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 ص:خملما
استيدفت الدراسة الوقوف عمى واقع التجارة اإللكترونية في المجتمع المصري 

ورصد اتجاىات المجتمعين عمى المحفزات/ المعوقات المقدمة عمى ، والمجتمع السعودي 
مواقع التجارة اإللكترونية. والكشف عن تأثير العوامل الديموغرافية عمى استخدام المجتمع 

واقع التجارة اإللكترونية. ويتمثل مجتمع الدراسة الميدانية في الجميور المصري والسعودي لم
 اعام 88من ىم فوق مالمصري والسعودي العام من مستخدمى مواقع التجارة اإللكترونية 

من  فردا 022من مختمف الشرائح العمرية والتعميمية، وقد أجريت الدراسة عمى عينة قواميا 
 ن الجميور السعودي.م فردا 022الجميور المصري، و

أىم عوامل سيولة استخدام المواقع اإللكترونية  كان:وكانت أىم نتائج الدراسة
تاحة التصفح بالمغة المناسبة إلدى الجميور المصري والجميور السعودي عامل )

أما أقل العوامل تأثيًرا عند  عامل )توفر أكثر من طريقة لمدفع(. تالهو ، لمعميل( 
 راء حول كل منتج من قبل المستخدمين(.آوافر تعميقات و كان )تفالمجتمعين 

عند  –عينة الدراسة  –كانت أىم الصعوبات التي واجيت الجميور المصري 
استخدام مواقع التجارة اإللكترونية )ارتفاع تكاليف الشحن "المحمي، الدولي"(، 

جميور عادة المنتجات المطموبة(، أما الصعوبات التي واجيت الإ)صعوبة عممية و
)الخوف من التعرض لمنصب  والسعودي )ارتفاع تكاليف الشحن "المحمي، الدولي"(،

عدم مطابقتيا لتصورات العميل"(، و تمف السمعة، و واالحتيال "عدم وصول السمعة، 
عادة المنتجات المطموبة(. أما عن أقل ىذه الصعوبات عند إ)صعوبة عممية و

لمعامالت بسبب المشكالت الفنية مثل )الصعوبة في إنجاز ا عن كانفالمجتمعين 
 صعوبة تحميل الموقع، أو أن الموقع يخضع لصيانة متكررة(.

االستفادة التي حققتيا مواقع التجارة اإللكترونية التي  وقد جاءت أىم أوج
ىي )استطيع  -عينة الدراسة–ن من الجميور المصري والسعودي و أجاب بيا المبحوث

عروض ترويجية، و بمدي(، يمييا )تقديم "خصومات، شراء منتجات غير موجودة في 
لممجتمعين عبارة )الجودة العالية  قل أوجة االستفادةأأما عن و شحن مجاني"(.و 

 لممنتجات المعروضة(.
ستمرارىم اأكثر من نصف عينة الجميور المصري والجميور السعودي أكدوا 

 بالتعامل مع مواقع التجارة اإللكترونية.
 نموذج قبول التكنولوجيا.التجارة اإللكترونية،  :يةالمفتاحالكممات  
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Abstract: 

 The study aimed to determine the reality of E-commerce in the 
Egyptian society and the Saudi society and to monitor the trends of the 
Egyptian and Saudi society on the incentives / obstacles presented on 
E-commerce sites. And disclosing the impact of demographic factors 
on the use of E-commerce sites by the Egyptian and Saudi society. 
The field study population consists of the general Egyptian and Saudi 
public of users of E-commerce websites and those over 18 years of 
age from different age groups and education. The study was 
conducted on a sample of 200 individuals from the Egyptian public, 
and 200 individuals from the Saudi public. 

The results: The most important factors for ease of use of 
websites for the Egyptian and Saudi public were the factor 
(availability of browsing in the appropriate language for the customer) 
and the factor (availability of more than one method of payment). As 
for the least influencing factors for the Egyptian and Saudi society, 
was (availability of comments and opinions on each product by users). 

The most important difficulties faced by the Egyptian public - 
the study sample - were when using e-commerce websites (the high 
costs of shipping "local, international"), (the difficulty of returning the 
required products), and the difficulties faced by the Saudi public (the 
high costs of shipping "local/ international"), (Fear of being exposed 
to fraud and fraud (the commodity not arriving, the commodity being 
damaged, not matching the customer’s perceptions"), (the difficulty of 
returning the requested products). As for the least of these difficulties 
for the Egyptian and Saudi society, it was (the difficulty in completing 
transactions due to technical problems such as the difficulty of loading 
the site, or the site is subject to frequent maintenance). 

The most important benefits achieved by e-commerce sites, to 
which the respondents from the Egyptian and Saudi public - the study 
sample - responded to (I can buy products that do not exist in my 
country), followed by (offering “discounts, promotions, free 
shipping”). As for the least benefit to the Egyptian and Saudi society, 
(the high quality of the offered products). 

More than half of the sample of the Egyptian public and the 
Saudi public confirmed their continued dealing with e-commerce 
sites. 
Key words: E-commerce, Technology Acceptance Model. 
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 : مقدمة

ما كان في الماضي القريب، عأننا نعيش في عصر لو معالم مختمفة تماًما 
الكبير الذي طال فالعالم أصبح في حالة حركة متسارعة ومتغيرة بانتظام نتيجة التقدم 

جميع مجاالت الحياة. فحمت األساليب التكنولوجية الحديثة محل األساليب القديمة، 
 عدد كبير ا، فاتجيت ليوتعد التجارة اإللكترونية أحد أىم مالمح ىذا العصر الحديث

 من الدول لتوفير الوقت والجيد والمال.

مسمع لجاري "بيع أو شراء فالتجارة اإللكترونية في أبسط معانييا ىي أي نشاط ت 
التجارة  وبسبب من خالل االعتماد عمى اإلنترنت. ووالخدمات والمعمومات" يمكن إتمام

 ؛زليمان المنتجات والخدمات وىم في منين يتجولون بين ماليو اإللكترونية أصبح المستيمك
الدفع وبضغطة يستطيعون أن يتمموا عممية الشراء من خالل ،يختاروا منيا ما يناسبيم ل

 وخالل فترة بسيطة يصل المنتج لممستيمكين حيثما يريدون. ،االلكتروني

ومكنت التجارة اإللكترونية أصحاب األنشطة التجارية من أن يصموا  
لممستيمكين بتكمفة أقل وبأنظمة أكثر دقة وفعالية، فأصبحت متاجرىم مفتوحة عمى 

صبح مكونا أبل  ،لم يعد رفاىيةمدار اليوم وطوال أيام السنة. فالتسويق االلكتروني 
 رئيسًيا ألي استراتيجية تسويق داخل المؤسسات.

