلكني حنو 

    .ةيف السوق اجلزائري) تكنولوجي ابتكار(الدفع االلكرتوين باعتباره خدمة تكنولوجية جديدة 
هذا  لبناء منوذج الدراسة، ألنه يف نظري كأساس (TAM)منوذج تبين التكنولوجيا  االعتماد علىوقد مت 

باإلضافة إىل . فعليال السلوكالتنبؤ غري املباشر بو ، السلوكية بالنيةاملباشر  للتنبؤ مهًما متغريًا االجتاه يعدالنموذج 
االستعانة مبتغريات النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا ألنه يشمل على معظم املتغريات املوجودة ذلك مت 

ا جديدة متغريات يف النظريات املختلفة اليت حاولت شرح تبين االبتكار من قبل املستهلك، كما مت إضافة  رأينا أ
واملتمثلة يف الثقة املدركة واملخاطر املدركة، واللذان مت  ،خبدمة الدفع االلكرتوين ال ميكن التغاضي عنها صلة ذات

ما من نظرية الثقة لــ  الذين درسوا قبول واستخدام التجارة االلكرتونية من قبل ) Kim & al, 2008(االستعانة 
يشمل على ثالث أنواع حبيث  ،)12-3(ليصبح النموذج املقرتح للدراسة كما هو مبني يف الشكل  ،املستهلك

  : من املتغريات
 الدفع االلكرتوين؛ نظاماجتاهات املستهلك حنو : التابعالمتغير 

األداء املتوقع، اجلهد املتوقع، التأثريات االجتماعية، التسهيالت املتاحة، الثقة املدركة : المستقلةالمتغيرات 
 واملخاطر املدركة؛
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حبيث مت  ،اخلصائص الدميغرافية واملتمثلة يف اجلنس، السن واخلربة يف استعمال التكنولوجيا :المتغيرات المعدلة
 .اختيار هذه املتغريات استنادا إىل النظرية املوحدة لقبول وتبين التكنولوجيا

النموذج النظري للدراســــــــــــــــة):  12- 3(رقم  الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الطالبةمن إعداد : المصدر

  متغيرات الدراسةاإلجرائي لالتعريف : الفرع الثالث

من خالل إسقاط التعاريف املفاهيمية ملتغريات الدراسة على خدمة الدفع االلكرتونية، سنعتمد يف هذه 
  :التاليةجرائية اإلتعاريف ال الدراسة

 تشري إىل تقييمات املستهلك اإلجيابية أو السلبية لنظام : اتجاهات المستهلكين نحو نظام الدفع االلكتروني
الدفع االلكرتوين، حبيث تعرب هذه التقييمات عن معتقدات ومشاعر الفرد اجتاه نظام الدفع االلكرتوين، واليت 

 

 

 

 

 الجـــنــس الســــن  الخـــبـــرة
المتغیرات 

 المعدلة

 المتغیرات المستقلة

 الثقــــــة  المتـــــوقـــعة

 الجــــھـــد المتـــــوقـــع

التأثیــرات االجتمــاعیة 

 التســـھیالت المتـــاحة 

 المخاطـــر المدركــــة

  المتغیر التابع  األداء المتـــــوقـــع

اتجاھات المستھلكین نحو الدفع 
 االلكتروني

 المكون العاطفي المكون المعرفي

 المكون السلوكي
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 وعليه فإن اجتاه املستهلك حنو نظام. ترتجم إىل االستخدام الفعلي أو النية الستخدام هذا النظام يف املستقبل
 :  الدفع االلكرتوين يتكون من ثالث عناصر هي

  أي معتقدات املستهلك حول نظام الدفع االلكرتوين ؛ العنصر اخلاص باملعرفة -     

 العنصر الوجداين  أو الشعوري اجتاه نظام الدفع االلكرتوين؛ -     

  .ستخدام نظام الدفع االلكرتوينالأو النية  الفعلي العنصر السلوكي والذي يشري إىل االستخدام  -     

 هي الدرجة اليت يتوقع فيها املستهلك أنه من خالل استخدامه للدفع االلكرتوين سيحصل  :األداء المتوقع
على جمموعة من الفوائد، مثل الشعور بالراحة نتيجة بذله جهد أقل وحتمله لتكلفة أقل مقارنة بالدفع التقليدي، 

 .ريده يف أي زمان وأي مكان، وغريها من الفوائدباإلضافة للحصول على كل ما ي
 يشري إىل مدى توقع املستهلك أن استخدام الدفع االلكرتوين سهل وخال من اجلهد  :الجهد المتوقع

   .والتعقيد
 تعرب عن تأثر املستهلك بآراء األشخاص املهمني لديه حول نظام الدفع االلكرتوين أي  :التأثيرات االجتماعية

موعات العضوية مثل األهل واألصدقاء وزمالء العمل، أو تأثره  باجلماعات املرجعية، سواء تعلق األمر با
موعات الدينية واملهنية والنقابية، أو حىت موعات الثانوية مثل ا موعات اليت يطمح املستهلك إىل اا إلنتماء  ا

فيها املستهلك أنه جيب عليه استخدام الدفع االلكرتوين  إليها، أي نقصد بالتأثريات االجتماعية الدرجة اليت يعتقد
 .إرضاء هلذه اجلماعات

 وجود البنية التحتية التنظيمية والتقنية باإلضافة إىل  هي الدرجة اليت يتوقع فيها املستهلك :التسهيالت المتاحة
 املوارد واملعارف الالزمة ليسهل عليه استخدام الدفع االلكرتوين؛

 ا اعتقاد املستهلكني بأناملدركة للمستهلكني ثقة التعرف هذه الدراسة  :الثقة المدركة الدفع  معامالت على أ
م االلكرتوين املستهلك يثق بأن كل األطراف املتدخلة ستعمل على تقدمي أن أي  ،ستتم معاجلتها وفًقا لتوقعا

 :  حبيث يضم متغري الثقة املدركة  مة الدفع اإللكرتوين حسب توقعاته،خد
  ؛لن يكون لديه سلوك انتهازيسواء كان موقع إلكرتوين أو حمل جتاري حبيث : البائعالثقة يف  -
  لتوفري الضمانات الالزمة لتحقيق أمن املعامالت املالية؛: الثقة يف البىن التكنولوجية والبنوك مصدرة البطاقة -
  .حلماية املستهلك من املشاكل: الثقة يف التشريعات القانونية -
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 حنو نظام الدفع  املستهلكني اجتاهاتعامل سليب يؤثر على تعترب املخاطر املدركة : المدركة لمخاطرا
ا نعّرف لذلك. االلكرتوين الدفع االلكرتوين حمفوف باملخاطر ولن يليب التصور السليب للمستهلك بأن ها بأ

وقد . استخدامه للدفع االلكرتوينأثناء مادية أو معنوية خسارة  املستهلكقد يتكبد متطلبات األمان للمستهلك، و 
 : تكون املخاطر املدركة يف شكل

نرتنت أو تسريبها أي اخرتاق املعلومات الشخصية للمستهلك من طرف قراصنة اال: خماطر اخرتاق اخلصوصية -
   إىل أطراف أخرى؛

 إمتام عملية أثناء مفاجئة أو مؤقتة واليت تتعلق بفقد املستهلك ألمواله نتيجة حدوث أخطاء: املخاطر املالية -
ا؛   الدفع االلكرتوين، أو نتيجة سرقة املعلومات املتعلقة بالبطاقة أو سرقة البطاقة حبد ذا

 الدفع  لوصف تغري اجتاهات املستهلكني حنو نظام دميغرافية متغريات ثالث اختيار مت: المتغيرات المعدلة
استعمال البطاقات االلكرتونية؛ سواء يف عمليات الدفع املستهلك وخربته يف  وجنس سن: االلكرتوين، وهي

حبيث يفرتض . االلكرتوين أو يف عمليات مصرفية إلكرتونية أخرى مثل سحب األموال أو االطالع على الرصيد
  .املتغريات الثالثة اجتاهات املستهلكني حنو نظام الدفع االلكرتوين هذه أن تغري

  فرضيات الدراسة : المطلب الثاني

دف صيغت عرض الفرضيات اليت  ،هذا املطلب سيتم يفستنادا للنماذج املعتمدة والدراسات السابقة، ا
 يف بني املتغريات اإلجابة على اإلشكالية الرئيسة واألسئلة الفرعية هلذه الدراسة، واليت تظهر يف شكل عالقات

 :النموذج النظري املقرتح

 الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكيةحنو  سلبيةاجلزائري اجتاهات  لدى املستهلك: الفرضية األولى
  .)ثالث فرضيات فرعية(

  ؛الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكيةعن  معرفة ضعيفة اجلزائري لدى املستهلك -1.1

  ؛بني بنكيةباستعمال البطاقة  حنو الدفع االلكرتوين سليب شعوراجلزائري لدى املستهلك  -2.1

 .الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكيةحنو  سليبسلوك  اجلزائري لدى املستهلك -3.1

والذي بدوره يستند على باالعتماد على منوذج تبين التكنولوجيا الفرضية األوىل هلذه الدراسة،  صيغت
 هو ةمعين تكنولوجيا نحو لمستخدما اتجاه أن رتضوالذي يف، نظرية الفعل املنطقي، ونظرية السلوك املخطط
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ها؛ كما تشري العديد من الدراسات السابقة أن االجتاه عامل استخدام دون حتول اليت الرئيسية العوامل أحد
 Amir Hasnaoui, Frank-Mahé) و) 2015، وديع نصري(أساسي يف قبول أو رفض أي تكنولوجيا، على غرار 

Lentz, 2011) . وبالتايل ملعرفة إمكانية تبين أي تكنولوجيا جديدة من طرف املستهلكني يتوجب على الباحث
دف من خالل هذه الفرضية  إىل قياس اجتاهات املستهلكني حنو قياس االجتاهات حنو هذه التكنولوجيا، هلذا 

ل قياس األبعاد الثالثة لالجتاه، الدفع االلكرتوين باعتبارها تكنولوجيا جديدة يف السوق اجلزائرية، وذلك من خال
أين سيتم قياس درجة معرفة املستهلك بتوفر هذه اخلدمة يف اجلزائر، إحاطته باملعلومات الكافية عنها وعن طريقة 
استعماهلا، كما سنقيس شعوره حنوها، أي هل حيب استعمال هذه اخلدمة أم ال، مث سيتم قياس نية املستهلك يف 

للدفع االلكرتوين،أو االستخدام الفعلي يف حالة قام املستهلك باستخدامها فعال، مث قياس االستخدام املستقبلي 
  . رضاه عن هذه اخلدمة

على  التكنولوجيا استخداماملوحد لقبول و ذو داللة إحصائية ملتغريات النموذج  تأثرييوجد : الفرضية الثانية
  .0.05عند مستوى معنوية ، روين باستعمال البطاقة بني بنكيةـــــــالدفع االلكتحنو  اجتاهات املستهلك اجلزائري

بالرجوع إىل النظرية املوحـــــدة لقبول واستخدام التكنولوجيا، واليت تفرتض وجود جمموعة من العوامل اليت 
دت نتائجهـــــا تؤثـــــــر على املستهلك لتبين تكنولوجيا معينة، وباالستنـــــاد على بعض الدراسات الســـابقة اليت أك

، )2015 ،وديع نصري(، )2010، كمال مصطفى رويبح(أمهية دراســــة عوامل هذه النظرية، على غـــــرار دراسة 

 ,T. Ramayah, 2005(، )Amir Hasnaoui(، (Mohan V Avvari & all,2011) ،)2016،مطالي ليلى(

Frank-Mahé Lentz, 2011) (Lai Poey Chin and Zainal Ariffin Ahmad, 2015( ،و(Thanh D. 

Nguyen and Phuc A. Huynh, 2018)،  فإننا نفرتض أن اجتاهات املستهلك حنو الدفع االلكرتوين ميكن أن
ذه املتغريات واملتمثلة يف األداء املتوقع، اجلهد املتوقع، التسهيالت املتاحة والتأثريات االجتماعية وجتدر . تتأثر 

فرضية تتضمن أربع فرضيات جزئية، تتعلق كل واحدة منها بإحدى متغريات النظرية املوحدة اإلشارة أن هذه ال
  :لقبول واستخدام التكنولوجيا، وذلك على النحو التايل

باستخدام  على اجتاهات املستهلك حنو الدفع االلكرتوين ألداء المتوقعلذو داللة إحصائيـــــة  تأثريوجـــد ي -1.2
  .0.05، عنــد مستوى معنوية البطاقة بني بنكية

بالدفع االلكرتوين، كلما كانت اجتاهات  املرتبطةالفوائد املدركة من قبل املستهلك و  عدد زادكلما   أي -
  . املستهلكني إجيابية وقوية حنو الدفع االلكرتوين



 اإلعداد للدراسة الميدانية: الفصل الثالث
 

192 
 

 لدفع االلكرتويناعلــى اجتاهات املستهلك حنو  لجــــهد المتوقعلذو داللة إحصائيـــــة  تأثريوجـــد ي -2.2
  .0.05،عند مستوى معنوية باستخدام البطاقة بني بنكية

فإن هذا سوف يعمل على تكوين أي إذا توقع املستهلك أن خدمة الدفع االلكرتوين سهلة وخالية من اجلهد،  -
  .االلكرتوينالدفع حنو وقوية اجتاهات إجيابية 

 لدفع االلكرتويناعلى اجتاهات املستهلك حنو  للتأثيرات االجتماعيةذو داللة إحصائيـــــة  تأثريوجـــد ي -3.2
  .0.05عند مستوى معنوية  باستخدام البطاقة بني بنكية 

حبيث يؤثر األهل واألصدقاء والزمالء وغريهم من اجلماعات املرجعية على اجتاه املستهلك حنو الدفع  -
  .االلكرتوين

 لدفع االلكرتويناعلى اجتاهات املستهلك حنو   لتسهيالت المتاحةلذو داللة إحصائيـــــة  تأثريوجـــد ي -4.2
  .0.05عند مستوى معنوية  باستخدام البطاقة بني بنكية 

ا، وتوفر أي كلما توفرت  -  البنية التحتية الالزمة الستخدام الدفع االلكرتوين كتوفر خدمة االنرتنت وجود
واملعرفة الالزمة لدى املستهلك الستعمال الدفع االلكرتوين، كلما  االلكرتوين يف متاجر التجزئة،ائيات الدفع 

  .تكونت اجتاهات إجيابية لدى املستهلك

حنو الدفع  اجلزائري تغريات منوذج الثقة على اجتاهات املستهلكمل ذو داللة إحصائية يوجد تأثري :الفرضية الثالثة
   .0.05عند مستوى معنوية  باستخدام البطاقة بني بنكية، االلكرتوين

مثل الفرضية السابقة، صيغت هذه الفرضية لغرض حتديد العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف اجتاهات 
 & Kimاملستهلكني حنو الدفع االلكرتوين، وقد مت االستعانة يف هذه الفرضية على متغريات منوذج الثقة لـ 

al,2008 ومبا أن متغري الفوائد املتصورة حيمل نفس املعىن  ، الفوائد املتصورة والثقة،ةاملخاطر املتصور يف ، واملتمثلة
ملتغري الفوائد املدركة للنظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا والذي مت دراسته يف الفرضية السابقة، فإننا يف 

. ينهذه الفرضية سندرس فقط أثر الثقة املدركة واملخاطر املدركة للمستهلك على اجتاهاته حنو الدفع االلكرتو 
  : لذلك تتضمن هذه الفرضية فرضيتني فرعيتني
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باستخدام  على اجتاهات املستهلك حنو الدفع االلكرتوين ةـة المدركـلثقلذو داللة إحصائيـــــة  رــتأثيد جو ي -  1.3
  .0.05عند مستوى معنوية البطاقة بني بنكية، 

 Thanh D. Nguyen and(، )2010، كمال مصطفى رويبح(حبيث توصلت عدة دراسات سابقة، على غرار  -

Phuc A. Huynh, 2018(، )Amir Hasnaoui, Frank-Mahé Lentz, 2011(،)Lai Poey Chin and 

Zainal, 2015 Ariffin Ahmad(،, 2016)  Lazreg Mohammed & Goudih Djamel torqui(،  أن
أي كلما زادت ثقة املستهلك يف . الشعور بالثقة عامل مهم يؤثر يف اجتاه استخدام التكنولوجيا مبختلف أنواعها

  . خدمة الدفع االلكرتوين، كلما كانت اجتاهاته حنوها موجبة وقوية

 اللكرتوينحنو الدفع اعلى اجتاهات املستهلك  لمخاطر المدركةلذو داللة إحصائيـــــة  تأثريوجـــد ي -2.3
  .0.05عند مستوى معنوية باستخدام البطاقة بني بنكية، 

 Osama Ahmed، )2016خالد محمد حسن النعيمي سنة (وهذا باالستناد على دراسات  -

Abdelkader,2015) (،  & all, 2005)  (T. Ramayah (Lazreg Mohammed & Goudih Djamel 

torqui, 2016),  ، للمخاطر املدركة على اجتاهات املستهلكنيإىل وجود أثر اليت توصلت .  

الدفع ، بني اجتاهات املستهلكني حنو 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :الفرضية الرابعة
جزئية تتفرع هذه الفرضية إىل ثالث فرضيات و . ملتغريات الدميغرافيةبداللة اباستخدام البطاقة بني بنكية  االلكرتوين

  :كالتايلهي  

الدفع ، بني اجتاهات املستهلكني حنو 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  - 1.4
   متغري اجلنس؛بداللة باستخدام البطاقة بني بنكية االلكرتوين 

الدفع ، بني اجتاهات املستهلكني حنو 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -2.4
  ؛الفئة العمريةمتغري بداللة  باستخدام البطاقة بني بنكية  االلكرتوين

الدفع ، بني اجتاهات املستهلكني حنو 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -3.4
  ؛اخلربةمتغري بداللة  باستخدام البطاقة بني بنكية االلكرتوين
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ميدان التسويق، إذ تعترب متغريات ضرورية لتقسيم تستخدم املتغريات الدميغرافية على نطاق واسع يف 
السوق إىل قطاعات متجانسة، متكن املؤسسات من زيادة فعالية أنشطتها التسويقية من خالل استهداف األجزاء 

النموذج املوحد  وعلى هذا األساس، وبالرجوع إىل. السوقية املتوافقة مع أهداف وقدرات وإمكانيات املؤسسة
ينص على أن اجتاهات املستهلكني حنو أي تكنولوجيا ختتلف باختالف ، الذي االتكنولوجي لقبول واستخدام

املتغريات الدميغرافية، املتمثلة يف اجلنس، السن، اخلربة يف استعمال التكنولوجيا وطواعية االستخدام، فإننا اخرتنا يف 
ربة يف التكنولوجيا، يف حني استغنينا عن متغري هذه الدراسة ثالث متغريات دميغرافية واملتمثلة يف السن واجلنس واخل

طواعية االستخدام، كون املستهلك يستخدم الدفع االلكرتوين بشكل طوعي أي أنه غري جمرب على استعمال هذه 
كما استندت هذه الفرضية على بعض الدراسات السابقة اليت أثبتت وجود اختالف يف تبين   .التكنولوجيا

 Osama(، )2016مطالي ليلى، (ريات اجلنس، السن واخلربة يف التكنولوجيا، على غرار التكنولوجيا تعزى ملتغ

Ahmed Abdelkader, 2015( ،) ،ويف  .)2010 ،كمال مصطفى رويبح(، )2012كمال رويبح وحسن عباس
ا اجلزئية، فإن هذا  والسلبية يف فئة ساعد يف معرفة تركز االجتاهات اإلجيابية يسحال تأكيد الفرضية الرابعة وفرضيا

، وبالتايل ميكن للجهات املعنية بتسويق خدمة الدفع االلكرتوين، االستفادة من أو فئات معينة من املستهلكني
هذه الدراسة لتجزئة سوق الدفع االلكرتوين يف اجلزائر حسب النتائج املتوصل إليها، والرفع من فعالية أنشطتها 

  .تسويقية تتوافق مع خصوصية كل قطاع سوقي مستهدف التسويقية، من خالل صياغة اسرتاتيجيات
 مجتمع وعينة الدراسة: المطلب الثالث

تمع الدراسة وكذا نوع وحجم العينة املدروسة     . يستعرض هذا املطلب حتديدا 
  مجتمع الدراسة: الفرع األول

واملرتبطة جبمع يعرف جمتمع البحث أنه جمموع املفردات أو العناصر اليت تقع ضمن اهتمام الباحث 
تمع يرتبط باملعلومات اليت يريد الباحث جتميعها . 1املعلومات احملددة عن املشكلة  دف وبالتايل فإن حتديد ا
على هذا األساس ومن منطلق أن إشكالية هذه الدراسة تتعلق بقياس اجتاهات  إجياد حلول للمشكلة املدروسة،

م؛ نعرف جمتمع هذه املستهلكني حنو الدفع االلكرتوين يف اجل زائر وحتديد العوامل اليت ميكن أن تؤثر على اجتاها
جميع المستخدمين الفعليين والمحتملين لخدمة الدفع االلكتروني باستعمال البطاقة بين "الدراسة بأنه

   ."بنكية، في مختلف المدن الجزائرية، في فترة إجراء الدراسة الميدانية، والمطلوب جمع المعلومات عنهم
                                                            

  .66، ص مرجع سبق ذكرهأنيس أمحد عبد اهللا،   1
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تمع املستهدف، وتشتته وانتشاره، باإلضافة إىل قيدي التكلفة والوقت فإنه ال لكن  نظرا لكرب حجم ا
تمع، لذلك مت اللجوء إىل أسلوب املعاينة، والذي سيسمح لنا بانتقاء  ميكن إجراء مسح شامل على كل أفراد ا

تمع املدروس تطبق عليها هذه الدراسة   .عينة فرعية من ا
  نوع وحجم عينة الدراسة: الثاني الفرع

أمهية القرار بالنسبة : يتوقف على عدة عوامل من بينها حتديد نوع وحجم العينة،فإن  Malhotraحسب 
للباحث، طبيعة البحث وأمهيتها، عدد املتغريات املدروسة، كيفية حتليل النتائج، جمال الثقة املطلوب يف الدراسة، 

هذا من . 1الوقت املتاحو  راسات السابقة، باإلضافة إىل اإلمكانيات املادية املتوفرة،حجم العينات املستعملة يف الد
ناحية البحث يف حد ذاته، أما من ناحية جمتمع الدراسة فإن وجود أو عدم وجود إطار نظري للمعاينة يؤثر على 

   2.أسلوب وحجم العينة
  نوع العينة . 1

ا، قائمة تضم كل املستهلكني  توفر نظرا لعدم الذين قاموا بعملية الدفع االلكرتوين أو احملتمل أن يقوموا 
املعاينـــــــــة غري االحتمالية، واليت تعترب مناسبة يف حالة عدم وجود إطـــــار للمجتمع  بطريقة الدراسة هذه أجريت

تمع سرة أو حبيث اعتمد على العينة املي .املدروس أي عدم القدرة على حتديد وتعريف مفردات ا
ا   Convenient sampleاملالئمة العينة اليت تشمل : "كنوع من أنواع العينات غري احتمالية، واليت تعرف بأ

كما يعود اختيار هذا النوع . 3"املفردات املتاحة من جمتمع البحث واليت يسهل على الباحث جتميع البيانات منها
لكن مع احلرص . قيدي امليزانية والوقت املتاحني إلمتام الدراسة من العينات إىل سهولة الوصول إليها، باإلضافة إىل

كال اجلنسني ومن  من املستجوبني اختيار مت على أن تتضمن العينة خمتلف فئات اخلصائص الدميغرافية، حبيث
  .فئات عمرية، مهنية، وتعليمية خمتلفة مع استوفائهم  لعنصر املعاينة

 تمع املستهدف 18تتمثل يف املستهلكني من ذكور وإناث والذين يفوق سنهم : عنصر المعاينة  ،سنة يف ا
  .أو البنوك اجلزائرية اجلزائر بريدى بطاقات الدفع االلكرتونية من العتباره السن القانوين للحصول عل

                                                            
1 Naresh Malhotra et al, op-cit,  P 448. 

أطروحة ، "دراسة قطاع الصناعات اإللكترونية: استخدام العالمة التجارية كأداة لتطوير تنافسية المؤسسات الجزائرية"عبد الرحيم زديوي،   2
 134، ص 2016/2017، اجلزائر،  1دكتوراه، ختصص تسويق، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف 

دراسة ميدانية لعينة من المستهلكين : الت التسويقية الحديثة على االتجاهات الشرائية للمستهلكينأثر توجهات االتصا"حدوش منري،   3
تسيري، جامعة البليدة ، أطروحة دكتوراه، ختصص تسويق، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ال"للعالمات التجارية للسيارات في الجزائر

  .  274ص  ،2017/2018، اجلزائر، 2
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 ن الذين حيتمل املستهلكو يات اجلزائر، أين يقطن تتمثل وحدة املعاينة هلذه الدراسة يف كل وال: وحدة المعاينة
 .يف الدفع االلكرتوين  بني بنكية بطاقةالأن يقوموا باستخدام 

  حجم العينة .2

الذي ينص أن حجم العينة يعتمد على  Paurav Shukla, 2008حدد حجم عينة الدراسة، وفقا القرتاح      
مفردة، يف حني تتطلب  1000نوع الدراسة اليت يتم إجراؤها، فقد تتطلب أحباث حتديد املشكالت عينة تضم 

