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 املستخمص 

ىدفت الدراسة إلى استقصاء العوامل المؤثرة عمى نية طالب جامعة الممك خالد تجاه 
استخدام تطبيق الواتس آب، كأحد تمك الوسائل، في دعم العممية التعميمية في المممكة 
العربية السعودية .وركزت عمى دراسة تأثير العوامل اآلتية: األداء المتوقع، والجيد المتوقع، 

تماعي عمى النية السموكية الستخدام الواتس آب لطالب جامعة الممك خالد والتأثير االج
( . بمغت عينة الدراسة UTAUTباستخدام النظرية الموحدة لتقبل التكنولوجيا واستخداميا )

األداء المتوقع،  ( طالبًا وطالبة بجامعة الممك خالد. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن327)
االجتماعي كانت جميعيا مؤشرات ذات داللة إحصائية عمى النية  والجيد المتوقع، والتأثير

تطبيق الواتس آب في العممية التعميمية. كما أشارت النتائج ايضًا السموكية لمطالب الستخدام 
إلى أن أكبر عامل مؤثر عمى النية السموكية الستخدام الواتس آب ىو الجيد المتوقع يميو 

 جتماعي.األداء المتوقع ثم التأثير اال

النوايا السموكية، وسائل التواصل االجتماعي، الواتس آب، النظرية الكممات المفتاحية: 
 الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخداميا.
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     وة:املقد

واليوتيوب الطالب حول العالم  ربطت مواقع التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر
بطرق لم يكن يتوقعا البشر ومع البرامج والخدمات المقدمة عمى شبكة اإلنترنت والتي تسمح 
لممستخدمين باالجتماع بشكل افتراضي عبر اإلنترنت لمتواصل وتبادل األفكار والمعمومات 

العالمية قد تحققت  الجديدة ومناقشتيا مع اآلخرين من جميع أنحاء العالم نجد أن القرية
بالفعل. لذا ليس ىناك شك، بأن وسائل التواصل االجتماعي ىي المستقبل وأصبحت الوسيمة 

 األساسية وبشكل خاص األجيال الشابة لمتفاعل مع العالم.
كانت التسعينيات ىي البداية الحقيقية لعصر التكنولوجيا الرقمية حيث شيد فييا 

ًا حيث حدثت نقمة نوعية، وثورة حقيقية فـي عـالم االتصـال. العمم والتكنولوجيا نموًا ممحوظ
م حيث ربطت أجــزاء ىــــذا 7551وتم إطالق شبكة اإلنترنت ألول مرة واستخداميا في أوائل 

العــالم المترامية بفضــائيا الواســع، وميدت الطرق لممجتمعات كافـة  لمتقارب، والتعارف، 
رغبات، واستفاد كــل متصــفح ليــذه الشــبكة مــن الوسائط المتعددة وتبادل اآلراء، واألفكار، وال

المتاحة فييا، وأصبحت أفضل وسيمة لتحقيق التواصل بين األفـراد و الجماعـات، ثــم ظيــرت 
المواقـــع اإللكترونيــة، والمدونات الشخصيــة، شــبكات المحادثـة، التــي غيــرت شــكل العالم و 

مقت نوعًا من التواصل بين أصحابيا ومستخدمييا من جية، وبين المستخدمين مضمونة، وخ
 أنفسيم من جية أخرى.

مميارات شخص، بزيادة  1.127حوالي 2174بمغ عدد مستخدمي اإلنترنت في عام  
تقريرًا  We Are Social and "Hootsuite% سنويًا، وذلك بحسب تقرير موقعي  "3تبمغ 

، أي أن أكثر من نصف سكان العالم أصبحوا اآلن متصمين 2174عن العالم الرقمي عام  
 21-71باإلنترنت. ويأتي في طميعة مستخدمي اإلنترنت الشباب المتراوح أعمارىم ما بين 

ربي حقبة جديدة عنوانيا النمو في عدد مستخدمي (. ويشيد العالم العITU ،2173عامًا )
م وذلك 2174مميون مستخدم بحمول العام  222شبكة اإلنترنت، والذي يتوقع أن يبمغ نحو 

أورينت “، والذي تّم إعداده من قبل 2172-2171وفًقـا لتقرير اقتصاد المعرفة العربي 
العربية السعودية، بمغ عدد (.  وفي المممكة Orient Planet Researchبالنيت لألبحاث )

مميون وذلك وفقًا العدد من النشرة اإللكترونية الربعية لييئة  22.1مستخدمي اإلنترنت 
(. مع تطور اليواتف الذكية، أصبحت تكنولوجيا CITC،2172االتصاالت وتقنية المعمومات )

https://wearesocial.com/
https://hootsuite.com/
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أكثر جاذبية  ( والتي تعمل عمى اليواتف الذكية،Social Mediaوسائل التواصل االجتماعي )
في السنوات األخيرة وخصوصًا بين الشباب حيث لدييم إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة 

 من منصات وسائل التواصل االجتماعي.
 6.752حوالي  2174بمغ عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي في عام  

 Globalلمي )% سنويا، وذلك وفًقا لتقرير الرقمي العا76مميارات شخص، أي بزيادة 
Digital Reports،2174( ففي دراسة استقصائية أجريت من قبل .)Perrin،2171 )

( يستخدمون 25-74% من جيل الشباب )الذين تتراوح أعمارىم بين 51توصمت الى أن 
% من البالغين ) 33و  2171% فقط في عام 72وسائل التواصل االجتماعي مقارنة مع 

% 4( يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي مقارنة مع  15-61الذين تتراوح أعمارىم بين 
.عرف مصطمح وسائل التواصل االجتماعي في القرن الحادي والعشرين  2111في عام  

ويستخدم لتعريف واسع لمجموعة متنوعة من األدوات أو التقنيات التي تؤكد عمى الجوانب 
 & Dabbaghاإلبداعي ) االجتماعية لإلنترنت كقناة لمتواصل والتعاون والتعبير

Reo،2177 يتم بناءىا عمى أساس الجيل الثاني من الويب .)(Web 2.0) من الناحية ،
(.  يمكن القول إن وسائل Barczyk & Duncan،2172التكنولوجية واإليديولوجية )

عن طريق استخدام البريد اإللكتروني  7534التواصل االجتماعي كانت بداياتيا في عام 
بادل المعمومات ولكن مع مرور الوقت البث عبر اإلنترنت، والمدونات، والدردشة لالتصال وت

 .(Acar & Polonsky , 2007واأللعاب أصبحت جوىر وسائل التواصل االجتماعي )
ويمكن تعريف وسائل التواصل االجتماعي عمى أنيا تفاعل اجتماعي بين الناس والذي يسمح 

ات واألفكار والصور ومقاطع الفيديو وغيرىا عبر ليم بإنشاء ومشاركة وتبادل المعموم
 ,Ahlqvist, Bäck Halonenالمجتمعات االفتراضية ونظم الشبكات )

Heinonen،2114( :وتتكون وسائل التواصل االجتماعي من عنصرين رئيسيين .)7 )
( العمميات 2بحوث وسائل اإلعالم )الحضور االجتماعي والثراء وسائل اإلعالم( و )

(. ومن أمثمة Kaplan & Haenlein،2171عية )العرض الذاتي، والكشف الذاتي( )االجتما
( WordPress)عمى سبيل المثال،  Blogsوسائل التواصل االجتماعي المدونات 

( ومواقع الشبكات االجتماعية )عمى سبيل المثال، YouTubeومجتمعات المحتوى )مثل 
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Facebook, LinkedInى سبيل المثال، ( والمشاريع التعاونية )عمWikipedia والعالم )
 (.Second Lifeاالجتماعي االفتراضي )عمى سبيل المثال، 

، تم إنشاء أول موقع لمتواصل االجتماعي، سيكس دي غريس، 7553وفي عام 
(SixDegrees.com إذ مكن المستخدمين من تحميل ممفات التعريف الخاصة بيم وايضًا ،)

، أصبحت مواقع 7555مع مستخدمين آخرين. وفي عام تكوين صداقات وتبادل الرسائل 
 (Blogging. وبعد اختراع التدوين )2117التدوين األولى األكثر شعبيًة حتى أغمقت عام 

،أصبحت الموقع االجتماعي األكثر انتشارًا عمى مستوى العالم. كما اكتسبت مواقع مثل ماي 
، مكانة بارزة في 2116م والتي أنشئت عا (LinkedIn( ولينكدن )MySpaceسبيس )

 (Flickrوفميكر) (Photobucketأوائل األلفية الثانية، وسيمت مواقع مثل فوتوباكيت) 
، 2111في عام  (YouTubeمشاركة الصور عبر اإلنترنت. ومع ظيور منصة يوتيوب )

فتحت نافذة جديدة لمناس لمتواصل والمشاركة مع بعضيم البعض عبر مسافات بعيدة. 
متاحًا  (Twitter)( وتويتر Facebook، أصبح كل من فيسبوك )2112وبحمول عام 

لممستخدمين في جميع أنحاء العالم، ومازالت ىذه المواقع األكثر شعبية عمى شبكة اإلنترنت. 
، وبينتيريست (Spotify)(، سبوتيفاي Tumblrيرت مواقع أخرى مثل تمبمر)بعــد ذلــك ظ

(Pinterest) .لتفعيل محاور محددة في مواقع الشبكات االجتماعية 
وفي المممكة العربية السعودية، تؤكد اإلحصاءات أن تكنولوجيا وسائل التواصل 

تمع السعودي، وقد ازداد االجتماعي قد أخذت حيزًا كبيرًا من اىتمام كثير من شرائح المج
شغفيم بيا لنقل أحداث حياتيم اليومية تماشيًا مع تطور األجيزة الذكية. وخالل السنوات 

ماليين  4.1األخيرة تضاعف عدد المستخدمين لبرامج وسائل التواصل االجتماعي من 
% من سكان المممكة. 14مميون مستخدم، أي ما يعادل  74.1مستخدم إلى أكثر من 

السعودية في المرتبة األولى عربيًا والثانية عالميًا في استخدام موقع التواصل )سناب وجاءت 
شات(، وتصدر )الواتس آب( و)الفيسبوك( نسب استخدام منصات التواصل االجتماعي 

% لمفيسبوك. واستحوذ كل من الفيسبوك وتويتر 27% لمواتس آب و22المختمفة، بنسبة 
ل التواصل في السعودية، حيث بمغ مستخدمو الفيسبوك عمى أكبر عدد من مستخدمي وسائ

ماليين مستخدم. وحظيت منصة  5مميون مستخدم، بينما بمغ عدد مستخدمي تويتر  77
ماليين مستخدم سعودي عمى مشاىدة مقاطع  3اليوتيوب بنسبة مشاىدة عالية، فقد حرص 
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% من 55.7(. وان حوالي MCIT،2172)ساعة يوميًا  711511اليوتيوب بمعدل 
 (.Aifan،2171مستخدمي ىذه الوسائل ىم من طالب التعميم العالي )

تمعب مواقع وسائل التواصل االجتماعي دورًا بارزًا في حياتنا اليومية عمى كافة  
االصعدة، خصوصًا أن الخطط التي اعتمدتيا شركات وسائل التواصل في التوسع، تكاد تطول 

وفي المجال التعميمي حيث يمكن دمج التكنولوجيا  .كل ظروف الحياة اليومية ومتغيراتيا
استطاعت ىذه المواقع جذب انتباه  المعموماتية مع التكنولوجيا التعميمية في عممية التعمم،

