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ملخص:

يهدف �لبحث �إىل �لتعرف على �جتاهات طالب �لدر��سات �لعليا نحو ��ستخد�م تقنية 
على  �الإجابة  على  �لدر��سة  قامت  وقد  �ملتغري�ت،  لبع�س  بالن�سبة  و�النرتنت  �حلا�سوب 
�حلا�سوب  تقنية  ��ستخد�م  نحو  �لعليا  �لدر��سات  طالب  �جتاهات  ما  �لتالية:  �لت�ساوؤالت 
و�لدخل يف �جتاهات طالب  و�لتخ�س�س  لكل من متغري �جلن�س  �أثر  و�النرتنت؟ هل هناك 
عينة  على  �لبحث  طبِّق  وقد  و�النرتنت؟  �حلا�سوب  تقنية  ��ستخد�م  نحو  �لعليا  �لدر��سات 

تعد�دها )101( طالٍب من طالب �لدر��سات �لعليا، وتو�صل البحث اإىل: 
�إن �جتاهات طالب �لدر��سات �لعليا �إيجابية عالية نحو ��ستخد�م تقنية �حلا�سوب . 1

و�النرتنت. 
ُتعزى . 2 �لعليا  �لدر��سات  طالب  �جتاهات  يف  جوهرية  �ختالفات  وجود  عدم 

�لتي  و�لبحث  �لدر��سة  ب�سبب طبيعة  وذلك  �لدخل(  �لعلمي،  �لتخ�س�س  )�جلن�س  ملتغري�ت: 
و�لدر��سة على �ختالف  للبحث  �أد�ة رئي�سة  �لتقنية  تتطلبها هذه �ملرحلة و�لتي تعدُّ فيها 

�لتخ�س�سات.
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The role of personality characteristics on the postgraduate 
studies student′s attitudes towards internet and computer use

Abstract:
The aim of this study is to investigate and measure the postgraduate 

student′s attitudes toward the internet and computer use, the present study 
sought answers to the following questions: What is the overall profile of 
postgraduate student′s attitudes towards the internet and computer use? 
Do postgraduate student′s attitudes towards the internet and computer use 
differ in term of gender? Do postgraduate student′s attitudes towards the 
internet and computer use differ in term of level of income? Do postgraduate 
student›s attitudes towards the internet and computer use differ in term of 
specialization? A total of (101) postgraduate student participated in the 
study، thus the data collected was analyzed using the SPSS 14.8 program. 
Results reveal that: 
1. participants have a high-level perception of the usefulness of the computer 

and internet.
2. no significant differences were found between participants′ attitudes 

toward the internet and computer use related to Income, gender, 
specialization.       
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مقدمة البحث:
�إن �النفتاح �ملعلوماتي و�لتقدم �لتكنولوجي �لذي �أ�سبح �ل�سفة �لغالبة يف هذ� �لع�رص 
�قت�سى تطور�ً و�نفتاحًا البد منه يف جماالت �حلياة جميعها، ولكون �لتعليم �أحدها، كان 
البد من �الرتقاء به، وباالأدو�ت و�الأ�ساليب �مل�ستخدمة فيه مل�ساعدة �لطالب و�لباحثني يف 
�مل�ستويات �لدر��سية �لعليا على تنمية قدر�تهم ومد�ركهم �لعلمية بال�سكل �لذي يتنا�سب مع 
مقت�سيات �لبيئة �لعلمية �ملحلية و�لعاملية. و�نطالقًا من �أن تقنية �ملعلومات و�الت�ساالت 
و�لبحث  �لدر��سة  يف  �مل�ستخدمة  �الأدو�ت  �أهم  كاأحد  �الأخرية  �الآونة  يف  نف�سها  فر�ست  قد 
مدى  على  �ل�سوء  �إلقاء  من  البد  كان  ومتجدد  �آين  ب�سكل  �ملعلومة  على  و�حل�سول  �لعلمي 
�لعلمي وحتقيق  ة يف حت�سيلهم  �ملهمَّ �الأدو�ت  كاأحد  بها  و�هتمامهم  �لطالب معها  تكّيف 

�أهد�فهم.

أهمية البحث:

ي�صتمد البحث اأهميته من اجلانبني الآتيني: 
اجلانب العلمي: ي�ستمد �لبحث �أهميته �لعلمية من �أنه يناق�س مو�سوع �جتاهات  ♦

طالب �لدر��سات �لعليا نحو ��ستخد�م تقنية �حلا�سوب و�النرتنت، وال يغيب عن �لذهن �أهمية 
�أحدث  على  �حل�سول  من  ذلك  ينطوي  وما  �لعلمي،  �لبحث  الأغر��س  �لتقنية  هذه  ��ستخد�م 
مالحظة  مع  يوم،  بعد  يومًا  �ملتالحقة  �لعلمية  و�لدر��سات  �لتطور�ت  ومتابعة  �ملعلومات 
و�فر�ً من جانب  �أنه قد نال حظًا  �لرغم من  ن�سبيًا، فعلى  ز�ل حديثًا  �أن هذ� �ملو�سوع ما 
وعلى  �لدر��سات،  هذه  ملثل  بحاجة  ز�لت  ما  �لعربية  �ملكتبات  فاإن  �الأجنبية  �لدر��سات 

�الأخ�س بالن�سبة لطالب �لدر��سات �لعليا و�لبحث �لعلمي.
اجلانب العملي: تكمن �الأهمية �لعملية لهذ� �لبحث يف تطبيق مثل هذه �لدر��سات  ♦

�ل�سخ�سية للطالب يف كليتي �القت�ساد و�ل�سيدلة، و�لتي  �لتعليم و�خل�سائ�س  على قطاع 
توؤدي دور�ً يف حتديد �جتاهاتهم نحو ��ستخد�م تقنية �حلا�سوب و�النرتنت.  

أهداف البحث:

ي�صعى البحث اإىل حتقيق الأهداف الآتية:
3-1- �لتعرف �إىل �جتاهات طالب �لدر��سات �لعليا نحو ��ستخد�م تقنية �حلا�سوب. ●
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3-2- �لتعرف �إىل �جتاهات طالب �لدر��سات �لعليا نحو ��ستخد�م تقنية �النرتنت. ●
3-3- ر�سد �أثر كل من متغري �جلن�س و�الخت�سا�س و�لدخل على �جتاهات طالب  ●

كليتي �القت�ساد و�ل�سيدلة.
3-4- �لتو�سل �إىل �قرت�ح بع�س �حللول و�لتو�سيات �لتي من �ملمكن �أن ت�ساعد  ●

يف حت�سني �أ�ساليب �لبحث �لعلمي.

مشكلة البحث:
تعدُّ مرحلة �لدر��سات �لعليا من �أهم �ملر�حل �لتي البد من �أن تتناولها عمليات �لتطوير 
و�لتجديد وذلك مل�سايرة �لنمو �ملت�سارع للمعرفة و�ال�ستفادة من �لتطور �مل�ستمر يف تقنيات 
�لع�رص، وعلى �لرغم من تو�فر خدمة �النرتنت فاإن من �ملالحظ �أن كثري�ً من �أبحاث �لطالب 
تفتقر �إىل �ملر�جع �مل�ستمدة من �الإنرتنت، لذلك من املمكن �صياغة م�صكلة البحث يف 

الت�صاوؤلت الآتية:
4-1-ما �جتاهات طالب �لدر��سات �لعليا نحو ��ستخد�م تقنية �حلا�سوب و�الإنرتنت. ●
نحو  ● �لعليا  �لدر��سات  طالب  �جتاهات  يف  �جلن�س  ملتغري  �أثر  هناك  4-2-هل 

��ستخد�م تقنية �حلا�سوب و�الإنرتنت.
�لعليا  ● �لدر��سات  طالب  �جتاهات  يف  �لدخل  م�ستوى  ملتغري  �أثر  هناك  4-3-هل 

نحو ��ستخد�م تقنية �حلا�سوب و�الإنرتنت.
�لعليا نحو  ● �لدر��سات  �لتخ�س�س يف �جتاهات طالب  �أثر ملتغري  4-4-هل هناك 

��ستخد�م تقنية �حلا�سوب و�الإنرتنت.
و�الإنرتنت  ● �حلا�سوب  تقنية  نحو  �لطالب  �جتاهات  يف  فروقات  هناك  4-5-هل 

تعود للخ�سائ�س �ل�سخ�سية.

فروض البحث:
انطالقاً من اأهداف البحث �صيغت الفرو�س على ال�صكل الآتي:

و�الإناث �جتاه  ● �لذكور  �إح�سائية بني  ذ�ت داللة  الأوىل: ال يوجد فروق  الفر�صية 
��ستخد�مهم لتقنية �حلا�سوب و�النرتنت.

الفر�صية الثانية: ال يوجد فروق ذ�ت داللة �إح�سائية بني طالب �القت�ساد وطالب  ●
�ل�سيدلة �جتاه ��ستخد�مهم لتقنية �حلا�سوب و�النرتنت.
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●  ]5000-0[ �الآتية:  �لدخول  �أ�سحاب  بني  فروق  يوجد  ال  الثالثة:  الفر�صية 
]5001-10000[، ] <10000[ �جتاه ��ستخد�مهم لتقنية �حلا�سوب و�النرتنت.

