
 

 8108أكتهبر  9-7المهافق                                  المؤتمر العممي الدولي الثاني لكمية االقتراد والتجارة   
ٖجية )اقتراديات القىص الحادي والعذىيٕ(         ٖل ٖرة التكش  ICETR2018                           الث

623 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

 "دراسة ميدانية عمى األسهاق التجارية بمدينة مرراتة"

 د. يهسف إبراىيم الجدائمي
ٖش الدياسية/ داالقتراكمية   يهجامعة بشي ولوالعم

Yosef571@gmail.com 

 أ. دمحم عبدهللا الترجمان
ٖش الدياسية/ جامعة   مرىاتةكمية االقتراد والعم
Torgmaan@gmail.com 

 ممخص الدراسة:

ٖار التجاريدددة  سه شدددة مردددىاتة  ٖن فهدددٔ وتِايدددر السددددةوليٕ فدددي ا سددد تهدددهذ  دددوا الهراسدددة فلددد  التعدددىذ تمددد  مددددت
ٖلةذ و لسددددة  ٖر السددددتهمكيٕ والسشت عددديٕ لمتامدددل تمددد  مذددد مة  قدددٍ الددددي لياتهٔ االجتساتيدددةذ و لدددٓ  سدددداتهة جسهددد

ٖفيى خدهمات الايدب  اسدتخهاش وسدالد الدهفب االلكتىو ديم تدٔ جسدب الايا دات  وشىاء احتياجاتهٔ ا ساسية مٕ خالس ت
ٖاسددِة اسددتسارة اسددتاياص صددسسم خريرددا مددٕ قاددد الادداحثيٕذ و جددىي اخت ٖاسددِة ب اددار الرددهر الْددا ىي تميهددا ب

ٖاد  ٖار التجارية الكايدىة والتدي تىكدي تمد  بيدب السد تىضها تم  خاىاء في  وا السجاسم استههفم الهراسة كد ا س
ٖار التجاريدة  دهركٖص  الاوالية  سه شة مرىاتةم مٕ   ٔ الشتالج التي تٖصمم فليها الهراسدة  ص السددةوليٕ فدي ا سد

ٖفيى ة تجدداا السدددتهمكيٕ )ولكدددٕ  ددوا ا دراز المدددةولياتهٔ االجتساتيدد خهمددة اسدددتخهاش  يسثددد  ددداة كايدددىة( تشدده تدد
ٖار قيدده الهراسددة نيددى مِس شدديٕ  وسددالد الددهفب االلكتىو يددةم كسددا تٖصددمم الهراسددة فلدد   ص  نمايددة السدددةوليٕ  ا سدد

ٖء الشتالج  شدا ٖفيى مثد  وا الخهمات  دال  قٍ الثقة  السرارذ التجاريةم وتم  ض رت الهراسدة فلد   عدَ لت
التٖصددياتم و خيددى  شدديى فلدد  المددار العمسيددة والعسميددة الشاجسددة تددٕ الهراسددةذ  وكددولٓ تددٔ ا شددارة فلدد  الهراسددات 

 السدتقامية السقتىحةم

ٖلةمالكممات الدالة ٖار التجاريةذ  زمة الدي  : وسالد الهفب االلكتىو يةذ  السدةولية االجتساتيةذ ا س
 المقدمة: -1

ٖميدةذ بدد تمد  مدهار الدداتة حيدن تتجدهد الشٓ  ص  ٖجيا والتقشية  صاحم جديءا  مدٕ حيداة اال دداص الي ٖل ٖرة التكش م
ٖجيا "مجىن الهش في العىور"م والريدل  ص  دوا ال زداء  ٖل ٖر الاىامج وا  ْسة وا جهية التي تجىي فيها التكش وتتِ

ٖجي فددىس   دددم فددي جسيددب السجدداالت وا  ذددِة السختم ددة والست ٖلدد ٖتددةم مددٕ بدديٕ السجدداالت وا  ذددِة التددي التكش ش
ٖجيدا مىتاِدة بتحقيدر رفا يدة السجتسعدات التدي  دي  ٖل ٖير واتتادار التكش ٖجيا  ْاللهدا تميدم مجداس التدد ٖل  لقم التكش
ٖير يدا ٔ مددا سة  ٖير الذالعة والستعمقة بهوا الجا ل "  ص التد ٖيرم ومٕ  حه تعاريف التد مٕ   ٔ   هاذ التد

ٖ اعددةذ  يات معيذددة الذددعٖ "فعالددة فددي رفددب مدددتٖ  (م  ن  ص  شدداز ارتااُددا وميقددا بدديٕ تقددهش 653ذ ص 2002) ب
ٖا دل:  ٖير  ةمى تم  اقتراديات الدهوس مدٕ مالمدة ج ٖيرم ويالحظ  ص التد ورفا ية السجتسب ودرجة ا تسامم  التد

هئ سددمب وخددهمات % مددٕ دخدٖس السدددتهمكيٕ مالثدداذ يددداته فدي تقدد50 والذ يحدىز الِمددل ما يدداذ يددتكمى  ددككثى مددٕ 
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ٖ اعةذ  ٖالده مٕ العه ه يحقر االجتساتية لسدةولياتها الذىكات كولٓ فإص تحسد (م 653ذ ص 2002جه هة ) ب  ال 

السردال    صحا  مٕ نيى ٔ و السدا سيٕ مب جيهة تالقات مٕ بيشها خمر والت  معا الذىكات و السحم  لمسجتسب
ة  ددددتٔ فضددددافة   عددددادا  جه دددده لددددلداء ا بددددهاتي فددددي الحقددددد (م ومددددٕ خددددالس السدددددةولية االجتساتيدددد2002)ا سددددىجذ 

ٖدة   ٖ ات السدةولية االجتساتية لمذىكات "متزسشة" فدي السعدا يى الهوليدة لمجد  ISO 26000االجتساتيذ و ص م 
(Danubianu, 2017, p 129 م) 

ٖجيدددا مدددهخال  مهسدددا وتعدددها  جه ددده لمسددددةولية االجتساتيدددة لمذدددى  ٖل ٖفيى مدددٕ جهدددة  خدددىن قددده تكدددٖص التكش كاتذ مثدددد تددد
ٖجيا الستسثمة في اسدتخهاش وسدالد  ٖل ٖاله جسةم فص التكش ٖجيا كٖسيمة مٕ وسالد الايب لسا لها مٕ ف ٖل واستخهاش التكش
ٖلة السردىفية فدي السرددارذ  الايدب االلكتىو يدة السشتذدىة فددي  دوا العردى تدةمى فيجابيددا فدي حدد مذداكد  زمددة الددي

ٖدذ  ٖامدددددد وتايدددددىات سياسدددددية واقتردددددادية (ذ التدددددي ت560ذ ص 2003التجاريدددددة )مددددددع حدددددهث  تيجدددددة لْدددددىوذ وت
ٖةذ  ٖلة )بدٕ قذد ذ ص 2003واجتساتيةم فص وسالد الهفب االلكتىو دي تدداته فدي القزداء تمد  مذد مة  قدٍ الددي

ٖجيددا  000 ٖل ٖجددم  السدددةولية االجتساتيددة تكش ٖب وتايدداص الت ٖء تمدد   ددوا السٖضدد (م تحدداوس  ددوا الهراسددة تدددميع الزدد
ٖفيى خهمدة اسدتخهاش وإلكتىو يا  لسدا ٖار التجاريدة تادى تد تهة السددتهمكيٕ فدي الحردٖس تمد  احتياجداتهٔ مدٕ ا سد

ٖالده اسدتخهاش  ٖب جه ده الردمة    ٖلة الشقهيدةم حيدن يعتادى  دوا السٖضد وسالد الهفب االلكتىو ي في ّد نيدا  الددي
ٖجيا لحد مذاكد اقترادية ٖل  السةسدات والذىكات  سدةولياتها االجتساتيةم مٕ خالس فلتياش  التكش

 مذكمة الدراسة: -2

والسدديسا تمددٓ الستعمقددة  القِدداب الخدداص  السدددةولية  -العه دده مددٕ الهراسددات  ص التددياش السشْسددات والذددىكات  م ماتدد
ذ 2002 شع ً ايجابيا تم  التشسية ومردال  السجتسدب السحمدي السحديع بهدوا السشْسدات )ا سدىجذ  -االجتساتية 

(؛  ددوا فددي الْددىوذ وا وضدداب العاديددة الخاليددة مددٕ ا زمددات الدياسددية واالقتردداديةم والع ددً 2006الحسددهيذ 
صددحي ذ فددإص تددهش االلتددياش  السدددةولية االجتساتيددة لمسشْسددات قدده يعىقددد التشسيددة ومرددال  السجتسددب والسدديسا فددي 

ٖقددم الددىا ٕ  كزمددات اقترددادية ا وضدداب والْددىوذ نيددى العاديددة )ا زمددات االقترددادية مددثال(م وتسددى لي ايددا فددي ال
ٖلة الشقهيدة  نمددل  ٖرد الددي ٖلة الشقهيددة فدي السردارذ التجاريدة التدي  ددي بدهور ا مد متعدهدة تمد  ر سدها  قدٍ الددي

ٖاُشيٕم  الس

ٖقيمذ قه يايل تم   صحا  الذىكات والسشْسات في ليايدا فدراكهدٔ ووتديهٔ  سددةولياتهٔ االجتساتيدة  في  وا الت
ٖفيى االحتياجددات تجدداا السدددته ٖار التجاريددة فددي تدد ٖاجدده  ددوا الذددىكاتم وتسثددد   ذددِة ا سدد مكيٕ الددو ٕ  ددٔ سددال ت

ٖار التجاريددة لسدددةولياتهٔ االجتساتيددة  الزددىورية لمسدددتهمكيٕم ا مددى الددوي  اددىز مددهن فدراز السدددةوليٕ فددي ا سدد
ٖفيى خهمات استخهاش وسالد الكتىو ية تعٖس الشقٍ الشاجٔ تٕ  زمة الد ٖلةمتجاا ت  ي

ٖدالدب  ٖلة فدي الامده  دي ال ٖلة؛ فص مدٕ   دٔ مردادر الددي وكسا  وض  مرىذ ليايا السىكيي حٖس  زمة  قٍ الددي
ٖش السردددارذ التجاريدددةذ ويزددديف 00مدددٕ قادددد ا فدددىاد والتجدددار والذدددىكات والتدددي تذددد د ) %( مدددٕ فجسدددالي خرددد

ٖدتيٕ تدٕ ف دها  ب الشقده حيدن ارت دب حجدٔ تدهاوس التٖضي   ص تهش الثقة في مةسدات الهولدة  دن فلد  تديوذ السد
ٖيى   ْسددة الددهفب 2003( مميددار تداش 2330( مميدار فلدد  )0632العسمدة مددٕ ) م وتسددد السردىذ السىكدديي تمدد  تِد

االلكتىو ددي مددٕ خددالس تٖسدديب ا تذددار الاِاقددات االلكتىو يددة وتالت الدددحل الددواتي وتِاقددات الددهفب السدددار فددي 
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وتعييدي اسددتخهاش ُدىر الددهفب االلكتىو دي )مرددىذ ليايدا السىكددييذ  محاولدة لمحدده مدٕ الِمددل تمد  ا ورار الشقهيددة
 م  1(2003

ٖمي القِاب مّٖ ي رواتل ومٕ السعىوذ  ص ٖاسب الح   ما و ٖ السرىفيةذ  حدا اتهٔ في مااشىة ترل ليايا في ال
ه  ص ي دٖص فدي  دوا الخزدٔ البد . ات جهوة وفالدهة وضدىورة ممحدة الهفب االلكتىو ية   ْسة ووسالد استخهاش يجعد

دددكة  دددوا ا زمدددةذ و دددوا يعتسددده تمددد  مدددهن فدراكهدددٔ واسدددتيعابهٔ  ٖار التجاريدددة دور فدددي تخ يدددف ُو لمسددددةوليٕ  ا سددد
ٖش السدةولية االجتساتية تجاا السدتهمكيٕ الو ٕ  تِمعدٖص السدتخهاش وسدالد نيدى  قهيدة )فلكتىو يدة(  لسزسٖص م ه

 لذىاء وتماية  وا االحتياجات الزىوريةم 

ٖار التجاريدةذ ومدا اومٕ خالس مد ٖار  يالحدظ فدي واقدب ا سد ٖاُشدٖص فدي حده ثهٔ؛  دكص السددةوليٕ  ا سد  تهاولدم الس
ٖفيى  ٖا مدددٕ تددد ٖار التجاريدددة تكددداد تخمدد دددكة  ددوا ا زمدددةذ و ص ا سدد ٖا  ذددد د كايدددى فددي تخ يدددف ُو التجاريددة لدددٔ يدددا س

ٖلة الشقهيدةم خهمات استخهاش وسالد الهفب االلكتىو دي  اسدتسىارذ كدكداة شدىالية  لمسددتهمكيٕ بدهال مدٕ اسدتخهاش الددي
ٖار لسددةولياتهٔ االجتساتيدة تجداا السددتهمكيٕم بشداء   فقه يعين  وا فل  قمة فدراز ووتي السددةوليٕ فدي  دوا ا سد

ٖر فدي ا جا دة تدٕ  دوا التددا س:  تم  ما ىل  يلدرك أالحاأل األسلهاق التجاريلة تقهشذ فإص مذ مة الهراسدة تتسحد
اجتماعيللال لمدللاعدة المدللتيمكين مللن خللدل تللهفير خللدمات اسللتخدام وسللائ  الللدفع االلكترونللي أنيللم ممتومللهن 

  كبدي  لمديهلة النقدية؟.

