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  رــــالشك
  

َ بال مَ لَ َع الذي  مینالَ ب العَ رَ هللا  مدُ الَح  مین األَ  ولِ ُس الرَ  على المُ والَس  الةُ ، والَص علممالم یَ  االنساَن  مَ لَ َع  مْ لَ ق

  .یامینر المَ ه الغُ صحابِ وَأ یبینالطَ  یتهِ لى آل بَ یدنا محمد وَع َس لین، رَس اتم المُ نبیاء وخَ ید األَ َس 
  

 وضوعِ مَ  تمامِ اهللا علي بإِ  نَّ مَ  ادتي بأنّْ عَ مدى َس  عْن  عبیرِ التَ  عْن  لیعجزانِ  الكالمِ  وسحرَ  البیانِ  روعةَ  إنَّ 

نَّ  ،دراستي ِ  قدیرِ التَ  وُجلِ  الشكرِ  رِ قدم بوافتَ َأ روري أنّْ واعي ُس دَ  مْن لَ  هُ وإ َ  لهُ  كاْن  ْن مَ ل ْ في إِ  ضلالف هذا  مامِ ت

 واقعْ ال رضِ على أَ  ةٍ وجودَ مَ  قیقةٍ إلى َح  قلِ العَ  كنوناِت في مَ  نةٍ َض حتَ مُ  كرةٍ فِ  ردِ َج مُ  ه مْن تِ مَ رَج وتَ  ملِ العَ 

 اعلى هذ شرَف كتور حمزة سلیم خریم الذي أَ الدُ  ِمنهم بالذكرِ  خُص رام وأَ ي الكِ ذتْ ساتِ ألَ  كرالشُ  كر كلَ فالشُ 

كتوره عبیر الفاعوري كتور نضال الصالحي، والدُ الدُ  شةناقَ جنة المُ ضوي لَ ر ُع شكُ أَ  أّنْ  ودُ ما أَ ، كَ لمْ العَ 

ما َجِزیل الُشكر، والتَقدیر، واالْحتِرام،  ُ ه ِ ذَ كَ و فََل ِ الشُ  زیلَ َج  قدمُ ك أُ ل   .الئيمَ زُ  دني مْن ساَع  ل مْن كُ كر ل

  

  میعاً وفیق لنا َج التَ  سأل اهللاأَ و هذا 
  

  

  

  

  

  



 ه  

  اإلهداء

  

 ...جهدي ُأهدي ثمرةَ مشوارًا جدیدًا أود أن  أبدفي نهایة مشواري هذا أل

  

 لشمسِ ا َب رَ  عاودَ  عانيرَ   ْن إلى مَ ....  ظرًا نتَ ریقي مُ لي طَ  دَ هَّ مَ  ْن إلى مَ ...  خرًا فتَ مُ  هُ إسمَ  حملُ َأ ْن مَ إلى 

 .بي العزیزأَ .... ............................والقمر 

 

َ  ْن لى مَ إ ... . رضعتني وحها أَ ن رُ مْ ضعتني وَ وَ  ْن إلى مَ .  ...   تايفَ شَ   المسیُ  ْن أَ   لَ بْ واء قَ الدَ  رَ جرعت مُ ت

َ اركتني َس شَ  ْن إلى مَ    .بیبهمي الَح أُ ..... .... الیالي رَ ه

  

موا َس ل ورَ عوا بي األمَ رَ َز  ْن یاة إلى مَ یاحین الَح كریات ورَ ادیل الذِ نَ إلى قَ .. ..لجأي دي ومَ نَ كانوا َس  ْن لى مَ إ

  .خوتي األوفیاءإِ .................... جاة ریق النَ لي طَ 
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  المحتویاتقائمة 

  

ــالموض ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ   الصفحة  وعــــ

  أ  العنوان
  ب  التفویض

  ج  قرار لجنة المناقشة
  د  الشكر

  ه  اإلهداء
  و  قائمة المحتویات

  ط  قائمة الجداول
  ك  قائمة الملحقات

  ل  الملخص 
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  الرقمیة المقرصنة لشراء المنتجات مستهلكالعوامل المؤثرة على نیة ال

   ب الجامعات في مدینة عمانوجهة نظر طالمن  

  دادــــــإع

 شریف عبداهللا المعایطه

  رافـــــــــــــــإش

  حمزه خریم. د

  الملخص 

، والثقافي األخالقيالمخاطر المدركة، العامل ( المؤثرةِ  العواملِ معرفة هذه الدراسة إلى هدفت         

وتحدید أولویات  ،لشراء للمنتجات الرقمیة المقرصنةعلى نیة ا )التشریعات والقوانین، المنافع المدركة 

مجتمع الدراسة  یتألفو . على نیة الشراء همیةأكثر العوامل األ استكشافلعوامل من خالل ا تلك تأثیر

إلجراء الدراسة جامعات ) 5( ختیارحیث تم ا ،الخاصة في مدینة عمان االردنیة الجامعات لبةمن ط

 من عینة الدراسة وتكونت، والزیتونة ،اإلسراءو  ،البتراو  ،العلوم التطبیقیةو  ،األوسطالشرق  :وهي علیها

المخاطر (للمخاطر المدركة وتوصلت الدراسة الى وجود أثر ذي داللة احصائیة . طالب) 750(

 ، والمنافع المدركة)الشخصیة معاییرال، األخالقي اإللتزام( الثقافي و  األخالقي ، والعامل)المالیة

عدم وجود أي تأثیر للتشریعات و . )α ≥ 0.05( عند مستوى داللةشراء العلى نیة  )ة، السعرــالسهول(

وخلصت الدراسة الى مجموعة من  ).α ≥ 0.05( داللةشراء عند مستوى الن على نیة والقوانی

یجب على الجامعات تزوید الطلبة بالبرمجیات المرخصة التي تدعم مساقاتهم : التوصیات أبرزها



 م  

ویجب على الجامعات توعیة الطلبة حول المخاطر الناتجة عن  كما .التعلیمیة في تخصصاتهم

التعامل بإدخال مساقات مرتبطة بأخالقیات  تقوم الجامعات ْن أَ و . استخدام المنتجات الرقمیة المقرصنة

 .المعلومات في الخطط الدراسیة للطلبة في كافة االختصاصاتمع تكنولوجیا 
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Factors Influencing Intention of Consumers to Purchase Pirated 
Digital Products 

From The Perspective of University Students In Amman City 
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Supervisor 
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Abstract 

      The aim of this study is to identify the factors (Perceived Risks, Ethical 
and Cultural Factor, Legislation and laws, and Perceived Benefits), that 
influence consumers intention to purchase pirated digital products. The study 
population consists of students in private universities students in the city of 
Amman. Five universities have been selected, namely; Middle East 
University, Applied Science University, Petra University, Al-Isra University, 
and Al-Zaytoneh University. The sample of  the study consist  (750) students. 
The main results of this research were as follows: there was a significant 
influence of perceived financial risk dimension from the perceived risk. 
Regarding the ethical and cultural factors both dimensions, subjective norms 
and moral obligations were significant. Regarding perceived benefits both 
dimensions as well (price and convenient) were significant. Finally, there was 
no significant influence of Legislation and laws on consumers' intention to 
purchase pirated digital products. Many recommendations were provided at 
the end of this study which include that universities are required to provide 
students with legal software required for their studies, and make them more 
aware about the risk of using illegal and pirated software        
 

Keywords: Pirated digital products, perceived risks, ethical and cultural 

Factor, Legislation and laws, perceived benefits, Purchase intention. 
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  الفصل األول

  مقدمة الدراسة 
  

  مقدمة) 1 . 1(

العلمیة و  التجاریة،و  صناعیة،ال جمیع المجاالت في كمبیوترالبعد التقدم العلمي الذي حققه اختراع 

هناك  صبحأ كمبیوترالومع التطور في مجال االتصاالت بشكل عام  واالتصاالت المرتبطة ب وغیرها،

ومن هنا  ،ً وتطبیقاته واالنترنت متزایدا كمبیوترالصبح االعتماد على أو  خر في جمیع القطاعات،آتطور 

 ؛فأصبحت المعلومات في خطر دائم، لتطور التكنولوجيلاإللكترونیة كنتیجة سلبیة برزت ظاهرة القرصنة 

وبالتالي  ،واحدةخرى التي ترتبط عبر الشبكة الجهزة األلى األإخول مكانیة الدّ إجهاز یعني  ألن اختراق أيِّ 

  . خرىنواع الجرائم األأ باقي خطورة عن تقلُّ یمكن اعتبارها جریمة ال 
  

الخسائر المالیة  إال أنَّ  ،اإللكترونیةول للحد من القرصنة الرغم من الجهود التي تبذلها الدّ على 

دراسة السادسة التي قام بها االتحاد العالمي لمنتجي الوفق ، و رعن هذه الظاهرة في تزاید مستم الناجمة

) 48(، مقابل 2008دوالر حتى نهایة العام  ملیارَ ) 53(خسائر القرصنة بلغت  ّن إ، ف البرمجیات التجاریة

معدل قرصنة البرمجیات العالمي ارتفع من  ها أنَّ نفُس  راسةُ ذكرت الدَّ و  ،ملیار دوالر في العام الذي سبقه

من خالل الدراسة السنویة التاسعة لالتحاد أیضًا و  ،2008٪ في عام 41إلى  2007٪ في عام 38

التي نتجت عن هذه الظاهرة في العالم من خالل  ن الخسائرَ إف  ،العالمي لمنتجي البرمجیات التجاریة

حتى نهایة  ملیار دوالر) 63.4(قد بلغت انوني لبرامج الكمبیوتر وغیرها، أعمال النسخ غیر الق

برامج الكمبیوتر  صدر اتحاد منتجيأوقد  %.42لقرصنة البرمجیات  العالمّي  لُ ، وكان المعدَّ 2011العام
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الدراسة السنویة الثامنة  تطویر برامج الكمبیوتر العالمیة التجاریة، الهیئة العالمیة التي تمثل كبرى شركات

 عّدت بالتعاون معدولة وأُ )  116(حول القرصنة ألجهزة الكمبیوتر الشخصیة، حیث غّطت هذه الدراسة 

وهي المتخصصة في مجال توفیر  )International Data Corporation( شركة البیانات الدولیة

خدمات دراسة السوق والخدمات االستشاریة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت حیث احتل 

في سنة % 57األردن المرتبة التاسعة بین دول الشرق األوسط وأفریقیا، بمعدل قرصنة برمجیات بلغ 

بما یقل عن معدل القرصنة في الشرق األوسط وأفریقیا ، و 2009وهي نفس النسبة التي بلغها في  2010

  .بمقدار نقطة مئویة واحدة

  

من أقراص الفیدیو الرقمیة  ) 30.000(  وقد قامت دائرة المكتبة الوطنیة بمصادرة حوالي

)DVDs(واألقراص المدمجة ، )CDs ( وهو أعلى 2013والكتب المقرصنة في الربع األول من عام ،

عدد مخالفات حقوق الملكیة  نَّ أَ و  ،2012األشیاء المضبوطة خالل نفس الفترة في عام من % 20بنسبة  

حالة خالل الفترة من ینایر إلى مارس من  ) 120( بلغ ) Intellectual Property Rights(الفكریة 

وفي ، 2012یها خالل نفس الفترة في عام لإمن الحاالت المشار % 15على بـنسبة أوهو  ،2013عام 

 )14(وأقراص الفیدیو الرقمیة والكتب إلى حوالي  األلعابال البرمجیات المقرصنة، بلغ حجم التجارة بمج

، 2011في عام % 1ارتفعت قرصنة البرمجیات في األردن بنسبة و  ،2012في عام  ردنيٍّ أ ملیون دینارٍ 

نة البرمجیات في ولكن كان معدلها ال یزال من بین أدنى المعدالت في المنطقة، وقد بلغ معدل قرص

لدراسة السنویة ل وفقاً  2009و 2010في كل من عام % 57، مقارنة مع 2011في عام % 58المملكة 

  ).The Jordan times, 2013 ( التاسعة من قبل منتجي برامج الكمبیوتر التجاریة
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نَّ  ،شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة نیةهذه الدراسة تساعد على فهم العوامل التي تؤثر في  نَّ إ  وإ

الحد من  فيساعد تراء للمنتجات الرقمیة المقرصنة، عملیة الفهم لتلك العوامل وكیفیة تأثیرها على نیة الش

 اهذ نَّ إ و ، قلیلةٌ  في هذا الموضوع على المستوى العربي الدراساِت  نَّ أَ من الجدیر بالذكر و  .هذا الظاهرة

من مبررات القیام بهذه  نَّ أَ ویرى الباحث ، في العالم العربي حقه بشكل كافٍ  النوع من الدراسات لم یأخذ

ستهلك للمنتجات الرقمیة الدراسة هو الفهم الواضح لتأثیر كل عامل من هذه العوامل على نیة شراء الم

  . من هذا السلوك  تحدُّ  حلولتأثیر یمكن الوصول الى للومن خالل الفهم الواضح  ،المقرصنة
  

لرقمیة المقرصنة في هذه الدراسة سیتم استعراض العوامل المؤثرة على نیة المستهلك لشراء المنتجات ا     

لها  یكون نَّ أَ  یمكنومن العوامل التي ، الخاصة في مدینة عمان االردنیة الجامعات بةعلى عینة من طل

 األخالقيالعامل و  ،عامل المخاطر المدركة ،المقرصنة تأثیر على نیة المستهلك لشراء المنتجات الرقمیة

إلى عرض الدراسة تتوعامل التشریعات والقوانین وس ،منها وابعاد كل عامل عامل المنافع المدركة، و والثقافي

   .لك للمنتجات الرقمیة المقرصنةستهعلى نیة شراء الم من العوامل السابقة الذكرمدى تأثیر كل 
  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها) 2 . 1(

كما و  ،عنه في جمیع مناحي الحیاة االستغناُء  ال یمكُن حیث  صبح ضرورةً أ كمبیوترال استخدامَ  نَّ إ

یمتلك جهاز  شخصٍ  كلِّ  نَّ إومن خالل ذلك ف ،والبرمجیاتمن المعدات  یتكوُن  كمبیوترال فإنَّ معروف  هو

  ،غایاته من استخدامهاق یعماله وتحقفي إنجاز أالبرمجیات التي تساعده  یستخدم ْن أ ال بدَّ  كمبیوتر

 ،ملفات الفیدیو واأللعاب، خرى مثل برامج الملفات الصوتیةتجات الرقمیة األالمن أْن یستخدم ویمكن أیضاً 
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بشكل قانوني وفقًا لقوانین حمایة ال إو تحمیل مثل تلك المنتجات أالحصول  الیجوُز  هُ نَّ إعلى ذلك ف وبناءً 

  .وتحمیلها بشكل غیر شرعي المنتجات الرقمیة والحصول علیها ومع ذلك یتم التعدي على ،الملكیة الفكریة
  

 ،حدوث هذه الظاهرة ُز كثر أهمیة التي تحفّ تحدید العوامل األ من المهم هُ نَّ إوحسب ما سبق ذكره ف

 ،ومدى تأثیر كل عامل هاوالتي من خالل دراستها یمكن الوصول الى فهم واسع لعالقة كل عامل بحدوث

، بمعنى إذا استطعنا أن نقف على تحدید العوامل التي تؤدي إلى یساعد في مكافحة هذه الظاهرة والذي

 .حد من انتشارها التي تساعد في ال قرصنة المنتجات الرقمیة، عندها نستطیع وضع الحلول المناسبة
  

تسعى هذه الدراسة لتوضیح العوامل المؤثرة على نیة المستهلك لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة       

  واقعیةلدراسة المشكلة بصورة أكثر و  ،في مدینة عمان االردنیة الخاصة الجامعات لبةطنظر من وجهة 

  : تیةاآلسئلة الرئیسة هذه الدراسة تحاول اإلجابة عن األ فإنَّ 
  

 المخاطر ،المالیة المخاطر(بأبعاده  )Perceived Risks(هل لعامل المخاطر المدركة  :ولالسؤال األ 

نیة شراء المستهلك للمنتجات الرقمیة المقرصنة من وجهة نظر  على تأثیرٌ  )المخاطر المادیة ،الوظیفیة

  في مدینة عمان ؟ االردنیة الخاصة الجامعات لبةط
  

 ،األخالقي اإللتزام(بأبعاده )  Ethical& Cultural (والثقافي  األخالقيهل للعامل  :السؤال الثاني 

نیة شراء المستهلكین للمنتجات الرقمیة المقرصنة من وجهة نظر  على تأثیرٌ ) الشخصیةمعاییر ال ،التدیّن

  في مدینة عمان ؟ االردنیة الخاصة الجامعات لبةط
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نیة شراء المستهلكین  على رٌ یتأث) Legislation & laws(هل للتشریعات والقوانین  :السؤال الثالث

  في مدینة عمان ؟ االردنیة الخاصة الجامعات لبةطللمنتجات الرقمیة المقرصنة من وجهة نظر 
  

 على تأثیرٌ ) السعر ،ةسهولال(ببعدیه )  Perceived Benefits(هل لعامل المنافع المدركة  :السؤال الرابع

في مدینة  االردنیة الخاصة الجامعات لبةطنیة شراء المستهلك للمنتجات الرقمیة المقرصنة من وجهة نظر 

  عمان ؟
 

  فرضیات الدراسة) 3 . 1( 

  :ختبارها االتي سیجري  تیةاآل الفرضیات صیاغة تمت واسئلتھا الدراسة مشكلة إلى استناًدا
  

  :)H1( ولىالفرضیة األ 
H0 : ٌالمخاطر ،المالیة المخاطر(المخاطر المدركة بأبعاده  لعاملِ  إحصائیة ذو داللةٍ  ال یوجد أثر 

عند مستوى  ،رائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنةنیة ش علىل المستهلكین بَ من قِ  )المخاطر المادیة، الوظیفیة
  .)α ≥ 0.05(داللة 

  

  : اآلتیةولى، الفرضیات الفرعیة وتنبثق عن الفرضیة األ
  

H0.1:  عند  ،قمیة المقرصنةنیة شراء المنتجات الر  على المالیة للمخاطر إحصائیةال یوجد أثر ذو داللة
  . )α ≥ 0.05(مستوى داللة 

H0.2:  شراء المنتجات الرقمیة المقرصنةنیة  على الوظیفیة للمخاطر إحصائیةال یوجد أثر ذو داللة، 
  .)α ≥ 0.05(عند مستوى داللة 

  

H0.3:  عند  ،شراء المنتجات الرقمیة المقرصنةنیة  على للمخاطر المادیة إحصائیةال یوجد أثر ذو داللة
  .)α ≥ 0.05(مستوى داللة 
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  ):H2( الفرضیة الثانیة
H0 : ن ،األخالقي اإللتزام(بأبعاده  والثقافي  األخالقيلعامل ل إحصائیةال یوجد أثر ذو داللة ، التدیّ

عند مستوى داللة  ،رائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنةنیة ش علىل المستهلكین بَ من قِ ) المعاییر الشخصیة
)α ≥ 0.05(.  

  : اآلتیةوتنبثق عن الفرضیة الثانیة، الفرضیات الفرعیة 
  

H0.1:  رائهم للمنتجات الرقمیة نیة ش على األخالقياللتزام المستهلكین  إحصائیةال یوجد أثر ذو داللة
  . )α ≥ 0.05(عند مستوى داللة  ،المقرصنة

  

H0.2:  رائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنةنیة ش علىالمستهلكین  نِ لتدیُّ  إحصائیةال یوجد أثر ذو داللة، 
  .)α ≥ 0.05(عند مستوى داللة 

  

H0.3:  ائهم للمنتجات الرقمیة نیة شر  على للمستهلكین ةلمعاییر الشخصیل إحصائیةال یوجد أثر ذو داللة
  .)α ≥ 0.05(عند مستوى داللة  ،المقرصنة

   
  ):H3(الفرضیة الثالثة 

H0 : نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة علىللتشریعات والقوانین  إحصائیةال یوجد أثر ذو داللة، 
  .)α ≥ 0.05(عند مستوى داللة 

  
  
  

  ):H4(الفرضیة الرابعة 
H0:  ل المستهلكین بَ من قِ  )السعر ،ةـسهولال(لعامل المنافع المدركة ببعدیه  إحصائیةال یوجد أثر ذو داللة
  .)α ≥ 0.05(عند مستوى داللة  ،رائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنةنیة ش على

  

  : تیتاناآل تانالفرعی تانثق عن الفرضیة الرابعة، الفرضیوتنب
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H0.1:  عند مستوى  ،شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة نیة علىة سهوللل إحصائیةال یوجد أثر ذو داللة
  . )α ≥ 0.05(داللة 

  

H0.2: عند مستوى داللة  ،شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة نیة علىلسعر ال یوجد أثر ذو داللة ل)α ≥ 
0.05(.  

 

  أهداف الدراسة) 4 . 1( 
  

وجهة ن على نیة الشراء للمنتجات الرقمیة المقرصنة مْ  المؤثرةِ  العواملِ معرفة هذه الدراسة إلى تهدف      

لعوامل من خالل ا تلك وتحدید أولویات تأثیر ،مدینة عمان في الخاصة االردنیة جامعاتال بةنظر طل

هداف ن تمثیل غایة الدراسة من خالل األویمك ،لحدوث تلك الظاهرة همیةأكثر العوامل األاستكشاف 

  :تیةاآل
 

 لحدوث تلك الظاهرة همیةأكثر العوامل األ على تعرفال.  

 للمخاطر التي تنتج عن هذه الظاهرة ومدى خطورتها ةبتوعیة الطل. 

 تقدیم توصیات من واقع نتائج الدراسة لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها.   
  

  أهمیة الدراسة) 5 . 1( 

  :هذه الدراسة من جانبینتتجسد أهمیة      

  :الجانب النظري -أوالً 

ضافة معرفة شاملة عن العوامل المؤثرة على نیة شراء     یأمل الباحث من خالل هذه الدراسة تقدیم وإ

همیة لحدوث تلك الظاهرة ونظرًا لقلة ألمقرصنة، وتحدید العوامل االكثر المستهلك للمنتجات الرقمیة ا
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ساهم في تزوید المكتبة العربیة تُ هذه الدراسة َس  فإنَّ  على حد علم الباحث الدراسات العربیة في هذا المیدان

  .بالمعرفة عن هذا الموضوع
  

  :الجانب التطبیقي -ثانیا

،  العوامل األكثر أهمیة لحدوث هذه الظاهرة على تعرفالمن خالل نتائج هذه الدراسة سیتم    

التحاد ا تقدیم النتائج والتوصیات للجهات التي تهتم في مكافحة هذه الظاهرة مثلوالمساهمة في 

  . البرمجیات، والجهات المسؤولة عن تطبیق قانون الملكیة الفكریة وغیرهاالعالمي لمنتجي 
  

  أنموذج الدراسة) 6 . 1( 
  

  : ةرئیسخمسة متغیرات یتكون أنموذج الدراسة من      

 ،المالیة المخاطر(بأبعاده  عامل المخاطر المدركة :المتغیرات المستقلة وتتمثل بأربعة متغیرات وهي :أوالً 

ن ،األخالقي اإللتزام(والثقافي بأبعاده  األخالقيالعامل و  ،)المخاطر الوظیفیة ،المخاطر المادیة  ،التدیّ

  .)السعر ،ةسهولال(ه یدالمدركة ببع عامل المنافعو  ،والقوانین وعامل التشریعات ،)الشخصیة معاییرال

   ویوضح الشكل  ،النیة لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة:  المتغیر التابع ویتمثل بمتغیر واحد وهو : ثانیاً 

  :أنموذج الدراسة) 1 - 1(
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  .أنموذج الدراسة): 1 -  1(الشكل 

  

على  ل الباحث وذلك بناءً بَ وأبعاد من قِ عداد أنموذج الدراسة بما یحتویه من متغیرات إوقد تم      

  :الدراسات السابقة الموضحة أدناه

Vida, ( ; 2011) ,& McClurg ,n, PearsoAleassa ( ;2011)  ,( Yoon); Tan, 2002( 
Bo Dai, (;  2013) ,(Setiawan & Tjiptono ;Kinney, & Penz, 2012)-Koklic, Kukar

Forsythe & Kwon 2014.(  
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جرائیاً المصطلحات تعریف  ) 7 . 1(   نظریًا وإ

جرائیاً و  نظریاً  من تعریف متغیرات الدراسة تعریفاً  لكي یتمكن الباحث من تحقیق أهداف الدراسة، ال بدَّ   إ

  :كما یأتيیمكن تعریف متغیراتها  للتمكن من قیاسها بدقة، ولغایات هذه الدراسة
   

 المنتجات الرقمیة  

والتي  ت السمعیةالمنتجاو ، األلعابو  ،هي البرمجیات والتي تتضمن البرامج :أنَّهاب اً نظریتعرف     

 ،فالمیتضمن األالذي الفیدیو و  ،المحادثاتو  البرامج التعلیمیةو  ل،الحدیث المسجَّ و تضم الموسیقى، 

 اإللكترونیة،تتضمن الكتب  التي الكتبو ، والبرامج التلفزیونیة ،ت المسجلةالحفالو  ،مقاطع الفیدیوو 

  .) Setiawan & Tjiptono, 2013(  الصورأخیرًا و  ،الدوریاتو  ،مقاالتوال، المجالتو 

مثل البرمجیات، تكون رقمیة  ْن أهي أي من المنتجات التي یمكن  :أنَّهاب وتعرف إجرائیاً    

 .والصور ،الكتبو الفیدیو، و ، المنتجات السمعیةو 
 

 القرصنة الرقمیة 

محفوظة حقوق أو تحمیل البرمجیات أو المواد الرقمیة /هي ممارسة النسخ و :أنَّهاب اً نظریتعرف       

 Al-Rafee, 2008);(Yoon , 2011  .(Cronan &( الطبع والنشر بشكل غیر قانوني 

محفوظة مشروع للمنتجات الرقمیة الغیر أو التحمیل / و ممارسة النسخ :أنَّهاب وتعرف إجرائیاً      

  .والملفات الصوتیة ،الفیدیوو مثل البرمجیات،  حقوق الطبع والنشر
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 ةالمخاطر المدرك 

هي اعتقاد المستهلكین بالنتائج السلبیة المترتبة على سلوك القرصنة الرقمیة : أنَّهاب اً نظریتعرف     

)Morton & Koufteros, 2008);( Peace, Galletta, & Thong, 2003(. 

 جات الرقمیة التي یعتقد المستهلكالسلبیة الناتجة عن قرصنة المنتالعواقب  :أنَّهاب وتعرف إجرائیاً     

 .لیست لصالحه مثل الیقین بحدوث العقاب أنَّها

  : تیةبعاد اآلوتتضمن األ
  

 المخاطر المالیة 

ساوي الثمن الذي دفع فیه تقیمة المنتج الذي تم شرائه ال  شعور المستهلك بأنَّ  :أنَّهاب اً نظریتعرف  

(Lu, Hsu & Hsu, 2005). 

المنتجات الرقمیة المقرصنة ال تساوي الثمن الذي دفع  شعور المستهلك بأنَّ  :أنَّهاب إجرائیاً وتعرف  

 .مقابل الحصول علیها

 المخاطر الوظیفیة  

المتوقعة والمطلوبة  تج الذي اشتراه لن یؤدي الوظائفالمن شعور المستهلك بأنَّ  :أنَّهاب اً نظریتعرف  

   .(Lu, Hsu & Hsu, 2005) منه

المنتجات الرقمیة المقرصنة ال تؤدي الوظائف المتوقعة  شعور المستهلك بأنَّ  :أنَّهاب وتعرف إجرائیاً 

  .منها بصورة مرضیة
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 المخاطر المادیة 

 بسببسیلحق األضرار واألعطال  ؤهالمنتج الذي تم شرا المستهلك بأنَّ شعور  :أنَّهاب اً نظریتعرف  

 .(Lu, Hsu & Hsu, 2005)لى فقدان المعلومات بسبب األنترنت إضافة إ، یروساتالف

ستسبب الضرر والتخریب  المقرصنةَ  الرقمیةَ  المنتجاِت  شعور المستهلك بأنَّ  :أنَّهاب إجرائیاً وتعرف  

  .والمعلومات الكمبیوترلجهاز 

  السلوك الصادر عن بعاد التي تحدد وتبرر مجموعة من األ عبارة عن هو :والثقافي األخالقيالعامل

  :بعاد هيوهذه األ .الفرد

 األخالقي اإللتزام 

           الشخصي للقیام بسلوك معین اإللتزامهو شعور الفرد بالمسؤولیة أو  :هنَّ أب اً نظریعرف ی 

) Cronan & Al-Rafee, 2008(. 

درجة التمسك بالقواعد أو المعاییر التي تحكم سلوك الشخص أو أعضاء  :هنَّ أب ویعرف إجرائیاً  

  .المجتمع

 التدیّن  

علیها من  المنصوصِ  المعتقدةِ  باع المبادئِ تِّ اب اإللتزامهو اإلیمان باهللا یرافقه  :هنَّ أب اً نظریعرف ی 

 (McDaniel & Burnett, 1990). عند اهللا 

درجة التمسك بالمعتقدات الدینیة التي یعتنقها الفرد ویمارسها ویطبقها في  :هنَّ أب ویعرف إجرائیاً  

  .حیاته الیومیة وتبین له السلوك الصحیح من الخاطئ
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     المعاییر الشخصیة 

و عدم ألمستهلك التي قد تشعره بأداء ا على تشیر الى الضغوط االجتماعیة :أنَّهاب اً نظریتعرف  

 .)Blythe, 2013(داء السلوك الذي یجري تقییمه أ

  ومن خاللها  ،المهمین بالنسبة له األفرادالفرد لدى یراها  التيالقیم السائدة  :أنَّهاب إجرائیاً وتعرف  

  . عدم القیام بالسلوك الذي یجري تقییمه أویحدد القیام 
 

 التشریعات و القوانین  
مجموعة القواعد التشریعیة التي تصدر عن السلطة العامة والتي توجه  هي :أنَّهاب اً نظریتعرف  

 (Yoon, 2011).  في المجتمع األفرادسلوك 
اللوائح والنصوص القانونیة التي تحفظ حقوق الملكیة الفكریة للمنتجات  :أنَّهاب إجرائیاً وتعرف  

  .الرقمیة وتمنع قرصنتها
  

 المنافع المدركة  

مثل هي اعتقاد المستهلك بالنتائج اإلیجابیة لقرصنة المنتجات الرقمیة،  :أنَّهاب اً نظریتعرف  

 & ,Morton & Koufteros, 2008; Peace, Galletta( المال توفیرو الوقت،  وتوفیر سهولةال

Thong, 2003.(  

اإلیجابیة الناتجة عن قرصنة المنتجات الرقمیة التي یعتقد  لعواقباهي  :أنَّهاب إجرائیاً  وتعرف 

  .، وتوفیر الوقت، وتوفیر المالالسهولةلصالحه ، مثل  أنَّهاالمستهلك 

  : اآلتیةوتتضمن االبعاد 
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 سهولة ال 

 .)Mifflin, 2000(امتیازات العمل  أو األریحیة مستوى یزید من الشیئ الذي: أنَّهاب اً نظریتعرف  

سخ مقرصنة من النُ ال للمنتجات الرقمیة واالستخدام صولو الوسرعة سهولة  :أنَّهاب إجرائیاً وتعرف  

  .األصلیة

  ـــر  السع

 الخدمات وأ السلع من الفرد علیها یحصل التي للمنافع المحددة القیمةهو  :هنَّ أب اً نظریعرف ی 

 .)1999 ،حرب(

  . التكالیف المترتبة على المستهلك للحصول على المنتجات الرقمیة المقرصنة :هنَّ أب إجرائیاً عرف یو     
  

 النیة لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة  

المستهلك سوف یتصرف  احتمال أنَّ  متمثلة فيهي عبارة عن نیة سلوكیة  :أنَّهاب اً نظریتعرف  
 .Schiffman, Kanuk & Wisenblit, 2010 ) ( بطریقة معینة في المستقبل

 
المستهلك بشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة في  یقومَ  ْن أهي احتمالیة  :أنَّهاب وتعرف إجرائیاً     

  .المستقبل
  

  .حدود الدراسة) 8 . 1( 

  :اآلتيل حدود الدراسة الحالیة على تشتم

 في مدینة  الخاصة االردنیة تتمثل الحدود المكانیة لهذه الدراسة في الجامعات :الحدود المكانیة

 .عمان
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 في مدینة  االردنیة الخاصة الجامعات ةبذه الدراسة هم طلالحدود البشریة له :الحدود البشریة

 .عمان

 2014/2015إتمام الدراسة  العام الدراسي  وقت یستغرقَ  یتوقع أْن : الحدود الزمانیة. 

