
   .532-505(، ص 2021، )4، العدد 20المجلد  (JAAUTH)                        محمد زهرى ومحمد السعيد 
 

505 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  
 

 
 

 مصر  يف  يلية للتحول الرقم آالت الفندقية كعوامل الثقة اإللكترونية للبيتكوين على المعام أثر
 محمد أحمد السعيد  زهرى  حمحمد عبد الفتا

 األستاذ المساعد بقسم الدراسات الفندقية
 كلية السياحة والفنادق، جامعة المنصورة  

 المدرس المساعد بقسم الدراسات الفندقية 
 كلية السياحة والفنادق، جامعة المنصورة  

 الملخص معلومات المقالة          
 الكلمات المفتاحية 

 ؛الثقة اإللكترونية
المعامالت   ؛البيتكوين
 . يالتحول الرقم ؛الفندقية
 
 
 
 

 (JAAUTH) 

  ،4، العدد 20المجلد 
(2020) ، 

 . 532-505ص 

 

ر الحيوواة ورقوورت بكوو   كبيوو ييسووود العووالم اليووو  قووورة مقنيووة توواملة امتوودت لكا ووة منوواح
الثقافيووووووة و.ير،ووووووا....، جتماعيووووووة و قتصوووووادية وااعلوووووا رنمووووووام الحيوووووواة الم تلفووووووة، اا

اإللكترونية، ووسائ  يجاد مجموعة من الظوا،ر الجديدة مث : التجارة إ يوسا،مت  
الووود إل اإللكترونيوووة، كوووالنقود اإللكترونيوووة بتنواع وووا الم تلفوووة، ونوووت  عووون ذلووو  الت وووور 

مقوووو  علوووا اسوووت دا  وسوووائ  الووود إل  ي ائ  جديووودة لتمويووو  التلوووادل التجوووار ظ وووور وسووو
اإللكترونيووة موون شووالل توول ة المعلومووات العالميووةب اإلنترنووتب ومتعوواو  ومسوو ي  موون 

قيوووووووووووا  وموووووووووووإل   والمنظموووووووووووات والكووووووووووول ات الماليوووووووووووة الدوليوووووووووووة.البنوووووووووووو  التجاريوووووووووووة، 
CheapAir.com  قبووول البيتكوووينBitcoin  حالت الجويووة وكووحل  حجووا لحجووا الوور

بعو  الم واعم والكا ي وات. ،نوا  ييد من دول العالم والتعام  ب ا  العد  يالفنادق  
المعوامالت الفندقيوة بالعملوة ا قر عوام  الثقة اإللكترونيوة علور  دراسة  اي رح اللاحث

 ي ووووو تراضوووووية دراسوووووة محوووووديات اسوووووت دا  العملوووووة اا  تراضووووويةتالبيتكوينل وكوووووحل اا
اء لجموإل المعامالت الفندقية. ولتحقيق ،حا ال دف مم مصميم وموزيإل استمارة استقصو

مارة، وقد موم محليو  است 264ستقصاءات الصالحة للتحلي  البيانات وقد بلغ عدد اا
لوووا إللوصوووول  AMOS  برنوووام  ل، وكوووحSPSSعتمووواد علوووا برنوووام  بااالبيانوووات 

لعوامو  الثقوة  ي جوود موتقير معنوو لوا و إا حصوائتائ  وقد موصلت نتائ  التحليو  اإلالن
  النتوائ  جواءت رية بالبيتكوين، و،حا األمر يعنا لكترونية علا المعامالت الفندقاإل

يتعاموو   يالعميوو  بووت  المنكووتة التووورة تووعور مووإل نموووذد الدراسووة وذلوو  يعنووا بال وور 
 .مع ا مو ر عوام  الثقة رقناء المعامالت الم تلفة

 مقدمة 
مقارنووة بووالعمالت التقليديووة،  ووا  رابوور ابتكووار  ووي   ووي العقوود الماضوويتاا تراضوويةل ازد،وور سوووق العمووالت المكووفرة 

بروموكووات التكوفير، مموا ي ومن معوامالت نظيور العمالت المكوفرة ،وو إنكواء نظوا  د وإل مووز  جديود يعتمود علوا 
،ووو رول مثووال نوواجة لعملووة  Bitcoinالبتكوووين  ، لووحل  يعتبوورإلووا نظيوور مج ولووة المصوودر و.يوور م لفووة وسووريعة

ُمصوودر مركوواي، ولكوون بوودا  موون ذلوو  يووتم إنكووا   عوون  يلوويل لوودي ا ر Bitcoin   عملووةكمووا ر ،مكووفرة ا مركايووة
 وي جميوإل رنحواء العوالم ويم ون تورا ،ا وميع وا علوا  Bitcoinيوتم موزيوإل ، كموا  الكول ةطريق الحسابات علا عقد  
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رو  Bitcoinباإلضا ة إلا ذلو ، يسومة التصوميم القوائم علوا التكوفير بنقو   ،ري ج از كمبيومر متص  باإلنترنت
ا عود  الككوه عون ،ويوة ملكيوة العملوة والمعوا ،د عه  قط من قب  المال  الفعلوي  مالت المتداولوةمموا ي ومن ري و 

(Wang et al., 2012). 
 البحثمشكلة 

ااتسوبت  وانع اسا لوحل  قتصادية،ة ااالحيا ي،مية كبيرة نظرا لدور،ا الحساس  نالت النقود ر  ي السنوات األشيرة،  
عملووة البتكوووين و.ير،ووا موون العمووالت الرقميووة المكووفرة تووعبية كبيوورة علووا موودا العووامين الماضوويين، وصووار ،نووا  

وسالسو   ،والتكنولوجيوا ،التي مقب  التعام  ب ا، وذل   وي مجواات م تلفوة بوين مجوارة التجائوة  المايد من الكركات
راثور مون  َحاِليًّاالر.م من رنه يوجد  اوتركات السفر والسياحة. وعلالفندقية،  والمنكآت ،م اعم الوجلات السريعة

وموإل  .والريبو يحظا بالكوعبية والقبوول مثو  البتكووين واإلقريوو  ،و الحي  ارله عملة مكفرة، إا ر  عددا قليال من 
ة الحديثة واابتكار ومحوي  مصور ومن ا التقنيات المالي ياستراميجية متكاملة للتحول الرقممبنا الح ومة المصرية  

والتوي يوتم  يالرقمو ييوة الرقميوة محقيقيوا للكومول الموالات المالبه عالميا  ي مجال صوناعة التقنيو  لا مركا معترفإ
 مقديم ا بك   مسئول ومتكلفة معقولة ومستدامة.

 :ت التاليةمشكلة البحث فى التساؤال صياغةيمكن للباحثين  
 تالبيتكوينل؟ تراضيةا المعامالت الفندقية بالعملة االلعمي  عل اإللكترونية ،  مؤقر الثقة .1
ودراسووة  الفنووادققتراضووية تالبيتكوووينل  ووا صووناعة بالعملووة ااالتعووامالت الفندقيووة و  يالتحووول الرقموو واقووإل مووا .2

 ؟محديات است دام ا

 أهداف البحث
بيتكوينل  تراضوويةتالالفندقيووة بالعملووة اا لووا التعوورف علووا مووتقير ققووة العميوو  علووا المعووامالتإ،ووحا اللحوو  ي وودف 

 :االتالاأل،داف الفرعية علا النحو لا مجموعة من إويم ن مقسيم ،حا ال دف 
 لكترونية بالمعامالت الفندقية من شالل البيتكوين.التعرف علا متقير ال صوصية علا الثقة اإل .1
 بيا  متقير األمن علا الثقة اإللكترونية بالمعامالت الفندقية من شالل البيتكوين. .2
 علا الثقة اإللكترونية بالمعامالت الفندقية من شالل البيتكوين. يموضية متقير عد  ال دا  التسويق .3
 علا الثقة اإللكترونية بالمعامالت الفندقية من شالل البيتكوين. معر ة متقير المصداقية .4
 ،تما  علا الثقة اإللكترونية بالمعامالت الفندقية من شالل البيتكوين.دراسة متقير اا .5
 الثقة اإللكترونية بالمعامالت الفندقية من شالل البيتكوين.اتكاف متقير الجدارة علا ا .6
 لكترونية بالمعامالت الفندقية من شالل البيتكوين.حديد متقير الناا،ة علا الثقة اام .7
 تالبيتكوينل  ا صناعة الفنادق. قتراضيةالتعامالت الفندقية بالعملة ااو  يالتحول الرقم دراسة واقإل .8
 المعامالت الفندقية. ي تراضية تالبيتكوينل  ملة اادراسة محديات است دا  الع .9
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 فروض البحث
 :ي روض اللح  وذل  علا النحو التالضوء رسئلة ور،داف اللح ، يم ن لللاحثين صيا.ة  ي 

 يوجد متقير معنوي لل صوصية علا الثقة اإللكترونية بالمعامالت الفندقية من شالل البيتكوين. .1
 علا الثقة اإللكترونية بالمعامالت الفندقية من شالل البيتكوين.من لأل  ي يوجد متقير معنو  .2
 علا الثقة اإللكترونية بالمعامالت الفندقية من شالل البيتكوين. يلعد  ال دا  التسويق  ي متقير معنو يوجد  .3
 البيتكوين.علا الثقة اإللكترونية بالمعامالت الفندقية من شالل  للمصداقية  ي يوجد متقير معنو  .4
 ،تما  علا الثقة اإللكترونية بالمعامالت الفندقية من شالل البيتكوين.لال  ي يوجد متقير معنو  .5
 للجدارة علا الثقة اإللكترونية بالمعامالت الفندقية من شالل البيتكوين.  ي يوجد متقير معنو  .6
 .للناا،ة علا الثقة اإللكترونية بالمعامالت الفندقية من شالل البيتكوين  ي يوجد متقير معنو  .7

 اإلطار النظرى 
 لكترونيةالثقة بالمعامالت اإل  −

يوتم مواج ت وا. ،وحا م وم بكو    يتصادية ألنه يقل  من الم اطر التقااالمي  إلا الثقة عام  م م  ي المعامالت 
ا، ويصوعئ التنبوؤ بووال وار   شوا   وي حالوة البيوإل بالتجائوة عبوور اإلنترنوت، حيو  يوتم  صو  اللووائإل والمكوتري  عليو 

ا.  موون الموورجة ر  كمووا رنووه ودمج ووا  ووي العقووود، ومصووعئ مراقلووة العالقووات، والقوووانين اإللكترونيووة .يوور محووددة جيوود 
الرضووا عوون ال وودمات التووي مووم ملقي ووا  ووي المعووامالت السووابقة عبوور اإلنترنووت إلووا زيووادة يووؤدي المسووتوا العووالي موون 

 .(Rutter, 2000;Pavlou and Chellappa, 2001) المي  إلا الثقة

إ  ر،ميوة الثقوة اإللكترونيوة متحوودد  وي التعامو  السوليم لعواموو  التكنولوجيوا بموا  ي وا التجووارة اإللكترونيوة التوي محتوواد 
رة من قب  متلقي وماودي ال دمة ضمن ضوابط رشالقية وقوانين عالميوة نا وحة،  الكو  ير.وئ بالحفوا  إلا ققة كبي

)لطيفةة  لكترونوي علوا درجوة عاليوة مون األموا  والمصوداقية امه ويتوق إلوا ر  ي وو  الف واء اإلعلا سرية معلوم
2016.) 