كما مت االعتماد على . 1مفردة 500إىل  300األحباث اليت تسعى إلجياد حلول للمشكالت البحثية عينة من 
  :املمكن استخدامها يف حبوث التسويق، وفق اجلدول التايل Malhotra, 2017األحجام اليت حددها 

  حجم العينات المستخدم في دراسات بحوث التسويق): 9- 3(جدول رقم 

  

  

  

  
  

Source: Naresh K. Malhotra et al, op-cit, P418 

تتعلق بقياس اجتاهات املستهلكني حنو الدفع االلكرتوين يف فباعتبار أن هذه الدراسة حتاول إجياد حل ملشكلة      
م؛   500و  300فاحلجم النموذجي لعينة الدراسة يرتاوح بني اجلزائر وحتديد العوامل اليت ميكن أن تؤثر على اجتاها

مفردة لضمان احلصول  350ديد حجم عينة الدراسة بـ مفردة، لذلك فقد مت حت 200مفردة، و احلد األدىن هو 
  .       على احلد األدىن من االستبيانات الصاحلة للتحليل بعد فرزها

  أساليب قياس متغيرات الدراسة وجمع البيانات: الرابعالمطلب 

تمع والعينة اليت سيجمع منها املعلومات اخلاصة بالدراسة، سيتم يف هذا  أداة  املطلب حتديدبعد حتديد ا
  .أسلوب مجع البيانات وأسلوب قياسهاو 

  
  

                                                            
1 Paurav Shukla, op-cit. P 55. 

  الحجم النموذجي للعينة  الحد األدنى لحجم العينة  نوع الدراسة
  المشكلة تحديد

  األسواق المحتملة :مثال
500  1000 -2500  

  إيجاد حلول لمشكلة
  ارتفاع األسعار: مثال

200  300 – 500  

  500 - 300  200  اختبار نماذج المنتجات

  500 - 300  200  اختبار الدراسات التسويقية

  300 - 200  150  اختبارات التلفاز، اإلذاعة واإلعالنات التقليدية وااللكترونية
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  أداة جمع البيانات: الفرع األول

يف هذه الدراسة على األسلوب األكثر  االعتمادمت ، بغرض مجع البيانات األولية من العينة املدروسة
إذ يعترب هذا  ،اإلستبانةأسلوب التقرير الذاتي أو انتشارا واستخداما يف حقل سلوك املستهلك، واملتمثل يف 

كما يعود اختيارنا   سية للمستهلك مبا فيها االجتاهات،األخري أفضل أسلوب جلمع البيانات حول الرتكيبات النف
البيانات، يضمن الدقة والسرعة يف مجع، تسجيل  جلمع منظم موحد وأسلوب منوذج: "هلذه األداة العتبارها

  ". 1إمكانية مقارنتهاومعاجلة البيانات باإلضافة إىل 
مبدئية  أسئلةة قائم تصممبناء االستبيان النهائي للدراسة عرب ثالث مراحل؛ يف املرحلة األوىل  متوقد 

صياغة املقاييس اخلاصة بكل متغري، باالعتماد على انطالقا من املتغريات املكونة لنموذج الدراسة، حبيث مت 
 , Fishbein & ajzen(مدة يف هذه الدراسة، واملتمثلة يف مقياس طورها أصحاب النماذج املعتاملقاييس اليت 

متغريات األداء املتوقع، لقياس ) Venkatesh & al, 2003, 2012(لقياس اجتاهات املستهلكني، مقياس ) 2015
  (Kim & al, 2008, 2010)اجلهد املتوقع، التأثريات االجتماعية والتسهيالت املتاحة، باإلضافة إىل مقياس 

كما مت ،مع سياق نظام الدفع االلكرتوين لتتناسب قليال تعديلهالقياس متغريات الثقة واملخاطر املدركة، مع 
االستعانة ببعض الفقرات األخرى من دراسات سابقة، هلا عالقة مبوضوع الدفع االلكرتوين أو التجارة االلكرتونية، 

مت عرض االستبيان على األستاذ املشرف وبعض األساتذة  مث يف املرحلة الثانية. ليتم إعداد االستبيان املبدئي
املالحظات  علىواستنادا  ،)01حق انظر املل(املتخصصني بغرض حتكيمه والتحقق من مدى مصداقيته 

 بصياغة أجريت بعض التعديالت اليت كانت معظمها مرتبطة احلصول عليها من قبلهم،والتعليقات اليت مت 
يف حني ركزت املرحلة الثالثة على سهولة فهم العبارات من قبل املستجوبني،  ،عام شكلب االستبيان وبنية الفقرات

خمتلفني يف اجلنس والفئة  فرد، 20لذلك مت إجراء دراسة استكشافية عرب توزيع االستبيان على عينة تتكون من 
العمرية واملستوى التعليمي لضمان فهم أسئلة االستبيان من قبل املستجوبني باختالف خصائصهم؛ حبيث 

ليتم  ،وقد مت إعادة صياغة األسئلة الغري مفهومة  الكشف عن بعض العبارات الغامضة،ساعدت هذه املرحلة يف
  ). 02أنظر امللحق ( يف األخري إعداد االستبيان النهائي للدراسة

  
  

                                                            
1 Naresh Malhotra et al, op-cit,  P 374. 
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  طريقة توزيع االستبيان : الفرع الثاني

نظرا ألن البحث يتعلق بدراسة اجتاهات املستهلكني حنو ابتكار تكنولوجي، وبغية إضفاء اجلانب 
ن التكنولوجي على الدراسة امليدانية، ونظرا للمزايا العديدة اليت توفرها طريقة توزيع االستبيان عرب االنرتنت، سواء م

حيث التكلفة واملرونة، معدل االستجابة، إمكانية الوصول لكل مناطق القطر اجلزائري، كمية البيانات املمكن 
ــدام هذه الطريقة يف السنوات األخرية بشكل كبري يف وباإلضافة إىل زيادة استخـــ. اخل...مجعها والسرعة يف مجعها،

لذلك مت إعداد  االنرتنت هو املفضل هلذه الدراسة؛انات عرب الدراسات األكادميية، فقد كان أسلـــوب مجع البي
، مث إرسال الرابط اخلاص باالستبيان  Google formsاالستبيـــان بالصيغة االلكرتونية باالعتماد على موقع

)https://forms.gle/fFcoBtvRgLzKCXMm8( عن طريق الربيد االلكرتوين ومواقع التواصل االجتماعي على ،
إىل األصدقاء والزمالء، مرفقا برسالة نصية ندعوهم فيها بالتكرم باإلجابة ,Facebook, whatsapp  Viberغرار 

الثلج  ومشاركته مع معارفهم باالعتماد على تقنية كرة ة يف نشره، بإرسال الرابط بدورهمعلى االستبيان واملساعد
Snowballing موعات ،ليصل الرابط إىل أكرب عدد ممكن من املستجوبني مع  ؛إضافة إىل نشر الرابط يف بعض ا

اشرتاط مأل االستبيان بالكامل ليتمكن املستجوب من إرسال الرد أوتوماتيكيا، وبالتايل مت إقصاء االستبيانات 
حلصول على قاعدة بيانات تضم البيانات اخلاصة باألفراد االلكرتونية غري املناسبة للتحليل بطريقة آلية، وا

 .استبيان إلكرتوين 200توصلنا إىل مجع  31/12/2019حبيث إىل غاية تاريخ . املستجوبة عن طريق االنرتنت
من االستبيانات الورقية باستعمال املقابلة الشخصية، وباالستعانة  150يف نفس الوقت، مت توزيع    

م ال يستعملون  يف خمتلفببعض الزمالء واألصدقاء  ربوع الوطن، ذلك للوصول إىل األفراد الذين من احملتمل أ
تبيانات وبعد اسرتجاع االس ،وإزالة اللبس والغموض عنهااالنرتنت، ولتفسري أسئلة االستبيان إن تطلب األمر 

استبيان من أصل  13واليت كان عددها ( الورقية ومراجعتها، مت استبعاد االستبيانات غري الصاحلة للتحليل
ا إىل قاعدة البيانات احملصلة من ردود االستبيانات االلكرتونية)150 ، ليصبح عدد االستبيانات ، وإضافة بيانا

  .  استبيان 337الصاحلة للدراسة 
  دسة االستبيانهن: الفرع الثالث

إال أن املفتوحة،  -املغلقة، واملغلقة: يضم األنواع الثالثة لألسئلة والذي العربية باللغة صياغة االستبيان مت
يب االختيار بني اإلجابات احملددة مسبقا، إما إجابة  أغلبها كان من نوع األسئلة املغلقة واليت تتطلب من ا
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دف احلصول . 1واحدة أو أكثر على إجابات واضحة وحمددة يسهل تبويبها ومجعها يف جداول إحصائية وذلك 
  .لتحليلها

 التجاوب حسن التعاون، على املستجوبني فيها حث الدراسة، تعريفية مبوضوع بفقرة االستبيان تقدمي مت
، يضم احملور )10-3أنظر اجلدول (فقرة موزعة على أربع حماور  51وتضمن االستبيان  ،اإلجابة يف والصدق
أما احملور الثاين والثالث فيشتمل على أسئلة متعلقة باملتغريات  ؛أسئلة متهيدية للدخول يف موضوع الدراسةاألول 

للدراسة، ويقسم كل حمور إىل أجزاء حسب أبعاد كل متغري، وكل جزء ) املتغري التابع واملتغريات املستقلة(األساسية 
املستهلكني حنو  قياس اجتاهاتحبيث خصص احملور الثاين ل. يكرت اخلماسييضم عدة عبارات تقاس على سلم ل

مث احملور الثالث تناول  ؛الدفع االلكرتوين، اشتمل على جمموعة من العبارات مقسمة على األبعاد الثالثة لالجتاهات
متغريات أساسية، حيوي   6املستهلكني حنو الدفع االلكرتوين، وينقسم إىل يف اجتاهات اليت ميكن أن تؤثر العوامل 

 سة،ادر العينة لأسئلة خاصة بالبيانات الشخصية فقد ضم  كل متغري على عدة عبارات، أما بالنسبة للمحور الرابع
الفئة العمرية، املستوى التعليمي، الوضعية املهنية، الدخل الشهري، اجلنس، : حسب ،هاهدف إىل توصيفي والذي
  :بة استمارة االستبيانواجلدول املوايل يوضح تركي. اخلربة

  تركيبة استمارة االستبيان): 10- 3(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

   من إعداد الطالبة: المصدر
                                                            

  .72،  ص مرجع سبق كره، أنيس أمحد عبد اهللا  1

  أرقام الفقرات  عدد العبارات  األبعاد  المتغير  المحور
  3 -1  3  /  األسئلة التمهيدية  األول

اجتاهات املستهلكني حنو   الثاني
  الدفع االلكرتوين

  6 - 4  3  البعد املعريف
  9 -7  3  البعد العاطفي
  13 - 10  4  البعد السلوكي

  الثالث
اجتاهات  العوامل املؤثرة يف

املستهلكني حنو الدفع 
  االلكرتوين

  18- 14  5  األداء املتوقع
  22 – 19  4  اجلهد املتوقع

  26 - 23  4  التأثريات االجتماعي
  30 -27  4  التسهيالت املتاحة

  38 -31  8  الثقة املدركة
  46 - 39  8  املخاطر املدركة

العمرية، املستوى العلمي، اجلنس، الفئة   املتغريات الدميغرافية  الرابع
  51 - 47  5  الوضعية املهنية، الدخل الشهري
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 أساليب قياس متغيرات الدراسة: الفرع الرابع 

جلعل االستبيان عملي وبسيط ولتسهيل اإلجابة عل املستجوبني، مت قياس متغريات الدراسة باالعتماد 
حبيث يسمح للمستجوب بتحديد درجة موافقته أو ، 5و  1درجات ترتاوح بني  5 سلم ليكرت املتكون منعلى 

 إىل 2 املطلقة، املوافقة عدم إىل 1 الدرجة تشري حيثعدم موافقته على كل عبارة، باالختيار من مخس درجات، 
أما فيما خيص األسئلة التمهيدية، واملتغريات  .املطلقة املوافقة إىل  5و إىل املوافقة 4 احلياد، إىل 3 املوافقة، عدم

الدميغرافية فقد مت االعتماد على السالمل االمسية واليت هلا عدد حمدد من الفئات دون أن يكون أي وزن هلذه 
  .دف تصنيف العينة املدروسة حسب هذه الفئات دون أفضليةالفئات، وإمنا 

   المستخدمة في الدراسة أدوات التحليل اإلحصائي : الفرع الخامس
 Excelبعد مجع البيانات األولية باستعمال االستبيان، مت معاجلة هذه البيانات باالعتماد على برنامج 

بناء على أهداف، طبيعة وفرضيات الدراسة و ، )25اإلصدار(  SPSSاالجتماعیة برنامج احلزم اإلحصائية للعلومو 
 :املناسبة لتحليل هذه البيانات، واملتمثلة يف األساليب اإلحصائية حتديدمت 
 الختبار ثبات االستبيان، حبيث يقصد بثبات االستبيان، أن يعطي االختبار  :اختبار معامل ألفا كرونباخ

موعة ويف نفس الظروف، يف وقت الحق، علما أن  ا يف حال متت إعادة استخدامه على نفس ا النتائج ذا
 .فما فوق 0.60معامل الثبات املقبول هو 

  اختبار الطبيعيةTest of normality :ت تتوزع حسب التوزيع الطبيعي باستخدام للتأكد من أن البيانا
 . ملعاجلة بيانات الدراسةولالختيار بني االختبارات املعلمية والالمعلمية  الشكل البياين

 حبيث مت االستعانة باألساليب التالية اء صورة عامة عن العينة املدروسة،إلعط: أساليب اإلحصاء الوصفي :
لتحديد مستوى  احلسايب املرجح املتوسطمقايس النزعة املركزية املتمثلة يف  ؛التوزيع التكراري والنسب املئوية

، واملنوال الذي يعرب عن العدد األكثر تكرارا يف جمموعة من البيانات؛ ومقاييس التشتت واملتمثلة يف التغريات
 طول لتحديد ،دىعطاء صورة عن مدى االنسجام بني إجابات العينة املدروسة واملإل املرجح االحنراف املعياري

 بني املدى حسابحبيث مت  االستبيان، من احملور الثاين والثالث يف املستخدمة اخلماسي ليكرت مقياس خاليا
اخللية  طول على األخري يف للحصول املقياس درجات عدد تقسيمه علىو  ،)4=1– 5(قيمة  وأصغر أكرب

 األعلى احلد لتحديد وذلك )1(املقياس يف قيمة أقل إىل القيمة هذه م إضافةــــد ذلك تــــبع ،)0.8= 4/5( الصحيحة
  :يلي كما الفئات أو اخلاليا طول أصبح وهكذا ،)1.8=0.8+1(فئة  أو خلية ألول
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طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي) : 11- 3(الجدول رقم   

  

  

  

 من إعداد الطالبة: المصدر

 واملتمثلة يف األساليب التالية: أساليب اإلحصاء االستداللي : 
صدق املقاييس من  للتأكد منمت استعماله أوال : Pearson Correlationمعامل ارتباط كارل بيرسون  -

ينتمي إليه، مث بني خالل قياس مدى ارتباط كل عبارة من عبارات االستبيان مع الدرجة الكلية للمحور الذي 
وهو مقياس  التابعة واملستقلة؛ تغرياتامللدراسة العالقة بني عبارات الدراسة والدرجة الكلية لالستبيان؛ مث استعمل 

وهذه القيمة تدل على قوة أو ضعف العالقة بني  )1(+و  )1- ( العالقة بني متغريين، يأخذ قيما ترتاوح بنيلدرجة 
املتغريين، فإذا كانت القيمة كبرية كفاية بغض النظر عن اإلشارة فإن العالقة بني املتغريين قوية، أما إشارة معامل 

ا تدل على اجتاه العالقة بني املتغريين فإذا كانت اإلشارة موجبة فإن العالقة بني املتغريين طر  دية أما إذا  االرتباط فإ
  :كانت اإلشارة سالبة فإن العالقة بني املتغريين عكسية، وميكن تقييم قيمة معامل االرتباط كما يلي

  تقييم قيم معامل االرتباط): 12- 3(الجدول رقم 
  
  

  ، عامل الكتب احلديث،spssمدخل إلى تحليل البيانات باستخدام خالد حممد السواغي، :  المصدر
  138، ص2011األردن،  

ميِكن من معرفة  مدى تأثري املتغريات املستقلة كل منها :  Regression Analysisالتحديد) التفسير(معامل  -
  .بصورة منفردة على املتغري التابع

الختبار معنوية الفروق بني جمموعتني يف :Independent samples T-testلعينتين مستقلتين  t اختبار -
  .  املتغري التابع

  مجال التقييم المتوسط  ال السلبيــــــالمج
  مجال التقييم الجيد  أو المقبول

  5.00 إىل 4.21  4.20 إىل 3.41  3.40 إىل 2.61  2.60 إىل 1.81  1.8 إىل 1

  أوافق بشدة  أوافق  حمايد  ال أوافق  ال أوافق بشدة
 

  عالقة قوية  عالقة متوسطة   عالقة ضعيفة
0.3 < R < 0  0.7 < R < 0.3  1< R < 0.7  
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الختبار معنوية الفروق بني ثالث جمموعات أو أكثر يف  :One way ANOVA تحليل التباين األحادي -
  .  املتغري التابع

معادلة االحندار اخلاصة بكل عالقة من العالقات لبناء : Simple regressionتحليل االنحدار البسيط  -
  املتضمنة يف النموذج املقرتح للدراسة؛

  الختبار معنوية مناذج االحندار؛ :ANOVAتحليل التباين  -

  وطبيعية البيانات صدق وثبات أداة الدراسة: المطلب الخامس

خاصيتني مهمتني يف األداة واملتمثلتني للتأكد من مالءمة وفائدة أداة الدراسة امليدانية للبحث، جيب توفر 
يف الصدق والثبات، سنتناول يف هذا املطلب النتائج املتعلقة بكل خاصية ومدى توفرها يف االستبيان اخلاص 

  . بالدراسة
  صدق االستبيان:الفرع األول

  : مت التأكد من صدق االستبيان بطريقتني، اختبار الصدق املنطقي وصدق احملتوى
  منطقي الصدق ال .1

نظرا ألن فقرات االستبيان مستقاة من املقاييس اخلاصة بالنماذج املعتمد عليها يف هذه الدراسة، 
ومع ذلك، فإنه  ،تناولت نفس املوضوع، فإن هذا يربر جزئيا صدق األداة الدراسات السابقة اليتواستبيانات 

، مت عرض قائمة األسئلة على الدراسة ألهداف متهاءمالمشوليتها و  مدى من لتأكدالختبار صدق املقاييس وا
تقييم األسئلة ب ، حيث تكرموا)01أنظر امللحق رقم(املشرف وجمموعة من األساتذة من ذوي اخلربة مبجال البحث 

من حيث مدى مالءمة الفقرات للمحتوى ومدى ارتباطها مبحاور الدراسة، وتقومي الصياغة اللغوية وتوضيح 
، وقد مت إجراء بعض التعديالت بناء على املالحظات واالقرتاحات اليت اتفق الغموض أو جوانب القصور فيها

  .عليها معظم احملكمني
  )صدق البناء/ صدق المحتوى (القياس  .2

للتأكد من االتساق الداخلي لالستبيان املستخدم يف هذه الدراسة، مت حساب معامل ارتباط كارل 
نود املقاييس واحملاور اليت تنتمي إليها، مث بني احملاور والدرجة الكلية بريسون وهو املؤشر الذي يقيس العالقة بني ب



 اإلعداد للدراسة الميدانية: الفصل الثالث
 

203 
 

موع املتغريات،  للمقياس، وهذا بعد حساب املتوسط احلسايب لكل حمور على حدا مث حساب املتوسط احلسايب 
 )13-3( وقد ظهرت نتائج قيم معامالت االرتباط كما هي موضحة يف اجلدولني املواليني، حبيث يوضح اجلدول

العالقة بني احملاور والدرجة  )13-3(العالقة بني الفقرات والدرجات الكلية لكل حمور، يف حني يوضح اجلدول 
  .  الكلية للمقياس

  ارتباط الفقرات بالمحاور المنتمية إليها): 13- 3(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 SPSSباالعتماد على خمرجات الطالبة  من إعداد: المصدر

، وجود ارتباط قوي بني العبارات واحملاور اليت تنتمي إليها، حبيث احنصرت )13- 3(يالحظ من اجلدول 
، وهي قيم جد مرتفعة 0.01وذلك عند مستوى معنوية كأعلى قيمة  0.932و  كأدىن قيمة 0.625قيم املؤشر بني 

  . لصدق احملتوى، وبالتايل فإن هذه العبارات تعرب بشكل فعلي عن احملاور
   

مستوى   معامل االرتباط  المحور  الفقرة
مستوى   معامل االرتباط  المحور  الفقرة  المعنوية

  المعنوية
01  

  املكون املعريف
0.625**  0.000  24  

التسهيالت 
  املتاحة

0.783**  0.000  
02  0.794**  0.000  25  0.795**  0.000  
03  0.775**  0.000  26  0.785**  0.000  
04  

  املكون العاطفي
0.853**  0.000  27  0.661**  0.000  

05  0.819**  0.000  28  

  الثقة املدركة

0.779**  0.000  
06  0.875**  0.000  29  0.835**  0.000  
07  

  السلوكياملكون 
0.911**  0.000  30  0.832**  0.000  

08  0.902**  0.000  31  0.824**  0.000  
09  0.932**  0.000  32  0.675**  0.000  
10  0.852**  0.000  33  0.837**  0.000  
11  

  األداء املتوقع

0.784**  0.000  34  0.764**  0.000  
12  0.763**  0.000  35  0.751**  0.000  
13  0.693**  0.000  36  

املخاطر 
  املدركة

0.780**  0.000  
14  0.780**  0.000  37  0.834**  0.000  
15  0.741**  0.000  38  0.836**  0.000  
16  

  اجلهد املتوقع
0.841**  0.000  39  0.773**  0.000  

17  0.842**  0.000  40  0.778**  0.000  
18  0.879**  0.000  41  0.802**  0.000  
19  0.816**  0.000  42  0.836**  0.000  
20  

التأثريات 
  االجتماعية

0.831**  0.000  43  0.796**  0.000  
21  0.844**  0.000   

  0.01مستوى املعنوية  **
  

22  0.829**  0.000  
23  0.789**  0.000  
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  بالدرجة الكليةارتباط محاور االستبيان ): 14- 3(الجدول رقم 

 

 

 

 

  

  

  

  SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : المصدر

وجــود عالقة ارتباط بني حماور االستبيان والدرجة الكلية، عند مستوى  )14-3(يالحظ مــن اجلـــدول 
وهذا ما يؤكد االتساق الداخلي لالستبيان املستخدم يف هذه الدراسة، وبالتايل ميكن القول بأن   ،0.05الداللة 

  . األداة املستخدمة  للدراسة تتيح احلصول على نتائج ذات مصداقية
  ثبات االستبيان: الفرع الثاني

  :ألفا كرونباخ، كما هو مبني يف اجلدول التايل معامللقياس ثبات االستبيان مت حساب 
   

  مستوى المعنوية  معامل االرتباط  المحور  الرقم
  0.000  **0.567  البعد املعريف  01

  0.000  **0.776  البعد الشعوري  02

  0.000  **0.758  البعد التأثريي  03

  0.000  **0.746  األداء املتوقع  04

  0.000  **0.761  اجلهد املتوقع  05

  0.000  **0.695  التأثريات االجتماعية  06

  0.000  **0.680  التسهيالت املتاحة  07

  0.000  **0.624  الثقة املدركة  08

  0.000  **0.196  املخاطر املدركة  09
  

  0.01مستوى املعنوية  **
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  نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبيان): 15- 3(الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على إجابات عينة الدراسة وخمرجات برنامج : المصدر

يبني اجلدول نتائج ثبات االستبيان، حبيث يالحظ أن قيمة ألفـــــا كرونباخ للمحاور، تراوحت بني القيمتني 
بل تعترب قيم ذات مستوى ممتاز، وكذلك احلال بالنسبة  )0.60(وهي أكرب من القيمة املقرتحة  0.922و  0.751

وبالتايل فإن هذه النتائج تدل على أن االستبيان يتمتع بدرجة . 0.912لقيمة ألفـــــا كرونباخ الكلية واليت بلغت 
  . عالية من الثبات

  اختبار الطبيعية: الفرع الثالث

أين   Kolmogotov –sminorvالختبار التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة، مت االعتماد على اختبار 
  :ظهرت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول املوايل

  اختبار طبيعية بيانات الدراسة): 16- 3(الجدول رقم 

  

  

  SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على إجابات عينة الدراسة وخمرجات برنامج : المصدر

  معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  أبعاد الدراسة  الرقم
  0.781  3  املكون املعريف  01

  0.807  3  املكون العاطفي  02

  0.920  4  املكون السلوكي  03

  0.881  10  معامل ألفا كرونباخ حملور االجتاهات  04

  0.807  5  األداء املتوقع  05

  0.866  4  اجلهد املتوقع  06

  0.841  4  التأثريات االجتماعية  07

  0.751  4  التسهيالت املتاحة  08

  0.910  8  الثقة املدركة  09

  0.922  8  املخاطر املدركة  10

  0.912  43  االستبيانمعامل ألفا كرونباخ جلميع حماور   11

عدد   المحور  الرقم
  الفقرات

  اختبار
Kolmogotov –sminorv  

مستوى 
  القرار  الداللة

  التوزيع الطبيعيالبيانات تتبع   0.060  0.048  10  االجتاهات  01
  البيانات تتبع التوزيع الطبيعي  0.200  0.043  47  العوامل املؤثرة  02
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  الطبيعياختبار التوزيع ):  13- 3(الشكل رقم 