 متغیرات الدراسة على الدراسات السابقة ذات اعتمدت الدراسة الحالیة في تحدید : الحدود العلمیة

العالقة بموضوع الدراسة من حیث المتغیرات والمقاییس المستخدمة، حیث تعددت المتغیرات التي 

خر على المتغیر لى المتغیرات السلوكیة والبعض اآلحیث ركزت بعض الدراسات ع، تم استخدامها

ما الدراسة الحالیة فقد ركزت على أ ،والثقافي األخالقيخرى على المتغیر أُ انوني و التشریعي والق

همیة في أكثر أثیرها مجتمعة وتحدید العوامل األوقیاس ت ،جمع هذه المتغیرات في دراسة واحدة

 .التأثیر على المتغیر التابع في الدراسة
  

  .محددات الدراسة) 9 . 1(

  :اآلتي محددات الدراسة في من خالل متابعة الباحث تتمثل     

  ضمن حدود اطالع ، دراسات عن ظاهرة القرصنة الرقمیة في األردن والشرق األوسطعدم وجود

 .قام بترجمتها بشكل صحیح لذلك استعان الباحث بعدد كبیر من الدراسات األجنبیة بعد أْن  ،الباحث

 یقلل من امكانیة  ، وهذافي مدینة عمان االردنیة الخاصة الجامعات بةاقتصرت الدراسة على طل

 .تعمیم الدراسة
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  لثاني الفصل ا

  لسابقةا اإلطار النظري والدراسات 

  

  السعــــــر  ) 2 . 2 . 4 . 2( مقدمة                                       ) 1.  2(

  نیة الشراء) 2 . 3(العوامل المؤثرة في نیة الشراء                 ) 2.  2(

  الدراسات السابقة) 2 . 4(المدركة                        المخاطر ) 1.  2.  2(

  مایمیز هذه الدراسة) 2 . 5(                  المخاطر الوظیفیة) 1.  1.  2.  2(

  المخاطر المالیة                      ) 2.  1.  2.  2(

  المخاطر المادیة                     ) 3.  1.  2.  2(

  والثقافي                 األخالقيالعامل  )2.  2.  2(

                       األخالقي اإللتزام )1.  2.  2.  2(

  التدیّن )2.  2.  2.  2(

     المعاییر الشخصیة) 2 . 2 . 2 . 3(

 التشریعات والقوانین  ) 2 . 2 . 3(

 المنافع المدركة  ) 2 . 2 . 4(

ــا) 2 . 2. 4 . 1(  ة لسهولـ
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  الفصل الثاني 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 

  

  :مقدمة) 1.  2(
  

هذا الفصل اإلطار النظري لمتغیرات الدراسة حیث سیتم الحدیث عنها بشكل موسع كما تم  تناولی      

الدراسات السابقة التي تم بناء أنموذج الدراسة على أساسها باإلضافة إلى أبرز  إلىفي هذا الفصل  طرقُ التَّ 

  .النقاط التي تختلف وتتمیز فیها الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة
  

  نیة الشراء علىالعوامل المؤثرة ) 2.  2(
    

في تطور  نتج عنها ثورة عظیمة من االختراعات التي) نترنت اإل(  العنكبوتبةشبكة الو  الكمبیوترعتبر یُ     

الستخدام یجابي المتمثل باالجانب اإل ،جانبین لكل ثورةٍ  نَّ أومن المعروف  ،صناعة المنتجات الرقمیة

والذي یتمثل في الجانب السلبي لهذه الثورة ، و والمنتجات الرقمیة ،نترنتاإلو  ،لكمبیوترالصحیح لتقنیات ا

التطور المتزاید  حیث أْن . اإللكترونیةة كان أحدها ظاهرة القرصنة هذا التطور بأشكال ضارة كثیر  استخدام

  .لرقمیةوتفرع عنها ظاهرة القرصنة ا ،نسبة انتشار هذه الظاهرة وتطبیقاته زاد كمبیوترفي صناعة ال
  

 ،یختلف وفقًا ألسباب تبني هذا السلوك القیام بهذا السلوك المتمثل بالتعدي على حقوق اآلخرین، نَّ إ      

، كتدني مستوى الدخل وندرة وجوده في السوق المحلیة،  علىمما یجبر الفرد  مما یجعل سعره مرتفعًا

وذلك ما یحصل  ،بطریقة غیر مشروعةخرى للحصول على ذلك المنتج واستخدامه ولو البحث عن وسیلة أُ 
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اإللكترونیة، الكتب و  ،األفالمو  ،أقراص األغانيو  ن أعمال قرصنة لبرامج الكمبیوتر،في األسواق العالمیة م

ویختلف مستوى القرصنة الرقمیة  .وهو أمر حاصل في كل دول العالم دون استثناء ،وغیرها األلعابو 

على  سلبیةٌ  ثارٌ آویترتب على ذلك  ،الظاهرةبحسب مقدار الجهد الذي تبذله كل دولة في محاربة تلك 

اآلثار تدني مستوى االستثمار في مجال  ومن هذه ،اقتصاد الدول المصنعة والمستهلكة لتلك المنتجات

االنخفاض المتزاید للعائد الضریبي من و  وازدیاد ضیاع الكثیر من فرص العمل، ،البرمجیات صناعة

  .)The Jordan times, 2013 ( صناعة البرمجیات
  

لها دور  یكوَن  من المهم تحدید ومعرفة أهم تلك العوامل التي من الممكن أْن  هُ من خالل ماسبق فإنَّ       

العامل  و  ،المخاطر المدركة هذه العوامللعل من أبرز و  ،مؤثر على نیة شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة

  :یأتي ماالتي سیتم توضیح كل منها ك والمنافع المدركة، ،یعات والقوانینالتشر و  ،األخالقيالثقافي و 
  

  )Perceived Risks(المخاطر المدركة ) 1.  2.  2( 

  

) Bauer( تم طرحه في بدایة الستینات من القرن العشرین من قبلمفهوم المخاطرة المدركة  نَّ إ      

و أیقوم به تجاه منتج  اً الحق اً حالة من عدم التأكد یشعر بها المستهلك والتي تحدد سلوك أنَّهاوعرفها على 

ر ین للتفكو ن یتصوره المستهلكعدم الیقی طبیعة ومقدار أنَّها یضًا تم تعریفهاوأ .)Carroll, 2009( خدمة

إدراك "  أنَّها ویمكن تعریفها .Mitchell, Davies, Moutinho, & Vassos, 1999)(شراء معین نیة ب

تلك النتائج سوف  المستهلك بسلبیة  كلیة لألفعال استنادًا إلى تقییم  سلبي للنتائج المحتملة واحتمال أنَّ 

 ,Schiffman, Kanuk & Wisenblit وقام(Mowen & Minor, 1998, p. 176). " تحدث

شراء  ینويحالة من عدم التأكد التي یمر بها المستهلك عندما  :أنَّهابتعریف المخاطر المدركة   (2010)
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ركة ضمن المخاطر المدوتم تعریف  .منتج أو خدمة ما، والنتائج المترتبة على قرار الشراء أو االستخدام

 مترتبة على سلوك القرصنة الرقمیةاعتقاد المستهلكین بالنتائج السلبیة ال :أنَّها الرقمیةنطاق القرصنة 

)Morton, & Koufteros, 2008;  Peace, Galletta, & Thong 2003( . َّومن الجدیر بالذكر أن

ترتفع المخاطر  عكسـوعلى ال اً تنخفض عندما یكون الرضا عن الخبرة السابقة مرتفع  المدركةَ  لمخاطرَ ا

,Scuralli,  ;1986Tsalikis  & ,Snyder Festerv( المدركة مع عدم الرضا عن الخبرة السابقة

1996.(    
  

الشراء  نیةیراها المستهلك عائقًا أمام  ْن أ نواع المخاطر التي یمكنأ نَّ أومن الجدیر بالذكر           

ففي  ،كثرأو أنواع أ بأربعةیحددها  همفبعضال التسویق تباینة بین الباحثین في مجمللمنتجات 

 التي ،هاأبعادالمخاطر المدركة ودراسة تأثیر الستكشاف أبعاد   Simpson & Lakner (1993)دراسة

، تم تمثیلها بالمخاطر االجتماعیة والنفسیة، والمخاطر االقتصادیة، والمخاطر المادیة أبعاد حددها بأربعة

هناك عدة أنواع من المخاطر التي یدركها المستهلكین یمكن تحدیدها ، و )االداء(وَأخیرًا المخاطر الوظیفیة 

       والمخاطر النفسیة ،المخاطر االجتماعیةو  ،المخاطر المالیةو المخاطر المادیة، و  الوظیفیة، بالمخاطر

); Knight, 20122005Fan,  Kim, 2001; ;, 1972Kaplan &Jacoby  (.  ستة ت قترحأُ وقد

تصف  والتيبالمخاطر االقتصادیة  أوالً  أهابدالتي ) Peter & Tarpey( لِ المدركة من ِقبَ  لمخاطرلأنواع 

المخاطر  ثالثاً  ،بالطریقة المتوقعة خطر أن المنتج لن یعمل المخاطر الوظیفیة وتصف ثانیاً  ،النقدیة فقدان

المخاطر  رابعاً  ،باستخدام المنتج اً خطر الرفض االجتماعي الذي أصبح مرتبط تصف والتياالجتماعیة 

َ   المخاطر المادیة خامساً  ،على النفس لحق ضرراً خطر یُ  أنَّهاف بتُوَص حیث النفسیة  األذى  صف خطروت

        تصف خطر فقدان الوقت بسبب المنتج التيالمخاطر الزمنیة  سادساً  ، المنتج المادي من استخدام
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)Kim, 2001  .( حیث أكدMacInnis (2007) &Hoyer   في دراسته التي تعد من الدراسات الحدیثة

 وظیفیة مخاطر أو األداء مخاطر من المخاطر المدركة هي) أبعاد(ع ستة أنوا حیث ذكرذلك التصنیف، 

، االجتماعیةر المخاطو  ،المادیة أو مخاطر السالمة المخاطرو ، المالیة المخاطر، و المنتج مخاطر أو

   . مخاطر الوقتو  ،النفسیة المخاطرو 
  

المخاطر المدركة تشیر إلى احتمالیة استخدام الملفات التي تم تحمیلها بطریقة غیر مشروعة   إنَّ           

نَّ  ، دي إلى مشاكل تقنیة في الكمبیوترتؤ  أْن  أنَّهاوالتي من ش مفهوم المخاطر المدركة قد  تم بحثه من  وإ

یلعب دورًا هامًا في الحد من ظاهرة القرصنة الرقمیة  هُ ل ضمن إطار القرصنة، مما یشیر إلى أنَّ بْ قَ 

)Sinha & Mandel, 2008.( نواع المخاطر أالدراسة سوف تقتصر على   نَّ وبناًء على ماسبق ذكره فإ

یر ذات تأث ها المستهلكیعتبر المخاطر التي  نَّ أحث یرى البا إذ ،الظاهرة محل الدراسةب المرتبطةالمدركة 

ــــة  بها توالتي جاء  نواعأثالثة   هي تعامله مع المنتجات الرقمیة لب عندغاال على  & Lu, Hsu دراســ

Hsu (2005)  ة، والتي سیتم توضیحهاالمخاطر المادیو  ،المالیة المخاطرو  یة،المخاطر الوظیف :وهي.  
  

  ) Financial Risk (المخاطر المالیة  )1.  1.  2.  2(

   
رف المخاطر           المالیة بوصفها توقعات شخصیة للخسارة أو العواقب السلبیة لسلوك الشراء تُعَ

 أنَّهاویمكن أیضًا تعریفها على  ). Salam, 1998 ;Ryan, 1976 &Peter( المرتكز على البعد المالي

 ,O'Bannon(مع تكلفة الحصول علیه  ةالمستهلك  بقیمة المنتج مقارن عدم الیقین لدىمن  درجة

Feather, Vaan, & Dillard, 1988 .( َّالمخاطر المالیة هي خطر فقدان وأیضًا یمكن القول بأن

للمنتج إذا كان المنتج ال یعمل بشكل یصل إلى المستوى المعلن عنه أو یفتقر ) التكالیف(اإلنفاق المالي 
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     المخاطر المالیة ف .)Ueltschy, Krampf, & Yannopoulos, 2004( الى إرضاء المشتري

            ال یساوي الثمن الذي دفع فیه ؤهقیمة المنتج الذي تم شرا لشراء المنتج هي شعور المستهلك بأنَّ 

)Lu, Hsu, & Hsu, 2005(،  المنتجات منخفضة الثمن وهذا الیقتصر على المنتجات مرتفعة الثمن بل

وغیرها من النفقات المتكبدة المرتبطة  حمل المخاطر المالیة نظرًا الحتمال فشل المنتج، واالستبدال تَ  أیضاً 

  ).Horne & Winakor, 1995(بفشل المنتج 

  

  )  Functional Risk( المخاطر الوظیفیة )2.  1.  2.  2(

     

       في تلبیةالذي تم شراؤه  المنتجلفشل  فرصةوجود  أنَّهاب تم تعریف المخاطر الوظیفیة         

          ویمكن أیضاً  ).O'Bannon, Feather, Vaan, & Dillard, 1988( توقعات المستهلك

 المتوقعة والمطلوبة منه الذي اشتراه لن یؤدي الوظائف نتَج الم شعور المستهلك بأنَّ  أنَّهاعلى  تعریفها

)Lu, Hsu, & Hsu, 2005.(  وأضاف)Hoyer & Maclnnis ( 2007  َّأو األداء، "مخاطر  أن

جودة  ، أو أنَّ هي مخاطر المنتج أو العالمة التجاریة  حیث ال تعمل كما كان متوقعاً " أو المنتج ،الوظیفیة

نَّ  ،المنتج لیست كما هو متوقع مثال في الثقافة الصینیة ف ،اطر الوظیفیة تختلف بین الثقافاتأهمیة المخ وإ

 اً فقدانو ، عات قد یسبب إحراجاً تلبیة التوق فالمنتج الذي فشل في ،هي أكثر من معظم الثقافات األخرى 

 المستهلكفالمخاطر الوظیفیة تؤثر في نوایا شراء  وأیضاً ). Jin & Kang, 2010( لماء الوجه، والمكانة

فبعض المستهلكین یشترون المنتجات المقرصنة على أساس أسعار أقل من  ،لمنتجات المقرصنةل

      الجودة  نلمنتجات المقرصنة یضعو  یشترون االمنتجات األصلیة، لكن المستهلكین الذین ال

والمخاطر الوظیفیة التي وصفها  ).Ha & Lennon, 2006( والمنتجات الردیئة كعوامل محددة
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Hennig-Thurau, Hennig & Sattler (2007)   عملیة تحمیل الملفات  نَّ أتتضمن في دراسته

  .قد ال تعمل بشكل صحیح نَّهاأل بالمخاطر محفوفٌ  بشكل غیر قانوني أمرٌ 
 

  )  Physical Risk(المخاطر المادیة  )3.  1.  2.  2(

  

لى إضافة إ، یروساتالفلتخریب بسبب اسبب سی ؤهالمنتج الذي تم شرا أنَّ هي شعور المستهلك ب 

     المخاطر المادیة تعریفوأیضًا تم . )Lu, Hsu, & Hsu, 2005( نترنتفقدان المعلومات بسبب اإل

  المنتج بعض الضرر المادي للمستهلك حدث بسببالتي قد تُ  مخاطرال :أنَّهاعلى السالمة مخاطر   أو

Hoyer & Maclnnis, 2007)(.  قد أو  ،ء حق الوصول باإلنترنت الخاص بكأنَّهاوهذا قد یؤدي الى

    أن تسمح بالوصول إلىأو  ،تصیب جهاز الكمبیوتر الخاص بك بفیروس أو أحد البرامج الضارة

             قد تضر جهاز الكمبیوتر أنَّهاوبالتالي ف ،البیانات أو ملفات أو كلمات السر الخاصة بك

  .)Hennig-Thurau, Hennig, & Sattler, 2007( الخاص بك
  

  )Ethical & Cultural(والثقافي  األخالقيالعامل ) 2.  2.  2( 
  

، األخالقي اإللتزام :بعاد هيوهذه األ ،أنموذج الدراسة هاتضمنمن ثالثة أبعاد یتألف هذا العامل           

عتماد على وذلك باال ستحداث هذا العامل من خالل أبعادهاإذ قام الباحث ب .والمعاییر الشخصیة، التدیّنو 

عد ، حیث تضمن دب النظريالدراسات السابقة واأل للعامل،  األخالقيمثل الجانب الذي یُ  األخالقي اإللتزامبُ

عدي  وقد تم اختیار هذه  مثیل الجانب الثقافي لذلك العامل،لت والمعاییر الشخصیة التدیّنوأورد كل من بُ

   .عاد وفق ما تتطلبه طبیعة الدراسة ومجتمعهااألب
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الشخصي ألداء أو عدم أداء  اإللتزامكمفهوم یشیر إلى الشعور بالذنب أو  األخالقي اإللتزام          

وقد ُأستخدم هذا العامل في مجال أخالقیات ). yoon, 2011Rafee, 2008-onan &  AlCr ;(سلوك 

ویتضح  ،)yoon, 2011Haines & Leonard, 2007 ;(ة األخالقیتكنولوجیا المعلومات لتنبؤ بالنیة 

عبر األخالقي اإللتزامكثیرًا ما ُأستخدم مفهوم من ذلك أنّه   في الدراسات السابقة األخالقيعن الجانب  لیُ

ه التدیّنلمفهوم وبالنسبة  .)Yoon, 2011( للقرصنة الرقمیة                  یرتبط ارتباطًا وثیقًا بالثقافة فإنّ

Cohen, 2009 ; Hayward & Kemmelmeier, 2011)(،  َّالخلفیة الثقافیة الدینیة للفرد إذ أن   

        الكاثولیكیة: یمكن التعرف علیها من خالل االنتماء الى المجموعة الشخصیة الدینیة، على سبیل المثال

        القیم والمعاییر للثقافة الدینیة السائدة على المستوى الوطني  فإنَّ  على نطاق أوسع، ،أو البروتستانتیة

  انتماء رسمي الى مجموعة دینیة معینة قد تؤثر أیضًا في  هؤالء الناس الذین لیس لدیهم أي

)Hayward & Kemmelmeier, 2011.( هي دالة ناتجة عن فلمعاییر الشخصیة لما بالنسبة وأ

ویتضح من  .)oon, 2011Y( المرجعیة الجماعة ههذلها لالمتثال ل/ افع له و معتقدات المرء المعیاریة والد

عبر عن الجانب الثقافي الذي یؤثر في ذلك أنَّ  الشخص من خالل  سلوك مفهوم  المعاییر الشخصیة یُ

ً على ماسبق ذكره فإ .الجماعة المرجعیة التي تعتبر مهمة بالنسبة له د األبعاد اعتمإ یتم سوف هنوبناء

 هاكل من توضیح ، والتي سیتمفي هذه الدراسة الثقافيو  األخالقيعبر عن العامل الثالث سابقة الذكر لتُ 

  .بشكل أكثر
  

  )Moral  Obligation( األخالقي اإللتزام )1.  2.  2.  2(

  

أو  ما جیداً  التساؤالت حول ما إذا كان عمالً یتبلور بمجموعة من  ألخالقالمعنى الحقیقي ل إنَّ           

     رتأشاحیث  ). (Pourciau, 1999شرًا أو  خیراً ، غیر مقبول أو مقبوالً ، طئاً اأو خ اً واب، صسیئاً 
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               سیكون مؤشرًا جیدًا  األخالقي اإللتزام الى أنَّ  Schwartz &Tessler (1972)دراسة 

       ةاألخالقیكعامل للتنبؤ بالنیة  األخالقي اإللتزامم استخدإوقد تم . ةاألخالقی غیر / ةاألخالقی للنیة

)Kurland, 1995  (علم النفس في دراسات السلوكیة وضعه كمؤثر بالنیةهذا العامل نظریًا تم ، و، 

الى نظریة السلوك  یضاَف  ربما یمكن أْن  األخالقي اإللتزام الى أنَّ  Ajzen  (1991) ت دراسة  وأشار

 ت دراسة جدَ في استعراض ألبحاث نظریة السلوك المخطط، وَ و  ،منفصل محدد للنیة المخطط كعامل

Conner & Armitage (1998)   َّهامًا للنیة في عدد من الدراسات كان مؤشراً  األخالقي اإللتزام أن.  
 

قضیة غیر أخالقیة ورئیسیة في عصر المعلومات من ِقبل  أنَّهاصنفت قرصنة البرمجیات بو      

Mison (1986)  قامت  ،ومنذ ذلك الحین ،"قضایا أخالقیة في عصر المعلومات أربع" في مقالته

وبحوث السلوك بالتنبوء باالتجاه والنیة لقرصنة البرمجیات  ،االجتماعیةو  ،االقتصادیةو  ،غرافیةالبحوث الدیم

) Mishra, Akman, & Yazici, 2006 ; Yang & Sonmez, 2007 .(  
  

الذین یظهرون مثالیة عالیة  األفراد فإنَّ معضلة أخالقیة،  ةجهاو معند  هُ ومن الناحیة السلوكیة فإنَّ      

 تنتهكَ  ال ینبغي أْن  ونسبیة منخفضة یفكرون بمقارنة الخیارات السلوكیة المتاحة مع قواعد محددة سلفاً 

الذین لدیهم مثالیة منخفضة و نسبیة عالیة  األفراد إنَّ من ناحیة أخرى، و  ،من الظروف ظرفٍ  تحت أيِّ 

ى یشاركون في الحكم عل األفراد من خالل ما سبق فإنَّ و  ،ليیقومون باالعتماد على تقییمهم للوضع الحا

  ).Aleassa, Pearson, & McClurg, 2011( األخالق من خالل السلوك المتبع
  

                یؤثر  أْن  من المتوقع األخالقي اإللتزام أنَّ  كتابه في Ajzen (2005) ذكرو      

                   دراسة أكدتو ، المعاییر الشخصیةاالتجاهات و مع إلى جنب  على النیة السلوكیة، جنباً 
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 Cronan & Al-Rafee, (2008)  َّلهامة لنیة قرصنة المحددات السلبیة ا هو أحدُ  األخالقي اإللتزام أن

على  سلبيٌّ  له تأثیرٌ  قد یكوُن  األخالقي اإللتزام نَّ أوجد  Yoon’s (2011)وفي دراسة  ،الرقمیة نتجاتالم

  .والنیة السلوكیة المعاییر الشخصیةكل من 
 

  ) Religiosity(  التدیّن )2.  2.  2.  2(

    

 ین االسالمي الحنیف،السماویة بما فیها الدّ  یاناتاالعتداء على حقوق الملكیة حرمته جمیع الدّ  نَّ إ        

وا َال  {فال یجوز سرقتها، وال االعتداء علیها بأي شكل من األشكال، فقد قال اهللا تعالى  نُ ا الَِّذیَن آمَ َ ا َأیُّه یَ

اِطِل  اْلبَ ُكمْ ِب نَ یْ ُكمْ بَ اَل وَ وا َأمْ ْأُكُل الدین له تأثیر في الحكم  نَّ أومن الجدیر بالذكر  . 29األیة / سورة النساء }تَ

عد السبب لهذا یُ و  ،) Vitell, Paolillo, & Singh, 2006( على السلوك البشري وهو واضح ومعروف

بس فیه عن الص اً شعور  فرادوفر لألوممارستها تُ  الدینیةَ  االعتقاداِت  نَّ أالتأثیر  قواعد و  ،والخطأ وابال ُل

هم من ذلك ، واألاالعتقادات الفكریة المتشابهة من خالل األفرادبین  التقارب واالنسجامو  ،واضحة للعیش

  ).Pargament, 2002(حیاتهم بإذن وبدعم من اهللا  یمان بأنَّ اإل
  

ــالممارسو  ،تنظیم أو ترتیب منظومة من المعتقدات" ه ین بأنّ الدّ  رف البعضوَع            الطقوس و ات ــ

/ هایة المطاف الحقیقة قوة علیا أو في ن أواهللا  (لتسهیل عملیة التقرب من المقدس وتصمیم رموزها 

لى تعزیز فهم العالقة مع الواحد والمسؤولیة تجاه اآلخرین للعیش معاً و ) الواقع     "في المجتمع إ

)Koenig, McMCullough, & Larson, 2001, p. 18(.   
  



 27 

ین یمیل ألن الدّ  نَّ إ، حیث لحیاة اإلنسان اً ین یمثل مخططالدّ  نَّ أكما ویشیر بعض الباحثین الى           

وجِّ  ین یس الدّ وبالرغم من ذلك ل ،)Exline, 2002 ( یعیش حیاته هًا لإلنسان كیف ینبغي له أْن یكون مُ

نما درجة ا األفرادبحد ذاته هو من یدفع   األفرادین بشكل جید في حیاة ندماج الدّ للتقییم واالعتقاد وإ

)Pargament, 2002.(  ّوطب بها اإلنسان على وجه التكلیف، ین إذن هو التعالیم اإللهیة التي خُ فالد

ر والّسلوك وتَ  هو الكسب اإلنساني في االستجابة لتلك التعالیم، التدیّنو  كییف الحیاة بحسبها في التصوّ

ومن خالل  ،الدیني للفرد اإللتزامین مدى الدّ حیث تعكس درجة االندماج والمشاركة في ). 1989 النجار،(

تباع المبادئ المعتقدة المنصوص علیها من إب اإللتزاماإلیمان باهللا یرافقه  " هُ نَّ بأ التدیّنذلك یمكن تعریف 

  . )  (McDaniel & Burnett, 1990, p. 103"عند اهللا
  

تصبح نقطة مرجعیة   أنَّهاف تبني  المعتقدات الدینیة والقیم، یتمَّ  بمجرد أْن  هُ أظهر هذا التعریف أنَّ و           

ومن خالل ما سبق ذكره  ،)De George, 1986(عن سلوك معین مقابلة للحكم والتقییم الذي یقدمه الفرد 

اهللا  نَّ أل و )Perrin, 2000(ه في سلوكیات معتنق التدیّنسوف تنعكس مشاركة  هُ من الممكن القول بأنَّ 

. )Harris, 2003(أو بعد الحیاة  ویفرض العقوبات على سلوكهم أثناء هذه الحیاة األفرادأفعال  یراقُب 

           رتكاب السلوك السیئ ان من الذین لدیهم درجة تدیّ  األفرادسوف تمنع تلك العقوبات  وبذلك فإنَّ 

) Burkett, 1993( .لرفض السلوكیات  رضةً هم أكثر ُع  اً نكثر تدیُّ األ األفراد إنَّ ومن خالل ذلك ف

، ناالقل تدیّ  األفرادب مقارنةً  ،المشروعةغیر المشكوك فیها و  باعًا كثر اتِّ هم األ األفرادهؤالء  نَّ وذلك ألًا

نَّ ). Barkan, 2006(ة الدینیة األخالقیللمعاییر  ن یواجهون معضلة الذین لدیهم درجة تدیّ  األفراد وإ

 یجابيٌّ إ أو اتجاهٌ  یكون لدى الفرد شعورٌ  حیث من الممكن أْن  ،البراهین المنطقیةقابل الحجج أو االیمان م

تباع المبادئ إي لتزام الفرد فإیعتمد على وحل هذه المعضلة . اهللا رمهُ نحو موضوع أو سلوك معین قد َح 
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هم سوف نّ أبالقیم، لذلك فمن المرجح  داً یّ قل تقهم َأ ناً األقل تدیّ  األفراد بالنسبة الى امأ ،التي شرعها اهللا

  .) Burkett, 1993( ستداللیتبعون نهجًا عملیًا لإل
  

      للقوانین وفقاً  یضاً أ ُز زَّ عَ ویُ  ،ال للمخالفاتهو المانع الفّع  التدیّن أظهرت الدراسات أنَّ و          

)Perrin, 2000; Harris, 2003(. أشار كل من إذ  Simpson, Banerjee & Simpson (1994) 

       محتملٍ  تحفیزٍ  عاملَ  عشرَ  الختبار تأثیر العدید من الخصائص الدیموغرافیة  وثالثةَ في دراستهم 

             التي  العوامل الدیموغرافیة نَّ إ ،)Softlifting(على نیة الفرد لقرصنة البرمجیات وتسمى 

نالجنس و  تشمل                    وذكرت .نیة نحو قرصنة البرمجیاتعلى القد كان لها تأثیر كبیر  التدیّ

     یكونوا  ْن أمن المرجح   ن عالٍ الذین لدیهم تدیّ  األفراد أنَّ Wagner & Sanders (2001) دراسة 

 نَّ إومن خالل ذلك ف ،ومقبولة خالقیاً عادلة تمامًا أو صحیحة أَ  أنَّهامیًال لتقییم قرصنة البرمجیات ب قلَّ أ

             ینالدّ  أنَّ  Yang & Sonmez (2007) وبالتالي، فقد وجدت دراسة ،یؤثر على النیة السلوكیة التدیّن

ن تأثیر على األحكام للتدیّ  ومن خالل ما سبق فإنَّ  ،على قرصنة البرمجیات یؤثر سلباً ) ین المسیحيالدّ (

سوف یكون له تأثیر تفاعلي على النیة  التدیّن من المتوقع أنَّ  هُ ة والنیة السلوكیة، وبالتالي فإنَّ األخالقی

  .لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة
    

   )Subjective Norms( الشخصیة معاییرال )3.  2.  2.  2( 

     

            هلك التي قد تشعره لى الضغوط االجتماعیة على المستإتشیر الشخصیة معاییر ال         

                    كل من أضاف وقد ،)Blythe, 2013(الذي یجري تقییمه داء السلوك أو عدم أبأداء 

   McMahon & Harvey (2006)شیر إلى درجة من االتفاق ی الشخصيالمعیار  نَّ في دراستهما إ
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توقعت نظریة السلوك المبرر و  ،المقترح هو أخالقي أو غیر أخالقيالفعل أو التصرف  االجتماعي بأنَّ 

أولئك االشخاص المهمین بالنسبة له یقبلون  ى الفرد أنَّ أر لوك تزداد كلما نیة الفرد ألداء الس أنَّ  أیضاً 

 شخصیةالعالقة بین المعاییر ال وقد أشارت األبحاث السابقة أنَّ  .)Ajzen, 2005(ویشجعون ذلك السلوك 

  .Ajzen, 1991)(من تلك التي بین االتجاهات والنیة السلوكیة  النیة السلوكیة كانت أضعف وأقل اتساقاً و 
  

ة بالنیة شخصیالعدید من الدراسات، في إطار البرمجیات تدعم عالقة المعاییر الهناك  نَّ إال إ          

ومنها ) Reasoned Action Theory of ( السلوكیة كما افترضت نظریة السلوك المبرر

)Christensen & Eining, 1991; De’Astous , Colbert  & Montpetit, 2005.( نَّ إ إذ    

             نَّ أوتشیر األدبیات  ،ةشخصیامل بما في ذلك المعاییر البعدد من العو  تتأثرُ  ةَ األخالقی النیةَ 

