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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ـٍ كىالَّذً   ىٍرفىعً " نيكا ًمٍنكي   فى أيكتيكا المَّوي الًَّذ فى آمى

اتو  ـى دىرىجى ًب ره  اٍلًعٍم  "كىالمَّوي ًبمىا تىٍعمىميكفى خى
 (11، آ ة )المجادلة لسكرة
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 ممخص الرسالة
 

العكامؿ المؤثرة عمى تقبؿ الطمبة لمعمؿ عمى ىدفت ىذه الدرالسة إلى التعرؼ عمى 
ة متمثمة في )جكدة المعمكمات، جكدة الخدمة، جكدة لسمام الشبكة المالسمك ة في الجامعة اإل

 (.لستخداـالنظاـ، الدعـ الفني، المنفعة المتكقعة، لسيكلة اال

كالذم  درس  Technology Acceptance Model (TAM)تـ اإللستناد إلى نمكذج 
، كنمكذج د مكف كماكم ف لستخداـكاال لستخداـب ف المنفعة المتكقعة كاللسيكلة كالم ؿ لما العماقة

لنجاح نظـ تكنكلكج ا المعمكمات الذم  درس العماقة ب ف جكدة المعمكمات كجكدة النظاـ كجكدة 
كالرضا مع الفكائد الكم ة مف نظـ تكنكلكج ا المعمكمات، ح ث تـ  لستخداـالخدمة كالم ؿ لما

ناد إلى ىذه النظر ات في تحد د متغ رات الدرالسة كالعماقة ب نيما، ثـ تـ تطب ؽ الدرالسة اإللست
مف الطمبة بالجامعة،  414الدرالسة عمى  الستبانةة كدرالسة حالة كتـ تكز ع لسمام عمى الجامعة اإل

منيا، كقد أظيرت نتائج الدرالسة أف العكامؿ جم عيا متحققة في  الستبانة 379 الستردادكتـ 
ة، كما أظيرت أف المنفعة المتكقعة مف أىـ العكامؿ تحققان لسمام بكة المالسمك ة بالجامعة اإلالش

 في النظاـ.

الشبكة المالسمك ة، كالعمؿ  الستخداـبالعمؿ عمى نشر الكعي بأىم ة الدرالسة  تكقد أكص
بعمؿ نظاـ آلي لمتبم غ عف  تعمى ز ادة اإلىمتاـ بجكدة الخدمة كجكدة النظاـ، كما أكص

أ ضان بالعمؿ عمى ز ادة  تلمشاكؿ كحميا، كنقؿ مكاف الدعـ الفني إلى كلسط الجامعة، كأكصا
الشبكة المالسمك ة كخاصة عند الطالبات، كرفع الق كد عف لسرعة  لستخداـاألماكف المخصصة ال

 كحجـ التصفح.
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Abstract 
 

This research aims to address the factors affecting students' 

acceptance towards using the wireless network at the Islamic University 

of Gaza, namely: information quality, service quality, system quality, 

technical support, perceived usefulness and ease of use. 

Two technology models were used to determine the variables of 

the research and relations among them: Technology Acceptance Model 

(TAM) that explains the relation among perceived usefulness, usage 

intentions and ease of use and the Daylon & Mclain model for the 

success of Information Systems that explains the relation among 

information quality, quality of the information system, service quality, 

usage intentions and ease of use with the overall benefits of 

information systems. 

The Islamic University of Gaza was used as a case study as 

questionnaires were distributed to 410 students of the university, 379 

of which were filled and collected showing that all the above mentioned 

factors are realized in the wireless network of the Islamic University, 

and proved that perceived usefulness is one of the most important 

factors showing the system. 

Recommendations from the research concluded: raising 

awareness on the importance of wireless network's usage, raising the 

quality of the wireless service, developing an automated system to 

report and resolve network issues, relocating the technical support unit 

to the center of the university, increasing the places designated for the 

use of the wireless network especially for female students  and lifting 

off the restrictions on the download and browsing speed. 
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 شكر وعرفان
  

 أتكجو بالشكر هلل جؿ كعما أف كفقني إلنجاز ىذا البحث عمى صكرتو الحال ة . 

 ، كما أتكجو بالشكر كالتقد ر لعائمتي الكر مة التي كفرت لي األجكاء المكصمة لمنجاح

 

كذلؾ أتقدـ بجز ؿ الشكر كعظ ـ االمتناف إلى ألستاذم الجم ؿ أ. د.  كلسؼ حلس ف عاشكر عمى 
 الدرالسة، ألسأؿ اهلل أف  جز و خ ر الجزاء. تكج ياتو كنصائحة كتفضمو باإلشراؼ عمى ىذه 

لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه  ك د. كلس ـ إلسماع ؿ الياب ؿ أ.د. محمػد أم ػف مكيكما أشكر 
 الرلسالة.

 

 لسعدني أ ضان أف أتقدـ بالشكر الجز ؿ إلخكاني العامم ف في إدارة تكنكلكج ا المعمكمات 
بالجامعة، كذلؾ لملساعدتيـ في الحصكؿ عمى اإلحصائ ات ك المعمكمات المطمكبة خماؿ فترة 

 البحث.

 

 إف شاء اهلل .  الثان ة ة التي تمنحني بيذه الدرالسة الدرجة العمم ةلسمام كشكرم أخ ران لمجامعة اإل

 

 

 

  



 

 ك 

 

 
 قائمة المحتويات

 رقم الصفحة الموضوع

 أ آية قرآنية
 ب ملخص الدراسة

Abstract ج 
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 ىػ وعرفانشكر 
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 :مقدمة عامةأواًل: 
ربط اعضاء المؤلسلسات ك االتصاالت دكران ح ك ان في التكاصؿ ك تمعب تكنكلكج ا المعمكمات 

ذلؾ لتلسي ؿ نقؿ الب انات ك المؤلسلسات االكاد م ة بعضيا ببعض،  بشكؿ خاصك المنظمات ك 
المعمكمات بلسرعة ىائمة ، ح ث اصبح مف السالس ات العمؿ في المؤلسلسات االكاد م ة ربط ك 

 ة المتخصصة.لكتركن مراكز الب انات اإلك طمابيا بمراكز البحث العممي ك اعضائيا 

إف تمك ف أعضاء المؤلسلسات االكاد م ة مف الكصكؿ إلى المعمكمات بطر ؽ أرخص 
ألسيؿ لس عكد عم يـ بالمنفعة المباشرة مف كنكز المعمكمات المتاحة عبر شبكة عالم ة لممعمكمات ك 

 .جيد أقؿك لس ترجـ إلى ثركة عمى الصع د المحمي نت جة إمكان ة انجاز أم عمؿ بكقت 

لقد شيدت تقن ات االتصاؿ المالسمكي تطكران متلسارعان منذ التجارب التي اجر ت في أكاخر القرف 
 (.Flickenger, 2006لمحصكؿ عمى شرارة في الفراغ الفاصؿ ب ف ناقم ف ) الماضي

تتم ز البنى التحت ة لمشبكات المالسمك ة بإمكان ة بنائيا بكمفة منخفضة جدان مقارنة مع البدائؿ ك 
 ،حلسبك إال أف عكائد بناء الشبكات المالسمك ة ال تقتصر عمى تكف ر النفقات  ،اللسمك ة التقم د ة

فيي قادرة  ،نترنتالشبكة المالسمك ة في الجامعة ال  قتصر عمى تكف ر االتصاؿ بشبكة اإلفكائد ك 
تلسج ؿ ملساقاتيـ ك التعاكف عمى انجاز المشار ع ك أ ضان عمى تمك ف الطماب مف التكاصؿ 

االتصاؿ بمدرلس يـ ألنيا تغطي ملساحة الجامعة بأكمميا. لقد أصبح مف الممكف اآلف تبادؿ ك 
 .غ رىا مف المعمكمات بتكمفة بخلسة لمغا ةك الممفات ك المحادثات الياتف ة كرلسائؿ البر د 

ة احد مشار ع البن ة التحت ة لشبكة الجامعة لسمام  عتبر مشركع الشبكة المالسمك ة في الجامعة اإل
المكظف ف ك بيدؼ تقد ـ خدمة الشبكة المالسمك ة لطمبة الجامعة  2012في عاـ  ذم انشئالك 

الحـر ك االدار  ف ف يا، ح ث تغطي الشبكة المالسمك ة جم ع مباني الجامعة ك االكاد م  ف 
 .(2012)دائرة البن ة التحت ة، الجامعي

الى جانب  نترنتاإلك لنقاؿ  قكـ ىذا المشركع بتقد ـ مجمكعة مف الخدمات مثؿ خدمات الياتؼ اك 
 1500ة لسمام ح ث  كجد في الجامعة اإل ،االلستفادة مف خدماتياك الكصكؿ الى شبكة الجامعة 

 مثمكف ك كم ة  11طالب في  19260أكثر مف ك االدار ة ك مكظؼ  عممكف في ى ئاتيا االكاد م ة 
)الدل ؿ         منيا في درجة الماجلست ر 26كمف التخصصات االكاد م ة  57اكثر مف 

 .(2013االحصائي، 
أف ىناؾ  (2013-5)جرتيا دائرة بن ة تكنكلكج ا المعمكمات في الجامعة التي أ  درالسةال تش رك 

% تقر با مف عدد 30الستخدـ الشبكة المالسمك ة في الجامعة أم ما نلسبتو  ان طالب 6678حكالي 



 

 3 

كمشركع الح اة  نترنتب ك لإلكفقا لمركز  ،(2013)دائرة البن ة التحت ة،  طماب الجامعة
جياز  قد الستخدمكا 27ك 18الذ ف تتراكح أعمارىـ ب ف  نترنت٪ مف ملستخدمي اإل22األمر ك ة، 

٪ الستخدمكا اليكاتؼ المحمكلة المالسمك ة في ح نو 45ككمب كتر محمكؿ اللسمكي 
(Horrigan,2004 ،)طماب الجامعات اف الشبكة المالسمك ة أصبحت  العبا السالس ا في  كأشار

الشبكة المالسمك ة  تلساعدىـ عمى  أشاركا أف مف الملستج ب ف % 73ح ث أف الحـر الجامعي؛ 
 (.  Schaffhauser,2008الحصكؿ عمى أفضؿ الدرجات)

 

 مشكمة الدراسة : ثانياً 
ؤثرة عمى تقبؿ الطمبة لمعمؿ عمى الشبكة ف مشكمة الدرالسة تكمف في التعرؼ عمى العكامؿ المإ

 ،لستخداـكلة االلسي ،ىي " المنفعة المتكقعةك مجمكعة مف المعا  ر  الستخداـذلؾ بك  ،المالسمك ة
ذلؾ مف أجؿ االنتقاؿ ك "  لستخداـاال ،، الدعـ الفنية، جكدة النظاـ، جكدة الخدمجكدة المعمكمات

 البحث العممي.ك تلستند إلى المعرفة  أخرلالتق  مات المجردة إلى مرحمة ك مف مرحمة األحكاـ 
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 متغيرات الدراسة :ثالثاً 
 العماقة ب نيا ك متغ رات الدرالسة  (1-1) كضح الشكؿك 

 

 

 

 

 
 

 فرضيات الدراسةرابعًا: 
 المعمكماتب ف جكدة  ((α ≤ 0.05عند ملستكل الداللة  إحصائ ةتكجد عماقة ذات داللة ال  .1

 عة المتكقعة مف الشبكة المالسمك ة.المنفك 
المنفعة ك  الخدمةب ف جكدة  ((α ≤ 0.05عند ملستكل الداللة  إحصائ ةتكجد عماقة ذات داللة ال  .2

 .المتكقعة مف الشبكة المالسمك ة
المنفعة ب ف جكدة النظاـ ك  ((α ≤ 0.05عند ملستكل الداللة  إحصائ ةتكجد عماقة ذات داللة ال  .3

 .المتكقعة مف الشبكة المالسمك ة
المنفعة ك  الدعـ الفنيب ف  ((α ≤ 0.05عند ملستكل الداللة  إحصائ ةت داللة اتكجد عماقة ذ ال .4

 .المتكقعة مف الشبكة المالسمك ة
 المعمكماتب ف جكدة  ((α ≤ 0.05عند ملستكل الداللة  إحصائ ةتكجد عماقة ذات داللة ال  .5

 .المتكقعة مف الشبكة المالسمك ة لستخداـلسيكلة االك 
لسيكلة ك  الخدمةب ف جكدة  ((α ≤ 0.05عند ملستكل الداللة  إحصائ ةتكجد عماقة ذات داللة ال  .6

 .المتكقعة مف الشبكة المالسمك ة لستخداـاال
لسيكلة ك  النظاـب ف جكدة  ((α ≤ 0.05عند ملستكل الداللة  إحصائ ةتكجد عماقة ذات داللة ال  .7

 .المتكقعة مف الشبكة المالسمك ة لستخداـاال
لسيكلة ك  الدعـ الفنيب ف  ((α ≤ 0.05عند ملستكل الداللة  إحصائ ةتكجد عماقة ذات داللة ال  .8

 .المتكقعة مف الشبكة المالسمك ة لستخداـاال

 لسيكلة االلستخداـ 

 المنفعة المتكقعة 

 االلستخداـ

 جكدة الخدمة 

 جكدة النظاـ

 جكدة المعمكمات

 الدعـ الفني

  اتقبؿ التكنكلكجنمكذج 

 جكدة نظـ المعمكمات

 ( نمكذج الدرالسة1-1شكؿ )
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 المنفعة المتكقعةب ف  ((α ≤ 0.05عند ملستكل الداللة  إحصائ ةتكجد عماقة ذات داللة ال  .9
 . الشبكة المالسمك ة الستخداـك 

 لستخداـلسيكلة اال ((α ≤ 0.05عند ملستكل الداللة  إحصائ ةذات داللة  إ جاب ةتكجد عماقة ال  .10
 .الشبكة المالسمك ة الستخداـك  المتكقعة

 حكؿب ف أراء أفراد الع نة ( (α ≤ 0.05عند ملستكل الداللة  إحصائ ةال تكجد فركؽ ذات داللة  .11
الملستكل ، الجنس)لمتغ رات عزل ت العكامؿ المؤثرة عمى تقبؿ الطمبة لمعمؿ عمى الشبكة المالسمك ة

 (.ف يا الشبكة المالسمك ة في الجامعة خماؿ شيرالدرالسي، عدد المرات التي الستخدـ الملستج ب 
 

   :أىمية الدراسة: خامساً 
 :لسب ىذه الدرالسة أىم تيا مما  ميتكت

في تحق ؽ النقمة النكع ة التي نرجكىا  ياتكص اتك  ؤمؿ أف تلسيـ النتائج التي لستحققيا ىذه الدرالسة  .1
 .لمعمؿ عمى الشبكة المالسمك ة

ىذه الدرالسة في تكج و أنظار الباحث ف إلجراء المز د مف الدرالسات التطب ق ة في ىذا  ألسيمت .2
  .المجاؿ الياـ بما  شكؿ إضافة لألدب اإلدارم

ىك ك ح كم لمشعب الفملسط ني أال ك عمى قطاع ىاـ  لذه الدرالسة أىم تيا مف ككنيا تجر تلستمد ى .3
ذلؾ ك تنم ة المجتمع الفملسط ني في مختمؼ المجاالت  فيىذا القطاع  لملساىمةطمبة الجامعات 

  .لخصكص ة الكضع الفملسط ني

  :الدراسة ىدافأ: سادساً 
 لسة إلى تحق ؽ األىداؼ التال ة :لقد ىدفت الدرا

 .معرفة العكامؿ المؤثرة عمى تقبؿ الطمبة لمعمؿ عمى الشبكة المالسمك ة -1
 .الشبكة المالسمك ة في الجامعة الستخداـالتعرؼ عمى مدل إدراؾ الطمبة لمفائدة المتكقعة مف  -2
 .ة في الجامعة مف كجية نظر الطمبة الشبكة المالسمك الستخداـالتعرؼ عمى مدل لسيكلة  -3
 .دكرىا في العمم ة التعم م ةك عة الشبكة في الجام ملستخدميالتعرؼ عمى درجة رضا الطمبة  -4
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 :مصطمحات الدراسة: سابعاً 

 الشبكات المحمية الالسمكية (WLAN \wireless local area network) : كتلسمح
بدال مف  (radio frequency/RF) الراد ك إشارةعبر  نترنتىذه التقن ة باالتصاؿ بشبكة اإل

عف األماكف التي  لستط ع الشخص ف يا  عبارةالنقاط اللساخنة فيي  أمااالتصاؿ عبر األلسماؾ. 
 .(Gupta.2010) نترنتتقن ة الربط المالسمكي باإل الستخداـ

  :كتعني إلى أم مدل ىذه الخدمة تمبي تكقعات العمماء جودة الخدمة(Cruana 2000 ،)
(Bharati and Berg 2005). 

 :و، الستخدامالنظاـ، كتنالسؽ المظير لمملستخدـ، كلسيكلة  اعتماد ةىي درجة  جودة النظام
 (DeLone and McLean 1992)، الككد المصدر كلسيكلة ص انتوكجكدة التكث ؽ، كجكدة 

(Bharati and Berg 2005). 

 :ك مدل ممائمتيا اللستخداـ المعمكمات جكدة مخرجات النظاـ،  جودة المعمومات
 .المقدمة)تعر ؼ الرلسالة(

  :ك ىي الق مة التي  تكقع الملستخدـ الحصكؿ عم يا مف الستخدامو لنظاـ المنفعة المتوقعة
 .مع ف)تعر ؼ الرلسالة(

 و عند الستخدامو لنظاـ مع ف لف  كاجو ة التي  عتقد الشخص أنجالدر : ستخدامسيولة اال
 .صعكبات في العمؿ عمى ىذا النظاـ)تعر ؼ الرلسالة(

1.  

2.  
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  انفصم انثانً .3

 اإلطار اننظري .4
 

 

 

 

 .الالسمكية الشبكاتالمبحث األول: 

 .نموذج الدراسةالمبحث الثاني: 

 .ةسالميالشبكة الالسمكية في الجامعة اإل: الثالثالمبحث 
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 :الشبكات الالسمكيةالمبحث األول: 
، لكف تتكفر منذ عدة لشبكات الب اناتلس ككف أكؿ ما تفكر بو ىك الكابمات ككلس ط 

ظمت الشبكات المحم ة المالسمك ة مقترنة حتى كقت  .لسنكات تقن ات اللسمك ة لشبكات الب انات
لكف تتكفر االف تقن ات لمشبكات المحم ة  ،خدمات غ ر مكثكقةك قر ب بمعدالت نقؿ منخفضة 

ر في الحد االدنى مقبكلة المالسمك ة تعطي خدمات ذات مكثكق ة معقكلة بمعدالت لسرعة تعتب
 .(2002)تكنكلكج ا المعمكمات، لمتكلسط الملستخدم ف المعتاد ف عمى الشبكات ذات الكابمات

 

 :تعريف الشبكات الالسمكية

في ام مكاف  ر ده  الستخداميا( بإمكاف الشخص WLANالشبكات المحم ة المالسمك ة )
كحتى باألماكف العامة كىك حامما جياز الحالسب المحمكؿ كبدكف ام ألسماؾ  لستط ع اف  رلسؿ 

كأصبح بإمكاف الملسافر ف في  ةكامم ةبحر  نترنتكالتصفح في اإل إلكتركنيأك  تمقى ام بر د 
المح ط  ط راف المان و خماؿ الرحمات عبر عمى متف طائرات شركة 2004األكؿ مف أبر ؿ 

كىي الشبكات  الجد دة التقن ةككؿ ىذا بفضؿ  نترنتالمحمكؿ لماتصاؿ باإل الستخداـاألطملسي 
باالتصاؿ  التقن ة( كتلسمح ىذه WLAN \wireless local area network) المالسمك ة المحم ة

( بدال مف االتصاؿ عبر األلسماؾ. radio frequency/RFالراد ك ) إشارةعبر  نترنتبشبكة اإل
تقن ة الربط  الستخداـفيي عباره عف األماكف التي  لستط ع الشخص ف يا  اللساخنةما النقاط ا

 (Gupta, 2010). نترنتالمالسمكي باإل
 

 :مكونات الشبكة الالسمكية

 اللسك تش.ك  hub  أجيزةك االلستغناء عف الكابمات ك  مكف إنشاء شبكات اللسمك ة 

 : ف ما  مي المككناف الرئ لس اف لمشبكة المالسمك ة

مف  أخرلاللسمك ة  أجيزةكىي تلسمح لجياز الحالسكب بالتخاطب مع  ،كركت شبكة اللسمك ة -1
رلساؿخماؿ ما تحتك و مف جياز معدني اللستقباؿ   ( antennaالكيركمغناط لس ة ) اإلشارات كا 

الحالسكب المالسمك ة ببق ة أجزاء  أجيزةلربط  Wireless Access Point (WAP)جياز  -2
في شبكتؾ  جيزةىذا الجياز إال في حالة تكص ؿ بعض األ الستخداـ إلى ال  كجد حاجة .الشبكة
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جم عيا مكصمة  جيزةاذا كانت األ أما .بصكرة اللسمك ة خرلتكص ؿ األك مف خماؿ كابمات 
 .(2228)العامري،  WAP الستخداـ إلى ال  كجد حاجة ،بصكرة اللسمك ة

 

 :فوائد الشبكة الالسمكية

المالسمك ة لممجتمعات المحم ة عمى تكف ر االتصاؿ بشبكة فكائد الشبكات ال تقتصر 
التعاكف عمى إنجاز مشار ع ك ، فيي قادرة ا ضا عمى تمك ف االشخاص مف التكاصؿ نترنتاإل

لسائؿ البر د ر ك لقد اصبح مف الممكف االف تبادؿ المحادثات الياتف ة  ،تغطي ملسافات شالسعة
إف اشراؾ االشخاص المحم  ف في بناء  .لمغا ةغ رىا مف المعمكمات بكمفة بخلسة ك  لكتركنياإل

بالتالي لس بدأ ىؤالء بإدراؾ اىم ة حصكليـ ك  ،الثقة ضمف المجتمعك الشبكة لس ت ح نشر المعرفة 
ل تمكنكا في النيا ة مف الست عاب  ،عمى حصة عادلة في بن ة االتصاالت التحت ة الخاصة بيـ

 االشخاص مف التكاصؿ مع بعضيـ البعض اليدؼ الرئ لسي كراء بناء شبكات االتصاالت: تمكف
 .(2008،)طك مة

 

 :الالسمكية الشبكات أنواع

 :(الشخصية المناطق شبكة) PAN شبكات .1

 أجيزة ب ف تصؿ التي الشبكات ىي( Personal Area Network) الشخص ة المناطؽ شبكات
 الكصكؿ لشخص  مكف مجاؿ ضمف الملساحة ىذه تككف ما عادةٌ ، نلسب ان  صغ رة ملساحة ضمف
 مع شخصي حالسكب بربط مثمان  تقـك البمكتكث تقن ة فإف، ذلؾ عمى كمثاؿ. أجزائو جم ع إلى

 ,Gupta) الشبكات مف النكع ىذا تطب قات تدعـ ZigBee الػ تقن ة فإف ككذلؾ. لسماعات
2010). 

 

 :WLAN شبكات .2
 النكع ىي (Wireless Local Area Network) المحمية المناطق شبكات - أ

 النكع مف أبعد ملسافة عمى جيزةاأل بربط تقكـ. المالسمك ة الشبكات مف ش كعان  األكثر
. ك مكمترات عدة لتغطي تمتد األح اف بعض كفي بناء حتى أك مكتب أك كمنزؿ اللسابؽ
 معا  ر عمى  حتكم الذم IEEE 802.11 المع ار عمى تعتمد WLAN الشبكات معظـ

 كتضـ GHz 5ك 3.6، 2.4 التردد ة الحـز في تعمؿ التي المحم ة المالسمك ة لمشبكات
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 شبكة مع بالمقارنة الشبكة ليذه الميمة الخصائص إف. المختمفة البركتكككالت مف عددان 
 بلسرعو الب انات بنقؿ تقكـ ح ث بكث ر أعمى بلسرعات الب انات تنقؿ أنيا ىي WAN الػ

 غ ر - الحال ة المحم ة الشبكات. Mbps ثان و لكؿ م جابت 10000 حدكد إلى 10
 .اإل ثرنت مع ار عمى ملستنده ىي األغمب عمى المالسمك ة

 IEEE 802.11 التلسم ة عف كبد ؿ شائعة بصكرة ملستخدـ السـ كىك Wi-Fi - ب
 عمى  دؿ لشركة شعار ىك Wi-Fi ألف. العمم ة الناح ة مف خاطئ لستخداـاال ىذا أف مع

 .معان  اللسابؽ المع ار تتبع التي جيزةاأل اتصاؿ إمكان ة
 اللسمك ة شبكات كىي (:Fixed Wireless Data) محّددة السمكية شبكات - ت

 خماؿ مف ذلؾ  تـ. مختمف ف مكان ف في شبكت ف أك جياز ف ب ف اتصاؿ لتحق ؽ تيلستخدـ
 كغالبان ( Line of Sight) البصر خط مدل عمى ل زر ة أشعة أك صغر ة مكجات الستخداـ

 ربط إلى الحاجة دكف متجاكرة أبن ة في شبكات لربط الشبكات مف النكع ىذا  يلستخدـ ما
 .بعضيا مع ف ز ائ ان  األبن ة ىذه

 

 :MAN شبكات .3
 عدة بربط تقـك (Metropolitan Area Network) الكبيرة المناطق شبكات - أ

 متكلسطة جغراف ة رقعة عمى تمتد اللسمك ة شبكة لتحق ؽ البعض بعضيا مع LAN شبكات
 بيا  قـك التي لمخدمة مشابو تؤد يا التي الخدمة. مد نة أك جامعي حـر عبر مثؿ الحجـ
 (.ISP) نترنتاإل مزكد
 ك تناكلو الشبكات مف النكع ىذا إلى شارةلإل الملستخدـ التعب ر ىك WiMAX - ب

 ميندلسي جمع ة قبؿ مف المكضكع ف IEEE 802.16eك IEEE 802.16d المع ار ف
 .(Gupta, 2010)اتلكتركن كاإل الكيرباء

 

 :الخموية جيزةاأل شبكات .4
 معط ات نقؿ مف مكٌننا الخم ك ة الشبكات مجاؿ في األخ رة اآلكنة في حصؿ الذم التطكر إف

 المحادثات نقؿ كىك أال منيا األلسالسي اليدؼ إلى باإلضافة الشبكات ىذه طر ؽ عف كمعمكمات
  :خمك  ف جياز ف ب ف

 Global System for Mobile Communications) الجوالة لممواصالت العالمي النظام
(GSM: النطاـ: ألسالس ة أنظمة 3 مف  تألؼ. بعضيا مع م ك ةخال جيزةاأل التصاؿ مع ار كىك 
 Operation and) كالملساعدة العمم ات نظاـ(، Base Station System) القاعدم
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Support System )التحك ؿ كنظاـ (Switching System .)تـ، بمكالمة الق اـ عند  
  قـك الذم كالملساعدة العمم ات نظاـ مع باالتصاؿ  قكـ الذم القاعدم النظاـ مع أكالن  االتصاؿ

 نظاـ  عد. كجيتيا إلى المكالمة بإ صاؿ النظاـ ىذا  قكـ، كأخ ران  التحك ؿ نظاـ مع باالتصاؿ بدكره
 في الخم ك ة اليكاتؼ مف 80% أف  يقٌدر ح ث ش كعان  الخم ك ة االتصاالت أنظمة أكثر GSM الػ

 .النظاـ ىذا عمى تعمؿ العالـ
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 :: نموذج الدراسةالثانيالمبحث 
تعتبر التكنكلكج ا الجد دة مف أىـ العناصر التي تؤرؽ صناع القرار ف ما  تعمؽ باعتماد 
نجاح ىذه التكنكلكج ا، ح ث تتشكؿ الصكرة الذىن ة لممجتمع تجاه محاكلة تعمـ ك ف ة الستخداـ 

 .االلستخداـ الفعمي لياالتكنكلكج ا قبؿ البدء في 

التكنكلكج ا قد تككف تشكمت بطر قة لس ئة أك بتلسرع في الحكـ عمى  الستخداـالمكاقؼ تجاه 
حكـ عمى التكنكلكج ا ،  تـ اليا بطر قة صح حة. كبالتاليالستخدامالتكنكلكج ا الملستخدمة حتى قبؿ 
 & Bagozzi, Davis ) الحق ق ة ج الك ك التكن الستخداـتفاص ؿ لبصكرة نمط ة، بدكف االلتفات 

Warshaw 1992). 