  

  

  

  
  

  SPSSخمرجات برنامج : المصدر

ملعرفــــة إن كانت بيانات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي، البد أن يكون مستوى املعنوية الختبار 
Kolmogotov –sminorv ، أكرب من مستوى املعنوية املعتمد يف الدراسة، واملالحظ من خالل نتائج اجلدول

كما مت التأكد   ،)مستوى معنوية الدراسة( 0.05الدراسة أكرب من  ملتغرييأن مستوى معنوية االختبار  )3-16(
، وعليه ميكن القول بأن بيانات الدراسة تتبع التوزيع السابقنيمن هذه النتائج من خالل الشكلني البيانيني 

  .اجلة بيانات الدراسةالطبيعي، لذلك سيتم االعتماد على األساليب اإلحصائية املعلمية ملع
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  :الفصل خالصة

  تناول املبحث األول من هذا الفصل عرضا خمتصرا لواقع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والصريفة االلكرتونية
للدفع االلكرتوين، كما تناول تقدميا لواقع وحتديات التجارة االلكرتونية يف ساسية األتحتية البنية باجلزائر باعتبارمها ال

دف تطويرها، وقد لوحظ من خالل ما مت عرضه،  العديد من التغيريات اجلزائر وأهم اجلهود اليت بذلتها احلكومة 
، 2018 جوانذي صدر يف ــــيف السنوات األخرية، بدءا من قانون التجارة االلكرتونية ال يف هذا القطاع يف اجلزائر

هـــذه اجلهــــود ستسمـــح رمبـــا بنمــو  ،وجهود احلكومة يف تطوير االتصال باالنرتنت، ومنو االتصال عرب اهلاتف النقال
كما تناول املبحث حملة عن واقع . وخدمات الدفع االلكرتونية بالبلدااللكرتونية  التجارةباألنشطة املتعلقة  وانتشار
االلكرتوين يف اجلزائر، ورغم مالحظة تنوع حلول الدفع االلكرتوين فــــي اجلزائر مبـــــا يف ذلك الدفـــــع عبـــــــر الدفع 

، Visacard, Mastercard, Payonnerالبطاقــــــــــات االلـكتـرونية ذات القيمة املخزنة بالعملة الصعبة مثل بطاقات 
العاملي، إال أننا اخرتنا    Paypal، والدفع عرب نظام الدفعEPay.dzاجلزائري  الدفع عرب نظام الدفع اإللكرتوين

 .كموضوع هلذه الدراسة خدمة الدفع عرب البطاقة بني بنكية كبديل جديد للدفع يف اجلزائر
 بدءا بعرض لدراسة امليدانية، وتنفيذ ا لتصميمخمتلف اخلطوات الالزمة ستعراض أما املبحث الثاين، فسخر ال

نظري لنموذج البحث، وصوال إىل دراسة صدق وثبات األداة املستعملة للدراسة امليدانية، ويف األخري مت التأكد 
يف الفصل املوايل، . من طبيعية توزيع البيانات اليت على أساسها مت اختيار األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليلها

أساسها مناقشة وحتليل وتفسري النتائج املتوصل إليها من هذه  سيتم التنفيذ العملي للدراسة امليدانية، ليتم على
  .الدراسة

   

 

 



 
 
 

  : الرابــعالفصــــــــل  
تحلــيل ومناقشـــة نتائـــج الدراســــة  

  الميدانية
  
 
  
 

 التحليل الوصفي لعينة الدراسة ومحاور االستبيان: المبحث األول  

 مناقشــة نتائج اختبار الفرضيات  : المبحث الثاني 
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  : يدــــــــتمه
عينة الرتكاز على أسلوب التقرير الذايت والذي يعترب األفضل لدراسة املتغريات النفسية، مت استجواب باال

مت  هاوبعد اسرتجاعااللكرتونية والورقية،  بالطريقتني اتمت توزيع االستبيان أين يف اجلزائر، لكنيمن املستهاملختارة 
  .حتويلها إىل بيانات كمية ميكن حتليلها بالطرق اإلحصائية مث ، EXCELوتبويبها باالستعانة بربنامج ترميزها 

دف اإلجابة على إشكالية الدراسة وأسئلتها الفرعية، الفصل،  هذامن خالل  إخضاع سوف حناول و
معة من الدراسة امليدانية البيانات  احلزم اإلحصائية باستخدام برنامج حصائية إىل جمموعة من التحليالت اإلا

حماور وهذا من خالل مبحثني، حبيث سيتناول املبحث األول وصفا لعينة الدراسة و  ، SPSS االجتماعية للعلوم
  .الدراسة فرضياتجممل  اختبارنتائج تناول املبحث الثاين مناقشة وحتليل ليساالستبيان، يف حني 
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  التحليل الوصفي لعينة الدراسة ومحاور االستبيان: المبحث األول
وذلك من خالل  ،داة املستخدمةاحملاور املكونة لألسيتم توصيف عينة الدراسة و  من خالل هذا املبحث،

 احلزم اإلحصائية للعلومنامج لرب  25إلصدار ا وباالعتماد على خمرجات حصائيةعمليات اإلالجمموعة من 
 . االجتماعية
  واألسئلة التمهيدية عينة الدراسة وفق المتغيرات الديمغرافية توصيف : األولالمطلب 

، األسئلة التمهيديةإجابات حتليل ، مث اخلصائص الشخصية للعينة املدروسةهذا املطلب سيتم عرض يف 
    .واألشكال البيانية التكراريةباجلداول  باالستعانة

  لمتغيرات الديمغرافيةل اتوصيف عينة الدراسة وفق: الفرع األول
 اخلصائص الدميغرافية على التعرف من البد الدراسة، مبحاور املتعلقة جاباتاإل نتائج وحتليل عرض قبل

 :وهي لألفراد الشخصية البيانات حول بعض األسئلة االستبيان من األخري اجلزء تناول فقد املستقصاة، للعينة
 وذلك عن طريق حساب التكرارات .والدخل الشهري الوضعية املهنية، ،العلمي املستوى ،الفئة العمرية اجلنس،

 .ما يلي وصف إحصائي لعينة الدراسةوفي. والنسب املئوية
 الجنستصنيف عينة الدراسة حسب   .1

  :حسب متغري اجلنسوية لتوزيع أفراد العينة املئح اجلدول والشكل التاليني التكرارات والنسب يوض
  
  

  
  
  
  
 

 

  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
كانت النسبة   وقدشكل من كال اجلنسني، تتأن عينة الدراسة  السابقني، اجلدول والشكلمن  يظهر 

  .%43.9ة الدراسة سبة اإلناث املشاركة يف عينبلغت نيف حني  ؛%56.1األعلى من نصيب الذكور واليت بلغت 
   

 اد العينة وفقتوزيع أفر ): 1- 4(الشكل رقم 
 متغير الجنس

متغير توزيع أفراد العينة وفق ): 1- 4(الجدول رقم 
 الجنس

 

  

  النسبة  التكرارات  الجنس
  %56.1  189  ذكر
  %43.9  148  أنثى

  %100  337  المجموع
 

56,10%
43,90% ذكر

أنثى
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  الفئة العمريةتصنيف عينة الدراسة حسب  .2
اجلدول والشكل  يف وضح، كما هو مأربع شرائحقسمت العينة املدروسة إىل  الفئة العمريةحسب متغري        
   :التاليني

  
  
  
  

  
  

 
  

  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
 سنة 26 بني أعمارهم ترتاوح، الدراسة عينة أفراد من نسبة أكرب أن السابقني والشكل اجلدول من يتضح

سنة بنسبة  25و  18اليت ترتاوح أعمارهم بني  الفئة تليهم مث للعينة، اإلمجايل احلجم من %75.1بنسبة  سنة45و
 األقل العمرية الفئة أن جند وأخريا ، %5.9سنة بنسبة  60و  46متبوعة بالفئة اليت ترتاوح أعمارهم بني  ، 18.4%
  .للعينة اإلمجايل احلجم من  %0.6غت نسبتها بل فقد سنة، 60 عن أعمارهم تفوق اليت الفئة هي العينة يف نسبة

  المستوى التعليميتصنيف عينة الدراسة حسب  .3
  :عينة الدراسة حسب مستواهم التعليمي كما هو موضح يف اجلدول والشكل التالينييتوزع أفراد 

 
 
 
 

 
 

  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
دول والشكل السابقني يظهر توزيع أفراد العينة حسب متغري املستوى التعليمي والذي مت ــــــــــمن خالل اجل

 ودراسات عليا معظم مفردات عينة الدراسة ذوي مستوى جامعيتقسيمه إىل أربع جمموعات، حيث يظهر أن 

 توزيع أفراد العينة وفق: )2- 4(الشكل رقم 
 متغير الفئة العمرية

متغير  توزيع أفراد العينة وفق: )2- 4( الجدول رقم
 الفئة العمرية

 

  

  النسبة  التكرارات  الفئة العمرية
  %18.4  62  سنة 25 إىل سنة 18 من
  %75.1  253  سنة 45إلى   سنة 26 من
  %5.9  20  سنة 60إلى  سنة 46 من

  %0.6  2  سنة 60 أكرب من
  %100  337  المجموع

 

18,40%

75,10%

5,90% 0,60%
سنة 25إلىسنة 18من

سنة 45إلىسنة 26من

سنة 60إلىسنة 46من

سنة 60منأكبر

 توزيع أفراد العينة وفق: )3- 4(الشكل رقم 
 متغير المستوى التعليمي

متغير  توزيع أفراد العينة وفق: )3- 4( الجدول رقم
 المستوى التعليمي

 

  
  

  النسبة  التكرارات  المستوى التعليمي
 %1.5  5  دون املتوسط

  %8.3  28  ثانوي
  %53.4  180  جامعي

  %36.8  124  دراسات عليا
  %100  337  المجموع

 

1,50% 8,30%

53,40%

36,80%
المتوسطدون

ثانوي
جامعي

علیادراسات
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ضئيلة ا نسبتهمأما فئيت املستوى الثانوي ودون املتوسط فقد كانت  ،على التوايل %36.8و %53.4بنسبة 
  ).% 1.5، دون املتوسط %8.3:ثانوي(
  الوضعية المهنيةتصنيف عينة الدراسة حسب  .4

  :كما هو موضح يف اجلدول والشكل التاليني  فئات، 5إىل  يتوزع أفراد عينة الدراسة حسب وضعيتهم املهنية    
 
 
 

 
 
 
 

  

  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
، يظهر الوضعية املهنيةتوزيع أفراد العينة حسب متغري  ذان يلخصانلوالاجلدول والشكل السابقني  حسب

يف حني ، %20.5، متبوعة بفئة الطلبة بنسبة %66.5أغلبية عينة الدراسة موظفني، حبيث بلغت نسبتهم أن 
جند فئة املتقاعدين بنسبة  ريويف األخ، )%5.6(فئة البطالني  مع )%5.9( املهن احلرة أصحاب فئةتقاربت نسبة 

  .من إمجايل العينة 1.5%
  الدخل الشهريتصنيف عينة الدراسة حسب  .5

  :كما هو موضح يف اجلدول والشكل التاليني  الدخل الشهريأفراد عينة الدراسة حسب  يتوزع
 
 
 
 
 
 
 

  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر

متغير  توزيع أفراد العينة وفق: )4- 4(الشكل رقم 
 الوضعية المهنية

 توزيع أفراد العينة وفق: )4- 4( رقمالجدول 
 متغير الوضعية المهنية

 

  

  النسبة  التكرارات  الوضعية المهنية
  %5.6  19  بدون عمل 

  %20.5  69  طالب
 %66.5  224  موظف

  %5.9  20  مهنة حرة
  %1.5  5  متقاعد

  %100  337  المجموع

5,60%

20,50%

66,50%

5,90% 1,50%

عملبدون
طالب
موظف

حرةمھنة

متغير الدخل  توزيع أفراد العينة وفق: )5- 4(الشكل رقم 
 الشهري

متغير  توزيع أفراد العينة وفق: )5- 4( الجدول رقم
 الدخل الشهري

  

  النسبة  التكرارات  الدخل الشهري
  %30.9  104  دج 18000أقل من 

  %18.4  62  دج 35000إىل  18001من 
  %21.1  71  دج 50000إىل  35001 من
  %9.2  31  دج 75000إىل  50001من 

  %20.5  69  دج 75000أكرب من 
  %100  337  المجموع

30,90%

18,40%21,10%
9,20%

20,50% دج 18000منأقل

دج 35000إلى 18001من

دج 50000إلى 35001من

دج 75000إلى 50001من

دج 75000منأكبر
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كما يظهر من اجلدول والشكل السابقني، فإن العينة املدروسة تتكون من خمتلف فئات الدخل الشهري، 
بينما أقل نسبة ، %30.9، وهذا بنسبة دج 18000عن دخلهم  اليت يقلوقد كانت أغلبية املستجوبني من الفئة 

الفئات الثالث املتبقية، حبيث نسبة  تقاربتيف حني ، %9.2بنسبة  دج 75000 إىل 50001 منعادت لفئة الدخل 
،  %20.5ــــــ بـ دج 75000 أكرب منوفئة ، %21.1،  دج 50000 و 35001 بنيبلغت نسبة الفئة اليت تراوح دخلها 

  .%18.4فبلغت نسبتها  دج 35000 إىل 18001 اليت يرتاوح دخلهم بني فئةالأما 

لبطاقة لحمتمل مستخدم فعلي أو  337واملتكونة من  املستقصاة، للعينة اخلصائص الدميغرافية عرض بعد
أن خنلص إىل ، ملختلف الفئات من خالل حساب التكرارات والنسب املئوية؛ و يف الدفع االلكرتوين بنكيةبني 

جامعي فما (ي مستوى تعليم عايل و وذ ،، موظفنيشباب، أغلبهم مكونة من كال اجلنسني العينة املستجوبة
تدعم مصداقية ختدم الدراسة و  فهي لذلك تعد هذه الفئات أكثر جتاوبا مع الدراسات االستقصائية،  ،)فوق

تمع نوعا ما تعرب  العينة كما يظهر من خالل هذه النتائج أن ؛  هانتائج حبيث مشلت خمتلف  ،األصليعن ا
  .الشرائح
  لالستبيان التمهيديةاألسئلة أفراد عينة الدراسة على  تحليل إجابات: الثاني الفرع

التمهيدية سئلة األ، حتليل وتفسري إجابات أفراد عينة الدراسة على هذا الفرعسنحاول من خالل 
  .لالستبيان

  ةيتصنيف عينة الدراسة حسب ملكيتهم للبطاقة بين بنك .1
   :من العينة املدروسة بطاقة بني بنكيةتكرارات ونسب األفراد الذين ميتلكون يلخص اجلدول والشكل التاليني     

  
  

  
  
 
 

  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر   
م، أما  %51.9تشري إجابات عينة الدراسة عن السؤال األول أن  منهم ميتلكون بطاقة بني بنكية خاصة 

عدم : فقد أرجعوا عدم امتالكهم للبطاقة لعدة أسباب ميكن حصر أمهها يف %48.1والذين كانت نسبتهم  الباقي

توزيع أفراد العينة : )6- 4(الشكل رقم 
 حسب ملكيتهم للبطاقة بين بنكية

حسب توزيع أفراد العينة : )6- 4( الجدول رقم
 ملكيتهم للبطاقة بين بنكية

 

  النسب  التكرارات  الخيارات  السؤال
هل لديك بطاقة دفع 

بني بنكية  -إلكرتونية  
  خاصة بك؟ -

  %51.9  175  نعم

  %48.1  162  ال

  %100  337  المجموع
 

51,90%

48,10%

نعم

ال
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ها من البنوك أو يف انتظار إصدار ليس لديهم حساب جاري سواء يف البنوك أو يف بريد اجلزائر، علمهم بتوفرها، 
   .ريالربيد اجلزائ

   ةيكأسباب استخدامهم للبطاقة بين بن تصنيف عينة الدراسة حسب .2
، حيث السؤال الثاين من األسئلة التمهيدية يلخص اجلدول والشكل التاليني إجابات عينة الدراسة عن

   :اختيار عدة أجوبة يف نفس الوقت للمستقصىميكن 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر

 استخدامهم للبطاقة بين بنيكةحسب أسباب توزيع أفراد العينة : )7- 4(الشكل رقم 

  

 

  استخدامهم للبطاقة بين بنيكةحسب توزيع أفراد العينة : )7- 4( الجدول رقم
  

  النسب   التكرارات   الخيارات  السؤال

ما هي 
أسباب 

استخدامك 
لبطاقة الدفع 
  االلكرتونية؟

تسديد فواتري الكهرباء والغاز 
  %51.42  90  واملاء

شراء سلع أو خدمات من 
  %33.14  58  احملالت التجارية

  %40.57  71  تعبئة رصيد مكاملات اهلاتف
شراء سلع أو خدمات عرب 

  %36  63  االنرتنت

  %4.57  8  دفع مصاريف الوقود
معامالت الصريفة االلكرتونية 

سحب األموال، االطالع (
  ...)على الرصيد

112  64%  

    %100  175  مجموع العينة
 

51,42%

33,14%

40,57%

36%

4,57%

64%

تسدید فواتیر الكھرباء والغاز والماء

شراء سلع أو خدمات من المحالت التجاریة

تعبئة رصید مكالمات الھاتف

شراء سلع أو خدمات عبر االنترنت  

دفع مصاریف الوقود

سحب األموال، (معامالت الصیرفة االلكترونیة 
...)  االطالع على الرصید 
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الذين ميلكون البطاقة بني  املستجوبنياألفراد  من %51.42حوايل ن يوضح اجلدول والشكل السابقني، أ
ا  %40.57يف تسديد فواتري الكهرباء والغاز واملاء،  ايستعملو بنكية،  ، رصيد مكاملات اهلاتف تعبئةيف يستعملو

ا يف شراء السلع واخلدمات عرب االنرتنت،  36% ا %33.14يستعملو وفقط  التجاريةللشراء يف احملالت  يستعملو
ا يف دفع مصاريف الوقود 4.57% وهذا يعود رمبا لعدم توفر أغلب حمطات الوقود  من املالكني للبطاقة يستعملو

ائيات الدفع االلكرتوين املنشورة يف املوقع اإلحصائيات الواقع الذي جتسده  نوعا ما نتائجالتعكس هذه . على 
أشارت إىل أن أكرب  ، واليتالثالثالفصل ول من ، واليت تطرقنا إليها يف املبحث األتجمع النقد اآليلااللكرتوين ل

أما  فواتري،الاالتصاالت، تلتها عمليات دفع ي عدد من املعامالت اليت متت عرب البطاقة بني بنكية كانت يف قطاع
، االطالع على موالسحب األ(ة ــــــــــات الصريفة االلكرتونيـــــــــعملياقة يف ـــــــــين يستعملون البطنسبة األفراد الذ

للخربة يف استعمال البطاقات  فئة كبرية من العينة املدروسةذا ما يدل على امتالك وه %64، فبلغت ...)الرصيد
   .، وهذا ما سيساعدهم يف تقبلهم الستعمال البطاقات يف خدمات الدفع االلكرتوين يف املستقبلااللكرتونية

  بطاقات دفع إلكترونية أخرىخبرة في الدفع االلكتروني باستعمال تصنيف عينة الدراسة حسب ال .3
    :السؤال الثالث من األسئلة التمهيدية يلخص اجلدول والشكل التاليني إجابات عينة الدراسة عن

  
  
  
 
 

 

 SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
 بطاقات لديهم خربة يف استعمال )%44.5(املدروسة  قرابة نصف العينةأفادت إجابات املستجوبني أن 

وكانت أهم البطاقات اليت وهي نسبة مقبولة نوعا ما،  لكرتويناإلدفع يف خدمة ال البطاقة بني بنكية من غري
بنسبة   Paysera، متبوعة ببطاقة %50 بنسبة Payoneerبطاقة : ميتلكها املستجوبني واألكثر استعماال هي

ويف األخري بطاقة  %25بنسبة  Mastercard، مث %39.29بنسبة  Visacard، تليها بطاقات 40.48%
American express  وهذا يعود لتوفر بعض هذه األنواع من البطاقات يف اجلزائر، أو. %10.71بنسبة 

  .  تنقل األشخاص خارج الوطنستعماهلا عند ال

توزيع أفراد العينة : )8- 4(الشكل رقم 
 الدفع االلكترونيحسب خبرتهم في 

حسب خبرتهم في توزيع أفراد العينة : )8- 4( الجدول رقم
 الدفع االلكتروني

 

 

  النسب  التكرارات  الخيارات  السؤال
هل لديك خربة يف الدفع 

االلكرتوين باستعمال 
بطاقات دفع إلكرتونية 

  أخرى ؟

  %44.5  150  نعم

  %55.5  187  ال

  %100  337  المجموع
 

44,50%
55,50%

نعم
ال
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العينةأهم البطاقات االلكترونية المستعملة من طرف أفراد :)9- 4(الشكل رقم   
  
  
  
  
  
  

  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
  ألبعاد محور االتجاهات نتائج التحليل الوصفي : الطلب الثاني

لعينة املستجوبة حنو استعمال فقرات األبعاد الثالث الجتاهات املختلف تناول هذا املطلب حتليل وصفي ي
حساب املتوسط  إلجابات العينة،، من خالل حساب التكرارات النسبية ة بني بنكية يف الدفع االلكرتوينالبطاق

  . سجام اإلجاباتواالحنراف املعياري ملعرفة درجة ان ملعرفة درجة املوافقة،املرجح 
  لمكون المعرفي لفقرات ا تحليل وصفي: األولالفرع 

 : خدام البطاقة بني بنكيةلدفع االلكرتوين باستلالعينة املدروسة  معرفة ةدرجيل ايوضح اجلدول املو 
  ون المعرفي لالتجاهاتمكال اتاالنحرافات المعيارية لمتغير و  المرجحةالمتوسطات ): 9-4( الجدول

  
  
  
  
  

  
  

  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر 
 لديهم علم) جمموع األفراد املوافقني واملوافقني متاما( %65.9 أن يتضح من إجابات أفراد عينة الدراسة

والذي يشري إىل درجة موافقة  3.73هلذه الفقرة املرجح لذلك بلغ املتوسط ، بتوفر بطاقة الدفع االلكرتوين يف اجلزائر

 

39,29%

25,00%

50%

40,48%

10,71%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

visa card

mastercard

payoneer

paysera

american express 

المتوسط   % التكرارات النسبية  اراتــــــالعب  الرقم
  المرجح

االنحراف 
غير موافق   المعياري

  تماما
غير 
موافق   موافق  محايد  موافق

  تماما

01  
أعلم بتوفر بطاقة الدفع االلكرتونية يف 

  1.352  3.73  28.8  37.1  19.6  7.4  7.1  اجلزائر

02  
لدي معلومات كافية عن بطاقة الدفع 

  1.603  3.04  13.6  27.9  20.2  25.2  13.1  االلكرتونية

03  
الدفع أعرف جيدا كيف أستخدم بطاقة 

  1.708  3.10  16.6  27.3  18.7  24  13.4  االلكرتونية
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لديهم معلومات  من العينة املدروسة  %41.5نتائج التحليل أن  فراد العينة عن هذه العبارة؛ كما أشارتمرتفعة أل
على  3.10 و 3.04 بلغ متوسطي هاتني الفقرتنيو يعرفون جيدا كيفية استعماهلا،  %43.9كافية عن البطاقة و

  .يل، وهو ما يشري إىل درجة موافقة متوسطة من طرف أفراد العينة عن هاتني العبارتنيالتوا

  لمكون الشعوري لفقرات ا صفيتحليل و : الفرع الثاني
  : العينة املدروسة حنو الدفع االلكرتوين باستخدام البطاقة بني بنكية شعوريوضح اجلدول املوايل 

  ات المكون الشعوري لالتجاهاتواالنحرافات المعيارية لمتغير  المرجحةالمتوسطات ): 10-4(ل الجدو 
  
  
  
  

  
  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر

جمموع ( %73.6 ري نتائج التحليل أنفتش ن الشعوري الجتاهات أفراد العينة،فيما خيص عبارات املكو 
 %56.3أن  و ،استخدام البطاقة يف الدفع االلكرتوين هي فكرة جيدة يشعرون بأن) األفراد املوافقني واملوافقني متاما

نسب تفوق احلد ( 3.54و  3.95 هلاتني العبارتنياملرجح بلغ املتوسط ما ك ،مرتفعةوهي نسب  حيبون استعماهلا
على التوايل، وهو ما يؤكد  1.386و  1.247باحنراف معياري ، و )األدىن لدرجة املوافقة يف سلم ليكرت اخلماسي

 بلغت نسبة األفراد الراضني عن استخدام البطاقة يف حنياتني الفقرتني، هل أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم اتفاق
يف  ستعمال البطاقةوهذا راجع رمبا لعدم ا .3.35وبتقييم متوسط بلغ  %46.6يف الدفع االلكرتوين بني بنكية 

  . عنهامن قبل كل أفراد العينة وبالتايل ال ميكنهم حتديد درجة رضاهم  الدفع االلكرتوين
  لمكون السلوكي فقرات اتحليل وصفي ل: الثالثالفرع 

 : العينة املدروسة حنو الدفع االلكرتوين باستخدام البطاقة بني بنكية سلوكيوضح اجلدول املوايل 
   

