
 

 

 
 

 
 

    
 

 

 
صحاب أاكتشاف أهم العوامل التي حتد من تبني التجارة اإللكرتونية من وجهة نظر إىل هتدف هذه الدراسة 

 بأن غفاهلم يف الدراسات السابقة بشكل ملحوظ، علًام إوالذين تم أي رواد األعامل املنشآت الصغرية واملتوسطة 
 .ا يف وزارة التجارة السعوديةمجايل عدد املنشآت املسجلة رسمي  إمن % ٩٠لسعودية متثل أكثر من هذه املنشآت يف ا

صحاب أ من ١٦٠٠ استبانة عىل ٤٠٠جراء دراسة استقصائية تم خالهلا توزيع إولتحقيق هدف هذه الدراسة تم 
كل  . استبانة١٤٧ري وتم اسرتجاع شآت واملسجلني يف مركز رواد األعامل بالغرفة التجارية يف منطقة عسنهذه امل

والدعم األمن واحلامية  مخسة حماور وهي التكلفة، بيوت اخلربة، موزعة عىل ا متغريً ١٢ استبانة احتوت عىل
 حتد من ةيوجد ثالثة عوامل هامأنه  هو احلكومي، الثقافة واملنتج، وقد خرجت الدراسة بنتيجتني رئيسيتني، أوًال 

عدم  التكاليف املالية و ارتفاعالترشيعات احلكومية، عدم وضوح  التوايلة وهي عىلتبني التجارة اإللكرتوني
 ةملام بمزايا التجارة اإللكرتونية وعدم انتشار ثقافة التعامالت ال يؤثران البتا أن عدم اإل بيوت خربة، وثانيً وجود

ك، تبني التجارة اإللكرتونية عىل الَّ اد أنظمة حكومية واضحة حتكم  الدراسة برضورة إجي وتويصمن قبل املُ
التعامالت التجارية اإللكرتونية، زيادة التشجيع والدعم احلكومي لرواد األعامل ملامرسة التجارة اإللكرتونية، 

 . إجياد طرق دفع متنوعة وآمنة للتجارة اإللكرتونية وتوفري طرق شحن وتوصيل فعالة وآمنة
  منطقة عسري، عاملنية، التحليل العاميل، رواد األ تبني التجارة االلكرتو:الكلامت املفتاحية 

Abstract 
The objective of this empirical study is to explore the most important factors that impede the 
adoption of e-commerce by owners of Small Medium Business (SMB) in Saudi Arabia. It is 
noteworthy that 90% of officially registered companies in the Saudi Ministry of Commerce are 
SMB. This research will suggest valuable solutions to overcome these obstacles. 12 major 
factors were extracted from the literature review and from the preliminary interviews with 
entrepreneurs in Abha’s Chamber of Commerce Asir Region (KSA).  These 12 factors were 
distributed into 5 major groups, namely:  Cost; Expertise; Security & Government Support; 
Culture; and Product. A questionnaire survey was conducted, and a total of 147 responses were 
received out of 400 sent, which represents a response rate of 36%. Two major conclusions were 
reached. Firstly, there was a significant impact revealed regarding the factors: Legislation & 
Government Support; Cost; and Expertise. Secondly, there was not a significant impact 
revealed regarding the factors of: Culture; and Product. The study strongly recommends that 
imposing a clear lows to control the e-commerce activities, increase the engorgement and 
support of the government to the owners of SMB to practice e-commerce through offering 
viruses options of secure payment channels and efficient shipment and handling methods. 
Keywords: Adoption of E Commerce, Saudi Arabia, SMB, Entrepreneurs, Factor Analysis. 
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ضـوعات التـي التجارة اإللكرتونية من املو

 عـارصةامل كـل املجتمعـات  فرضت نفسها عىل
  بنـسبة االلكرتونيـة التجـارة حجم ارتفعحيث 
فقـد  املاضـية، اخلمـس السنوات خالل% ٢٥٠

 يف عـام وصل مليار و٥٧٢م ٢٠١٠كان يف عام 
ــون ١.٦٧٢  إىلم ٢٠١٥ ــع و دوالر، تريلي يتوق

 .م٢٠٢٠ عام يف دوالر تريليون ٣  إىل يصل أن
بـام نـسبته التجـارة االلكرتونيـة ت قد سـامهلو

م، 2015من الناتج املحيل يف العامل عـام% ١.١٨
 .م٢٠٢٠ عام% ٢إىل ويتوقع أن تصل هذه النسبة 

وباملقارنة نجد أن حجم التجارة اإللكرتونية يف 
ا مقارنـة اململكة العربية السعودية مـازال متـدني  

قتـصاد ا ٢٠قتصادي كأحد أفـضل بوضعها اال
 بليـون ٢٠، حيث مل يتجـاوز حجمهـا يف العامل

  ).Makki et al, 2015(دوالر سنويا 
وبناًء عىل ما ورد يف التقرير السنوي لـوزارة 

ــام  ــسعودية لع ــصناعة ال  م٢٠١٤التجــارة وال
)www.mci.gov.sa ( نجــد أن منــشآت ريــادة

 األعامل والتي تشمل املنشآت الصغرية واملتوسطة
)SMB( Small Medium Businesses   متثل

مـن عـدد املنـشآت يف اململكـة، % ٩٠أكثر مـن 
مـن الـدخل غـري % ٧٠وهي تساهم بـام يقـدر 

النفطي يف اململكة، ووصلت نسبة مسامهتها من 

وبالرغم مـن وجـود %. ٩.٤إمجايل الناتج املحيل إىل 
البنية التحتية املشجعة ملامرسة التجـارة اإللكرتونيـة 

بـسبب وجـود إال أن التطبيق مازال يف نطاق ضـيق 
ــديات ــض التح  Al-Nahdi, Habib and).بع

Albdour 2015) . 
 