تشيد التجارة اإللكترونية في السعودية نمًوا كبيًرا نتيجة توفر طرق الدفع  
ثقافة المجتمع في السنوات األخيرة ليذه  قبلوت،وتحسن وسائل الشحن  ،المناسبة

وانتشار اليواتف الذكية التي أصبحت ،  التجارة لتوفر وسائل التواصل االجتماعية
إحدى القنوات الفعالة في إتمام كثير من العمميات الشرائية. وىو األمر الذي جعل 
المواطنين السعودين يتجيون إلى استخدام التجارة االلكترونية لتمبية احتياجاتيم 

كترونية، جيزة االلاألو الموضة واالزياء، و حجز الفنادق، و "حجز تذاكر الطيران، من
 الخدمات البنكية ... إلخ". و الخدمات الحكومية، و الصحة والجمال، و 
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فى مجال  لمواجية التحديات التى يمكن أن تواجييا وتبذل مصر جيوًدا 
التجارة اإللكترونية، من خالل استمرار العمل فى تنفيذ خدمات اإلنترنت فائق السرعة، 

لريفية والنائية، والعمل عمى تحسين وبناء شبكات خدمات لوجستية تغطى المناطق ا
عداد برامج لرفع الوعي حول أىمية استخدام آليات  إجراءات التصاريح الجمركية، وا 
التجارة اإللكترونية بين األفراد والشركات، بيدف خمق ثقافة مجتمعية لتغيير أساليب 

 الدفع من النقدى لمتحول نحو استخدام خدمات الدفع اإللكترونى. 
: ا  لمشكمة البحثية :أوالا

من أبرز خصائص التجارة اإللكترونية أنيا تحدث عمى مستوي العالم. فإذا  
أيَضا. فمن  اكانت العولمة عممية ال مفر منيا، فإن التبادل الثقافي سيكون حتمي

ناحية، أصبح العالم أكثر تجانًسا، فالفروق بين األسواق الوطنية ال تتالشي فحسب... 
ت سنجد أنيا سوف تختفي تماما. وىذا يعني أن التسويق اآلن بل في بعض المنتجا

. ىذا يعني أن التسويق الدولي ىو عممية متعددة الثقافات تتطمب من شامال ايعد عالم
 جميع األصعدةباالختالفات الثقافية عمى  ةجيد معرفةالمسوقين أن يكونوا عمى 

 العالمية.والمحمي والعرقي ليحققوا الفوز في السوق منيا الوطني 

تكمن المشكمة البحثية في تباين مستوي تبني تطبيقات التجارة اإللكترونية  
 ، وىو تباينبين جميورية مصر العربية والمممكة العربية السعوديةواستخداميا المختمفة 

ناجم عن االختالفات الثقافية بين البمدين. ومن ثم، تأتي أىمية الوقوف عمى ىذا التباين 
تمك االختالفات الثقافية عمى سموكيات المتمقين نحو استخدام التجارة  وتحديد تأثير

 اإللكترونية. وتأثير المحفزات والمعوقات عمى استخدام تطبيقات التجارة اإللكترونية.
 ثانًيا: أىداف الدراسة:

ة عمى المحفزات المقدماتجاىات الجميور المصري والسعودي نحو رصد  -
 مواقع التجارة اإللكترونية.
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اتجاىات الجميور المصري والسعودي نحو المعوقات التي ثؤثر عمى رصد  -
 مواقع التجارة اإللكترونية . استخدام

الكشف عن تأثير العوامل الديموغرافية عمى استخدام المجتمع المصري  -
 والسعودي لمواقع التجارة اإللكترونية.

 ثالثًا: أىمية الدراسة :

 ،جارة اإللكترونية والدور الذي تمعبو في بيئة األعمالتنبع أىمية الدراسة من أىمية الت 
ضافة باإلإذ أصبحت عاماًل مؤثرا في نمو اقتصاد الدول وتعزيز تجارتيا الخارجية. 

ىتمت اإلى تمكين المستيمك أينما كان من الطمب الفوري لمسمع والخدمات. ولذلك 
يا ومؤسساتيا لمتحول إلى الدول المتقدمة وغيرىا من الدول بتييئة اقتصادياتيا وبيئت

تعمل الدول العربية جاىدة عمى توظيف تقنية المعمومات واإلفادة و االقتصاد الرقمي. 
والمحاق بالدول  ،من التجارة اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت لمنيوض باقتصادياتيا

 التي سبقتيا في ىذا المجال.
 رابًعا: الدراسات السابقة

 تي تناولت التجارة اإللكترونية:الدراسات الالمحور األول: 

 اإللكترونية التجارة ظاىرة عمى الضوء تسميط ىدفت الدراسات التالية إلى . أ
 :ةاالقتصادي الجوانب السيما المعاصرة الحياة نواحي عمى وآثارىا وأىميتيا

إلى دراسة نمو التجارة  (8)(Anam Bhatti, et. al 2020)سعت دراسة  
وزادت التجارة اإللكترونية من نسبة المشترين في  ورونا.اإللكترونية بسبب فيروس ك

البمدان المتقدمة والنامية، مثل ماليزيا وسنغافورة وتايالند وباكستان. بدأت التجارة 
: 3ولكنيا كانت سيئة لمغاية، حيث كان ،  0222اإللكترونية في باكستان في عام 

الة الوباء، تم اإلبالغ عن فقط من السكان يشترون عبر اإلنترنت. ولكن اآلن في ح
: في السجل اليومي، وزيادة بنسبة  82زيادة التجارة اإللكترونية في باكستان بنسبة 
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  : في مستخدمي اإلنترنت. 85
إلى رصد  (0)(Arati Ramchandra Magdum 2019)سعت دراسة  

تجارة واقع التجارة اإللكترونية في اليند. أشارت نتائج الدراسة إلى مواجو قطاع ال
ايد عدد المستخدمين الينود حيث يتز ، من المشكالت  مكثيراإللكترونية في اليند ل

 ،ونقص الوعي، "االضطراب التكنولوجي في. وتتمثل التحديات الرئيسية بسرعة
 وعدم وجود كيان مادي لممؤسسة".، وقضايا األمن 

التي  التحديات إلى دراسة (3)(2287)ىناء سيد الناصر بينما سعت دراسة  
 ،تفرضيا التجارة اإللكترونية، خصوصًا فيما يتعمق بالمنافسة في األسواق المحمية

من الدول العربية تحاول  مجموعةوأشارت نتائج الدراسة إلى عمى الرغم من أن 
، إال أن ىناك تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مالحقة التطورات الجديدة في مجال