السما ىذا النمكذج بػ نمكذج ك لدرالسة تقبؿ التكنكلكج ا  ان نمكذج( Daivsقدـ ) 1989كألكؿ مرة عاـ 
ح ث إف "عدـ قبكؿ ،(Technology Acceptance Model TAMتقبؿ التكنكلكج ا )

أماـ نجاح ىذه النظـ "  الملستخدم ف لمعمؿ عمى نظـ تكنكلكج ا المعمكمات  عتبر عائقان ميمان 
(Daivs 1993،)  تعتبر نظر ةTAM  مف أشير النظر ات التي الستخدمت كال زالت تلستخدـ إلى

اآلف في فحص مدل تقبؿ التكنكلكج ا ح ث الستخدمت في عشرات الدرالسات العمم ة المنشكرة في 
 TAMتكلس ع مجاؿ عمؿ اف  (Sang Hyun Kim, 2008)ب نت درالسة  كقد،مجمات محكمة

 .المالسمكي عبر اليكاتؼ الذك ة نترنتل شمؿ قابم ة الملستخدم ف لتبني تكنكلكج ا اإل

 كتض ؼ الدرالسة عامم ف جد د ف : 

 .خفض التكال ؼ المتكقعة -1
 .قابم ة الشركة عمى تمك ؿ مشار ع التكنكلكج ا -2

قد دلمت ك دعمت نتائجيا النمكذج المقترح مف قبؿ الدرالسة  ان الستب ان 280الدرالسة  ةكقد جمعت ع ن
 عمى :

 62 العكامؿ المقترحة إضافة دعمكف  آرائيـ% مف الملستيدفة. 
  اليكاتؼ الذك ة  تأثر بشكؿ مباشر ك كجكد عماقة ب ف اىتماـ الملستخدم ف بتكنكلكج ا المالسمكي

 .بمدل قابم ة الشركات عمى تمك ؿ ىذه المشار ع
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 2الحق قي كما ىك في الشكؿ ) لستخداـاالك المتكقع  لستخداـكجكد عماقات قك ة ب ف لسيكلة اال-
1). 

 
 

 
لكج ا حلسب ك كفاعم ة التكن لستخداـبأنو عمى الرغـ مف أف لسيكلة االب ف ش مك  كف في درالستو ك 

فإف  ،لكج اك التكن لستخداـرؤ ة الملستخدـ، كىي حلسب الدرالسة عكامؿ ىامة في قبكؿ تبني األفراد ال
لكج ا كالفئة الملستيدفة مف ك العكامؿ التي تؤثر في ىذا القبكؿ تتعدد حلسب خكاص التكن

 .( Cheolho Yoon, 2007)لستخداـالملستخدم ف كب ئة اال

قد ب نت العد د مف الدرالسات اف فيـ العكامؿ التي تؤثر في قبكؿ الملستخدم ف لمتكنكلكج ا ميـ ك 
 ح ث تناكلتخركف كآمف ب ف ىذه الدرالسات درالسة لي دكنج ماف ك التكنكلكج ا  الستخداـلتحلس ف 

(. IPTVالتمفز كف )ك  نترنتبركتكككؿ اإل الستخداـىذه الدرالسة العكامؿ المؤثرة عمى م كؿ 
 (DeLone  &Mclean)  (1-2حلسب الشكؿ ) (TAMنمكذج قبكؿ التكنكلكج ا ) الستخداـب

، فإف ىذه الدرالسة تحقؽ في آثر (2-2المحدث كما في الشكؿ ) نمكذج نجاح نظاـ المعمكمات
)جكدة المعمكمات، جكدة النظاـ، كجكدة الخدمة( كجكدة كلسائؿ اإلعماـ جكدة نظـ المعمكمات 

 لستخداـمف ح ث المنفعة المتكقعة، لسيكلة اال نترنتالبث التمفز كني عبر اإل الستخداـعمى 
 . (Lee Dong-Man, 2012)لستخداـالمتكقعة، كن ة اال

 

 

   

 

 
 

 

 المتكقعة المنفعة

 المتكقعة لستخداـلسيكلة اال

 الحق قي لستخداـاال لستخداـالم ؿ اللسمككي لما

 جكدة المعمكمات

 جكدة النظاـ

 جكدة الخدمة
 الملستخدم فرضى 

 لستخداـالم ؿ لما
 االثر عمى الفرد

 لستخداـاال

 نمكذج نجاح نظـ المعمكمات المحدث (2-2شكؿ )
DeLone and McLean, 2003)) 

 TAM (Davis, 1989)( نمكذج تقبؿ التكنكلكج ا 1-2) شكؿ
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 الذم ك (، 3-2بناء عمى الدرالسات اللسابقة تـ بناء نمكذج الدرالسة كما مكضح في الشكؿ )ك 
 .ىذه المتغ راتالعماقة ب ف ك  كضح متغ رات الدرالسة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

جكدة المعمكمات عمى أنيا جكدة مخرجات  (Roca, Chiu, & Martinez, 2006)كقد عرؼ 
النظاـ، مثؿ دقة المعمكمات، كعماقتيا بالمكضكع، كتكق تيا كأىم تيا، كما عرؼ جكدة النظاـ أنيا 

و، الستخدام"خمكه مف المشاكؿ أك ىي درجة اعتماد ة النظاـ، كتنالسؽ المظير لمملستخدـ، كلسيكلة 
 (Caruana, 2000)       الككد المصدر كلسيكلة ص انتو"، كقد عرؼكجكدة التكث ؽ كجكدة 

جكدة الخدمة عمى أنيا "نت جة المقارنة ب ف تكقعات العمماء حكؿ الخدمة كتصكرىـ لمطر قة التي 
 تـ أداء الخدمة بيا".

 ( نمكذج الدرالسة3-2شكؿ )

 لسيكلة االلستخداـ 

 المنفعة المتكقعة 

 االلستخداـ

 جكدة الخدمة 

 جكدة النظاـ

 جكدة المعمكمات

 الدعـ الفني

  اتقبؿ التكنكلكجنمكذج 

 جكدة نظـ المعمكمات
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 :ةسالميمشروع الشبكة الالسمكية في الجامعة اإل: الثالثالمبحث 

 :مقدمة

لمبن ة التحت ة لشبكة الحالسكب المالسمك ة كالذم  ان جد د ان ة مشركعلسمام ألسلست الجامعة اإل
ة متعددة كتف د الطماب كالمكظف ف األكاد م  ف كاإلدار  ف كترقى لتماقي إلكتركن  قدـ خدمات 

 كمبان يا.  طمكحاتيـ كتكقعاتيـ لخدمات الشبكة المالسمك ة لميكاتؼ المتنقمة داخؿ أفرع الجامعة
 

 :(2212مشروع الشبكة الالسمكية )

تـ تنف ذه لز ادة التغط ة لشبكة الجامعة المالسمك ة المكجكدة ملسبقان، لتصؿ إلى جم ع   
كالمعمكمات التي  تـ  االتصاؿأحدث التقن ات كتغ  ر أنماط  الستخداـمرافؽ كمباني الجامعة عبر 

لدعـ خدمات  كاالتصاالتتبادليا عبر الشبكة بلسبب التطكرات الحال ة في مجاالت التكنكلكج ا 
 الحالسكب الشخص ة. أجيزةالشبكة المالسمك ة عبر اليكاتؼ الذك ة باإلضافة إلى 

بدكف  كؿ ذلؾ نترنتأ ضان  عنى المشركع بز ادة اللسرعة المتاحة لملستخدمي الشبكة كلسرعة اإل
)دائرة          العبث بأمف كمتطمبات العمؿ كالمحافظة عمى متطمبات حما ة األعماؿ أك الب انات

 .(2012البن ة التحت ة، 
 

 :العمل في المشروع معايير

 جب أف تصؿ إلى كؿ مباني كزكا ا أفرع الجامعة. شارةتغط ة اإل  
 بما ف يا اليكاتؼ الذك ة.ة المحمكلة لكتركن اإل جيزةدعـ األنكاع المختمفة مف األ 
  ة لمجامعة عبر نظاـ المصادقة المكحد لكتركن الخدمات اإل الستخداـتمكف الطماب كالمكظف ف مف

 خماؿ الشبكة المالسمك ة.
 .التحكـ في لس ر الب انات لمحفاظ عمى لسرعة منالسبة كلسعة كاف ة لجم ع الملستخدم ف 
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 :ة في غزةسالميالجامعة اإل

 عممكف في ى ئاتيا األكاد م ة كاإلدار ة، كأكثر  ان مكظف 1500ة بغزة لد يا نحك لسمام الجامعة اإل 
التخصصات األكاد م ة كدرجة الماجلست ر  57 مثمكف أكثر مف كم ة  11في  ان طالب 19260مف 
 .(2013، اإلحصائي)الدل ؿ  مجاالت الدرالسةمف  26في 

 ك مكمترا، كلس تـ فتح  25كالملسافة ب نيما حكالي  حرماف جامع افة بغزة لد يا لسمام الجامعة اإل
 ثالث ق د اإلنشاء.

 في ، كملساحة الحـر الجامعي ان مربع ان متر  96.000تبمغ ملساحة الحـر الجامعي الرئ لسي حكالي
 متر مربع. 28.000جنكب حكالي ال
  في لساعات الذركة. بالتزامفمشبكة ل ان ملستخدم 5،500ىناؾ حكالي 

 

 :المعموماتشؤون تكنولوجيا 

 ىي الملسؤكلة عف كؿ ما  تعمؽ بخدمات تكنكلكج ا المعمكمات في الجامعة: 

  1000000 إلىكتبمغ الم زان ة اللسنك ة لشؤكف تكنكلكج ا المعمكمات ما  صؿ .$ 
  دكائر 3شؤكف تكنكلكج ا المعمكمات لد يا: 

o لوجيا المعموماتو دائرة البنية التحتية لتكن (ITI :)عيد إل و مياـ بناء  ىذا القلسـ ىك الذم 
كتطك ر كتشغ ؿ كص انة البن ة التحت ة لتكنكلكج ا المعمكمات. كتشمؿ ىذه البن ة التحت ة: 

 مكظف ف. 9لد و  ،اإلشراؼ كأنظمة التشغ ؿ ،شبكات، تطب قات قكاعد الب انات، خكادـ الشبكة
o دائرة ( نظم المعموماتIT :)ء التطب قات مف ىذا القلسـ ىك الملسؤكؿ عف تحم ؿ كتطك ر كبنا

اإلدارات المختمفة لمجامعة المطمكبة بطر قة أف جم ع التطب قات تتكامؿ كتتعاكف مع بعضيا 
 تمبيخدمة الطماب مف خماؿ بناء التطب قات التي  عف البعض. ىذه اإلدارة ملسؤكلة أ ضان 

دارة لمجامعة مف مختمؼ الكم ات. كاإل لكتركنيحاجتيـ في الجامعة. قلسـ تطك ر المكقع اإل
 ملسؤكلة عف إدارة قكاعد الب انات لمختمؼ التطب قات. 

o  شؤكف تكنكلكج ا المعمكمات، مكظف ف 10 ىذه الدائرة لد يا الدعم الفني:و الصيانة دائرة(
2011.) 
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 البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعمومات:
  تـ ربط الشبكة مف خماؿ محفز مف الفئة catalyst 4500. 
  المكجو الرئ لسي ىك ASR10012600 .لس لسكك راكتر. 
 اتصاؿ الم كركك ؼ ب ف اثن ف مف الحـر الجامعي  كجد. 
 م جا با ت 290بلسرعة  إنترنتخط  الحال ة: نترنتاتصاالت اإل 
  مف شركة جدار حما ة  الجامعة لستخدـت الشبكةلحما ةjuniper  العالم ة. 
  2900ك 3500 جم عيا مف شركة لس لسكك مف الفئاتك تختمؼ المكزعات الداخم ة لممباني. 
 ت إ ثرنت التكنكلكج ا عبرا ج جاب الستخداـ تـ ربط جم ع مباني الجامعة إلى الشبكة األلسالس ة ب 

 األل اؼ البصر ة. كابمات
 خادمان  40حكالي   كجد لدل الجامعة. 
  جياز  1750. ىذه المختبرات تحتكم عمى حكالي مختبر حالسكب 70 كجد لدل الجامعة

 .حالسكب
  محمكؿ خاص بو حالسكبأك جياز  حالسكبكؿ مكظؼ لد و جياز                        

 .(2012)دائرة البن ة التحت ة، 

 الخطط المستقبمية التي تنطوي عمى النظام الجديد:
 في عدد ملستخدمي الشبكة. ز ادة قدرة الشبكة المالسمك ة اعتمادا عمى الز ادة المتكقعة 
 عمى شبكة اللسمك ة لد نا. ىذه الخدمة  مكف أف تلساعد  نترنتتفع ؿ خدمة الصكت عبر اإل

الطماب مع اليكاتؼ الذك ة الجد دة إلجراء المكالمات الداخم ة داخؿ الحـر الجامعي بحر ة مما 
  ز د مف القدرة عمى التكاصؿ كتبادؿ المعمكمات ب ف بعضيا البعض.
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 خطوات الدخول الى شبكة الجامعة الالسمكية :

 ع الخطكات التال ة:بشبكة الجامعة المالسمك ة ات الستخداـحتى تتمكف مف 

 العالم ة نترنتتأكد مف أف حلسابؾ الشخصي لو صماح ات الدخكؿ لشبكة اإل -1
 عمى جيازؾالتأكد مف كافة تعر فات الشبكة المالسمك ة  -2
 ظير في شر ط ابدأ اللسفمي تأكد مف تشغ ؿ كرت الشبكة المالسمكي في جيازؾ بح ث  -3

 (4-2بالشكؿ)

 

 

في  نترنتبرككلسي عمى متصفحؾ كذلؾ مف خ ارات اإل إعداداتتأكد مف عدـ كجكد أم  -4
 (.5-2انظر الشكؿ) LAN إعدادات –اختر بند االتصاالت  –المتصفح 

 
 

 ( شر ط إبدأ اللسفمي4-2شكؿ )

 نترنت( خ ارات اإل5-2شكؿ )
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 (.6-2في الشكؿ) لمبرككلسي كما ىك مكضح إعداداتتأكد مف عدـ كجكد أم  -5

 

 
كنت تعمؿ داخؿ المباني فاختر  ة المالسمك ة المنالسبة لمكانؾ إف مكنؾ اآلف اخت ار الشبك -6

كما ىك مكضح في  Outdoorأما إف كنت تعمؿ خارج المباني فاختر شبكة  Indoorشبكة 
 (.7-2الشكؿ)

 

 

 LAN إعدادات( 6-2شكؿ )

 ( الشبكات المالسمك ة المتاحة7-2شكؿ )
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أك  IP لػثابتة  إعداداتتأكد بعد االتصاؿ بإحدل الشبكات المالسمك ة المتاحة مف عدـ كجكد أم  -7
DNS  ثـ اخت ار فتح مركز  إبداالشبكة المالسمك ة مف شر ط  إشارةكذلؾ مف خماؿ الضغط عمى
  Indoorالمشاركة فتظير لؾ شاشة تكضح الشبكة المتصؿ بيا مثمان ك الشبكة 

 
 

  (.9-2كما ىك مكضح بالشكؿ) اضغط عمى السـ الشبكة لتظير لؾ حالة االتصاؿ بيذه الشبكة -8

 
 

 ( مركز الشبكة كالمشاركة8-2شكؿ )

 حالة اإلتصاؿ بالشبكة( 9-2شكؿ )
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 Internet protocolثـ اختر مف شاشة الخصائص بند  (properties)اختر خصائص -9
version 4 (TCP/IPv4) (.10-2تحصؿ عمى الشكؿ) كاضغط عم و مرت ف 

 
 
في  كما ىك مكضح عداداتبعد ذلؾ تظير لؾ شاشة خصائص االتصاؿ تأكد مف اإل -10

 (.11-2الشكؿ)

 

 خ ارات اإلتصاؿ بالشبكة( 10-2شكؿ )

 خصائص اإلتصاؿ( 11-2شكؿ )
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الشبكة المالسمك ة في الجامعة  مكنؾ اآلف فتح  لستخداـجاىزة ال عداداتبعد ذلؾ تككف كؿ اإل -11
متصفحؾ كطمب المكقع المراد الدخكؿ إل و فتظير لؾ صفحة الدخكؿ الخاصة بنظاـ الشبكة 

 (.12-2كما ىك مكضح في الشكؿ) المالسمك ة الخاصة بالجامعة

 
 
ككممة مركره نفس  std@السـ الملستخدـ لمطالب  ككف نفس رقمو الجامعي متبكعان بالرمز  -12

 كممة مركر صفحة خدمات الطمبة
 لكتركنيالبر د اإلك السـ الملستخدـ لممكظؼ  ككف نفس السـ الملستخدـ الخاص بحلساب الشبكة  -13

 أك بدكنو iug@كممكف أف  ككف متبكعان بالرمز 
 http://logout.iugaza.edu.ps لتلسج ؿ الخركج مف الجياز الحالي  مكف فتح الرابط -14
المتصمة مف خماؿ حلساب مع ف  تـ إدخاؿ السـ الملستخدـ  جيزةمف جم ع األلتلسج ؿ الخركج  -15

مف شاشة الدخكؿ كالضغط عمى مكافؽ  جيزةكممة المركر كاخت ار تلسج ؿ الخركج مف جم ع األك 
كما ىك مكضح  أخرلبعد ذلؾ تظير شاشة تلسج ؿ الخركج ثـ  تـ التحك ؿ لشاشة الدخكؿ مرة 

 (.13-2في الشكؿ)

 

 ( صفحة الدخكؿ الخاصة بنظاـ الشبكة المالسمك ة الخاصة بالجامعة12-2شكؿ )

 رلسالة تلسج ؿ الخركج مف الشبكة  بنجاح( 13-2شكؿ )

http://logout.iugaza.edu.ps/
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 انفصم انثانث
 اندراساث انسابقت 

 

 

 الدراسات السابقة

 التعميق عمى الدراسات السابقة

 ما تتميز بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
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 : الدراسات السابقة
ترت با زمن ا مف االقدـ ىناؾ العد د مف الدرالسات التي تناكلت مكضكع الدرالسة ،ح ث تـ ترت بيا 

 الى االحدث حلسب تار خ النشر ك منيا:

 

 (2222)روبرت وىينديرسون دراسة  3.1
 بعنوان:

 ع نة مف المكظف ف الحككم  ف تطب ؽ عمىاختبار نمكذج قبكؿ التكنكلكج ا :

Information Technology Acceptance in a Sample of Government 
Employees: a test of the technology acceptance model. (Peter Roberts, 
Ron Henderson, 2000) 

لتفلس ر المحددات  -  TRAىك مشتؽ مف نظر ة الفعؿ المبرر  – حاكؿ نمكذج تقبؿ التكنكلكج ا 
عمميـ ، كقد  أماكفالنفلس ة للسمكؾ المكظف ف كقبكليـ الماحؽ اتجاه تكنكلكج ا المعمكمات في 

مف المكظف ف  ع نت فعمى  TAMاعم ة النفلس ة لذلؾ حلسب نمكذج قامت الدرالسة بفحص الف
الحككم  ف ذكم الخبرة في التعامؿ مع الحالسكب ، كقد قاـ المشارككف بتعبئة االلستب اف الذم 

  حتكم عمى معا ر مطكرة لسابقا كمقا س تعتمد عمى األىداؼ .
تحققت الدرالسة مف صحة ، فقد كاف متكلسطان   TAMك عمى الرغـ أف قبكؿ الملستج ب ف لنمكذج 

 .TAMككذلؾ الستيدفت الدرالسة اآلثار النظر ة كالتطب ق ة لنظر ة  TAM تطك ر نظر ة 

 

 (2223دراسة ليجريسا وآخرون ) 3.2
 بعنوان:
 لنمكذج قبكؿ التكنكلكج ا  دالستعراض ناق ؟لستخدـ الناس تكنكلكج ا المعمكماتلماذا  

Why do people use information technology? A critical review of the 
technology acceptance model. (Paul Legrisa, John Inghamb, Pierre 
Collerettec, 2003) 

، منذ اللسبع نات لساىمت نلسب ان  ةنجاحو منخفض  عدمر مكمؼ ك أف تطك ر نظـ المعمكمات إ
نظمـ المعمكمات لفيـ اعمؽ ليذه العمم ة كنتائجيا كقد تركزت الجيكد المبكرة عمى تحد د  أبحاث

، مما انتج قائمة طك مة مف العناصر  المعمكماتالعكامؿ التي تؤثر عمى لسيكلة الستخداـ نظـ 
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 أفالعكامؿ  نبغي أف  -أللسباب عمم ة-ليا ق مة عمم ة قم مة كأصبح مف الكاضح  أفالتي ثبت 
ـ اقترح  1985، في العاـ المعمكماتجم عيا في نمكذج بطر قة تلسيؿ تحم ؿ الستخداـ نظـ  تـ ت

فر د د فس نمكذج قبكؿ التكنكلكج ا لفحص دكر لسيكلة االلستخداـ المتكقعة كالمنفعة المتكقعة 
 اتالستخداـ النظاـ ) مؤشر  كاحتمال اتككلس ط ب ف خصائص النظـ )المتغ رات الخارج ة ( ، 

ر  كالذم  حتكم عمى معا   TAM2ؤخرا اقترح د فس نلسخة مطكرة مف نمكذج  م ،لمنجاح (
ما  قارب  فشخص ة كتـ اختباره بكالسطة تصام ـ طكل ة كعمكما فأف كما النمكذج ف  كضحا

النتائج غ ر  أفتظير  TAM لستخداـ االتحم مات التجر ب ة ب % مف الستخداـ نظـ التكنكلكج ا .44
 .ىناؾ عكامؿ ىامة غ ر مكجكدة في النماذج أف إلى ، كمما  ش رمؿك كاضحة بشكؿ كاأمترابطة 

نطاقا  أكلسعنمكذج  ضمف تـ  أفىك نمكذج مف د كلكف البد   TAMأف إلىكتخمص الدرالسة 
  حتكم عمى متغ رات ذات العماقة بعمم ات التغ ر الفرد ة كاالجتماع ة.

 

 (2223) جون لودراسة  3.3
 :بعنوان

 نمكذج تقبؿ التكنكلكج ا لمشبكات المالسمك ة 

Technology  Acceptance Model for Wireless Internet (June Lu 2003) 

المالسمكي عبر اليكاتؼ الذك ة مف خماؿ  نترنت( لإل TAM قكـ ىذا البحث بتطك ر نمكذج ) 
المالسمكي.  نترنتاإللكج ا ك عمؿ إطار نظرم لشرح العكامؿ التي تؤثر عمى قبكؿ الملستخدـ لتكن

مشبكات المالسمك ة ليذه الدرالسة ل( اللستنباط  بعض المزا ا  TAMكتقـك الدرالسة بمراجعة نظر ة ) 
( 3)ك( التفاص ؿ التقن ة 0)ك( االختمافات الفرد ة 0كالتي تتضمف درالسة مدل تأث ر عكامؿ: )

الثقة في الشبكات  إ جاد (5( العكامؿ االجتماع ة ك)8)ك التكنكلكج االعكامؿ الملساعدة لتقبؿ 
المالسمك ة مف كجية نظر الملستخدم ف، لسع ان لمكصكؿ إلي فاعم ة طك مة كقص رة األجؿ  

 لكج ا المالسمك ة. ك التكن لستخداـال

كقد خرجت الدرالسة بأف العكامؿ اللسابؽ ذكرىا تؤثر مباشرة عمى ثقة الملستخدـ كقابم تو لتبني  
 .يكاتؼ  الذك ةالمالسمكي عبر ال نترنتلكج ا اإلك تكن
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 (2224دراسة أونج والي ووانج ) 3.4
 بعنوان:

 العكامؿ التي تؤثر عمى قبكؿ ميندلسي نظـ التعم ـ اإللكتركني الما متزامنة في شركات التكنكلكج ا
Factors affecting engineers’ acceptance of asynchronous e-learning 
systems in high-tech companies (Ong, Lai, & Wang, 2004) 

لدرالسة  TAMإلى نمكذج  Credibilityقاـ الباحثكف بإضافة مجاؿ آخر كىك مصداق ة النظاـ 
ميندس مف لستة شركات عالم ة في  144تقبؿ الميندلس ف لمتعم ـ اإللكتركني، ح ث تـ اخت ار 

 ئج ما  مي:تا كاف كع نة لمدرالسة كقد أظيرت النتا
الكفاءة الذات ة في الحالسكب لممبحكث ف أثرت إ جاب ان في كؿ مف المنفعة المتكقعة، كلسيكلة  .1

 االلستخداـ، ب نما أثرت لسمب ان المصداق ة.