                     نحو القرصنة األفرادفي نیة  هاماً  ة فیما یتعلق بالقرصنة الرقمیة تلعب دوراً شخصیال المعاییر

)Logsdon, Thompson, & Reid, 1994 .(  إیجابي، ومن المرجح أْن  أمرٌ  الشخصي المعیار نَّ أو 

من خالل  ویتم دعم هذا أیضاً ). Al-Rafee & Cronan, 2006(یتصرف الفرد بشكل أخالقي أكثر

، والناس ال تأخذ موضوع )مادیة(ال تعتبر مواد ملموسة  أنَّهاعلى ه ینظر الى المواد الرقمیة حقیقة أنَّ 

ًا هناك معیار  ویتضح ذلك من خالل أنَّ  ).Hill, 2007(جریمة  أنَّهاسرقتها على محمل الجد، أو ال یرون 

یكون غیر مدرك  ة لدرجة التسبب للفرد أْن األخالقییكون له تأثیر قوي على النیة  یمكن أْن  اً عالی اً شخصی

بالنسبة للفرد الذي هو غیر متأكد من الفرق بین  هُ ف أنَّ وأض. األخالقي وغیر األخالقيللفرق بین السلوك 

       یقلل من الغموض من المرجح أْن  اً عالی اً شخصی اً معیار  ة الجیدة والسیئة، فإنَّ األخالقیالنوایا 

)Jones, 1991(بشأن القرصنة الرقمیة  عالٍ  معیار شخصيالذین لدیهم  األفراد نَّ ، وبذلك فإ) االعتقاد

الذین لدیهم  األفرادة من األخالقیأعلى من النیة غیر  لدیهم مستوًى ) أقرانهم داعمین  للقرصنة الرقمیة بأنَّ 
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       ت دراسةدَ َج وَ وأیضًا  ).Al-Rafee & Cronan, 2006( منخفض للقرصنة الرقمیة معیار شخصي

Al-Rafee & Cronan (2006)  َّقوي على نیة الفرد و تأثیر داعم  الشخصیةقد یكون للمعاییر  هُ أن

القرصنة الرقمیة تعتبر  لدرجة أنَّ  عالیة جداً  المعاییر الشخصیةفي بعض البلدان ف . قرصنة المواد الرقمیةل

حجم القرصنة الرقمیة في بعض البلدان التي تكون فیها معدالت  إنَّ ، وبذلك ف)Hill, 2007(شرعیة 

لذلك، قد  ،ضد القرصنة الرقمیة المعاییر الشخصیةالقرصنة مرتفعة، یمكن تفسیره بسبب االفتقار إلى 

  ).Wang, 2005(العالیة مسؤولة عن االنتشار المستشري للقرصنة الرقمیة  المعاییر الشخصیةتكون 
    

  )Legislation & laws(  التشریعات والقوانین )3.  2.  2( 
  

همیة عامل التكلفة أتلعب القوانین دورًا هامًا ومؤثرًا في محاربة القرصنة وقد تأتي بنفس مستوى      

للقضاء على هذه الظاهرة  مجیات من ذكر القانون كعامل رئیسعن قرصنة البر  ي دراسةٍ أوتكاد ال تخلو 

المهمة للحد من القرصنة  عتبر من الوسائلتُ حقوق الملكیة الفكریة ین حمایة قوان أنَّ  بما، و )2001،عرب(

  .وقد اعترفت الدراسات التجریبیة بأهمیة قوانین حمایة الملكیة الفكریة بعدم تشجیع القرصنة ،الرقمیة
  

ركیز فقط الت نَّ إ و  ،النسخ غیر المرخص للبرامج في األردن غیر قانوني ویترتب علیه عقوبات إنَّ      

     األخالقيلحد من هذا السلوك غیر لللقضاء أو  القانون، على الرغم من أهمیته، غیر كافٍ  على إنفاذ

) Aleassa, Pearson, & McClurg, 2011 ( كل منزعم ، وذلك، كما Ginart & Park (1997) 

الفكریة، لجعل الشكاوى المقدمة نظر إلى تنفیذ قوانین حقوق الملكیة ال من خاللیمكن  هبأنّ  في دراستهما

) كافیةر ت منخفضة، التعویضات غیالتأخیر في المحاكمة، العقوبا(ضد نظام حقوق الملكیة الفكریة 

  .لكفاءة النظام القضائي اً مقیاس
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 القانونیةَ  البیئةَ  أنَّ  في دراستهم  Leonard, Cronan, & Kreie (2004) كل من لقد بینو      

 أكثرَ  األفرادكلما كان  هُ أنَّ  باحثینلقد افترض الكثیر من ال ،ومؤثر على االتجاه نحو القرصنة هامُّ  عاملٌ 

        صبح االتجاه نحو قرصنة البرمجیات أقل إیجابیةأ، ، والمرتبطة بالعقاببقوانین حقوق النشر معرفةً 

)Moores, Nill & Goles, etal., 2008 ; Rothenberger, 2009.( أفادت دراسة كذلك و

Moores, Nill & Rothenberger (2009, p. 83)   تجاه الشخص نحو إمن أجل تغییر " بالقول

قرصنة البرمجیات، یجب على الفرد فهم ما هي قرصنة البرمجیات، ویكون على درایة حول احتمال 

  ".العقاب وشدته بسبب االنخراط في قرصنة البرمجیات
  

   )Perceived Benefits(المنافع المدركة ) 4.  2.  2( 
  

، السهولةالمنافع المدركة هي اعتقاد المستهلك بالنتائج اإلیجابیة لقرصنة المنتجات الرقمیة، مثل      

 ,Morton & Koufteros, 2008 ; Peace, Galletta, & Thong( وتوفیر الوقت، وتوفیر المال

ــــتؤثر إیجابا على نوایا القرصالمنافع المدركة  اقترح العدید من الكتاب أنَّ قد و  ).2003            نةــ

               الدراسات اآلتیة دلة وكذلك یمكن  تقدیم األدلة التجریبیة للعالقة سابقة الذكر، ومن هذه األ

)Lysonski & Durvasula , 2008 Hennig-Thurau, Hennig, & Sattler , 2007; (.  
  

              ي عملیة صنع قرار ف هاماً  لعب دوراً ت المنافع المدركة على الرغم من أنَّ و      

              وتقدیم ،قد تم استكشافه بشكل قلیل في مجال التقلید والقرصنة هامفهوم نَّ أال إالمستهلك، 
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     المنافع المدركة توازَي  والتي یمكن أْن  لح المتوقعة على االتجاه،الدعم التجریبي لتأثیر المصا

)Hennig-Thurau, Hennig, & Sattler , 2007.(  
  

   Hennig-Thurau, Hennig, & Sattler (2007)دراسة في المنافع المدركةتم وصف و       

الملفات التي ف ،تحمیل الملفات بشكل غیر قانوني یقدم صفقة رابحة حقیقیة للمستهلك أنَّ  التي أشارت الى

بشكل  الملفاِت  تحمیلَ حیث إنَّ  ،تعمل مثل الملفات المحملة بشكل قانونيیتم تحمیلها بشكل غیر قانوني 

مكانیة إیوفر  وأیضاً  واأللعاب، ،األفالمو  ،الموسیقىو  ،مكانیة الحصول على البرامجإغیر قانوني یزید من 

 ،الموسیقىو  ،الحصول على البرامج فيویساعد  ،الحصول على الملفات التي لیس هناك قدرة على تحمیلها

  .مع الطرق القانونیة بشكل أسرع مقارنةً  واأللعاب ،األفالمو 
  

تتأثر  أنَّهاتفهم على نطاق واسع ب لشراء في األشكال التقلیدیة یمكن أْن لالمحددات الشخصیة  نَّ إ     

، )Convenience( السهولةالوظیفیة بوظائف نفعیة مثل  الدوافع وترتبط .الوظیفیة وغیر بالدوافع الوظیفیة

، في حین ترتبط الدوافع غیر ) Price (السعرو لمنتجات، ل) Variety  & Quality (جودة التنوع و الو 

تجربة تسوق و )   Enjoyment(جل المتعة أتیاجات االجتماعیة والعاطفیة من باالح) المتعة(الوظیفیة 

 & ,Chilers, Carr, Peck, & Carson, 2001; Forsythe, Liu, Shannon(مثیرة لالهتمام 

Gardner, 2006  (،  متاحة  نَّهایمكن استخدام البرامج المقرصنة أل بحیث ،صلیةسعار النسخ األأارتفاع و

سباب ، من األة في الحصول على النسخ المقرصنةسهولالو  ،بسعر منخفض جداً و على نطاق واسع 

 نَّ إف من أدب نظري ودراسات سابقة ذكر ومن خالل ما). Lau, 2006  (والدوافع لنیة قرصنة البرامج 
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وذلك ، )Price( السعرو ) Convenience(ة ــــسهولبعاد المنافع المدركة في الدراسة الحالیة سوف تكون الأ

  .طبیعة المتغیر التابعل اً وفق للمنافع المدركة بعادأحسب ما تحتاجه الدراسة من 
  

معنى المنافع المدركة وطبیعة تأثیرها على النیة السلوكیة والتي من المتوقع أْن  تم تعرف وبعد أْن  

سیتم تعریف وتوضیح مفهوم كل  الرقمیة المقرصنة في هذه الدراسة،تؤثر أیضًا على نیة شراء المنتجات 

  ). Price(والسعر ) Convenience(ـــــة لسهولمن ا
  

  )Convenience( ــةالسهولا )1.  4.  2.  2(
  

 عملیة أثناءمن األهداف المطلوب تحقیقها  أیضاً  عدیُ و  ،الناس ختیاراتال اً معیار  عتبرتُ   ةــسهولال          

  American Heritage Dictionary of the English في  Mifflin )0200( االختیار، وذكر

Language العملامتیازات  أو ةیّ حریاأل مستوى من یزید الشیىء الذي :أنَّها ةلسهولــل فیعر ت.       

ت استعرضو . المادي والقرب ،االستخدام سهولة دراكوإ  مصدر،لل سهولة الوصول تشمل ةسهولــال جوانبو 

  استخدام وصعوبة اإلنترنت شبكة استخدام سهولةمقارنة مابین Bawden & Vilar (2006)  ةـــدراس

        هو االفضل، ألنَّ  اإلنترنت شبكة على البحث أنَّ  یعتقدون المستخدمین أنَّ  وتبین المكتبات، نظم

              فيف. یریدون ما ومنحهم ،المعلومات إلى الفوري الوصول إمكانیة رویوف سریع،استخدامه سهل و 

 أفضل یعتبر هُ ألنَّ  دائما اإلنترنت اختیار یتم لم" هُ ذكر أنَّ   Griffiths & King (2008, p. 38)دراسة 

أقل من  وبدرجة) من التواجدات ٪96( االستخدام سهل أو مریح هُ ألنَّ  وأنما ،)التواجداتمن % 74(مصدر

 تستخدمأُ  وقد .")من التواجدات ٪69( والمال الوقت من ناحیة كثیراً  یكلف ال هُ ألنَّ  اختیاره یتم ذلك
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، حیث تمثلت المعلومات مصادر الختیار للبالغین رئیسیة معاییر أربعة ضمن منمعیار رئیسي ة كسهولــال

ومن  ).Griffiths & King, 2008( بالثقة والجدارة، التكلفةو  الموارد، جودةخرى بالمعاییر الثالث األُ 

 تحدیدها تم السهولةأو  وصولال سرعةو  ،االستخدام وسرعة سهولة دب النظري فإنَّ األخالل مراجعة 

  ).Julien & Michels, 2004( مماثلة دراسات في اً رئیسی مالً عا باعتبارها
  

  )Price(السعــــــــر  )2.  4.  2.  2(
  

 وأ السلع من الفرد علیها یحصل التي للمنافع المحددة القیمة" هُ نَّ أ على السعر عرفیُ           

 لكلیهما أو لخدمة أو لسلعة القیمة تعبیر عن "هُ نَّ أ ا ویمكن القولكم .)162ص، 1999 ،حرب("الخدمات

تشترك  أنَّهاومن خالل ما سبق من تعریفات ف .)6ص، 2002 ،الجیاشي( "المشتري أو بالبائع یتعلق فیما

 هدف قیحق الذي السعر لتحدید البائع أو ستهلكالم بها كل من یستدل التي )Value( القیمة مفهومب

المطلوبة من   منافعال على الحصول خالل من المستهلك حاجات إشباع و للبائع الربحیة في الطرفین

 الفرد یتحملها التي المعنویة و المادیة التضحیة مقدار:" هُ نَّ أ على السعروأیضًا من الممكن تعریف  .المنتج

 وجهةب یأخذ التعریف هذاو  ،)606ص، 2002، قحف بوأ(" الخدمة أو السلعة على الحصول سبیل في

 أو الخدمة، جالمنت على الحصول من أجل المستهلك تي یقدمهاالتصف التنازالت  التي المستهلك نظر

 الوقت في متمثلة معنویةأو   مالیةالتنازالت  هذه تكون قدو  قیمة هذا المنتج أو الخدمة، تعكس والتي

  . الخدمة وأ جالمنت على الحصول مقابل المبذولین والجهد
  

وأضاف ، كمؤشر على جودة المنتج ،السعر ونستخدمیالمستهلكین قد  أنَّ  ) (Scitovszkyیرى           

المنتج من خالل تقییم مقدار ما  بشكل موضوعي الستنتاج جودة السعرِ  شاراِت إ یستخدم قد مستهلكال أنَّ ب
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من الرضا المستمد من مستوى جودة معین، واالنتقال إلى االختیار األمثل من خالل المستهلكون  ریدی

یها من اختیار المنتج المرتبط بالمنفعة المقدمة من خالل دفع تقییم مستوى المنفعة التي سیتم الحصول عل

    ).Sun , 1996 ( السعر
  
  

  )  Intention To Purchase( نیة الشراء) 3.  2(
  

 وذكر ،السلوك تفسیر إلى تسعى التي الدراسات من العدید محور ةاألخالقی النیة كانت          

Cronan & Al-Rafee (2008)  َّالسلوك على تؤثر التي المحفزة العوامل تضمنت ةاألخالقی النیة أن. 

           ینتقییم تشمل ةاألخالقی النیة أنَّ  Vitell, Singhapakdi & Thomas (2001( افترضو 

   تقییموال ،معین لسلوك الخطأ وأ الصواب ویتضمن) Deontological(هما، تقییم االخالق الواجبة 

ولبیان . معین لسلوك سیئة عواقب مقابل جیدة عواقب ویصف) (Teleological) منسوب للغایة( الغائي

) Relativism(والنسبیة ) Idealism(المثالیة  في دراستھ  Forsyth (1992)ستخدمإما سبق فقد 

فالمثالیة  ة؛األخالقیبالنسبة للنیة ) والتقییم الغائي ،تقییم االخالق الواجبة( لوصف االختالف بین التقییمین

 فیه مشكوك وضع في الصحیح القرار اتخاذ على الفرد قدرة خالق الواجبة حیث یصفمرتبطة بتقییم األ

 قد التي ةاألخالقی المبادئ من بدالً  العواقب في سینظر هُ ألنَّ  الغائي التقییم أما النسبیة تعكس، أخالقیا

  .انتهكت
  

 المعاییر الشخصیة من بكل تتأثرُ  قد ةاألخالقی النیة أنَّ  في دراسته  Triandis (1997)افترض          

 Al-Jabri & Abdul-Gader (1997)َد َج وَ  الرقمیة القرصنة حول ُأخرى دراسة فيو  ،المدركة والعواقب

 وجدتو  .داعمة شخصیة معاییر مع یقترن عندما وخصوصا القرصنة، سلوك إلى أدت ةاألخالقی النیة أنَّ 
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 بلقِ  من بها التالعب أیضاً  یمكن ةاألخالقی النیة أنَّ  Levin, Dato-on & Manolis (2007)دراسة 

تؤدي  خطیرة مدركة عواقب مع الشخصي المعیار انخفاض نَّ إ :، حیث أضافت الدراسةالمدركة العواقب

  .الفعلي الرقمیة القرصنة سلوك لممارسة ةاألخالقیالفرد  نیة من لیتقلالى ال
  

المستهلك  بتصرف تتنبأنیة الشراء للمنتجات الرقمیة المقرصنة هي عبارة عن نیة سلوكیة  إنَّ      

اتجاهات  نَّ إ و  ،Schiffman, Kanuk, & Wisenblit, 201 )0( بطریقة معینة في المستقبل

عملیة التقییم  أنَّهاالمستهلكین نحو القرصنة الرقمیة هي اتجاهات نحو سلوك معین و یمكن تعریفها ب

وعلى  ).Ajzen, 2005(اإلیجابي أو السلبي من قبل المستهلك التجاهه نحو أداء سلوك في مسألة معینة 

   دراك الضغوط في إأي (للفرد  شخصیة تحفز من قبل معاییر ْن أنیة الشراء من المتوقع  نَّ أ، رجحاأل

      لى أساسإیجابي أو سلبي، ع(سلوك واتجاه الفرد نحو ال) البیئة الخارجیة، مثل معاییر األقران

بسلوك  ةً ت ومعاییر األقران مرتبطة مباشر االتجاها وجد الباحثون أنَّ  كما. )العواقب المدركة للسلوك

  ).El-Sheikh, Rashed, & Peace, 2004( القرصنة
  

  الدراسات السابقة) 4.  2(
  

 الدراسات العربیة 

 

  ."في الحد من قرصنة البرمجیات في االردنالتشریعات والقوانین أثر  "بعنوان ) 2010هنانده، (دراسة 
 

في الحد من أعمال قرصنة البرمجیات التشریعات والقوانین هدفت هذه  الدراسة الى دراسة أثر          

وتم توزیع استبانات على عینة عشوائیة من مستخدمي الكمبیوتر في مدینة عمان، والزرقاء،  .في االردن
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التشریعات والقوانین وتوصلت الدراسة الى وجود تأثیر لتطبییق  فرد،) 300(مكونة من  والمفرق ،واربد، 

  . على قرصنة البرمجیات
  

في الحد التشریعات والقوانین تناولت أثر  أنَّهاسة والدراسة الحالیة وجه العالقة بین هذه الدرا إنَّ          

التشریعات  لم تأخذ  أنَّهاوأما ما یمیز الدراسة الحالیة عن هذه الدراسة . من قرصنة البرمجیات في االردن

عوامل المؤثرة على نیة المستهلك لشراء البإعتبارها عامل من  بل أخذتها لوحدها بشكل مفردوالقوانین 

  .المنتجات الرقمیة المقرصنة
  

 الدراسات االجنبیة  
  

          Tan (2002) "Understanding consumer ethical decision making with 

respect to purchase of pirated software." 
         

، المخاطر المدركة، والحكم األخالقيالهدف من هذه الدراسة هو اختبار تأثیر كل من العمق  كان         

طالب ) 400(حیث تم توزیع االستبیانات على عینة من . على  نیة شراء البرمجیات المقرصنة األخالقي

حجم  ( األخالقيوأظهرت النتائج أن كل من العمق . من جامعة نانیانغ التكنولوجیة في سنغافورة 

الحمایة، المالیة، ( ، والمخاطر المدركة )فترة الزمنیة لحدوث العواقب، الوعي االجتماعيالالعواقب، 

تؤثر في نیة شراء ) األخالقي، المسبب األخالقيتطور االدراك (  األخالقي، والحكم )االجتماعیة

  .البرمجیات المقرصنة
         

على نیة شراء  المخاطر المدركةتناولت تأثیر  أنَّهاوجه العالقة بین هذه الدراسة والدراسة الحالیة  إنَّ   

لوحدها  المخاطر المدركةلم تأخذ  أنَّهاوأما ما یمیز الدراسة الحالیة عن هذه الدراسة . البرمجیات المقرصنة
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لشراء المنتجات الرقمیة بشكل مفرد بل أخذتها بإعتبارها عامل من العوامل المؤثرة على نیة المستهلك 

  .المقرصنة
  

  Peace, Galletta & Thong (2003) "Software piracy in the workplace: A 

model and empirical test"  

 

من  والتحقق في مكان العمل فرادلألقرصنة البرمجیات لنموذج  تطویر الى هذه الدراسةهدفت   

على نیة قرصنة  الشخصیةالمعاییر و  تأثیر االتجاهات حیث تناولت هذه الدراسة .اً تجریبی تهصح

ختبار دورها في قرار الفرد في االنخراط في اخرى وقاموا بأ الباحثون متغیراٍت  ضافأحیث  ،البرمجیات

والسیطرة السلوكیة ، الیقین بالعقاب ،شدة العقوبة، تكلفة البرامج: وهذه المتغیرات هي ،قرصنة البرمجیات

في لنتك میداتطالب ماجستیر في إدارة األعمال في جامعة ) 201(الدراسة على  اءأجر قد تم و  ،المدركة

تؤثر بشكل إیجابي  أْن  أنَّهامن ش المعاییر الشخصیةافترض الباحثون أن االتجاهات و ، و الوالیات المتحدة

من  المعاییر الشخصیةحیث أشارت النتائج إلى أن االتجاهات و  .في نیة ممارسة قرصنة البرمجیات

ما فیما یتعلق بالمتغیرات اإلضافیة، وجدت الدراسة أن شدة أ. ت المهمة في نیة قرصنة البرامجالمحددا

 وتبین أنَّ . تكلفة البرامج لها تأثیر كبیر في االتجاه نحو قرصنة البرمجیاتو  ،بالعقاب الیقینو العقاب، 

  .السیطرة السلوكیة المدركة لها تأثیر إیجابي في نیة قرصنة البرمجیات
  

على نیة  المعاییر الشخصیةتناولت تأثیر  أنَّهاوجه العالقة بین هذه الدراسة والدراسة الحالیة  إنَّ 

من  كبعد المعاییر الشخصیةأخذت  أنَّهاوأما ما یمیز الدراسة الحالیة عن هذه الدراسة . قرصنة البرمجیات



 39 

االبعاد االخرى ضمن نفس ع التعرف على مستوى تأثیرها ممن ثم ، و والثقافي األخالقيالعامل  أبعاد

  .على نیة المستهلك لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة العامل
  

  Villazon & Adviser-Cavico (2004) "Software piracy: an empirical 

study of influencing factors." 
          

ؤثرة على المیل مة والعوامل الاألخالقیهدفت هذه الدراسة الى دراسة تأثیر قدرة استخدام الكمبیوتر         

طالب یدرسون في كلیة ) 242( وتم توزیع االستبیانات على عینة من. إلى ارتكاب قرصنة البرمجیات

وأشارت النتائج إلى . المجتمع وجامعة خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من الوالیات المتحدة  االمریكیة 

ة والنیة األخالقیلیس لها تأثیر كبیر على قدرة استخدام الكمبیوتر  والتوجیه المهني، والجنس ،التدیّنأن 

مستوى التعلیم، والعمر لهما تأثیر كبیر على كل من قدرة استخدام  وتوصلت أیضًا الى أنَّ  ة،األخالقی

وعالوة على ذلك، فإن عوامل التحفیز على العمل ، والعوامل . ةاألخالقیة والنیة األخالقیالكمبیوتر 

  .القانونیة مرتبطة بشكل إیجابي في المیل إلى قرصنة البرمجیات/ االجتماعیة 
  

 ةاألخالقی نیةالعلى  التدیّنتناولت تأثیر  أنَّهابین هذه الدراسة والدراسة الحالیة  لربطوجه ا إنَّ 

كبعد من أبعاد العامل  التدیّنأخذت  أنَّهاوأما ما یمیز الدراسة الحالیة عن هذه الدراسة . قرصنة البرمجیاتل

والثقافي، ومن ثم التعرف على مستوى تأثیره مع االبعاد االخرى ضمن نفس العامل على نیة  األخالقي

  .المستهلك لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة
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           Hsu & Shiue (2008) "Consumers’ Willingness to Pay for Non-pirated 
Software." 

   
راسة الى تحلیل رغبة المستهلكین في الدفع  للحصول على برامج الكمبوتر غیر هدفت الد

كل من االتجاهات نحو حقوق الملكیة الفكریة والمخاطر المدركة على  تأثیروفحصت مدى . المقرصنة

وقد تم اجراء مسح للمستهلكین . رغبة المستهلك في الدفع للحصول على برامج الكمبیوتر غیر المقرصنة

طالب من المدارس الثانویة، و طلبة الجامعات، ) 799(في تایوان، حیث كان مجموع العینات الصالحة 

وقامت الدراسة على اختبار اثنین من المنتجات البرمجیة التي یشیع استخدامها . سات العلیاوطلبة الدرا

الذین  األفراد وتوصلت الدراسة الى أنَّ . الغراض هذه الدراسة) مایكروسوفت ُأفیس، مایكروسوفت ویندوز(

ستخدام البرامج لدیهم رغبة منخفضة للدفع من أجل الحصول على البرامج غیر المقرصنة أكثر میًال إل

  .  المقرصنة من االفراء الذین لدیهم رغبة دفع عالیة

   
على رغبة  المخاطر المدركةتناولت تأثیر  أنَّهاوجه العالقة بین هذه الدراسة والدراسة الحالیة  إنَّ 

وأما ما یمیز الدراسة الحالیة عن هذه . المستهلك في الدفع للحصول على برامج الكمبیوتر غیر المقرصنة

لوحدها بشكل مفرد بل أخذتها بإعتبارها عامل من العوامل المؤثرة  المخاطر المدركةلم تأخذ  أنَّهاالدراسة 

  .على نیة المستهلك لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة
  

          Dai & Palvia (2009) "Mobile commerce adoption in China and the 

United States: a cross-cultural study." 
  

. تبني التجارة عبر الهاتف النقالنیة عوامل التي تؤثر على الف هدفت هذه الدراسة الى تعرّ           

سهولة المدركة، ال( تبني التجارة عبر الهاتف النقال نیة عوامل تؤثر على ) 9(حیث حددت هذه الدراسة 
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بتكار، اإل، المتعة المدركة، خصوصیة المستهلك، المعاییر الشخصیةالفائدة المدركة، التكلفة المدركة، 

وتم أجراء  دراسة مقارنة  الختبار تأثیر هذه العوامل في الصین ). نسجام، القیمة المضافة المدركةاإل

فرد من  مستخدمي التجارة عبر الهاتف ) 190(والوالیات المتحدة، حیث أجري مسح على عینة مكونة من 

ید من االختالفات المهمة وأظهرت النتائج أن هناك العد.  النقال في الصین والوالیات المتحدة األمریكیة

  . بین التجارب السابقة وتأثیراتها على نیة المستهلك الستخدام التجارة عبر الهاتف النقال في الثقافتین
  

المعاییر و  المدركة السهولة تناولت تأثیر أنَّهاوجه العالقة بین هذه الدراسة والدراسة الحالیة  إنَّ    

 أنَّهاوأما ما یمیز الدراسة الحالیة عن هذه الدراسة . الهاتف النقالتبني التجارة عبر نیة على  الشخصیة

كبعد من أبعاد العامل  المعاییر الشخصیةكذلك و  كأحد بعدي المنافع المدركة المدركة السهولة أخذت

مع االبعاد االخرى ضمن نفس العامل  التعرف على مستوى تأثیر كل منهاوالثقافي، ومن ثم  األخالقي

  .لمستهلك لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنةعلى نیة ا
  

  Liao, Lin & Liu (2010) "Predicting the Use of Pirated Software: A 

Contingency Model Integrating Perceived Risk with the Theory of Planned 

Behavior." 
  

لتحدید أبعاد المخاطر المدركة المرتبطة بإستخدام البرامج المقرصنة ودراسة  الدراسة هذههدفت    

 أنَّها بوصفها المدركة حیث أنَّ المخاطر. ونیة استخدامهم للبرامج المقرصنة األفرادعالقتها بإتجاهات 

 لمخاطرل أبعاد أربعة تحدید تم وقد ،المقرصنة البرامج استخدام نحو والنیة اتباالتجاه المؤثر االعتقاد

تم و  والنفسیة ،القضائیة المالحقة االجتماعیة، األداء،وهي  المقرصنة البرامج باستخدام المتعلقة المدركة

 من وتكونت عینة الدراسة االنترنت عبر استطالع خالل من البیانات جمع تم، وقد واختبارها قیاسها
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 في النیة على تأثیر له المدركة القضائیة المالحقة طرخ أنَّ  إلى النتائج وتشیر من تایوان، مشارك )305(

 البرامج استخدام نحو االتجاه على قوي مؤشر هي المدركة النفسیة مخاطرالو  المقرصنة، لبرامجا استخدام

 في كبیر حد إلى یساهمان المدركة السلوكیة والسیطرة االتجاه نَّ فإ ذلك، إلى وباإلضافة. المقرصنة

  المعیار بین المقترحة المباشرة العالقة اعتماد یتم لم ذلك، ومع ،المقرصنة للبرامج   المقصود االستخدام

  .المقرصنة لبرامجا الستخدام والنیة الشخصي
  

المعاییر تناولت تأثیر المخاطر المدركة و  أنَّهاوجه العالقة بین هذه الدراسة والدراسة الحالیة  إنَّ 

لم تأخذ  أنَّهاوأما ما یمیز الدراسة الحالیة عن هذه الدراسة . قرصنةالم إستخدام البرامج على نیة الشخصیة

لوحدها بشكل مفرد بل أخذتها بإعتبارها عامل من العوامل المؤثرة على نیة المستهلك  المخاطر المدركة

والثقافي،  األخالقيكبعد من أبعاد العامل  المعاییر الشخصیةأخذت لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة، و 

لشراء ومن ثم التعرف على مستوى تأثیرها مع االبعاد االخرى ضمن نفس العامل على نیة المستهلك 

  .المنتجات الرقمیة المقرصنة
  

   Aleassa، Pearson & McClurg (2011)  " Investigating software piracy 

in Jordan : An extension of the theory of  reasoned action"  
  

. سلوك قرصنة البرمجیات في الثقافات غیر الغربیةالدراسة مناقشة وفهم  كان الهدف من هذه          

 .األردن في لسلوك قرصنة البرمجیاتر فهم أفضل فتو  عملیة السلوكیة التيلل وتقترح هذه الدراسة نموذجاً 

، تؤثر بشكل ةبالطلرصنة البرمجیات كما یراها حول ق المعاییر الشخصیة أنَّ الدراسة  حیث افترضت

وقد  .مباشر على النیة لقرصنة البرمجیات، وأیضا لها تأثیر غیر مباشر من خالل تأثیرها على االتجاهات

طالب بكالوریوس ادارة االعمال في جامعة الیرموك، ) 323(مكونة من عینة باستخدام النموذج اختبار تم
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 ،المتعدد الهرمي االنحدارو  (SEM) المعادلة الهیكلیةمذجة نالل من خ المستخلصة البیانات تحلیل تمو 

 المعاییر الشخصیةتأثیر  أنَّ  جریت في الدول المتقدمة أُ وخالفًا لنتائج الدراسات التي  بینت الدراسةو كما 

وفیما یتعلق بتأثیر العوامل الوسیطة  والتي . أعلى بكثیر من تأثیر االتجاهات على نیة قرصنة البرمجیات

ن تضم درجة فقد وجدت  ،االجتماعي المحیط لىإ والتنبه ةاألخالقی األیدیولوجیا ،النفس على السیطرة ،التدیّ

  . طیلیس له تأثیر وس التدیّنمتغیر درجة  عدا ط مایوس غیرات تم تأكیدها ولها تأثیرالدراسة أن جمیع المت
  

 المعاییر الشخصیةتناولت تأثیر كل من  أنَّهاوجه العالقة بین هذه الدراسة والدراسة الحالیة  إنَّ    

نو  المعاییر أخذت  أنَّهاوأما ما یمیز الدراسة الحالیة عن هذه الدراسة . على نیة قرصنة البرمجیات التدیّ

ومن ثم التعرف على مستوى تأثیر  والثقافي، األخالقيلعامل الثالث ل بعاداألكبعدین من  التدیّنو  الشخصیة

ضمن نفس العامل على نیة المستهلك لشراء المنتجات  األخالقي اإللتزامالى  ًا باإلضافةمع كل منهما

  .الرقمیة المقرصنة
  

          Yoon (2011) "Theory of planned behavior and ethics theory in digital 

piracy: An integrated model." 
  

