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 ملخص البحث 
الكشف عن خصائص المتابعة اإلخبارية لدى جمهور المستخدمين  فيتحددت المشكلة البحثية لهذه الدراسة 

عدة مثل  من فئة كبار السن عبر النوافذ والبوابات اإلخبارية على الهاتف المحمول والتي قد تتشكل في منصات
صفحات إخبارية على مواقع ، خدمة وسائط متعددة، باريةخدمة رسائل إخ، تطبيقات إخبارية، مواقع إخبارية)

 تويتر(.، التواصل االجتماعي مثل فيسبوك
الذين ، من فئة كبار السن ا( مبحوثً 200عينه مكونه من ) راءآولتحقيق ذلك قامت الباحثة باستقصاء 

 عاما فيما يزيد. 60يبلغون من العمر 
 :ما يأتيأهم نتائجها إلى  فيوخلصت الدراسة 

لألحداث الجارية خالل المرحلة ، بالمتابعة االخبارية المرتفعة المبحوثين عينة الدراسة أفاد غالبية -1
%( 10بينما بلغت )المتابعة المتوسطة( نسبة )، %(90) وذلك بنسبة، قبل يعن ذ العمرية الحالية

 عينة الدراسة. إجماليمن 
بنسبة ، (موقع الفيس بوك) على النحو اآلتي ل عينة الدراسةمن قب تفضيالالمنصات اإلخبارية  جاءت-2

تطبيقات اإلخبارية( ثم )ال، %( 82.5بنسبة )، (المواقع اإلخبارية باستخدام محركات البحثيليها )، %( 95.5)
(News Apps) ( يتبعها خدمة الرسائل اإلخبارية النصية 39.0بنسبة )% SMS ( 21.0بنسبة )% ، يلحق

المنصات تشكلت أقل %(على التوالي بينما 13.5)، %( 18.0) بنسب مئوية وتويتر، بهم موقعي جوجل بلس
 %(. 2.5بنسبة )، (MMS خدمة الوسائط المتعددة) تفضيال لدى عينة الدراسة فياإلخبارية 

 
Summary of the research 
The research problem of this study is to identify the characteristics of the follow-up 
of the news among the elderly users through the windows and news portals on the 
mobile phone, which may be formed on several platforms (news sites, news 
applications, news service, multimedia service, news pages on Social networking sites 
such as Facebook and Twitter),. 

To achieve this, the researcher investigated the views of a sample of (200) elderly 
respondents aged 60 years and over.، 
The study concluded in the most important results: 
The majority of the sample respondents reported the high news follow-up of the 
current events during the current age stage compared to the previous period by 90%. 
The average follow-up was 10% of the total sample. 
. 

3- News platforms were preferred by the sample of the study as follows (Facebook 
site) by (95.5%), followed by (news sites using search engines), by (82.5%), then 
(News Apps) (39.0%) followed by SMS (21.0%) followed by Google Plus and Twitter 
(18.0%) and (13.5%) respectively. MMS), by 2.5%. 
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 مقدمة
 

في ظل التطورات التكنولوجية التي تشهدها األلفية الثالثة والتي تتمثل في تعدد وتنوع 
يأتي الهاتف المحمول ليعبر عن قفزه تكنولوجية متعددة األبعاد ، األجهزة والمنصات اإللكترونية

عن التطلعات البشرية هي االتصال  ىفبعد أن كان أقص، ين الوظيفي واالجتماعيمستويال على
 اأصبح الهاتف المحمول الوسيلة األكثر شيوع  ، بعد عبر أداة ال ترتبط بحدود الزمان والمكان

وما ، تغيرت معها مالمح السلوك االتصالي، التي تحقق االتصال والتواصل عبر آليات مختلفة
 الديناميكية االجتماعية لكافة فئات المجتمع المصري وبخاصة مستوى علىينبثق عنه من نتائج 

انعكست بشكل مباشر ، تلك الفئة التي تتسم بمعطيات اجتماعية ونفسية خاصة، فئة كبار السن
ومن ثم فإن استخدام كبار السن للهاتف المحمول ، لديهم طبيعة استخدام الهاتف المحمول على

نما امتد األمر ليشمل ، إجراء المحادثات الشخصية مع األقارب األصدقاء علىلم يقتصر فقط  وا 
والتي قد تكون يوميه من أجل البقاء في حالة التواصل ، ذات الوسيلة علىتابعة اإلخبارية الم

الة من التفاعل الدائم مع المجتمع وأحداثه مما يشكل بالتبعية انخراط كبير السن في ح
 من مجتمعيه األصغر واألكبر. االجتماعي مع كل

ا:املشكلةاالبحثية:أولًا
الصحافة الرقمية عبر تكنولوجيا الهاتف المحمول على لم يقتصر الدور الذي تؤديه  

ن تنوعت وتعددت المنصات اإلخبارية المختلفة  -، المتابعات اإلخبارية فحسب نما  -حتى وا  وا 
تلك الفئة ، امتد األمر ليشمل التأثيرات االجتماعية لدى المستخدمين خاصة من فئة كبار السن

ت على طبيعة تفاعالتها مع المحتوى الخبري المقدم التي تتسم بمعطيات اجتماعية خاصة انعكس
لذلك تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة التأثير االجتماعي والذي يتمثل في التفاعل ، إليها

المتابعة اإلخبارية لدى كبار السن عبر منصات الهاتف المحمول والتي قد  االجتماعي جراء عملية
صفحات ، خدمة وسائط متعددة، خدمة رسائل إخبارية، إخبارية تطبيقات، )مواقع إخباريةفي تتمثل 

 تويتر(.، إخبارية على مواقع التواصل االجتماعي مثل فيسبوك
ا
ً
ا::اأهدافاالدراسةاثاني

فإن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من األهداف التي تسهم ، ا لحداثة موضوع الدراسةنظر  
الجتماعي لعملية المتابعة اإلخبارية لدى كبار السن في توفير رؤية معرفية شاملة عن التأثير ا

  :يعبر منصات الهاتف المحمول وتتحدد هذه األهداف فيما يل
 رصد الدور الذي تحققه المتابعة اإلخبارية في تعزيز التفاعل االجتماعي لدى كبار السن. -ا
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 لديهم. المفضلة التعرف على أشكال التفاعل االجتماعي -ب
 وات التفاعل االجتماعي لدى كبار السن.الكشف عن قن -ج
 التفاعل االجتماعي لديهم. تسليط الضوء على آليات -ء

في المرحلة  هـ التبصير بطبيعة االختالف بين مستوى التفاعل االجتماعي لدى كبير السن
 الحالية والسابقة. العمرية
 
ا
ً
اتساؤلتاالدراسة:ا:ثالث

 التفاعل االجتماعي لدى كبار السن؟ مستوى علىكيف أثرت المتابعة اإلخبارية  -أ 
هل تتم عملية التفاعل االجتماعي لدى كبار السن خالل اطر ساحات المنصات  -ب 

 اإلخبارية أم خارجها؟
 كيف يتفاعل المبحوثون مع المحتوى الخبري الذي يقدم إليهم؟ -ج 
 ما أشكال التفاعل االجتماعي األكثر تفضيال لدى كبار السن؟ -د 
ين للمناقشات حول األحداث التي يتابعونها عبر ما معدل إجراء المبحوث -ه 

 المنصات المفضلة لديهم؟
 كيف يدير المبحوثون المناقشات حول ما يتابعونه من أحداث جارية؟ -و 
لدى المبحوثين قبل الدخول في هذه  ما طبيعة مستوى التفاعل االجتماعي -ز 

 المرحلة العمرية؟
 

ا
ً
االدراساتاالسابقة:ا:رابع

المتابعـة التـي اهتمـت بتنـاول انعكاسـات  االتجاه مجموعة مـن الدراسـات رصدت الباحثة في هذا
ـــديهم ـــار الســـن علـــى مســـتوى التفاعـــل االجتمـــاعي ل ـــة  اإلخباريـــة لـــدى كب كإحـــدى النتـــائج االجتماعي

منصـــات المتابعـــة  علـــىالمتوقعـــة جـــراء اعتمـــاد مســـتخدمي الهـــاتف المحمـــول مـــن فئـــة كبـــار الســـن 
ــــــــة وفـــــــي إطـــــــار ذلـــــــك ســـــــعت د، اإلخباريـــــــة ــــــــرراســــ ــــــــل ىشـيـــــ    وآخـــــــرون راســـ

(CherryRussell&Others,2008)(1) الديموغرافيـــــةو  االجتماعيـــــة الخصـــــائ  توثيـــــق إلـــــى ،
علـى  السـن مـن فئـة كبـار من قبل جمهور مستخدمي اإلنترنت االسـتراليين اإلنترنت استخدام وأنماط

 االتصــال الشــبكي عبــر اإلنترنــت بــين للعالقــة استكشــافية دراســة مــن جــزء وهــي، الهــاتف المحمــول
كمــا هـدفت الدراســة إلـى اإلجابــة  ،الحيـاة مــن الحـق وقــت فـي االجتمــاعي المـال رأس إلــى والوصـول

في "هل التواصل عبر اإلنترنت يعزز من فـر  التفاعـل االجتمـاعي بـين  على تساؤل رئيسي تمثل
ن خصــائ  وســلوكيات ومــن جانــب آخــر ركــزت ذات الدراســة علــى الكشــف عــ، أم ال؟" كبــار الســن

 كيوميكوهــا تشــيادراســة  فــي حــين ســعت، مســتخدمي اإلنترنــت مــن قبــل الفئــة العمريــة ســالفة الــذكر
(Hachiya,K.2010)(2) اكتشــاف العالقـة بــين األشــخا  مـن فئــة كبــار السـن الــذين تتــراو   إلـى
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ــــ 79عامــــا :  59أعمــــارهم مــــن  لمجتمــــع والتكنولوجيــــا الحديثــــة )الهــــاتف المحمــــول( داخــــل ا، اعام 
كمــا هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور الثقافــة الرقميــة علــى اإلنترنــت فــي حيــاة هــؤالء ، اليابــاني

والمتمثلة في األنشطة الرقمية المختلفة التي يمارسونها عبر الهاتف المحمول ممـا يسـهم فـي تطـوير 
وقد كان مـن أهـم أهـداف ، ةالمزيد التكنولوجيا الرقمية التي تالءم احتياجاتهم في هذه المرحلة العمري

هـو الكشـف عـن آليـات التفاعـل االجتمـاعي لكبـار السـن  (3)(Bae,K.2012) كيـونمن بـايدراسـة 
 إضــافة، قنــوات التواصــل االجتمــاعي لــديهم علــىعــن تســليط الضــوء  عبــر الهــاتف المحمــول فضــال  

ــــــــــى رصــــــــــد مخرجــــــــــات هــــــــــذا التواصــــــــــل ــــــــــاجيسفــــــــــي حــــــــــين هــــــــــدفت دراســــــــــة ، إل  بتســــــــــى ب
(Baugess,B.2015)(4) الكشف عن استخدام كبار السن لمنصـات التفاعـل االجتمـاعي أو  إلى