 المنفعة المتكقعة كانت أكثر العكامؿ تأث ران بشكؿ إ جابي عمى الم ؿ لمالستخداـ. .2

لمنفعة المتكقعة كالم ؿ لمالستخداـ، لسيكلة االلستخداـ أثرت بشكؿ إ جابي عمى كؿ مف ا .3
 كالمصداق ة، كما أنيا كانت العامؿ الثاني مف ح ث قكة األثر عمى الم ؿ لمالستخداـ.

 المصداق ة أثرت إ جاب ان عمى الم ؿ لمالستخداـ. .4

 

 (2225) زين وآخروندراسة  3.5
 :بعنوان

 العماقة ب ف تقبؿ تكنكلكج ا المعمكمات كمركنة المنظمات في مال ز ا
(The Relationship Between Information Technology Acceptance and 
Organizational Agility in Malysia) (Zain, Rose, Abdullah, & Masrom, 2005) 

اختبر الباحثكف تأث ر تقبؿ التكنكلكج ا كمركنة المؤلسلسات كقد اعتمدت الدرالسة عمى نمكذج تقبؿ 
. حاكؿ الباحثكف تحد د العماقة ب ف (Technology Acceptance Model TAM)التكنكلكج ا 

لسلسة القدرة تقبؿ التكنكلكج ا كمركنة المؤلسلسات كذلؾ ل ركا ك ؼ أف تقبؿ التكنكلكج ا  عطي المؤ 
المعادالت الترك ب ة لتحم ؿ الب انات، كقد أظيرت نتائج البحث  الستخداـتـ  لتككف منافلسان مرنان.

تكنكلكج ا  ممؾ أقكل تأث ر مباشر  الستخداـك  ان حق ق  ان مد ران كتنف ذ ان أف نظام 329التي تضمنت 
قعة لتكنكلكج ا المعمكمات المتك  لستخداـعمى مركنة المؤلسلسة، ب نما المنفعة المدركة كلسيكلة اال

 الستخداـالحق ق ة أك  األنظمةأثرت عمى رشاقة الشركات بطر قة غ ر مباشرة مف خماؿ 
 التكنكلكج ا. الستخداـالتكنكلكج ا كالم ؿ تجاه 
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 (2226دراسة بورتر ودونثو) 3.6
 بعنوان:

: االلستخداـد أنماط االلستخداـ عبر لسمكؾ  تحد  ةالستخداـ نمكذج تقبؿ التكنكلكج ا لتفلس ر ك ف
 اإللستخداـ المتكقعة كالد مكغراف ة لسيكلة الدكر الذم تمعبة

Using the Technology Acceptance Model to Explain How Attitudes 
Determine Internet Usage: The role of perceived access barriers and 
demographics (Elise Porter and Naveen Donthu, 2006) 

ًن كاألقؿ  نترنتالرغـ مف أف معظـ األمر ك  ف  لستخدمكف اإلعمى  فإف األشخاص األكبر لسناى
مف الج ؿ الشاب  نترنتأقؿ لإل الستخداـتعم مان كاألقم ات كذكم الدخؿ المحدكد لد يـ أنماط 
جدت لتفلس ر ىذه الفركقات كقد ك  TAMالمتعمـ. ح ث تقـك الدرالسة بإختبار نمكذج مطكر مف 

مما  ؤثر  نترنتاإل الستخداـفي تكك ف الصكرة النمط ة عف  ان معمر كالتعم ـ كالدخؿ دكر أف ل الدرالسة
المذككرة آنفان ليا تأث ر  لستخداـعمى لسمككيـ كتقبميـ ليذه الخدمات. كعمى الرغـ مف أف عكائؽ اال

جدت كالمنفعة المتكقعة ليا تأث ر أكبر. كلقد أك  لستخداـأف لسيكلة اال إالعمى تقبؿ التكنكلكج ا 
المذككرة فإنو  لسيؿ تفلس ر  لستخداـل حتكم عمى عكائؽ اال TAMالدرالسة بأنو عبر تطك ر نمكذج 

 مما  ف د المدراء كصناع القرار. نترنتاإل الستخداـأثر الفركؽ الد مكغراف ة في 

 

 (2006دراسة أونج والي ) 3.7
 :بعنوان

 كالفرؽ ب ف محدداتو الرئ لس ةفركؽ الجنس في التصكرات الملسبقة لقبكؿ التعم ـ اإللكتركني 
Gender differences in perceptions and relationships among dominants of 
e-learning acceptance. (Ong & Lai, 2006) 

حاكلت ىذه الدرالسة الستقراء نتائج بحث في التعم ـ كأنظمة المعمكمات حكؿ الحالسكب كتقبؿ 
 Technology Acceptance)تعم ـ اإللكتركني، معتمدة عمى نمكذج تقبؿ التكنكلكج ا ال

Model TAM) كقد ىدفت ىذه الدرالسة الكتشاؼ الفركؽ باالعتماد عمى متغ ر الجنس في ،
التحص ؿ كالعماقة ب ف العكامؿ الملس طرة التي تؤثر عمى تقبؿ التعم ـ اإللكتركني باالعتماد عمى 

 ذككر عامم ف في لست شركات عالم ة في تا كاف، كقد أظيرت الدرالسة 89إناث ك 67ح لػ ملس
متعم ـ لاللستخداـ ان ة كلسيكلة االلستخداـ ك أف الرجاؿ ق مكا فعال ة الكمب كتر كالمنفعة المدركة  .1

 اإللكتركني أكثر مف النلساء.
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كلسيكلة االلستخداـ بشكؿ النلساء ق َّمف أثر فعال ة الحالسكب عمى كؿ مف المنفعة المتكقعة  .2
 أكبر مف الرجاؿ.

 كاف الرجاؿ ق مكا أثر المنفعة المتكقعة في تحد د الم ؿ لمالستخداـ بشكؿ أكبر مف النلساء. .3

 النلساء ق مف أثر لسيكلة االلستخداـ المتكقعة عمى المنفعة المتكقعة بشكؿ أكبر مف الرجاؿ. .4

داـ مف كجية نظر كما الجنلس ف كانت لسيكلة االلستخداـ غ ر ذات تأث ر عمى الم ؿ لمالستخ .5
 النلساء كالرجاؿ.

ىذه النتائج جعمت الباحث ف  كصكف باألخذ في الحلسباف عامؿ الجنس في تطك ر كاختبار 
نظر ات التعم ـ اإللكتركني، كما تينىبِّو المدراء كشركاء العمؿ أف  درككا أف التعم ـ اإللكتركني مف 

 كاإلناث. الممكف أف  يدرىؾ بشكؿ مختمؼ ب ف الذككر
 

 (2227دراسة زانج نان وآخرون ) 3.8
 بعنوان:

 اختبار تجر بي مبدئي لنمكذج قبكؿ التكنكلكج ا الممتد 
Extended Information Technology Initial Acceptance Model and 
Its Empirical Test. (ZHANG Nan, GUO Xun-hua, CHEN Guo-qing, 2007) 

كما  تصؿ بيا مف نتائج عمم ة لتبني التكنكلكج ا ، تركز  TAMالستنادا الى الدرالسات في نمكذج 
قاـ الباحثكف بأجراء كقد الدرالسة عمى القبكؿ المبدئي لتكنكلكج ا كلسمكؾ الملستخدم ف في الص ف ، 

ا لطماب متعرؼ عمى تقبؿ الستخداـ النظاـ المحكلسب لتعم ـ المغة اإلنجم ز ة الكتركن لالستب اف 
في تحم ؿ   SEMنمكذج المعادلة الي كم ة  ح ث الستخدـاللسنة األكلى في كم ة إدارة األعماؿ ، 

 أككأكضحت النتائج إف معظـ العكامؿ المقترحة في النمكذج كاف ليا اثر مباشر االلستب انات، 
 ب كالبع د ، غ ر مباشر كتأث ر كب ر عمى نكا ا الملستخدم ف في تبني التكنكلكج ا عمى المدل القر 

متكنكلكج ا كلسمكؾ الملستخدم ف لالنمكذج لد و القدرة عمى تفلس ر القبكؿ المبدئي  أفكأظير البحث 
 الص ن ف .
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 (2227) شيمو يون وآخروندراسة  3.9
 بعنوان:

 حالة الشبكات المالسمك ة –شمكل ة الممائمة كنمكذج تقبؿ التكنكلكج ا في ب ئة الحالسكب ال

Convenience and TAM in a ubiquitous computing environment: The case 
of wireless LAN (Cheolho Yoon 2007 ) 

حلسب رؤ ة  التكنكلكج اكفاعم ة  لستخداـتقدـ الدرالسة فرض ات بأنو عمى الرغـ مف أف لسيكلة اال
فإف  ،التكنكلكج ا لستخداـالملستخدـ، كىي حلسب الدرالسة عكامؿ ىامة في قبكؿ تبني األفراد ال

كالفئة الملستيدفة مف  التكنكلكج العكامؿ التي تؤثر في ىذا القبكؿ تتعدد حلسب خكاص ا
. كتخمص الدرالسة الى تقد ـ ) الممائمة  ( كعامؿ  إضافي ل عكس لستخداـالملستخدم ف كب ئة اال

( في TAM) الستخداـفاعم ة تكنمكج ا المالسمكي كبشكؿ مختص تطب قات الحكلسبة اللسحاب ة عبر 
 .نترنتاألعماؿ عبر اإلب ئة 

 

 (2227) جون لو وآخروندراسة  3.12
 :بعنوان

 محددات قبكؿ خدمات ب انات اليكاتؼ المالسمك ة في الص ف

Determinants of Accepting Wireless Mobile Data Services in China (June 
lu 2007) 

ىذه الدرالسة تبحث في العكامؿ المؤثرة عمى تبني شبكة الخدمات المالسمك ة لممحمكؿ في الص ف 
مف قبؿ الملستخدم ف الص ن  ف كىـ  التكنكلكج اح ث تقكـ باختبار نمكذج تـ تطك ره لتفلس ر  تبني 

 ( : WMDS عتقدكف بأف األشخاص  شكمكف الصكرة النمط ة عمى )

 .المالسمك ةتأث ر تكنمكج ا اليكاتؼ  .1
 الميارة الذات ة في تكنمكج ا المعمكمات  .2
 الثقة في الخدمة  .3
  لستخداـالعكامؿ الملساعدة في لسيكلة اال .4
 الب ئة االجتماع ة  .5
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( كقد قاـ  WMDSالعكامؿ الخمس اللسابقة ذكرىا في إطار ) عف  حثبكقد قاـ الباحث في ال
مدل تبني الملستخدم ف  اف مشترؾ مف مدف مختمفة في الص ف ككجد 1432بجمع الب انات مف 

 .لستخداـلتكنمكج ا  عتمد عمى ما  ركنو مف  فاعم ة كلسيكلة اال
 

 (2227)وآخرون  القحطانيدراسة  3.11
 :بعنوان

 تكنكلكج ا المعمكمات في الثقافة اللسعكد ة كنمكذج تقبؿ التكنكلكج ا

Information Technology (IT) in Saudi Arabia Culture and the Acceptance 
and Use of IT. (Al-Gahtani, Hubona, & Wang, 2007) 

 Unified Theory of)التكنكلكج ا  الستخداـالنظر ة المكحدة لقبكؿ ك  الستخداـب كفكقد قاـ الباحث
Acceptance and Use of Technology UTAUT)  722ح ث كانت ع نة الملسح تبمغ 

شخصان ممف  لستخدمكف تطب قات الحالسكب كقد قامكا بفحص القكة النلسب ة إلصدار محدث مف 
"، ككجدكا أف اإلصدار المحدث  فلسر لستخداـ" ك"لسمكؾ االلستخداـالنظر ة في تحد د "الم ؿ ال

، كتكصؿ الباحثكف إلى أف لستخداـ% مف تبا ف اال42.1، كـلستخدا% مف تبا ف الم ؿ لما39.1
، ب نما ال  كجد لو عماقة بالجنس أك العمر، لستخداـتكقع األداء لد و تأث ر إ جابي عمى الم ؿ لما

، ح ث أنو مع لستخداـكما تكصمكا أ ضان إلى أف تكقع الجيد المطمكب ل س لو تأث ر عمى الم ؿ لما
 و.لستخدامأقؿ أىم ة في تكقع م ميـ ال لستخداـالسكب أصبحت لسيكلة االز ادة خبرة اللسعكد  ف بالح

 

 (2228)كيم دراسة  3.12
 :بعنوان

تبني اليكاتؼ الذك ة مف  –تك  ؼ آثار ممائمة الكظائؼ عمى تقبؿ تكنكلكج ا اليكاتؼ المالسمك ة 
 األفراد

Moderating effects of Job Relevance and Experience on mobile wireless 
technology acceptance: Adoption of a smartphone by individuals (Sang 
Hyun Kim 2008) 

ل شمؿ قابم ة الملستخدم ف لتبني تكنكلكج ا  TAMتقكـ ىذه الدرالسة عمى تكلس ع مجاؿ عمؿ 
 .المالسمكي عبر اليكاتؼ الذك ة نترنتاإل
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 تض ؼ الدرالسة عامم ف جد د ف : ك 
 .خفض التكال ؼ المتكقعة .1
 .قابم ة الشركة عمى تمك ؿ مشار ع التكنكلكج ا .2

قد دلمت ك الستب اف دعمت نتائجيا النمكذج المقترح مف قبؿ الدرالسة  280الدرالسة  ةقد جمعت ع نك 
 عمى :
 62 العكامؿ المقترحة إضافة دعمكف  آرائيـ% مف الملستيدفة. 
 المتكقع لستخداـلسيكلة االك  لستخداـكجكد عماقات قك ة ب ف فاعم ة اال. 
  اليكاتؼ الذك ة  تأثر بشكؿ ك كجكد عماقة ب ف اىتماـ الملستخدم ف بتكنكلكج ا المالسمكي

 .مباشر بمدل قابم ة الشركات عمى تمك ؿ ىذه المشار ع
 

 (2229دراسة بارك وآخرون ) 3.13
 بعنوان:

 تطب ؽ لنمكذج تقبؿ التكنكلكج ا –تقبؿ الملستخدم ف لنظاـ مكتبة إلكتركن ة في تطك ر الدكؿ 
User acceptance of a digital library system in developing countries: An 
application of the Technology Acceptance Model (Namkee Park, 2009) 

ة بكالسطة نظر ة لكتركن تعتبر ىذه الدرالسة العكامؿ التي تؤثر عمى الملستخدم ف لنظاـ المكتبة اإل
TAM معيد في أفر ق ا كآلس ا كأمر كا المات ن ة.  16الب انات مف  الستخداـداخؿ الدكؿ النام ة ب

لممكتبة ليا تأث رىا عمى  لستخداـباكتشاؼ اف لسيكلة اال قامت الدرالسةكبعد تحم ؿ ملسار الب انات 
لمتكنكلكج ا بشكؿ فعاؿ. كقد قامت الدرالسة بتحم ؿ  لستخداـالمنفعة المتكقعة مما  ؤثر عمى اال

 قدرات مختمفة مف نظاـ المكتبة في عدد مف الدكؿ كالقارات. كتظير الفركقات كاإلختمافات عبر
كالمنفعة المتكقعة  جب أخذىا  لستخداـاال لسيكلة عمى تؤثر التي الخارج ة العكامؿ أف الدرالسة

ة مما لس ؤدم لكتركن بع ف اإلعتبار كعكامؿ ىامة عند تصم ـ كبرمجة كتشغ ؿ نظـ المكتبات اإل
 تصم ـ النظاـ كآل ات الستخراجو عمى أرض الكاقع.إلى تقم ؿ التضارب ب ف 
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 (2212ديان سترونج وآخرون )دراسة  3.14
 بعنوان:

  األثر كالقبكؿ: درالسة آثار المزاج اإل جابي عمى نمكذج تقبؿ التكنكلكج ا
Affect and acceptance: Examining the effects of positive mood on the 
technology: Acceptance model. (Diane M. Strong, Soussan Djamasbi,  
Mark Dishaw, 2010) 

عمى الرغـ مف أف نمكذج تقبؿ التكنكلكج ا مرف بشكؿ عاـ، فإنو ال  فلسر دائمان لسمكؾ الملستخدـ، 
كقد دلمت الدرالسات الحد ثة عمى أف تضم ف الخصائص الفرد ة في نمكذج تقبؿ التكنكلكج ا  مكف 

بالستخداـ ىذه الدالئؿ، تقـك  كؼ التي ال  فلسرىا النمكذج لكحدهأف  حلسف لد نا فيـ تمؾ الظر 
الدرالسة بفحص أثر المزاج اإل جابي ) لسمة تؤثر بشكؿ كب ر عمى اإلدراؾ كاللسمكؾ(  عمى قبكؿ 
أنظمة دعـ القرار الذم  دعـ المياـ غ ر المؤكدة. تظير نتائج البحث أف لممزاج اإل جابي أثران 

 عـ القرار، كأف تأث ره عمى لسمكؾ الملستخدم ف ل س بلسبب تأث ر اليالة .كب ران عمى تقبؿ أنظمة د
 

 (2212)شن شان وو، وآخرون دراسة  3.15
 :بعنوان

 مقارنة ب ف نماذج بد مة –تقبؿ الملستخدم ف لمتكنكلكج ا المالسمك ة في المنظمات 
User acceptance of wireless technology in organizations: A comparison of 
alternative models (Chin-Shan Wu 2010) 

 عبر درالسة نلسخت ف مختمفت ف مف النمكذج : TAMتبحث الدرالسة مدل فاعم ة نمكذج 
 :  حتكم عمىك األصمي   TAMنمكذج 

 .المتكقعة لستخداـفاعم ة اال -1
 .المتكقعة لستخداـلسيكلة اال -2
 .تكجو الملستخدم ف -3
 .لسمكؾ الملستخدم ف في تبني التكنكلكج ا -4

ىي نلسخة مقمصة تحتكم عمى نفس العناصر بدكف العنصر   TAM الثان ة مف نمكذج النلسخة
 .( تكجو الملستخدم ف3رقـ )

 فلسر مدل تقبؿ التكنكلكج ا المالسمك ة في  TAMاكضحت النتائج اف كما النلسخت ف مف نمكج 
 .األصميTAMالمؤلسلسات مع ا جاد اف النمكذج الثاني المقمص اعطى اداء افضؿ مف نمكذج 
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 (2212)وآخرون  ديفيد ين،راسة د 3.16
 :بعنوان

 TTFك  TAMدرالسة تجر ب ة بدمج  –محددات نكا ا الملستخدم ف في تبني التكنكلكج ا المالسمك ة 

Determinants of users’ intention to adopt wireless technology: An 
empirical study by integrating TTF with TAM (David C. Yen 2010) 

 Task-Technologyنمكذج ك (  TAMالبحث  درس امكان ة اخت ار نمكذج  جمع ما ب ف )ىذا 
Fit- TTF  تكنمكج ا  لستخداـبخصكص فيـ المحددات التي تؤثر عمى ن ة كلسمكؾ الملستخدـ ال

المالسمك ة في المؤلسلسات. كتركز الدرالسة عمى المؤلسلسات كالشركات العاممة في مجاؿ  نترنتاإل
( TAMاليكاتؼ الذك ة. ىذا كقد أكضحت نتائج البحث أف )  الستخداـة بلكتركن التجارة اإل

 حسب اآلتي : افج د افذج( ىما نمك TTF)ك
 لستخداـتؤثر عمى لسمكؾ الملستخدـ ال  الستخداـكما النمكذج ف بيما مركنة كلسيكلة   أوال :

 .المالسمك ة التكنكلكج ا
( تلساعد عمى التنبؤ بمدل TTF) المياـك (   TAMالخصائص التكنمكج ة في نمكذجي ) ثانيا :

المتكقع  مف قبؿ الملستخدم ف  لستخداـعمى لسيكلة اال  التكنكلكج اممائمة النمكذج ف كخصائص 
 .حلسب الدرالسة

 :( TTF)ك(  TAMىناؾ عماقة كب رة ب ف النمكذج ف  ) ثالثا :
(TTF ىك أداة لتكقع ن ة الملستخدم ف في تبني: )المالسمك ة في المؤلسلسات  تـ  التكنكلكج ا

نفلسيا مع لسيكلة  التكنكلكج اكتفاص ؿ   التكنكلكج اتحد دىا بمدل ممائمة المياـ التي تقكـ بيا 
  كالفاعم ة حلسب ما رؤ ة الملستخدـ. لستخداـاال

 

 (2212) سانشيز وىيورسدراسة  3.17
 :بعنوان

 TAMالعكامؿ المحفزة التي تؤثر في العمؿ عمى المكدؿ بالستخداـ 
Motivational factors that influence the acceptance of Moodle using TAM 
(Sánchez & Hueros, 2010) 

كذلؾ  TAMلنمكذج  Technocal Supportقاـ الباحثكف بإضافة مجاؿ آخر كىك الدعـ الفني 
 ان طالب 226لسة عمى ع نة مككنة مف مككدؿ، كقد تمت الدرا لستخداـلدرالسة مدل قبكؿ الطمبة ال

 ، كقد أظيرت النتائج ما  مي:Huelvaمف طمبة إدارة األعماؿ في جامعة ىك مفا 
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 ، كالمنفعة المتكقعة.لستخداـالدعـ الفني لد و تأث ر إ جابي كمباشر عمى لسيكلة اال .1
 لد يا تأث ر إ جابي كمباشر عمى المنفعة المتكقعة. لستخداـلسيكلة اال .2
 المتكقعة لد يا تأث ر إ جابي عمى الم ؿ لمنظاـ.المنفعة  .3
 .لستخداـالم ؿ لمنظاـ لد و تأث ر إ جابي كمعنكم عمى اال .4

 

 (2012دراسة إيسكوبار ومونج ) 81.8
 :بعنوان

 دارة األعماؿؿ تكنكلكج ا المكدؿ مف قبؿ طمبة إقبك 
(The acceptance of Moodle technology by business administration 
students) (Escobar-Rodriguez & Monge-Lozano, 2012) 

قاـ الباحثاف في ىذا البحث بدرالسة تقبؿ طمبة إدارة األعماؿ لمعمؿ عمى تقن ة مككدؿ، ح ث قاما 
لدرالسة م ؿ الطماب اللستخداـ مككدؿ كمنصة عمؿ  TAMبتطك ر نمكذج بااللستناد إلى نمكذج 

تعم ـ كالتعمـ، كقد ركزت الدرالسة عمى تحد د العكامؿ التي تؤثر عمى م ؿ لتحلس ف عمم ة ال
الطماب اللستخداـ مككدؿ ح ث تناكلت لستة عكامؿ كىي: المنفعة المدركة لأللساتذة، التكافق ة 
المدركة مع مياـ الطماب، التدر ب، المنفعة المدركة، لسيكلة االلستخداـ المدركة، الم ؿ 

 طالب مف طمبة تخصص إدارة األعماؿ. 162لستبانة عمى لمالستخداـ، كقد كزعت اال
 كقد تكصؿ الباحثاف إلى أف:

ىناؾ عماقة مكجبة ب ف لسيكلة االلستخداـ المتكقعة كب ف المنفعة المتكقعة، كلكف ىذه  .1
العماقة ل لست ذات داللة إحصائ ة، كقد فلسر الباحثاف ذلؾ بأف النتائج اعتمدت عمى 

الطماب المشمكل ف بالدرالسة تعكدكا عمى الستخداـ منصات حق قة أف الغالب ة العظمى مف 
( كالتي تشابو 162طالب مف  153الحالسكب االجتماع ة مثؿ ف لسبكؾ كتك تر كغ رىا )

منصة مككدؿ، كلذلؾ كانت لسيكلة االلستخداـ بالنلسبة ليـ ل لست ذات شأف، كبناءن عم و 
رة في التعامؿ مع الحالسكب تكقعكا أف تككف العماقة أقكل بالنلسبة لمذ ف ل س لد يـ خب

 ح ث  ركزكف عمى لسيكلة االلستخداـ.

أكدت النتائج كجكد عماقة مكجبة ذات داللة إحصائ ة ب ف لسيكلة االلستخداـ كالم ؿ  .2
لمالستخداـ، كقد فلسر الباحثاف ذلؾ بأف العمؿ عمى منصة مككدؿ ال  شكؿ تحد ان كب ران 

نصات مشابية مثؿ ف لسبكؾ كتك تر لمطمبة ح ث أف األغمب ة العظمى منيـ تعمؿ عمى م
 كما لسبؽ ذكره.
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أظيرت النتائج أ ضان أف ىناؾ عماقة مكجبة دالة إحصائ ان ب ف تكافق ة مككدؿ مع مياـ  .3
الطماب كب ف لسيكلة االلستخداـ، ح ث أف التكافؽ ب ف مياـ الطماب كب ف ب ئة مككدؿ قد 

ى مكاءمة كظائؼ الطماب مع  لساىـ في إدراؾ لسيكلة االلستخداـ، كىذه تدعك المدرلس ف إل
ب ئة مككدؿ خماؿ عمم ة تصم ـ الملساؽ الدرالسي عمى مككدؿ لضماف تفاعؿ الطماب 

 بشكؿ أكبر مع الملساؽ.

خمافان لتكقعات الباحث ف، ال تكجد عماقة ذات داللة إحصائ ة ب ف تكافق ة مككدؿ مع مياـ  .4
قاكمة الطماب لمتغ  ر قد ال الطماب كب ف المنفعة المدركة، كقد فلسر الباحثاف ذلؾ بأف م

تككف لسبب جكىرم لماىتماـ بالستغماؿ منصة مككدؿ، ح ث أنو أح انان مقاكمة التغ  ر 
تؤدم إلى أف الملستخدم ف ال  درككف منفعة التكنكلكج ا إذا لـ تكف تتكافؽ مع الطر قة 

اكمة التي  حبكف العمؿ بيا أك نمط عمميـ، كح ث أف الطماب غالبان ما  ككنكف أقؿ مق
لمتغ  ر مف المجمكعات األخرل ألنو مف اللسيؿ عم يـ التعامؿ مع منصات مثؿ منصة 

 مككدؿ.