والحي ي لق عليه عصر قورة المعلوموات والبيانوات إلوا ظ وور  ،ردا الت ور التكنولوجي السريإل الحي نعيكه اآل 
سا،مت ،ح  الوسائ   ي سرعة وس ولة الحصوول علوا المعلوموة  ،من قب   ةسائ  ورساليئ جديدة لم مكن معرو و 

لكن ر.م التقد  السريإل الحي ت دمه المعامالت اإللكترونية  ي العصور   ،ونكر،ا بغ  النظر عن بعد،ا الجغرا ي
متمثو   وي ا تقار،وا لعنصوري األمون والسورية نتيجوة  ،زالت معترض ا بع  المعوقات ومحد مون انتكوار،ا  ا  الحدي 

،ووحا باإلضووا ة إلووا صووعومة إقلووات ،ووح  التعووامالت والتوقووق موون محتوا،ووا وعوود   ،رعمووال القرصوونة التووي متعوورض ل ووا
ات  ووي المجووال اإللكترونووي مووم اللجوووء إلووا شتراقووات والتجوواوز ورمووا  مفوواقم اا ،التعوودي  رو التغييوور  ووي ،ووحا المحتوووا 

وذلو  عون طريوق ةليوة التصوديق اإللكترونوي التوي معمو  علوا  ،رطراف محايدة قصود موقيوق المعوامالت اإللكترونيوة
 ج ات التصديق اإللكتروني مقو  بودور الوسويط الموؤممن  ،شلق بيئة إلكترونية ةمنة للتعام  عبر تل ة المعلومات

https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/


   .532-505(، ص 2021، )4، العدد 20المجلد  (JAAUTH)                        محمد زهرى ومحمد السعيد 
 

508 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  
 

 تؤكد ،وية األطراف ومحدد ر،ليت م للتعام  كما م من سوالمة محتووا   ،لملادات اإللكترونيةبين المتعاملين  ي ا
 (.2019حميدة  ) برة و البيانات المتداولة عبر الكل ة

 لكترونية عند العمالءاإل الثقة 
 ,.Ashraf et al)معتبور الثقوة ظوا،رة معقودة حيو  ا يوجود امفواق بوين اللواحثين حوول وضوإل معريو  محودد ل وا 

 Chen and) مقبوول عالميوا ل وا يللثقة إا رنوه ا يوجود معريو  علموية الكبيرة الر.م من األ،م ا،  عل (2015
Dhillon, 2003)   تراضوات شوتالف ااا ا تتا الت صصات ويرجإل ذلو  الوا   قد مم معريف ا ب رق م تلفة 

 .(Chen, 2007) المست دمة من جانئ العلماء

التعامو   يمانوة  ولوا المصوداقية واألإفنية باإلضا ة المتاجر من ناحية الكفاءة ال يالوقوق  بمعرف الثقة علا رن ا  
 .KiM et alوفيموا يتعلوق بالثقوة اإللكترونيوة  يورا  ،(Benito et al., 2014)والقودرة علوا مقوديم المنوا إل 

لدا المست ل  بت  رحد رطراف العمليوة البيعيوة سووف يصودق  ياعتقاد ت ص ير  الثقة اإللكترونية ،  ،(2008)
 بالتاامامه  ا التعام  مإل العمالء.

لودا العميو  مد عوه للتعامو   ياشلالثقوة اإللكترونيوة علوا رن واب حالوة مون اإلعتقواد الود (2018  ي )دكرور قد عورف  
بالتاامتووه ومراعووا عوود   يومفوو ومحووا ع علووا رسوورار بيانامووه همتسووم بحمايووة شصوصوويام يالتوو مووإل المتوواجر اإللكترونيووة

 شداعة.

 أبعاد الثقة اإللكترونية
 ،وح  الدراسوات اإللكترونيوة ومونامفاق من جانئ العديد من اللاحثين حول وجود قالقة ربعواد معبور عون الثقوة    ،نا

(McKnight et al., 2002; Chen and Dhillon, 2003; Xie and Peng, 2009): 

 هتماماال -أ
 ,Han)  جميووإل المنظمووات اإللكترونيووة مسووعا الووا محقيووق الر اييووة للمسووت دمين ،تمووا  علووا رمقووو   لسووفة اا

الكوركات عتقاد ا  لا ال ير يعنا مداإ،تما    اامإل ذل  حي  يرا ر (Gurung, 2006)ولحا امفق   (2007
مع ول معتقودات الكو ل الموقووق  ي   يج  ر ايية المست ل ، ومالتالالمتعاملة عبر اإلنترنت رن م يعملو  من ر

 ,Bartikowski and Merunka)فيه حول حرصه لحماية المتعامو  معوه مون شوالل مووا ر حسون النيوة لديوه 
،تموا  يعنوا مووا ر النوايوا الحسونة والودوا إل نحوو التعامو  ر  اا (Chien et al., 2012)، ولوحا يورا (2015

 ارية. بك   فيه عدالة وإنصاف بين رطراف العملية التج

 الجدارة -ب
 نية رو مالية رو  لدية مجموعة من الموارد سواء يلجدارة معنا ر  الموقإل اإللكترونر  ا Seckler (2015)يرا 

ر   Chen (2006) حوين يورا  ية مإل العموالء،  ونجاز الصفقات بنجاح والمحا ظة علا العالقإبكرية من رج  
 Xie and peng (2009)مف و  الكفاءة يت من قدرة الكركة علا الو اء بوعود،وا موإل المسوت لكين، ولوحا يورا 

https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/


   .532-505(، ص 2021، )4، العدد 20المجلد  (JAAUTH)                        محمد زهرى ومحمد السعيد 
 

509 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  
 

ر  القدرة علا محقيق الوعود يتم عندما مو ر المنظموة المعر وة الالزموة وال بورة والم وارات و.ير،وا مون ال صوائل 
 ,Nguyen and Leclerc)بوال برة والتودريئ اتسواب اا، حيو  ر  الكفواءة يم ون ر  يوتم المرمل وة بتحقيوق ذلو 

2011) . 

 النزاهة -ج
ر  الناا،وة ،وا صودق الكو ل  McKnight et al (2002); Yousafzai et al.(2003)كو  مون  ا يور 

ر  الكوركة معمو   ير  الناا،وة معنو (Chen and Dhillon, 2003)الموقووق فيوه وحفظوة للوعوود، بينموا يورا 
لتواا  بمجموعوة ، حيو  ر  الناا،وة مت لوئ ضورورة اابوعود،وا يوموقوق ب ا ورن ا صادقة عنودما مفوب ريقة مناسلة  

فيوه يسوعا الوا الو واء ، ولوحا  انوه و قوا للناا،وة  وا  الموقووق (Xie and Peng, 2009)مون المعوايير السوليمة 
، (Gurung, 2006; Han, 2007)المعوامالت التجاريوة موإل الكو ل الواقوقلتااموات رقنواء ومعود بوالوعود واا
 ,Bartikowski and Merunka)وعوودة  يلكترونوا  وقواد المسوت ل  لمودا صودق اللوائإل اااعت ي الناا،وة ،و
لوا وجوود شدموة إوالمصوداقية لودا اللوائإل باإلضوا ة ويم ن ر  متواجد الناا،وة مون شوالل السومعة ال يلوة ،  (2015
عون الناا،وة بتن وا  (Rahimnia and Hassanzadeh, 2013)، ولوحا عبور (Han, 2007)عموالء جيودة لل

الصدق وسومعة الكوركة،  الناا،وة ،وا جواء مون جوودة ال دموة المقدموة للعموالء، ومون قوم يجوئ ر  متوو ر مجموعوة 
 .(Bartikowski and Merunka, 2015) من الملاد  األشالقية مث  قول الحقيقة والصدق واإلنصاف

 ياإللكترونأخالقيات البيع 
والثقووة اإللكترونيووة  قوود مناولووت العديوود موون الدراسووات العالقووة  يرشالقيووات البيووإل اإللكترونوووفيموا يتعلووق بالعالقووة بووين 

 ,.Ribbink et al., 2004; Bart, 2005; Roman, 2007; Chiu et al)بين موا مثو  دراسوة 
2009; Limbu et al., 2012; Kurt, 2013; Garg, 2013). 

بيئوة التجوارة اإللكترونيوة أل  العميو  ا يتعامو   ير  الثقوة معتبور عامو  م وم  و Ribbink et al.(2004)يورا 
توووا متواجووود الثقوووة، حيووو  ح يشالقوووالسووولو  األ بكووو   ملاتووور موووإل الكوووركة رو المووووظفين، ولوووحل   انوووه يجوووئ مواجووود

موون و.ير،وووا مووون األشالقيووات معتبووور عوامووو  األشالقيوووة مثوو  ال صوصوووية واألايير موصوولت الدراسوووات إلووا ر  المعووو
حيو  يورا الولع  ر    (Kurt, 2013) رساسية  وا بنواء الثقوة لودا العلمواء المتعواملين موإل المتواجر اإللكترونيوة

 Limbu et)الج ات المتعاملوة علوا اإلنترنوت  يثابة موا ر للمصداقية والناا،ة  موا ر الثقة اإللكترونية يعتبر بم
al., 2012)   ولوحا يورا(Roman, 2007) وققوة  يمووا ر رشالقيوات البيوإل اإللكترونو وجوود عالقوة إيجابيوة بوين

لوون مسووت د  رسوواليئ احتياليووة  ووا يتعاموو  مع ووا  ييوو  موون شووالل موقعووه بووت  الكووركة التووالعمووالء، ومسووتمد ققووة العم
 Riquelme. ويورا (Bart et al., 2005)التعامو ، و،نوا  مون يورا ر  ال صوصوية مايود مون ققوة العموالء 

and Roma n (2016)  ر  ققوة العميو  علوا اإلنترنوت متوتقر بكو   كبيور بعنصورين رساسوين مون رشالقيوات
ر   Garg (2013)البيووإل اإللكترونووا و،مووا بال صوصووية واألموونب، باإلضووا ة الووا مووو ر ال بوورة لديووه. كمووا يوورا 

إللكترونيووة، المواقووإل المقدمووة لل وودمات ا يلووا معايووا الثقووة  ووإن لألشالقيووات عبوور اإلنترنووت يووؤدا إدرا  المسووت لكي
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لووا مقووديم نظووا  رموون مووؤقر إوال صوصووية والمصووداقية باإلضووا ة  لووا ر  السياسووات األمنيووةإرتووارت األبحووا  حيوو  
 بك   كبير علا معايا ققة العمالء علا اإلنترنت.

 لكترونية لدى العمالءأوجه الثقة اإل 

 الثقة المرمل ة ب بيعة العالقة مإل المنت ، الماركة رو المؤسسة. الثقة في الطرف اآلخر: .1

الثقوة المرمل وة باإلطوار القوانوني، ومبروموكووات األمون التوي   الثقة في آليات الرقابة القانونية والتقنيةة: .2
 محد من الت ف  شالل محوي  التكنولوجيا.