 طالب الجامعات واعتمدت كأدوات تعميمية من قبل العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم
(Brady, Holcomb, & Smith،2171 وىي جزء .) من تطبيقات اإلنترنت عمى شبكة

اإلنترنت والبرمجيات، والتي تساعد المتعممين عمى التعمم والمشاركة وتبادل المعمومات 
الخاصة بيم، والتعاون مع اآلخرين من خالل االتصاالت الرقمية. ونظرًا لتميز ىذه المواقع 

لمتعبير وتبادل اآلراء  بالتفاعمية وخصائصيا متعددة األبعاد، فإنيا توفر لممستخدمين فرصة
واألفكار بحرية وبسرعة مع اآلخرين. لذا اكتسبت شعبية كبيرة في الوقت الحاضر، وتمقت 

 (.Silius et ،.2171الكثير من االىتمام من الناس من جميع أنحاء العالم )
وقد أدت شعبية وسائل التواصل االجتماعي إلى ازدياد الدراسات التي تقوم بدراسة 

التعميم. وتشمل ىذه الدراسات استخدام ىذه الوسائل لمتعمم فيما يتعمق بأساليب دورىا في 
( ; العالقة بين األغراض الشخصية Balakrishnan & Gan،2172تعمم الطالب )

 & Mancaوالتعميمية والمينية الستخدام وسائل التواصل االجتماعي من قبل عمماء التعميم )
Ranieri،2172 آثاره عمى نتائج التعمم والرضا )( ; محتوى المتعمم وOrús et 

al،.2172( تأثير الشبكات االجتماعية واالنترنت عمى األداء األكاديمي ; )Paul, Baker, 
& Cochran،2172( عوامل النجاح لمواقع الشبكات االجتماعية ; )Schlenkrich & 

Sewry،2172مم )(.  لذا يمكن أن تؤثر ىذه المواقع وبشكل مباشر عمى التعHarrison 
& Thomas،2115 .) 

من  WhatsApp -ُيعد تطبيق الرسائل الفورية المتنقمة أو ما يعرف بـ الواتس آب 
أكثر وسائل التواصل االجتماعي انتشارًا بين جميع فئات المجتمع المختمفة، وىو وليد عصر 

تبادل المعمومات  التطور التقني وأجيال اليواتف الذكية والعصر الرقمي والذي يمكن الناس من
بإرسال رسائل خاصة لبعضيم البعض مباشرة بواسطة ىواتفيم الذكية واألكثر شعبية مثل 
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iPhone, Android, BlackBerry ومن خالل ىذا التطبيق، يمكن لممستخدمين .
الدردشة عبر االنترنت ومشاركة الممفات والصور ومقاطع الفيديو وغيرىا بشكل مجاني. ومنذ 

، كان األول من نوعو، وبسبب عدم وجود تطبيقات 2115الواتس آب في عام ظيور تطبيق 
مشابية لو لم يكن من الممكن إجراء المقارنة التي تجرى اليوم، فقد كان تطبيق سكايب 

(Skype مخصصًا إلجراء المحادثات الصوتية والفيديو ولكنيا كانت تخص أجيزة الكمبيوتر )
وقت متأخر جدًا لميواتف الذكية المحمولة، وكان الواتس الشخصية أو المحمولة، وأدرجت في 

آب إلرسال الرسائل فقط، وال يتيح المكالمات الصوتية، ومازال مستخدموه الى وقتنا الحالي 
يرسمون الرسائل أكثر بكثير من المكالمات. ليذه األسباب، ازداد نمو تطبيق الواتس آب بشكل 

مميار شيرًيا مع  7.1دد المستخدمين النشطين ، بمغ ع 2174مطرد اعتبارا من فبراير 
(. في حين تتوفر The Economic Times،  2174مميار رسالة يوميًا ) 21إرسال 

العديد من البدائل لتطبيق الواتس آب حاليًا في متاجر التطبيقات المختمفة عبر اإلنترنت )مثل 
Kik ،Telegram ،Line Messenger, BBM ،WeChat ال تطبيق (، إال أنو ماز

فبراير  75المراسمة األكثر شعبيًة وبشكل خاص منذ تم شرائو من قبل شركة الفيسبوك في 
2171. 

تطبيق الواتس آب يسمح لممستخدمين تبادل الرسالة دون تكمفة خدمة كما ىو   
( ألنو يقوم Short Message Service-SMSالحال في خدمة الرسائل القصيرة )

نترنت لمقيام بعدة وظائف منيا استخدام البريد اإللكتروني وتصفح باستخدام حزم بيانات اإل 
اإلنترنت، وذلك وفًقا لممعمومات عمى الموقع الرسمي لمواتس آب. الجدير بالذكر أن األفراد 

عبر  (SMS)بشكل عام والشباب بشكل خاص يستخدمون خدمة الرسائل النصية القصيرة 
ن من محدوديتيا وسعرىا المرتفع. فجاء الواتس آب ىواتفيم بشكل كبير، ولكنيم كانوا يشتكو

بدياًل جيدًا لحل ىذه المشكمة بحيث يسمح ليم بإرسال رسائل نصية غير محدودة. إلى جانب 
ذلك، فإن الخدمة مجانية لمدة سنة واحدة وبعد ذلك يتم احتساب مبمغ صغير لمغاية سنويًا، 

الوسائط المتعددة. ويرجع السبب اختيار باإلضافة إلى أن ىذا التطبيق يتيح ليم استخدام 
أو  SMSالناس تطبيق الواتس آب بوصفو أداًة لمتواصل بداًل عن القنوات األخرى مثل خدمة 

Messenger  وذلك النخفاض تكمفة التطبيق مع القدرة عمى إرسال الرسائل دون أية قيود
المتمقي، وأيضًا يتيح القدرة عمى عدد الكممات، أيضًا الوقت الذي يستغرقو وصول الرسالة إلى 
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عمى إجراء محادثة مستمرة بين األصدقاء في وقت واحد، والشعور بالخصوصية بالنسبة إلى 
( ما يأتي: انخفاض Bouhnik & Deshen،2171الشبكات االجتماعية األخرى. الحظ )

مى إجراء تكمفة التطبيق، والقدرة عمى إرسال عدد غير محدود من الرسائل الفورية، والقدرة ع
محادثة مستمرة مع العديد من األصدقاء في وقت واحد أو مع مجموعة من األصدقاء أو 

 العائمة، وأيضًا اإلحساس بالخصوصية إذا ما قورن مع الشبكات االجتماعية األخرى.
وكما أحدث ىذا التطبيق تحوالت أساسية في مختمف مجاالت الحياة، فقد كان لو 

الجامعي. ويؤكد ذلك العديد من األدبيات التي قامت بتسميط الضوء كذلك تأثيرًا في التعميم 
عمى تأثير تطبيق الواتس آب في العممية التعميمية. عمى سبيل المثال، أظيرت نتائج الدراسة 

آب عمى أداء  (، والتي ىدفت لدراسـة تأثير تطبيق الواتسBere،2176التي قام بيا )
الطالب في إحدى الجامعات في جنوب إفريقيا. وكشفت نتائج الدراسة، بوجو عام، أن لدى 
الطالب تصورات ومواقف إيجابية تجاه استخدام الواتس آب في العممية التعميمية. وطبقًا 
يد لمعظم الطالب المشاركين في الدراسة، أن التعمم باستخدام الواتس اب ىو تجربة تعاونية تز 

من تفاعميم االجتماعي وطريقة سيمة لمتواصل مع أقرانيم ومعممييم. كشفت نتائج دراسة 
( بوجود تأثيٍر إيجابي كبيٍر عمى أداء الطالب األكاديمي بعد Amry،2171أخرى قام بيا )

 & Etim, Udosenاستخدام تطبيق الواتس آب. وقد أجريت دراسة أخرى قام بيا )
Ema،2172متعرف عمى تأثير استخدام تطبيق الواتس آب عمى األداء (، والتي ىدفت ل

األكاديمي لطالب الجغرافيا في المدارس الثانوية في والية أكوا إيبوم، نيجيريا.  وكشفت 
 Riyantoالنتائج بوجود تأثير إيجابي الستخدام ىذا التطبيق عمى األداء األكاديمي لمطالب.)

لمتواصل االجتماعي مع األصدقاء وكذلك يكون  ( يقول إن تطبيق الواتس آب يستخدم2176)
أداة مفيدة في التعميم بل وحتى تعمم لغة جديدة. واستخدم مثال المغة اإلنجميزية إذ يساعد 
الطالب غير الناطقين باإلنجميزية قادرون عمى تعمميا بشكل أسرع وأفضل، وأكثر متعة من 

الطالب والمعممين. كما أكدت دراسة  خالل االنضمام إلى مجموعة الواتس آب مع زمالئيم من
(Izyani and Mohamed،2172 في دراستيما حول إدراك الطالب الماليزيين الستخدام ،)

تطبيق الواتس آب كمواد تعميمية في الفصل الدراسي لمغة اإلنجميزية، عمى أن استخدام 
وقد وجدت  أفضل. التطبيق ميم ألنو يعزز من كفاءة الطالب في تعمم المغة اإلنجميزية بشكل

(Aifan،2171 في دراستيا أن تطبيق الواتس آب ىو التطبيق األكثر استخدامًا بين )
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الطالب السعوديين ويشكل تطبيق الواتس آب كغيره من منصات التواصل االجتماعي العديد 
من الميزات الفاعمة في عممية التعمم، حيث تسيم في تشجيع التعمم التعاوني والمشاركة 

ة في الصف والتعمم في أي وقت ومن أي مكان وتعزيز العالقات والتحفيز وتحسين الفعال
( دراسة نوعية بعنوان Malecela،2172التعمم، وتقديم مواد دراسية مخصصة. أجرت )

بين طالب الدراسات العميا في كمية التربية، الجامعة اإلسالمية  WhatsApp"استخدام 
ئج أن استخدام تطبيق الواتس آب كأداة تعمم مفيدة لكل من الدولية في ماليزيا". أظيرت النتا

أيضًا، بدراسة  Raiman, Antbring and Mahmood (2173الطالب والمدرسين. قام )
ىدفت إلى معرفة إمكانية استكمال التعميم الطبي لطالب الطب باستخدام تطبيق الواتس آب 

قبواًل كبيرًا الستخدام ىذا التطبيق أثناء العالج السريري. كشفت نتائج الدراسة أن ىناك 
مكانية تنفيذىا كمكمل أثناء التعميم القائم عمى حل المشكالت بين طالب الطب.  وا 

وتشير شعبية تطبيق الواتس آب بين طالب الجامعات إلى أنيا ستكون أدوات 
 ;Bitner, 2001; Garfield, 2005) مناسبة وقّيمة يمكن استخداميا لألغراض التعميمية

Gouveia & Coelho, 2007; Im, Hong, & Kang, 2011; Jarvenpaa & 
Lang, 2005; Limeira, 2001; Oye, Iahad, & Rahim, 2014; Zhou, Lu, 

& Wang, 2010 ;).  إن توفير المواد التعميمية والوصول إلييا من أي مكان، وفي أي
وفقًا لـ  الب.وقت وبأشكال مختمفة من الممكن أن يعزز قدرات التعمم لدى الط

