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 مستخلصال

ان االستخدام الواسع النطاق للفیس بوك دفع الشركات التي تقدم خدماتھ واألخرى الت�ي تن�وي        
نح�و  یمیل�ون األف�رادعی�ة الت�ي تجع�ل نوای�ا االھتمام بالعوامل الداف إلىالقیام باألعمال على صفحاتھ 

م��ن العوام��ل الدافعی��ة  ت��أثیردراس��ة  إل��ىدف االس��تمرار باس��تخدامھ .ول��ذلك ف��ان البح��ث الح��الي یھ��
 ب��وك عل��ى رض��ا مس��تخدم الف��یس تأثیرھ��االمس��تمدة م��ن نظری��ة االش��باعات واالس��تخدامات وبی��ان 

الختب�ارات  أخض�عت اس�تبانھمم الباح�ث باستخدام الفیس بوك .ولھذا الغرض صونوایاه لالستمرار 
عش�ر فق�رة .بلغ�ت عین�ة البح�ث  س�تةفس�رتھا  أبع�ادت م�ن خم�س لثبات المعمول بھا.تكونالصدق وا

ئج ان التس�لیة والتعبی�ر طالبا من طلبة كلیة اإلدارة واالقتص�اد ف�ي جامع�ة ذي ق�ار .بین�ت النت�ا 152
ال�ذكر تح�دد نوای�ا عین�ة البح�ث عل�ى  نف�ھآتؤثر في الرضا عن الف�یس ب�وك وان العوام�ل عن الذات 
 والتوصیات.االستنتاجات  بأھمالبحث  باستخدامھ. اختتماالستمرار 

 .بوك,التسلیة,الرضا,البحث عن المعلومات,النوایا المفتاحیة: الفیسالكلمات 

Study the effect of( perceived enjoyment, information  seeking and self-
discloser  )on intonation of students of college of economic and 

administration at Thi-Qar university continuance intention of using  
Facebook 

Abstract  
    The use of social media sites has appeared rapidly as a model platform 
for social interaction. Facebook has been used widely and the commonly 
used of it pushed the companies use it to introduce their services and to 
pay attention. This study aims to identify the effect perceived enjoyment, 
information  seeking and self-discloser on continuance intention of using 
Facebook. A survey method was adopted and the sample constituted 152 
students of undergraduate at college of Administration and Economics at 
Thi-Qar university. The results revealed that the model explains 78% 
variation in the continuance intention to use Facebook. Self-discloser  was 
seen to be a strong determinant of intention towards using Facebook in this 
study.  
Keywords--- Continuance Intention, Facebook, Self-discloser, Information 
seeking. 
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                                                                                                            :المقدمة 

          
جعلھ��ا تھ��یمن عل��ى الكثی��ر م��ن نم��و وانتش��ار مواق��ع التواص��ل االجتم��اعي غی��ر المس��بوق  إن       

نحص��ل  ، ومنح��ىاآلخ�ریناتص�االتنا م��ع  إلدام��ةطریق�ا س��الكا  نش��اطاتنا الیومی�ة، وتص��بح مف�ردات
ع�ن  وھن�اك، ونتش�اطرالت�ي تق�ع ھن�ا  األح�داثنطل من خاللھا على  ، ونافذةاألخباربواسطتھ على 

عالم جدید من التعاون  إنشاءذاتنا. وبالتالي أسھمت في بھا عن  ، ونعبراآلخرینطریقھا األشیاء مع 
تع�دد  . وم�عوأجناس�ھم أع�راقھمقطع النظ�ر ع�ن والمشاركة بین مالیین األشخاص في عموم العالم ب

الس��تقطاب المس��تمیتة تخدمیھا ومحاوالتھ��ا وتن��وع مس��میاتھا واحت��دام المنافس��ة بینھ��ا لكس��ب ود مس��
 الجامع�ات الص�فوفمس�تھدفا طلب�ة   2004م�ره ف�ي ع�ام  أولیس ب�وك ال�ذي ظھ�ر الف ، تقدمالمزید

 الوس�ائطوتق�دم حت�ى عل�ى  اإلط�القش�ھرتا عل�ى  أكثرھا وأضحىمحل ترحیب  أصبحسرعان ما و
ال���ذي ن���اھز  تخدمیھـــــ���ـمسص���دارة الس���باق بع���دد  كثی���را واحت���لالت���ي س���بقتھ م���ن حی���ث العم���ر 

یتب��ادل و). Phua et al:2017:412عرض��تھا دراس��ة ( إل��يالمعطی��ات عل��ى وف��ق 1.56ملی��ار
مختلف��ة (قص��ص جدی��دة ومالحظ��ات وص��ور  أش��كالملی��ار قطع��ة محت��وى عل��ى  30مس��تخدمیھ 

وشجع تزاید عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي الكثیر .) Suki et al:2012:223)شھریا(
) ان  Davis et al:1989:982لھ�ا وف�ي ھ�ذا الص�دد ب�ین (  ق�دم موطئ  إیجادمن المنظمات على 

واستقطاب توجد على الفیس بوك وفي مسعاھا للحفاظ على مستخدمیھا  اإلعمال% من دراسات 80
الجدد ، حاولت المنظمات التي بلورت استراتیجیاتھا لالنتفاع من ھذه األداة للوصول إلى اكبر ع�دد 

فھم العوامل التي تدفعھم نحو استمرار استخدام الفیس بوك موضوعا  یأتيمن المستخدمین وبالتالي 
االرتفاع. وم�ع ان ج�ذوره لیس�ت ض�اربھ ف�ي الق�دم  إلىفي طریقة  األرقامدالئل ان وتشیر الحیویا .

یولدھا الفرص الكبیرة التي  إلىانتبھت  وأحجامھاعلى اختالف مسمیاتھا وملكیتھا  المنظمات أن إال
طریق�ة. ع�ن  األعم�البتنفی�ذ ر بھ�ا الق�راأصحاب  المستقبل. وشرعالعظیمة التي یفتحھا في  واآلفاق

عل�ى االس�تمرار باس�تخدامھ  األف�رادقریحة الب�احثین لق�راءة العوام�ل الت�ي تحف�ز  وبالتزامن، تفتحت
 واجتھدوا لإلجابة على تس�اؤل مف�ادهالزدھاره.والقوى التي تجذبھم نحوه دون غیرھا وتمھد السبیل 

مناقش�اتھم  أثن�اء یس�تمرون باس�تخدام الف�یس ب�وك؟ وف�ي األف�رادھي العوامل الدافعیة التي تجع�ل  ما
 اآلون��ةالص��فوف ف��ي  متنوع��ة، تق��دمتطرح��ت عل��ى طاول��ة النق��اش اط��ر ونظری��ات  الظ��اھرةلھ��ذه 

 اإلع�المان جمھور وس�ائل  مفادهاالشباعات واالستخدامات التي تقوم على افتراض  األخیرة نظریة
الجمھور قادر  خاصة، وان أھدافوجھ لتحقیق والفاعلیة واستخدامھ لھذه الوسائل م باإلیجابیةیتسم 

بوساطة تأكی�دھا عل�ى  األفرادوركزت النظریة على اختیار واستخدام على تحدید أھدافھ واحتیاجاتھ
 183Basak(مختلف�ة یكون بوسعھم استخدام وس�یلة إعالمی�ة واح�دة ألغ�راض  األفرادان مختلف 

and Clisir:2015: .( ) وف��ي ح��دیث ذي ص��لھ ن��وه Cheung et al:2011 (الغ��رض  إن إل��ى
یمیل��ون ال��ى وس��یلھ إعالمی��ة معین��ھ  األف��رادال��رئیس لھ��ذه النظری��ة ھ��و تفس��یر األس��باب الت��ي تجع��ل 

اس�تخدام تل�ك الوس�یلة.  إل�ىویفضلونھا على الوسائل البدیلة وتوضیع الحاجات النفسیة الت�ي ت�دفعھم 
ھن�ا وتماش�یا  م�ن الس�تخدام وس�یلة جدی�دة. األفرادوبذلك فأنھا غدت إطار مفید لفھم حاجات ودوافع 

لبح�ث سوف یرتكز علیھا الباحث لتفسیر األسباب التي تجعل عینة االنظریة، بھذهمع تزاید االھتمام 
عدی�د م�ن األدوات الت�ي یك�ون  أمام�ھ. والن المس�تخدم الی�وم تت�اح تصر عل�ى اس�تخدامھ دون غی�رة

ی��ل التس��لیة والبح��ث ع��ن تحل إل��ى الح��الي یھ��دفالبح��ث  حاجات��ھ، ف��ان إش��باعبوس��عھ ع��ن طریقھ��ا 
والتعبی��ر ع��ن ال��ذات بوص��فھا عوام��ل دافعی��ة ت��ؤثر ف��ي نوای��ا عین��ة البح��ث لالس��تمرار المعلوم��ات 
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والن نسبة المس�تخدمین النش�طین مقارنت�ا بع�دد المش�تركین بوس�ائط التواص�ل ستخدام الفیس بوك.با

لغ�رض دراس�ة كیفی�ة االحتف�اظ االجتماعیة لم تنمو بشكل متواٍز، وھذا م�ا غی�ر اتج�اه المعنی�ین بھ�ا 
 .)Huang et al: 2014: 774بالمستخدمین وتشجیعھم إلعادة زیارة تلك المواقع(

