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د ال د او
يهدددا الب ح ددص ب ددية ر يس ددية ا دراةددة العها ددة بددا اعاد دداو ال دوق الس ددعودية ةددو ال س ددويف اإللاددغريين ري دار د له ددا الددا
 مت ا ياردم،) زريجة عاملة ريغ عاملة240(  ريتاونت عينة الدراةة من عينة قةاةية اوامها، رياتبع البحص النهج الوصيي ريال حليلي،االا ادية
 اةد بيا االعداحن ةدو ال سدويف، رياش ملت قدرياو البحص على اة مار البيداتو العامدة. ريمن مس وايو اا ادية رياج ماعية خم لية،بطويقة عشوا ية
 ريتوصد البحددص لعدددد مددن الن ددا ج ت مث د ريجددود و دورييف داو داللددة،) اة د بيا ادددر ال ريجددة علددى دار الددد الددا ( عددداد الباحثددة،اإللاددغريين
 ريعدد قوواد االةدو، ريال ريجة العاملة،ح ا ية االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين تبعاً للم او الدراةة ل احل الس وى ال عليمي االعلى لل ريجة
 كمددا ريجدددو و دورييف داو داللددة ح ددا ية بددا قو دواد عينددة البحددص دار الددد الددا تبع داً للم د او الدراةددة،االا د ريالددد الشددهوف الوتيددع
 ريريجدو عهاة ارتباطية طودية داو، ريعدد قوواد االةو األكرب ريالد الشهوف الوتيع، ريال ريجة العاملة،ل احل الس وى ال عليمي االعلى لل ريجة
 ريكا د االةدو الشدهوف ددو العامد األكثدو، داللة ح ا ية با حمارير اة بيا االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين ريحمارير اة بيا دار الد الا
 ريالس وى ال عليمي لل ريجة دو العام األكثو أتث اً نسبة الشاركة ادر،%88 أتث اً نسبة الشاركة االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين بنسبة
.  ريالوز النسيب حملارير اة بيا االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين كا الاو العو،%83 ال ريجة على دار الد الا بنسبة
.الا ؛ ال او االا ادية

 ال سويف اإللاغريين؛ دار الد:الكلمات املفتاحية

Saudi Women's Attitudes Towards Electronic Shopping and its Relationship to Managing
Financial Income in Light of Economic Changes
Dr. Nora Misfir Attia Al-Ghubaishi Al-Zahrani
Associate Professor of Housing and Home Management in the Department of Home Economics
Faculty of Science and Arts in Al-Makhwah at Al-Baha University

Abstract:
The research aims mainly to study the relationship between Saudi women’s attitudes towards electronic
shopping and managing their financial income in light of economic changes. The study sample consisted of a basic
sample of (240) working and non-working wives, who were randomly selected, and from different economic and
social levels. The research tools included the general data form, the trend towards electronic shopping
questionnaire, the wife's ability to manage financial income (researcher's preparation), and the research followed
the descriptive and analytical approach, The results of the research found that there are statistically significant
differences in the direction towards electronic shopping according to the study variables in favor of the higher
educational level of the wife, the working wife, the number of members of the lower family and the high monthly
income, and there were statistically significant differences between the members of the research sample in
managing financial income according to the variables The study is in favor of the higher educational level of the
wife, working wife, number of larger family members and high monthly income. There was a statistically
significant correlation between the questionnaire of the trend towards e-shopping and the axes of the financial
income management questionnaire. The monthly family income was the most influential factor in the percentage of
participation in the trend towards e-shopping by 88%, and the wife's educational level is the most influential factor
in the percentage of participation in the wife's ability to manage financial income by 83%, and the relative weight
of the axes of the questionnaire of the trend towards e-shopping Was the cognitive component.
Keywords: Electronic Shopping, Managing Financial Income, Economic Changes
- 883 -

د .نورحن مسيو عطية ال بيشي ال دواين :اعاداو الوق السعودية ةو ال سويف اإللاغريين ريعها ه إبدار الد

الا

ال او االا ادية.

مقدمة:

قصبح ال سويف عرب االنغنت ادو معاصو  ،د يقب مهيا الناس على ال سويف ابن ظام مس خدما
قجه الامبيوتو الشخ ية ،ري دلك اا اد للوات لعدم ريجود حاجة للذداب ا الوك ال جارف للشواء ،كما
يق د الال ألنه يووو تااليف ال نق ريرمبا السيو وضه عن ق ال سويف يقوم بعملية تسويف رياةعة عرب
اإلنغنت ليخ ار السلعة قري اخلدمة الناةبة ابلسعو الناةب (عق  ،النادف.)2007 ،
ريتش اإلح اءاو ا ق دذا النوع من ال سويف ق ذ االزدايد على مس وى العامل وقد ادرو ايمة
مشغايو الس هلاا اليت ت م بواةطة اإلنغنت مبلياراو الدريالراو( ،قبو ااةم  ،)2000 ,ريدذا ما قكدته

اإلح اءاو الناعة عن دراةة قبو وأر ( )2004رياليت قشارو ا ق  % 77,46من الس هلاا يؤيدري
رييشجعو ال سويف اإللاغريين ،مقاب  % 22,54ال يؤيدري دذا النوع من ال سويف ريدذا ما يدل على ق
مس قب ال سويف اإللاغريين رياعد ويما لو قتيحت الوةا الضوريرية ريالهزمة لذلك ،كما قدرك الس هلاو
ريمنظماو األعمال ال ااي اليويد رياجلديد اليت ميان حتقيقها عرب االرتباط ابإلنغنت واألوواد يس طيعو ق ي لوا
ابلبا عا رييبحثو عن الن جاو من ةلع ري دماو ريخيططو ريينيذري عملية الشواء عرب تقومي البدا ال عدد
على األنغنت ري جواء مقارتو األةعار رياختاد اوار الشواء (قبو وأر .)2004 ،
رياد قجويت العديد من الدراةاو دذا الشأ ريالذف تبا من ههلا اتيايف دراةة ك من
( )Vrechopouilas, et.al,2001ريدراةة ) (ward, et. al,2001على ق من قدم األةباب اليت عذب
الس هلاا للقيام بنشاط ال سويف عرب الشباة السهولة اليت يس طيع من ههلا الس هلك العثور على العديد من
الن جاو عرب اإلنغنت ،ضاوة ا العدلوماو ال ي يلية عن تلك الن جاو ريتعدد اخلياراو ،ريتواوو اخلدمة على
مدار  24ةاعة ريتوو الوات للمس هلك ريتلبية الطلباو أبراام اياةية ،كما قضاا ك من ( Modahl ,
 )Wolfinbarger&gilly , 2002( , )2000ق ال سويف الباشو عرب اإلنغنت ي سم ابلاياء ريالعقهنية
ريق العمهء يقومو ابل سويف بشا ةويع ،كما قثب ت دراةة ةامل ( )2002ق دناك عد درياوع تامن ريراء
اإل يار بدري ض ط البا عا،
ايام األوواد ابل سويف عرب اإلنغنت ريكانت قكثو دذحن الدرياوع قريلوية ت مث
كذلك قشارو ن ا ج دراةة ،بدرا ( )1999ا ق شوريط الدوع متث قدم عوام تيضي الشواء عرب االنغنت،
كما قريضحت دراةة ) (Vrechopouilos et al , 2001ق اخل ا ص الدميوجواوية للم سويف هلا أتث عند
ال سويف عرب اإلنغنت.
رييشهد اجمل مع الوات احلاضو الاث من ال طوراو ريال او االا ادية ةواء على الس وى احمللي قري
الس وى العالي .وعلى الس وى احمللي نهحظ ق اجمل مع ي سم ب ايد معدل اة ههكه حيص يعد من قعلى
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العامل ،وحجم االة ههك ميث  %80من الد

ريالبااي يوجه لهة ثمار

حا ق

معظم الدريل ال قدمة ال تس هلك قكثو من  %65من د لها( .العواد  )2006 ،دذا ابإلضاوة ا ارتياع
رياخنياض األةعار بنسبة كب مما يؤثو على القيمة احلقيقية للنقود ريعلى الد ول احلقيقية ريابل ا يؤثو أتث اً مباشواً
على االة نياد الشخ ي( .عبد اجلواد)2007 ،
وطبيعة احليا األةوية الوات احلاضو ريالظوريا االا ادية اليت تعيشها عع ك قةو تياو جيداً
تايف حياهتا ريتنظيم اإلنيايف بقدر الس طاع ريال ي أتى دلك ال ابإلدار السليمة لوارد األةو رياليت تساعددا على
حسن اة ههلا ل حقيق قدداوها( .موةى ،)2005 ،والسلوك اإلدارف القا م على ال خطيط العلمي جيب ق
ياو منهجاً حليا األةو من هل الوازنة با د لها رينيقاهتا مد زمنية حمدد ( .حقي.)1998 ،
حيص تعد دار د األةو الا من العملياو االج ماعية اليت جيب ق تقوم هبا األةو جم معة ل حقيق
قدداوها ري شباع حاجاهتا ضوء مااتهتا الادية ريريوقاً لألمناط االة ههكية السا د هبا وهي الوةيلة ل حقيق
ال واز االج ماعي رياالا ادف هلا رياالرتقاء مبس وادا قطوار حياهتا الخ لية( .واطمة النبوية ،نوو )2000 ،
رياد قكدو دراةة م و ( ) 1995ق معظم األةو خيططو لد لهم الا لواجهة ال ايد تااليف
العيشة ريل حسينها ريلواجهة م طلباو الس قب ريتعليم األبناء ريزرياجهم ريمواجهة قعباء الشيخو ة ،كما اتيقت
معها دراةة ) Demaine (2001اد مام األةو ابل خطيط لواجهة ال او االا ادية .رياد اتضح من
دراةة ) (Grava, 1996ق األزماو االا ادية تظهو ريخت يي حسب ادر ال ريجا على دار ريختطيط د لهم
الا  ،ريقريضحت دراةة ) (Merz, 1993ق ال خطيط السليم للد الا جينب األةو الاث من ال اعب
رياألزماو االا ادية ،ريق ال خطيط الا بطويقة ةليمة ي يد من مقدر األةو على االد ار لواجهة م طلباو
الس قب ( .موةى)1996 ،
ريال ريجة دي صاحبة الدرير اليعال دار ريختطيط الورد الا لألةو (شليب ،قبو ص ف،)2005 ،
(رابا  ،)2008 ،حيص قكدو دراةة (حقي( ،)1998 ،نوو  )1999 ،على ريجود عهاة ارتباطية موجبة با
الس وى ال عليمي لوبة األةو ريمس وى الوعي ال خطيطي للد الا  ،ريكما اتيقت دراةة (م طيى،)1995 ،
(عبد العاطي( ،)2000 ،الدرييك )2002 ،على قنه ابرتياع الس وى االا ادف االج ماعي لألةو يوتيع
مس وى الوعي ال خطيطي للد الا  ،كما ق حلجم األةو درير وعال ال خطيط االةغاتيجي لد األةو
حيص قثب ت (الدرييك )1994 ،ق األةو ص احلجم قكثو ادر على ختطيط موارددا الالية.
ريتواجه العديد من رابو األةو العديد من الشاهو االا ادية ري اصة اليت توتبط بثقاوة االة ههك
ري هور قةس ريمعاي جديد الن قاء السلع ريالة ايمة االد ار (الوامخ ،)2008 ،حيص ت و القيم
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الا