 .العمي ئإل بعمليات  ي صالة الثقة المرمل ة بتحقيق المصلحة كقيا  اللا الثقة الحسابية: .3

ومالتالي مكو  ،نا  مجموعة من االتاامات مفرض علا المنظمات اا تراضية لبناء الثقوة  ي وا نودرج ا  وي قوال  
جتماعيةة لرريةي آاةيا واالقتصةادية اال)اللجنةة  عوام  رساسية:تالناحية الوظيفيوة، سورية المعلوموات، ال صوصوية

 (.2009)اإلاكوا(  

 E-Moneyمفهوم النقود اإللكترونية 
 ،ووي ب قيموووة نقديوووة  ووي تووو   وحووودات ائتمانيوووة م انووة بكووو   إلكترونوووي رو علووا رداة إلكترونيوووة يحوز،وووا المسوووت ل ب

و،وووو معريووو  ركوووا علوووا الناحيوووة التكنولوجيوووة ور،مووو  الجانوووئ الكالسوووي ي للنقوووود كالوظوووائه  ،(2003  ي)الشةةةافع
 و.ير،ا.

رو باحودا العموالت  ي المصور  هبالجني قيمة نقدية مقومةعلا رن ا  (2020) وفقا للجريدة الرامية  اما مم معريف ا
لكترونيوا ومقبولوة إلمرشل له باصدار،ا، ومكو  م انة المصدرة من سل ات إصدار النقد الرسمية مستحقة علا ا

 اوسيلة للد إل.

اما معرف بتن ا بمجموعة من البروموكوات والتوقيعات الرقمية التي متية للرسوالة اإللكترونيوة ر  محو   عليوا محو  
ريا  عمليوة ، و،وو معريو  يركوا راثور علوا الناحيوة التقنيوة لسو(2006 منيةر)الجنبيهي   التقليديوةبملادل العمالت  

عتماد علا البرمجيات الم صصة إلمموا  عمليوات الكوراء والود إل عبور اإلنترنوت، حيو  متوية الد إل اإللكتروني كاا
اإللكترونوووي، بينموووا ر.فووو  الجانوووئ القوووانوني ،وووح  البرمجيوووات إرسوووال النقوووود اإللكترونيوووة باإلر ووواق موووإل رسوووائ  البريووود 

 وااقتصادي للنقود.

امووا معوورف بتن ووا ب قيمووة نقديووة م انووة علووا وسوويلة إلكترونيووة مد وعووة مقوودما و.يوور مرمل ووة بحسوواب بنكووي ومحظووا 
ويعواب  ( 2013  ي)كةاف بقبول واسإل مون .يور مون قوا  باصودار،ا ومسوتعم  كوتداة للود إل لتحقيوق ر.وراض م تلفوةب 

التعري  حصر النقود اإللكترونية  ي الل اقات البالستي ية م تانوة القيموة دو  ةليوات الود إل اإللكترونيوة   علا ،حا
  .األشرا 
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طلقت مؤسسة النقد العرمي السعودي والمصرف المركاي لدولة اإلمارات العرمية المتحدة المركاي مكورو  رومؤشرا  
المملكة واإلموارات  وي التسوويات الماليوة مون شوالل مقنيوات سالسو  إلصدار عملة رقمية يتم است دام ا بين ببعابر

الكت  والسجالت الموزعة ب دف   م ودراسة ربعاد التقنيوات الحديثوة وجودوا،ا عون كثوئ مون شوالل الت بيوق الفعلوي 
 ومعر ووة موودا رقر،ووا علووا محسووين وشفوو  مكووالي  عمليووات التحويوو  ومقيوويم الم وواطر التقنيووة وكيفيووة التعاموو  مع ووا

 (.2019  يالسعود ي )البنك المركز و  م مت للات إصدار عملة رقمية ُمست د  بين دولتين 

 ةالمعلوموات ومحوول  وي ققا وة المؤسسوالتحتيه لتكنولوجيوا  للبنيةالتحول الرقمي بمبني للتكنولوجيا ومحدي  ويقصد ب
 ةويايوود موون سووورعالمؤسسووة العموو  بمووا ي فووو  التكووالي  ويحسوون عمليووات  جووراءاتوإوطريقووه عموو   ريووق العموو  

 (.2020)حسن  نجاز للعم ب اإل

لة  ي من قوة الكورق ضعا  ا شالل السنوات القليلة المقبرلكترونية بنمو ررمعة اإلومإل موقإل بت اعه حجم التجارة 
)حميةة  لمن قة بدو  حسوابات بنكيوة % من اللالغين  ي ذات ا86من  راثر حوالي ريقيا ووجود راألوسط وتمال  

ملحووه يفرضوو ا الت ووور المتسووار   ووي اسووت دا   ةالتحووول الرقمووي رصوولحت ضوورور  ةكانووت عمليوو إذاومووا  (.2018
ر   ةمنيووة واجتماعيووة شاصوورا رن ووا موونجم عن ووا م وواطر إلمعلومووات لتحسووين كفوواء  المؤسسووة، وسووائ  مكنولوجيووا ا

 (.2019  ي)االيمى ويوشى اإللكترونيبتكار الرقمي مجاوز األمن اا

 تعريف عملة البيتكوين −
بتن ا عملة إلكترونية مكفرة ليل ل ا وجود  يايائي علا ررض الواقإل، ويوتم موداول ا عبور CNRS, (2017)  يرا 
 .نترنت  قط، وي لق لفع البيتكوين علا رمور قالقةاإلتل ة 

ب، و،ووي  BTC تراضووية ب ب ااويرمووا ل ووا  ووي السوووق  Bitcoin ي لووق علووا وحوودة ،ووح  العملووة اإللكترونيووة .1
ومواي رو  جواءا مون عملوة البيتكووين، 0.001ومسواوي  (mBTC) متجوار إلوا وحودات صوغيرة: ميللوي بتكووين

 ومسووواوي  (Satoshi)جووواءا مووون عملوووة البيتكووووين، والساموتوووي  0.000001ومسووواوي  (uBTC) بيتكووووين
اإلجماليوة للبيتكووين ر   جاءا من عملة البيتكوين، والغرض من ،ح  التجائة السوماح للقيموة  0.00000001

 مص  إلا ري رقم يلبي احتياجات المتعاملين من ،ح  العملة.

وي لق لفع البيتكوين علا البنية التحتية للواج ة البينية بوين الحواسويئ رو موا يعورف ببروموكوول الوتح م  وي   .2
 يانات الحي معتمد  ،ح  العملة  ي التعدين والملادات.نق  الب

 العملة.  اما ي لق ،حا اللفع ري ا علا البرام  الم يئة لغرض التعام  ب ح  .3

مكموون القيمووة التقنيووة للبيتكوووين  ووي حوو  مكوو لة اإلنفوواق المووادود حيوو  مسووت د  كوو  معاملووة مكووفير المفتوواح العووا  
 ( (Marshall, 2014المكتري واللائإل والمبلغ  ي صه واحدإلنكاء سج  عا  دائم يسج  

البيتكووين ،وي عملوة رقميوة ا مركايوة يوتم موليود،ا   ر (Rehana and Alanoud, 2019)اما ذكور كو  مون 
كمووا رن ووا مسووتقلة وا م  ووإل لسوول ة إصوودار رو رقابووة ري ،يئووة  .وم اين ووا علووا السووحابة ولوويل ل ووا وجووود مووادي
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وعلوا الور.م مون ذلو   وا  قيمت وا مسوتمر  وي Robby and Alexander, 2018). ) ةشورح وميوة رو طورف 
وةشرو  علا رن ا عملة مكفرة معم  و ق  Francesco كما عر  ا .الوجود بف   الثقة والقبول لدا المتعاملين

 مغييوور بروموكووول النوود للنوود ومرمكووا جميووإل معامالم ووا علووا مكنولوجيووا سلسوولة الكتوو  التووي ا يم وون التالعووئ ب ووا رو 
(Francesco et al, 2019) رن وا سووف مسومة للعموالء باسوت دا   عوال  توركة المود وعات ببواي بوالبإ . وموإل

 (.2020  ي)شوق العمالت المكفرة وترائ ا وااحتفا  ب ا وميع ا علا تل ت ا، رع ت الدعم للبتكوين 

 تطور راملة العمالت المشفرة −
حتفووا  ب وووا علووا رن وووا باتوو ب  وووي سلسوولة يوووتم اا باسووت دا  العمووالت المكوووفرة، يووتم م ووواين جميووإل المعوووامالت رقميووا

العموو  ويم وون ألي ج ووة لووودي ا  بواسوو ة توول ة موون األقوورا . موون شووالل ةليووات اإلجمووا  المبنيووة علووا ن وو  إقلووات
،تماموووات مجوووا  ااإم انيووة الوصوووول إلوووا اإلنترنوووت واألج ووواة المناسووولة المكووواركة  وووي عمليوووة التعووودين، وموووإل منوووامي 

، مراوحت 2018عا   Bitcoinل ة  ي ت  ((Hashrateالتعدين، رتارت بع  الدراسات إلا ر  معدل التجائة 
اموا روضوة مؤتور  (Susanne and Massimo, 2019) ، وي الثانيوة (TH)مليوو  ميورا  60و15موا بوين 

ميغوا طون، فيموا قوودرت سوعة ال اقوة الك رمائيوة المسووت لكة ب 35,96بلغووت  اسوت ال  ال اقوة ر  اللصومة الكرمونيوة
  . (Digiconomist, 2020)ميرا وام  ي الساعة 77,78

عملوة، مكو لة بوحل  قيموة سووقية قودرت ب  5.168حووالي  2020موارس  9حتوا يوو   بلغ عدد العمالت المكوفرة  
 ردوا 175,000,810,333دوار، فيمووووووووووووووووووا بلغووووووووووووووووووت قيمووووووووووووووووووة التووووووووووووووووووداول اليووووووووووووووووووومي  224,395,330,440

Coinmarketcap, 2020).)  وكا Genais وLandau  رصولة 2019اعتلارا من مايو قد رتارا إلا رنه ،
، مراجعووت القيمووة 2019األولووا موون عووا   شووالل األتوو ر ال مسووة ،عملووة مكووفير متداولووة 2500،نووا  راثوور موون 

مليووار دوار رمري وي بعوود ر  وصولت إلووا قموة بلغووت  264مليووار دوار رمري وي و 126السووقية اإلجماليوة مووا بوين 
مريليووو  دوار  65لمقارنوة، مبلووغ القيموة السووقية لألسو م العالميوة وما .2018مليوار دوار رمري وي  وي ينواير  830
مريليونووات دوار رمري ووي، ويبلووغ إجمووالي الملووالغ  8لوودا الق ووا  ال ووا  حوووالي  مبلووغ قيمووة الووح،ئ ، كمووارمري ووي

كمووا موضووة ،ووح  األرقووا ،  ووا  العمووالت المكووفرة  ،مريليووو  دوار رمري ووي 26.5مجموعووة العكوورين  النقديووة لوودول
قيمت ا اإلجماليوة  قتصاد العالمي واألسواق المالية. قالقة من م  قط مبلغاابك   عا  ا ملعئ حاليا دورا م ما  ي 

 . (Landau and Genais, 2019)مليار دوار رمري ي 1راثر من 

 البتكوينفتراضى مزايا وعيوب التعامل بالنقد اال −
ممنح ا القبول لدا المتعاملين ب ا، كما رن ا مكوتم  علوا بعو    ي تراضية بعدد من الماايا التمتصه النقوض اا

 :(2017)الباجوث   ية إلست دام ا، وميا  ذل   ا األمالسلبيات رو الم اطر المصاحل

 المزايا أهمها: ▪
 شر رو بين الحسابات.صدار،ا ومداول ا ونقل ا من ت ل آلإ يالرسو  المن ف ة   .1
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ع البيتكوووين دو  ر  مكووو  السوورعة وال صوصووية والسوورية والقوودرة علووا امووتال  العديوود موون حسووابات ومحووا  .2
 معلومات عن ممتلك ا. ي  رو رسم رو عنواامتصلة ب

 معين. يعالمية   ا ا مرملط بموقإل جغرا ال .3

الوقووت نفسووه لوون  يمنقوو  العملووة بووين المحووا ع، ولكوون  ووحيوو  يكووا،د الجميووإل ومكووفافية مامووة حركووة  الكووفافية .4
 يست يإل رحد معر ة ،وية مالك ا، و،حا يعنا اعتراف جميإل المتعاملين بوجود ،ح  النقود وانتقال ملكيت ا.