ف�ي الدراس�ات الت�ي  ش�حھوعلى الرغم من شیوع ظاھرة الفیس بوك بین طلبة الجامعات ، نج�د      
وعل�ى وف�ق ھ�ذا . تقدم عل�ى اس�تخدامھ بش�غف الفئةذه تتصدى لھا وتبحث في األسباب التي تجعل ھ

یج�د الباح�ث الفرص�ة س�انحة فح�ري بن�ا   والن ظاھرة الفیس بوك الزالت فتیة في مجتمعن�ا الرأي، 
ان یزود مجھزي خدمات  عسى ودوافع االستمرار بذلك  ر باألسباب التي تدفع نحو استخدامھ تبحلا

 أمامھ�اعلی�ة ب�بعض المؤش�رات الت�ي تف�تح الطری�ق  األعم�الالفیس بوك والشركات التي تروم أداء 
لتوظی��ف ھ��ذه العوام��ل عل��ى نح��و یس��اعدھا ف��ي كس��ب ود المس��تخدمین الح��الیین والمتوق��ع دخ��ولھم 

 .المیدان

 :الدراسات السابقة 

سائط نحو الفیس بوك دون غیرة من و األفرادتملكت الرغبة في معرفة العوامل التي تدفع       
.لذلك سعوا للخوض فیھا ،ومن نافذة القول ان معالجاتھم لم تنحصر الباحثین التواصل االجتماعي

قبول التقنیة ونظریھ الفعل المسبب.  أنموذجفقط في نظریة االشباعات واالستخدامات بل صاحبھا 
) Suki et al :2012:223ھدفت دراسة ( ،ومع ذلك لم تكن البحوث او النتائج متباعدة كلیا .بعامة

الى التحري عن العوامل التي تؤثر في النوایا السلوكیة الستخدام الفیس بوك وجمعت بیاناتھا من 
ان المتعة المرجوة وسھولھ االستخدام محدد رئیس الدراسة مستجیب وأكدت  200عینة مكونھ من 

 Basakالتجاھات عینة البحث نحو تكوین نوایا لالستمرار باستخدام الفیس بوك. وسعت دراسة (
and Clisir:2015:181 لالستمرار باستخدام  األفرادالعوامل الدافعیة على نوایا  تأثیر) الى تحلیل

اقوى على النوایا تأثیرمستخدم وأفادت النتائج ان لالتجاھات  209الفیس بوك. بلغت عینھ البحث 
ستخدام الفیس باوان البحث عن المكانة لھا تأثیر غیر مباشر على نیة االستمرار مقارنا بالرضا 

تشخیص نوایا استخدام الفیس بوك   (Praveen and Thomas:2014:24).وحاولت دراسةبوك
 Shi etواقترحت دراسة ( نتائجھا ان المتعة محدد رئیس لالتجاھات نحو الفیس بوك. وأظھرت

al:2010:624 (لالستمرار باستخدام الفیس  األفرادللبحث في العوامل التي تحفز نوایا  أنموذج
 129بوك ، وقد أظھرت النتائج التجریبیة ان الرضا محدد رئیس لنوایا عینة البحث التي بلغت 

الدراسة ان التسلیة والبحث  أكدتمستجیب لالستمرار باستخدام الفیس بوك ،وعلى غرار ذلك ، 
وتصدت دراسة  عن المعلومات لھا تأثیر على رضا مستخدم الفیس بوك.

)Mouakket:2015:102 لدراسة العوامل التي تؤثر في نوایا استمرار طلبة الجامعات(
تأكید التوقع وبینت  أنموذجلالستمرار باستخدام الفیس بوك وقد ارتكزت الدراسة على  اإلماراتیة

على نحو مباشر وغیر مباشر بالعادة ،وأكدت  یتأثرالنتائج ان النتائج ان الرضا عن الفیس بوك 
ایا االستمرار باستخدام والنتائج ان الفائدة والمتعة والرضا والعادة والمعاییر االجتماعیة محددات لن

) اتجاھات طلبة الجامعة المستنصریة نحو الفیس  14: 2015سناء:وتناولت دراسة (الفیس بوك.
سبوك  ساستخدام الفی إلىالدراسة ان عینة البحث تمیل  بوك واھم المعوقات التي تواجھھم وبینت

 )2017دراسة (الزیادي والغزي :  كونھ وسیلة للتسلیة.
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اتضح من تتبع الدراسات التي تناولت وسائط التواصل االجتماعي عموما والفیس بوك  إجماال      
ثمة  میل  ذات الوقت ،،وفي ة القبولخصوصا ان ھناك انتقاال من مرحلة ما قبل التبني الى مرحل

على مستوى الفیس بوك  باالستخداملدراسات التي تدور حول مرحلة ما بعد التبني واالستمرار ل
 لباحث في المكتبة العراقیة قلیلةالعالم ،وقد تكون الدراسات ذات الصلة بھذه الناحیة وعلى حد علم ا

لتكون أساس في بناء مرتكزات  اإلرشادات. وقد مدت الدراسات السابقة على قلتھا الباحث ببعض 
وتمیز البحث الحالي باعتماده نظریة االشباعات ودعائم دراستھ المیدانیة.البحث النظریة 

 واالستخدامات غیر المألوفة في مكتبة اإلدارة العراقیة.

 :مشكلة البحث 

اكتساب واالحتفاظ بالمستخدمین في بیئة تنافسیة متعددة األقطاب أصبحت من المشاغل  إن      
 النجاح النھائي ألدوات وسائط التواصل االجتماعياالجتماعي. الن الرئیسة لمواقع التواصل 

امھا من استخد كبیر باستمراریة بشكل (Gou et al:2016:750)ذكرهعلى وفق ما یقترن 
على رأي النحو، تقتضي الضرورة من المنظمات المعنیة  وعلى ھذا معھا  موتفاعلھ المستخدمین

)Chiu and Huang:2015:928 ( فھم تفاعل مستخدمیھا والتعرف على سلوكھم بوصفھا
عوامل حاسمة الستمرارھا وازدھارھا. وتأسیسا على ذلك، فان المنظمات المقدمة لخدمة الفیس 

 یتوجب إذعلیة تجتھد الستقطاب المستخدمین، وال یبدو ھذا كافیا  أعمالبوك وتلك التي تنشد تنفیذ 
األدوات  إلىلمنعھم من االنتقال  وإغرائھمیھا القیام بالمزید من اجل االحتفاظ بمستخدمیھا لع

 الفھم، تتلخصالضغط على زر الحاسوب. وفي ضوء ھذا  إالاألخرى المنافسة الذي ال یكلفھم 
 اآلتیین:مشكلة البحث بالتساؤلین 

ھو تأثیر (التسلیة والبحث عن المعلومات والتعبیر عن الذات) على نوایا طلبھ كلیة اإلدارة  ما-1
 الفیس بوك؟واالقتصاد في جامعة ذي قار لالستمرار باستخدام 

المتغیر الوسیط (الرضا) على العالقة بین العوامل الدافعیة متقدمة الذكر ونوایا عینة  تأثیرما ھو -2
 بوك؟لالستمرار باستخدام الفیس البحث 

 :ھدف البحث 

 :إلىیھدف البحث الحالي 

 .تشخیص العوامل الدافعیة التي تؤثر في نوایا عینة لبحث لالستمرار باستخدام الفیس بوك-1

تحلیل تأثیر (التسلیة والبحث عن المعلومات والتعبیر عن الذات) على نوایا عینة البحث -2
 لالستمرار باستخدامھ 

 غیرات المستقلة والمتغیر المعتمد.التعرف على الرضا بوصفھ متغیر یتوسط العالقة بین المت-3

 وبیان دالالتھا ومضامینھا. اإلحصائيقراءة نتائج التحلیل -4

 :مخطط البحث االفتراضي

مجانا وتدیره  إلیھشبكة اجتماعیة یمكن الدخول  بأنھ)الفیس بوك 2015:16وصفت (سناء        
 إلىاالنضمام  بإمكانھمشركة فیس بوك محدودة المسؤولیة كملكیة خاصة لھا, فالمستخدمون 
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 باآلخرینوذلك من اجل االتصال  اإلقلیمالمدرسة او  أوجھة العمل  أوالشبكات التي تنظمھا المدینة 

 إلیھمالرسائل  رسالوإ أصدقاءھمقائمة  إلى أصدقاء إضافةوالتفاعل معھم كذلك یمكن للمستخدمین 
وعلى وفق ذلك فان الباحث رسم بأنفسھم. األصدقاءتحدیث ملفاتھم الشخصیة وتعریف  وأیضا

، القسم األول یقع على الیمین ویمثل الفقرات أقساممخطط بحثھ االفتراضي على شكل ثالثة 
المخطط  ویفترضواالستخدامات. .رسمت ھذه المتغیرات المستمدة من نظریة االشباعات المستقلة

طریق خبرة  معینة، وعنالتي تولد حاجات  االجتماعیة والنفسیةان لكل مستخدم عدد من العوامل 
باالختیار  قرارهبتحدید توقعاتھ عن تلبیة الفیس بوك لھذه الحاجات ،ویترتب على ذلك   یبدأالفرد 