 تداؤالت الدراسة: -3

ٖار التجارية لسدةولياتهٔ االجتساتية تجاا السدتهمكيٕ مٕ خالس فتاحة  م1 مامهن فدراز السدةوليٕ  ا س
ٖلة الشقهية؟م خهمات استخهاش وسالد الهفب االلكتىو ي ل  مسدتهمكيٕ في ّد  قٍ الدي

ٖار التجارية لسختمف خهمات وسالد الهفب االلكتىو ي؟ م2 ٖفيى السدةوليٕ  ا س  مامهن ت
ٖفيى  وا الخهمات؟ م3  ما ي االتتاارات والذىوط التي تراحل ت

 أىداف الدراسة:  -4

ٖن  م1 ٖار التجارية  سه شة مرىاتة لسدةولياتهٔ االجتساتية الستعمقة  قياس مدت فدراز السدةوليٕ في ا س
ٖلة الشقهيةم  ٖفيى خهمات الايب  استخهاش وسالد الهفب االلكتىو ي في ّد  زمة الدي   سداتهة السدتهمكيٕ تاى ت

ٖار التجارية لسختمف خهمات وسالد الهف م2 ٖفيى السدةوليٕ  ا س  ب االلكتىو يمالتعىذ تم  مهن ت
ٖفيى مثد  وا الخهماتم م3  التعىذ تم    ٔ الذىوط واالتتاارات التي تراحل ت

 فرضية الدراسة: -5

 لتحقير   هاذ الهراسة اتتسه الاحن تم  ال ىضية التالية:

ٖار التجارية  سه شة مرىاتة نيى مهركيٕ لسدةولياتهٔ االجتساتية تجاا  فرضية العدم: فص السدةوليٕ في ا س
ٖفيى خهمات استخهاش وسالد الهفب االلكتىو يم   السدتهمكيٕ مٕ خالس ت
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ٖار التجارية  سه شة مرىاتة مهركيٕ لسدةولياتهٔ االجتساتية تجاا  فرضية اإلثبات: فص السدةوليٕ في ا س
ٖفيى خهمات استخهاش وسالد الهفب االلكتىو يمالسدتهمك  يٕ مٕ خالس ت

 أىمية الدراسة: -6

ٖاله ومدا سات يس ٕ تحقيقها مثد:  تعتاى  وا الهراسة  ات   سية  ساا  وف

ٖار التجارية تجاا السدتهمكيٕم م1  الكذف تٕ م ا ة السدةولية االجتساتية تشه السدةوليٕ في ا س
 تٖضي  مذ مة الهراسةم التٖصد لتٖصيات قه تداته في  م2
ٖب جددددها  فددددالر ا  سيددددة  م3 ٖيقي تجدددداا  - ص  ددددوا الهراسددددة تتعددددىس لسٖضدددد السدددددةولية االجتساتيددددة لمشذدددداط التددددد

ٖجيا  ٖل  مالق  ا تساما م ّ والوي قد  -السدتهمٓ تاى استخهاش التكش
ٖجه دراسات سا قة مِا قة لهوا الهراسة والتي مٕ  تالجها ترسئ استسارة استاياص خ م4 ٖب مدٕ ال ت اصة بهدوا الشد

 الهراساتذ و وا مدا سة جه هةم
ٖلة الشقهيةم م5 ٖد تم  ا رس متسثال  في  زمة  قٍ الدي ٖج ٖاقب صعل م ٖب الهراسة ل  مالمدة مٖض

  جمع وتحمي  البيانات األولية: -7

ٖد اتتسهت الهراسة الحالية في جسب الايا ات ا ولية تم  قالسة استاياص تٔ ترسيسها لهوا الاىس و لٓ  لعهش وجد
دراسدات سددا قة مِا قددة لهددوا الهراسددةم فيسددا  تعمددر بتحميدد الايا ددات واختاددار فىضددية الهراسددةذ تددٔ اسددتخهاش التحميددد 

ٖيعات التكىاريةذ وتدٔ  يزدا اسدتخهاش اختادار  -الٖص ي  ٖية والستٖسِات الحدابية والت  االتتساد تم  الشدل الس 
 هراسةمت لعيشة واحهة الختاار ال ىضية ا ساسية لم

 حدود الدراسة:  -8

ٖتية لمهراسدددددة فدددددي السددددددةولية االجتساتيدددددة الستعمقدددددة  السددددددتهمكيٕ  و السجتسدددددب السحمدددددي  تتسثدددددد الحدددددهود السٖضددددد
ٖار  ٖلة الشقهيددةم  مددا الحددهود الس ا يددة فتتسثددد فددي ا سدد لمسةسدددات  و الذددىكاتذ ووسددالد الددهفب االلكتىو دديذ والدددي

ٖار التجاريددة العاممددة داخددد  ِددار مه شددة  مرددىاتةذ وفيسددا يخددٍ الحددهود الاذددىية فتتسثددد فددي السدددةوليٕ فددي ا سدد
وشدهى  4و ما الحهود اليما يةذ تسثمم في ال تىة التي جىت فيها الهراسة   دها والتدي وقعدم بديٕ شدهى ) التجاريةم

 (م  2118لدشة  7

 : المرطمحات اإلجرائية لمدراسة -9

ٖار مدلللؤولياتيم االجتماعيلللةمدلللتهد إدراك أالللحاأل األسلللهاق التجاريلللة ل  -0 : درجدددة معىفدددة  صدددحا  ا سددد
ٖن السدةولية االجتساتية تجاا السدتهمكيٕ و واليتالٕذ والوي  هتٔ بتماية احتياجداتهٔ وإرضدالهٔ مدٕ  التجارية  سحت
ٖفيىخددهمات اسددتخهاش وسددالد الددهفب االلكتىو ددي لمحرددٖس تمدد  مذددتىياتهٔ  خددالس تقددهئ مددداتهات لهددٔ مددٕ خددالس ت

ٖدم بهال مٕ   الشق

 تزسٕ  ي وسيمة  و بى دامج   وتعدامالت  و ا ْسدة  دتٔ مدٕ خاللهدا الايدب  ِىيقدة  وسائ  الدفع االلكتروني: -8
فلكتىو يدددة مثدددد: الاِاقدددات السردددىفيةذ والاِاقدددات التدددي تردددهر ا شدددىكات تامدددة  و خاصدددةذ كدددولٓ  ِاقدددات فيددديا 

  شقاسذممم فلخمالهوليةذ شي ات الكتىو يةذ خهمات فلكتىو ية تاى الهاتف ال
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ٖدة داخددد  ِددار مه شددة مرددىاتةذ  األسللهاق التجاريللة: -3 ٖجدد ٖار التجاريددة الكايددىة الستسيددية   اددى حجسهددا الس ا سدد
ٖي  يزا  عَ السشتجات وسدمب  ٖفيى الدمب الاوالية واالحتياجات الزىورية والتي تحت والتي تذتهى وتىكي تم  ت

ٖاد التشْ ٖاد الكهىتالية والسشيلية وم اسية وماشابههاممثد الس   يف و دوات القُى

ٖدتهددا  السرددارذ  :النقديللة الدلليهلة -4 ٖد التقميهيددة الرددادرة تددٕ مرددىذ ليايددا السىكددييذ وي يقردده بهددا الشقدد
التجاريدددةذ والتدددي تددددتخهش وتتدددهاوس داخدددد الددداالد الميايدددةذ والتدددي  دددتٔ مدددٕ خاللهدددا تسميدددات التادددادس بددديٕ الادددالعيٕ 

ٖرقية(   .والسذتىييٕ )العسمة المياية السحمية السعه ية وال

ٖاُالمدتيمكهن:   -5 ٖتةم ٔ الس ٖار التجارية لذىاء احتياجاتهٔ الستش  شٖص الو ٕ  تىددوص تم   وا ا س

 الدراسات الدابقة: -01
 أوال: الدراسات العربية:

(، بعنهان آليات اللدفع الحديثلة فلي المؤسدلات الماليلة الجوائريلة ومدلاىماتيا فلي 8107دراسة بن قذهة ) -
ٖء تمد  وسدالد الدهفب السددتخهمة الستاشداا مدٕ م ا تسم الهر انتذار استعمال التدهيق االلكتروني اسة بتدميع الز

ٖير االلكتىو ديم وتٖصدمم الهراسدة فلد   ص وسدالد  ُىذ السةسدات السالية وما  مى تمٓ الٖسالد تد  جداج التدد
ٖلةم  الهفب االلكتىو ي تداته في القزاء تم  مذ د  قٍ الدي

 االقترلاد النقلهد فلي واكتنلاز الدليهلة أزملة ملن محلدل كآليلة اإللكترونلي ( اللدفع8107دراسلة الايدمحم دمحم ) -
ٖإُ اكتشداز ذ  هفم الهاسة لسحاولدة  حدن حمدٖس لسعالجدة ّدا ىةالجوائري  ٖالدم وح دظ الجيالدىي  السد  تدٕ  عيدها  م
ٖلةذ  حيدن .ا لكتىو يدة الدهفب وسدالد تمد  يعتسده فيدم تردى فدي الاشدٖزذ ذ وكي يدة تخ يدف مدٕ حدهة  زمدة الددي

ٖلةذ  زمدة ا لكتىو يدةذ الدهفب متايدىيٕ   ْسدةتشاولم الهراسدة   الجيالدىيم فجااريدة االقترداد االكتشدازذ ّدا ىة الددي
 والشداتج ا لكتىو دي والاىيهيدةذ و الدهفب السردىفية الاِاقدة اسدتخهاش الرد ٖزذ و تعسدئ  اسدتعساس اللدي الدهفب

 السحميم ا جسالي

دراسللة حالللة مرللرف  -االلكترونللي وأزمللة الدلليهلة( بعنللهان وسللائ  الللدفع 8107) سللعد مدللعهد، أحمللد -
  قٍ  زمة حد في الهفب ا لكتىو ية وسالد مهن مدا سة م مٕ   ٔ   هاذ  وا الهراسة التعىذ تم الجميهرية

ٖلة السرىفيةم ٖلةم و ّهىت الشتالج  ص وسالد الهفب االلكتىو ي تةمى فيجابيا في حد مذاكد  زمة الدي  الدي

( بعنلهان تقيليم وتحميل  ممارسلة من ملات األعملال لممدلؤولية االجتماعيلة 8106دراسة التريكي وآخلرون ) -
ذ مٕ بيٕ ال ىضيات التدي  ماتتهدا الهراسدة التدياش )دراسة تطبيقية عن اركات القطاع الخاص في مدينة مرراتة(

 دددا ية  فددي السجتسددبذ مثددد مىاتدداة شددىكات القِدداب الخدداص  سرددىاتة  سدددةولياتها االجتساتيددة تجدداا القزددايا اال
  سعار مشتجاتها لْىوذ السدتهمكيٕم

 المدلتدامة التنميلة فلي ودورىلا الخلاص لمقطلاع االجتماعيلة (، بعنلهان المدلؤولية8104دراسلة األسلر) ) -
ٖدية العىتيدة السسمكة في الذىكات تاشي مهن تم  مٕ   هاذ الهراسة التعىذالدعهدية(.  العربية لممممكة  الددع
ٖش ٖلية لس ه  ف  الخاص لمقِاب االجتساتية  السدةولية  اال تساش االجتساتيةم وتيشم الشتالج  كص  شاز تيا ه السد 

ٖالده مٕ العه ه يحقر االجتساتية لسدةولياتها الذىكات السسمكةم و ص تحسد  معدا الذدىكات و السحمد  لمسجتسدب ال 
 الذدىكة و تستدب السدّٖ يٕ والء زيدادة و لمسجتسدب صدحية وتعميسيدة مشتجدات و سدمب تقدهئ تتسثدد فد  التد  و

 .السرال   صحا  مٕ نيى ٔ و السدا سيٕ مب جيهة تالقات خمر و  السرهاقية
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(، بعنهان األبعلاد األخدقيلة التدلهيقية لممدلؤولية االجتماعيلة كملا يلدركيا 8100دراسة حجاوي وياسمين ) -
تمد  مدهن التدياش الذدىكات العاممدة فدي مجداس الددمب الاواليدة مدٕ   دهاذ الهراسدة التعدىذ المدتيمك الفمدطيني. 

ٖيقية  فددي ا  عدداد ا خالقيددة مددٕ وجهددة  ْددى السدددتهمٓم  ّهددىت  تددالج التحميددد  ص درجددة ا  عدداد ا خالقيددة التددد
 لمسدةولية االجتساتية كسا  هركها السدتهمٓ ال مدِيشي ك د كا م كايىةم

ذ  ( بعنهان ان مة الدفع االلكتروني وأزمة الديهلة في الجوائر8100ن )دراسة دمحم العريبي وعبدالقادر لحدي -
ٖلة الشقهيةم حين  هفم   وا الهراسة استههفم تيشة السّٖ يٕ السعتسه ٕ تم  السرارذ في الحرٖس تم  الدي

ٖتدة مدٕ ا سد م ٖلة تمد  السدّٖ يٕذ حيدن قدادت الهراسدة مجس ة الهراسة  يجاد تليات تخ ف مدٕ  دوا العدلء الددي
تسثمددم فددي ما يددة   ْسددة الددهفب االلكتىو ددي؟ و ددد   ْسددة الددهفب االكتىو ددي مدددتامة اسددتاالال  ىضددي اليتددٖص؟ و 

 ما ي   ْسة الهفب االلكتىو ي والاِافات التي تتاب  وا ا  ْسةم

( مللدد إدراك مللدراش الذللراش لممعللايير االخدقيللة والمينيللة لهديفللة الذللراش دراسللة 8118دراسللة الرللهاف ) -
م  هفم الهراسة لمتحقر مٕ مهن فدراز دعية في عدد من الذركات الرناعية في محاف ة نينهد العراقيةاستط

ٖولياتهٔ االجتساتيدة تجداا السجهدييٕم  ي ة الذىاء ومهن فدراكهٔ لسدد  مهراء الذىاء لمسعا يى ا خالقية والسهشية لّٖ
ٖد ضعف في فدراز السدةوليٕ تٕ الذىاء    حٖ السدةولية االجتساتية تجاا السجهييٕموتٖصمم الهراسة فل  وج

 االجتماعيلة لممن ملات لممدلؤولية التدلهيقية ( بعنلهان األبعلاد8113دراسلة الحملدي، فلؤاد دمحم حدلن )-
 فدي الاواليدة لمسشتجدات السردشعة السشْسدات التدياش مدهن  حثدم الهراسدة تدٕالمدلتيمك.  رضلا عملى وانعكاساتيا

ٖيقم الديسٕ  ا  عداد  التدياش السددتهمٓم  ّهدىت الشتدالج درجدة رضدا تمد  وا ع اسداتها االجتساتيدةذ ليةلمسددةو  التدد
ٖيقيم الستايىات تجاا الهراسة تيشة السشْسات   لمسدةولية االجتساتيةم التد

( بعنللهان الرللعهبات التللي تهاجللو التجللارة االلكترونيللة العربيللة مللن وجيللة ن للر 8118دراسللة مللروة كاملل  ) -
ٖاجددم التجددارة االلكتىو يددة نيللة العربيللة، االلحاأل المتللاجر االلكترو  ٖتات التددي ت  ددهفم الهراسددة لمتعددىذ تمدد  الرددع

( صاحل متجى 31العىتية مٕ وجهة  ْى تهد مٕ  صحا  الستاجى االلكتىو ية العىتيةذ حين شسمم الهراسة )
ٖتاتذ كددو ٖقددب االلكتىو ددي مددٕ   ددٔ الرددع ٖافى الكتىو دديم و ّهددىت الشتددالج  ص ارت دداب تكدداليف فقامددة الس لٓ تددهش تدد

ٖتية السدتسىة  ك سية التجارة االلكتىو ية  االماص في الهفب وتعء شا ة اال تى مم و وصم الهراسة  العسد تم  الت
ٖار االلكتىو ية وتشاء شا ات االتراالت الحه ثةم   وتح يي بشاء ا س

الهراسدة فلد  فيجداد  ُددى  دهفم ( بعنلهان "المدلؤولية االجتماعيلة بمن للهر تدلهيقي". 0996دراسلة البكلري ) -
ٖير خرٖصام وتٔ تِاير الهراسة  ٖما و  دارات التد ومعا يى قابمة لمتِاير في مجاس السدةولية االجتساتية تس
تمدد  مشذددزت وزارة الرددشاتة والسعددادص العىاقيددةم ومددٕ   ددٔ الشتددالج التددي تٖصددمم فليهددا الهراسددة  ص مدددكلة االلتددياش 