 العيوب أهمها: ▪
بلع  السلبيات علوا العملوة،  ع لن السرية وال صوصية كما رن ا مياة، إا رن ا م ارية العملة وتشفيرها: .1

حيو  يصوعئ   موال وميإل المنتجات المسروقة والممنوعة كالم ودراتجعلت ا مقصدا لعمليات .س  األ  يوالت
 علا الج ات األمنية متلإل مصادر العملة.

تإصودار،ال صوعومة معدين ا يالعوالم ،و يرما  انتكار است دا  البيتكوين  ومقه    يالت  من ر،م العوائقالتعدين:   .2
لي وووا والعمليوووات الحسوووابية الالزموووة إلجوووراء عمليوووات إنظووورا لتعقووود بووورام  الوصوووول  يبواسووو ة المسوووت د  العووواد

 التعدين، مإل رنه يتاح معدين العملة للجميإل من الناحية النظرية.

 درجوات مو ير، إا إذا مم لقرصنة مقارنة مإل العمالت األشرا ابر من م اطر القدر ر ةعرض ي  القرصنة:   .3
 لمست دمي ا. ال سارة ضد التتمين رو السرقة ضد األما  من عالية

 ألن ا مس   عمليات مموي  اإلر،اب و.س  األموال، والجريمة ومجارة السالح.  مخالفة القوانين: .4

موتم  يصوفقات التوحي  سي و  من الصعئ علا الج ات الح ومية رمط ال ريلة علوا ال:  يالتهرب الضريب .5
  تراضية.بواس ة النقود اا

ا يوااوئ الت وورات المتالحقوة  وا مقنيوات المعلوموات رو ر   نقوديشتيار،ا لنظا  إصدار اا الفنية:المخاطر   .6
ة الالزموة مصوال رو األج وا ي و  النظا  .ير جيد التصوميم رو معيوئ عنود الت بيوق، رو سووء رداء تول ات اا

 مما  عملية التلادل ب ح  النقود.إللتكغي  علا نحو يعيق 

د  ش و  ،ح  العمالت لمراقلة السول ات الماليوة رو النقديوة  وا ريوه دولوة، كموا رن وا لوم  ع  الجهة اإلشرافية: .7
لووا الحمايووة القانونيووة ومعوورض المتووداولين إمفتقوور  يرو مؤسسووة دوليووة رسوومية   وو ي بنوو  مركووا  ين رمصوودر موو

 ل سائر ا يم ن معوي  ا.

 تحديات وفرص ااتخدام العمالت المشفرة −
 تراضوووية ومكنولوجيوووا د وووامر الحسوووابات الرقميوووة الموزعوووة ا يم ننوووا ر  نسوووتلعد اابنووواء علوووا شصوووائل العموووالت 

احتمال ر  يتسإل ن اق است دا  بع  األصول المكفرة  ي المستقب  ور  مؤدي عددا رابر من وظائه النقود  ي 
بتكوارات  وي الن ايوة علوا عوامو  اا،وح  لكترونيوة ال اصوة. وسويعتمد م بيوق اإلبع  المناطق رو تل ات التجوارة  
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محليووة، واسوويما موقووه الح ومووات من ووا، فيمووا يتعلووق بالجوانووئ التنظيميووة والقانونيووة لتلووادل القيمووة المبتكوورة. ور.ووم 
 (.2020)مرزوق بتكارات علا مستقب  المعامالت والتجارة واسإل الن اق ااذل ، يم ن ر  ي و  متقير ،ح  

 التحديات.1
 تراضية والتوي مايود مون رواج وا ااإ  ال صائل التي متمتإل ب ا العمالت   يات غير المشروعة:مويل العملت .1

اسوتعمال ا  وي عمليوات .يور مكوروعة.  العمليوات  وتعبيت ا لدا المست دمين ،ي نفس ا التي محمو  م واطر
 تراضية سرية وملاترة وا مت لئ بروموكوات شاصة متعلق بالحصوول علوا ااالتي مجري بواس ة العمالت  

)هيئةة حتفوا  بسوجالت عون عمليوام م الجاريوة اامعلومات المست دمين رو التحقق مون تورعية معوامالم م رو 
 (.2017اإلرهاب  مكافحة غسيل األموال وتمويل 

 تراضووية ااإ  التقود  التكنولوووجي يقت وي صودور رنووا  جديوودة مون العموالت  :التكنولةوجي والتقةةدم الحداثةة .2
الرديئووة محوو  ع وول المبوودر التقليوودي  ووي النقوود، القاضووي بووت  العملووة  يق سووابقت ا بحووداقت ا وم ور،ووا. وعلوومفووو 

 تراضووووية، حيوووو  مسووووتبدل العملووووة اا  الفوووورض المعوووواال ،ووووو السووووائد  ووووي العمووووالت امحوووو  العملووووة الجيوووودة  وووو
)هيئةةةة مكافحةةةة غسةةةيل األمةةةوال وتمويةةةل اإلرهةةةاب    تراضوووية األاثووور م وووورا العملوووة األقووود  ومحووو  محل وووااإل

2017.) 

المكوفرة .اللوا عم  منصات العموالت  االفتقار إلى السلطة المركزية والبنية التحتية اإلدارية الواضحة: .3
 وووي بيئوووة منظيميوووة .يووور واضوووحة، مموووا يوووؤدي إلوووا مقللوووات  وووي األسوووعار واا تقوووار إلوووا وضووووح الوضوووإل 
القوووانوني، ويعنوووي ليووواب السوووي رة المركايوووة علوووا كميووووة وسوووعر العموووالت المكوووفرة رن وووا م  وووإل رساسووووا 

 و فيةةةةةةل)مان لوووووودينامي يات السوووووووق؛ إذ تووووووو د سووووووعر البتكوووووووين مقللوووووووا ملحوظووووووا  ووووووي السووووووونوات األشيوووووورة
 .(2018 آخرون 

إ  إصودار العموالت بصوورة ا مركايوة يعنوي عود   :واالمتها الرقمية والمنصات المشفرة العمالت أمن .4
  قبول ووا يعتموود اعتمووادا كليووا علووا ققووة المسووت دمين. ايووا  ي وومن ،ووح  األصووول، ومالتووالي  وووجووود ري ك

ت لووه رقوور نقوو  المسووؤولية عوون مووتمين النقووود موون اإلنترنوو ت وواين النقووود واسووت دام ا  ووي المعووامالت عبوور 
لكترونيوووة بتموووا  وإدرا  اإلالمصووورف إلوووا المالووو ، الوووحي يجوووئ ر  ي وووو  قوووادرا علوووا التنقووو  عبووور البيئوووة 

حتيوووال وااقوووادرا علوووا ضوووما  حمايوووة برمجيوووة كافيوووة مووون الفيروسوووات  الت ديووودات المحتملوووة، ور  ي وووو  
 (.2018 آخرون و  )مانفيل والت ف 

يم ن ري ا ر  مثير العمالت المكفرة محديات رما  البنو  المركاية إذا موا رقورت  وي   تنفيذ السيااة النقدية: .5
 (.2018  ي)هقدرم ا علا مراقلة المعروض النقدي ومالتالي علا منفيح السياسة النقدية 

علوا ع ول النقوود اإللااميوة، نجود ر  مكلفوة إصودار العديود مون العموالت  :االفتراضةية النقةود إصةدار تكلفةة .6
المكفرة مرمفعة للغاية، مما يع ول حجوم ال اقوة ال و م الوالز  لتكوغي  رج واة الكمبيوومر المسوت دمة  وي حو  
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 األحجيات المكفرة.  من ر،م العوائق التي مقه رما  انتكار است دا  البتكوين  ي العالم ،وي صوعومة معودين ا
بواس ة المست د  العادي نظرا لتعقد برام  الوصوول إلي وا ومعقود العمليوات الحسوابية الالزموة إلجوراء عمليوات 

 (.2020)مرزوق التعدين 

بووونل الموووادة  محظوووورة وذلووو اعتبووورت جم وريوووة مصووور العرميوووة عملوووة البيتكووووين عملوووة  التحةةةديات القانونيةةةة: .7
، والتوي محظور 2020لسونة  194ل من قانو  البن  المركاي والج از المصر ي الصادر بالقانو  رقوم 206ت

اامجوار  ي وا رو التوروي  ل وا رو إنكواء رو مكوغي  منصوات  النقوود اإللكترونيوة رو إصدار الُعموالت المكوفرة رو
للقواعوووود  ا موووورشيل موووون مجلوووول اإلدارة طلقووووابوووودو  الحصووووول علوووو لتووووداول ا رو منفيووووح األنكوووو ة المتعلقووووة ب ووووا

 (.2020)الجريدة الرامية   يحدد،ا يواإلجراءات الت

ن ووا .يوور صووادرة موون  وووابط الكوورعية للنقووود أللووا المحووددات والإا تقووار عملووة البتكوووين  التحةةديات الشةةرعية: .8
 (.2019)عامر  و بنو  مركاية لحا  ت  الرري األرجة حرمة التعام  بصورم ا الحالية رج ات سيادية 

 الفرص .2
 تراضووية ومقنيووة البلووو  مكووين  ووي المعووامالت الماليووة والتجووارة فوويم ن ر  مووو ر عوودة ااإذا امسووإل اسووت دا  العمووالت 

  ر  من ا:

نتكووار العمووالت المكووفرة اايم وون ر  يووؤدي الت بيووق واسووإل  ااةةتبدال الميمةةة بشةةكل أكثةةر عولمةةة وال مركزيةةة: أ.
ومكنولوجيووا د ووامر الحسووابات الرقميووة الموزعووة إلووا م اسووئ كبيوورة  ووي كفوواءة الموود وعات العالميووة والت فووي   ووي 