قام الباحث باستطالع ميـداين حـول عينـة مـن
منــشآت رواد األعــامل العاملــة يف اململكــة العربيــة 
السعودية وذلك لوصف وحتليل مشكلة الدراسـة ، 
وقد تم إجـراء عـدة مقـابالت مـع أصـحاب هـذه 

الص التحديات التي تواجههم هبدف استخ املنشآت،
يف عملية تبنيهم للتجارة اإللكرتونية يف منشآهتم حتـى 

 .  التصدي هلاآلياتيتم حتديدها ومن ثم 
توصل الباحث إىل عدد من الدالئل التي تؤكـد 
مشكلة البحث، ومنها وجود التخوف وعـدم الثقـة 

 التي تواجه التعـامالت هبـذه التقنيـة واألخالقيات
 لكثـري واإلملام باإلضافة إىل قلة املعرفة اجلديدة، هذا

ــشآت رواد   باألســاليب األعــاملمــن أصــحاب من
 .احلديثة للتجارة

ومما سبق يمكن تلخيص املشكلة أن هناك عـدة 
عوامل حتد من تبني التجارة اإللكرتونية  يف منشآت 

 . يف اململكةاألعاملرواد 
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 تــربز أمهيــة هــذا البحــث يف تعزيــز فــرص
التنافس للمنشآت موضع البحـث مـن خـالل 
وضع اليـات تـساهم يف احلـد مـن التخوفـات 
ــشجع للوصــول إىل األســواق  والتحــديات وت
املحلية والعاملية، وبـام أن التجـارة اإللكرتونيـة 
تعترب نفـسها كأحـد ركـائز االقتـصاد الرقمـي 

 .املعارص
كام تتناول الدراسة أيضًا جمتمع مهم يملـك 

الذي أغفل  و التجارة اإللكرتونيةالقرار يف تبني
ــسابقة ــات ال ــذه . يف الدراس ــة ه ــني أمهي وتتب

الدراسة من تزايد رواد األعامل يف منطقة عـسري 
والتي تعد رابع مناطق اململكة كثافة يف السكان 

 الدراسة تعتـرب أن إىلوقوة يف االقتصاد، إضافة 
. مسامهة علمية لتزويد املكتبة العربية

 
 : تمثل أهداف البحث فيام ييلت

 /استخالص واكتشاف التحديات التـي متنـع •
حتد من  تبني أو تطبيق التجارة اإللكرتونيـة 
ــشآت رواد األعــامل وحتــول دون  ــدى من ل

.االستفادة من هذه التقنية اجلديدة
 تـساعد يف التغلـب عـىل هـذه آلياتوضع  •

.املعوقات 
بناء عىل نتائج هذه الدراسة يمكـن صـياغة  •

مجلــة مــن املقرتحــات مــن شــأهنا مــساعدة 
واضعي اخلطط وصـناع القـرار يف اململكـة 
بشكل خاص والبلدان العربية بـشكل عـام 

 .يف هذا املجال

 :منهج البحث
ــفي  ــنهج الوص ــث امل ــذا البح ــستخدم يف ه ي
ــات  ــرض املعلوم ــصنيف وع ــييل يف مجــع وت التحل
وحتليــل بيانــات الدراســة  باألســاليب االحــصائية  

  . SPSS15  برنامجباستخدام
 

 بناء عىل الدراسـات( تم تطوير عددًا من الفروض 
ويمكن صياغتها ) السابقة، والدراسة االستطالعية 

 :يف اآليت 
 انخفـاض وعـي رواد االعـامل :الفرضية األوىل

بمفهوم ومزايا التجارة اإللكرتونيـة   ممـا قـد حيـول 
 .دون تبنيهم هلا

د عوامل خاصة باملنتج  قد  توج:الفرضية الثانية
حتــول دون تبنــي التجــارة اإللكرتونيــة  لــدى رواد  

 .األعامل
 توجد عوامـل ماليـة قـد حتـول :الفرضية الثالثة

 .دون تبني التجارة اإللكرتونية  لدى رواد األعامل
 توجد عوامل تقنيـة قـد حتـول :الفرضية الرابعة

 .دون بني التجارة اإللكرتونية  لدى رواد األعامل
 توجد عوامل ثقافية قد حتول :الفرضية اخلامسة

 .دون تبني التجارة اإللكرتونية  لدى رواد األعامل
 

 :اعتمدت الدراسة عىل نوعني هي
  : البيانــات الثانويــة  -أ

وحتتوى عىل كل البحوث والدراسات واملراجع 
تـي  الةالعلمية والدوريات العربية واألجنبية  املتنوع
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ناقــشت هــذا املوضــوع كــام شــملت التقــارير
السنوية الصادرة من وزارة التجـارة الـسعودية 
وهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات الـسعودية 

. بشكل ورقي أو الكرتوين
:  البيــانات األوليـــة  -ب

 : ومتثلت يف اآليت
ــوف عــىل  -١ ــة هبــدف الوق الدراســة امليداني

ليات التجاريـة النظام املتبع يف ممارسة العم
 . الدراسة باملنشآت قيد

 بتسجيل البيانـات ةالدراسة امليدانية املهتم -٢
 الختبــار فــروض البحــث ةاألوليــة اهلامــ

. وحتليلها
 

 :حدد هذا البحث يف املجاالت التالية
 يـشمل هـذا البحـث رواد :املجال البرشي

 األعـامل واملسجلني رسميا بمركز رواد األعامل
 - منطقة عسري- التجارية الصناعية بأهبابالغرفة

 .اململكة العربية السعودية
 اقترص هذا البحث عىل فئات :املجال املكاين

 .العينة  بمنطقة عسري
 هـذه الدراسـة  يف أجريـت :املجال الزمـاين

 .م ٢٠١٥النصف الثاين للعام 
 اقترص هذا البحث عـىل :املجال املوضوعي

نـي التجـارة                      تشخيص العوامل التي حتد مـن تب
 .اإللكرتونية من وجهة نظر رواد األعامل

 
وهنا سوف نتناول كل من مفهـوم التجـارة

اإللكرتونية، وأنامط التجارة اإللكرتونية، ثم خمترص 
 :عن أسلوب التحليل العاميل، وذلك عىل النحو التايل

 
عريـــف عـــاملي موحـــد للتجـــارة ال يوجـــد ت

اإللكرتونية فهنالك العديد من التعريفات املتقاربـة 
فمثال يف نـرشة املؤسـسة العربيـة لـضامن االسـتثامر 

 اسـتخدامالتجـارة التـي تقـوم عـىل "عرفتها بأهنـا  
ــات  ــة املعلوم ــورة تقني ــا ث ــي وفرهت ــات الت التقني
واالتــصاالت وشــبكة االنرتنــت عــرب التبــادل 

ــرصي الزمــان االلكــرتوين ل ــات متجــاوزة عن لبيان
وتعرفهــا منظمــة ).  ٢٠١٤الــسديري،  ("واملكــان

 إنتـاج جمموعة تشمل عمليـات بأهناالتجارة العاملية 
وتوزيــع وتــسويق وبيــع املنتجــات بكــل الوســائل 

ــة  ــايف، (الكرتوني ــض ) ٢٠٠٩ك ــا بع ــام يعرفه ، ك
املختــصني عــىل أهنــا نــشاط جتــاري يــشمل توزيــع 

يم الـــسلع واخلـــدمات وتـــسويق وبيـــع أو تـــسل
ــة  ــة، (باســتخدام الوســائل اإللكرتوني ) ٢٠٠١هنل

بأهنا تسويق املنتجـات : والبعض اآلخر عرفها أيضاً 
 املحـالت إىلعرب االنرتنت دون أن تذهب بنفـسك 