�ل�سخ�سية: )�جلن�س  ● �إح�سائية للخ�سائ�س  �أثر ذو داللة  هناك  الرابعة:  الفر�صية 
�لتخ�س�س، �لدخل( يف �جتاهات �لطالب نحو ��ستخد�م تقنية �حلا�سوب و�النرتنت.

6.  متغريات البحث:	

● level of in�( �لدخل  وم�ستوى   ،(gender( �جلن�س  امل�صتقلة:  6-1-املتغريات 
.)specialization( و�لتخ�س�س )come

6-2-املتغريات التابعة:  ●

�جتاهات طالب �لدر��سات �لعليا نحو ��ستخد�م تقنية �حلا�سوب. 
 )The postgraduate studies student›s attitudes towards computer use( 

�جتاهات طالب �لدر��سات �لعليا نحو ��ستخد�م تقنية �النرتنت.        
 )The postgraduate studies student›s attitudes towards internet use( 

7-الدراسات السابقة:

أوالً- الدراسات باللغة العربية:

در��سة )فواز العبد اهلل، 2009( هدفت �لدر��سة: �إىل �لتعرف على �جتاهات طلبة كلية 
�لتعليم و�لتعلم يف �ملرحلة �جلامعية، وحتديد �لعالقة  �لرتبية نحو ��ستخد�م �النرتنت يف 
�إىل  و�لتعرف  لالإنرتنت،  �لطلبة  ��ستخد�م  �ساعات  وعدد  و�لتخ�س�س  �جلن�س  متغري�ت  بني 
�ل�سعوبات �لتي تو�جه �لطلبة عند ��ستخد�مهم �النرتنت يف �ملرحلة �جلامعية، طبقت �لدر��سة 
على طلبة كلية �لرتبية يف جامعة �لنجاح �لوطنية، تخ�س�س معلم �سف وتخ�س�س مناهج 
�لتعليم وتقنياته و تو�سلت �لدر��سة �إىل: هناك �جتاهات �إيجابية لدى طالب كلية �لرتبية 
نحو ��ستخد�م �حلا�سوب يف عملية �لتعليم و�لتعلم لق�سمي معلم �سف و�ملناهج وبالدرجة 
نف�سها تقريبًا، مما يعني �أن متغري �جلن�س حيادي، و �أن ��ستخد�م �النرتنت يف �لتعليم يزيد 

من د�فعية �لطلبة للتعلم.
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�سبكة  ��ستخد�م  و�قع  �إىل  �لتعرف  �إىل  �لدر��سة  هدفت  اأفنان،2009(  )دروزة  در��سة 
�النرتنت لدى طلبة كلية �لرتبية يف جامعة �لنجاح �لوطنية وفيما �إذ� كان هذ� �ال�ستخد�م 
يتاأثر بعو�مل �أخرى. طبقت �لدر��سة على عينة ع�سو�ئية من طالب كلية �لرتبية بلغت 100 
�لرتبية يف جامعة  ��ستخد�م طلبة كلية  �أن  �لنتائج  �إناث(، و�أظهرت  طالب )48 ذكور، 52 
�ل�سكن  �جلن�س ومكان  لعامل  يكن  �أنه مل  لالإنرتنت كان �سعيفًا يف حني  �لوطنية  �لنجاح 
��ستخد�م  يف  �إح�سائية  داللة  ذو  �أثر  �النرتنت  جمال  يف  �لطالب  �أخذها  �لتي  و�لدور�ت 

�النرتنت. 
�لهيئة  �أع�ساء  �جتاهات  �إىل  �لتعرف  �إىل  �لدر��سة  هدفت   )2008 ديب،  )رمي  در��سة 
�لتدري�سية و�لطلبة و�الإد�ريني نحو ��ستخد�م �حلا�سوب و�النرتنت، و�الطالع على �أهم فو�ئد 
من  �لطالب  من  جمموعة  على  �لدر��سة  طبقت  �لبعث،  جامعة  يف  �لتعليم  يف  �لتقنية  هذه 
عددهم  وكان  �ملعلوماتية(  �لهند�سة  �ملدنية،  �لهند�سة  �الآد�ب،  )�لرتبية،  هي:  كليات  �أربع 
1088 طالب،  باالإ�سافة �إىل جمموعة من �أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية و�لبالغ عددهم 104 
ع�سو و 77 من �الإد�ريني �لعاملني يف �جلامعة تو�سلت �لباحثة �إىل �لنتائج �الآتية: توجد 
�إح�سائية يف �جتاهات �لطلبة نحو ��ستخد�م �لتقنية تبعًا ملتغري �جلن�س  فروق ذ�ت داللة 
تعود ل�سالح �لذكور، وكذلك فروق ذ�ت داللة �إح�سائية تعود ل�سالح �لكليات �لعلمية توجد 
فروق ذ�ت داللة �إح�سائية يف �جتاهات �لطلبة نحو ��ستخد�م �لتقنية تبعًا ملتغري �لتخ�س�س 
نحو  �الإد�ريني  �جتاهات  �إن  �لعلمية،  �لكليات  ول�سالح  �لذكور  ل�سالح  تعود  �الأكادميي، 

��ستخد�م �حلا�سوب و�النرتنت هي �جتاهات �إيجابية.

ثانياً - الدراسات باللغة اإلجنليزية:

�جتاهات  در��سة  �إىل  و�لتي هدفت   ،(Nabeel AbedAlaziz et all,  2013) در��سة 
طالب �لدر��سات �لعليا نحو ��ستخد�م تقنية �حلا�سوب و�الإنرتنت بالن�سبة ملتغري�ت: �جلن�س 

و�لتخ�س�س �لدر��سي و�لثقافة و�لعمر.
طبقت �لدر��سة على289 طالبًا، و��ستخدم �ملقيا�س �ملنا�سب لذلك، وقد تو�سل �لباحث 
�إىل �أن: �جتاهات طالب �لدر��سات �لعليا مرتفعة نحو ��ستخد�م تقنية �النرتنت و�حلا�سوب، 
وال يوجد فروقات �إح�سائية بني �جتاهات �لطالب نحو ��ستخد�م �لتقنية بالن�سبة لكل من 
�جلن�س و�لثقافة و�لتخ�س�س �لدر��سي، يف حني �أنه يوجد فروقات ذ�ت داللة �إح�سائية يف 

�جتاهات �لطالب بالن�سبة ملتغري �لعمر.
در��سة (Şemseddin GÜNDÜZ et all, 2011( هدفت �لدر��سة �إىل �ختبار �لعالقة 
وطبقت  �ملتبعة،  �لتعليم  و��سرت�تيجيات  �حلا�سوب  ��ستخد�م  نحو  �ملعلمني  �جتاهات  بني 
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�لدر��سة على 195 مدر�سًا متمرنًا يف جامعة Selcuk ق�سم �لتاريخ يف تركيا. وقد تو�سل 
�لباحث �إىل: �أن �جتاهات مدر�سي �لتاريخ نحو ��ستخد�م �حلا�سوب متو�سطة ب�سكل عام و�أن 
ي�ستخدمن  فاملدر�سات  �لن�ساء،  �ملدر�سني  �جتاهات  من  �أعلى  �لذكور  �ملدر�سني  �جتاهات 

��سرت�تيجيات تدري�س �إدر�كية.
در��سة (Mukadder BARAN et all, 2011( �لتي هدفت �إىل در��سة �لدور �لذي توؤديه 
عو�مل خمتلفة )كم�ستوى �لدخل، وم�ستوى تعليم �الآباء، ومدى تو�جد �حلا�سوب يف �ملنزل، 
ونوع �ملدر�سة( يف �جتاهات طالب �ملرحلة �لثانوية نحو ��ستخد�م �حلا�سب، و طبقت على 
340 طالبًا يدر�سون يف �إحدى �ملد�ر�س �لثانوية �لعامة �لق�سم �لعلمي يف مدينة �النا�سول، 
و تو�سل �لباحث �إىل: �أن نوع �ملدر�سة يوؤدي دور�ً كبري�ً يف حتديد �جتاهات �لطالب نحو 
��ستخد�م �حلا�سوب، �أن �لعو�مل �الأخرى: )كم�ستوى �لدخل وم�ستوى تعليم �الآباء ومدى تو�جد 

�حلا�سب يف �ملنزل( ال توؤدي دور�ً مهمًا يف حتديد �جتاهات �لطالب.
در��سة (Erdoğan Tezci, 2010( هدفت �لدر��سة �إىل �لتعرف �إىل مدى تاأثري �ملدر�سني 
من خالل ��ستخد�م تقنية �ملعلومات و�الت�ساالت يف �ملدر�سة، وحتديد �جتاهات �ملعلمني 
نحو ��ستخد�م �لتقنية وم�ستوى �ملعرفة لديهم و�خلا�س بهذ� �ال�ستخد�م، و طبقت �لدر��سة 
على 1504 مدر�سني يف �ملرحلة �البتد�ئية من �مل�ستخدمني لهذه �لتقنية الأغر��س �لتعليم 
�سيوعًا  �الأكرث  �الأ�سكال  �أن  �إىل:  �لباحث  وتو�سل  تركيا،  يف  �للغات  متعددة  �ملد�ر�س  يف 
�جتاهات  �أن  �لوورد،  وملفات  �اللكرتوين  و�لربيد  �النرتنت  هي:  �لتقنية  من  و��ستخد�مًا 
نحو  �ملعلمني  �جتاهات  وتتفاوت  عمومًا،  �إيجابية  هي  �لتقنية  ��ستخد�م  �جتاه  �ملعلمني 