) TPB(نموذج متكامل یجمع بین نظریة السلوك المخطط  اقتراحكان الهدف من هذه الدراسة           

 تموقد  .واثنتین من النظریات التي غالبًا ما تستخدم في دراسات القرصنة الرقمیة ،ونظریة األخالق

فحص وتم  ،الصین في الجامعات طلبة استبانه على) 270(خالل توزیع  من البیانات على الحصول

والعدالة الذین تم  األخالقي اإللتزام وتظهر النتائج أنَّ  ،)SEM( الهیكلیة المعادلة نمذجة ستخدامابالنموذج 

 )TPB( المستمدة من نظریة السلوك المخطط إدخالهما الى النموذج من نظریات األخالق، والمتغیرات
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الرتكاب  فرادتؤثر على النوایا السلوكیة لأل  والسیطرة السلوكیة المدركةاالتجاه، والمعاییر الشخصیة، : وهي

نحو القرصنة  األفراد إتجاه أنَّ  الدراسة هذه إلیها توصلت التي النتائج كشفتوأیضًا  .القرصنة الرقمیة

  .تأثر بالمنافع المدركة، والمخاطر المدركة، والعادةیالرقمیة 

 ،األخالقي اإللتزام تناولت تأثیر كل من أنَّهاوجه العالقة بین هذه الدراسة والدراسة الحالیة  إنَّ    

الرتكاب القرصنة  فرادعلى النوایا السلوكیة لأل المنافع المدركة، والمخاطر المدركة، و المعاییر الشخصیةو 

 المعاییر الشخصیةو  األخالقي اإللتزامأخذت  أنَّهاوأما ما یمیز الدراسة الحالیة عن هذه الدراسة . الرقمیة

والثقافي، ومن ثم التعرف على مستوى تأثیر كل منهما معًا  األخالقيكبعدین من األبعاد الثالث للعامل 

 أنَّها وأیضاً  .ضمن نفس العامل على نیة المستهلك لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة التدیّنباإلضافة الى 

من  ینا عاملمبإعتباره كعامل مستقل بشكل مفرد كل منها لوحده المخاطر المدركةو  المنافع المدركةأخذت 

  .العوامل المؤثرة على نیة المستهلك لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة

          
          Yoon (2012) "Digital piracy intention: a comparison of theoretical 

models." 
  

 ومن الناحیة ،الرقمیة بالقرصنة المتعلقة األدبیات اضاستعر  الدراسة هذهكان الهدف من           

 نظریة وهما استخداماً  النماذج أكثر هي والتي النظریة، النماذج من اثنین بین مقارنة التجریبیة هناك

 من البیانات على الحصول تموقد  ،األخالقي لقرارل  Hunt–Vitell ونموذج) TPB( المبرر السلوك

 استخدام تموللوصول الى نتائج  الجنوبیة، كوریا في الجامعات طلبة استبانه على) 317(خالل توزیع 

 حیث من ین مجال الدراسةالنظری ینذجالنمو  من كل بین ومقارنة لدراسة) SEM( الهیكلیة المعادلة نمذجة

 أنَّ  الدراسة هذه إلیها توصلت التي النتائج وكشفت وذو داللة، مناسب نموذج وبشكل عام التفسیریة، القوة
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–Hunt  نموذج من الرقمیة القرصنةب للتنبؤ مالءمة أكثر نموذج هو TPB)( المخطط السلوك نظریة

Vitell دراساتهم علیه تستند نموذج اختیار عند للباحثین مهمة آثار لها النتائج هذه، و األخالقي قرارلل .

 یكون (TPB) المخطط السلوك نظریة في  المدركة السلوكیة والسیطرة  االتجاه أنَّ  الدراسة هذه وتظهر

  .الرقمیة القرصنة الرتكاب النیة على كبیر تأثیر امله
  

على نیة  المعاییر الشخصیةتناولت تأثیر  أنَّهاوجه العالقة بین هذه الدراسة والدراسة الحالیة  إنَّ    

 المعاییر الشخصیةأخذت  أنَّهاوأما ما یمیز الدراسة الحالیة عن هذه الدراسة . قمیةقرصنة الر إرتكاب ال

والثقافي، ومن ثم التعرف على مستوى تأثیرها معًا باإلضافة الى  األخالقيكبعد من األبعاد الثالث للعامل 

  .ضمن نفس العامل على نیة المستهلك لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة التدیّنو  األخالقي اإللتزام
  

  Koklic، Bajde، Culiberg & Vida (2012) "The role of subjective 

knowledge  and perceived consequences in shaping attitude and intention 

toward digital piracy." 
  

النتائج وثالثة أنواع من   الشخصیةإلى تطویر واختبار تجریبي على دور المعرفة  ت الدراسةهدف    

ي وهي المنافع المدركة، العمق المتوقعة من االتجاه نحو القرصنة الرقمیة و نیة القرصنة للمحتوى الرقم

تجاه ول هو وضع نموذج نظري الوكان الغرض من هذا البحث شقین األ. والمخاطر المدركة ،األخالقي

العمق و المنافع المدركة، و  ،الشخصیةالثاني هو االختبار التجریبي لدور المعرفة المستهلك ونیة القرصنة، و 

عرفة فضال عن دور الم مستهلكین نحو القرصنةالتجاهات الالمخاطر المدركة كسوابق و  ،األخالقي

حیث تم اختبار الفرضیات من  .االتجاهات بوصفها سوابق لنیة القرصنةو  ،والمنافع المدركة ،الشخصیة

ت، حیث لالستطالع  عن طریق البرید اإللكتروني الشخصیةخالل جمع البیانات عن طریق اإلدارة  ِسَل  ُأرْ
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) 843( ا، مما أسفر عن عینة عشوائیة منمستهلك بالغ  في سلوفینی )10,000(إلى عینة أولیة من 

 هاماً  والمخاطر المدركة ال تلعب دوراً  األخالقيالعمق  أظهرت نتائج الدراسة أنَّ ، و قابلة لالستخدام امستهلك

لى كل من ع اً والمنافع المدركة تظهران تأثیر  الشخصیةفي تشكیل االتجاه نحو القرصنة، بینما المعرفة 

 االتجاه هو مؤشرٌ  نَّ أالدراسة مع الدراسات السابقة، ب وتتفق. االتجاه نحو القرصنة الرقمیة ونیة القرصنة

لقرصنة ا من بو طلمالما فهم أفضل لجانب  فيهذه الدراسة  تسهمَ  أْن  المبشرومن  ،للنیة السلوكیة هامٌ 

  .؟الرقمیة
  

المنافع المدركة،  تناولت تأثیر كل من أنَّهاوجه العالقة بین هذه الدراسة والدراسة الحالیة  إنَّ    

أخذت  أنَّهاوأما ما یمیز الدراسة الحالیة عن هذه الدراسة . القرصنة الرقمیة نیةعلى  والمخاطر المدركة

كل منها لوحده بشكل مفرد كعامل مستقل بإعتبارهما عاملین من  المخاطر المدركةو  المنافع المدركة

  .العوامل المؤثرة على نیة المستهلك لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة
  

          Vida, Koklic, Kukar-Kinney & Penz (2012)  "Predicting consumer 
digital piracy behavior: The role of rationalization and perceived 
consequences." 

  

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على تصورات المستهلكین عن المخاطر المدركة والمنافع           

قام الباحث بإجراء استطالع عبر االنترنت . المدركة لسلوك القرصنة الرقمیة ونیة القرصنة بالمستقبل

ي خمسة بلدان من االتحاد االوروبي، حیث كان عدد باستخدام البرید االلكتروني على عینة عشوائیة ف

، ایطالیا )215(البالغین الذین شملهم االستطالع، فكان من النمسا  األفرادمن ) 1213(عینة الدراسة 

القرصنة  وتوصات الدراسة الى أنَّ ). 254(، والمملكة المتحدة )250(، السوید )250(، سلوفینیا )244(
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نَّ . لى تحفیز نیة القرصنة في المستقبلالرقمیة في الماضي تؤدي ا المخاطر المدركة والمنافع المدركة  وإ

  .  تؤثر بشكل مباشر على نیة القرصنة
  

 ،المخاطر المدركة تناولت تأثیر كل من أنَّهاوجه العالقة بین هذه الدراسة والدراسة الحالیة  إنَّ    

أخذت  أنَّهاوأما ما یمیز الدراسة الحالیة عن هذه الدراسة . القرصنة الرقمیة نیةعلى المنافع المدركة و 

كل منها لوحده بشكل مفرد كعامل مستقل بإعتبارهما عاملین من  المنافع المدركةو  المخاطر المدركة

  .العوامل المؤثرة على نیة المستهلك لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة
  

          Setiawan & Tjiptono (2013)  "Determinants of Consumer Intention to 

Pirate Digital Products."  
  

. ضمن اطار البحوث القرصنة الرقمیة في إندونیسیاكان هدف هذه الدراسة التصدي لقضیة           

 )218( على ذاتیاً  االستبیانات توزیع تم حیث .Yoon’s (2011) دراسة من معدلة نسخة الدراسةوهذه 

 تحلیل باستخدام للدراسة فرضیات عشر اختبار تمو  ،إندونیسیا في جامعات حكومیة وخاصة ةخمسب طالب

وأظهرت النتائج . معتمدة غیر هي عشرال الفرضیات من ثالثة أن إلى النتائج وتشیر. متعددةال االنحدار

على نیة المستهلك الرتكاب القرصنة الرقمیة، في حین  االتجاهات نحو القرصنة الرقمیة تؤثر إیجابیاً  نَّ أ

و تم التوصل الى  ،مستهلك الرتكاب القرصنة الرقمیةلسلبیًا على نیة ا یشكل مؤشراً  األخالقي اإللتزام أنَّ 

وأّن المنافع المدركة لها . القرصنة الرقمیة نحومستهلك لا إتجاهعلى  المخاطر المدركة لها تأثیر سلبي نَّ أ

على نیة ، وعدم وجود تأثیر هام للمنافع المدركة القرصنة الرقمیة نحومستهلك لا إتجاهعلى  إیجابي تأثیر

والسیطرة السلوكیة المدركة قد یكون  لمعاییر الشخصیةل وأما بالنسبة. مستهلك الرتكاب القرصنة الرقمیةلا

  .على نیة قرصنة المنتجات الرقمیة ضئیلةٌ  لها تأثیراٌت 
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 ،األخالقي اإللتزام تناولت تأثیر كل من أنَّهاوجه العالقة بین هذه الدراسة والدراسة الحالیة  إنَّ    

. مستهلك الرتكاب القرصنة الرقمیةلعلى نیة ا المنافع المدركة، والمخاطر المدركة، و المعاییر الشخصیةو 

كبعدین من  المعاییر الشخصیةو  األخالقي اإللتزامأخذت  أنَّهاوأما ما یمیز الدراسة الحالیة عن هذه الدراسة 

والثقافي، ومن ثم التعرف على مستوى تأثیر كل منهما معًا باإلضافة الى  األخالقياألبعاد الثالث للعامل 

المنافع أخذت  أنَّها وأیضاً . ضمن نفس العامل على نیة المستهلك لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة التدیّن

كل منها لوحده بشكل مباشر كعامل مستقل بإعتبارهما عاملین من العوامل  المدركةالمخاطر و  المدركة

  .المؤثرة على نیة المستهلك لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة
  

           Bo Dai, Forsythe & Kwon (2014) "The impact of online shopping 
experience on risk perception and online purchase intentions: Does product 
category matter?" 

  

 المدركة مخاطرتجربة التسوق عبر االنترنت على ال تأثیرهدفت هذه الدراسة الى التعرف على           

. نترنتمخاطر یؤثر في نیة الشراء عبر اإلكل خطر من ال نترنت، وكیف أنَّ المترتبة عن التسوق عبر اإل

نترنت على عینة من طلبة جامعة ساوثاسترن في الوالیات المتحدة استطالعًا عبر اإلیث أجرى الباحث ح

تجربة التسوق عبر  راسة الى أنَّ وتشیر نتائج الد. طالب) 2500(االمریكیة، حیث بلغ حجم العینة 

ت نترنت، وتؤثر تجربة التسوق عبر االنترني لنوایا تسوق المستهلكین عبر اإلیجاباإلنترنت هي مؤشر إ

نترنت بغض النظر عن فئة المرتبطة بالتسوق عبر اإل المدركة المخاطرسلبًا على تصورات المنتج و 

  .  المنتجات
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تناولت تأثیر المخاطر المدركة بأبعادها  أنَّهاوجه العالقة بین هذه الدراسة والدراسة الحالیة  إنَّ           

لم تأخذ  أنَّهاوأما ما یمیز الدراسة الحالیة عن هذه الدراسة . ا الشراء عبر اإلنترنتیواعلى نالثالث 

لوحدها بشكل مفرد بل أخذتها بإعتبارها عامل من العوامل المؤثرة على نیة المستهلك  المخاطر المدركة

  .لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة
  

  ما یمیز هذه الدراسة )2-5(

  

ما أمكن من   تجمع أنَّهاهو  بشكل عام الدراسة عن الدراسات السابقةأهم ما یمیز هذه  إنَّ     

 ،المخاطر المالیة(بأبعاده  عامل المخاطر المدركة: وهذه العوامل هي ،العوامل في دراسة واحدة

 ،التدیّن ،األخالقي اإللتزام(والثقافي بأبعاده  األخالقيالعامل و  ،)المخاطر الوظیفیة ،المخاطر المادیة

  )السعر ،السهولة(ه یدالمدركة ببع عامل المنافعو  ،وعامل التشریعات والقوانین ،)المعاییر الشخصیة

نیة ر على همیة في التأثیأكثر تحدید العوامل األلمجتمعة وأیضًا قیاسه  بشكل فردي، رهاوقیاس تأثی

ات ذات الندرة في من الدراس أنَّها الدراسة من ممیزات هذهأیضًا و  ،شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة

  .قلیمیًا وفي االردن محلیاً إالعالم العربي 

  

  

  

  

  



 50 

  الفصل الثالث

 )الطریقة واإلجراءات(منهجیة الدراسة 

  

ــــــمقدم )1 .3 ( ــــــ  ةـــــ

 لدراسةمنهج ا )2. 3 (

 مجتمع الدراسة )3. 3 (

 عینة الدراسة )4. 3 (

 الدراسة واتأد )5. 3 (

 متغیرات الدراسة )6. 3 (

  إجراءات الدراسة )7. 3 (

 التصمیم والتحلیل اإلحصائي )8. 3 (
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  الفصل الثالث

 الطریقة واإلجراءات

  

ــــــة ) 1ـ 3(   مقدمــ
  

األدوات  إلىفي الدراسة كما تم التطرق  تم إستخدامه ذيیتحدث هذا الفصل عن منهج البحث ال      

الرئیسیة التي إستخدمها الباحث للحصول على المعلومات والبیانات األولیة والثانویة المتعلقة بالدراسة 

كذلك األسالیب التي أستخدمها الباحث في التحلیل اإلحصائي وطرق إختبار الفرضیات ووصف مجتمع 

  .التي جرت علیها الدراسة عینةالالدراسة و 
  

  منهج الدراسة )2ـ  3(
  

, العوامل المؤثرة على نیة الشراء للمنتجات الرقمیة المقرصنة الىتسعى هذه الدراسة إلى التعرف       

ولتحقیق هذا الغرض إستخدم الباحث أسلوب المنهج الوصفي التحلیلي . وتحدید أولویات تأثیر تلك العوامل

)Descriptive Analysis Method (والذي یعتمد على المسح المیداني .  

  

  مجتمع الدراسة  )3ـ  3(
 

والبالغ عددها  ،الخاصة في مدینة عمان االردنیة الجامعات لبةمجتمع الدراسة من كافة ط یتألف

ألن هذه الشریحة من المجتمع  وقد تم اختیار طلبة الجامعات كمجتمع للدراسة، ذلك، ،جامعة) 11(

الرقمیة، حیث تم اختیار الجامعات االردنیة االردني هي أكثر الشرائح التي تحتاج الى استخدام المنتجات 

ألنَّها أكثر عددًا من ها، فی بيالطاللوجود نسبة مرتفعة من التنوع وذلك  ،الخاصة في مدینة عمان
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 إلجراء الدراسة علیهاارها یختا تمجامعات ) 5( قام الباحث بزیارة إذ، الجامعات الحكومیة في مدینة عمان

   .والزیتونة ،اإلسراءو  ،البتراو  ،التطبیقیةالعلوم و  ،الشرق األوسط وهي
  

  الدراسة عینة )4ـ  3(

حیث قام الباحث  ،في مدینة عمانالخاصة  االردنیة الجامعات لبةط من عینة الدراسة تتألف

 عدد وكان وكانت االجابة على االستبیان فوریة، ،بالصدفة العینة المستهدفة ستبانة علىا) 1000(بتوزیع 

والصالحة  ،صالحة للتحلیل االحصائياستبانة منها غیر ) 67(تبین أن و  ،)817( االستبانات المسترجعة

  .وهي نسبة كافیة إلجراء التحلیل اإلحصائي) %75( إستبانة بنسبة) 750(للتحلیل اإلحصائي 
  

  الدراسة أدوات )5ـ  3(

  :أساسیین لجمع المعلومات، وهمالتحقیق أهداف الدراسة لجأ الباحث إلى استخدام مصدرین 

حیث توجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البیانات  :المصادر الثانویة .1

الثانویة والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربیة واالجنبیة ذات العالقة، والدوریات والمقاالت 

وضوع الدراسة، والبحث والمطالعة في مواقع والتقاریر، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت م

 على التعرف في الدراسة، الثانویة وكان هدف الباحث من اللجوء للمصادر. االنترنت المختلفة

 المستجدات آخر عن تصور عام أخذ وكذلك الدراسات، كتابة السلیمة في األسس والطرق العلمیة

  .حدثت في موضوعات الدراسة الحالیة التي

لمعالجة الجوانب التحلیلیة لموضوع الدراسة تم اللجوء إلى جمع البیانات األولیة  :ولیةاأل المصادر  .2

من العبارات  اً عدد ة رئیسیة للدراسة، والتي شملتداأالتي قام الباحث بتطویرها ك االستبانةمن خالل 
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ن باإلجابة علیها، وتم إستخدام مقیاس لیكرت و سة وأسئلتها، والتي قام المبحوثعكست أهداف الدرا

وألغراض التحلیل تم . ، بحیث أخذت كل إجابة أهمیة نسبیةFive Likert Scaleالخماسي 

 .SPSS Ver.21استخدام البرنامج اإلحصائي 
 

  :بشكلها االولي ستة أجزاء، هي االستبانةوتضمنت   

متغیــرات وهــي ) 7(عینــة الدراســة مــن خــالل  فــرادالجــزء الخــاص بالخصــائص الدیمغرافیــة أل :الجــزء األول

ــرو  ؛الجـــنس( ـــة اإلجتماعیـــةو  ؛العمـ ــةو  ؛الجامعـــةو  ؛ مســـتوى الســـنة الدراســـیةو  ؛حالـــة الطالـــبو  ؛الحال ) الكلیـ

جـــراء بعـــض المقارنـــات إلســـتجابة  ـــى المتغیـــرات موضـــوع  أفـــرادلغـــرض وصـــف عینـــة الدراســـة وإ العینـــة عل

  . الدراسة في ضوء الخصائص الدیمغرافیة
  

ــــداول         ـــــــــ ـــــــــ ــــح الجــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ) 7-3(و ) 6-3(، ) 5-3(، ) 4-3(، ) 3-3(، ) 2-3(، ) 1-3(توضـــــــ

ـــة أل ــــرادالخصــــائص الدیمغرافیـ ــــة الدراســــة  ف ــــب؛ (عین ــــة الطال ــة؛ وحال ــ ــة اإلجتماعی ــ ــنس؛ والعمــــر؛ والحال الجــ

  ).الجامعة؛ والكلیةو ؛  الدراسیةسنة مستوى الو 
 

ــة هــــم مــــن الــــذكور، ومــــا نســــبته  أفــــرادمــــن  %63.9أن ) 1-3(إذ یوضــــح الجــــدول  عینــــة الدراســ

الفریق المسـؤول عـن توزیـع االسـتبیان كـان مكونـًا مـن الـذكور  ، ویعزى هذا الى أنَّ هم من اإلناث 36.1%

  .فقط، االمر الذي أدى الى محدودیة مشاركة اإلناث
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  )1 - 3(الجدول     

   عینة الدراسة حسب متغیر الجنس أفرادتوزیع  

 (%)النسبة المئویة   التكرار  الفئة المتغیر

 الجنس 
 63.9 479 ذكور
 36.1 271  إناث

 100 750  المجموع
  

 أفــرادمــن  %86.3أن ) 2 - 3(ومــا یتعلــق بمتغیــر العمــر فقــد بینــت النتــائج المعروضــة بالجــدول 

هـم ممـن تتـراوح أعمـارهم مـن  %12سـنة، ومـا نسـبته  24 –18عینة الدراسة هم ممن تتراوح أعمارهم مـن 

، فقـد بینـت النتـائج أن  34 –25 عینـة الدراسـة هـم ممـن تتـراوح أعمـارهم مــن  أفـرادمـن  %1.7سـنة، وأخیـرًا

 سـنة 24 –18مـن لعمریـة نسـبة االقبـال علـى التعلـیم الجـامعي للفئـة ا أنَّ  الـىذلـك  یشـیرو  .سنة فأكثر 35

  .مرتفعة، ویدل ھذا على ارتفاع مستوى التعلیم بشكل عامطلبة لل
  

  )2 - 3(الجدول 

   عینة الدراسة حسب متغیر العمر أفرادتوزیع  

 (%)النسبة المئویة   التكرار  الفئة المتغیر

 العمر
 86.3 647 سنة 24 –سنة  18من 
 12 90 سنة 34 –سنة  25من 

 1.7  13  سنة فأكثر   35
 100 750    المجموع  

  

عینـة الدراسـة هـم مـن  أفـرادمـن  %5.9والمرتبط بالحالـة االجتماعیـة أن ) 3-3(كما یبین الجدول 

ــبته  ــــة العمریــــــة  .هــــــم مــــــن العــــــزاب %94.1المتـــــزوجین، ومــــــا نســــ ــر للفئــ            وســــــبب هــــــذا هــــــو الحجــــــم الكبیــــ
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 ، وأن الفئــة العمریــة هــذه مــن النــادر أْن فــي العینــة، وبــذلك فهــي األكثـر تمثــیًال للعینــة ســنة 24 –18مـن 

  .یكونوا من المتزوجین في هذا السن
  

  )3 -  3(الجدول 

   عینة الدراسة حسب متغیر الحالة االجتماعیة أفرادتوزیع  

 (%)النسبة المئویة   التكرار  الفئة المتغیر

 الحالة االجتماعیة
 5.9  44 متزوج
 94.1 706  أعزب

 100 750  المجموع
  

مــن  %80.4أن ) 4-3(لــب فقــد بینــت النتــائج المعروضــة بالجــدول اومــا یتعلــق بمتغیــر حالــة الط

وســـبب هـــذا هـــو الحجـــم  .هـــم مـــن المــوظفین %19.6عینـــة الدراســـة هـــم مـــن المتفــرغین، ومـــا نســـبته  أفــراد

الفئـة العمریـة  فـي العینـة، وبـذلك فهـي األكثـر تمثـیًال للعینـة، وأنَّ  سـنة 24 –18مـن الكبیـر للفئـة العمریـة 

  .یكونوا من الموظفین هذه من النادر أْن 
    

  ) 4 -  3(الجدول 

   عینة الدراسة حسب متغیر حالة الطالب أفرادتوزیع  

 (%)النسبة المئویة   التكرار  الفئة المتغیر

 حالة الطالب
 80.4 603 متفرغ
 19.6 147  موظف

 100 750  المجموع
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 فقد تبین أنَّ ) 5-3(وكما هو موضح بالجدول  ، الدراسیةسنة مستوى البمتغیر أما بما یتعلق         

عینة  أفرادمن % 29.3 سنة الدراسة االولى، وأنَّ عینة الدراسة هم من الملتحقین ب أفرادمن % 14.9

عینة الدراسة من  أفرادنسبة  بینت النتائج أنَّ انیة، كما سنة الدراسة الثقین بمن الملتح الدراسة هم

سنة أفراد عینة الدراسة من الملتحقین ب، وبلغت نسبة %22.7سنة الدراسة الثالثة ما مجمله الملتحقین ب

، تبین أنَّ %27.9الدراسة الرابعة ما مجمله  الملتحقین عینة الدراسة هم من  أفرادمن % 5.2 ، وأخیرًا

وسبب هذا  من السنة االولى الى السنة الرابعة متقارب، عدد الطلبة نَّ أنجد  .سنة الدراسة الخامسةب

بالمراحل من السنة االولى حتى الطلبة في جمیع االختصاصات یمرون  التوزیع لعینة الدراسة هو أنَّ 

االختصاصات التي تحتاج الى  فذلك ألنَّ  ،الرابعة، أما بالنسبة النخفاض عدد الطلبة في السنة الخامسة

   .اإلستكمال بسنة خامسة قلیلة
  

  )  5-  3(الجدول 

  الدراسیةسنة مستوى العینة الدراسة حسب متغیر  أفرادتوزیع  

 (%)النسبة المئویة   التكرار  الفئة المتغیر

 الدراسیةسنة مستوى ال

 14.9 112 االولى
 29.3 220  الثانیة
 22.7 170  الثالثة
 27.9 209  الرابعة

 5.2  39  الخامسة
 100 750  المجموع
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 أفرادمن % 20 فقد تبین أنَّ ) 6-3(وبالنسبة لمتغیر الجامعة وكما هو موضح بالجدول   

عینة الدراسة هم من طلبة  أفرادمن % 20.3 عینة الدراسة هم من طلبة جامعة الشرق األوسط، وأنَّ 

، %20عینة الدراسة من جامعة البترا ما مجمله  أفرادنسبة  جامعة العلوم التطبیقیة، كما بینت النتائج أنَّ 

، أظهرت النتائج أنَّ %20سراء ما مجمله أفراد عینة الدراسة من جامعة اإلوبلغت نسبة   ، واخیرًا

توزیع عدد العینة بین  ویتضح من ذلك أنَّ  .الزیتونةعة عینة الدراسة هم من طلبة جام أفرادمن % 19.7

  . الجامعات محل الدراسة متقارب
  

  )6  -  3(الجدول 

   عینة الدراسة حسب متغیر الجامعة أفرادتوزیع 

 (%)النسبة المئویة   التكرار  الفئة المتغیر

 الجامعة

 20 150 الشرق األوسط
 20.3 152 العلوم التطبیقیة

 20 150 البترا
 20 150  اإلسراء
 19.7 148  الزیتونة

 100 750  المجموع
    

عینة  فرادیوضح العدد والنسبة المئویة أل) 7 -  3(بمتغیر الكلیة، فالجدول  أما بما یتعلقو   

كلیة األعمال هي األكثر تمثیًال في عینة  یتضح من ذلك أنَّ . الدراسة المشمولین فیها من كل كلیة

وأیضًا یلیها كذلك ها تحوي العدید من االختصاصات عن غیرها من الكلیات الدراسة، ویعود ذلك الى أنَّ 

كلیة الزراعة هي األقل تمثیًال  ومن خالل الجدول یتضح أیضًا أنَّ . كلیة الهندسة في عدد االختصاصات

  .ودها ضمن الكلیات في الجامعات الخاصة بشكل عاملعینة الدراسة، وذلك لندرة وج
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  )7 -  3(الجدول 

  عینة الدراسة حسب متغیر الكلیة أفرادتوزیع  

 (%)النسبة المئویة   التكرار  الفئة المتغیر

 الكلیة

 12.8 96  اآلداب والعلوم
 10.8 81 تكنولوجیا المعلومات

 3.1  23 اإلعالم 
 34.7 260  األعمال 
 18.3 137  الهندسة 
 2.8 21  الحقوق 

 2.3 17  العلوم التربویة
 5.1 38  العمارة والتصمیم

 6.8 51  الصیدلة
 0.4 3  الزراعة
 3.1  23  التمریض

 100 750 المجموع
  

 ؛المخاطر المالیة(عبر ثالثة أبعاد رئیسة، وهي  تضمن مقیاس المخاطر المدركة:  الجزء الثاني

 Chiou, Huang( على دراساتتطویر فقراتها  فيعتمد حیث ُأ ،)والمخاطر المادیة ؛المخاطر الوظیفیةو 

Yoon,  Lorde, Devonish & Beckles, 2010; ; 2008Hsu & Shiue,  ; & Lee, 2005

2012 Apigian, ;& Khouja, 2012 Jeong ;2011(  تضمنت و)لقیاسها، وكانت  عبارة) 15

  :مقسمة على النحو اآلتي العبارات

  

  المادیة المخاطر  الوظیفیة المخاطر  المالیة المخاطر  المدركة المخاطر
  

 5 5 5  العبارات عدد
  

 15 – 11 10 – 6 5 – 1  العبارات ترتیب
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 ؛األخالقي اإللتزام(والثقافي عبر ثالثة أبعاد رئیسة، وهي  األخالقيتضمن مقیاس العامل  :الجزء الثالث

Villazon & Adviser-(تطویر فقراتها على دراسات  فيحیث ُأعتمد  ،)المعاییر الشخصیةو  ؛التدیّنو 

; Cronan  Rafee & Cronan, 2006-; Al ; Chiou, Huang & Lee, 2005Cavico, 2004

Sheehan, Tsao & Yang,  Lorde, Devonish & Beckles, 2010; ; Rafee, 2008-& Al

Goode, 2012; Robertson, McNeill, Green &  Cockrill & Yoon, 2011; 2010; 

Yoon, 20122012;   Apigian, Roberts, 2012;(وتضمنت ، )لقیاسها، وكانت  عبارة) 15

  :مقسمة على النحو اآلتي العبارات

  

ن  األخالقي اإللتزام  والثقافي األخالقيالعامل    المعاییر الشخصیة  التدیّ
  

 5 5 5  العباراتعدد 
  

 30 – 26 25 – 21 20 – 16  العباراتترتیب 
  

تطــویر فقراتهــا  فــي، حیــث ُأعتمــد فقــرات لقیاســها) 5(التشــریعات والقــوانین تضــمن مقیــاس   :الجــزء الرابــع

Lorde, Devonish & Beckles, 2010; ; Chiou, Huang & Lee, 2005 (علـى دراسـات 

2012 Apigian, Sheehan, Tsao & Yang, 2010;( ، مرتبـة مـن السـؤال  العبـاراتوكانـت)31 (

  ).35(إلى السؤال 

  
حیــث ، )والســعر ؛ةســهولال(تضــمن مقیــاس المنــافع المدركــة عبــر بعــدین رئیســیین، وهــي   :الجــزء الخــامس

Lorde, Devonish &  ; Chiou, Huang & Lee, 2005(تطـویر فقراتهـا علـى دراسـات  فـيُأعتمـد 

Yoon,  Sheehan, Tsao & Yang, 2010;; Beckles, 2010; Cockrill & Goode, 2012
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 Rahman, Haque & Rahman, 2013 2012; 2011; Apigian,(م  اتفقــر  )7( نت، وتض

  :مقسمة على النحو اآلتي العباراتلقیاسها، وكانت 

  

  السعر  ةسهولال  المنافع المدركة
  

 3 4  العباراتعدد 
  

 42 – 40  39 – 36  العباراتترتیب 
  

تطویر فقراتها على  فيحیث ُأعتمد  لقیاسها، عبارة) 11(مقیاس نیة الشراء تضمن   :الجزء السادس