). ٢٠٠٢التكريتي،  : ٢٠١٤السديري، (التجارية 
 Information Technology تقنية املعلومـات أما

 د الواقعي للتجارة اإللكرتونيةفهي التي خلقت الوجو
باعتبارها تعتمد عىل احلوسبة واالتصاالت وخمتلف 

 . النـشاط التجـاريوإدارةالوسائل التقنية للتنفيـذ 
وتقوم فكرة التجارة اإللكرتونية عىل فكـرة ممارسـة 

ــت أ ــىل الن ــد اخلــدمات ع ــسويق وتوري ــامل الت ع
)online (برزها أباالعتامد عىل شبكات املعلومات و
  ).٢٠٠٩كايف، (النرتنت ا
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 األفرادالتجارة إلكرتونية بني الرشكات و -١

(Business to Consumer (B2C)): 
وهــي عمليــات بيــع املنتجــات واخلــدمات 

فمن خـالل . املستهلك بدون وسيطإىل مبارشة 
 االفرتاضية تقوم الرشكات واألسواقاالنرتنت 

 ويقـوم املـستهلك بعرض منتجاهتـا وخـدماهتا
 وقت يناسـبه باختيـار أي مكان ويف أيوهو يف 

نيا مبـارشة باسـتخدام إلكرتوما يرغب والدفع 
الـدفع أو التحويـل البنكـي أو بطاقات االئتامن 

عند االستالم، وتقوم الرشكة العارضة بااللتزام 
بالشحن والتوصـيل لعنـوان املـستهلك خـالل 

 متفق عليهـا دةو معدأيام ال تتجاوز ةفرتة وجيز
 .)٢٠٠٥ياسني،  : ٢٠١٤السديري، (
بعضها  والتجارة إلكرتونية بني الرشكات -٢

(Business to Business (B2B)):  
ــل  ــا ك ــصد هب ــة  ويق ــامالت التجاري التع

 التي جتري ما بني الرشكات بعضها ةاإللكرتوني
.البعض، ويعترب هذا النوع األكثر انتشارا ونموا

مـستهلك  ومستهلكالتجارة إلكرتونية بني  -٣
(Consumer to Consumer (C2C)

وهذا النوع يشمل كل التعامالت التجاريـة 
 أنفـسهم، األفـرادااللكرتونية واملبارشة ما بـني 

حـراج  الشهرية عىل ذلـك موقـع  ومن األمثلة
Haraj.com.saوموقع بيزات .

التجارة إلكرتونية بني املستهلك والرشكات  -٤
(Business to Consumer (C2B)): 

ويــشمل هــذا النــوع التعــامالت التجاريــة 

 والرشكات، ففيهـا يقـوم األفرادااللكرتونية ما بني 
الــسلعة التــي يرغــب يف أو الفــرد بتــسمية اخلدمــة 

رشاءها والسعر الذي يمكنه دفعـه مقابلهـا ويقـوم 
البائع برفض أو قبول هذا السعر ويف حالة االتفـاق 

 هذه املواقـع يف من أشهر وبني الطرفني تتم العملية،
  أو قد يقوم الفـرد بعـرض  (e-bay)هذا املجال هو 

ــع  ــل موق ــرشكات مث ــه لل ــا أو  (Odesk)خدمات  م
ــد ــسمى بالعمــل عــن بع ــسديري،  ( ي  : ٢٠١٤ال

 ).٢٠٠٧الرسيتي، 

 
أثبتت الدراسات بان قطاع املؤسسات الـصغرية 

ان واملتوسطة يمثل احـد الركـائز األساسـية يف ميـد
التجارة يف العامل حيث أهنـا تـساهم بـشكل كبـري يف 
رفع اقتصاديات الدول من خالل توفري أعداد كبرية 

 دعـم مبـارش لالقتـصاد القـومي ومن فرص العمل
(Bahaddad, Houghton and Drew 2013a) .

 مـن قبـل مؤسـسة  2014 ووفقا لتقرير نرش يف عام
 The Saudi Arabian Monetaryالنقد السعودي

Agency (SAMA) املنـشآت الـصغرية أن  بينـت 
% من العدد اإلمجـايل ٩٠واملتوسطة تشكل ما نسبته 
 أن املتكررة األبحاثتفيد  وللمنشآت يف السعودية،

التجــارة اإللكرتونيــة هــي التكنولوجيــا األساســية 
ــة  ــصاد املعرف ــسني التجــارة  والقت ــوير وحت أن تط

قتـصاد اإللكرتونية هو خيار ال مفر منه وخاصـة ال
 الـدخول بقـوة أرادت إذااململكة العربية السعودية 

 . (El-Sofany et al, 2012)يف السوق العاملية
ــات  ــد دراس ــة  يف أنوتفي  التجــارة اإللكرتوني

 نمـو قويـة إمكاناتاململكة العربية السعودية لدهيا 
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جــدا وذلــك بــسبب ارتفــاع عــدد مــستخدمي
ة خدمة النطاق العريض لإلنرتنت ونضج البنيـ
التحتية لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت

(Alotaibi, 2013; Eid, 2011; Alghamdi 
et al 2011; Sait, 2004) .

ويف املقابل، نجد يف أحدث تقرير صدر عن 
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات السعودية يف 

 ٢٠١٥Communications andعــــام 
Information Technology Commission 

(CITC) من الرشكات ٨، أنه ال يوجد سوى %
السعودية التي لدهيا مواقـع الكرتونيـة تفاعليـة 

% مـن الـرشكات ٥٤عىل اإلنرتنت، يف املقابـل 
 . لدهيا مواقع فقـط لعـرض املنتجـات احلاليـة

(Bahaddad et al, 2013b) 
 عـدة دراسـات حـول معرفـة أجريـتوقد 

 التـي حـدت مـن انتـشار واألسـباباملعوقات 
ـــة التجـــار ـــة العربي ـــة يف اململك ة اإللكرتوني

حـد مـا إىل نتائج متباينة إىل السعودية ووصلت 
 ,Bahaddad et alفعىل سبيل املثال يف دراسـة 

  أفادت أن احد أهم هذه املعوقات هي (2014)
التكلفة العالية إلنشاء وتشغيل وصيانة املواقـع 
الكرتونية مما أدى إىل عدم وجود قنـوات كافيـه 

عرب اإلنرتنت للمنشآت مع املستهلكني للتداول 
ــشاء  يف الــسعودية، وتقــرتح الدراســة فكــرة إن

ــرتوين  ــسوق االلك ــز الت ــد e-Mallsمراك  كأح
للتغلب عـىل  وأفضل احللول الختصار التكلفة

 .هذه العقبة
 ,Alhgamdi et alو أوضــحت دراســة  

 Alghamdi et al, (2013a)  ودراسة (2011)