نجاح استخدام أنظمة المعلومات  إن بین األدوات المتاحة  بین یدیھ طبقا للرضا الذي جناه منھا .
 Delon( أنظمة المعلومات بإسھاب . وفي ھذا الصدد  نبھ أدبواحدا من المواضیع التي تناولھا 

and Mclwan:1992:60 (الواقع المعقد الذي یحیط  بتشخیص وتعریف مفھوم نجاح أنظمة  إلى
المستفید احدھا .وما دامت لقیاس نجاح النظام ورضا  ستة أبعادالمعلومات ،وفي مسعاھم وضعا 

نظریات  أنظمة المعلومات وضعت الرضا بمثابة متغیر سابق لنوایا االستمرار باستخدام أنظمة 
متغیر وسیط من  ووضعھواقتبس الباحث الرضا ي انتھج نفس المسار. المعلومات فان البحث الحال

الرضا محدد أساس  لنوایا  ي یفید بان) الذBhattacher et al:2001:351تأكید التوقع ( أنموذج
 Basakالمتغیر التابع فقد رسم متماشي مع دراسة ( أمااالستمرار باستخدام أنظمة المعلومات .

and Calisir:2015:186 التي شددت على ان الرضا یولد نوایا االستمرار باستخدام الفیس بوك (
فان المتغیرات  بحثھ.وطبقا ألسلوب تحلیل المسار الذي یعتمد علیة الباحث في تحلیل معطیات 

المستقلة الثالث تؤثر في المتغیر الوسیط والمتغیر التابع على نحو مباشر ،وأیضا تؤثر على نحو 
 تأثیراغیر التابع،ویتحول المتغیر الوسیط الى متغیر مستقل یؤثر بالمتغیر التابع غیر مباشر في المت

 .المخططواآلتي تفسیر لمتغیرات  ) یظھر مخطط البحث االفتراضي.1والشكل ( مباشرا.
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 :ستمرار باستخدام الفیس بوك ا االنوای

تعد النوایا السلوكیة مقیاس لقیاس نوایا المرء ألداء سلوك معین وھي مؤشر جید على        
الدراسات. واحد ھذه الدعائم الرئیسة االستخدام الفعلي للتقنیة. وحظیت النوایا بدعم عدد كبیر من 

نتنبأ بھ من  أنللحاسوب یمكن  األفرادان استخدام  أفاد) الذي Davis et al:1989:93جاءت من (
استخدام أنظمة المعلومات ال یمكن ان یعد ناجحا إذا  أننوایاھم  شدد باحثوا أنظمة المعلومات على 

رشح لدى المستخدم خالصة عن تقدیره لنتائج لم یستمر المستخدم باستخدامھا. وغالبا ما تت
.التي صـفھا االستخدام االستخدام السابق ویمزجھا مع النتائج المستقبلیة المتوقعة التي تولد لدیھ نیة 

 )Fishbein and Ajzen:1975 أي ســــــلوك وجاء في دراسة )  احتمالیة قیام الفرد ب
)353Bhattacherjee:2001:  (نیة الفرد االستمرار باستخدام النظام بعد قبولھ مبدئیا، وفي  بأنھا

حدیث ذي صلھ بینت الدراسة ان  نجاح استخدام  أنظمة المعلومات  یعتمد على استخدامھا  ولیس 
حینما یشرعوا باستخدام النظام فان الدوافع النفسیة التي تؤثر في استخدام النظام  األفرادقبولھا الن 

) إلى جزأین األول المتعلقة بنیة الفرد ألداء سلوك Lu et al:2003:206ا (وجزئھسوف تظھر .
 Gardner andمعین والثانیة النیة لإلتیان بالسلوك وعني بھا تحـــــــویل النیة إلى فعل وعدھا ( 

Amorson:2004:5  مقـیاس لقوة نوایا الفرد ألداء سلوك معین . ووضع الباحث متغیر والنوایا(
)  Lu et al : 2003:982لسلوك بدیال عن االستخدام الفعلي للنظام تماشیا مع دراسة ( لإلتیان با

التي فضلت استخدامھا بدال من االستخدام الفعلي ، خاصة إذا كان النظام في مراحل التبني األولى 
) نفس الصورة  Wu et al:2015 القوة التنبؤیة بھ لألنموذج ورسم(، الن ذلك یؤدي إلى تعزیز 

 Lee et) د النوایا السلوكیة مؤشراً جیداً للتكھن بسلوك قبول الفرد للنظام وتفسیره وأكدوع
al:2007:60 )   أن النظام عندما یكون استخدامھ جدیداً نسبیا  فمن المنطقي التركیز على النوایا

 .السلوكیة . وینطبق الوصف متقدم الذكر على استخدام الفیس بوك 
 

 :الرضا عن الفیس بوك 

ثمة اتفاق واسع النطاق في حقل أنظمة المعلومات اإلداریة على إن رضا مستخدم النظام یعد        
متغیرا أساسیا بوساطتھ یتم قیاس تأثیر تقنیة المعلومات على المستخدمین وانھ ذو قیمة عملیة 

شغل الرضا بشكل عام مكانھ ) .و95: 2006الزیادي:(للمدیرین المھتمین بتقییم اثر تقنیة المعلومات
 ،الت معرفیة مختلفةاإلدارة،وكان وال یزال محل اھتمام كثیر من الباحثین في مجا أدبممیزة في 

في داخل  األفراداالھتمام بھ كونھ یتناول المؤثرات الداخلیة والخارجیة التي تالمس مشاعر  ویأتي
الكثیرین بشعور الفرد نحو ما تنطوي علیھ الوظیفة. ولم یكن مفھوم  برأي.والرضا یتحدد المنظمة

المباشر مع استمرار او التوقف عن  لتماسھالرضا غائبا عن المعنیین بإدارة أنظمة المعلومات 
)  ان الرضا ھو نتیجة Bhattacherjee:2001:354استخدام النظام.فقد جاءت ف دراسة (

م نظام المعلومات ویؤدي دورا حیویا في نوایا االستمرار لتجارب المستخدم السابقة باستخدا
باستخدام نظام المعلومات ویخلق المستخدمین للنظام على المدى الطویل .وفي حوار ذات صلھ نوه 

)Basak and Calisir:2015:183 ان الرضا یؤثر إیجابا في نوایا االستمرار باستخدام الفیس(
) دور Shi et al:2010:625( أكدفي حدیث ذي صلة  غیر مباشر .و أوبوك على نحو مباشر 

)   Lee :2007:62( الرضا اإلیجابي في نوایا استمرار استخدام الفیس بوك.وعلى غرار ذلك وجد
وعیة لفاعلیة ــالموض للمحدداتان الرضا ھو المقیاس األكثر فائدة لقیاس فاعلیة النظام .وانھ بدیال 

 Hamilton).وفي معرض نقاشة بین (Delone and McLean:1992:61أنظمة المعلومات (
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and Chervany:1981:391 ان رضا مستخدم النظام النھائي یستعمل على نطاق واسع بوصفة (

ومن ).Guimaraes and Igbaria:1997:881ارتكزت علیة دراسة ( وقدمقیاس لنجاح النظام .
النظریات  التي فسرت النوایا السلوكیة لالستمرار باستخدام أنظمة المعلومات ھي نظریة  أھم

ان رضا   مستخدم  )Oliver:1980:460( ببنائھاالتي قام التوقعات غیر المؤكدة ومضمونھا
النظریة على وفق مع  وأشارت.النظام ھو المكون األھم في تفسیر سلوك استمرار االستخدام 

من النظام  المأمولة) ان مستوى الرضا عن النظام  یتحدد بالتوقعات (Liu et al :2010عرضة
تحدد نیة استمرار استخدام النظام . والرضا حالة نفسیة موجزة تظھر االستخدام التالي وفشل نبؤه 

العاطفیة المحیطة بالتوقعات غیر المؤكدة لمشاعر المستخدم السابقة حول  الحالةحینما تقترن 
وعلیة سوف یسال المستجیبین عن مدى شعورھم ).(Oliver:1980:463ستخدام تجربھ اال

ذلك على نوایاھم االستمرار  وإفرازاتالفیس بوك  استخدامبالرضا والسرور والغبطة جراء 
 باستخدامھ.

                                                                                                     التسلیة (الترفیھ):

تعد التـــــــــسلیة أحد الدوافع الرئیسة الستــــــــــخدام االنترنت التي یشـــــــــــــــار لھا على        
 Shie etوعلى رأي ( .ال وقت الفراغ) بأنھا إشغEllison and Lampe:2007وفق ما ذكره (

al :2010:626 یستخدم الفیس بوك ألنھم یعتقدون بأنھ مسلي ویوفر  األفراد) فان عدد كبیر من
عدد من وسائل الترفیھ إلشغال أوقات فراغھم وقضاء الوقت حینما یشعرون بالملل. ووصف ( 

Eighmey and Mccard:1998 المدى الذي یكون استخدام وسیلة إعالمیة معینة  بأنھا) التسلیة
وعلى مختلف أعراقھم وأجناسھم یسعون  األفرادومما ھو معروف ان  .ممتع ومثیر لمستخدمیھا

وبذلك فان ھذا االستخدام یشبع حاجاتھم الفراغ،على استخدام الفیس بوك لالسترخاء وفي أوقات 
اآلخرین او االطالع على ما یحدث من حولھم للمتعة والشعور بالسرور في أثناء تفاعلھم مع 

)على أن تبادل المعلومات Kim et al :2011:365شدد (  صفحاتھ.ومشاھدة ما یحلو لھم على 
الخبرات على الفیس بوك تولد السرور والبھجة  أووالموسیقى واألشرطة التي تتضمن األغاني 

) فان بعض  Sheldon :2008:67دراسة ( في  لما جاء افع للترفیھ ، وطبقاالذي یعامل معاملة الد
األفراد یشبعوا حاجاتھم للتسلیة عن طریق رؤیة صور اآلخرین وقراءة الخصائص الشخصیة ... 