ويعود تدني مساىمة التجارة اإللكترونية العربية عمى  ،ذا المجالتحديات واسعو في ى
عدم الوعي بوسائل التجارة و  المستوى العالمي لألسباب التالية: "عائق المغة،

عدم الثقة بالجوانب األمنية لحماية و ، اإللكترونية وتحديدا وسائل الدفع اإللكتروني
التكنولوجيا الالزمة،  ضعف الموارد البشرية والمادية وغياب الخبراتو ، المعمومات

وعدم توفير البنية التحتية الكافية التي تتيح ، ضعف كفاءة قطاع االتصاالت و 
 .االستفادة من تكنولوجيا المعمومات

معرفة  عمي (4)(2281)عيساني عامر، ساللي بوبكر وقد ركزت دراسة  
يز عمى تحميل مدى أىمية التجارة اإللكترونية ودورىا في التنمية المستدامة، مع الترك

واقعيا في الدول العربية عامة ومدى تطبيقيا، وكذلك مناقشة أبرز التحديات 
والمعوقات التي تواجييا في تطبيق ىذه التقنيات، واستعراض أىم المجاالت التي 

متنمية المستدامة لتحقيًقا ، يؤمل أن تستفيد من تطبيقات التجارة اإللكترونية فييا 
تائج الدراسة األىمية البالغة ليذه الثورة المعموماتية وتطورىا المنشودة. وقد أظيرت ن

السريع، وآثارىا المستقبمية المحتممة عمى إعادة تشكيل اليياكل االقتصادية التقميدية. 
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كما أشارت البيانات واإلحصاءات إلى مدى تأخر عدد من الدول العربية في ىذا 
 مة أو مقارنة بالمعايير الدولية.المجال، مقارنة مع نظيراتيا من الدول المتقد

محاولة  عمي (5)(2281)ثامر عبد العالي، فاضل عباس وقد ركزت دراسة  
معرفة حجم الفائدة التي يمكن أن يحققيا االقتصاد العراقي من تطبيق التجارة 
اإللكترونية باعتبارىا تجربة حديثة. وأشارت نتائج الدراسة إلى تأخر العراق في مجال 

مكانيات التي تمكنيا من االستفادة من رغم من أن لدييا اإلال عمي اإللكترونية،التجارة 
ن ىناك عدم إدراك من قبل األفراد إالفرص التي توفرىا التجارة اإللكترونية، حيث 

وغياب عامل الثقة بين األطراف المتعاممين ، والمؤسسات بمنافع التجارة اإللكترونية 
ضاًل عن وجود مقاومة من قبل بعض األفراد لمتحديث في المعامالت اإللكترونية، ف

 والتغيير كجزء من الثقافة السائدة.

قين ركزت الدراسات التالية عمى اإلجراءات المتبعة من قبل المسو   . ب
 لتقديم تجربة فائقة لمعمالء من أجل االستجابة لتوقعات العمالء المتزايدة :

إلى وجود عدد من  (6)(Anam Bhatti, et. al 2020أشارت دراسة ) 
التحديات التي تواجو تجار التجزئة في التجارة اإللكترونية أثناء انتشار فيروس كرونا، 

عمى التحرك  ةمثل تمديد وقت التسميم، والصعوبة التي تواجييا أثناء القيود المفروض
داخل الدولة، والمسافة االجتماعية واإلغالق الكمي لمدولة. وتتسم عمميات الشحن 

 توريد بالبطء الشديد، ولكن ال يزال الناس يشترون ألنو ليس لدييم بديل آخر. وال
إلى تحديد العوامل التي  (7)(Ville Turkia 2016)في حين ىدفت دراسة  

م العمالء لتطبيقات التجزئة بالياتف المحمول، وتقديم أفضل يتسيم في تقي
أن يكونوا مبتكرين، بتجزئة "أشارت النتائج إلى ضرورة اىتمام تجار الو الممارسات. 

متمحورين حول العمالء، وأن يكونوا قادرين عمى تقديم تجربة فائقة لمعمالء من أجل 
  االستجابة لتوقعات العمالء المتزايدة".



 2222 أغسطس –عون السبالثامن و  العدد          واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 78 August 2022 811 

إلى معرفة الكيفية التي يسيم  (8)(2281)بوىدبي جياللي ولقد سعت دراسة  
مؤسسات في مجال االتصال الجزائري. لكتروني في خمق ميزة تنافسية لمبيا التسويق اإل

وتوصمت الدراسة إلى أن التسويق اإللكتروني يعد وسيمة تيدف إلى جذب الزبائن 
والمحافظة عمييم ببناء عالقات معيم عمى المدى الطويل، ويسيم في تحقيق الثقة 
 وااللتزام بين المؤسسة وعمالئيا من خالل تسييل عممية التفاعل والتواصل مع الزبائن

 .فيياوالقدرة عمى تقديميا بالطرق التي يرغبون  ،من أجل معرفة حاجاتيم ورغباتيم
 المحور الثاني : الدراسات التي اىتمت بسموك المستيمك في فضاء اإلنترنت:

 عوامل متعمقة بالمستيمكين "العوامل الديموغرافية": . أ
يمك ستإلى فيم السموك الشرائي لمم (9)(Charu Panwar2018)سعت دراسة  

. أشارت نتائج الدراسة إلى أن التركيبة السكانية ليا دور أثناء التسوق عبر اإلنترنت
يعد )الدخل و رئيسي في تحديد تصورات المستيمكين تجاه التسوق عبر اإلنترنت. 

تأثير كبير عمى تصور المستيمكين تجاه  لمذان ليماساسيان اوالنوع( العامالن األ
 التسوق عبر اإلنترنت.

بدراسة تأثير  (82)(Khatoon Almahroos 2012)اىتمت دراسة  ولقد 
مواقف السعوديين تجاه التكنولوجيا عمى تبنييم الشراء عبر اإلنترنت. وقامت بدراسة 

 أكدت. و دي واعتماده لمشراء عبر اإلنترنتالعالقة بين التركيبة السكانية لمشعب السعو 
، فكان أىم عامل ديموغرافي ىو التعميم، اواضح انتائج الدراسة أن لمديموغرافيات تأثير 

أشارت النتائج إلى أن المواقف تجاه التكنولوجيا كانت أىم من العوامل الديموغرافية و 
 في تفسير تبني الشراء عبر اإلنترنت في السعودية.

عمى تحديد أثر  (88)(2221خرون آ)محمد سميم الشورة و ركزت دراسة و  
ت والمحفزات عمى استخدام اإلنترنت لمتسوق من قبل العوامل الديموغرافية والمعوقا

المستيمك األردني، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين العوامل 
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استخدام المستيمك األردني  بينو  مستوى الدخل(و التعميم،  و الديموغرافية )العمر ،
الحالة االجتماعية( ، و وسيمة تسوق، في حين أن متغيري )الجنس بوصفو  نترنتلإل

 ليس ليما عالقة بذلك. 