ال او االا ادية.

االة ههكية لدى األةو ريازداد اإلابال على شواء السلع الوتبطة ابلعولة مما زاد من األعباء الالية لألةو م وةطة
الد رياألةو اليق (ووج .)2003 ،ابإلضاوة ا تطور احليا احلديثة ريكثو م طلباهتا اليت قدو ا هور قمناط
اة ههكية جديد مع زايد تااليف العيشة ريزايد األعباء اللقا على عاتق األةو ل وو نيقاو قوواد األةو .
(عبد الي اح)2005 ،
حمدريدية الد ريزايد ال وايو ريالعوض ال نوع
لذا ت داد قمهية تبين األمناط االة ههكية الواعية
ريال وف للسلع االة ههكية اليت تدوع األةو ا شواء ةلع ال تاو هلا حاجة ماةة قري ضوريرية لشوا ها.
)(Rudolph, 1999
ريتش (اخلضوف ريآ وري  )1999 ،ا ق األمناط االة ههكية خت لف من وغ ا ق وى ريمن وود ا
آ و ريييسو دذا اال ها االة ههك ا اال ها األدداا اليت يسعى اليود رياألةو ا حتقيقها.
ريدذا ما قكدته دراةة (عبدحن )1992 ،ق الناس ال ي جهو ا االة ههك الوشيد ال دا شعوريا ابلوغبة ت
قمناطهم االة ههكية للوصول ا قدداوهم الس قبلية ،ريعندما تقوم األةو إبدار ريختطيط د لها الا وهبد من
االن قال من العشوا ية االة ههك رياإلنيايف ا االة ههك الواعي ريالنيقاو احلقيقية ريتس بعد النيقاو
الضعيية.(EBRI, 2003) .
حيص اتضح من دراةة )( ،(Good, 1999ةعيد( ،)2004 ،امو  )2003 ،ق اال ها درجة
ال عليم يؤثو على األمناط االة ههكية ريعلى قنواع الن جاو اليت يقب عليها األوواد ،كما ق الس وى االا ادف
رياالج ماعي لألةو قثو على األمناط االة ههكية ل احل الس وى األعلى (واتن م طيى( ،)1995 ،عمو،
 ،)2006ريق حلجم األةو ريدرير حياهتا أتث اً على منطها االة ههكي ) .(Lino, 1999ريق عم الوق يع رب
من العوام داو ال أث القوف على النمط االة ههكي لألةو ( .البلوش)1998 ،
ريةا اإلت ال ال انولوجية ريتعدددا ىف السنواو األ بيض ال قدم العلمى
ريعلى قثو ال طور اهلا
ريالثور ال انولوجية الىت شهددا القو احلادى ريالعشوري  ،ريما قووزته دذحن الوةا ال انولوجية من قدريار ال يس ها
هبا ،رينظوا لا شهدحن العامل من ان شار ادو ال سويف االلاغريين ريالذف ق ذ ال ايد كما قريضح ه اإلح ا ياو
ريالدراةاو السابقة ريق ذ من اد مام الس هلاا ريالسواا على حد ةواء ،ريدلك لا ي م ع به من م ااي ي يويف هبا
على غ حن من ريةا ال سويف ال قليدية (النونو)2007 ،
ندر الوارد الالية ريحتدايو األزمة االا ادية اليت متو مبج معنا حباجة ماةة الدار الد الا
ري
الة يياء م طلباو األةو الس قبلية ريتبين منط اة ههكي رياعي يساعدت على دذا ال خطيط ريالوصول ا قا ى
اة ياد من اة ههكنا ،ومن هنا نشأت مشكلة البحث يف بلورة اإلجابة على األسئلة اآلتية:
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 .1د توجد وورييف داو داللة ح ا ية عند مس وى الداللة  0,05با م وةط درجاو قوواد عينة البحص
االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين تبعاً م او الدراةة (الس وى ال عليمى ،عم ال ريجة ،عدد قوواد
االةو  ،د االةو )؟
 .2د توجد وورييف داو داللة ح ا ية عند مس وى الداللة  0,05با م وةط درجاو قوواد عينة البحص
اة بيا ادر ال ريجة على دار الد الا تبعاً ل او الدراةة (الس وى ال عليمى ،عم ال ريجة،
عدد قوواد االةو  ،د االةو )؟
 .3د توجد عهاة رتباطية با حمارير االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين ريحمارير ادر ال ريجة على دار الد
الا ؟
 .4نسبة مشاركة العوام الؤثو على االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين؟
 .5نسبة مشاركة العوام الؤثو على ادر ال ريجة على دار الد الا ؟
 .6األريزا النسبية ألكثو حمارير االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين؟
أهداف البحث:
يهدا البحص احلا ب ية ر يسة ا دراةة االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين ريعها ه إبدار الد الا
ىف ال او االا ادية من هل:
 .1الاشف عن اليورييف با م وةطاو درجاو زريجاو عينة البحص ىف االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين
(الاو العوىف ،الاو الوجداىن ،الاو السلوكى) لبعض م او الدراةة (الس وى ال عليمى ،عم
ال ريجة ،عدد قوواد االةو  ،د االةو ).
 .2الاشف عن اليورييف با م وةطاو درجاو زريجاو عينة البحص ىف دار الد الا (حتديد اهلدا،
ال خطيط ،ال نييذ ،ال قييم) تبعاً ل او الدراةة (الس وى ال عليمى ،عم ال ريجة عدد قوواد االةو ،
د االةو ).
 .3حتديد العهاة با حمارير االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين ريحمارير دار الد الا .
 .4معووة نسبة مشاركة العوام الؤثو على حمارير االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين.
 .5معووة نسبة مشاركة العوام الؤثو على ادر ال ريجة على دار الد الا .
 .6حتديد األريزا النسبية ألكثو حمارير االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين.
أمهية البحث:

يسهم البحص ىف:
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 .1يع رب موضوع البحص احلا من الوضوعاو األةاةية

الا

ال او االا ادية.

ال خ ص رياليت تعم على توجيه قنظار

السئولا عن درير ريةا ال سويف احلديثة تشاي اعاداو الس هلك ريايمه االا ادية ،حماريلة لوضع
اإلرشاداو الهزمة ل وعية الس هلك أبمناط اة ههكية رشيد .
حيا األةو ابع بارحن من قدم األةاةياو
 .2لقاء الضوء على قمهية روع مس وى الوعي إبدار الد الا
اليت تواجه هبا األةو م طلباهتا احلالية ريالس قبلية.
 .3يسهم دذا البحص ال نبيه ريال أكيد على تبين األةو للنمط االة ههكي الواعي ريالوشيد ري اصة الوق
اليت تع رب العمود اليقوف خليض الض وط االا ادية الوااعة على األةو السعودية.
فروض البحث:
ييغض البحص احلاا مايلى:
 .1توجد وورييف داو داللة ح ا ية با قوواد عينة البحص ىف االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين تبعاً ل او
الدراةة ريدي (الس وى ال عليمى ،عم ال ريجة ،عدد قوواد االةو  ،د االةو ).
 .2توجد وورييف داو داللة ح ا ية با قوواد عينة البحص ىف دار الد الا تبعاً ل او الدراةة ريدي
(الس وى ال عليمى ،عم ال ريجة ،عدد قوواد االةو  ،د االةو )
 .3توجد عهاة ارتباطية دالة ح ا ياً با ة جاابو زريجاو عينة البحص على االعاحن ةو ال سويف
اإللاغريين مبحاريرحن (الاو العوىف ،الاو الوجداىن ،الاو السلوكى) ريبا ة جاب هم على اة بيا
ادرهتم على دار الد الا مبحاريرحن (حتديد اهلدا ،ال خطيط ،ال نييذ ،ال قييم).
 .4خت لف نسبة مشاركة بعض ال او اإلج ماعية رياإلا ادية تيس نسبة ال باين ال الس ق
(االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين) تبعا ألريزا معامهو اإلةدار ريدرجة االرتباط.
 .5خت لف نسبة مشاركة بعض ال او اإلج ماعية رياإلا ادية تيس نسبة ال باين ال الس ق
( دار الد الا ) تبعا ألريزا معامهو اإلةدار ريدرجة االرتباط.
 .6خت لف األريزا النسبية ألكثو حمارير االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين.
اإلسلوب البحثى:
أوالً :منهج البحث :ي بع دذا البحص النهج الوصيي ال حليلي.