أهـم األسـباب  علـىعـن التعـرف  فضـال  ، (Twitter and linked In)شبكات التواصل االجتمـاعي 
التـي دعــت الكثيــرين مــن كبـار الســن إلــى اســتخدام مواقــع الشـبكات االجتماعيــة كأحــد األنشــطة التــي 

وكذلك الكشف عـن اثثـار االجتماعيـة لمسـتخدمي هـذه ، حياتهم اليومية تعد جزء  أساسيا من أنشطة
 دولـــوريـــــــــــس ماريــــــا المــتــــمثلة فـي دراسـةو  فـي حـين اهتمـت احـدث دراسـات هـــــــــذا المحـور، المواقع

 وفوائـــد االجتماعيـــة عـــن اثثــار بالكشـــفMaría Dolores&Others,2017)(5) وآخـــــــــــرون
ـا إلـى فهـم طبيعـة النشـاط، الرقمية المرئيـة عبـر األجهـزة الذكيـة دام التكنولوجيةاستخ  كمـا سـعت أيض 

مثــل الهـاتف الــذكي مــن أجــل الوصــول  التكنولـوجي الــذي يقــوم بــه كبــار السـن علــى األجهــزة الحديثــة
إلـى المحتـوى الثقـافي واإلخبـاري والـذي يمكـنهم مـن تحسـين وضـعهم االجتمـاعي والشخصـي للتغلـب 

وفــي إطــار ذلــك ســعت تلــك الدراســة ، (Social Exclusionلــى إشــكالية اإلقصــاء االجتمــاعي)ع
السـن  كبـار بهـا يقـوم التـي السـلوكي االسـتهالك أنماط هي لإلجابة على تساؤل رئيس تمثل في " ما

 أو، الترفيهـي والمحتـوى، الثقـافي وكـذلك المحتـوى، واسـتخدامه الصـحفي المحتـوى إلـى الوصـول عند
كمــا اهتمــت أيضــا باختبــار ، لهــم؟" المتاحــة والتقنيــات األجهــزة االجتماعيــة عبــر الــروابط كيلتشــ عنــد

 للمعلومــات كمصــدر الســن كبــار تهُــم الجديــدة التقنيــات المرئيــة فرضــيتين رئيســيين تشــكال فــي أن
 خاللهـا يمكـن مـن حيـث، السـن كبـار تهـم الجديـدة التصـور وأن تقنيـات، والترفيهـي الثقافي والمحتوى

 اثخرين. مع لتواصلا
 وآخرون راسل ىشيروقد كان منهج المسح بالعينة هو المنهج المستخدم في دراسة كل من 

(Cherry Russell&Others,2008)(6) ، وكيو ميكو ها تشيا(Hachiya,K.2010)(7) ،
في حين استخدمت دراسة بتسى باجيس  (8)(Bae,K.2012) نمن بايودراسة كيو

(Baugess,B.2015)(9) نهج بحث الظواهر الذي يسعى إلى اكتشاف معنى وجوهر أية م
ظاهرة إنسانية استنبطت من تجربة حيه وذلك من أجل الكشف عن مالمح التفاعل االجتماعي 

وعلى الجانب ، (Twitter)و (Linked In)لكبار السن عبر منصة شبكات التواصل االجتماعي 
 دولـــوريــــــــــس هج المســـــــــتـــــــــخـــــــــدم في دراســــــــة مـــــــاريـــــاالتجريبي هو المـــــنــــــ اثخر كان المنهج
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على  التجربة حيث قام الباحثون بإجراء، María Dolores&Others,2017)(10) وآخـــــــــرون
اتف والمستخدمين للهو ، عاما فيما يزيد 58والذين يبلغون من العمر  مجموعة من كبار السن

 Santa Cruz Senior بمركز سانتا كروز للرعاية النهارية لكبار السن، الذكية والتابلت
Citizens Day Care Centre والهجرة االجتماعية للسياسات العامة المديرية تديره الذي 

لم ينشأ  جيل إلى لالنتماء، أوال  : لسببين المجموعة هذه اختيار تم وقد، الكناري جزر لحكومة
ألن هذا الجيل لم يكن لديه ، اوثاني  ، الرقمية مجال بيئي محاط بالتكنولوجيات فيم به العمر ويتقد

، الحديثة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات واستخدام األمر باعتماد يتعلق الفر  الكاملة حينما
سة جل 16حيث عقد الباحثون ، م2015وقد تمت الدراسة في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر عام

، ساعات أسبوعيا 4 وذلك بمعدل ،تدريبية فردية لكل مشارك من مجموعة المشاركين في الدراسة
كيفية استخدام التطبيقات المختلفة  شهر حول كل التدريب من ساعة 12 مشارك كل تلقى بحيث

على الهواتف الذكية والتي من شأنها تعزيز وضعهم الشخصي والثقافي واالجتماعي في إطار 
  المختلفة للمرحلة العمرية التي يعيشونها من أجل التوصل إلى حالة من التكيف الخصائ
وذلك ، في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم مع المعطيات المعيشية الحالية االيجابي

إلى  نهائي استبيان تسليم تم، الدراسة نهاية وفي، كخطوة أولى من خطوات إجراء هذه الدراسة
 أنشاء تصور خا  باحتياجاتهم في االستبيان هذا من حيث تمثل الغرض، المشاركين
 Aurasma appاوراسما  وقد اهتم الباحثون بتدريب المشاركين على استخدام تطبيق، التكنولوجية

وذلك بعد تدريبهم على كيفية تحميل ، المختلفة والمجالت الصحف مقاالت الذي يمكنهم من قراءة
 Appleمتجر آبل  إلى الوصول خالل من النقالة اتفهمالتطبيق وتثبيته عبر هو 

Store(أجهزةIOS )بالي متجر أوPlay Store (أجهزة Android) ،التطبيق فتح فعندما يتم 
 بعرض اتلقائي   تقوم بدورها والتي، جهاز الكاميرا سريعا بفتح فإنه يقوم، الرمز الكودي باستخدام
فضال عن تلقى المشتركين ، الكاميرا أمام وضعت لتيا الصلة بتلك المقالة ذات الفيديو أشرطة

آب  والواتس، Skybeالمعلومات الخاصة باستخدام وتحميل برامج المحادثات المرئية مثل سكايب 
WhatsApp ،.وغيرها من تطبيقات التواصل المرئي والمسموع 

، بياناتوقد اشتركت دراسات هذا المحور جميعها في استخدام االستقصاء كأداة لجمع ال 
 التي اتخذت من المقابلة أداة لجمع (11)(Baugess,B.2015)فيما عدا دراسة بتسى باجيس 
 Cherry) وآخرون راسل ىشيرومن ناحية أخرى نجد أن دراسة ، البيانات الخاصة بعينة الدراسة

Russell&Others,2008)(12)  حيث تم ، والمقابلة(، االستقصاء)قد استخدمت كلتا األداتين
 الذين اإلنترنت مستخدمي فرد من 154 من ام األسلوب ألعمدي في اختيار عينه مكونهاستخد

حيث تم إجراء مسح  كامل بدوام العاملين وليسوا من فيما أكثر عاما 55 يبلغون من العمر
وذلك باستخدام االستقصاء ، لإلنترنت وأنماط استخدامهم االجتماعية الكتروني حول خصائصهم
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، طبيعة استخدام تلك الشريحة العمرية لإلنترنت عض الفقرات التي تتناولالذي اشتمل على ب
شبكة عالقاته غير  عبر، وفقرات أخرى تناولت محددات رأس المال االجتماعي لكبير السن

وكذلك الشبكة الرسمية في عالقاته بالجمعيات التطوعية ، الرسمية مع أفراد العائلة واألصدقاء
فضال عن البحث في األنشطة الرسمية وغير الرسمية على ، ماعيكإحدى وسائل الدعم االجت

في إجراء  الرغبة في مشاركتها شخصا 30 مكونه من أخرى فرعية عينة كما أبدت، أساس النوع
وقد تم التوصل إلى ، المقابالت المتعمقة من أجل توفير محتوى أكثر تفصيال عن البنود السابقة

وكذلك مجموعات االهتمامات ، المختلفةSearch engine حثعبر محركات الب المستهدفة العينة
،  Seniors Computing Clubsالمشتركة لكبار السن مثل نوادي الحوسبة لكبار السن 

groups online leisure وفي إطار تناول اختالف حجم ، مجموعات الترفيه النشطة الكترونيا
 7عينة قوامها  علىتطبيق االستقصاء  تم فنجد أنه، العينة داخل كل من دراسات هذا المحور

فيما يزيد ولديهم حالة متقدمة من  اعام   60أشخا  من كبار السن الذين يبلغون من العمر 
النشاط الذهني والبدني ويقطنون المناطق الحضرية بدولة اليابان وذلك من خالل دراسة كيو ميكو 

ها من إجراء دراستي حالة الذي تمكن الباحث في إطار  (13)(Hachiya,K.2010)هاتشيا 
، عن صغر حجم العينة الخاصة بهذه الدراسة اكإحدى الخطوات المنهجية التي قد تكون تعويض  

عن دعم النتائج بآليات منهجية تكشف عن تفاصيل أكثر دقه تغطي جوانب البحث  فضال  
نة العمدية المتعلق في إطار ذلك فقد ُقدر حجم العي، اأداة المالحظة أيض   المختلفة وذلك باستخدام

( مبحوث من كبار السن الذين لديهم نشاط 291بـ ) (14)(Bae,K.2012) نمن باي كيوبدراسة 
بتسى باجيس  اتسمت دراسة في حين، رقمي عبر الهاتف المحمول ومنصاته المختلفة

(Baugess,B.2015)(15)  عينه مكونه  علىبصغر حجم العينة حيث يتم تطبيق دليل المقابلة
 . اعام   83:  60ة مبحوثين من فئة كبار السن الذين تتوسط أعمارهم ما بين من عشر 

فقد ، María Dolores &Others،2017)(16))وآخرون  دولوريس أما بشأن دراسة ماريا
 في الدراسة ولكن المشاركة من المقيمين بمركز الرعاية االجتماعية بالموافقة على فردا 40قام 
 جميع وقد كان، تمرار حتى االنتهاء من المراحل األخيرة للدراسةمن قرروا االس، فردا فقط20

قدرات بدنية وعقلية  ممن لديهم المشاركين جميع وكان، الذكي من ممتلكي الهاتف المشاركين
 من المستوى كما كانوا جميعا يتمتعون بذات، مستقلة وال يعانون من أية إعاقات حركية أو معرفية

وجاء االستقصاء كخطوة تالية بعد فترة التدريب التي تلقاها  ،تكنولوجيوالفهم ال التقنية الخبرة
للتحقق  مقاطع 10احتوى أحدهما على ، استبيانين البحث فريق فقد صمم، المشتركين في الدراسة

 المشاركين فضال عن التعرف على التكنولوجية وطبيعة مجاالت االستخدام لدى الخبرة من مستوى
، اإلعالم لوسائل معدل االستخدام األسبوعي وأيضا، الديموغرافية لهمالخصائ  االجتماعية و 
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أما بشأن االستبيان ، يوم كل المذكورة اإلعالم وسائل استخدام في المستغرق الوقت وكذلك متوسط
 .التكنولوجية تصوراتهم واحتياجاتهم لتأسيس اثخر فقد ُصمم