ن الــسعودية لــدهيا أكــرب  أنـه بــالرغم مــن حقيقــة أ
ـــات  ـــا املعلوم ـــو يف ســـوق تكنولوجي وأرسع نم
واالتصاالت عـىل مـستوى الـوطن العـريب، إال أن 
ــازال  ــرتوين م ــاري االلك ــل التج ــستوى التعام م
منخفضًا، مؤكـدين أن البيانـات النوعيـة التـي تـم 

 من جتـار التجزئـة ١٦مجعها من إجراء مقابالت مع 
 اململكـة أثبتـت أن  من الزبـائن املحتملـني يف١٦و 

هنالك عدة عوامل تؤثر عىل جتارة التجزئة وحتد من 
يأيت عامل الدعم احلكومي  وانتشارها عىل االنرتنت

أعىل وأكثر العوامل تأثريًا عـىل نمـو جتـارة التجزئـة 
.عىل االنرتنت يف السعودية

 Al-Somali, etويـرى الـصومايل وآخـرون 

al.(2011) يف الــسعودية مل أن التجــارة اإللكرتونيــة
تــصل ملرحلــة النــضج بعــد وان املــستخدمني غــري 
جاهزين كـام يف الـدول الـصناعية ولتحقيـق ذلـك 

 .حيتاج لوقت غري طويل
ــة  ــفرت دراس ــام أس  ,Al-Hudhaif et alك

ــة (2011)   أن بعــض القطاعــات يف اململكــة العربي
السعودية بطيئة يف تبني تقنيات التجارة اإللكرتونية 

ــ ــن إلدارة أعامهل ــة م ــك إىل جمموع ــع ذل م  ، يرج
أو جمموعة ) املتعلقة باملؤسسات (العوامل الداخلية 

ــة (مــن العوامــل اخلارجيــة  املتعلقــة بالبنيــة التحتي
من % ٥٢ أنخلصت الدراسة  و).والدعم احلكومي

مـا  % ٤٢هذه الرشكات تتبنى التجارة اإللكرتونية و
 .زالوا مبتدئني

 ,Alghamdi et alوقـدم الغامـدي وآخـرون 

(2013b) نتائج لدراسة ختترب مـدى انتـشار وتبنـي  
ذكرت الدراسة  وجتارة التجزئة عىل النت يف اململكة
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انه عىل الرغم من أن اململكة حتتل أكـرب وأرسع
سوق لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بـني 

 التجـارة اإللكرتونيـة يف أن إالالدول العربيـة، 
تناســب مــع هــذا اململكــة مل التحقــق التقــدم امل

ــد حــددت الدراســة  ــانع و١٣النمــو، وق  ٥ م
حمفزات لتطبيق وانتـشار التجـارة اإللكرتونيـة 
بني جتار التجزئة يف اململكة، وخلـصت النتـائج 

ــرز أن ــه هــي ٣ اب ــل مانع ــادات أوال عوام  الع
احلالية للمستهلك السعودي كونه غري متحمس 
ــود  ــدم وج ــا ع ــت ، ثاني ــرب االنرتن ــرشاء ع لل

ــرشيعات ــارة ت ــنظم التج ــة واضــحة ت  قانوني
اإللكرتونية يف اململكـة وثالثـا هـو افتقـار جتـار 
ـــسعوديني للخـــربة يف التجـــارة  ـــة ال التجزئ

 ٤يف املقابــل حــددت الدراســة  و.االلكرتونيــة
عوامل داعمة تساند انتشار التجارة اإللكرتونية 
بني جتار التجزئة يف اململكة وهـي تـوفري طـرق 

اللكرتوين، تـوفري الـدعم آمنة ومتنوعة للدفع ا
ــومي، تطــوير بنيــة حتتيــة قويــة لتقيــة  احلك

نرش بـرامج تعلميـة  واالتصاالت واملعلومات،
 .  نية يف اململكةلكرتووتوعوية عن التجارة اإل

 Ahmadويف بحث ميـداين قـام الباحثـان 

and Agrawal (2012) بفحــص الــدالئل 
 لثالثة عرش مشكلة قـد متنـع تطبيـق اإلحصائية

 األعـاملول التجارة اإللكرتونية يف منظامت حل
يؤكــدا انــه  والــسعودية وبعــض دول اخللــيج،

بالرغم من النمو الكبري الذي حققته اململكـة يف 
ـــوارد  ـــصاالت وامل ـــات واالت قطـــاع املعلوم

 إالالضخمة التي يمتلكها االقتصاد الـسعودي 

 مل تواكــب التقــدم الــرسيع يف تطبيــق التجــارةأهنــا
وخلـصت .  كام هو يف الـدول املتطـورةاإللكرتونية 

 هنــاك ثالثــة مــشاكل أساســية تواجــه أنالدراســة 
عـدم : تطبيق التجارة اإللكرتونية يف اململكة وهـي 

وجود قانون لألعـامل يـنظم التجـارة االلكرتونيـة، 
اخلوف مـن اجلريمـة االلكرتونيـة، وصـعوبة دمـج 

 .نظام التجارة اإللكرتونية باألنظمة املوجودة حالبا
ويتبــني مــن خــالل البحــث باســتخدام املكتبــة 
ــة  ــاث العلمي ــسعودية أن معظــم األبح ــة ال الرقمي
املنشورة حديثًا يف الدوريات العلميـة عـن التجـارة 
اإللكرتونية يف اململكـة العربيـة الـسعودية منـشوره 

 أيباللغة االنجليزية ومل يتمكن الباحث العثور عىل 
اعـد بيانـات  باللغة العربية لعـدم وجـود قوأبحاث

حافظه لألبحـاث العلميـة العربيـة حمدثـة ويمكـن 
 .اسرتجاعها

وتتفق كل الدراسات أن مستوى تطبيق التجارة 
 األعـاملاإللكرتونية وخاصة يف قطاع منشآت رواد 

ــطة  ــصغرية واملتوس ــشآت ال ــل يف املن ــذي يتمث وال
من عدد املنشآت يف اململكة، % ٩٠ من أكثرويشكل 

رنة مع ما حققته اململكة من مازال منخفضا جدا مقا
تطورا كبري يف جمال تقنيـة املعلومـات واالتـصاالت 
عىل مستوى الـدول العربيـة، وبـالرغم مـن كوهنـا 
ضمن قائمة العرشين دولة ألقوى اقتصاد بـني دول 
ــد  ــسابقة ق ــذه الدراســات ال ــامل، وأن معظــم ه الع
 تناولت املعوقـات والتحـديات التـي تواجـه تبنـي

ة اإللكرتونيـة مـن منظـور العميـل انتشار التجـارو
والقليل جدًا منها كان من منظور الرشكات ممثلـة يف 