اثنياً :مصطلحات البحث:

االجتاهات :تعرب عن ميول ريريجهاو النظو السلبية رياالجيابية رياليت مت از ابلثباو النسيب عاحن الوضوعاو

رياأل شياء رياألشخاص رياليت بدريردا توجه ت وواو ريةلوك اإلنسا ةودا ريدي ح يلة أتثو اليود ابلث او العديد
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اليت ت در عن ات اله ابلبيئة احمليطة به (النعيمي ،)2006 ،ريي او االعاحن من ثهث ماوتو قةاةية ريدي
العو  ،الوجداين ،ريالسلوكي (العس ف ،)2008 ،رييوى العمايو ( )2004ق االعاحن عبار عن جمموعة من
الاوتو السلوكية اليت ت ابة جاابو اليود ةو اضية قري موضوع معا ،كما يعوا ال بيدف ،كا م ()2005
االعاحن أبنه اة عداد عقلي ع يب ،ين ظم من هل رب اليود ،ريتوجه اة جاب ه ةو موضوع قري مواف معا.
التسوق اإللكرتوين :دي عملية مجع العلوماو ريالبياتو عن السلع رياخلدماو اليت ت ريد الس هلك
ابلعلوماو اليت حي اجها لاي ي خذ على قةاةها اوار الشواء ال حيح ،ريي م دلك بواةطة زاير الوااع ريال اجو
االلاغرينية الخ لية ،رياة عواض السلع رياخلدماو اليت تعوضها ،رياحل ول على معلوماو ميضلة عن قنواعها
ريمواصياهتا ريقةعاردا (عق  ،النادف ،)2007 ،رياد عوا النونو ( )2007ال سويف االلاغريين أبنه شا من
قشاال ال بادل ال جارف الذف ي م با الشوكاو ريالس هلاا ريدلك من هل ريةدا الاغرينية.
ريتعوا الباحثة االعاحن ةو ال سويف االلاغريين جوا يا أبنه اة عداد ريمي ربة االةو ةو تبادل العلوماو
ريالسلع رياخلدماو بينها ريبا ريال اجو االلاغرينية ريدلك من هل زاير الوااع االلاغرينية الخ لية.
الدخل املايلFinancial Income :

دو الد الناتج عن راتب قري قجو قري العا د من االة ثماراو لم لااو اصة ،قري العطااي رياهلباو ،قري
اهلدااي ،قري مد واو األةو ( .عبد العاطي)2000 ،
ريتعوا الباحثة دار الد الا حتديد ربة االةو الدداا اةوهتا القويبة ريالبعيد الدى موريرا ب خطيط
د لها الا ريريضع الي انية ريبنود االنيايف الخ لية ريالقيام ب نييذدا مما يس ل م مواجعه ك طو ابخلطة ريتقييمها
ابة موار للواوا على نقاط القو ريالضعف مبا حيقق االدداا الوجو منها.
اثلثاً :حدود البحث:

احلدود البشريه للبحث :تاونت عينة البحص من جمموع ا:

 .1عينة البحث اإلستطالعية :اوامها ( )30من زريجاو عامهو ريغ عامهو ريدلك ل قنا قدرياو
الدراةة ال مثلة ىف ة مار البياتو العامة ،االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين ،دار الد الا .
 .2عينة البحث األساسية :متثلت عينة البحص ىف عينة ماونة من ( )240زريجة عامهو ريغ عامهو،
ريمن مس وايو ا ادية ري ج ماعية خم لية.
احلدود الزمنية للبحث :مت تطبيق قدرياو البحص
رابعاً :أدوات البحث

عام 2019م.
(إعداد الباحثة)

 .1ة مار البياتو العامة.
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(إعداد الباحثة)

 .2اة بيا االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين.
 .3اة بيا دار الد

الا

ال او االا ادية.

(إعداد الباحثة)

الا .

إستمارة البياانت العامة:
قعدو دذحن اإلة مار هبدا احل ول على البياتو العامة ألوواد عينة البحص ريبعض العلوماو الىت تييد
ىف ماانية حتديد ا ص عينة الدراةة الدميوجواوية ري ش ملت اإلة مار على مايلى:
• بياتو اصة عن ال ريجاو عينة البحص ت ضمن (الس وى ال عليمى ،العم ).
• بياتو عامة عن األةو ريت ضمن (عدد قوواد االةو  ،م وةط الد

الشهوى لهةو ).

استبيان االجتاه حنو التسوق اإللكرتوين( :إعداد الباحثة)
مت عداد االة بيا هبدا اياس اعاداو الوق ةو ال سويف االلاغريين ،رياد تاو القياس من ()36
( )1 ،2 ،3ريبذلك تاو قعلي درجة
عبار ربية تقديوية عيب عليها ال ريجة ريوقاً ل قديو ثهثي م درج م
حي عليها األبناء ( )108ريقا درجة ( ،)36رياد اح وى القياس على ثهثة من االعاداو رياد رريعي
عداد االة بيا ماوتو االعاحن األةاةية اليت ميان اياةها ريال مثلة :
( )12عبار ربية تش ا معووة ريريعي ربة األةو جبود السلع رياخلدماو
• الاو العو رياد متث
اليت تا سبها من هل ال سويف االلاغريين ريقيضا العلوماو الا سبة عن تلك السلع ،ريمدى ثق ها
دذحن العلوماو الا سبة رياليوا د العا د عليها من ممارةة دذا النوع من ال سويف ،ري لامها ابلوااع ال احة
هلذا النوع من ال سويف.
( )14عبار ربية ي ضح من ههلا مدى تياع ربة األةو مع ال سويف
• الاو الوجداين ريالذف متث
االلاغريين ريدلك بقياس درجة اجنذاهبا ريأتثودا ابإلعهتو ريطويف ال نظيم ريال نسيق مب اجو البيع
االلاغرينية ،ريدرجة ال ديف الذف تع قدحن ابلوااع الخ لية.
( )10عباراو ربية تقيس ك ما ت بعه ربة األةو من ةلوكياو اجيابية قري
• الاو السلوكي ريمتث
ةلبية قثناء ممارة ها لل سويف االلاغريين رياليت ت ضح من هل مدى م ابع ها لوااع ال سويف ،ريحوصها
على معووة ك جديد ،ريمياضل ها ل اجو دري غ دا ريممي او ريعيوب ال سويف االلاغريين من ريااع ممارة ها
هلذا النوع من ال سويف من حيص اة ههكه اري توو حن للجهد ريالال ريمدى ال ام ال اجو مبمي او العوريض.
استبيان إدارة الدخل املايل( :إعداد الباحثة)
قُعد دذا القياس هبدا ال عوا على ادر ال ريجة عينة البحص االةاةية على دار د لها الا  ،رياامت
صورته النها ية من ( )30عبار مقسمة قربع حمارير ،ريت حدد
الباحثة إبعداد االة بيا الذف ي او
- 890 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)29ربيع الثاين 1443ه – ديسمرب 2021م

اإلة جابة عليها ريوق ثهث ياراو (دا ماً -قحياتً -تدراً) علي مقياس م
ال ياغة ) 3 ،2 ،1( ،للعباراو ةالبة ال ياغة ،ريبذلك تاو قعلي درجة حي

( )1 ،2 ،3للعباراو موجبة

عليها األبناء ( )90ريقا درجة

( ،)30رياد اش م دذا احملور على أربع مراحل من مراحل إدارة الدخل املايل:
• حتديد اهلدف :اش م دذا البعد على ( )7عباراو ربية تقيس الدرير الذف تقوم به االةو من حتديد
اح ياجاو اةوهتا ،ريمدى معووة االةو أبمهية ريضع قدداا هلا ،ريكييية ا يار االةو اددااها ،ريمدى
مشاركة اوواد اةوهتا ىف ريضع قدداوها ريعم مي انية.
• التخطيط :اش م دذا البعد على ( )9عباراو ربية تقيس الدرير الذف تقوم به األةو

ختطيط د لها

من حيص ريضع الي انية كقابلي ها لل عدي  ،ابإلضاوة لوضع طة مالية مناةبة لطويقة االنيايف ل ماشي مع
م طلباو األةو  ،مع االد مام مبشاركة الشويك اآل و عند عم الي انية رياحلوص على ا ياو د
االةو مساري ل وريواهتا.

• التنفيذ :اش م دذا البعد على ( )8عباراو ربية تقيس الدرير الذف تقوم به االةو ىف طويقة تنييذ
د لها الا ريدلك ابحلوص على توزيع الد ابلاام على بنود االنيايف ،ريتعدي بعض بنود الي انية عند
حدريث اى عج  ،ابالضاوة اا مواجع ها من ريات ال و ل يادى االزماو.
• ال قييم :اش م دذا البعد على ( )6عباراو ربية تقيس الدرير الذف تقوم به االةو ىف عملية ال قييم من
حيص شعوردا ابلوضا ن يجة التباعها بنود االنيايف ،ريدريردا ىف خت يص ج ء من د لها ىف االة ثمار،
ريشعوردا ابلضيق عند عدم تلبية اح ياجاو قوواد اةوهتا.
تقنني أدوات الدراسة :يق د ب قنا األدرياو اياس صديف ريثباو األدرياو.
أوالً :استبيان االجتاه حنو التسوق اإللكرتوين.