ٖير  دي والتش يو لحقٖر السدتهمٓ  ي مٖضب  ٖمةم واتز  وتذ د جمي  كص  خالقيات التد ا تساش السشذزت الساح
ٖمةم  مٖضب ا تساش السشذزت الساح

 ثانيا: الدراسات األجنبية:

بعنللهان: تلل ثير المدللؤولية االجتماعيللة لمذللركات عمللى تنميللة اإلبللداع  (Danubianu, 2017) دراسللة  -
ٖات تِالمدللتدامة.  ايددر السدددةولية االجتساتيددة فددي مشْسددات ا تسدداسذ تىضددم  ددوا الهراسددة ت اصدديد حددٖس خِدد



 

 8108أكتهبر  9-7المهافق                                  المؤتمر العممي الدولي الثاني لكمية االقتراد والتجارة   
ٖجية )اقتراديات القىص الحادي والعذىيٕ(         ٖل ٖرة التكش  ICETR2018                           الث

662 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

و كددهت الهراسددة  ص السدددةولية االجتساتيددة تزدديف  عدده جه دده لددلداء ا بددهاتي فددي الحقددد االجتسدداتي ذ وتزدديف 
ٖدة   ٖ ات السدةولية االجتساتية لمذىكات متزسشة في السعا يى الهولية لمج  م ISO 26000الهراسة  ص م 

 Characteristics of Mobile Payment)( بعنللهان 8118) ، وآخللرون  Kreyerدراسللة  -
Procedures) م تِىقددم الدد  دراسددة التجددارة االلكتىو يددة تاددى الهدداتف السحسددٖس ومددهن قابميددة السدددتهمكيٕ لهددام

حاولدددم الهراسدددة تٖضدددي    دددٔ االجدددىاءات التدددي تدددداته فدددي قادددٖس السددددتهمكيٕ لهدددوا الخهمدددة كٖسددديع بددديٕ الادددالب 
ٖمددة التددي تتايددى والسذددتىيم و ّهددىت  ٖيى وتحددديٕ العسميددات ا جىاليددة الستعمقددة  بهددوا السشْ الشتددالج مقتىحددات لتِدد

 دالسام

 ثالثا: مهقع الدراسة الحالية من الدراسات الدابقة:

مدٕ خددالس تدىس ومىاجعددة الهراسددات الددا قةذ يس ددٕ تحه ده م ا ددة الهراسددة الحاليدة بدديٕ الهراسدات الدددا قة حدددل 
 التي:

تختمف الهراسة الحالية تٕ  عَ الهراسات الدا قةذ  لٓ  كص الهراسة الحالية تشاولم مهن  دف:أوجو االخت -0
ٖفيى خدددهمات الايدددب  ٖار التجاريدددة لاعددده السددددةولية االجتساتيدددة تجددداا السددددتهمٓ مدددٕ خدددالس تددد فدراز  صدددحا  ا سددد

اد دا الستعدهدة وتالقتهدا  ستايدىات االلكتىو يم فيسا تشاولم الهراسدات الددا قة السددةولية االجتساتيدة لمذدىكات  ك ع
(م كدولٓ مدٕ 2114( ودراسدة )ا سدىجذ Danubianu, 2017 خدىن مثدد: التشسيدة السددتهامة واالبدهاب كهراسدة )

ٖب السددددددةولية   وجدددددم االخدددددتالذ بددددديٕ الهراسدددددة الحاليدددددة والهراسدددددات الددددددا قةذ  ص الهراسدددددة الحاليدددددة تشاولدددددم مٖضددددد
ٖلة الشقهيددة(م بيشسددا تشاولددم الهراسددات الدددا قة متايددى االجتساتيددة تجدداا السدددتهمكيٕ فددي بي ددة ا سددتثشالية ) قددٍ الدددي

ذ الحسهيذ Danubianu, 2017ذ 1996السدةولية االجتساتية في ّىوذ وتي ة تادية مثد دراسات )الا ىيذ 
 (م2113

ٖجه قاسٔ مذتىز بيٕ الهراسة الحالية وتعَ الهراسات الددا قةذ و لدٓ  اتتاأوجو التذابو:  -8 ار دا تشاولدم قه  
ٖلة الشقهية مثد دراسة )الذا لذ  (ذ ودراسة 2117وسالد الهفب االلكتىو ي ودور ا في الحه مٕ مذ مة  قٍ الدي

ٖد )2111)العىيادددي والحدددديٕذ  (م فال  ص الهراسدددة الحاليدددة ا ردددل تىكيي دددا تمددد  مدددهن  2117(ذ ودراسدددة مددددع
ٖار ال ٖفيى ا دراز  السدددةولية االجتساتيددة لمسدددةوليٕ فددي ا سدد تجاريددة تجدداا السدددتهمكيٕ مددٕ خددالس مددداتهتهٔ بتدد

خددهمات  ددوا الٖسددالد )وسددالد الددهفب االلكتىو ددي(م كددولٓ تتذددا م الهراسددة الحاليددة مددب دراسددة )التىي ددي وتخددىوصذ 
ٖبم2116 ٖ هسا  جىيتا بش ً السه شة فال   هسا يختم اص مٕ حين السٖض  (ذ   

 اإلطار الن ري لمدراسة -00

ٖير  11-1  :السجتسعيالتد
 ٖ الوي  شادي  الجسب بيٕ رضا اليتٖص والسرمحة العامة لمسجتسب وتحقيدر رتد  مدىس لمسشْسدةم و تيجدة لقادٖس 
ٖير و دٖ فرضداء اليتدٖص والسددا سة فدي  ٖش اصاحم السشْسات تىكي تم   الههذ الىليدي لمشذاط التد  وا الس ه
ٖر وتكسيً العه ه مٕ الجسعيات التي  ٖش ّه رفا ية السجتسبم ومٕ   ٔ السةشىات التي دلم تم  قاٖس  وا الس ه

ٖش السدتههذ فل   ٖر م ه ه  (م31ذ ص 2111ولية االجتساتية )نشيةذ ة حساية السدتهمٓ ّو

ٖير االلكتىو ي:  ٖير تم  تعىيف التد  ويس ٕ فسقاط التعىيف التقميهي لمتد
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ٖير التقميهي" ) ريىذ " ٖ  تيجة ت  ٖمات تم  التد ٖجيا السعم ٖل  (م29ذ ص 2115ِاير تكش

 :السدةولية االجتساتية 11-2
يذدديى الاعدده االجتسدداتي لمسدددةولية االجتساتيددة فلدد  العالقددة بدديٕ الِايعددة والاذددىذ وإلدد  الشهددٖس بىفا يددة الشدداس 

ٖفي ى ا مدددٕ واحتدددىاش حقدددٖر اال دددداصم وتحدددديٕ سددداد الحردددٖس تمددد  الخدددهمات الردددحية والتعميسيدددة ا ساسدددية وتددد
 (م21ذ ص 2119)الهيتيذ 

 التدهيق المجتمعي والمدؤولية االجتماعية: 00-3
ٖير وتذد مها  ٖرت ا  حاث والهراسات التي ا تسم  السدةولية االجتساتية لمتد حه ثاذ ومشو مشترف الدتيشات تِ

ٖر حىكة حساية السدتهم ٖتمى الستخرٍ  حٖ السدتهمٓ في  مىي ا وتعه ّه ٓم و وا ال مد ة التي  ُمر تميهدا كد
ٖير السجتسعديم وتدىزت حىكدة حسايدة السددتهمٓ ككسداس  ٖير السجتسعي   ي مدٕ  حدهث فمدد ات التدد ٖش التد م ه
ٖميدةذ تعسدد تمد  زيدادة  ٖتمى  ك ها "حىكة مشْسة مٕ ا فدىاد والسشْسدات الح  ٖير االجتساتيذ حين تىفها ك لمتد

ٖن السذدتىيٕ فدي تعدا م  ويس دٕ القدٖس  دكص السددةولية (Kotler, 1999, p 615)ممهٔ مدب الادالعيٕ" الحقدٖر وقد
ٖير االجتسدداتي ومددا يجددل  ص تعيددم  ٖر مىحمددة التددد ٖد ددا فددي الهراسددات السعاصددىة مددب ّهدد االجتساتيددة اقتددىص وج

ٖا جيذ  ٖاحه )اله   (م32ذ ص 2111السشْسات مٕ مدةولية اجتساتية و خالقية في السجتسب  ال

ٖ ها تمدد     دددهٔ تخددو ٕ وتىفددم السدددةو   ٖقيٕ  االلتيامددات التددي يزددع ٖير  ك هددا ميددٖس السددد لية االجتساتيددة لمتددد
ٖن ا داء السحقددر لمسشْسدددة  بشْددى االتتاددار تحقيددر ا رتدداح ورضددا السدددتهمٓ ورفا يددة السجتسددب وتهددا يقدداس مدددت

ٖير السجتسعددددي  شدددددجٔ مددددب م  59ذ ص 2114)الاددددىواري و الاىز جدددديذ  ٖش التددددد ٖش السدددددةولية (م ولعددددد م هدددد هدددد
ٖالسدة بديٕ  ٖير االجتساتي الس ٖش التد ٖير في تِايقهٔ لس ه ٖجل تم  مه ىي التد االجتساتية لمسشْساتذ  حين  ت
مالمدددة معدددا يى  ساسدددية و دددي فشدددااب حاجدددات ورنادددات السددددتهمكيٕ وتحقيدددر ا رتددداح ومىاتددداة ومردددمحة ورفا يدددة 

(  وفي فشارة 242ذ ص 2111االاي والعامىي )(م وحدل ال 63ذ ص 2114السجتسب )الاىواري و الاىز جيذ 
ٖش بهددا   (Peter Drucker)فلدد  ماُىحددم  ٖير يعاددى تددٕ تسميددات متجددهدة تقدد ٖلتددم الذددهيىة  اتتاددار التددد فددي مق

ٖكيات و  دددهاذ وقدددئ السجتسدددب )  & Kotlerمشْسدددات ا تسددداس ويشدددتج تشهدددا تكدددامال بددديٕ مشتجاتهدددا مدددب سدددم
Armstrong, 1990 P4م) 

شدٓ الدهولي و تعىيدف مجمدً ا تسداس العدالسي لمتشسيدة السددتهامة مدٕ  شدهى التعىي دات لمسددةلية وياق  تعىيدف الا
االجتساتيةذ وما تزسشم التعىي يٕ مٕ ا شارة فل  كمسة السجتسب السحمي والسجتسب ك دم حين تىفم السددةولية 

والسدددا سة فددي تحقيددر التشسيددة االجتساتيددة  ك هددا االلتددياش السدددتسى مددٕ قاددد مةسدددات ا تسدداس  الترددىذ  خالقيددا 
ٖن العاممدة وتدالالتهٔ فضدافة فلد  السجتسدب السحمدي  ٖتية الْدىوذ السعيذدية لمقد االقترادية والعسد تم  تحديٕ  

World Bank, 2005, P.1والسجتسدب ك ددد )
, 

 World Business Council for Sustainable 
Development, 1999 م) 

 أبعاد المدؤولية االجتماعية: 00-4

تتزسٕ السدةولية االجتساتيدة تدهة   عداد تحدم تدهة مددسيات ويس دٕ تقدديسها كسدا  مدي: )الادىواري و الاىز جديذ 
 (م55 -53ذ ص ص 2114
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ٖتية الحياةم أ. المدؤولية اإلندانية ٖارد السجتسب وتحديٕ   ٖزيب م  ذ  ن  ص السشْسة تعسد في ا سهاش بت

متثاس لمقا ٖص وتهش ا خالس  دم مدٕ خدالس تدهش قادٖس ا تسداس نيدى ذ فلتياش السشْسة  ا أل. المدؤولية القانهنية
ٖرم  ٖلها تكتدل السشْسة مقة ورضا الجسه  السذىوتة وتم  ض

ذ سعي السشْسة لتكٖص  تسالها مجهية اقتراديا و افعدة وتييده مدٕ قيسدة السشْسدة ماديدا المدؤولية االقتراديةج. 
ٖيام   ومعش

سشْسددددة تعتسدددده   ذددددِتها تمدددد  مىاتدددداة القددددئ ا خالقيددددة وا لتددددياش  ا تسدددداس ذ  ن  ص الد. المدللللؤولية األخدقيللللة
 الرحيحة وابتعاد ا تٕ فلحار الزىر  الخىيٕم 

 ذ التياش السشْسة  ا  ْسة الاي ية واتتساد السعا يى في دتٔ ومدا هة الاي ةم ھ. المدؤولية اتجاه البيئة الطبيعية

تدا ٔ السشْسة  ا ضدافة لدهتٔ السجتسدب ك دد دتدٔ السجتسدب السحمدي  ذ  كصو. المدؤولية تجاه المجتمع المحمي
ٖرة ودتٔ السذاريب الشافعة لتمٓ السجتسعاتم ٖفيى فىص العسد ودفب الىواتل السجيية وتقهئ السذ  مٕ خالس ت

ٖفيى السرددادر الساديددة مددٕ  جددد تحقيددر المدللؤولية الخيريللة ز. ٖتي فددي السدددا سة بتدد ذ و ددي قددىار السشِسددة الِدد
ٖقايددة مددٕ ا مددىاس ومددداتهة السةسدددات التعميسيددة  رخدداء ورفدداا السجتسددبم مثددد محارتددة ال قددى وم افحددة ا ميددة وال

ٖتي لسّٖ يها )تاممةذ   (م121ذ صم 2111والثقافية والخيىية  ا ضافة فل  تذجيب العسد التِ

 وسائ  الدفع االلكتروني:  00-5

 تعريف ن ام الدفع: 00-5-0

ٖيات لسج ٖب التد ٖيدد قدئ بديٕ ُدىفيٕ تمد  ا قددذ  كقدد و ٖ مجس ٖتة مٕ دوالدى الستعدامميٕذ و لدٓ مدٕ  جدد تح س
ٖفىة فددددي وقددددم معدددديٕ ) دمحم  ٖجيددددا الستدددد ٖل تكم ددددة وتاقددددد السخدددداُى وفددددي وقددددم سددددىيب فددددي حددددهود ماتدددددس   ددددم التكش

ٖمدددات االلكتىو يدددة والتدددي تعسدددد خدددارج شددد2111وتادددهالقادرذ  ا ة (م والجددده ى  الدددوكى  ص  شددداز  جهدددية جسدددب السعم
ٖاتيى و ددي ا جهددية التددي  ٖلية  والتددي تدددتخهش  نددىاس قددىاءة الاِاقددات وخرددٔ ال دد اال تى ددم مثددد الساسددحات الزدد

 (م39ذ ص 2115الساستى كارد وال ييا فلكتىو يا ونيى ا مٕ الٖسالد ) ريىذ  :تقى   ِاقات الهفب مثد

 تعريف وسائ  الدفع االلكترونية: 00-5-8

ٖيالت االلكتىو يدددة التدددي تردددهر ا السردددارذ ومةسددددات ا لتسددداص )اكدددىاش  ٖتدددة ا دوات والتحددد تعدددىذ  ك هدددا: مجس
ٖاس مددٕ السذددتىي فلددد  56يامددالكيذ صذ  ٖ ددة والدددىيعة لشقدددد ا مدد (م كسددا تعددىذ  ك هددا: "الدددهورة ا لكتىو يددة السكم