Cronan & ; ; Chiou, Huang & Lee, 2005Cavico, 2004-Villazon & Adviser(دراسات 

; Lorde, Devonish & Beckles, 2010; Cockrill & Goode, 2012 ; Rafee, 2008-Al

 2012, & Dashti Rafee-AlYoon, 2012; ( ، مرتبة من السؤال  العباراتوكانت)إلى السؤال ) 43

)53.(  

  

 Five Likert Scaleمقیــاس لیكــرت الخماســي وفــق ) 5 - 1(وقــد تــراوح مــدى االســتجابة مــن   

  :كاألتي
  

  ال أتفق إطالقاً   ال أتفق  محاید  أتفق  أتفق كلیاً   بدائل اإلجابة
  

 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة
   

 Fiveلیكرت الخماسي بمقیاس  عبارة) 53(وبشكلها النهائي من ) أداة الدراسة( االستبانةوبهذا تكونت    

Likert Scale. ثل ؛ )التوسط بالموافقة(محاید  )3(؛ ال أتفق )2(؛ ال أتفق إطالقاً  )1(االجابة بـ  تحیث مُ

  .كلیاً  أتفق )5(؛ أتفق )4(

    



 61 

  

  :وثباتها كما یليداة الباحث على التأكد من صدق األ عملكما      
  

 الصدق الظاهري  ) أ
  

أعضاء الهیئة  من أساتذة) 8(من  تألفت المحكمین من مجموعة على االستبانة عرض تم

 بالملحق وأسماء المحكمین ، واألعمال االلكترونیة،والتسویق ،األعمال إدارة في متخصصین التدریسیة

المقترحات  في ضوء وتعدیل حذف من یلزم وتم إجراء ما المحكمین آلراء ، وقد تمت االستجابة)1(رقم 

  ).2(صورته النهائیة كما موضح بالملحق رقم  في االستبیان وبذلك خرج المقدمة،

  

 ثبات إداة الدراسة  ) ب
  

، لقیاس )Cronbach Alpha(قام الباحث باستخدام اختبار االتساق الداخلي كرونباخ ألفا 

           الموجودة في المقیاس، وعلى الرغم منمدى التناسق في إجابات المبحوثین على كل األسئلة 

                   الحصول على قواعد القیاس في القیمة الواجب الحصول علیها غیر محددة، إال أنَّ  نَّ أ

)Alpha ≥ 0.60 ( عد في الناحیة التطبیقیة للعلوم اإلداریة واإلنسانیة بشكل عام أمرًا مقبوًال یُ

)Sekaran & Bougie, 2010, P. 184( .والجدول )یبین نتائج أداة الثبات لهذه الدراسة )8 -  3 .  
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  )8 -  3(الجدول 

)مقیاس كرونباخ ألفا( االستبانةمعامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد   

  قیمة كرونباخ ألفا  العباراتعدد   المتغیر  ت
 0.709 15  المخاطر المدركة   1

 0.669 5  المخاطر المالیة  1.1
 0.645  5  المخاطر الوظیفیة 2.1
 0.687  5  المخاطر المادیة 3.1
 0.864  15  والثقافي األخالقيالعامل   2

 0.769  5  األخالقي اإللتزام 1.2
 0.717  5 التدیّن  2.2
 0.762  5  المعاییر الشخصیة  3.2
 0.687  5  القوانین والتشریعات 3
 0.760 9  المنافع المدركة   4

 0.694  5  السهولة 1.4
 0.683 4  السعر 2.4
 0.777 11  نیة الشراء 5

  
  

) 0.687(قــیم الثبــات لمتغیــرات الدراســة الرئیســة والتــي تراوحــت بــین ) 8 - 3(إذ یوضــح الجــدول 

وتــــدل مؤشــــرات . والثقــــافي كحــــد أعلــــى األخالقــــيلعامــــل ل) 0.864(كحــــد أدنــــى، و للتشــــریعات والقــــوانین 

 داة الدراســـة بصـــورة عامـــة بمعامـــل ثبـــات عـــالٍ أأعـــاله علـــى تمتـــع   Cronbach Alphaكرونبـــاخ ألفـــا

  ). Sekaran & Bougie, 2010, P. 184( وبقدرتها على تحقیق أغراض الدراسة وفقًا لـ
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  متغیرات الدراسة) 6.  3( 

  

 ،المخاطر المالیة(بأبعاده  عامل المخاطر المدركة :وهيالمتغیرات المستقلة من  تتألف هذه الدراسة

 ،التدیّن ،األخالقي اإللتزام(والثقافي بأبعاده  األخالقيالعامل  ،) المخاطر الوظیفیة ،المخاطر المادیة

  .)السعر ،السهولة( ه یدالمدركة ببع عامل المنافع ،وعامل التشریعات والقوانین ،)المعاییر الشخصیة
  

  .النیة لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة :وهو المتغیر التابع 
  

  إجراءات الدراسة) 7. 3 (

  :قام الباحث باالجراءات التالیة     

  العباراتبالشكل المناسب وتبني بعض  االستبانةقام الباحث بالعمل على تصمیم وتطویر 

التي یمكن أن تناسب متغیرات الدراسة الحالیة من دراسات أجریت وخضعت لقیاس الثبات 

 .دراسة الحالیةوالصدق في متغیراتها لیسهل إعتمادها في ال

  قام الباحث بتحكیم إستبانة الدراسة من قبل المختصین لیتم توزیعها على المبحوثین بصورتها

 .النهائیة

  قام الباحث بالحصول على الموافقة بتوزیع االستبانات على المبحوثین حسب االصول من

  .الجامعات عینة الدراسة

  على المبحوثین ثم جمع كافة ما وزع من هذه االستبانات لیصار  االستبانةقام الباحث بتوزیع

  .إلى ترمیزها وتفریغها ضمن البرنامج اإلحصائي المناسب

 العمل على إدخال وترمیز اإلستبانات للشروع في عملیة تحلیلها.  
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 إجراء التحلیل للوصول الى مناقشة النتائج التي تم التحصل علیها.   

  المبحوثة ضمن آلیات تنفیذ  جامعاتوصیات التي تخدم الدراسة والالتمناقشة النتائج وكتابة

 .قابلة للتطبیق
  

  التصمیم والتحلیل اإلحصائي) 8. 3 (

ختبار فرضیاتها لجأ الباحث إلى الرزمة اإلحصائیة             لإلجابة عن أسئلة الدراسة وإ

اإلصدار الحادي والعشرین  Statistical Package for Social Sciencesللعلوم اإلجتماعیة 

SPSS Ver.21  وقد قام الباحث من خالله بتطبیق األسالیب التالیةـ :  
  

 والمتضمنةأسالیب اإلحصاء الوصفي ،:  

  التكرارات والنسب المئویةFrequencies & Percent  بهدف تحدید مؤشرات القیاس المعتمدة في

 .الدراسة وتحلیل خصائص عینة الدراسة دیموغرافیاً 

  المتوسطات الحسابیةArithmetic Mean  وحدة المعاینة والتحلیل  أفرادلتحدید مستوى إستجابة

 .عن متغیراتها

 اإلنحراف المعیاري Standard Deviation  وحدة المعاینة  أفرادلقیاس درجة تباعد إستجابات

 .والتحلیل عن وسطها الحسابي

 لمتغیرات الدراسة، والذي تم إحتسابه وفقًا  معادلة طول الفئة والتي تقضي بقیاس مستوى األهمیة

 :للمعادلة التالیة
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  :وبناء على ذلك یكون

  2.33 أقل من الى1  األهمیة المنخفضة من

  3.66 لغایة2.33  األهمیة المتوسطة  من

  .فأكثر 3.67األهمیة المرتفعة  من 
  

 والمتضمنةستدالليالأسالیب اإلحصاء ا ،:  

 معامــل كرونبــاخ ألفــاCronbach Alpha   ومقــدار اإلتســاق ) االســتبانة(لقیــاس ثبــات أداة الدراســة

 .االستبانةودرجة مصداقیة اإلجابات عن فقرات . الداخلي لها

  معامـــل تضـــخم التبـــاینVariance Inflation Factor  واختبـــار التبـــاین المســـموحTolerance 

 .المتغیرات المستقلة بین Multicollinearityللتأكد من عدم وجود تعددیة ارتباط 

 نحـدار المتعـدد تحلیـل االMultiple Regression Analysis   وذلـك للتحقـق مـن أثـر مجموعـة مـن

 .المتغیرات المستقلة على متغیر تابع واحد

 تحلیـل االنحــدار البسـیط Simple Regression Analysis   متغیــر مســتقلوذلــك للتحقـق مــن أثـر 

 .على متغیر تابع واحد واحد
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  الرابع الفصل

  نتائج الدراسة
  

     مقدمــــــــة) 1ـ  4(

  تحلیل بیانات الدراسة) 2ـ  4(

  تحلیل مدى مالئمة البیانات إلفتراضات اختبار فرضیات الدراسة) 3ـ  4(

  اختبار فرضیات الدراسة) 4ـ  4(
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة 

  
ـــــة) 1ـ  4(   مقدمـــ
  

لمتغیرات التي لعینة الدراسة  أفرادالستجابة یستعرض هذا الفصل نتائج التحلیل اإلحصائي 

اعتمدت فیها من خالل عرض المؤشرات اإلحصائیة اآلولیة إلجاباتهم من خالل المتوسطات الحسابیة 

فرضیات واالنحرافات المعیاریة لكل متغیرات الدراسة واألهمیة النسبیة، كما یتناول الفصل اختبار 

 .الدراسة والدالالت اإلحصائیة الخاصة بكل منها
  

  تحلیل بیانات الدراسة) 2ـ  4(
  

  المخاطر المدركة )1ـ  2ـ  4(
    

   )المخاطر المادیة ؛المخاطر الوظیفیة   ؛ المخاطر المالیة(المخاطر المدركة لوصف وتحلیل 

  ، كما هو موضح بالجداول عبارةوأهمیة ال نحرافات المعیاریة،المتوسطات الحسابیة واال الباحث مإستخد، 

  ).3 -  4(و ) 2 - 4(، ) 1 - 4(
  

حیث . بالمخاطر المالیةالعبارات المتعلقة إجابات عینة الدراسة عن ) 1 -  4(إذ یوضح الجدول        

على ) 3.79(بمتوسط كلي مقداره ) 4.13  -  3.27(تراوحت المتوسطات الحسابیة لهذا المتغیر بین 

إذ جاءت في المرتبة األولى . للمخاطر المالیةمقیاس لیكرت الخماسي الذي یشیر إلى المستوى المرتفع 
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) 4.13(بمتوسط حسابي بلغ  "قیمة المنتج الرقمي المقرصن أقل من الثمن الذي دفع للحصول علیه" عبارة

، فیما حصلت )1.028(بلغ ، وانحراف معیاري )3.79(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ 

على المرتبة الخامسة واألخیرة بمتوسط  "یترتب على المستخدم للمنتج المقرصن غرامات مالیة" عبارةال

، إذ )1.342(وانحراف معیاري ) 3.79(والبالغ  العاممن المتوسط الحسابي  وهو أدنى) 3.27(حسابي 

أقل من المتوسط الحسابي الخاصة بالمخاطر المالیة  للعباراتجمیع االنحرافات المعیاریة  نالحظ أنَّ 

هو أقل الذي  )6160.(، وبالنظر الى االنحراف المعیاري العام للمخاطر المالیة والبالغ وأقرب الى الصفر

مدى تشتت القیم حول  یظهر أنَّ  ومن خالل ذلك ،وأقرب الى الصفر المتوسط الحسابي بكثیر من

، وهذا یدل على تجانس البیاناتقل بشكل عام متوسطها الحسابي   .ودقتها یل جدًا

  

الدراسة من وجهة نظر  أهمیة المخاطر المالیة في الجامعات محلمستوى  وبشكل عام یتبین أنَّ 

وهذا یدل على اهتمام طلبة الجامعات بجانب المخاطر المالیة الناتجة عن  ،ً عینة الدراسة كان مرتفعا

  . شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة
  

  )1 -  4( جدول
  المخاطر المالیةأھمیة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى 

المتوسط   المخاطر المالیة  ت
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب أھمیة 
  عبارةال

مستوى 
  األھمیة

1  
قیمة المنتج الرقمي المقرصن أقل من الثمن الذي دفع للحصول 

 علیھ
 مرتفعة 1 1.028 4.13

  متوسطة 5 1.342 3.27 یترتب على المستخدم للمنتج المقرصن غرامات مالیة  2

مستویات  بزیادة تقوم شركات المنتجات الرقمیة المرخصة  3
 سعارھاأدي لرفع ؤاألمان لمنتجاتھا مما ی

 مرتفعة 3 1.080 3.93

4 
موال المدفوعة في المنتجات الرقمیة من الصعب استعادة األ

 ضرار الناجمة عنھاعلى تعویض عن األ لحصولالمقرصنة وا
 مرتفعة 2 1.150 3.97

تحتاج لدفع مبالغ إلصالح أو لشراء كمبیوتر جدید كضریبة  5
 مرتفعة 4 1.163 3.67 الستخدام المنتجات الرقمیة المقرصنة

 مرتفعة  - 6160. 3.79 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام للمخاطر المالیة
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. بالمخاطر الوظیفیةالعبارات المتعلقة إجابات عینة الدراسة عن ) 2 - 4(یوضح الجدول كما        

) 3.69(بمتوسط كلي مقداره ) 3.90  -  3.56(حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لهذا المتغیر بین 

إذ جاءت في المرتبة . للمخاطر الوظیفیةعلى مقیاس لیكرت الخماسي الذي یشیر إلى المستوى المرتفع 

المنتجات الرقمیة المقرصنة قد تتسبب بتلف برامج وملفات اخرى موجودة في كمبیوتري " عبارةاألولى 

، وانحراف )3.69(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ ) 3.90(بمتوسط حسابي بلغ  "الشخصي

بوجود رمز  إال تجات الرقمیة المقرصنةال تعمل بعض المن" عبارة، فیما حصلت ال)1.136(معیاري بلغ 

 وهو أدنى) 3.56(على المرتبة الخامسة واألخیرة بمتوسط حسابي  "سري خاص بالمنتج الرقمي المرخص

جمیع االنحرافات  أنَّ  إذ نالحظ  ،)1.179(وانحراف معیاري ) 3.69(والبالغ  عاممن المتوسط الحسابي ال

الخاصة بالمخاطر الوظیفیة أقل من المتوسط الحسابي وأقرب الى الصفر، وبالنظر الى  للعباراتالمعیاریة 

الذي هو أقل بكثیر من المتوسط الحسابي ) 6690.(االنحراف المعیاري العام للمخاطر الوظیفیة والبالغ 

مدى تشتت القیم حول متوسطها الحسابي بشكل عام قلیل  أنَّ  وأقرب الى الصفر، ومن خالل ذلك یظهر 

، وهذا یدل على تجانس البیانات ودقتها   .جدًا

  

الدراسة من وجهة  في الجامعات محل الوظیفیةأهمیة المخاطر مستوى  أنَّ  وبشكل عام یتبین 

وهذا یدل على اهتمام طلبة الجامعات بجانب المخاطر الوظیفیة الناتجة  ،ً نظر عینة الدراسة كان مرتفعا

  . عن شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة
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  )2 -  4( جدول
  أھمیة المخاطر الوظیفیةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى 

المتوسط   المخاطر الوظیفیة  ت
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 ترتیب أھمیة
  عبارةال

مستوى 
  األھمیة

  متوسطة 4 1.165 3.60 ال تعمل المنتجات الرقمیة المقرصنة بشكل صحیح  6

 مرتفعة 3 1.158 3.69 ال یمكن اصالح المنتجات الرقمیة المقرصنة في حال تلفھا  7

ال تحتوي المنتجات الرقمیة المقرصنة على جمیع وظائف   8
  المنتجات الرقمیة المرخصة

 مرتفعة 2 1.105 3.75

بوجود رمز  إال ال تعمل بعض المنتجات الرقمیة المقرصنة 9
 سري خاص بالمنتج الرقمي المرخص

 متوسطة 5 1.179 3.56

10 
المنتجات الرقمیة المقرصنة قد تتسبب بتلف برامج وملفات 

 مرتفعة 1 1.136 3.90 اخرى موجودة في كمبیوتري الشخصي

  مرتفعة  - 6690. 3.69 العام للمخاطر الوظیفیة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري

    

حیث . بالمخاطر المادیةالعبارات المتعلقة إجابات عینة الدراسة عن ) 3 -  4(ویبین الجدول       

على ) 3.78(بمتوسط كلي مقداره ) 4.07  -  3.45(تراوحت المتوسطات الحسابیة لهذا المتغیر بین 

إذ جاءت في المرتبة األولى . للمخاطر المادیةمقیاس لیكرت الخماسي الذي یشیر إلى المستوى المرتفع 

من خالل المنتجات الرقمیة المقرصنة یمكن تحمیل الفیروسات وبرامج التجسس على كمبیوتري " عبارة

، وانحراف )3.78(بالغ وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام ال) 4.07(بمتوسط حسابي بلغ  "الشخصي

ه  ال یلبي أنَّ  بعد شراء المنتج الرقمي المقرصن اشعر " عبارة، فیما حصلت ال)1.035(معیاري بلغ 

 العاممن المتوسط الحسابي  وهو أدنى) 3.45(على المرتبة الخامسة واألخیرة بمتوسط حسابي  "احتیاجاتي

الخاصة  للعباراتجمیع االنحرافات المعیاریة  أنَّ  إذ نالحظ  ،)1.216(وانحراف معیاري ) 3.78(والبالغ 

أقل من المتوسط الحسابي وأقرب الى الصفر، وبالنظر الى االنحراف المعیاري العام  المادیةبالمخاطر 

الذي هو أقل بكثیر من المتوسط الحسابي وأقرب الى الصفر، ومن ) 7040.(والبالغ  المادیةللمخاطر 
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، وهذا یدل على  أنَّ  خالل ذلك یظهر  مدى تشتت القیم حول متوسطها الحسابي بشكل عام قلیل جدًا

  .تجانس البیانات ودقتها

  

الدراسة من وجهة  في الجامعات محلالمادیة أهمیة المخاطر مستوى  أنَّ  وبشكل عام یتبین 

الناتجة  ادیةالموهذا یدل على اهتمام طلبة الجامعات بجانب المخاطر  ،ً نظر عینة الدراسة كان مرتفعا

  . عن شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة

  
  )3 -  4( جدول

  أھمیة المخاطر المادیةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى 

المتوسط   المخاطر الوظیفیة  ت
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب أھمیة 
  عبارةال

مستوى 
  األھمیة

ھبعد شراء المنتج الرقمي المقرصن اشعر   11   متوسطة 5 1.216 3.45 ال یلبي احتیاجاتي  أنَّ

یؤدي شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة عبر االنترنت الى   12
 مرتفعة 4 1.255 3.72 تقلیل كفاءة االنترنت وبطئھ

13  
یؤدي شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة عبر االنترنت الى 

االعمال غیر المشروعة  ألصحاب الشخصیةكشف معلوماتي 
 )المقرصنین(

 مرتفعة 3 1.076 3.78

14 
من خالل المنتجات الرقمیة المقرصنة یمكن تحمیل الفیروسات 

 مرتفعة 1 1.035 4.07 وبرامج التجسس على كمبیوتري الشخصي

یترتب على الطالب أضرار مادیة لعدم معرفتھ بالمشاكل  15
 مرتفعة 2 1.138 3.90 المنتجات الرقمیة المقرصنة واستخدامھاالناتجة عن شراء 

 مرتفعة  - 7040. 3.78 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام للمخاطر المادیة

  
  

  والثقافي األخالقيالعامل  )2ـ  2ـ  4( 
    

ن ؛ األخالقي اإللتزام(والثقافي  األخالقيالعامل لوصف وتحلیل  ، )الشخصیةالمعاییر  ؛ التدیّ

  ، كما هو موضح بالجداولعبارةالمتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة، وأهمیة ال الباحث مإستخد

  ).6 -  4(و ) 5 - 4( ،) 4 - 4(
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حیث . األخالقي اإللتزامبالعبارات المتعلقة إجابات عینة الدراسة عن ) 4 -  4(إذ یوضح الجدول       

على ) 3.36(بمتوسط كلي مقداره ) 3.72  -  2.99(لهذا المتغیر بین تراوحت المتوسطات الحسابیة 

إذ جاءت في المرتبة األولى . األخالقيلتزام لإلمقیاس لیكرت الخماسي الذي یشیر إلى المستوى المتوسط 

الكمبیوتر التابعة للجامعة التي  بأجهزة قد یؤدي استخدام المنتجات الرقمیة المقرصنة الى االضرار" عبارة

وهو أعلى من المتوسط ) 3.72(بمتوسط حسابي بلغ  ".ةاألخالقی، وهذا ال ینسجم مع مبادئي ادرس بها

أشعر بالذنب في " عبارة، فیما حصلت ال)1.136(، وانحراف معیاري بلغ )3.36(الحسابي العام البالغ 

واألخیرة بمتوسط حسابي على المرتبة الخامسة  "حال شرائي و استخدامي للمنتجات الرقمیة المقرصنة

 ، إذ نالحظ )1.448(وانحراف معیاري ) 3.36(والبالغ  العاممن المتوسط الحسابي  وهو أدنى) 2.99(

أقل من المتوسط الحسابي وأقرب الى  األخالقيلتزام إلجمیع االنحرافات المعیاریة للعبارات الخاصة با أنَّ 

الذي هو أقل بكثیر من ) 9360.(والبالغ  األخالقيلتزام إلالصفر، وبالنظر الى االنحراف المعیاري العام ل

مدى تشتت القیم حول متوسطها الحسابي  أنَّ  رب الى الصفر، ومن خالل ذلك یظهرالمتوسط الحسابي وأق

، وهذا یدل على تجانس البیانات ودقتها   .بشكل عام قلیل جدًا

  

الدراسة من وجهة  في الجامعات محل األخالقي اإللتزامأهمیة مستوى  أنَّ  وبشكل عام یتبین

اهتمام طلبة الجامعات  ، وعدماألخالقي اإللتزامضعف  وهذا یدل على ،ً اً توسطمنظر عینة الدراسة كان 

  . بهذا الموضوع الحساس
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  )4 -  4( جدول
  األخالقي اإللتزامأھمیة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى 

المتوسط    األخالقي اإللتزام ت
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب أھمیة 
  عبارةال

مستوى 
  األھمیة

  متوسطة 2 1.383 3.55 ةاألخالقیشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة ضد مبادئي   16

اتلقى في حال استخدام المنتجات الرقمیة المقرصنة اراء   17
 سلبیة من العائلة واالصدقاء

  متوسطة 4 1.277 3.15

18  
 یؤدي استخدام المنتجات الرقمیة المقرصنة الى االضرارقد 

، وھذا ال الكمبیوتر التابعة للجامعة التي ادرس بھا بأجھزة
  .ةاألخالقیینسجم مع مبادئي 

 مرتفعة 1 1.136 3.72

ً شراء واستخدام المنتجات الرقمیة  19 من الخطأ اخالقیا
 المقرصنة

  متوسطة 3 1.293 3.39

حال شرائي و استخدامي للمنتجات الرقمیة أشعر بالذنب في  20
 المقرصنة

  متوسطة 5 1.448 2.99

  متوسطة  - 9360. 3.36 األخالقيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام لإللتزام 
  

  

نبالعبارات المتعلقة إجابات عینة الدراسة عن ) 5 -  4(كما یوضح الجدول          حیث تراوحت  ،التدیّ

على مقیاس ) 3.82(بمتوسط كلي مقداره ) 4.03  -  3.70(المتوسطات الحسابیة لهذا المتغیر بین 

الدین یشجع " عبارةإذ جاءت في المرتبة األولى . للتدینلیكرت الخماسي الذي یشیر إلى المستوى المرتفع 

وهو أعلى من المتوسط ) 4.03(بمتوسط حسابي بلغ  "على معاقبة المعتدین على حقوق ملكیة االخرین

الدین یحض على " عبارة، فیما حصلت ال)1.083(، وانحراف معیاري بلغ )3.82(الحسابي العام البالغ 

على المرتبة الخامسة واألخیرة بمتوسط حسابي  "الحصول على المنتجات الرقمیة من مصدرها االصلي

 ، إذ نالحظ )1.260(وانحراف معیاري ) 3.82(والبالغ  العاممن المتوسط الحسابي  وهو أدنى) 3.70(

جمیع االنحرافات المعیاریة للعبارات الخاصة بالتدیّن أقل من المتوسط الحسابي وأقرب الى الصفر،  أنَّ 

الذي هو أقل بكثیر من المتوسط الحسابي ) 8100.(وبالنظر الى االنحراف المعیاري العام للتدیّن والبالغ 
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مدى تشتت القیم حول متوسطها الحسابي بشكل عام قلیل  أنَّ ل ذلك یظهر وأقرب الى الصفر، ومن خال

، وهذا یدل على تجانس البیانات ودقتها   .جدًا

  

نأهمیة المستوى  أنَّ وبشكل عام یتبین  الدراسة من وجهة نظر عینة  في الجامعات محل تدیّ

عد قوة على وهذا یدل ،ً الدراسة كان مرتفعا   .بهذا الموضوع الحساساهتمام طلبة الجامعات و  ،التدیّن بُ

  
  )5 -  4( جدول

  التدّینأھمیة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى 

المتوسط    التدّین ت
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب أھمیة 
  عبارةال

مستوى 
  األھمیة

21  
شراء و استخدام المنتجات الرقمیة  الدین یحفز االعتقاد بأنَّ 

 المقرصنة ھي اقرب للسرقة
 مرتفعة 3 1.199 3.82

معتقداتي الدینیة تمنعني من استغالل حقوق اآلخرین من   22
 مرتفعة 2 1.086 3.84 خالل استخدامي للمنتجات الرقمیة المقرصنة

الدین یحض على الحصول على المنتجات الرقمیة من   23
 مصدرھا االصلي

 مرتفعة 5 1.260 3.70

ھ في حال شرائي واستخدامي للمنتجات الرقمیة أنَّ  اعتقد  24
 ني أقوم بعمل غیر صالح ویضر باآلخرینأنَّ المقرصنة ف

 مرتفعة 4 1.271 3.72

 مرتفعة 1 1.083 4.03 الدین یشجع على معاقبة المعتدین على حقوق ملكیة االخرین 25

 مرتفعة  - 8100. 3.82 المعیاري العام للتدینالمتوسط الحسابي واالنحراف 

  

حیث . ةشخصیلمعاییر الباالعبارات المتعلقة إجابات عینة الدراسة عن ) 6 -  4(ویبین الجدول         

على ) 3.26(بمتوسط كلي مقداره  )3.69 - 3.07 (تراوحت المتوسطات الحسابیة لهذا المتغیر بین 

إذ جاءت في المرتبة  ،ةشخصیللمعاییر المقیاس لیكرت الخماسي الذي یشیر إلى المستوى المتوسط 

االشخاص المهمین بالنسبة لي ینصحوني بشراء المنتجات الرقمیة المرخصة بدًال من " عبارةاألولى 

، )3.26(لبالغ وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام ا) 3.69(بمتوسط حسابي بلغ  "المقرصنة منها

أغلب زمالئي في الجامعة یستخدمون المنتجات " عبارة، فیما حصلت ال)1.203(وانحراف معیاري بلغ 
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وهو ) 3.07(على المرتبة الخامسة واألخیرة بمتوسط حسابي  "الرقمیة المرخصة بدًال من المقرصنة منها

جمیع  أنَّ  ، إذ نالحظ )1.294(وانحراف معیاري ) 3.26(والبالغ  العاممن المتوسط الحسابي  أدنى

أقل من المتوسط الحسابي وأقرب الى الصفر،  الشخصیةلمعاییر ااالنحرافات المعیاریة للعبارات الخاصة ب

الذي هو أقل بكثیر من ) 9130.(والبالغ  الشخصیةلمعاییر وبالنظر الى االنحراف المعیاري العام ل

مدى تشتت القیم حول متوسطها الحسابي  أنَّ المتوسط الحسابي وأقرب الى الصفر، ومن خالل ذلك یظهر 

، وهذا یدل على تجانس البیانات ودقتها   .بشكل عام قلیل جدًا

  

الدراسة من وجهة  في الجامعات محل الشخصیةلمعاییر اأهمیة مستوى  أنَّ وبشكل عام یتبین 

، وعدم اهتمام طلبة الشخصیةلمعاییر اوهذا یدل على ضعف  ،ً اً توسطمنظر عینة الدراسة كان 

  . الجامعات بهذا الموضوع الحساس
  
  
  

  )6 -  4( جدول
  المعاییر الشخصیةأھمیة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى 

المتوسط    المعاییر الشخصیة ت
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب أھمیة 
  عبارةال

مستوى 
  األھمیة

االشخاص المھمین بالنسبة لي ینصحوني بشراء المنتجات   26
ً من المقرصنة منھا   مرتفعة 1  1.203 3.69 الرقمیة المرخصة بدال

معظم  إنَّ في حال استخدامي للمنتجات الرقمیة المقرصنة ف  27
 االشخاص المھمین بالنسبة لي ال یوافقون على ذلك

 متوسطة 2 1.186 3.29

28  
استخدام المنتجات الرقمیة  أنَّ  زمالئي بالدراسة یعتقدون 

 متوسطة 3 1.299 3.16 المقرصنة عمل خاطئ

29 
أغلب زمالئي في الجامعة یستخدمون المنتجات الرقمیة 

ً من المقرصنة منھا  المرخصة بدال
 متوسطة 5 1.294 3.07

30 
أشعر بالحرج عند اعطاء نسخ من المنتجات الرقمیة المقرصنة 

 متوسطة 4 1.383 3.10 ألصدقائي في الجامعة

 متوسطة  - 9130. 3.26 شخصیةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام للمعاییر ال
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  القوانین والتشریعات )3ـ  2ـ  4( 
  

، لجأ الباحث إلى إستخدام المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات والتشریعاتالقوانین لوصف وتحلیل 

  ).7 -  4(، كما هو موضح بالجداول عبارةالمعیاریة، وأهمیة ال
  

. بالقوانین والتشریعاتالعبارات المتعلقة إجابات عینة الدراسة عن ) 7 - 4(إذ یوضح الجدول        

) 3.79(بمتوسط كلي مقداره ) 3.97  -  3.47(المتغیر بین حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لهذا 

إذ جاءت في المرتبة . على مقیاس لیكرت الخماسي الذي یشیر إلى المستوى المرتفع للقوانین والتشریعات

بمتوسط حسابي بلغ  "ضعف الرقابة الحكومیة ادى الى انتشار المنتجات الرقمیة المقرصنة" عبارةاألولى 

، فیما )1.204(، وانحراف معیاري بلغ )3.79(من المتوسط الحسابي العام البالغ وهو أعلى ) 3.97(

على المرتبة  "االشخاص الذین یستخدمون المنتجات الرقمیة المقرصنة یمكن تغریمهم مالیاً " عبارةحصلت ال

) 3.79(والبالغ  العاممن المتوسط الحسابي  وهو أدنى) 3.47(الخامسة واألخیرة بمتوسط حسابي 

التشریعات جمیع االنحرافات المعیاریة للعبارات الخاصة ب أنَّ  ، إذ نالحظ )1.210(انحراف معیاري و 

للتشریعات أقل من المتوسط الحسابي وأقرب الى الصفر، وبالنظر الى االنحراف المعیاري العام والقوانین 

الذي هو أقل بكثیر من المتوسط الحسابي وأقرب الى الصفر، ومن خالل ذلك ) 7860.(والبالغ والقوانین 