  اراتــــــالعب  الرقم
المتوسط   % التكرارات النسبية

  المرجح
االنحراف 
غري موافق   المعياري

  متاما
غري 
موافق   موافق  حمايد  موافق

  متاما
أشعر بأن استخدام الدفع االلكرتوين   01

  1.247  3.95  37.7  35.9  15.1  5.9  5.3  بنكية فكرة جيدة باستعمال البطاقة بني

 بنكية أنا راض عن استخدام البطاقة بني  02
  1.329  3.35  17.8  28.8  31.8  13.9  7.7  يف الدفع االلكرتوين

يف  كيةبن أحب استخدام البطاقة بني  03
  1.386  3.54  23.1  33.2  26.1  9.5  8.0  الدفع االلكرتوين
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  ات المكون السلوكي لالتجاهاتاالنحرافات المعيارية لمتغير و  المرجحةالمتوسطات ): 11-4( الجدول
  

  
  
  
  
  

  

  
  

  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر 
ينوون أفراد العينة معظم أن ، فقد أشارت النتائج الجتاهات أفراد عينة الدراسةفيما خيص البعد السلوكي 

لفقرات البعد  املرجحةل، حبيث حصرت املتوسطات يف املستقب االلكرتوينبنكية يف الدفع البني البطاقة استعمال 
املرتفعة وهو ما يدل على الدرجة ، 1.414و  1.162وباحنراف معياري حمصور بني  3.88و  3.57السلوكي بني 

  .جاباتوعلى انسجام اإل على جممل الفقراتمتاما  واملوافقةللموافقة 
حنرافات االو  املرجحةحساب املتوسطات ت، يف حني سيتم أبعاد االجتاهاا املطلب حتليل فقرات مت يف هذ

يف املبحث اخلاص  املعيارية ألبعاد اجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو استعمال البطاقة بني بنكية يف الدفع االلكرتوين
  .مبناقشة الفرضيات

  واستخدام التكنولوجياالنظرية الموحدة لقبول لمتغيرات التحليل الوصفي  :المطلب الرابع 
ا يف استبيان هذه الدراسة،  النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجياتتمثل متغريات      واليت مت االستعانة 
عرض نتائج التحليل الوصفي سيتم و األداء املتوقع، اجلهد املتوقع، التأثريات االجتماعي والتسهيالت املتاحة، : يف

  :يليكما ،  هلذه املتغريات
   

المتوسط   % التكرارات النسبية  اراتــــــالعب  الرقم
  المرجح

االنحراف 
غير موافق   المعياري

  تماما
غير 
موافق   موافق  محايد  موافق

  تماما

01  
يف الدفع  بنكية أنوي استخدام البطاقة بني

  1.162  3.88  32.0  40.7  15.4  7.4  4.5  االلكرتوين يف املستقبل

02  

بنكية  أسعى للحصول على البطاقة بني
الستخدامها يف الدفع االلكرتوين يف 

  املستقبل
8.0  8.0  24.3  32.9  26.7  3.62  1.414  

03  
بنكية يف الدفع  سأستعمل البطاقة بني

  1.216  3.83  29.4  42.4  16.9  4.7  6.5  االلكرتوين يف املستقبل

04 
أوصي معاريف وأصدقائي باستخدام  البطاقة 

  1.299  3.57  23.4  33.2  26.7  10.4  6.2  بنكية يف الدفع اإللكرتوين بني
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  اتواالنحرافات المعيارية لمتغير  المرجحةالمتوسطات ): 12-4( الجدول
  النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا 

  
  
  
  
  

  
  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر

واالحنرافات املعيارية ألبعاد النظرية املوحدة لقبول  املرجحةبشكل عام وبعد حساب املتوسطات 
موع أبعاد النظريةدرجة متوسطوجود  ظهرت النتائج، أالتكنولوجيا واستخدام  املرجحتوسط ت قيمة املذ بلغإ ،ة 

 3.54مرتفعة بلغت  قيم، حيث مت تسجيل النظرية أبعادومرتفعة يف  ةمتوسط اتنتيجة لتسجيل تقييم وهذا 3.36
واألداء املتوقع، يف حني مت تسجيل درجة متوسطة لبعدي التسهيالت  على التوايل لبعدي اجلهد املتوقع 3.41و

كما أشارت نتائج التحليل إىل انسجام إجابات . على التوايل 3.19و  3.30املتاحة والتأثريات االجتماعية بقيم 
قيمته الكلية  ت، كما بلغ0.772و  0.604د بني أفراد العينة حبيث حصرت قيم االحنراف املعياري ملختلف األبعا

  .يف الفروع اآلتية التكنولوجيا واستخدامالنظرية املوحدة لقبول وميكن التفصيل يف كل بعد من أبعاد . 0.715
  تحليل وصفي لفقرات بعد األداء المتوقع: الفرع األول

  :املتوقعبعد األداء فقرات  النتائج اخلاصة بتحليل اجلدول أدناهيوضح 
   

اد النظرية الموحدة أبع
لقبول واستخدام 

  التكنولوجيا
  التقييم  االنحراف المعياري  المرجحالمتوسط 

  مرتفع  0.719  3.41  األداء املتوقع
  مرتفع  0.772  3.54  اجلهد املتوقع

  متوسط  0.767  3.19  التأثريات االجتماعية
  متوسط  0.604  3.30  التسهيالت املتاحة

  متوسط  0.715  3.36  المجموع
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  بعد األداء المتوقع فقراتعينة الدراسة حول إجابات ): 13-4( الجدول

  

  
  
  
  
  
  

  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
د اليت ميكن أن حيصل عليها املستهلك عند استعماله للدفع الفوائات بعد األداء املتوقع إىل تشري عبار 

أن استخدامهم موافقني أو موافقني متاما  العينة املستجوبة جممل من %58.5أن بشكل عام، ويالحظ االلكرتوين، 
% 62.3 جمموع نسب املوافقني واملوافقني متاما وأن، للدفع االلكرتوين يعود عليهم بالفائدة يف حياتيهم اليومية

ا إجيابية وهو ما  %50، وهي نسب تفوق الذي يبذلونه مقارنة باجلهدذو فائدة  أن الدفع االلكرتوين يتفقون أي أ
مث تأيت العبارة اخلاصة مبقارنة التكاليف ، على التوايل 3.66 و 3.64اليت بلغت قيمتها  املرجحيؤكده قيم املتوسط 

على هذه العبارة   واملوافقة متاما املوافقة جمموع نسببني طرق الدفع التقليدية والدفع االلكرتوين حبيث بلغت 
، تتبعها العبارة اليت %43.6موافقة وبعدها تأيت العبارة املتعلقة بربح الوقت بنسبة ، 3.37 مرجحمبتوسط  46.9%

بنسبة موافقة  " أي مكان كل ما أحتاجه منمن احلصول على   الدفع االلكرتونية خدمةكنين استخدام مي"مفادها 
43%.  

  تحليل وصفي لفقرات بعد الجهد المتوقع: الثانيلفرع ا
  :املتوقع اجلهدبعد  عبارات النتائج اخلاصة بتحليل أدناهاجلدول يوضح 

  
  
  
  
  

المتوسط   % التكرارات النسبية  اراتــــــالعب  الرقم
  المرجح

االنحراف 
غير موافق   المعياري

  تماما
غير 
موافق   موافق  محايد  موافق

  تماما

01  
الدفع االلكرتوين بالبطاقة ين استخدام كنّ مي

كل ما أحتاجه من احلصول على  بني بنكية 
  .يف أي وقت

11  17.2  28.2  27.9  15.7  3.20  1.483  

من  الدفع االلكرتوين خدمةين استخدام كنّ مي  02
  1.508  3.18  16  27  27.3  18.7  11  .أي مكان كل ما أحتاجه مناحلصول على  

قيمة الدفع االلكرتوين ذو  أجد أن خدمة  03
  1.192  3.37  15.7  31.2  33.5  13.4  6.2  .مضافة، مقارنة بالتكلفة اليت أدفعها

الدفع االلكرتوين ذو فائدة  أجد أن خدمة 04
  1.134  3.66  22.3  40.4  23.7  8.9  4.7  .بالنسبة يل مقارنة باجلهد الذي أبذله

بشكل عام، يعود استخدامي الدفع   05
  1.053  3.64  21.1  37.4  30  7.4  4.2  .اليوميةااللكرتوين علي بالفائدة يف حيايت 
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  بعد الجهد المتوقع إجابات عينة الدراسة حول فقرات): 14-4( الجدول
  

  
  
  
  
  
  

  SPSSمن إعداد الباحثين باالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج : المصدر
الدفع  بالسهولة املتوقعة من اخلاصة العبارات أغلب أن مالحظة ميكن )14- 4( اجلدول خالل من

 املرجحةااللكرتوين باستخدام البطاقة بني بنكية، حازت على تقييم مرتفع نوعا ما، حيث حصرت املتوسطات 
 ،بشدة املوافقة املوافقة و يف جمايل %64.1و %45.1 حمصورة بني، وبنسب 3.76و  3.37بني  هلذه العبارات

 يف ماهرًا أكون أن يل بالنسبة السهل من سيكون" مفادها اليت العبارة ختص موافقة نسبة أكرب أن واملالحظ
خبلو  اخلاصة العبارة بعدها وتأيت العينة، أفراد جمموع من %64.1 بلغت حيث "الدفع االلكرتوين خدمة استخدام

وضوح وفهم طريقة مث يف املرتبة الثالثة العبارة اخلاصة ب، %54.9خدمة الدفع االلكرتوين من التعقيد بنسبة 
     .اخلاصة بسهولة تذكر خطوات استعمال الدفع االلكرتوين العبارة األخرية رتبةامل ويف، %53.4 بنسبة االستخدام

  ليل وصفي لفقرات بعد التأثيرات االجتماعية تح: الثالث الفرع
  :التأثريات االجتماعيةعد فقرات ب النتائج اخلاصة بتحليل) 15-4(اجلدول يوضح 

   

المتوسط   % التكرارات النسبية  اراتــــــالعب  الرقم
  المرجح

االنحراف 
غير موافق   المعياري

  تماما
غير 
موافق   موافق  محايد  موافق

  تماما
سهلة  الدفع االلكرتونية خدمةتعترب   01

  1.149  3.52  19  35.9  27  14.2  3.9  وخالية من التعقيد  االستخدام

02  
 كان من السهل علي تذكر خطوات

البطاقة بني بنكية يف الدفع  استعمال
  .من االستعمال األول االلكرتوين

4.2  14.2  36.5  30.3  14.8  3.37  1.068  

البطاقة بني بنكية استخدام  أجد أن طريقة  03
  1.102  3.50  18.1  35.3  28.8  14.5  3.3  .ومفهومة واضحة  الدفع االلكرتوين يف

 أكون أن يل بالنسبة السهل من سيكون 04
  1.012  3.76  25.5  38.6  23.7  10.4  1.8  .الدفع االلكرتوين خدمة استخدام يف ماهرًا
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  بعد التأثيرات االجتماعية إجابات عينة الدراسة حول فقرات): 15-4( الجدول
  
  
 
 
 
 

 

 
  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
، حيث متوسطة نسب ذو بالتأثريات االجتماعية اخلاصة العبارات كل أن ،)15-4( اجلدول منيالحظ 

جمموع نسب  أتت كماعلى التوايل،   3.08، و3.05، 3.35، 3.26من العبارة األوىل إىل الرابعة  املرجحبلغ املتوسط 
كرب نسبة موافقة ختص بقيم ضعيفة مل تصل إىل النصف يف جل العبارات، وقد كانت أ متاما ملوافقةاملوافقة وا

، أما أخفض "بطاقة الدفع االلكرتوين الناس املهمون بالنسبة يل أنه جيب علي استخداميعتقد "اليت مفادها  العبارة
اعتقاد املستجوب بأن األشخاص الذين حيرتمهم سوف تشري  إىل نسبة موافقة فتخص العبارة األخرية اليت 

نسب احملايدين كانت أكرب من نسب املوافقني وغري  أن واملالحظ. الدفع االلكرتوين يف املستقبل يستخدمون
وهذا ما  ستعمال الدفع االلكرتوينال همجعية عند اختيار باجلماعات املر العينة  ثرتأ ورمبا يرجع هذا لعدماملوافقني، 

  . سيتم التأكد منه يف عنصر اختبار الفرضيات
  تحليل وصفي لفقرات بعد التسهيالت المتاحة: الرابعالفرع 

  :التسهيالت املتاحةعد فقرات ب النتائج اخلاصة بتحليل )16- 4(اجلدول يوضح 
  
  
  
  
  

المتوسط   % التكرارات النسبية  اراتــــــالعب  الرقم
  المرجح

االنحراف 
غير موافق   المعياري

  تماما
غير 
موافق   موافق  محايد  موافق

  تماما
الناس املهمون بالنسبة يل أنه جيب يعتقد   01

  1.211  3.26  14.5  26.1  37.4  14.8  7.1  علي استخدام بطاقة الدفع االلكرتوين

02  
معظم األشخاص الذين أحرتمهم يوافق 

البني بطاقة لوأقدر آراءهم على استخدامي ل
  االلكرتوين بنكية يف الدفع 

4.7  13.4  38.3  29.4  14.2  3.35  1.068  

 ستخدم معظم الناس املهمني بالنسبة يلي  03
  1.176  3.05  9.5  23.4  39.5  18.1  9.5  .الدفع االلكرتوينالبطاقة بني بنكية يف 

04 
معظم األشخاص الذين  سوف يستخدم

م   بني بنكية يف  بطاقةالأحرتمهم وأعجب 
  .الدفع االلكرتوين

6.8  19.6  42.1  21.7  9.8  3.08  1.074  
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  بعد التسهيالت المتاحة إجابات عينة الدراسة حول فقرات): 16-4( الجدول

  

  

  

  

  
  

  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
دف فقرات بعد التسهيالت املتاحة إىل معرفة آراء املستجوبني حول وجود البنية التحتية التنظيمية 

نسب جمموع واملالحظ من اجلدول أن ، مة الستخدام الدفع االلكرتوينوالتقنية باإلضافة إىل املوارد واملعارف الالز 
كأخفض نسبة موافقة   %39.5، حبيث تراوحت بني متوسطةجمملها على العبارات كانت يف  واملوافقة متاما املوافقة

وهذا يرجع رمبا  ،3.25بلغ  مرجحومبتوسط  على العبارة اخلاصة بتوفر املوارد الالزمة الستخدام الدفع االلكرتوين
أما أكرب  ،%30.9حيث بلغت نسبتهم  دج18000قل من لكون أكرب نسبة من املستجوبني من فئة الدخل األ

العبارة اخلاصة بتوفر املعرفة الالزمة الستخدام ب تتعلقوهي ، 3.33 مرجحومبتوسط  %44.2نسبة موافقة فبلغت 
بارتني املتعلقتني بتوافق خدمة الدفع أما الع .ما يؤكد نتائج حتليل البعد املعريف لالجتاهات االدفع االلكرتوين وهذ

ائيات الدفع يف احملالت( األخرى التقنيات معااللكرتوين  ، وإمكانية ...)اهلاتف النقال، جهاز الكمبيوتر، 
عند مواجهة الصعوبات يف استعمال الدفع االلكرتوين فقد كانت نسب  ن اآلخريناحلصول على املساعدة م

    . على التوايل 3.30 ، و3.31 مرجحة، ومبتوسطات %)42.4 و%  41.6(املوافقة عليها متقاربتني 
ين التكنولوجيا، فقد تراوحت تبعبارات النظرية املوحدة لقبول و وفيما خيص االحنراف املعياري ملختلف 

  .راء أفراد العينة حول هذه العباراتيف آ) جتانس نسيب( إىل عدم تشتت وهي تشري 1.508و  0.977قيمه بني 
الل اجلداول السابقة أن نسب عدم املوافقة على جممل عبارات األبعاد كانت واملالحظ كذلك من خ

، وهي تعرب عن نسب مرتفعة لألفراد الذين %42.1و %23.7ضئيلة مقارنة بنسب احملايدين اليت تراوحت بني
ليست لديهم معرفة كافية عن الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكية، سواء تعلق األمر بالفوائد اليت ميكن 
احلصول عليها، التسهيالت املتاحة واجلهد املتوقع، أو تعلق األمر باستعمال األشخاص املهمني لديهم هلذه 

المتوسط   % التكرارات النسبية  اراتــــــالعب  الرقم
  المرجح

االنحراف 
غير موافق   المعياري

  تماما
غير 
موافق   موافق  محايد  موافق

  تماما
البطاقة بني  الستخدام الالزمة املوارد لدي  01

  1.069  3.25  12.2  27.3  38.9  16.6  5  .االلكرتوينبنكية يف الدفع 

البطاقة بني  الالزمة الستخدام املعرفة لدي  02
  1.068  3.35  14.2  29.4  38.3  13.4  4.7  .االلكرتوينبنكية يف الدفع 

03  

عرب البطاقة  الدفع االلكرتونية تتوافق خدمة
 اليت األخرى التقنيات بني بنكية مع
اهلاتف النقال، جهاز (أستخدمها 

ائيات الدفع يف احملالت   ....)الكمبيوتر، 
9.5  18.1  39.5  23.4  9.5  3.05  1.176  

04 
 اآلخرين من مساعدة على احلصول ميكنين
البطاقة  يف استعمال صعوبات أواجه عندما

  .الدفع االلكرتوينبني بنكية يف 
6.8  19.6  42.1  21.7  9.8  3.08  1.074  
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من  يكون من السهل على اجلهات املسؤولة عن تسويق خدمة الدفع االلكرتوين إقناع هذه الفئةاخلدمة، لذا س
م مل يكونوا بعد أي اجتاه حنوها، بتبنيها املستهلكني جل يقية من أمن خالل استعمال االتصاالت التسو  مبا أ

ذه اللكرتوينبالفوائد اليت ميكن أن حيصلوا عليها جراء استخدامهم للدفع االتعريف اجليد    .اخلدمة وكل ما يتعلق 
  نظرية الثقة التحليل الوصفي لمتغيرات : المطلب الخامس

واالحنرافات  املرجحةحساب املتوسطات  مت،  هذه الدراسةاملعتمدة يف لتحليل حمور أبعاد نظرية الثقة
  : ظهرت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول التايلأين املعيارية لبعدي الثقة املدركة واملخاطر املدركة، 

  نظرية الثقةات واالنحرافات المعيارية لمتغير  لمرجحةاالمتوسطات ): 17-4(الجدول 
  
  
  

  

  

  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
، ودرجة قريبة من املرتفعة لبعد املخاطر  2.98مت تسجيل درجة متوسطة لبعد الثقة املدركة واليت بلغت 

على التوايل، مما يدل على انسجام إجابات أفراد العينة  0.732و 0.764غ احنراف معياري بلبو  3.37املدركة  بلغت 
 3.18نظرية الثقة بقيمة  لبعديوهو ما نتج عنه تسجيل درجة متوسطة . عن بعدي الثقة واملخاطر املدركة

  :النتائج فيما يلييف هذه  تفصيل الميكن و  0.308وباحنراف معياري بلغ 
   

  التقييم  االنحراف المعياري  المرجحالمتوسط   عاد نظرية الثقةبأ
  متوسط  0.764  2.98  المدركة الثقة

  متوسط  0.732  3.37  املخاطر املدركة
  متوسط  0.308  3.18  المجموع
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 الثقة المدركةت بعد تحليل وصفي لفقرا :الفرع األول
  الثقة بعد عينة الدراسة حول فقرات آراء):18-4( الجدول

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر 
، ففيما متوسطة الدفع االلكرتوينيف ، أن ثقة أفراد العينة املستجوبة اجلدول السابق من خالل يالحظ

 %43و  %22.8عبارات بعد الثقة بني واملوافقة متاما على  وافقةجمموع نسب املحصرت خيص جممل العبارات 
وقد  ،تقع يف جمال التقييم املتوسط لسلم ليكرت وهي نسب ،3.21و  2.72حمصورة بني  مرجحةومبتوسطات 

املتعلقة بالثقة يف التشريعات القانونية والبيئة التكنولوجية حلماية مستخدم العبارة يف سجلت أدىن نسبة موافقة 
بنسبة موافقة  ئة العامة للتعامل بالدفع االلكرتوينكما أتت العبارة الثامنة واملتعلقة بالبيالدفع االلكرتوين يف اجلزائر،  

لكرتونية ود رمبا لعدم معرفة املستجوبني بصدور القانون اخلاص بالتجارة االوهذا يع ،2.76 مرجحومبتوسط  24.3%
باألساليب املتخذة لتأمني استعمال البطاقة بني بنكية يف معامالت الدفع  معدم معرفته، و 2018يف اجلزائر يف 
وما يؤكد ذلك هي النسب املرتفعة للمحايدين، حبيث كانت نسب احملايدين على جممل العبارات االلكرتوين، 
األطراف وهي نسب مرتفعة مقارنة باألفراد الغري موافقني على العبارات، لذا على  %37.7و  %29.7ترتاوح بني 

المتوسط   % التكرارات النسبية  اراتــــــالعب  الرقم
  المرجح

االنحراف 
غير موافق   المعياري

  تماما
غير 
موافق   موافق  محايد  موافق

  تماما

01  
البائع، البنك ومقدمي خدمات  يف أثق

بإمتام عملية الدفع االنرتنت، عند قيامي 
  االلكرتوين من خالل البطاقة بني بنكية

12.5  17.5  35.9  28.2  5.9  2.98  1.196  

  1.194  3.05  7.1  29.7  35.9  16  11.3  خدمة الدفع االلكرتوين أمان آليات يف أثق  02

03  
الدفع  اخلدمات اليت يقدمها نظام يف أثق

دفع الفواتري، الشراء عرب (االلكرتوين 
  ...)الشراء يف احملالت التجارية  االنرتنت،

11.6  15.7  32.9  31.5  8.3  3.09  1.262  

 إمتام عملية أثناء املقدمة املعلومات يف أثق 04
  1.117  3.21  8.3  34.7  35  13.4  8.6  .الدفع االلكرتوين

05  
حىت لو ضاعت بطاقيت البني بنكية، أنا ال 
ا حممية  أخشى استعماهلا من طرف آخر أل

  .برقم سري
14.8  13.1  29.7  30.3  12.2  3.12  1.504  

06  
حيتوي اإلنرتنت على ضمانات كافية جتعلين 

خدمة الدفع أشعر بالراحة عند استخدام 
  االلكرتوين

11.6  21.7  36.2  24.0  6.5  2.92  1.179  

07  

أشعر بأن التشريعات القانونية والبنية 
حتميين مبا فيه الكفاية  التحتية التكنولوجية

عند استخدامي للدفع من املشاكل 
  االلكرتوين

17.5  22  37.7  16.9  5.9  2.72  1.251  

بشكل عام أجد أن اإلنرتنت بيئة آمنة   08
  1.207  2.76  6.5  17.8  34.4  27.6  13.6  واستخدام الدفع االلكرتوينللتعامل 
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لتعريف أكثر بوسائل من خالل ا احملايدين كسب فئةاحملافظة على الفئات املوافقة و  املعنية بتسويق هذه اخلدمات
كما سجلت العبارة األوىل املتعلقة بالثقة يف  .لدفع االلكرتوينبازيادة ثقة املستخدمني  وبالتايلأمان البطاقة 

األطراف املتدخلة يف تقدمي خدمة الدفع االلكرتوين من بائع، بنوك وخدمات االنرتنت، والعبارة السادسة املتعلقة 
، نسب موافقة الراحةالشعور بمتكن مستخدم الدفع االلكرتوين  من اإلنرتنت على ضمانات كافية بـاحتواء 

بالرتتيب، وهي نسب تقع يف جمال التقييم  2.92و  2.98على التوايل، ومبتوسطات مرجحة  %30.05 و 34.1%
املستهلك اجلزائري  يكونثقة املستخدم يف جودة خدمة االنرتنت اليت غالبا ما  عدماملتوسط، وهو ما يعكس رمبا 

  . منهامستاء 
 ةالمدرك وصفي لفقرات بعد المخاطرتحليل  :الفرع الثاني

ميكن عينة الدراسة على عبارات متغري املخاطر املدركة كآخر عامل  ، إجابات)19-4(اجلدول يوضح 
 .يف اجتاهات مستخدمي الدفع االلكرتوينأن يؤثر 

  المخاطر المدركةبعد  آراء عينة الدراسة حول فقرات):19-4(الجدول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر

  

المتوسط   % التكرارات النسبية  اراتــــــالعب  الرقم
  المرجح

االنحراف 
غير موافق   المعياري

  تماما
غير 
موافق   موافق  محايد  موافق

  تماما
أخشى أن تكون خدمة الدفع االلكرتوين   01

  1.196  3.34  13.1  36.5  28.8  14.8  6.8  باستعمال البطاقة بني بنكية غري آمنة

02  
أخشى أن تكون املعلومات املتعلقة 

مبعامالت املستخدم ونظام الدفع االلكرتوين 
  غري آمنة ويتم تسريبها ألطراف أخرى

5.6  16.6  32  31.8  13.9  3.32  1.170  

أخشى اخرتاق معلومايت الشخصية من قبل   03
  1.120  3.50  16.3  39.8  26.4  12.8  4.7  قراصنة االنرتنت