صدق االستبيان :ع مدو الباحثة

دلك على ك من:

صدق احملتوى  :Validity Contentريدلك بعوض االة بيا على جمموعة من األةاتذ احملاما
ال خ ا ،إلبداء الوقف مدى مه مة قةئلة القياس رياإلة جاابو لا ةؤال ريصياغ ها لا هتدا ا
عميعه من معلوماو ريبياتو .رياد قبدريا مواوق هم على قةئلة االة بيا ريعلى اإلة جاابو بنسبة  %98مع
تعدي ريحذا بعض العباراو ىف احملارير ،رياامت الباحثة ابل عديهو الشار ليها.
 صدق التكوين  :Construct Validityمت حساب صديف ال اوين بطويقة صديف اإلتسايفالدا لي عن طويق جياد معام اإلرتباط إبة خدام معام "ب ةو " ،رياد تواريحت ايم معامهو اإلرتباط با
الدرجة الالية لا حمور (الاو العوىف ،الاو الوجداىن ،الاو السلوكى) ريبا الدرجة الالية لهة بيا
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الا

(ال سويف اإللاغريين) با ( )0,952( ،)0,736كما ي ضح من اجلدريل رام ( )1ريدي ايم دالة ح ا يًا عند
مس وى داللة  ،0,01مما يدل على عانس عباراو حمارير االة بيا ريالدرجة الالية له.
جدول ( )1قيم معامالت االرتباط بني درجة كل حمور ودرجة استبيان االجتاه حنو التسوق اإللكرتوين
احملور

االرتباط

الداللة

احملور األول :املكون املعرف

0.881

0.01

احملور الثاين :املكون الوجدان

0.736

0.01

احملور الثالث :املكون السلوكى

0.952

0.01

ي ضح من اجلدريل ق معامهو االرتباط كلها دالة عند مس وى ( )0.01الاغاهبا من الواحد ال حيح مما
يدل على صديف ريعانس حمارير االة بيا .
الثبات:

معامل الثبات :مت حساب الثباو اة بيا االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين إبة خدام طويقة قلياكورينباخ،
ريابة خدام طويقة ال ج ة الن يية ،ريكانت ايم اإلرتباط دالة عند مس وى  0,01الاغاهبا من الواحد ال حيح كما
ي ضح من اجلدريل ال اا رام ( ،)2مما يدل على ثباو االة بيا ريصهحي ه لل طبيق.
يق د ابلثباو  reabilityداة اال بار القياس ريالهحظة ،ريعدم تنااضه مع نيسه ،رياتسااه رياطوادحن
ويما ي ريدت به من معلوماو عن ةلوك اليحوص ،ريدو النسبة با تباين الدرجة على القياس اليت تش ا األداء
اليعلي للميحوص ،ريمت حساب الثباو عن طويق:
 .1معام اليا كورينباخ Alpha Cronbach
 .2طويقة ال ج ة الن يية Split-half
 .3جيومتا Guttman
جدول ( )2قيم معامل الثبات حملاور استبيان االجتاه حنو التسوق اإللكرتوين

احملاور

معامل الفا

التجزئة النصفية

جيومتان

احملور األول :املكون املعرف

0.803

0.839 – 0.773

0.794

احملور الثاين :املكون الوجدان

0.761

0.792 – 0.734

0.750

احملور الثالث :املكون السلوكى

0.925

0.957 – 0.893

0.913

ثبات استبيان االجتاه حنو التسوق االلكرتوين ككل

0.878

0.900 – 0.842

0.864

يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامالت الثبات :معامل الفا ،التجزئة النصفية ،جيومتان دالة
عند مستوى  0.01مما يدل على ثبات استبيان.
اثنيًا :استبيان إدارة الدخل املايل.

صدق املقياس :ع مدو الباحثة

دلك على ك من:
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صدق احملتوى  :Validity Contentريدلك بعوض االة بيا على جمموعة من األةاتذ احملاما

ال خ ا ،إلبداء الوقف مدى مه مة قةئلة االة بيا رياإلة جاابو لا ةؤال ريصياغ ها لا هتدا ا
عميعه من معلوماو ريبياتو .رياد قبدريا مواوق هم على قةئلة االة بيا ريعلى اإلة جاابو بنسبة  %97مع
تعدي ريحذا بعض العباراو ،رياامت الباحثة ابل عديهو الشار ليها.
صدق التكوين  :Construct Validityمت حساب صديف ال اوين بطويقة صديف اإلتسايف الدا لي
عن طويق جياد معام اإلرتباط إبة خدام معام "ب ةو " ،رياد تواريحت ايم معامهو اإلرتباط با الدرجة
الالية لا حمور (حتديد اهلدا ،ال خطيط ،ال نييذ ،ال قييم) ريالدرجة الالية لهة بيا (القدر على دار الد
الا ) عبار ريالدرجة الالية للمقياس با ( )0,924( ،)0,776كما ي ضح من اجلدريل ال اا رام ( )3ريدي ايم
دالة ح ا يًا عند مس وى داللة  ،0,01مما يدل على عانس عباراو االة بيا ريالدرجة الالية له.
جدول ( )3قيم معامالت االرتباط بني درجة كل حمور ودرجة استبيان إدارة الدخل املايل
احملور

االرتباط

الداللة

احملور األول :حتديد اهلدف

0.776

0.01

احملور الثاين :التخطيط

0.924

0.01

احملور الثالث :التنفيذ

0.831

0.01

احملور الرابع :التقييم

0.899

0.01

ي ضح من اجلدريل ق معامهو االرتباط كلها دالة عند مس وى ( )0.05 – 0.01الاغاهبا من الواحد
ال حيح مما يدل على صديف ريعانس عباراو االة بيا .
معامل الثبات :مت حساب الثباو الة بيا ادر ال ريجة على دار الد الا إبة خدام طويقة
قلياكورينباخ ،ريابة خدام طويقة ال ج ة الن يية ،ريكانت ايم اإلرتباط دالة عند مس وى  0,01الاغاهبا من الواحد
ال حيح كما ي ضح من اجلدريل ال اا رام ( ،)4مما يدل على ثباو االة بيا ريصهحي ه لل طبيق.
يق د ابلثباو  reabilityداة اال بار القياس ريالهحظة ،ريعدم تنااضه مع نيسه ،رياتسااه رياطوادحن
ويما ي ريدت به من معلوماو عن ةلوك اليحوص ،ريدو النسبة با تباين الدرجة على القياس اليت تش ا األداء
اليعلي للميحوص ،ريمت حساب الثباو عن طويق:
 .1معام اليا كورينباخ Alpha Cronbach
 .2طويقة ال ج ة الن يية Split-half
 .3جيومتا Guttman
جدول ( )4قيم معامل الثبات حملاور استبيان إدارة الدخل املايل

احملاور

معامل الفا

التجزئة النصفية

جيومتان

احملور األول :حتديد اهلدف

0.904

0.935 – 0.876

0.893
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احملاور

معامل الفا

التجزئة النصفية

جيومتان

احملور الثاين :التخطيط

0.796

0.824 – 0.762

0.784

احملور الثالث :التنفيذ

0.888

0.916 – 0.851

0.872

احملور الرابع :التقييم

0.739

0.768 – 0.705

0.721

ثبات استبيان إدارة الدخل املايل ككل

0.845

0.872 – 0.811

0.834

ي ضح من اجلدريل السابق ق مجيع ايم معامهو الثباو :معام اليا ،ال ج ة الن يية ،جيومتا دالة
عند مس وى  0.01مما يدل على ثباو االة بيا .
النتائج حتليلها وتفسريها:
أوالً :النتائج الوصفية
وصف عينة البحث

استمارة البياانت العامة :املستوى التعليمى:

يوضح اجلدول ( )5والشكل البياين ( )1توزيع أفراد عينة البحث تبعا ملتغري املستوى التعليمى
املستوى التعليمي

العدد

النسبة%

الشهادة االبتدائية

30

%12.5

الشهادة املتوسطة

48

%20

الشهادة الثانوية

69

%28.8

الشهادة اجلامعية " /ماجستري ،دكتوراه"

93

%38.7

اجملموع

240

%100

38.70%
40%
35%

28.80%

30%
25%

20%

20%
15%

12.50%

10%
5%
0%

شكل ( )1يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعاً ملتغري املستوى التعليمى

ي ضح من جدريل ( )5ريشا ( )1ق  93من قوواد عينة البحص حاصهو علي الشهاد اجلامعية /
"ماجس  ،دك وراحن" بنسبة  ،%38.7يليهم  69من قوواد عينة البحص حاصهو علي الثانوية العامة بنسبة
 ،%28.8مث أييت الوتبة الثالثة  48من قوواد عينة البحص حاصهو علي الشهاد ال وةطة بنسبة  ،%20ريأييت
الوتبة الوابعة  30من قوواد عينة البحص حاصهو علي الشهاد االب دا ية بنسبة .%12.5
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العمر:

تبعا ل
يوضح اجلدريل ( )6ريالشا البياين ( )2توزيع قوواد عينة البحص ً

العم .