) فقد أكد ان المستخدم بوسعھ الحصول على Specia and Libarber:2012:624( الخ أما
األصدقاء ورؤیة التسلیة عن طریق الفیس بوك بوساطة طرائق متنوعة منھا تصفح صفحات 

الصور والتعرف على ما یفعلھ اآلخرین عن طریق قراءة مصادر األخبار على الفیس بوك ، 
وعلى وفق ھذا العرض فان البحث الحالي یفترض ان التسلیة تؤثر في الرضا عن الفیس بوك الذي 

 تخدامھ.تؤثر مباشرةً في تكوین النوایا لالستمرار باس یعكس في تكوین نوایا استخدامھ أیضا

 :البحث عن المعلومات 
أصبحت وسائط التواصل االجتماعي وعل�ى خ�الف م�ا ھ�و متوق�ع مس�تودعاً ض�خماً للمعلوم�ات     

التي ینشئھا المستخدم التي تأتي على شكل تعلیقات واقتراحات وتجارب وغیرھ�ا. وق�د أس�ھمت ف�ي 
إغنائنا بالمعلومات التي تعد ضروریة لحیاتنا الیومیة ، بل أضحت كم�ا یق�ال مفت�اح لفھ�م الع�الم م�ن 

نا ، وبعد ان أثنى الكثیر على وسائل اإلعالم التقلیدیة المـسموعة والمقروءة والمرئیة ألنھا تقدم حول
الكثیر من المعلومات للمتلقي ، انبھ�روا بالص�فحة الثانی�ة م�ن ص�فحات تط�ور االنترن�ت الت�ي مثلھ�ا 

ع�الم التقلیدی�ة تم�نح ، وعند المقارنة بین االثنین دائماً م�ا یؤك�د المعنی�ین ب�ان وس�ائل اإل 1:0الویب 
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الفرد قدرة مح�دودة ف�ي الحص�ول عل�ى المعلوم�ات ، فیم�ا یق�دم االنترن�ت مس�احات واس�عة وقن�وات 
 Whiting and وصف ().2017(الزیادي والغزي:عدیدة إلشباع حاجة المسـتخدم من المعلومات

williams: 2013:16  اس�تخدام  إنھ�ا) البحث ع�ن المعلوم�ات عل�ى وس�ائط التواص�ل االجتم�اعي
 : Basak and Calisirتل��ك الوس��ائط للحص��ول عل��ى المعلوم��ات أو التثقی��ف ال��ذاتي.وبین (

) ھي الحد الذي یحصل بھ الفرد على معلومات مفیدة من وسائط التواصل االجتماعي. 2015:181
) بالم�دى ال�ذي یك�ون بوس�ع المس�تخدمین الوص�ول إل�ى Lee and Ma : 2012:331وذكرھ�ا (

مة وبالوقت المناسب من وس�ائط التواص�ل االجتم�اعي. وش�دد الب�احثون ف�ي مع�رض معلومات مالئ
 Sun et alنقاشھم على ان  الحصول على المعلومات من العوامل الجوھریة الستخدام االنترنت (

) ومنذ األیام األولى لظھوره شددوا على ان دافع المستخدم في البحث عن المعلومات 2008:408 :
ف ، وغالباً ما یرتبط الحصول على المعلومات بأھ�داقبال على الفیس بوك اً في اإلیؤدي دوراً حیوی

) فأن نش�اط الحص�ول Savalainen 1995:259. وطبقاً لرأي (محددة وتسیر في اتجاھات متعددة
على المعلومات یسھم في حل المشاكل الیومیة والتمكن من العیش وتشكل سلوكیات الحص�ول عل�ى 

وم��ن ھن��ا ف��ان  .یحص��ل المس��تخدم عل��ى معلوم��ات ویك��ون عل��ى درای��ة بم��ا یری��دالمعلوم��ات حینم��ا 
عن مدى حصولھم على معلومات مفی�دة م�ن الف�یس ب�وك وم�دى اإلف�ادة  یُسألونالمفحوصین سوف 

بوس�ع المس�تخدمین البح�ث ع�ن حاج�اتھم بم�ا ھ�و مت�وفر  من ھذه المعلومات التي تبدو بخسة الثمن.
ستفسار عما یبغون الحص�ول علی�ھ ، أو الوص�ول إل�ى إجاب�ات مح�ددة أصالً على ھذه المواقع أو اال

لم��ا یش��غل ب��الھم ویس��اورھم القل��ق بش��أنھ وذات ص��لة بحی��اتھم الیومی��ة. ول��ذلك یتوق��ع البح��ث ان 
المس��تخدم ال��ذي ی��زور مواق��ع التواص��ل االجتم��اعي الحكومی��ة ان یحص��ل عل��ى معلوم��ات الن تل��ك 

عرف��ة م��ا یح��دث عل��ى أرض الواق��ع والحص��ول عل��ى آخ��ر المواق��ع ح��دثت بیاناتھ��ا، وی��تمكن م��ن م
 ).2017(الزیادي والغزي:المستجدات حول سیاسات ونشاطات تلك المنظمات

 :عن الذاتالتعبیر 
أصبحت وسائل الشبكات االجتماعیة وسیلة فعالة ومریحة للمستخدمین للحف�اظ عل�ى العالق�ات       

لتطبیقات الویب األخرى مثل المنتدیات وغرف الدردشة التي االجتماعیة وتبادل المعلومات وخالفاً 
تخفي الھویة الحقیقی�ة إل�ى ح�د  ف�أن الش�بكات االجتماعی�ة عادت�ا م�ا ترك�ز عل�ى معلوم�ات شخص�یة 
حقیقیة مثل اسم الشخص ومدینتھ وھویتھ واالتصاالت الشخصیة الت�ي توج�د خ�ارج الش�بكة ، ل�ذلك 

یل الشخص��یة الت��ي یفص��ح عنھ��ا المس��تخدمین عل��ى ش��بكة ح��دثت تغیی��رات كثی��رة م��ن ناحی��ة التفاص��
ف���یس ب���وك عل���ى ان���ھ ل) اBumgarner:2007ص���ور ( ).و2017(الزی���ادي والغ���زي:االنترنیت

 اج�ل التعری�فالوق�ت م�ن وســـــــــــــــــیلة لعرض المستخدمین ألنفس�ھم وانھ�م یقض�ون كثی�ر م�ن 
) ان الف��یس ب��وك ی��وفر Ellison et al:2007:1143خصائص��ھم وس��ماتھم الشخص��یة. وب��ین (ب

. وفي حدیث ف�ي ذات الش�أن أنفسھمأشیاء حول  وأصدقائھمألخبار أھلھم وزمالئھم  لألفرادالفرصة 
یستخدموا الفیس ب�وك للح�وار والنق�اش ح�ول  األفراد) ان Basak and calisir:2015:185( أفاد

اعي آفاق��اً جدی��دة فتح��ت وس��ائط التواص��ل االجتم�� ح��ول شخص��یتھم. جذاب��ةأنفس��ھم ورس��م ص��ورة 
مس��تخدمیھا لتب��ادل المعلوم��ات الشخص��یة العام��ة عل��ى ش��بكة االنترنی��ت ،  أم��امواحتم��االت كثی��رة 

وجرت ع�ادة الكثی�ر م�نھم ف�ي الس�نین األخی�رة عل�ى اإلفص�اح ع�ن معلوم�ات شخص�یة بحت�ة بش�تى 
الصور ، تراوحت بین عرض المشاعر الشخص�یة وص�والً إل�ى ع�رض تفاص�یل حی�اتھم الیومی�ة ، 

ت ألش��خاص مع��روفین لھ��م ، وف��ي كثی��ر م��ن األحی��ان ویمی��ل ال��بعض إل��ى اإلفص��اح ع��ن المعلوم��ا
 Kuألشخاص غیر معروفین تماماً ، وتتجلى أھمیة اإلفصاح عن المعلومات على وفق ما رس�مھ (

et al : 2013:571 ف�ي ان ع�رض مجموع�ة م�ن التعبی�رات العاطفی�ة الفوری�ة بی�نھم  یس�ھم ف�ي (



 2018     السنة الثالثة          1العدد     المجلد الثاني           Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلیة الكوت الجامعة    
                                                                                                        ISSN: 2414 – 7419                         

 
لقد فتحت وسائط  لمعرفیة غیر المباشرة.تحسین الصحة النفسیة والبدنیة فضالً عن عرض المنافع ا

مس��تخدمیھا لتب�ادل المعلوم��ات الشخص��یة  أم�امالتواص�ل االجتم��اعي آفاق�اً جدی��دة واحتم�االت كثی��رة 
العام�ة عل�ى ش�بكة االنترنی��ت ، وج�رت ع�ادة الكثی��ر م�نھم ف�ي الس�نین األخی��رة عل�ى اإلفص�اح ع��ن 