04 
أخشى حدوث أخطاء مؤقتة أو مفاجئة 

عطل يف (أثناء إمتام عملية الدفع االلكرتوين 
  ...)أجهزة الدفع، انقطاع االنرتنت

3.9  10.4  24  42.4  19.3  3.63  1.061  

05  
استخدام الدفع االلكرتوين إمكانية يسبب يل 

فقداين السيطرة على خصوصية املعلومات 
  اليت ختص عمليات الدفع

7.1  16.9  39.2  26.4  10.4  3.16  1.111  

06  
قد يؤدي استخدام الدفع االلكرتوين إىل 

فقدان خصوصية معلومايت الشخصية بدون 
  علمي

6.8  16.6  32  34.7  9.8  3.24  1.124  

اهلاكرز على عمليات الدفع عرب قد يسيطر   07
  1.106  3.46  14.8  38  31.8  9.2  6.2  االنرتنت

  1.170  3.34  13.1  35  30.9  14.5  6.5  استخدام الدفع االلكرتوين حمفوف باملخاطر  08
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أثناء استعماهلم للدفع خمتلفة من خالل اجلدول، يظهر أن معظم العينة املدروسة يتوقعون وجود خماطر 
عطل (عملية  الوقد كان أكرب خطر متوقع، يتعلق بإمكانية حدوث أخطاء مؤقتة أو مفاجئة أثناء إمتام االلكرتوين، 

 %61.7على هذه العبارة جمموع نسب املوافقة واملوافقة بشدة  بلغ أين، ...)يف أجهزة الدفع، انقطاع االنرتنت
كما للدفع االلكرتوين،   ةثقة العينة بالبيئة التكنولوجيالنتائج املتعلقة بعدم  ، وهذا ما يؤكد3.63 مرجحومبتوسط 

علومات الشخصية من قبل قراصنة االنرتنت بنسبة موافقة مرتفعة، واليت بلغت املأتت العبارة املتعلقة بتوقع اخرتاق 
متبوعة بالعبارة السابعة املتعلقة باخلوف من سيطرة اهلاكرز على ، 3.50 ـــــمرتفع يقدر بـ مرجح، ومبتوسط 56.1%

 معتربةكما سجلت النتائج نسب   ،3.46 مرجحومتوسط  %52.6عمليات الدفع عرب االنرتنت بنسبة موافقة 
 األفراد نسبةميكن استغالهلا لزيادة  واليت ،%39.2و %24للمحايدين عن عبارات املخاطر املدركة تراوحت بني 

 من تقليلل، دون إغفال الفئات املتخوفة من خالل اااللكرتوينختوف من استعمال الدفع  الذين ليس لديهم
  . املخاطر املدركة لديهم

رية الثقة، تراوحت قيمه ـــــــــارات نظـــــــــاري ملختلف عبـــــــــراف املعيـــــــــدول أن االحنـــــــــا يالحظ من اجلـــــــــكم
   .العبارات خمتلفوهي تشري إىل جتانس آراء أفراد العينة حول  1.196و 1.061بني 

مناقشة  فيما يلي سيتمو يان، بسة وحملاور االستهذا املبحث حتليل وصفي لعينة الدرانا من خالل تناول
م حنو الدفع االلكرتوين هذه العالقة بني وحتليل   .احملاور، مث دراسة أثر اخلصائص الشخصية للعينة على اجتاها

  الفرضيات  اختبارنتائج مناقشة : الثانيالمبحث 
سيتناول هذا املبحث مناقشة نتائج اختبار فرضيات الدراسة امليدانية، واملتمثلة يف الفرضيات الرئيسية 

 والثالثة والفرضية الثانية ،حنو الدفع االلكرتويناجتاهات املستهلكني بقياس تتعلق الفرضية األوىل ، حيث األربع
الفرضية  تمالعوامل املستقلة على املتغري التابع واملتمثل يف اجتاهات املستهلكني، يف حني  تأثريبدراسة  تتعلقان
   .تعزى للمتغريات الدميغرافيةفروق بني اجتاهات املستهلكني وجود دراسة ب الرابعة

  بنكيةقياس اتجاهات المستهلكين نحو الدفع االلكتروني باستعمال البطاقة بين نتائج : المطلب األول
مت صياغة الفرضية ، لقياس اجتاهات املستهلكني حنو الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكية

ا الفرعية   : ، واليت مفادهاالرئيسية األوىل وفرضيا
 الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكيةحنو  سلبيةاجلزائري اجتاهات  لدى املستهلك: األولىالفرضية 

  )فرضيات فرعيةثالث (
   ؛الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكيةعن  معرفة ضعيفة اجلزائري لدى املستهلك -أ
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   ؛باستعمال البطاقة بني بنكية حنو الدفع االلكرتوين سليب شعوراجلزائري لدى املستهلك  -ب

 .البطاقة بني بنكيةالدفع االلكرتوين باستعمال حنو  سليبسلوك  اجلزائري لدى املستهلك -ج
ا األوىل  اختبار الفرضيةسيتم بعدما مت حتليل فقرات أبعاد االجتاهات يف العناصر السابقة،  وفرضيا

املتوسط ، االجتاهاتأبعاد حمور واالحنراف املعياري ملختلف  املرجحةحساب املتوسطات  من خالل الفرعية،
كما هي جاءت النتائج   وقد. لعينة واحدة للتحقق من املعنوية اإلحصائية للنتائج tباإلضافة إىل اختبار الفرضي، 

  :ل التايلو موضحة يف اجلد
  ألبعاد االتجاهالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): 20-4( لجدولا

  
  
  
 

  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
 ـــــــــ، أن املتوسط املرجح للبعد املعريف قدر بـ)20-4(اجلدول الواردة يف يتضح من النتائج اإلحصائية 

ما يعين أن أفراد العينة  ، وهو)3(، وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ 1.040باحنراف معياري  )3.29(
 ــــــاحملسوبة واملقدرة بـ tحول الدفع االلكرتوين، وما يؤكد ذلك هي قيمة اختبار  معرفة متوسطة ميتلكوناملدروسة 

فقد  والسلوكي البعدين الشعوريوفيما خيص  ،0.05ة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية وهي قيم 5.100
على التوايل،  1.014و  0.976على التوايل، وباحنراف معياري  3.73و 3.61بلغ املتوسط املرجح هلذين البعدين 

 tوهو ما يدل على أنه لدى أفراد العينة شعور وسلوك إجيابيني حنو الدفع االلكرتوين وما يؤكد ذلك قيمة اختبار 
وعليه . 0.05 قيم ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية وهي 13.192و 11.517احملسوبة للبعدين، واملقدرة بـ 

  .رفض الفرضيات الفرعية الثالثفإن النتائج املتوصل إليها تفضي إىل 
حبيث بلغ د ــــالتقييم اجليال عينة الدراسة يف جمات ـــــــــاجتاهمل أبعاد  حـــــــــاملرجوقعت قيمة املتوسط كما 

الدفع االلكرتوين إجيابية حنو أن ألفراد عينة الدراسة اجتاهات  دل علىيهو ما و  0.810، وباحنراف معياري 3.54
، وهي 12.312 قيمتهاحبيث بلغت  ،لعينة واحدة tهو اختبار  وما يؤكد هذه النتيجة .باستعمال البطاقة بني بنكية

  .0.05قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
  

 االنحراف  المرجح المتوسط  االتجاهات عادبأ
  المعياري

  متوسط
مستوى   tقيمة اختبار   الفرق

  المعنوية
  0.000  5.100  0.29  1.040  3.29  البعد املعريف

  0.000  11.517  0.61  0.976  3.61  البعد العاطفي
  0.000  13.192  0.73  1.014  3.73  البعد السلوكي
  0.000  12.312  0.54  0.810  3.54  االجتاهات
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كمال (دراسة مع ، اتفقت باستخدام أساليب التحليل اإلحصائيإن هذه النتائج اليت مت التوصل إليها 

العينة اجتاهات إجيابية لدى   وجود حول ،  (Osama Ahmed Abdelkade, 2015) و، )2010، مصطفى رويبح
   .التكنولوجيا املدروسة حنو املستجوبة

تسويق هذه اخلدمة احملافظة على هذه االجتاهات فعلى اجلهات املسؤولة عن وبناء على هذه النتائج، 
ا تقويملدة زمنية أطول و حنو الدفع االلكرتوين اإلجيابية  املستهلكني ستؤدي حتما إىل تبنيها من طرف تها، حبيث أ

كما جيب على اجلهات املسؤولة . وتبين املنتجات ة املباشرة بني االجتاه اإلجيايباجلزائريني، وهذا انطالقا من العالق
الرتوجيية املناسبة  التعريف أكثر خبدمة الدفع االلكرتوين وذلك باالستعانة باالتصاالت التسويقية، وباختيار الوسائل

  .مع الثقافة اجلزائرية
النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا على متغيرات  تأثير نتائج اختبارمناقشة : الثانيالمطلب 

  اتجاهات المستهلكين
النظرية املوحدة متغريات  تأثريالفرضية الثانية واليت تدرس  مناقشة نتائج اختبارسيتم يف هذا املطلب، 

 حبيث ،باستعمال البطاقة بني بنكية الدفع االلكرتوينلقبول واستخدام التكنولوجيا على اجتاهات املستهلكني حنو 
  :يغت الفرضية على النحو التايلص

 التكنولوجيا استخداماملوحد لقبول و ذو داللة إحصائية ملتغريات النموذج  تأثرييوجد  : الفرضية الثانية
. 0.05عند مستوى معنوية ، روين باستعمال البطاقة بني بنكيةـــــــالدفع االلكتحنو  على اجتاهات املستهلك اجلزائري

   .تتفرع الفرضية الرئيسية الثانية إىل أربع فرضيات فرعيةو 

المستهلكين الجزائريين لديهم اتجاهات إيجابية نحو الدفع االلكتروني باستخدام : "وعليه ميكن القول أن       
ا الفرعية  األوىل الرئيسية وبالتايل فالنظرية . "البطاقة بين بنكية    :غير محققةوفرضيا

 الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة عن  ضعيفةمعرفة  اجلزائري لدى املستهلك: "الفرضية الفرعية األوىل اليت مفادها
  ؛ غير محققة، "بني بنكية

 باستعمال البطاقة  حنو الدفع االلكرتوين سليب اجلزائري شعورلدى املستهلك : "الفرضية الفرعية الثانية اليت مفادها
   ؛غير محققة، "بني بنكية

 الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة حنو  سليبسلوك  رياجلزائ لدى املستهلك: "الفرضية الفرعية الثانية اليت مفادها
 .غير محققة، "بني بنكية
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باستخدام البطاقة  االلكرتوينألداء املتوقع على اجتاهات املستهلك حنو الدفع لذو داللة إحصائيـــــة  تأثريوجـــد ي -أ
  ؛0.05، عنــد مستوى معنوية بني بنكية

باستخدام  لدفع االلكرتوينالجــــهد املتوقع علــى اجتاهات املستهلك حنو لذو داللة إحصائيـــــة  تأثريوجـــد ي -ب
 ؛0.05،عند مستوى معنوية البطاقة بني بنكية

 لدفع االلكرتوينااهات املستهلك حنو على اجت االجتماعية للتأثرياتذو داللة إحصائيـــــة  تأثريوجـــد ي -ج
 ؛0.05عند مستوى معنوية  باستخدام البطاقة بني بنكية 

باستخدام  لدفع االلكرتوينالتسهيالت املتاحة على اجتاهات املستهلك حنو  لذو داللة إحصائيـــــة  تأثريوجـــد ي -د
 .0.05عند مستوى معنوية  البطاقة بني بنكية 

كل متغري من ملعرفة درجة ارتباط  لكارل بريسون  مت حساب معامل االرتباط، هذه الفرضياتالختبار و 
معامل التحديد ملعرفة درجة  ،اجتاهات املستهلكنيبالتكنولوجيا  واستخداملقبول األربعة للنظرية املوحدة املتغريات 

باإلضافة إىل ، فرضيةوذلك الستخراج معادلة االحندار البسيط لكل البسيط اختبار حتليل االحندار اخلطي  ،التأثري
  : معنوية مناذج  االحندار، وقد جاءت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول التايل لقياس ANOVAاختبار 

  واتجاهات المستهلكين لقبول واستخدام التكنولوجياالنظرية الموحدة  متغيراتبين  والتأثيرالعالقة ): 21- 4(الجدول رقم 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر

  عالقة التأثير
معامل 

االرتباط 
R  

معامل 
التحديد 

R2  

معامل المتغير 
  المستقل

b 

الجزء 
 الثابت

A  

 ANOVAتحليل التباين 
مستوى  t  اختبار

مستوى  f  اختبار المعنوية
 المعنوية

األداء المتوقع  تأثير
 0.000 170.040 0.000 13.040 0.554 1.652  0.337 0.580  على االتجاهات
معادلة نموذج 

 Y= 0.554 + 1.652 x1  االنحدار 
الجهد المتوقع  تأثير

 0.000 152.764 0.000 12.360 0.516 1.718 0.313 0.560  على االتجاهات
معادلة نموذج 

 Y= 0.516 + 1.718 x2  االنحدار 
التأثيرات  تأثير

االجتماعية  على 
  االتجاهات

0.484 0.234 2.117 0.448 10.125 0.000 102.522 0.000 

معادلة نموذج 
 Y= 0.448 + 2.117 x3  االنحدار 

التسهيالت  تأثير
المتاحة على 
  االتجاهات

0.460 0.212 1.963 0.480 9.490 0.000 90.066 0.000 

معادلة نموذج 
 Y= 0.480 + 1.963 x4   االنحدار
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كل عامل من بني   متوسطة القوة موجبة، عالقة ارتباط، يالحظ وجود )21- 4(انطالقا من نتائج اجلدول 
لوحظ من نتائج كما ،  على العموم املستهلكنيواجتاهات التكنولوجيا  استخداماملوحدة لقبول و عوامل النظرية 
فيما يلي . وذلك بنسب متفاوتة داللة إحصائية هلذه العوامل على اجتاهات املستهلكني ذي تأثرياجلدول وجود 

لكل عامل ، باإلضافة إىل منوذج االحندار التطرق إىل قيم معامل االرتباط لكارل بريسون ومعامل التحديد سيتم
  : ة املوحدة كل على حدامن عوامل النظري

فيما بلغ  ،0.580 اجتاهات املستهلكنيو عامل األداء املتوقع بني  لكارل بريسونبلغت قيمة معامل االرتباط  -أ 
حنو الدفع  من التغيري احلاصل يف اجتاهات املستهلكني %34حوايل  ، وهذا يعين أن0.337 تحديدالمعامل 

، بناء على نتائج حتليل االحندارو . دمةهذه اخل يفسره األداء املتوقع منااللكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكية 
  : منوذج حتليل االحندار البسيط بني األداء املتوقع واجتاهات املستهلكني كما يليمتثيل يكون 

Y= 0.554 + 1.652 x1 
  : حبيث

Y : ؛خدمة الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكيةمتثل اجتاهات املستهلكني حنو  
X1 :متثل األداء املتوقع من خدمة الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكية.  

حصائية لنموذج االحندار اخلاص ، الختبار املعنوية اإل ANOVAيظهر من اختبار حتليل التباينكما 
احملسوبة أعلى من  tقيمة و اجلدولية،  Fاحملسوبة أعلى من قيمة   Fقيمة  أنبالعالقة بني األداء املتوقع واالجتاهات، 

. 0.05، وهي أقل من 0.000مبستوى املعنوية الذي قدر بــ ، وميكن التأكد من هذه النتيجة  اجلدولية، tقيمة 
 : "قبول الفرضية الفرعية األوىل، اليت مفادهاهذا ما يفضي إىل و . وبالتايل فإن هذا النموذج ذو داللة إحصائية

 باستخدام ذو داللة إحصائيـــــة لألداء المتوقع على اتجاهات المستهلك نحو الدفع االلكتروني تأثيريوجـــد 
  ."0.05، عنــد مستوى معنوية البطاقة بين بنكية

فيما   ،0.560 اجتاهات املستهلكنيو املتوقع  اجلهدعامل بني  بلغت قيمة معامل االرتباط لكارل بريسون -ب
حنو الدفع  من التغيري احلاصل يف اجتاهات املستهلكني %31.3 ، وهذا يعين أن0.313تحديد المعامل بلغ 

وبناء على نتائج حتليل االحندار، . هذه اخلدمة املتوقع من اجلهديفسره االلكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكية 
 : املتوقع واجتاهات املستهلكني كما يلي اجلهديكون متثيل منوذج حتليل االحندار البسيط بني 

Y= 0.516 + 1.718 x2  

  : حبيث
Y : خدمة الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكية؛متثل اجتاهات املستهلكني حنو  
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X2 : املتوقع من خدمة الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكيةمتثل اجلهد.  
، الختبار املعنوية اإلحصائية لنموذج االحندار اخلاص  ANOVAكما يظهر من اختبار حتليل التباين

احملسوبة أعلى من  tاجلدولية، وقيمة  Fاحملسوبة أعلى من قيمة   Fاملتوقع واالجتاهات، أن قيمة  اجلهدبالعالقة بني 
. 0.05، وهي أقل من 0.000مبستوى املعنوية الذي قدر بــ ، وميكن التأكد من هذه النتيجة  اجلدولية، tقيمة 

: ، اليت مفادهاالثانيةقبول الفرضية الفرعية هذا ما يفضي إىل و . وبالتايل فإن هذا النموذج ذو داللة إحصائية
 المتوقع على اتجاهات المستهلك نحو الدفع االلكتروني للجهدذو داللة إحصائيـــــة  تأثيريوجـــد "

  ".0.05، عنــد مستوى معنوية باستخدام البطاقة بين بنكية
 ،0.484 اجتاهات املستهلكنيو  التأثريات االجتماعيةعامل لكارل بريسون بني بلغت قيمة معامل االرتباط  -ج

حنو الدفع  من التغيري احلاصل يف اجتاهات املستهلكني %23.4 ، وهذا يعين أن0.234تحديد المعامل فيما بلغ 
وبناء على نتائج حتليل االحندار، يكون متثيل . التأثريات االجتماعيةفسره تااللكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكية 

 :  كما يليواجتاهات املستهلكنيالتأثريات االجتماعية منوذج حتليل االحندار البسيط بني 

Y= 0.448 + 2.117 x3 
  : حبيث

Y : خدمة الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكية؛متثل اجتاهات املستهلكني حنو  
X3 :التأثريات االجتماعيةعامل  متثل.  

، الختبار املعنوية اإلحصائية لنموذج االحندار اخلاص  ANOVAكما يظهر من اختبار حتليل التباين
احملسوبة  tاجلدولية، وقيمة  Fاحملسوبة أعلى من قيمة   Fواالجتاهات، أن قيمة   التأثريات االجتماعيةبالعالقة بني 

، وهي أقل من 0.000 ـــــــــــمبستوى املعنوية الذي قدر بــ، وميكن التأكد من هذه النتيجة  اجلدولية، tأعلى من قيمة 
، اليت الثالثةوهذا ما يفضي إىل قبول الفرضية الفرعية . وبالتايل فإن هذا النموذج ذو داللة إحصائية. 0.05

على اتجاهات المستهلك نحو الدفع  االجتماعية للتأثيراتذو داللة إحصائيـــــة  تأثيريوجـــد : "مفادها
  ".0.05، عنــد مستوى معنوية باستخدام البطاقة بين بنكية االلكتروني

فيما  ،0.460 اجتاهات املستهلكنيو  التسهيالت املتاحةعامل بلغت قيمة معامل االرتباط لكارل بريسون بني  -د
حنو الدفع  من التغيري احلاصل يف اجتاهات املستهلكني %21.2 ، وهذا يعين أن0.212تحديد المعامل بلغ 

وبناء على نتائج حتليل االحندار، يكون متثيل . املتاحة التسهيالتفسره تااللكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكية 
 : واجتاهات املستهلكني كما يلي التسهيالت املتاحةمنوذج حتليل االحندار البسيط بني 

Y= 0.480 + 1963X4 
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  : حبيث

Y : خدمة الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكية؛متثل اجتاهات املستهلكني حنو  
X4 : من خدمة الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكية  التسهيالت املتاحة الستعمال الدفع االلكرتوينمتثل  

، الختبار املعنوية اإلحصائية لنموذج االحندار اخلاص  ANOVAكما يظهر من اختبار حتليل التباين
احملسوبة  tاجلدولية، وقيمة  Fاحملسوبة أعلى من قيمة   Fواالجتاهات، أن قيمة  التسهيالت املتاحةبالعالقة بني 

ل من ، وهي أق0.000ــ ــــمبستوى املعنوية الذي قدر ب، وميكن التأكد من هذه النتيجة اجلدولية، tأعلى من قيمة 
، اليت الرابعةوهذا ما يفضي إىل قبول الفرضية الفرعية . وبالتايل فإن هذا النموذج ذو داللة إحصائية. 0.05

على اتجاهات المستهلك نحو الدفع  للتسهيالت المتاحةذو داللة إحصائيـــــة  تأثيريوجـــد : "مفادها
 ".0.05، عنــد مستوى معنوية باستخدام البطاقة بين بنكية االلكتروني

 
 
 
  
  
  
 
 
  

 

ا اختلفت مع دراسة سابقة وحيدة ،للغاية ةمهم النتائجهذه وتعد  واملتمثلة يف دراسة  فبالرغم أ
(Mohammed Bellahcene et Mohammed Mehdi Khedim, 2016) ،أغلبنتائج  ا تتوافق معأ إال 

 تقنية معينة األكثر أمهية يف قرار تبين نيالعامل امه واجلهد املتوقع األداء املتوقعأن  تأظهر اليت الدراسات السابقة 
 &؛ )2015 ،وديع نصري(؛ ) 2012كمال رويبح وحسن عباس، ( دراسةعلى غرار ، ومواصلة استخدامها

all,2005)  (T. Ramayah؛ (Amir Hasnaoui, Frank-Mahé Lentz, 2011) ، ؛ (Lai Poey Chin and 

Zainal Ariffin Ahmad,2015)  ؛(Thanh D. Nguyen and Phuc A. Huynh, 2018)  حىت وإن اختلفت ؛
تمعات   حبيث وزمان الدراسات؛اختالف مكان باإلضافة إىل ، الدراسة اليت متت فيهاأنواع التقنيات املدروسة، ا

  : النتائج السابقة، فإن إىلاستنادا وعليه،           
  ألداء املتوقع على اجتاهات املستهلك حنو لذو داللة إحصائيـــــة  تأثريوجـــد ي :"الفرضية الفرعية األوىل اليت مفادها

 محققة؛ ،"0.05، عنــد مستوى معنوية باستخدام البطاقة بني بنكية الدفع االلكرتوين
 لجــــهد املتوقع علــى اجتاهات املستهلك حنو لذو داللة إحصائيـــــة  تأثريوجـــد ي": الفرضية الفرعية الثانية اليت مفادها
  ؛، محققة"0.05،عند مستوى معنوية باستخدام البطاقة بني بنكية لدفع االلكرتوينا
   على اجتاهات املستهلك  االجتماعية للتأثرياتذو داللة إحصائيـــــة  تأثريوجـــد ي" :القائلةالفرضية الفرعية الثالثة

 محققة؛ "0.05عند مستوى معنوية  باستخدام البطاقة بني بنكية  لدفع االلكرتويناحنو 
  لتسهيالت املتاحة على اجتاهات املستهلك لذو داللة إحصائيـــــة  تأثريوجـــد ي ": اليت مفادها الرابعةالفرضية الفرعية

 .، محققة"0.05عند مستوى معنوية  باستخدام البطاقة بني بنكية  لدفع االلكرتويناحنو  
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املستخدم وجود فوائد من التكنولوجيا كلما زاد احتمال تبنيه هلا، وكذلك احلال  توقعكلما   بأنهالنتائج أغلب تشري 
جمموعة من الفوائد، على سيحصل  لهنه من خالل استخدامه أاملستهلك  بالنسبة للدفع االلكرتوين فإنه كلما توقع

كلما كان تقييمه هلذه اخلدمة ،  كلفة أقل مقارنة بالدفع التقليديبالراحة أو حتمله تعور ش، الربح الوقت مثل
كلما كانت   ،توقع املستهلك أن استخدام الدفع االلكرتوين سهل وخال من اجلهد والتعقيدإجيابيا، كما أنه كلما 

، والنظرية املوحدة  TAM مع نتائج نظرية تبين التكنولوجيا نتائج هذه الدراسة توافقت كما .حنوه إجيابيةاجتاهاته 
أهم  مها ن هذين العاملنيأ  DAVIS & Venkateshحبيث يعترب كل من ،UTAUTالتكنولوجيا  واستخدام لقبول

  .حمددات قبول التكنولوجيا مهما كان نوعها
 نظرية السلوك املخطط معالنتائج  هذه فقد توافقت ،والتسهيالت املتاحة ي التأثريات االجتماعيةأما عامل

والسلوك ) التأثريات االجتماعية(حول وجود تأثري للمعايري الذاتية  لقبول واستخدام التكنولوجيا ةوالنظرية املوحد
التأثريات االجتماعية مع نتائج كما توافقت   ،على اجتاهات مستخدمي التكنولوجيا )التسهيالت املتاحة(املخطط 

كمال مصطفى (مع دراسة  تعارضتيف حني  ،)2015، وديع نصريدراسة ( و (T. Ramayah, 2005) دراسة
   ،ثريات االجتماعية على استخدام التكنولوجياأاليت مل جتد أثر للت  )2010 ،رويبح