 تقنية املعلومات والتسويق، وال توجد دراسة أقسام
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 مـالك هـذه املنـشآت الـصغرية آراءتستكشف 
 بالرغم مـن األعاملالذين هم رواد  وواملتوسطة

ــصفتهم  ــة ب ــتهم البالغ ــرار،أصــحابأمهي   الق
ف التحديات التي قـد تثـبطهم حماولة استكشاو

من تبني التجارة اإللكرتونية يف منشآهتم، ومـن 
هذه الدراسة لـسد إىل هنا جاءت احلاجة املاسة 

 .هذا الفراغ يف املكتبة العربية
 

تناول الباحث يف الدراسـة وصـفا للطريقـة
واإلجراءات التي اتبعت يف تنفيذ هذه الدراسة، 

ل ذلك وصفا ملجتمـع  وعينـة الدراسـة، ويشم
وطريقة إعداد أداهتا واإلجراءات التـي اختـذت 
للتأكد من صدقها وثباهتا واملعاجلـة اإلحـصائية 
التي تم بموجبهـا حتليـل البيانـات واسـتخراج 

 .النتائج
 

ــن  ــة م ــع الدراس ــون جمتم ــحاب يتك  أص
ملكـة  بمنطقـة عـسري باملاألعاملمنشآت ريادة 

العربية السعودية، وقد قام الباحث بتوزيـع مـا 
اســتبانة،  وزعــت بــشكل ) ٤٠٠(جمموعــه 

اسـتبانة عـىل أفـراد ) ٢٠٠(عشوائي وزع منها 
) ٢٠٠(عينة الدراسة يف الغرفة التجارية باهبـا و

ــة  ــة الدراســة يف الغرف ــراد عين اســتبانة عــىل أف
) ١٤٧(التجارية بخميس مشيط، وتم اسـرتداد 

مــن  %) ٣٧(معــدل اســتجابة قــدرة  اسـتبانة  ب
 عدد إمجايلمن % ٩مجلة االستبيانات والتي متثل 

 املسجلني رسميا والبـالغ عـددهم األعاملرواد 
ــادة ١٦٠٠ ــشأة يف مركــز ري  بمقــر األعــامل من

الغرفة التجارية بأهبا، وبعد فحـص االسـتبيانات مل 
ــودة  ــيم املفق ــة الق ــت معاجل ــا ومت ــستبعد أي منه ي

 Expectation Maximization (EM)بخوارزميـة 
 . الطرق املستخدمةأفضلألهنا من 

 
 الباحـث أداة الدراسة هي الوسيلة التي استخدمها

يف مجع املعلومات للتعرف عىل املعوقات واملـشاكل 
 وحتـد مـن اسـتخدامهم األعـاملالتي تواجـه رواد 

وتبنيهم للتجارة اإللكرتونية أو التسوق اإللكرتوين 
  انجاز التعامالت االلكرتونية، وقد أعتمـد يف ذلـكيف

عىل االستبانة كأداة رئيسية جلمـع البيانـات األوليـة 
: للدراسة وتتضمن االستبانة قـسمني مـن البيانـات

القسم األول منها يشتمل عىل البيانـات الشخـصية 
عن املـستجيبني، أمـا القـسم الثـاين مـن االسـتبانة 

ملكونـة لكـل فرضـية فيتضمن جمموعة من األسئلة ا
 . من فرضيات الدراسة

ــىل  ــتبانة ع ــن االس ــاين م ــسم الث ــوي الق وحيت
فرضيات الدراسـة التـي تـم قياسـها وفـق مقيـاس 

اخلاميس والذي يـرتاوح مـا بـني ) Likert(ليكارت 
 . "ال أوافق بشدة" إىل  "موافق بشدة"

ــم إجــراء  ــد ت ــد )  Pre-Test(وق لالســتبانة بع
 وقـدرهتا عـىل اإلجابـة تصميمها ملعرفة صـالحيتها

عىل أسئلة الدراسة واختبار فروضها عىل عينـة مـن 
 بعـض إجـراءجمتمع الدراسة،  وبناء عىل ذلـك تـم 

 .التعديالت عىل االستبانة
 

ــصدق االســتبانة هــو التأكــد مــن   أنيقــصد ب

المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

االستبانة املعتمدة للدراسة يمكـن مـن خالهلـا
 أسـئلة عـىل اإلجابـةو حتقيق أهـداف الدراسـة

وفرضيات البحث وقد تم قيـاس صـدقها مـن 
 :خالل

 
ــن ــة م ــرض االســتبانة عــىل جمموع ــم ع ت

 هيئة التـدريس بجامعـة أعضاء من األكاديميني
 حممـد بـن سـعود اإلمـامامللك خالد وجامعـة 

 وجامعة امللك فيـصل ومتخصـصني يف اإلدارة
ة مــن يــضًا عــىل جمموعــأنظــم املعلومــات، وو

قــد  و بمنطقــة عــسرياألعــامل ريــادة أصــحاب
صـحاب أاستجاب الباحث آلراء املحكمـني و

ــرضورية األ ــديالت ال ــل التع ــم عم ــامل وت ع
 ةضافة لتـصبح االسـتباناحلذف واإل واملقرتحة

سـئلة أجابة عـن يف صيغتها النهائية أكثر مالئمة لإل
 .البحث وحتقيقا ألهدافه

 
بثبات االختبار أن يعطي املقياس النتـائج  يقصد 

نفسها عند استخدامه عـدة مـرات حتـت الظـروف 
 نفسها، والصدق هو عبارة عن جذر معامل الثبـات

العمــود اخلــامس ) ١اجلــدول رقــم (كــام يوضــح و
  وهذا يعنـي 835.بجالء أن قيمة الفا كرنباخ الكلية 

ح  املوجودة يف االستبانة وكام يوضاألسئلةثبات كل 
 قيمـة معامـل الـصدق والتـي أنالعمود الـسادس 

 وهـذا يـدل عـىل 0.90 من أكثرنجدها مرتفعة جدًا 
 .األسئلةارتفاع صدق 

 
 



 




 



 



 


 

Q1_Exp33.99 55.778.524.8200.906

Q2_Exp33.9658.596.465.8250.908

Q4_Cost33.9656.957.530.8200.906


Q5_Cost33.9858.341.463.8250.908

 Q6_GS33.9357.957.520.8210.906

Q7_GS33.9455.436.647.8110.901

Q8_GS33.8956.755.502.8220.907

Q9_GS34.0057.438.495.8230.907

Q10_Pro33.7857.266.472.8250.908

Q12_Pro33.5256.715.531.8200.906

Q1_Exp33.5757.459.463.8250.908

Q2_Exp33.6359.194.348.8350.914

.835
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بعض اإلحـصاءات ) ٢اجلدول رقم (يرسد 
ــــة   ــــراد العين اخلــــصائص (الوصــــفية ألف