 عميو: ةوالخدمات المقدم، عوامل متعمقة بتجربة المستخدم عمى المواقع اإللكترونية  . ب

:  50تجنب  (80)(Anam Bhatti, et. al 2222)نتائج دراسة  أكدت 
من المستيمكين التسوق في المناطق المزدحمة بسبب فيروس كرونا. عالوة عمى ذلك، 

 أنإلي : التسوق حتى يتم توفير لقاح لفيروس كورونا. وأشارت النتائج 36ب يتجن
القفازات التي  :من المنتجات التي تأثرت بشكل كبير بالفيروس مثل اىناك عدد

، واألطعمة المعبأة، والمناشف الورقية، والبرددوية السعال أتستخدم لمرة واحدة ، و 
 .لعاب األلغازوأ ،وأدوية الحساسية  ،قيقوالد، والخضروات  ات ،والمطير  ،الصابونو 
من ناحية أخرى فإن المنتجات التي تنخفض بسبب فيروس كورونا ىي حقائب و 

 ومالبس السباحة.،والكاميرات  ،السفر
إلى فيم العوامل  (83)(Debnath Burman 2015)ولقد سعت دراسة  

المة التجارية لمواقع التي تؤثر عمى السموك الشرائي لمتجارة اإللكترونية، ودور الع
التجارة اإللكترونية لتحقيق نسبة أعمى من المبيعات. ووجد أن من العوامل التي تؤثر 

سيولة نقل و عمى السموك الشرائي في التجارة اإللكترونية في اليند "توافر السمع، 
خدمة الشراء، و تجربة المستخدم "قبل الشراء، و جودة البضائع، و البضائع المطموبة، 

 ما بعد الشراء". ة وخدم
إلى قياس دور  (84)(2281)محمد جميل عبد القادر ىدفت دراسة و  

الشبكات اإلجتماعية "شبكات التواصل االجتماعي" في التأثير عمى القرار الشرائي 
لدى طالب جامعة القصيم، وأشارت النتائج إلى أن أبعاد شبكات التواصل االجتماعي 

 -أيضا -و تج( تمتمكان تأثيرا عمى القرار الشرائي،تقييم المنو )تبادل المعمومات، 
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أحد أبعاد بوصفو شارت النتائج إلى عدم وجود تأثير لمبعد المتعمق بدعم المستيمك أ
 التواصل االجتماعي في التأثير عمى القرار الشرائي.

 التعميق عمى الدراسات السابقة:

ثارىا عمى آونية و أشارت دراسات المحور األول إلى أىمية التجارة اإللكتر  
 والسيما الجوانب االقتصادية منيا، وأشارت الدراسات إلى، نواحي الحياة المعاصرة 

عمى الرغم من محاولة عدد من الدول العربية مالحقة التطورات الجديدة في مجال  أنو
زال في أول تال  اال انيإتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتجارة اإللكترونية؛ 

التي يجب  من المعوقات التي تواجو التجارة اإللكترونية كثيربسبب وجود ؛  امراحمي
مثل دراسة  مثل.تذليميا لإلفادة من تطبيقات التجارة اإللكترونية عمى النحو األ

ثامر عبد العالي، فاضل )واختصت دراسة ، (2281عيساني عامر، ساللي بوبكر )
 . بوضع العراق (2281عباس 

وقات إلى محورين، المحور األول: معوقات متعمقة وقد قسمت تمك المع 
عدم الوعي بأساليب التجارة اإللكترونية وخصوًصا و )المغة، ، وىي بالمستيمكين 

دراسة مثل بوسائل الدفع، وعدم الثقة في الجوانب األمنية لحماية المعمومات(، 
(Arati Ramchandra Magdum 2019) ىناء سيد الناصر )، ودراسة

. المحور الثاني: عوامل (2281)ثامر عبد العالي، فاضل عباس  راسة، ود(2287
ومحدودية القدرات ، الضعف النسبي لمقاعدة اإلنتاجية ) :خاصة بالشركات مثل

غياب اإلطار التشريعي والتنظيمي في بعض و ضعف البنية التحتية، و  التصديرية،
 .(2287ىناء سيد الناصر )دراسة  مثلالدول العربية(. 

أشارت الدراسات إلى وجود عدد من العوامل التي تسيم في خمق تجربة  كما 
ضرورة اىتمام التجار بالعناصر التالية )أن و  ،فائقة لمعمالء في التجارة اإللكترونية

تحقيق الثقة وااللتزام بين المؤسسة و متمحورين حول العمالء، و يكونوا مبتكرين 
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لكترونية لمتسويق والشراء إتماد تسييالت يتعين عمى الشركات اعو وعمالئيا، الصيانة، 
لكتروني، والخدمات المصرفية لشراء السمع عبر اإلنترنت(. مثل دراسة والبيع اإل

(Ville Turkia 2016) (2281)بوىدبي جياللي ، ودراسة. 

اىتمام الباحثين بتحديد العوامل التي تؤثر إلي وأشارت نتائج المحور الثاني  
. حيث وضحت الدراسات أن وتحميميا سموك المستيمكبطريقة أو بأخرى عمى 

مستوى و التعميم، و عمى التجارة اإللكترونية، حيث يعد " العمر،  اواضح المديموغرافيات تأثير 
تأثير كبير عمى تصور المستيمكين تجاه التجارة  لياالدخل " من أىم العوامل التي 

دراسة و ، (Charu Panwar2018)اإللكترونية عبر اإلنترنت. مثل دراسة 
(Khatoon Almahroos 2012) ، (2221خرون آ)محمد سميم الشورة و دراسة و. 