مش��اعر الشخص��یة وص��والً إل��ى معلوم��ات شخص��یة بحت��ة بش��تى الص��ور ، تراوح��ت ب��ین ع��رض ال
عرض تفاصیل حیاتھم الیومیة ، ویمیل البعض إلى اإلفص�اح ع�ن المعلوم�ات ألش�خاص مع�روفین 
لھ��م ، وف��ي كثی��ر م��ن األحی��ان ألش��خاص غی��ر مع��روفین تمام��اً ، وتتجل��ى أھمی��ة اإلفص��اح ع��ن 

جموع�ة ع�رض مم�ن  األف�رادتمك�ین ) ف�ي 2017الزیادي والغزي:المعلومات على وفق ما رسمھ (
من التعبیرات العاطفیة الفوریة بینھم  یسھم في تحسین الصحة النفس�یة والبدنی�ة فض�الً ع�ن ع�رض 

) ان الباحثون غالباً ما یستشھدون Loiacono : 2015:66وبین ( المنافع المعرفیة غیر المباشرة. 
بالبقاء على اتص�ال م�ع أص�دقاء أو أف�راد األس�رة بوص�فھا س�بب رئ�یس الس�تخدام مواق�ع التواص�ل 
االجتماعي ، وال یقلل ذلك من محاولة إعادة االتصال مع األصدقاء القدامى بوصفھ سبباً قریب�اً ج�داً 

خدم عل��ى وض��ع معلوم��ات ع��ن الخص��ائص م��ن الس��ببین األولی��ین ، وف��ي ھ��ذا الموق��ف یرك��ز المس��ت
ولذلك فان البحث یفترض ان  الشخصیة للفرد لغرض إعادة االتصال بالزمالء واألصدقاء القدامى. 

 التعبیر عن الذات دافع لالنجذاب نحو الفیس بوك ویؤسس لنیة االستمرار باستخدامھ.

                                                                                                    :فرضیات البحث 

توجد عالقة تأثیر معنویة موجبة بین العوامل الدافعیة (التسلیة والتعبیر عن الذات والبحث عن  -1
 المعلومات) والرضا عن الفیس بوك.                                                                          

توجد عالقة تأثیر معنویة بین العوامل الدافعیة متقدمة الذكر ونوایا عینة البحث لالستمرار  -2
 باستخدام الفیس بوك.                                                                                                        

ع�ن الف�یس ب�وك ونوای�ا عین�ة البح�ث لالس�تمرار توجد عالقة ت�أثیر معنوی�ة موجب�ة ب�ین الرض�ا  -3
 .باستخدامھ

 
 :بناء المقیاس 

) أن البحث في مجال نظم المعلومات الذي یتطلب  Davis et al : 1989:982الحظ (       
 Kwenny and(  وبرأيبناء استبانھ تحظى بالصدق والثبات.  ام استـــــبیان یسـتوجباستخد

Lee:2002  ان السیر على ھذا المسار یكفل بناء  أنموذج یتوافر على درجة عالیة من المصداقیة (
 Moore: 192لیصبح معیاراً یستدل بھ من الباحثون الالحقون ، وبغیة تحقیق ھذا العرض وضع (

and Benbasat:1991  : ثالث خطوات ضروریة وھي ( 
 .تكوین فقرات المقیاس-1
 .تطویر المقیاس-2
 .اختبار األداة-3
)  ق�راءة واس�عة ح�ول   Hu et al : 2015:391تتض�من المرحل�ة األول�ى حس�ب م�ا أف�اد (       

الموضوع ألعداد قائمة شاملة بالفقرات التي تقیس المتغی�رات الت�ي ین�وي الباح�ث دراس�تھا.لذا، ق�ام 
الباح��ث بمراجع��ة وتص��نیف ع��دد م��ن المق��اییس ذات الص��دق والثب��ات الع��الیین س��واء أكان��ت تتعل��ق 

ت الفق�رات إل�ى ع�دد مح�دود بالدراسة على نحو مباشر أم قریبة منھا ، وفي المرحلة الالحقة اختزل�



      م.م. قسم متعب جلود                      رةدراسة تأثیر (التسلیة والبحث عن المعلومات والتعبیر عن الذات) على نوایا طلبة كلیة اإلدا
 

لتالئم طبیعة الدراسة وغرضـھا األساسي واش�تملت المرحل�ة الثانی�ة تطوی�ع الفق�رات المقتبس�ة. فق�د 
واس�تعار ) Bhattacherjee:2001:355(م�ن دراس�ةت الت�ي تق�یس متغی�رات الرض�ا استمد الفقرا

واعتمد في بناء الفقرات التي )Basak and Calisir:2015:186النوایا من دراسة ( فقرات قیاس 
واقتبس الفق�رات الت�ي تق�یس التعبی�ر ع�ن ال�ذات ) Ducoffe:1996:21على دراسة( التسلیة تقیس 
الفقرات التي تقیس بع�د البح�ث ع�ن المعلوم�ات فق�د اعتم�د الباح�ث  أما)Papacharssi:2002من (
التع�دیالت الالزم�ة وأجری�ت ) ف�ي ص�یاغتھا .Basak and Calisir:2015:188دراس�ة ( عل�ى 

على الفقرات لتالئم الدراسة الحالیة وموضوعھا وط�ورت بع�ض الفق�رات عل�ى ھ�ذا األس�اس ، أم�ا 
 المرحلة الثالثة فكرست للتحقیق من صدق األداة وثباتھا على النحو األتي :

 :الصــــدق  - 1
) الصدق بأنھ الدرجة التي یقیس فیھا المقیاس ما صمم   Johonson : 2001عرف (             

) درجة تقارب أو ابتعاد فقرات المقیاس عن الصفة  Nunnally:1978:346لقیاسھ ووصفھ ( 
ویعد الصدق من الخصائص المھمة للحكم على صالحیة المقیاس وقدرتھ على   ،.التي یقیسھا 

 أھم) ویعد الصدق  376: 1998 :( عودة،وقیاس الصفة المراد قیاسھا  ألجلھقیاس ما وضع 
 األخرىبالمتغیرات  تأثیرهالخصائص السیكومتریة لالختبار ، او الخاصیة التي اعد لقیاسھا وعدم 

 قیاسھا) . فالمقیاس الصادق ھو الذي یقیس فعال ما یدعي  109: 2000:( القمشي والمعایطة
 ) .Foangy&Higgit :1984 : 21یفترض ان تقیس فقراتھ ( 

 دة اعتمد الباحث في دراستھ على :ویقاس الصدق بطرائق ع 
 :الصدق الظاھري -أ 

حینما یقرر شخص لھ صلة  ) Allen and Yen:1979(یتحقق الصدق الظاھري كما أفاد         
بالموضوع أن المقیاس مناسب للخصیصة المراد قیاسھا ،وقد یكون الشخص الذي یقرر ذلك خبیرا 

من حیث نوع الفقرات وكیفیة صیاغتھا  لألداةالصورة الخارجیة  أوھو المظھر العام وأو مستجیبا. 
 وأفضل)  68:  1988ومدى وضوحھا ومدى دقة التعلیمات وما تتمتع بھ من موضوعیة ( الغریب 

طریقة في استخراج الصدق الظاھري ھي عرض فقرات المقیاس على مجموعة من الخبراء للحكم 
) الصورة ذاتھا  فقد   Ebel:1972(ورسم   على صالحیتھا في قیاس الخاصیة المراد قیاسھا

أشارالى إن أفضل وسیلة للتأكد من الصدق الظاھري ألداة القیاس ھو أن یقوم عدد من الخبراء 
إلى ھذا بتقدیر مدى كون الفقرات ممثلة للصفة المراد قیاسھا . وبغیھ الوصول  المتخصصین

على عدد أعضاء  الھیئة التدریسیة في كلیة  عرض الباحث االستبانة في صیغتھا األولیة المراد،
% صالحة الن  80الفقرات التي  تحصل على اتفاق  قار. عدتجامعة ذي  اإلدارة واالقتصاد/

ضمن الحدود  إجماال متغیراتالاالستبانة وبلغت نسبة االتفاق للــــفقرات التي  تقیس تتـــــــضمنھا 
، أرسلت لھم. وفي ضوء أراء الخبراء ومقترحاتھم التي دونت على االستمارات التي  المطلوبة 

عدلت بعض الفقرات وغیرت صیاغة بعضھا منھا . وفي مرحلة الحقة وزع الباحث مسودة 
ھدف من ورائھا جمیع معلومات )طالبا من غیر عینة البحث 20االستبانة على عینة مكونة من ( 

حول سھولھ فھم مجتمع البحث والعبارات واأللفاظ ودرجة وضوحھا عدلت االستبانة في ضوء 
 یة والتحریریة التي تلقاھا الباحث وطبقت في صیغتھا النھائیة .المالحظات الشفو

 :الصدق العاملي-ب  
) إلى أن الباحث عندما  Premkumar and Bhattacherjec:2008:65دراسة ( نوھت         

یھدف التحقق من صحة توقعھ  أو افتراضھ ولیس الكشف عن العوامل أو األبعاد المتضمنة،فان 
التحلیل العاملي التأكیدي یكون مفضال على التحلیل العاملي الكشفي .وینطبق الوصف أعاله على 
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الدراسة الحالیة ،السیما أن الفقرات (األسئلة) التي تقیس المتغیرات مقتبسة من دراسات سابقة 