(Bere،2176 يمكن استخدام تطبيق واتس اب في التعميم لمتواصل مع الطالب وخمق بيئة ،)
اجتماعية تشجع عمى الحوار والمشاركة الفاعمة بين الطالب. وبالمثل، أظيرت نتائج الدراسة 

( أن الطالب يشعرون أن استخدام تطبيق Rambe & Chipunza،2176التي أجراىا )
قد منحيم إمكانية التعبير عن أنفسيم بحرية في بيئة غير مقيدة، وبالتالي إزالة  الواتس آب

القيود عن عدم المشاركة الفاعمة داخل القاعات الدراسية. كما أظيرت النتائج أن الطالب 
تعمموا ميارات تقنية جديدة، وذلك من خالل المشاركة والبحث عن المعمومات حول التطبيق، 

. ويمكن Blackboardميا عمى منصات أخرى مرتبطة بالدراسة مثل بيئة إذ يمكنيم استخدا
القول: بأن تطبيق الواتس آب لديو القدرة عمى تعزيز ميارات التفكير الناقد لدى المتعممين 
وميارات التعامل مع المعمومات وأيضًا القدرة عمى حل المشكالت. لذا أصبحت األداة األسرع 

ذا كانت مثل ىذه الدراسات Yin،2172ين طالب التعميم العالي )انتشارًا واألكثر شيوعًا ب (. وا 
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السابقة تؤكد المزايا والفوائد البعدية الستخدام تطبيق الواتس اب في التعميم الجامعي في كثير 
من الدول، إال أنو لم يتم استخدامو في التعميم في المممكة العربية السعودية وبشكل خاص 

ذا ىناك حاجة لدراسة العوامل المؤثرة عمى النوايا السموكية لمطالب في جامعة الممك خالد.ل
لقبول الواتس آب كخطوة أولى في عممية استخدامو في التعميم العالي في المممكة العربية 

 السعودية.
 مة الدراسة:وشل

عمى الرغم من انتشار تطبيق الواتس آب وارتفاع شعبيتو، إال أن 
محدودًا وفي مراحمو األولى في البمدان النامية مثل استخدامو في التعميم مازال 
(، وأيضًا بعض المفاىيم Al-Shahrani ،2172المممكة العربية السعودية )

والقضايا التعميمية التي تنمو بشكل كبير. وعمى ىذا األساس فإن قبول ىذا 
حتميًا التطبيق من قبل الطالب وفيم العوامل التي قد تؤثر عمى نيتيم أصبح أمرًا 

لنجاح استخدامو في العممية التعميمية. ولطالما تأكد أن عدم قبول المستخدم 
 ;Gould & Lewis, 1981يشكل عقبة أمام نجاح التكنولوجيا الجديدة. )

Nickerson ،7541 لذا يعد قبول المستخدم لمتكنولوجيا عاماًل ميمًا في )
(. لذلك ، من Davis ،7556تحديد نجاح أو فشل أي تكنولوجيا جديدة )

األىمية فيم األسباب التي تجعل الناس يقبمون التكنولوجيا الجديدة كونيا تساعد 
في تحسين االستخدام والتصميم والتقييم والتنبؤ بكيفية استجابة األفراد ليذه 

(، و االستجابة لمعطيات النظرية Dillon & Morris،7552التكنولوجيا )
 UTAUT- Unified Theory ofخداميا )الموحدة لقبول التكنولوجيا واست

Acceptance and Use of Technology والذي قام بتطويرىا ،)
(Venkatesh, Morris, Davis, & Davis ،2116 وىذه النظرية لم ،)

يسبق تطبيقيا كمقياس اختباري عمى استخدام وسائل التواصل االجتماعي وبشكل 
 لسعودية. خاص تطبيق الواتس آب في المممكة العربية ا
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(، يمكن استخدام تطبيق واتس اب في التعميم Bere،2176وفقًا لـ )
لمتواصل مع الطالب وخمق بيئة اجتماعية تشجع عمى الحوار والمشاركة الفاعمة 

 & Rambeبين الطالب. وبالمثل، أظيرت نتائج الدراسة التي أجراىا )
Chipunza،2176تس آب قد ( أن الطالب يشعرون أن استخدام تطبيق الوا

منحيم إمكانية التعبير عن أنفسيم بحرية في بيئة غير مقيدة، وبالتالي إزالة 
القيود عن عدم المشاركة الفاعمة داخل القاعات الدراسية. كما أظيرت النتائج أن 
الطالب تعمموا ميارات تقنية جديدة، وذلك من خالل المشاركة والبحث عن 

ستخداميا عمى منصات أخرى مرتبطة المعمومات حول التطبيق، إذ يمكنيم ا
. ويمكن القول: بأن تطبيق الواتس آب لديو Blackboardبالدراسة مثل بيئة 

القدرة عمى تعزيز ميارات التفكير الناقد لدى المتعممين وميارات التعامل مع 
المعمومات وأيضًا القدرة عمى حل المشكالت. لذا أصبحت األداة األسرع انتشارًا 

ذا كانت مثل ىذه Yin،2172عًا بين طالب التعميم العالي )واألكثر شيو  (. وا 
الدراسات السابقة تؤكد المزايا والفوائد البعدية الستخدام تطبيق الواتس اب في 
التعميم الجامعي في كثير من الدول، إال أنو لم يتم استخدامو في التعميم في 

الد. لذا ىناك حاجة المممكة العربية السعودية وبشكل خاص في جامعة الممك خ
لدراسة النوايا السموكية لمطالب لقبول الواتس آب كخطوة أولى في عممية 
استخدامو في التعميم. لذلك تسعى ىذه الدراسة إلى استقصاء العوامل المؤثرة 
عمى نية طالب جامعة الممك خالد تجاه استخدام تطبيق الواتس آب في التعميم 

 (. (UTAUTل التكنولوجيا باستخدام النظرية الموحدة لقبو
 سؤاه البخث والفرضيات

ما مدى أثر العوامل )األداء المتوقع والجيد المتوقع والتأثير االجتماعي( عمى 
النية السموكية الستخدام تطبيق الواتس آب في بيئة التعميم في المممكة العربية 

 السعودية؟
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بعد إجراء المراجعات األدبية التي تشير إلى أن كل من األداء المتوقع، والجيد 
المتوقع، والتأثير االجتماعي تؤدي دورًا رئيسيًا في التنبؤ بالنية السموكية 

 الستخدام تطبيق الواتس آب، وضع الباحث ليذه الدراسة الفرضيات اآلتية:
قع عمى النية السموكية لمطَّالب : ال يوجد تأثٍير إيجابي لألداء المتو    

 تجاه تطبيق الواتس آب. 
: ال يوجد تأثٍير إيجابي لمجيد المتوقع عمى النية السموكية لمطَّالب    

 تجاه تطبيق الواتس آب. 
: ال يوجد تأثٍير إيجابي لمتأثير االجتماعي عمى النية السموكية    

 لمطَّالب تجاه تطبيق الواتس آب. 
 دراسة:أِىية ال

  تعد ىذه الدراسة األولى في تطبيق النظرية الموحدة لقبول واستخدام
( كنموذج أساس لفيم العوامل التي تسيم في التنبؤ UTAUTالتكنولوجيا )

أو التأثير عمى النية السموكية لطالب جامعة الممك خالد الستخدام تطبيق 
 الواتس آب في التعميم.

  توفر لممسؤولين والمعممين وأصحاب القرار في المؤسسات التعميمية عمى
تطبيق وسائل التواصل االجتماعي بنجٍاح ، وتطويره بما يتناسب مع حاجات 
كل مؤسسة تعميمية والسيما المؤسسات التعميمية  في المممكة العربية 

احمو األولى السعودية والتي مازال استخدام ىذه الوسائل فييا محدودًا وفي مر 
ومعرفة العوامل التي تؤثر عمى نية الطالب الستخدام تكنولوجيا وسائل 
التواصل االجتماعي )تطبيق الواتس آب( لموصول إلى المحتوى األكاديمي 

 في المؤسسات التعميمية.
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 حدود الدراسة:
  الحدود المكانية: اقتصر الدراسة الحالية عمى طمبة وطالبات جامعة الممك

 خالد.
 م.74/2175لحدود الزمنية: تم تطبيق ىذه الدراسة في العام الجامعي ا 

 تعريف املصطمخات:
 وسائن التواصن االجتىاعي:  -

ىي تقنية الويب أو مجموعة من القنوات أو منصات االتصال الفعالة عبر 
اإلنترنت، والمصممة لمتفاعل االجتماعي وتبادل المعمومات، التي تساعد 

األفكار، وتبادل اآلراء والخبرات مع اآلخرين في  مستخدمييا عمى تكوين
 مجتمعات افتراضية.

 : WhatsAppالواتس آب -
ىو تطبيق مراسمة يتيح لممستخدمين إرسال الرسائل والدردشة ومشاركة 
الوسائط، بما في ذلك الرسائل الصوتية والفيديو مع األفراد أو المجموعات 

(Chandra،2171.) 
 )وَ وجّة ٌظر الباحث(:  WhatsApp-الواتس آب -

عبارة عن تطبيق المراسمة الفورية عبر األنظمة األساسية الذي يسمح 
لمستخدمي اليواتف الذكية لتبادل الرسائل النصية، والمكالمات، والرسائل 

 المصورة، والفيديو، والسمعية مجاًنا.
 األداء املتوقع:  -

ا معينة سوف يساعدىم ىو الدرجة التي يعتقد األفراد أن استخدام تكنولوجي
 (.Venkatesh et al،.2116عمى تحسين أداء وظائفيم )
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 اجلّد املتوقع: -
ىو درجة السيولة المرتبطة باستخدام نظام أو تكنولوجيا معينة  
(Venkatesh et al،.2116.) 

 التأثري االجتىاعي:  -
 ىو الدرجة التي يدرك الفرد عندىا أن الناس الميمين بالنسبة لي يعتقدون

 (.Venkatesh et al،.2116أنو يجب عمى استخدام النظام )
 الشروط التيسريية:  -

ىي الدرجة التي يعتقد الفرد أن البنية التحتية التنظيمية والتقنية موجودة 
 (.Venkatesh et al،.2116لدعم استخدام النظام )

 الٍية السموكية:  -
في المستقبل، وفي  ىي نية الفرد ومدى استجابتو واالستفادة من أداة معينة

ىذه الدراسة تعني النية السموكية لقبول واستخدام وسائل التواصل 
 (.Venkatesh et al،.2116االجتماعي في التعميم )

 اإلطار الٍظري لمبخث:
Unified Theory of  -UTAUTالنظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخداميا )

Acceptance and Use of Technology) 
التي تواجييا من أكبر التحديات قبول التكنولوجيا ونوايا االستخدام السموكي  يعد          

 & ,Gong, Xu, & Yu, 2004; Saundersالمؤسسات التعميمية )
Klemming،2116 وأنماط سموك االستخدام ليا بين األفراد. ويعرف قبول التكنولوجيا )

دمين الستخدام تكنولوجيا المعمومات لمميام عمى أنو "الرغبة الواضحة ضمن مجموعة مستخ
(.  ويعد Dillon & Morris ,1998, p.1التي تم وضعيا ألجميا والمصممة لدعميا" )

متغير التقبل، واالستخدام متغيرين جوىريين من أجل قياس نجاح نظام ما في مجال تطبيق 
لثمانية نماذج  (. وبعد مراجعة قويةSaade, Nebebe, & Tan،2113أنظمة المعمومات )

بتطوير  (Venkatesh et al.,2003)ونظريات مشتركة سابقة في قبول التكنولوجيا قام 
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 (، كما ىو موضح في جدولUTAUTالنظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا )
 ،الذي يوضح النماذج الثمانية في قبول التكنولوجيا.(1)

 ل التكنولوجيا.: النماذج الثمانية السابقة في قبو7الجدول 
 االخرصار (Modelاننًىرج ) و

(Abbrevi

ation) 

 The Theory of Reasonedنظرَح انفؼم انًثرر:  1

Action  

(Fishbein & Ajzen, 1975). 