 ( 53ص ذ 2117الاالب تاى السةسدات السالية  كقد تكم ة مس شة") الاحِيِيذ 

 أنهاع وسائ  الدفع االلكتروني:   00-5-3

ٖد والذددي ات االلكتىو يددة وتِاقددات  ٖر الذددالعة االسددتخهاش و ددي الشقدد سددٖذ  ددتٔ التىكيددي فددي  ددوا الاحددن تمدد  الردد
ٖيالت الساليةم  الهفب االلكتىو يةذ  االضافة فل  التح

  االلكتروني: النقد  00-5-3-0

ٖرة  ٖد نيى ممسٖسة تكخو ص ٖتى الخداص  داليتٖص  ي   ق وحهات الكتىو ية وتخيص في م اص مدا مدٕ جهداز الكسايد
( م ويس ددٕ لمعسيدددد اسددتخهاش  دددوا السح ْددة تشددده 2114يعددىذ  اسدددٔ السح ْددة االلكتىو يدددة )خيددى الددده ٕ و دمحم ذ 
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ٖرتيٕذ حامدددد الش ٖيدددد مم الدددخم وقددده  تجدددده الشقددده االلكتىو دددي فدددي صددد قددده القيددداش  عسميدددات الايدددب  و الذدددىاء  و التح
االلكتىو ددي والددوي يدددس   ددإجىاء الددهفب خاصددة فددي السذددتىيات الرددايىة مددٕ احتيدداُي  قددها معدده سددم ا فددي  ِاقددةم 
ٖرة الثا يددة الشقدده االفتىاضددي والددوي  تسثددد فددي بىمجيددات تدددس   ددإجىاء الددهفب تاددى اال تى ددم )دمحم وتاددهالقادرذ  الردد

ٖد االلكتىو ية 2111   ها تدهد تسمية جسب الايا ات تٕ الدٖر وت زديالت (م مٕ   ٔ السيي التي تتستب بها الشق
ٖرذ  ذ ص 2111السدتهمكيٕ ا مى الوي يعِي مةشىات واضحةذ وتعتاى  كثى  مشدا مدٕ الذديٓ )فىيدهة بدٕ مشرد

 (م68

 :الشيكات االلكترونية  00-5-3-8

يختمددف تشددم   ددم الذدديٓ االلكتىو ددي  ددٖ " مددى بددهفب مددٕ الددداحل تميددم لددهفب مامددغ مدددس  فلدد  السدددت يه نيددى ا ددم 
(م  ويدتٔ اسدتخهاش الذديٓ االلكتىو دي لمدشقٍ الحداد 3ذ  ص 2111 ىسد الكتىو يا تادى اال تى دم" )ميشدة خمي دةذ 

ٖلة في الاشٖز التجارية و ٖ يذام الذيٓ التقميهي فل  حه كايدى يددتعسد لتمايدة رنادات الذدىاء ودفدب قيسدة  في الدي
ٖاتيى السذددتىيات  ذدديٓ فلكتىو ددي بددهال مددٕ  ِاقددة اال ٖيددد الذددي ات تاددى حدددا ات مختم ددة وإصددهار ال دد لتسدداص وتح

ٖةذ  وإتساش تسمية الايب مااشىة  (م 93ذ92ذص 2117)بٕ قذ

 البطاقات االلكترونية:    00-5-3-3

ٖش  دددوا الاِاقدددات تمددد  ماددده  الدددهفب السددددار فهدددي تادددارة تدددٕ وسددديمة لتخدددييٕ الشقددده اي  سثا دددة حافْدددات   قددده  تقددد
ٖاتها  :فلكتىو يةذ مٕ   

ٖفداءم و دي تادارة تدٕ  البطاقات المررفية: -1 تدس   يزا الاِاقات الاالسدتي يةذ الاِاقدات الهالشدةذ  ِاقدات ال
 ِاقدددة ماشِيددددية يددددتِيب حاممهدددا اسدددتخهامها فدددي شدددىاء معْدددٔ احتياجاتدددم  و  داء مقابدددد مايحردددد تميدددم مدددٕ 

ٖرة تحسددي الاِاقددة مددٕ تس ٖجيددا رقسيددة متِدد ٖل ٖي تمدد  تكش ميددة التيويددى واالحتيدداسم كسددا   هددا خددهمات ذ و ددي تحتدد
 تز ي الثقة واالماص لهن الهالٕ  كص حامد الاِاقة  ٖ الذىتي لهام

  ومن أنهاعيا:

ٖتة مددددٕ مددددادة يرددددعل العاددددن بهددددا ترددددهر ا  أ. الاِاقددددات االلتسا يددددة: و ددددي  ِاقددددة  السددددتي ية  و ورقيددددة مرددددش
ٖري الحتياجاتدم مدب دفدب تجدد لقيستهدا مدب  السةسدات السالية في حهود ماالغ معيشةذ تس دٕ حاممهدا مدٕ الذدىاء ال د

 (م 116ذ  ص 2111تالشذ احتدا  فالهة مه شة تم  كذف الحدا   القيسة التي تجاوز ا العسيد )رشيه 

ٖحدهات   أل. ٖد االلكتىو يدة و دي تعده تِايقدا فعميدا ل كدىة الدهفب السددار لم  ِاقات الهفب: يِمدر تميهدا مح ْدة الشقد
ٖحهات وتسالت الكتىو يدة  دتٔ اسدتخهامها  عده  االلكتىو ية والتي تدس  بتخييٕ مدار لمقيسة الذىالية معاىا تشها ب

ٖدة فدي  مداكٕ ته دهة  و   لٓ في تسمية الهفبذ ويتٔ شحٕ ٖج  وا السح ْة مٕ خالس ماكيشات الذحٕ العادية الس
ٖح لهن الجهة السرهرة )نشاشذ   (م 43ذ ص 2117مٕ خالس  جهية التم ٖص السخررة و لٓ مقابد حدا  م ت

 :التحهيدت المالية االلكترونية  00-5-3-4

ٖيد ا   ٖاته وا جىاءات السعتسهة في تح ٖتة مٕ الق ٖاس تاى مرارذ فلكتىو ية  و مرارذ مىخٍ و ي مجس م
ٖتى  و الهدداتف السحسددٖس  ) دمحم وتاددهالقادرذ  ٖيددد تددٕ ُىيددر الكسايدد لهددا لمقيدداش بهددوا العسميددة  حيددن  ددتٔ  مددى التح

زيدددادة السايعدددات  وتحقيدددر ميايدددا الايدددب الجدددد   ومدددٕ ميايدددا الاِاقدددة  (م مدددٕ ميايدددا الاِاقدددة  الشدددداة لمتددداجى2111
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شيذ زيادة حجٔ الِمل الكمي مسا  ةدي فل  زيدادة حىكدة الشذداط االقتردادي؛  سدٖ القِداب  الشداة لالقترا د الُٖ
ٖفى الماص لالفىاد في السجتسب  ) حسه و تخىوصذ   (م 2111السالي وقمة جىالٔ الدىقة مسا  

 ن ام الياتف الخمهي:  00-5-3-5

ٖفى السال يٕ مٕ االسذتىك ٖاله كثيىة مثد  ت ٖفى وا الشْاش ف يٕ في مختمف الذا اتذ واتتساد الستاجى الكاىن  وا  
ٖلة التي تعا ي مشها الاشٖز و لٓ مٕ خدالس جعدد السعدامالت  التقشيات يدهد تسمية الايبذ كولٓ حد مذاكد الدي

ٖاحذ   ٖيذ وتقميد استخهاش ا ورار الشقهيةم )الد  (م124ذ ص 2116التجارية تتٔ مٕ خالس الهاتف الخم

 ئ  الدفع االلكتروني في ليبيا:نماذ) من وسا 00-6

 اركة تداول لمتقنية 00-6-0

تعتاددى شددىكة تددهاوس مددٕ الذددىكات العاممددة  الدددٖر المياددي فددي مجدداس حمددٖس الددهفب االلكتىو دديم حيددن تعسددد شددىكة 
ٖفيى  حدهث  العه هتهاوس مب  ٖفيى العه ه مٕ التقشيات والاىمجيات المشة لت مٕ السرارذ التجارية السحمية تم  ت

ٖزتدة   دد السشداُر والسدهص  ُىر الهفب والدهاد االلكتىو دي مدٕ خدالس شدا ة رصديه تادى  قداط الايدب السشتذدىة والس
ٖفيى حمٖس الهفب التدي تددا ٔ فدي تعييدي القد هرة الذدىالية لمسددتهمٓ فدي ّدد  زمدة و يزا لكد اال ذِة التجاريةذ لت

ٖلة  ٖقب الذىكةالدي  (م*)م

 خدمة سداد: 00-6-8

شية السذاريب مٕ السحسٖس الهاتف تاى ا لكتىو ي الهفب مذىوب يعه  لتحقير  ههذ والوي ذ ليايا في الىالهة الُٖ
ٖيى  حٖ والهفب الذسٖس السالي ٖتات سٖر  تِ ٖرة حه ثة حمٖس خالس مٕ ا لكتىو ية السهف  ا لكتىو ي لمهفب ومتِ

ٖقب مردىذ ليايدا  السدهار شدىكة مدب وتالذدىاكة السىكديي  ليايدا مردىذ فشدىاذ وتحدم وتىتايدة . الجه دهم)م
 (م 2117ذ **السىكيي 

 خدمة مهبي كاش: 00-6-3

ٖحهة  التعاوص مب شىكة مدارات فل  السرارذ الستعاقهة معها لتس يٕ زتالشدم   ي خهمة جه هة يقهمها مرىذ ال
ٖش بهورا  خردٔ مٕ  ٖد تِاير الخهمة لهن التاجى ذ الوي يق الحرٖس تم  خهمة الهفب االلكتىو ي مٕ خالس وج

 قيسة السذتىيات مٕ الحدا  السرىفي لميتٖص فل  الحدا  الجاري لمتاجىم

 بطاقة ترف : 00-6-4

ٖتدة مدداقا  تمد  معادلدة  ددي ! ِاقة تىفدد رفيدر سد ىز الس زدد ٖش ماده  الاِاقدات السهف ِة: ادفدب الصذ واشدتى  يقد
ويس دددٕ اسدددتخهاش الاِاقدددة التددددٖر تادددى ا  تى دددم والدددهفب تشددده  قددداط الايدددب والددددحل الشقدددهي مدددٕ  جهدددية   الحقدددا م

 الرىاذ الليم 

                                                 

* يىلغ شركخ رذاول ، 
http://tadawul.ly/electronic-payment-cards حبريخ السيبرة4 11-3-2012، 13430 بخىليج( /

 .ليبيب(
**

يىلغ يظرف نُجُب انًركسٌ   https://cbl.gov.ly/blog 3 2000-6-360  زَبرح انًىلغ 2003اكزىثر  302 يُشىر ثزبرَخ  

/https://sadad.almadar.ly 



 

 يإدراك المدؤولين في األسهاق التجارية لمدؤولياتيم االجتماعية تجاه المدتيمكين بتهفير خدمة البيع اإللكترون
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 الجاندمحم العممي:  -08

اتاعددم الهراسدددة الحاليدددة السددشهج الٖصددد يذ حيدددن  تساشدددي مددب ُايعدددة الاحدددٖث االجتساتيددة وا  ددددا ية فدددي مجددداس 
ٖاقدب كسددا  دٖ وتيدداص   دٔ خرالرددمذ ووصدف العالقددات بديٕ  جيالددمذ ويادده  ا دارة و  ٖيرم ويددتٔ  لدٓ بٖصددف ال التدد

 ددوا السددشهج  سالحْددة الْددا ىة  و السذدد مة ومددٕ تددٔ تحه دده ا وصدديانة ال ىضدديات والتدددا الت التددي تددداته فددي 
ٖلهدا وتحميمهدا وإّهدار الش ٖاقدب ت ديى  دوا الْدا ىة  و حدد  دوا السذد مة وجسدب الايا دات ح تدالج التدي تع دً  دوا ال

 (م 74ذ ص 2115)الهرويٌ وتخىوصذ 

 مجتمع وعينة الدراسة:  08-0

ٖار التجاريدة الكايدىة التدي تعسدد داخدد  ِدار مه شدة مردىاتة  تكٖص مجتسب الهراسة مدٕ جسيدب السددةوليٕ فدي ا سد
ٖقا( حددل السقابمدة مدب مىاقدل االقترداد وقددٔ التدىاخيٍ  21والتي  امغ تهد ا )  قِداب االقترداد  السه شدة*م س

ٖزيددب  تسددم محاولددة اسددتههاذ جسيددب وحددهات مجتسددب الهراسددة حدددل فم ا يددة الٖصددٖس فلدديهٔ** حيددن تتسثددد فددي ت
ٖار التدددي اسدددتِاب  الااحثددداص الٖصدددٖس فليهدددا والتدددي وصدددمم فلددد  ) ٖقام تدددٔ 16االسدددتاا ات تمددد  جسيدددب ا سددد ( سددد

ٖ ة مٕ ) ٖالية  متك ةوليٕ مٕ كد سٖر السشٖط بهدٔ اتخدا  القدىارات الهامدة بهدوا ( مد4استخهاش ُىيقة العيشة العذ
ٖار اليردددد فلددد   دددوا العدددهدم حيدددن وصدددد العدددهد االجسدددالي  ٖارذ رندددٔ  ص تدددهد السددددةوليٕ فدددي  عدددَ ا سددد ا سددد

ٖجي  ( م دىدة )مددةوال (م فدي  دوا الدديار  شدارا سدي اراص58السددتههذ فلد  )  ,Sekaran and Bougie) وتد
2010 p. 296ٖش ا داريدة  قدال تدٕ روسد يٖ)ذ فدي كتابهسد فص حجدٔ  Roscoe, 1975)ا مشدا ج الاحدن لمعمد

 ( يعتاى مشاساة لسعْٔ الاحٖثم511( و قد مٕ )31العيشة  كاى مٕ )

 وسائ  جمع البيانات 08-8

 استمارة االستبيان 08-8-0

الهراسددةذ فددي ّددد مدٕ السعددىوذ  ص ترددسئ  ي  داة اسدتاياص الاددىس مشددم  ددٖ قيداس الستايددىات التددي تتددكلف مشهدا 
ٖتهدا فدي حدهود اُدالب الاداحثيٕذ وفدي ّددد  تحقيدر ا  دهاذ السحدهدة لماحدنم وتسدا  ص  دوا الهراسدة ا ولدد  مدٕ  
ٖاقدب الدوي   جديت فيدم  نيا  دراسات مِا قدة لهدوا الهراسدة اتتسده الااحثداص تمد  خادىتهٔ ا كاديسيدة ومعايذدتهٔ لم

ٖار الهراسدددةذ  ا ضدددافة فلددد  السشاقذدددات مدددب السددددتهمكي ٖفيى وسدددالد الدددهفب االلكتىو دددي فدددي ا سددد ٖالددده تددد ٕ حدددٖس ف
ٖلة التددي تسددى بهددا الدداالدم كددولٓ فددإص االستذددارات التددي قامددا بهددا الااحثدداص مددب  التجاريددة لمتامددل تمدد   زمددة الدددي