ن ىناك دوافع الستخدام التجارة اإللكترونية من أىميا "توافر الخدمة عمى أو 
سيولة المقارنة بين و سيولة نقل البضائع المطموبة، و مدار الساعة طوال أيام األسبوع، 

ما بعد  وخدمةخدمة الشراء،و جربة المستخدم )قبل الشراء، تو جودة البضائع، و البدائل، 
، ودراسة (Debnath Burman 2015)الثقة والراحة". مثل دراسة و الشراء(، 

 (.2281)محمد جميل عبد القادر 

 خامًسا: الخطوات المنيجية لمدراسة:

 نوع الدراسة: -8

الظاىرة محل  تنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تيدف إلى استقراء 
 ..الدراسة عمى المستوى الميداني في مجتمعين مختمفين

  منيج الدراسة: -2

توظيفو في المقارنة بين المجتمع المصري ل المنيج المقارنتستخدم الباحثة  
لموقوف عمي مدي االتساق  والمجتمع السعودي من حيث استخدام التجارة اإللكترونية
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 وتأثيرىا عمى المستيمكين. ،بيعة االستخدامأو التباين بين المجتمعين من حيث ط
 (”Technology Acceptance Model “TAMالتكنولوجيا ) قبول نموذج -1

 دراسة مجال في والفاعمة القوية النظريات من النموذج ىذا يعتبر حيث 
 النظرية ىذا تمعب وأيًضا .عام بشكل االتصاالت تكنولوجيا قبول تجاه األفراد سموك
 تكنولوجيا تطبيقات من أي تبني عمى المؤثرة العوامل وفيم اكتشاف في ىاًما دوًرا

 .المعمومات

( في فيم ما يحدد قبول TAMيمكن أن يساعد نموذج قبول التكنولوجيا )و  
( ىو نموذج نظري يسيم في تفسير سموك TAM)والمستخدم لمتسويق اإللكتروني. 

ول المستخدم أو رفضو ( سبب قبTAMالمستخدم لتكنولوجيا المعمومات. فيصف )
 . (85)لتكنولوجيا المعمومات من خالل تكييفو مع نظرية الفعل المنطقي

تشكل نظرية الفعل المعمل لمسموك اإلنساني "نظرية الفعل المنطقي" و  
(Theory Of Reasoned Actions “TRA”،من عمم النفس االجتماعي ) 

 .(86)األساس النظري لنموذج قبول التقنية

 الخارجية المتغيرات تأثير اكتشاف عمى القدرة ىو النظرية ىذه من لرئيسيا اليدفو  
  االفراد، والسموك، ونية االستخدام.. لدى والنوايا واالتجاىات، الداخمي االعتقاد عمى

 (Perceived Usefulness) المتوقعة الفائدة مقدار أن -أيًضا -ويفترض
( ىما المحددان Perceived Ease of Useالمتوقعة ) االستخدام سيولة ومقدار

 ناالرئيسي نالعامال وىما األساسيان لتبني تكنولوجيا المعمومات في أي مؤسسة،
النية  عمى ( المؤثرAttitudesاالستخدام ) نحو االتجاىات عمى ناالمؤثر 

(Behavioral Intention) عمى المؤثر ىي بدورىا التي، التكنولوجيا الستخدام 
تزداد الفائدة المتصورة لمتكنولوجيا مع سيولة التكنولوجيا. و  ذهلي الفعمي االستخدام

كمما زادت سيولة االستخدام التي يعتقد المستخدم أنيا تقنية ف االستخدام المتصورة.
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زادت النية في استخدام التكنولوجيا؛ عالوة عمى ذلك، كمما كانت نية  كمما جديدة
 .(87)عميزاد سموك االستخدام الفكمكااالستخدام أقوى، 

 
 

 

 

 

 (”Technology Acceptance Model “TAM( نموذج قبول التكنولوجيا )8شكل رقم )

 أنياب االستخدام سيولة تعرف:  (Perceived Ease of Useاالستخدام ) سيولة 
بأن استخدام نظام تكنولوجي معين ال يتطمب بذل أي جيد  الفرد اعتقاد درجة

م المتصورة من خالل الدرجة التي يتوقع يذكر. فيتم تحديد بساطة االستخدا
ويمكن رؤية الدالئل عمى  .(88) المستخدم المحتمل أن يتحكم في النظام دون عناء

والتفاعل بين المستخدمين  ،أن التكنولوجيا سيمة االستخدام من كثافة االستخدام
 (89).امع أنظمة التكنولوجي

ُيقاس ىذا البناء من خالل )أن تكون مواقع التسوق سيمة االستخدام،  
سيولة مقارنة و أجد بسيولة المنتج/ الخدمة التي أبحث عنيا؛ و سيولة التسوق؛ و 

سيولة الحصول عمى مساعدة أثناء و المنتجات/ الخدمات من بائعين مختمفين، 
 ترنت بسيًطا(.كون التنقل عبر التسوق عبر اإلنب والتسوق عبر اإلنترنت،

تعبر الفائدة المتصورة عن  (:Perceived Usefulnessالفائدة المتصورة ) 
احتمالية وجود مستخدم محتمل يفترض أن تطبيقات معينة يمكن أن تزيد من أداء 

مستخدمي التكنولوجيا تصور إيجابي عن  سيكون لدى بشكل عام ، والمستخدم
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ة المتصورة لتكنولوجيا التجارة اإللكترونية . ُتعرف الفائد(02) التكنولوجيا المقدمة
(PU) أنيا الدرجة التي يعتقد بيا المستيمك عبر اإلنترنت أن استخدام نظام ب

 .(08) التجارة اإللكترونية من شأنو تحسين تجربة التسوق أو الشراء لديو

ن ن استخدام نظام تكنولوجي معيأإنيا درجة اعتقاد الفرد ببتعرف المنفعة المدركة  
من أجل الحصول عمى رؤى ليذا البناء، من  (00)داءه الوظيفيأمن شأنو أن يعزز 

التسوق عبر اإلنترنت يوفر لي المال، و خالل العبارات التالية )توفير الوقت والجيد، 
توفير مزيد من المعمومات حول المنتجات/ الخدمات، و سيولة اتخاذ قرارات التسوق، و 
يتيح شراء وطمب منتجات/خدمات غير  وتخدمين،يتيح إجراء صفقات أفضل لممسو 

 موجودة )ال يمكن العثور عمييا( في بمدي.

يعتبر االتجاه من التسوق  (:Attitude Toward Useاالتجاه نحو االستخدام ) 
ألنو يؤثر عمى نية استخدام التكنولوجيا. يتم تعريف ؛ عبر اإلنترنت عاماًل ميًما 

ور الفرد اإليجابي أو السمبي تجاه أداء السموك أنو شعب نحو االستخدام االتجاه
من أجل الحصول عمى رؤى ليذا البناء، من خالل العبارات التالية  (03)المستيدف

أشتري عبر و )التسوق عبر اإلنترنت أكثر مالءمة من الشراء في متجر تقميدي؛ 
ال وسأواصل الشراء عبر اإلنترنت في المستقبل عمى الرغم من أنني  ،اإلنترنت

أنا سعيد و لدي رأي إيجابي عن التسوق عبر اإلنترنت؛ و أستطيع تجربة المنتج؛ 
أحب البحث عن معمومات حول المنتجات/ و عندما أتسوق عبر اإلنترنت؛ 

التسوق عبر اإلنترنت ضروري و الخدمات عمى مواقع التسوق عبر اإلنترنت؛ 
 .نسبة ليالتسوق عبر اإلنترنت ممتع لمغاية وممتع بالو بالنسبة لي؛ 