��ستخد�م �لتقنية تبعًا ل�سنو�ت �خلربة وم�ستوى �ملعرفة لديهم.
مدى  حتديد  �إىل  �لدر��سة  هدفت   )Naser Jamil Al-Zaidiyeen, 2010) در��سة 
��ستعمال تقنية �الت�ساالت و�ملعلومات الأغر��س �لتدري�س من قبل �ملدر�سني يف �ملد�ر�س 
�الأردنية، كما �أنها حتدد �جتاهات �ملدر�سني نحو ��ستخد�م هذه �لتقنية يف �ملد�ر�س، و طبقت 
�لعينة  و�ختريت  2008م،  عام  خالل  �أردنيًا  مدر�سًا   650 من  مكونة  عينة  على  �لدر��سة 
�أن م�ستوى �ملدر�سني يف ��ستخد�م تقنية �الت�ساالت  ب�سكل ع�سو�ئي، و تو�سل �لباحث �إىل 
و�ملعلومات الأغر��س �لتدري�س يعترب منخف�سًا، هناك �جتاهات �إيجابية لدى �ملدر�سني نحو 
��ستخد�م �لتقنية لتحقيق �أهد�ف �لتدري�س، هناك �رتباط �إيجابي مهم بني م�ستوى �ملدر�سني 

يف ��ستعمال �لتقنية و�جتاهاتهم نحوها.
در��سة (Abdulkafi Albirini, 2006( هدفت �لدر��سة: �إىل قيا�س �جتاهات �ملدر�سني 
كما  و�ملعلومات،  �الت�ساالت  تقنية  ��ستخد�م  نحو  �للغات  متعددة  �لثانوية  �ملد�ر�س  يف 
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�ملتغري�ت   بع�س  وبني  �لتقنية  ��ستخد�م  نحو  �ملدر�سني  �جتاهات  بني  �لعالقة  تقي�س 
�مل�ستقلة: )�خلربة يف �ال�ستخد�م، �لت�سور�ت �لثقافية، م�ستوى ��ستخد�م �حلا�سب، متغري�ت 
دميوغر�فية(، ويبلغ عدد �ملد�ر�س متعددة �للغات يف �سوريا 887 مدر�سة، و�ختريت عينة 
�لدر��سة  نتائج  �إىل  و�لتو�سل  مدر�سيها  على  �ال�ستبانة  لطرح  مدر�سة  ت�سم 623  ع�سو�ئية 
�الآتية: هناك �جتاهات �إيجابية لدى مدر�سي �ملد�ر�س متعددة �للغات نحو ��ستخد�م �لتقنية 
الأغر��س �لتدري�س، هناك عالقة �إيجابية بني �جتاهات �ملدر�سني نحو ��ستخد�م �لتقنية وبني 
حول  �لثقافية  وت�سور�تهم  �حلا�سوب  مع  بالتعامل  �خلا�سة  ومقدر�تهم  �ملدر�سني  خرب�ت 
�لتقنية، �لتي ت�ساهم �إىل حد كبري يف ت�سكيل �جتاهاتهم، و�نت�سار ��ستخد�م تقنية �ملعلومات 

و�الت�ساالت يف بقية �ملد�ر�س يف �سوريا.

8. أوجه تباين الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة:
لقد �أو�سحت �لدر��سات �ل�سابقة �أهمية بع�س �ملتغري�ت �لدميوغر�فية و��سرت�تيجيات 
ت�سكيل  يف  �لتقنية  ��ستخد�م  يف  �خلربة  ومدى  �لثقافية،  و�لت�سور�ت  �ملتبعة  �لتدري�س 
�جتاهات �إيجابية لدى �لفرد نحو ��ستخد�م تقنية �الت�ساالت و�ملعلومات، وهي تت�سابه يف 
ذلك مع �لدر��سة �حلالية، يف حني �أن هذه �لدر��سة حتاول �إظهار �أهمية �لتخ�س�س �لعلمي 
ومتغري�ت �أخرى يف ت�سكيل �جتاهات �لطالب نحو ��ستخد�م هذه �لتقنية. و�إن ما مييز هذه 
�لدر��سة �أنها طبقت على طالب �لدر��سات �لعليا �لذين يرون يف هذه �لتقنية �لو�سيلة �الأ�سا�سية 
يف �الت�سال و�لبحث �لعلمي، ومن ناحية �أخرى ندرة �الأبحاث �لعربية �لتي تناولت قطاع 
�لتعليم �لعايل، وب�سكل �أخ�س يف �سوريا، هذ� وقد ��ستفادت �لباحثة من �لدر��سات �ل�سابقة 
يف تكوين �خللفية �لنظرية للبحث، ويف ت�سميم قائمة �ال�ستق�ساء ويف تف�سري نتائج �لدر��سة 

�مليد�نية.

9.أدبيات الدراسة:

ICT :9-1- تقنية االتصاالت واملعلومات

وتقنية  �ملعلومات  تقنية  من  ت�سكيلة  �أنها   )Erdoğan Tezci, 2010( ح�سب  تعرف 
ثم  ومعاجلتها  وحتليلها  �ملعلومات  لتخزين  �ملجال  تتيح  فهي  و�حد،  �آن  يف  �الت�ساالت 
ة ملمار�سة �لعديد  �لقيام با�ستدعائها فيما بعد، و�إن ��ستخد�م هذه �لتقنية يعدُّ و�سيلة مهمَّ
�لتدري�سية،  �لعملية  حمور  يف  �ملتعلم  و�سعت  �لتعليم  جمال  ففي  �ملختلفة،  �الأن�سطة  من 
فاأ�سبح يناق�س ويبحث ويحلل وي�ستنبط ويقَوم. وهي مل حت�سن وتغري من �لعملية �لتدري�سية 
مع  �لتعامل  يف  و�لباحثني  �لطالب  مقدرة  حت�سني  على  بالعمل  ذلك  جتاوزت  بل  فح�سب، 
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لعر�س  ت�ستخدم  در��سية  �أد�ة  فهي  منها،  و�ال�ستفادة  عليها  �حل�سول  وكيفية  �ملعلومات 
مو��سيع منف�سلة عدة وتو�سيحها، مع �لتاأكيد على �أهمية تطوير ما يرتبط بذلك من مهار�ت 

ومقدر�ت ومعارف و�جتاهات خا�سة بامل�ستخدمني.  

 :)attitudes) 9-2- االجتاهات

�أو حالة  )Nabeel Abedalaziz at all, 2013( يعرَّف �الجتاه باأنه: » �سعور  بح�سب 
��ستعد�د ذهني، �إيجابية �أو �سلبية مكت�سبة ومنظمة من خالل �لتجربة و�خلربة، و�لذي يحدث 
تاأثري�ً حمدد�ً يف ��ستجابة �لفرد نحو �لنا�س و�الأ�سياء و�ملو�قف« و�الجتاهات ال ترى، ولكن 
من �ملمكن ��ستنتاجها فهي تنظيم متنا�سق من �ملفاهيم، و�ملعتقد�ت، و�لعاد�ت، و�لدو�فع، 
بالن�سبة ل�سيء حمدد. ولي�س معنى ذلك �أن �خل�سائ�س �ل�سخ�سية لي�س لها وظيفة، �إال �أنها 
تكون جزء�ً من �الجتاهات فهي تتكامل وتتفاعل مع �لدو�فع لتن�سئ �جتاهات �لفرد وميوله 

حيال �أ�سياء بعينها وتتكون الجتاهات من ثالثة جوانب:
عاطفي/ انفعايل Affect / emotional  �إذ ي�سري �جلانب �لعاطفي من �الجتاه �إىل  ♦

ما نريد، وما ال نريد، ما نحب وما نكره.  
�لفرد  ♦ مبعتقد�ت  يتعلق  و    Cognitive / informational معلوماتي  معريف/ 

ومدركاته و�آر�ئه �لتي يتبناها حيال �ل�سيء �أو �ل�سخ�س �أو �حلدث
�صلوكي Behavioral و هو ميل �لفرد لل�سلوك بطريقة معينة نحو �ل�سيء. ♦

9-3 - اجتاهات الطالب حنو استخدام تقنية االتصاالت واملعلومات:   

)Smith at all, 2000( هو �سعور  �إن �جتاهات �لطالب نحو ��ستخد�م �لتقنية بح�سب 
��ستخد�م كل من �حلا�سوب و�النرتنت و�الأن�سطة �ملتعلقة  �ل�سلبي �جتاه  �أو  �الإيجابي  �لفرد 
�أن  �أن ��ستخد�م �لتقنية وخا�سة يف مو��سيع �لبحث �لعلمي البد  بهما ب�سكل عام، ويعتقد 
ترفع من  �أن  �أنها البد  كما  و�النرتنت،  �حلا�سوب  �جتاه  �لفرد  لدى  �الإيجابي  �ل�سعور  تعزز 

�سوية عملية �لتعلم و�لبحث و�الأن�سطة �ملتعلقة بهما. 

حدود البحث:

10-1- احلدود املكانية: 

�قت�رصت �لدر��سة على طالب �لدر��سات �لعليا يف كلية �القت�ساد و�ل�سيدلة فقط.
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10-2- احلدود الزمانية: 

�أثناء  �أُجري �لبحث يف �لفرتة �لزمانية �لو�قعة يف �ل�سهر �لتا�سع من عام 2013 يف 
�المتحانات.