جدول ( )6توزيع أفراد عينة البحث تبعا ملتغري العمل

العمل

العدد

النسبة%

تعمل

154

%64.2

ال تعمل

86

%35.8

اجملموع

240

%100

35.80%
64.20%

شكل ( )2يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعا ملتغري العمل

ي ضح من جدريل ( )6ريشا بياين ( )2ق  154من قوواد عينة عامهو بنسبة  ،%64.2بينما  86من
قوواد عينة البحص غ عامهو بنسبة .%35.8
العمل:
يوضح اجلدريل ( )7ريالشا البياين ( )3توزيع قوواد عينة البحص تبعا ل
العمل

جدول ( )7توزيع أفراد عينة البحث تبعاً ملتغري العمل

العم

العدد

النسبة%

تعمل

166

%55.3

ال تعمل

134

%44.7

اجملموع

300

%100
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55.30%
60%
44.70%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

شكل ( )3يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعاً ملتغري العمل
ي ضح من جدريل ( )7ريشا ( )3ق  166من قوواد عينة البحص عامهو بنسبة  ،%55.3بينما 134
من قوواد عينة البحص غ عامهو بنسبة .%44.7
عدد أفراد االسرة:
يوضح اجلدريل ( )8ريالشا البياين ( )4توزيع قوواد عينة البحص تبعا ل
جدول ( )8توزيع أفراد عينة البحث تبعاً ملتغري عدد أفراد االسرة

عدد قوواد االةو

عدد أفراد األسرة

العدد

النسبة%

أقل من  5أفراد

76

%31.7

من  5أفراد ايل  7أفراد

118

%49.2

من  8أفراد فأكثر

46

%19.1

اجملموع

240

%100

49.20%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

31.70%

19.10%

5

5

7

8

شكل ( )4يوضح توزيع أسر عينة البحث تبعاً لعدد أفرادها
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ي ضح من جدريل ( )8ريشا ( )4ق  118قةو بعينة البحص تواريح عدد قوواددا من  5قوواد ا 7
قوواد بنسبة  ،%49.2يليهم األةو الهيت كا عدد قوواددا قا من  5قوواد ريبلغ عدددم " "76بنسبة ،%31.7
ريق ا كا عدد األةو الهيت كا عدد قوواددا من  8قوواد وأكثو " "46بنسبة .%19.1
الدخل الشهرى لالسرة:
يوضح اجلدريل ( )9ريالشا البياين ( )5توزيع قةو عينة البحص تبعاً ليئاو الد
جدريل ( )9توزيع قةو عينة البحص ريوقا ليئاو الد

الخ لية

الخ لية

الدخل الشهري

العدد

النسبة%

أقل من  5000رايل

35

%14.6

من  5000رايل إىل اقل من  10000رايل

44

%18.3

من  10000رايل إىل اقل من  15000رايل

70

%29.2

من  15000رايل فأكثر

91

%37.9

اجملموع

240

%100

14.60%
5000

37.90%
18.30%

5000

10000

10000

15000
15000

29.20%

شكل ( )5يوضح توزيع أسر عينة البحث وفقا لفئات الدخل املختلفة

ي ضح من جدريل ( )9ريشا ( )5ق قكرب وئاو الد

الشهوف ألوواد عينة البحص كا

اليئة (من

 15000رايل وأكثو) ،تليها اليئة (من  10000رايل اا من  15000رايل) ،وقد بل ت نسب هم على
ال وا ( ،)%29.2 ،%37.9ريأييت بعد دلك قوواد العينة درياو الد (من  5000رايل اا من 10000
رايل) حيص بل ت نسب هم  ،%18.3ريق ا قوواد العينة درياو الد (قا من  5000رايل) حيص بل ت نسب هم
.%14.6
اثنيًا :النتائج يف ضوء فروض البحث:

النتائج يف ضوء الفرض االول :والذي ينص على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد

عينة البحث ف االجتاه حنو التسوق اإللكرتوين تبعاً ملتغريات الدراسة وهي (املستوى التعليمى ،عمل الزوجة،

عدد أفراد االسرة ،دخل االسرة)".
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ال او االا ادية.

الا

ريلل حقق من دذا اليوض مت تطبيق ا بار (و) ،ريحساب حتلي ال باين لدرجاو قوواد العينة

الذكاء

االج ماعى رياجلداريل ال الية توضح دلك:

جدول ( )10الفروق يف متوسط درجات أفراد العينة يف االجتاه حنو التسوق اإللكرتوين تبعًا ملتغري املستوى التعليمى

احملور

االرتباط

احملور األول :املكون املعرف

0.881

0.01

احملور الثاين :املكون الوجدان

0.736

0.01

احملور الثالث :املكون السلوكى

0.952

0.01

الداللة

من جدريل ( )10ايمة (ا) كانت ( )50.737ريدي ايمة دالة ح ا يًا عند مس وى ( ،)0.01مما
تبعا ل الس وى ال عليمي،
يدل على ريجود وورييف با درجاو قوواد العينة االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين ً
ريلعووة اعاحن الداللة مت تطبيق ا بار شيييه للمقارتو ال عدد رياجلدريل ال ا يوضح دلك:
جدول ( )11اختبار شيفيه للمقارانت املتعددة

املستوى التعليمي

منخفض م = 61.291

منخفض

-

متوسط

**27.433

-

عايل

**40.944

**13.511

120

-

102.235

88.724

100
80

متوسط م = 88.724

عايل م = 102.235

61.291

60
40
20
0

تبعا ملتغري املستوى التعليمي
شكل ( )6فروق درجات أفراد العينة يف االجتاه حنو التسوق االلكرتوين ً

ي ضح من جدريل ( )11ريشا ( )6ريجود وورييف االعاحن ةو ال سويف االلاغريين با قوواد العينة
الس وى ال عليمي العا ريكه من قوواد العينة الس وى ال عليمي ال وةط ريالنخيض ل احل قوواد العينة
الس وى ال عليمي العا عند مس وى داللة ( ،)0.01كما توجد وورييف با قوواد العينة الس وى ال عليمي
ال وةط ريقوواد العينة الس وى ال عليمي النخيض ل احل قوواد العينة الس وى ال عليمي ال وةط عند مس وى
داللة ( ،)0.01حيص بلغ م وةط درجة قوواد العينة الس وى ال عليمي العا ( ،)102.235يليهم قوواد العينة
الس وى ال عليمي ال وةط مب وةط ( ،)88.724ريق ا قوواد العينة الس وى ال عليمي النخيض مب وةط
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الس وى ال عليمي العا حيص كانوا قكثو اعاحن ةو ال سويف

الوتبة األريا قوواد العينة

االلاغريين ،مث قوواد العينة الس وى ال عليمي ال وةط الوتبة الثانية ،مث قوواد العينة الس وى ال عليمي
النخيض الوتبة األ  ،ريي يق دلك ج يا مع دراةة ) (Vrechopouilos & Doukidis, 2001رياليت
قكدو على ق قغلب مس خدمي اإلنغنت داو مس وايو تعليمية موتيعة ،ريدراةة النونو ( )2007حيص لوحظ
ق  %80من ال سواا عرب اإلنغنت دم من دريف ال عليم العا  ،بينما ا ليت دذحن الن يجة مع دراةة (Teo ,
) ،Thompson , 2001حيص قشارو ا ق م

ال عليم مل يان عام حاةم

الشواء عرب اإلنغنت.

جدول ( )12الفروق يف متوسط درجات أفراد العينة يف االجتاه حنو التسوق اإللكرتوين تبعًا ملتغري العمل

العمل

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

العينة

تعمل

105.572

6.442

154

ال تعمل

91.301

4.371

86

درجات احلرية

قيمة (ت)

238

12.290

الداللة
دال عند 0.01
لصاحل العامالت

110
105
100
95

105.572

90
85
80

91.301

تبعا ملتغري العمل
شكل ( )7الفروق يف متوسط درجات أفراد العينة يف االجتاه حنو التسوق اإللكرتوين ً

ي ضح من اجلدريل ( )12ريشا ( )7ق ايمة (و) كانت ( )12.290ريدي ايمة دالة ح ا يا عند
مس وى داللة ( )0.01ل احل العامهو ،حيص بلغ م وةط درجة العامهو ( ،)105.572بينما بلغ م وةط
درجة غ العامهو ( ،)91.301مما يدل على ق العامهو كانوا قكثو اعاحن ةو ال سويف االلاغريين من غ
العامهو ،.ريتيسو الباحثة ق العامهو ليس لديهن الوات الااىف لل سويف العادى حيص ا ال سويف اإللاغريين
يعد قةه باث للعثور على ك اخلدماو عن طويق االنغنت.