أظيرت النتائج أ ضان أف ىناؾ عماقة مكجبة ب ف المنفعة المدركة لممدرلس ف كب ف كؿ مف  .5
 المنفعة المدركة كالم ؿ لمالستخداـ.

التدر ب كالمنفعة المدركة  ب نت نتائج الدرالسة أف ىناؾ عماقة مكجبة دالة إحصائ ان ب ف .6
كأنو ال تكجد عماقة دالة إحصائ ان ب ف التدر ب كلسيكلة االلستخداـ، بمعنى أف التدر ب ال 
 حلسف لسيكلة الستخداـ مككدؿ كقد فلسر الباحثاف ذلؾ بأنو قد  ككف راجع إلى حق قة أف 

يـ أقدر الطمبة معتاد ف عمى الستخداـ منصات الك ب، فيـ ل لسكا بحاجة لمتدر ب ح ث أن
 كألسرع مف غ رىـ لتعمـ تقن ات الحالسكب الحد ثة.

 (2212) مغصيب أبودراسة  3.19
 :بعنوان

: دراسة حالة  لكترونيالعوامل المؤثرة عمى تقبل المدرسين لمعمل عمى نظام موودل لمتعميم اإل 
 (21.2 ،ة ) أبو مغصيبسالميفي الجامعة اإل

في ىذه الدرالسة عمى التعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة عمى تقبؿ المدرلس ف لمعمؿ عمى نظاـ 
Moodel جكدة النظاـ  –جكدة الخدمة  –متمثمة في ) جكدة المعمكمات  ،ةلسمام في الجامعة اإل

( ح ث تـ بدا ة التحقؽ  لستخداـلسيكلة اال –المنفعة المتكقعة  –الرضا  –الثقة  –الدعـ الفني  –
جكد ىذه العكامؿ كؿ عمى حدة ثـ تـ ق اس مدل ارتباط كؿ عامؿ مع العامؿ المؤثر عم و مف ك 
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الذم ك الذم تـ االلستناد في اعداده إلى نمكذج تاـ  -كذلؾ عمى حلسب نمكذج الدرالسة المقترح ك
 لستخداـ.االك  لستخداـالم ؿ لماك اللسيكلة ك  درس العماقة ب ف المنفعة المتكقعة 

قد اظيرت نتائج الدرالسة أف العكامؿ ك  ،مدرلسان بالجامعة 146الدرالسة عمى تـ تكز ع الستمارة ك 
كما اظيرت أف المنفعة المتكقعة  ،ةلسمام في الجامعة اإل Moodelجم عيا متحققة في نظاـ  

 .النظاـ يمف أىـ العكامؿ تحققان ف
مى ز ادة العمؿ عك  ،لكتركنيالتعم ـ اإل الستخداـقد أكصى الباحث عمى نشر الكعي بأىم ة ك 

التعم ـ  الستخداـمعنك ان عمى ك االىتماـ بالتدر ب كما أكصى باعتماد آل ة لتحف ز المدرلس ف ماد ان 
 .Moodelالعمؿ عمى تعر ب الشرح المدمج مع برنامج ك  ،لكتركنياإل
 

 (2212)دونج مان، وآخرون دراسة  3.22
 :بعنوان

 IPTVأثر جكدة نظـ المعمكمات كجكدة الكلسائط عمى نكا ا الستخداـ 

The Impact of Information System Quality and Media Quality on the 
Intention to Use IPTV(Lee Dong-Man, 2012) 

(. IPTVالتمفز كف )ك  نترنتبركتكككؿ اإل الستخداـتتناكؿ ىذه الدرالسة العكامؿ المؤثرة عمى م كؿ 
نمكذج نجاح نظاـ  (DeLone  &Mclean) ( TAMنمكذج قبكؿ التكنكلكج ا ) الستخداـب

المعمكمات، فإف ىذه الدرالسة تحقؽ في آثر جكدة نظـ المعمكمات )جكدة المعمكمات، جكدة 
مف  نترنتالبث التمفز كني عبر اإل الستخداـالنظاـ، كجكدة الخدمة( كجكدة كلسائؿ اإلعماـ عمى 

النمكذج  لست الدرالسةدر . لستخداـالمتكقعة، كن ة اال لستخداـح ث المنفعة المتكقعة، لسيكلة اال
. كتش ر النتائج إلى أف IPTV مف ملستخدمي 222ب انات الملسح مف  المقترح مف خماؿ درالسة

جكدة المعمكمات كجكدة الخدمة، كجكدة كلسائؿ اإلعماـ ليا تأث رات ميمة عمى المنفعة المتكقعة 
المتكقعة. كمع  داـلستخكأف جكدة المعمكمات كجكدة كلسائؿ اإلعماـ ليا آثار كب رة عمى لسيكلة اال

. كباإلضافة إلى ذلؾ،  نظر لستخداـلـ  تـ ا جاد اثر كاضح  لجكدة النظاـ عمى لسيكلة اال ذلؾ،
، IPTV لستخداـ ؤثر ذلؾ  عمى الم ؿ الك  ،بأنيا تؤثر عمى المنفعة المتكقعة لستخداـالى لسيكلة اال

كأظير  ،IPTV نترنتخدمات البث التمفز كني عبر اإل الستخداـمما شجع الستقرار كمكثكق ة 
 بجكدة عال ة. نترنتخدمات البث التمفز كني عبر اإل
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 التعميق عمى الدراسات السابقة:

 مف خماؿ الدرالسات اللسابقة  تب ف التالي:

  لـ  جد الباحث أم بحث محمي أك عربي  تناكؿ العكامؿ المؤثرة عمى تقبؿ الشبكة المالسمك ة
 مم زة لمدرالسة الحال ة. مف كجية نظر الطمبة، كىذا  عطي أىم ة

  التكنكلكج ا في التعم ـ، كما ب نت العكامؿ ذات  الستخداـب نت معظـ الدرالسات اللسابقة أىم ة
 في تق  ـ قبكؿ الفئة الملستيدفة لمتكنكلكج ا. األىم ة

  كآخركف درالسة جكف لكتكصمت بعض الدرالسات مثؿ (June Lu 2007) ، كدرالسة د ف د  ف
 Lee Dong-Man)كدرالسة دكنج ماف كآخركف ، (David C. Yen, 2010) كآخركف

، ب نما أظيرت درالسة القحطاني إلى لستخداـعمى اال لستخداـ، بأف ىناؾ أثر للسيكلة اال(2012
ح ث لـ تعد  لستخداـلد يا تأث ر أقؿ أك أنيا غ ر ذات تأث ر عمى اال لستخداـأف لسيكلة اال
الحالسكب بشكؿ كب ر في اآلكنة األخ رة  لستخداـ ذات شأف كب ر مع انتشارصعكبة اال
 و.الستخدامكلسيكلة 

  جكف لك أظيرت بعض الدرالسات مثؿ درالسة(June Lu, 2003) ، نثكك كد بكتركدرالسة 
(Elise Porter and Naveen Donthu, 2006) أف العكامؿ الد مكغراف ة تؤثر عمى ،

ب نما أظيرت درالسة أبك  المالسمكي، نترنتكاإل نترنتالملستخدم ف في تبني تكنكلكج ا اإل
القحطاني بأنو ال  كجد أثر ب ف الذككر كاإلناث عمى الملستخدم ف في تبني درالسة ك  ،مغص ب
 التكنكلكج ا. الستخداـ

 لستخداـأظيرت بعض الدرالسات أف الدعـ الفني لو تأث ر إ جابي كمباشر عمى لسيكلة اال 
 كالمنفعة المتكقعة مثؿ درالسة لسانلس ة كى كرس

 مثؿ درالسة  لستخداـلدرالسات اللسابقة كجكد عماقة قك ة ب ف فاعم ة كلسيكلة االأظيرت بعض ا
 جكف لك كك ـ.
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 الدراسات السابقة: نع تتميز بو الدراسة الحالية ام
تعتبر الدرالسة األكلى مف نكعيا التي تدرس عكامؿ تقبؿ العمؿ عمى الشبكة المالسمك ة في 

لمعرفة العكامؿ المؤثرة عمى تقبؿ الطمبة لمعمؿ عمى الجامعات الفملسط ن ة، ح ث تلسعى الدرالسة 
 ة.لسمام الشبكة المالسمك ة في الجامعة اإل

 

الشبكة المالسمك ة في الجامعة مف خماؿ تلسم ط  الستخداـكتعمؿ ىذه الدرالسة عمى ز ادة اإلىتماـ ب
ظر ت ف الضكء عمى العكامؿ التي تؤثر بقبكؿ الطمبة لمعمؿ عم يا. كما أف الدرالسة دمجت ب ف ن

ح ث درلست ىذه  ( نجاح نظـ المعمكمات المحدث D&M ) ، كنمكذج(TAM)كىما نمكذج 
الدرالسة عكامؿ جكدة المعمكمات كجكدة الخدمة كجكدة النظاـ باإلضافة إلى المنفعة المتكقعة 

 كالدعـ الفني في نمكذج كاحد. لستخداـكلسيكلة اال
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5.  
6.  

  انفصم انرابع .7

 انطرٌقت واإلجراءاث .8
 

 مقدمة

 الدراسة منيجية

 الدراسة أسموب

 الدراسة مجتمع وعينة

 أداة الدراسة

 ستبانةاالصدق 

 ستبانةثبات اال

 المستخدمة في الدراسة حصائيةاإل المعالجات
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     مقدمة:
جراءاتيا محكرا رئ لس ا  تـ مف خمالو  .9 الجانب التطب قي مف  إنجازتعتبر منيج ة الدرالسة كا 

الدرالسة، كعف طر قيا  تـ الحصكؿ عمى الب انات المطمكبة إلجراء التحم ؿ اإلحصائي لمتكصؿ 
إلى النتائج التي  تـ تفلس رىا في ضكء أدب ات الدرالسة المتعمقة بمكضكع الدرالسة، كبالتالي تحقؽ 

 األىداؼ التي تلسعى إلى تحق قيا. 
الدرالسة، ككذلؾ أداة الدرالسة كع نة كمجتمع  متبعج النيلممتناكؿ ىذا الفصؿ كصفا ح ث  .14

، كمدل صدقيا كثباتيا. كما  تضمف كصفا إعدادىا كك ف ة بنائيا كتطك رىاالملستخدمة كطر قة 
ك نتيي الفصؿ ، كأدكات جمع الب انات لمدرالسةأداة الدرالسة،  تصم ـفي  الستخدمتلإلجراءات التي 
 مي كصؼ  الب انات كالستخماص النتائج، كف مالتي الستخدمت في تحم ؿ ا حصائ ةبالمعالجات اإل
 ليذه اإلجراءات.

11.  

  :الدراسة منيجية
الدرالسة كفؽ المنيج الكصفي التحم مي ككنو األنلسب في درالسة الظكاىر االجتماع ة  جرت

 .كاالنلسان ة ك نالسب الظاىرة محؿ البحث
 

 :الدراسة أسموب
كاألىداؼ التي تلسعى إلى تحق قيا فقد الستخدـ المنيج الكصفي بناءا عمى طب عة الدرالسة 

التحم مي، كالذم  عتمد عمى درالسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع ك يتـ بكصفيا كصفا دق قا ك عبر 
عنيا تعب را ك ف ا ككم ا، كما ال  كتفي ىذا المنيج عند جمع المعمكمات المتعمقة بالظاىرة مف أجؿ 

قاتيا المختمفة، بؿ  تعداه إلى التحم ؿ كالربط كالتفلس ر لمكصكؿ إلى الستقصاء مظاىرىا كعما
 الستنتاجات  بني عم يا التصكر المقترح بح ث  ز د بيا رص د المعرفة عف المكضكع.

 

 :مصادر المعمومات
 مف مصادر المعمكمات كىما: افنكع كقد الستخدـ خماؿ الدرالسة

كالمراجع العرب ة كاألجنب ة ذات العماقة، تتمثؿ في الكتب ك المصادر الثانوية:. . .12
كالدكر ات كالمقاالت كالتقار ر، كاألبحاث كالدرالسات اللسابقة التي تناكلت مكضكع الدارلسة، 

 المختمفة. نترنتكالبحث كالمطالعة في مكاقع اإل
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كأداة رئ لسة لمدرالسة،  لستبانةجمع الب انات األكل ة مف خماؿ اال تـ: المصادر األولية. 2 .13
ليذا الغرض.صمم  ت خص صا ن

14.  
 :عينة الدراسةمجتمع و 

ة بجم ع  لسمام ماب كطالبات الجامعة اإلمف ط مجتمع الدرالسة  تككف :الدراسة مجتمع
 .كطالبة ان ( طالب 19261تخصصاتيـ كالبالغ عددىـ ) 

حلسب الجنس، ح ث تـ تكز ع ع نة الستطماع ة  كانت ع نة الدرالسة طبق ة عشكائ ة :الدراسة عينة
. كبعد التأكد مف لستبانةالختبار االتلساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي كثبات اال الستبانة 44حجميا 

 الستردادعمى مجتمع الدرالسة كقد تـ  الستبانة 414لماختبار تـ تكز ع  لستبانةصدؽ كلسمامة اال
 %.92الستردادبنلسبة  الستبانة 379

 

 أداة الدراسة:
درالسة  - العكامؿ المؤثرة عمى تقبؿ الطمبة لمعمؿ عمى الشبكة المالسمك ة" "حول  استبانةتم إعداد 

 .ةلسمام حالة الجامعة اإل
 الدارسة من قسمين رئيسين: استبانةتتكون 

الجنس، الدرجة العمم ة، الكم ة، كىك عبارة عف المعمكمات العامة عف الملستج ب )القسم األول: 
الملستكل الدرالسي، عدد المرات التي الستخدـ الطالب ف يا الشبكة المالسمك ة في التخصص، 

 (.الجامعة خماؿ شير

 مجاالت: 7فقرة، مكزع عمى  42، ك تككف مف مجاالت الدراسةكىك عبارة عف  القسم الثاني:
 ( فقرات.6، ك تككف مف )المنفعة المتوقعةالمجال األول: 
 ( فقرات.6ك تككف مف ) ،ستخدامسيولة االالمجال الثاني: 
 ( فقرات.6، ك تككف مف )جودة المعموماتالمجال الثالث: 
 ( فقرات.6، ك تككف مف )جودة الخدمةالمجال الرابع: 

 ( فقرات.5، ك تككف مف )جودة النظامالمجال الخامس: 
 ( فقرات.7، ك تككف مف )الدعم الفنيالمجال السادس: 
 ( فقرات.6) ، ك تككف مفستخداماالالمجال السابع: 
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مق اس ل كرت الخمالسي لق اس الستجابات المبحكث ف لفقرات االلستب اف حلسب جدكؿ  الستخداـتـ 
(4-1:) 

 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي.-4جدول )

 مكافؽ بشدة مكافؽ محا د  غ ر مكافؽ غ ر مكافؽ بشدة االلستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة
 

" كبذلؾ  ككف الكزف النلسبي في ىذه الحالة  مكافؽ بشدةغ ر ( لمالستجابة " 1ار الدرجة ) اختتـ 
 % كىك  تنالسب مع ىذه االلستجابة.24ىك

 ستبانةصدق اال

التأكد مف صدؽ  تـما كضعت لق السو، كقد  لستبانةأف تق س ألسئمة اال لستبانة قصد بصدؽ اال
 بطر قت ف: لستبانةاال

                      صدق المحكمين "الصدق الظاىري": -1
في اإلدارة  متخصصان  12مف المحكم ف تألفت مف  عمى مجمكعة لستبانةعرض اال بعد

إجراء تـ المحكم ف  ك بناءان عمى آراء (، 1كتكنكلكج ا المعمكمات كألسماء المحكم ف بالممحؽ رقـ )
ما  مـز مف حذؼ كتعد ؿ في ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ خرج االلستب اف في صكرتو 

 (.3حؽ رقـ )انظر المم -النيائ ة 

 صدق المقياس: -2
 Internal Validityأوال: االتساق الداخمي 

مع المجاؿ الذم تنتمي  لستبانة قصد بصدؽ االتلساؽ الداخمي مدل اتلساؽ كؿ فقرة مف فقرات اال
مف خماؿ حلساب معاممات االرتباط ب ف  لستبانةحلساب االتلساؽ الداخمي لماتـ ىذه الفقرة، كقد  إل و

 كالدرجة الكم ة لممجاؿ نفلسو. لستبانةكؿ فقرة مف فقرات مجاالت اال
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" كالدرجة  المنفعة المتكقعة( معامؿ االرتباط ب ف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 2-4جدكؿ ) كضح 
 α= 4045 ة الكم ة لممجاؿ، كالذم  ب ف أف معاممات االرتباط المب نة دالة عند ملستكم معنك 

 كبذلؾ  عتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لق السو.

 (2-4جدول )

 " والدرجة الكمية لممجال المنفعة المتوقعةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.000* 756. .الشبكة المالسمك ة  رفع مف ملستكل التحص ؿ العممي الستخداـ  .1

2.  
 األكاد ميالفراغ ك كقت الفراغ  أثناءالشبكة المالسمك ة مف د  الستخداـ عتبر 

  .في الجامعة
.723 *0.000 

 0.001* 481. .الدرالسة أثناءتعتبر خدمة الشبكة المالسمك ة مف دة   .3

 0.000* 606. .الشبكة المالسمك ة  ز د التكاصؿ مع الي ئة التدر لس ة الستخداـ  .4

 0.000* 747.  .الشبكة المالسمك ة  رفع مف كفاءة التعم ـ الستخداـ  .5

 0.000* 664. .المصادر التعم م ة إلىالشبكة المالسمك ة  لسيؿ الكصكؿ  الستخداـ  .6

 .α=0.5.االرتباط داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة  *

" كالدرجة  لستخداـلسيكلة اال( معامؿ االرتباط ب ف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 3-4جدكؿ ) كضح 
كبذلؾ  α= 4045الكم ة لممجاؿ، كالذم  ب ف أف معاممات االرتباط المب نة دالة عند ملستكم معنك ة 

  عتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لق السو.
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 (8-4جدول )

 " والدرجة الكمية لممجال ستخدامسيولة االمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.000* 702.  . عتبر الدخكؿ إلى الشبكة المالسمك ة م لسر مف حالسكبي المحمكؿ  .1

 0.000* 723.  .ىاتفي المحمكؿ عتبر الدخكؿ عمى الشبكة المالسمك ة م لسر مف   .2

 0.000* 723. .اشعر بالتفاعؿ مع الشبكة المالسمك ة  .3

لىك الخركج مف ك الستط ع التحكـ في الدخكؿ   .4  0.000* 653.  .الشبكة المالسمك ة ا 

5.  
العمؿ عم يا  عتبر لسيما ك تعمـ طرؽ الدخكؿ إلى الشبكة المالسمك ة 

  .بالنلسبة لي
.560 *0.000 

6.  
الشبكة المالسمك ة بلسبب كجكد شبكت ف لمجامعة  الستخداـأكاجو صعكبة في 

 .خارج ةك داخم ة 
.513 *0.000 

 .α=0.5.االرتباط داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة  *

 

" كالدرجة جكدة المعمكمات ( معامؿ االرتباط ب ف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 4-4جدكؿ ) كضح 
كبذلؾ  α= 4045االرتباط المب نة دالة عند ملستكم معنك ة الكم ة لممجاؿ، كالذم  ب ف أف معاممات 
  عتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لق السو.

  



 

 45 

 

 (4-4جدول )

 والدرجة الكمية لممجال جودة المعمومات" معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

1.  
المعمكمات المتاحة في الشبكة المالسمك ة في الكقت   مكف الحصكؿ عمى

 .المنالسب
.633 *0.000 

 0.000* 632.  .تعتبر المعمكمات المكجكدة في الشبكة المالسمك ة مف دة بالنلسبة لي  .2

3.  
 مكف الحصكؿ عمى المعمكمات المازمة في الجامعة مف خماؿ الشبكة 

 .المالسمك ة
.759 *0.000 

4.  
مف خماؿ الشبكة  نترنتمف اإل أر داحصؿ عمى المعمكمات التي 

 .المالسمك ة
.722 *0.000 

5.  
 عتبر تبادؿ المعمكمات مف خماؿ الشبكة المالسمك ة لسر عا كال  كجد 

 .تأخ ر
.560 *0.000 

 0.000* 539. .ال  كجد ق كد عمى الشبكة المالسمك ة لمكصكؿ لممكاقع المتاحة عالم ان   .6

 .α=0.5.االرتباط داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة  *

" كالدرجة الكم ة  جكدة الخدمة( معامؿ االرتباط ب ف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 5-4جدكؿ ) كضح 
كبذلؾ  عتبر  α= 4045لممجاؿ، كالذم  ب ف أف معاممات االرتباط المب نة دالة عند ملستكم معنك ة 

 المجاؿ صادؽ لما كضع لق السو.
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 (5-4جدول )

 " والدرجة الكمية لممجال جودة الخدمةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.003* 413.  .خارج مباني الجامعة قك ةك الشبكة المالسمك ة داخؿ  إشارة  .1

 0.000* 538. .التصفح كلسرعة حجـ عمى ق كد  كجد ال  .2

 0.003* 415.  . ت ح نظاـ الشبكة المالسمك ة نكع مف الخصكص ة  .3

4.  
عندما ارغب في العمؿ عمى الشبكة المالسمك ة تككف دائما متكفرة كال  كجد 

 .انقطاع لمخدمة
.468 *0.001 

 0.001* 480. األماف.تكفر الشبكة المالسمك ة متطمبات   .5

 0.002* 445. .بدؿ كؿ الجامعة األماكفأفضؿ ترك ز التغط ة عمى بعض   .6

 .α=0.5.االرتباط داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة  *

 

" كالدرجة الكم ة جكدة النظاـ ( معامؿ االرتباط ب ف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 6-4جدكؿ ) كضح 
كبذلؾ  عتبر  α= 4045لممجاؿ، كالذم  ب ف أف معاممات االرتباط المب نة دالة عند ملستكم معنك ة 

 المجاؿ صادؽ لما كضع لق السو.
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 (6-4جدول )

 " والدرجة الكمية لممجال جودة النظاممعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.000* 536. .عدد الخطكات المطمكبة لمدخكؿ عمى الشبكة المالسمك ة  عتبر قم مان   .1

2.  
نظاـ الشبكة المالسمك ة  لستج ب بلسرعة خماؿ لساعات الذركة في العمؿ 

  .ال كمي
.813 *0.000 

 0.000* 774. .داخؿ المباني شارةاإل تمتع نظاـ الشبكة المالسمك ة في الجامعة بقكة   .3

 0.000* 659.  .خارج المباني شارةاإل تمتع نظاـ الشبكة المالسمك ة في الجامعة بقكة   .4

 0.000* 747.  . غطي نظاـ الشبكة المالسمك ة جم ع مرافؽ الجامعة  .5

 .α=0.5.االرتباط داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة  *

 

" كالدرجة الكم ة  الدعـ الفني( معامؿ االرتباط ب ف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 7-4جدكؿ ) كضح 
كبذلؾ  عتبر  α= 4045لممجاؿ، كالذم  ب ف أف معاممات االرتباط المب نة دالة عند ملستكم معنك ة 

 المجاؿ صادؽ لما كضع لق السو.
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 (7-4جدول )

 " والدرجة الكمية لممجال الدعم الفنيمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

1.  
حمكال كاضحة لجم ع المشاكؿ التي تكاجيني في العمؿ عمى الشبكة  أجد

 .المالسمك ة
.555 *0.000 

2.  
مف حؿ المشاكؿ التي تكاجيني مف خماؿ التكاصؿ مع الدعـ  أتمكف
  .الفني

.709 *0.000 

 0.000* 754. .الشبكة المالسمك ة إلىالدعـ الفني  قدـ شرحا كاضحا لك ف ة الكصكؿ   .3

 0.000* 583. .الشبكة المالسمك ة تقدـ شرحا كاضحا لمعناصر المكجكدة بيا  .4

 0.000* 643.  . لسرك مف الكصكؿ لشرح عف الشبكة المالسمك ة بلسيكلة  أتمكف  .5

 0.000* 731. .قر ب مف الطمبةك مكاتب الدعـ الفني مكجكدة في مكاف منالسب   .6

7.  
حميا "نظاـ دعـ فني" دكف الذىاب ك  كجد نظاـ آلي لمتبم غ عف المشاكؿ 

 .لمكاف الدعـ الفني
.763 *0.000 

 .α=0.5.االرتباط داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة  *

" كالدرجة الكم ة  لستخداـاال( معامؿ االرتباط ب ف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 8-4جدكؿ ) كضح 
كبذلؾ  عتبر  α= 4045لممجاؿ، كالذم  ب ف أف معاممات االرتباط المب نة دالة عند ملستكم معنك ة 

 المجاؿ صادؽ لما كضع لق السو.
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 (8-4جدول )

 " والدرجة الكمية لممجال ستخداماالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.006* 387. األح اف.الشبكة المالسمك ة في كث ر مف  الستخداـب أقكـ  .1

 0.000* 602. .منتظـ في الملستقبؿ ألساسالشبكة المالسمك ة عمى  الستخداـب أقكـلسكؼ   .2

 0.003* 419.  .الشبكة المالسمك ة في الجامعة الستخداـعمى  اآلخر ف أكصي  .3

 0.000* 744.  .خارج الجامعةك الستخدـ الشبكة المالسمك ة داخؿ   .4

 0.000* 594.  .الستخدـ الشبكة المالسمك ة داخؿ الجامعة  .5

 0.000* 772.  .الستخدـ الشبكة المالسمك ة خارج الجامعة  .6

 .α=0.5.االرتباط داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة  *
 

 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

 عتبر الصدؽ البنائي أحد مقا  س صدؽ األداة الذم  ق س مدل تحقؽ األىداؼ التي تر د األداة 
 .لستبانةالكصكؿ إل يا، ك ب ف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدرالسة بالدرجة الكم ة لفقرات اال

عند دالة إحصائ ان  لستبانة( أف جم ع معاممات االرتباط في جم ع مجاالت اال9-4 ب ف جدكؿ )
 صادقو لما كضع لق السو. لستبانةكبذلؾ  عتبر جم ع مجاالت اال α= 4045ملستكم معنك ة 
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 (9-4جدول )

 ستبانةوالدرجة الكمية لال ستبانةمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اال

 المجال م

معامل 
 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

(Sig.)  