11. منهجية البحث:
�مليد�نية  و�لدر��سة  �لنظرية  �لدر��سة  بني  �جلمع  على  �سُيعتمد  �لبحث  الإعد�د 

ياأتي: كما 

11-1- الدراسة النظرية: 

وذلك بجمع املادة العلمية املرتبطة مبو�صوع البحث من خالل العتماد على:
�ملر�جع و�لكتب. -
�لدوريات و�ملقاالت �لعلمية. -
�لدر��سات و�لبحوث �لعربية و�الأجنبية �ملن�سورة وغري �ملن�سورة. -

11-2- الدراسة امليدانية: 

على  وذلك  �لبحث  مبو�سوع  �ملتعلقة  �الأولية  بياناتها  �لباحثة  ت�ستمد  خاللها  ومن 
�ل�سكل �الآتي:

�لبحث  هذ�  �إن  �إذ  �لنتائج،  و��ستخال�س  �لتحليل  يف  �لو�سفي  �ملنهج  �لباحثة  �تبعت 
ي�سعى �إىل و�سف �لظاهرة كما هي يف �لو�قع، ومن ثم حتليلها وحماولة تف�سريها وربطها 
)عودة وملكاوي،  و�أهد�فها  �لدر��سة  لطبيعة  �ملنهج  �الأخرى، وذلك ملالءمة هذ�  بالظو�هر 

.)1992
11-2-1- جمتمع وعينة البحث: 

وي�ستمل جميع طالب �لدر��سات �لعليا يف كلية �القت�ساد جامعة حلب �مل�ستجدين)�ل�سنة 
�الأوىل(، و�لبالغ عددهم 60 طالبًا وطالبة باالإ�سافة �إىل جميع طالب �لدر��سات �لعليا يف 
�أن جمتمع  �أي  كلية �ل�سيدلة جامعة حلب �مل�ستجدين، و�لبالغ عددهم 41 طالبًا وطالبة، 
و�ل�سيدلة  �القت�ساد  كليتي  يف  �الأوىل  �ل�سنة  �لعليا  �لدر��سات  طالب  جميع  ي�سمل  �لبحث 
و�لبالغ عددهم 101 طالب وطالبة للعام �لدر��سي ) 2012م - 2013م( �أما عينة �لبحث 
�ل�سيدلة  وكلية  �القت�ساد  كلية  يف  �مل�ستجدين  �لعليا  �لدر��سات  طالب  جميع  فتت�سمن 
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جامعة حلب و�لبالغ عددهم �لفعلي 101 طالب وطالبة، طبقا للجدول �لذي �أعده �لباحثان 
كريج�سي ومورغان Krejcie & Morgan لتحديد حجم �لعينة باالعتماد على حجم �ملجتمع 
وهام�س �خلطاأ �مل�سموح به ومقد�ره 5% )فايز جمعة �لنجار، 2009(، وفيما ياأتي جدول 

يو�سح توزع �أفر�د �لعينة بح�سب متغري�ت �لدر��سة:
الجدول (1( 

يوضح توزع أفراد العينة تبعًا لمتغيرات الدراسة

الن�صبة املئويةالعددم�صتويات املتغرياملتغري

�جلن�س
6362.4ذكر

3837.6�أنثى

م�ستوى �لدخل

5000-02928.7

10000-50011716.8

10000  ˂5554.5

�لتخ�س�س
6059.4ماج�ستري يف �القت�ساد

4140.6ماج�ستري يف �ل�سيدلة

11-2-2-ت�صميم قائمة ال�صتق�صاء:
�عتمدت �لباحثة على قائمة �ال�ستبانة، )�نظر �مللحق( باعتبارها �أد�ة من �أدو�ت �لبحث 
باملر�جع  �ال�ستعانة  �إىل  باالإ�سافة  �الإح�سائية،  �ملعلومات  جمع  يف  بها  ��ستعانت  كما 
�لعربية و�الأجنبية و�لدوريات �ملنا�سبة. وتق�صم قائمة ال�صتبانة اإىل ثالثة اأق�صام على 

النحو الآتي: 
Ú  مبا�رص ب�سكل  ُتقا�س  �سوف  �لتي  �لدميوغر�فية  �ملتغري�ت  ي�سم  الأول:  الق�صم 

با�ستخد�م خم�سة �أ�سئلة تتعلق باجلن�س وم�ستوى �لدخل و�لتخ�س�س �لعلمي.
Ú  Erdogan الق�صم الثاين: �عتمدت �لباحثة على �ملقيا�س �مل�ستخدم من قبل �لباحث

Tezci، وي�ستمل على �ثني ع�رص �سوؤ�اًل يقي�س �جتاهات �لطالب نحو ��ستخد�م تقنية �حلا�سوب.

Ú  لباحث� قبل  �مل�ستخدم من  �ملقيا�س  على  �أي�سًا  �لباحثة  �عتمدت  الثالث:  الق�صم 
Erdogan Tezci، وي�ستمل على �أحد ع�رص �سوؤ�اًل يقي�س �جتاهات �لطالب نحو ��ستخد�م تقنية 

�النرتنت. وذلك باالعتماد على مقيا�س ليكرت �خلما�سي.
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12. نتائج التحليل اإلحصائي وإثبات الفرضيات:

أوالً- اختبار صدق املقياس وثباته:

مت �لتاأكد من �سدق �ال�ستبانة بو�ساطة �لتحكيم، حيث �سيغ �ملقيا�س بناء على وجهات 
نظر �أكرث من باحث �سابق، وُعر�س على حمكمني متخ�س�سني يف �ملو�رد �لب�رصية، �أما معامل 
�لثبات فلقد كانت �لنتائج على �ل�سكل �الآتي �إذ تعدُّ هذه �لقيم كبرية ن�سبيا ومقبولة، وهذ� 
يدل على �أن جميع مقايي�س �لدر��سة تت�سم بالثبات �لد�خلي لعبار�تها كما يف �جلدول �الآتي:

الجدول (2( 
معامات ألفا كرو نباخ لمقاييس الدراسة

قيمة األفا كرو نباخ عدد العبارات املتغري

0.715 12 �الجتاه نحو �حلا�سوب  
0.637 11 �الجتاه نحو �النرتنت

ثانياً - عرض النتائج املتعلقة بالسؤال األول:

النرتنت  تقنية  ا�صتخدام  نحو  العليا  الدرا�صات  طالب  اجتاهات  »ما 
واحلا�صوب«

لالإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل َح�سبت �لباحثة �ملتو�سطات �حل�سابية و�النحر�ف �ملعياري 
الأد�ة �لدر��سة، ولكل فقرة على حدة على �ل�سكل �الآتي: 

بعد ح�ساب �ملتو�سط �حل�سابي الإجابات �أفر�د �لعينة على فقر�ت �لدر��سة جمتمعة أ. 
)�الأد�ة �لكلية(، تبني �أن قيمته بالن�سبة ال�ستخد�م �حلا�سوب هي )4.04( من حد �أق�سى بلغت 
قيمته خم�س درجات، )حيث ��ستخدمت �لباحثة مقيا�سًا بح�سب مقيا�س ليكرت �خلما�سي(، 
نحو  �لعليا  �لدر��سات  طالب  �جتاهات  �أن  يعني  مما   ،)0.36( قدره  معياري  بانحر�ف 
��ستخد�م تقنية �حلا�سوب هي �جتاهات �إيجابية مرتفعة، �أما بالن�سبة ال�ستخد�م �النرتنت، 
�أن  فقد بلغت قيمة متو�سط �الإجابات )4.34( بانحر�ف معياري قدره )0.32(، مما يعني 
�جتاهات طالب �لدر��سات �لعليا نحو ��ستخد�م تقنية �النرتنت هي �جتاهات �إيجابية مرتفعة 
�أي�سًا، وترى �لباحثة �أنه من �ملمكن �أن يكون �ل�سبب يف ذلك �أن ��ستخد�م كل من �النرتنت 
ة و�ل�رصورية يف عملية �لبحث �لعلمي، هذ� ناهيك عن �أن  و�حلا�سوب يعدُّ من �لو�سائل �ملهمَّ
�ل�سمة �الأ�سا�سية �لتي متيز هذ� �لع�رص هي �لتغيري و �ل�رصعة يف �الت�ساالت ونقل �ملعلومات 
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أ. كندا محمد كمال أبودان
د. علي جبالق

و�لتي فر�ست بالتايل على جميع �أفر�د �ملجتمع مبا فيهم طالب �لدر��سات �لعليا ��ستخد�م 
�ل�سابقة، وبخا�سة مع در��سة  �لتقنية �ملذكورة،  وتتفق هذه �لنتيجة مع نتائج �لدر��سات 
�لدر��سات  طالب  �جتاهات  �أن  �إىل  تو�سلت  �لتي   )Nabeel Abedalaziz, 2013( �لباحث 
ودر��سة  مرتفعة،  �إيجابية  �جتاهات  هي  �حلا�سوب  و  �النرتنت  تقنية  ��ستخد�م  نحو  �لعليا 
��ستخد�م  نحو  �لرتبية  كلية  طلبة  �جتاهات  �أن  �إىل  تو�سلت  �لتي   )2009 �أفنان،،  )دروزة 
�الإنرتنت هي �إيجابية، لكنها �ختلفت معها يف �أنها �سعيفة و)در��سة فو�ز �لعبد �هلل، 2009( 
�لتي تو�سلت �إىل �أن �جتاهات طالب كلية �لرتبية يف جامعة �لنجاح هي �جتاهات �إيجابية 

نحو ��ستخد�م �النرتنت. 
بعد حتليل �لبيانات على م�ستوى فقر�ت �لدر��سة، تبني للباحثة �أن معظم �لفقر�ت ب. 

