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 لكترونيتجاة طرق الدفع األأردنيين العوامل المؤثرة على مواقف المستهلكين األ

 )دراسة تطبيقية في االردن(

 إعداد

 محمد مروان صالح البدوي

 المشرف

 االستاذ الدكتور محمود جاسم الصميدعي

 الملخص

 هردنيين اتجامعرفة العوامل المؤثرة على مواقف المستهلكين األ لىإهدفت هذه الدراسة 

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المستند على ، ردنطرق الدفع االلكتروني في األ

واختبار صحة الفرضيات  ية،يدانية للحصول على البيانات من مصادرها الرئيسالدراسة الم

عملية الدفع  منهدف التعرف على مواقف المستهلكين األردنيين بجابة على تساؤالتها واإل

من خالل استبانة تم تصميمها  ،االلكترونيتكرار الشراء عن طريق الدفع عملية االلكتروني على 

 .المتبعةمية في ضوء الخطوات العل

استخدم الباحث المنهج الوصفي لغرض وصف استجابات المستهلكين األردنيين الحاملين 

لبطاقات الدفع االلكتروني، حول تقييمهم للعوامل المؤثرة على المواقف نحو طرق الدفع 

المرجعية، الجماعات  ،االمـان ،االستخدام دوافع، الثقـة ،الشرائية العادات) االلكتروني المتمثلة بـ

 االلكتروني.وكذلك تقيمهم لطرق الدفع ، (والمعرفة

كما تم استخدام المنهج التحليلي لغرض قياس وتحليل العوامل المؤثرة على موقف 

المستهلكين اتجاه طرق الدفع االلكتروني.  يتكون مجتمع الدراسة من كافة المستهلكين األردنيين 

جاز الدراسة التحليلية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار نالحاملين لبطاقات الدفع االلكتروني إل



 ن

عينة مالئمة من بين المستهلكين األردنيين من حملة بطاقات الدفع االلكتروني اذ بلغت العينة 

( استمارة استبيان على المستهلكين المشمولين 500( مستهلكا. بعد ذلك تم توزيع )500المختارة )

تدقيق  وبعد، (%86.2( استمارة استبيان وبنسبة بلغت )431حيث تم استرجاع ) ،بالدراسة

جراء التحليل ( استمارة استبيان لعدم صالحيتها إل29االستمارات المسترجعة تم استبعاد )

ن العدد المسترجع والصالح للتحليل إوعلية ف ،فيهااالحصائي بسب نقص المعلومات الواردة 

 استبيان.( استمارة 402االحصائي بلغ )

 :ليما يالى  توصلت هذه الدراسة

تعميق إدراك المستهلكين األردنيين الحاملين لبطاقات الدفع اإللكتروني، حول محور  .1

 ضمن العوامل المؤثرة على مواقف المستهلكين. ة)دوافع االستخدام( الوارد

تعزيز وعي وإدراك المستهلكين األردنيين الحاملين لبطاقات الدفع اإللكتروني، بعدم  .2

 االتقليدي، ومعوبة في التعامل مع الدفع اإللكتروني ألنهم معتادون على الدفع الص

 .البنك من خدمات للدفع اإللكتروني لهم بشكل صحيح مما يولد لديهم الثقة به هيقدم