ٖية   االستاياصم استسارةا كاديسييٕ في الجامعات السختم ة المياياة والعىتية كاص لها الهور الىاله في دتٔ وتق

ٖار التجاريددة  ٖمددات تتعمددر  سددهن فدارز السدددةوليٕ  ا سدد ٖرة معم تددٔ ترددسئ م دددىدات االسددتاياص وصدديانتها فددي صدد
 سدددةولياتهٔ االجتساتيددة تجدداا السدددتهمكيٕذ والتددي تتِمددل اسددتجا ة مددٕ السدددةوس تعاددى تددٕ ر يددم فددي صددحة تمددٓ 

ٖمددات مددٕ بدديٕ تددهة بددهالد مهو ددة  مدداش كددد فقددىة وروتددي فددي ترددسئ م دد ٖتي السعم ىدات ا داة ارتااُهددا  ك عدداد الدد
ٖفيى واستخهاش وسالد الهفب االلكتىو يذ وقه ا تهم ٖرتها الشهاليدة فلد  ) ا داة  الستعمقة بت ٖزتدة 35فدي صد ( فقدىة م

                                                 

ظهرا ثبنزىلُذ  02، انسبػخ 2000اثرَم  22: شخظُخ يغ انًسؤونٍُ فٍ لطبع االلزظبد ثًذَُخ يظرارخ، ربرَخ انًمبثهخيمبثهخ  *

 مانًحهٍ

 مانًسؤونٍُ ثبألسىاق انزجبرَخ فٍ انًذَُخ و انًًكٍ انىطىل إنُهى جسيبرى اسزهذاف  **
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تم  مجاالت ا دراز بٖسدالد الدهفب االلكتىو ديذ وشدىوط العسدد بهداذ  ا ضدافة فلد  سداد بيداص م ا دة السددةولية 
ٖلة التدي تذدهه ا االجتساتية تاى الت ٖفيى خهمة الايب  استخهاش وسالد الهفب االلكتىو ي في ّد  زمة الدي ٖجم بت

 الاالدم

ٖفى خدددهمات الايددب  اسدددتخهاش  ٖر ا وس  سدددهن تدد قدددسم اسددتسارة االسدددتاياص فلدد   رتعدددة محدداور؛ حيدددن  تعمددر السحدد
ٖر الثا ي معىفدة اتتادارات وشدىوط اسدتخهاش وسدالد الدهفب االلكتىو يدة  وسالد الهفب االلكتىو يذ فيسا  تزسٕ السح

ٖقدب السددةولية االجتساتيدة  ٖر الثالن مٕ االستاياص السرسٔ في  دوا الهراسدة  تعمدر بايداص م السدتخهمةذ  ما السح
ٖحيٕ  ٖر الىا دب سدةاليٕ م تد ٖلةذ و خيدى  تزدسٕ السحد ٖار فدي ّدد  زمدة الددي مٕ ا  هاذ الىليدية  صحا  ا سد

ٖتيٕ تي ٖيى االسددتاياص مدددتقاال والتعددىذ تمدد  لتددىز ال ىصددة لمسدددتج شددة الهراسددة  إبددهاء مالحْددات تددداته فددي تِدد
 مييه مٕ الايا ات التي لٔ  تِىر لها االستاياصم

ٖن )الرددهر الْددا ىي  :أ. اللدق األداة ٖدة تسثيددد فقددىات  -اختاددار صددهر السحتدد السشِقددي(  يذدديى فلدد  مددهن جدد
ٖش مت ٖب وم هدد ٖتددة مددٕ السح سدديٕ والخاددىاء و  عدداد ) سدد مة االسددتاياص( ا داء لسٖضدد ايددىات الاحددن )الشْىيددة(م مجس

ٖن لالسدتاياص ) (م تدىس االسدتاياص Sekaran and Bougie, 2010, p 159يس دشهٔ اختادار صدهر السحتد
ٖقددٖذ تمد  ترالهددٔ مدٕ حيددنذ   ٖير وا دارة* و لدٓ لم ٖتدة مدددٕ السح سديٕ الستخرردديٕ فدي مجدداس التدد تمد  مجس

ٖش وفمددد ة السدددةولية االجتساتيددة تجدداا ماللسددة ال قددىات لتحقيددر   ددهاذ  الهراسددة مددٕ حيددن مجدداالت ا دراز  س هدد
ٖار التجاريدة(م  ٖتيٕ ) صدحا  ا سد ٖن مقافة السددتج السدتهمكيٕذ ووسالد الهفب االلكتىو ية ومشاساة ال قدىات لسدت

ٖرتها فضددافة فلدد  مددهن الرددحة العمسيددة لس ددىدات االسددتاياصم ومددٕ مددٔ تددٔ تعدده د تددهد مددٕ ال قددىات لترددا   فددي صدد
ٖ ة مٕ ) ٖزتة تم  )35الشهالية م  ٖتة م  ( سةاسم 12( فقىة متش

  أل. الدراسة التجريبية الستمارة االستبيان:

ٖ ة مٕ )  ٖار 11 عه تح ئ االستاياص مٕ قاد السح سيٕ ُاقم ا داة تم  تيشة تجىياية م  ( مٕ  صحا  ا سد
التجارية حين ُمل مشهٔ قىاءة االستاياص  ذ د جيه وإبهاء  ي مالحْدات حدٖس  ي نسدٖس  و التاداس فدي فهدٔ 

ٖقيددة فددي فهددٔ  فددىاد العيشددة لعاددارات اال ٖم ٖد الااحددن  مشدداء تعا ددة اسددتسارة االسددتاياصذ و ددوا مسددا  ددهتٔ الس ٖجدد سددتاياص ب
ٖح االسددتاياصم وتددولٓ  صدداحم ا داة تمدد  درجددة مشاسدداة مدددٕ  االسددتاياص حيددن دلددم جسيددب ا جا ددات تمدد  وضدد

  الرهر وصالحة لمتِاير تم  تيشة الاحنم

 عممية جمع البيانات وتجييوىا:  08-3

ٖار التجاريدة  سه شدة مردىاتةم ا وليدة مدٕ ا استخهمم استسارة االسدتاياص لجسدب الايا دات لسددةوليٕ و صدحا  ا سد
ٖزيددب تددهد  ٖاقددب تددهد  رتددب اسددتايا ات لكددد 16اسددتايا ا  تمدد  تددهد ) )58(تددٔ ت ٖقا التددي  م ددٕ الٖصددٖس فليهددا ب ( سدد

( اسدتاياص نيدى صدالحة 12%(م استاعه مشهدا تدهد )61( استاياص  ي بشداة )35سٖر تقىياام رجعم مشها تهد )
  ( استاياص خزعم فعميا لمتحميد ا حراليم23لشهالي )لمتحميدم العهد ا

                                                 

 0  ْى فل  السمحر رقٔ  *
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 تحمي  البيانات األولية:  08-4
ٖزيعدات التكىاريدة والستٖسدِات الحددابية  ٖيدة والت اتتسهت  وا الهراسة تم  التحميد الٖص ي واستخهاش الشدل الس 

ٖية  اهو  ٖاقب الوي يعالج مذ مة الاحنذ حين  ص االتتساد تم  الشدل الس  ا  وض  مدٕ االتتسداد تمد  لٖصف ال
ٖحا فددي حالددة السقار ددة بدديٕ  ا رقدداش الحقيقيددة و لددٓ  ص الشدددل  سثا ددة مقيدداس  ددداي و  هددا تعاددى تعايددىا  كثددى وضدد

ٖامىةذ  (م وقدددده تدددٔ اسددددتخهاش بى دددامج الحدددديش 226ذ 225ذ ص 2112قيستددديٕ  و اكثدددى مددددٕ ا رقددداش الحقيقيددددة )العددد
ٖش االجتساتيددة ) ٖزيعددات التكىاريددة  ( لحدددا SPSSا حرددالية لمعمدد ٖيددة والت وإّهددار الشتددالج الخاصددة  الشدددل الس 

والستٖسدِات الحدددابيةم وتسددا  ص الشتدالج تع ددً واقددب فدراز السدددةوليٕ لسددةولياتهٔ االجتساتيددة تجدداا السدددتهمكيٕ 
ٖلةم  تزدددسٕ  ٖفيى ٔ سدداد اسدددتخهاش وسدددالد الدددهفب االلكتىو ددي لسدددداتهتهٔ لمتامدددل تمدد  مذددد مة الددددي مددٕ خدددالس تددد

تحميدددد ا جا دددة تمددد  سدددةاس الهراسدددة مدددٕ خدددالس تحميدددد جسيدددب فجا دددات  فدددىاد تيشدددة الهراسدددةذ ويتزدددسٕ التحميدددد ال
 السحاور التية:

ٖفيى وسالد الهفب االلكتىو ي و ي تذسد ا س مة )مٕ المحهر األول:  تحميد فجا ات  فىاد العيشة الستعمقة  سهن ت
 ايعة الدةاس مشالي الخيارم ( حدل تدمدد االستاياص ُو5فل  الدةاس  1الدةاس

( والتددي تسثددد شددىوط واتتاددارات اسددتخهاش وسددالد الددهفب 9فلدد   6:  تشدداوس  التحميددد ا سدد مة )مددٕ المحللهر الثللاني
 االلكتىو يم

ٖي تمدد   11يسثمددم الدددةاس رقددٔ  المحللهر الثاللل : فقددىة  اسددتخهاش مقيدداس لي ددىث الخساسدديم الهددهذ  15والددوي يحتد
ٖقددب السددد ٖيددات اسددتخهاش وسددالد الددهفب االلكتىو ددي فددي مشهددا  الكذددف تددٕ م ةولية االجتساتيددة ضددسٕ   ددهاذ و ول

ٖلةم ٖار تيشة الاحن وفي ّد  زمة الدي  ا س

ٖحة متسثمة في الدةاس  المحهر الرابع: ٖي االس مة الس ت ٖن م والتي سٖذ  دتٔ تحميمهدا بتحم12و  11يحت يدد السحتد
ٖحدةُايعة ا س مة و ش ء و السزسٖص الوي  تال ٖتيٕ تيشدة الهراسدة  إبدهاء ذ الس ت والهدهذ  دٖ تدىز ال ىصدة لمسددتج

ٖيى استسارة االستاياص مدتقاال والتعىذ تم  مييه مٕ الايا ات التي لٔ  تِىر لها االستاياصم  مالحْات تداته في تِ

 التحمي  الهافي لمبيانات: 08-5
 الدفع االلكتروني: أوال: تحمي  إجابات أفراد العينة المتعمقة بمدد تهفير وسائ 

(    دددااذ  ص 1 ذددد د تددداشذ تاددديٕ الشتدددالج حددددل فجا دددات  فدددىاد تيشدددة الهراسدددةذ  كسدددا  دددي مايدددة فدددي الجدددهوس رقدددٔ )
ٖفى خهمددة اسددتخهاش وسددالد الددهفب االلكتىو ددي  ذدد د مت دداوتذ مثددد فم ا يددة  ٖار التجاريددة  سه شددة مرددىاتة تدد ا سدد

ىو دددي وخدددهمات الكتىو يدددة تادددى الهددداتف الشقددداس وتِاقدددات اسدددتخهاش الاِاقدددات السردددىفية وخدددهمات الذددديٓ االلكت
ٖفيى خهمدددة اسدددتخهاش الاِاقدددات السردددىفية ذ تٖضددد  فجا دددات  فدددىاد العيشدددة  ص مدددا  دددداتهٔ  التددهاوسم فيسدددا  تعمدددر بتددد

ٖفىوص  دوا الخهمدة بيشسدا مدا  دداتهٔ 5م56 ٖا بشعٔ  ي  د ٖفىوص مثدد  دوا الخدهماتم  مدا فيسدا 5م43%  جاب % ال د
ٖفيىخه مات الايب  بٖسيمة الهاتف الشقاس ووسيمة  ِاقدة التدهاوسذ فتذديى فجا دات  فدىاد العيشدة  ص ما دداتهٔ  تعمر بت

ٖاسدِة الشقداس  و  ِاقدة التدهاوسم بيشسدا 2م65 ٖفىوص مثدد  دوا الٖسديمة االلكتىو يدة لكدد مدٕ خدهمات الايدب ب % ال 
ٖفىوص  اتيٕ الٖسيمتيٕم كولٓ اليختمف الٖضب كثيى 8م34ما داتهٔ ) ا فيسا  تعمدر  دالايب تدٕ ُىيدر الذديٓ %(  
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 %( مدٕ فجا دات  فدىاد العيشدة  ال61 داتهٔ ) االلكتىو ي تٕ سا قتيم "وسيمة الشقاس وتِاقة التهاوس"ذ حين  ص ما
ٖدة فيسا  تعمر بٖسالد  خىن  ٖفىوص مثد  وا الخهماتم مب ا خو في الحدااص  ص  شاز مالمة فجا ات م ق   م 

 فراد عينة الدراسة حهل مدد تهفير وسائ  الدفع االلكتروني( إجابات ا0جدول رقم )

 الىسيلت 
 حىفر الىسليت )الٌسبت الوئىيت( حىفر الىسيلت )الخكرار(

 الوجوىع ال ًؼن الوجوىع ال ًؼن

 %000 2635 5335 26 00 06 انجطبلخ انًظرفُخ

 %000 3532 6230 26 05 0 انهبرف انُمبل

 %000 3039 6930 26 02 9 انشُك االنكزروٍَ

 %000 3532 6230 26 05 0 انزذاول

 %000 0233 236 20 09 0 أخري

  06300 3 إجبثبد يفمىدح

 

 ثانيا: اروط واعتبارات تهفير استخدام وسائ  الدفع االلكتروني.