�لعادية،  بني  تر�وحت  �إيجابية  �جتاهات  حملت  و�النرتنت  �حلا�سوب  با�ستخد�م  �ملتعلقة 
ومعظمها مرتفعة، يف حني �أن فقرتني حملتا �جتاهات �سلبية هما: 

�أ�ستطيع �لقيام باالأعمال نف�سها �لتي يقوم بها �حلا�سوب. -
�إن ��ستخد�م �النرتنت باعث على �لك�سل. -

�إىل  باالإ�سافة  و�النرتنت  �حلا�سوب  ��ستخد�م  �أن  �إىل  يعزى  ذلك  �أن  �لباحثة  وترى 
�ملمكن  �جتماعية من غري  �ت�سال  و�سيلة  للطالب، هو مبثابة  در��سة وبحث  �أد�ة  �أنه ميثل 
�ال�ستغناء عنها، هذ� باالإ�سافة �إىل �أنه ي�سعب على غري �ملتخ�س�سني يف �حلا�سوب �لقيام 

باالأعمال نف�سها �لتي يقوم بها �حلا�سوب. 

ثالثاً - اختبار فرضيات الدراسة: 

t لعينتني م�ستقلتني:  الختبار �لفر�سيتني �الأوىل و�لثانية ��ستخدمت �لباحثة �ختبار 
فقد  �لثالثة  �لفر�سية  �أما الختبار  و�لتخ�س�س مكونان من فئتني(  �جلن�س  �إن كال من  )�إذ 
��ستخدمت �لباحثة �ختبار �لتباين باجتاه و�حد One�Way Anova )الأن �لدخل مكون من 

�رص�ئح عدة(.
و�الإناث  ◄ �لذكور  �إح�سائية بني  داللة  ذ�ت  فروق  يوجد  ال  الأول:  الفر�س  اختبار 

�جتاه ��ستخد�مهم لتقنية �حلا�سوب و�النرتنت.
الإثبات �لفر�سية �أُ�ستخدم �ختبار t �ستيودنت للفروق بني عينتني لفح�س وجود فروق 
جوهرية بني �لذكور و�الإناث �جتاه ��ستخد�م تقنية �حلا�سوب و�النرتنت، وقد كانت �لنتائج 

على �ل�سكل �الآتي: 
)بالن�سبة الجتاهات �لطالب نحو ��ستخد�م تقنية �حلا�سوب( �إن عدد �أفر�د �لعينة كان 
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63 من �لذكور ، 38 من �الإناث، وكان �لو�سط �حل�سابي الإجاباتهم يرت�وح بني 4.03 ، 4.04، 
ومن �ملالحظ �أنهما متقاربتني جد�ً مما يعني عدم وجود فروقات ذ�ت داللة �إح�سائية نحو 

�جتاهات �لذكور و�الإناث �جتاه ��ستخد�م �حلا�سوب.
الجدول (3( 

متوسط إجابات الطاب بالنسبة لمتغير الجنس اتجاه استخدام الحاسوب

اخلطاأ املعياريالإنحراف املعياريمتو�صط الإجاباتعدد اأفراد العينةاجلن�س

634.0420.380.48ذكر
384.0390.350.57�أنثى

الجدول (4(
اختبار t التجاهات الطاب نحو استخدام الحاسوب بالنسبة لمتغير الجنس

اجتاهات الطالب نحو ا�صتخدام احلا�صوب
بالن�صبة ملتغري اجلن�س

FاملعنويةTt معنوية

يف حال ت�ساوي �لتباينات
0.2150.644

0.320.974
0.330.974يف خال عدم ت�ساوي �لتباينات

نالحظ �أن قيمة f بلغت 0.215 عند م�ستوى معنوية قدره  0.644  وهذه �لقيمة تعدُّ 
�كرب من 0.05 وبالتايل نقبل فر�سية �لعدم  �لتي تفرت�س ت�ساوي �لتباينات، وبالتايل نقوم 
 t باأن قيمة �إح�سائية t عند ت�ساوي �لتباينات ونالحظ من جدول �ختبار t باختيار �ختبار
كانت يف حال ت�ساوي �لتباينات 0.032 بينما كانت قيمة sig =0.974، ونالحظ باأنها غري 
معنوية عند م�ستوى داللة 5% وبالتايل ميكننا قبول فر�سية �لعدم، �أي �أنه ال يوجد فروق 

معنوية ذ�ت داللة �إح�سائية بني �لذكور و�الإناث �جتاه ��ستخد�م �حلا�سوب. 
)بالن�صبة لجتاهات الطالب نحو ا�صتخدام تقنية النرتنت(

الجدول (5( 
متوسط إجابات الطاب بالنسبة لمتغير الجنس اتجاه استخدام االنترنت

اخلطاأ املعياريالإنحراف املعياريمتو�صط الإجاباتعدد اأفراد العينةاجلن�س

634.0900.350.442ذكر
384.1220.30230.652�أنثى
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أ. كندا محمد كمال أبودان
د. علي جبالق

�حل�سابي  �لو�سط  وكان  �الإناث،  من   38 و  �لذكور  من   63 كان  �لعينة  �أفر�د  عدد  �إن 
الإجاباتهم يرت�وح بني 4.09 و 4.12، ومن �ملالحظ �أنهما متقاربتان جد�ً، مما يعني عدم 

وجود فروقات ذ�ت داللة �إح�سائية الجتاهات �لذكور و�الإناث �جتاه ��ستخد�م �النرتنت.
الجدول (6( 

اختبار t التجاهات الطاب نحو استخدام االنترنت بالنسبة لمتغير الجنس

اجتاهات الطالب نحو ا�صتخدام احلا�صوب
بالن�صبة ملتغري اجلن�س

FاملعنويةTt معنوية

يف حال ت�ساوي �لتباينات
0.4730.493

-0.4160.678
0.4020.689-يف خال عدم ت�ساوي �لتباينات

نالحظ �ن قيمة f بالن�سبة الجتاه �جلن�سني نحو �النرتنت كانت 0.473 وكانت قيمة 
�أي  للتجان�س؛  بالن�سبة  �لعدم  فر�سية  نقبل  وبالتايل  معنوية،  غري  وهي   ،0.493 لها   sig

يوجد جتان�س بني �جلن�سني نحو �جتاههم نحو �النرتنت. �أما قيمة �إح�سائية t فكانت عند 
 ،%5 عند  معنوية  غري  وهي   ،sig  =0,678 معنوية  -مب�ستوى   0.416 �لتباينات  ت�ساوي 

وبالتايل نقبل فر�سية �لعدم؛ �أي ال يوجد فروق بني �جلن�سني �جتاه ��ستخد�مهم لالإنرتنت.
وترى �لباحثة �أن ذلك يعود �إىل �أن ��ستخد�م �النرتنت يف عملية �لبحث �لعلمي و�لدر��سة 
يعدُّ من �أهم �لو�سائل و�ملتطلبات �لتي البد منها حتى تاأتي هذه �لعملية بالنتائج �ملرجوة 
وذلك  جميعها،  �ملجاالت  يف  و�أهمها  �لعلمية  و�الأبحاث  �لتطور�ت  �أحدث  ومو�كبة  منها 

بالطبع لي�س حكر�ً على �أحد �جلن�سني بل �أمر البد منه لكليهما.  
وهذ� يتفق مع ما تو�سلت �إليه كل من در��سة )فو�ز �لعبد �هلل، 2009( ودر��سة )دروزة 
لدى  �النرتنت  ��ستخد�م  نحو  �إيجابية  �إىل وجود �جتاهات  �للتني خل�ستا   )2009 �أفنان، 
Na-( در��سة وتتفق مع  �جلن�سني،  الأحد  تعود  فروقات  بدون مالحظة  �لرتبية  كلية   الالب 

طالب  �جتاهات  بني  فروقات  وجود  عدم  �إىل  تو�سلت  �لتي   )beel AbedAlaziz, 2013

)رمي  در��سة  مع  تتعار�س  �أنها  �إال  �أي�سًا،  �جلن�سني  الأحد  تعود  �الإيجابية  �لعليا  �لدر��سات 
�لهيئة  �أع�ساء  �إح�سائية يف �جتاهات  ذ�ت داللة  �أكدت وجود فروقات  �لتي  ديب،2008( 
تعود  و�حلا�سوب  �النرتنت  ��ستخد�م  نحو  �لبعث  و�الإد�ريني يف جامعة  و�لطلبة  �لتدري�سية 
ل�سالح �لذكور، وكذلك تتعار�س مع در��سة )Semseddin, 2011( �لتي تو�سلت �إىل وجود 
�حلا�سوب  ��ستخد�م  نحو  �الإيجابية  �ملعلمني  �جتاهات  يف  �إح�سائية  داللة  ذ�ت  فروقات 

و��سرت�تيجيات �أ�ساليب �لتعليم تعود ل�سالح �لذكور.