TRA 

 The Technologyنًىرج لثىل انركنىنىجُا:   2

Acceptance Model (Davis ,9191.) 

TAM/T

AM2 

  Motivational ModelTheاننًىرج انرحفُسٌ:  3

(Davis, Bagozzi & Warshaw, 1992). 

MM 

 The Theory of Plannedنظرَح انسهىن انًخطط:  4

Behavior (Ajzen,9119.) 

TPB 

نًىرج َجًغ تُن نًىرج لثىل انركنىنىجُا ونظرَح انسهىن  5

 A Combined Technology Acceptanceانًخطط: 

Model/Theory of Planned 

Behavior (Taylor & Todd, 1995). 

-TAM-C

TPB 

 The Model of PCنًىرج اسرخذاو انكًثُىذر:  6

Utilization 

; Thompson, Higgins & Triandis, 1991( 

Howell, 1977). 

MPCU 

 Innovation Diffusionنظرَح انرشار االتركار:  7

Theory (Rogers,1991; Moore & Benbasat ,

3002) 

IDT 

 Social Cognitiveاننظرَح انًؼرفُح االجرًاػُح:  8

Theory 

(Bandura, 1986; Compeau & Higgins,1995)  

SCT 

 Venkatesh et al. (2003) “User Acceptance of Informationانًصذر*:  

Technology,” p.39-23 

UTAUT  نموذج قوي يوفر أساسًا نظريًا موحدًا لتبني التكنولوجيا ونشر التحقيقات التي
 Venkatesh et)تم اعتمادىا لشرح سموك االستخدام في عدد من التخصصات 

al.,2003)   من التباين في 31حيث أظيرت البحوث أن ىذا نموذج قادر عمى تفسير %
ن التباين في استخدام التكنولوجيا. ويتكون % م 11النية السموكية الستخدام التكنولوجيا 
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النموذج من أربعة متغيرات أساسية ىي: الجيد المتوقع، ومتوسط األداء، والتأثيرات 
االجتماعية، وظروف التسيير. العمر، طوعية االستخدام والخبرة والجنس، ومن المتوقع أن 

السموكية واعتماد النظام ،كما يخفف من آثار ىذه المعتقدات السموكية األساسية عمى النوايا 
  .(1)ىو موضح في شكل

 (UTAUT: نًىرج اننظرَح انًىحذج نمثىل انركنىنىجُا )9شكم 

 (Venkatesh et al., 2003, p.444انًصذر *: )

( بنجاح من UTAUTوقد ساىم تطبيق نموذج النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا )      
ثين السابقين لدراسة النية السموكية لمطالب الستخدام قبل عدد كبير من الدراسات والباح

 & Wang) -التكنولوجيا بأشكاليا المختمفة واالستمرار في استخداميا مثل اي كيوسك
Kiosk-Shih, 2009) i( والخدمات واألجيزة النقالة ،Shahrani, 2016; Wang -Al
et al،.2115( خدمات الرسائل القصيرة ،)HarrisBaron, Patterson, & ،2112 ،)

(.  ويشير ىذا االتجاه إلى امكانية تطبيق نموذج Salim،2172وسائل التواصل االجتماعي )
UTAUT آب  لمتحقيق في النية السموكية لطمبة جامعة الممك خالد الستخدام تطبيق الواتس

في البيئة التعميمية. وقد تم تحديد المتغيرات الثالثة األساسية لتحديد النوايا السموكية 
الستخدام تطبيق الواتس آب في التعميم، وىي: األداء المتوقع والجيد المتوقع والتأثير 

  االجتماعي.
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يعتقد  يعتبر متغير األداء المتوقع أقوى مؤشر عمى نية االستخدام، ويشير " إلى أي مدى
الفرد أن استخدام النظام سوف يساعد في تحقيق مكاسب في األداء الوظيفي" 

(Venkatesh et al., 2003, p.113( ويشير  .)2115 )Wang et al  عمى أن
التحري عن ىذا المتغير يؤدي الى التطوير المستقبمي إلجمالي إنتاجية التعميم. وتوجد خمسة 

TPB & -TAM-Cوىي: الفائدة المتصورة  نماذج تجسد متغير األداء المتوقع
TAM/TAM2  الدوافع الخارجية ،MM  مناسبة الوظيفة ،MPCU الميزة النسبية ،IDT ،

. أظيرت بعض الدراسات وجود تأثٍير إيجابي لألداء المتوقع عمى النية SCTالنتائج المتوقعة 
(، ودراسة aniShahr-Al ،2172السموكية لمطَّالب تجاه التكنولوجيا الجديدة مثل دراسة )

(Anderson et al ،.2112 ( ودراسة،)Salim،2172 ودراسة ،)
(Lowenthal،2171( دراسة ،)Liu, Chang, Huang, & Chang ،2172 ودراسة ،)
(Lu, Yu, Liu, 2009 (  ودراسة، )Wang et al ،.2115 بينما  أظيرت بعض ،)

ى النية السموكية لمطَّالب تجاه التكنولوجيا الدراسات عدم وجود تأثٍير إيجابي لألداء المتوقع عم
(.  وتشير نتائج الدراسة التي قام بيا Lin et al،.2111الجديدة مثل الدراسة التي قام بيا )

(Shahrani and Walker-Al (2173 واستنادًا عمى نموذج ،UTAUT  إلى أن األداء
مؤشرات ذات داللة إحصائية عمى المتوقع، والجيد المتوقع، والتأثير االجتماعي كانت جميعيا 

النية السموكية لطالب جامعة الممك خالد الستخدام التعمم النقال. تم دعم النموذج المقترح 
6 من التباين في النية السموكية الستخدام التعمم النقال. أكثر عامل مؤثر 12وتفسيره إلى 

م يميو العامل األداء المتوقع ثم عمى نية السموكية الستخدام التعمم النقال ىو الجيد المتوقع ث
 يميو العامل التأثير االجتماعي. 

 & ,Liu, Chang, Huangوأظيرت أيضًا النتائج الدراسة التي قام بيا )
Chang،2172 استنادًا عمى نموذج )UTAUT  أن األداء المتوقع، والتأثير االجتماعي

كية لطالب جامعة التربية البدنية في تايوان والعوامل الميسرة ترتبط ارتباطًا إيجابيًا بالنية السمو 
نحو استخدام مواقع الشبكات االجتماعية. وتشير نتائج الدراسة التي أجريت من قبل 

(Anderson et al،.2112 أن متغير األداء المتوقع أثر بشدة عمى النية السموكية )
ممساعدة في تدريس لطالب كمية إدارة األعمال لالستفادة من أجيزة الكمبيوتر الموحية ل

 ;Wang et al., 2009المقررات الدراسية. باإلضافة الى الدراسات السابقة التي قام بيا )
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Lowenthal.2171 واستنادًا عمى نموذج ،)UTAUT أشارت نتائجيا إلى أن متغير ،
ج األداء المتوقع كان لو أثر عمى النية السموكية الستخدام الطالب التعمم المحمول. تشير نتائ

، أن األداء UTAUT( واستنادًا عمى نموذج Lu, Yu,& Liu, 2009دراسة أخرى قام بيا )
المتوقع أثرت بشكل كبير عمى الناس الستخدام الخدمات المتنقمة. وعمى النقيض من ذلك، 

(، لم تجد متغير األداء المتوقع كمحدد رئيسي عمى Lin et al،.2111في دراسة قام بيا )
( Salim،2172ستخدام الطالب لمرسائل الفورية. وأيضًا في دراسة قام بيا )النية السموكية ال
لدراسة العوامل المؤثرة عمى قبول وسائل التواصل االجتماعي في  UTAUTباستخدام نموذج 

مصر. وأشارت النتائج إلى أن متغير األداء المتوقع لم يكن لو أثر عمى النية السموكية 
rahmi & -Alصل االجتماعي .قام ايضًا ) لمطالب الستخدام وسائل التوا

Othman،2176 بإجراء دراسة ىدفت لدراسـة  العوامل المؤثرة  عمى استخدام وسائل )
التواصل االجتماعي لتحسين التعمم التعاوني ورفع مستوى األداء األكاديمي بين الطالب في 

ولة االستخدام المتوقعة جامعة التكنولوجيا ، ماليزيا.. وتوصل البحث  إلى أن كٍل من : سي
والفائدة المتوقعة ليا تأثير إيجابي مع النية الستخدام وسائل التواصل  االجتماعي ولكن وجد 

 أن تأثير الفائدة المتوقعة كان أقل من سيولة االستخدام المتوقعة.
(  لفيم العوامل Agaga-Sin , Nor, & Al،2172وقد أجريت دراسة أخرى قام بيا)

ي يمكن أن تؤثر عمى نية المستيمكين الشباب الماليزيين فيما يتعمق بالشراء المحتممة الت
عبر اإلنترنت في مواقع وسائل التواصل االجتماعي . وكشفت النتائج أن الفائدة المتوقعة ىي 
أىم العوامل المؤثرة عمى نية الشراء لدى المستيمكين الشباب عبر اإلنترنت من خالل وسائل 

ي، تمييا سيولة االستخدام المتوقعة والمعيار الشخصي. وىذا يشير إلى أن التواصل االجتماع
ىناك حاجة إلى مزيد من البحث عمى ىذا المتغير لتحديد أىميتو كمؤشر لمنوايا السموكية 

 الستخدام تطبيق الواتس آب. 
ويشير مفيوم أو متغير الجيد المتوقع " إلى أي مدى يدرك الفرد أن آخرين ميمين،  
(. أو بعبارة Venkatesh et al., 2003, p.117دون بأنو يجب أن يستخدم النظام" )يعتق

أخرى مدى الراحة التي يقوم بتوفيرىا نظام معين لالستخدام. وىو يقوم بقياس درجة تعقيد 
. وتوجد ثالثة نماذج  تجسد متغير الجيد المتوقع (Wu, Tao, & Yang،2114النظام )

TAM\ في ) Perceived Ease of Useوىي: متغير سيولة االستخدام المدركة  
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TAM2( التي قدمت من قبل )Davis،7545 والذي يشير إلى أن إدراك الفرد لمجيد ، )
 onstructComplexity Cالمطموب ،المرتبط باستخدام نظام معين، ويشبو متغير التعقيد 

 & Thompson, Higgins، والذي قدم من قبل ) MPCUفي نموذج  
Howell،7557 و يشير إلى إدراك الفرد مدى صعوبة نظام تكنولوجي معين ويشبو أيضًا ،)

 IDTمن  نظرية انتشار االبتكار  Ease of Use Constructمتغير سيولة االستخدام  
( و يشير الى الدرجة المدركة Rogers,1991; Moore & Benbasat،2116من قبل  )