لــم تكشــف تلــك الدراســات عــن نظريــة ف، وفيمــا يخــ  اإلطــار النظــري لدراســات المحــور الثــاني
ـــنهم ـــو ميكـــو هاتشـــيا ، مشـــتركة تجمـــع بي عـــن  (17)(Hachiya,K.2010)حيـــث كشـــفت دراســـة كي

وذلــك مــن أجــل دمــج المســتخدم  (Actor-Network Theory)اســتخدامها لنظريــة ممثــل الشــبكة 
فـي حـين ، دوالمستخدم غير البشري )الهاتف المحمول( في إطار تحليلـي واحـ، البشري )كبير السن(

ـــــــاي  ـــــــو نمـــــــن ب ـــــــل اإلطـــــــار النظـــــــري لدراســـــــة كي ـــــــة االســـــــتخدامات واالشـــــــباعات تمث ـــــــت نظري كان
(Bae,K.2012)(18) ،وآخـــرون راســـل ىشـــير لـــم تكشـــف دراســـة كـــل مـــن وعلـــى الجانـــب اثخـــر 

(Cherry Russell&Others,2008)(19) ، 
 María)(21))وآخـرون  دولـوريس دراسـة ماريـاو  ،(20)(Bauges,B.2015)وبتسـى بـاجيس 

Dolores&Others,2017.عن استخدامهم ألية نظرية إعالمية أو اجتماعية 
 لــدىعــدة نتــائج تتعلــق بخصــائ  التفاعــل االجتمــاعي  إلــىوقــد توصــلت هــذه الدراســات   

الهـــاتف المحمـــول حــــــيــــــــــث  علـــىمنصـــات المتابعـــة اإلخباريـــة  علـــىكبـــار الســـن جـــراء اعتمـــادهم 
ـــــــــــــل ىشــيــــــــــــــر ائــــــــــــــج دراســـــــــــــــةتـــــــوصـــلـــــــــــــــت نـــتــ  Cherry) وآخـــــــــــــــرون راســـ

Russell&Others,2008)(22) بالمحادثـــــات  عينـــــة الدراســـــة يتواصـــــلون أفـــــراد إلـــــى أن جميـــــع
آخـرين غربـاء عـنهم  وأفراد، والمناقشات حول األحداث الجارية والموضوعات المختلفة مع األصدقاء

ثــالث  مــن أكثــر بقيــامهم بهــذا التفاعــل ثلثــيهم مــن أكثــر حيــث أفــاد، مــرة واحــدة علــى األقــل أســبوعيا
غالبيـــة  وراء اســتخدام أن الســبب الـــرئيس نتــائج الدراســـة الميدانيــة إلـــى كمــا أشـــارت، مــرات أســـبوعيا

كمـا أنهـم يشـعرون بمسـتوى عـال مـن ، األصـدقاء واألقـارب عينة الدراسة لإلنترنـت هـو التواصـل مـع
ـــك إال أنهـــم يفضـــلون التواصـــل ، البـــديل مـــن التواصـــل الرضـــا تجـــاه هـــذا النـــوع ـــرغم مـــن ذل وعلـــى ال

المنطــوق الــذي  واالســتماع إلــى الحــديث، الــذي ُيمنكــنهم مــن قــراءة لغــة الجســد، وجهــا لوجــه المباشــر
كيـو  وبالنظر إلى نتائج دراسـة، فيما بينهم يؤدى في نهاية األمر إلى استشعار دفء ورو  التواصل

أشــــارت إلــــى أن اســــتخدام عينــــة الدراســــة للهــــاتف فقــــد  (23)(Hachiya,K.2010)ميكــــو هاتشــــيا 
 علــــىالمحمـــول ومتــــابعتهم لنحــــداث مـــن خــــالل شــــبكة اإلنترنـــت والمواقــــع اإلخباريــــة قـــد ســــاعدهم 

أفــراد عـوائلهم فـي مناقشـة األحـداث الجاريـة كمــا و  االنضـمام للعـالم الخـارجي وكـذلك مشـاركة أقـاربهم
شـبكة اإلنترنـت كمـا  علـىمجموعـات حواريـة  ىإلـمكنهم ذلـك مـن االشـتراك فـي مـدونات واالنضـمام 

جــراء النقــا  حــول مــا يحــدث  أن المتابعــة مــن خــالل الهــاتف المحمــول قــد مكــنهم مــن االتصــال وا 
عــن تغريــر التفاعــل االجتمــاعي مــن خــالل التعليــق  فضــال  ، داخــل المجتمــع وهــم مالزمــون أمــاكنهم

ومـن ابـرز نتـائج هـذه ، االجتمـاعي مواقـع التواصـل علىاألحداث وذلك لمن يمتلكون حسابات  على
الدراســة هـــو أن الخبــرة اإلخباريـــة الســابقة مـــع الكمبيـــوتر قــد ســـهل علــيهم األمـــر حينمــا تعـــاملوا مـــع 
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فـــــــي حـــــــين توصـــــــلت دراســـــــة كيـــــــونمن بــــــــاي ، المنصـــــــات اإلخباريـــــــة علـــــــى الهـــــــاتف المحمـــــــول
(Bae,K.2012)(24)للهــــاتف مــــن أبــــرز أســــباب اســــتخدام كبــــار الســــن  عــــدة نتــــائج منهــــا أن إلــــى

 Face)المحمــول هـــو متابعــة األخبـــار عبــر التطبيقـــات اإلخباريــة ومواقـــع التواصـــل االجتمــاعي 
book، Twitter)  المــوقعين  إلــى إضــافةقنــوات  6وأنهــم يقومــون بعمليــة التفاعــل االجتمــاعي عبــر

ال أشــك، اإليميــل الشخصـي، المكالمــات المصـدرة، البريــد الصـوتي، السـابقين وهـم )االتصــال الهـاتفي
الرســائل النصــية( وأن تلــك القنــوات تمكــنهم مــن  إلــى إضــافة Online Chatالمناقشــة االلكترونيــة 

 إلــىفضــال عــن أن هــذا التواصــل قــد أدى ، إجــراء المناقشــات خاصــة حــول مــا يتابعونــه مــن أحــداث
المتلقــي وقـــد تشــكلت هــذه المخرجـــات فــي أنهــم يشـــعرون حالــة مـــن  علــىظهــور مخرجــات ايجابيـــه 

وأن هــــذا التواصــــل يســــمح بتنظــــيم أوقــــات الفــــرا   (Life Satisfaction)الحيــــاة  الرضــــاء عــــن
وكــذلك ، (Social Trust)فضــال عــن أنــه يحقــق لــديهم المزيــد مــن الثقــة االجتماعيــة ، االجتمــاعي

فــي حـــين خُلصـــت دراســة بتســـى بـــاجيس ، (Social Support)الــدعم االجتمـــاعي مــن اثخـــرين 
(25)(Bauges,B.2015)  الهـاتف  علـىالعوامل التي ساهمت في اعتمـاد كبـار السـن أن من أهم

حيـث ، الحركـة علـىالمحمول كأداة للتواصل والتفاعـل االجتمـاعي هـو عـدم قـدرة بعـض كبـار السـن 
اثخــــرين  إلــــىاليوميــــة عبــــر مواقــــع التواصــــل التــــي مكنــــتهم مــــن االنتقــــال  أنهــــم يتــــابعون األحــــداث

، وســيلة واحــدة تجمــع بــين مجموعــة مــن المنصــاتومناقشــتهم فيمــا يجــري حــولهم مــن أحــداث خــالل 
يقـدمان األخبـار واألحـداث اليوميـة مـع ميـزة المشـاركة  Linked Inو Twitterوأن كـال مـن مـوقعي 

غالبيــة عينــة  علــىهــذه األحــداث ممــا قــد أنعكــس  علــىمــع اثخــرين والتفاعــل مــن خــالل التعليقــات 
وقــد  هــذا، حديثــة التــي مكنــتهم مــن التواصــل اليســيرالدراســة بالثقــة العاليــة فــي اســتخدام التكنولوجيــا ال
يتناقشـون مـع اثخـرين حـول موضـوعات األحـداث  أكدت نتائج الدراسة أيضا أن غالبية العينـة ممـن

حيــــث أن انخفــــاض معــــدل التفاعــــل ، مــــن حالــــة العزلـــة االجتماعيــــة لــــديهم فــــإن ذلــــك يقلــــل اليوميـــة
كمـا ، التي قد تصاحب كبار السـن فـي هـذه المرحلـةاالجتماعي قد يزيد من حالة الوحدة واالنطوائية 

خلصت نتائج الدراسة إلى أن التفاعل االجتماعي من خالل الحـوارات المشـتركة بـين المتـابعين يزيـد 
 من حالة احترام الذات وتحسين شكل الحياة التي يعيشها كبار السن.

 María)(26)وآخـــــرون دولـــــوريس وعلـــــى الجانـــــب اثخـــــر توصـــــلت دراســـــة ماريـــــا
Dolores&Others,2017) علـــى قــادرة كانــت أجهــزتهم أن مـــدركين غيــر المشــاركين كــانوا أن 

يكـون  ألن اجـد   ممتنـين كـانوا ولهـذا، درايـة بهـا علـى بالفعـل كـانوا غيـر تلـك التـي، كثيـرة بمهام القيام
وقــد تشــكلت انطباعــاتهم بعــد فتــرة مــن التــدريب ، الجديــدة التكنولوجيــات علــى للتعــرف فرصــة هنــاك
 بقــراءة األمـر يتعلــق عنـدما خاصــة، وســهل االسـتخدام لالهتمـام مثيــر شـيء أنــه ى االســتخدام فـيعلـ

عبـــر  المعلومـــات مـــن المزيـــد إلـــى للوصـــول كوســـيلة، االلكترونيـــة عبـــر المواقـــع الصـــحفية الصـــحف
 الحصـول تـم التـي الدراسة والبيانات هذه خالل أجريت التي التجارب إلى واستنادا ؛الهاتف المحمول
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 تكنولوجيــــا اســــتخدام كيفيــــة بعــــد فتــــرة تــــدريب المشــــاركين علــــى تبــــين أنــــه، االســــتبيانات مــــن يهــــاعل
 فـي الرفـاه تعزيـز إلـى يـؤدي مما، الستخدامها متحمسين المشاركون أصبح، واالتصاالت المعلومات

 إلــى للوصــول أفضــل منهــا إمكانيــة، عــدة مزايــا لهــم التكنولوجيــات فقــد وفــرت، لــذلك ونتيجــة حيــاتهم
 بسـهولة الخبـرات للتواصـل وتبـادل فضال عن أنهـا وسـيلة، والثقافية والمعلومات االجتماعية محتوىال

وبسـؤال المشـاركين عـن ترتيـب وسـائل اإلعـالم التـي يتابعونهـا مـن اجـل التعـرف علـى ، مع اثخـرين
يفزيـون ثـم إلى أن الهاتف المحمول يحتـل المركـز األول يليـه التل األحداث الجارية فقد أشارت النتائج

ومــن ناحيــة أخــرى جــاء الهــاتف المحمــول ألول مــرة فــي تصــنيف متقــدم عــن ، الصــحف المطبوعــة
التليفزيون من حيث رؤية عينة الدراسة لوسـائل اإلعـالم وفقـا للمميـزات والوظـائف التعليميـة والثقافيـة 

د ذكـرت غالبيـة فقـ، وفيما يتعلق بمتوسـط الوقـت المسـتغرنق فـي اسـتخدام وسـائل اإلعـالم، والتواصلية
% مـــن 85كمـــا أعـــرب ، عينـــة الدراســـة أنهـــم يســـتخدمون الهـــاتف المحمـــول أكثـــر مـــن ســـاعة يوميـــا

بكيفيـة  المعرفـة الكافيـة لـديهم المشـاركين أنهـم كـانوا يعـانون حالـة مـن العزلـة االجتماعيـة جـراء عـدم
 الحديثة والمتمثلة في الهاتف المحمول. استخدام التكنولوجيا

 
ا
ً
 املنهجياواإلجرائياللدراسة:ا:اإلطاراخامس

 نوع الدراسة: -ا 
تســــعى الدراســــة إلــــى توضــــيح التــــأثير  إذ، تتســــم الدراســــة بالطــــابع االســــتطالعي االستكشــــافي

لعملية المتابعة اإلخبارية لـدى كبـار السـن عبـر منصـات الهـاتف المحمـول والـذي يتمثـل  االجتماعي
 في عملية التفاعل االجتماعي لديهم .