 0.001* 472. الدعـ الفني.  .1

 0.001* 482. .المنفعة المتكقعة  .2

 0.000* 740. .لستخداـلسيكلة اال  .3

 0.000* 573. .جكدة المعمكمات  .4

 0.000* 697. .جكدة الخدمة  .5

 0.000* 644. .جكدة النظاـ  .6

 0.000* 510. .لستخداـاال  .7

 .α=4045االرتباط داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة *              
 

 :Reliability ستبانةثبات اال

أكثر مف  لستبانةنفس النت جة لك تـ إعادة تكز ع اال لستبانةأف تعطي ىذه اال لستبانة قصد بثبات اال
 عني االلستقرار في نتائج  لستبانةأف ثبات اال أخرلمرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة 

عدة مرات خماؿ فترات  األفرادكعدـ تغ  رىا بشكؿ كب ر ف ما لك تـ إعادة تكز عيا عمى  لستبانةاال
 زمن ة مع نة.
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 الدرالسة مف خماؿ: الستبانةتحقؽ مف ثبات ال تـك 

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

 ي ، ككانت النتائج كما ىي مب نة فانةػلستباخ لق اس ثبات االػػػطر قة ألفا كركنب تالستخدم

 (.14-4)جدكؿ

 (14-4جدول )
 ستبانةكرونباخ لقياس ثبات اال معامل ألفا

 المجال م
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.866 0.750 6 الدعـ الفني.  .1

 0.836 0.700 6 .المنفعة المتكقعة  .2

 0.836 0.699 6 .لستخداـلسيكلة اال  .3

 0.821 0.674 6 .جكدة المعمكمات  .4

 0.865 0.748 5 .جكدة الخدمة  .5

 0.888 0.788 7 .جكدة النظاـ  .6

 0.794 0.631 6 .لستخداـاال  .7

 0.914 0.835 42 جميع المجاالت 

 = الجذر الترب عي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ الصدؽ الذاتي*     

( أف ق مة معامػؿ ألفػا كركنبػاخ مرتفعػة لكػؿ مجػاؿ 14-4كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
(. ككػػػذلؾ ق مػػػػة 0.835) لسػػػػتبانةلجم ػػػع فقػػػرات اال بمغػػػػتب نمػػػا ( 0.631,0.788ح ػػػث تتػػػراكح بػػػػ ف )
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لجم ػػػع فقػػػرات  بمغػػػت ب نمػػا (0.794،0.888مرتفعػػػة لكػػػؿ مجػػاؿ ح ػػػث تتػػػراكح بػػػ ف ) الصػػدؽ الػػػذاتي
 مرتفع. الثبات ( كىذا  عنى أف0.914) لستبانةاال

تأكػد مػف ال بعػد ( قابمػة لمتكز ػع3في صكرتيا النيائ ػة كمػا ىػي فػي الممحػؽ ) لستبانةتككف االبذلؾ ك 
الدرالسػػة كصػػماح تيا لتحم ػػؿ النتػػائج كاإلجابػػة عمػػى ألسػػئمة الدرالسػػة كاختبػػار  السػػتبانةصػػدؽ كثبػػات 

 فرض اتيا.
 

 :المستخدمة في الدراسة حصائيةالمعالجات اإل

 Statistical Package forمػف خػماؿ برنػامج التحم ػؿ اإلحصػائي  لسػتبانةتفر ػغ كتحم ػؿ االتػـ 

the Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبػار  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test لسػمرنكؼ-اختبػار ككلمجػكركؼ السػتخداـتػـ 
فػػي جػػدكؿ ، ككانػػت النتػػائج كمػػا ىػػي مب نػػة مػػا إذا كانػػت الب انػػات تتبػػع التكز ػػع الطب عػػي مػػف عدمػػو

(4-11.) 

 (..-4جدول )

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  المجال
(Sig.) 

 0.295 الدعـ الفني.

 0.530 .المنفعة المتكقعة

 0.512 .لستخداـلسيكلة اال

 0.614 .جكدة المعمكمات

 0.857 .جكدة الخدمة

 0.957 .جكدة النظاـ

 0.444 .لستخداـاال

 0.860 ستبانةجميع مجاالت اال
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ت مجػػػاالجم ػػػع ل (.Sig)( أف الق مػػػة االحتمال ػػة 11-4جػػدكؿ )كاضػػح مػػػف النتػػائج المكضػػػحة فػػػي 
0.05ملسػتكل الداللػة مػف  أكبػرالدرالسة كانت   تبػع  تالمجػاال يػذهكبػذلؾ فػإف تكز ػع الب انػات ل 

 االختبارات المعمم ة لإلجابة عمى فرض ات الدرالسة.  الستخداـلس تـ  ح ثالتكز ع الطب عي، 
 

 التالية: حصائيةاألدوات اإل استخدامتم 

النلسب المئك ة كالتكرارات كالمتكلسط الحلسابي:  لستخدـ ىذا األمر بشػكؿ ألسالسػي ألغػراض  -1
 . الدرالسة ع نةفي كصؼ  تـ االلستفادة منيا معرفة تكرار فئات متغ ر ما ك 

 .لستبانةلمعرفة ثبات فقرات اال، (Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ) -2
 لسػػتخدـ  K-S) )  :Kolmogorov-Smirnov Test لسػػمرنكؼ - ككلمجػػكركؼاختبػػار  -3

 .ما إذا كانت الب انات تتبع التكز ع الطب عي مف عدمو ىذا االختبار لمعرفة

( لق اس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط ب رلسكف ) -4
و لحلسػػاب االتلسػػاؽ السػػتخدام. كقػػد تػػـ درالسػػة العماقػػة بػػ ف متغ ػػر فىػػذا االختبػػار عمػػى  قػػـك 

 ، كالعماقة ب ف المتغ رات.لستبانةالداخمي كالصدؽ البنائي لما

( لمعرفػة مػػا إذا كانػػت متكلسػػط درجػػة االلسػػتجابة T-Test) فػػي حالػػة ع نػػة كاحػػدة Tاختبػار  -5
و لمتأكػػد مػػف السػػتخدامأـ زادت أك قمػػت عػػف ذلػػؾ. كلقػػد تػػـ  3قػػد كصػػمت إلػػي الح ػػاد كىػػي 

 .لستبانةلكؿ فقرة مف فقرات االداللة المتكلسط 

( لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف Independent Samples T-Test) فػػي حالػػة ع نتػػ ف Tاختبػػار  -6
 ب ف مجمكعت ف مف الب انات الملستقمة.  إحصائ ةذات داللة  تىناؾ فركقا

( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبػػار تحم ػػؿ التبػػا ف األحػػادم  -7
بػ ف ثػماث مجمكعػات أك أكثػر مػف  إحصػائ ةلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقػات ذات داللػة 

 الب انات.
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5.  
 

 انفصم اخلامس .6

  حتهٍم انبٍاناث واختبار فرضٍاث اندراست  .7
 

 
 مقدمة

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المعمومات العامة.

 .ستبانةاالتحميل فقرات 

 الدراسة. فرضيات اختبار

الشبكة  ستخدامالمقترحات التي تساعد في جذب الطالب ال

 الالسمكية في الجامعة.
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 :مقدمة
 تضمف ىذا الفصؿ عرضان لتحم ؿ الب انات كاختبار فرض ات الدرالسة، كذلؾ مف 

كالتي تـ التكصؿ إل يا  لستبانةألسئمة الدرالسة كالستعراض أبرز نتائج اال مىخماؿ اإلجابة ع
الجنس، )مف خماؿ تحم ؿ فقراتيا، كالكقكؼ عمى متغ رات الدرالسة التي اشتممت عمى 

الدرجة العمم ة، الكم ة، التخصص، الملستكل الدرالسي، عدد المرات التي الستخدـ 
لذا تـ إجراء المعالجات في الجامعة خماؿ شير(،  ةالملستج ب ف يا الشبكة المالسمك 

ـز حبرنامج ال الستخداـإذ تـ  ،الدرالسة الستبانةلمب انات المتجمعة مف  حصائ ةاإل
لمحصكؿ عمى نتائج الدرالسة التي لس تـ  (SPSS)لمدرالسات االجتماع ة  حصائ ةاإل

 عرضيا كتحم ميا في ىذا الفصؿ. 
 

 :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المعمومات العامة
  المعمكمات العامةكفؽ  لخصائص ع نة الدرالسة كف ما  مي عرض

 

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  (:.-5جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 46.7 177 ذكر

 53.3 202 أنثى

 100.0 379 المجموع

 %53.3ب نمػػا ذكػػكر،  مػػف ع نػػة الدرالسػػة% 46.7مػػا نلسػػبتو ( أف 1-5 تضػػح مػػف جػػدكؿ )
 .مراعاة أف عدد الطالبات أكبر مف عدد الطماب في الجامعةتـ  ،إناث
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 :عينة الدراسة حسب الدرجة العمميةتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب الدرجة العمميةتوزيع  (:2-5جدول )

 النسبة المئوية % العدد الدرجة العممية
 96.6 366 طالب بكالكر كس

 1.1 4 طالب دبمكـ عالي

 2.4 9 طالب ماجلست ر

 100.0 379 المجموع

 طػػػماب بكػػػالكر كس، الدرالسػػػة مػػػف ع نػػػة% 96.6( أف مػػػا نلسػػػبتو 2-5) تضػػػح مػػػف جػػػدكؿ 
كذلػؾ ألف طػماب البكػالكر كس  ،طػماب ماجلسػت ر %2.4طماب دبمكـ عػالي، ب نمػا  1.1%

 عددىـ أكبر مف طماب الماجلست ر كالدبمـك العالي بكث ر.
 

 :عينة الدراسة حسب الكميةتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب الكميةتوزيع  (:8-5جدول )

 النسبة المئوية % العدد الكمية
 1.8 7 أصكؿ د ف

 6.4 24 اآلداب

 25.3 96 الترب ة

 7.4 28 الشر عة كالقانكف

 9.5 36 العمـك

 25.3 96 اليندلسة

تجارةال  68 17.9 

المعمكمات اتكنكلكج   6 1.6 

 4.7 18 تمر ض

 100.0 379 المجموع
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  درلسػكف فػي كم ػة أصػكؿ الػد ف، الدرالسػة مػف ع نػة% 1.8( أف مػا نلسػبتو 3-5) تضح مػف جػدكؿ 
%  درلسػكف فػي 7.4، كاليندلسػة %  درلسػكف فػي كم ػة الترب ػة25.3 درلسكف في كم ػة اآلداب،  6.4%

% 1.6%  درلسػكف فػي كم ػة التجػارة، 17.9%  درلسكف في كم ة العمكـ، 9.5كم ة الشر عة كالقانكف، 
ح ػث أف أعػداد  ،%  درلسػكف فػي كم ػة التمػر ض4.7 درلسكف في كم ة تكنكلكج ا المعمكمات، ب نمػا 
 الطماب في الكم ات ممثؿ نلسب ان في الع نة.

 

 :عينة الدراسة حسب المستوى الدراسيتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب المستوى الدراسيتوزيع  (:4-5جدول )

المئوية %النسبة  العدد المستوى الدراسي  

 35.1 133 األكؿ

 23.0 87 الثاني

 16.1 61 الثالث

 21.6 82 الرابع 

 4.2 16 الخامس

 100.0 379 المجموع

أجابكا أنيـ في الملستكل الدرالسي  الدرالسة مف ع نة% 35.1( أف ما نلسبتو 4-5) تضح مف جدكؿ 
% فػػي 21.6% فػػي الملسػػتكل الدرالسػػي الثالػػث، 16.1فػػي الملسػػتكل الدرالسػػي الثػػاني،  %23.0 األكؿ،

ح ػػث أف أكبػػر  ،أجػػابكا أنيػػـ فػػي الملسػػتكل الدرالسػػي الخػػامس %4.2الملسػػتكل الدرالسػػي الرابػػع، ب نمػػا 
 عدد لطمبة الجامعة في الملستكل الدرالسي األكؿ.
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فععي  ةعععدد المععرات التععي اسععتخدم المسععتجيب فييععا الشععبكة الالسععمكيعينععة الدراسععة حسععب توزيععع  -
 :خالل شير الجامعة
 

في  ةعدد المرات التي استخدم المستجيب فييا الشبكة الالسمكي (:5-5جدول )
 الجامعة خالل شير

عدد المرات التي استخدم المستجيب فييا 
في الجامعة خالل شير ةالشبكة الالسمكي  

 العدد
النسبة 

 المئوية %

 14.2 54 لـ ألستخدـ

 21.4 81 مرات 1-5

 14.5 55 مرات 6-10

 10.0 38 مرة 11-15

 39.8 151 مرة 15أكثر مف 

 100.0 379 المجموع

أجابكا أنيـ لـ  لستخدمكا الشبكة  مف ع نة الدرالسة% 14.2ما نلسبتو ( أف 5-5 تضح مف جدكؿ )
% الستخدمكىا مف 14.5مرات،  5-1الستخدمكىا مف  %21.4، في الجامعة خماؿ شير ةالمالسمك 

 15% الستخدمكىا أكثر مف 39.8مرة، ب نما  15-11% الستخدمكىا مف 10.0مرات،  .6-1
  .مرة

% مػػػف الع نػػػة كىػػػذه 85ح ػػػث أف نلسػػػبة الطػػػماب الػػػذ ف السػػػتخدمكا الشػػػبكة المالسػػػمك ة خػػػماؿ شػػػير 
%، كىذا  دؿ عمى أف 3908مرة  15النلسبة مرتفعة نلسب ان، كنلسبة الذ ف الستخدمكا الشبكة أكثر مف 

% نقر بػػػان مػػػف 44كف الشػػػبؾ المالسػػػمك ة بشػػػكؿ شػػػبو  ػػػكمي تصػػػؿ إلػػػى نلسػػػبة الطمبػػػة الػػػذ ف  لسػػػتخدم
 الحالي لمشبكة. لستخداـالع نة، كىذا  عطي مؤشر ج د لما
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:تحميل فقرات الدراسة  

لمعرفة ما ( لع نة كاحدة Tاالختبارات المعمم ة )اختبار الستخداـتـ  لستبانةلتحم ؿ فقرات اال
  أـ ال. 3كىي  الح ادإذا كانت متكلسط درجة االلستجابة قد كصمت إلي درجة 

حلسب مق اس  درجة الح ادكىي تقابؿ  3متكلسط درجة اإلجابة  لساكم  :الفرضية الصفرية
 ل كرت الملستخدـ.

 .3متكلسط درجة اإلجابة ال  لساكم  :الفرضية البديمة

فإنػو ال  مكػف رفػض الفرضػ ة الصػفر ة ك كػكف فػي  (0.05أكبػر مػف  Sig) Sig > 0.05إذا كانػت 
درجػة الح ػاد حػكؿ الظػاىرة مكضػع الدرالسػة ال  ختمػؼ جكىر ػان عػف  األفػرادىذه الحالة متكلسػط آراء 

( ف ػػتـ رفػػض الفرضػػ ة الصػػفر ة كقبػػكؿ 0.05أقػػؿ مػػف  Sig) Sig < 0.05أمػػا إذا كانػػت  ،3كىػى 
كفي ىػذه  ،3كىى درجة الح اد  ختمؼ جكىر ان عف  األفرادالفرض ة البد مة القائمة بأف متكلسط آراء 

كىػى درجػة الح ػاد الحالة  مكف تحد ػد مػا إذا كػاف متكلسػط اإلجابػة  ز ػد أك  ػنقص بصػكرة جكىر ػة 
مكجبػة فمعنػاه أف المتكلسػط الحلسػابي ق مػة االختبػار . كذلؾ مػف خػماؿ ق مػة االختبػار فػإذا كانػت 3

 كالعكس صح ح.درجة الح اد لإلجابة  ز د عف 
 

 " المنفعة المتوقعة تحميل فقرات مجال " -
درجة الح اد لمعرفة ما إذا كانت متكلسط درجة االلستجابة قد كصمت إلي  Tاختبار  الستخداـتـ 

 (.6-5النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال.  3كىى 
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 (6-5جدول )

 " المتوقعةالمنفعة لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  مكف الستخماص ما  مي:6-5مف جدكؿ )

المصادر  إلىالشبكة المالسمك ة  لسيؿ الكصكؿ  الستخداـ "اللسادلسة لمفقرة المتكلسط الحلسابي  -
، ق مة %85.53 ( أم أف المتكلسط الحلسابي النلسبي5)الدرجة الكم ة مف  4.28لساكم "   التعم م ة

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائ ان  0.000تلساكم  (Sig).الق مة االحتمال ة كأف  29.21ختباراال
0.05عند ملستكل داللة   ، مما  دؿ عمى أف متكلسط درجة االلستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف

 كىذا  عني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد الع نة عمى ىذه الفقرة.  3كىى درجة الح اد 

 ـ
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1. 
الشبكة الالسلكية يرفع من مستوى  استخدام

 التحصيل العلمي0
3.45 68.97 7.43 *0.000 5 

2. 
الشبكة الالسلكية مفيد أثناء  استخداميعتبر 

 األكاديمي في الجامعة0الفراغ ووقت الفراغ 
4.19 83.85 25.77 *0.000 2 

3. 
تعتبر خدمة الشبكة الالسلكية مفيدة أثناء 

 الدراسة0
3.38 67.55 6.23 *0.000 6 

4. 
الشبكة الالسلكية يزيد التواصل مع  استخدام

 الهيئة التدريسية0
3.62 72.34 10.72 *0.000 4 

5. 
الشبكة الالسلكية يرفع من كفاءة  استخدام
 التعليم0

3.81 76.29 15.75 *0.000 3 

6. 
الشبكة الالسلكية يسهل الوصول إلى  استخدام

 المصادر التعليمية0
4.28 85.53 29.21 *0.000 1 

  0.000* 21.67 75.77 3.79 جًيغ فقزاخ انًجال يؼا   

 .المتكلسط الحلسابي داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة * 
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لساكم "   الدرالسة أثناءتعتبر خدمة الشبكة المالسمك ة مف دة  " الثالثة لمفقرةالمتكلسط الحلسابي  -
الق مة االحتمال ة كأف  ،6.23، ق مة االختبار %67.55أم أف المتكلسط الحلسابي النلسبي  3.38
.(Sig)  0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائ ان عند ملستكل داللة  0.000تلساكم  ، مما

كىذا  عني أف  3كىى درجة الح اد عف  زاد دؿ عمى أف متكلسط درجة االلستجابة ليذه الفقرة قد 
 مكافقة مف قبؿ أفراد الع نة عمى ىذه الفقرة.  ىناؾ

، كأف المتكلسط الحلسابي النلسبي 3.79بشكؿ عاـ  مكف القكؿ بأف المتكلسط الحلسابي  لساكم  -
لذلؾ  0.000تلساكم  (Sig).الق مة االحتمال ة كأف  ،21.67 ق مة االختبار%، 75.77 لساكم 

0.05" داؿ إحصائ ان عند ملستكل داللة  المنفعة المتوقعة"    عتبر مجاؿ  ، مما  دؿ عمى
كىذا  عني أف  3كىى درجة الح اد أف متكلسط درجة االلستجابة ليذا المجاؿ  ختمؼ جكىر ان عف 

 عمى فقرات ىذا المجاؿ.  أفراد الع نةىناؾ مكافقة مف قبؿ 
 

أشاركا إلى أنو  كجد عدة منافع لمشبكة المالسمك ة كمنيا بأنيا الملست ج ب ف ذلؾ إلى أف  ك رجع
التحص ؿ العممي كمف دة في كقت الفراغ األكاد مي كأثناء الدرالسة كأنيـ ترفع مف ملستكل 

 تكاصمكف مع الي ئة التدر لس ة بشكؿ ج د مف خماؿ الشبكة المالسمك ة كتلساعدىـ في بحثيـ 
 العممي مف خماؿ الكصكؿ إلى مصادر تعم م ة متعددة.

 & ,Zain, Rose, Abdullah) كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدرالسات كدرالسة ز ف كآخركف 

Masrom, 2005)،  كدرالسة لسانش ز كى كرس(Sánchez & Hueros, 2010). 
 

 " ستخدامسيولة االتحميل فقرات مجال "  -
 3كىى درجة الح اد لمعرفة ما إذا كانت متكلسط درجة االلستجابة قد كصمت  Tاختبار  الستخداـتـ 

 (.7-5النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال.
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  (7-5جدول )
 " ستخدامسيولة االلكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

0.05المتكلسط الحلسابي داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة *  . 

 (  مكف الستخماص ما  مي:7-5مف جدكؿ )

العمؿ عم يا ك تعمـ طرؽ الدخكؿ إلى الشبكة المالسمك ة  "الخاملسة لمفقرة المتكلسط الحلسابي  -
 ( أم أف المتكلسط الحلسابي النلسبي5)الدرجة الكم ة مف  3.99لساكم "    عتبر لسيما بالنلسبة لي

لذلؾ تعتبر ىذه  0.000تلساكم  (Sig).الق مة االحتمال ة كأف  ،19.31االختبار  ، ق مة79.79%
0.05الفقرة دالة إحصائ ان عند ملستكل داللة   ، مما  دؿ عمى أف متكلسط درجة االلستجابة ليذه

كىذا  عني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد الع نة عمى ىذه   3كىى درجة الح اد الفقرة قد زاد عف 
 الفقرة. 

 

الشبكة المالسمك ة بلسبب  الستخداـأكاجو صعكبة في  "اللسادلسة  لمفقرةالمتكلسط الحلسابي  -
 م أف المتكلسط الحلسابي النلسبيأ 3.07 لساكم"   خارج ةك كجكد شبكت ف لمجامعة داخم ة 

لذلؾ تعتبر ىذه  0.147تلساكم  (Sig).الق مة االحتمال ة كأف  ،1.05االختبار ، ق مة 61.43%
0.05دالة إحصائ ان عند ملستكل داللة غ ر الفقرة   ، مما  دؿ عمى أف متكلسط درجة االلستجابة

  .3كىى درجة الح اد عف  ال  ختمؼ جكىر اليذه الفقرة 
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 3 0.000* 8.09 70.29 3.51 يعتبر الدخول إلى الشبكة الالسلكية ميسر من حاسوبي المحمول0   .1

 5 0.000* 3.90 65.20 3.26 يعتبر الدخول على الشبكة الالسلكية ميسر من هاتفي المحمول0   .2

 4 0.000* 9.56 70.16 3.51 اشعر بالتفاعل مع الشبكة الالسلكية0  .3

إلى الشبكة الالسلكية0 والخروج من واستطيع التحكم في الدخول   .4  3.68 73.66 12.77 *0.000 2 

5.  
العمل عليها يعتبر سهال بالنسبة وتعلم طرق الدخول إلى الشبكة الالسلكية 

 لي0
3.99 79.79 19.31 *0.000 1 

6.  
الشبكة الالسلكية بسبب وجود شبكتين للجامعة  استخدامأواجه صعوبة في 

خارجية0وداخلية   
3.07 61.43 1.05 0.147 6 

  0.000* 14.81 70.15 3.51 جميع فقرات المجال معا   
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، كأف المتكلسط الحلسابي 3.51بشكؿ عاـ  مكف القكؿ بأف المتكلسط الحلسابي  لساكم   -
 0.000تلساكم  (Sig).الق مة االحتمال ة كأف  ،14.81االختبار %، ق مة 70.15النلسبي  لساكم 

0.05داؿ إحصائ ان عند ملستكل داللة  " ستخدامسيولة اال"  لذلؾ  عتبر مجاؿ  ، مما  دؿ
كىذا  عني  3كىى درجة الح اد عمى أف متكلسط درجة االلستجابة ليذا المجاؿ  ختمؼ جكىر ان عف 

 أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد الع نة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

 

ذلؾ إلى أف طرؽ الدخكؿ كالخركج مف الشبكة المالسمك ة لسيمة كم لسرة كالذم زاد مف  ك رجع
ب نما كجكد  ،الحالسكب كتطب قاتو الستخداـ، أ ضان ز ادة معرفة الطماب في لستخداـلسيكلة اال

شبكت ف في الجامعة شبكة داخم ة كشبكة خارج ة  كجد بعض الصعكبة كاإلرباؾ لدل الطماب في 
 مف الشبكة. الدخكؿ كالخركج

 Cheolho Yoon)كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدرالسات اللسابقة كدرالسة ش مك  كف كآخركف 

 (David C. Yen 2010)كدرالسة درالسة د ف د  ف، كآخركف  ( 2007

 " جودة المعموماتتحميل فقرات مجال "  -

درجػػة الح ػػاد لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكلسػػط درجػػة االلسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػي  Tاختبػػار  السػػتخداـتػػـ 
 (.8-5النتائج مكضحة في جدكؿ ) .3كىى 
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 (8-5جدول )

 " جودة المعمومات لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

0.05المتكلسط الحلسابي داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة *  . 