 .(2018)هى   مكالي  المعاملة

 .االقتصادية األاواق طبيعة وترير األقران بين للتبادل جديدة فرص ب. توفير

 .(2020)جازية   ييم لسياسيات الكمول المالا الرقممدع .ت

 (:2018)وآخرون شار مانفيل  أو 

إذا مموت إدارموه وحوكمتوه  - تراضوية وتوفا يتهااإ  قلات د تور العموالت  :أفضل بشكل النقدية التدفقات عتتب .ج
 .حتيال وال  ت  ي المد وعاتااقد يو ر  رصا للحد من  -بعناية

نترنيت رو تل ة ال امه  قط إجراء معاملة باست دا  امصال باإلإ  القدرة علا  توايع نطاق األاواق المالية:  .د
ن وواق األسووواق الماليووة، ممووا يجعوو  المعووامالت وال وودمات دو  الحاجووة إلووا بنيووة محتيووة ماليووة توواملة قوود يوسووإل 

 .متاحة للس ا  الحين يعتمدو  حاليا علا التلادل النقدي المالية األشرا 
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 منهجية البحث −
 مجتمع وعينة البحث.1

نظورا لصوعومة محديود حجوم المجتمووإل العموالء المورمل ين بالمعوامالت الفندقيوة، و  ييتمثو  مجتموإل اللحو  والدراسوة  و
سوووتبيا  م إسوووت دا  اا،  قووود مووونتكوووار مفرداموووهد لوووه وذلووو  انوووه يمثووو  مجتموووإل مفتووووح ويصوووعئ وضوووإل إطوووار محووودأل
إعتمود اللواحثين ، وقود Google Driveواماحت ا لمجتمإل رابر من المكواركين، وذلو  باإلعتمواد علوا  يلي تروناإل

حالوة  ييوتم اسوت دام ا  و يوالتو ي لوق علي وا بالعينوة الكول ية رو موا  Snowball Sampleعلوا عينوة كورة الوثل 
كما رن ا معتبر من العينات .ير العكوائية، حي   ،  (Saunders et al., 2009)صعومة محديد حجم المجتإل

 يتم سحب ا من اإلنترنت معد من ضمن العينات .ير العكوائية. ير  العينات الت Miller et al. (2010)يرا 

 أداة جمع البيانات .2
 ترونوا مون شوالل يلإستقصاء وأل.راض ،حا اللح ،  قط مم إعداد قائمة استقصاء بك   اا  يمتمث  رداة اللح  

ومووم مو ير،وا وموزيع ووا مون منتصووه توو ر ، ويووتم اإلجابوة عن ووا بمعر وة المستقصووا منوه، Google Driveموقوإل 
ول متعلوق األالمحوور  :محواور ،وي ةعودلوا إستقصواء اا، وقد قسم 2021وحتا ن اية ت ر ابري     2021مارس  

 تراضوووية تالبيتكووووينل، وكوووحل  المعوووامالت الفندقيوووة بالعملوووة اإلب، والمحوووور الثوووانا متعلوووق بعوامووو  الثقوووة اإللكترونيوووة
مت ووومنة محوووديات ، ورشيووورا العلوووارات ال اصوووة بوووالمحور الرابوووإل يتليوووات التحوووول الرقموووبالمحوووور الثالووو  وال وووا  

 .المعامالت الفندقية ي قتراضية است دا  العملة اا

 قياس متريرات البحث
يت ومن  مون شوالل بعودين رئيسوين اللعود األول للبيتكووين اإللكترونيوة عوامو  الثقوةمم التعام  مإل المتغيور المسوتق  

، المصوداقية، وقود موم اسوت دا  ، ويت ومن تال صوصوية، األمون، عود  ال ودا  التسوويقايرشالقيات البيإل اإللكترون
ا ، الجودارة ، الناا،وةل، وقود موم حيو  متمثو  ربعواد الثقوة اإللكترونيوةتاإل،تم ي،  و Kim et al (2009)مقيواس 

. كموا موم التعامو  موإل المتغيور التوابإل لقياس ربعاد الثقوة اإللكترونيوة  Xie and Peng (2009)ست دا  مقياس ا
 مصر. ي  يللتحول الرقمالت الفندقية كتلية المعام

 تحليل البيانات.3
نحوراف واا يالحصول علا المتوسط الحسواب وذل  من شالل ،Spss V.22برنام   ست دا امم محلي  البيانات ب

برنووام  عتموواد علووا لوو  موون شووالل سووبيرما . وكووحل  مووم اارملووام بووين المتغيوورات وذالمعيووارا ومحليوو  عالقووات اا
Amos V.24 القووائم علوا نمووذد المعادلووة ال ي ليوة Structural Equation Modeling شتلووار وذلو  ا
  ياترة للمتغير وذل  عن طريق التالالتتقيرات المل

− Model Fit ضوما  صوحة  يمسوا،م  و يرات اإلحصوائية التوشتلواحودا،م ااإ: يعد مقيويم مودا مالئموة النمووذد
،ووحا السووياق  ي،  وو(Wesolowski, 2018) يتناسووئ ،ووحا النموووذد مووإل البيانووات ير وإلووا عمليووات النموووذد
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موضوة  يم ون مون شالل وا الح وم علوا نمووذد اللحو  لبيانوات العينوة كموا ،وو ي،نا  العديد من المؤترات التو
 الجدول التالا: ي 

 مؤترات الح م علا نموذد اللح   (1جدول )
 ن اقات المعيار  المقياس

Χ2 (Chi-Square)  5ورق  من  2راثر من 
CFI (Comparative Fit Index)  1يقرب من  رو ما 0.90راثر من 
GFI (Goodness of Fit Index)  0.90راثر من 
NFI (Normed Fit Index)  0.90راثر من 
IFI (Incremental Fit Index)  1يقرب من  رو ما 0.90راثر من 
TLI (Tucker Lewis index)  1يقرب من  رو ما 0.90راثر من 
RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approximation) 
 .0.08رق  من 

Source: Adapted from Hooper et al. (2008), Alferaih et al. (2018), Malkoç et al. 

(2018) and Wesolowski (2018). 

لووا مقووديم مقووديرات أل،ميووة الووروابط إ: وي وودف محليوو  المسووار Pass Analysisامووا مووم عموو  محليوو  المسووار −
للمسووار ،ووا الرسووو  التوضوويحية  السووببية بووين متغيوورات الدراسووة موون شووالل م   ووات المسووار. الرسووو  البيانيووة

لووا العالقووات السووببية بووين ،ووح  إالمتغيوورات األشوورا وذلوو  ل تووارة  يووتم رسووم ا بتسوو م موون المتغيوورات نحووو يالتوو
 .(Stage et al., 2004)  المتغيرات

 Measurement Model نموذج المياس .ر
ل ر  محميو  البنووود 3توالثلوات، يوضوة الجوودول السوابق رقووم  يمسواق الووداشلسوت د  نمووذد القيوواس للح وم علووا ااي

متغيرام ا الكامنة المحددة بالمقارنة مإل المتغيرات الكامنة األشرا، كموا نجود مون نتوائ  جودول رقوم   يحملت رعلا  
الحودود المقبولوة وكوحل  القويم المعياريوة للتكولعات معظم وا رابور  يمؤترات جودة الم ابقوة للنمووذد  و ل ر  قيم3ت

.. مووودل ،ووح  النتوووائ  علووا ر  بنوووود 0.7و 0.5مقوووإل بووين  هوا يوجوود مسوووتوا عوودد قليووو  قيمتوو ،0.7موون رو مسووواوا 
مايوودل  0.6. وقوويم رلفووا كرونلووا  كل ووا رعلووا موون يموقوقيووة للبنوود الفووردالقيوواس مرضووية و قووا للمعووايير، ور  لوودي ا ال

و،ووو رحوود المحووددات  Convergent Validity يلووا المقيوواس. يعتبوور الصوودق التقووارمعلووا إم انيووة اإلعتموواد ع
قيواس مودا مقوارب علووارات المف وو  بوين بع و ا الولع ، وذلو  مون شوالل مووا  مون شالل وا يم ون ياإلحصوائية التو
 Fornell% حتوا ي وو  الصودق مقبوول ت50مكوو  قيمتوه رابور مون  يفو ة التلواين المسوت لل والتويعورف بمصو

and Larcker, 1981.ل 

حل  لوو 0.87ا لووإ 0.50بووين  لجميووإل متغيوورات النموووذد متووراوح مووا CRنجوود ر  قيمووة  3لووا الجوودول رقووم إومووالنظر 
 النموذد. ي  ييتبن لنا انه يوجد صدق مقارم
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عمليووة قيوواس التلوواين الموجووود بووين  يو،وو  Discriminanty Validityيعوورف بالصوودق التميوواا  امووا يوجوود مووا
 Hair et)المفوردات داشو  اللعود الواحود مكوو  رابور مون التلواين الموجوود بوين المتغيورات الكامنوة بع و ا ومعو  

al.,2014)  مووو  لمتوسوووط التلووواين المسوووت رد رعلوووا مووون معا يا مووون شوووالل ر  ي وووو  الجوووحر الترميعوووويوووتم قياسووو
رق  مون قلوات  AVEالمقياس. ويجئ ر  ي و  متوسط التلاين المست رد  ي المتغيرين الرئيسين  يرملام بين راا

نجود ر  قيمتوه رقو  مون قيموة الثلوات  3الجدول رقم  ي   AVE، ومالرجو  الا قيمة التلاين المست ردCRالمركئ 
النموذد. وكحل   ي  يق وجود الصدق التقارم ا جميإل متغيرات النموذد.ومتحقق الكرطين نجد محق  CRالمركئ  

نجود محقوق ،وحا  3الجودول السوابق رقوم  يالمقياس وموالنظر  و ي   AVEرق  من قيمة MSVيجئ ر  مكو  قيمة 
 الكرم لحل  يتحقق وجود الصدق التمياا  ا النموذد. 