جدول ( )13حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف االجتاه حنو التسوق اإللكرتوين تبعًا ملتغري عدد أفراد األسرة

عدد أفراد األسرة

جمموع املربعات

متوسط املربعات

درجات احلرية

بني اجملموعات

5966.568

2983.284

2

داخل اجملموعات

21300.119

89.874

237

اجملموع

27266.687

قيمة (ف)

الداللة

33.194

 0.01دال

239

ي ضح من جدريل ( )13ق ايمة (ا) كانت ( )33.194ريدي ايمة دالة ح ا يًا عند مس وى
( ،)0.01مما يدل على ريجود وورييف با درجاو قوواد العينة االعاحن ةو ال سويف االلاغريين تبعا ل عدد قوواد
األةو  ،ريلعووة اعاحن الداللة مت تطبيق ا بار شيييه للمقارتو ال عدد رياجلدريل ال ا يوضح دلك:
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جدول ( )14اختبار شيفيه للمقارانت املتعددة

من  5أفراد ايل  7أفراد م = 80.442

عدد أفراد األسرة

أقل من  5أفراد م = 96.388

أقل من  5أفراد

-

من  5أفراد ايل  7أفراد

**15.946

-

من  8أفراد فأكثر

**18.357

*2.411

الا

ال او االا ادية.
من  8أفراد فأكثر م = 78.031

-

78.031

96.388
80.442

تبعا ملتغري عدد أفراد األسرة
شكل ( )8فروق درجات أفراد العينة يف االجتاه حنو التسوق االلكرتوين ً

ي ضح من جدريل ( )13ريشا ( )8ريجود وورييف االعاحن ةو ال سويف االلاغريين با األةو قا من 5
قوواد ريكه من األةو "من  5قوواد ا  7قوواد ،من  8قوواد وأكثو" ل احل األةو قا من  5قوواد عند مس وى
داللة ( ،)0.01بينما توجد وورييف با األةو من  5قوواد ا  7قوواد رياألةو من  8قوواد وأكثو ل احل األةو من
 5قوواد ا  7قوواد عند مس وى داللة ( ،)0.05حيص بلغ م وةط درجة األةو قا من  5قوواد (،)96.388
يليهم األةو من  5قوواد ا  7قوواد مب وةط ( ،)80.442ريق ا األةو من  8قوواد وأكثو مب وةط (،)78.031
ويأيت الوتبة األريا األةو قا من  5قوواد حيص كانوا قكثو اعاحن ةو ال سويف االلاغريين ،مث األةو من  5قوواد
احلجم
ا  7قوواد الوتبة الثانية ،ريق ا األةو من  8قوواد وأكثو .رياد يوجع دلك ا ق األةو ال
تس هلك قكثو من األةو الاب ريال وةطة حجما ويظهو دلك اعاداهتم ةو ال سويف ريالشواء ب ور قريضح
الهنم ال يه مو إبدار د لهم الا اري االد ار اري االنيايف على عدد قكرب ،كما الوق ابألةو الاب احلجم قكثو
ريعيا ري دراكا للقيم االا ادية رييساعددا دلك ةهولة ال واص ريتبادل العلوماو با قوواددا مما ياسب الوق
الهار ريالقدر الااوية للقيام بعملياو ال سويف ريالشواء دري اإل هل هبذحن القيم ،بينما األةو ص احلجم وهي
ال الب موحلة بداية ال اوين و او رباهتا ريمعلوماهتا ريمهاراهتا ال سويف قا ريلذلك وهي قا ريعيا
ري دراكاً للقيم االا ادية ،ريي يق دذا ج يا مع دراةة زغلول ( )2000رياليت قشارو ا ق حجم األةو يسهم
تشاي السلوكياو االة ههكية ال بعة األةو ريال نبؤ هبا ،كما قشارو دراةة القباين ،حسا(،)2003
العواد ( )2006شوا الدين ( )2006ا قنه كلما كا حجم األةو ص كلما زاد أتث ا إلعه على
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السلوك الشوا ي لألةو ريال ي يق دلك مع دراةة البلوشي ( )1998رياليت قشارو ا ق زايد عدد قوواد األةو
ي سبب

الة الوعي بغشيد االة ههك ريالقيام ب وواو اة ههكية ريشوا ية غ رشيد ريغ عقهنية.
جدول ( )14حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف االجتاه حنو التسوق اإللكرتوين تبعًا ملتغري الدخل الشهري لألسرة

الدخل الشهري

جمموع املربعات

متوسط املربعات

درجات احلرية

بني اجملموعات

6418.683

3209.342

2

داخل اجملموعات

12470.133

52.617

237

اجملموع

18888.816

الداللة

قيمة (ف)

 0.01دال

60.995

239

ي ضح من جدريل ( )14ايمة (ا) كانت ( )60.995ريدي ايمة دالة ح ا يا عند مس وى
( ،)0.01مما يدل على ريجود وورييف با درجاو قوواد العينة االعاحن ةو ال سويف اإللاغريين تبعا ل الد
الشهوف ،ريلعووة اعاحن الداللة مت تطبيق ا بار شيييه للمقارتو ال عدد رياجلدريل ال ا يوضح دلك:
جدول ( )15اختبار شيفيه للمقارانت املتعددة

الدخل الشهري

منخفض م = 62.381

منخفض

-

متوسط

**17.039

-

مرتفع

**40.951

**23.912

120

-

103.332

100
80

متوسط م = 79.420

مرتفع م = 103.332

79.42
62.381

60
40
20
0

شكل ( )9فروق درجات العينة يف االجتاه حنو التسوق االلكرتوين تبعا ملتغري الدخل الشهري

ي ضح من جدريل ( )15ريشا ( )9ريجود وورييف االعاحن ةو ال سويف االلاغريين با قوواد العينة درياو
الد الوتيع ريكه من قوواد العينة درياو الد ال وةط ريالنخيض ل احل قوواد العينة درياو الد الوتيع عند
مس وى داللة ( ،)0.01كما توجد وورييف با قوواد العينة درياو الد ال وةط ريقوواد العينة درياو الد
النخيض ل احل قوواد العينة درياو الد ال وةط عند مس وى داللة ( ،)0.01حيص بلغ م وةط درجة قوواد
العينة درياو الد الوتيع ( ،)103.332يليهم قوواد العينة درياو الد ال وةط مب وةط ( ،)79.420يليهم
قوواد العينة درياو الد النخيض مب وةط ( ،)62.381ويأيت الوتبة األريا قوواد العينة درياو الد الوتيع
حيص كانوا قكثو اعاحن ةو ال سويف االلاغريين ،ريىف الوتبة الثانية قوواد العينة درياو الد ال وةط ،ري الوتبة
األ قوواد العينة درياو الد النخيض .ريي يق دلك ج يا مع دراةة عبيد ( )1997رياليت قكدو على ريجود
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عهاة طودية با مس وى د

الا

ال او االا ادية.

األةو ريالقدراو رياإلمااتو ريالطاااو االة ههكية ريالشوا ية لألةو  ..ريتوجع

الباحثة دلك ل واوو االماانياو الادية الىت تسه اختاد القواراو الشوا ية حيص ا ال ريجه تاو اادر على شواء
االح ياجاو الخ ليه ريالقارنة بينهم ريا يار القوار الوشيد الحقا ريتوصلت دراةة الظلوم ( )2012ا ق األةو
داو ا لد ول الوتيعة اد ت خذ اواراو غ رشيد ريم سوعة ريتقب على اا ناء ك ما دو جديد ريال هت م أبةعاردا
لقدرهتا على شواء غ دا بعاس األةو حمدريد الد  ،ري ضوء ما ةبق ياو اد حتقق صحة اليوض األريل.
النتائج يف ضوء الفرض الثان :والذي ينص على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة
البحث ف قدرة الزوجة على إدارة الدخل املايل تبعاً ملتغريات الدراسة وهي (املستوى التعليمى ،عمل
الزوجة ،عدد أفراد االسرة ،دخل االسرة)".
ريلل حقق من دذا اليوض مت تطبيق ا بار (و) ،ريحساب حتلي ال باين لدرجاو قوواد العينة اة بيا
ادر ال ريجة على دار الد الا رياجلداريل ال الية توضح دلك:
تبعا ملتغري املستوى التعليمي
جدول ( )16حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف القدرة على إدارة الدخل املايل ً

املستوى التعليمي

جمموع املربعات

متوسط املربعات

درجات احلرية

بني اجملموعات

6169.728

3084.864

2

داخل اجملموعات

16948.012

71.511

237

اجملموع

23117.740

قيمة (ف)

الداللة

43.139

 0.01دال

239

ي ضح من جدريل ( )16ايمة (ا) كانت ( )43.139ريدي ايمة دالة ح ا يا عند مس وى
تبعا ل الس وى ال عليمي،
( ،)0.01مما يدل على ريجود وورييف با درجاو قوواد العينة دار الد الا ً
ريلعووة اعاحن الداللة مت تطبيق ا بار شيييه للمقارتو ال عدد رياجلدريل ال ا يوضح دلك:
جدول ( )17اختبار شيفيه للمقارانت املتعددة

املستوى التعليمي

منخفض م = 54.273

منخفض

-

متوسط

**7.828

-

عايل

**27.365

**19.537

54.273

متوسط م = 62.101

81.638

62.101

تبعا ملتغري املستوى التعليمي
شكل ( )10فروق درجات أفراد العينة يف إدارة الدخل املايل ً
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عايل م = 81.638

-
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ي ضح من جدريل ( )17ريشا ( )10ريجود وورييف

دار الد

الا با قوواد العينة

الس وى

ال عليمي العا ريكه من قوواد العينة الس وى ال عليمي ال وةط ريالنخيض ل احل قوواد العينة الس وى
ال عليمي العا عند مس وى داللة ( ،)0.01كما توجد وورييف با قوواد العينة الس وى ال عليمي ال وةط ريقوواد
العينة الس وى ال عليمي النخيض ل احل قوواد العينة الس وى ال عليمي ال وةط عند مس وى داللة (،)0.01
حيص بلغ م وةط درجة قوواد العينة الس وى ال عليمي العا ( ،)81.638يليهم قوواد العينة الس وى
ال عليمي ال وةط مب وةط ( ،)62.101ريق ا قوواد العينة الس وى ال عليمي النخيض مب وةط (،)54.273
ويأيت الوتبة األريا قوواد العينة الس وى ال عليمي العا حيص كانوا قكثو ادر علي دار الد الا  ،مث
قوواد العينة الس وى ال عليمي ال وةط الوتبة الثانية ،مث قوواد العينة الس وى ال عليمي النخيض الوتبة
األ  .ريتوجع الباحثة دلك ا قنه كلما ارتيع مس وى تعليم ال ريجة كلما ارتيع ريعيها بقيمة الواد ال احة لديها
مما يدوعها ا تباع األةاليب الثلى إلدار دذحن الوارد حيص ق ال عليم يسادم ىف روع مس وى كياءهتا اإلدارية
رييساعددا ىف اختاد اواراو رشيد ىف دار الوارد األةوية ريجيعلها قكثو رب ريمهار ىف دار موارددا الخ لية
ل حقيق قدداوها األةوية .ريت يق دذحن الن يجة مع دراةة ك من حقى ( )1993الدرييك ( )1994حيص تبا ق
ريعى ربة األةو ابل خطيط للد الا يوتيع إبرتياع الس وى ال عليمى هلا .ريتضيف الباحثة قنه ابرتياع
الس وى ال عليمي لوبة األةو يسادم روع مس وى اإلدراك العو مبواح اختاد القواراو الشوا ية ،ريي داد كذلك
مس وى الوعي ابلسلوك االة ههكى رياالة ياد من ك الشغايو كذلك وإ ارتياع الس وى ال عليمي يسادم
البحص الذايت عن العلوماو من هل بوامج ال ليي يو ريشباة االنغنت لل عوا على قوض اماكن الشواء
ريممي او ك ةلعة ريت يق دذحن الن يجة مع دراةة مادو ،ريراغب ( )2006الىت قكدو قنه ابرتياع الس وف ال عليمي
لل ريجة يوتيع ريعيها الهاراو احلياتية كاختاد القوار الوشيد اليت جيب عليها تنمي ها ريكييية اك ساب دذحن الهاراو.
تبعا ملتغري العمل
جدول ( )18الفروق بني متوسط درجات أفراد العينة يف إدارة الدخل املايل ً