 سة:منهج الدرا-ب
ـــة ـــة علـــى، بعـــد مراجعـــة الدراســـات الســـابقة وكـــذلك أهـــداف الدراســـة الحالي ـــد اســـتقرت الباحث  فق

توظيف منهج المسح بشقيه الوصفي والتحليلي باعتبـاره جهـدا علميـا منظمـا للحصـول علـى بيانـات 
وذلـــك بهـــدف تكـــوين ، ومعلومـــات وأوصـــاف عـــن الظـــاهرة أو مجموعـــة الظـــاهرات موضـــوع البحـــث

 من البيانات والمعلومات المطلوبة.قاعدة أساسية 
بالعينـة نظـرا لعـدم تـوافر إحصـائيات دقيقـة عـن  وقد استقرت الباحثة على استخدام منهج المسـح

من فئة كبـار السـن فضـال عـن  المختلفة على الهاتف المحمول تعدد متابعي األخبار عبر المنصا
فر الوقــت والجهـد وبالتــالي ســعت جميــع أفـراد الجمهــور المســتهدف كمـا أنــه يـو  صـعوبة التوصــل إلـى
للتعـرف علـى طبيعـة التـأثير االجتمـاعي لعمليـة المتابعـة اإلخباريـة  هـذا المـنهج الباحثة إلى استخدام

فضــال عــن الحصــول علــى بيانــات كميــة تعلــق ، لــدى كبــار الســن عبــر منصــات الهــاتف المحمــول
 بالمتغيرات المختلفة الخاصة بالدراسة.
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 :عينة الدراسة-ج
أن القيود الخاصة بالجمهور من فئة كبار السن تُفسر إلى حد  أحدث الدراسات األجنبيةتشير 

فضال عن أن خصائ  هذه الفئة العمرية تتطلب ، كبير محدودية عينة الدراسات التي عنيت بهم
من كبار  امشارك   100 -11تقع في نطاق من  أدوات بحثية خاصة تتيح أقصى نسبة مشاركة

 Ageض عدد المشاركين في هذه الدراسات إلى ما يعرف بـ)تجزئة العمرالسن ويرجع انخفا

Segmentationتضمنتها  التي ( وهو ما تأكد من مراجعة الباحثة لمتوسط حجم العينات
من كبار  ا( مبحوث  200حجم عينة الدراسة بـ ) على ذلك حددت الباحثة الدراسات السابقة وبناء

المختلفة على الهاتف  عبر المنصات اإلخبارية حداث الجاريةالسن الذين يتابعون األخبار واأل
 المحمول .
 سحبها: وأسلوبنوع العينة 

من  Purposive Samplingالعينة العمدية  اعتمدت الباحثة في اختيار عينة الدراسة على
بر ويتابعون األخبار واألحداث الجارية ع، فيما يزيد اعام   60كبار السن الذين يبلغون من العمر 

في ، للمشاركة في البحث اابدوا استعداد   والذين المحمول المنصات اإلخبارية المختلفة على الهاتف
 محاولة لتقديم رؤية عميقة عن واقع وطبيعة التأثير االجتماعي لهذه المتابعة اإلخبارية .

هي أكثر العينات مالئمة Samples Nonprobabilityوتعد العينات غير االحتمالية 
إحدى العينات غير  Quota Sampleوقد كانت العينة الحصصية، (27سات االستكشافية)للدرا

حيث يتم من خاللها تقسيم المجتمع إلى فئات ، االحتمالية التي تم تفعيلها الختيار عينة الدراسة
يراه الباحث مناسبا  وُيختار من كل فئة مجموعة من األفراد ممثلة له وهنا يتم االختيار حسب ما

 بشكل عشوائي وليس
 :البياناتأدوات جمع -

فقـد اعتمـدت الباحثـة علـى ، مراجعة الباحثة للدراسـات السـابقة وكـذلك أهـداف الدراسـة من خالل
صحيفة االستقصاء باعتبارهـا أداة بحثيـة مناسـبة لجمـع البيانـات مـن مفـردات عينـة الدراسـة المتمثلـة 

 ة كبار السن .من فئ، في متابعي األخبار عبر منصات لهاتف المحمول
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 مفاهيم الدراسة: :اسادسً 
 التعريف اإلجرائى التعريف النظرى المفهوم

 
 كبار السن

هم االشخاص الذين بلغت 
يقدمون ، عاما فأكثر 60أعمارهم 

مساهمات هامة في المجتمع 
، ومتطوعين، كأعضاء أسرة

ومشاركين فاعلين في القوى 
وفقا لتعريف منظمة ، العاملة

لميةالصحة العا
(28)

  

 أنهم األفراد الذين تقصد الباحثة بمفهوم كبار السن
سواءا كانوا ، عاما فيما يزيد 60من العمر  يبلغون

ويتابعون االحداث ، يزاولون مهنة أو متقاعدين
الجارية واالخبار عبر المنصات االخبارية 

 المختلفة على الهاتف المحمول 

 
المنصات 
 اإلخبارية

 التيكترونية هى كافة المنافذ اإلل
تقدم الخدمات االخبارية وتمكن 
، المتلقى من المتابعة من خاللها

كما تُعرف المنصة على أنها 
اطار نظام  فيخدمة إلكترونية 

حوسبى
(29)

 

تعنى الباحثة بمصطلح المنصات االخبارية أنها 
تقدم  التيالبوابات والنوافذ والقنوات والخدمات 

اشكاله  كافة فيالخبر الصحفى لكبار السن 
المسموعة والمرئية والمقروءة على الهاتف 
، المحمول مثل )المواقع اإللكترونية اإلخبارية

الصفحات اإلخبارية على مواقع التواصل 
خدمة الرسائل ، التطبيقات االخبارية، االجتماعي
  خدمة الوسائط المتعددة( .، اإلخبارية

 
المتابعة 
 اإلخبارية

هى مدى حرص المتلقى على 
زود بمعلومات جديدة عن الت

وسائل  فيأخبار سبق نشرها 
اإلعالم أو أخبار جديدة

 (30)
  

 تقصد الباحثة بمفهوم المتابعة االخبارية أنها
الذى يقوم به المتلقين من كبار  النشاط أو السلوك

 التيمن خالل التعرض المتكرر لألخبار  السن
اطار المحيط المحلى القريب منهم أو  فيتحدث 
 عبر المنصات االخبارية المختلفة.،العالمىالمحيط 

 
التفاعل 

 االجتماعي
 

هو مجموعة السلوكيات 
تتضمن  التي والسياقات المعرفية

التفاعل البشرى بين االشخاص 
باختالف المرجعيات ، وبعضها

. الثقافية لكل منهم
(31)

 
يرتبط  التيكما يعرف بأنه العمليه 

بها أعضاء الجماعة بعضهم 
الوسائل  فيا دافعي  ببعض عقليا و

شابه  والغايات والمعارف وما
ذلك.
(32)

  

اليشعر فيها كبير السن  التيهى الحالة السلوكية 
معزل عن األخرين من خالل مناقشته لما  فيأنه 

النوافذ والبوابات االخبارية  يتابعه من أحداث عبر
 المناقشة، وقد يتضمن ذلك، على الهاتف المحمول
، خالل المقابالت الشخصية المباشرة مع الغير من

أوالمناقشة غير ، ، اللقاءات األسرية، االجتماعات
اجراء ، المباشرة عبر االتصاالت الهاتفية

المناقشات االلكترونية خالل التعليقات على 
المنشورات االخبارية على مواقع التواصل 

أو المحادثات االلكترونية عبر ، االجتماعي
ثات مثل الواتس المراسالت على برامج المحاد

أو من خالل ، فايبر، ايمو، الماسنجر، آب
تدار حول االحداث الجارية عبر  التيالمناقشات 

االنضمام للمجموعات النقاشية على مواقع 
 وبرامج المحادثات. االجتماعيالتواصل 
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 التعريف اإلجرائى التعريف النظرى المفهوم

 
الهاتف 

 المحمول

 التيهو الوسيلة اإلعالمية 
انفردت بتغيير انشطة التواصل 

أنه يمكن بين البشر حيث 
االبقاء على حالة  من همستخدمي

التواصل مع الغير عبر آليات 
مختلفة
(33)

 

 ةوتقصد الباحثة بالهاتف المحمول أنه األدا
مكنت كبير السن من  التيالتكنولوجية الوحداء 

والتواصل  والمتابعة االخبارية ياالتصال الشخص
حيث يقوم كبير السن ، آن واحد في االجتماعي

وأصدقائه ومعارفه ، بأقاربه ياتفباالتصال اله
مع اعضاء  االجتماعيمحققا بذلك التواصل 

 وفى ذات الوقت يتابع االخبار، يالمجتمع الواقع
األحداث الجارية عبر المنصات االخبارية على و

باعتباره أحدث الوسائل ، الهاتف المحمول
ومن ناحية أخرى يتمكن كبير السن من ، االعالمية

مع اعضاء المجتمع  ت مختلفةالتواصل عبر اليا
على  (االجتماعي)وسائل التواصل  ياالفتراض

الذى يمكنه من فعل ذلك ، الهاتف المحمول
 التيمتجاوزا العقبات الحركية والمادية والنفسية 

 .  يتحول دون تعمر ايجاب

 
ا
ً
اللدراسة:اي:ااإلطاراالنظراسابع

 (Interaction Theory) نظرية التفاعل االجتماعي لبيلز: 

التي حاول فيها دراسة مراحل وأنماط ، ومن أهم نظريات التفاعل االجتماعي نظرية بيلز 
إذ حدد بيلز هذه المراحل وتلك األنماط وتحدث عن عملية التفاعل االجتماعي على ، التفاعل

 وقسم مراحل التفاعل االجتماعي إلى مايلي:، أساس من نتائج دراسته ومالحظاته

 الوصول إلى المعلومات.التعريف: وهى  -1
   .التقييم: أي تحديد نظام مشترك تقيم في ضوءه الحلول المختلفة -2
 .البعض اثخر فيالشورى : أي محاوالت األفراد ضبط الموقف للتأثير بعضهم  -3
 ويشــــتمل علــــى المعارضــــة والــــرفض والتمســــك، اتخــــاذ القــــرار: أي الوصــــول إلــــى قــــرار نهــــائي -4