وتشمل  اجلنس، الفئة العمريـة، ) الديموغرافية
. األعــاملاملـستوى التعليمــي واخلـربة يف جمــال 

مـن ) %٩٣.٩(حيث تبني أن معظم أفراد العينة 
، كـام اإلناث% من ٦.١عينة الدراسة ذكور وأن 

 أعامرهـمة هـم متوسـط مـن العينـ% ٤٥ أنيوضح 
 سـنة ٣٠-٢٠ سنة، يليهـا الفئـة العمريـة ٤٠-٣٠

ــا، % ٣٢بنــسبة  ــة أم ــة العمري ــأكثر ســنة ٤٠ الفئ  ف
ــون  ــظ % ١٩فيمثل ــة، ويالح ــن حجــم العين  أنم

ـــة % ٤٤.٢ ـــون درج ـــة حيمل ـــة الدراس ـــن عين م
يمثلـون  والبكالوريوس تليها املرحلة الثانوية فأقـل

يـأيت محلـة ، و% ٢٣.٨، ثم الـدبلوم بنـسبة % ٢٥.٩


 النسبة التكرارات القيم املتغري

 اجلنس ٩٣.٩ ١٣٨ ذكر
 ٦.١ ٩ ىأنث
 ٤.١ ٦  سنة٢٠أقل من 

 ٣٢ ٤٧  سنة٣٠ سنة وأقل من ٢٠
 ٤٤.٩ ٦٦  سنة٤٠ سنة وأقل من ٣٠

 الفئة العمرية

 ١٩ ٢٨  سنة فأكثر٤٠
 ٢٥.٩ ٣٨ فاقل الثانوية املرحلة

 ٢٣.٨ ٣٥ دبلوم
 ٤٤.٢ ٦٥املرحلة اجلامعية

 ل العلمياملؤه

 ٦.١ ٩اجلامعية فوق املرحلة
 ١١.٦ ١٧ اقل من  سنة

 ٢٨.٦ ٤٢  سنوات٣-١
 ٢٦.٥ ٣٩  سنوات٦-٤
 ١٧ ٢٥  سنوات٩-٧

 سنوات اخلربة

 ١٦.٣ ٢٤ فأكثر سنوات ١٠
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 سنوات أما. فقط% ٦.١الدراسات العليا بنسبة 
 سـنوات ٣-١ من خـربهتم مـن أناخلربة فنجد 

 ســنوات ٦-٤ومــن خــربهتم % ٢٨.٦يمثلــون 
٩-٧ اخلــربة مــن أصــحاب، % ٢٦.٥يمثلــون 

ــون  ــنوات يمثل ــربة % ١٧س ــم خ ــن هل  ١٠وم
ومـن خـربهتم % ١٦.٣ يمثلـون فـأكثرسنوات 

 أنيمكن القول  و%.١١.٦تقل من سنة يمثلون 
العينة متتلك اخلـربة واملؤهـل العلمـي والعمـر 

 االستبانة واإلجابة أسئلةالذي يمكنها من فهم 
 .عليها بدقة

 
لتحليــل العــاميل كأســلوب تــم اســتخدام ا

إحصائي يمكن الباحث مـن دراسـة املتغـريات 
 العوامـل التـي أهماملتنوعة هبدف إرجاعها إىل 

 فيها، وبشكل عام أن أي مـشكلة تكـون أثرت
 العوامـل التـي أو األسبابنتيجة ملجموعة من 

ــشكلة إىل أدت  ــذه امل ــور ه ــاهي و(ظه ــرون آب خ
ــ)٢٠٠٦، ــاميل أس ــل الع ــرب التحلي ــام يعت لوب ، ك

إحصائي يستخدم لوصـف التبـاين بـني املتغـريات 
ويفرتض التحليل العاميل ).  ٢٠٠٢أنور،(املرتابطة  

وجود ارتباط بـني جمموعـة مـن املتغـريات نتجـت 
لوجود عوامل مشرتكة تــؤثر فــي هـذه املتغـريات 
ــيم هــذه االرتباطــات تعــود إىل واقــع تلــك  وان ق

 يعود إىل ي متغريينأالعوامل ومعامل االرتباط بني 
طبيعـة تـشبعها بالعوامـل املـشرتكة ويطلـق عليهـا 

)Factors  ( ودرجة هذا التشبع) ،١٩٨٢رسحان .(
 Principle(وتعتــرب طريقــة العامــل الرئيــيس 

Factor Method ( والتي تستخدم يف هـذا البحـث
 طـرق التحليل العاميل وهي تطبـق بطريقـة أهممن 

 املحيـسن، (Principle  Componentاملحاور الرئيـسة  
، ولكـــن باســـتخدام مـــصفوفة االرتبــاط )٢٠٠٨

) .  Reduced  Correlation Matrix( املنخفـضة  
 للتحليل هبذه الطريقة إلجياد األساسيةوتأيت الفكرة 
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نظـام جديد للعوامل الرئيسية تكـون متعامـدة
مع حماور موجهات املتغريات التي كونت نظـام 

 ).١٩٩٩رانية، (معني 
) ١انظر امللحق رقم (وفة االرتباط من مصف

نجد أن هنالك عالقات طرديـة وعكـسية بـني 
املتغريات وهنالك تباين يف قوة هـذه العالقـات 
ــات  ــي عالق ــطة وه ــضعيفة واملتوس ــا ال فمنه

 .تناسب هذا النوع من التحليل
الذي يوضح مقيـاس )  ٣اجلدول رقم (من 

ــــــن"  Kaiser-Meyer-Olkin  (" اولك

Measure of Sampling Adequacy ( للحكم
ــار  ــة واختب ــة العين ــدى كفاي ــىل م ــت"ع   "بارلي

)Bartlett's Test of Sphericity ( قيمـة أننجد 
) 0.5 (وهي اكرب من) 0.780(اولكن وصلت إىل 

 Reliabilityوهذا يـدل عـىل زيـادة االعتامديـة 
للعوامل التي نحصل عليها من التحليل العاميل 

 قيمـة أنكام نجد وكذلك نحكم بكفاية العينة، 
بارليـت تـساوي  من اختبـار P-Valueاالحتامل 

 هنالك عالقـات بـني أنوهي تدل عىل ) ٠.٠٠٠(
 .إحصائية املتغريات ذات داللة

بعد حتليل مصفوفة االرتباط اخلاصة بمتغـريات 
الدراسة عند طريق املكونات الرئيسية فقد وجـدت 
ــي التجــارة  ــن تبن ــد م ــسية حت ــل رئي ــة عوام ثالث

 املنشآت وكام هو مبـني أصحابونية يف نظر اإللكرت
 العامـل مـن مقــدار أمهيـة أن) ٤(يف اجلـدول رقـم 