 أجراءتھطبقت بھا شروط الصدق والثبات . واعتمد أسلوب االرجحیة القصوى الذي تتركز 
حصائیة على وفق ما ذكره  إلى التوصل إلى أفضل قیم تقدیریة للتشبعات العاملیة ، ویفید ھذا اإل

األسلوب في التغلب على مشكلة إحصائیة لم یتم التغلب علیھا في األسالیب األخرى ، ھذه المشكلة 
ا یتطلب تتعلق بالتمییز بین تباین العوامل المشتركة ( االشتراكیات ) والتباین الخاص ، الن ھذ

)  Chin : 1998:295تقدیر االشتراكیات . اعتمد الباحث في تشخیص وتفسیر العوامل معیار ( 
) على العامل ولكن نسبة  % 70الذي یؤكد أن تشبعات كل فقرة یجب أن تكون اكبر من ( 

 %) تبقى مرضـــــــــیة.    60، % 50( 
فقرات )  3ء بھذا المعیار فالعامل األول ( یفا) یبدو لنا بوضـوح اإل1وبقراءة الجدول رقم (       

یقیس فقرات )  3والعامل الثالث (  الرضافقرات ) یقیس  3یقیس النوایا السلوكیة والعامل الثاني ( 
فقرات ) یقیس  4والعامل الخامس ( التعبیر عن الذات فقرات ) یقیس  3والعامل الرابع (  التسلیة

. وتؤكد ھذه النتائج أن ( العوامل ) المتغیرات أحادیة االتجاه وممیزة عاملیا البحث عن المعلومات 
وان فقرات االستبیان استخدمت لقیاس متغیر معین تشعبت على عامل واحد . ویظھر في ذات 

) وبلغت نسبة التباین في  Iالجدول وجود خمس عوامل لكل منھا قیم جذر كامن اكبر من ( 
% وان النسبة  81سیرھا بواسطة العوامل الخمسة ــــــــــــــیمكن تفمجموعة المتغیرات التي 

المتبقیة تعود إلى عوامل أخرى وخــــطا القیاس وان نســـــبھ التباین المشترك التي یفسرھا العامل 
) تفسرھا العوامل الثاني والثالث والرابع 0.20 , 0.24 , 0.15 ,0.23% وان ( 18األول بلغت

لترتیب وبلغ مجموع االشتراكیات التي تعد مقیاسا للتباین الكلي الذي یمكن تفسیره والخامس على ا
) أما بالنسبة لكل فقرة من الفقرات االستبانة فان االشتراكیات التي تدل (12.98بواسطة العوامل 

على نسبة التباین الكلي الذي یقع في صف معین من المصفوفة العاملیة الذي یمكن تفسیره بواسطة 
%) تعود إلى عامل نوعي آخر 17%) وان (83لعوامل الخمسة فقد بلغت للصف األول مثال (ا

) للفقرة األخیرة ومجموع الصفوف 0.69والى خطا القیاس وبلغت اقل قیمة لالشتراكیات (
(االشتراكیات لكل فقرة) تمثل االشتراكیات (الجذور الكامنة) وارتفاع قیمة االشتراكیات تعبر عن 

االختبار في قیاس الصفة التي وضع من اجلھا وقد حققت جمیع الفقرات نسبة جاوزت قدرة ذلك 
) أن جمیع الفقرات تشبعت على العوامل التي 2ویتضح من الجدول (  ) وھي نسبة عالیة .0.69(

تقیسھا ضمن المعیار في ھذه الدراسة كما. عالوة على ما تقدم ، فان الباحث اعتمد للتحقق من 
ا یعرف بالصدق التمایزي الذي یبین المدى الذي یختلف فیھ البعد المعني أو یمكن صدق األداة م

).ویوصف بأنھ Barcley et al: 1995:285تمییزه عن األبعاد األخرى حسب ما أشار لھ (
معامل االرتباط بین الدرجات على مقیاس سمھ معینھ والدرجات على مقیاس یقیس سمھ مختلفة  أو 

) ھي حینما یكون    Chismar and Patton:2002معاكسة.  وقاعدة القرار على وفق ما ذكره ( 
حقیق صدق تشبع كل فقرة على العامل الذي تقیسھ اكبر من أي تشبع آخر فان ھذا داللھ على ت

 ) .1التمایز ویظھر ذلك بشكل جلي في الجدول رقم (
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 التحلیل العاملي مصفوفة  ) 1 لجدول (ا

 ت مضمون الفقرة النوایا الرضا التسلیة التعبیر البحث االشتراكیات

اود استخدام الفیس بوك بدال من مواقع  0.73 0.03 0.01 0.04 0.06 0.83
 الشبكات االجتماعیة االخرى

1 

من مواقع  انوي استخدام الفیس بوك بدال 0.75 0.25 0.01 0.01 0.01 0.82
 األخرىالشبكة االجتماعیة 

2 

دام استطعت فنیتي االستمرار باستخاذا  0.64 0.05 0.03 0.03 0.01 0.77
 الفیس بوك

3 

تجربتي باستخدام الفیس بوك مرضیة  0.03 0.70 0.02 0.06 0.01 0.85
 تماما"

4 

اشعر باالرتیاح التام حینما استخدم  0.01 0.79 0.04 0.01 0.04 0.87
 الفیس بوك

5 

تجربتي باستخدام الفیس بوك كانت  0.02 0.77 0.01 0.08 0.03 0.81
 محبطة

6 

 7 استخدم الفیس بوك النھ مسلي 0.02 0.08 0.81 004 0.01 0.84
 8 استخدم الفیس بوك ألنھ ممتع 0.01 0.03 0.77 0.02 0.03 0.88
 ألنھعلى استخدام الفیس بوك  أواظب 0.08 0.07 0.69 0.08 0.014 0.86

 مثیر
9 

یشبع  ألنھاكرر استخدام االنترنت  0.06 0.01 0.65 0.01 0.014 0.70
 رغباتي

10 

 11 اعبر عن ذاتي حینما استخدم الفیس بوك 0.02 0.04 0.01 0.82 0.03 0.91
االخرین شیئا" عن ذاتي حینما أخبر  0.09 0.06 0.04 0.75 0.02 0.77

 استخدم الفیس بوك
12 

یمھد الفیس بوك الطریق للوصول لكثیر  0.04 0.04 0.08 0.03 0.65 0.70
 لوماتعمن الم

13 

یمكن ان اتعلم اشیاء كثیرة حول العالم  0.01 0.03 0.01 0.01 0.72 0.80
 بواسطة الفیس بوك

14 

على معلومات مفیدة من الفیس احصل  0.01 0.01 0.01 0.01 0.75 0.81
 بوك

15 

الیكلفني استخدام الفیس بوك الكثیر  0.08 0.01 0.01 0.01 0.64 0.69
 للحصول على المعلومات

16 

 الجذر الكامن 2.32 2.62 3.08 1.95 2.99 12.98
 نسبة التباین الكلي 0.15 0.16 0.19 0.12 0.19 0.81

 التباین المشتركنسبة  0.18 0.20 0.24 0.15 0.23 1

      
زیادة على ذلك، لجا الباحث إلى ما یعرف بالصدق التقاربي الذي یصف االرتباط بین الدرجات  

على سمھ معینة والدرجات على اختبارات أخرى  تقیس سمات متشابھة. الذي یتحقق على ما أفاد 
 ) حینما  تتحقق ثالث شروط وھي:Fornell and Larcker: 1981:39بھ (

 ) 00.5یجب أن یزید معدل التباین المشبع لكل بعد عن ( -1
 )  0.70یجب أن تزید معدالت تشبع الفقرات على أبعادھا عن (-2
 ) 0.70یجب أن یزید معامل الثبات عن ( -3
 وتوفر المعطیات التي حصل علیھا الباحث  تحقق الشروط أعاله 
 

 :ثبات األداة -2
المستعملة النتائج نفسھا اذا ما  األداة، وان تعطي  األفراد أداةوھو الدقة والثبات واالتساق في        

) فالمقیاس الثابت   194:  1992تطبیقھا على عینة البحث في الظروف نفسھا ( عودة،  إعادةتم 
) ولغرض الحصول على الثبات ( Kerlinger:1973:429ھو مقیاس موثوق فیھ ویعتمد علیھ 

) االتساق في نتائج  Marshall:1972یعني ثبات األداة حسب ما أشار لھ ( عتمد الباحث.وا
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،  .) ھو اختبار موثوق ویعتمد علیھ Kerlinge : 1973االختبار واالختبار الثابت وفقا لما ذكره ( 

وبغیة الوصول بأداة الدراسة إلى ھكذا مقام اعتمد الباحث االتساق الداخلي ( معادلھ ألفا كرونباخ ) 
التي تعد من أكثر مقاییس الثبات استخداما ألنھا تعتمد على قیاس ارتباط الفقرات مع بعضھا مع 

رتباطات ذي یشیر إلى قوة االدرجة المقـــــــــیاس الكلیة . وتســـــــــــمى أیضا التجانس الداخلي ال
تحلیل التباین باستخدام  ( معادلة الفاكرونباخ ) یطلق على ھذه  طریقة االختباربین الفقرات في 