ظهار القبول بالشكليات أو الموافقة  .وا 
واالنســحاب  ويشــمل إظهــار التــوتر، ضــبط التــوتر: أي عــالج التــوترات التــي تنشــأ فــي الجماعــة -5

دخال السرور.  من ميدان المناقشة أو تخفيف التوتر وا 
التنـاحر، أو إظهـار و  العـدوانو  يشـمل ذلـك إظهـار التفكـكو  التكامل: أي صيانة تكامل الجماعة -6

). العون المكافئة تقديمو  التآلفو  التماسك
34
) 

ا
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ا
ً
ا:اإلطارااملعريفاللدراسة:ااثامن

 أهمية عملية التفاعل االجتماعي لدى كبار السن:

ينظر علماء االجتماع إلى عملية التفاعل االجتماعي على أنها الُمكون األولي للعالقات 
ري القرن فالعديد من مفك، والتي شكلت في مجملها الصورة األكبر للمجتمع، اإلنسانية جميعها

التاسع عشر قد تأثروا بذلك في تحديد اتجاه المعرفة االجتماعية حول تراكم قواعد السلوك 
 .(35)االجتماعي

 خاصة إذا كانوا يعيشون، تعد الوحدة هي المشكلة األكثر شيوعا التي يواجهها كبار السن
فر  التواصل  يمكن أن تصبح، فعندما يتقدم العمر بالمرء، بمفردهم دون أقارب أو مرافقين

وقد أثبتت ، في حين أن التفاعل االجتماعي الزال مهما للغاية لكبار السن، االجتماعي محدودة
الدراسات أن التفاعل االجتماعي المنتظم يؤدى إلى حياة أكثر سعادة وأكثر إشباعا للمتطلبات 

يث أن البقاء في ح، يعنى صحة عقلية أفضل على المدى الطويل لكبار السن، وهذا بدوره، النفسية
في ، الجسديو  حالة نشاط اجتماعي يسهم في الحفاظ على صحة جيدة على الصعيدين العاطفي

  (36)حين أن البقاء في عزلة يمكن أن تقلل إلى حد كبير من جودة حياة الشخ . 
فنجد أنها تمثل أحد جوانب المساندة ، وبالنظر إلى أهمية التفاعل االجتماعي لدى كبير السن

حيث ُتعرف المساندة االجتماعية على أنها )تلك العالقات االجتماعية القوية ، تماعية لديهاالج
فيثق في ، واثمنة القائمة بين الفرد واثخرين والتي تشبع حاجاته للقبول والحب والشعور باألمان

كافة  ويدركها على أنها يمكن أن تمنحه الرعاية والتشجيع والنصح والمساعدة في، تلك العالقات
أيضا على أنها)مقدار ما يدركه الفرد وما يحصل  كما ُتعرف المساندة االجتماعية، مواقف حياته(

رشاد وقت الحاجة من األسرة والمعلمين واألقران ، عليه من اقتراحات ومعلومات الزمالء )ونصح وا 
شباعه ل، ومحل رعاية وتقدير منهم، ومدى شعور الفرد بأنه محبوب، األصدقاء( - حاجاته من وا 

 (37)خالل التفاعل معهم(.

إذا لـــــم يحـــــدث االنـــــدماج  أنـــــه، Rosowوعلـــــى الجانـــــب اثخـــــر يـــــرى عـــــالم االجتمـــــاع روســـــو
أبرزهـا ، فيهـا فان األمر يمكن أن يؤدى إلى عواقب غيـر مرغـوب، االجتماعي المناسب لكبير السن

التــي ، النمطيــة( األفكــار)والــذي يتشــكل فــي ، (Stereotypingظهــور قالــب نمطــي لكبيــر الســن )
 تمثل مجموعة من المواقف واالتجاهات التي تؤثر علـى العالقـات بـين كبيـر السـن وأفـراد الجماعـات

حـين أكـدت الدراسـات السـابقة علـى  فـي، عبر إضفاء الطابع الشخصي علـى الموقـف بشـكل متحيـز
ــال  األهميــة اســات عــن حيــث كشــفت تلــك الدر ، أن التفاعــل االجتمــاعي لــدى كبــار الســن هــو أمــر ب

وانخفـــاض مســـتوى الصـــحة ، وجــود عالقـــة ارتبـــاط قويـــة بــين انخفـــاض مســـتوى التفاعـــل االجتمــاعي
 (38)العامة لدى كبير السن .
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ا
ً
ا:انتائجاالدراسة:اتاسع

 ( 1) رقم جدول
 .هاتف المحمولالتتابعه على  الذيمع المحتوى عينة الدراسة  تفاعل مدى

 % العدد الفئات م
 75 150 .نعم 1
 16.5 33 .اأحيان 2
 8.5 17 .ال 3

 100 200 المجموع
 2.66المتوسط الحسابي= 
 0.62االنحراف المعياري= 

ـــة الدراســـة  يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق - ـــأن مفـــردات عين ـــة تفاعـــل مـــدى  "ر وفقـــا لمتغي عين
إلـى التفاعـل المرتفـع أشـارت  " حيـث هـاتف المحمـولالتتابعه علـى  الذيمع المحتوى الدراسة 
( 2.66بلـــ  المتوســـط الحســـابي )هـــذا وقـــد ، علـــى الهـــاتف المحمـــول اإلخبـــاري تـــوىمـــع المح

 التفاعــــلثــــم )، %(75) بلغــــت نســــبة )التفاعــــل المرتفــــع(فــــي حــــين ، (0.62بــــانحراف معيــــاري )
 %(.8.5) نسبة )عدم التفاعل(في حين بلغت ، %(16.5المتوسطة( بنسبة )

ي مجـال التفاعـل المرتفـع والمتوسـط مـع على أن غالبية عينة الدراسـة تقـع فـمما يدلنا أن  -
 المحتوى الخبري الذي ُيقدم إليهم .

 (2) رقم جدول
 .مُمقدمع المحتوى ال عينة الدراسة أسباب عدم تفاعل 

 % ك التوزيع م

 35.30 6 .ليس لدى وقت للتفاعل مع المحتوى 1

لوجه مع  اأعلق على الموضوعات خالل المناقشة المباشرة وجه   2
 .أصدقائي

5 29.40 

 23.50 4 . أحتفظ برأيي لنفسي 3

 5.90 1 .أخجل من التعبير عن آرائي عبر شبكات التواصل االجتماعي 4

 5.90 1  .أخشى أن أكون مخطئا في رأيي 5

 100 17 المجموع

ـــ يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق - ـــة الدراســـة وفق  ـــع مفـــردات عين أســـباب عـــدم  لمتغيـــر " اأن توزي
تشـكلت تفاعـل مـع المحتـوى أسـباب عـدم الأهـم بأن شير ي"  م إليكمقدال تفاعل مع المحتوىال

أعلـق علـى الموضـوعات يليـه )، %(35.30بنسـبة )، (ليس لدى وقت للتفاعل مع المحتوى)في 
 برأيـــيأحـــتفظ )%(. ثـــم 29.40بنســـبة )، أصـــدقائي(لوجـــه مـــع  اخـــالل المناقشـــة المباشـــرة وجه ـــ

أخجــل )تمثلــت فــي  تفاعــل مــع المحتــوىب عــدم الأســباأقــل وأن ، %(23.50بنســبة )، (لنفســي
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، (رأيــيأخشــى أن أكــون مخطئــا فــي ، عبــر شــبكات التواصــل االجتمــاعي أرائــيمــن التعبيــر عــن 
 (.%5.90بنسبة )
قـد ال يمكـنهم ، انشغال بعض عينة الدراسة بمجاالت أعمالهم المختلفـة أنمما يدلنا على  -

نمـا يكتفـون بمطا، من التعليق علـى األحـداث لعـة األخبـار والتعـرف علـى أهـم مـا جـاء بهـا مـن وا 
فضــال عـن أن بعــض المبحــوثين ال يفضـلون اإلفصــا  عــن آرائهـم خــالل مواقــع ، معلومـات فقــط

غيــرهم علــى هــذه المواقــع وأن اإلعــالن و  التواصــل االجتمــاعي نظــرا لتواجــد األصــدقاء المقربــون
وقـد ، ن مفضـال لـدى الـبعضوهـو أمـر قـد ال يكـو ، سيتم في إطار عـام ولـيس خـا ، عن الرأي

رائهـم علـى األخبـار التـي تـرد إلـيهم عبـر مواقـع التواصـل آأفاد بعض المبحوثين أن تعبيرهم عـن 
وحـدوث انقسـامات فـي اثراء ووجهـات ، م2011االجتماعي خاصة فـي فتـرة مـا بعـد ثـورة ينـاير 
وابط والعالقــات قــد أدى إلــى فقــد الكثيــر مــن الــر ، النظــر نتيجــة اخــتالف االتجاهــات والتوجهــات

ذا ، وأن بعــض التعليقــات كــان يــتم تفهمهــا بشــكل خــاط ، العائليــة وعالقــات الصــداقة خاصــة وا 
ومــن ثــم اتجــه الــبعض ، كانــت ال تتوافــق مــع أراء أصــحاب هــذه المنشــورات الخبريــة واتجاهــاتهم

العــام إلــى التعليــق علــى األخبــار وجهــا لوجــه مــع األصــدقاء ألنــه غالبــا مــا يتــوافر مجــال االتفــاق 
فضــال عــن إمكانيــة استيضــا  وجهــة النظــر فــي إطــار مســاحة مــن ، حــول اتجاهــات التعليقــات
والحساسـية الشـديدة ، وعلى الجانب اثخر فقد يكون عنصـرا الخجـل، التقدير واالحترام المتبادلين

همــا الســببان الرئيســان وراء احتفــاظ المبحــوث ، فــي الحفــاظ علــى العالقــات العائليــة واالجتماعيــة
 رأيه دون اإلفصا  عنه.ب

 (3) رقم جدول
 ." تتابعه الذيتفاعل مع المحتوى ال يةكيفلمتغير "  اتوزيع أفراد عينة الدراسة طبقً 

 % العدد الفئات
 77.00 141 .األشكال السابقة جميعها -1
 16.90 31  .بالتعليق  -2
 13.10 24 .باإلعجاب-3
 5.50 10 .بالمشاركة -4

 .كثر من بديلأ المبحوث يختار* 
تفاعـل ال يـةكيف لمتغيـر " اأن توزيع مفردات عينـة الدراسـة وفق ـ يتضح من الجدول السابق -

األشـــكال الســـابقة )أشـــكال التفاعـــل تمثلـــت فـــي أفـــادت بـــأن أهـــم  تتابعـــه الـــذيمـــع المحتـــوى 
ـــه )، %(77.00بنســـبة )، (جميعهـــا ـــالتعليقيلي ـــم 16.90بنســـبة )، (ب بنســـبة ، )اإلعجـــاب(%(. ث