تقييم إلي يمثل الموقف أو االتجاه (: Behavioral intentionنية االستخدام ) 
المستخدم تجاه التكنولوجيا، بينما تمثل النية السموكية الدرجة التي يرغب المستخدم 

تؤثر العوامل المذكورة سابًقا عمى نية التسوق عبر . (21) في أداء سموك معين
التسوق عبر اإلنترنت بالبيانات التالية )أعتزم مواصمة يتم قياس نية و  اإلنترنت.
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أواصل زيارة المواقع التي تعاممت معيا و التسوق عبر اإلنترنت في المستقبل، 
ىناك و عندما أحتاج إلى منتج/ خدمة، أبحث عنيا في متجر إلكتروني،  وسابًقا، 

تسوق عبر أنوي الو فرصة لشراء منتج مختمف عبر اإلنترنت عن المتجر العادي، 
أفضل التسوق عبر اإلنترنت بداًل من و اإلنترنت من مواقع جديدة بالنسبة لي، 

 الذىاب إلى متجر فعمي.

 تساؤالت الدراسة:
ما طبيعة المنتجات التي ييتم بيا المستيمك المصري والسعودي في التجارة  -

 اإللكترونية عمى اإلنترنت؟.
استجابات المستيمكين نحو ما أثر متغيرات "العوامل الديموغرافية" عمى  -

 استخدامات التجارة اإللكترونية؟.
 التجارة اإللكترونية تما اتجاىات الجميور المصري والسعودي نحو محفزا -

 ؟ومعوقاتيا
 :ور العام ممن يتوفر لدييم ما يميمن الجمي مجتمع الدراسة : -1

 .سنة وما فوق، العتباره السن القانوني 88من  -
 لكترونية.يستخدمون التجارة اإلممن  -

 022و، مبحوثًا من المجتمع المصري  022عينة قواميا  عينة الدراسة: -1
 مبحوثًا من الجتمع السعودي. 

تم االعتماد في جمع البيانات الالزمة لإلجابة عمى  :أدوات جمع البيانات -1
 .إلكترونية تساؤالت الدراسة عمى استمارة استقصاء
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 :نتائج الدراسة

% عمى استخدام الجميور المصري والجميور 822بة جاءت الموافقة بنعم بنس 
السعودي لمواقع التجارة اإللكترونية في شراء المنتجات والخدمات، نظًرا العتماد 

 الباحثة عمى عينة عمدية من مستخدمي ىذة المواقع.
 

 مواقع التجارة اإللكترونية ( اتجاىات المبحوثين المصريين حول سيولة استخدام8جدول رقم )

 82س
متوسط  معارض محايد موافق

 حسابي
االنحراف 
 المعياري

وزن 
 % ك % ك % ك نسبي

احة التصفح إت
بالمغة 

المناسبة 
 لمعميل

871 17.2% 21 82.2% 2 8.2% 2.11 2.11 11.1% 

توفر أكثر من 
 طريقة لمدفع

811 11.2% 12 81.2% 2 8.2% 2.11 2.12 11.1% 

توافر تعميقات 
راء حول كل آو 

قبل  منتج من
 المستخدمين 

817 71.1% 11 28.1% 82 1.2% 2.11 2.11 11.1% 

سيولة التعامل 
مع الموقع 
"البحث عن 
المنتجات/ 
الخدمات، 

الشراء/ طمب 
 الخدمة"

812 71.2% 11 22.2% 1 2.2% 2.71 2.11 18.1% 
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 من الجدول السابق يتضح ما يمي:
ارة اإللكترونية لدى جاءت أىم العوامل المؤثرة عمى استخدام مواقع التج

تاحة التصفح بالمغة المناسبة إ: عامل )كما يمي  -عينة الدراسة –الجميور المصري 
%، 84%، يميو عامل )توفر أكثر من طريقة لمدفع( بنسبة 87لمعميل( بنسبة 
 عمى التوالي.( 0.83(، )0.86بية بمغت )بمتوسطات حسا

ى استخدام مواقع التجارة أما أقل العوامل تأثيًرا في قرار المبحوثين عم
راء حول كل منتج من قبل المستخدمين( بمتوسط آتوافر تعميقات و كان )فاإللكترونية 
 (.0.69حسابي )

مواقع التجارة  ( اتجاىات المبحوثين السعودين حول سيولة استخدام2جدول رقم )
 اإللكترونية

 82س
متوسط  معارض محايد موافق

 حسابي
االنحراف 
 المعياري

وزن 
 % ك % ك % ك بينس

تاحة التصفح إ
بالمغة المناسبة 

 لمعميل
877 11.1% 81 1.2% 1 2.1% 2.11 2.18 11.1% 

توفر أكثر من 
 %11.1 2.11 2.11 %8.2 2 %82.1 28 %11.1 877 طريقة لمدفع

راء آتوافر تعميقات و 
حول كل منتج من 
 قبل المستخدمين 

811 11.2% 21 81.1% 1 2.1% 2.18 2.11 11.1% 

سيولة التعامل مع 
الموقع "البحث عن 

المنتجات/ 
الخدمات، الشراء/ 

 طمب الخدمة"

811 11.1% 21 81.2% 1 8.1% 2.11 2.18 11.1% 
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 من الجدول السابق يتضح ما يمي:
جاءت أىم العوامل المؤثرة عمى استخدام مواقع التجارة اإللكترونية لدى 

، : عامل )توفر أكثر من طريقة لمدفع( يمي كما  -عينة الدراسة –الجميور السعودي 
ت حسابية %، بمتوسطا88.5تاحة التصفح بالمغة المناسبة لمعميل( بنسبة إوعامل )
 عمى التوالي. (0.86(، )0.88بمغت )

أما أقل العوامل تأثيًرا في قرار المبحوثين عمى استخدام مواقع التجارة 
كل منتج من قبل المستخدمين( بمتوسط راء حول آتوافر تعميقات و كان )فاإللكترونية 
 (.0.88حسابي )

 ( الصعوبات التي تواجو الجميور المصري1جدول رقم )

 88س
متوسط  معارض محايد موافق

 حسابي
االنحراف 
 المعياري

وزن 
 % ك % ك % ك نسبي

الصعوبة في إنجاز 
المعامالت بسبب 
 المشكالت الفنية 

72 11.2% 11 11.1% 17 81.1% 2.87 2.78 72.2% 

عدم إمكانية معاينة 
 %71.1 2.11 2.11 %82.2 21 %17.1 71 %12.1 828 السمعة قبل الشراء