 الستخماص ما  مي:(  مكف 8-5مف جدكؿ )

تعتبر المعمكمات المكجكدة في الشبكة المالسمك ة مف دة بالنلسبة  " الثان ةلمفقرة المتكلسط الحلسابي  -
، ق مة %77.20 ( أم أف المتكلسط الحلسابي النلسبي5)الدرجة الكم ة مف  3.86لساكم "   لي

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائ ان  0.000تلساكم  (Sig).الق مة االحتمال ة كأف  ،19.84 االختبار
0.05عند ملستكل داللة   ، عف مما  دؿ عمى أف متكلسط درجة االلستجابة ليذه الفقرة قد زاد

 كىذا  عني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد الع نة عمى ىذه الفقرة.   3كىى درجة الح اد 

عتبر تبادؿ المعمكمات مف خماؿ الشبكة المالسمك ة لسر عا   " الخاملسةلمفقرة المتكلسط الحلسابي  -
 ،3.47- ، ق مة االختبار%55.83أم أف المتكلسط الحلسابي النلسبي  2.79 لساكم"   كال  كجد تأخ ر

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائ ان عند ملستكل  0.000تلساكم  (Sig).الق مة االحتمال ة كأف 
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1 
الالسلكية في يمكن الحصول على المعلومات المتاحة في الشبكة 

 الوقت المناسب0
3.35 66.97 6.14 *0.000 4 

 1 0.000* 19.84 77.20 3.86 تعتبر المعلومات الموجودة في الشبكة الالسلكية مفيدة بالنسبة لي0  2

3 
يمكن الحصول على المعلومات الالزمة في الجامعة من خالل الشبكة 

 الالسلكية0
3.82 76.48 16.63 *0.000 3 

4 
من خالل الشبكة  نترنتعلى المعلومات التي أريد من اإلاحصل 

 الالسلكية0
3.85 77.04 16.82 *0.000 2 

5 
يعتبر تبادل المعلومات من خالل الشبكة الالسلكية سريعا وال يوجد 

 تأخير0
2.79 55.83 -3.47 *0.000 6 

 5 0.194 0.86- 58.93 2.95 ال يوجد قيود على الشبكة الالسلكية للوصول للمواقع المتاحة عالميا 0 6

  0.000* 12.49 68.82 3.44 جميع فقرات المجال معا   
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0.05داللة   ، عف درجة  انخفضمما  دؿ عمى أف متكلسط درجة االلستجابة ليذه الفقرة قد
 مكافقة مف قبؿ أفراد الع نة عمى ىذه الفقرة. غ ر كىذا  عني أف ىناؾ   3كىى الح اد 

، كأف المتكلسط الحلسابي النلسبي 3.44بشكؿ عاـ  مكف القكؿ بأف المتكلسط الحلسابي  لساكم  -
لذلؾ  عتبر  0.000تلساكم  (Sig).الق مة االحتمال ة كأف  ،12.49 %، ق مة االختبار68.82 لساكم 
0.05عند ملستكل داللة  إحصائ ان  داؿ " جودة المعمومات " مجاؿ  ، مما  دؿ عمى أف متكلسط

كىذا  عني أف ىناؾ مكافقة  3كىى عف درجة الح اد المجاؿ  ختمؼ جكىر ان  درجة االلستجابة ليذا
 المجاؿ. أفراد الع نة عمى فقرات ىذامف قبؿ 

إل يا مف خماؿ الشبكة المالسمك ة الملست ج ب ف المعمكمات التي  مكف كصكؿ  أف ذلؾ إلى ك رجع
ب نما  حدث بطئ في الشبكة كبعض  نترنتمف دة ليـ لسكاء كانت مف شبكة الجامعة أك مف اإل

 الق كد المكجكدة عمى الشبكة المالسمك ة.

(، كدرالسة 0100كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدرالسات اللسابقة كدرالسة أبك مغص ب )
 .(Lee Dong-Man 2012)دكنج ماف، كآخركف  

 

 " جودة الخدمة تحميل فقرات مجال " -
درجػػة الح ػػاد  لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكلسػػط درجػػة االلسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػي Tاختبػػار  السػػتخداـتػػـ 

 (.9-5النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال.   3كىى 
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 (9-5جدول )

 " جودة الخدمة "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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خارج يثاَي انجايؼح قىيح. وانشثكح انالصهكيح داخم  إشارج 1  2.57 51.34 -7.22 *0.000 5 

 3 0.000* 5.66- 53.19 2.66 ال يىجذ قيىد ػهى دجى وصزػح انتصفخ. 2

 1 0.000* 6.69 67.47 3.37 يتيخ َظاو انشثكح انالصهكيح َىع يٍ انخصىصيح.  3

4 
ػُذيا ارغة في انؼًم ػهى انشثكح انالصهكيح تكىٌ دائًا يتىفزج وال 

 يىجذ اَقطاع نهخذيح.
2.37 47.37 -11.01 *0.000 6 

 2 0.000* 6.77 67.37 3.37 تىفز انشثكح انالصهكيح يتطهثاخ األياٌ. 5

 4 0.000* 5.77- 51.49 2.57 أفضم تزكيز انتغطيح ػهى تؼض األياكٍ تذل كم انجايؼح. 6

  0.000* 5.07- 56.42 2.82 جًيغ فقزاخ انًجال يؼا   

0.05المتكلسط الحلسابي داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة *  . 

 (  مكف الستخماص ما  مي:9-5مف جدكؿ )

لساكم "    ت ح نظاـ الشبكة المالسمك ة نكع مف الخصكص ة "الثالثة لمفقرة المتكلسط الحلسابي  -
كأف  6.69ق مة االختبار ،%67.47 ( أم أف المتكلسط الحلسابي النلسبي5)الدرجة الكم ة مف  3.37

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائ ان عند ملستكل داللة 0.000 تلساكم  (Sig).الق مة االحتمال ة 
0.05  ، 3كىى درجة الح اد مما  دؿ عمى أف متكلسط درجة االلستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 

 الع نة عمى ىذه الفقرة.كىذا  عني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد 

عندما ارغب في العمؿ عمى الشبكة المالسمك ة تككف دائما  " الرابعة لمفقرةالمتكلسط الحلسابي  -
، ق مة %47.37أم أف المتكلسط الحلسابي النلسبي  2.37لساكم "   متكفرة كال  كجد انقطاع لمخدمة

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائ ان  0.000 تلساكم (Sig).الق مة االحتمال ة كأف  11.01-االختبار 
0.05عند ملستكل داللة   ، انخفضمما  دؿ عمى أف متكلسط درجة االلستجابة ليذه الفقرة قد 

 مكافقة مف قبؿ أفراد الع نة عمى ىذه الفقرة.غ ر  كىذا  عني أف ىناؾ 3كىى درجة الح اد عف 
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، كأف المتكلسط الحلسابي النلسبي 2.82 الحلسابي  لساكم بشكؿ عاـ  مكف القكؿ بأف المتكلسط -
لذلؾ  عتبر  0.000 تلساكم (Sig).الق مة االحتمال ة كأف  5.07- %، ق مة االختبار56.42 لساكم 
0.05" داؿ إحصائ ان عند ملستكل داللة  جودة الخدمة " مجاؿ  مما  دؿ عمى أف متكلسط ،

غ ر كىذا  عني أف ىناؾ  3كىى درجة الح اد درجة االلستجابة ليذا المجاؿ  ختمؼ جكىر ان عف 
  مكافقة مف قبؿ أفراد الع نة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

داخؿ كخارج المباني كرفع الق كد  شارةذلؾ إلى أف الملست ج ب ف  حتاجكف إلى تقك ة اإل ك رجع
المكضكعة عمى حجـ كلسرعة التصفح كعدـ قطع خدمة الشبكة المالسمك ة في بعض األح اف 

ب نما  رل الملست ج ب ف أف الشبكة المالسمك ة  ،الشبكة المالسمك ة في بعض األماكف إشارةكضعؼ 
 (.2012ص ب )كاختمفت ىذه النتائج مع درالسة أبك مغ تكفر ليـ الخصكص ة كاألماف.

   

 " جودة النظام تحميل فقرات مجال " -

درجػػة الح ػػاد لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكلسػػط درجػػة االلسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػي  Tاختبػػار  السػػتخداـتػػـ 
 (.14-5النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 3كىى 
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 (1.-5جدول )

 " النظام جودة لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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.ػذد انخطىاخ انًطهىتح نهذخىل ػهى انشثكح انالصهكيح يؼتثز قهيال   1  3.46 69.22 7.50 *0.000 1 

2 
انؼًم َظاو انشثكح انالصهكيح يضتجية تضزػح خالل صاػاخ انذروج في 

  .انيىيي
2.69 53.71 -5.06 *0.000 5 

.داخم انًثاَي شارجاإليتًتغ َظاو انشثكح انالصهكيح في انجايؼح تقىج  3  3.03 60.54 0.43 0.333 2 

 4 0.003* 2.73- 56.63 2.83  .خارج انًثاَي شارجاإليتًتغ َظاو انشثكح انالصهكيح في انجايؼح تقىج  4

 3 0.022* 2.02- 57.49 2.87  .انالصهكيح جًيغ يزافق انجايؼحيغطي َظاو انشثكح  5

  0.278 0.59- 59.51 2.98 جًيغ فقزاخ انًجال يؼا   

0.05المتكلسط الحلسابي داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة *  . 

 

 (  مكف الستخماص ما  مي:14-5مف جدكؿ )

الخطكات المطمكبة لمدخكؿ عمى الشبكة المالسمك ة  عدد " األكلى لمفقرةالمتكلسط الحلسابي  -
، %69.22 ( أم أف المتكلسط الحلسابي النلسبي5)الدرجة الكم ة مف  3.46لساكم "    عتبر قم مان 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تلساكم  (Sig).الق مة االحتمال ة كأف  ،7.50 ق مة االختبار
0.05إحصائ ان عند ملستكل داللة   ، مما  دؿ عمى أف متكلسط درجة االلستجابة ليذه الفقرة قد

 كىذا  عني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد الع نة عمى ىذه الفقرة.  3كىى درجة الح اد عف زاد 

نظاـ الشبكة المالسمك ة  لستج ب بلسرعة خماؿ لساعات الذركة  " الثان ةلمفقرة المتكلسط الحلسابي  -
- ، ق مة االختبار%53.71أم أف المتكلسط الحلسابي النلسبي  2.69 لساكم"   العمؿ ال كميفي 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائ ان عند  0.000تلساكم  (Sig).الق مة االحتمال ة كأف  ،5.06
0.05ملستكل داللة   ، عف  انخفضمما  دؿ عمى أف متكلسط درجة االلستجابة ليذه الفقرة قد
 مكافقة مف قبؿ أفراد الع نة عمى ىذه الفقرة. غ ر كىذا  عني أف ىناؾ  3كىى درجة الح اد 
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، كأف المتكلسط الحلسابي النلسبي 2.98 بشكؿ عاـ  مكف القكؿ بأف المتكلسط الحلسابي  لساكم -
لذلؾ  عتبر  0.278تلساكم  (Sig).الق مة االحتمال ة كأف  ،0.59- %، ق مة االختبار59.51 لساكم 
0.05عند ملستكل داللة  إحصائ ان  داؿغ ر  " جودة النظام "مجاؿ   ، مما  دؿ عمى أف

ذلؾ  ك رجع ،3كىى درجة الح اد  ختمؼ جكىر ان عف ال المجاؿ  متكلسط درجة االلستجابة ليذا
إلى أنو  حدث بطئ في إلستجابة الشبكة المالسمك ة خماؿ لساعات الذركة كعدـ تغط ة نظاـ 

 الشبكة المالسمك ة إلى جم ع مرافؽ الجامعة.

 Lee Dong-Man)كاتفقت الدرالسة مع بعض الدرالسات اللسابقة كدرالسة دكنج ماف، كآخركف  
 (.2012، ف ما اختمفت مع درالسة أبك مغص ب )(2012
 

 

 " الدعم الفني فقرات مجال " تحميل -

درجػػة الح ػػاد لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكلسػػط درجػػة االلسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػي  Tاختبػػار  السػػتخداـتػػـ 
 (.11-5النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال.   3كىى 
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 (..-5جدول )

 " الدعم الفني "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1 
دهىال واضذح نجًيغ انًشاكم انتي تىاجهُي في انؼًم ػهى  أجذ

.انشثكح انالصهكيح  
2.98 59.63 -0.35 0.364 4 

2 
يٍ دم انًشاكم انتي تىاجهُي يٍ خالل انتىاصم يغ انذػى  أتًكٍ

  .انفُي
2.84 56.86 -3.02 *0.001 6 

.انشثكح انالصهكيح إنىانذػى انفُي يقذو شزدا واضذا نكيفيح انىصىل  3  3.08 61.56 1.44 0.075 3 

.انشثكح انالصهكيح تقذو شزدا واضذا نهؼُاصز انًىجىدج تها 4  3.25 64.96 4.85 *0.000 1 

 2 0.000* 3.59 63.91 3.20  .يضزويٍ انىصىل نشزح ػٍ انشثكح انالصهكيح تضهىنح  أتًكٍ 5

.قزية يٍ انطهثحويكاتة انذػى انفُي يىجىدج في يكاٌ يُاصة  6  2.85 57.07 -2.60 *0.005 5 

7 
دهها "َظاو دػى فُي" دوٌ ويىجذ َظاو آني نهتثهيغ ػٍ انًشاكم 

.انذهاب نًكاٌ انذػى انفُي  
2.71 54.27 -4.96 *0.000 7 

  0.368 0.34- 59.75 2.99 جًيغ فقزاخ انًجال يؼا   

0.05المتكلسط الحلسابي داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة *  . 

 (  مكف الستخماص ما  مي:11-5مف جدكؿ )

"  الشبكة المالسمك ة تقدـ شرحا كاضحا لمعناصر المكجكدة بيا" الرابعة لمفقرة المتكلسط الحلسابي  -
 ، ق مة االختبار%64.96 ( أم أف المتكلسط الحلسابي النلسبي5)الدرجة الكم ة مف  3.25لساكم  

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائ ان عند ملستكل 0.000 تلساكم  (Sig).الق مة االحتمال ة كأف  4.85
0.05داللة   ، درجة الح اد مما  دؿ عمى أف متكلسط درجة االلستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف
 كىذا  عني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد الع نة عمى ىذه الفقرة. 3كىى 

 

حميا "نظاـ دعـ فني" ك  كجد نظاـ آلي لمتبم غ عف المشاكؿ  " اللسابعة لمفقرةالمتكلسط الحلسابي  -
، ق مة %54.27أم أف المتكلسط الحلسابي النلسبي  2.71لساكم "   دكف الذىاب لمكاف الدعـ الفني
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لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائ ان  0.000 تلساكم (Sig).الق مة االحتمال ة كأف  4.96-االختبار
0.05عند ملستكل داللة   ، انخفضمما  دؿ عمى أف متكلسط درجة االلستجابة ليذه الفقرة قد 

 مكافقة مف قبؿ أفراد الع نة عمى ىذه الفقرة.غ ر  كىذا  عني أف ىناؾ 3كىى درجة الح اد عف 

، كأف المتكلسط الحلسابي النلسبي 2.99 بشكؿ عاـ  مكف القكؿ بأف المتكلسط الحلسابي  لساكم -
لذلؾ  عتبر  0.368 تلساكم (Sig).الق مة االحتمال ة كأف  0.34- %، ق مة االختبار59.75 لساكم 
0.05داؿ إحصائ ان عند ملستكل داللة غ ر "  الدعم الفني " مجاؿ  مما  دؿ عمى أف متكلسط ،

  .3كىى درجة الح اد  ختمؼ جكىر ان عف ال درجة االلستجابة ليذا المجاؿ 

ذلؾ إلى أف الدعـ الفني في الجامعة  قدـ شرحان كاضحان لعناصر الشبكة المالسمك ة كك ف ة  ك رجع
الكصكؿ إل يا، كلكف  كجد بعض العناصر التي  حتاج إلى تفع ميا الدعـ الفني في الجامعة كىي 
نظاـ التبم غ اآللي عف المشاكؿ كحميا ككضع مكاتب الدعـ الفني في كلسط الجامعة بح ث  لسيؿ 

 ى الجم ع الكصكؿ إل يا.عم

(، كدرالسة لسانش ز 2012أبك مغص ب ) الدرالسات كدرالسةكاختمفت ىذه النتائج مع بعض 
 (Sánchez & Hueros, 2010)كى كرس 

 

 " ستخداماال تحميل فقرات مجال " -

درجػػة الح ػػاد لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكلسػػط درجػػة االلسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػي  Tاختبػػار  السػػتخداـتػػـ 
 (.12-5النتائج مكضحة في جدكؿ ) ال. أـ   3كىى 
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 (2.-5جدول )

 " ستخداماال "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 انفقزج و
ي
ات
ض
ذ
 ان
ط
ص
تى
نً
 ا

ي 
ات
ض
ذ
 ان
ط
ص
تى
نً
ا

ي
ضث
انُ

 

ر
ثا
خت
ال
 ا
ًح
قي
 

ح 
اني
تً
د
ال
ح ا
يً
نق
ا

(S
ig
).

 

ة
تي
ز
انت

 

األدياٌ.انشثكح انالصهكيح في كثيز يٍ  اصتخذاوت أقىو 1  3.73 74.64 12.13 *0.000 2 

.يُتظى في انًضتقثم أصاسانشثكح انالصهكيح ػهى  اصتخذاوت أقىوصىف  2  3.72 74.45 14.26 *0.000 3 

 4 0.000* 12.40 72.96 3.65  .انشثكح انالصهكيح في انجايؼح اصتخذاوػهى  اآلخزيٍ أوصي 3

 5 0.000* 5.22 66.95 3.35  .خارج انجايؼحواصتخذو انشثكح انالصهكيح داخم  4

 1 0.000* 17.30 78.07 3.90  .اصتخذو انشثكح انالصهكيح داخم انجايؼح 5

 6 0.010* 2.34 63.35 3.17  .اصتخذو انشثكح انالصهكيح خارج انجايؼح 6

  0.000* 16.12 71.76 3.59 جًيغ فقزاخ انًجال يؼا   

0.05المتكلسط الحلسابي داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة *  . 

 (  مكف الستخماص ما  مي:12-5مف جدكؿ )

 3.90لساكم "   الستخدـ الشبكة المالسمك ة داخؿ الجامعة" الخاملسة لمفقرة المتكلسط الحلسابي  -
كأف  17.30 ق مة االختبار، %78.07 ( أم أف المتكلسط الحلسابي النلسبي5)الدرجة الكم ة مف 
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائ ان عند ملستكل داللة 0.000 تلساكم  (Sig).الق مة االحتمال ة 

0.05  ، 3كىى درجة الح اد مما  دؿ عمى أف متكلسط درجة االلستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 
 الع نة عمى ىذه الفقرة.كىذا  عني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد 

أم  3.17لساكم "   الستخدـ الشبكة المالسمك ة خارج الجامعة " اللسادلسة لمفقرةالمتكلسط الحلسابي  -
 تلساكم (Sig).الق مة االحتمال ة كأف  2.34، ق مة االختبار %63.35أف المتكلسط الحلسابي النلسبي 

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائ ان عند ملستكل داللة  0.010  ، مما  دؿ عمى أف
مكافقة  كىذا  عني أف ىناؾ 3كىى درجة الح اد عف  زادمتكلسط درجة االلستجابة ليذه الفقرة قد 

 مف قبؿ أفراد الع نة عمى ىذه الفقرة.
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، كأف المتكلسط الحلسابي النلسبي 3.59 بي  لساكمبشكؿ عاـ  مكف القكؿ بأف المتكلسط الحلسا -
لذلؾ  عتبر  0.000 تلساكم (Sig).الق مة االحتمال ة كأف  16.12 %، ق مة االختبار71.76 لساكم 
0.05" داؿ إحصائ ان عند ملستكل داللة  ستخداماال " مجاؿ   مما  دؿ عمى أف متكلسط درجة ،

كىذا  عني أف ىناؾ مكافقة مف  3كىى درجة الح اد االلستجابة ليذا المجاؿ  ختمؼ جكىر ان عف 
  قبؿ أفراد الع نة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

الشبكة المالسمك ة داخؿ الجامعة كذلؾ بلسبب  الستخداـذلؾ إلى أف الملستج ب ف  م مكف إلى  ك رجع
 .نترنتميا الشبكة التي تت ح ليـ التكاصؿ مع الي ئة التدر لس ة كالتلسج ؿ كاإلالخدمات التي تقد

درالسة جكف لك  (، ك 2447خركف )كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدرالسات كدرالسة القحطاني كآ
(June Lu 2003)،  درالسة بكرتر كدكنثك ك (Elise Porter and Naveen Donthu, 2006) ،

 (.2412أبكمغص ب ) كدرالسة
 

 الدراسة:  فرضيات اختبار
)الفرضية األولى حتى  اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة

 العاشرة(

ب ف  ((α ≤ 0.05عند ملستكل الداللة  إحصائ ةال تكجد عماقة ذات داللة  :الفرضية الصفرية
 متغ ر ف مف متغ رات الدرالسة 

ب ف متغ ر ف  ((α ≤ 0.05عند ملستكل الداللة  إحصائ ةتكجد عماقة ذات داللة  :الفرضية البديمة
 .مف متغ رات الدرالسة

0.05أكبر مف ملستكل الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت    الفرض ة فإنو ال  مكف رفض
ب ف متغ ر ف مف متغ رات الدرالسة، أما إذا  إحصائ ةالصفر ة كبالتالي ال تكجد عماقة ذات داللة 

0.05أقؿ مف ملستكل الداللة  Sig.(P- value)      كانت   ف تـ رفض الفرض ة الصفر ة
ب ف متغ ر ف مف متغ رات  إحصائ ةتكجد عماقة ذات داللة كقبكؿ الفرض ة البد مة القائمة بأنو 

 .الدرالسة
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بعين  ((α ≤ 0.05عنعد مسعتوى الداللعة  إحصعائيةتوجعد عالقعة ذات داللعة ال الفرضية األولي : 
 .المنفعة المتوقعة من الشبكة الالسمكيةو  المعموماتجودة 

( تلساكم .Sigالق مة االحتمال ة )، كأف 376. لساكم ( أف معامؿ االرتباط13-5جدكؿ ) ب ف 
 إحصائ ةكىذا  دؿ عمى كجكد عماقة ذات داللة  α= 4045كىي أقؿ مف ملستكم الداللة  0.000
       إحصائ ةعند ملستكل داللة  المنفعة المتكقعة مف الشبكة المالسمك ةك  المعمكماتجكدة ب ف 

(α =0.05.) 

 تز دذلؾ إلى أف المعمكمات المف دة التي  مكف الكصكؿ إل يا مف خماؿ الشبكة المالسمك ة  ك رجع
 مف تكقعات الملستج ب ف في أنيا لستعكد عم يـ بالنفع في درالستيـ.

(، كدرالسة دكنج ماف، 2412كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدرالسات كدرالسة أبك مغص ب )
 .(Lee Dong-Man 2012)كآخركف  

 

 (:8.-5جدول )

 المنفعة المتوقعة من الشبكة الالسمكيةو  المعموماتجودة بين معامل االرتباط 

 بيرسونمعامل  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تكجد عماقة ذات داللة ال 
 المعمكماتب ف جكدة  إحصائ ة

المنفعة المتكقعة مف الشبكة ك 
 المالسمك ة

.376 *0.000 

0.05 االرتباط داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة  * . 

بعين  ((α ≤ 0.05عنعد مسعتوى الداللعة  إحصعائيةتوجعد عالقعة ذات داللعة ال :  الثانيةالفرضية 
 .المنفعة المتوقعة من الشبكة الالسمكيةو  الخدمةجودة 
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( تلساكم .Sigالق مة االحتمال ة )كأف  ،136. لساكم ( أف معامؿ االرتباط14-5جدكؿ ) ب ف 
 إحصائ ةكىذا  دؿ عمى كجكد عماقة ذات داللة  α= 4045كىي أقؿ مف ملستكم الداللة  0.004
          إحصائ ةعند ملستكل داللة  المنفعة المتكقعة مف الشبكة المالسمك ةك  الخدمةجكدة ب ف 

(α =0.05.) 

إنقطاع خدمة الشبكة المالسمك ة في الجامعة ككضع بعض الق كد عمى حجـ  أف ذلؾ إلى ك رجع
كلسرعة التصفح كىذا  ؤدم إلى تراجع في تكقعات الملستج ب ف في اإللستفادة مف الشبكة 

 المالسمك ة.

(، كدرالسة دكنج ماف، 2412كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدرالسات كدرالسة أبك مغص ب )
 .(Lee Dong-Man 2012)كآخركف  

 

 (:4.-5جدول )

 المنفعة المتوقعة من الشبكة الالسمكيةو  الخدمةجودة بين معامل االرتباط 

 بيرسونمعامل  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تكجد عماقة ذات داللة ال 
 الخدمةب ف جكدة  إحصائ ة

المنفعة المتكقعة مف الشبكة ك 
 المالسمك ة

.136 *0.004 

0.05 االرتباط داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة        * . 

  



 

 76 

بعين  ((α ≤ 0.05عنعد مسعتوى الداللعة  إحصعائيةتوجعد عالقعة ذات داللعة ال :  لثالثةالفرضية ا
 .المنفعة المتوقعة من الشبكة الالسمكيةو  النظامجودة 

( تلساكم .Sigالق مة االحتمال ة )، كأف 095. لساكم ( أف معامؿ االرتباط15-5جدكؿ ) ب ف 
 إحصائ ةكىذا  دؿ عمى كجكد عماقة ذات داللة  α= 4045كىي أقؿ مف ملستكم الداللة  0.033
           إحصائ ةعند ملستكل داللة  المنفعة المتكقعة مف الشبكة المالسمك ةك  النظاـجكدة ب ف 

(α =0.05.) 

 

ذلؾ إلى أنو عند حدكث بطئ في خدمة الشبكة المالسمك ة خماؿ لساعات الذركة كعدـ  ك رجع
الشبكة بشكؿ ج د في بعض األماكف في الجامعة فيذا  ؤثر لسمبان عمى المنفعة  إشارةتغط ة 

 المتكقعة مف ىذه الخدمة.

 (، كدرالسة دكنج ماف،2412كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدرالسات كدرالسة أبك مغص ب )
 .(Lee Dong-Man 2012)كآخركف  

 

 (:5.-5جدول )

 المنفعة المتوقعة من الشبكة الالسمكيةو  النظامجودة بين معامل االرتباط 

 بيرسونمعامل  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تكجد عماقة ذات داللة ال 
المنفعة ك  النظاـب ف جكدة  إحصائ ة

 المتكقعة مف الشبكة المالسمك ة
.095 *0.033 

0.05 االرتباط داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة        * . 

 



 

 77 

بعين  ((α ≤ 0.05عنعد مسعتوى الداللعة  إحصعائيةتوجعد عالقعة ذات داللعة ال :  الرابعةالفرضية 
 .المنفعة المتوقعة من الشبكة الالسمكيةو  الدعم الفني

( تلساكم .Sigالق مة االحتمال ة )، كأف 206. لساكم االرتباط( أف معامؿ 16-5جدكؿ ) ب ف 
 إحصائ ةكىذا  دؿ عمى كجكد عماقة ذات داللة  α= 4045كىي أقؿ مف ملستكم الداللة  0.000
 α) إحصائ ةعند ملستكل داللة  المنفعة المتكقعة مف الشبكة المالسمك ةك  الدعـ الفني ب ف

=0.05.) 