 (.%5.50بنسبة )، (المشاركة)تشكلت في  أشكال التفاعل أهميةأقل وأن ، %(13.10)
عدم اتخاذ غالبية عينة الدراسة ثلية بعينها للتفاعـل مـع المحتـوى الخبـري مما يدلنا على  -

نمــا جـــاء األمــر فـــي إطـــار التنــوع بـــين آليــات التفاعـــل المختلفــة مثـــل اإلعجـــاب، الُمقــدم إلـــيهم  وا 
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عــدم  وقـد يتعلـق هـذا االتجـاه بعــدة أسـباب أشـار إليهـا المبحوثـون مـن حيـث، والتعليـق والمشـاركة
ـــداء اإلعجـــاب أو  ـــاء بإب ـــالي يقـــوم باالكتف ـــر وبالت ـــى الخب ـــة التعليـــق عل ـــى كتاب قـــدرة المبحـــوث عل

ومن ناحية أخرى قد يؤثر العـائق التكنولـوجي مـن حيـث عـدم قـدرة المسـتخدمين علـى ، المشاركة
إرسـال رسـالة  -مشـاركة مـع األصـدقاء)اسبة مع تعدد الخيارات المتاحةاختيار فئة المشاركة المن

ومــن ثــم قـــد ، مشــاركة مــع كتابــة منشــور علــى الصــفحة( –إرســال عبــر الــواتس آب  -لصــديق
وأن يـــتم ، إبـــداء اإلعجـــاب هـــو األســـلوب المتـــا  للتفاعـــل فـــي إطـــار اإلمكانـــات األخـــرى يصـــبح

والـــذي يـــرتبط أيضـــا ، المباشـــرة مـــع اثخـــرين التعليـــق ومشـــاركة األخبـــار مـــن خـــالل التفـــاعالت
 بأهمية المحتوى الخبري الُمقدم إليهم.

 (3) رقم جدول
 .ة بمناقشة ما تتابعه من أحداث مع اآلخرينقيام عينة الدارس دىم 
 % العدد الفئات م
 77 154 .نعم 1
 20.5 41 .أحيانا 2
 2.5 5 .ال 3

 100 200 المجموع
 2.75المتوسط الحسابي= 
 0.49االنحراف المعياري= 

بمناقشـة مـا تتابعـه  القيـام "أن مفـردات عينـة الدراسـة وفقـا لعبـارة  يتضح من الجدول السابق -
بلـ  هـذا وقـد ، األحداث الجارية مـع اآلخـرينمناقشة القيام ببأشارت  " من أحداث مع اآلخرين

 ة )المناقشـة الدائمـة(بلغـت نسـبفي حـين ، (0.49بانحراف معياري )( 2.75المتوسط الحسابي )
 نســــبة )عــــدم المناقشــــة(فــــي حــــين بلغــــت ، %(20.5المتوســــطة( بنســــبة ) المناقشــــةثــــم )، %(77)
(2.5. )% 

علـــــى أن ثالثــــة أربــــاع عينـــــة الدراســــة يقومــــون بمناقشـــــة األحــــداث التـــــي ممــــا يــــدلنا أن  -
فئــة  نار مــممــا يؤكــد علــى ايجابيــة المتابعــة اإلخباريــة لــدى جمهــور مســتخدمي األخبــ، يتابعونهــا

، وأن عامل التقدم في العمر كان له من األثر على الجانب المعرفي والثقـافي لـديهم، كبار السن
بـداء  وأن هذه الشريحة العمرية لديها من المعلومات والخبرات التي تمكنها من تحليل األحـداث وا 

يـر السـن حيـث وهذا األمر قد يرتبط بشكل كبيـر بالسـياق الـذي يعيشـه كب، وجهات النظر حيالها
مـن  والـذي يمكـنهم، وقت الفرا  الذي قـد يتـوافر للكثيـر مـن كبـار السـن خاصـة المتقاعـدين مـنهم

العامة مـع األهـل واألصـدقاء  توذلك في إطار الحوارا، إجراء المناقشات حول األحداث الجارية
ـــى أنهـــم يقومـــون بمناقشـــة مـــا ـــون إل ـــه مـــن أحـــداث لعـــدة أســـباب أولهـــ أشـــار المبحوث ا أن يتابعون
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نظــــرا ألنــــه يقــــدم رؤيــــة جديــــدة للموضــــوع ، المناقشــــة تعلــــي مــــن القيمــــة الثقافيــــة لــــدى الشــــخ 
، وثانيها أنها قد توضح معلومة مبهمـة لنخـر أو تسـاهم فـي تصـحيح معلومـة خاطئـة، المطرو 

ـــة ـــة تقـــوى أواصـــر العالقـــات االجتماعي بـــدءا مـــن العالقـــات ، وثالثهـــا أن المناقشـــة البنـــاءة الهادف
 وحتى عالقات الصداقة. األسرية

  (4) رقم جدول
 .أحداث"من  مع اآلخرين فيما تتابعهمناقشة عينة الدراسة كيفية 

 العبارات م
 معارض محايد موافق

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

الح
راف 

نح
اال

ري 
عيا

الم
 % العدد % العدد % العدد 

أتناقش مع أصدقائي ومعارفي خالل اتصاالتي  1
 .ةالهاتفية ومقابالتي الشخصي

178 91.3 8 4.1 9 4.6 2.87 0.46 

األحداث عبر  علىأقوم بالمشاركة بتعليقاتي  2
 .مواقع التواصل االجتماعي

175 89.7 1 0.5 19 9.7 2.80 0.60 

 0.61 2.78 9.7 19 2.1 4 88.2 172 .أتحدث مع أفراد أسرتي فيما يدور من أحداث 3
األحداث خالل مجموعات  علىأشارك بتعليقاتي  4

على مواقع التواصل  لنقاش التي اشترك بهاا
االجتماعي وبرامج المحادثات كالواتس آب 

 .والالين وغيرهما

150 76.9 6 3.1 39 20 2.57 0.81 

 0.92 1.68 61.5 123 6.2 12 30.8 60 أشارك بآرائي في المنتديات الحوارية 5
 0.39 2.53  " إلجمالي البعد: المتوسط الـعام

مــع المناقشــة كيفيــة  "إلجمــالي بعــدمفــردات عينــة الدراســة وفقــا  أن ول الســابقيتضــح مــن الجــد -
بلـ  المتوسـط هـذا وقـد ، الموافقـة المرتفعـةدرجـة نحـو أشـارت ، أحداثاآلخرين فيما تتابعه من 

 .(0.39) بانحراف معياري( 2.53)البعد العام إلجمالي 
مـع اآلخـرين فيمـا تتابعـه المناقشـة كيفيـة  لمتغيـر " اأن توزيـع مفـردات عينـة الدراسـة وفق ـحيث  -

أتنـاق  مـع أصـدقائي )تشـكلت فـي مـع اآلخـرين المناقشـة " أفـادت بـأن أهـم آليـات  أحداثمن 
ـــة اتصـــاالتيومعـــارفي خـــالل  ـــابالتي الهاتفي يليهـــا ، (2.87بمتوســـط حســـابي )، (الشخصـــية ومق

بمتوســط حســابي ، (مــاعياألحــداث عبــر مواقــع التواصــل االجت علــىأقــوم بالمشــاركة بتعليقــاتي )
وأن ، (2.78بمتوسـط حسـابي )، (أتحدث مع أفراد أسرتي فيما يدور من أحـداثثم )، ، (2.80)

، (فـي المنتـديات الحواريـة بـآرائيأشـارك ) تمثلـت فـي مـع اآلخـرينالمناقشـة الُمتبعـة آليات أقل 
 (.1.68بمتوسط حسابي )
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ن لـه مـن األثـر البـال  علـى آليـة المناقشـة مما يدلنا على أن عنصـر الحميميـة بـين األصـدقاء كـا -
حيــث أن إجــراء المناقشــات مــع األصــدقاء تســبب إلــى حــد ، التــي يفضــلها غالبيــة عينــة الدراســة

تقــارب وجهــات النظــر  وتــوافر أعلــى مســتوى مــن، كبيــر حالــة مــن األريحيــة خــالل إجــراء الحــوار
حيــث ذكــر ، ض األحيــانبعــ فضــال عــن تشــابه الظــروف العمريــة والحياتيــة فــي، فــي أمــور شــتى

المبحوثون أن المناقشات مع األصدقاء تقلل إلى حـد كبيـر مـن حـدة التـوتر والخالفـات فـي حـال 
علــى مــدار فتــرة  نظــرا لوجــود رصــيد مــن الــود والمعايشــة االجتماعيــة، اخــتالف وجهــات النظــر

لـــل مـــن والـــذي يق، طويلــة مـــن الـــزمن خـــالل العمــل أو الدراســـة أو المواقـــف االجتماعيـــة األخــرى
عــالوة علــى ذلــك يترســي لــدى كبيــر الســن مفهــوم ، التفســيرات الخاطئــة لوجهــات النظــر المضــادة

آليـة المناقشــة  الحنـين واالرتبـاط النفسـي باألصــدقاء وخاصـة القـدامى مـنهم ومــن الُمالحـظ تراجـع
األمر الـذي يمكـن تفسـيره مـن خـالل تواجـد بعـض المسـنين بـدور المسـنين دون ، مع أفراد األسرة

 لتواجد مع أسرهم.ا
  (5) رقم جدول

 ." فيما تتابعه من أحداث جاريةمعهم عينة الدراسة تتناقش " األشخاص الذين 

 % العدد الفئات م
 91.00 182  .األصدقاء المقربون  1
 86.50 173  .مواقع التواصل االجتماعي على أصدقائي 2
 86.00 172  .األسرةأفراد  3
 71.50 143 .يةشمجموعات النقاال أعضاء 4
 30.50 61 .المنتديات الحوارية أعضاء 5

 *للمبحوث الحق في اختيار أكثر من بديل  
األشـــخاص الـــذين  لمتغيـــر " اأن توزيـــع مفـــردات عينــة الدراســـة وفق ـــ يتضــح مـــن الجـــدول الســـابق -

األشـخاص الـذين أفـادت بـأن أهـم  فيمـا تتابعـه مـن أحـداث جاريـةعينة الدراسـة  معهمتتناقش 
ــاقش ت  علــى يلــيهم )أصــدقائي، %(91.00بنســبة )، (األصــدقاء المقربــونمعهــم تشــكلت فــي )تن

ا ابينمـ، %(86.00بنسـبة )، (األسـرةأفراد )%(. ثم 86.50بنسبة )، (مواقع التواصل االجتماعي
 أعضــاءعينــة الدراســة مع)تتنــاقش  بينمــا، (%71.50بنســبة )، (أعضــاء المجموعــات النقاشــية)

 .%(30.50بنسبة )، (ةالمنتديات الحواري
قد يعتريهـا بعـض الخطـأ ، مما يدلنا على أن األصدقاء المقربون هم صمام األمان ألية مناقشات -

أن فضــال عــن "، وأن األصــدقاء هــم األقــرب فهمــا لــذويهم، أو ارتفــاع نبــرة الصــوت، فــي التعبيــر
وذلـك ، المختلفـة" نظـرا ألنـه يعـاي  ذات المرحلـة بخصائصـها، الكثير منهم يلتمس العذر لنخر



        