معامل  إیجادمعامل كرونباخ الفا ، وتستخدم في  أو ألفاالطریقة في حساب معامل االرتباط بمعامل 
. ویقوم ) 270: 2009ضوعیة  ( عباس ، الثبات لالختبارات ذات الفقرات الموضوعیة وغیر ألمو

) على أن اقترب ألفا من الواحد یعني أن  Nunnally : 1978:346االخـــــــتبار كما بین ( 
االختبار یقیـــــــــــــس شیئا مخــــــتلفا بالضرورة ویدل على تجانس بنود االختبار ، والعكس 

البحث بین  قیمة ألفا لمتغیراتوتراوحت داللھ على أن جمیع الفقرات غیر مترابطة كما ھو متوقع ،
 .لة لالختباروتعد ھذه المستویات مقبو 0.80- 0.83)(

 الدراسة المیدانیة
 :أوال :اختبار فرضیات البحث

اعتمد الباحث أسلوب تحلیل المسار الختبار فرضیات الدراسة ولكي تنفذ العملیات اإلحصائیة       
مجموعة خطوات البد  ( Igbaria and Iivari : 1995:227 )لتحلیل المسار بشكل سلیم وضع 

 من االلتزام بھا وھي . 
 .حساب معامل الثبات للمقیاس .1
 .تحویل جمیع قیم المتغیرات إلى قیم معیاریة .2
 ..التخلص من مشكلة االرتباط الخطي بین المتغیرات المستقلة3
 .أجراء تحلیل االنحدار المتعدد وألكثر من مرة .4
 .التخلص من مشكلة االرتباط الذاتي بین بواقي عالقات االنحدار .5
 حسن المطابقة..أجراء اختبار 6
) في تحلیل البیانات التي  SPSSاستعان الباحث بالحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة (        

جمعت عن طریق االستبانة التي أعدت ألغراض الدراسة وكما أسلفنا القول . فقد حصلنا على 
تقوم على أساس تحویل  معامل الثبات ،والخطوة الثانیة، تحویل قیم المتغیرات إلى قیم معیاریة التي

درجات كل من المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة إلى درجات معیاریة متوسطاتھا صفر 
وانحرافھا المعیاري واحد ، وبذلك یوحد االنحراف المعیاري لجمیع المتغیرات على نحو یكون 

یاریة معامالت قدرة الوحدة بین كل متغـــیرین یمكن مقارنتھ ، وتسمى معامالت االنحدار المع
تحرینا عن االرتــــباط الخطي  .وقـــــاعدة القرار ومن ثم  . (Beta)المسار المعیاریة وتقرأ عادة 

) لوجود مشكلة االرتباط الخطي  Billings and Wroten : 1978:677على وفـــق ما ذكره ( 
ن النظر بالجدول . وعند أمعا 80%ھو وجود معامالت ارتباط بین المتغیرات  تتجاوز قیمتھا 

) الذي یعرض االرتباطات بین متغیرات الدراسة نلحظ إن القیمة القصوى لالرتباط تبلغ  2( 
 لمشكلة .) ویؤشر ھذا عدم ظھور لھذه ا 0.53( 
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 .مصفوفة االرتباط بین متغیرات الدراسة ) 2الجدول  ( 

بحث عن  الرضا النوایا
 المعلومات

تعبیر عن 
 الذات

 ت المتغیر تسلیة

    I 1 تسلیة 
   I 0.23 2 تعبیر عن الذات 
  I 0.18 O.19  بحث عن

 المعلومات
3 

 I 0.22 0.23 0.21 4 الرضا 
I 53 0.43 0.41 0.36 5 النوایا 

 
  0.159= 150ودرجة حریة   0.05قیمة معامل االرتباط بمستوى داللة 

ووصلنا اآلن إلى مرحلة حساب معامالت المسار ، وذلك الختبار أنموذج الدراسة وبی�ان ق�وة        
تأثیر المتغیر المستقل على المتغیر التابع واختبار فرض�یات الدراس�ة وفیھ�ا اس�تخدم الباح�ث تحلی�ل 
 االنح��دار المتع��دد ، وأجری��ت عملی��ات تحلی��ل االنح��دار ابت��دأ بحس��اب مع��امالت المس��ار المقترح��ة

) عل�ى المتغی�رات الرض�ا) ویتم ذلك انح�دار المتغی�ر ال�داخلي  (1بالنموذج السبي المقترح بالشكل (
) بوص�فھا متغی�رات مس�تقلة وف�ي  التسلیة والبحث عن المعلومات والتعبی�ر ع�ن ال�ذات الخارجیة ( 

نف�ة ال�ذكر المس�تقلة آنوای�ا ) عل�ى المتغی�رات المرحلة الثانیة ث�م حس�اب انح�دار المتغی�ر المعتم�د ( ال
، استعان الباح�ث بمع�دل التب�این المس�موح وفیما یتعلق بمشكلة االرتباط الذاتي . الرضامضافا إلیھا 

م�ن  أكث�ر إلى)Dielman:2005 بھ لمعامل تضخم التباین ، الذي یجب ان یصل على وفق تقدیر (
رتب�اط ع�الي ب�ین المتغی�رات ) ویؤشر مشكلة حادة تتعلق بوج�ود ا0.1اقل من ( إلى) واقترابھ 0.2(

ان مع�دل تض�خم  اإلحص�ائیةالمستقلة ، وفي ح�دود البح�ث الح�الي ، اتض�ح م�ن معطی�ات المعالج�ة 
) وان قیم�ة التب�این المس�موح ب�ھ 3.11 ، 6.27تراوح�ت ب�ین ( التب�این ولجمی�ع المتغی�رات المس�تقلة

یتع�ین  وحقیقی�ة بھ�ذا الص�دد. ) . ویعني ذلك انن�ا ال نواج�ھ مش�كلة0.2ولجمیع المتغیرات اكبر من (
على الباحث وبعد الحصول على معامالت المسار أجراء حسن المطابقة . واعتمدت الدراسة معیار  

 )Namboodiri et al : 1975  الذي ی�نص عل�ى إن ق�یم االرتباط�ات المطلق�ة الجدی�دة ( الت�أثیر (
ق���یم االرتباط���ات  ) ع���ن 0.10المباش���ر وغی���ر المباش���ر ) یج���ب أن ال تزی���د ف���ي غالبیتھ���ا ع���ن ( 

 .البحث االفتراضي بعد االختبار ) مخطط2ویوضح الشكل (.األصلیة
 

 

     

 

 

 

 

 مخطط البحث بعد االختبار )2الشكل (
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                                                                                                       :مناقشة النتائج 

مستخدمیھ للوصول السھل والسلس والسریع للمعلومات، وأصبح  أمامعبد الفیس بوك الطریق       
ومكن الكثیر من التعبیر عن ذاتھم  والتسلیة،احد األدوات الھامة التي یعتمد علیھا الكثیر في الترفیھ 

 بطرائق مختلفة، والن الرضا عنھ احد خطوات ضمان استمراره فقد ھدف البحث الحالي دراسة
والبحث عن المعلومات والتعبیر عن الذات ) بوصفھا  (الترفیھوتحلیل تأثیر العوامل الدافعیة 

                  محددات للرضا عنھ الذي یترجم إلى نوایا لالستمرار باستخدامھ وقد كشفت الدراسة :                                                 

) ف�ي الرض�ا ع�ن الف�یس ب�وك بمعن�ى ان المس�تخدم 0.05مستوى داللة (ب ان التسلیة تؤثر معنویا-1
ھ رض�ا ی�الذي یشعر بأن الفیس بوك مسلي وممتع ویبعث استخدامھ على البھج�ة والس�رور یك�ون لد

عنھ ، وعل�ى غ�رار ذل�ك ، ف�ان المس�تخدم ال�ذي یتك�ون لدی�ھ تص�ور ع�ام ب�أن الف�یس ب�وك یفس�ح ل�ھ 
معلوم�ات شخص�یة ح�ول ذات�ھ ویس�تعمل الف�یس ب�وك لیق�ول  ل للتعبیر بحریة عن نفسھ ویق�دم المجا

أش��یاء ع��ن نفس��ھ یرتف��ع لدی��ھ مس��توى الرض��ا ع��ن الف��یس ب��وك ، وق��د ج��اءت ھ��ذه النتیج��ة  لآلخ��رین
عل�ى ان الترفی�ھ والتس�لیة ) الت�ي وض�حت Shi et al :2010:628بقة مع ما جاء في دراسة (متطا

في ذات الصدد ، بینت دراسة وبشكل قوي في الرضا عنھ ، و فیس بوك تؤثر معنویاالمستمدة من ال
Basak and calisir:2015:187) إن التسلیة والترفی�ھ ال�ذي یحص�ل علی�ھ المس�تخدم م�ن وراء (

الفیس بوك یؤثر وبق�وة ف�ي الرض�ا عن�ھ وف�ي ح�دیث متواص�ل أك�دت الدراس�تین انفت�ي ال�ذكر عل�ى 
بوصفھ محدد رئیس للرض�ا ع�ن الف�یس ب�وك وم�ا یثی�ر االنتب�اه ف�ي البح�ث  أھمیة التعبیر عن الذات