 ٦٠.٠٩تفسريه للتباين وان هـذه العوامـل تـشكل 
 .من التباين الكيل للبيانات

ــة ) ٥(يوضــح اجلــدول رقــم    العوامــل الثالث
 . هذه العواملومقدار تشبع متغريات الدراسة عىل

 
 مـن التبـاين 37.915 هـذا العامـل حيث شكل

مـن قيمـة %٦١الكيل وهي نـسبة مرتفعـة تتجـاوز  
 هـذا العامـل أن إىلالتباين الكيل وتشري هذه النـسبة 

 ويـشمل املتغـريات األمهيـة عىل درجـة عاليـة مـن
 :اآلتية

١- Q10_Pro ويمثل اخلـوف مـن عـدم مطابقـة 
 .0.733املنتج  وبمقدار تشبع 

٢- Q9_GSيع قـانوين  ويمثل عـدم وجـود تـرش
 .0.726واضح وبمقدار تشبع 

 
 

 مقياس كايزر ماير أوكلن لكفاية العينة
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.780

  كاي سكویر
Approx. Chi-Square400.886

Df45 درجة الحریة
 أختبار بارتليت

Bartlett's Test of Sphericity 
Sig..000 درجة الثقة
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1  3.792 37.915 37.915 3.792 37.915 37.915 2.536 25.357 25.357

2 1.197 11.974 49.889 1.197 11.974 49.889 1.816 18.156 43.513

3 1.020 10.205 60.094 1.020 10.205 60.094 1.658 16.581 60.094

4 .900 9.004 69.098

5 .702 7.017 76.116

6 .646 6.464 82.580

7 .616 6.160 88.740

8 .456 4.561 93.301

9 .363 3.633 96.934

10 .307 3.066 100.000


العوامل املتغريات

123

Q1_Exp.756وجود بيوت اخلربة

Q2_Exp.758فاعلية بيوت اخلربة

Q4_Cost.762سعر املنتج

Q5_Cost.672تكلفة املوقع االلكرتوين 

Q6_GS.545 أمن املواقع اإللكرتونية

Q7_GS.672نظام الدفع االلكرتوين 

Q8_GS.670الشحن والتوصيل   

Q9_GS.726الترشيع القانوين     

Q10_Pro.733مطابقة املنتج     

Q12_Pro.594ة املنتج     طبيع
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٣- Q7_GS ويمثل اخلـوف مـن عـدم أمـان 
نظـام الـدفع االلكـرتوين وبمقـدار تــشبع 

0.672.  
٤- Q8_GS ويمثـــل عـــدم الثقـــة يف نظـــام 

.0.670الشحن والتوصيل وبمقدار تشبع 

Q6_GS ــدم ــل ع ــان ويمث ــع أم ــة املواق  ومحاي
 ، الـشكل رقـم 0.545اإللكرتونية وبمقـدار تـشبع 

 . املتغريات رسًام بيانيًا لدرجة تشبعات هذهيمثل) ٢(
  هذه املتغريات تتعلق باألنظمة والقواننيأنونجد  

 .احلكومية جتاه التجارة اإللكرتونية 



     
 

يــة قــوانني حكوم ورضورة ســن أنظمــة
واضحة ومراقبة تطبيقهـا عـىل مواقـع التجـارة 

 التعامالت أطرافاإللكرتونية لتكفل محاية كل 
وتوفر طرق دفع ) البائع واملشرتي(اإللكرتونية 

 طـرق آمنـة إجيـادمتنوعة وآمنـه، كـام يتطلـب 
وفعالة لعمليات الـشحن والتوصـيل وتفـرض 
عىل املواقع اإللكرتونية تقنيات تزيد من محايتها 

 .جلرائم االلكرتونيةضد ا
: 

ويأيت هذا العامل يف املرتبة الثانية من حيـث

ــرس  ــأثري ويف ــشمل ١١الت ــيل  وي ــاين الك ــن التب  م
 :املتغريات التالية 

١- Q4_Cost األسـعار الذي يمثل عدم جـدوى 
 .0.762يف املواقع اإللكرتونية وبمقدار تشبع 

٢- Q5_Costالذي يمثل ارتفاع تكـاليف املوقـع  
.0.672االلكرتوين وبمقدار تشبع 

٣- Q12_Pro ــذي  الــذي يمثــل طبيعــة املنــتج ال
ــشبع  ــدار ت ــا وبمق ــصعب عرضــة الكرتوني ي

0.594.
 ن هذا العامل مايل يتعلق بتكلفة املنـتجأونجد   

يوضح درجة ) ٣(املوقع االلكرتوين والشكل رقم و
 .تشبعات املتغريات عىل العامل الثاين
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توفري طرق متنوعة للـدعم املـايل احلكـومي
 غري املبارش عن طريق املؤسسات املالية واملبارش

 كالبنوك ورشكات التمويـل اخلاصـة، األخرى
كام انه من الرضوري دعم املواد اخلام وخفـض 

 .املفروضة أن وجدترسوم اجلامرك 
 

ــشكل  ــًا وي ــأيت هــذا العامــل ثالث  مــن ١٠ي
 :التباين الكيل ويشمل املتغريات 

١-  Q2_Exp ــدم ــل ع ــدوى ويمث ــوت ج  بي
  .0.758اخلربة وبتشبع مقداره 

٢-  Q1_Expويمثل عـدم وجـود بيـوت اخلـربة  
يبني ) ٤( ، الشكل رقم 0.756بتشبع مقداره و

.تغريات عىل العامل الثالثبيانيًا تشبعات امل
 هذا العامـل يتعلـق ببيـوت اخلـربة أنويالحظ 

 كـام   الـصحيحة والتي تعطي االستشارات الدقيقة
 ).٤(هو يف  شكل رقم 

 
تشجيع ودعم انشاء بيوت خـربة متخصـصة يف

االســـتعانة يف ذلـــك  وخمتلـــف منـــاطق اململكـــة
نــرشها يف خمتلــف  وعـات ومراكــز االبحــاثباجلام

 كل العقبات التي قد إزالة،  وحماولة اإلعالموسائل 
 .استقطاب بيوت خربة عاملية وتقف أمام ذلك
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 متغــريي أن نتــائج الدراســة أظهــرتلقــد 
Q3_Cul و Q11_Culاإلملــاممــثال عــدم  وي 

متغري عدم انتشار  وبمفهوم التجارة اإللكرتونية
 تـأثري أيثقافة التعامالت اإللكرتونية  ليس هلام 

عىل تبني التجارة اإللكرتونية مـن وجهـة نظـر 
 .األعاملرواد 

  ثالثـة عوامـل أهـمكام بينـت الدراسـة أن 
ــق تبنــي التجــارة اإللكرتونيــة هــي عامــل  تعي