 640   

والتــي ، كمــا جــاءت هــذه النتيجــة انعكــاس لنتيجــة الجــدول الســابق، كمــا أوضــحت عينــة الدراســة
أشـارت إلــى أن آليـة المناقشــة المفضـلة لــدى غالبيـة عينــة الدراسـة تشــكلت فـي إجــراء المحادثــات 

 مع األصدقاء.
 (6) رقم جدول

تلك  عبر  ميثير االهتما الذي اإلخباريوى للمحت عينة الدراسة ةالبداية الفعلية لمناقش طبيعة 
 .المنصات

 % ك التوزيع م
 55.90 109 .حسب طبيعة الموضوع المطرو  للمناقشة 1
 32.80 64 .شارك معهمتأنتظر مناقشة اثخرين أل 2
 11.30 22 .أبدأ بالمناقشة والتعليق 3

 100 195 المجموع

البدايـة الفعليـة طبيعـة  لمتغيـر " انـة الدراسـة وفق ـتوزيع مفـردات عي أن يتضح من الجدول السابق -
بـأن  أشـارت"  ك المنصـاتعبـر تلـ عينة الدراسـة أثار اهتمام الذي اإلخباريمحتوى ال ةلمناقش

يليـــه ، %( 55.90بنســبة )، (حســـب طبيعــة الموضـــوع المطــرو  للمناقشـــة) األمــر يتوقـــف علــى
مـــن  (% 11.30وأن نســـبة )، %( 32.80بنســـبة )، (شـــارك معهــمتأنتظــر مناقشـــة اثخـــرين أل)

 .بالمناقشة والتعليقيبدؤون  عينة الدراسة
تعــد الســبب الرئيســي ، أن الحكمــة فــي تقيــيم األمــور والموضــوعات القابلــة للنقــا ممــا يــدلنا علــى  -

قـرار أكثـر مـن نصـف عينـة الدراسـة بانتظـار مناقشـة اثخـرين للتشـارك معهـم أو البدايـة فــي  فـي
اد بعــــض المبحــــوثين أنهــــم ينتظــــرون اثخــــرين لفــــتح بــــاب النقــــا  فــــي فــــي حــــين أفــــ، المناقشــــة

موضوعات عامة تخ  األحداث الجارية وأيضا الموضوعات التـي تخـ  أصـحاب المعاشـات 
على اختالف مجاالتها الدينية والصحية والعلمية ليبدون آرائهـم ويشـتركون معهـم فـي إجـراء هـذه 

عــالء الــذات فضــال عــن أنــه المناقشــات ألن ذلــك يضــفي علــيهم حالــة مــن الر  ضــا عــن الحيــاة وا 
يحقق لديهم مستوى متقدم من التوازن النفسي وأن سـبب انتظـارهم لمناقشـة اثخـرين هـو التعـرف 

فـي حـين أشـار الـبعض اثخـر ، على وجهة نظر اثخر وتقييم رايـة قبـل إبـداء الـرأي الخـا  بـه
ات مســـتو باريـــة تمثـــل لهـــم أنهـــم ال يســـتطيعون الصـــمت عـــن ابتـــداء النقـــا  فـــي موضـــوعات إخ

ألنهـم يـرون أن اسـتباقهم بطـر  ، مختلفة مـن االهتمامـات حتـى تقـوم األطـراف األخـرى بمناقشـته
يشــعرهم بــالتميز واالخــتالف وأن لــديهم مــن المعلومــات مــا ُيمكــنهم مــن إجــراء ، الموضــوع للنقــا 

 الحوار حول هذه الموضوعات واألحداث الجارية. 
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 (7) رقم جدول
 .اإلنترنت على النقاشيةبأحد المنتديات أو المجموعات عينة الدراسة ة مدى عضوي 

 % العدد التوزيع م
 63 126 .نعم 1
 37 74 .ال 2

 100 200 المجموع
بأحد  يةعضو ال لمتغير " اأن توزيع مفردات عينة الدراسة وفق   يتضح من الجدول السابق -

أعضاء بأن األغلبية أفادت بأنهم يشير  " اإلنترنت على النقاشيةالمنتديات أو المجموعات 
في حين بلغت ، %(63نسبه )وذلك ب، اإلنترنت على النقاشيةبأحد المنتديات أو المجموعات 

 .%( 37) اإلنترنت على النقاشيةالمنتديات أو المجموعات العضوية بنسبة عدم 
المنتديات أو المجموعات على أن قرابة ثالثة أرباع عينة الدراسة مشتركون بأحد مما يدلنا أن  -

األمر الذي يعكس مدى حاجة المتابعين من فئة كبار السن إلى ، النقاشية على اإلنترنت
كما أوضح المبحوثون أنهم مشتركين بعدة مجموعات على ، التواصل والتفاعل االجتماعي

د الحياة تبدأ بع)الفيس بوك وبرنامج الواتس آب والتي تقع تحت عدة مسميات منها موقع
صوت أصحاب ، نقابة أصحاب المعاشات، دنيا المعاشات، أيامنا الحلوة بعد الخمسين، الستين

نقابة حقوق  -مشروع المعاشات –قهوة المعاشات  -جدود وآباء شعب مصر()المعاشات
في حين أوضح البعض اثخر أنهم ليس لديهم ، الصحبة الصالحة( -أصحاب المعاشات

 لالشتراك بهذه المنتديات أو المجموعات النقاشية. المعرفة التكنولوجية الكافية
 (8) ولجد

 .النقاشيةهذه المنتديات أو المجموعات في  عينة الدراسةبها  اشتركت ية التيكيفال 

 % ك التوزيع م
 67.46 85 .شخصيبدافع  1
علي توصية من أعضاء هذه المنتديات بناء   2

 .والمجموعات
30 23.80 

 8.73 11 .بالصدفة 3
 100 126 المجموع

عينــة  اكاشــتر  يــةكيف لمتغيــر " اتوزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفق ــ أن يتضــح مــن الجــدول الســابق -
بهـــذه االشـــتراك أهـــم آليـــات بـــأن شـــير ي"  النقاشـــيةبهـــذه المنتـــديات أو المجموعـــات الدراســـة 

، %(67.46بنســـبة )، (الدافعيـــة الشخصـــية)تشـــكلت فـــي  النقاشـــيةالمنتـــديات أو المجموعـــات 
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آليـات أقـل وأن ، %(23.80بنسـبة )، (توصية من أعضـاء هـذه المنتـديات والمجموعـاتيليها )ال
   (.%8.73بنسبة )، (الصدفة)تمثلت في  النقاشيةبهذه المنتديات أو المجموعات االشتراك 

أن الدافعيــة الشخصــية شــكلت اثليــة الرئيســة الشــتراك مــا يزيــد عــن نصــف عينــة  ممــا يــدلنا علــى -
ــــت ســــواء مــــن خــــاللالدرا ــــى شــــبكة اإلنترن ــــي المجموعــــات النقاشــــية عل ــــع التواصــــل  ســــة ف مواق

أن هــذا  ىممــا يشــير إلــ، االجتمــاعي مثــل الفــيس بــوك أو بــرامج المحادثــات كــالواتس آب وغيــره
الدافع تنوّلد نتيجة وجود تـوتر داخلـي مـن اجـل الوصـول إلـى مرحلـة التـوازن لـدى المشـتركين فـي 

لهيــدر حيــث أن االشــتراك فــي هــذه المجموعــات  وضــحته نظريــة التــوازنكمــا أ، هــذه المجموعــات
الـــداخلي لـــدى المشـــتركين الـــذي تســـبب فـــي خفـــض التـــوتر  نســـاهم فـــي تحقيـــق عنصـــر التـــواز 

كمــا لعبــت العوامــل الشخصــية لــدى المســتخدمين دورا ايجابيــا فــي إيجــاد الحــافز ، الــداخلي لــديهم
مجموعــات مــن حيــث االنطبــاع األول الــذي ُيكــون الــذاتي لــدى المســتخدمين لالشــتراك فــي هــذه ال

واإلدراك المبكــر لمــدى الفائــدة التـــي ، لــديهم فــور التعــرض لمســميات هــذه المجموعـــات النقاشــية
وقــد أكــد المبحوثــون أن ، جــراء االشــتراك فــي هــذه المجموعــات، يمكــن أن تعــود علــى المشــتركين

نهم يـداومون علـى متابعـة أنشـطتها فـإ، بـدافع شخصـي، المجموعات التي يختارون االشتراك بهـا
جـــراء المناقشـــات بهـــا ـــك ، وا  ـــى توصـــية مـــن أعضـــاء تل ـــاءا عل ـــك التـــي يشـــتركون بهـــا بن ـــر تل غي

 المجموعات.
 

 (9) رقم جدول
 :النقاشية المجموعةأو هذه  ىبهذا المنتدعينة الدراسة  أسباب اشتراك 

 % العدد الفئات 
 60.00 120 .ألتواصل مع اثخرين 1
 46.50 93 .ر وأعبر عن وجهة نظريألتحاو  2
 27.00 54 .بالوحدةألنها ال تشعرني  3
 16.50 33 .لوجود أصدقائي بها  4

 *للمبحوث الحق في اختيار أكثر من بديل 
بهـذا  أسـباب االشـتراك لمتغيـر " اأن توزيع مفـردات عينـة الدراسـة وفق ـ يتضح من الجدول السابق -

 التواصـلقد تشـكلت فـي ) أسباب االشتراك" أفادت بأن أهم شيةالنقا المجموعةأو هذه  ىالمنتد
ـــــعبالتتحـــــاور و يليهـــــا )ال، %(60.00بنســـــبة )، (مـــــع اثخـــــرين بنســـــبة ، (نظـــــرالر عـــــن وجهـــــة ي

أهميـة  أسـباب االشـتراك أقـلوأن ، %(27بنسبة )، (بالوحدةألنها ال تشعرني )%(. ثم 46.50)
 (.%16.50بة )بنس، (ذه المجموعاتبه قاءصداألوجود تمثلت في )
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%من عينـة الدراسـة فـي  60مما يدلنا على التواصل مع اثخرين جاء في مقدمة أسباب اشتراك  -
ممـا يؤكـد علـى تـأثير عامـل السـياق لـدى كبيـر السـن علـى ، المجموعات النقاشية على اإلنترنـت
ــة العمريــة ، ، قبــول أيــة خــدمات تكنولوجيــة جديــدة هــا التــي ينتمــي إليحيــث أن خصــائ  المرحل

واســتكمال شــكل ، إلــى تلبيــة الرغبــة فــي المزيــد مــن التواصــل مــع اثخــر المبحوثــون قــد تــدفعهم
وأن معطيــات التواصــل مــن حيــث العامــل الصــحي ، الحيــاة التــي كــان عليــه قبــل بلــو  هــذه الســن

وبالتـالي فعمليـة ، والنفسي والعملي قد تتأثر جـراء وصـول الشـخ  إلـى مرحلـة التقـدم فـي العمـر
ع اثخرين والتي تتضـمن إجـراء المناقشـات والحـوارات حـول األحـداث الجاريـة وكـذلك التواصل م

قـد تـنعكس باإليجـاب علـى ، الموضوعات ذات االهتمام المشـترك بـين أعضـاء هـذه المجموعـات
ممـا قـد يـؤدى إلـى تعمـر ايجــابي ، مسـتوى تكيـف المبحـوثين مـع المرحلـة العمريـة التـي يعيشـونها

منتـديات األصــدقاء أو مجموعـات النقــا  التـي يصــممها األقـارب فيمــا وقـد يـأتي ذلــك فـي إطــار 
 بينهم. 

