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الملخص

في الضفة الغربية،  2018بالنظر الى ادخال الجيل الثالث من خدمات البيانات الخلوية في بداية العام 

ومعدالت االنتشار العالية في جميع انحاء العالم. فإن هذا البحث يدرس العوامل المؤثرة على سلوك 

بيت لحم. المستهلكين اتجاه خدمات تكنولوجيا الجيل الثالث في محافظة

ذا البحث الى دراسة العوامل التي تؤثر على استخدام المستهلكين لخدمات الجيل الثالث الخلوية. ولقد يهدف ه

عامل السلوك والمعايير الذاتية وعوامل التحكم  ( معTPBاستند إطار البحث إلى نظرية السلوك المخطط )

( الذي يتضمن عامل الفائدة عامل TAMالسلوكية المدركة. باإلضافة إلى تمديد نموذج قبول التكنولوجيا )

من أجل  TAMو  TPBسهولة االستخدام المدركة. تمت إضافة عامل المتعة المدرك للنموذج إلى جانب 

الخلوية. 3Gوكية الستخدام بيانات دراسة التأثير على النية السل

( n = 402) اثنين منتم تطبيق االستراتيجية العشوائية البسيطة ألخذ العينات حيث شمل حجم العينة أربعمائة 

يشملون الذين ان المستجيبين الذين يقيمون في محافظة بيت لحم .مستهلكين فلسطينيين لخدمات الجيل الثالث

وكما تم توزيع عبر استبيان تم إنشاؤه لهذا الغرض. دمات الجيل الثالث جربوا او حاليا يستخدمون خ

في المعارض الخاصة بشركات المزودين و محالت االتصاالت، باإلضافة الى األشخاص  االستبانات
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و  SPSSو كذلك تم تحليل البيانات بواسطة المتواجدين في قاعات االنتظار بالمستشفيات و الجامعات. 

(.SEMت الهيكلية )نموذج المعادال

والمعايير الذاتية هي العوامل  المدركة،والمتعة  المدركة،تشير النتائج إلى أن عوامل التحكم السلوكية 

ال تؤثر على النية السلوكية الستخدام  كالمدركان والسلوالمؤثرة. في حين أن الفائدة وسهولة االستخدام 

تنادًا إلى نتائج البحث ، تم وضع مضامين األعمال و المقترحات. خدمات البيانات الخلوية من الجيل الثالث. اس

تشمل التوصيات اإلجراءات المقترحة لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بتوعية 

المستهلكين ومراقبة مقدمي الخدمات المحليين. باإلضافة إلى التوصيات المتعلقة بتجزئة السوق، الترويج ، 

، والتسعير ، والعالمات التجارية ، االنطباعات الذهنية ، واإلعالن لمقدمي الخدمات المحليين  لذهنيةالمكانة ا

لتحسين استراتيجيات التسويق الخاصة بهم.