مقارنة  ،على اجتاهات املستهلكنيفيما خيص توصل الدراسة إىل وجود أثر ضعيف هلذين العاملني و 
معتربة من العينة  لكون نسبةرمبا ميكن إرجاعها  ، للتأثريات االجتماعيةفبالنسبة  اجلهد املتوقعني؛بعاملي األداء و 

فإن التأثري االجتماعي    Venkateshفحسب  عن هذه اخلدمة، مقبولةاملستجوبة لديها خربة أو على األقل معرفة 
م غامضة وغري صحيحة، وبالتايل  يكون له تأثري قبل استخدام التكنولوجيا أين تكون معرفة املستخدمني ومعتقدا

نقاط القوة والضعف  من املعرفة حول املزيد ، لكن عندما يتوفر لديهمهاسيعتمدون أكثر على آراء اآلخرين لتقييم
ذه التكنولوجيا من   يؤكد نتائج الفرضية بدوره وهذا ،خالل التجربة املباشرة ستقل التأثريات االجتماعيةاخلاصة 

أما . وسلوك إجيايب حنوهامعرفة متوسطة حول خدمة الدفع االلكرتوين،  األوىل أين وجدنا أن العينة لديهاالرئيسية 
ن حول و املقبولة اليت ميتكلها املستهلككذلك إىل املعرفة ها  يمكن إرجاعففيما خيص نتائج التسهيالت املتاحة، 

عالم واالتصال يف اجلزائر من إصالحات وحتديات  ما يشهده قطاع تكنولوجيا اإلإىل الدفع االلكرتوين، باإلضافة 
دف إىل مواكبة الثورة التكنولوجية، عن طريق زيادة قدرات الشبكات السلكية والالسلكية، وتوفري   البىنكبرية 

، من حواسيب وهواتف نقالة، باإلضافة إىل إلزام كافة التجار االلكرتوين الدفع خدمةالتحتية الالزمة الستعمال 
م بالبطاقة االلكرتونية ائيات الدفع للمستهلكني الذين يرغبون يف دفع مشرتيا قانون املالية خالل من  بتوفري 

2018 .  
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  على اتجاهات المستهلكين الثقةنظرية متغيرات  تأثير نتائج اختبارمناقشة  :المطلب الثالث
دف إىل اختبارصيغت الفرضية الثالثة قة واملتمثلة يف الثقة املدركة متغريات نظرية الث تأثري ، واليت 

  : على النحو التايل املخاطر املدركة  على اجتاهات املستهلك حنو الدفع االلكرتوين باستخدام البطاقة بني بنكية،و 
حنو الدفع  اجلزائري تغريات منوذج الثقة على اجتاهات املستهلكمل ذو داللة إحصائية يوجد تأثري :الثالثةالفرضية 
  )فرضيتني فرعيتني( . 0.05عند مستوى معنوية ، باستخدام البطاقة بني بنكية االلكرتوين

باستخدام  ة على اجتاهات املستهلك حنو الدفع االلكرتوينــــــــاملدركة ــــــــلثقلة إحصائيـــــة ــــــــذو دالل رــــــــتأثيد جــــــــو ي -أ
  .0.05عند مستوى معنوية ، البطاقة بني بنكية

باستخدام  حنو الدفع االلكرتوينلمخاطر املدركة على اجتاهات املستهلك لذو داللة إحصائيـــــة  تأثريوجـــد ي  -ب
 .0.05عند مستوى معنوية ، البطاقة بني بنكية

ا الفرعية والختبار هذه الفرضية اعتمد عليها يف حصائية اليت استعمال نفس االختبارات اإلمت  وفرضيا
   :وقد كانت النتائج كما هي مبينة يف اجلدولاملطلب السابق، 

  واتجاهات المستهلكينالثقة نظرية بين عوامل  تأثيرالعالقة وال): 22- 4(الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
  : ، يالحظ)22- 4(انطالقا من نتائج اجلدول        

بلغت قيمة ، حبيث اجتاهات املستهلكنيالثقة املدركة و  بني عامل متوسطة القوة موجبة، عالقة ارتباطوجود  -أ
من  %19حوايل  ، وهذا يعين أن0.183تحديد المعامل فيما بلغ   ،0.428 امهمعامل االرتباط لكارل بريسون بين

الثقة عامل  يفسرهحنو الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكية  التغيري احلاصل يف اجتاهات املستهلكني

معامل   عالقة التأثير
  Rاالرتباط 

معامل 
التحديد 

R2  

معامل المتغير 
  المستقل

b 

الجزء 
 الثابت

A  

 ANOVAتحليل التباين 

مستوى  t  اختبار
مستوى  f  اختبار المعنوية

 المعنوية
الثقة المدركة  تأثير

 0.000 75.064 0.000 16.624 0.396 2.362  0.183 0.428  على االتجاهات
معادلة نموذج 

 Y= 0..396 2.362x1  االنحدار
المخاطر  تأثير

على  المدركة 
  االتجاهات

0.015 0.000 3.496 0.14 0.271 0.787 0.073 0.787 

معادلة نموذج 
 Y=0.14 + 3.496 x2  االنحدار
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املدركة الثقة عامل  وبناء على نتائج حتليل االحندار، يكون متثيل منوذج حتليل االحندار البسيط بني. املتوقعة
 : واجتاهات املستهلكني كما يلي

Y= 0..396 2.362x1  

  : حبيث
Y : خدمة الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكية؛متثل اجتاهات املستهلكني حنو  

X2 :بني البنكيةباستعمال البطاقة  من الدفع االلكرتوين متثل الثقة املدركة .  
، الختبار املعنوية اإلحصائية لنموذج االحندار اخلاص  ANOVAكما يظهر من اختبار حتليل التباين

احملسوبة أعلى من  tاجلدولية، وقيمة  Fاحملسوبة أعلى من قيمة   Fواالجتاهات، أن قيمة  الثقة املدركةبالعالقة بني 
 و. 0.05، وهي أقل من 0.000 ـــــمبستوى املعنوية الذي قدر بــ، وميكن التأكد من هذه النتيجة  اجلدولية، tقيمة 

: ، اليت مفادهااألوىلقبول الفرضية الفرعية هذا ما يفضي إىل و . بالتايل فإن هذا النموذج ذو داللة إحصائية
 اهات المستهلك نحو الدفع االلكترونيـــــــعلى اتج للثقة المدركةداللة إحصائيـــــة  يذ تأثيريوجـــد "

  ".0.05، عنــد مستوى معنوية باستخدام البطاقة بين بنكية
قيمة معامل  املدركة واجتاهات املستهلكني، حبيث بلغت املخاطربني عامل  ،جد ضعيفة عالقة ارتباطوجود  -ب

ه ال يوجد أي تأثري لعامل ، وهذا يعين أن0.000تحديد المعامل ، فيما بلغ 0.015 امهاالرتباط لكارل بريسون بين
وبناء على نتائج . البطاقة بني بنكيةحنو الدفع االلكرتوين باستعمال  املستهلكني اجتاهاتاملخاطر املدركة على 

 : كما يلي  حتليل االحندار، يكون متثيل منوذج حتليل االحندار البسيط بني اجلهد املتوقع واجتاهات املستهلكني
Y=0.14 + 3.496 x2 

  : حبيث
Y : باستعمال البطاقة بني بنكية؛خدمة الدفع االلكرتوينمتثل اجتاهات املستهلكني حنو   

X2 : الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة بني البنكيةمتثل املخاطر املتوقعة من.  
، الختبار املعنوية اإلحصائية لنموذج االحندار اخلاص  ANOVAحتليل التباين بالرجوع إىل نتائج و    
احملسوبة  t، وقيمة تها اجلدوليةمن قيم أقل  Fاحملسوبة لـ قيمةال جند أنواالجتاهات،  املخاطر املدركةبالعالقة بني 

من  أكربوهي ، 0.787مبستوى املعنوية الذي قدر بــ ، من هذه النتيجة كما مت التأكد اجلدولية، tمن قيمة  أقل
 ، اليتالثانيةالفرضية الفرعية  رفضوهذا ما يفضي إىل . اإحصائي غري دالوبالتايل فإن هذا النموذج . 0.05

على اتجاهات المستهلك نحو الدفع  دركةمللمخاطر الداللة إحصائيـــــة  يذ تأثيريوجـــد  ال " :مفادها
    ".0.05، عنــد مستوى معنوية باستخدام البطاقة بين بنكية االلكتروني
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، خاصة من الدراسات السابقةالثقة املدركة مع الكثري مبتغري  املتعلقة، و ذه الدراسةهل اإلحصائية نتائجالتتفق       
 Amir؛ (Lazreg Mohammed & Goudih Djamel torqui, 2016)  ؛)(Dan J.Kim & all, 2008دراسة 

Hasnaoui, Frank-Mahé Lentz, 2011) ( ،)Thanh D. Nguyen and Phuc A. Huynh, 2018(،  ) كمال
مبختلف  يف تبين التكنولوجيا املدركة  عامل الثقةحول أمهية  ،)2002 ،براهيم خبيتا(؛ )2010مصطفى رويبح، 

تكنولوجيا معينة سيؤثر على قرارهم يف بن شعور املستهلكني بالثقة أتوصلت جممل هذه الدراسات ث حبي، أنواعها
تبني أن عامل الثقة املدركة هلا تأثري على اجتاهات إذ  ،ونفس النتيجة توصلت هلا هذه الدراسةا، هلتبنيهم 

كانت   كلماستخدامه للدفع االلكرتوين  أي أنه كلما شعر املستهلك بالثقة يف ا املستهلكني حنو الدفع االلكرتوين،
حبيث  عن نتائج الدراسات السابقة،متاما ختلفت ا فقدعامل املخاطر املدركة عن نتائج ما أ؛ اجتاهاته إجيابية حنوه

 Mohan V Avvari) ،(Dan J.Kim & all, 2008) ،(T. Ramayah & all, 2005)   كل من  أحباثأوضحت 
& all, 2011) (، (Osama Ahmed Abdelkader, 2015)   ،(Lai Poey Chin and Zainal Ariffin 

Ahmad, 2015)  ،(Thanh D. Nguyen and Phuc A. Huynh, 2018)  ،) ،كمال رويبح وحسن عباس
 على قرار تبين اتأثري ترب من العوامل األكثر تعأن املخاطر املدركة ، )2016، خالد حممد حسن النعيمي(، )2012

 تبنيها من قبل املستهلكني، ا تعترب العائق األساسي يفوأ ،خاصة تلك املتعلقة بالدفع االلكرتوين التكنولوجيات
يف حني توصلت هذه الدراسة إىل أن اجتاهات املستهلكني حنو الدفع االلكرتوين ال يتأثر بعامل املخاطر املدركة، 

 مال يؤثر على اجتاههإال أن هذا الشعور  ،له باخلطر من استعماهلم أفراد عينة الدراسةأي أنه بالرغم من إحساس 
اوال  حنوه  ؛، وذوي مستوى تعليم عايلشبابأغلبية العينة  لكونهذه النتيجة وميكن إرجاع أي اهتمام؛  يولو

ا تمن بني اخلصائص اليت تعترب هذه الصفات  حبيث اليت أشار إليها  ،االبتكاريني واملتبنني األوائلفئة تسم 
عند تصنيفه ملتبين االبتكارات إىل فئات، حبيث تتصف هاتني الفئتني باملغامرة وامليل إىل جتريب  Rogersالباحث 

   .مبختلف أنواعها وبالتايل فإن املخاطر املدركة ال تعترب عائقا أمامهم لتبين االبتكارات املنتجات اجلديدة
  
  
  
  

  : فإنالنتائج السابقة،  إىلوعليه، استنادا           
  من استخدام الدفع  يوجد تأثري ذو داللة إحصائية للثقة املدركة:"الفرضية الفرعية األوىل اليت مفادها

 محققة، ،"0.05عند مستوى معنوية ، املستهلك حنو هذه اخلدمة االلكرتوين على اجتاهات
  من استخدام الدفع  للمخاطر املدركة يوجد تأثري ذو داللة إحصائيةال "الفرضية الفرعية الثانية اليت مفادها

  .، غير محققة "0.05عند مستوى معنوية ، االلكرتوين على اجتاهات املستهلك حنو هذه اخلدمة
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نتائج اختبار الفروق في اتجاهات المستهلكين نحو الدفع االلكتروني بداللة المتغيرات : المطلب الرابع
  الديمغرافية

حنو الدفع على اجتاه املستهلكني ) اجلنس، السن، واخلربة( الشخصيةكيفية تأثري العوامل   الستكشاف
   :على النحو التايل قمنا بصياغة الفرضية الرابعة االلكرتوين،
الدفع ، بني اجتاهات املستهلكني حنو 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :الرابعةالفرضية 
   .)ثالث فرضيات فرعية( .ملتغريات الدميغرافيةبداللة اباستخدام البطاقة بني بنكية  االلكرتوين

ا الفرعيةمن أجل إثبات صحة  ، مت االستعانة باختبارات من عدمها الفرضية الرئيسية الرابعة وفرضيا
سوف نتطرق إىل نتائج هذه االختبارات يف العناصر . T-test، واختبار One Way ANOVA  التباين األحادي

 : التالية
   الجنس نتائج اختبار الفروق في اتجاهات المستهلكين نحو الدفع االلكتروني بداللة  :الفرع األول

ملعرفة وجود فروق يف اجتاهات املستهلك حنو الدفع االلكرتوين باستخدام البطاقة بني بنكية بداللة 
  :صيغت الفرضية على النحو التايلاجلنس، 

الدفع االلكرتوين ، بني اجتاهات املستهلكني حنو 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية   - أ
 ؛ الجنس متغريبداللة لبطاقة بني بنكية اباستخدام 

، Independent samples T-test لعينتني مستقلتنيت  -اختباروالختبار هذه الفرضية مت االستعانة ب
  :حبيث ظهرت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول

  تحليل التباين األحادي للفروق في اتجاهات المستهلكين بداللة الجنس: )23- 4( الجدول رقم
  الجنس  بداللة  تحليل التباين األحادي للفروق في اتجاهات المستهلكين:  )23- 4( جدول

  
  

  

  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
باحنراف  3.64ن املتوسط احلسايب الجتاهات الذكور بلغ قيمة أ )23-4(من بيانات اجلدول يتضح 

، كما 0.796باحنراف معياري  3.42وهو أعلى من املتوسط احلسايب الجتاهات اإلناث البالغ  ،0.810معياري 
 sig)اجلدولية، فضال عن أن مستوى املعنوية   tكرب من قيمةوهي أ 2.501 احملسوبة  tجاءت نتيجة اختبار

ميكن القول أنه ، أي األوىلالفرضية الفرعية  نقبلوهذا ما جيعلنا ، 0.05وهي أصغر من مستوى الداللة  (0.013=

مصدر 
المتوسط   التكرارات  الفئات  االختالف

 الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  t قيمة
  المحسوبة

  الداللةمستوى 
sig القرار اإلحصائي  

  الجنس
  0.810 3.64 189  ذكور

توجد فروق لصاحل   0.013  2.501
  0.796  3.42  148  إناث  الذكور
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حنو الدفع االلكرتوين باستخدام البطاقة  اجتاهات الذكور واجتاهات اإلناثتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني 
، 0.05إحصائية عند مستوى معنوية توجد فروق ذات داللة  : "وعليه، نقبل الفرضية اليت مفادها. بني بنكية

 ".متغير الجنسبداللة باستخدام البطاقة بين بنكية الدفع االلكتروني بين اتجاهات المستهلكين نحو 
   .ناثوميكن إرجاع ذلك إىل أن الذكور هم أكثر اهتماما بالتكنولوجيات مقارنة باإل

  لفئة العمريةانتائج اختبار الفروق في اتجاهات المستهلكين نحو الدفع االلكتروني بداللة  :الثانيالفرع 
الفئة ملعرفة وجود فروق يف اجتاهات املستهلك حنو الدفع االلكرتوين باستخدام البطاقة بني بنكية بداللة 

  :صيغت الفرضية على النحو التايل، العمرية
الدفع ، بني اجتاهات املستهلكني حنو 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية   -ب 

  ؛ الفئة العمرية متغريبداللة  باستخدام البطاقة بني بنكية  االلكرتوين
 one way anova االجتاه حتليل التباين أحادياختبار ، مت االستعانة بختبار هذه الفرضيةوال

(ANOVA) ،  التايلكالنتائج   كانتحيث :   
 الفئة العمريةبداللة  تحليل التباين األحادي للفروق في اتجاهات المستهلكين:  )24- 4( جدول

 
  
  
 
 

  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
حادي االجتاه الجتاهات املستهلكني حنو الدفع االلكرتوين نتائج حتليل التباين أ )24-4(اجلدول يبني 

وجود فروق ذات داللة  داللة الفئة العمرية، حبيث ميكن مالحظة عدمب باستخدام البطاقة بني بنكية يف اجلزائر
كرب أفراد الفئة العمرية الواحدة أ ن الفرق بني متوسطاتفئات األربع لعينة الدراسة، حيث أإحصائية الجتاهات ال

لفروق غري معنوية، اجلدولية، مما جيعل ا Fاحملسوبة أقل من قيمة  Fالفرق بني أفراد الفئات، كما أن قيمة بكثري من 
. 0.05وهي أكرب من مستوى معنوية الدراسة احملدد بـ   0.818 عنوية هذه النتائج بلغتن مستوى مباإلضافة إىل أ

، بين 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية " :مفادهاوعليه، نرفض الفرضية اليت 
  ."العمريةالفئة متغير بداللة  باستخدام البطاقة بين بنكية  الدفع االلكترونياتجاهات المستهلكين نحو 

  

متوسط مجموع   در االختالفامص  متغير الدراسة
 المربعات

 Fاختبار 
  المحسوبة

مستوى 
  القرار اإلحصائي sigالمعنوية 

  الفئة العمرية
  0.616   الفئات العمريةبين 

0.311  0.818  
توجد فروق  ال

بني الفئات 
  العمرية 

بين أفراد الفئة العمرية 
  219.773  الواحدة 
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   لخبرةاتائج اختبار الفروق في اتجاهات المستهلكين نحو الدفع االلكتروني بداللة ن :الثالثالفرع 
، اخلربةملعرفة وجود فروق يف اجتاهات املستهلك حنو الدفع االلكرتوين باستخدام البطاقة بني بنكية بداللة 

  :صيغت الفرضية على النحو التايل
الدفع ، بني اجتاهات املستهلكني حنو 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية   -ج  

  ؛ الخبرة متغريبداللة  باستخدام البطاقة بني بنكية االلكرتوين
، Independent samples T-testت لعينتني مستقلتني  -  باختبار مت االستعانةهذه الفرضية، الختبار 

 وقد اخلربة يف استعمال البطاقات االلكرتونية واخلربة يف استخدام الدفع االلكرتوين،: هناحبيث يقصد باخلربة 
  :التايلكظهرت النتائج  
  بداللة الخبرة تحليل التباين األحادي للفروق في اتجاهات المستهلكين:  )25- 4( جدول

  
  
  
  
  
  

  SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ، 0.05إلــى أنه عند مستوى داللة  )25- 4( تشري نتائج اجلدول رقم

، حبيث كرتوينالدفع االل ستخدامايف  يف استعمال البطاقات االلكرتونية و اخلربةاجتاهات املستهلكني تعزى ملتغري 
احلسايب توسط املأكرب من  يف استعمال البطاقات االلكرتونية هات فئة املالكني للخربةجتااحلسايب التوسط امليظهر 

، فضال عن أن )2.429(احملسوبة أقل من اجلدولية   t، وهو ما جعل)(3.72>3.48الجتاهات فئة عدميي اخلربة 
احلسايب الجتاهات فئة املالكني للخربة يف توسط ملكما أن ا. 0.05من  أقلوهي  (sig =0.016)مستوى املعنوية 

احملسوبة   t، وهو ما جعل)(3.82>3.32احلسايب الجتاهات فئة عدميي اخلربة توسط املأكرب من الدفع االلكرتوين 
وهذا ما جيعلنا . 0.05من  أقلوهي  ( sig =0.000)، فضال عن أن مستوى املعنوية )5.847(أقل من اجلدولية 

، بين 0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات" ه، أي أنالثالثةالفرضية الفرعية  نقبل
وهذا ما  ".الخبرةمتغير بداللة  باستخدام البطاقة بين بنكية الدفع االلكترونياتجاهات المستهلكين نحو 

المتوسط   التكرارات  الفئات  مصدر االختالف
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  t قيمة
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة
sig 

  القرار اإلحصائي

الخبرة في 
البطاقات 
  االلكترونية

أصحاب 
  0.869  3.728  84  الخبرة

2.429  0.016  
  توجد فروق

لصالح أصحاب الخبرة في 
عديمي   البطاقات االلكترونية

  0.782  3.482  253  الخبرة

في الدفع  الخبرة
  االلكتروني

أصحاب 
  0.777 3.82 150  الخبرة

5.847  0.000  
توجد فروق لصالح 

أصحاب الخبرة في الدفع 
عديمي   االلكتروني

  0.769  3.32  187  الخبرة
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يف الدفع االلكرتوين أو حىت يف عمليات  االلكرتونيةالبطاقات  استخدامامتلك الفرد خربة يف  كلمادل على أنه  ي
  . مصرفية أخرى فإن هذا سيؤدي حتما إىل تكوين اجتاهات إجيابية حنو الدفع االلكرتوين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

باستخدام أساليب التحليل اإلحصائي، تتفق مع بعض الدراسات إن هذه النتائج اليت مت التوصل إليها         
، حول (Osama Ahmed Abdelkader, 2015)تتفق متاما مع دراسة  فهيالسابقة وختتلف مع البعض اآلخر، 

ال توجد و تعزى لعاملي اجلنس واخلربة، حنو التقنيات اجلديدة، األفراد  د فروق ذات داللة إحصائية الجتاهاتو وج
كمال مصطفى (دراسة مع ، كما تتفق نتائج هذه الدراسة الفئة العمرية فروق ذات داللة إحصائية تعزى لعامل

كنولوجيا الت يفأن اجلنس واخلربة  يف ،)2012رويبح وحسن عباس، مصطفى كمال(ة دراسو ، )2010 ،رويبح
 Mohammed Bellahcene)  دراسةيف حني ال تتفق مع نتائج  ،تقبل التقنية اجلديدةتغريان مهمان يف عملية م

et Mohammed Mehdi Khedim, 2016) ي ــــود تأثري لعامل الفئة العمرية على تبنــــــــــواليت توصلت إىل وج
 للخصائص د تأثريجو و متاما  واليت نفت، )2016مطايل ليلى، ( ةالصريفة االلكرتوين، كما تعارضت متاما مع دراس

  .األفراد حنو التسوق عرب االنرتنت اجتاهات على الدميغرافية
 12 إىلفرضيات رئيسية مقسمة  4كانت هناك مت يف هذا املبحث مناقشة نتائج فرضيات الدراسة، حبيث  

 فرضيات 5مت رفض ات، يف حني فرضي 7مت قبول حصائية املناسبة وبعد اختبارها باألساليب اإل ،فرعية  ةفرضي
  . أخرى

   

  : فإنوعليه، استنادا على النتائج السابقة،           
  بني اجتاهات 0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات :"الفرضية الفرعية األوىل اليت مفادها ،

 محققة ، ،"اجلنسمتغري بداللة  باستخدام البطاقة بني بنكية الدفع االلكرتويناملستهلكني حنو 
  بني اجتاهات 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  "اليت مفادهاالفرضية الفرعية الثانية ،

  . ، غير محققة"الفئة العمريةمتغري بداللة  باستخدام البطاقة بني بنكية الدفع االلكرتويناملستهلكني حنو 
  بني اجتاهات 0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات" الفرضية الفرعية الثالثة القائلة ،

 محققة، "اخلربة متغري بداللة  باستخدام البطاقة بني بنكية الدفع االلكرتويناملستهلكني حنو 
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  :خالصة الفصل
تضمن هذا الفصل حتليل ومناقشة لنتائج الدراسة امليدانية، حبيث ميكن تلخيص جممل النتائج املتوصل 

  : إليها يف النقاط التالية
  خصائصها الدميغرافية، حبيث ضمت أفرادا تناول املبحث األول توصيفا للعينة املستجوبة من خالل دراسة

من كال اجلنسني، وكل الفئات العمرية، واملستويات التعليمية لتكون بذلك ممثلة للمجتمع اجلزائري، ليتم بعدها 
دف قياس درجة توقع أفراد العينة للفوائد اليت ميكن احلصول عليها جراء استخدامهم : حتليل ملتغريات االستبيان، 

التحتية الالزمة، مستوى ثقتهم،  تخدامه، توقع وجود املعرفة والبيئةكرتوين، مدى توقعهم لسهولة اسللدفع االل
بآراء  تأثر أفراد العينة املدروسةباإلضافة ملعرفة مدى  اطر يف استخدام الدفع االلكرتوين،وتوقعهم لوجود خم

ا تراوحت بني املتوسط واملرتفع نتائج حتليل املتغريات من حمور آلخر ورغم تباين .اآلخرين  .املتغريات مل، إال أ

 وكانت النتائج أن لعينة الدراسة اجتاهات إجيابية حنو الدفع املبحث األخري مت مناقشة فرضيات الدراسة،  يف
، وختتلف هذه االجتاهات حسب  اجلنس وحسب اخلربة يف استخدام بني البنكية البطاقةااللكرتوين باستخدام 

سواء يف الدفع أو يف عمليات إلكرتونية أخرى، إال أن هذه االجتاهات ال ختتلف حسب  ةالبطاقات االلكرتوني
موعة من العوامل على اجتاهات أفراد العينة، واملتمثلة يف األداء  تأثريالدراسة وجود  أثبتتكما   ،الفئة العمرية