 ى  البيع عن طريق وسائ  الدفع االلكتروني في ال روف الحالية يذعركم بالخهف؟ -0

(ذ الذددر ا وس  تعمددر 2تجددهر ا شددارة  شددا فلدد   ص تحميددد  ددوا الدددةاس  تزددسٕ شددقيٕ كسددا مٖضدد   الجددهوس رقددٔ )
ٖارد مدٕ فجا دات  فدىاد العيشدة حدٖس  دوا  ٖر  الخٖذ والذر الثا ي  تعمر  كساا  الخدٖذم وتذديى الايا دات الد  الذع

%( نيددى مِس شدديٕ حددٖس الايددب  اسددتخهاش 6م82(  ص نددالايتهٔ وتشددداة )2التدددا س وكسددا بيشددة فددي الجددهوس رقددٔ )
ٖفدٖص مددٕ  لدٓم مددب ا خدو فدي االتتاددار فقدهاص بيا دات فجددابتيٕ كسدا مٖضددحة  وسدالد الدهفب االلكتىو دديذ و  هدٔ  تخ
 الجددهوس  د دداام كسددا  ّهددىت الشتددالج حدددل فجا ددات  فددىاد العيشددة  ص  شدداز تددهة  سدداا  وراء  ددوا الخددٖذم وكدداص 

ٖلة لمتداجىذ حيدن  ص  الدال الىليدي حدل تراء  فدىاد ٖفيى الددي العيشدة  دٖ تدهش مردهاقية السردارذ التجاريدة بتد
ٖد  عددَ ا سدداا  ا خددىنذ مثددد: 43ما ددداتهٔ ) %( مددٕ  فددىاد العيشددة يعتقددهوص  ددوا الدددالم  ا ضددافة فلدد  وجدد

ٖافى ا  اسدتسىارذ والاشيدة التحتيدة االلكتىو يدةذ وكدولٓ تدهش اسدتقىار  نيا  الثقة والسرهاقية  دال تهش ا تذار ا وت
ٖدة بشداة )  %(م1م39ا وضاب في الاالدم مب مالحْة  ص  شاز فجا ات م ق

 ( إجابات افراد عينة الدراسة حهل االمان وأسباأل الخهف8جدول رقم )
هل البيغ ػي طريك وسبئل الذفغ االلكخروًي في 

 ؟الظروف الحبليت يشؼركن ببلخىف

 الٌسبت الوئىيت الخكرار

 الوجوىع ال ًؼن الوجوىع ال ًؼن

09 2 21 0233 033 100% 

 2.3 2  إجبثبد يفمىدح

  الٌسبت  الخكرار سبب الخىف4

 2635 00 ػذو يظذالُخ انًظبرف انزجبرَخ ثزىفُر انسُىنخ نهزبجر

غُبة انثمخ وانًظذالُخ ثسجت ػذو اَزشبرهب ورىفرهب 

 ثبسزًرار

0 236 

 236 0 اَمطبع االرظبالد

 236 0 االنكزروَُخانجُُخ 

 236 0 اسزمرار األوضبع 

  39.1  9  إجبثبد يفمىدح

                                                 

 ٖتيٕ وتدال قمة تهد االستاا ات الخاضعة لمتحميد تٔ ف قا  ا تم  حالهاذ والسيسا فيسا  شاز  عَ ا جا ات لٔ تسل مٕ قاد ال  سدتج
  تعمر  التحميد الٖص يم
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 ىا ئ الجهالسي   جامعة بشي وليه ؛                   م دمحم تاه هللا التىجساص  جامعة مرىاتة ٖسف فب دم

icetr. elmergib. edu.ly                                                                                               341 

 ى  جميع الدمع متاحة لممدتيمكين عن طريق بيعيا ليم بهاسطة وسائ  الدفع األلكتروني؟ -8

ٖارد مدٕ فجا دات  فدىاد العيشدة حدٖس  دوا التددا س كسدا  ٖضدحها الجدهوس رقدٔ )  (  د داا  ص الشدداة3تذيى الايا ات الد
 تيحٖص فىصة بيب جسيدب الددمب  اسدتخهاش وسدالد الدهفب االلكتىو ديم فيسدا  %( ال8م47ا كاى مشهٔ والتي بمام )

ٖفيى الايب تاى وسالد الهفب االلكتىو يذ 1م39 داتهٔ )  جا  ما %(   هٔ  تيحٖص فىصة بيب جسيب الدمب تشه ت
وس  د دداام كسددا  ّهددىت الشتددالج حدددل فجا ددات مددب ا خددو فددي االتتاددار فقددهاص بيا ددات فجددابتيٕ كسددا مٖضددحة  الجدده

ٖاب مٕ الدمب التي ال تاح بيعها بٖسالد الهفب االلكتىو ديم مدب مالحْدة  ص  شداز فجا دات   فىاد العيشة  ص  شاز   
ٖدة بشداة )  %(م7م56م ق

 ( إجابات افراد عينة الدراسة حهل إتاحة الدمع لمبيع إلكترونيا3جدول رقم )

للوسخهلكيي ػي هل جويغ السلغ هخبحت 

طريك بيؼهب لهن بىاسطت وسبئل الذفغ 

 األلكخروًي؟

 انُسجخ انًئىَخ انزكرار

 انًجًىع ال َؼى انًجًىع ال ًؼن

9 00 20 6930 2330 23.0 

 13.0   3    إجبثبد يفمىدح

أًىاع السلغ الخي اليخبح بيؼهب بىسبئل الذفغ 

 االلكخروًي
 الخكرار

الٌسبت 

 الوئىيت

 0332 2 انسهغجًُغ  

 236 0 خضرواد وفىاكه

 236 0 انسهغ األسبسُخ

 236 0 انسهغ انًذػىيخ

 236 0 انسهغ غُر األسبسُخ

 033 2 أخري

  5333 06 إجبثبد يفمىدح

 

 ى  تحددون سقفال معينال لقيمة المبيعات المراد بيعيا عن طريق وسائ  الدفع االلكتروني؟ -3

ٖارد مٕ فجا ات  فدىاد العيشدة حدٖس  دوا التددا س كسدا  دي معىوضدة  الجدهوس رقدٔ ) (  ص الشدداة 4تذيى الايا ات ال
%( اليحدهدوص سدقف معديٕ لقيسدة السايعدات السدىاد بيعهدا  اسدتخهاش وسدالد الدهفب 5م56ا كاى مشهٔ والتدي بمادم )

ٕ لقيسددة السايعددات السددىاد بيعهددا  اسددتخهاش %(   هددٔ يحددهدوص سددقف معددي8م34االلكتىو دديم فيسددا  جددا  ما ددداتهٔ )
وسالد الهفب االلكتىو ي ذ مب ا خو في االتتاار فقهاص بيا ات فجابتيٕ كسا مٖضحة  الجهوس  د اام كسا  ّهىت 
الشتدددالج حددددل فجا دددات  فدددىاد العيشدددة  ص  نمدددل فجا دددات  فدددىاد العيشدددة تددددس   ددددقف قيسدددة السايعدددات الستاحدددة لمايدددب 

ٖدة  مٕ فجا ات  فىاد العيشة بشدداة  211فل   111مٕ فلكتىو يا  تحهد ) د شار(م مب مىاتاة  ص  شاز فجا ات م ق
 %(م1م39)
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 ( إجابات افراد عينة الدراسة حهل تحديد سقف قيمة المبيعات4جدول رقم )

هل ححذدوى سمف هؼيي لميوت الوبيؼبث الوراد 

 ؟بيؼهب ػي طريك وسبئل الذفغ االلكخروًي

 الٌسبت الوئىيت الخكرار

 الوجوىع ال ًؼن الوجوىع ال ًؼن

0 06 20 6230 5335 31.3 

 033 2 إجبثبد يفمىدح

سمف ليوت الوبيؼبث ببسخخذام وسبئل الذفغ 

 االلكخروًي
 الٌسبت الوئىيت الخكرار

 236 0 دَُبر 000ألم يٍ  

 0630 6  200 -000يٍ 

200- 600 2 033 

600- 200 0 236 

 236 0 فأكثر 500

 2330 3 أخري

  6930 9 إجبثبد يفمىدح

 تحديد سمع معينة أثناش البيع بهاسطة وسائ  الدفع اإللكترونية: -4

ٖحددا وقاددد الدددابر مامددرم حيددن تذدديى الايا ددات   ددوا التدددا س شددايم  التدددا س قاددد الدددابر فال  ص  ددوا التدددا س م ت
ٖارد  الجهوس رقٔ ) يحدهدوص سدمب  %( ال2م65التدا س  ص الشداة ا كادى مدشهٔ والتدي بمادم )(  د اا حٖس  وا 5ال

ٖفيى الايب تاى وسالد الهفب االلكتىو يم فيسا  جا  ما %( يحهدوص سدمب معيشدة تشده 1م26 داتهٔ ) معيشة تشه ت
ٖدة مددٕ  فددىاد  ٖفيى الايددب تاددى وسددالد الددهفب االلكتىو ددي ذ مددب ا خددو فددي االتتاددار  ص  شدداز فجا ددات م قدد العيشددة تدد

ٖاب 7م8بشداة بمام ) %( كسا مٖضحة  الجهوس  د اام كسا  ّهىت الشتالج حدل فجا ات  فىاد العيشة  ص  شاز   
مٕ الددمب التدي  دتٔ تعييشهدا  و تحه ده ا تشده الايدب بٖسدالد الدهفب االلكتىو ديم حيدن تحدهد  دوا الددمب تمد   سدً 

ٖدة بشدداة %(  و كس7م8%(  و   هدا تعتادى سدمب ضدىورية )7م8تجارية ) اليدة مدب مالحْدة  ص  شداز فجا دات م قد
 %(م8م47)

 ( إجابات افراد عينة الدراسة حهل تحديد سمع معينة لمبيع إلكترونيا5جدول رقم )

ححذيذ سلغ هؼيٌت أثٌبء البيغ بىاسطت وسبئل 

 الذفغ اإللكخروًيت

 الٌسبت الوئىيت الخكرار

 انًجًىع ال َؼى الوجوىع ال ًؼن

3 05 20 2330 3532 9036 

 033 2 إجبثبد يفمىدح

ححذيذ سلغ هؼيٌت أثٌبء البيغ بىاسطت وسبئل 

 الذفغ اإللكخروًيت
 الٌسبت الوئىيت الخكرار

 033 2 أسجبة رجبرَخ 

 236 0 انكًبنُخ

 033 2 انضرورَخ

 236 0 األطُبف انثالثخ انسبثمخ يؼب

 2330 3 أخري

  2330 00 يفمىدح
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المدللؤولية االجتماعيللة حللهل أىللداف وأولهيللات اسللتخدام وسللائ  الللدفع االلكترونللي فللي  ثالثللا: تبيللان مكانللة
 األسهاق عينة البح  وفي د  أزمة الديهلة.

ٖيدددة ودرجدددات  قادددد ٖزيعدددات التكىاريدددة والشددددل الس  الادددهء فدددي تدددىس التحميدددد الٖصددد ي لمستٖسدددِات الحددددابية والت
ٖافقة الستعمقة  اتجا ات  فدىاد العيشدة تمد  سدمٔ خسدً خيدارات لي دىت الخساسديذ حيدن  ص ا جا دات  دي  حده  الس

ٖافدددر  ذدددهةذ نيدددى نيدددى) ٖافدددرذ ال م ٖافدددر  ذدددهة(م  تدددهخد القدددئ )ا وزاص(   م ٖافدددرذ م تمددد   (Weights) دريذ م
 Weighted)(  تالام مٔ  تٔ حددا  الستٖسدع الحددابي )الستٖسدع السدىج ( 6الشحٖ السٖض  في الجهوس رقٔ )

mean)(م6جاا حدل قئ الستٖسع السىج   كسا  ٖ مايٕ  الجهوس رقٔ )ذ مٔ يحهد االت 

 ( الهزن واالتجاه لعبارات مقياس ليكرت الخماسي6جدول رقم )
 الوذي االحجبٍ الىزى

 0300إنً ألم يٍ  0يٍ  غُر يىافك ثشذح 0

 2330ألم يٍ  إنً 0300يٍ  غُر يىافك 2

 6320 إنً ألم 2330يٍ  الأدرٌ 6

 2320 ألم يٍ إنً 6320يٍ  يىافك 2

 5إنً  2320يٍ  يىافك ثشذح 5

(  د ددددددداا  ٖضددددددد  7كدددددددولٓ تدددددددٔ اختردددددددار ال قدددددددىات ا ساسدددددددية واسدددددددتاهالها   مسدددددددات مختردددددددىةم الجدددددددهوس رقدددددددٔ )
ٖيمدددددة  ال قددددىات الستعمقدددددة بهدددددوا التددددددا س والعاددددارات السختردددددىة التدددددي ستددددددتخهش بددددهال مدددددٕ العادددددارات ا صدددددمية الِ

 تيديىا لعسمية تحميد الايا اتم

 ( اخترار العبارات المتعمقة بدؤال ليكرت الخماسي7جدول رقم )
 االخخصبر الؼببرة ث

 انًىاكجخ يىاكجخ انزطىر وانزكُىنىجُب3 0

 انزمهُذ رمهُذ ويجبراح انًُبفس3ٍُ 2

 زَبدح انًجُؼبد زَبدح حجى انًجُؼبد3 6

 انزُىَغ انكزروٍَ(3 -رُىَغ وسبئم انجُغ )َمذٌ  2

 يراػبح انسُىنخ ًَرثه انًسزههكٍُ يٍ َمض حبد فٍ انسُىنخ3يراػبح يب  5

 انزشجُغ رشجُغ انسثبئٍ ػهً زَبدح انشراء3 3

 انًخبطر يخبطر حًم انسثىٌ نهُمىد فٍ انظروف انزٍ رًر ثهب انجالد 3 3

 زَبدح األسؼبر االسزفبدح يٍ َسجخ زَبدح األسؼبر يمبثم انجُغ ثبنىسبئم االنكزروَُخ3 0

 انزىػُخ وإرشبد انًشزرٍَ انًحزًه3ٍُ رىػُخ 9

 أرثبح انؼبو االسزفبدح يٍ َسجخ أرثبح  رؼطُهب نكى جهبد أخري رزجغ انمطبع انؼبو3 00

 أرثبح انخبص االسزفبدح يٍ َسجخ أرثبح  رؼطُهب نكى جهبد أخري رزجغ انمطبع انخبص3 00

 انحظخ انسىلُخ انسىق وزثبئٍ أكثر(3 زَبدح انحظخ انسىلُخ )أٌ يجُؼبد أكثرفٍ 02

 انًظهحخ انزجبرَخ ثُغ سهغ رخزبروَهب رخذو يظهحزكى يٍ َبحُخ رجبرَخ 3 06

 انسهغ انراكذح ثُغ انسهغ انراكذح أو انكبسذح3 02

ٖاردة فدددي الجددهوس رقددٔ ) ٖار 8تذدديى الايا ددات الدد (  د ددداا  ص  تمدد  متٖسددِات  جا ددات متخدددوي القددىارات فددي ا سددد
ٖاكاة قيستهدا ) ٖافدر  ذدهة و لدٓ 51م4التجارية )تيشة الهراسة( تتعمر  الس (ذ حيدن كا دم  نمدل ا جا دات بهرجدة م

ٖافدددر  ذدددهة و لدددٓ بشدددداة 29م4%( وزيدددادة السايعدددات )56.5بشدددداة ) (ذ حيدددن كا دددم  نمدددل ا جا دددات بهرجدددة م
ٖقية )2م52) ٖافدددر  ذدددهة و لدددٓ بشدددداة (ذ حيدددن كا دددم  نمدددل ا جا دددات بهرجدددة م24م4%( وزيدددادة الحردددة الدددد
درجات( و وا يسثد  تمد  درجدات مقيداس  5فل   19م4%( وجسيعها تسثد الستٖسع السىج  ا تم  )مٕ 47.8)

ٖر ٖاكادة التِد ٖار التجارية يزدعٖص ا  دهاذ الستعمقدة  س ٖجيدا  لي ىت وتعشي  وا الشتيجة  ص  صحا  ا س ٖل والتكش
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ٖقي ٖفيى خدهمات وسدالد الدهفب ذ وزيادة حجٔ مايعاتهٔذ وزيادة الحرة الد ٖيداتهٔ الىليددية مدٕ وراء تد ة مدٕ   دٔ  ول
ٖيب والتذدجيب  االلكتىو يم تكتي  عه ا مٕ حين ا  سية حدل فجا ات  فىاد تيشة الهراسة ا  هاذ الستعمقدة  دالتش