الخوف من 
التعرض لمنصب 

 واالحتيال 
828 12.1% 11 12.2% 81 7.1% 2.11 2.11 18.2% 

ارتفاع تكاليف 
الشحن "المحمي، 

 الدولي"
887 11.1% 11 11.2% 81 7.1% 2.18 2.11 11.7% 

ة عممية صعوب
عادة المنتجات إ

 المطموبة 
821 11.2% 71 17.2% 81 1.2% 2.11 2.11 18.7% 
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 من الجدول السابق يتضح ما يمي:
 دعن –عينة الدراسة  –كانت أىم الصعوبات التي واجيت الجميور المصري 

 واستخدام مواقع التجارة اإللكترونية )ارتفاع تكاليف الشحن "المحمي، الدولي"(،
(، 0.58سابية بمغت )عادة المنتجات المطموبة(، بمتوسطات حإعممية )صعوبة 

 عمى التوالي. (0.45)
جاءت )الصعوبة في إنجاز المعامالت بسبب فأما عن أقل ىذه الصعوبات 

المشكالت الفنية مثل صعوبة تحميل الموقع، أو أن الموقع يخضع لصيانة متكررة( 
 .(0.87بمغ ) حسابي بمتوسط

 لصعوبات التي تواجو الجميور السعودي( ا1جدول رقم )

 88س
متوسط  معارض محايد موافق

 حسابي
االنحراف 
 المعياري

وزن 
 % ك % ك % ك نسبي

الصعوبة في إنجاز 
المعامالت بسبب 
 المشكالت الفنية 

71 11.2% 11 12.1% 11 81.1% 2.81 2.71 72.1% 

عدم إمكانية معاينة 
 %77.1 2.71 2.11 %81.1 11 %21.1 17 %12.2 821 السمعة قبل الشراء

الخوف من 
التعرض لمنصب 

 واالحتيال 
887 11.1% 11 27.2% 21 81.1% 2.11 2.71 18.1% 

ارتفاع تكاليف 
الشحن "المحمي، 

 الدولي"
827 11.1% 12 21.2% 28 82.1% 2.11 2.11 11.1% 

صعوبة عممية 
عادة المنتجات إ

 المطموبة 
882 11.2% 11 21.1% 18 81.1% 2.12 2.71 71.1% 
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 من الجدول السابق يتضح ما يمي:
 دعن –عينة الدراسة  –كانت أىم الصعوبات التي واجيت الجميور السعودي 

استخدام مواقع التجارة اإللكترونية )ارتفاع تكاليف الشحن "المحمي، الدولي"(، 
عدم و ، تمف السمعةو عدم وصول السمعة، و  )الخوف من التعرض لمنصب واالحتيال "و

عادة المنتجات المطموبة( بمتوسطات إ)صعوبة عممية ومطابقتيا لتصورات العميل"(، 
 ( عمى التوالي.0.42(،)0.44(، )0.53حسابية بمغت )

جاءت )الصعوبة في إنجاز المعامالت بسبب فأما عن أقل ىذه الصعوبات 
متكررة(  و أن الموقع يخضع لصيانةالمشكالت الفنية مثل صعوبة تحميل الموقع، أ

 .(0.89بمتوسط حسابي بمغ )
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 ( الفائدة المتصورة لدي الجميور المصري1جدول رقم )

 82س
متوسط  معارض محايد موافق

 حسابي
االنحراف 
 المعياري

وزن 
 % ك % ك % ك نسبي

ستطيع شراء أ
منتجات غير 
 موجودة ببمدي

811 11.2% 11 21.2% 1 1.2% 2.11 2.11 11.2% 

 الجودة العالية
لممنتجات 
 المعروضة

18 11.1% 821 18.1% 1 1.2% 2.11 2.11 12.1% 

تقديم "خصومات، 
عروض ترويجية، 

 شحن مجاني"
812 11.2% 12 18.2% 1 1.2% 2.18 2.17 17.2% 

االنخفاض النسبي 
لألسعار "لكونك 

تتعامل بشكل 
 مباشر مع البائع"

11 11.2% 12 12.2% 22 88.2% 2.11 2.11 71.1% 

 ول السابق يتضح ما يمي:من الجد
االستفادة التي حققتيا مواقع التجارة اإللكترونية التي  وقد جاءت أىم أوج

ستطيع شراء منتجات غير موجودة )أن من الجميور المصري ىي و أجاب بيا المبحوث
%، يمييا )تقديم "خصومات، عروض ترويجية، شحن مجاني"( 68في بمدي( بنسبة 

 ( عمى التوالي.0.68(، )0.64ية بمغت )%. بمتوسطات حساب65بنسبة 
التي حققتيا مواقع التجارة اإللكترونية فقد جاءت عبارة  االستفادة وقل أوجأأما عن 

 (.0.43% بمتوسط حسابي )45.5)الجودة العالية لممنتجات المعروضة( بنسبة 
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 ( الفائدة المتصورة لدي الجميور السعودي1جدول رقم )

 82س
متوسط  معارض محايد موافق

 حسابي
االنحراف 
 المعياري

وزن 
 % ك % ك % ك نسبي

ستطيع شراء أ
منتجات غير 
 موجودة ببمدي

871 11.2% 22 82.2% 1 2.2% 2.11 2.12 11.1% 

الجودة العالية 
لممنتجات 
 المعروضة

822 18.2% 72 11.2% 1 1.2% 2.17 2.17 11.7% 

تقديم "خصومات، 
عروض ترويجية، 

 شحن مجاني"
811 11.1% 21 81.2% 1 2.1% 2.12 2.11 11.2% 

االنخفاض النسبي 
لألسعار "لكونك 

تتعامل بشكل 
 مباشر مع البائع"

811 71.2% 17 81.1% 1 2.1% 2.77 2.11 12.2% 

 
 من الجدول السابق يتضح ما يمي:

االستفادة التي حققتيا مواقع التجارة اإللكترونية التي  وقد جاءت أىم أوج
ستطيع شراء منتجات غير موجودة أن من الجميور السعودي ىي )و بحوثأجاب بيا الم

تقديم "خصومات، عروض %، يمييا عبارة )88بنسبة  ألولىببمدي( في المرتبة ا
%، وقد بمغت المتوسطات 86بنسبة  ترويجية، شحن مجاني"( في المرتبة الثانية

 عمى التوالي. (،0.80(، )0.86ه العبارات )الحسابية ليذ
التي حققتيا مواقع التجارة اإللكترونية فقد جاءت عبارة  االستفادة ون اقل أوجأما ع

 (.0.57% بمتوسط حسابي )68)الجودة العالية لممنتجات المعروضة( بنسبة 
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( اتجاه المبحوثين نحو استمرار استخدام مواقع التجارة 7جدول رقم )
 اإللكترونية 