أشارت ، يف حني بدرجات متفاوتة املتوقع، اجلهد املتوقع، التأثريات االجتماعية، التسهيالت املتاحة والثقة املدركة
 . على اجتاهات املستهلكني املخاطر املدركة تأثريوجود النتائج إىل عدم 
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  : خاتمة

يف ظــــل تزايــــد االعتمــــاد عامليــــا علــــى التجــــارة االلكرتونيــــة، بســــبب تطــــور التكنولوجيــــا، انتشــــار اســــتخدام 
ــا؛ ســعت اجلزائــر   االنرتنــت، وجــود اهلواتــف الذكيــة، واعتمــاد املؤسســات علــى هــذه التكنولوجيــات لتســويق منتجا

مواكبة هذا التطور التكنولوجي والتجاري اهلائل، معتمدة على عدة اسـرتاتيجيات تطمـح مـن  كغريها من الدول إىل
، بدايــة بالبلــد االلكرتونيــةإزالــة احلــواجز الــيت حتــول دون تطــوير التجــارة خالهلــا إىل حتقيــق أهــداف كثــرية علــى رأســها 

جتسـيد مشـروع الـدفع االلكـرتوين يف جارة، وصـوال إىل التحتية، التقنية والقانوينة الالزمة هلذا النوع من الت ىنالبُ بتوفري 
  . أحد الركائز األساسية اليت تقوم عليها التجارة االلكرتونيةك 2016أواخر سنة 

ويف ظــل عــدم وضــوح، إن كانــت هنــاك اجتاهــات لــدى املســتهلكني احملتملــني حنــو تقبــل هــذه اخلدمــة رغــم 
ملكيفية تشكيل اجليد  فإن الفهمتوافرها،  أو  هي اخلطـوة األوىل والصـحيحة الـيت تسـبق حنوها املستهلكني الجتاها

يف ا مباشــرا ، فيمــا تتمثــل اخلطــوة الثانيــة يف حتديــد العوامــل الــيت ميكــن أن يكــون هلــا دور إطــالق تلــك اخلــدمات ترافــق
 وهو ما حاولنا معرفته من خالل دراسـتنا هلـذا املوضـوع، أيـن صـيغت اإلشـكالية  علـى التأثري على هذه االجتاهات،

   :التايل النحو

وفيما في الجزائر،  كيف هي اتجاهات المستهلكين نحو نظام الدفع االلكتروني
  ؟ عليهاتتمثل العوامل التي يمكن أن تؤثر 

ونـــه مـــن أهـــم ك يف الدراســـات التســـويقية،االجتاهـــات الحتاللـــه مكانـــة مهمـــة عامـــل  مت الرتكيـــز علـــىقـــد  و
 لدى املستهلكني، وبالتـايل التنبـؤ بسـلوكهم املسـتقبليلفهم عملية صنع القرار اليت جيب دراستها  العناصر األساسية

لمنتجـات اجلديــدة ، كمــا هنـاك عــدة نظريـات تفســر تبـين املســتهلك لخاصـة إذا تعلـق األمــر مبنـتج جديــد يف السـوق
   .من خالل هذا املتغري ة بصفة خاصةلتكنولوجيجات ابصفة عامة أو املنت

أربـــع فصـــول، فصـــلني  إلملـــام جبوانــب املوضـــوع، تضـــمنت الدراســـةوبغيـــة ا، الدراســـة إشـــكاليةعلـــى  إلجابــةل
لمتغـري األول واملتمثـل يف تغريات الدراسة، حبيث تناول الفصل األول اإلطـار النظـري لاألسس النظرية ملنظريني مشال 

 هاوظـائف االجتاهـات، باإلضـافة إىل آليـات تشـكيلائص أنـواع و بـدءا باسـتعراض خمتلـف تعـاريف، خصـجتاهات، اال
فيمـا تنـاول الفصـل الثـاين موضـوع االجتـاه هلـذا البحـث واملتمثـل يف ، اوكذا عـرض مفصـل ألسـاليب قياسـه، وتغيريها
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ه املتاحة أمام املسـتهلك، كمـا مت يف نظام الدفع االلكرتوين، من خالل اإلحاطة مبختلف مفاهيمه األساسية، وأنواع
صـر العوامـل الـيت ميكـن أن حل سـعيا منـاالفصل الثاين عرض خمتلف النظريات اليت تناولت موضوع تبين التكنولوجيا، 

أمـا الفصـل الثالـث والرابـع مـن . تؤثر يف اجتاهات املستهلكني حنو نظام الدفع االلكرتوين باعتباره تكنولوجية جديدة
وهـذا  عـرب دراسـة ميدانيـةمـن خـالل جتسـيد املفـاهيم النظريـة علـى الواقـع فقد تناوال اجلانـب التطبيقـي،  هذه الدراسة

العـامل ويف تقدمي عام لوضـع الـدفع االلكـرتوين يف ، حبيث استعرض الفصل الثالث، بعد اختيار جمال ومنوذج الدراسة
 نتـــائجالحتليـــل ومناقشـــة  ويف الفصـــل األخـــري مت ،انيـــةالتصـــميم النظـــري والعملـــي للدراســـة امليد، باإلضـــافة إىل اجلزائـــر

مت التوصـل ذه الدراسـة، والتطبيقـي هلـ النظـري نيعلى ضوء مـا مت تناولـه يف اجلـانبو  .الدراسة امليدانيةاملتوصل إليها يف 
  .  اختبار الفرضيات واإلجابة على أسئلة هذا البحث منإىل جمموعة من النتائج 

 :نتائج الدراسة النظرية

 معتقدات ومشاعر الفرد ، تتكون نتيجة لشيء ما سلبية إجيابية أو عن عملية تقييميةالجتاهات عبارة ا
من خالل القيام بسلوك أو االستعداد  همن خرباته السابقة، هذا األخري سيعرب عن تقييماتتعلمة املكتسبة و امل

ا تنعكس يف  يظهر دور االجتاهات يف من هنا ؛بقيام بتصرف معني حنو موضوع االجتاه سلوك املستهلك أل
مدخل  من قبل التسويقيني العتبارها تهاأمهية دراسوبالتايل تظهر . تصرف أو استعداد للتصرف بطريقة معينة

ا؛   ضروري لفهم سلوكات األفراد، تفسريها أو التنبؤ 
 ألكثر استعماال يف جمال رغم تعدد النماذج البنائية لالجتاهات حسب األبعاد املكونة هلا، إال أن النموذج ا

التسويق والذي مت اعتماده يف هذه الدراسة هو النموذج ثالثي األبعاد، حبيث تتمثل هذه األبعاد يف البعد 
املستهلك نتيجة تفاعل عدة عوامل منها ما هي داخلية  اجتاهات وتتغري تتشكلاملعريف، العاطفي والسلوكي؛ و 

قادة اجلماعات املرجعية و  ومنها ما هي خارجية مثلاإلدراك والتعلم ومساته الشخصية، خاصة باملستهلك مثل 
بعض ل التطرق، وهذا ما يؤكد إمكانية التأثري على اجتاهات املستهلكني أو تغيريها، لذلك مت واإلعالنات الرأي

نظرية التنافر املعريف، النظرية  النظريات والنماذج اليت حاولت تفسري عملية تغيري االجتاهات مثل نظرية التوازن،
 تركيباتالجتاهات ومبا أن ا. تطبيقها يف الواقع من خالل اسرتاتيجيات تسويقيةعرض كيفية اخل، مث ...الوظيفية
ا افرتاضية  من ال ميكن مالحظتها مباشرة، فقد ظهرت احلاجة إىل إجياد أساليب منهجية متكن من االستدالل 

إضافة إىل تطوير الباحثني التسويقيني لبعض أسلوب املالحظة والبحوث النوعية،  د مثلالسلوك الظاهر للفر 
 .النماذج والسالمل اليت متكن من قياس مسار وقوة االجتاهات
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  يقصد بنظام الدفع االلكرتوين والذي ميثل أحد أهم مقومات التجارة االلكرتونية، كل عملية حتويل لألموال
ل قناة إلكرتونية؛ حبيث ميكن أن تتم عملية التحويل من خالل البطاقات بني الدافع واملدفوع له من خال

.  PayPalااللكرتونية، الشيك االلكرتوين، النقود االلكرتونية، احملفظة االلكرتونية، عرب النقال، أو عرب نظام 

تصال عدة فوائد وتوفر أنظمة الدفع االلكرتوين مثلها مثل كل األنظمة القائمة على تكنولوجيا اإلعالم واال
ملستعمليها، مثل ختفيض التكاليف، اختصار اجلهد والوقت واملسافة، تعزيز األداء، والعديد من املزايا سواء 

 للمستهلكني، املؤسسات، البنوك واالقتصاد عموما؛ 
  وتعترب نظرية السلوك، يدة من قبل املنظرين من خمتلف العلومراسات عدالتكنولوجيا لدخضعت عملية تبين 

املؤثرة يف استخدام  العقالين والسلوك املخطط من علم النفس االجتماعي، أوىل النظريات اليت حددت العوامل
، أشهرها منوذج تبين خمتلفةمن علوم  أخرى تطوير نظريات على أساس هاتني النظريتني مت التكنولوجيا؛

وتعترب النظرية املوحدة لتبين وقبول ؛ سويقاليت تستعمل كثريا يف الت االبتكار ونشرتبين التكنولوجيا، ونظرية 
ال، واليت مت الرتكيز يف هذا  ونظرية الثقة من أحدث النظرياتالتكنولوجيا   لبناء النموذج اخلاص  عليهماا

ا  ميكن أن تؤثر يف اجتاهات املستهلكني حنو الدفع بالدراسة، وقد ضم هذا النموذج ست عوامل افرتضنا أ
املتاحة، الثقة املدركة مثلة يف األداء املتوقع، اجلهد املتوقع، التأثريات االجتماعية، التسهيالت ، واملتااللكرتوين

اواملخاطر املدركة  .، مع احتمال وجود عوامل أخرى افرتضنا ثبا
 التجارة االلكرتونية باجلزائر البد من توفري مجلة من املتطلبات الضرورية لتفادي املعوقات الكثرية اليت  لتطوير

لوحظ يف اآلونة  ، إال أنههايف تطبيق اكبري   ابالرغم من أن اجلزائر سجلت تأخر ، و وانتشارها توسعهاحتول دون 
، من خالل دعمها باحلظائر التجارة هلذا النوع من يف حتسن البىن التكنولوجية املناسبة امستمر  اتطور األخرية 

ونشر األلياف  للهاتف الثابت والنقالواجليل الرابع للهاتف النقال إطالق خدميت اجليل الثالث  التكنولوجية،
مشروع اجلزائر االلكرتونية  وكذا البصرية، تطوير نظامها املصريف لكي يتماشى ومتطلبات التجارة االلكرتونية،

لوحظ من خالل املؤشرات أنه بالرغم من اخنفاض ، حبيث بناء جمتمع جزائري للمعلوماتإىل  رميي لذيا 2013
حبيث فاق عدد استعمال احلاسوب واهلاتف الثابت يف اجلزائر، إال أن االشرتاك يف استخدام اهلاتف النقال متزايد 

بفضل اعتماد هذا خاص بالتجارة االلكرتونية، حبيث أنه  إىل إصدار قانون ضافةعدد سكان البلد؛ باإل اخلطوط
؛ ويف األخري اجلزائر يف مرحلة جديدة يأمل من خالهلا تطوير هذا النوع من التجارة بشكل سريعدخلت القانون 

 .واليت تعترب احلجر األساسي للتجارة االلكرتونية 2016توجت هذه اخلطوات بإطالق خدمة الدفع االلكرتوين يف 
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  : الميدانيةائج الدراسة نت

ة الــيت مت طرحهــا، مت اقــرتاح منــوذج مبــين علــى نظريــات متعلقــة بتبــين التكنولوجيــا، النظريــ املفــاهيمبنــاء علــى 
باســتعمال البطاقــة بــني بنكيــة يف اجلزائــر، حنــو الــدفع االلكــرتوين  املســتهلكني قيــاس اجتاهــاتنســعى مــن خاللــه إىل 

هلكني اجلزائــريني وملــا كــان صــعبا أن خنضــع مجيــع املســتوإىل حتديــد العوامــل الــيت ميكــن أن تــؤثر يف هــذه االجتاهــات؛ 
م عـــــن طريــــق االســـــتبيانات الورقيـــــة  337مكونــــة مـــــن اختيــــار عينـــــة ميســـــرة بللدراســــة، قمنـــــا  مفــــردة، مت اســـــتجوا

معـــــة مـــــن الدراســـــة امليدانيـــــة باســـــتخدام وااللكرتونيـــــة؛ وبعـــــد   احلـــــزم اإلحصـــــائية للعلـــــومبرنـــــامج حتليـــــل البيانـــــات ا
  : ، متكنا من الوصول إىل النتائج  التالية SPSS االجتماعية

  من العينة املدروسة، أن لديهم خربة يف استعمال بطاقات أخرى ) %44.5(فرد، وهو ما ميثل نسبة  150أقر
 ,Payoneer, Paysera, visacard, Mastercardمن غري البطاقة بني بنكية يف خدمة الدفع اإللكرتوين؛ مثل 

American express ،سواء يف اجلزائر لتوفر البعض منها، أو نتيجة تنقلهم خارج الوطن.  
 ا يف  %51.9 نأفادت نتائج الدراسة أ م، يستخدمو من عينة الدراسة ميلكون بطاقة بني بنكية خاصة 

منهم البطاقة يف عمليات قبض الراتب الشهري،  %64، حبيث يستعمل خمتلف عمليات الصريفة االلكرتونية
نكية يف واإلطالع على الرصيد، وغريها من العمليات املصرفية االلكرتونية، وفيما خيص استعمال البطاقة بني ب

يف تسديد فواتري  ايستعملواألفراد الذين ميلكون البطاقة،  من% 51.42النتائج أن  أظهرتعمليات الدفع فقد 
ا % 40.57الكهرباء والغاز واملاء،  ا يف شراء السلع  %36، تعبئة رصيد مكاملات اهلاتفيف يستعملو يستعملو

ا %33.14واخلدمات عرب االنرتنت،  من املالكني للبطاقة % 4.75وفقط ، للشراء يف احملالت التقليدية يستعملو
ا يف دفع مصاريف الوقود، وقد عكست   اإلحصائياتالواقع بعد االطالع على  نوعا ما نتائجالهذه يستعملو

ة للخربة امتالك فئة كبرية من العينة املدروسكما تؤكد هذه النتائج    اجلزائر،اخلاصة بعمليات الدفع االلكرتوين يف
  .يف استعمال البطاقات االلكرتونية

  المستهلكين الجزائريين اتجاهات إيجابية نحو الدفع االلكتروني باستخدام البطاقة بين بنكيةلدى ،
ا الفمن خالل حتليل  عبارات اخلاصة بقياس اجتاهات املستهلكني واختبار الفرضية الرئيسية األوىل وفرضيا

خدمة الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة بني علم بتوفر  الدراسة لديهمعينة نسبة متوسطة من الفرعية، تبني أن 
بنكية يف اجلزائر، ولديهم معلومات كافية عنها وعن كيفية استخدامها، وهو ما يشري إىل امتالك معرفة مقبولة 

راسة تشعر بأن استخدام البطاقات يف ، كما بينت النتائج أن معظم عينة الدعينة الدراسة عن الدفع االلكرتوينل
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الدفع االلكرتوين هي فكرة جيدة وحيبون استعماهلا، كما أن األغلبية ينوون استعمال البطاقة بني البنكية يف الدفع 
االلكرتوين يف املستقبل، وهو ما يدل على وجود شعور وسلوك إجيابيني لدى أفراد العينة املدروسة حنو الدفع 

  .وبالتالي تم نفي الفرضية الرئيسية األولى وفرضياتها الفرعية. عمال البطاقة بني بنكيةااللكرتوين باست
  األداء المتوقع والجهد المتوقع من استخدام الدفع االلكتروني، العاملين األكثر تأثيرا على يعد

إذا ائج بأنه لنتا تر اشأحبيث ، اتجاهات المستهلكين نحو الدفع االلكتروني باستخدام البطاقة بين بنكية
، مثل ربح الوقت، الشعور بالراحة أو حتمله ةئداالفسيعود عليه بستخدامه للدفع االلكرتوين ا ناملستهلك أ توقع

توقع املستهلك أن استخدام الدفع االلكرتوين خال من اجلهد تكلفة أقل مقارنة بالدفع التقليدي، كما أنه كلما 
، والنظرية املوحدة  TAMنظرية تبين التكنولوجياوهو ما يتفق مع  إجيابية،حنوها والتعقيد، كلما كانت اجتاهاته 

 مها ن هذين العاملنيأ  DAVIS & Venkateshحبيث يعترب كل من. UTAUTالتكنولوجيا واستخدام  لقبول
كمال (كما اتفقت مع العديد من الدراسات السابقة مثل   .أهم حمددات قبول التكنولوجيا مهما كان نوعها

 ,Amir Hasnaoui)؛ T. Ramayah)  (all,2005 &؛ )2015 ،وديع نصري(؛ ) 2012رويبح وحسن عباس، 

Frank-Mahé Lentz, 2011) ، ؛ (Lai Poey Chin and Zainal Ariffin Ahmad,2015)  ؛(Thanh D. 

Nguyen and Phuc A. Huynh, 2018)  تأكيدتم  وعليه؛ رغم اختالف أنواع التكنولوجيات املدروسة 
  . الفرضيتين الفرعيتين األولى والثانية من الفرضية الرئيسية الثانية

  تأثرينظرية السلوك املخطط والنظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا، حول وجود كما نصت عليه 
على اجتاهات مستخدمي ) التسهيالت املتاحة(والسلوك املخطط ) التأثريات االجتماعية(الذاتية  للمعايري

التسهيالت المتاحة والتأثيرات فإن هذه الدراسة كذلك توصلت إىل نتائج تدل على أن  ،التكنولوجيا
رغم أن  ،ن بنكيةاتجاهات المستهلكين نحو الدفع االلكتروني باستخدام البطاقة بياالجتماعية تؤثر على 

الفرضيتين الفرعيتين  تأكيدتم ومنه  ى أقل من عاملي األداء املتوقع واجلهد املتوقعمبستو أثر العاملني ظهر 
 .T)نتائج أحباث كل من نتائج مع هذه ال توافقتوقد . من الفرضية الرئيسية الثانية والرابعة الثالثة

Ramayah, 2005) اليت ) 2010،كمال مصطفى رويبح(مع دراسة  اختلفتيف حني ، )2015، وديع نصري(و
  ؛ للتأثريات االجتماعية على استخدام التكنولوجياريأثتمل جتد 

 باستخدام البطاقة بين  لعامل الثقة المدركة أثر على اتجاهات المستهلكين نحو الدفع االلكتروني
، االلكرتوين كلما كانت اجتاهاته إجيابية حنوهاأي أنه كلما شعر املستهلك بالثقة يف استخدامه للدفع  ،بنيكة

 Lazreg Mohammed & Goudih) إليها معظم األحباث السابقة على غرار  وهو ما يؤكد النتائج اليت توصلت
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Djamel torqui, 2016) ، )،2010 كمال مصطفى رويبح(  ،Amir Hasnaoui, Frank-Mahé Lentz, 

2011) ( ،)Thanh D. Nguyen and Phuc A. Huynh, 2018(، )واليت تنص على ، )2002 ،براهيم خبيتا
 Danالثقة اليت اقرتحها  نظرية النتائجتؤكد هذه  كما ،أمهية عامل الثقة يف تبين التكنولوجيا مبختلف أنواعها

J.Kim & all ؛الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسية الثالثة وبالتالي تم قبول؛  
 س ما توصلت إليه جل الدراسات السابقة على غرار ــعك(T. Ramayah & all, 2005) ،(Dan J.Kim & 

all, 2008) ،(Mohan V Avvari & all, 2011) (، (Osama Ahmed Abdelkader, 2015)  ،(Lai Poey 
Chin and Zainal Ariffin Ahmad, 2015)  ،(Thanh D. Nguyen and Phuc A. Huynh, 2018)  ،

من ملخاطر املدركة عامل اباعتبار  ،)2016، خالد حممد حسن النعيمي(، )2012كمال رويبح وحسن عباس، (
خاصة تلك املتعلقة بالدفع االلكرتوين، وبعكس ما نصت عليه  تأثري على قرار تبين التكنولوجياتالعوامل األكثر 

للمخاطر المدركة على اتجاهات المستهلكين لم تسفر عن وجود أثر نظرية الثقة، فإن نتائج هذه الدراسة 
رفض الفرضية الفرعية الرابعة ،  لذلك مت نحو الدفع االلكتروني باستخدام البطاقة بين بنكية في الجزائر

  ؛من الفرضية الرئيسية الثالثة
  وأخريا، توصلت الدراسة إىل وجود فروق يف اجتاهات املستهلكني حنو الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة بني

قبول الفرضيتين الفرعيتين بنكية، تعزى إىل عاملي اجلنس واخلربة يف استعمال البطاقات، وهو ما يفضي إىل 
 Osama Ahmed)  من كل  ا مع دراسةتتفق متام؛ فهي األولى والثالثة من الفرضية الرئيسية الرابعة

Abdelkader, 2015) ،)مصطفى رويبح وحسن  كمال(دراسة و ، )2010 ،كمال مصطفى رويبح
كما توصلت . تغريان مهمان يف عملية تقبل التقنية اجلديدةكنولوجيا مالت يفأن اجلنس واخلربة  ، يف)2012عباس،

الدراسة احلالية إىل عدم وجود فروق يف اجتاهات املستهلكني حنو الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقات بني 
، وهو ما رفض الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الرابعةبنكية تعزى لعامل السن، وهو ما أدى إىل 

مطايل ليلى، (دراسة يف حني ال تتفق مع نتائج ، (Osama Ahmed Abdelkader, 2015) يؤكد نتائج دراسة 
  .األفراد حنو التسوق عرب االنرتنت اجتاهات على الدميغرافية للخصائص د تأثريجو و  واليت نفت، )2016

  :االقتراحات والتوصيات

ميكـن أن تسـهم  الـيتاالقرتاحـات ميكـن اخلـروج بـبعض النتائج املتوصل إليهـا يف هـذه الدراسـة، أساس  على
   :اجلزائر يف من طرف املستهلكني الدفع االلكرتويناستخدام  تشجيعيف 
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 تقدمي  واملستفيدة من طراف املسامهةمبنية على تضافر جهود كل األ متكاملةواضحة و  صياغة اسرتاتيجية
شركة النقد اآليل والعالقات ، الثابت والنقال باحلكومة، شركات االتصاالت اخدمة الدفع االلكرتوين، بدء

من  دفوصوال إىل التجار، بريد اجلزائر، البنوك، ، GIE جتمع النقد اآليل، SATIMالتلقائية بني البنوك 
تسريع و  ملستهلكني يف عمليات الدفع،حاجات ا يليبوضع نظام إلكرتوين فعال إىل  خالل هذه االسرتاتيجية

إىل تعزيز  من خالهلا تسعى دورية عقد ندوات وملتقياتكما نقرتح على هذه األطراف  ؛تبنيه وانتشاره بينهم
 .  العمل املشرتك للرفع من مستوى جودة اخلدمة وتدارك النقائص

  اليت جيب أوال زيادة ثقتهم يف خدمة االنرتنت،  ثقة اجلزائريني خبدمة الدفع االلكرتوين،مستوى دف زيادة
 لذلكيف اجلزائر، عامة  خمتلف اخلدمات االلكرتونيةنظام الدفع االلكرتوين خاصة و تعترب عائقا أساسيا أمام تبين 

كما  ،اليت تقدمها التحسني من جودة خدمة االنرتنتالنشطة يف السوق اجلزائرية  على شركات االتصاالتفإنه 
 ،املقدمة اتاخلدمتنويع  علىالتنافس سيسمح بمما  للمنافسة، الثابتة فتح سوق االتصاالت نقرتح على احلكومة

ا وختفيض أسعار    .هاالرفع من مستوى جود
 أن الدراسة توصلت إىل وجود أثر لسهولة االستخدام على اجتاهات املستهلكني، نقرتح على البنوك  مبا

املنتج، إذ جيب أال جيد  يةالسرتاتيجاملقدمة لبطاقات الدفع االلكرتونية الرتكيز على هذا العامل عند صياغتها 
املستهلك أي صعوبة يف استعمال البطاقات يف الدفع االلكرتوين أو احلصول عليها، كما نقرتح على التجار 
م التقليدية، توفري جتارب حية الستعماهلا عرب  الذين يوفرون هذه اخلدمة عرب مواقعهم االلكرتونية أو يف حمال

، وإذا اقتنعوا بسهولة استخدامها فهذا من الوسيلة الرئيسية يف تشكيل االجتاهاتالتجربة االنرتنت، حبيث تعترب 
 ؛اخلدمةعدد مستخدمي أن يزيد من شأنه 
 دف إىل ى ضرورة ــــشدد علراتيجية التوزيع، فإننا نــــفيما خيص است تبين اسرتاتيجيات تسويقية فعالة 

، باإلضافة يف مواقعهم الدفع االلكرتوينإدماج خدمة ب االلكرتونية تشجيع أصحاب املواقع املتخصصة يف التجارة
م ائيات الدفع اإللكرتوين تثبيت  منكل التجار   متكنيإىل  وهذا ، حمفزةتسهيالت و  بأسعار معقولةيف حمال