ٖافر و لٓ بشداة )بديٕ 11م4) ٖلة )34ذ 31(ذ حين كا م  نمل ا جا ات بهرجة م  (ذ15م4%( مدٔ مىاتداة الددي
ٖافددر و لددٓ بشددداة ) ٖتيددة السدددتهمكيٕ )47.8حيددن كا ددم  نمددل ا جا ددات بهرجددة م (ذ وتميهددا 75م3%(  عدده ا ت

( وجسيعهدددا سدددجمم متٖسدددِات السىجحدددة 51م3ٖلة )ي( مدددٔ مخددداُى حسدددد الدددد57م3السردددمحة التجاريدددة لمددددٖر )
ٖار التجاريدددة يزدددعٖص  دددوا 18م4فلددد   41م3) ا  دددهاذ ضدددسٕ مدددا ي ( والتدددي بدددهور ا تعشدددي  ص  صدددحا  ا سددد

ٖن الثالددن مددٕ حيددن  ٖفيى خهمددة اسددتخهاش وسددالد الددهفب االلكتىو دديم  مددا فيسددا  تعمددر  السدددت ٖيدداتهٔ مددٕ وراء تدد  ول
ٖفيى خهمدة اسدتخهاش وسددالد الدهفب االلكتىو دي فتتسثدد فددي  ٖار التجاريددة مدٕ وراء تد   سيدة ا  دهاذ  صدحا  ا سد

( وتميهددا تردددىيف الددددمب 14م3(ذ مدددٔ  رتددداح القِدداب العددداش )38م3)ا  ددهاذ الستعمقدددة بتقميدده ومحاكددداة السشافددديٕ 
( و رتددداح الستحردددد تميهدددا مدددٕ القِددداب الخددداص 91م2( مدددٔ  دددداة ا رتددداح مدددٕ زيدددادة ا سدددعار )11م3الكاسدددهة )

ٖيدة تتجدم  حدٖ فجا دات 39م3فل   61م2(م وجسيعها سجمم متٖسِات مىجحة )مٕ 86م2) ( و كاى الشدل  الس 
 درجات تم  مقياس لي ىتم 3 دري والتي  تسثد  ال فىاد العيشة  حٖ 

 ( التهزيعات التكراية والنددمحم المئهية والمتهسطات الحدابية8جدول رقم )

 الؼببرة
هىافك  حكرار

 بشذة
 الأدري هىافك

غير 

 هىافك

غير هىافك 

 بشذة

الوخىسط 

 الحسببي

درجت 

 % الوىافمت

 انًىاكجخ
 - - 2 7 13 حكرار

2350 
يىافك 

 - - 8.7 30.4 56.5 % ثشذح

 انزمهُذ
 2 3 4 9 3 حكرار

 الأدرٌ 6360
% 13.0 39.1 17.4 13.0 8.7 

زَبدح 

 انًجُؼبد

 - 1 4 4 12 حكرار
2329 

يىافك 

 - 4.3 17.4 17.4 52.2 % ثشذح

 انزُىَغ
 - - 6 7 8 حكرار

 يىافك 2300
% 34.8 30.4 26.1 - - 

يراػبح 

 انسُىنخ

 - 3 4 4 11 حكرار
 يىافك 2305

% 47.8 17.4 17.4 13.0 - 

 انزشجُغ
 - 2 4 4 10 حكرار

 يىافك 2300
% 43.5 17.4 17.4 8.7 - 

 انًخبطر
 2 2 6 7 5 حكرار

 يىافك 6350
% 21.7 30.4 26.1 8.7 8.7 

 زَبدح األسؼبر
 4 3 7 2 4 حكرار

 الأدرٌ 2395
% 17.4 8.7 30.4 13.0 17.4 

 انزىػُخ
 - 2 8 3 7 حكرار

 يىافك 6335
% 30.4 13.0 34.8 8.7 - 

أرثبح  انمطبع 

 انؼبو

 1 5 8 4 3 حكرار
 الأدرٌ 6302

% 13.0 17.4 34.8 21.7 4.3 

أرثبح  انمطبع 

 انخبص

 2 6 8 3 2 حكرار
 الأدرٌ 2303

% 8.7 13.0 34.8 26.1 8.7 

زَبدح انحظخ 

 انسىلُخ

 - 2 2 6 11 حكرار
2322 

يىافك 

 - 8.7 8.7 26.1 47.8 % ثشذح

 

انًظهحخ 

 انزجبرَخ

 2 3 3 7 6 حكرار

 يىافك 6353
% 26.1 30.4 13.0 13.0 8.7 

 انسهغ انكبسذح
 2 5 5 7 2 حكرار

 الأدرٌ 6300
% 8.7 30.4 21.7 21.7 8.7 
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 اختبار فرضية الدراسة: 6 -08
اختبللار الفرضللية الرئيدللية لمدراسللة المتعمقللة بمللدد إدراك المدللؤولين فللي األسللهاق التجاريللة بمدينللة مرللراتة  

 لمدؤولياتيم االجتماعية تجاه المدتيمكين. 

ٖار التجارية قه يختمف تٕ الستٖسع ال ىضيذ  الختاار ال ىضية القالمة  كص متٖسع اتجا ات السدةوليٕ في ا س
م وتجدهر ا شدارة  شدا فلد  فيزداح الستٖسدع One- Sample T Test)اختاار ت لعيشة واحهة )فقه تٔ استخهاش 

ٖن  و الهرجدة الستحردد تميهدا مدٕ فجا دات  فدىاد العيشدةذ و لدٓ  ال ىضي الوي سٖذ يعتسه تميم في قيداس السددت
ٖافدددر  ذددددهة فلددد  1ضدددسٕ التقددده ى الم ْددددي  وزاص االسدددتاياص الخسددددة ) ٖافدددر  ذددددهة(م 5:نيددددى م  سعشددد  تخددددى : م

(5+1=62=3( م لولٓ فإص قيسة الستٖسع ال ىضي  ي)م 11م3) 

(  ص متٖسدِات ا جا دات الستعمقدة  ستايدى السددةولية االجتساتيدة 9حين تايٕ الشتالج السعىوضة  الجهوس رقدٔ ) 
ٖلة ) ٖافر و لدٓ بشدداة )15م4والستسثمة في )مىاتاة الدي %(  عده ا 47.8(ذ حين كا م  نمل ا جا ات بهرجة م

ٖتية السدتهمكيٕ ) ٖلة )75م3ت فل   41م3( وجسيعها سجمم متٖسِات السىجحة )51م3(ذ مٔ مخاُى حسد الدي
ٖتة )  t( وجسيعها  كادى مدٕ الستٖسدع ال ىضديذ وقديسٔ 18م4 ٖالي والتدي 13م3ذ 91م1ذ 33م4السحدد ( تمد  التد

ٖن ا  سيددددة  قددددد مددددٕ ) ٖن ا  سيددددة لاعدددده  (م15م1تكددددٖص  كاددددى مددددٕ القيسددددة الجهوليددددة وتشدددده مدددددت  اسددددتثشاء مدددددت
ٖار التجاريدددة   حددددل متٖسدددع فجا دددات  فدددىاد العيشدددة تهدددتٔ بتِايدددر  "السخددداُى"ذم و دددوا يعشدددي  ص السددددةوليٕ  ا سددد
ٖتية ولكٕ  ذ د مت اوتم وتايٕ الايا دات  يزدا  ٖلة الشقهية وتعه الت السدةولية االجتساتية   عاد مىاتاة  زمة الدي

ٖيدددة ) ص  شددداز داللدددة فحردددالية ت ٖن السعش ٖار العامدددة  دددهركٖص مددددةولياتهٔ 15م1شددده مددددت (  ص السددددةوليٕ  ا سددد
ٖتة )  tاالجتساتيددة تجدداا السدددتهمكيٕذ حيددن  ص قيسددة  ٖن  1م5السحددد (  كاددى   ثيددى مددٕ القيسددة الجهوليددة وتسدددت

ٖيددة ) ع فجا ددات (م والستٖسددع العدداش لجسيددب ا  عدداد يذدديى لم ددىر القميددد بدديٕ الستٖسددع ال ىضددي ومتٖسدد111م1معش
ٖار التجاريدة لده هٔ ا تسداش  السددةولية االجتساتيدة تجداا 76م1 فىاد العيشة ) (ذ و وا  هس تم   ص السدةوليٕ  ا سد

السدتهمكيٕ مسا  هس تم  فدراكهٔ  سدةولياتهٔ االجتساتية ولكٕ لديً بشدداة كايدىة جدهام لدولٓ  دتٔ رفدَ فىضدية 
ٖار التج ارية نيى مدهركيٕ لسددةولياتهٔ االجتساتيدة تجداا السددتهمكيٕذ وتقادد العهش القالمة  كص السدةوليٕ في ا س

ٖار التجاريدة مدهركيٕ لسددةولياتهٔ االجتساتيدة تجداا السدددتهمكيٕم  فىضدية ا مادات القالمدة  دكص السددةوليٕ فدي ا سدد
  سرددددىاتم(ذ والتددددي  ماتددددم التددددياش شددددىكات القِدددداب الخدددداص 2116و ددددوا  ت ددددر مددددب دراسددددة التىي ددددي وتخددددىوص )

 ةولياتها االجتساتية تجاا القزايا اال دا ية  في السجتسبم سد

 ( اختبار ت لعينة واحدة9جدول رقم )
One-Sample Test 

األبؼبد الخسىيميت للوسؤليت 

االجخوبػيت هي غرض حىفير 

 البيغ إلكخروًيب

Test Value = 3 الوخىسط الفرضي 

t 

 
Sig. 

 الوخىسط

 الحسببي

Mean 

Difference هخىسط

 الفروق

 1.05 4.05 000. 4.33 يراػبح انسُىنخ

 0.50 3.50 069. 1.91 رمهُم انًخبطر

 0.75 3.75 005. 3.13 رىػُخ انًسزههكٍُ

 0.30 3.80 000. 5.01 جويغ األبؼبد
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 تحمي  األسئمة المفتهحة: 08-7
ٖتيٕ تيشدددة  ٖحيٕ فتِدداء ال ىصدددة لمسددددتج الهراسدددة  إبدددهاء مالحْدددات كسددا سدددار الدددوكى الهدددهذ مدددٕ الددددةاليٕ الس تددد

ٖيى االسدتاياص مددتقاال والتعدىذ تمد  مييده مددٕ الايا دات التدي لدٔ  تِدىر لهدا االسدتاياصذ حيدن  ددتٔ  تدداته فدي تِد
 مقار تها مب  تالج التحميد للس مة الدا قةم

ٖح ا وس )س  ٖفيى خهمدة حدل االستاياص(ذ والوي  تعمر  ا ساا  التي تهفب فل  تد 11فيسا  تعمر  الدةاس الس ت
ٖافقدة مدب فجا دات  فددىاد  ٖلةم جدداءت ا جا دات م الايدب  بٖسدالد الدهفب ا لكتىو دي مدٕ  جددد التامدل تمد   زمدة الددي
العيشة التي وردت في تحميد الدةاس الددابرذ حيدن يعديي  فدىاد العيشدة   دٔ ا سداا  فلد  مدداتهة السددتهمكيٕ فدي 

ٖلة الشقهيةذ وكولٓ مدٕ ا سداا   ي ٖفى الدي ٖجيدا وزيدادة الحردة نيا  ت ٖل ٖاكادة التكش زدا زيدادة حجدٔ السايعدات وم
ٖقيةم كسددا  ددإ  ددوا االتتقدداد فجا ددة  فددىاد العيشددة حددٖس الدددةاس التددالي )س  حدددل االسددتاياص( والددوي  تعمددر  12الددد

ٖفيى خهمة وسالد الدهفب االلكتىو دي  ٖار التجارية تيشة الاحن وتحٖس دوص ت ٖاجم  صحا  ا س ٖتات التي ت الرع
ٖافر واض  مٕ الكثيى مدٕ فجا دات  فدىاد العيشدة لمت ٖإُم حين كاص ت ٖلة التي يعا ي مشها الس امل تم   زمة الدي

ٖتات ا خدىن  ٖد الساىمدة معهدٔذ وكدولٓ  عدَ الردع ٖتات تهش فلتياش السرارذ التجارية  دالعق تم   ص   ٔ الرع
مثددد ا قِدداب االتردداالت الستكددىرة وا قِدداب  مثددد ا وضدداب التقشيددة والاشيددة التحتيددة الرددعاة التددي تسددى بهددا الدداالد
ٖاُشيٕ  الخهمات االلكتىو ية الحه ثةم  الكهىتاء وتهش وتي جسيب الس

ٖحدةذ وتالسقار دة مدب فجا داتهٔ الكسيدة   اخترار مٕ خالس تحميد مزسٖص فجا ات   فىاد العيشدة لهدوا ا سد مة الس ت
ٖار التجاريدددة والسدددد ةوليٕ فيهدددا  دددهركٖص مددددةولياتهٔ االجتساتيدددة تجددداا الددددا قة ذ يس دددٕ القدددٖس  ص  صدددحا  ا سددد

 مداتهة السدتهمكيٕ ولكٕ في حهود فم ا ياتهٔ الستاحةم

 :  تالج الهراسة -03
 يس ٕ تىس   ٔ الشتالج التي تٖصمم فليها الهراسة تم  الشحٖ التالي:

ٖار التجاريددة )بشددداة متٖسددِة( لسدددةولياتهٔ االجتساتيددة تجدداا م1 ٖفيى  فدراز السدددةوليٕ  ا سدد السدددتهمكيٕ تشدده تدد
 خهمات الايب االلكتىو يم

ٖفى مختمف خهمات استخهاش وسالد الهفب االلكتىو يم م2 ٖار التجارية ال ت  بيشم الشتالج  ص ا س
ٖفيى مثد  وا الخهماتم  م3 ٖار التجارية نيى مِس شيٕ تشه ت   وضحم الشتالج  ص  نماية  صحا  ا س
ىليدي  تهش مرهاقية السرارذ التجارية في فجىاءات دفب الشقهية  ّهىت الشتالج  ص تهش االُس شاص ساام ال م4

ٖارم   صحا  ا س

 أىم التهايات: -04
 مٕ خالس الشتالج التي تٖصمم فليها الهراسةذ  ٖصي الااحثاص  التي:

ٖفداء  التياماتهدا تجدا م1 ٖلة مٕ قاد مرىذ ليايا السىكيي لمقياش بدهور ا فدي ال ا دتٔ ومه السرارذ التجارية  الدي
ٖفىوص خهمات  الايب بٖسالد الهفب االلكتىو يم ٖار التجارية الو ٕ     صحا  ا س

ٖالهٔ الشقهيدة فدي السردارذ التجاريدةذ و لدٓ مدٕ خدالس مختمدف  م2 ٖاس ورجاس ا تسداس  إ دهاب  مد فقشاب ر س ا م
 الٖسالد الستاحةم
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ٖجيا تزسٕ استسىار العسد بٖسا م3 ٖل ٖتة بتكش لد الهفب االلكتىو ي ودوص تكسيً بشية تحتية فلكتىو ية مرح
 ا قِابم