141

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية - اجمللد األول - ع )1( - كانون 

اختبار الفر�س الثاين: ال يوجد فروق ذ�ت داللة �إح�سائية بني طالب �لدر��سات  ◄
��ستخد�مهم  �جتاه  �ل�سيدلة.  كلية  يف  �لعليا  �لدر��سات  وطالب  �القت�ساد  كلية  يف  �لعليا 

لتقنية �حلا�سوب و�النرتنت.
طالب  بني  جوهرية  فروق  وجود  لفح�س   t �ختبار  �أُ�ستخدم  �لفر�سية  الإثبات 
�لنتائج  وكانت  و�النرتنت،  �حلا�سوب  تقنية  ��ستخد�م  �جتاه  �ل�سيدلة  وطالب  �القت�ساد 

ياأتي:  كما 
الجدول (7( 

متوسط إجابات الطاب بالنسبة لمتغير التخصص

عدد اأفراد التخ�ص�س
العينة

متو�صط 
الإجابات

الإنحراف 
املعياري

اخلطاأ 
املعياري

�جتاهات �لطالب نحو ��ستخد�م 
تقنية �حلا�سوب

603.990.3820.493ماج�ستري يف �القت�ساد

414.1110.34480.538ماج�سري يف �ل�سيدلة

�جتاهات �لطالب نحو ��ستخد�م 
تقنية �النرتنت

604.0750.3440.444ماج�ستري يف �القت�ساد 

414.4040.4040.631ماج�ستري يف �ل�سيدلة

�إن عدد طالب �القت�ساد كان 60 طالبًا بينما بلغ عدد طالب �ل�سيدلة 41 طالبًا، وكان 
�لو�سط �حل�سابي الإجاباتهم يرت�وح بني 4.11 و 3.99 بالن�سبة الجتاهاتهم نحو ��ستخد�م 
تقنية �حلا�سوب، وكانت يرت�وح ب ين4.075 و 4.404 بالن�سبة الجتاهاتهم نحو ��ستخد�م 
تقنية �النرتنت، ومن �ملالحظ �أن �لن�سب متقاربة جد�ً، مما يعني عدم وجود فروقات ذ�ت 
تقنية  ��ستخد�م  �جتاه  �القت�ساد  وطالب  �ل�سيدلة  طالب  �جتاهات  نحو  �إح�سائية  داللة 

�حلا�سوب و�النرتنت. 
الجدول (8( 

اختبار t التجاهات الطاب نحو استخدام الحاسوب بالنسبة لمتغير التخصص

اجتاهات الطالب نحو ا�صتخدام احلا�صوب
بالن�صبة ملتغري التخ�ص�س

FاملعنويةTt معنوية

يف حال ت�ساوي �لتباينات
0.5070.478

-1.5930.114

1.6240.108-يف حال عدم ت�ساوي �لتباينات
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أ. كندا محمد كمال أبودان
د. علي جبالق

من �ملالحظ �أن قيمة f بلغت 0.507 عند م�ستوى معنوية قدره  0.478  وهذه �لقيمة 
تعدُّ �كرب من 0.05، وبالتايل نقبل فر�سية �لعدم  �لتي تفرت�س ت�ساوي �لتباينات وبالتايل 
قيمة  بان   t �ختبار  جدول  من  ونالحظ  �لتباينات،  ت�ساوي  عند   t �ختبار  باختيار  نقوم 
�إح�سائية t كانت يف حال ت�ساوي �لتباينات -1.593 بينما كانت قيمة sig لها 0.114 
ونالحظ بانها غري معنوية عند م�ستوى داللة 5%، وبالتايل ميكننا قبول فر�سية �لعدم �ي 
�ل�سيدلة �جتاه  �القت�ساد وبني طالب  �إح�سائية بني طالب  ذ�ت داللة  يوجد فروق  �أنه ال 

��ستخد�م �حلا�سوب.
الجدول (9( 

اختبار t التجاهات الطاب نحو استخدام االنترنت بالنسبة لمتغير التخصص

اجتاهات الطالب نحو ا�صتخدام احلا�صوب
بالن�صبة ملتغري التخ�ص�س

FاملعنويةTt معنوية

يف حال ت�ساوي �لتباينات
1.2070.275

-0.8880.377
0.8610.392-يف خال عدم ت�ساوي �لتباينات

كانت  �النرتنت  نحو  �الخت�سا�س  ح�سب  �لطالب  الجتاه  بالن�سبة   f قيمة  �ن  نالحظ 
1.207، وكانت قيمة sig لها 0.275 وهي غري معنوية عند 5%، وبالتايل نقبل �لفر�سية 
�لعدم بالن�سبة للتجان�س؛ �أي يوجد جتان�س بني طالب �القت�ساد وبني طالب �ل�سيدلة نحو 
 0.888- �لتباينات  ت�ساوي  عند  فكانت   t �إح�سائية  قيمة  �ما  �النرتنت.  نحو  �جتاههم 
مب�ستوى معنوية sig=0.377 وهي غري معنوية عند 5%، وبالتايل نقبل فر�سية �لعدم �ي ال 

يوجد فروق بني طالب �لكليتني �جتاه ��ستخد�مهم لالإنرتنت.
�أي �أنه ال يوجد فروق معنوية ذ�ت داللة �إح�سائية بني طالب �لدر��سات �لعليا يف كلية 
�حلا�سوب  لتقنية  ��ستخد�مهم  �جتاه  �ل�سيدلة.  كلية  يف  �لعليا  �لدر��سات  وطالب  �القت�ساد 
�هلل،  �لعبد  )فو�ز  ودر��سة   ،(Nabeel Abed Alaziz ,2013( مع  يتفق  وهذ�  و�النرتنت، 
2009( �للتني �أكدتا عدم وجود فروقات ذ�ت داللة �إح�سائية يف �جتاهات طالب �لدر��سات 
�لعليا وطالب �ملرحلة �جلامعية �الإيجابية نحو ��ستخد�م �النرتنت و�حلا�سوب تعود ملتغري 
�لتخ�س�س، ويتعار�س مع در��سة ) رمي ديب،2008( �لتي تو�سلت �إىل وجود فروقات ذ�ت 
ل�سالح  �لتخ�س�س  ملتغري  تعود  �لتدري�سية  �لهيئة  �أع�ساء  �جتاهات  بني  �إح�سائية  داللة 
�لكليات �لعلمية، وهذه �لنتيجة بالطبع ب�سبب �لتطور �ل�رصيع و�حلا�سل يف جميع جماالت 

�لعلم �لعلمية و�لنظرية على حد �سو�ء.
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ثالثاً: اإثبات الفر�س الثالث: ال يوجد فروق معنوية بني �أ�سحاب �لدخول �الآتية:  ◄
�حلا�سوب  لتقنية  ��ستخد�مهم  �جتاه   10000>  ،]10000-5001[  ،]5000-0[

و�النرتنت.
الإثبات �لفر�س �لثالث �أجرت �لباحثة �ختبار One Way Anova )حتليل �لتباين يف 

�جتاه و�حد( وكانت �لنتائج كما هو مو�سح يف �جلدول �الآتي:
الجدول (10( 

تحليل التباين األحادي لمتغير الدخل وفقًا التجاهات الطاب

جمموع م�صدر التبايناملتغري
املربعات 

درجات 
احلرية

مربع 
م�صتوى قيمة fاملتو�صطات

املعنوية
الدللة 

الإح�صائية

�جتاهات �لطالب 
نحو ��ستخد�م تقنية 

�حلا�سوب

0،33120.165بني �لفئات
غري 1،210،302

معنوية 13،38980،137د�خل �لفئات
13،718100التباين الكلي

�جتاهات �لطالب 
نحو ��ستخد�م تقنية 

�النرتنت

0،14920،075بني �لفئات
غري 0،540،584

معنوية 13،502980،138د�خل �لفئات
13،652100التباين الكلي

�جتاه  خمتلفة  دخل  فئات  يف  �لعليا  �لدر��سات  طالب  �جتاهات  بني  تباين  يوجد  ال 
فئات  يف  �لعليا  �لدر��سات  طالب  �جتاهات  بني  تباين  يوجد  ال  للحا�سوب،  ��ستخد�مهم 
)�الجتاه  �الختبارين  لكال   sig قيمة  �ن  ب�سبب  �النرتنت،  ��ستخد�مهم  �جتاه  خمتلفة  دخل 
نحو �حلا�سوب و�الجتاه نحو �النرتنت( كانت على �لتو�يل )0.302 و 0.584(، وهما غري 
معنويتني عند 5%، وترى �لباحثة �أن هذ� يعزى �إىل �أن طبيعة �ملناهج و�أ�ساليب �لدر��سة يف 
مرحلة �لدر��سات �لعليا تتطلب ��ستخد�م �لتقنية  ب�سكل م�ستمر، وبغ�س �لنظر عن م�ستوى 
�لدخل، حتى يتمكن �لطالب من �حل�سول ب�سكل �سبه د�ئم على �ملعلومات �لالزمة و�حلديثة.