يات لبدائل خمتلفة لعم االختيار بنيلزيادة عدد التجار املوفرين خلدمة الدفع االلكرتوين وتعويد املستهلكني على 
عرب قياس  للتجار مع االلتزام مبتابعة جودة اخلدمة املقدمةاستعماهلا؛ لتجربتها واالقتناع بالدفع مما سيدفعه 

على تطبيق اإلطار  باإلضافة إىل العمل على تسخري جلان رقابة تسهر. بشكل مستمريف استعماهلا  همرضا
 .ةاحملدد اآلجالالدفع االلكرتوين يف  بنهائياتبالتزود  احلرة اخلاص بإلزام التجار وأصحاب املهن القانوين
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  دف إىل حث املستهلكني وتشجيعهم بأسلوب إقناعي على تبين خدمة الدفع  تروجييةصياغة اسرتاتيجية
عتبارمها عاملني مهمني فئة سوقية، حسب اجلنس واخلربة بامبا يتناسب مع خصوصية كل االلكرتوين، وذلك 

، باإلضافة إىل تقسيم املستهلكني حسب معرفتهم وعدم معرفتهم السوق حسب ما توصلت إليه الدراسةلتجزئة 
نشر الوعي بأمهية استخدام الدفع االلكرتوين  على أن تركز احلمالت الرتوجيية على. بوجود اخلدمة يف السوق

تقدمها هذه اخلدمة ملستخدميها العتبار هذا العامل من العوامل املهمة اليت تؤثر  ميكن أن الفوائد اليتإدراك و 
نتائج الدراسة املتعلقة بالتأثريات االجتماعية، حبيث ميكن  منكذلك مع االستفادة   .على اجتاهات املستهلكني

و من أ ،عالناتاإلمن خالل االعتماد على الفئة اليت لديها اجتاهات قوية حنو استخدام هذه اخلدمة للرتويج هلا 
مة يف مواقع التجار استخدام اخلد حولخالل الكلمة املنطوقة والكلمة االلكرتونية عرب إعطاء أرائهم 

 علىو إقناع املرتددين أ، يف اجلزائر وبالتايل حتفيز األشخاص الذين ليست لديهم دراية بتوفر اخلدمة االلكرتونيني،
 .استخدامها

 املوقع االلكرتوين توضع يف  استبيانات إلكرتونيةاالستعانة بBitakati.com ليتمكن  ةااللكرتونياملتاجر ، ويف
مث استخدام هذه اآلراء ، مستخدمي الدفع االلكرتوين من جتار ومستهلكني من إبداء آرائهم حول هذه اخلدمة

جتار  مستعمليها من وتطلعاتلتحسني من جودة اخلدمة املقدمة لتتالءم مع حاجات تدارك النقائص وال
 ؛مستهلكنيو 

 عدد   شركات التأمني،و اهلاتف الثابت والنقال، شركات شركات توزيع املاء والغاز والكهرباء،  كل من  متلك
، تركيز وهذه الشركات على اجلهات املسؤولة عن تقدمي خدمة الدفع االلكرتوين ، لذا نقرتحكبري من العمالء

، مما عمالء هذه الشركات لدىاجلهود لتصميم سياسات تسويقية فعالة تستهدف نشر ثقافة الدفع االلكرتوين 
  سيساهم يف تسريع انتشار هذه اخلدمة يف اجلزائر ويف فرتة زمنية قصرية؛

  كدت تأثري أبناء على النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا والعديد من الدراسات السابقة اليت
إلزام عمالء شركات توزيع املاء والغاز والكهرباء على فإننا نقرتح  عامل طواعية االستخدام على تبين التكنولوجيا؛

 الوكاالت جتنب طوابري االنتظار وشقاء التنقل إىلمن العمالء من جهة  تسديد الفواتري إلكرتونيا مما سيمكن
من جهة أخرى ستتمكن هذه الشركات من تقليص تكاليف إنشاء ، واالستفادة من كل مزايا الدفع االلكرتوين

 والرتكيز على تقدمي خدمات أخرىالستماع إىل عمالئها، لوقتها  وزيادة  الوكاالت خاصة يف املناطق النائية،
    .ئهمإرضادف إىل 
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 يف  راسة فإن العديد من املستهلكني ال يعلمون بصدور قانون خاص بالتجارة االلكرتونيةبناء على نتائج الد
دور اسرتاتيجيات الرتويج يف التأثري على املستهلك الدراسات السابقة املتعلقة ب تغاللاس، لذا نقرتح اجلزائر

التقليدية كاإلعالنات التلفزيونية والربيد العادي وامللصقات، ية املناسبة، سواء وسائل الرتوجيالختيار الاجلزائري، 
هذا هم بتواجد إلعالم كاملواقع االلكرتونية والربيد االلكرتوين ومواقع التواصل االجتماعية،  االلكرتونيةأو الوسائل 

 التجارية االلكرتونيةلزيادة ثقة املستهلكني باملعامالت  هعلى تطبيقالعدالة سهر مع  ،قانونال
  وجود فروق يف اجتاهات املستهلكني حنو الدفع االلكرتوين باستعمال البطاقة بني بنكية، تعزى إىل لنظرا

من أخذ هذه املتغريات بعني االعتبار يف إعداد املزيج   البدعاملي اجلنس واخلربة يف استعمال البطاقات، 
 ةمستهدف ةسوقي فئة كل   مع خصوصيةيتوافق مع  التسويقي هلذه اخلدمات

 ورغم أّن بتبين التكنولوجياملخاطر املدركة من العوامل األكثر تأثري على القرارات املتعلقة باعتبار عامل ا ،
 للمخاطر املدركة على اجتاهات ريثيوجد تأنتائج الدراسة كانت عكس ما نصت عليه نظرية الثقة، حيث ال 

باستخدام البطاقة بني بنكية يف اجلزائر، إّال أنه ال بد من األخذ باالعتبار أّن املستهلكني حنو الدفع االلكرتوين 
للمخاطر املدركة على اجتاهات  اثر ريات البيئة التسويقية، قد حتدث أعامل الزمن إضافة إىل العديد من متغ

ومعرفتها يف حال البحث املستمر عن هذه املخاطر اجلزائريني حنو هذه اخلدمة، وعليه ال بد من العمل على 
تشكلها، والعمل على تقليلها من خالل محالت الرتويج من جهة، وكذا تدعيم قوانني محاية املستهلك يف هذا 

ال وتفعيل تنفيذها مبا من شأنه أن يزيد من ثقته  .ا
  : ةـــــاق الدراســأف

ا عالقـة باالجتاهـات وبالتجـارة االطـالع علـى خمتلـف املراجـع الـيت هلـ من خـاللتناولنا هلذا املوضوع، و  أثناء
ـالواضـيع مسـتقبلية أفكـارا مل الـيت ميكـن أن تكـوناألسـئلة والدفع االلكرتونيـني، اسـتوقفتنا بعـض  ـذا ا ، للمهتمـني 

  : نذكر منها

  ؛19كوفيد  ات الناجتة عن فريوسزماأل واجهةملأمهية التجارة االلكرتونية 
  دراسة مقارنة لعملية نشر خدمة الدفع االلكرتوين بني البنوك العمومية واخلاصة؛  
  استخدام وتبين نظام الدفع االلكرتوين يف احملالت التجارية؛ 
  منذجة العالقة السببية بني جودة خدمة الدفع االلكرتوين والوالء من خالل ثقة ورضا الزبون كمتغريات

   .وسيطة



 
 
 
 
 
 
 
 

  قـائمة المراجع  
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(Carte CIB)  دون غريها من خدمات الدفع األخرى(اليت توفرها لك البنوك ومكاتب بريد اجلزائر.( 

باإلجابة على مجيع األسئلة التالية بأكرب قدر ممكن من املصداقية علما أنه ال وسأكون ممتنة للغاية إذا قمت 
كل ما يعنينا هي فقط انطباعاتك الصادقة اليت تعرب عن مدى شعورك  توجد إجابات صحيحة أو خاطئة،

المة خبصوص عدة قضايا تتعلق باستخدامك احلايل أو املستقبلي خلدمة الدفع االلكرتونية، الرجاء منك وضع ع
(x) واإلجابة على كل األسئلة حىت يؤخذ هذا االستبيان بعني االعتبارعلى املربعات اليت تتوافق مع اختيارك ،. 
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 (  ) ال (  )                   نعم :  خاصة بك -بين بنكية  - هل لديك بطاقة دفع إلكترونية   .1
  )04(سبب عدم امتالكك للبطاقة،  وانتقل مباشرة إلى السؤال رقم  إذا كان جوابك ال، أذكر -

...................................................................................................  
  ):يمكنك اختيار أكثر من إجابة(ما هي أسباب استخدامك لبطاقة الدفع االلكترونية  .2
(  )                                          شراء سلع أو خدمات من احملالت التجارية ( )                      تسديد فواتري الكهرباء والغاز واملاء  
  (  )دفع مصاريف الوقود    (  )   شراء سلع أو خدمات عرب االنرتنت ( )    تعبئة رصيد مكاملات اهلاتف  

  (  )   )اخل...سحب األموال، االطالع على الرصيد(معامالت الصريفة االلكرتونية                
     (  )ال      (  )نعم          هل لديك خبرة في الدفع االلكتروني باستعمال بطاقات دفع أخرى ؟   .3

  ...............................................: .....أذكر البطاقات التي تستعملهاإن كانت لديك، 
  اراتــــــالعب  الرقم  المحاور 

غير 
موافق 
  تماما

غير 
  موافق

موافق   موافق  محايد
  تماما

  اتجاهات المستهلكين:  المحور األول

المكون 
المعرفي  
  

 Carte)بني بنكيةبطاقة خدمة الدفع االلكرتوين باستعمال الأعلم بتوفر   4
CIB)   يف اجلزائر  

          

بني بطاقة خدمة الدفع االلكرتوين باستعمال اللدي معلومات كافية عن   5
  بنكية

          

             بني بنكية يف الدفع االلكرتوين بطاقة الأعرف جيدا كيف أستخدم   6

المكون 
العاطفي

  

            فكرة جيدة  بني بنكيةبطاقة الدفع االلكرتوين باستعمال الأشعر بأن استخدام   7
            يف الدفع االلكرتوين  بني بنكيةطاقة البأنا راض عن استخدام   8
            يف الدفع االلكرتوين بني بنكيةطاقة البأحب استخدام   9

المكون
  

 
السلوكي

  

            يف املستقبل  يف الدفع االلكرتوين بني بنكيةطاقة البأنوي استخدام   10
 الستخدامها يف الدفع االلكرتوينبني بنكية طاقة أسعى للحصول على اللب  11

  املستقبل
          

            يف املستقبل البطاقة بني بنكية يف الدفع االلكرتوينسأستعمل   12
            يف الدفع اإللكرتوين بني بنكيةأوصي معاريف وأصدقائي باستخدام  البطاقة   13

  العوامل المؤثرة في اتجاهات المستهلكين: المحور الثاني

األداء
 

المتوقع
  

كل ما من احلصول على  بالبطاقة بني بنكية  الدفع االلكرتوينكنين استخدام مي  14
  .يف أي وقتحتاجه أ

          

كل ما أحتاجه من احلصول على   الدفع االلكرتونية خدمةكنين استخدام مي  15
  .أي مكان من

          

لتكلفة اليت لدفع االلكرتونية ذو قيمة مضافة، مقارنة باا أن خدمة أجد  16
  .أدفعها
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جلهد الذي مقارنة باالدفع االلكرتونية ذو فائدة بالنسبة يل  أن خدمةأجد   17
  .أبذله

          

علي بالفائدة يف حيايت  الدفع االلكرتويناستخدامي  يعودبشكل عام،   18
  .اليومية

          

الجهد المتوقع
  

            وخالية من التعقيد  سهلة االستخدام الدفع االلكرتونية خدمةتعترب   19
الدفع البطاقة بني بنكية يف  استعمال كان من السهل علي تذكر خطوات  20

  .من االستعمال األول االلكرتوين
          

 واضحة  الدفع االلكرتوين البطاقة بني بنكية يفاستخدام  طريقةأجد أن   21
  .ومفهومة

          

الدفع  خدمة استخدام يف ماهًرا أكون أن يل بالنسبة السهل من سيكون  22
  .االلكرتوين

          

التأثيرات
 

الجتماعية
  

الناس املهمون بالنسبة يل أنه جيب علي استخدام بطاقة الدفع يعتقد   23
  االلكرتوين

          

معظم األشخاص الذين أحرتمهم وأقدر آراءهم على استخدامي يوافق   24
  االلكرتوين البني بنكية يف الدفع بطاقة لل

          

م   سوف يستخدم  25 بني  بطاقةالمعظم األشخاص الذين أحرتمهم وأعجب 
  .الدفع االلكرتوينبنكية يف 

          

الدفع الطاقة بني بنكية يف  ستخدم معظم الناس املهمني بالنسبة يلي  26
  .االلكرتوين

          

التسهيالت المتاحة
  

            .االلكرتوينالبطاقة بني بنكية يف الدفع  الستخدام الالزمة املوارد لدي  27
            .االلكرتوينالبطاقة بني بنكية يف الدفع  الالزمة الستخدام املعرفة لدي  28
 األخرى التقنيات مععرب البطاقة بني بنكية  الدفع االلكرتونية خدمةتتوافق   29

ائيات الاهلاتف النقال، جهاز (أستخدمها  اليت الدفع يف كمبيوتر، 
  ....)احملالت

          

يف  صعوبات أواجه عندما اآلخرين من مساعدة على احلصول ميكنين  30
  .الدفع االلكرتونيةالبطاقة بني بنكية يف  استعمال

          

    
الثقة المدركة

  

البائع، البنك ومقدمي خدمات االنرتنت، عند قيامي بإمتام عملية  يف أثق  31
  من خالل البطاقة بني بنكية الدفع االلكرتوين

          

            خدمة الدفع االلكرتوين أمان آليات يف أثق  32
دفع الفواتري، الشراء عرب (الدفع االلكرتوين  اخلدمات اليت يقدمها نظام يف أثق  33

  ...)، الشراء يف احملالت التجارية االنرتنت
          

            .الدفع االلكرتوين عمليةإمتام  أثناء املقدمة املعلومات يف أثق  34
، أنا ال أخشى استعماهلا من طرف آخر البني بنكية لو ضاعت بطاقيتحىت   35

ا    .برقم سري حمميةأل
          

یحتوي اإلنترنت على ضمانات كافیة تجعلني أشعر بالراحة   36
  االلكترونيخدمة الدفع عند استخدام 

          

           التحتیة والبنیة التكنولوجیةأشعر بأن التشریعات القانونیة   37
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عند استخدامي للدفع تحمیني بما فیھما الكفایة من المشاكل 
  االلكتروني

الدفع واستخدام بشكل عام أجد أن اإلنترنت بیئة آمنة للتعامل   38
  االلكتروني

          

المخاطر المدركة
  

باستعمال البطاقة بني بنكية  غري خدمة الدفع االلكرتوين  أخشى أن تكون  39
  .آمنة

          

 الدفع ونظام املستخدم مبعامالت املتعلقة املعلومات أخشى أن تكون   40
  .تسريبها ألطراف أخرىيتم غري آمنة  و  اإللكرتوين

          

            الشخصية من قبل قراصنة االنرتنت  اخرتاق معلومايت أخشى  41
الدفع االلكرتوين  إمتام عملية أثناء مفاجئة أو مؤقتة أخطاء أخشى حدوث 42

  )اخل...يف أجهزة الدفع، انقطاع االنرتنت عطل(
          

مكانیة فقداني السیطرة إاإللكتروني الدفع استخدام لى یسبب   43
  على خصوصیة المعلومات التي تخص عملیات الدفع

          

إلى فقدان خصوصیة  اإللكترونيالدفع قد یؤدي استخدام   44
  معلوماتي الشخصیة بدون علمي

          

            قد یسیطر الھاكرز على عملیات الدفع عبر اإلنترنت   45
            محفوف بالمخاطر االلكتروني دفعالاستخدام   46

  : الديمغرافيةمحور المتغيرات 
  : لجنسا. 47

                     ( ) ذكـــــــر    
  ( )      أنثـــــى  

  الفئـــة العمـــرية.  48
  ( )        25إىل  18من 
  ( )        45إىل  26من 

  ( )        60إىل  46ن م
  ( )          60أكثر من  

  :العلميالمستوى . 49
  ( )              دون املتوسط

  ( )                 ثـــــــــانـــــــوي 
  ( )                   جامعي 

  ( )             دراسات عليا 
  .................أخرى، حددها

.........................  

   : الوضعية المهنية . 50
 ( )               بدون عمل

     ( )                   طالب 
   ( )                 مـــــــوظـــف

  ( )             مـــهنــــة حــــرة     
  ( )                 متــــقاعــــــد

                     .............أخرى حددها 

  :الدخـــــــل الشهري. 51
     ( )                  دج 18000أقل من   
   ( )    دج 35000دج إىل  18001من  

  ( )     دج 50000دج إىل  35001من 
  ( )    دج 75000دج إىل  50001من  

  ( )                دج 75000أكثر من   

 
  االستبيان لتعاونكم باإلجابة على شكرا                                                                                         
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  قائمة المختصرات باللغتين الفرنسية واالنجليزية:  )03(رقم  الملحق
 
Asymmetric Digital Subscriber Line 
Affect, Behavior, Cognition 
Analysis of variance 
Algerien telecompensation interbancaire 
Automated Teller Machine 
Automatic voice messages 

A 
ADSL 
AFC 
ANOVA 
ATCI 
ATM  
AVM 

 
Business To business 
Business to Consumer 
Business to Employer 

B 
B2B  
B2C  
B2E 

 
Consumer to consumer 
Collaborative commerce 
Centre de Recherche sur l’Information Scientifique et Technique 
Carte interbancaire 
Centre national du registre du commerce 
Cash on delivery 
Combined TAM + TPB 
Card Verification Value 

C 
C2C  
C-Commerce 
CERIST 
CIB 
CNRC 
COD 
C-TAM-TPB 
CVV2 

 
Distributeur automatique de billets 

D 
DAB 

 
Electronic Data Interchanging 
Electronic Fund Transfers 
Elaboration likelyhood Model 
Europay Mastercard Visa 
Electronic Payment System 
Electronic  Shopping 
Electronic retailing 

E 
EDI  
EFT  
ELM 
EMV 
EPS 
E-shopping 
E-tailing  

 
File Transfer Protocol 

F 
FTP 

 
3 rd generation  
4 th generation  Long Term Evolution 
Government to Business 
Government to Citizens 
Government to Government 
Guichet automatique de banque 
Groupement d’Intérêt Economique Monétique 

G 
3G 
4GLTE 
G2B  
G2C  
G2G  
GAB 
GIE Monétique 

 
 Hypertext Transfer Protocol  

H 
Http 
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Information and communication technology 
Ict developement index :  
International development of technology 
Internet Protocol 

I 
ICT 
IDI 
IDT 
IP   

 
Kilos octet per seconds  

K 
ko/s 

 
Linden Dollar 

L 
L$ 

 
Mobile commerce 
Mega Bytes per seconds 
Motivational model 
Model of Personnel Computer utilization 
Mobile Point Of Sale 

M 
M.commerce 
Mb/s 
MM 
MPCU 
MPOS  

 
Near Field Communication 

N 
NFC 

 
Organisation de coopération et de développement économiques 

O 
OCDE 

 
Peer to peer 
Personal Digital Assistant 
Personal Identification Number 

P 
P2P  
PDA 
PIN  

 
Regression 
Corelation  
Radio Frequency Identification 
Reseau monetaire interbancaire  
Research online,Purchase Offline 
Real Time Gross settlement System 

R 
R 
R2 
RFID  
RMI 
ROPO  
RTGS 

 
Societe d'automatisation des transactions interbancaires et de monetique 
Secure Electronic Transaction 
Significant 
small message service 
Statistical Package for the Social Sciences 
Secure Socket Layers 

S 
SATIM 
SET  
sig 
SMS 
SPSS 
SSL  

 
Technology Acceptance Model 
Technology Acceptance Model – Theory of planned behavior  
Transport Layer  Security 
Theory of planned behavior 
Terminal de paiement électronique  
Theory of Reasoned Action 

T 
TAM  
TAMTPB 
TLS 
TPB 
TPE 
TRA  
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United Nations Conference on Trade And Development 
Unified Theorie of Acceptance and Use of  Technology 

U 
UNCTAD 
UTAUT  

 
Wireless Fidelity  
Wireless Transport Layer Security 
World trade organization  

W 
Wifi 
WTLS  
WTO 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

  األشكال  فهـرس  
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2-5  bitcoin106 

2-6 110 

2-7 112 

2-8 PayPal117 

2-9 125 

2-11 127 
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2-12 Davis, 1989130 

2-13 130 
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2-15 135 
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  ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه للطور الثالث في العلوم التجارية تخصص تسويق أطروحة مقدمة
  : تحت عنوان

  -دراسة ميدانية -  الدفع االلكتروني في الجزائرنظام قياس اتجاهات المستهلكين نحو 
  : تحت إشراف األستاذ الدكتور                                                                        : من إعداد الطالبة

  بن يعقوب الطاهر                                                                                  سبـــــع فايـــــزة     
 

  :الملخص
كيف هي اتجاهات المستهلكين نحو نظام الدفع االلكتروني في الجزائر، : "اإلشكالية اليت صيغت على النحو التايل تعاجلاليت  هدفت هذه الدراسة  

إىل التحري عما إذا كان تقييم املستهلكني اجلزائريني خلدمة الدفع االلكرتوين باستخدام البطاقة بني بنكية إجيايب أم ؛ "وفيما تتمثل العوامل التي يمكن أن تؤثر فيها؟
اخلدمة من منطلق أن عامل االجتاه يلعب دورا حموريا  يف التنبؤ بالسلوك املستقبلي للمستهلك، وبعد بلوغ هذا اهلدف مت استكشاف سليب، ومنه استنتاج مدى تبنيهم هلذه 

  .العوامل اليت ميكن أن يكون هلا أثر على هذه االجتاهات وذلك باالستناد على بعض النظريات اليت تناولت موضوع تبين التكنولوجيا
الل بحث إىل قسمني رئيسيني، تناول األول فصلني نظريني حول مفهومي اجتاهات املستهلكني والدفع االلكرتوين، يف حني خصص القسم الثاين من خمت هيكلة ال      

تمع اجلزائري م مستهلك مت  337نة من كو فصلني تطبيقيني لتشخيص وضعية الدفع االلكرتوين يف اجلزائر، وتصميم وتنفيذ الدراسة امليدانية اليت مشلت عينة من ا
ملعطيات واختبار الفرضيات استقصاؤهم باستخدام استبيانات ورقية وإلكرتونية، وبعد اسرتجاعها مت حتليل البيانات باستخدام جمموعة من األدوات اإلحصائية لتحليل ا

بة اجتاهات إجيابية حنو خدمة الدفع االلكرتوين باستخدام البطاقة بني بنكية،  ، تبني أن لدى العينة املستجو SPSSوباالستعانة بربنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
موعة من العوامل على هذه االجتاهات واملتمثلة يف األداء املتوقع، اجلهد املتوقع، التأثريات االجتماعية، : كما توصلت الدراسة إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية 

وبناء على هذه النتائج مت وضع بعض االقرتاحات اليت . ة، يف حني أن عامل املخاطر املدركة مل يكن له أي أثر على اجتاهات املستهلكنيالتسهيالت املتاحة والثقة املدرك
  .ميكن أن تساعد اجلهات املسؤولة عن تسويق خدمة الدفع االلكرتوين يف اجلزائر لزيادة فرص تبنيها من قبل املستهلكني

  ين التكنولوجياـــة، تبــــة بني بنكيــــاقـــطبع االلكرتوين، الــــــلك، الدفــــهلك، اجتاهات املستهـــــاملست سلوك: الكلمات المفتاحية
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    Abstract: 
    The purpose of this study, which addressed the problem formulated as follows: "How are consumer’s attitudes towards the 
electronic payment system in Algeria, and what are the factors that might influence them?"; is to investigate whether the 
Algerian consumers ’evaluation of the electronic payment service using the interbank-card is positive or negative, and 
concluded that they adopted this service on the basis that the attitude factor plays a pivotal role in predicting the future 
behavior’s consumer, and after achieving this goal, we were to explore the factors that could have an impact on these attitudes, 
based on some theories that dealt with the issue of technology adoption. 
      The research was structured into two main sections, the first dealt with two theoretical chapters on the concepts of 
consumer’s attitudes and electronic payment, system, while the second section was devoted through two applied chapters to 
diagnose the status of electronic payment in Algeria, and the design and implementation of the field study that deals with a 
sample of the Algerian community consisting of 337 consumers who were surveyed Using paper and electronic questionnaires, 
and after retrieving the data, the data was analyzed using a set of statistical tools to analyze the data and test the hypotheses and 
by using the packages of social statistics program SPSS, it was found that the questioned test had trends towards the electronic 
payment service using the card between a bank, and the study also found a statistically significant effect of a group of factors 
on these trends  witch are represented with: expected performance, expected effort, social impacts, available facilities and 
perceived confidence, while the perceived risk factor had no impact on consumer trends.  Based on these results, some 
suggestions were put in place that could help the agencies responsible for marketing the electronic payment service in Algeria 
to increase the chances of its adoption by consumers. 
Key words: Consumer Behavior, Consumer’ attitudes, Electronic Payment, Interbank Card,  technology adoption 

 