ٖار التجارية  م4 لمتعاوص ولتعييي السدةولية  -تاى نىفة التجارة والرشاتة مثال  -التشدير بيٕ  صحا  ا س
ٖلةم  االجتساتية تجاا السدتهمكيٕ وخاصة في الْىوذ االستثشالية مثد  زمات  قٍ الدي

ٖش السدةو  م5 ٖار التجارية  س ه ٖتية وتثقيف  صحا  ا س لية االجتساتية تجاا السدتهمكيٕ مٕ خالس ت
ٖتة مسا  ييه مٕ فدراكهٔ لسدةولياتهٔ االجتساتيةم   السحاضىات والشهوات وال عاليات الستش

 المراجع:
 أوال: المراجع العربية:

 )أ( الكتدمحم:

ٖ اعددة ٖير الحدده ن بدديٕ الشْىيددة والتِايددرذ ط 2112ذ تادده العييددي مرددِ   ) ب ذ )تسدداص: دار 3(ذ ماددادا التددد
ٖزيب(م   السشا ج لمشذى والت

(ذ ا ورار التجاريدددة والعسميددات السرددىفيةذ )تسددداص: الددهار العمسيددة الهوليدددة لمثقافددة والشذدددى 2111اكددىاش يامددالكي )
ٖزيب(م  والت

دالفذ 2114ي جيذ دمحم فهسدي )الاىواريذ  يار تاهالسجيه و الا ٖير: الس دا ئ وا سدً والّٖ (ذ اسدتىاتيجيات التدد
ٖزيب(م1ط  )تساص: دار والد لمشذى والت

ٖر و نشيددةذ السهددهي الِددا ى و شددالبيذ تسددى الاهمددٖس ) ٖش 2115الددهرويٌذ دمحم تاشدد (ذ الاحددن العمسددي فددي العمدد
ٖيى(م)ُىابمً: 1ا دارية والسالية: ا سً والس ا ئ والتسا جذ ط شي لماحن والتِ  الس تل الُٖ

ٖاحذ  ادر شعااص ابىا ئ ) ٖد الاالستي ية وامى السعامالت االلكتىو ية تم  السىاجعة الهاخمية في 2116الد (ذ الشق
 الاشٖز التجاريةذ )تساص: الهار الجامعية(م

ٖامىةذ دمحم تادددددههللا ) ٖير بددددديٕ الشْىيدددددة والتِايدددددرذ ط 2112العددددد دار حامددددده لمشذدددددى ذ )تسددددداص: 1(ذ  حدددددٖث التدددددد
ٖزيب(م  والت

(ذ السدددةولية االجتساتيددة و خالقيددات ا تسدداس: ا تسدداس 2111الاددالايذ ُددا ى محدددٕ و العددامىيذ صددال  دمحم )
ٖزيب(م 3والسجتسبذ ط  )تساص: دار والد لمشذى والت

ٖزاد تاددهالىحسٕ) العىتيددة الستحددهة (ذ التشسيددة السدددتهامة: ا ُددار العدداش والتِايقددات دولددة ا مددارات 2119الهيتدديذ  دد
ٖ جاذ ط اي :مىكي ا مارات لمهراسات والاحٖث االستىاتيجية(م1 س  ) بّٖ

 (ذ قزايا اقترادية معاصىة )االس شهرية: كمية التجارةذ جامعة االس شهرية(م2115تاهالقادرذ دمحم تاهالقادر)

ٖد االلكتىو ية ر ية مدتقامية )االس شهرية:2117نشاشذ شىيف دمحم )  دار الجامعة الجه هة(م ( مح ْة الشق

ٖير" الس ا ئ وا سً والساادا"ذ ط2111نشيةذ الِا ى السههي ) ٖحة(م1(ذ التد  ذ )ُىابمً: الجامعة الس ت

ٖزيب(م2115دمحمذ ّا ى  ريى) ٖير االلكتىو يذ )تساص: دارالحامه لمشذى والت  (ذ التد
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 )أل( الدوريات:

السخدداُى الساليددة فددي  (ذ2117ذ ١ب  ١٢اددهالعيييذ ش الاحِيِدديذ تاددهالىحئ الذددحات )مجمددة جامعددة السمددٓ ت
ٖاجدددم الدددشْٔ السردددىفيةم )جدددهة: كميدددة  ٖتات فدددي التجدددارة ا لكتىو يدددة ككحددده التحدددهيات التدددي ت  ْدددٔ السدددهف

 (م79- 45االقتراد والتجارةذ ص صذ 

(ذ 2116ذ 2ذ تهد 4التىي يذ فتحي الِا ى و  ازيشةذ ادمحم مرِ   )مجمة  دراسات االقتراد وا تساسذ مجمه
تقيدددئ وتحميدددد مسارسدددة مشْسدددات ا تسددداس لمسددددةلية االجتساتيدددة "دراسدددة تِايقيدددة تدددٕ شدددىكات القِددداب 

ٖش الدياسية: جامعة مرىاتةذ   (م59-43الخاص في مه شة مرىاتة"ذ ) كمية االقتراد والعم

ٖا جيذ ابي سعيه )مجمة  تشسية الىافه ٕ ذ مجمه  ٖمات السدةول2111ذ 63ذ تهد 23اله  ية االجتساتية فدي ( مق
ٖيقيذ )كمية ا دارة واالقترادذ جامعة السٖصدذ ص  ٖر التد  (م37-25السشْ

ٖاذذ مح دٖح حسدهوصذ )مجمدة تشسيدة ( مدهن ادراز مدهراء الذدىاء 2118 ذ 92 ذ تدهد31 الىافده ٕذ مجمده الرد
ي ددة الذددىاء دراسددة اسددتِالتية فددي تددهد مددٕ الذددىكات الرددشات ية فددي لمسعددا يى االخالقيددة والسهشيددة لّٖ

ٖنم )كمية  (م 129 -111صذ -السٖصدذ ص جامعة -واالقتراد  ا دارة محافْة  يش

ٖةذ جمٖس )مجمة دراسداتذ تدهد  ( تليدات الدهفب الحه ثدة فدي السةسددات الساليدة الجيالىيدة 2117مدارس  29بٕ قذ
ٖير االلكتىو ددي  ٖاطذ ص (ومدددا ساتها فددي ا تذددار اسددتعساس التددد  صذ -جامعددة مميجدديذ جامعددة االندد

 (م85-113

  زمدة مدٕ لمحده كزليدة ا لكتىو دي (ذ  الدهفب  2117ذ JFBEشدا ل دمحم )مجمدة اقترداديات السداس وا تسداسذ 
ٖلة ٖد في واكتشاز الدي  (م223-211صذ  -الجيالىيذ ) ص االقتراد الشق

ٖش  ادهاد كميدة محددٕذ تاممدة )مجمدة  العىاقدي السددتهمٓ ( ادراز2111ذ 28 تدهد الجامعدةذ االقتردادية لمعمد
ٖلية  (141-115ذ ) لمذىكات االجتساتية لمسد 

ٖدذ مجمدده  ٖاجددم التجددارة 2ذ تددهد14مددىوة كامددد مرددِ    حسددهذ )مجمددة جامعددة السمددٓ سددع ٖتات التددي ت (ذ الرددع
 (م326 - 291ص  –االلكتىو ية العىتية مٕ وجهة  ْى اصحا  الستاجى االلكتىو ية العىتية ذ ص 

 ))( المؤتمرات والندوات:

سيددد وكهيشددةذ رشدداشذ )السمتقدد  الددهولي الىا ددب حددٖس ترددى ة  ْدداش الددهفب فددي الاشددٖز الجيالىيددة واشدد الية  حسددهذ ج
(ذ  ِاقدة ا لتسداص 2111ابىيدد  27-26تىس تجار  دوليدةذ -اتتساد التجارة االلكتىو ية في الجيالى

ٖلة فدي ال جيالدىذ  )الجيالدى: كٖسيمة مٕ وسالد الدهفب فدي الجيالدىذ ا ْسدة الدهفب االلكتىو دي و زمدة الددي
 السىكي الجامعي خسيً مميا ة(م

الت  ٖمدددددة السرددددىفية الجيالىيدددددة والتحددددد شي حدددددٖس السشْ ٖشذ )السمتقددددد  الددددُٖ ٖقسددددد خيددددى الددددده ٕذ معِددددي هللا و دمحمذ ب
ٖاقددددب والتحددددهياتذ  –االقترددددادية  ٖماتيددددة والجهدددداز الاشكدددديذ حتسيددددة 2114ديدددددساى  15و  14ال ( السعم

ٖيى الخهمات السرىفيةذ )الج ٖش ا جتساتية  جامعة الذمف(متِ ٖش ا  دا ية و العم  يالى: كمية العم
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ٖدذ  حسه السددتهامة  التشسيدة ومدتقاد الدياسات االقترادية :حٖس ا وس الهولي العمسي  حسه )السةتسى سعه مدع
ٖلة 2117ديدساى  – 13-11 ليايا في دراسة حالة مردىذ  –( ذ وسالد الهفب االلكتىو ي و زمة الدي

 ٖرية )الخسً: كمية االقتراد والتجارةذ جامعة السىقل(مالجسه

ميشدددة خمي دددةذ )السمتقددد  الدددهولي الىا دددب حدددٖس تردددى ة  ْددداش الدددهفب فدددي الاشدددٖز الجيالىيدددة واشددد الية اتتسددداد التجدددارة 
( الردديىفة االلكتىو يددة كسددهخد 2111ابىيددد  27-26تددىس تجددار  دوليددةذ -االلكتىو يددة فددي الجيالددى

 وترى ة الاشٖز الجيالىيةذ )الجيالى: السىكي الجامعي خسيً مميا ة(م لتا يد

دمحم ذ العىيادددي و تادددهالقادر ذ لحدددديٕ )السمتقددد  الدددهولي الىا دددب حدددٖس تردددى ة  ْددداش الدددهفب فدددي الاشدددٖز الجيالىيدددة 
(ذ ا ْسدة 2111ابىيدد  27-26تىس تجار  دوليةذ -واش الية اتتساد التجارة االلكتىو ية في الجيالى

ٖلة في الجيالىذ )الجيالى: السىكي الجامعي خسيً مميا ة(ماله  فب االلكتىو ي و زمة الدي

 )د( الرسائ  العممية: 
ٖيقي"ذ دراسددة تحميميددة لراء تيشددة مددٕ السدده ىيٕ 1996الا ددىيذ مددامى ياسددى) ٖر تددد (ذالسدددةولية االجتساتيددة  سشْدد

ٖزارة الرددشاتة والسعدادصذ  ُىو  ٖرة(ذ كميددة ا دارة العدامميٕ فددي السشذددزت التا عددة لدد ٖراا )نيددى مشذدد حددة دكتدد
 واالقترادذ جامعة  اهادذم

ٖيقية ( ا  عداد2113الحسدهيذ فدةاد دمحم حددٕ )  رضدا تمد  وا ع اسداتها االجتساتيدة لمسشْسدات لمسددةولية التدد
 السردشعة مدٕ السشْسدات تيشدة فدي والسددتهمكيٕ السده ىيٕ مدٕ تيشدة لراء تحميميدة السددتهمٓ: دراسدة

ٖرية في الاوالية لمسشتجات ٖراة ذ الجامعة السدتشرىية:  اهادم الجسه  اليسشيةذ رسالة دكت

ٖيقية لمسددةلية االجتساتيدة كسدا  دهركها السددتهمٓ ال مددِيشيذ 2111حجاويذ  ياسسيٕ ) ( ا  عداد ا خالقيدة التدد
ٖريًذ جامعة الشجاح:فمدِيٕم   حن تخىج لشيد الا ال

ٖالدر التجدارة اال2111رشيه تدالش ) ٖرة(ذ االكاديسيدة ( ت ٕ العىتديذ رسدالة ماجددتيى )نيدى مشذد لكتىو يدة فدي الدُٖ
 العىتية لمتعمئ العاليذ السسمكة الستحهة م

ٖرذ الرددديىفة االلكتىو يدددة كسدددهخد لاشددداء االقترددداد الىقسدددي فدددي الجيالدددىذ رسدددالة ماجددددتيى )نيدددى  فىيدددهة بدددٕ مشرددد
ٖش االقتراديةذ جامعة ورقمةم ٖرة(ذ كمية العم  م71ذ صذ 2111مشذ

 :)و( االنترنت

( دور 2114مددا ٖ  21السِمددل )وزارة الرددشاتة والتجددارة الخارجيددة واالسددثسارذ مرددىذ تادده ا سددىجذ حددديٕ
ٖفى تم  االتشى م: ٖدنم مت  السدةولية االجتساتية لمذىكات في تشسية السجتسب الدع

post_20.html-http://elasrag.blogspot.com/2014/05/blog 

ٖقيم ليايا 14:31الداتةذ  2117-8- 15تاريخ الييارة: الثالماء   .بت
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http://elasrag.blogspot.com/2014/05/blog-post_20.html
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 (0ممحق رقم )

 أسماش الدادة المحكمين ألداة القياس "االستبيان"
 الذ ى وخالٍ التقه ى لمدادة السح سيٕ و ٔ:في  وا السقاشذ يقهش الااحثاص كامد 

ٖير  الجامعة ا رد يةم م1   مد دمحم ابىا ئ تايهاتذ قدٔ التد
ٖير   مية فدارة ا تساس  الجامعة م2 ٖرذ قدٔ التد  ا رد يةم  مد  ا ي حامه الزس
ٖاذذ كمية ا دارة واالقتراد  جامعة السٖصدم م3   مد مح ٖح حسهوص الر
 يً قدٔ التاريخذ كمية التىتية لماشاتذ الجامعة العىاقيةمامشمد ساجهة دمحم زكيذ رل م4
ٖحذ قدٔ االقتراد  جامعة مرىاتةم م5   مد تسى تثساص زرم
 دم حدٕ تم   اماصذ  ستا  مداته  قدٔ ا دارة  جامعة مرىاتةم م6
ٖير  جامعة مرىاتةم م7 ٖلهةذ محاضى  قدٔ التد  دم تاهالعييي مرِ   ال
ٖراة  م8 شية لمش ع والاازذ متعاوص  الجامعات  دم تاههللا كىئ ال ارسيذ دكت في فدارة ا تساسذ السةسدة الُٖ

 الميايةم
ٖير  جامعة مرىاتةم م9  امتِية  ٖسف الهريشيذ محاضى مداته  قدٔ التد
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Abstract 

The aim of this study is to reveal to what extent managers at mall markets in Misurata in 

Libya recognize and can apply social responsibility through helping customers by using 

electronic payment methods. A questionnaire designed by researchers was conducted for 

collecting data; (58) questionnaires were distributed to managers and owners at mall 

markets. By descriptive statistics and One- Sample T Test, the results revealed that managers 

and owners at mall markets provide electronic payment methods, especially banks cards 

method. However, they are concern and untrusted on banks. Recommendations, theoretical 

and practical implications, and future research were stated3 

Key words: Electronic Payment methods, Social respobility, Mall markets, Liquidity crisis 

 