 

 يتضح من الجدول السابق:

ارة اإللكترونية العينة السعودية سوف يستمرون بالتعامل مع مواقع التج أفرادأن 
%، أي أكثر من نصف عينة الدراسة، فيما قارب نسبة من لم 82.5بنسبة تبمغ 

%، 88.5يستطيعوا تحديد استمرار رغبتيم في التعامل مع مواقع التجارة اإللكترونية 
 %.8وانخفضت نسبة من يرغبون في عدم التعامل مع مواقع التجارة اإللكترونية 

سوف يستمرون بالتعامل مع مواقع التجارة اإللكترونية  العينة المصرية أفرادأن و 
%، أي أكثر من نصف عينة الدراسة، فيما قارب نسبة من لم 70.5بنسبة تبمغ 

%، 07يستطيعوا تحديد استمرار رغبتيم في التعامل مع مواقع التجارة اإللكترونية 
 %.2.5ونية وانخفضت نسبة من يرغبون في عدم التعامل مع مواقع التجارة اإللكتر 

  
 جنسية المبحوثين

Total 
 مصر السعودية

 بالتأكيد
 121 811 818 ك
% 12.1% 72.1% 71.1% 

 ستطيع التحديدأال 
 18 11 17 ك
% 81.1% 27.2% 22.1% 

 ال
 1 8 2 ك
% 8.2% 2.1% .1% 

  
 122 222 222 ك
% 822.2% 822.2% 822.2% 
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 ( يوضح الخصائص الديموغرافية لمعينة محل الدراسة1رقم )جدول 

  
 جنسية المبحوثين

Total 
 مصر السعودية

 النوع
 ذكر

 881 17 11 ك
% 21.2% 21.1% 21.1% 

 انثى
 211 811 812 ك
% 78.2% 78.1% 78.1% 

 السن

إلى أقل  81من 
 سنة 12من 

 221 811 11 ك
% 21.2% 71.2% 18.2% 

إلى أقل  12من 
 سنة 12من 

 828 21 17 ك
% 11.1% 82.2% 12.1% 

إلى أقل  12من 
 سنة 12من 

 11 21 28 ك
% 82.1% 82.1% 88.1% 

إلى أقل  12من 
 سنة 12من 

 28 1 81 ك
% 1.2% 8.1% 1.1% 

 سنة فأكثر 12من 
 1 2 1 ك
% 1.2% 8.2% 2.2% 

الحالة 
 االجتماعية

 أعزب
 227 811 11 ك
% 11.1% 11.2% 18.1% 

 متزوج
 817 12 887 ك
% 11.1% 21.2% 18.1% 

 أرمل
 1 1 1 ك
% 2.2% 2.1% 2.1% 

 مطمق
 87 7 82 ك
% 1.2% 1.1% 1.1% 

 المؤىل

 أقل من ثانوي
 1 1 1 ك
% 2.1% 8.1% 2.2% 

 ثانوي
 828 11 11 ك
% 81.1% 11.2% 12.2% 

 جامعي
 811 71 881 ك
% 11.2% 17.1% 11.1% 

 71 11 11 ك مؤىل جامعي
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% 22.2% 87.2% 81.1% 

 الدخل

 1222أقل من 
 811 78 11 ك
% 12.2% 11.1% 11.1% 

 - 1222من 
1222 

 12 11 21 ك
% 82.1% 12.1% 22.1% 

1222 - 7222 
 11 21 22 ك
% 88.2% 88.1% 88.1% 

7222 - 
82222 

 11 81 21 ك
% 81.1% 1.1% 82.2% 

 82222أكثر من 
 12 22 12 ك
% 12.2% 88.2% 22.1% 

  
 122 222 222 ك
% 822.2% 822.2% 822.2% 

 يتضح من الجدول السابق:

% لممجتمع السعودي، 78سبة األكبر في كمتا العينتين بنسبة نناث التمثل اإلالنوع: 
 %% لممجتمع المصري.78.5وبنسبة 

عينة الجميور المصري تقع في الفئة العمرية )من  أفراد النسبة األكبر من نإالسن: 
%، بينما النسبة األكبر من عينة الجميور 73سنة( بنسبة  32إلى أقل من  88

%. 48.5سنة( بنسبة  42إلى أقل من  32السعودي تقع في الفئة العمرية )من 
( المركز الثاني لدى سنة 52قل من أالى  42بينما احتمت الفئة العمرية )من 
 32إلى أقل من  88%، واحتمت فئة )من 80.5عينة الجميور المصري بنسبة 

 %.09المركز الثاني لدى عينة الجميور السعودي بنسبة  سنة(
سنة فأكثر( تمثل أقل نسبة عينة الجميور المصري بنسبة  62وأن الفئة العمرية )من 

 %.3%، ومن عينة الجميور السعودي بنسبة 8
%، 69ن النسبة األعمى لمجميور المصري لفئة "أعزب" بنسبة إلحالة االجتماعية: ا

في حين احتمت فئة "متزوج" لدي المجتمع  %.05يمييا فئة "متزوج" بنسبة 
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 %.34.5%، يمييا فئة "أعزب" بنسبة 58.5السعودي في المرتبة األولى بنسبة 
بة في عينة الجميور المصري والنسبة األقل لمعينة لفئة "أرمل" حيث تمثل أقل نس

 % عمى التوالي.0%، 0.5والجميور السعودي بنسب 
يمثل الحاصمون عمى "المؤىل الجامعي" أكبر نسبة من مفردات عينة المؤىل: 

 %.00%، يمييا "المؤىل فوق الجامعي بنسبة 59الجميور السعودي بنسبة 
الجميور المصري واحتل الحاصمون عمى مؤىل "ثانوي" أكبر نسبة مفردات عينة 

 %37.5يمييا في المركز الثاني "المؤىل الجامعي " بنسبة  %،44بنسبة 

% لمعينة 0.5في حين يمثل مؤىل أقل من ثانوي أقل النسب في كمتا العينتين بنسبة 
 % لعينة المجتمع المصري.8.5المجتمع السعودي، وبنسبة 

( 3222في الفئة )أقل من ن أكثر فئات الدخل لدى عينة المجتمع السعودي إالدخل: 
 5222ن أقل فئة )من ا  %، و 32( بنسبة 82.222%، يمييا فئة )أكثر من 30بنسبة 
 %.88( بنسبة 7222إلى 

( بنسبة 3222كثر فئات الدخل لدي عينة المجتمع المصري في الفئة )أقل من أ
-7222%، وأقل فئة )30.5( بنسبة 5222 - 3222%، يمييا فئة )من 35.5

 %.9.5سبة ( بن82.222
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