لصعوبة استخدام االبتكارات. ومع تقمص التعقيد، من المرجح أن يزداد االستخدام عمى أن 
المستخدمين يميمون إلى تفضيل التكنولوجيا التي يحركيا البساطة مع تحقيق أقصى قدر من 

 (. Bandura,1989; Davis et al،.7553الكفاءة )
 Shahrani, 2016; Cruz, Boughzala, & -(Alالتي قام بيا الدراسات السابقة و 

Assar, 2014; Lowenthal, 2010; Wang et al ،.2115 واستنادًا عمى نموذج )
UTAUT وجدت أن متغير الجيد المتوقع كان لو تأثير كبير عمى نية السموكية لمطالب ،

مراحمو األولى، فمن المعتقد أن الستخدام التكنولوجيا. وبما أن تطبيق الواتس آب ال يزال في 
متغير الجيد المتوقع سوف يكون محددًا حاسمًا وأساسيًا لمنوايا السموكية العتماد وقبول 
استخدام تطبيق الواتس آب في التعميم. وجدت بعض الدراسات السابقة أن متغير الجيد 

Al-وجيا، مثل دراسة )المتوقع كان لو تأثير كبير عمى نية السموكية لمطالب الستخدام التكنول
Shahrani ،2172( ودراسة ،)Cruz, Boughzala, & Assar ،2171 ودراسة ،)

(Lowenthal ،2171 ( ودراسة ،)Wang et al،.2115ُأجريت دراسة من قبل .)(  
Shokery et al., 2016)  وىدفت إلى تحديد العوامل التي تساىم في قبول وسائل اإلعالم
اد األعمال الطالب في ماليزيا. تم استخدام  النظرية الموحدة االجتماعية كمنصة بين رو 
كإطار نظري لدراسة مستوى قبول وسائل اإلعالم   UTAUT-لمقبول واستخدام التكنولوجيا

االجتماعية كمنصة بين رواد األعمال الطالب. وكشفت النتائج أن العوامل الرئيسية التي 
نصة لألعمال ىي األداء المتوقع ، والجيد تسيم في قبول وسائل التواصل االجتماعي كم

ر. وتشير نتائج الدراسة  المتوقع ، والتأثير االجتماعي ، وتسييل الحالة ، والتمتع المتصوَّ
يتبين أن الجيد  UTAUT، واستنادًا إلى نموذج Shahrani-Al( 2172التي قام بيا )

الب جامعة الممك خالد الستخدام المتوقع كان مؤشرًا ذا داللة إحصائية عمى النية السموكية لط
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التعمم النقال في التعميم. وأيدت ىذه النتيجة، نتائج الدراستين السابقتين التي أجريت من قبل 
(Park, Yang, & Lehto, 2007; Lu et al،.2115 والتي اشارت إلى أن تأثير ،)

 جيا المتنقمة.الجيد المتوقع يؤثر تأثيًرا كبيًرا عمى نية األفراد الستخدام التكنولو 
عمى أىمية تأثير أصوات واراء اآلخرين في تبني التكنولوجيا.  UTAUTويؤكد نموذج 

ومتغير التأثير االجتماعي يشير "إلى أي مدى يدرك الفرد أن آخرين ميمين، يعتقدون بأنو 
(. وبعبارة أخرى ىي Venkatesh et al., 2003, p.117يجب أن يستخدم النظام" )

بره الشخص معتقدات اآلخرين أثناء استخدام النظام. تتفكك القدرة التنبئية المدى الذي يعت
ليذا البناء في حاالت االستخدام الطوعي وتظير في االستخدام اإللزامي. كما أن التأثير 
االجتماعي يجسد كمتغير مباشر محدد لمنية السموكية عمى النحو اآلتي: المعيار الشخصي 

TPB-TAM-TRA, TPB and C  التصور وIDT والعوامل االجتماعية ،MPCU ولكن ،
بغض النظر عن التسمية يشرح كل متغير أن سموك الفرد يتأثر حسب تصوراتيم حول كيفية 
رد فعل اآلخرين الستخداميم التكنولوجيا الجديدة.  التأثير االجتماعي ىو االعتقاد باألىمية 

األبحاث السابقة إلى أن صوت  (. وتشيرAjzen،7541التي يفرضيا الناس عمى التبني )
 Kijsanayotin etاآلخرين الميمين يشكل النية الشخصية الستخدام تكنولوجيا جديدة )

al., 2009; Moore & Benbasat, 1991; Venkatesh & Davis،2111 وفي .)
ت البيئة التعميمية، أثر الزمالء والمعممون ورؤساء األقسام في تكنولوجيا المعمومات واالتصاال

(. وفي Homburg et al،.2171تأثيرًا إيجابيًا عمى تكنولوجيا المبيعات اآللية لممرؤوسين )
حالة االتصاالت المتنقمة، كان التأثير االجتماعي مؤشرًا إيجابيًا عمى استخدام اإلعالنات 

من  6G(. وقد تم التنبؤ إيجابيًا باعتماد تكنولوجيا الجيل الثالث Yang،2113المتنقمة )
وتشير نتائج الدراسة التي قام بيا  .(Chong et al., 2010ل التأثير االجتماعي )خال 
(2172 )Shahrani-Al واستنادًا إلى ،UTAUT فإن التأثير االجتماعي كان مؤشرًا ذات ،

داللة إحصائية عمى النية السموكية لطالب جامعة الممك خالد الستخدام التعمم النقال. خمصت 
تأثير اإليجابي لمتأثيرات االجتماعية عمى نية استخدام التكنولوجيا دراسات عديدة أن ال

(، Kijsanayotin et al ،.2115( ،ودراسة )Al )-Shahrani, 2016الجديدة،  مثل 
(،  Venkatesh & Davis ،2111( ودراسة ) Moore & Benbasat ،7557ودراسة )
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 Chong et(، ودراسة )Yang ،2113(، ودراسة  )Homburg et al ،.2171ودراسة .)
al ،.2171 .) 

 Intentions Behavioral-النية السموكية 
يشير متغير النية السموكية إلى نية الفرد في االستفادة من أداة معينة في المستقبل 

(Venkatesh et al.,2003). ( اشتق ىذا المتغير من النظريات السابقةTPB, TAM, 
TAM 2, TRA( بحسب ،)7557 )Ajzen تعكس النية السموكية مؤشرات لمدى الجيد ،

المبذول من قبل األفراد من أجل دفع أنفسيم تجاه أداء سموك ما، ويعد متطمبًا أساسيًا 
 Ajzen and Fishbein (1975) Actualوشرطيًا من أجل الشروع فعميًا في السموك )

Use Behaviorتغير النية لالستخدام في . وقد وجدت الدراسات السابقة تأثيرا مباشرًا لم
( وعمى ضوء ذلك، قام Venkatesh et al ،.2116سموك االستخدام المستقبمي لألفراد )

 . (2)الباحث باقتراح نموذج الدراسة كما ىو موضح في شكل 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 . نًىرج انذراسح انًمررح3*شكم 

 

  
 
 

 السرخذاو انسهىكُح اننُح
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Expectancy 

 انًرىلغ األداء   

Performance 

Expectancy 
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1 
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 Methodology -وٍّجية الدراسة
 أداة الدراسة:  

البيانات وقسمت إلى  أجريت دراسة استقصائية عن طريق اإلنترنت تدار ذاتيا لجمع
قسمين. ويتألف الجزء األول من عناصر ديموغرافية، تتعمق بخصائص المشاركين المتعمقة، 

استخدامو ألغراض دراسية ومنصات بالنوع والعمر والخبرة في استخدام تطبيق الواتس آب و 
رئيسية  التواصل االجتماعي األكثر شيوًعا بين الطالب. اعتمد الباحث عمى االستبانة كأداة

أما الجزء الثاني فقد تضمن متغيرات الدراسة األساسية   لجمع المعمومات الخاصة بالدراسة.
( عبارة اليدف منيا 71المؤثرة في استخدام تطبيق الواتس آب في التعميم، ويحتوي عمى )

 ىي: اختبار فروض البحث، موزعة عمى ثالث متغيرات
 أربعاشتمل عمى  Perform:(ance Expectancyاألداء المتوقع ) -المتغير األول .7

المدركة عمى نية استخدام تطبيق الواتس  متغير المنفعةفقرات، ىدفيا قراءة مدى تأثير 
 .(Venkatesh et al.,2003آب في التعميم، تم استعارتو من )

اشتمل عمى ثالث فقرات، (Effort Expectancy :الجيد المتوقع )-المتغير الثاني  .2
عمى نية استخدام تطبيق الواتس آب في سيولة االستخدام  تأثير متغير ىدفيا قراءة مدى

 (.Venkatesh et al،.2116التعميم، تم استعارتو من )
اشتمل عمى أربع فقرات،  :(Social Influenceاالجتماعي )التأثير -المتغير الثالث  .6

االجتماعي عمى نية استخدام تطبيق الواتس آب في  متغير التأثيرىدفيا قراءة مدى تأثير 
 .(Venkatesh et al.,2003 التعميم، تم استعارتو من )

( بأنو "ينبغي عمى الباحثين استخدام األدوات التي تم Straub،7545وقد اوصى)
التحقق من صحتيا مسبقًا كمما أمكن ذلك، مع الحرص عمى عدم إجراء تغييرات كبيرة في 

(.  لذا تم استخدام األدوات التي تم إعدادىا والتحقق من صحتيا p.727األدوات" )
، والتي تم استخداميا عدة مرات (Venkatesh et al,. 2003)ومصداقيتيا مسبقًا من قبل 

في دراسات سابقة لمتحقق من النية السموكية لمطالب الستخدام أشكال مختمفة من 
 ,Alawadhi & Morrisصالحة وموثوقة )التكنولوجيا وفي سياقات مختمفة وثبت أنيا 

2008; Carlsson, et al. 2006; Lai et al., 2012; Park et al., 
2012;Venkatesh et al., 2003;Wang & Shih, 2008; Wang et 
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al،.2115 (. وقد قام الباحث بعرض أدوات البحث )االستبانة( المعدلة عمى المحكمين
مييا وقام الباحث األخذ بتوصيات المحكمين، حيث المختصين وأبدوا بعض المالحظات ع

استبعد بعض الفقرات وأضاف البعض وعدل في البعض اآلخر بما يتماشى مع البيئة المحمية، 
= ال  7، مع 1إلى  7واستنادًا إلى مقياس من ( فقرة. 71وأصبحت االستبانة تحتوي عمى )

ت المستقمة الثالثة )األداء المتوقع، = أوافق بشدة، استخدمت لقياس المتغيرا 1أوافق بشدة و
تطبيق الواتس الجيد المتوقع، التأثير االجتماعي( والمتغير التابع )النية السموكية الستخدام 

 .آب(
 جمتىع الدراسة: 

تم تصميم ىذه الدراسة البحثية االستقصائية لدراسة المحددات التي تتنبأ بالنوايا 
آب باستخدام النظرية الموحدة لمقبول واستخدام التكنولوجيا  السموكية لتبني تطبيق الواتس

(UTAUT عمى طالب المرحمة الجامعية في جامعة الممك خالد في المممكة العربية )
( Nطالب جامعي )32111السعودية. تم استخدام تقنية التعداد من خالل إرسال دعوة إلى 

 Qualtricsباستخدام موقع ) بأكممو من الجامعة لممشاركة في المسح عبر اإلنترنت
https://www.qualtrics.com( كان من المتوقع أن يكون لدى المشاركين في ىذه .