العمل

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

العينة

تعمل

84.462

4.992

154

ال تعمل

52.341

3.014

86
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درجات احلرية

قيمة (ت)

238

24.900

الداللة
دال عند 0.01

لصاحل العامالت
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ال او االا ادية.

الا

100
80
60
84.462

40
20

52.341

0

شكل ( )11الفروق بني متوسط درجات أفراد العينة يف إدارة الدخل املايل تبعا ملتغري العمل

ي ضح من اجلدريل ( )18ريشا ( )11ق ايمة (و) كانت ( )24.900ريدي ايمة دالة ح ا يا عند
مس وى داللة ( )0.01ل احل العامهو ،حيص بلغ م وةط درجة العامهو ( ،)84.462بينما بلغ م وةط
درجة غ العامهو ( ،)52.341مما يدل على ق العامهو كانوا قكثو ادر على دار الد الا من غ
العامهو .ريتوج ع الباحثة دلك ا ق ربة األةو ىف الع و احلاا مدووعة اا ميدا العم اخلارجى حماريلة ل ايد
د األةو ريروع مس وادا االا ادى ،لذلك حت م الضورير على الوق العاملة ريالسئولة عن قةو تواجهها الاث
من الض وط ريقكثودا الض وط الالية ق ت بع قةاليب حايمه لإلنيايف على قةوهتا ريةد م طلباهتم ريحاجاهتم ريال
ةبي ا دلك ال من هل عم ختطيط لإلنيايف على األةو ابألةاليب العلمية السليمة .رياد اتيقت دذحن
الن يجة مع دراةة ك من الدرييك ( ،)1994نوو ( )1999حيص تبا ريجود وورييف دالة ح ا ياً ىف ختطيط
الوق لوارددا األةوية تبعاً ال ها عم الوق ل احل الوق العاملة.
تبعا ملتغري عدد أفراد األسرة
جدول ( )19حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف إدارة الدخل املايل ً

عدد أفراد األسرة

جمموع املربعات

متوسط املربعات

درجات احلرية

بني اجملموعات

6367.420

3183.710

2

داخل اجملموعات

13320.226

56.203

237

اجملموع

19687.646

قيمة (ف)

الداللة

56.646

 0.01دال

239

ي ضح من جدريل ( )19ايمة (ا) كانت ( )56.646ريدي ايمة دالة ح ا يا عند مس وى
( ،)0.01مما يدل على ريجود وورييف با درجاو قوواد العينة دار الد الا تبعا ل عدد قوواد األةو ،
ريلعووة اعاحن الداللة مت تطبيق ا بار شيييه للمقارتو ال عدد رياجلدريل ال ا يوضح دلك:
جدول ( )20اختبار شيفيه للمقارانت املتعددة

من  5أفراد ايل  7أفراد م = 60.282

عدد أفراد األسرة

أقل من  5أفراد م = 77.771

أقل من  5أفراد

-

من  5أفراد ايل  7أفراد

**17.489

-

من  8أفراد فأكثر

**28.668

**11.179
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من  8أفراد فأكثر م = 49.103

-
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49.103
5

77.771

7

5

8

60.282

تبعا ملتغري عدد أفراد األسرة
شكل ( )12فروق درجات أفراد العينة يف إدارة الدخل املايل ً

ي ضح من جدريل ( )20ريشا ( )12ريجود وورييف دار الد الا با األةو قا من  5قوواد ريكه
من األةو "من  5قوواد ا  7قوواد ،من  8قوواد وأكثو" ل احل األةو قا من  5قوواد عند مس وى داللة
( ،)0.01كما توجد وورييف با األةو من  5قوواد ا  7قوواد رياألةو من  8قوواد وأكثو ل احل األةو من  5قوواد
ا  7قوواد عند مس وى داللة ( ،)0.01حيص بلغ م وةط درجة األةو قا من  5قوواد ( ،)77.771يليهم
األةو من  5قوواد ا  7قوواد مب وةط ( ،)60.282ريق ا األةو من  8قوواد وأكثو مب وةط ( ،)49.103ويأيت
الوتبة األريا األةو قا من  5قوواد حيص كانوا قكثو ادر علي دار الد الا  ،مث األةو من  5قوواد ا 7
قوواد الوتبة الثانية ،ريق ا األةو من  8قوواد وأكثو .ريتوجع الباحثة دلك ا ق الة عدد قوواد األةو جيع قمام
ربة األةو م سع من الس هلااو الن لية اليت تس طيع اة خدامها ريشوا ها مما جيعلها اادر على اختاد القوار ريادارهتا
لد لها الا بيسو.
تبعا ملتغري الدخل الشهري
جدول ( )21حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف إدارة الدخل املايل ً

الدخل الشهري

جمموع املربعات

متوسط املربعات

درجات احلرية

بني اجملموعات

6249.203

3124.602

2

داخل اجملموعات

15421.002

65.068

237

اجملموع

21670.205

قيمة (ف)

الداللة

48.021

 0.01دال

239

ي ضح من جدريل ( )21ايمة (ا) كانت ( )48.021ريدي ايمة دالة ح ا يا عند مس وى
( ،)0.01مما يدل على ريجود وورييف با درجاو قوواد العينة دار الد الا تبعا ل الد الشهوف،
ريلعووة اعاحن الداللة مت تطبيق ا بار شيييه للمقارتو ال عدد رياجلدريل ال ا يوضح دلك:
جدول ( )22اختبار شيفيه للمقارانت املتعددة

الدخل الشهري

منخفض م = 50.505

منخفض

-

متوسط

**18.905

متوسط م = 69.410
-
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مرتفع م = 83.361
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الا

ال او االا ادية.

الدخل الشهري

منخفض م = 50.505

متوسط م = 69.410

مرتفع م = 83.361

مرتفع

**32.856

**13.951

-

83.361

90
69.41

80
70
60

50.505

50
40
30
20
10
0

شكل ( )13فروق درجات العينة يف إدارة الدخل املايل تبعا ملتغري الدخل الشهري

ي ضح من جدريل ( )22ريشا ( )13ريجود وورييف دار الد الا با قوواد العينة درياو الد
الوتيع ريكه من قوواد العينة درياو الد ال وةط ريالنخيض ل احل قوواد العينة درياو الد الوتيع عند مس وى
داللة ( ،)0.01كما توجد وورييف با قوواد العينة درياو الد ال وةط ريقوواد العينة درياو الد النخيض ل احل
قوواد العينة درياو الد ال وةط عند مس وى داللة ( ،)0.01حيص بلغ م وةط درجة قوواد العينة درياو الد
الوتيع ( ،)83.361يليهم قوواد العينة درياو الد ال وةط مب وةط ( ،)69.410يليهم قوواد العينة درياو
الد النخيض مب وةط ( ،)50.505ويأيت الوتبة األريا قوواد العينة درياو الد الوتيع حيص كانوا قكثو
ادر علي دار الد الا  ،ريىف الوتبة الثانية قوواد العينة درياو الد ال وةط ،ري الوتبة األ قوواد العينة
درياو الد النخيض .ريي يق دذا مع دراةة ك من زينب حقى ( ،)1992عب الدرييك ( )1994حيص
قثب ت ق دناك عهاة ارتباطية موجبة با د األةو ريادر ربة األةو على دار د لها الا  ،بينما خي لف دذا
مع دراةة جودريريين ريآ وري ) (Godwin & Koonce, 1992الىت قثب ت ق األةو دريف الد
النخيض لديهم اعاداو جيابية ةو ال خطيط إلدار الد الا ري دراكهم ألمهية اك ساب مهاراو عم الي انية
مقارنه بنظوا هم من االةو دريى الد الوتيع .ريبذلك حتقق صحة اليوض الثاىن.
النتائج يف ضوء الفرض الثالث :والذي ينص على أنه "يوجد عالقة ارتباطية داله إحصائياً بني
متوسطات درجات أفراد عينة البحث ف حماور استبيان االجتاه حنو التسوق اإللكرتوين وحماور استبيان إدارة
الدخل املايل".
ريلل حقق من صحة دذا اليوض مت عم م يووة ارتباط با حمارير اة بيا االعاحن ةو ال سويف
اإللاغريين ريحمارير اة بيا دار الد الا  ،رياجلدريل ال ا يوضح ايم معامهو االرتباط:
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جدول ( )23مصفوفة االرتباط بني حماور استبيان االجتاه حنو التسوق اإللكرتوين وحماور استبيان إدارة الدخل املايل
حتديد اهلدف