ذلؾ إلى أف الشرح الكاضح لعناصر الشبكة كك ف ة الكصكؿ إل يا كقرب أماكف الدعـ الفني  ك رجع
  ز د مف تكقعات الملستج ب ف في اإللستفادة مف الشبكة المالسمك ة.

(، كدرالسة درالسة لسانش ز كى كرس 2412كاتفقت ىذه النتائج مع بعض درالسة أبك مغص ب )
(Sánchez & Hueros, 2010) 

 

 (:6.-5جدول )

 المنفعة المتوقعة من الشبكة الالسمكيةو  الدعم الفنيبين معامل االرتباط 

 بيرسونمعامل  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تكجد عماقة ذات داللة ال 
المنفعة ك  الدعـ الفنيب ف  إحصائ ة

 المتكقعة مف الشبكة المالسمك ة
.206 *0.000 

0.05 عند ملستكم داللة االرتباط داؿ إحصائ ان         * . 

  



 

 78 

بعين  ((α ≤ 0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة ال :  الخامسةالفرضية 
 .من الشبكة الالسمكية المتوقعة ستخدامسيولة االو  المعموماتجودة 

( تلساكم .Sigاالحتمال ة )الق مة ، كأف 423. لساكم ( أف معامؿ االرتباط17-5جدكؿ ) ب ف 
 إحصائ ةكىذا  دؿ عمى كجكد عماقة ذات داللة  α= 4045كىي أقؿ مف ملستكم الداللة  0.000
عند ملستكل داللة  مف الشبكة المالسمك ة المتكقعة لستخداـلسيكلة االك  المعمكماتجكدة ب ف 

 (.α =0.05) إحصائ ة

ذلؾ إلى أنو جكدة المعمكمات كفائدتيا التي  مكف لمملستج ب ف الكصكؿ إل يا  ؤدم إلى  ك رجع
 الشبكة المالسمك ة في الجامعة. الستخداـلسيكلة 

(، كدرالسة دكنج ماف، 2412كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدرالسات كدرالسة أبك مغص ب )
 .(Lee Dong-Man 2012)كآخركف  

 

 (:7.-5جدول )

 من الشبكة الالسمكية المتوقعة ستخدامسيولة االو  المعموماتجودة بين معامل االرتباط 

 بيرسونمعامل  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تكجد عماقة ذات داللة ال 
 المعمكماتب ف جكدة  إحصائ ة

مف  المتكقعة لستخداـلسيكلة االك 
 الشبكة المالسمك ة

.423 *0.000 

0.05 االرتباط داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة        * . 

 

 



 

 79 

بعين  ((α ≤ 0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة ال :  السادسةالفرضية 
 .من الشبكة الالسمكية المتوقعة ستخدامسيولة االو  الخدمةجودة 

( تلسػػػػاكم .Sigالق مػػػػة االحتمال ػػػػة )، كأف 299. لسػػػػاكم ( أف معامػػػػؿ االرتبػػػػاط18-5جػػػػدكؿ ) بػػػػ ف 
 إحصػائ ةكىػذا  ػدؿ عمػى كجػكد عماقػة ذات داللػة  α= 4045كىي أقؿ مف ملسػتكم الداللػة  0.000
 إحصػائ ةعنػد ملسػتكل داللػة  مػف الشػبكة المالسػمك ة المتكقعػة لسػتخداـلسػيكلة االك  الخدمػةجكدة ب ف 
(α =0.05.) 

ذلؾ إلى أنو إذا تـ رفع بعض الق كد المكجكدة عمى الشبكة المالسمك ة مثؿ ق كد حجـ  ك رجع
لمشبكة  الستخداـكلسرعة التصفح فيذا  ؤدم إلى ز ادة جكدة الخدمة في الشبكة المالسمك ة كلسيكلة 

 المالسمك ة.

(، كدرالسة دكنج ماف، 2412كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدرالسات كدرالسة أبك مغص ب )
 .(Lee Dong-Man 2012)ركف  كآخ
 

 (:8.-5جدول )

 من الشبكة الالسمكية المتوقعة ستخدامسيولة االو  الخدمةجودة بين معامل االرتباط 

 بيرسونمعامل  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تكجد عماقة ذات داللة ال 
 الخدمةب ف جكدة  إحصائ ة

 المتكقعة لستخداـلسيكلة االك 
.299 *0.000 

0.05 االرتباط داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة        * . 

  



 

 84 

بعين  ((α ≤ 0.05عنعد مسعتوى الداللعة  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة ال :  السابعةالفرضية 
 .من الشبكة الالسمكية المتوقعة ستخدامسيولة االو  النظامجودة 

( تلساكم .Sigالق مة االحتمال ة )، كأف 320. لساكم االرتباط( أف معامؿ 19-5جدكؿ ) ب ف 
 إحصائ ةكىذا  دؿ عمى كجكد عماقة ذات داللة  α= 4045كىي أقؿ مف ملستكم الداللة  0.000
 إحصائ ةعند ملستكل داللة  مف الشبكة المالسمك ة المتكقعة لستخداـلسيكلة االك  النظاـجكدة ب ف 

(α =0.05.) 

ذلؾ إلى أنو إذا ازدادت لسرعة الستجابة الشبكة المالسمك ة كخاصة في أكقات الذركة كزادت  ك رجع
الشبكة  الستخداـة ك لسر في كلقكة تغط ة إشارتيا لجم ع مرافؽ الجامعة فيذا  ؤدم إلى لسي

 المالسمك ة.

(، ب نما اختمفت مع درالسة 2412كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدرالسات كدرالسة أبك مغص ب )
 .(Lee Dong-Man 2012)دكنج ماف، كآخركف  

 

 (:9.-5جدول )

 من الشبكة الالسمكية المتوقعة ستخدامسيولة االو  النظامجودة بين معامل االرتباط 

 بيرسونمعامل  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تكجد عماقة ذات داللة ال 
لسيكلة ك  النظاـب ف جكدة  إحصائ ة

مف الشبكة  المتكقعة لستخداـاال
 المالسمك ة

.320 *0.000 

0.05 االرتباط داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة        * . 

 

  



 

 81 

بعين  ((α ≤ 0.05عنعد مسعتوى الداللعة  إحصعائيةتوجد عالقعة ذات داللعة ال :  الثامنةالفرضية 
 .من الشبكة الالسمكية المتوقعة ستخدامسيولة االو  الدعم الفني

( تلساكم .Sigالق مة االحتمال ة )، كأف 251. لساكم ( أف معامؿ االرتباط24-5جدكؿ ) ب ف 
 إحصائ ةكىذا  دؿ عمى كجكد عماقة ذات داللة  α= 4045كىي أقؿ مف ملستكم الداللة  0.000
  إحصائ ةعند ملستكل داللة  مف الشبكة المالسمك ة المتكقعة لستخداـلسيكلة االك  الدعـ الفني ب ف
(α =0.05.) 

ذلؾ إلى أنو في حالة قامت الجامعة بتقد ـ دعـ فني ج د لشبكتيا المالسمك ة فأف ذلؾ  ك رجع
 مف قبؿ الملستج ب ف. لستخداـلس ؤدم إلى لسيكلة في اال

(، كدرالسة درالسة لسانش ز كى كرس 2412كاتفقت ىذه النتائج مع بعض درالسة أبك مغص ب )
(Sánchez & Hueros, 2010) 

 

 (:21-5جدول )

 من الشبكة الالسمكية المتوقعة ستخدامسيولة االو  الدعم الفنيبين معامل االرتباط 

 بيرسونمعامل  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تكجد عماقة ذات داللة ال 
لسيكلة ك  الدعـ الفنيب ف  إحصائ ة

مف الشبكة  المتكقعة لستخداـاال
 المالسمك ة

.251 *0.000 

0.05 االرتباط داؿ إحصائ ان عند ملستكم داللة        * . 

 

  



 

 82 

بعين  ((α ≤ 0.05عنعد مسعتوى الداللعة  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة ال :  التاسعةالفرضية 
 .الشبكة الالسمكية استخدامو  المنفعة المتوقعة

( تلساكم .Sigالق مة االحتمال ة )كأف  ،372. لساكم ( أف معامؿ االرتباط21-5جدكؿ ) ب ف 
 إحصائ ةكىذا  دؿ عمى كجكد عماقة ذات داللة  α= 4045كىي أقؿ مف ملستكم الداللة  0.000
 (.α =0.05) إحصائ ةعند ملستكل داللة  الشبكة المالسمك ة الستخداـك  المنفعة المتكقعة ب ف

ذلؾ إلى أنو كاف ىناؾ منفعة لمشبكة المالسمك ة داخؿ الجامعة فيذا لس ؤدم إلى م كؿ  ك رجع
 الشبكة المالسمك ة لمجامعة. الستخداـالملستج ب ف إلى 

 ،(Namkee Park, 2009)كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدرالسات كدرالسة بارؾ كآخركف 
 .(Lee Dong-Man 2012)كدرالسة دكنج ماف، كآخركف  

 

 (:.2-5جدول )

 الشبكة الالسمكية استخدامو  المنفعة المتوقعةبين معامل االرتباط 

 بيرسونمعامل  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تكجد عماقة ذات داللة ال 
 المنفعة المتكقعةب ف  إحصائ ة

 الشبكة المالسمك ة الستخداـك 
.372 *0.000 

0.05 داللة االرتباط داؿ إحصائ ان عند ملستكم        * . 

 

  



 

 83 

بعين  ((α ≤ 0.05عنعد مسعتوى الداللعة  إحصعائيةتوجد عالقة ذات داللة ال :  العاشرةالفرضية 
 .الشبكة الالسمكية استخدامو  المتوقعة ستخدامسيولة اال

( تلساكم .Sigالق مة االحتمال ة )، كأف 368. لساكم ( أف معامؿ االرتباط22-5جدكؿ ) ب ف 
 إحصائ ةكىذا  دؿ عمى كجكد عماقة ذات داللة  α= 4045كىي أقؿ مف ملستكم الداللة  0.000
         إحصائ ةعند ملستكل داللة  الشبكة المالسمك ة الستخداـك  المتكقعة لستخداـلسيكلة اال ب ف
(α =0.05.) 

 

خبرة  ازد اد  ك ،مف الشبكة المالسمك ة لسيمة كم لسرالدخكؿ كالخركج  كافذلؾ إلى أنو كمما  ك رجع
الشبكة  الستخداـالطماب في الحالسكب كتطب قاتو بشكؿ عاـ فذلؾ  ؤدم إلى م كؿ الملستج ب ف إلى 

 المالسمك ة في الجامعة.
، كدرالسة دكنج (Sang Hyun Kim 2008)كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدرالسات كدرالسة ك ـ  

 .(Lee Dong-Man 2012)ماف، كآخركف  

 

 (:22-5جدول )

 الشبكة الالسمكية استخدامو  المتوقعة ستخدامسيولة االبين معامل االرتباط 

 بيرسونمعامل  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تكجد عماقة ذات داللة ال 
 لستخداـلسيكلة االب ف  إحصائ ة
الشبكة  الستخداـك  المتكقعة
 المالسمك ة

.368 *0.000 

0.05 عند ملستكم داللةاالرتباط داؿ إحصائ ان         * . 
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( (α ≤ 1115عنعد مسعتوى الداللعة  إحصعائيةال توجد فروق ذات داللة :  الحادية عشرالفرضية 
ععزى ت العوامل المؤثرة عمى تقبل الطمبة لمعمل عمى الشعبكة الالسعمكية حولبين أراء أفراد العينة 

المععرات التعععي اسعععتخدم المسععتجيب فييعععا الشعععبكة المسععتوى الدراسعععي، ععععدد ، الجعععنس)لمتغيععرات 
 (.الالسمكية في الجامعة خالل شير

 إحصػػائ ة" لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة  لع نتػػ ف ملسػػتقمت فT  اختبػػار " السػػتخداـتػـ 
اختبػار "  السػتخداـكىك اختبار معممي  صمح لمقارنة متكلسػطي مجمػكعت ف مػف الب انػات. كػذلؾ تػـ 

كىػػػذا االختبػػػار معممػػػي  إحصػػػائ ةلمعرفػػػة مػػػا إذا كػػػاف ىنػػػاؾ فػػػركؽ ذات داللػػػة  دم" التبػػػا ف األحػػػا
 متكلسطات أك أكثر. 3 صمح لمقارنة 

 حول بين أراء أفراد العينة( (α ≤ 1115عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -
 لمجنس.عزى ت العوامل المؤثرة عمى تقبل الطمبة لمعمل عمى الشبكة الالسمكية

  مكف الستنتاج ما  مي:( 23-5المكضحة في جدكؿ )ف النتائج م

 مػف ملسػتكل الداللػة أقػؿ"  لع نتػ ف ملسػتقمت فT المقابمػة الختبػار"  (.Sig)تبػ ف أف الق مػة االحتمال ػة 
0.05 ≥ α  " كبػذلؾ  مكػف السػتنتاج أنػو تكجػد فػركؽ ذات داللػة  " لستخداـ، االجكدة النظاـ لممجال ف

ع نػػػة الدرالسػػػة حػػػكؿ ىػػػذ ف المجػػػال ف تعػػػزل إلػػػى الجػػػنس كذلػػػؾ بػػػ ف متكلسػػػطات تقػػػد رات  إحصػػػائ ة
 لصالح الذككر.

مػف  أكبػر(.Sig) الق مػة االحتمال ػة أمػا بالنلسػبة لبػاقي المجػاالت كالمجػاالت مجتمعػة، فقػد تبػ ف أف 
 بػػػػ ف إحصػػػػائ ةتكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة ال كبػػػػذلؾ  مكػػػػف السػػػػتنتاج أنػػػػو  α ≤ 0.05ملسػػػػتكل الداللػػػػة 

، ع نة الدرالسة حكؿ ىػذه المجػاالت كالمجػاالت مجتمعػة معػا تعػزل إلػى الجػنسمتكلسطات تقد رات 
كعػػدد  عمػػى الشػػبكة المالسػػمك ة الطػػماب فػػي الحػػـر الجػػامعي لعمػػؿ ذلػػؾ لكجػػكد أمػػاكف أكثػػر ك رجػػع

 في الجامعة. مف الطالبات الطماب أقؿ

 Elise Porter and Naveen) كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدرالسات كدرالسة بكرتر كدكنثك 

Donthu, 2006)( 2447، ب نما اختمفت مع درالسة القحطاني كآخركف.) 
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 الجنس – " لعينتين مستقمتينT  "اختبارنتائج  (:32-5جدول )

 المجال

 المتوسطات
مة 

قي
بار

الخت
ا

مة  
القي

ية 
مال

الحت
ا (

S
ig

).
 أنثى ذكر 

 0.561 0.582 3.77 3.81 انًُفؼح انًتىقؼح.

.صتخذاوصهىنح اال  3.56 3.46 1.474 0.141 

 0.417 0.813 3.41 3.47 جىدج انًؼهىياخ.

 0.896 0.130 2.82 2.83 جىدج انخذيح.

 0.017* 2.396 2.88 3.08 جىدج انُظاو.

 0.929 0.089 2.98 2.99 انذػى انفُي.

 .لستخداـاال
3.67 3.52 2.024 *0.044 

جميع 
المجاالت 

 معا

3.34 3.27 1.374 0.170 

0.05 داؿ إحصائ ان عند ملستكل داللة اتالفرؽ ب ف المتكلسط *           ≥ α. 

بين أراء أفراد ( (α ≤ 1115عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -
لممستوى عزى ت العوامل المؤثرة عمى تقبل الطمبة لمعمل عمى الشبكة الالسمكية حولالعينة 
 .الدراسي

  مكف الستنتاج ما  مي:( 24-5المكضحة في جدكؿ )ف النتائج م

 0.05 مف ملسػتكل الداللػة أقؿ" المقابمة الختبار" التبا ف األحادم  (.Sig)تب ف أف الق مة االحتمال ة 

≥ α  " بػػػ ف  إحصػػػائ ةكبػػػذلؾ  مكػػػف السػػػتنتاج أنػػػو تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة  جػػػكدة النظػػػاـ " لمجػػػاؿ
ىذا المجاؿ تعزل إلى الملستكل الدرالسي كذلؾ لصالح الذ ف ع نة الدرالسة حكؿ متكلسطات تقد رات 

 ملستكاىـ الدرالسي الخامس.
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اىتمامععاتيم  خبععرتيم و وتكععونالخععامس فععي الجامعععة فقععط لطععالب اليندسععة،  المسععتوى الدراسععي
 أكبر في نظام الشبكة الالسمكية.

مػف  أكبػر (.Sig)مال ػة الق مػة االحتأمػا بالنلسػبة لبػاقي المجػاالت كالمجػاالت مجتمعػة، فقػد تبػ ف أف 
بػػػػ ف  إحصػػػػائ ةتكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة ال كبػػػػذلؾ  مكػػػػف السػػػػتنتاج أنػػػػو  α ≤ 0.05ملسػػػػتكل الداللػػػػة 

الملسػتكل ع نة الدرالسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعػة معػا تعػزل إلػى متكلسطات تقد رات 
الملسػػتج ب ف  السػػتخداـمػػرة كذلػػؾ بلسػػبب ز ػػادة 11السػػتخدمكا الشػػبكة المالسػػمك ة أكثػػر مػػف ، الدرالسػػي
 أ ضان. لستخداـكبشكؿ طب عي اال لستخداـاالإلى لسيكلة أدل لمشبكة 

 

 المستوى الدراسي – "التباين األحادي  " اختبارنتائج  (:32-5جدول )

 انًجال

 انًتىصطاخ

ر
ثا
خت
ال
ح ا
يً
 ق

ح 
اني
تً
د
ال
 ا
ًح
قي
ان

(S
ig
).

 

 انخايش انزاتغ انثانث انثاَي األول

 0.460 0.906 3.78 3.89 3.67 3.74 3.81 انًُفؼح انًتىقؼح.

.صتخذاوصهىنح اال  3.42 3.58 3.55 3.53 3.57 0.882 0.475 

 0.116 1.865 3.38 3.50 3.30 3.58 3.39 جىدج انًؼهىياخ.

 0.275 1.287 2.81 2.79 2.86 2.95 2.74 جىدج انخذيح.

 0.020* 2.942 3.34 2.89 2.97 3.16 2.87 جىدج انُظاو.

انفُي. انذػى  3.02 3.03 2.92 2.91 3.14 0.664 0.617 

.صتخذاواال  3.59 3.53 3.54 3.65 3.70 0.479 0.751 

 0.608 0.678 3.38 3.31 3.27 3.36 3.27 جًيغ انًجاالخ يؼا

0.05 داؿ إحصائ ان عند ملستكل داللة اتالفرؽ ب ف المتكلسط *           ≥ α. 
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بين أراء أفراد العينة ( (α ≤ 1115عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -
دد المرات التي لععزى ت العوامل المؤثرة عمى تقبل الطمبة لمعمل عمى الشبكة الالسمكية حول

 .في الجامعة خالل شير ةاستخدم المستجيب فييا الشبكة الالسمكي

  مكف الستنتاج ما  مي:( 25-5المكضحة في جدكؿ )ف النتائج م

 0.05 مف ملسػتكل الداللػة أقؿ" المقابمة الختبار" التبا ف األحادم  (.Sig)تب ف أف الق مة االحتمال ة 

≥ α  " كبػذلؾ  مكػف السػتنتاج أنػو تكجػد فػركؽ ذات داللػة  " لسػتخداـ، االلسػتخداـلسػيكلة اال لممجال ف
المػرات التػي عػدد ع نػة الدرالسػة حػكؿ ىػذ ف المجػال ف تعػزل إلػى ب ف متكلسطات تقد رات  إحصائ ة

كذلػؾ لصػالح الػذ ف السػتخدمكا  فػي الجامعػة خػماؿ شػير ةالستخدـ الملسػتج ب ف يػا الشػبكة المالسػمك 
  .مرة فأكثر 11مف  ةالشبكة المالسمك 

مػف  أكبػر (.Sig)الق مػة االحتمال ػة أمػا بالنلسػبة لبػاقي المجػاالت كالمجػاالت مجتمعػة، فقػد تبػ ف أف 
بػػػػ ف  إحصػػػػائ ةتكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة ال كبػػػػذلؾ  مكػػػػف السػػػػتنتاج أنػػػػو  α ≤ 0.05ملسػػػػتكل الداللػػػػة 

عػػدد ع نػػة الدرالسػػة حػػكؿ ىػػذه المجػػاالت كالمجػػاالت مجتمعػػة معػػا تعػػزل إلػػى متكلسػػطات تقػػد رات 
 .في الجامعة خماؿ شير ةالمرات التي الستخدـ الملستج ب ف يا الشبكة المالسمك 
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 عدد المرات التي استخدم المستجيب – "التباين األحادي  " اختبارنتائج  (:35-5جدول )

 في الجامعة خالل شير ةفييا الشبكة الالسمكي 

 انًجال

 انًتىصطاخ

ر
ثا
خت
ال
 ا
ًح
قي

 

ح 
اني
تً
د
ال
ح ا
يً
نق
ا

(S
ig
).

 

يزاخ 5-1 نى أصتخذو يزاخ .6-1  يزج 11-15  يزج 15أكثز يٍ    

 0.098 1.976 3.81 4.06 3.66 3.74 3.75 انًُفؼح انًتىقؼح.

.صتخذاواالصهىنح   3.39 3.30 3.43 3.70 3.64 5.072 *0.001 

 0.629 0.647 3.46 3.55 3.46 3.36 3.41 جىدج انًؼهىياخ.

 0.732 0.506 2.81 2.91 2.72 2.84 2.86 جىدج انخذيح.

 0.828 0.373 2.98 3.01 2.95 2.90 3.07 جىدج انُظاو.

 0.092 2.010 2.92 3.11 3.14 2.88 3.10 انذػى انفُي.

.صتخذاواال  3.19 3.41 3.50 3.71 3.81 10.498 *0.000 

 0.083 2.078 3.35 3.44 3.27 3.21 3.26 جًيغ انًجاالخ يؼا

0.05 داؿ إحصائ ان عند ملستكل داللة اتالفرؽ ب ف المتكلسط *           ≥ α. 
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 :في الجامعة الالسمكيةالشبكة  ستخدامالمقترحات التي تساعد في جذب الطالب ال

الرجاء كتابة أم مقترحات ترل انيا تلساعد في جذب الطماب  " كضع لسؤاؿ في نيا ة االلستبانة تـ
 تمخ صياترت بيا ك " ك كانت ىناؾ العد د مف االجابات تـ الشبكة المالسمك ة في الجامعة لستخداـال

 .(26-5في الجدكؿ ) حلسب االىم ة
 

 (32-5جدول )

 الشبكة المالسمك ة لدل الطمبة.العمؿ عمى نشر الكعي بأىم ة الستخداـ   .1

 عمؿ كرشات عمؿ تكض ح ة اللستخداـ الشبكة المالسمك ة.  .2

 ز ادة تغط ة الشبكة المالسمك ة لتشمؿ جم ع مرافؽ الجامعة.  .3

عمؿ نظاـ آلي لمتبم غ عف المشاكؿ كحميا )نظاـ دعـ فني( دكف الذىاب لمكاف الدعـ الفني كنقؿ   .4
 معة بح ث  لسيؿ عمى الطمبة الكصكؿ إل يا كقت الحاجة.مكاتب الدعـ الفني إلى كلسط الجا

 إلغاء نظاـ الشبكت ف بالجامعة شبكة داخم ة كشبكة خارج ة كا  جاد نظاـ لمتبد ؿ ب نيما آل ان.  .5

 جيزةحالسكب مخصصة لكي  لستخدـ الطمبة مف خماليا الشبكة المالسمك ة غ ر األ أجيزةكضع   .6
 المخصصة لممحاضرات.

 التي  مكف أف  جمس بيا الطمبة اللستخداـ الشبكة المالسمك ة كخاصة عند الطالبات.ز ادة األماكف   .7

 رفع بعض الق كد المكضكعة عمى لسرعة كحجـ التصفح.  .8

حجب مكاقع الدردشة كمكاقع التكاصؿ االجتماعي كا  جاد نظاـ بد ؿ لتكاصؿ الطمبة مع الي ئة   .9
 التدر لس ة في الجامعة
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8.  

9.  
 

 انفصم انسادس:  .12

 اننتائج وانتوصٍاث واندراساث املقرتحت
 
 

 النتائجأواًل: 

 التوصيات :ثانياً 

 الدراسات المقترحة: ثالثاً 
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 :النتائج :أوالً 
تناكلت الدرالسة العكامؿ المؤثرة عمى تقبؿ الطمبة لمعمؿ عمى الشبكة المالسمك ة بالجامعة 

 إلى النتائج التال ة: تـ التكصؿة، مف خماؿ ما لسبؽ ب انو لسمام اإل
يا بدرجة كب رة الستخدامالشبكة المالسمك ة بالجامعة أف ىناؾ منفعة مف  ملستخدمك قتنع  .1

 ، حلسب األكزاف المعطاة لكؿ إجابة.5مف  3079ح ث بمغ متكلسط اإلجابات 

تكجد جكدة في المعمكمات التي تقدـ عف طر ؽ الشبكة المالسمك ة مف كجية نظر الطمبة  .2
 ، كذلؾ حلسب األكزاف المعطاة لكؿ إجابة.5مف  3.44اإلجابات  ح ث بمغ متكلسط

الشبكة المالسمك ة في الجامعة بدرحة كب رة ح ث بمغ متكلسط  الستخداـفي تكجد لسيكلة  .3
 ، كذلؾ حلسب األكزاف المعطاة لكؿ إجابة.5مف  3051اإلجابات 

ظر الطمبة، تكجد جكدة في خدمة الشبكة المالسمك ة في الجامعة بدرجة قم مة مف كجية ن .4
 ، كذلؾ حلسب االكزاف المعطاة لكؿ إجابة.5مف  2082ح ث بمغ متكلسط اإلجابات 

في النظاـ لمشبكة المالسمك ة بدرجة قر بة مف الج دة مف كجية نظر الطمبة، تكجد جكدة  .5
 ، كذلؾ حلسب األكزاف المعطاة لكؿ إجابة.5مف  2098ح ث بمغ متكلسط اإلجابات 

لمالسمك ة ج د نلسب ان مف كجية نظر الطمبة، ح ث بمغ متكلسط  عتبر الدعـ الفني لمشبكة ا .6
 ، حلسب األكزاف المعطاة لكؿ إجابة.5مف  2099اإلجابات 

 لستخدـ الطمبة الشبكة المالسمك ة في الجامعة بدرجة كب رة، ح ث بمغ متكلسط اإلجابات  .7
 ، كذلؾ حلسب األكزاف المعطاة لكؿ إجابة.5مف  3059

0.05عند ملستكل الداللة  ةإحصائ تكجد فركؽ ذات داللة  .8   ب ف أراء أفراد الع نة حكؿ
العكامؿ المؤثرة عمى تقبؿ الطمبة لمعمؿ عمى الشبكة المالسمك ة تعزل لمجنس كذلؾ في 

 " كذلؾ لصالح الذككر. لستخداـأعماؿ "جكدة النظاـ، كاال
0.05عند ملستكل الداللة  إحصائ ةتكجد فركؽ ذات داللة   .9   ب ف أراء أفراد الع نة 

حكؿ العكامؿ المؤثرة عمى تقبؿ الطمبة لمعمؿ عمى الشبكة المالسمك ة تعزل لمملستكل 
 الدرالسي في أعماؿ "جكدة النظاـ " كذلؾ لصالح الذ ف ملستكاىـ الدرس الخامس.