 & Frickerالدراسة معرفة كافية الستخدام الكمبيوتر "ألن اإلنترنت أصبح أكثر انتشاًرا )
Schonlau, 2002, p.615.) 

 حجي العيٍة:حتديد 
إلعطاء نتيجة ذات مستوى الداللة االحصائية تم إجراء تحميل قوة إحصائي مسبق 

( المطموب ليذه الدراسة. nلتحديد الحد األدنى لحجم العينة ) G*Powerباستخدام برنامج 
الكمي الذي  Multiple Linear Regressionبالنسبة لنموذج االنحدار الخطي المتعدد 

، كان الحد األدنى من الطاقة المحددة  1.11ألفا، الذي تم تحديده عند   يستند إلى مستوى
( المتوقع، وثالثة متنبئات ومتغيرات، وكان الحد R2وىو حجم التأثير المعتدل ) 141عند.

 (.327. بمغت عينة الدراسة )n=  33األدنى المقترح لعدد المشاركين 
 الدراسة االستطالعية:

https://www.qualtrics.com/
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مشارك ،وذلك 711عية عمى عينة اشتممت أجرى الباحث دراسة استطال
لمتأكد من فيم العينة ألسئمة االستبانة قبل اعتمادىا بشكل نيائي، وقام الباحث بتطبيق 
االستبانة عمى عينة الدراسة بعد تحكيميا من قبل المختصين لمتأكد من صدقيا الظاىري 

االستكشافي لمعرفة عدد ومدى مالءمتيا لبيئة الدراسة واستخدم الباحث التحميل العاممي 
العوامل أو المجاالت التي تحتوييا اداة الدراسة، ،معرفة الصدق التكويني لفقرات االستبانة 
وأنيا قادرة عمى أن تقيس ما وضعت لقياسو، وقام الباحث باستبعاد الفقرات التي تشبعت في 

الفقرات التي حممت ( و 1.11أكثر من عامل ، وكذلك الفقرات التي تشبعيا العاممية أقل من )
في عوامل غير متوقعة. بعد ذلك أدخل الباحث البيانات التي تحصل عمييا بعد توزيع 

، ومن ثم أجرى التحميل العاممي SPSSاالستبانات عمى عينة الدراسة في البرنامج اإلحصائي 
 لبيانات الدراسة االستطالعية.

 :Regressionاالحندار 
ألن ىذه الدراسة غير تجريبية مع متغيرات مستقمة متعددة، تم اختيار االنحدار  نظرًا

الخطي المتعدد كمنيج إحصائي الختبار الفرضيات المقترحة. يتم استخدام نيج تحميل 
االنحدار لمتنبؤ بقيمة متغير تابع أو معيار من اثنين أو أكثر من المتغيرات المستقمة أو 

(. يمكن أن يثبت االنحدار المتعدد أن مجموعة من المتغيرات Creswell،2172المتوقعة )
المستقمة تفسر نسبة من التباين في متغير تابع عمى مستوى كبير، ويمكن أن تحدد األىمية 

 التنبئية النسبية لممتغيرات المستقمة.
 صدق األداة وثباتّا:

    αCronbach’s -كرونباخ ألفا -معامل االتساق الداخمي
( الثبات عمى مقياس الدقة Carmines & Zeller،7557(: عرف ))Reliabilityالثبات 

بأنيا قدرة األداة عمى إعطاء نفس النتائج، إذا تم تكرار القياس عمى نفس الشخص عدة 
مرات في نفس الظروف. والثبات في أغمب حاالتو ىو معامل ارتباط، ويقصد بيا مدى ارتباط 

وىناك عدد من الطرق اإلحصائية لقياس الثبات ومن أكثرىا قراءات نتائج القياس المتكررة. 
والتي تعتمد عمى االتساق الداخمي ،    αCronbach’sاستخدامًا طريقة كرونباخ ألفا  

وتعطي فكرة عن اتساق االسئمة مع بعضيا البعض ومع كل األسئمة بصفة عامة. و لمتحقق 
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رونباخ ألفا(. كما ىو موضح في الجدول من ثبات األداة تم حساب معامل االتساق الداخمي )ك
 اآلتي:

 Cronbach’s αكرونثاخ أنفا   -(: يؼايم االذساق انذاخهٍ 3جذول )

يؼايم االذساق انذاخهٍ )يؼايم 

 أنفا كرونثاخ(

 االتؼاد ػذد انفمراخ

 األداء انًرىلغ 4 0.851

 انجهذ انًرىلغ 4 0.840

 انرأثُر االجرًاػٍ 4 0.758

 فٍ االسرخذاواننُح  3 0.920

 إجًانٍ األداج 15 0.919

( يتضح أن نتائج مرتفعة لثبات االتساق كون قيمة " كرونباخ ألفا  2من الجدول )
αCronbach’s  ( أكبر من القيمة المقترحة كحد 1.417( و )1.314" محصورة ما بين )

(. بمغت قيمة Hair et al،.7554أدنى لوجود قدر كبير من االتساق الداخمي لممقياس )
 ( وىي مقبولة لغاية الدراسة.1.575الثبات )

 اخلصائص الدميوغرافية لمىستجيبني:
قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئوية لمتعرف عمى الخصائص الشخصية 

آب  استخدام تطبيق الواتس-العمر-والوظيفية ألفراد عينة الدراسة والمتمثمة في )النوع 
أكثر منصات  -الخبرة في استخدام تطبيق الواتس آب.  -/استخدامو ألغراض دراسية

 .(SPSSالتواصل االجتماعي شيوًعا، وذلك من خالل البرنامج اإلحصائي )
 (: ذىزَغ انًسرجُثُن حسة اننىع2جذول )

 اننسثح انؼذد انرصنُف انخصائص

 61.6 444 ركر اننىع

 38.4 277 أنثً

%(( من 64%( من الذكور و%22أشارت النتائج إلى أن العينة كانت تضم )
اإلناث. يعكس ىذا التمثيل أن الطالب والطالبات يتمتعون بفرص شبو متساوية لمتعمم بغض 

 النظر عن النوع.
 (: ذىزَغ انًسرجُثُن حسة انؼًر4جذول ) 

 اننسثح انؼذد انرصنُف انخصائص

 30.0 216 سنح 30 -99 انؼًر

 46.2 333 سنح 32 -39

 23.7 171 سنح 32اكثر ين 
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%( من العينة.  61تشكل ) 21إلى  74أشارت النتائج إلى أن المجموعة العمرية 
( فقط أو 26سنة. )% 26و 27%( من المستجيبين الذين تتراوح أعمارىم بين  12حوالي )
 عاًما فما فوق. 26يبمغ اعمارىم  737

 انىاذس آب /اسرخذايه ألغراض دراسُحاسرخذاو ذطثُك  :(5جذول )

 اننسثح انؼذد انرصنُف انخصائص

 83.3  709 نؼى اسرخذاو ذطثُك واذس آب 

 1.7 12 ال

اسرخذاو ذطثُك انىاذس آب ألغراض 

 دراسُح

 18.4 133 نؼى

 81.6 588 ال

 %( من أفراد العينة يستخدمون تطبيق الواتس54أشارت النتائج إلى أن ما يقارب )
آب مما يشير إلى أن ىذا التطبيق يحظى باىتمام طمبة الجامعات السعودية مبينة أن 

( منيم 74( أفراد العينة ال يستخدمونو ألغراض الدراسة ، وأن نسبة ضئيمة )47.2%)%
 يستخدمونو ألغراض دراسية.

 انخثرج فٍ اسرخذاو ذطثُك انىاذس آب. :(6جذول )

 اننسثح انؼذد انرصنُف انخصائص

انخثرج فٍ اسرخذاو  

 ذطثُك  انىاذس آب

 2.4 17 6-9شهىر

 15.8 114 شهر 93-4

 14.6 105 سنح 3-9

 14.1 102 سنح2-3

 53.1 383 سنىاخ 2أكثر ين 

 6%( بأن لدييم خبرة أكثر من 16أشارت النتائج إلى أن غالبية المستجيبين )
آب. وبالنسبة لمنصات التواصل االجتماعي األكثر شيوًعا  سنوات في استخدام تطبيق الواتس

بين طمبة الجامعة، أشارت النتائج ايضًا إلى أن أكثر منصات التواصل االجتماعي شيوًعا التي 
( قد 12.3يستخدميا الطالب جاءت عمى الترتيب التالي: كان نصف المستجيبين تقريبا )%

منيم 21(، بينما حوالي %WhatsAppتمكنوا من الوصول إلى حساب الواتس آب )
(، YouTubeكانوا نشطين عمى اليوتيوب )76.6( و %Facebookيفضمون الفيسبوك )
% من الطالب عمى األرجح يستخدمون منصات أخرى مثل تويتر 21وكان أكثر من 

(Twitter( وليكدين )LinkedIn( وانستقرام )Instagram مما يشير إلى أن تطبيق .)
( أحد التطبيقات االجتماعية األكثر شعبية بين الطالب، ألنو WhatsAppالواتس آب )

 مجاني وسيل االستخدام.
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 ٌتائج تقدير الٍىوذج:
 في ىذه الدراسة قمنا بتقدير معادلة االنحدار الخطي المتعدد األسفل:

 
                    

  :حيث
 : النية السموكية الستخدام الواتس آب تطبيق.  
 : األداء المتوقع.   
 : الجيد المتوقع.   
 : التأثير االجتماعي.    

 معالم معادلة االنحدار الخطي المتعدد.               و        
 و تحصمنا عمى ما يأتي: SPSSقمنا بتقدير المعادلة باستخدام برنامج   

 نهنًىرج . Durbin-Watson: يؼايم انرحذَذ و لًُح 4جذول 

 Durbin-Watsonلًُح  R Squareيؼايم انرحذَذ 

.5450 1.993 

يوضح أن نسبة تفسير المتغيرات الثالثة )األداء المتوقع، الجيد المتوقع  3الجدول 
% وىذه  11.1والتأثير االجتماعي( عمى النية السموكية الستخدام الواتس آب تطبيق يقدر بـ 

تقدر بـ  Durbin-Watsonجيدة تفيدنا في تحميل نتائج تقدير المعادلة. أما قيمة  نسبة
ىذا يدل عمى أن األخطاء المحصمة من النموذج مستقمة مما  2وىذه القيمة تقارب  7.556

 .يدل عمى صحة النموذج المقدر
 .ANOVA: ذحهُم انرثاَن   9جذول 

يجًىع  اننًىرج

 انًرتؼاخ

درجح 

 dfانحرَح 

 يرىسط

يجًىع 

 انًرتؼاخ

 يسرىي انذالنح Fلًُح  

 000b. 228.952 474.949 3 1424.848 االنحذار

   2.074 573 1188.660 انخطأ

    576 2613.508 انًجًىع

a. Dependent Variable: النية السموكية الستخدام تطبيق الواتس آب 
b. Predictors :ألداء المتوقع، الجيد المتوقع و التأثير االجتماعي 

تحميل التباين يعني اختبار مدى تأثير المتغيرات الثالثة مجتمعة )األداء  4يمثل جدول 
المتوقع، الجيد المتوقع والتأثير االجتماعي( عمى المتغير التابع )النية السموكية الستخدام 
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مما يدل عمى أن  1.11أقل من  1.111تطبيق الواتس آب( نالحظ أن قيمة مستوى الداللة 
 رات تؤثر ككتمة واحدة عمى النية السموكية الستخدام الواتس آب تطبيق.ىذه المتغي

ولمعرفة أي من المتغيرات، التي ليا تأثير أكثر استخدمنا اختبار ستيودنت والنتائج موضحة 
 في األسفل.