) وربم�ا یفس�ر األم�ر ھن�ا ، ب�أن  0.29س�اویة (ال�ذات متالحالي ان ق�وة ت�أثیر الترفی�ھ والتعبی�ر ع�ن 
مستخدم الفیس بوك في عینة البحث الذي یرضى عن الفیس بوك بسبب التسلیة الت�ي ینط�وي علیھ�ا 

لتعبیر عن ذاتھ ، فحینما یلمس انھ حقق مكانة وسمعة طیبة بین أقرانھ بوساطة ، قد یجد ضالتھ فیھ ل
بس��رعة وتب��ادل مواض��یع مش��تركة ، ق��د یرتف��ع لدی��ھ  األح��داثونق��ل  واألخب��ارمش��اطرتھم الص��ور 

 صة طیبةراإلحساس بالمتعة ویستمر في التسلي وتبادل ھذه المفردات مع زمالئھ التي قد یجد انھا ف
ربط العاملین م�ع بعض�ھما ، ف�ان المس�تخدم ال�ذي یس�تمتع ویج�د ف�ي الف�یس ب�وك ھ وبللتعبیر عن ذات

فق�د بین�ت  .خ�الف النت�ائج التوقع�ات.ول�م تیجد فیھ فرص�ة للتعبی�ر ع�ن ال�ذات فرصھ للترفیھ ، أیضا 
إن إش��باع احتیاج��ات المس��تخدمین م��ن المعلوم��ات ی��ؤثر ت��أثیراً  )2017دراس��ة (الزی��ادي والغ��زي:

، األم��ر ال��ذي یفس��ر ب��ان  ق��ع التواص��ل االجتم��اعي نوای��اھم لالس��تمرار باس��تخدام موامعنوی��اً عل��ى 
ح��داث الت��ي تتعل��ق لمعرف��ة أح��دث تط��ورات المش��اكل واأل مواق��ع التواص��لاس��تخدام عین��ة البح��ث 

المنظمات ونشاطاتھا والحصول على معلومات ح�ول أح�دث نش�اطات ھ�ذه المنظم�ات والسیاس�ات ب
في المستقبل المنظور جعل نوایاھم نحو االستمرار باستخدام ھذه المواقع  واإلجراءات التي تنتھجھا

ایجابیة ودفعھم لوضع خطط الستخدام ھذه المواقع في المستقبل وقضاء مزی�د م�ن الوق�ت لمتابعتھ�ا 
ء فیم��ا یتعل��ق بالبح��ث ع��ن المعلوم��ات فق��د ج��ا أم��اوتق��دیم النص��ح لآلخ��رین لل��دوام عل��ى اس��تخدامھا 

ملین الس��ابقین ، وت��دلل ھ��ذه النتیج��ة ان المس��تخدم ال��ذي ابالع�� لك��ن اق��ل ق��وة مقارن��ةتأثیرھ��ا معنوی��ا و
نتیجة الستخدامھ ویعلم ما یحدث من حولھ  المعلومات ویتعلم كثیراً  یبحث عن الوصول السریع إلى

م�ع ذل�ك  .وك رخیصة الثمن یشعر بالرض�ا عن�ھ في العالم ویجد في المعلومات التي یقدمھا الفیس ب
حص�ول عین�ة  إل�ىوالرض�ا ع�ن الف�یس ب�وك ،قد یعزى ضعف العالقة ب�ین البح�ث ع�ن المعلوم�ات 
اكبر . ورغم أن ھ�ذه النتیج�ة ل�م تتواف�ق  إشباعالبحث على المعلومات من مصادر أخرى تحقق لھم 

 Basak and)إال أنھ�ا تطابق�ت م�ع دراس�ة   Shi et al:2010:629م�ع م�ا ج�اء ف�ي دراس�ة ( 
Calisir:2015:189) وربم��ا یع��زى ذل��ك ال��ى االخ��تالف الثق��افي ب��ین بیئ��ة البح��ث الح��الي وبیئ��ة (
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الدراسة األولى التي نفذت في ھونغ كونغ ، وعلى عكس ذلك ،الى التش�ابھ الثق�افي ب�ین بیئ�ة البح�ث 
وف������ي ذات الس������یاق ش������دد دراس������ة الح������الي والدراس������ة الثانی������ة الت������ي نف������ذت ف������ي تركی������ا 

)Mouakket:2015:106مس�تخدم الف�یس ب��وك ال�ذي یش�عر بقدرت��ھ عل�ى تب�ادل المعلوم��ات  ) ب�ان
وتوافق��ت نت�ائج البح�ث م��ع دراس�ة (الزی��ادي .والحص�ول علیھ�ا بأش��كال مختلف�ة یش�عر بالرض��ا عن�ھ

ان البح�ث ع�ن المعلوم�ات عام�ل مح�دد لنوای�ا االس�تمرار باس�تخدام  أظھ�رت) الت�ي 2017والغزي:
  عوامل التواصل االجتماعي.

الرضا محدد رئیس في قرار عینة البحث االستمرار في استخدام عینة البحث للفیس اتضح أن  -2
) ، ویشیر ذلك إلى أن مستخدم الفیس بوك الذي یجد انھ یحقق  0.56بوك ، وقد بلغت قوة تأثیره ( 

لھ الرضا ویتوافق مع توقعاتھ وینطوي على إثارة ومتعة في ضوء تجربتھ السابقة سوف تشكل 
الستمرار باستخدامھ ، وتتوافق ھذه النتیجة  مع ما طرحتھ نظریة عدم تأكد التوقعات لدیھ نوایا ل

التي جاء بھا ان الزبون ( مستخدم الفیس بوك في البحث الحالي ) قد یقتنع أو یشعر بالرضا عن 
ً  الفیس بوك إذا كان یساوي أكثر منھ والعكس صحیح ، وبصورة أخرى فان عینة  مما كان متوقعا

صالح  إلىسبوك وبالتالي فان الكفة تمیل  سالفعلي للفی واألداءقوم بالمقارنة بین التوقعات البحث ت
ً رضا عنھ حینما تكون التوقعات مواتیال أنموذج رؤیة تناسقت مع  ة وھذا ما حصل بالفعل ، وأیضا

لرضا تأكید التوقع الذي استخدم لتفسیر نوایا المستخدمین على استخدام أنظمة المعلومات وشخص ا
)وعلى   :357Bhattacherjee:2001أنظمة  المعلومات ( بوصفھ محدد رئیس لنوایا استخدام

 () ودراسة   Basak and calisir:2015:187جاء في دراسة ( نفس الشاكلة ، توافقت مع ما 
Shi et al:2010:629   ان العوامل الدافعیة الثالث التي شكلت متغیرات  بینت النتائج أیضا) التي

في نوایا عینة البحث لالستمرار باستخدام الفیس بوك.  تأثیراً معنویا مباشراً  البحث المستقلة أثرت
) ان مستخدم الفیس بوك الذي یشعر Mouakket :2015:106وفي ذات السیاق بینت دراسة (

تمرار باستخدامھ، وفي حدیث متواصل ،بینت الدراسة ان بالرضا عنھ تتولد لدیة نوایا إیجابیة لالس
قوة تأثیر الرضا مقارنتا بالمتغیرات المستقلة تؤكد ان المستخدم یرغب في الحصول على الرضا 

یحدث من حولھ في العالم ویجد في المقترن المتعة والتسلیة ولیس الحصول على المنافع . 
 لثمن یشعر بالرضا عنھ. المعلومات التي یقدمھا الفیس بوك رخیصة ا

 :االستنتاجات

 بینت نتائج البحث:

االستمرار  األفرادإمكانیة استخدام نظریة االستخدامات واالشباعات للتحري عن دوافع  -1
 باستخدام الفیس بوك.

ان الرضا یؤدي دورا مھما بوصفة عامل محدد لنوایا االستمرار باستخدام الفیس بوك فضال عن -2
 یتوسط العالقة بین المتغیرات المستقلة والتابعة.كونھ عامال 

الذین یبحثون عن التسلیة والتعبیر عن ذاتھم  بأولئكالرضا عن استخدام الفیس بوك یقترن -3
 الحصول على المعلومات .  إلىوالساعین 

تكون نوایا الذین یشعرون بالرضا ویبحثون عن المتعة والتسلیة والتعبیر عن الذات والحصول -4
 على المعلومات إیجابیة 
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) من تباین المتغیر الوسیط وبإضافة المتغیر الوسیط لھا 0.18فسرت متغیرات البحث المستقلة (-5

 .)من تباین المتغیر التابع0.78فأنھا فسرت (

 :التوصیات

 یوصي الباحث: في ضوء القراءة النظریة والنتائج التي  افرزھا البحث الحالي 

قع تنطوي على التسلیة والترفیھ وتوفر معلومات مقدمي خدمات الفیس بوك بتصمیم موا -1
 .رضا المستخدم إلشباع

تساعدھا على  إعداد إستراتیجیةعلى صفحات الفیس بوك  أعمالالشركات التي تروم بناء  -2
بناء مواقع تأخذ بالحسبان العوامل متقدمة الذكر لتساعدھا على اكتساب المزید من 

 المستخدمین.
ودراسة موضوع الباحثون المعنیون باألمر بالمزید من الدراسات لمعرفة عوامل أخرى  -3

 فھم أفضل لھ. إلىباستخدام اطر ونظریات أخرى للوصول  النقاش 

 المصادر العربیة
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