 احلكوميــة وعامــل طبيعــة األنظمــة والقــوانني
املنــتج وتكــاليف املنــتج واملواقــع اإللكرتونيــة 

. وعامل بيوت اخلربة
ــة  ــائج الدراس ــتعراض نت ــن خــالل اس وم
احلالية يمكن وضع عددًا من التوصـيات التـي 
يمكن أن      يستفيد منها املـسئولون وواضـعي 
السياسات يف هذا املجـال، وذلـك عـىل النحـو 

 : التايل
ة وتفعيـل أنظمـة وقـوانني رضورة صياغ -١

 عمليات البيع أطرافحكومية حلامية مجيع 
 .والرشاء االلكرتوين

زيادة وتنوع الدعم احلكومي املايل لـرواد  -٢
 يف اململكة لتشجيعهم عىل ممارسـة األعامل

 .التجارة االلكرتونية
 واسـتقطاب بيـوت اخلـربة  إنشاءتشجيع  -٣

االسـتعانة باجلامعـات  والعامليـة والوطنية
 . لتحقيق ذلكاألبحاثاكز ومر

تنويع أساليب دفع فعالـة وآمنـه وتـوفري  -٤
.آمنة وطرق شحن وتوصيل فعالة

عمل دراسـات مـستقبلية يف نفـس موضـوع  -٥
البحث ليشمل جمتمـع الدراسـة مجيـع منـاطق 

 .اململكة
يتطلب مزيد من الدراسات ملعرفـة معوقـات  -٦

تبني وانتشار التجـارة اإللكرتونيـة يف اململكـة 
.للغة العربيةوخاصة با

توجيــــه األطــــراف املتعاملــــة بالتجــــارة  -٧
اإللكرتونية نحو البـدء باملعـامالت التجاريـة 
صغرية احلجم والقيمة هبدف زيادة الثقـة بـني 
املتعاملني وتقليل نسبة املخاطرة، عـىل أن يـتم 
زيادة حجم وقيمة تلك املعامالت تدرجييًا بـام 

.يتناسب مع درجة اكتساب الثقة
ًا مــن الدراســات خاصــة عــىل إجــراء مزيــد -٨

 املرتددين يف األقدام عىل األعاملمنشآت ريادة 
التسوق اإللكرتوين عرب اإلنرتنت والعمل عىل 
ــذا  ــل هب ــساس بمخــاطرة التعام ــة اإلح إزال

 .األسلوب اجلديد
 

 
ــور ــراج حممــد أن ــراهيم، ف ــات . م٢٠٠٢. إب املكون

 الناقـد لـدى طـالب كليــات العامليـة للتفكـري
ــريات ــض املتغ ــة يف   ضــوء بع ــالة . الرتبي رس
 جامعــة -دكتــوراه غــري منــشورة كليــة الرتبيــة 

 .اإلسكندرية
. م٢٠٠٦. باهى مصطفى حسني ، امحد عبد الفتـاح

 التطبيقي باستخدام احلـزم اجلـاهزة  اإلحصاء
SPSS & Stat املـرصية األنجلـو، مكتبـة - 

.            القاهرة
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Correlation Matrix

Q1 Q2 Q3 Q4  Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12

Q1 1.000 .506 .403 .287 .262 .426 .263 .337 .339 .238 .292 .120
Q2 .506 1.000 .538 .367 .223 .368 .248 .224 .234 .137 .280 .198  
Q3 .403 .538 1.000 .423 .277 .347 .190 .311 .291 .138 .315 .234
Q4 .287 .367 .423 1.000 .504 .348 .201 .292 .154 .230 .241 .245
Q5 .262 .223 .277 .504 1.000 .363 .333 .185 .273 .308 .198 .172
Q6 .426 .368 .347 .348 .363 1.000 .446  .424 .265 .531 .348 .275
Q7 .263 .248 .190 .201 .333 .446 1.000 .393 .443 .347 .343 .188
Q8 .337 .224 .311 .292 .185 .424 .393 1.000 .381 .426 .177 .246
Q9 .339 .234 .291 .154 .273 .265 .443 .381 1.000 .438 .376 .171

Q10 .238 .137 .138 .230 .308 .531 .347 .426 .438 1.000 .453 .419
Q11 .292 .280 .315 .241 .198 .348 .343 .177 .376 .453 1.000 .266








C

or
re

la
tio

n

Q12 .120 .198 .234 .245 .172 .275 .188 .246 .171 .419 .266 1.000

Q1 .000 .000 .000 .001 .000 .001 .000 .000 .002 .000 .074
Q2 .000 .000 .000 .003 .000 .001 .003 .002 .049 .000 .008
Q3 .000 .000 .000 .000 .000 .011 .000 .000 .048 .000 .002
Q4 .000 .000 .000 .000 .000 .007 .000 .031 .003 .002 .001
Q5 .001 .003 .000 .000 .000 .000 .012 .000 .000 .008 .018
Q6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000

Q7 .001 .001 .011 .007 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .011
Q8 .000 .003 .000 .000 .012 .000 .000 .000 .000 .016 .001
Q9 .000 .002 .000 .031 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .019

Q10 .002 .049 .048 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Q11 .000 .000 .000 .002 .008 .000 .000 .016 .000 .000 .001










Si
g.

 (1
-ta

ile
d)

Q12 .074 .008 .002 .001 .018 .000 .011 .001 .019 .000 .001

 .الصحيحة الستشارةا متقد االستشارات التقنية التي وعدم وجود بيوت اخلربة -١
 . بتسويق خدماهتم لنايوجد بيوت خربة تقنية يف املنطقة ولكن لألسف ال يقومون -٢
 ).البيع والرشاء(عدم اإلملام بمفهوم ومزايا اإلنرتنت يف املعامالت التجارية  -٣
 .أسعار املنتجات عيل االنرتنت ليست جمدية -٤
 .ارتفاع تكاليف التأسيس والتشغيل والصيانة للمواقع االلكرتونية -٥
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 ).اخرتاقها سهولة(نية لكرتواإل املواقع ومحاية من أضعف -٦
 .ليكرتوينإلا الدفع نظام يف  الثقة دمع -٧
 .للمنتج للشحن والتوصيل ورسيع آمن نظام وجود عدم -٨
.نية لكل األطراف يف اململكةلكرتوحيمي التعامالت اإل ضعف الترشيع القانوين الذي  -٩

 .املوقع عرب املطلوبة للمواصفات املنتج مطابقة عدم من اخلوف  - ١٠
 .املجتمع أفراد بني االنرتنت عرب) والرشاء البيع(التعامالت  ثقافة انتشار عدم  - ١١
 .االنرتنت عرب لتسويقه تسمح ال منشأيت يف املنتج طبيعة  - ١٢
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