�ل�سخ�سية:  ◄ للخ�سائ�س  �إح�سائية  داللة  ذو  �أثر  هناك  الرابعة  الفر�صية  رابعاً: 
تقنية  ��ستخد�م  نحو  �لعليا  �لدر��سات  طالب  �جتاهات  يف  �لدخل(  �لتخ�س�س،  )�جلن�س، 

�حلا�سوب و�النرتنت.
)ملتغريين  �ملتعدد  �النحد�ر  �ختبار  باإجر�ء  �لباحثة  قامت  �لر�بعة  �لفر�سية  الإثبات 
تقنية  ��ستخد�م  نحو  �لطالب  �جتاهات  �أواًل  �الآتي:  �ل�سكل  على  �لنتائج  وكانت  م�ستقلني(، 

�النرتنت.
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أ. كندا محمد كمال أبودان
د. علي جبالق

الجدول (11( 
معامات االرتباط والتحديد ونموذج االنحدار بين الخصائص الشخصية 

واتجاهات الطاب نحو تقنية االنترنت

�ملتغري 
�مل�ستقل

معامل 
B النحد�ر�

T  ختبار�F معامل �ختبار
R الرتباط�

معامل 
R² لتحديد� �ملعنوية�لقيمة �ملعنوية�لقيمة 

0.0650.8010.425�لتخ�س�س

0.2710.840.0910.008
0.0130.1550.877�جلن�س
0.1410.88-0.006-�لدخل
4.00826.330.00�لثابت

�أن �لعالقة بني �جتاهات �لطالب  �إن معامل �الرتباط ي�ساوي )0.091(، وهذ� يعني 
نحو ��ستخد�م �النرتنت وبني: )�جلن�س و�لتخ�س�س �لعلمي و�لدخل( عالقة طردية، و�أن قوة 

هذه �لعالقة )0.091(، وهي عالقة �سعيفة ومعنوية عند م�ستوى 0.05.
��ستخد�م  نحو  �لطالب  �جتاهات  �لعلمي طرديًا يف  و�لتخ�س�س  �جلن�س  كل من  يوؤثر 
�أن  �إىل  ذلك  ويعزى  �لطالب،  �جتاهات  يف  معنويًا  �لدخل  يوؤثر  ال  بينما  �النرتنت،  تقنية 
و�لقلم،  �لورقي  �ملرجع  كما  �لعليا  �لدر��سات  لطالب  بالن�سبة  �أ�سبح  و�النرتنت  �حلا�سوب 

وبالتايل لن جند �أثر�ً للخ�سائ�س �ل�سخ�سية يف �جتاهات �لطالب. 
معامل �لتحديد R² ي�ساوي )0.008(، وهذ� يعني �أن �ملتغري�ت �مل�ستقلة تف�رص %0.8 
�النرتنت(،  تقنية  ��ستخد�م  نحو  �لطالب  )�جتاهات  �لتابع  �ملتغري  يف  �حلا�سل  �لتغري  من 
لالأخطاء  باالإ�سافة  �لدر��سة  مو�سع  تكن  مل  �أخرى  متغري�ت  �إىل  تعود   %99.2 ن�سبة  و�أن 

�لع�سو�ئية �لناجتة عن دقة �ختيار �لعينة، ودقة وحد�ت �لقيا�س وغريها.
ميكن تو�سيح �لعالقة �النحد�رية بني �ملتغري�ت �مل�ستقلة و�ملتغري �لتابع من خالل 
 0.065+4.008  = �النرتنت  تقنية  ��ستخد�م  نحو  �لطالب  �جتاهات  �لتالية:  �لعالقة 
)�لتخ�س�س( +0.013 )�جلن�س(. وبناًء على نتائج �لتحليل �الإح�سائي �ل�سابق ُيقبل �لفر�س 
�إح�سائية بني �جلن�س و�لتخ�س�س �لعلمي  �أثر ذي داللة  �لر�بع جزئيًا، فيما يتعلق بوجود 
يف �جتاهات طالب �لدر��سات �لعليا نحو ��ستخد�م تقنية �النرتنت، ويرف�س �لفر�س �لر�بع 
�لعلمي يف �جتاهات طالب  �لدخل  �إح�سائية بني  �أثر ذي داللة  جزئيًا فيما يتعلق بوجود 

�لدر��سات �لعليا نحو ��ستخد�م تقنية �النرتنت.
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ثانياً: اجتاهات الطالب نحو ا�صتخدام تقنية احلا�صوب.
الجدول (12( 

معامات االرتباط والتحديد و نموذج االنحدار بين الخصائص الشخصية 
واتجاهات الطاب نحو تقنية الحاسوب

�ملتغري 
�مل�ستقل

معامل 
B النحد�ر�

T  ختبار�F معامل �ختبار
R الرتباط�

معامل 
R² لتحديد� �ملعنوية�لقيمة �ملعنوية�لقيمة 

0.1211.5090.134�لتخ�س�س

1.1430.3360.1850.034
0.6230.535-0.050-�جلن�س

0.0340.7780.438�لدخل

3.86425.660.00�لثابت

�إن معامل �الرتباط ي�ساوي )0.185(، وهذ� يعني �أن �لعالقة بني �جتاهات �لطالب  -
نحو ��ستخد�م �حلا�سوب وبني )�جلن�س و�لتخ�س�س �لعلمي و�لدخل( عالقة طردية و�أن قوة 

هذه �لعالقة )0.185(، وهي عالقة �سعيفة ومعنوية عند م�ستوى 0.05.
يوؤثر كل من �لدخل و�لتخ�س�س �لعلمي طرديًا يف �جتاهات �لطالب نحو ��ستخد�م  -

تقنية �حلا�سوب، بينما ال يوؤثر �جلن�س معنويًا يف �جتاهات �لطالب.
معامل �لتحديد R² ي�ساوي )0.03(، وهذ� يعني �أن �ملتغري�ت �مل�ستقلة تف�رص %3  -

من �لتغري �حلا�سل يف �ملتغري �لتابع )�جتاهات �لطالب نحو ��ستخد�م تقنية �حلا�سوب(، و�أن 
ن�سبة 97% تعود �إىل متغري�ت �أخرى مل تكن مو�سع �لدر��سة باالإ�سافة لالأخطاء �لع�سو�ئية 

�لناجتة عن دقة �ختيار �لعينة ودقة وحد�ت �لقيا�س وغريها.
من  - �لتابع  و�ملتغري  �مل�ستقلة  �ملتغري�ت  بني  �النحد�رية  �لعالقة  تو�سيح  ميكن 

خالل �لعالقة �الآتية: �جتاهات �لطالب نحو ��ستخد�م تقنية �حلا�سوب = 0.034+3.864 
)�لدخل( +0.121 )�لتخ�س�س(. وبناًء على نتائج �لتحليل �الإح�سائي �ل�سابق ُيقبل �لفر�س 
�لعلمي  و�لتخ�س�س  �لدخل  بني  �إح�سائية  داللة  ذي  �أثر  بوجود  يتعلق  فيما  جزئيًا  �لر�بع 
يف �جتاهات طالب �لدر��سات �لعليا نحو ��ستخد�م تقنية �حلا�سوب، وُيرف�س �لفر�س �لر�بع 
جزئيًا فيما يتعلق بوجود �أثر ذي داللة �إح�سائية بني �جلن�س يف �جتاهات طالب �لدر��سات 

�لعليا نحو ��ستخد�م تقنية �حلا�سوب.
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أ. كندا محمد كمال أبودان
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النتائج: 
تو�صلت الباحثة اإىل النتائج الآتية:

�جتاهات . 1 و�ل�سيدلة  �القت�ساد  كليتي  يف  �لعليا  �لدر��سات  طالب  �جتاهات  �إن 
�إيجابية عالية ب�سكل عام.

تقنية . 2 ��ستخد�م  �جتاه  و�الناث  �لذكور  بني  �ح�سائية  داللة  ذ�ت  فروق  يوجد  ال 
�حلا�سوب و�النرتنت.

ال يوجد فروق ذ�ت داللة �إح�سائية بني طالب �لدر��سات �لعليا يف كلية �القت�ساد . 3
وطالب �لدر��سات �لعليا يف كلية �ل�سيدلة. �جتاه ��ستخد�مهم لتقنية �حلا�سوب و�النرتنت.

ال يوجد فروق ذ�ت داللة �إح�سائية بني �جتاهات طالب �لدر��سات �لعليا يف فئات . 4
دخل خمتلفة �جتاه ��ستخد�مهم تقنيتي �حلا�سوب و�النرتنت.

�جتاهات . 5 يف  �لعلمي  و�لتخ�س�س  �لدخل  من  لكل  �إح�سائية  داللة  ذو  �أثر  يوجد 
�إح�سائية  داللة  ذو  �أثر  يوجد  كما  �حلا�سوب،  تقنية  ��ستخد�م  نحو  �لعليا  �لدر��سات  طالب 
لكل من �جلن�س و�لتخ�س�س �لعلمي يف �جتاهات طالب �لدر��سات �لعليا نحو ��ستخد�م تقنية 

�النرتنت.

التوصيات:
توفري مكتبة �لكرتونية تتو�فر فيها جميع �لدر��سات �حلديثة �لعلمية �لالزمة يف . 1

كليتي �القت�ساد و�ل�سيدلة باالإ�سافة �إىل حمركات �لبحث �ل�رصورية الإمتام عملية �لبحث 
�لعلمي.
�لعليا يف . 2 �لدر��سات  لطالب مرحلة  قاعات خم�س�سة  �أجهزة حا�سوبية يف  توفري 

كليات جامعة حلب كل بح�سب ما تتطلَّبه �لعملية �لدر��سية وبح�سب �الإمكانات �ملتو�فرة.
�لعمل على توفري مناهج ودور�ت تطبيقية ت�ساعد طالب �لدر��سات �لعليا على رفع . 3

مهار�تهم وتطوير قدر�تهم يف تعاملهم مع �حلا�سب و�ال�ستعد�د للتعامل مع �أي �أمر مفاجئ.
مرحلة . 4 يف  طالب  قدرة  من  ترفع  تطبيقية  ودور�ت  مناهج  توفري  على  �لعمل 

�لدر��سات �لعليا على �لتعامل مع حمركات �لبحث و��ستخد�م �أف�سل �الأ�ساليب �لالزمة للبحث 
و�لدر��سة عرب �النرتنت.