 Measurement Modelل مقييم نموذد القياس  3ت جدول
  الصالحية التقارمية معامالت التحمي  والثلات  العوام  

 الكود
معام   
 التحمي 

معام   
 αالثلات

Theta 
التباين  

المستخلص  
AVE 

الثبات  
  المركب
CR 

SQRT(AVE) MSV 

 الجدارة
Co17 0.782 

0.71 
0.388 

0.692 0.870 0.832 0.025 Co16 0.83 0.311 
Co15 0.882 0.222 

 Int14 0.884 ،تما  اا
0.72 

0.218 
0.615 0.758 0.784 0.025 Int13 0.67 0.551 

 المصداقية 
Re12 0.783 

0.74 
0.386 

0.5370 0.776 0.732 0.025 Re11 0.731 0.465 
Re10 0.681 0.536 

عد  ال دا   
 ي التسويق

Nmd9 0.731 
0.72 

0.465 
0.526 0.766

  
0.725 0.025 Nmd8 0.832 0.307 

Nmd7 0.594 0.647 

 األمن
Se6 0.658 

0.73 
0.567 

0.523 0.763 0.723 0.025 Se5 0.871 0.241 
Se4 0.616 0.620 

 ال صوصية 
Pr3 0.732 

0.74 
0.464 

0.768 0.525 0.725 0.025 Pr2 0.771 0.405 
Pr1 0.669 0.552 

 يتبع
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 الناا،ة
In20 0.581 

0.74 
0.662 

0.788 0.560 0.748 0.025 In19 0.751 0.435 
In18 0.883 0.220 

المعامالت  
الفندقية 
 بالبيتكوين 

Bht5 0.783 

0.77 

0.386 

0.541 0.874 0.735 0.025 

Bht4 0.674 0.545 
Bht3 0.702 0.507 
Bht4 0.605 0.633 
Bht5 0.843 0.289 
Bht6 0.781 0.390 

 Structural Model يالنموذج الهيكل .ب
ة، يم ن موضيح ا لجودة م ابقة النموذد عن مجموعة من المؤترات اإلحصائي يرسفرت نتائ  التحلي  اإلحصائ

 : يالجدول التال ي 

 مؤترات م ابق عوام  الثقة اإللكترونية علا المعامالت الفندقية بالعملة اإل تراضيةتالبيتكوينل. (4جدول رقم )
 الميمة الرمز اإلحصائى  المؤشر

 GFI 0.972 جودة المطابقة
 AGFI 962 المطابقة المصححجودة  

 NFI 0.908 ي المطابقة المعيار 
 CFI 0.966 المطابقة المقارن 

 TLI 0.941 تاكر لويس
 IFI 0.98 يالمطابقة التزايد
 RMSEA 0.044 قترابلمتواط مريعات خطأ اال يالجذر الترييع

ل نجووود م ووووابق مؤتووورات النموووووذد ال وووا  بقيوووواس موووتقير عواموووو  الثقووووة 4الجووودول رقووووم ت يبقة  وووومووون النتووووائ  السوووا
 GFIلوا قيموة جوودة الم ابقوة إ تراضية تالبيتكوينل وذل  باإلتوارة ا المعامالت الفندقية بالعملة اااإللكترونية عل
  NFI  CFI  TLI و قا لمؤترات م ابقة اللح ، وكحل  قيمة 0.90قيمة راثر من  يو، 0.972 هنجد ر  قيمت

IFI ل. وممقارنوة 1ت الجودول رقوم يذلو  و قوا للقويم الموحكورة سوابقا  ورعلوا مون قويم مؤتورات م ابقوة اللحو  و  و،وي
رقو  مون القيموة الموحكورة  وا مؤتور  و،وي 0.044 همرمعوات ش وا اإلقتوراب نجود ر  قيمتوالجار الترميعا لمتوسوط  

النموذد ووجود متقير ألبعواد المتغيور المسوتق   يائ  وجودة م ابقة  . يت ة لنا من مل  النت0,08م ابقة اللح   
 تراضوية البيتكووين. ولدراسوة التوتقير تالمعوامالت الفندقيوة بالعملوة اا تعوام  الثقة اإللكترونيةل علا المتغير التوابإل

 ل.5رقم ت يالجدول التال يا المتغير التابإل مم دراسة ذل   ستق  علللمتغير الم
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 التتقير الملاتر لعوام  الثقة اإللكترونية علا المعامالت الفندقية بالعملة اإل تراضية تالبيتكوينل (:5جدول رقم )
  المتغير التابإل  المتغير المستق  

 P. Value معام  المسار  الكود   
 P<0.000 0.178 المعامالت الفندقية بالبيتكوين Pr ال صوصية 
 P<0.000 0.699 المعامالت الفندقية بالبيتكوين Se األمن

 P<0.000 0.311 المعامالت الفندقية بالبيتكوين Nmd يعد  ال دا  التسويق
 P<0.000 0.247 المعامالت الفندقية بالبيتكوين Re المصداقية 

 P<0.000 0.751 المعامالت الفندقية بالبيتكوين Int ،تما  اا
 P<0.000 0.232 المعامالت الفندقية بالبيتكوين Co الجدارة
 P<0.000 0.549 المعامالت الفندقية بالبيتكوين In الناا،ة
ألبعوواد المتغيوور المسووتق  ال ووا  بعواموو  الثقووة  ي ل وجووود مووتقير معنووو 5السووابق رقووم ت الجوودول يروضووحت النتووائ   وو

  تراضووية البيتكوووين حيوو  جوواءت قيمووة المعنويووة إل المعووامالت الفندقيووة بالعملووة اااإللكترونيووة علووا المتغيوور التوواب
P.Value  الجودارة  –،تموا  اا –المصداقية  – يعد  ال دا  التسويق -األمن     -ة  تال صوصي  ةلألبعاد التالي– 
الثقوة اإللكترونيووة  و،ووحا يعنوا ر  عوامو  0.69كموا رظ ورت النتووائ  ر  معامو  التفسوير بلوغ  P<0.000 الناا،وةل

المعوووووووووامالت الفندقيوووووووووة بالعملوووووووووة  يمووووووووون التغيووووووووورات التوووووووووا محووووووووود   ووووووووو )2R =0.69% ت69يم ووووووووون ر  مفسووووووووور 
  تراضيةتالبيتكوينل.اا

 :Path Analysisتحليل المسار .ج
 (BHT) تراضية البيتكوين علا المعامالت بالعملة ااETF) محلي  المسار لتتقير عوام  الثقة اإللكترونية ت

 BHTعلا متغير   ETF نموذد مناسئ لتتقير متغير (:6جدول رقم )
Χ2 (Chi-Square) CFI GFI NFI IFI TLI RMSEA 

58.7 0.966 0.972 0.908 0.98 0.941 0.044 

القويم مقوإل ضومن ن اقوات المعيوار. مكوير ،وح  النتوائ  إلوا ر  بيانوات العينوة متناسوئ موإل النمووذد المقتورح ا  ،ح   
 لدراسة متقير متغير عوام  الثقة اإللكترونية علا المعامالت بالعملة اإل تراضية البيتكوين.

لتتقير عوام  الثقوة اإللكترونيوة  .and (Sig) ,(C.R) ,(β)ل معامالت المسار7رقم ت يضة الجدول التالاما يو 
 p <0.01و  β = 0.48  تراضوية البيتكووين. يت وة مون الجودول التوالا ر ا المعامالت الفندقية بالعملوة ااعل

ا المعووامالت رتووارت ،ووح  النتووائ  إلووا ر  عواموو  الثقووة اإللكترونيووة ل ووا مووتقير علوو ،C.R. =11.467مووإل قيمووة 
  تراضية بالبيتكوين.الفندقية بالعملة اا
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فتراضةةةية ى المعةةةامالت الفندقيةةةة بالعملةةةة اال( تحليةةةل المسةةةار لتةةةأثير عوامةةةل الثقةةةة اإللكترونيةةةة علةةة7جةةةدول )
 بالبيتكوين

Variables Standardized 
Estimation 

S. E C.R P-
Value 

Result 

ETF---< 
BHT 

0.48 0.074 11.467  *** Supported 

 
 محلي  المسار لمتغيرات اللح  (1شكل )
 د. تحليل النتائج الخاصة بمتريرات البحث

 أليات التحول الرقمى −
 المتوسط الحسابا واإلنحراف المعيارا لمحور رليات التحول الرقما ( 8جدول )

المتواط  العبةةةةةةارات م
 الحسابى 

اإلنحراف  
 المعيارى 

 الترتيب

 2 0.81 3.41 التحول الرقمي ةستجابة لعمليمنكتمكم ماذا يعني عد  اا مدر  1
 4 0.91 3.10 رقامت مؤسستكم دورات مدريبية حول حتمية التحول الرقمي 2
واسوتيعاب نتائجوه نكتت مؤسستكم قسم مستق  لمتابعة الت ور التقني ر 3

 .ومنفيح 
3.28 1.00 3 

ا منكوووووتمكم  وووووي منفيوووووح م بيقوووووات مكنولوجيووووو ي،نوووووا  مقووووود  ملحوووووو   ووووو 4
 يالمعلومات وةليات التحول الرقم

3.55 0.85 1 

 - 0.67 3.33 يلمحور أليات التحول الرقم الحسابى العامالمتواط 
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 ةليوووات الجوودول رعووال  ر  رراء ر وووراد عينووة اللحوو  حووول العلووارات ال اصووة بمحووور ييت ووة موون النتووائ  الووواردة  وو
ل. بينمووا كانووت 0.67ت ي ، وانحووراف معيووار ل3.33ت يلوو  عنوود متوسووط حسووابلووا الحياديووة وذإمميوو   يالتحووول الرقموو

منكووتمكم  ووي منفيووح م بيقووات  يارات التاليووة:ت،نا  مقوود  ملحووو   وولووا الموا قووة علووا العلووإعينووة اللحوو  مميوو  ةراء 
ل. 0.85ت ي ل وإنحووراف معيووار 3.55ت يل، وذلوو  عنوود متوسووط حسووابيا المعلومووات وةليووات التحووول الرقموومكنولوجيوو
 يول الرقمووويل، وذلووو  عنووود متوسوووط حسوووابتمووودر  منكوووتمكم مووواذا يعنوووي عووود  اإلسوووتجابة لعمليوووه التحووو علوووارة وكوووحل 

انكتت رراء عينة اللح  ممي  الا الحيادية  ا العلارات التالية تبينما كانت   ل.0.81نحراف معيارا تاو   ،ل3.41ت
ل، 3.28ت يتوسووط حسووابمؤسسووتكم قسووم مسووتق  لمتابعووة الت ووور التقنووي واسووتيعاب نتائجووه ومنفيووح ل، وذلوو  عنوود م

ول الرقموويل، وذلوو  عنوود ترقامووت مؤسسووتكم دورات مدريبيووة حووول حتميووة التحوو ل. وكووحل 1.00ت ي وانحوراف معيووار 
 ل.0.91ت ي ل، وانحراف معيار 3.10ت يمتوسط حساب

 فتراضية فى المعامالت الفندقيةتحديات ااتخدام العملة اال −
لوا إدقيوة كانوت رراء عينوة اللحو  مميو  المعوامالت الفن ي تراضوية  و  العملوة ااسوت داالدراسة التحوديات ال اصوة ب
 :ينحراف المعيارا علا النحو التالواا يالحسابلتالية وذل  و قا للمتوسط الموا قة علا العلارات ا

  تراضية  ا المعامالت الفندقيةاا لمحور محديات است دا  العملة  ي نحراف المعيار واا يالمتوسط الحساب (9جدول )
المتوسط  العبووووووارات   

 الحسابا
اإلنحراف 
 المعيارا 

 الترميئ 

 7 0.91 3.54 . تراضية البيتكوينالتكنولوجية للعملة ااة التحتية لا البنيإ تقار اا 1
عوود  ضووما  ورمووا  العمووالت المكووفرة والمنصووات الرقميووة وسووالمت ا يعوود عائقووا  2