: ذمذَر يؼايالخ اننًىرج و اخرثار ذأثُر انًرغُراخ انثالثح كم واحذج ػهً حذي ػهً  انًرغُر 1جذول 

 ( راتغ )اننُح انسهىكُح السرخذاو انىاذس آب ذطثُك ان

 يسرىي انذالنح tلًُح   انًؼهًاخ اننًىرج

 023. 2.278 785. انثاتد

 000. 7.698 243.  األداء انًرىلغ 

10.06 370.  انجهذ انًرىلغ 

6 

.000 

 001. 3.365 089.  انرأثُر االجرًاػٍ 

 الثالثة: يختبر فرضيات الدراسة 5الجدول رقم 
: ال يوجد تأثٍير إيجابي لألداء المتوقع عمى النية السموكية لمطَّالب تجاه تطبيق الواتس    
 آب. 

 1.11 أقل من 1.111نالحظ أن مستوى الداللة المقابمة لألداء المتوقع تساوي 
وىذا يدل عمى رفض الفرضية العدمية ونستنتج أن يوجد تأثٍير إيجابي لألداء المتوقع عمى 
 النية السموكية لمطَّالب تجاه تطبيق الواتس آب وىذا يتفق مع ما توصمت إليو نتائج الدراسات

Al-((، ودراسة، Anderson et al ،.2112السابقة والتي أجريت من قبل مثل دراسة 
Shahrani ،2172( ودراسة ،))Liu, Chang, Huang, & Chang ،2172 ،)
، Salim(، ودراسة )Lowenthal ،2171(، و دراسة )Lu, Yu, Liu, 2009ودراسة )
،أشارت  UTAUT( ، واستنادًا عمى نموذج Wang et al ،.2115(، ودراسة )2172

ة الستخدام الطالب نتائجيا إلى أن متغير األداء المتوقع كان لو أثر عمى النية السموكي
التكنولوجيا الجديدة. وبالمقابل تختمف ىذه النتائج مع ما خمصت إليو الدراسة والتي قام بيا 

(Lin et al،2111.) 
: ال يوجد تأثٍير إيجابي لمجيد المتوقع عمى النية السموكية لمطَّالب تجاه تطبيق الواتس    
 آب. 

 1.11أقل من 1.111المتوقع تساوي  نالحظ أن مستوى الداللة المقابمة لألداء
وىذا يدل عمى رفض الفرضية العدمية ونستنتج أن يوجد تأثٍير إيجابي لمجيد المتوقع عمى 
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النية السموكية لمطَّالب تجاه تطبيق الواتس آب وىذا يتفق مع ما توصمت إليو نتائج   
ala, & Shahrani, 2016; Cruz, Boughz-Alالدراسات السابقة والتي قام بيا )

Assar, 2014; Lowenthal, 2010; Wang et،.2115 واستنادًا عمى نموذج ،
UTAUT وجدت أن متغير الجيد المتوقع كان لو تأثير كبير عمى نية السموكية لمطالب ،

 الستخدام التكنولوجيا. 
: ال يوجد تأثٍير إيجابي لمتأثير االجتماعي عمى النية السموكية لمطَّالب تجاه    

 يق الواتس آب. تطب
وىذا  1.11أقل من  1.17نالحظ أن مستوى الداللة المقابمة لألداء المتوقع تساوي 

يدل عمى رفض الفرضية العدمية ونستنتج أن يوجد تأثٍير إيجابي لمتأثير االجتماعي عمى النية 
 Venkatesh etالسموكية لمطَّالب تجاه تطبيق الواتس آب.  وىذا يتعارض مع )

al،.2116 ) عند صياغتو لمنظرية من أن التأثير االجتماعية ال تكاد تذكر في االوساط
الطوعية وتصبح أكثر اىمية في االستخدام االلزامي وعند المراحل االولى من التجربة. 
وبالمقابل تتفق ىذه النتيجة مع ما خمصت إليو دراسات عديدة أكدت أن التأثير اإليجابي 

Shahrani, -(Alاستخدام التكنولوجيا الجديدة مثل دراسة  لمتأثيرات االجتماعية عمى نية
(، Homburg et al ،.2171(، ودراسة )Chong et al ،.2171، ودراسة )(2016
(، Moore & Benbasat ،7557(، ودراسة )Kijsanayotin et al ،.2115ودراسة )
 ((.Yang،2113((، ودراسة Venkatesh & Davis ،2111ودراسة 
 تساعدنا في ترتب أثر المتغيرات الثالثة عمى المتغير التابع: 5في الجدول  tقيمة 
مما يدل عمى أن لمجيد المتوقع  tو ىي أكبر قيمة لـ 71.122لمجيد المتوقع =  tقيمة  ▪

 أكثر تأثير عمى النية السموكية لمطَّالب تجاه تطبيق الواتس آب.
مما يدل عمى أن لألداء  tوىي ثاني أكبر قيمة لـ  3.254لألداء المتوقع = tقيمة  ▪

 المتوقع ثاني أكثر تأثير عمى النية السموكية لمطَّالب تجاه تطبيق الواتس آب.
مما يدل عمى أن ترتيب التأثير  tوىي ثالث قيمة لـ  6.621لمتأثير االجتماعي = tقيمة  ▪

 سموكية لمطَّالب تجاه تطبيق الواتس آب.االجتماعي ثالث تأثير عمى النية ال
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 :اخلالصة
بعد دراسة تأثير األداء المتوقع، الجيد المتوقع والتأثير االجتماعي عمى النية 

 السموكية الستخدام الواتس آب لطالب جامعة الممك خالد توصمنا عمى ما يمي:
الواتس آب في العممية يوجد تأثير إيجابي لألداء المتوقع عمى النية السموكية الستخدام  -

 التعميمية.
يوجد تأثير إيجابي لمجيد المتوقع عمى النية السموكية الستخدام الواتس آب في العممية  -

 التعميمية.
يوجد تأثير إيجابي لمتأثير االجتماعي عمى النية السموكية الستخدام الواتس آب في  -

 العممية التعميمية.
خدام الواتس آب ىو الجيد المتوقع ثم يميو أكثر عامل مؤثر عمى نية السموكية الست -

 العامل األداء المتوقع ثم يميو العامل التأثير االجتماعي.
 التوصيات:

 في ضوء النتائج التي خمصت ليا الدراسة، فإن الباحث يوصي باآلتي:  
 يجب أن يتبنى المدربون ىذا التغيير والذي يؤدي إلى زيادة تفاعل الطالب وتحفيزىم. -
عضاء ىيئة التدريس تشجيع التعمم بواسطة تطبيقات الياتف المحمول مثل ينبغي أل -

 .WhatsAppتطبيق 
ينبغي تفعيل تطبيق الواتس اب خاص بالجامعة لمتواصل مع الطالب واستقبال  -

 استفساراتيم.
يجب أن يتبنى أعضاء ىيئة التدريس ىذا التغيير والذي بدورة يؤدي إلى زيادة تفاعل  -

 الطالب وتحفيزىم.
توعية أعضاء ىيئة التدريس بمميزات التعميم المتنقل واىمية مواكبة استخدام الطمبة  -

من أجل تطوير  WhatsApp-تطبيقات التعميم المتنقل وباألخص تطبيق الواتس آب
 العممية التعميمية.

-تشجيع أعضاء ىيئة التدريس استخدام تطبيقات الياتف المحمول مثل الواتس آب -
WhatsApp .العمل لبناء مجتمع تعميمي بينيم وبين طالبيم 

لموصول إلى الطالب من خالل التكنولوجيا التي ىم  WhatsAppيمكن استخدام تطبيق  -
 أكثر دراية بيا: ىواتفيم.



 .............. العوامل المؤثرة على َتقّبل طالب جامعة الملك خالد الستخدام تطبيق الواتس آب في دعم العملية التعليمية

 - 141 -  

 
 املراجع:

Acar, A. S., & Polonsky, M. (2007). Online social networks and insights into 

marketing communications. Journal of Internet Commerce, 6(4), 55–

72 

Ahlqvist T, Bäck A, Halonen M, Heinonen S (2008) Social media road maps 

exploring the futures triggered by social media. VTT Tiedotteita – 

Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (2454):13. 

Aifan, H. A. (2015). Saudi students' attitudes toward using social media to 

support learning. Available from ProQuest Dissertations & Theses 

Global. (Order No. 3713504)  

Ajzen, I. (1985) .From intentions to actions: a theory of planned behavior’, 

in Kuhl, J. and Beckman, J. (Eds.): Action-control: From cognition 

to behaviour, Springer, Heidelberg, Germany, 11–39. 

Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. 

In J. Kuhl & J. Beckman (Eds.), Action-control: From cognition to 

behavior (pp. 11- 39). Heidelberg, Germany: Springer. 

Al-Rahmi, W. M., & Othman, M. S. (2014). The impact of social media use 

on academic performance among university students: a pilot study. 

Journal of Information Systems Research and Innovation, 4, 2-10. 

http://seminar.utmspace.edu.my/jisri/. 

Al-rahmi, W., & Othman, M. (2013). Using TAM Model to Measure the 

Use of Social Media for Collaborative Learning. International 

Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT).  

Al-Shahrani, H. A. (2016) Investigating the Determinants of Mobile 

Learning Acceptance in Higher Education in Saudi Arabia 

(published doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest 

Dissertations and Theses database. (UMI No.10123528). 

Alon, I., & Herath, R. K. (2014). Teaching international business via social 

media projects. Journal of Teaching in International Business, 25(1), 

44-59. doi:10.1080/08975930.2013.847814. 

Alshahrani, H. A. (2016). A brief history of the internet in Saudi Arabia. 

TechTrends, 60(1). 19-20. 

Alshahrani, H. A., & Walker, D. A. (2017). Validity, reliability, predictors, 

moderation: The UTAUT model revisited. General Linear Model 

Journal, 43(2), 23-34. doi: 10.31523/glmj.043002.003  

Askool, S. S. (2013). The Use of Social Media in Arab Countries: A Case of 

Saudi Arabia. In J. Cordeiro & K.-H. Krempels (Eds.), Web 

Information Systems and Technologies (pp. 201- 219): Springer. 



 .............. العوامل المؤثرة على َتقّبل طالب جامعة الملك خالد الستخدام تطبيق الواتس آب في دعم العملية التعليمية

 - 141 -  

Balakrishnan, V. (2017). Key determinants for intention to use social media 

for learning in higher education institutions. Universal Access in the 

Information Society, 16(2), 289- 301. doi:10.1007/s10209-016-0457-0. 

Balakrishnan, V., Teoh, K. K., Pourshafie, T., & Liew, T. K. (2017). Social 

media and their use in learning: A comparative analysis between 

Australia and Malaysia from the learners’ perspectives. Australasian 

Journal of Educational Technology, 33(1), 81-97. 

doi:https://doi.org/10.14742/ajet.2469 

Bandura, A. (1997) Self-Efficacy: The Exercise of Control, Freeman, New 

York.  