�لعمل على بحث �أثر متغري�ت م�ستقلة �أخرى غري �جلن�س وم�ستوى �لدخل و�لتخ�س�س . 5
يف �جتاهات �لطالب نحو ��ستخد�م �لتقنية يف �لدر��سات �ملقبلة �ملماثلة. 
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املصادر واملراجع:

أوالً - املراجع باللغة العربية:
�لعبد �هلل، فو�ز)2009(: �جتاهات طالب كلية �لرتبية نحو ��ستخد�م �النرتنت يف �لتعليم . 1

دم�سق،  و�لنف�سي،  �لرتبوي  دم�سق  موؤمتر  �ملتغري�ت،  من  جمموعة  �سوء  يف  و�لتعلم 
�س27-25.

د�ر . 2 تطبيقي،  – منظور  �لعلمي  �لبحث  �أ�ساليب  و�آخرون )2009(:  فايز جمعة  �لنجار، 
�حلامد، عمان 2009، �س: 88.

و�لعلوم . 3 �لرتبية  يف  �لعلمي  �لبحث  �أ�سا�سيات   :)1993( فتحي  وملكاوي  �أحمد،  عودة 
�الإن�سانية، �الأردن، �أربد، مكتبة �لكتان، �س 114.

�لتعليم . 4 �لتعليم عن بعد )حا�سوب-�نرتنت(، يف دعم  ديب، رمي )2008(: دور تقنيات 
�لعايل يف جامعة �لبعث، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة حلب.

جامعة . 5 يف  �لرتبوية  �لعلوم  كلية  طلبة  ��ستخد�م  درجة   :)2009( �أفنان  دروزة  نظري، 
�لنجاح �لوطنية ل�سبكة �النرتنت، بحث ن�رص يف جملة جامعة �لنجاح للعلوم �الن�سانية، 

جملد 3، عدد 23، �س835-807.

ثانياً - املراجع باللغة اإلجنليزية:
1. Abedalaziz N, Jamal Uddin Sh & Leng C H (2013):  Measuring attitudes 

toward computer and internet usage among postgraduate students in 
Malaysia, journal of educational technology, 12(2), p 200-217.                                                                         

2. Albirini, A, B (2004): Teachers attitudes toward information and 
communication technologies: the case of Syrian EFL teachers, Computers 
& Education, (47) p 373- 398.

3. Al-Zaidiyeen, N, G (2010): Teachers’ Attitudes and Levels of Technology 
Use in Classrooms the Case of Jordan Schools, International Education 
Studies, (3)2, P 211-218.

4. Baran M, Aslanefe H (2011):investigation of high school students’ 
computer attitudes in terms of certain  variables, Western Anatolia 
Journal of Educational Sciences, Dokuz Eylul University Institute, Izmir, 
Turkey, p 270-276.

5. Şemseddin G, Askm Akurt (2011): a study on the relationship between attitude 
toward the computer and learning strategies in terms of some variables, 
Bulgarian Journal of Science and Education Policy, (5)2, p 323-343.

6. Smith B, Rawstone L, Caputi P, (2000):   differentiating computer 
experience and attitude towards computers: An empirical investigation, 
computer and human behavior,(16), p 59- 81.       

7. Tezci E, (2010): Attitudes and knowledge level of teachers in ICT use: The 
case of Turkish teachers (7)2, International Journal of Human Sciences, p 19.             
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امللحق رقم )1(

قائمة استبانة مقرتحة

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة حلب 
كلية القت�صاد 

ق�صم اإدارة الأعمال

من  �ملقدم  بالبحث  خا�سة  ��ستبانة  قائمة  يديكم  بني  ت�سع  �أن  �لباحثة  تت�رصف 
قبلها  بعنو�ن: » در��سة �جتاهات طالب �لدر��سات �لعليا نحو ��ستخد�م تقنية )�النرتنت و 
�حلا�سوب( بالن�سبة  لبع�س �ملتغري�ت » و�لذي �سيتم �لرتكيز فيه على ثالثة حماور رئي�سة 
�أ�سئلة خا�سة باجتاهات طالب  �لدميوغر�فية  باملتغري�ت  �أ�سئلة خا�سة  �لتو�يل:  هي على 
�لدر��سات �لعليا نحو ��ستخد�م تقنية �حلا�سوب، و�أ�سئلة خا�سة باجتاهات طالب �لدر��سات 
�لعليا نحو ��ستخد�م تقنية �النرتنت، لذ� �أرجو �لتكرم باالطالع و�الإجابة �أمام �خليار �لذي 
و�فر  مع  فقط  �لعلمي  �لبحث  الأغر��س  ت�ستخدم  �سوف  �إجاباتكم  �أن  علمًا  منا�سبًا  ترونه 

�لتقدير و�الحرت�م.
اأولً: �لبيانات �الأ�سا�سية: ♦

�سع عالمة X �أمام �الإجابة �ملنا�سبة الختيارك:
�جلن�س:        ذكر                      �أنثى 

�لتخ�س�س �لعلمي:
)يرجى كتابة ��سم �لق�سم(

م�ستوى �لدخل:
 �أقل من 5000 ل.�س                    �أكرث من 5000ل.�س                    �أكرث من 10000ل.�س

ثانياً: حمور �جتاهات طالب لدر��سات �لعليا نحو ��ستخد�م تقنية �حلا�سوب. ♦
�سع عالمة X يف حقل �الجابة �ملنا�سبة الختيارك:
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موافق العباراتالرقم
غري حمايدموافقب�صدة

موافق
غري موافق 

اإطالقاً

�أ�سعر باالرتياح عند ��ستخد�م �حلا�سوب الأغر��س �لبحث �لعلمي.1
�إن ��ستخد�م �حلا�سوب يخفف عني �أعباء �لدر��سة.2

لدي �لقدرة على �كت�ساف �أي خطاأ عند ��ستخد�م  �حلا�سوب 3
و�إ�سالحه.

�إن ��ستخد�م �حلا�سوب الأغر��س �لبحث �لعلمي يقت�سي �ملوثوقية 4
�لكاملة من م�سادر �ملعلومات.

�إن ��ستخدم �حلا�سوب كاأد�ة للدر��سة و�لبحث تزيد من د�فعيتي.5

�إن ��ستخدم �حلا�سوب كاأد�ة للدر��سة و�لبحث يتطلب �ملزيد من 6
�جلهد و�لثقة بالنف�س.

�حلا�سوب �أد�ة در��سية ثمينة للطالب.7
�أ�ستطيع �لقيام بنف�س �الأعمال �لتي يقوم بها �حلا�سوب.8

يتطلب ��ستخد�م �حلا�سوب �ملزيد من �ملرونة و�خلربة يف 9
�ال�ستخد�م.

ي�ساعدين �حلا�سوب على �لفهم ب�سكل �أكرث فعالية.10

ي�ساعدين �حلا�سوب على �لتعلم الأنه يقدم يل �ملعلومة بطرق 11
خمتلفة وفعالة.

�إن ��ستخد�م �حلا�سوب الأغر��س �لبحث �لعلمي هو من �أكرث �لطرق 12
فعالية.

ثالثاً: �ملحور �لثاين يف �لبحث �جتاهات �لطالب نحو ��ستخد�م تقنية �النرتنت: ♦
�سع عالمة X يف حقل �الجابة �ملنا�سبة الختيارك:

موافق العباراتالرقم
غري حمايدموافقب�صدة

موافق
غري موافق 

اإطالقاً

�إن �سبكة �النرتنت جتعل �حلياة �أ�سهل ب�سكل عام.1
�إن �سبكة �النرتنت ت�ساعدين يف �أغر��س �لبحث �لعلمي.2

�إن �سبكة �النرتنت متنحني �لفر�سة للح�سول على �ملعلومات �أواًل 3
باأول.

�إن ��ستخد�م �الإنرتنت باعث على �لك�سل.4
ي�سبب ��ستخد�م �النرتنت بع�س �مل�ساكل.5
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نحو استخدام تقنية احلاسوب واالنترنت

أ. كندا محمد كمال أبودان
د. علي جبالق

موافق العباراتالرقم
غري حمايدموافقب�صدة

موافق
غري موافق 

اإطالقاً

�إن ��ستخد�م �النرتنت ميكن �لطالب من �إنهاء �لعمل بوقت �أق�رص.6
�إن ��ستخد�م �النرتنت يريح �لطالب نف�سيًا.7

�إن ��ستخد�م �النرتنت يثري رغبة �لطالب للو�سول �إىل �ملعلومة �لتي 8
يريدون من �ملنزل �أو �جلامعة.

�إن ��ستخد�م �النرتنت يزيد من ف�سول �لطالب للتعرف على �ملزيد.9

�إن ��ستخد�م �النرتنت لالأغر��س �لدر��سية ي�رصفني عن بع�س 10
�لعاد�ت �ل�سيئة مثل عدم �الهتمام باأهمية �لوقت.

�إن ��ستخد�م �النرتنت يوفر دعمًا لتطوير �لتعليم و�أ�ساليب �لبحث 11
�لعلمي.