0.05عند ملستكل الداللة  إحصائ ة اللةتكجد فركؽ ذات د .14   ب ف أراء أفراد الع نة 
حكؿ لمعكامؿ المؤثرة عمى تقبؿ الطمبة لمعمؿ عمى الشبكة المالسمك ة تعزل لعدد مرات 

في الشبكة المالسمك ة في الجامعة خماؿ شير كذلؾ لصالح الذ ف  الملستج ب الستخداـ
 مرة فاكثر.11الشبكة المالسمك ة مف  الستخدمكا
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:التوصيات :ثانياً   

باإلضافة إلى الجانب  الدرالسةليا  تنتائج التي تعرضالالدرالسة كفي ضكء  نيا ة ىذهفي 
 إلى التكص ات التال ة: الدرالسة تالعممي كما تضمنتو مف نتائج االلستبانات، خمص

الشبكة المالسمك ة، كذلؾ لز ادة عامؿ المنفعة  الستخداـالعمؿ عمى نشر الكعي بأىم ة  .1
 المالسمك ة عف الطماب الذ ف لـ  لستخدمكىا بعد.الشبكة  الستخداـالمتكقعة مف 

 الشبكة المالسمك ة. لستخداـعمؿ كرشات عمؿ تكض ح ة ال .2

بجكدة الخدمة مف خماؿ المحافظة عمى عدـ انقطاعيا أثناء عمؿ الطماب  االىتماـز ادة  .3
 الشبكة المالسمك ة في جم ع مرافؽ الجامعة. إشارةعم يا كز ادة قكة 

بلسرعة الستجابة الشبكة المالسمك ة خماؿ  االىتماـبجكدة النظاـ مف خماؿ  االىتماـز ادة  .4
 لتشمؿ جم ع مرافؽ الجامعة. المالسمك ةلساعات الذركة كز ادة تغط ة الشبكة 

عمؿ نظاـ آلي لمتبم غ عف المشاكؿ كحميا )نظاـ دعـ فني( دكف الذىاب لمكاف الدعـ  .5
بح ث  لسيؿ عمى الطمبة الكصكؿ إل يا  الفني كنقؿ مكاتب الدعـ الفني إلى كلسط الجامعة

 كقت الحاجة.

إلغاء نظاـ الشبكت ف بالجامعة شبكة داخم ة كشبكة خارج ة كا  جاد نظاـ لمتبد ؿ ب نيما  .6
 آل ان.

حالسكب مخصصة لكي  لستخدـ الطمبة مف خماليا الشبكة المالسمك ة غ ر  أجيزةكضع  .7
 المخصصة لممحاضرات. جيزةاأل

الشبكة المالسمك ة كخاصة عند  لستخداـأف  جمس بيا الطمبة ال ز ادة األماكف التي  مكف .8
 الطالبات.

 رفع بعض الق كد المكضكعة عمى لسرعة كحجـ التصفح. .9

كا  جاد نظاـ بد ؿ لتكاصؿ الطمبة مع  االجتماعيحجب مكاقع الدردشة كمكاقع التكاصؿ  .14
 الي ئة التدر لس ة في الجامعة.
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 ثالثًا: الدراسات المقترحة:
 المؤثرة عمى تقبؿ المدرلس ف لمعمؿ عمى الشبكة المالسمك ة.العكامؿ  .1

 رضا الطمبة عف الشبكة المالسمك ة. درجة .2

 ة.لكتركن العكامؿ المؤثرة عمى تقبؿ الطمبة لمعمؿ عمى البكابة اإل .3
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 المـــراجـــــع
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 :أوال: املراجع انعربٍت 

 القرآف الكر ـ  .1
( العكامؿ المؤثرة عمى تقبؿ المدرلس ف لمعمؿ عمى نظاـ مككدؿ 2012ناجي ) أبك مغص ب، .2

 ة. لسمام : درالسة حالة في الجامعة اإل لكتركنيلمتعم ـ اإل
 5/2013دائرة البن ة التحت ة لشبكة الجامعة بتار خ  إحصائ ة .3
،الدار العرب ة  +Network( طقـ التدر ب عمى شيادة 2002تكنكلكج ا المعمكمات، محترفي ) .4

 لمعمكـ، لبناف.
 –عمادة الجكدة كالتطك ر  –كحدة البحث المؤلسلسي  2014 -2013حصائي الدل ؿ اإل .5

 ة.الجامعة اإللسمام 
( الشبكات المالسمك ة في الدكؿ النام ة، مركز البحكث لمتنم ة الدكل ة، 2008طك مة، أنس ) .6

 .كندا
 ، الطبعة الثان ة، دار الفاركؽ لمنشر كالتكز ع، ( الشبكات فكردام ز2008العامرم ، خالد ) .7

 مصر. 
 .2013 -2012نشرة دائرة البن ة التحت ة لشبكة الجامعة لمعاـ  .8
 ة.لسمام الجامعة اإل – 2011نشرة شؤكف تكنكلكج ا المعمكمات  .9
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 (1ممحق رقم )
 أسماء المحكمين:

 لس ؼ الد ف عكدةد.  .2 لسم ر صافيد.  .1
 أ مف أبك لسمرةد.  .4 تكف ؽ برىـك د. .3
  السر الشرفاد.  .6 ب ؿاكلس ـ اليد.  .5
 د. ى ثـ عا ش .8 إ اد الدجنيد.  .7
 ـ. عماء أحمد .14 أ. ىماـ النباى ف .9

 ـ. محمد الدكاى ف .12 ـ. محمد أبكجامكس .11

 الرسالة الموجية لممحكمين:

 حفظو اهلل  األخ الفاضؿ/ _________________

 اللسماـ عم كـ كرحمة اهلل كبركاتو
 استبانةالموضوع: تحكيم 

 بعنكاف:  الستبانةنظران لما عرؼ عنكـ مف لسعة في العمـ،  تشرؼ الباحث بأف  ضع ب ف أ د كـ 
 العوامل المؤثرة عمى تقبل الطمبة لمعمل عمى الشبكة الالسمكية

 ةلسمام درالسة حالة الجامعة اإل

 كالتي قاـ الباحث بإعدادىا لن ؿ درجة الماجلست ر في إدارة األعماؿ.
بداء رأ كـ في مدل ممائمة العبارات لق اس  لستبانةالتكـر بتحك ـ اال لذا نرجك مف لس ادتكـ المرفقة كا 

ما كضعت ألجمو، كمدل كضكح ص اغة العبارات كمدل منالسبة كؿ عبارة لممحكر الذم تنتمي 
إل و، كاقتراح ما تركنو ضركر ا مف تعد ؿ العبارات أك حذفيا، أك إضافة عبارات جد دة ألداة 

خبرتكـ المتراكمة في ىذا المجاؿ، كلما لرأ كـ مف أىم ة كاضحة في دعـ كتنم ة الدرالسة، نظران ل
 البحث العممي.

 شاكر ف لكـ حلسف تعاكنكـ
 كتقبمكا فائؽ االحتراـ كالتقد ر

 الباحث: محمد خليل عايش
 إشراف أ0 د0 يوسف حسين عاشور
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 (2ممحق رقم ) 
 )قبؿ التحك ـ( الدراسة استبانة

 : _____ستبانةاال رقم       غزة ةسالمياإل الجامعة
 العليا الدراسات عمادة
 األعمال إدارة - التجارة كلية

 لمعرفة استبانة

 العوامل المؤثرة عمى تقبل الطمبة لمعمل عمى الشبكة الالسمكية

 ةسالميدراسة حالة الجامعة اإل
 األخ الفاضل... األخت الفاضمة..

إلى التعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة عمى تقبؿ الطمبة  لستبانة لسعى الباحث في ىذه اال
 ةلسمام لمعمؿ عمى الشبكة المالسمك ة: درالسة حالة الجامعة اإل

 جرم الباحث ىذا البحث الستكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجلست ر في إدارة األعماؿ، 
ح ث  ،لشبكة المالسمك ةك يدؼ البحث لمتعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة عمى تقبؿ الطمبة لمعمؿ عمى ا

برامج ك  لكتركنيكالبر د اإل نترنتتلستخدـ الشبكة المالسمك ة بالجامعة لدخكؿ الطمبة  الى اإل
 .االكاد م ة ك الجامعة االدار ة 

كإل ماننا العم ؽ بأنكـ خ ر مصدر لمكصكؿ إلى المعمكمات المطمكبة، ككنكـ أىؿ خبرة 
لدائم ف لمؤازرة األبحاث العمم ة، التي تخدـ المجتمع كاختصاص، كنعيد بكـ االىتماـ كااللستعداد ا

 ككمنا أمؿ أف نجد التعاكف المطمؽ مف قبمكـ. لستبانةكتطكره، لذا تكجينا إل كـ لتعبئة ىذه اال
إلى  –بدكف شؾ  –عممنا أف حرصكـ عمى تقد ـ المعمكمات الكاف ة بدقة كمكضكع ة لس ؤدم 

، مما لس عكد بالنفع كالخ ر لما ف و مصمحة جامعتنا الكصكؿ إلى أفضؿ النتائج لمكضكع الدرالسة
 .بإذف اهلل

مالحظة: البيانات التي يتم الحصول عمييا منكم ستستخدم فقط ألغراض البحث العممي ويراعى 
 في المربع المرتبط بإجابتك. Xفييا السرية التامة، الرجاء وضع عالمة 

 كنشكركـ لحلسف تعاكنكـ،،،
 محمد خليل عايش: الباحث

 عاشور حسين يوسف0 د0 أ إشراف

 معمومات عامة :
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 انثى      ذكر    الجنس :

 طالب ماجلست ر  طالب دبمكـ عالي   طالب بكالكر كس  الدرجة العممية :

 :ػػػػػػػػػػػػػػػالتخصصػػػ              :ػػػػػػػػػػ الكمية
 الخامس     الرابع  الثالث  ي الثان   االكؿ :  المستوى الدراسي

 عدد المرات التي الستخدمت ف يا الشبكة المالسمك ة في الجامعة خماؿ شير :
  لـ الستخدـ 1- 5 مرات 6-14  مرات 11- 15 مرة   مرة   15اكثر مف 

 المحاور

ؽ 
مكاف شدة
ب

فؽ 
مكا

حا د 
م

ض 
عار

م
ض  

عار
م

شدة
ب

 

 المنفعة المتوقعة : -أ
      الشبكة المالسمك ة  رفع مف ملستكل التحص ؿ العممي الستخداـ -1
الفراغ ك الشبكة المالسمك ة مف د اثناء كقت الفراغ  الستخداـ عتبر  -2

 االكاد مي في الجامعة 
     

      تعتبر خدمة الشبكة المالسمك ة مف دة اثناء الدرالسة -3
      الشبكة المالسمك ة  ز د التكاصؿ مع الي ئة التدر لس ة الستخداـ -4
      الشبكة المالسمك ة  رفع مف كفاءة التعم ـ  الستخداـ -5
      الشبكة المالسمك ة  لسيؿ الكصكؿ الى المصادر التعم م ة الستخداـ -6
 : ستخدامسيولة اال  -ب
       عتبر الدخكؿ إلى الشبكة المالسمك ة م لسر مف حالسكبي المحمكؿ  -1
       عتبر الدخكؿ عمى الشبكة المالسمك ة م لسر مف ىاتفي المحمكؿ  -2
      اشعر بالتفاعؿ مع الشبكة المالسمك ة -3
      الى الشبكة المالسمك ة ك الخركج مف ك الستط ع التحكـ في الدخكؿ  -4
العمؿ عم يا  عتبر لسيما ك تعمـ طرؽ الدخكؿ إلى الشبكة المالسمك ة  -5

 بالنلسبة لي 
     

الشبكة المالسمك ة بلسبب كجكد شبكت ف  الستخداـأكاجو صعكبة في  -6
 خارج ةك لمجامعة داخم ة 
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 المحاور

ؽ 
مكاف شدة
ب

فؽ 
مكا

حا د 
م

ض 
عار

م
ض  

عار
م

شدة
ب

 

 جودة المعمومات : -ج
المعمكمات المتاحة في الشبكة المالسمك ة في   مكف الحصكؿ عمى -1

 الكقت المنالسب
     

      تعتبر المعمكمات المكجكدة في الشبكة المالسمك ة مف دة بالنلسبة لي  -2
 مكف الحصكؿ عمى المعمكمات المازمة في الجامعة مف خماؿ الشبكة  -3

 المالسمك ة
     

مف خماؿ الشبكة  نترنتاحصؿ عمى المعمكمات التي ار د مف اإل -4
 المالسمك ة

     

 عتبر تبادؿ المعمكمات مف خماؿ الشبكة المالسمك ة لسر عا كال  كجد  -5
 تأخ ر

     

      ال  كجد ق كد عمى الشبكة المالسمك ة لمكصكؿ لممكاقع المتاحة عالم ان  -6
 جودة الخدمة : -د
      خارج مباني الجامعة قك ة ك الشبكة المالسمك ة داخؿ  إشارة -1
      ىناؾ بعض االماكف تغط ة الشبكة المالسمك ة ف يا معدكمة -2
      التصفح لسرعةك  حجـ عمى ق كد  كجد ال -3
       ت ح نظاـ الشبكة المالسمك ة نكع مف الخصكص ة  -4
عندما ارغب في العمؿ عمى الشبكة المالسمك ة تككف دائما متكفرة كال  -5

  كجد انقطاع لمخدمة
     

      تكفر الشبكة المالسمك ة متطمبات االماف -6
      أفضؿ ترك ز التغط ة عمى بعض االماكف بدؿ كؿ الجامعة -7
 جودة النظام : ىع
       عتبر قم مان  الشبكة المالسمك ةعدد الخطكات المطمكبة لمدخكؿ عمى  -1
 لستج ب بلسرعة خماؿ لساعات الذركة في  الشبكة المالسمك ةنظاـ  -2

 العمؿ ال كمي 
     

      داخؿ المباني شارةفي الجامعة بقكة اإل الشبكة المالسمك ة تمتع نظاـ  -3
      خارج المباني  شارةفي الجامعة بقكة اإل الشبكة المالسمك ة تمتع نظاـ  -4
      جم ع مرافؽ الجامعة  الشبكة المالسمك ة غطي نظاـ  -5
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 المحاور

ؽ 
مكاف شدة
ب

فؽ 
مكا

حا د 
م

ض 
عار

م
ض  

عار
م

شدة
ب

 

 الدعم الفني : -و
اجد حمكال كاضحة لجم ع المشاكؿ التي تكاجيني في العمؿ عمى  -1

 الشبكة المالسمك ة
     

اتمكف مف حؿ المشاكؿ التي تكاجيني مف خماؿ التكاصؿ مع الدعـ  -2
 الفني 

     

       الشبكة المالسمك ةالدعـ الفني  قدـ شرحا كاضحا لك ف ة الكصكؿ الى  -3
      تقدـ شرحا كاضحا لمعناصر المكجكدة بيا الشبكة المالسمك ة -4
       لسر ك بلسيكلة  الشبكة المالسمك ةاتمكف مف الكصكؿ لشرح عف  -5
      قر ب مف الطمبةك مكاتب الدعـ الفني مكجكدة في مكاف منالسب  -6
حميا "نظاـ دعـ فني" دكف ك  كجد نظاـ آلي لمتبم غ عف المشاكؿ  -7

 الذىاب لمكاف الدعـ الفني
     

 : ستخداماال -ز
      في كث ر مف االح اف الشبكة المالسمك ة الستخداـاقكـ ب -1
      عمى الساس منتظـ في الملستقبؿ الشبكة المالسمك ة الستخداـلسكؼ اقـك ب -2
      في الجامعة  الشبكة المالسمك ة الستخداـاكصي االخر ف عمى  -3
      خارج الجامعة ك داخؿ  الشبكة المالسمك ةالستخدـ  -4
      داخؿ الجامعة  الشبكة المالسمك ةالستخدـ  -5
      خارج الجامعة  الشبكة المالسمك ةالستخدـ  -6
      في الجامعة  الشبكة المالسمك ة الستخداـال افضؿ  -7

 

 الشبكة المالسمك ة في الجامعة : لستخداـالرجاء كتابة أم مقترحات ترل انيا تلساعد في جذب الطماب ال
........................................................................................... 

.......................................................................................... 

 شكرا لحلسف تعاكنكـ                                                                    

 الباحث: محمد خم ؿ عا ش
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(3ممحؽ رقـ )  

  )بعد التحك ـ(الدراسة استبانة
 : _____ستبانةاال رقم       غزة ةسالمياإل الجامعة
 العليا الدراسات عمادة
 األعمال إدارة - التجارة كلية

 لمعرفة استبانة

 العوامل المؤثرة عمى تقبل الطمبة لمعمل عمى الشبكة الالسمكية

 ةسالميدراسة حالة الجامعة اإل
 األخ الفاضل... األخت الفاضمة..

إلى التعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة عمى تقبؿ الطمبة  لستبانة لسعى الباحث في ىذه اال
 ةلسمام لمعمؿ عمى الشبكة المالسمك ة: درالسة حالة الجامعة اإل

 جرم الباحث ىذا البحث الستكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجلست ر في إدارة األعماؿ، 
ح ث  ،لشبكة المالسمك ةك يدؼ البحث لمتعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة عمى تقبؿ الطمبة لمعمؿ عمى ا

برامج ك  لكتركنيكالبر د اإل نترنتتلستخدـ الشبكة المالسمك ة بالجامعة لدخكؿ الطمبة  الى اإل
 .االكاد م ة ك الجامعة االدار ة 

كإل ماننا العم ؽ بأنكـ خ ر مصدر لمكصكؿ إلى المعمكمات المطمكبة، ككنكـ أىؿ خبرة 
الدائم ف لمؤازرة األبحاث العمم ة، التي تخدـ المجتمع كاختصاص، كنعيد بكـ االىتماـ كااللستعداد 

 ككمنا أمؿ أف نجد التعاكف المطمؽ مف قبمكـ. لستبانةكتطكره، لذا تكجينا إل كـ لتعبئة ىذه اال
إلى  –بدكف شؾ  –عممنا أف حرصكـ عمى تقد ـ المعمكمات الكاف ة بدقة كمكضكع ة لس ؤدم 

ة، مما لس عكد بالنفع كالخ ر لما ف و مصمحة جامعتنا الكصكؿ إلى أفضؿ النتائج لمكضكع الدرالس
 .بإذف اهلل

مالحظة: البيانات التي يتم الحصول عمييا منكم ستستخدم فقط ألغراض البحث العممي ويراعى 
 في المربع المرتبط بإجابتك. Xفييا السرية التامة، الرجاء وضع عالمة 

 كنشكركـ لحلسف تعاكنكـ،،،
 محمد خليل عايش: الباحث                                                                                                   

 عاشور حسين يوسف. د. أ إشراف

 معمومات عامة :
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 انثى      ذكر    الجنس :

 ماجلست رطالب   طالب دبمكـ عالي   طالب بكالكر كس  الدرجة العممية :

 :ػػػػػػػػػػػػػػػالتخصصػػػ              :ػػػػػػػػػػ الكمية
 الخامس     الرابع  الثالث  ي الثان   االكؿ :  المستوى الدراسي

 عدد المرات التي الستخدمت ف يا الشبكة المالسمك ة في الجامعة خماؿ شير :
  لـ الستخدـ 1- 5 مرات 6-14  مرات 11- 15 مرة   مرة   15اكثر مف 

 المحاور

ؽ 
مكاف شدة
ب

فؽ 
مكا

حا د 
م

ض 
عار

م
ض  

عار
م

شدة
ب

 

 المنفعة المتوقعة : -أ
      الشبكة المالسمك ة  رفع مف ملستكل التحص ؿ العممي الستخداـ -1
الفراغ ك الشبكة المالسمك ة مف د اثناء كقت الفراغ  الستخداـ عتبر  -2

 االكاد مي في الجامعة 
     

      خدمة الشبكة المالسمك ة مف دة اثناء الدرالسةتعتبر  -3
      الشبكة المالسمك ة  ز د التكاصؿ مع الي ئة التدر لس ة الستخداـ -4
      الشبكة المالسمك ة  رفع مف كفاءة التعم ـ  الستخداـ -5
      الشبكة المالسمك ة  لسيؿ الكصكؿ الى المصادر التعم م ة الستخداـ -6
 : ستخدامسيولة اال  -ب
       عتبر الدخكؿ إلى الشبكة المالسمك ة م لسر مف حالسكبي المحمكؿ  -1
       عتبر الدخكؿ عمى الشبكة المالسمك ة م لسر مف ىاتفي المحمكؿ  -2
      اشعر بالتفاعؿ مع الشبكة المالسمك ة -3
      لى الشبكة المالسمك ة كا  الخركج مف ك الستط ع التحكـ في الدخكؿ  -4
العمؿ عم يا  عتبر لسيما ك تعمـ طرؽ الدخكؿ إلى الشبكة المالسمك ة  -5

 بالنلسبة لي 
     

الشبكة المالسمك ة بلسبب كجكد شبكت ف  الستخداـأكاجو صعكبة في  -6
 خارج ةك لمجامعة داخم ة 
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 جودة المعمومات : -ج
عمى المعمكمات المتاحة في الشبكة المالسمك ة في  مكف الحصكؿ  -1

 الكقت المنالسب
     

      تعتبر المعمكمات المكجكدة في الشبكة المالسمك ة مف دة بالنلسبة لي  -2
 مكف الحصكؿ عمى المعمكمات المازمة في الجامعة مف خماؿ الشبكة  -3

 المالسمك ة
     

مف خماؿ الشبكة  نترنتاحصؿ عمى المعمكمات التي ار د مف اإل -4
 المالسمك ة

     

 عتبر تبادؿ المعمكمات مف خماؿ الشبكة المالسمك ة لسر عا كال  كجد  -5
 تأخ ر

     

      ال  كجد ق كد عمى الشبكة المالسمك ة لمكصكؿ لممكاقع المتاحة عالم ان  -6
 جودة الخدمة : -د
      خارج مباني الجامعة قك ة ك الشبكة المالسمك ة داخؿ  إشارة -1
      التصفح لسرعةك  حجـ عمى ق كد  كجد ال -2
       ت ح نظاـ الشبكة المالسمك ة نكع مف الخصكص ة  -3
عندما ارغب في العمؿ عمى الشبكة المالسمك ة تككف دائما متكفرة كال  -4

  كجد انقطاع لمخدمة
     

      االمافتكفر الشبكة المالسمك ة متطمبات  -5
      أفضؿ ترك ز التغط ة عمى بعض االماكف بدؿ كؿ الجامعة -6
      خارج مباني الجامعة قك ة ك الشبكة المالسمك ة داخؿ  إشارة -7
ه
- 

 جودة النظام :

       عتبر قم مان  الشبكة المالسمك ةعدد الخطكات المطمكبة لمدخكؿ عمى  -1
 لستج ب بلسرعة خماؿ لساعات الذركة في  الشبكة المالسمك ةنظاـ  -2

 العمؿ ال كمي 
     

      داخؿ المباني شارةفي الجامعة بقكة اإل الشبكة المالسمك ة تمتع نظاـ  -3
      خارج المباني  شارةفي الجامعة بقكة اإل الشبكة المالسمك ة تمتع نظاـ  -4
      جم ع مرافؽ الجامعة  الشبكة المالسمك ة غطي نظاـ  -5
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 الدعم الفني : -و
اجد حمكال كاضحة لجم ع المشاكؿ التي تكاجيني في العمؿ عمى  -1

 الشبكة المالسمك ة
     

اتمكف مف حؿ المشاكؿ التي تكاجيني مف خماؿ التكاصؿ مع الدعـ  -2
 الفني 

     

       الشبكة المالسمك ةالدعـ الفني  قدـ شرحا كاضحا لك ف ة الكصكؿ الى  -3
      تقدـ شرحا كاضحا لمعناصر المكجكدة بيا الشبكة المالسمك ة -4
       لسر ك بلسيكلة  الشبكة المالسمك ةاتمكف مف الكصكؿ لشرح عف  -5
      قر ب مف الطمبةك مكاتب الدعـ الفني مكجكدة في مكاف منالسب  -6
حميا "نظاـ دعـ فني" دكف ك  كجد نظاـ آلي لمتبم غ عف المشاكؿ  -7

 الذىاب لمكاف الدعـ الفني
     

 : ستخداماال -ز
      في كث ر مف االح اف الشبكة المالسمك ة الستخداـاقكـ ب -1
      عمى الساس منتظـ في الملستقبؿ الشبكة المالسمك ة الستخداـلسكؼ اقـك ب -2
      في الجامعة  الشبكة المالسمك ة الستخداـاكصي االخر ف عمى  -3
      خارج الجامعة ك داخؿ  الشبكة المالسمك ةالستخدـ  -4
      داخؿ الجامعة  الشبكة المالسمك ةالستخدـ  -5
      خارج الجامعة  الشبكة المالسمك ةالستخدـ  -6
      في كث ر مف االح اف الشبكة المالسمك ة الستخداـاقكـ ب -7
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