Barczyk, C. C., & Duncan, D. G. (2012). Social networking media: An 

approach for the teaching of international business. Journal of 

Teaching in International Business, 23(2), 92-122. 

doi:10.1080/08975930.2012.718703. 

Bere,A. (2013). Using WhatsApp mobile instant messaging to leverage 

learner participation and transform pedagogy at a South African 

University of Technology. British Journal of Educational Technology, 

44(4), 544-561. Retrieved on April 4-2018 from 

http://en.wikipedia.org/wiki/WhatsApp.  

Brady, K. P., Holcomb, L. B., & Smith, B. V. (2010). The use of alternative 

social networking sites in higher educational settings: A case study 

of the e-Learning benefits of Ning in education. Journal of 

Interactive Online Learning, 9(2), 151-170.  

Carmines, E. G. & Zeller, R.A. (1991). Reliability and validity assessment. 

Newbury Park: Sage Publications. 

Chong, A.Y., Darmawan, N., Ooi, K. and Lin, B. (2010) .Adoption of 3G 

services among Malaysian consumers: An empirical analysis. 

International Journal of Mobile Communications, 8 (2)129–149.  

Communications and Information Technology Commission (CITC, 2016). 

Davis, C. H. F., III, Deil-Amen, R., Rios-Aguilar, C., & Canché, M. S. G. 

(2015). Social media, higher education, and community colleges: A 

research synthesis and implications for the study of two-year 

institutions. Community College Journal of Research and Practice, 

39(5), 409-422. doi:10.1080/10668926.2013.828665. 

Davis, F.D. (1993). User acceptance of information technology: System 

characteristics, user perceptions and behavioral impacts. 

International Journal of Man–Machine Studies, 3(38), 475–487. 

Dillon, A. & Morris, M. (1998). From "can they" to "will they?” Extending 

usability evaluation to address acceptance. In E. D. Hoadley & B. 

Izak (Eds.), Proceedings Association for Information Systems 

Conference. Baltimore, MD. 



 .............. العوامل المؤثرة على َتقّبل طالب جامعة الملك خالد الستخدام تطبيق الواتس آب في دعم العملية التعليمية

 - 141 -  

Dillon, A., & Morris, M. (1996). User acceptance of information technology: 

Theories and models. Annual Review of Information Science and 

Technology, 31 (pp. 3-32). Medford, NJ: Information Today. 

Etim, P. J., Udosen, I. N. and Ema, I. B. (2016). Utilization of whatsapp and 

students’ performance in Geography in Uyo Educational Zone, 

Akwa Ibom State. International Journal of Innovation and Research 

in Educational Sciences, 3 (5), 2349–5219. 

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: 

An Introduction to Theory and Research. Reading, MA: Addison-

Wesley 

Global Digital Report (2018)  ,http://digitalreport.wearesocial.com. 

Gong, M., Xu, Y. & Yu, Y. (2004). An enhanced technology acceptance 

model for Web-based learning. Journal of Information Systems 

Education, 15(4), 365-373. 

Gould, J. D., C., & Lewis, D. (1985). Designing for usability: Key principles 

and what designers think. Communications of the ACM, 28(3) 300–

311. 

Hair, J., R. Anderson, Tatham, R. and Black, W. 1998. Multivariate Data 

Analysis. Prentice Hall, New Jersey. 

Harris, A. L., & Rea, A. (2009). Web 2.0 and virtual world technologies: A 

growing impact on IS education. Journal of Information Systems 

Education, 20(2), 137-144. Retrieved from http://jise.org/ 

Harrison, R., & Thomas, M. (2009). Identity in online communities: Social 

networking sites and language learning. International Journal of 

Emerging Technologies and Society, 7(2), 109-124.  

Homburg, C., Wieseke, J. and Kuehnl, C. (2010) .Social influence on 

salespeople’s adoption of sales technology: a multilevel analysis. 

Journal of the Academy of Marketing Science, 38, (2), 159–168.  

Izyani, B. M. and Mohamed, A. E. (2016) Students’ perception on the use of 

whatsapp as a learning tool in esl classroom. Journal of Education 

and Social Sciences, 4, 96. 

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The 

challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 

53(1), 59–68. doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003. 

Kijsanayotin, B., Pannarunothai, S. and Speedie, S.M. (2009).Factors 

influencing health information technology adoption in Thailand’s 

community health centers: applying the UTAUT model. 

International Journal of Medical Informatics, 78 (6), 404–416. 

LinkedIn (2018). About us. Retrieved from 

https://press.linkedin.com/about-linkedin 

http://digitalreport.wearesocial.com/
http://digitalreport.wearesocial.com/
http://jise.org/


 .............. العوامل المؤثرة على َتقّبل طالب جامعة الملك خالد الستخدام تطبيق الواتس آب في دعم العملية التعليمية

 - 141 -  

Liu, L. W., Chang, C. M., Huang, H. C., & Chang, Y. L. (2016). 

Verification of social network site use behavior of the university 

physical education students. Eurasia Journal of Mathematics, Science 

& Technology Education, 12(4), 793-805. 

Lu, J., Yu, C. S., Liu, C. (2009). Mobile data service demographics in urban 

China. The Journal of Computer Information Systems, 50(2), 117–

126. 

Malecela, I. O. (2016). Usage of Whatsapp among Postgraduate Students of 

Kulliyyah of Education, International Islamic University Malaysia. 

International Journal of Advanced Engineering Research and Science 

Manca, S., & Ranieri, M. (2016). “Yes for sharing, no for teaching!” Social 

Media in academic practices. The Internet and Higher Education, 29, 

63–74. 

Moore, G.C. and Benbasat, I. (1991).Development of an instrument to 

measure the perceptions of adopting an information technology 

innovation. Information Systems Research, 2(3), 192–222.  

Munoz, C., & Towner, T. (2009). Opening Facebook: How to use Facebook 

in the college classroom. In I. Gibson et al. (Eds.), Proceedings of 

Society for Information Technology & Teacher Education 

International Conference. pp. 2623-2627. Chesapeake, VA: AACE 

Nickerson, R. S. (1981). Why interactive computer systems are sometimes 

not used by people who might benefit from them. International 

Journal of Man–Machine Studies, 3(15), 469–483. 

Orús, C., Barles, M. J., Belanche, D., Casalo, L., Fraj, E., & Gurrea, R. 

(2016). The effects of learner-generated videos for YouTube on 

learning outcomes and satisfaction. Computers & Education, 95, 

254–269. 

Park, J. K., Yang, S. I. and Lehto, X. (2007). Adoption of mobile 

technologies for Chinese consumers. Journal of Electronic Commerce 

Research, 8 (3), 196-206. 

Park, S. Y. (2009). An analysis of the Technology Acceptance Model in 

understanding university students’ behavioral intention to use e-

learning. Educational Technology & Society, 12(3), 150–162. 

Paul, J. A., Baker, H. M., & Cochran, J. D. (2012). Effect of online social 

networking on student academic performance. Computers in 

Human Behavior, 28(6), 2117–2127. 

Perrin, A. (2015). Social media usage: 2005-2015. The Pew Research 

Center. Retrieved from 

http://www.pewinternet.org/2015/10/08/social-networking-usage-

2005- 2015/. 



 .............. العوامل المؤثرة على َتقّبل طالب جامعة الملك خالد الستخدام تطبيق الواتس آب في دعم العملية التعليمية

 - 141 -  

Raiman, L., Antbring, R. and Mahmood, A. (2017) WhatsApp messenger as 

a tool to supplement medical education for medical students on 

clinical attachment, BMC Medical Education, 17 (7). Yin, L. C. 

(2016) Adoption of whatsapp instant messaging among students in 

ipoh higher education institutions. Retrieved 5th April, 2017 from 

http://woulibrary.wou.edu.my/theses-project/MED2016_CYLEE.pdf 

Rambe, P., & Chipunza, C. (2013). Using mobile devices to leverage student 

access to collaboratively-generated resources: A case of WhatsApp 

instant messaging at a South African University. Paper presented at 

the International Conference on Advanced Information and 

Communication Technology for Education, ICAICTE 2013, Hainan, 

China. 

Riyanto, A. (2013). English Language Learning Using WhatsApp 

Application‖. khmadRianto, Love for All, Hatred for None. 

WordPress, the Splendid Theme.  

Saade, R., Nebebe, F. & Tan, W. (2007). Viability of the technology 

acceptance model in multimedia learning environments: A 

comparative study. Interdisciplinary Journal of Knowledge and 

Learning Objects, 3,175-184. 

Salim, B. (2012). An application of UTAUT model for acceptance of social 

media in Egypt: A statistical study. International Journal of 

Information Science, 2(6), 92–105. 

http://dx.doi.org/10.5923/j.ijis.20120206.05  

Saunders, G. & Klemming, F. (2003). Integrating technology into a 

traditional learning environment. Active Learning in Higher 

Education, 4(1), 74-86. 

Schlenkrich, L., & Sewry, D. (2012). Factors for successful use of social 

networking sites in higher education. South African Computer 

Journal, 49, 12–24.  

Silius, K., Miilumäki, T., Huhtamäki, J., Tebest, T., Meriläinen, J., & 

Pohjolaine, S. (2010). Students’ motivations for social media 

enhanced studying and learning. Knowledge Management & 

ELearning: An International Journal, 2(1), 70-80. 

Sin, S. S., Nor, K. M., & Al-Agaga, A. M. (2012). Factors Affecting 

Malaysian young consumers’ online purchase intention in social 

media websites. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 40, 326-

333.  

Taylor, R.,King,F.,& Nelson, G.(2012). Student learning through social 

media. Journal of Sociological Research, 3(2) 22–29. 



 .............. العوامل المؤثرة على َتقّبل طالب جامعة الملك خالد الستخدام تطبيق الواتس آب في دعم العملية التعليمية

 - 148 -  

The Ministry of Communications and Information Technology (MCIT, 

2016) http://www.mcit.gov.sa/Ar/MediaCenter/Pages/News/News-

08061437_643.aspx 

Venkatesh, V. and Davis, F.D. (2000).A theoretical extension of the 

technology acceptance model: four longitudinal field studies. 

Management Science, 46 (2), 186–204.  

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User 

acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS 

Quarterly: Management Information Systems, 27(3), 425-478 

Wirtz, B. W., & Göttel, V. (2016). Technology acceptance in social media: 

review, synthesis and directions for future empirical research. 

Journal of Electronic Commerce Research, 17(2), 97-115. 

Wu, Y., Tao, Y., & Yang, P. (2008). The use of unified theory of acceptance 

and use of technology to confer the behavioral model of 3G mobile 

telecommunication users. Journal of Statistics & Management 

Systems, 11(5), 919-949.  

Yang, K.C. (2007) .Exploring factors affecting consumer intention to use 

mobile advertising in Taiwan. Journal of International Consumer 

Marketing, 20, (1), 33–49 

Yin, L. C. (2016). Adoption of WhatsApp instant messaging among students 

in Ipoh Higher Education Institutions. Retrieved 1 25, 2018, from 

http://woulibrary.wou.edu.my/theses-project/MED2016_CYLEE.pdf  

 

http://www.mcit.gov.sa/Ar/MediaCenter/Pages/News/News-08061437_643.aspx
http://www.mcit.gov.sa/Ar/MediaCenter/Pages/News/News-08061437_643.aspx