، وهذا یدل على تجانس البیانات  أنَّ  یظهر  مدى تشتت القیم حول متوسطها الحسابي بشكل عام قلیل جدًا

  .ودقتها

  

الدراسة من وجهة  في الجامعات محلالتشریعات والقوانین أهمیة مستوى  وبشكل عام یتبین أنَّ 

، واهتمام طلبة الجامعات القوانین والتشریعاتوهذا یدل على قوة عامل  ،ً نظر عینة الدراسة كان مرتفعا

  .بهذا الموضوع الحساس
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  )7 -  4( جدول

  القوانین والتشریعاتأھمیة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى 

المتوسط   القوانین والتشریعات ت
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب أھمیة 
  عبارةال

مستوى 
  األھمیة

االشخاص الذین یستخدمون المنتجات الرقمیة المقرصنة یمكن مالحقتھم   31
 ً  قانونیا

 مرتفعة 4 1.267 3.79

االشخاص الذین یستخدمون المنتجات الرقمیة المقرصنة یمكن تغریمھم   32
 ً   متوسطة 5 1.210  3.47 مالیا

33  
االشخاص الذین یستخدمون المنتجات الرقمیة المقرصنة ینتھكون حقوق 

 الملكیة الفكریة
 مرتفعة 2 1.068  3.94

34 
شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة یؤدي الى دعم االعمال غیر 

  مرتفعة 3 1.141  3.82 المشروعة للمقرصنین

 مرتفعة 1 1.204 3.97 المقرصنةضعف الرقابة الحكومیة ادى الى انتشار المنتجات الرقمیة  35

  مرتفعة  - 7860. 3.79 والتشریعاتللقوانین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام 

  

  المنافع المدركة )4ـ  2ـ  4(
    

الباحث المتوسطات الحسابیة م إستخد، )السعر ؛ة سهولال( لوصف وتحلیل المنافع المدركة

  ).9 -  4(، ) 8 - 4(، كما هو موضح بالجداول عبارةواإلنحرافات المعیاریة، وأهمیة ال
  

حیث تراوحت . ةسهولبالالعبارات المتعلقة إجابات عینة الدراسة عن ) 8 -  4(إذ یوضح الجدول         

على مقیاس ) 3.67(بمتوسط كلي مقداره ) 3.97  -   3.54(المتوسطات الحسابیة لهذا المتغیر بین 

من السهل " عبارةإذ جاءت في المرتبة األولى . ةسهوللللیكرت الخماسي الذي یشیر إلى المستوى المرتفع 

وهو أعلى من ) 3.97(بمتوسط حسابي بلغ  "الوصول الى المنتجات الرقمیة المقرصنة والحصول علیها

استخدام " عبارة، فیما حصلت ال)1.029(، وانحراف معیاري بلغ )3.67(المتوسط الحسابي العام البالغ 

واألخیرة بمتوسط  الرابعةعلى المرتبة  "یساعد على محو االمیة المعلوماتیة المنتجات الرقمیة المقرصنة

، إذ )1.304(وانحراف معیاري ) 3.72(والبالغ  العاممن المتوسط الحسابي  وهو أدنى) 3.54(حسابي 
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سهولة أقل من المتوسط الحسابي وأقرب الى لجمیع االنحرافات المعیاریة للعبارات الخاصة با أنَّ  نالحظ 

الذي هو أقل بكثیر من المتوسط ) 8030.(الصفر، وبالنظر الى االنحراف المعیاري العام للسهولة والبالغ 

مدى تشتت القیم حول متوسطها الحسابي بشكل  أنَّ رب الى الصفر، ومن خالل ذلك یظهر الحسابي وأق

، وهذا یدل على تجانس البیانات ودقتها   .عام قلیل جدًا

  

الدراسة من وجهة نظر عینة  في الجامعات محل السهولةأهمیة مستوى  وبشكل عام یتبین أنَّ 

عد السهولة ،ً الدراسة كان مرتفعا واهتمام طلبة ، بإعتبارها من المنافع المدركة وهذا یدل على قوة بُ

  .الجامعات بهذا الموضوع الحساس
  

  )8 -  4( جدول
  ةلسھولأھمیة االمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى 

المتوسط   سھولةال ت
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب أھمیة 
  عبارةال

مستوى 
  األھمیة

 مرتفعة 1 1.029 3.97 علیھامن السھل الوصول الى المنتجات الرقمیة المقرصنة والحصول   36

  متوسطة 3 1.236 3.55 تبادل المنتجات الرقمیة المقرصنة وسیلة لبناء عالقات مع االخرین  37

38 
یحسن معرفتي بالبرامج بشكل  استخدام المنتجات الرقمیة المقرصنة

  متوسطة 2 1.208 3.62  أسرع

39 
االمیة یساعد على محو  استخدام المنتجات الرقمیة المقرصنة

  متوسطة 4 1.304 3.54  المعلوماتیة

 مرتفعة  - 8030. 3.67 ةسھولي واالنحراف المعیاري العام للالمتوسط الحساب

  

تراوحت  إذ. بالسعرالعبارات المتعلقة إجابات عینة الدراسة عن ) 9 -  4(كما یوضح الجدول         

على مقیاس ) 3.98(بمتوسط كلي مقداره ) 4.21  -  3.82(المتوسطات الحسابیة لهذا المتغیر بین 

قد یكون " عبارةإذ جاءت في المرتبة األولى . للسعرلیكرت الخماسي الذي یشیر إلى المستوى المرتفع 

بمتوسط  "شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة وسیلة المتالك انواع مختلفة من البرامج الجدیدة بسعر أقل
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، وانحراف معیاري بلغ )3.98(ط الحسابي العام البالغ وهو أعلى من المتوس) 4.21(حسابي بلغ 

على المرتبة  "اسعار شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة مناسب لدخلي" عبارة، فیما حصلت ال)9730.(

وانحراف ) 3.98(والبالغ  العاممن المتوسط الحسابي  وهو أدنى) 3.82(الرابعة واألخیرة بمتوسط حسابي 

سعر أقل من المتوسط لجمیع االنحرافات المعیاریة للعبارات الخاصة با أنَّ  ، إذ نالحظ )1.038(معیاري 

الذي هو أقل ) 7730.(سعر والبالغ للالحسابي وأقرب الى الصفر، وبالنظر الى االنحراف المعیاري العام 

مدى تشتت القیم حول  أنَّ ذلك یظهر  بكثیر من المتوسط الحسابي وأقرب الى الصفر، ومن خالل

، وهذا یدل على تجانس البیانات ودقتها   .متوسطها الحسابي بشكل عام قلیل جدًا

  

الدراسة من وجهة نظر عینة  في الجامعات محل سعرالأهمیة مستوى  أنَّ  وبشكل عام یتبین

عد السعر بإعتباره من المنافع المدركة، واهتمام طلبة الجامعات  ،ً الدراسة كان مرتفعا وهذا یدل على قوة بُ

   .بهذا الموضوع الحساس
  

  )9 -  4( جدول
  أھمیة السعرالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى 

  السعر  ت
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب أھمیة 
  عبارةال

مستوى 
  األھمیة

40  
قد یكون شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة وسیلة المتالك انواع 

 مختلفة من البرامج الجدیدة بسعر أقل
 مرتفعة 1 9730. 4.21

 مرتفعة 3 1.038 3.82 اسعار شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة مناسب لدخلي  41

42 
استخدام المنتجات الرقمیة المقرصنة بشكل واسع یجبر شركات 

 الرقمیة المرخصة على تخفیض أسعارھاالمنتجات 
 مرتفعة 2 1.102 3.93

 مرتفعة  - 7730. 3.98 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام للسعر
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  نیة الشراء )5ـ  2ـ  4( 
    

الباحث المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة، وأهمیة  مإستخد لوصف وتحلیل نیة الشراء،

  ).10 -  4(موضح بالجدول ، كما هو عبارةال
  

حیث تراوحت . بنیة الشراءالعبارات المتعلقة إجابات عینة الدراسة عن ) 10 - 4(إذ یوضح الجدول 

على مقیاس ) 3.55(بمتوسط كلي مقداره ) 3.95  -  3.27(المتوسطات الحسابیة لهذا المتغیر بین 

إذ جاءت في المرتبة األولى الفقرتین . لنیة الشراءلیكرت الخماسي الذي یشیر إلى المستوى المتوسط 

ارتفاع أسعار المنتجات الرقمیة المرخصة یزید من امكانیة شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة ؛ االسعار "

بمتوسط  "في تحفیز نیة الشراء لتلك المنتجات اً مهم اً المنخفضة للمنتجات الرقمیة المقرصنة تلعب دور 

، وانحراف معیاري بلغ )3.55(المتوسط الحسابي العام البالغ وهو أعلى من ) 3.95(حسابي بلغ 

واشتریت المنتجات الرقمیة المقرصنة في  سبق" عبارةعلى التوالي، فیما حصلت ال)1.132(و ) 1.088(

من المتوسط الحسابي  وهو أدنى) 3.27(على المرتبة الحادیة عشر واألخیرة بمتوسط حسابي  "الماضي

جمیع االنحرافات المعیاریة للعبارات  أنَّ  ، إذ نالحظ )1.422(وانحراف معیاري ) 3.55(والبالغ  العام

أقل من المتوسط الحسابي وأقرب الى الصفر، وبالنظر الى االنحراف المعیاري العام  نیة الشراءالخاصة ب

رب الى الصفر، ومن خالل الذي هو أقل بكثیر من المتوسط الحسابي وأق) 6920.(والبالغ  نیة الشراءل

، وهذا یدل على تجانس  أنَّ ذلك یظهر  مدى تشتت القیم حول متوسطها الحسابي بشكل عام قلیل جدًا

  .البیانات ودقتها
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الدراسة من وجهة نظر عینة  في الجامعات محل نیة الشراءأهمیة مستوى  أنَّ  وبشكل عام یتبین

، وعدم اهتمام طلبة الجامعات بهذا الموضوع الشراء نیةوهذا یدل على ضعف  ،ً اً توسطمالدراسة كان 

  . الحساس

  )10 -  4( جدول
  أھمیة نیة الشراءالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى 

المتوسط   نیة الشراء ت
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب أھمیة 
  عبارةال

مستوى 
  األھمیة 

  متوسطة 9  1.377 3.34 المقرصنة في المستقبل القریبأنوي شراء المنتجات الرقمیة   43

  متوسطة 10 1.249 3.29 أنوي شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة اذا توفرت الفرصة لذلك  44

ارتفاع أسعار المنتجات الرقمیة المرخصة یزید من امكانیة شراء   45
 مرتفعة 1 1.088 3.95 المنتجات الرقمیة المقرصنة

  متوسطة 11 1.422 3.27 المنتجات الرقمیة المقرصنة في الماضيسبق واشتریت  46

ً االسعار المنخفضة للمنتجات الرقمیة المقرصنة تلعب دور 47 ً مھم ا في  ا
 مرتفعة 1 1.132  3.95 تحفیز نیة الشراء لتلك المنتجات

أنوي شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة كوني مضطر لذلك نتیجة  48
  متوسطة 6 1.253 3.51 اتحملھا إلكمال دراستيللتكالیف التي 

  متوسطة 5 1.176 3.54 من المكتبات المرخص لھا ببیعھا أنوي شراء المنتجات الرقمیةال  49

ً  المنتجات الرقمیة المقرصنة شراءأنوي  50  من السھل شرائھا ھألنَّ  مستقبال
  متوسطة 7 1.244 3.42 في مدینتي

الرقمیة المقرصنة في حال عدم توفر المنتجات أنوي شراء المنتجات  51
  متوسطة 4 1.204 3.64 الرقمیة المرخصة

حال عدم قیام الجامعة  أنوي شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة في 52
 مرتفعة 3 1.177 3.74 بتزویدي بالمنتجات الرقمیة المرخصة

المنتجات نیتي للشراء ترتفع لعدم الدرایة بالعواقب القانونیة لشراء  53
  متوسطة 8 1.321 3.41 الرقمیة المقرصنة

  متوسطة  - 6920. 3.55 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام لنیة الشراء
  

  تحلیل مدى مالئمة البیانات إلفتراضات اختبار فرضیات الدراسة) 3ـ  4(
  

بإجراء بعض  قبل البدء في تطبیق تحلیل اإلنحدار إلختبار فرضیات الدراسة قام الباحث

نحدار، إذ تم التأكد من عدم ءمة البیانات إلفتراضات تحلیل االاإلختبارات وذلك من أجل ضمان مال

بإستخدام معامل تضخم التباین  Multicollinearityوجود إرتباط عاٍل بین المتغیرات المستقلة 
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Variance Inflation Factor )VIF(  ختبار التباین المسموح به لكل متغیر من  Toleranceوإ

 أنَّ  و). 10(للقیمة ) VIF(متغیرات الدراسة مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباین المسموح به 

  ).0.05(أكبر من  Toleranceتكون قیمة التباین المسموح به 

بإحتساب معامل  Normal Distributionوتم التأكد أیضًا من إتباع البیانات للتوزیع الطبیعي 

البیانات تتبع التوزیع الطبیعي إذا كانت قیمة معامل اإللتواء تقل عن  نَّ أ، إذ Skewnessاإللتواء 

)1( والجدول رقم ،)یبین نتائج هذه اإلختبارات) 11 - 4.  

  )11 - 4( جدول
  نتائج اختبار تضخم التباین والتباین المسموح به ومعامل االلتواء

 VIF Tolerance Skewness المتغیرات المستقلة ت

  -  0.444  7760. 1.288  المخاطر المدركة 1
 -  0.342 6530. 1.532  والثقافي األخالقيالعامل  2
 -  0.619 7150. 1.399  القوانین والتشریعات 3
 -  0.376 9300. 1.076  المنافع المدركة 4

  

عدم وجود تداخل خطي متعدد ) 11 - 4(یتضح من النتائج الواردة في الجدول 

Multicollinearity  ؛والثقافي  األخالقيالعامل  ؛المخاطر المدركة (بین أبعاد المتغیرات المستقلة 

نَّ )المنافع المدركة ؛التشریعات والقوانین  ما یؤكد ذلك قیم معیار إختبار معامل تضخم التباین  ، وإ

)VIF ( لألبعاد المتمثلة بـ) المنافع  ؛التشریعات والقوانین  ؛ والثقافي األخالقيالعامل  ؛المخاطر المدركة

كما ). 10(على التوالي والتي تقل عن ) 1.076،  1.399،  1.532،  1.288(والبالغة ) المدركة

وهي أكبر ) 0.930 - 6530.(تراوحت بین ) Tolerance(قیم إختبار التباین المسموح به  أنَّ  یتضح 

 أنَّ  وقد تم التأكد من . رتباط عاٍل بین المتغیرات المستقلةاویعد هذا مؤشرًا على عدم وجود ) 0.05(من 

  ).1(حیث كانت القیم أقل من ) Skewness(البیانات تتبع التوزیع الطبیعي بإحتساب معامل االلتواء 
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نَّ   وتأسیسًا على ما تقدم وبعد التأكد من عدم وجود تداخل خطي بین أبعاد المتغیر المستقل، وإ

ختبار فرضیات الدراسة في اوزیع الطبیعي فقد أصبح باإلمكان بیانات متغیرات الدراسة تخضع للت

  .الجامعات محل الدراسة
  

  اختبار فرضیات الدراسة) 4ـ  4(
  

  )HO1(الفرضیة الرئیسة األولى 

المخاطر  ؛المخاطر المالیة ( ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة للمخاطر المدركة بأبعادها

عند  ،من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة) المخاطر المادیة ؛الوظیفیة 

  . )α ≥ 0.05( مستوى داللة
 

الختبار هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر المخاطر المدركة 

من قبل المستهلكین في نیة شرائهم ) المادیة المخاطر؛  الوظیفیة المخاطر ؛ المالیة المخاطر(بأبعادها 

  ).12 -  4(وكما هو موضح بالجدول  للمنتجات الرقمیة المقرصنة،

  )12 -  4(جدول 
  من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة نتائج اختبار تحلیل االنحدار المتعدد لتأثیر المخاطر المدركة بأبعادها

 المتغیر
  التابع

)R(  
  االرتباط

)R2(  
معامل 
  التحدید

F 
  المحسوبة

DF 
  درجات الحریة

Sig*  
مستوى 
  الداللة

Β 
 معامل االنحدار

T 
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الداللة

نیة   
 3.841  0.015  0.123  الشراء

 3  االنحدار

0.010  

 0450. 2.011 0800.  المخاطر المالیة

 1780. 1.347 0560. الوظیفیةطر المخا 746  البواقي

 6270. 486. 0210. المادیة المخاطر 749  المجموع

   )α ≥ 0.05( یكون التأثیر ذا داللة إحصائیة عند مستوى*
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 المخاطر ؛ المالیة المخاطر(أثر المخاطر المدركة بأبعادها ) 12 - 4(یوضح الجدول 

إذ أظهرت . من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة) المادیة المخاطر ؛ الوظیفیة

لمخاطر المالیة المدركة من قبل المستهلكین لئي وجود تأثیر ذي داللة إحصائیة نتائج التحلیل اإلحصا

         عند مستوى) R )0.123في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة، إذ بلغ معامل االرتباط 

)α ≥ 0.05( . 2أما معامل التحدیدR  فقد بلغ)من التغیرات من ) 0.015(ما قیمته  أنَّ  ، أي )0.015

قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة ناتج عن التغیر في المخاطر المالیة 

الزیادة بدرجة واحدة في مستوى  أنَّ  وهذا یعني ). β )0.080كما بلغت قیمة درجة التأثیر  المدركة،

اإلهتمام بالمخاطر المالیة المدركة یؤدي إلى زیادة في نیة المستهلكین لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة 

وهي دالة عند ) 3.841( المحسوبة والتي بلغت Fویؤكد معنویة هذا التأثیر قیمة . )0.080(بقیمة 

، وعلیه ترفض الفرضیة جزئیاً  وهذا یؤكد عدم قبول الفرضیة الرئیسة األولى. )α ≥ 0.05(مستوى 

  : ، وتقبل الفرضیة البدیلة التي تنص علىجزئیاً  )الصفریة(العدمیة 
  

وجود تأثیر ذي داللة إحصائیة للمخاطر المالیة المدركة من قبل المستهلكین في نیة شرائهم 

  . )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة ،للمنتجات الرقمیة المقرصنة
  

وللتحقـــق مـــن تـــأثیر كـــل بعـــد مـــن أبعـــاد المخـــاطر المدركـــة مـــن قبـــل المســـتهلكین فـــي نیـــة شـــرائهم 

  :للمنتجات الرقمیة المقرصنة، تم تجزئة الفرضیة الرئیسة االولى إلى ثالثة فرضیات فرعیة وكما یلي
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  ) HO1-1( الفرضیة الفرعیة األولى
  

عنـد  ،داللـة احصـائیة للمخـاطر المالیـة فـي نیـة شـراء المنتجـات الرقمیـة المقرصـنةال یوجد أثر ذو 

  .)α ≥ 0.05(مستوى داللة 

الختبــــار هــــذه الفرضــــیة تــــم اســــتخدام تحلیــــل االنحــــدار البســــیط وتحلیــــل التبــــاین للتحقــــق مــــن أثــــر 

ـــة فـــي نیـــة شـــراء المنتجـــات الرقمیـــة المقرصـــنة، وكمـــا هـــو موضـــح بالجـــدول    ،) 13 - 4( المخـــاطر المالی

)4 - 14.(  

  )13 -  4(جدول  

  نیة شراء المنتجات الرقمیة المقرصنةو نتائج اختبار تحلیل التباین بین المخاطر المالیة 

  
مجموع 
  المربعات
SOS 

متوسط 
مجموع 
  المربعات

MS 

 درجات
  الحریة
DF  

F 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
  الداللة

المخاطر المالیة ونیة 
شراء المنتجات الرقمیة 

  المقرصنة

 1  االنحدار 4.040  4.040

 748  البواقي  4750. 355.345 0.004 8.504

 749  المجموع   359.386

  )  0.05) (3.853(الجدولیة عند مستوى داللة  Fقیمة *
  

شـراء المنتجـات  نتائج اختبار تحلیل التبـاین بـین المخـاطر المالیـة ونیـة) 13 - 4(یوضح الجدول 

المخــاطر المالیـــة فــي تفســـیر التبــاین الحاصـــل فــي نیـــة شـــراء  قـــدرة الــذي یوضـــح مــدى ،الرقمیــة المقرصـــنة

إذ تبــــین وجـــود أثــــر ذي داللــــة إحصــــائیة للمخـــاطر المالیــــة فــــي نیــــة شــــراء . المنتجـــات الرقمیــــة المقرصــــنة

وهـي ) 8.504(المحسـوبة  Fإذ بلغـت قیمـة  .)α ≥ 0.05(المنتجات الرقمیة المقرصنة عند مسـتوى داللـة 

  .)α ≥ 0.05(دالة إحصائیًا عن مستوى 
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ـــة فـــي نیـــة شـــراء ) 14 - 4(كمـــا یوضـــح الجـــدول  تحلیـــل االنحـــدار البســـیط ألثـــر المخـــاطر المالی

ــــة المقرصــــنة ــــة إحصــــائیة . المنتجــــات الرقمی ـــأثیر ذي دالل ــائي وجــــود تـ ـــل اإلحصــ ــرت نتــــائج التحلیـ إذ أظهــ

عنــد ) R )0.106للمخــاطر المالیــة فــي نیــة شــراء المنتجــات الرقمیــة المقرصــنة، إذ بلــغ معامــل االرتبــاط  

ــد  .)α ≥ 0.05(مســــتوى  ـــا معامــــل التحدیــ ـــه  أنَّ  ، أي )0.011(فقـــــد بلــــغ  2Rأمـ ـــا قیمتـ مـــــن ) 0.011(مـ

ــام بالمخـــاطر  ـــاتج عـــن التغیـــر فـــي مســـتوى االهتمـ التغیـــرات فـــي نیـــة شـــراء المنتجـــات الرقمیـــة المقرصـــنة ن

الزیـــادة بدرجـــة واحـــدة فـــي مســـتوى  أنَّ  وهـــذا یعنـــي  ).β )0.106التـــأثیر  المالیـــة، كمـــا بلغـــت قیمـــة درجـــة

). 0.106( االهتمــام بالمخــاطر المالیــة یــؤدي إلــى زیــادة فــي نیــة شــراء المنتجــات الرقمیــة المقرصــنة بقیمــة

وهـذا ). 2.916(والبالغـة  )α ≥ 0.05(المحسـوبة وهـي دالـة عنـد مسـتوى   Tالتأثیر قـیم ویؤكد معنویة هذا

قبـــول الفرضـــیة الفرعیـــة األولـــى، وعلیـــه تـــرفض الفرضـــیة العدمیـــة وتقبـــل الفرضـــیة البدیلـــة التـــي  یؤكـــد عـــدم

  : تنص على
  

عند  ،وجود تأثیر ذي داللة إحصائیة للمخاطر المالیة في نیة شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة

   .)α ≥ 0.05( مستوى داللة

  )14 -  4(جدول  
  ألثر المخاطر المالیة في نیة شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة نحدار البسیطنتائج اختبار تحلیل اال

  
β   

معامل 
 االنحدار

T 
 المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الداللة

)R(  
معامل 
  االرتباط

)R2 (  
معامل 
  التحدید 

نیة شراء المنتجات 
  0.011  0.106  0.004 2.916  0.106  الرقمیة المقرصنة

  )α ≥ 0.05( )1.646(الجدولیة عند مستوى داللة  Tقیمة * 
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  )HO1-2( الفرضیة الفرعیة الثانیة
  

 ،شــراء المنتجــات الرقمیــة المقرصــنة ال یوجــد أثــر ذو داللــة احصــائیة للمخــاطر الوظیفیــة فــي نیــة

 . )α ≥ 0.05(عند مستوى داللة 

الختبــــار هــــذه الفرضــــیة تــــم اســــتخدام تحلیــــل االنحــــدار البســــیط وتحلیــــل التبــــاین للتحقــــق مــــن أثــــر 

، ) 15 - 4( الوظیفیــة فــي نیــة شــراء المنتجــات الرقمیــة المقرصــنة، وكمــا هــو موضــح بالجــدولالمخــاطر 

)4 - 16.(  

  )15 -  4(جدول  
  نیة شراء المنتجات الرقمیة المقرصنةو  الوظیفیة  المخاطر نتائج اختبار تحلیل التباین بین

  
مجموع 
  المربعات
SOS 

متوسط 
مجموع 
  المربعات

MS 

 درجات
  الحریة
DF  

F 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
  الداللة

المخاطر الوظیفیة ونیة 
شراء المنتجات الرقمیة 

  المقرصنة

 1  االنحدار 3.031  3.031

 748  البواقي  4760. 356.355 0.012 6.362

 749  المجموع   359.386

  )α ≥ 0.05( )3.853(الجدولیة عند مستوى داللة  Fقیمة *
  

ـــح الجــــدول  ــــاین بــــین المخــــاطر الوظیفیــــة ونیــــة شــــراء ) 15 - 4(یوضـ نتــــائج اختبــــار تحلیــــل التب

المخــاطر الوظیفیــة فــي تفســیر التبــاین الحاصــل فــي  قــدرة الــذي یوضــح مــدى ،المقرصــنةالمنتجــات الرقمیــة 

إذ تبــین وجـود أثــر ذي داللـة إحصــائیة للمخـاطر الوظیفیــة فـي نیــة . نیـة شــراء المنتجـات الرقمیــة المقرصـنة

ــــنة عنــــــد مســــــتوى داللــــــة  ـــة المقرصــ ـــات الرقمیـــ ــــت قیمــــــة  .)α ≥ 0.05(شــــــراء المنتجـــ المحســــــوبة  Fإذ بلغــ

  .)α ≥ 0.05(وهي دالة إحصائیًا عن مستوى ) 6.362(
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تحلیــل االنحــدار البســیط ألثــر المخــاطر الوظیفیــة فــي نیــة شــراء ) 16 - 4(كمــا یوضــح الجــدول 

ــــة المقرصــــنة ــــة إحصــــائیة . المنتجــــات الرقمی ـــأثیر ذي دالل ــائي وجــــود تـ ـــل اإلحصــ ــرت نتــــائج التحلیـ إذ أظهــ

عنــد ) R )0.092اط  للمخـاطر الوظیفیـة فـي نیـة شـراء المنتجــات الرقمیـة المقرصـنة، إذ بلـغ معامـل االرتبـ

ــد  .)α ≥ 0.05(مســــتوى  ـــا معامــــل التحدیــ ـــه  أنَّ  ، أي )0.008(فقـــــد بلــــغ  2Rأمـ ـــا قیمتـ مـــــن ) 0.008(مـ

ــام بالمخـــاطر  ـــاتج عـــن التغیـــر فـــي مســـتوى االهتمـ التغیـــرات فـــي نیـــة شـــراء المنتجـــات الرقمیـــة المقرصـــنة ن

الزیــادة بدرجــة واحــدة فــي مســتوى  أنَّ  وهــذا یعنــي  ).β )0.092التــأثیر  الوظیفیــة، كمــا بلغــت قیمــة درجــة

). 0.092( االهتمام بالمخاطر الوظیفیـة یـؤدي إلـى زیـادة فـي نیـة شـراء المنتجـات الرقمیـة المقرصـنة بقیمـة

). 2.522(والبالغــة  .)α ≥ 0.05(المحســوبة وهــي دالــة عنــد مســتوى   Tالتــأثیر قــیم ویؤكــد معنویــة هــذا

قبول الفرضـیة الفرعیـة الثانیـة، وعلیـه تـرفض الفرضـیة العدمیـة وتقبـل الفرضـیة البدیلـة التـي  دموهذا یؤكد ع

  : تنص على
  

 ،وجود تأثیر ذي داللة إحصائیة للمخاطر الوظیفیة في نیة شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة

   .)α ≥ 0.05( عند مستوى داللة
 

  )16 -  4(جدول  
  البسیط ألثر المخاطر الوظیفیة في نیة شراء المنتجات الرقمیة المقرصنةنتائج اختبار تحلیل اإلنحدار 

  
β   

معامل 
 االنحدار

T 
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الداللة

)R(  
معامل 
  االرتباط

)R2 (  
  معامل التحدید 

نیة شراء المنتجات 
  0080.  0.092  0.012 2.522  0.092  الرقمیة المقرصنة

  )α ≥ 0.05( )1.646(الجدولیة عند مستوى داللة  Tقیمة * 
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  )HO1-3( الفرضیة الفرعیة الثالثة
  

عنـد  ،شـراء المنتجـات الرقمیـة المقرصـنة ال یوجد أثر ذو داللة احصائیة للمخـاطر المادیـة فـي نیـة

   .)α ≥ 0.05(مستوى داللة 
  

التبــــاین للتحقــــق مــــن أثــــر الختبــــار هــــذه الفرضــــیة تــــم اســــتخدام تحلیــــل االنحــــدار البســــیط وتحلیــــل 

  ، ) 17 - 4( المخـــاطر المادیـــة فـــي نیـــة شـــراء المنتجـــات الرقمیـــة المقرصـــنة، وكمـــا هـــو موضـــح بالجـــدول

)4 - 18.(  
  

  )17 -  4(جدول  
  نیة شراء المنتجات الرقمیة المقرصنةو المادیة  المخاطرنتائج اختبار تحلیل التباین بین 

  
مجموع 
  المربعات
SOS 

متوسط 
مجموع 
  المربعات

MS 

 درجات
  الحریة
DF 

F 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
  الداللة

المخاطر المادیة ونیة 
شراء المنتجات الرقمیة 

  المقرصنة

 1  االنحدار 2.076  2.076

 748  البواقي  4780. 357.310 0.037 4.345

 749  المجموع   359.386

  )α ≥ 0.05( )3.853(الجدولیة عند مستوى داللة  Fقیمة *
  

ـــــة ونیـــــة شـــــراء ) 17 - 4(یوضـــــح الجـــــدول  ـــاطر المادی ــاین بـــــین المخــ ـــ نتـــــائج اختبـــــار تحلیـــــل التب

 المخـاطر المادیـة فـي تفسـیر التبـاین الحاصـل فـي نیـة قـدرة الذي یوضح مدى ،المقرصنةالمنتجات الرقمیة 

إذ تبـین وجــود أثـر ذي داللـة إحصــائیة للمخـاطر المادیـة فــي نیـة شــراء  ،شـراء المنتجـات الرقمیــة المقرصـنة

وهـي ) 4.345(المحسـوبة  Fإذ بلغـت قیمـة  .)α ≥ 0.05(المنتجات الرقمیة المقرصنة عند مسـتوى داللـة 

  .)α ≥ 0.05(دالة إحصائیًا عن مستوى 
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تحلیـــل االنحـــدار البســـیط ألثـــر المخـــاطر المادیـــة فـــي نیـــة شـــراء ) 18 - 4(كمـــا یوضـــح الجـــدول 

ــــة المقرصــــنة ــــة إحصــــائیة . المنتجــــات الرقمی ـــأثیر ذي دالل ــائي وجــــود تـ ـــل اإلحصــ ــرت نتــــائج التحلیـ إذ أظهــ

عنــد ) R )0.076للمخــاطر المادیــة فــي نیــة شــراء المنتجــات الرقمیــة المقرصــنة، إذ بلــغ معامــل االرتبــاط  

ــد  .)α ≥ 0.05(مســــتوى  ـــا معامــــل التحدیــ ـــه  أنَّ  ، أي )0.006(فقـــــد بلــــغ  2Rأمـ ـــا قیمتـ مـــــن ) 0.006(مـ

ــام بالمخـــاطر  ـــاتج عـــن التغیـــر فـــي مســـتوى االهتمـ التغیـــرات فـــي نیـــة شـــراء المنتجـــات الرقمیـــة المقرصـــنة ن

الزیـــادة بدرجـــة واحـــدة فـــي مســـتوى  أنَّ  وهـــذا یعنـــي  ).β )0.076التـــأثیر  المادیـــة، كمـــا بلغـــت قیمـــة درجـــة

). 0.076( االهتمــام بالمخــاطر المادیــة یــؤدي إلــى زیــادة فــي نیــة شــراء المنتجــات الرقمیــة المقرصــنة بقیمــة

وهـذا ). 2.085(والبالغـة  )α ≥ 0.05(المحسـوبة وهـي دالـة عنـد مسـتوى   Tالتأثیر قـیم ویؤكد معنویة هذا

قبول الفرضیة الفرعیة الثالثة، وعلیه ترفض الفرضـیة العدمیـة وتقبـل الفرضـیة البدیلـة التـي تـنص  یؤكد عدم

  :على
   

عند  ،وجود تأثیر ذي داللة إحصائیة للمخاطر المادیة في نیة شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة

   .)α ≥ 0.05( مستوى داللة
  

  )18 -  4(جدول  
  في نیة شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة مادیةالبسیط ألثر المخاطر النتائج اختبار تحلیل اإلنحدار 

  
β   

معامل 
 االنحدار

T 
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الداللة

)R(  
معامل 
  االرتباط

)R2 (  
  معامل التحدید 

نیة شراء المنتجات 
  0.006  0.076  0.037 2.085  0.076  الرقمیة المقرصنة

  )α ≥ 0.05( )1.646(الجدولیة عند مستوى داللة  Tقیمة * 
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  )HO2(الفرضیة الرئیسة الثانیة 
  

ن، األخالقي اإللتزام( والثقافي بأبعاده األخالقيللعامل ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة  ، التدیّ

 عند مستوى داللة ،من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة) المعاییر الشخصیة

)α ≥ 0.05( .  
 