 .رما  انتكار است دا  عملة البيتكوين
3.65 1.03 5 

 8 1.10 3.45 .من معوقات است دام ا يعام  رئيس تراضية يعتبر رسعار العملة اا يالتحبحب   3
صووووعومة الحصووووول علوووووا موووورشيل موووون الج وووووات الم تصووووة للتعاموووو  بوووووالنقود  4

 .اإللكترونية البيتكوين
3.78 0.97 2 

 9 1.02 3.43 . تراضيةالمنكتة يعيق است دا  العملة اا عد  التاا  ودعم إدارة 5
سوت دا  للكوريةل داشو  المنكوتة الالزموة اا  -الفنيوة  -عد  موا ر الموارد تالمالية 6

 .ل تراضية تالبيتكوينالعملة اا
3.59 0.92 6 

 4 1.02 3.70 .ست دا  البيتكوين داش  المنكتةالدا العمالء والعاملين ب الوعيعد  موا ر  7
 1 0.94 3.93 مكريعات بع  الدول يراضية تالبيتكوينل رو بتداول ا  قت عد  ااعتراف بالعملة اا 8
 3 1.10 3.75 .بع  الدول يحرمة التعام  ب ا ترعا   9

المتوسط الحسابا العا  لمحور محديات است دا  العملةاإل تراضية  ا المعامالت  
 الفندقية

3.64 0.59 - 
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 يالودول وذلو  عنود متوسوط حسوابت بعو  مكوريعا يراضية تالبيتكوينل رو بتوداول ا  وت تعد  ااعتراف بالعملة اا
ل. وكحل  تصعومة الحصول علا مرشيل من الج ات الم تصة للتعام  بالنقود 0.94 ي نحراف معيار ، وا3.93

)الجريدة الراةمية   يفقت مل  النتيجة مإل ما مم نكر   ووام 3.78 ية البيتكوين وذل  عند متوسط حساباإللكتروني
 يوذل  عند متوسوط حسواب بع  الدول يوكحل  تحرمة التعام  ب ا ترعا   ل.0.97 ي ، وانحراف معيار (2020
 يوكوحل  تعود  مووا ر الووع ل.1.10 ي ، وانحوراف معيوار (2019)عةامر    وامفقت ملو  النتيجوة موإل موا ذكور  3.75

 ي ، وانحووراف معيووار 3.70 ياشوو  المنكووتة وذلوو  عنوود متوسووط حسووابسووت دا  البيتكوووين دالوودا العمووالء والعوواملين ب
ل. وكحل  تعد  ضما  ورما  العمالت المكفرة والمنصات الرقمية وسالمت ا يعد عائقا رما  انتكار است دا  1.02

 -ل. وكحل  تعد  موا ر الموارد تالمالية1.03  ي ، وانحراف معيار 3.65متوسط حسابا عملة البيتكوين وذل  عند 
، 3.59 يتالبيتكوينل وذل  عند متوسط حساب تراضية ست دا  العملة اااللكريةل داش  المنكتة الالزمة ا  -الفنية

ل. وكحل  تاإل تقار الا البنية التحتيوة التكنولوجيوة للعملوة اإل تراضوية البيتكووين وذلو  عنود 0.92وانحراف معيارا  
 ي ، وانحووراف معيووار (2018 وآخةةرون )مانفيةةل وامفقووت ملوو  النتيجووة مووإل مووا ذكوور  كوو  موون  3.54سووط حسووابا متو 

ت اسووت دام ا وذلوو  عنوود موون معوقووا يعاموو  رئيسوو تراضووية يعتبوور رسووعار العملووة اا يل. وكووحل  تالتحبووحب  وو0.91
ر محوووديات اسوووت دا    لمحوووو العوووا يومدراسوووة المتوسووط الحسووواب ل.1.10 ي ، وانحوووراف معيوووار 3.45 يمتوسووط حسووواب

عينوووة اللحووو  علوووا وجوووود ملووو  المعوقوووات وذلووو  عنووود  ةراءالمعوووامالت الفندقيوووة مبوووين موا قوووة  ي تراضوووية  وووالعملةاا
 0.59 ي عيار ، وانحراف م3.64 يحسابمتوسط  

 مقارنة المتواطات الحسابية ألبعاد البحث وفقا لجهة العمل −
ر    النتائ   الميدانية روضحت  الدراسة  المكاركينمن شالل  الحسابية إلجابات  المتوس ات  األبعاد    مقارنة  علا 

 -ستقصاء علي م من الفئات الم تلفة من العاملين ب   من تالمنكتت الفندقيةمم موزيإل اا  يالم تلفة لللح  الح
  يل،اانت إجابام م علا النحو التالالرحالت السياحية  منظمو  -منصات الحجا اإللي ترونية  –الكركات السياحية  
الفندقية علا عوام   بالمنكآت    عينة الدراسة من العاملين  ةراءامفقت    :ي نحراف المعيار واا  يو قا للمتوسط الحساب

ال صوصيةت الحسابا:  للمتوسط  و قا  التالية  اإللكترونية  ال دا     -ل  4.13ألمنتا  –ل  4.54الثقة  عد  
تاا  –ل3.94تيالتسويق محديات    -ل3.64الناا،ةت  –  )3.66الجدارةت  ––ل  3.69المصداقيةت   -ل3.79،تما  
وذل    يالتحول الرقمةليات لا الحيادية علا علارات محور إممي   ةرا ،مبينما كانت  .ل3.60 تراضية تالعملة اا

 . 3.40عند متوسط حسابا
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 مقارنة المتوسط الحسابا واإلنحراف المعيارا لمحاور اللح  (10جدول )
 جهة العمل الكود  أبعاد البحث 

 الرحالت السياحية منظمو ليكترونية إمنصات حجز  شركة اياحية  منشأة فندقية
N Mean SD N Mean SD N Mean SD N Mean SD 

 Pr 106 4.54 0.55 71 3.61 0.76 72 3.44 0.69 15 4.33 0.97 الخصوصية
 Se 106 4.13 0.57 71 3.55 0.96 72 3.30 0.99 15 3.55 1.06 األمن 

 Nmd 106 3.94 0.73 71 3.16 1.09 72 2.97 1.07 15 4.33 0.74 ي عدم الخداع التسويق
 Re 106 3.69 0.89 71 3.23 0.85 72 3.32 0.87 15 3.44 0.43 المصداقية 

 Int 106 3.79 0.95 71 3.04 0.99 72 3.34 0.85 15 3.33 0.64 هتمام اال
 Co 106 3.66 0.81 71 3.39 0.91 72 3.79 0.61 15 3.22 0.33 الجدارة 
 In 106 3.64 0.86 71 3.65 0.77 72 3.71 1.00 15 3.77 0.58 النزاهة 

 Etf 106 3.92 0.54 71 3.39 0.48 72 3.42 0.55 15 3.73 0.46 عوامل الثقة اإللكترونية
 Bht 106 2.09 0.66 71 2.07 0.50 72 2.28 0.89 15 2.30 0.56 المعامالت الفندقية بالبيتكوين 

 Dt 106 3.40 0.58 71 3.23 0.64 72 3.29 0.84 15 3.50 0.00 ي التحول الرقم آليات
 Ch 106 3.60 0.61 71 3.73 0.56 72 3.60 0.63 15 3.74 0.30 فتراضية تحديات العملة اال

توركات السوياحة  يالعواملين  و ةراء. ومدراسوة 2.09 يبوالبيتكوين وذلو  عنود متوسوط حسواب الفندقيوةلا عد  الموا قوة علوا المعوامالت إتمي  ةرائ م علا الجانئ األشر كانت
الحياديوة علوا عوامو  الثقوة  إلوامميو   ةرا ،وم. بينموا كانوت 3.73 ي تراضية وذل  عند متوسط حسوابوجود العديد من محديات العملة االا الموا قة علا  إتمي   ةرائ م  اانت
 تراضوية وذلو  عنود متوسوط ر المعوامالت الفندقيوة بالعملوة االوا الموا قوة علوا مووا إمميو   ةرائ وم، علوا الجانوئ األشور كانوت 3.39  يند متوسط الحسابلكترونية وذل  عاإل
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لا الموا قة علا عوام   إممي     ةرا ،مترونية كانت  العاملين بمنصات الحجا اإللي   ةراء. ومدراسة  2.07  يحساب
اإل تراضية وذل     وكحل  علا وجود محديات است دا  العملة   3.42  ياإللكترونية وذل  عند متوسط حسابالثقة  

 وذل  عند متوسط  ي التحول الرقمةليات    ممي  الا الحيادية علا   ةرا ،م، بينما كانت  3.60  يعند متوسط حساب
بالبيتكوين وذل   ممي  الا عد  الموا قة علا المعامالت الفندقية ةرا ،م. علا الجانئ ااشر كانت 3.29 يحساب

لا الموا قة علا موا ر  إممي     ةرا ،مالرحالت السياحية كانت    منظمو  ةراءومدراسة   .2.28  يعند متوسط حساب
الثقة اإللكترونية   الرقم  ةليات، وكحل   3.73عوام   العم3.50  ي التحول  ما بين  .3.74 تراضية  لة اا، محديات 

 . 2.30 يعند متوسط حسابلا عد  الموا قة علا المعامالت الفندقية بالبيتكوين وذل  إممي   ةرا ،ماانت 

ا المعوووامالت لللحوو  دراسوووة رقووور عواموو  الثقوووة اإللي ترونيووة علووو يالسووابقة لللحووو  كوووا  ال وودف الرئيسووو موون النتوووائ 
لووا وجووود مووتقير إشتلووارات اإلحصووائية جووراء ااإ، وقوود موصوولت النتووائ  بعوود  تراضووية البيتكوووينالفندقيووة بالعملووة اا

 تراضوويةتالبيتكوينل، وذلوو  يعنووا بال وورورة ا المعووامالت الفندقيووة بالعملووة االعوموو  الثقووة اإللكترونيووة علوو ي معنووو 
بوود ور  مكووو  ة اوملوو  الثقوو، ه المعووامالت اإللي ترونيووةيتعاموو  مع ووا بم تلوو يالمنكووتة التوو مووإل بالثقووة تووعور العميوو 

عووون طريووق المعووامالت اإللي ترونيوووة، وامفقووت ملووو   مدعومووة بتوووا ر المعوووايير األشالقيووة ال اصووة بتشالقيوووات البيووإل
وملو  النتيجوة مؤكود امفواق  ، (Limbu et al., 2012 and Garg, 2013)ذكور  كو  مون النتيجوة موإل موا
 يالثقوة لودا العميو   و مووا ر وزيوادة درجوة يجودا  و ام مو عوامال دمعو يعلوا ر  رشالقيوات البيوإل اإللكترونواللاحثين  

 ,.Limbu et al)شوور اشتلفووت ملوو  النتيجووة مووإل دراسووة الجانووئ اآل ي. وعلووالمعووامالت اإللكترونيووة الم تلفووة
المعوامالت  يوام  التا مؤقر علا ققة العمي   ومن الع عامال دمرا ر  عد  ال دا  التسويقا يع  ، والتا  (2011