التخطيط

التنفيذ

التقييم

إدارة الدخل املايل ككل

املكون املعرف

**0.751

**0.836

*0.629

**0.909

**0.728

املكون الوجدان

*0.617

**0.935

**0.749

**0.814

**0.896

املكون السلوكى

**0.928

*0.641

**0.706

*0.600

**0.847

االجتاه حنو التسوق االلكرتوين ككل

**0.714

**0.803

**0.851

**0.794

**0.762

* دال عند 0.05

** دال عند 0.01

ي ضح من اجلدريل ( )23ريجود عهاة ارتباطية طودية با حمارير اة بيا االعاحن ةو ال سويف االلاغريين
ريحمارير اة بيا دار الد الا عند مس وى داللة  ،0.05 ،0.01والما زاد الاو العوىف كلما زاد دار
الد الا مبحاريرحن "حتديد اهلدا ،ال خطيط ،ال نييذ ،ال قييم" ،كذلك كلما زاد الاو الوجداىن كلما زاد دار
الد الا مبحاريرحن "حتديد اهلدا ،ال خطيط ،ال نييذ ،ال قييم" ،كذلك كلما زاد الاو السلوكى كلما زاد دار
الد الا مبحاريرحن "حتديد اهلدا ،ال خطيط ،ال نييذ ،ال قييم" .ريدذا يعين قنه كلما زادو اعاداو الوق ةو
ال سويف اإللاغريين كلما ارتيع ادار الد الا ا يض ،واعاداو الوق ةو ال سويف اإللاغريين بذلك تعد مبثابة
اوى مؤثو على دار د لها الا مما يغتب علي دلك من مضاعياو عديد تؤثو على ةلوكياو الوق
عوريضه اد يعد من قدم
االا ادية ،واة خدام اإلنغنت ال سويف ريالشواء ريال عوض لا يبثه من م وايو
العوام اليت تعيد تشاي ةلوكياو الوق ةو دار د لها الا  ،ريي يق دلك ج يا مع دراةة عاطف ()2006
رياليت قكد ويها على ق اة خدام األوواد لإلنغنت يؤثو عليهم بشا ةليب خم لف جوانب حياهتم ،ريبذلك
ت حقق صحة اليوض الثالص.
النتائج يف ضوء الفرض الرابع :ريالذف ينص على قنه "ختتلف نسبة مشاركة العوامل املؤثرة على االجتاه
حنو التسوق اإللكرتوين تبعاً ألوزان معامالت اإلحندارودرجة اإلرتباط" ،ريلل حقق من دذا اليوض مت حساب
األمهية النسبية ابة خدام معام االةدار (اخلطو ال درجة ا األمام) رياجلدريل ( )24يوضح دلك.

املتغري التابع

االجتاه حنو التسوق االلكرتوين

جدول ( )34األمهية النسبية ابستخدام معامل االحندار (اخلطوة املتدرجة إىل األمام) للعوامل املؤثرة على االجتاه حنو التسوق اإللكرتوين
املتغري املستقل

معامل االرتباط

نسبة املشاركة

قيمة (ف)

الداللة

معامل االحندار

قيمة (ت)

الداللة

الدخل الشهري

0.940

0.883

211.775

0.01

0.711

14.552

0.01

العمل

0.880

0.775

96.239

0.01

0.550

9.810

0.01

املستوي التعليمي

0.805

0.648

51.522

0.01

0.392

7.178

0.01

عدد أفراد األسرة

0.764

0.584

39.323

0.01

0.320

6.271

0.01

ي ضح من اجلدريل السابق ق الد الشهوف كا من قكثو العوام الؤثو على االعاحن ةو ال سويف
االلاغريين بنسبة  ،%88.3يليه العم بنسبة  ،%77.5ريأييت الوتبة الثالثة الس وف ال عليمي بنسبة ،%64.8
ريق ا الوتبة الوابعة عدد قوواد األةو بنسبة  .%58.4ريتوجع الباحثة دلك ا ق د االةو يلعب دريرا كب ا
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ال او االا ادية.

الا

ىف اعادها ةو ال سويف اإللاغريين وهو يسه هلا الاث من عملياو الشواء ريجيعلها غ مقيد بشىء عند طلبها
لس هلااهتا والما كا الد

كب كلما ااتح للموق ال سويف بشا اكرب ريبذلك حتقق صحة اليوض الوابع.

النتائج يف ضوء الفرض اخلامس :ريالذف ينص على قنه "ختتلف نسبة مشاركة العوامل املؤثرة على قدرة
الزوجة على إدارة الدخل املايل تبعاً ألوزان معامالت اإلحندار ودرجة اإلرتباط" ،ريلل حقق من دذا اليوض مت
حساب األمهية النسبية ابة خدام معام االةدار (اخلطو ال درجة ا األمام) رياجلدريل ( )25يوضح دلك.

املتغري التابع

إدارة الدخل املايل

جدول ( )25األمهية النسبية ابستخدام معامل االحندار (اخلطوة املتدرجة إىل األمام) للعوامل املؤثرة على قدرة الزوجة على إدارة الدخل املايل
املتغري املستقل

معامل االرتباط

نسبة املشاركة

قيمة (ف)

الداللة

معامل االحندار

قيمة (ت)

الداللة

املستوي التعليمي

0.911

0.831

137.432

0.01

0.630

11.723

0.01

العمل

0.852

0.726

74.248

0.01

0.487

8.617

0.01

عدد أفراد األسرة

0.787

0.619

45.465

0.01

0.358

6.743

0.01

الدخل الشهري

0.749

0.560

35.684

0.01

0.294

5.974

0.01

ي ضح من اجلدريل السابق الس وف ال عليمي كا من قكثو العوام الؤثو علي دار الد الا
بنسبة  ،%83.1يليه العم بنسبة  ،%72.6ريأييت الوتبة الثالثة عدد قوواد األةو بنسبة  ،%61.9ريق ا
الوتبة الوابعة الد الشهوف بنسبة  ،.%56ريتوجع الباحثة دلك اب أب مس وى تعليم ريريعى ربة االةو مبيهوم
دار الد الا مبا ي ضمنه من ال خطيط الس قبلي الذف ت بناحن األةو يؤثو على قةلوب نيااها ريايمها الخ لية
مما يؤثو على رؤي ها الس قبلية لد لها الا ريطويف اة ههكها ريدذا ي يق ريدراةة لطيي ( ،)1995قمحد
( ،)1997الاودى ( ،)2009احلبشي ( ،)2011رياليت ق هوو ق ال خطيط الا لألةو ي أثو ابل او
الدميوجواوية مث تعليم ال ريجة ريكذلك ال او االا ادية مث الد الشهوف ،ريهبذا ي حقق صحة اليوض
اخلامس.
النتائج يف ضوء الفرض السادس :ريالذف ينص على قنه "ختتلف األوزان النسبية الكثر االجتاهات حنو
التسوق اإللكرتوين من قبل أفراد عينة البحث" ،ريلل حقق من دذا اليوض مت عداد اجلدريل ( )26يوضح
دلك:

جدول ( )26الوزن النسيب الكثر االجتاهات حنو التسوق اإللكرتوين من قبل أفراد عينة البحث
االجتاه حنو التسوق االلكرتوين

الوزن النسيب

النسبة املئوية%

الرتتيب

املكون املعرف

372

%38.9

األول

املكون الوجدان

269

%28.1

الثالث

املكون السلوكى

315

%32.9

الثاين

اجملموع

956

%100
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شكل ( )14الوزن النسيب ألكثر االجتاهات حنو التسوق االلكرتوين ألفراد عينة البحث

ي ضح من اجلدريل ( )26ريالشا ( )14ق قكثو االعاداو ةو ال سويف االلاغريين ألوواد عينة البحص
كا الاو العوىف بنسبة  ،%38.9يليه الوتبة الثانية الاو السلوكى بنسبة  ،%32.9ريأييت الوتبة الثالثة
الاو الوجداىن بنسبة  .%28.1ريتوجع الباحثة دلك اا ا الاو العوىف من قكثو االعاداو الىت تؤثو على
ريعى الوق ةو ال سويف اإللاغريين اد جيعلها قكثو دراية جبود السلع رياخلدماو الىت تا سبها من هل ال سويف
اإللاغريين كما تساعددا ىف ال ميي با ما دو جديد ريما دو ردىء .ريبذلك حتقق صحة اليوض السادس.
التوصيات:
 .1تيعي ن ا ج البحص رياألحباث الوتبطة رياالة ياد منها كساب الس هلاا ثقاوة اة ههكية اجيابية،
ريت ي اعاداهتم السلبية ،ريقمناط اة ههكهم الس حدثة لواجهة الشاهو االا ادية النامجة عن عدم
ال او االج ماعية رياالا ادية اليت يعيشها اجمل مع ريا نا احلا .
الوعي ،ريحماكا اآل وين
 .2تبين اجلهاو العنية ابألةو للربامج اإلرشادية ل وجيه النمط االة ههكي األةوف رياجمل معي ةو النمط
الع دل ريالوشيد مما له األثو حتقيق الوازنة با الد رياإلنيايف ري شباع رغباو قوواد األةو ريحتقيق
السعاد هلم.
 .3االد مام ب طويو النادج ال عليمية ري دراج منادج االة ههك ريتوشيدحن ضمن النادج ال عليمية من الدارس
ريحىت اجلامعة إلكساب األبناء النمط االة ههكي الوشيد من ال و ريكذلك كساب األبناء الياديم
اخلاصة إبدار الد الا .
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