 األخالقيالختبار هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر العامل 

من قبل المستهلكین في نیة شرائهم ) المعاییر الشخصیة، و  التدیّن،  األخالقي اإللتزام(والثقافي بأبعاده 

  ).19 -  4(وكما هو موضح بالجدول  للمنتجات الرقمیة المقرصنة،
  

  )19 -  4(جدول 
  والثقافي بأبعاده من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة األخالقينتائج اختبار تحلیل االنحدار المتعدد لتأثیر العامل 

  المتغیر
  التابع

)R(  
  االرتباط

)R2 (  
معامل 

  التحدید 
F 

 المحسوبة
DF 

  درجات الحریة

Sig* 
مستوى 

  الداللة
Β 

  معامل االنحدار
T 

  المحسوبة

Sig*  
مستوى 

  الداللة

 نیة
 11.718  0.045  0.212  الشراء

 3  االنحدار

0.000  

 0120. 2.531 0.122  األخالقي اإللتزام

 9750. 0310.  0010. التدّین 746  البواقي

 0070. 2.699 0.119 الشخصیةالمعاییر 749  المجموع

  )α ≥ 0.05( یكون التأثیر ذا داللة إحصائیة عند مستوى*
   

 ؛ التدیّن ؛ األخالقي اإللتزام(والثقافي بأبعاده  األخالقيأثر العامل ) 19 -  4(یوضح الجدول 

إذ أظهرت نتائج  ،رائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنةالمستهلكین في نیة شمن قبل ) المعاییر الشخصیة

 ؛ األخالقي اإللتزام(ه یدعوالثقافي ببُ  األخالقيائیة للعامل التحلیل اإلحصائي وجود تأثیر ذي داللة إحص
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من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة، إذ بلغ معامل ) المعاییر الشخصیة

ما  أنَّ  ، أي )0.045(فقد بلغ  2Rأما معامل التحدید . )α ≥ 0.05(عند مستوى ) R )0.212االرتباط 

من التغیرات من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة ناتج عن ) 0.045(قیمته 

كما بلغت قیمة  ،)المعاییر الشخصیة؛  األخالقي اإللتزام(والثقافي بأبعاده  األخالقيالتغیر في العامل 

الزیادة  أنَّ  وهذا یعني . الشخصیةللمعاییر ) 0.119(و  األخالقيلتزام لإل) β )0.122درجة التأثیر 

المعاییر و  ؛ األخالقي اإللتزام(ه یدعوالثقافي ببُ  األخالقيمام بالعامل بدرجة واحدة في مستوى اإلهت

) 0.122(یؤدي إلى زیادة في نیة المستهلكین لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة بقیمة ) الشخصیة

المحسوبة والتي  Fویؤكد معنویة هذا التأثیر قیمة . ةشخصیللمعاییر ال) 0.119(و األخالقيلتزام لإل

 وهذا یؤكد عدم قبول الفرضیة الرئیسة الثانیة. )α ≥ 0.05(وهي دالة عند مستوى ) 11.718( بلغت

  : ، وتقبل الفرضیة البدیلة التي تنص علىجزئیاً  )الصفریة(، وعلیه ترفض الفرضیة العدمیة جزئیاً 
  

المعاییر و  ؛ األخالقي اإللتزام( هیدعوالثقافي ببُ  األخالقيائیة للعامل وجود تأثیر ذي داللة إحص

        عند مستوى داللة ،من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة) الشخصیة

)α ≥ 0.05(.  

  
مـــن قبـــل المســـتهلكین فـــي نیـــة  والثقـــافي األخالقـــيوللتحقـــق مـــن تـــأثیر كـــل بعـــد مـــن أبعـــاد العامـــل 

فرضــیات فرعیــة وكمــا  ة الرئیســة الثانیــة إلــى ثــالثشــرائهم للمنتجــات الرقمیــة المقرصــنة، تــم تجزئــة الفرضــی

  :یلي
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  )HO2-1( الفرضیة الفرعیة األولى
  

مــن قبـل المسـتهلكین فـي نیـة شـرائهم للمنتجــات  األخالقـيلتـزام ال یوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائیة لإل

  . )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة ،الرقمیة المقرصنة
 

 اإللتـزاموتحلیـل التبـاین للتحقـق مـن أثـر الختبار هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل االنحـدار البسـیط 

   مــن قبــل المســتهلكین فــي نیــة شــرائهم للمنتجــات الرقمیــة المقرصــنة، وكمــا هــو موضــح بالجــدول األخالقــي

)4 - 20 ( ،)4 - 21.(  
  

  )20 -  4(جدول  
  من قبل المستهلكین ونیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة األخالقي اإللتزامائج اختبار تحلیل التباین بین نت

  
مجموع 
  المربعات
SOS  

متوسط 
مجموع 
  المربعات

MS 

 درجات
  الحریة
DF  

F 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
  الداللة

ونیة  األخالقي اإللتزام
شرائھم للمنتجات 
  الرقمیة المقرصنة

 1  االنحدار 12.705  12.705

 748  البواقي  4630. 346.681 0.000 27.411

 749  المجموع    359.386

  )α ≥ 0.05( )3.853(الجدولیة عند مستوى داللة  Fقیمة *
 

ــــح الجــــــدول  ــــي اإللتــــــزامائج اختبــــــار تحلیــــــل التبــــــاین بــــــین نتــــــ) 20 - 4(یوضــ مــــــن قبــــــل  األخالقــ

فـــي  األخالقـــي اإللتــزامالــذي یوضـــح مــدى تفســـیر . لمقرصـــنةالمســتهلكین ونیـــة شــرائهم للمنتجـــات الرقمیــة ا

لتـزام ین وجـود أثـر ذي داللـة إحصـائیة لإلإذ تبـ. التباین الحاصل في نیة شراء المنتجـات الرقمیـة المقرصـنة
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 Fإذ بلغــت قیمــة . )α ≥ 0.05(فــي نیــة شــراء المنتجــات الرقمیــة المقرصــنة عنــد مســتوى داللــة  األخالقــي

  .)α ≥ 0.05(وهي دالة إحصائیًا عن مستوى ) 27.411(المحسوبة 

فـــي نیـــة شـــراء  األخالقـــي اإللتـــزامنحـــدار البســـیط ألثـــر تحلیـــل اال) 21 - 4(كمـــا یوضـــح الجـــدول 

لتـزام وجـود تـأثیر ذي داللـة إحصـائیة لإل إذ أظهرت نتائج التحلیـل اإلحصـائي. المنتجات الرقمیة المقرصنة

عنــد مســتوى ) R )0.188فــي نیــة شــراء المنتجــات الرقمیــة المقرصــنة، إذ بلــغ معامــل االرتبــاط   األخالقــي

)α ≥ 0.05( . 2أمــا معامــل التحدیــدR  فقــد بلــغ).مــن التغیــرات فــي ) 0350.(مــا قیمتــه  أنَّ  ، أي )0350

، كمـا بلغـت األخالقـي اإللتزامعـن التغیـر فـي مسـتوى االهتمـام بـنیة شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة نـاتج 

ــام بــــالزیــــادة بد أنَّ  وهــــذا یعنــــي  ،)β )0.188التــــأثیر  قیمــــة درجــــة  اإللتزامرجــــة واحــــدة فــــي مســــتوى االهتمــ

 ویؤكـد معنویـة هـذا). 0.188( یؤدي إلى زیـادة فـي نیـة شـراء المنتجـات الرقمیـة المقرصـنة بقیمـة األخالقي

وهــذا یؤكــد عــدم قبــول ). 5.236(والبالغــة  )α ≥ 0.05(المحســوبة وهــي دالــة عنــد مســتوى   Tالتــأثیر قــیم

  : الفرضیة الفرعیة األولى، وعلیه ترفض الفرضیة العدمیة وتقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على
  

من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات  األخالقيلتزام وجود تأثیر ذي داللة إحصائیة لإل

  . )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة ،الرقمیة المقرصنة
 

  )21 -  4(جدول  
  من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة األخالقي اإللتزامر تحلیل اإلنحدار البسیط ألثر نتائج اختبا

  
β   

معامل 
 االنحدار

T 
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الداللة

)R(  
معامل 
  االرتباط

)R2 (  
  معامل التحدید 

نیة شراء المنتجات 
  0350.  0.188  0.000 5.236  0.188  الرقمیة المقرصنة

  )α ≥ 0.05 ()1.646(الجدولیة عند مستوى داللة  Tقیمة * 
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  )HO2-2( الفرضیة الفرعیة الثانیة
  

مــن قبـــل المســتهلكین فـــي نیـــة شــرائهم للمنتجـــات الرقمیـــة  نال یوجــد أثـــر ذو داللــة إحصـــائیة للتـــدیّ 

  . )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة ،المقرصنة
 

 التـدیّنالختبار هذه الفرضـیة تـم اسـتخدام تحلیـل االنحـدار البسـیط وتحلیـل التبـاین للتحقـق مـن أثـر 

، )22 - 4( من قبـل المسـتهلكین فـي نیـة شـرائهم للمنتجـات الرقمیـة المقرصـنة، وكمـا هـو موضـح بالجـدول

)4 - 23.(  
  

  )22 -  4(جدول  
ننتائج اختبار تحلیل التباین بین    من قبل المستهلكین ونیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة التدیّ

  
مجموع 
  المربعات
SOS 

متوسط 
مجموع 
  المربعات

MS 

 درجات
  الحریة
DF  

F 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
  الداللة

ونیة شرائھم  التدّین
للمنتجات الرقمیة 

  المقرصنة

 1  االنحدار 5.601  5.601

 748  البواقي  4730. 353.784 0.001 11.843

 749  المجموع    359.386

  )α ≥ 0.05( )3.853(الجدولیة عند مستوى داللة  Fقیمة *
  

ونیـة شـرائهم للمنتجـات الرقمیـة  التـدیّننتـائج اختبـار تحلیـل التبـاین بـین ) 22 - 4(یوضح الجدول 

. للتبــاین الحاصــل فــي نیــة شــراء المنتجــات الرقمیــة المقرصــنة التــدیّنالــذي یوضــح مــدى تفســیر . المقرصــنة

ــائیة للتــــدیّ  ــین وجــــود أثــــر ذي داللــــة إحصــ ــي نیــــة شــــراء المنتجــــات الرقمیــــة إذ تبــ ن مــــن قبــــل المســــتهلكین فــ

وهــي دالــة إحصــائیًا ) 11.843(المحســوبة  Fإذ بلغــت قیمــة ، )α ≥ 0.05(المقرصــنة عنــد مســتوى داللــة 

  ).α ≥ 0.05(عن مستوى 
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مـن قبـل المسـتهلكین فـي نیـة  التـدیّنتحلیـل االنحـدار البسـیط ألثـر ) 23 - 4(كما یوضح الجـدول 

إذ أظهــرت نتــائج التحلیــل اإلحصــائي وجــود تــأثیر ذي داللــة إحصــائیة . شــراء المنتجــات الرقمیــة المقرصــنة

ـــغ معامـــل االرتبـــاط  للتـــدیّ     عنـــد مســـتوى )R )0.125ن فـــي نیـــة شـــراء المنتجـــات الرقمیـــة المقرصـــنة، إذ بل

)α ≥ 0.05( . 2أمــا معامــل التحدیــدR  فقــد بلــغ)مــن التغیــرات فــي ) 0.016(مــا قیمتــه  أنَّ  ، أي )0.016

مـن قبـل المسـتهلكین،  التـدیّننیة شـراء المنتجـات الرقمیـة المقرصـنة نـاتج عـن التغیـر فـي مسـتوى االهتمـام ب

الزیـــادة بدرجـــة واحـــدة فـــي مســـتوى االهتمـــام  أنَّ  وهـــذا یعنـــي  ).β )0.125التـــأثیر  كمـــا بلغـــت قیمـــة درجـــة

نب ). 0.125( مـن قبـل المسـتهلكین یـؤدي إلـى زیـادة فـي نیـة شـراء المنتجـات الرقمیـة المقرصـنة بقیمـة التدیّ

وهـذا ). 3.441(والبالغـة  )α ≥ 0.05(المحسـوبة وهـي دالـة عنـد مسـتوى   Tالتأثیر قـیم ویؤكد معنویة هذا

قبول الفرضیة الفرعیة الثانیة، وعلیه ترفض الفرضیة العدمیـة وتقبـل الفرضـیة البدیلـة التـي تـنص  یؤكد عدم

  : على
  

من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة  نوجود تأثیر ذي داللة إحصائیة للتدیّ 

  . )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة ،المقرصنة
  

  )23 -  4(جدول  
  من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة التدیّننتائج اختبار تحلیل اإلنحدار البسیط ألثر 

  
β   

معامل 
 االنحدار

T 
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الداللة

)R(  
معامل 
  االرتباط

)R2 (  
  معامل التحدید 

نیة شراء المنتجات 
  0.016  0.125  0.001 3.441  0.125  الرقمیة المقرصنة

  )α ≥ 0.05( )1.646(الجدولیة عند مستوى داللة  Tقیمة * 



 97 

  )HO2-3( الفرضیة الفرعیة الثالثة
  

من قبل المسـتهلكین فـي نیـة شـرائهم للمنتجـات  ةشخصیذو داللة إحصائیة للمعاییر الال یوجد أثر 

  . )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة ،الرقمیة المقرصنة
 

الختبــــار هــــذه الفرضــــیة تــــم اســــتخدام تحلیــــل االنحــــدار البســــیط وتحلیــــل التبــــاین للتحقــــق مــــن أثــــر 

مــن قبــل المســتهلكین فــي نیــة شــرائهم للمنتجــات الرقمیــة المقرصــنة، وكمــا هــو موضــح  المعــاییر الشخصــیة

  ).25 - 4(، ) 24 - 4( بالجدول
  

  )24 -  4(جدول  
  ونیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة الشخصیةالمعاییر نتائج اختبار تحلیل التباین بین 

  
مجموع 
  المربعات
SOS  

متوسط 
مجموع 
  المربعات

MS 

 درجات
  الحریة
DF  

F 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
  الداللة

ونیة  المعاییر الشخصیة
شرائھم للمنتجات 
  الرقمیة المقرصنة

 1  االنحدار 12.534  12.534

 748  البواقي  4640. 346.852 0000. 27.029

 749  المجموع    359.386

  )α ≥ 0.05( )3.853(الجدولیة عند مستوى داللة  Fقیمة *
  

ــاین بـــین ) 24 - 4(یوضـــح الجـــدول  ــل التبـ ـــار تحلیـ ـــائج اختب ــرائهم  المعـــاییر الشخصـــیةنت ونیـــة شـ

للتبـاین الحاصـل فـي نیـة شـراء  المعـاییر الشخصـیةالـذي یوضـح مـدى تفسـیر . للمنتجات الرقمیة المقرصـنة

ـــین وجـــــود أثـــــر . المنتجـــــات الرقمیـــــة المقرصـــــنة ــاییر الإذ تبــ ة مـــــن قبـــــل شخصـــــیذي داللـــــة إحصـــــائیة للمعـــ
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 Fإذ بلغـت قیمــة . )α ≥ 0.05(المسـتهلكین فـي نیـة شـراء المنتجـات الرقمیــة المقرصـنة عنـد مسـتوى داللـة 

  .)α ≥ 0.05(وهي دالة إحصائیًا عن مستوى ) 27.029(المحسوبة 

ـــا یوضــــح الجــــدول  ــــر ) 25 - 4(كمـ ــــل االنحــــدار البســــیط ألث ـــاییر الشخصــــیةتحلی مــــن قبــــل  المعـ

 إذ أظهــرت نتــائج التحلیــل اإلحصــائي وجــود تــأثیر. المســتهلكین فــي نیــة شــراء المنتجــات الرقمیــة المقرصــنة

یة في نیـة شـراء المنتجـات الرقمیـة المقرصـنة، إذ بلـغ معامـل االرتبـاط  شخصذي داللة إحصائیة للمعاییر ال

R )0.187 ( عنـــد مســـتوى)α ≥ 0.05( . 2أمـــا معامـــل التحدیـــدR  ـــغ مـــا قیمتـــه  ، أي أنَّ )0.035(فقـــد بل

مــن التغیــرات فــي نیــة شــراء المنتجــات الرقمیــة المقرصــنة نــاتج عــن التغیــر فــي مســتوى االهتمــام ) 0.035(

 وهـــذا یعنـــي أنَّ  ).β )0.187التـــأثیر  مـــن قبـــل المســـتهلكین، كمـــا بلغـــت قیمـــة درجـــة الشخصـــیةالمعـــاییر ب

مــن قبــل المســتهلكین یــؤدي إلــى زیــادة فــي  المعــاییر الشخصــیةالزیــادة بدرجــة واحــدة فــي مســتوى االهتمــام ب

حسـوبة وهـي الم  Tالتـأثیر قـیم ویؤكـد معنویـة هـذا). 0.187( نیـة شـراء المنتجـات الرقمیـة المقرصـنة بقیمـة

قبــول الفرضــیة الفرعیــة الثالثــة، وعلیــه  وهــذا یؤكــد عـدم). 5.199(والبالغــة  )α ≥ 0.05(دالـة عنــد مســتوى 

  : ترفض الفرضیة العدمیة وتقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على
  

یة من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات شخصذي داللة إحصائیة للمعاییر ال وجود تأثیر

  . )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة ،المقرصنة الرقمیة
  

  )25 -  4(جدول  
  یة من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنةشخصالبسیط ألثر المعاییر ال نتائج اختبار تحلیل اإلنحدار

  
β   

معامل 
 االنحدار

T 
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الداللة

)R(  
معامل 
  االرتباط

)R2 (  
  معامل التحدید 

نیة شراء المنتجات 
  0.035  0.187  0.000 5.199  0.187  الرقمیة المقرصنة

  )α ≥ 0.05( )1.646(الجدولیة عند مستوى داللة  Tقیمة * 
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  )HO3(الفرضیة الرئیسة الثالثة 
  

ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة للتشریعات والقوانین من قبل المستهلكین في نیة شرائهم 

  . )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة ،الرقمیة المقرصنةللمنتجات 
  

الختبار هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل االنحدار البسیط  للتحقق من أثر التشریعات والقوانین 

  ).26 -  4(وكما هو موضح بالجدول  من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة،

  
  )26 -  4(جدول 

  تحلیل االنحدار البسیط لتأثیر التشریعات والقوانین من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنةنتائج اختبار 

المتغیر 
  التابع

)R(  
  االرتباط

)R2(  
معامل 
  التحدید

F 
 المحسوبة

DF 
  درجات الحریة

Sig* 
مستوى 
  الداللة

β  
معامل 
 االنحدار

T 
 المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الداللة

نیة 
 0.629  0.001  0.029  الشراء

 1  االنحدار

 748  البواقي  0.428 0.793  0.029  0.428

 749  المجموع

  )α ≥ 0.05( یكون التأثیر ذا داللة إحصائیة عند مستوى*
  

  

أثر التشریعات والقوانین من قبل المستهلكین في نیة شرائهم ) 26 - 4(یوضح الجدول 

إذ أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي عدم وجود تأثیر ذي داللة إحصائیة . للمنتجات الرقمیة المقرصنة

التشریعات والقوانین من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة، إذ بلغ معامل 

ما  أنَّ  ، أي )0.001(فقد بلغ  2Rأما معامل التحدید . )α ≥ 0.05(عند مستوى ) R )0.029االرتباط 

من التغیرات من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة ناتج عن ) 0.001(قیمته 
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الزیادة بدرجة  أنَّ  وهذا یعني ). β )0.029كما بلغت قیمة درجة التأثیر  التغیر في التشریعات والقوانین،

واحدة في مستوى اإلهتمام بالتشریعات والقوانین یؤدي إلى زیادة في نیة المستهلكین لشراء المنتجات 

 المحسوبة والتي بلغت Fویؤكد عدم معنویة هذا التأثیر قیمة . )0.029(الرقمیة المقرصنة بقیمة 

قبول الفرضیة الرئیسة الثالثة، وعلیه  وهذا یؤكد. )α ≥ 0.05(وهي غیر دالة عند مستوى ) 0.629(

  : تقبل الفرضیة العدمیة التي تنص على
  

لتشریعات والقوانین من قبل المستهلكین في نیة شرائهم لوجود تأثیر ذي داللة إحصائیة عدم 

 . )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة ،للمنتجات الرقمیة المقرصنة

  
  )HO4(الفرضیة الرئیسة الرابعة 

  

من قبل المستهلكین ) السعر؛  ةسهولال( للمنافع المدركة بأبعادهاال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة 

  . )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة ،في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة
 

الختبار هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر المنافع المدركة 

وكما هو  من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة،) والسعر ةسهولال( بأبعادها

  ).27 - 4(موضح بالجدول 
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  )27 -  4(جدول 
  من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة نتائج اختبار تحلیل االنحدار المتعدد لتأثیر المنافع المدركة بأبعادها

المتغیر 
  التابع

)R(  
  االرتباط

)R2(  
معامل 
  التحدید

F 
 المحسوبة

DF 
  درجات الحریة

Sig* 
مستوى 
  الداللة

β 
 معامل االنحدار

T 
 المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الداللة

 157.348  0.296  0.544  نیة الشراء  

 2  االنحدار

0.000  

 0000. 10.037 3420.  ةسھولال

 747  البواقي

 0000. 8.782 3000. السعر
 749  المجموع

  )α ≥ 0.05( یكون التأثیر ذا داللة إحصائیة عند مستوى*
 

من قبل المستهلكین ) السعر ؛ ةسهولال( هایدعببُ أثر المنافع المدركة ) 27 - 4(یوضح الجدول 

إذ أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود تأثیر ذي داللة . في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة

من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات ) السعر ؛ ةسهولال( هایدعببُ إحصائیة للمنافع المدركة 

أما معامل التحدید . )α ≥ 0.05(عند مستوى ) R )0.544الرقمیة المقرصنة، إذ بلغ معامل االرتباط 
2R  من التغیرات من قبل المستهلكین في نیة شرائهم ) 0.296(ما قیمته  أنَّ  ، أي )0.296(فقد بلغ

كما بلغت  ،)السعر ؛ ةسهولال( هایدعببُ للمنتجات الرقمیة المقرصنة ناتج عن التغیر في المنافع المدركة 

الزیادة بدرجة واحدة في  أنَّ  وهذا یعني . للسعر) 0.300(ة و سهوللل) β )0.342قیمة درجة التأثیر 

یؤدي إلى زیادة في نیة المستهلكین لشراء ) السعر ؛ ةسهولال( هایدعبالمنافع المدركة ببُ توى اإلهتمام مس

ویؤكد معنویة هذا التأثیر . للسعر) 0.300(ة و سهوللل) 0.342(المنتجات الرقمیة المقرصنة بقیمة 

قبول  ذا یؤكد عدموه. )α ≥ 0.05(وهي دالة عند مستوى ) 157.348( المحسوبة والتي بلغت Fقیمة 
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، وتقبل الفرضیة البدیلة التي تنص )الصفریة(الفرضیة الرئیسة الرابعة، وعلیه ترفض الفرضیة العدمیة 

  :على
  

من قبل المستهلكین ) السعر؛  ةسهولال( هایعدبُ داللة إحصائیة للمنافع المدركة بوجود تأثیر ذي 

 . )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة ،في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة
  

ـــأثیر كـــل بعـــد مـــن بُ  ــافع المدركـــة يدعـــوللتحقـــق مـــن ت ــرائهم  المنـ مـــن قبـــل المســـتهلكین فـــي نیـــة شـ

  :إلى فرضیتین فرعیتین وكما یلي رابعةللمنتجات الرقمیة المقرصنة، تم تجزئة الفرضیة الرئیسة ال
  

  )HO4-1( الفرضیة الفرعیة األولى
  

قبــل المســتهلكین فــي نیــة شــرائهم للمنتجــات الرقمیــة مــن  ةســهولللال یوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائیة 

  . )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة ،المقرصنة
  

حلیــــل التبــــاین للتحقــــق مــــن أثــــر الختبــــار هــــذه الفرضــــیة تــــم اســــتخدام تحلیــــل االنحــــدار البســــیط وت

   ة مـــن قبـــل المســـتهلكین فـــي نیـــة شـــرائهم للمنتجـــات الرقمیـــة المقرصـــنة، وكمـــا هـــو موضـــح بالجـــدولســـهوللا

)4 - 28 ( ،)4 - 29.(  

  )28 -  4(جدول  
  ة من قبل المستھلكین ونیة شرائھم للمنتجات الرقمیة المقرصنةسھولج اختبار تحلیل التباین بین النتائ

  
مجموع 
  المربعات
SOS  

متوسط 
مجموع 
  المربعات

MS 

 درجات
  الحریة
DF 

F 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
  الداللة

ة ونیة شرائھم سھولال
الرقمیة للمنتجات 

  المقرصنة

 1  االنحدار 80.419 80.419
 748  البواقي  3730. 278.967 0.000 215.630

 749  المجموع   359.386
  .)α ≥ 0.05( )3.853(الجدولیة عند مستوى داللة  Fقیمة *
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ة مــن قبــل المســتهلكین ونیــة ســهولج اختبــار تحلیــل التبــاین بــین النتــائ) 28 - 4(یوضــح الجــدول 

ة للتبــاین الحاصــل فــي نیــة شـــراء ســهولالــذي یوضــح مــدى تفســیر ال ،قرصــنةشــرائهم للمنتجــات الرقمیــة الم

ة فـــي نیـــة شـــراء المنتجـــات ســـهولوجـــود أثـــر ذي داللـــة إحصـــائیة لل إذ تبـــین. المقرصـــنةالمنتجـــات الرقمیـــة 

وهــي دالــة ) 215.630(المحســوبة  Fإذ بلغــت قیمــة . )α ≥ 0.05(الرقمیــة المقرصــنة عنــد مســتوى داللــة 

  .)α ≥ 0.05(إحصائیًا عن مستوى 
  

نیــة شــراء المنتجـــات ة فــي ســـهولتحلیـــل االنحــدار البســیط ألثــر ال) 29 - 4(كمــا یوضــح الجــدول 

ة فـي نیــة ســهولجــود تـأثیر ذي داللــة إحصـائیة للإذ أظهــرت نتـائج التحلیــل اإلحصـائي و . الرقمیـة المقرصـنة

أمــا . )α ≥ 0.05(عنــد مســتوى ) R )0.473شـراء المنتجــات الرقمیــة المقرصـنة، إذ بلــغ معامــل االرتبـاط  

مـن التغیـرات فـي نیـة شـراء المنتجـات ) 0.224(مـا قیمتـه  أنَّ  ، أي )0.224(فقـد بلـغ  2Rمعامل التحدیـد 

ــي مســــتوى االهتمـــام بال الرقمیـــة المقرصـــنة نــــاتج عـــن  βالتــــأثیر  ة، كمــــا بلغـــت قیمــــة درجـــةســـهولالتغیــــر فـ

ة یــؤدي إلــى زیــادة فــي نیــة ســهولواحــدة فــي مســتوى االهتمــام بالالزیــادة بدرجــة  أنَّ  وهــذا یعنــي  ).0.473(

المحسـوبة وهـي دالـة   Tالتـأثیر قـیم ویؤكـد معنویـة هـذا). 0.473( یمـةشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة بق

قبـــول الفرضـــیة الفرعیـــة األولـــى، وعلیـــه  وهـــذا یؤكـــد عـــدم). 14.684(والبالغـــة  )α ≥ 0.05(عنـــد مســـتوى 

  : ترفض الفرضیة العدمیة وتقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على
  

المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة من قبل  ةسهولجود تأثیر ذي داللة إحصائیة للو 

  . )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة ،المقرصنة
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  )29 -  4(جدول  
  ة من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنةسهولتحلیل اإلنحدار البسیط ألثر النتائج اختبار 

  
β   

معامل 
 االنحدار

T 
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الداللة

)R(  
معامل 
  االرتباط

)R2 (  
  معامل التحدید 

نیة شراء المنتجات 
  0.224  0.473  0.000 14.684  0.473  الرقمیة المقرصنة

  )α ≥ 0.05( )1.646(الجدولیة عند مستوى داللة  Tقیمة * 
  

  )HO4-2( الفرضیة الفرعیة الثانیة
  

شــرائهم للمنتجــات الرقمیـــة مــن قبـــل المســتهلكین فــي نیـــة  ال یوجــد أثــر ذو داللــة إحصـــائیة للســعر

  . )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة ،المقرصنة
 

الختبار هذه الفرضیة تـم اسـتخدام تحلیـل االنحـدار البسـیط وتحلیـل التبـاین للتحقـق مـن أثـر السـعر 

، ) 30 - 4( من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجـات الرقمیـة المقرصـنة، وكمـا هـو موضـح بالجـدول

)4 - 31.(  
  

  )30 -  4(جدول  
  نتائج اختبار تحلیل التباین بین السعر من قبل المستهلكین ونیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة

  
مجموع 
  المربعات
SOS  

متوسط 
مجموع 
  المربعات

MS 

 درجات
  الحریة
DF  

F 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
  الداللة

السعر ونیة شرائھم 
للمنتجات الرقمیة 

  المقرصنة

 1  االنحدار 72.421 72.421

 748  البواقي  3840. 286.964 0.000 188.772

 749  المجموع   359.386

  )α ≥ 0.05( )3.853(الجدولیة عند مستوى داللة  Fقیمة *
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ـــاین بـــین الســـعر مـــن قبـــل المســـتهلكین ونیـــة ) 30 - 4(یوضـــح الجـــدول  نتـــائج اختبـــار تحلیـــل التب

الـــذي یوضـــح مـــدى تفســـیر الســـعر للتبـــاین الحاصـــل فـــي نیـــة شـــراء  ،رائهم للمنتجـــات الرقمیـــة المقرصـــنةشـــ

إذ تبین وجود أثر ذي داللة إحصائیة للسـعر فـي نیـة شـراء المنتجـات الرقمیـة . المنتجات الرقمیة المقرصنة