، ومفسويرا لتلو  النتيجوة يورا اللواحثين ر  الثقوة قود متحقوق لودا العموالء الم تلفة عبر المواقوإل اإللي ترونيوة الم تلفوة
 يلثقووة عوون طريووق عوود  ال وودا  التسووويقالمواقووإل اإللي ترونيووة رمووا عمليووة موووا ر محقيووق ا ووي  اآلشوورينموون شووالل ررا 

ب  العميو ، حيو  يسو   من مكرار التعام  مإل المواقإل الم تلفة من ق  سوف يتحقق ذل  ويدركه ويكعر به العمي 
 Roma and) يالتعاموو  اإللي ترونوو يعوون طريووق شبرمووه  وو ياتكوواف عمليووة ال وودا  التسووويقاعلووا العميوو  

Cuestas, 2008)    ان فواض  ي ودا  لون يوؤقر بكو   ملاتور و وورا  و  معورض العميو  للروروضوحت النتوائ
ا العميو  موؤقر علو ي التو ين معرض العمي  لل دا  عود  مورات ،والمواقإل الم تلفة ولك يرضا العمي  وعد  ققته  
 .يومؤقر علا قرار  الكرائ

 توصيات البحث
موون التوصوويات   موون نتووائ ، يم وون لللوواحثين وضووإل مجموعووة اليووه اللاحثووإضوووء الدراسووة الميدانيووة ومووا موصوو   ووا 
 :يعلا النحو التال و،ي

الورحالت ي ومنظمو -منصات الحجا اإللي ترونية -تركات سياحة  –يجئ علا المنكتت الم تلفة من ت نادق   .1
التووا متعلووق السووياحيةل، مووو ير مجموعووة موون المعووايير الم تلفووة التووا متعلووق بتبعوواد الثقووة اإللكترونيووة وكووحل  

 تراضية، وذل  لموا ل وا مون بتشالقيات البيإل اإللكترونية رقناء التعامالت الم تلفة مإل العمالء عبر المواقإل اا
 دور  عال  ا زيادة درجة الثقة لدا العمي  بالمواقإل اإللكترونية ومكرار ام اذ القرار الكرائا.
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راء العموالء اإليجابيوة ةشورين و طريوق نكور مجوارب اآل عونلا زيادة مسوتوا الثقوة إت الم تلفة آسعا إدارة المنك .2
 حول المعامالت الم تلفة، وذل  لنكر الثقة وال متنينة لدا العمالء عبر المواقإل الم تلفة.

مووو ير سياسووات واضووحة ملامووة رمووا  العميوو  موون إدارة الموقووإل لايووادة درجووة الثقووة وذلوو  موون شووالل مووو ير مع وود  .3
المعلوموات ال اصوة بالعميو ، موإل موضوية كا وة اإلجوراءات القانونيوة التوا قانونا ب ورورة احتورا  شصوصوية 

 يم ن ر  يتلع ا العمي   ا حالة اإلشالل بحل .

العموو  علووا زيووادة مسووتوا ال بوورة لوودا العميوو   ووا إدار  رشالقيووات البيووإل اإللكترونووا وعواموو  الثقووة اإللكترونيووة  .4
 ن المواقإل األشرا.ومتقير ذل  علا واء العمي  لموقإل معين عن .ير  م

إعووادة النظوور موون قبوو  البنوو  المركوواا المصوورا  ووا ضوورورة مووو ير رليووات وسياسووات الحصووول علووا موورشيل  .5
للتعاموو  بووالنقود اإللكترونيوووة البيتكوووين بالفنووادق و وووق إجووراءات رقابيوووة واضووحة وممووا يحموووا اقتصوواديات ،وووح  

 المنكآت الفندقية.

لتحتيوة التكنولوجيوة للعملوة اإل تراضوية البيتكووين، وذلو  اسوتجابة لايوادة زيادة مستوا األموا  والتج يواات للبنيوة ا .6
 مستوا التعام  ب ا  ي المنكآت السياحية الم تلفة.

اإل،تما  بالتحول الرقما كامجا  قوما مسعا اليوه الدولوة المصورية، وذلو  مون شوالل إقاموة العديود مون الودورات  .7
إنكوواء قسووم مسووتق  لمتابعووة الت ووور التقنووي واسووتيعاب نتائجووه التدريبيووة حووول حتميووة التحووول الرقمووي، وكووحل  

 ومنفيح  داش  المنكآت الفندقية.

 المراجع باللرة العريية
مف وم ووا ورنواع ووا ورقار،ووا  :اا تراضوويةبالنقووود  ( 2017) العزيةةز عبةةدبةةن اةةليمان بةةن  هللا عبةةدالبةةاجوث   −

، ينواير 1كليوة التجوارة، جامعوة عوين تومل، القوا،رة، العودد: ،  قتصاد والتجوارةالمجلة العلمية لالقتصاديةب،  اا
2017 :    ،21-22. 

توو ادة التصووديق اإللكترونووي كآليووة لتعايووا الثقووة  ووي المعووامالت  ( "2019) بةةرة  الزهةةرة وحميةةدة  جميلةةة −
 .911-892ل،     1ت10، مجلة العلو  القانونية والسياسيةاإللكترونيةب،  

بيوا  إطوالق مكورو  بعوابرب للعملوة الرقميوة المكوتركة بوين مؤسسوة النقود  ل،ب2019ت  السوعودي  المركاي البن    −
العرموووووووووي السوووووووووعودي ومصووووووووورف اإلموووووووووارات العرميوووووووووة المتحووووووووودة المركوووووووووايب، متووووووووواح علوووووووووا الووووووووورابط التوووووووووالا 

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/news/pages/news29012019.aspx 
 وي الودول العرميوةب، مجلوة  المواليبمعمويم ال ودمات الماليوة الرقميوة لودعم الكومول    ( 2020)  حسةينيجازية    −

 .15، العدد 23، المجلد ر ريقيااقتصاديات تمال 
سبتمبر  15 يم رر تول  37، العدد 194ل،باللاب األول: التعريفاتب، قانو  رقم 2020الجريدة الرامية ) −

 .2020سنة 
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بالتح يم اإللكترونيب، دار الفكر الجوامعي، ااسونكدرية،  ( 2006د )  محمومنيرالجنبيهي  محمد وممدوح  −
 76. 

عوالم التكنولوجيوا  ةلمعلوموات ودعوم ام واذ القورار، مجلومركوا ا ما التحول الرقمي؟ب، ( "2020حسن  حامد ) −
 .2020مارس  1العدد  ١سنة 

ب، مقووال العرمووي ووي العووالم  الموواليلل وودمات الماليوة والكوومول  الرقموويالتحووول  ة وواق ب ( 2018حميةةة  عةةالء ) −
 https://www.findevgateway.org/ar/interview/2018 2021يناير  10منكور ماريخ الوصول 

علووا الثقووة اإللكترونيووة: دراسووة م بيقيووة  اإللكترونوويب رقوور رشالقيووات البيووإل ( 2018دكةةرورى  منةةى ابةةرا يم ) −
، كلية التجارة، جامعة المنصورة، المجلة المصرية للدراسات التجاريةب،  اإللكترونيعلا عمالء مواقإل التسوق  

    214-239. http://search.mandumah.com/Record/958530. 
بين ال رورة والم اطرب، مجلوة العلوو  القانونيوة   يبالتحول الرقم( 2019  يواف )ي  جميلة ويوشيااليم −

 ت ر سبتمبر. يياسية المجلد العاتر العدد الثانوالس
بحو  منكوور  وي باآلقار النقدية واإلقتصادية المالية للنقوود اإللكترونيوةب،   ( 2003محمد إبرا يم )  الشافعي  −

 ، .ر ة مجارة وصناعة دبي.  م بوعة مؤممر األعمال المصرفية اإللكترونية بين الكريعة والقانو 
 2021 ربريوو  13، موواريخ الوصووول اإللكترونوويبالعمووالت المكووفرةب، موقووإل ملاتوور  ( 2020) أحمةةد  يشةةوق  −

 https://www.mubasher.info/news ل2020ااتومر 22تماريخ النكر 
النقوود  وي اإلسوال ب، بالعمالت الرقمية تالبتكوين انموذجوال ومودا موا ق وا موإل ضووابط ( 2019عامر  باام ) −

 ل.1العدد ت 16مجلة جامعة الكارقة للعلو  الكرعية والدراسات اإلسالمية، المجلد 
بالنقوووود والبنوووو  اإللكترونيوووة  وووي ظووو  التقنيوووات الحديثوووةب، دار رسوووال   ( 2013مصةةةطفى يواةةةف ) كةةةافي  −

 .10لل لاعة والنكر والتوزيإل، دمكق، سوريا،  
ببنوواء الثقووة بال وودمات اإللكترونيووة  ووي  ( 2009) لرريةةي آاةةيا )اإلاةةكوا( واالجتماعيةةة االقتصةةاديةاللجنةةة  −

 .90من قة اإلس وا،   
، جامعوة محمود مجلوة العلوو  اإلنسوانية تبوين الكوركاء والعموالءلب، لكترونيوةالثقوة اإل ( "2016) يلطيفةة  برنة −

 شي ر بس رة.
بالعملووة الرقميووة ومسووتقب  العمووالت.  ( 2018)مانفيةةل  كةةاثرين اةةتيوارتي واةةاليل جوناشةةيكاري كاتريونةةا  −

 مؤسسة راند. :روروما
ل، 2ت6، قتصواديةمجلوة اللكوائر ااست دام اب، ا،بالعمالت المكفرة:  ر  ومحديات (2020) مرزوق  أمال −

 .2020ديسمبر  
 .16- 13     ،مجلة التموي  والتنمية، بالسياسة النقدية  ي العصر الرقميب، (2018هي  دونغ ) −
بالنقوود اا تراضووي. سوووريا: وحوودة التعوواو  الوودولي  ( 2017هيئةةة مكافحةةة غسةةيل األمةةوال وتمويةةل اإلرهةةاب ) −

 والدراسات.
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Today, the world is dominated by a comprehensive 

technological revolution that extended to all walks of life and 

greatly affected different lifestyles, economic, social, cultural 

and others ...., and contributed to creating a set of new 

phenomena such as: e-commerce and electronic payment 

methods, such as electronic money of various kinds, and 

resulted from this development is the emergence of new 

means of financing trade exchange based on the use of 

electronic means of payment through the global information 

network "the Internet" and with the cooperation and 

facilitation of commercial banks, international financial 

organizations and networks. And with CheapAir.com 

accepting Bitcoin to book flights, as well as book hotels in 

many countries of the world and deal with them in some 

restaurants and cafes. Here, the researchers present a study of 

the impact of electronic confidence factors on hotel 

transactions in the virtual currency (Bitcoin), as well as 

studying the challenges of using the virtual currency in hotel 

transactions. To achieve this goal, a survey questionnaire was 

designed and distributed to collect data, and the number of 

surveys valid for analysis reached 264, and the data were 

analyzed based on the SPSS program, The results of the 

statistical analysis found that there is a significant effect of 

electronic confidence factors on hotel transactions with 

Bitcoin, and this means that the results came with the study 

model and that necessarily means the customer's feeling that 

the facility he deals with provides confidence factors during 

various transactions. 
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