وهـي دالـة إحصـائیًا ) 188.772(المحسـوبة  Fإذ بلغـت قیمـة . )α ≥ 0.05(المقرصنة عند مستوى داللـة 

  .)α ≥ 0.05(عن مستوى 
  

تحلیـــل االنحـــدار البســـیط ألثـــر الســـعر فـــي نیـــة شـــراء المنتجـــات ) 31 - 4(كمـــا یوضـــح الجـــدول 

إذ أظهــرت نتــائج التحلیــل اإلحصــائي وجــود تــأثیر ذي داللــة إحصــائیة للســعر فــي نیــة . الرقمیــة المقرصــنة

أمــا . )α ≥ 0.05(عنــد مســتوى ) R )0.449شـراء المنتجــات الرقمیــة المقرصـنة، إذ بلــغ معامــل االرتبـاط  

مـن التغیـرات فـي نیـة شـراء المنتجـات ) 0.202(مـا قیمتـه  أنَّ  ، أي )0.202(فقـد بلـغ  2Rمعامل التحدیـد 

ــت قیمــــة درجــــة ـــأثیر  الرقمیــــة المقرصــــنة نــــاتج عــــن التغیــــر فــــي مســــتوى االهتمــــام بالســــعر، كمــــا بلغــ  βالتـ

الزیـــادة بدرجــة واحــدة فـــي مســتوى االهتمــام بالســـعر یــؤدي إلــى زیـــادة فــي نیـــة  أنَّ  وهــذا یعنــي  ).0.449(

المحسـوبة وهـي دالـة   Tالتـأثیر قـیم ویؤكـد معنویـة هـذا). 0.449( شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة بقیمـة

وهـــذا یؤكـــد عـــدم صـــحة قبـــول الفرضـــیة الفرعیـــة الثانیـــة، ). 13.739(والبالغـــة  )α ≥ 0.05(عنـــد مســـتوى 

  : وعلیه ترفض الفرضیة العدمیة وتقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على
  

من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة  وجود تأثیر ذي داللة إحصائیة للسعر

  .)α ≥ 0.05( عند مستوى داللة ،المقرصنة

   
  



 106 

  )31 -  4(جدول  
  من قبل المستهلكین في نیة شرائهم للمنتجات الرقمیة المقرصنة لسعرنتائج اختبار تحلیل اإلنحدار البسیط ألثر ا

  
β   

معامل 
 االنحدار

T 
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الداللة

)R(  
معامل 
  االرتباط

)R2 (  
  معامل التحدید 

نیة شراء المنتجات 
  0.202  0.449  0.000 13.739  0.449  الرقمیة المقرصنة

  )α ≥ 0.05 ()1.646(الجدولیة عند مستوى داللة  Tقیمة * 
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  الفصل الخامس

  والتوصیات واإلستنتاجات النتائج ملخص

  

ــــــمقدم) 5 . 1(   ةـــــ

  مناقشة النتائج )5 . 2(

  اإلستنتاجات )5 . 3(

  التوصیات  )5 . 4(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 108 

  الفصل الخامس

  والتوصیات واإلستنتاجات النتائج ملخص
  

ــمقدم) 1.  5 ( ـــــ   ةـــــ

التي توصل إلیها الباحث من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة  مناقشة النتائج یتحدث هذا الفصل عن     

ختبار الفرضیات في الفصل السابق في ضوء  التوصیاتو  اإلستنتاجات بوضع بعض كما قام الباحث ،وإ

  .النتائج التي تم التوصل الیها
   

  مناقشة النتائج) 2.  5(
  

عد أهمیة مستوى أنَّ  بینت النتائج  .1 لدى طلبة الجامعات االردنیة الخاصة في المخاطر المالیة  بُ

بسبب  ، والذي یمكن أْن یكونالدراسة من وجهة نظر عینة الدراسة كان مرتفعاً  لعمان مح مدینة

نَّ األموال المدفوعة أو قیمة المنتج الرقمي المقرصن أقل من الثمن الذي دفع للحصول علیه،  أنَّ 

نَّ ، و تهاالصعب استعادمن  هفی رفع  الى ديیؤ  منها لمنتجات المرخصةلزیادة مستویات األمان إ

، یمكن القول أنَّ المبالغ المدفوعة إلصالح أو لشراء كمبیوتر جدیدأسعارها نتیجة  ، وأخیرًا

 .ستخدامهاال
  

عد أهمیة مستوى نَّ أشارت نتائج التحلیل االحصائي أكما  .2  لدى طلبةالمخاطر الوظیفیة  بُ

محل الدراسة من وجهة نظر عینة الدراسة كان الجامعات االردنیة الخاصة في مدینة عمان 

ت برامج وملفا تلفتسبب  المنتجات الرقمیة المقرصنة أنَّ  والذي یمكن أْن یكون بسبب، مرتفعاً 
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منها،  المرخصة المنتجات الموجودة في وظائفالال تحتوي على جمیع الكمبیوتر الشخصي، وأنَّها 

   .اصالحهاوأنَّه من الصعب 
 

عد أهمیة مستوى نَّ أنتائج التحلیل االحصائي  تكدأكما  .3 الجامعات  لدى طلبةالمخاطر المادیة  بُ

والذي ، االردنیة الخاصة في مدینة عمان محل الدراسة من وجهة نظر عینة الدراسة كان مرتفعاً 

 أْن تتسبب بتلف الكمبیوتر نتیجة المنتجات الرقمیة المقرصنة یمكنأنَّ  یمكن أْن یكون بسبب

شرائها، وكذلك وأیضًا نتیجًة لألضرار المادیة المترتبة من ، حمیل الفیروسات وبرامج التجسسلت

االعمال المشبوهة، وأخیرٍا، المشاكل  ألصحاب الشخصیة معلوماتالكشف مشاكل الخصوصیة و 

 .التقنیة في اإلنترنت الناتجة عن استخدامها
 

عد أهمیة مستوى نَّ أظهرت النتائج أ .4 في  الجامعات االردنیة الخاصة لدى طلبة األخالقي اإللتزام بُ

، وهذه النتیجة تؤكد ضعف اً توسطوجهة نظر عینة الدراسة كان م مدینة عمان محل الدراسة من

 والذي یمكن أْن یكون .، وعدم اهتمام طلبة الجامعات بهذا الموضوع الحساساألخالقي اإللتزام

قضیة لیس لها أي عالقة بالإللتزام بسبب االعتقاد بأنَّ شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة 

  .األخالقي
 

عد أهمیة مستوى نَّ أشارت نتائج التحلیل الوصفي أ .5 الجامعات االردنیة الخاصة  لدى طلبة التدیّن بُ

 والذي یمكن أْن یكون، في مدینة عمان محل الدراسة من وجهة نظر عینة الدراسة كان مرتفعاً 

نَّه یشجع على معاقبة المعآلخرینواالستغالل لحقوق ا بسبب أنَّ الّدین ضد االعتداء تدین ، وإ

 .علیها
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عد أهمیة مستوى نَّ أتبین أیضًا  .6 الجامعات االردنیة الخاصة  في  لدى طلبة المعاییر الشخصیة بُ

وهذه النتیجة تؤكد ضعف  ،عمان محل الدراسة من وجهة نظر عینة الدراسة كان متوسطاً  مدینة

 یمكن أْن یكونوالذي  .، وعدم اهتمام طلبة الجامعات بهذا الموضوع الحساسالمعاییر الشخصیة

صدقاء، الزمالء، االشخاص المقتدى العائلة، األ(دى االشخاص المهمین بسبب أنَّ القیم السائدة ل

  .عمل غیر خاطئعتبر قضیة شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة تَ ) بهم
 

الجامعات االردنیة الخاصة   لدى طلبةالتشریعات والقوانین  أهمیة مستوى نَّ أتدل الدراسة على  .7

 والذي یمكن أْن یكون، مرتفعاً  عمان محل الدراسة من وجهة نظر عینة الدراسة كان في مدینة

یجب أْن یكون لها دور فاعل في مكافحة انتشار المنتجات التشریعات والقوانین بسبب الیقین بأنَّ 

 .الرقمیة المقرصنة
 

عدأهمیة مستوى  نَّ أالدراسة  كما وأضافت .8 الجامعات االردنیة الخاصة  في  لدى طلبة السهولة بُ

بسبب  والذي یمكن أْن یكون، مدینة عمان محل الدراسة من وجهة نظر عینة الدراسة كان مرتفعاً 

 . سهولة الوصول الى المنتجات الرقمیة المقرصنة، وكذلك تنمیة المعرفة بالبرامج بشكل أسرع
 

عد أهمیة مستوى نَّ أكما بینت نتائج التحلیل  .9 الجامعات االردنیة الخاصة  في  لدى طلبةالسعر  بُ

بسبب  والذي یمكن أْن یكون ،ً عمان محل الدراسة من وجهة نظر عینة الدراسة كان مرتفعا مدینة

 نواع مختلفة من البرامج الجدیدة بسعر أقلأوسیلة المتالك أنَّ شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة 

بر الشركات المنتجة والموزعة للمنتجات المرخصة منها الى تخفیض وكذلك أنَّ استخدامها یج

 . أسعار منتجاتها
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الجامعات االردنیة الخاصة في  لدى طلبة شراءالنیة  أهمیة مستوى نَّ ة الى أالدراسكما وأشارت   .10

نیة وهذه النتیجة تؤكد ضعف  ،هة نظر عینة الدراسة كان متوسطاً مدینة عمان محل الدراسة من وج

أنَّ الدرایة بسبب  والذي یمكن أْن یكون .، وعدم اهتمام طلبة الجامعات بهذا الموضوع الحساسالشراء

 .بالعواقب القانونیة لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة تخفض من نیة شرائها
 

عد من حیث للمخاطر المدركة وجود أثر تشیر الدراسة الىحیث   .11 یؤثر  المخاطر المالیة والذي بُ

 الدراسةلدى طلبة الجامعات االردنیة الخاصة في مدینة عمان من وجهة نظر عینة  نیة الشراءعلى 

عدي ثرأي أفي حین لم یتبین  ،)α ≥ 0.05( عند مستوى داللة لمخاطر الوظیفیة والمخاطر ا لبُ

المدى على  على الرغم من وجود تـأثیر ،مجتمعة تأثیر األبعاد عند اختبار المادیة على نیة الشراء

 دراسة لیهإ تتفقت هذه النتیجة مع ما توصلاو  .لهما عند اختبار كل منهما بشكل منفرد لوحده البعید

Hsu & Shiue ( 2008) ،التي ُأجریت على عینة من طلبة المدارس الثانویة، والكلیات في تایوان 

عدمن حیث  تأثیرالمخاطر المدركة لها  أنَّ   الدراسة أظهرتحیث  المخاطر االجتماعیة على رغبة  بُ

عدي ثرأى أفیما لم یتبین  ،شراء المنتجات الغیر مقرصنة داء خطر المالحقة القضائیة ومخاطر األ لبُ

التي ُأجریت على  Bo Dai, Forsythe & Kwon ( 2014)دراسة تفقت النتائج مع او  .على ذلك

هناك تأثیر  أنَّ  الى  تحیث توصل االمریكیة،عینة من طلبة جامعة ساوثاسترن في الوالیات المتحدة 

عدالمدركة من حیث  للمخاطر  ي أثرأفیما لم یتبین  ،المالیة على نیة الشراء عبر االنترنتالمخاطر  بُ

عدي  .المنتج على ذلك لمخاطر الوظیفیة ومخاطرا لبُ
 

عديوالثقافي  األخالقيأثر ذي داللة احصائیة للعامل  وجود  .12        ، األخالقي اإللتزام( ببُ

        لدى طلبة الجامعات االردنیة الخاصة في مدینة عمانشراء العلى نیة ) المعاییر الشخصیةو 
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عدل في حین لم یتبین أي أثر .)α ≥ 0.05(ة عند مستوى دالل من وجهة نظر عینة الدراسة       بُ

        على  ،األبعاد مجتمعةعند اختبار تأثیر  )α ≥ 0.05(ة عند مستوى داللعلى ذلك  التدیّن

 تفقت هذه النتیجة مع دراسةاو . عند اختباره منفرداً  له على المدى البعید الرغم من وجود تـأثیر

Aleassa, Pearson & McClur (2011) الى وجود تأثیر ذي داللة احصائیة  حیث توصلت

في حین لم یتبین  في الجامعات االردنیة، واالتجاهات على نیة قرصنة البرمجیات الشخصیةللمعاییر 

 .على ذلك التدیّن تأثیرأي دور ل
 

            لدىشراء الین على نیة القوانیر للتشریعات و صلت الدراسة الى عدم وجود أي تأثتو   .13

            عند  طلبة الجامعات االردنیة الخاصة في مدینة عمان من وجهة نظر عینة الدراسة

     ، والتي ُأجریت)2010( هنانده دراسةمع هذه النتیجة  ختلفتاإذ  ).α ≥ 0.05( داللةمستوى 

   لتطبیق  ردن، حیث توصلت الى وجود أثرمن مستخدمي جهاز الكمبیوتر في األعلى عینة 

             مع هذه النتیجة أیضًا  ختلفتاو في الحد من قرصنة البرمجیات،  لتشریعات والقوانینا

التي ُأجریت على عینة من طلبة جامعة  Coyle, Gould, Gupta & Gupta (2009)دراسة 

الى وجود أثر للقوانین على نیة قرصنة  تحیث توصل میدویسترن في الوالیات المتحدة االمریكیة،

 .الموسیقى
 

عدیهأكدت الدراسة على وجود أثر ذي داللة احصائیة لتأثیر المنافع المدركة ب  .14                  بُ

لدى طلبة الجامعات االردنیة الخاصة في مدینة عمان من وجهة  على نیة الشراء) والسعر السهولة (

 وجود تـأثیر ما مجتمعین، وأیضاً عند اختبار تأثیره )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة نظر عینة الدراسة

ختلفت هذه النتیجة مع دراسة او . لوحدهعلى المدى البعید لهما عند اختبار كل منهما بشكل منفرد 
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Setiawan & Tjiptono (2013)  حیث ، ندونیسیةاإلالتي ُأجریت على عینة من طلبة الجامعات

 .على نیة الزبون لقرصنة المنتجات الرقمیة اأبعادهللمنافع المدركة ب أشارت الى عدم وجود تأثیر
  

  اإلستنتاجات) 3.  5(
  

   :التالیة اإلستنتاجاتكن التوصل الى یم ،النتائجعلى  بناًء 
  

 على نیة شرائهم األهم تأثیر هي المالیة المدركة لمخاطرا أنَّ یعتقدون وبشكل عام ب المستهلكین نَّ إ .1

 .للمنتجات الرقمیة المقرصنة

 لممثلةاإللتزام األخالقي، والمعاییر الشخصیة اكل من  أنَّ المستهلكین یعتقدون وبشكل عام ب نَّ إ .2

 .للمنتجات الرقمیة المقرصنة على نیة شرائهم هما األهم تأثیر للجانب األخالقي والثقافي

 عدم وجود تأثیر للتشریعات والقوانین على نیة شرائهمبالمستهلكین یعتقدون وبشكل عام  نَّ إ .3

 .، على الرغم من أهمیتهاللمنتجات الرقمیة المقرصنة

هما  الرقمیة المقرصنة، وحساسیة المستهلكین للسعرالى المنتجات الوصول  وسرعةسهولة  نَّ إ .4

 .ء المستهلكین للمنتجات الرقمیة المقرصنةعلى نیة شرا تأثیر األهم
  

  التوصیات) 4.  5(
  

النتائج التي توصلت إلیها الدراسة یقترح الباحث بعض التي بنیت على  اإلستنتاجاتمن خالل      

  :التوصیات كما یلي
 



 114 

والمخاطر  حول التبعات القانونیة لمستهلكتوعیة اب صاحبة العالقة الجهات قیام أهمیةضرورة و  .1

 .إستخدام المنتجات الرقمیة المقرصنة بكافة أشكالها الناجمة عن

تكنولوجیا المعلومات في  كیفیة التعامل مع تقوم الجامعات بإدخال مساقات مرتبطة بأخالقیات أنَّ   .2

 بدراسةوالتي تتفق مع التوصیة المقدمة . اصاتفي كافة االختص الخطط الدراسیة للطلبة

Aleassa, Pearson & McClur (2011)  إلدخال تعدیل الخطط الدراسیة  أنَّ ب حیث أوصت

مساقات مرتبطة بأخالقیات تكنولوجیا المعلومات هي خطوة ایجابیة یجب البدء في اتخاذها وعدم 

 .تأخیرها

 رمجیات المرخصة وذلك بهدف توفیرتقوم الجامعات بالتعاون مع الشركات المزودة للب أنَّ   .3

 .سعار تفضیلیة للطلبة في الجامعاتالبرمجیات المرخصة بأ

ة والثقافیة األخالقیزیادة التوعیة  تعزیز َدور اإلعالم وُدور العبادة  في تكثیف جهودها بهدف .4

 .االلكترونیةانتهاك حقوق الملكیة لتجنب 

تراعي الشركات المنتجة أو المزودة للمنتجات الرقمیة المرخصة مستوى الدخل للمستهلك عند  أنَّ   .5

 .طرح منتجاتها في االسواق

على المواقع االلكترونیة المروجة للمنتجات الرقمیة المسؤولة  من ِقبل الجهاتتشدید الرقابة  .6

 .المقرصنة واتخاذ عقوبات رادعة بحقها

 .المزید من الدراسات حول نیة شراء المنتجات الرقمیة المقرصنةجراء إ .7

 .ربما باإلمكان إجراء دراسة لدور العوامل الدیمغرافیة كمتغیر وسیط .8

 .بحمایة البرمجیاتالخاصة التشریعات والقوانین أكثر على  بشكل تركز االبحاث أنَّ   .9
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       جراء المزید من الدراسات حول تلك العوامل المؤثرة في نیة الشراء في مجاالت ُأخرى، یجب إ  .10

 .كالتسویق االلكتروني، والشراء االلكتروني، وغیرها

 .إجراء الدراسة على قطاعات ودول ُأخرى، وكذلك مقارنة النتائج مع نتائج هذه الدراسة .11

  .على انتشار القرصنة الرقمیة في االردناالقتصادیة المترتبة  عمل دراسة عن األثار .12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 116 

  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــة المراجــــقائم    
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   كتاب تسهیل المهمة): 3(ملحق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 126 

  )1(ملحق 

  االستبانة أسماء محكمي

  

  الجامعة  القسم  اإلسم  ت
  جامعة الشرق االوسط  التسویق  لیث الربیعي. د.أ 1
  جامعة الشرق االوسط  عمالاال  أحمد علي الصالح. د 2
  االوسطجامعة الشرق   االلكترونیةعمال األ  اسعود المحامید. د 3
  جامعة الشرق االوسط  التسویق  أحمد الزامل. د 4
  العلوم التطبیقیةجامعة   التسویق  ثامر البكري. د.أ  5
  العلوم التطبیقیةجامعة  التسویق  أنس الحدید. د 6
  العلوم التطبیقیةجامعة  التسویق  اهللاغیث العبد. د  7
  العلوم التطبیقیةجامعة  التسویق  عبداهللا البطاینه.د 8
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   )2(ملحق 

 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  استبانه

  أختي الطالبه/أخي الطالب 

  تحیة طیبة وبعد ،،،،،،،،،،

شكرًا الستقطاع جزء من وقتكم للمشاركة في هذا المسح الذي هو جزء من دراسة اكادیمیة مخصصة لنیل 
العوامل المؤثرة على نیة  "یقوم الباحث بدراسة بعنوان  ، إذلماجستیر في االعمال االلكترونیةدرجة ا

في مدینة  الخاصة من وجهة نظر طالب الجامعات_  لشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة مستهلكال
لشراء للمنتجات الرقمیة تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على نیة ا، و "عمان 

  .همیة لحدوث تلك الظاهرةأوتحدید العوامل االكثر  ،المقرصنة
أن إجاباتكم سوف تعامل ونود أن نؤكد لكم . وان إجاباتكم تعتبر في غایة األهمیة لنجاح هذه الدراسة

ولكن ، إذا كنت غیر متأكد . یرجى محاولة إجابة جمیع األسئلة. ولغایات البحث العلمي فقط تامةسریة ب
   .سوف تكون مضللة ، یرجى ترك السؤال دون إجابة محددة أنَّهاعتقد من إجابة معینة ، أو ت

  
  شاكرین لكم حسن تعاونكم مسبقاً 

  
ـــشإ             الباحث                                  ف                            راـــــــــــ

  

ـــــــخریــ حمزة. د       یطهالمعا اهللاعبدشریف                                                  مــــــــــــــــ
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 .في المربع الذي یمثل اجابتك) √( یرجى وضع اشارة : الخصائص الدیمغرافیھ  - : أوالً 

ــــس       ــــــ ــ ــ ــ ـــــــــــ   أنثى □                   ذكر □ :       الجنــ
  

ـــــر       ــــــ ــــــ ــــ ـــــــ ــــــ   سنة فاكثر 35 □     سنة  34- 25من □ سنة      24-18من  □ :      العمــ
  

  أعزب □                     متزوج □  :       الحالة االجتماعیة    
  

ــــــــحالة الطال     ـــــ   موظف □                      متفرغ □    :     بــ
  
  : الدراسیةسنة مستوى ال  

  الثالثة □                  الثانیة □ ولى                     األ □                        
  الخامسة □  الرابعة                     □                        

ــــــالجامعــــ      :     ــــةـــــــــــ
 البترا □         العلوم التطبیقیة □  الشرق االوسط             □                        
  الزیتونة □ سراء                    اإل □                        

ــالكلیـــــــ     ــــــــــــ   :     ـــــــة ــ
  االعالم                  □تكنولوجیا المعلومات       □داب والعلوم              اآل □                       

       الحقوق    □  الهندسة                 □االعمال                     □                       
  الصیدلة□   العمارة والتصمیم       □العلوم التربویة               □                       

 التمریض □الزراعة                      □                           
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 ً                 - :  ثانیا
  .في العمود الذي یمثل اجابتك ) √( یرجى وضع اشارة :   المخاطر المدركة - أ 

  
  ت 

  
 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

  
  اتفق
 ً   كلیا

  
  اتفق 

  
  محاید

  
  ال 

  اتفق

ال   
اتفق 
 ً   إطالقا

  
    المخاطر المالیـــــــــــــــة

            .قیمة المنتج الرقمي المقرصن أقل من الثمن الذي دفع للحصول علیه .1

            .یترتب على المستخدم للمنتج المقرصن غرامات مالیة  .2

تقوم شركات المنتجات الرقمیة المرخصة بزیادة مستویات األمان لمنتجاتھا   .3
 .یودي لرفع اسعارھامما 

          

4.  
من الصعب استعادة االموال المدفوعة في المنتجات الرقمیة المقرصنة 

  .والحصول على تعویض عن االضرار الناجمة عنها
          

5.  
تحتاج لدفع مبالغ إلصالح أو لشراء كمبیوتر جدید كضریبة الستخدام 

  .المنتجات الرقمیة المقرصنة
          

  
  المخاطر الوظیفیـــــــــــــــة 

6
  .ال تعمل المنتجات الرقمیة المقرصنة بشكل صحیح  .

          

  .ال یمكن اصالح المنتجات الرقمیة المقرصنة في حال تلفھا  .7
          

ال تحتوي المنتجات الرقمیة المقرصنة على جمیع وظائف المنتجات الرقمیة   .8
  .المرخصة

          

المنتجات الرقمیة المقرصنة إال بوجود رمز سري خاص ال تعمل بعض   .9
  .بالمنتج الرقمي المرخص

          

المنتجات الرقمیة المقرصنة قد تتسبب بتلف برامج وملفات اخرى موجودة   .10
  .في كمبیوتري الشخصي

          

  
  المخاطر المادیــــــــــــــة 

            . بعد شراء المنتج الرقمي المقرصن اشعر انه  ال یلبي احتیاجاتي  .11

12.  
یؤدي شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة عبر االنترنت الى تقلیل كفاءة 

  .االنترنت وبطئه
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 .في العمود الذي یمثل اجابتك ) √( یرجى وضع اشارة : والثقافي  األخالقيالعامل   -  ب

13.  
یؤدي شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة عبر االنترنت الى كشف معلوماتي 

  ).المقرصنین(المشروعة الشخصیة ألصحاب االعمال غیر 
          

14.  
من خالل المنتجات الرقمیة المقرصنة یمكن تحمیل الفیروسات وبرامج 

  .التجسس على كمبیوتري الشخصي
          

15.  
یترتب على الطالب أضرار مادیة لعدم معرفته بالمشاكل الناتجة عن شراء 

  .المنتجات الرقمیة المقرصنة واستخدامها
          

  
  ت 

  
 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

  
  اتفق
 ً   كلیا

  
  اتفق 

  
  محاید

  
  ال 

  اتفق

ال   
اتفق 
 ً   إطالقا

  
  األخالقي اإللتزام

            .ةاألخالقیشراء المنتجات الرقمیة المقرصنة ضد مبادئي   .16

17.  
اتلقى في حال استخدام المنتجات الرقمیة المقرصنة اراء سلبیة من العائلة 

  .واالصدقاء
          

18.  
قد یؤدي استخدام المنتجات الرقمیة المقرصنة الى االضرار بأجهزة الكمبیوتر 

  .ةاألخالقیینسجم مع مبادئي ، وهذا ال التابعة للجامعة التي ادرس بها
          

            .من الخطأ اخالقیًا شراء واستخدام المنتجات الرقمیة المقرصنة  .19

            .أشعر بالذنب في حال شرائي و استخدامي للمنتجات الرقمیة المقرصنة  .20

  
   التدّین

21.  
المقرصــنة هــي الــدین یحفــز االعتقــاد بــأن شــراء و اســتخدام المنتجــات الرقمیــة 

  .اقرب للسرقة
          

22.  
معتقداتي الدینیـة تمنعنـي مـن اسـتغالل حقـوق اآلخـرین مـن خـالل اسـتخدامي 

  .للمنتجات الرقمیة المقرصنة
          

            .الدین یحض على الحصول على المنتجات الرقمیة من مصدرها االصلي  .23

24.  
المقرصـنة فـإنني أقـوم  اعتقد انه في حال شرائي واستخدامي للمنتجات الرقمیة

  .بعمل غیر صالح ویضر باآلخرین
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  . في العمود الذي یمثل اجابتك ) √( یرجى وضع اشارة : التشریعات والقوانین  - ج 

  
  
  
  

  .الدین یشجع على معاقبة المعتدین على حقوق ملكیة االخرین  .25
          

  
  المعاییر الشخصیة

26.  
االشخاص المهمین بالنسبة لي ینصحوني بشراء المنتجـات الرقمیـة المرخصـة 

  .بدًال من المقرصنة منها
          

27.  
اســــتخدامي للمنتجـــات الرقمیــــة المقرصــــنة فـــان معظــــم االشــــخاص فـــي حــــال 

  .المهمین بالنسبة لي ال یوافقون على ذلك
          

28.  
زمالئـــي بالدراســـة یعتقـــدون ان اســـتخدام المنتجـــات الرقمیـــة المقرصـــنة عمـــل 

  .خاطئ
          

29.  
أغلب زمالئـي فـي الجامعـة یسـتخدمون المنتجـات الرقمیـة المرخصـة بـدًال مـن 

  .منها المقرصنة
          

30.  
أشــعر بــالحرج عنــد اعطــاء نســخ مــن المنتجــات الرقمیــة المقرصــنة ألصــدقائي 

  .في الجامعة
          

  
  ت 

  
 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

  
  اتفق
 ً   كلیا

  
  اتفق 

  
  محاید

  
  ال 

  اتفق

ال   
اتفق 
 ً   إطالقا

31.  
االشـــخاص الـــذین یســـتخدمون المنتجـــات الرقمیـــة المقرصـــنة یمكـــن مالحقـــتهم 

  .قانونیاً 
          

            .االشخاص الذین یستخدمون المنتجات الرقمیة المقرصنة یمكن تغریمهم مالیاً   .32

33.  
ـــذین یســـتخدمون المنتجـــات  الرقمیـــة المقرصـــنة ینتهكـــون حقـــوق االشـــخاص ال

  .الملكیة الفكریة
          

34.  
شــراء المنتجــات الرقمیــة المقرصــنة یــؤدي الــى دعــم االعمــال غیــر المشــروعة 

  .للمقرصنین
          

            .ضعف الرقابة الحكومیة ادى الى انتشار المنتجات الرقمیة المقرصنة  .35
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  .في العمود الذي یمثل اجابتك ) √( یرجى وضع اشارة :  المنافع المدركة - د   
  

  
  .في العمود الذي یمثل اجابتك ) √( یرجى وضع اشارة :  نیة الشراء: ثالثاً  
  

ـــــــــــــارة  ت ـــــــــــ ـــــــــــ   العبـــــــــــــــــــــــــــ
  اتفق
 ً   كلیا

  
  اتفق 

  
  محاید

  ال 
  اتفق 

ال  
  اتفق

  إطالقاً 

            .أنوي شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة في المستقبل القریب  .43

            .أنوي شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة اذا توفرت الفرصة لذلك  .44

45.  
ارتفــاع أســعار المنتجـــات الرقمیــة المرخصـــة یزیــد مــن امكانیـــة شــراء المنتجـــات 

  .الرقمیة المقرصنة
          

  
    ت 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

  
  اتفق
 ً   كلیا

  
  اتفق 

  
  محاید

  
  ال 

  اتفق

ال   
اتفق 
 ً   إطالقا

  
  ةسھولـــــــــــــــــــــال

            .المقرصنة والحصول علیهامن السهل الوصول الى المنتجات الرقمیة   .36

            .تبادل المنتجات الرقمیة المقرصنة وسیلة لبناء عالقات مع االخرین  .37

            .یحسن معرفتي بالبرامج بشكل أسرع استخدام المنتجات الرقمیة المقرصنة  .38

            .یساعد على محو االمیة المعلوماتیة استخدام المنتجات الرقمیة المقرصنة  .39

  
  السعــــــــــــــــــــــــر 

40.  
قد یكون شراء المنتجات الرقمیـة المقرصـنة وسـیلة المـتالك انـواع مختلفـة مـن 

  .البرامج الجدیدة بسعر أقل
          

            .اسعار شراء المنتجات الرقمیة المقرصنة مناسب لدخلي  .41

42.  
شــركات المنتجــات اســتخدام المنتجــات الرقمیــة المقرصــنة بشــكل واســع یجبــر 

  .الرقمیة المرخصة على تخفیض أسعارها
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            .الرقمیة المقرصنة في الماضيسبق واشتریت المنتجات   .46

  
47.  

فـي تحفیـز نیـة  اً مهم اً االسعار المنخفضة للمنتجات الرقمیة المقرصنة تلعب دور 
  .الشراء لتلك المنتجات

          

48.  
أنــوي شــراء المنتجــات الرقمیــة المقرصــنة كــوني مضــطر لــذلك نتیجــة للتكــالیف 

  .التي اتحملها إلكمال دراستي
          

            .من المكتبات المرخص لها ببیعها شراء المنتجات الرقمیةأنوي ال   .49

50.  
فــي  مســتقبًال ألنــه مــن الســهل شــرائها المنتجــات الرقمیــة المقرصــنة شــراءأنــوي 
  .مدینتي

          

51.  
أنــوي شــراء المنتجــات الرقمیــة المقرصــنة فــي حــال عــدم تــوفر المنتجــات الرقمیــة 

  .المرخصة
          

52.  
حــال عــدم قیــام الجامعــة بتزویــدي  الرقمیــة المقرصــنة فــي أنــوي شــراء المنتجــات

  .بالمنتجات الرقمیة المرخصة
          

53.  
نیتـــي للشـــراء ترتفـــع لعـــدم الدرایـــة بالعواقـــب القانونیـــة لشـــراء المنتجـــات الرقمیـــة 

  .المقرصنة
          

  

  

  

  

  

  

  

  