 (10) رقم جدول
 .لمناقشات حول ما تتابعه من أحداثل عينة الدراسة معدل إجراء 

 % ك التوزيع م
 51.30 100 .حسب طبيعة الحدث 1
 38.50 75 .يومي 2
 8.70 17 .أسبوعي 3
 1.50 3 .شهري 4

 100 195 المجموع

عينة معدل إجراء  لمتغير " اأن توزيع مفردات عينة الدراسة وفق   يتضح من الجدول السابق -
بأن األمر يتوقف على طبيعة الحدث شير ي"  مناقشات حول ما تتابعه من أحداثالدراسة لل

 في حين أن، %( 38.50بنسبة )، (يومييليه المعدل )ال، %( 51.30بنسبة )، محل النقا 
تمثلت في  من أحداثعينة الدراسة اء المناقشات حول ما تتابعه إجر معدالت أقل 
 (.% 1.50بنسبة )، (شهريال)وأخيرا المعدل ، (% 8.70بنسبة )، (سبوعي)األالمعدل

أهمية الموضوع محل النقا  هي عامل التحكم الـرئيس فـي معـدالت إجـراء عينـة مما يدلنا على  -
قــد تكــون يوميــة أو أســبوعية أو شــهرية وفقــا لمــدى  وأن المســالة، الدراســة لمــا تتابعــه مــن أحــداث

 طبيعـــة أن التـــي أوضـــحت (6)األمـــر الـــذي يـــرتبط بنتيجـــة الجـــدول رقـــم ، أهميـــة هـــذا الموضـــوع
الذي يثير اهتمامهم عبـر تلـك المنصـات  اإلخباريللمحتوى  عينة الدراسة ةالبداية الفعلية لمناقش

تخضــع لمجــاالت المتابعــة المفضــلة لــدى  تتوقـف علــى طبيعــة لموضــوع المطــرو  للمناقشــة التــي
كما يرتبط األمـر أيضـا بالعامـل الزمنـي والصـحي ، وذلك وفقا للفروق الفردية بينهم عينة الدراسة
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%( مـــن عينـــة الدراســـة يقومـــون 38.5ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن نســـبة )، المرتبطـــان بـــالمبحوثين
ارتفــاع معــدالت  ىمــا يؤكــد علــم، بــإجراء المناقشــات حــول مايتابعونــه مــن أحــداث بمعــدل يــومي
األمـر الـذي يعكـس اخـتالف تـأثير ، المتابعة اإلخبارية وكذلك معدالت النشاط االجتماعي لـديهم

عنصــر الســياق علــى كــل مــن المبحــوثين ومــدى تقيــيمهم للموضــوعات اإلخباريــة التــي تخضــع 
اعي بـين كبـار كما أن هذا المعدل من الممكـن أن يعـزز مـن عمليـة التفاعـل االجتمـ، للمناقشات
 السن .

 (11) رقم جدول
 .في المرحلة العمرية السابقةيهم لد االجتماعية النشاط جدر ل عينة الدراسةقييم ت 

 % العدد الفئات م
 37.5 75 .كبيرة 1
 49 98 .متوسطة 2
 13.5 27 .ضعيفة 3

 100 200 المجموع
 2.24المتوسط الحسابي= 
 0.67االنحراف المعياري= 

لدرجـة  عينـة الدراسـة تقيـيم " لمتغيـرأن مفـردات عينـة الدراسـة وفقـا  الجـدول السـابق يتضح من -
هـذا وقـد ، بـالتقييم المتوسـطأشـارت  " فـي المرحلـة العمريـة السـابقة هملـدي االجتماعيالنشاط 

( بلغـت نسـبة )التقيـيم المتوسـطحيـث ، (0.67بانحراف معياري )( 2.24بل  المتوسط الحسابي )
فــــي حــــين بلغــــت نســــبة )التقيــــيم الضــــعيف( ، %(37.5بنســــبة ) (تقيــــيم المرتفــــعثــــم )ال، %(49)
(13.5. )% 
بأن درجة التفاعل االجتماعي لديها تقع  أشارتقد ، ةالدارسمما يدلنا على أن قرابة نصف عينة  -

ال يفضلون االختالط الزائد مع  كانواالمبحوثون أنهم  أوضححيث ، المستوى المتوسط إطارفي 
، األفرادومع تغير معطيات المناقشات بين  2011ثورة يناير  أحداثاصة منذ خ اثخرين

م المزيد من يوفر لديهمما قد ال ، على لقمة العي  والسعيبالعمل  االنشغالفضال عن أن 
يستشعرون  كانواالبعض اثخر أنهم  أشارفي حين ، الوقت للمزيد من التفاعالت االجتماعية

 . اثخرينقد تحد من عملية التفاعل االجتماعي مع  التي، االنطوائيةالخجل وقدر من 
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 (12) رقم جدول
 العمرية الحالية. في المرحلة لديهم االجتماعيلدرجة النشاط  عينة الدراسة تقييم 

 % العدد الفئات م
 45.5 91 .كبيرة 1
 40.5 81 .متوسطة 2
 14 28  . ضعيفة 3

 100 200 المجموع
 2.31المتوسط الحسابي= 
 0.70االنحراف المعياري= 

 عينة الدراسة درجة تقييم " متغيرأن مفردات عينة الدراسة وفقا ل يتضح من الجدول السابق -
هذا ، عبالتقييم المرتفأشارت  " العمرية الحالية في المرحلة لديهم االجتماعيلدرجة النشاط 

بلغت نسبة )التقييم حيث ، (0.70بانحراف معياري )( 2.31بل  المتوسط الحسابي )وقد 
في حين بلغت نسبة )التقييم ، %(40.5ثم )التقييم المتوسط( بنسبة )، %(45.5) المرتفع(

 %(.14الضعيف( )
ممـا يـدلنا علـى أن ارتفـاع درجـة النشـاط االجتمـاعي لـدى قرابـة نصـف عينـة الدراسـة فـي المرحلــة  -

مســتوى النشــاط االجتمــاعي فــي المرحلــة  ممــا يمثــل فارقــا تقييميــا لمــا كــان عليــه، العمريــة الحاليــة
قــد وفــر ، المبحوثــون أن سـياق المرحلــة الحاليــة مــن حيــث وقـت الفــرا  المتــا  أكــدحيــث ، السـابقة

فضـال ، المباشـر وغيـر المباشـر للكثير منهم المجال األوسع للتفاعل االجتماعي في كال الشكلين
 كـــانوا أينمـــاالمحمـــول المتـــوافر معهـــم عـــن أن وجـــود التكنولوجيـــا الحديثـــة والمتمثلـــة فـــي الهـــاتف 

منهــــا قــــد مّكــــن المبحــــوثين الــــذين ال يفضــــلون التفاعــــل  اإلخباريــــةوبخاصــــة ، بخدماتــــه المختلفــــة
، واالتصـاالت الهاتفيـة، األحـداثمـن خـالل التعليقـات علـى  أن يـتم التفاعـل، المباشر وجها لوجه

االجتماعــات  أواءات التعــارف الفــر  للتفاعــل المباشــر وحضــور لقــ إلتاحــةمهــد بعــد ذلــك  الــذي
مـن  أو، المجموعات النقاشية المختلفة علـى مواقـع التواصـل االجتمـاعي أعضاءيعلن عنها  التي

درجـــــة النشـــــاط  أمـــــا بشـــــأن، خـــــالل األطـــــر المحـــــدودة منهـــــا عبـــــر اللقـــــاءات العائليـــــة والزيـــــارات
وجـــود معـــززات فقـــد أفـــادوا أنهـــم علـــى الـــرغم مـــن ، االجتمـــاعي الضـــعيفة لـــدى بعـــض المبحـــوثين

أنهـم لـم يسـتطيعوا التغلـب علـى مثبطـات  إالمختلفة للتفاعل االجتماعي في هذه المرحلة العمرية 
، وعــدم الرغبــة فــي االخــتالط الزائــد بــاثخرين واالنطوائيــةلــديهم مثــل الخجــل  التفاعــل االجتمــاعي

وفـي مجمـل  ،في مجال استخدامات الهاتف المحمول فضال عن ضعف الخبرة التكنولوجية لديهم
ـــدى المبحـــوثين فـــي  ـــة وكـــذلك التكنولوجيـــة ل ـــارات الصـــحية والنفســـية والعملي ـــتحكم االعتب األمـــر ت

   مستوى النشاط االجتماعي لديهم في المرحلة العمرية الحالية.
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  (13) رقم جدول
عبر لديهم  الظروف الصحية على مستوى المتابعة اإلخبارية تأثير رؤية عينة الدراسة لمدى

 .هاتف المحمولمنصات ال
 % العدد الفئات م
 43.5 87 .نعم 1
 27 54 .إلى حد ما 2
 29.5 59 .ال 3

 100 200 المجموع
 2.14المتوسط الحسابي= 
 0.84االنحراف المعياري= 

الظروف الصحية  "لمدى تأثيرا مفردات عينة الدراسة وفق   رؤية ابقيتضح من الجدول الس -
، بالتأثير المرتفعأشارت  " ة عبر منصات الهاتف المحمولعلى مستوى المتابعة اإلخباري

بلغت نسبة )التأثير  ثحي، (0.84بانحراف معياري )( 2.14بل  المتوسط الحسابي )هذا وقد 
في حين بلغت نسبة)التأثير ، %(29.5ثم )التأثير الضعيف( بنسبة )، %(43.5المرتفع( )
 (.%27) (المتوسط

ات الصحة يمستو في العمر بوجه عام قد يصحبه تراجع في ال على أن التقدممما يدلنا أن  -
نما على ، والقدرات البدنية لنشخا  والتي قد ال تؤثر على عملية المتابعة اإلخبارية فقط وا 

فقد ، وبالحديث عن تأثير الظروف الصحية لدى عينة الدراسة، بعض األداءات العملية األخرى
قد تكون الحالة المزاجية والنفسية غير مهيأة للمزيد أوضح المبحوثون أنه في بعض األحيان 

بعض  من المتابعات اإلخبارية خالل اليوم خاصة ما يتعلق منها بالموضوعات التي تسبب
أو حوادث ، أو األحداث اإلرهابية، الضيق مثل األخبار التي تتناول حوادث خطف األطفال

التي قد تصاحب عملية التقدم في وبخالف ذلك قد تؤثر بعض اإلشكاليات الصحية ، الطرق
ن في إرهاق االعمر مثل ارتفاع مستوى السكر في الدم أو ارتفاع ضغط الدم والذين قد يتسبب

، جسدي وألم بالرأس مما قد يؤثر على عملية القراءة والمتابعة اإلخبارية على الهاتف المحمول
منية التي يقضيها فضال عن بعض مشكالت ضعف النظر التي قد تؤثر على الفترة الز 

في حين أفاد البعض اثخر أنه قد يتغلب على تلك ، المبحوثون في المتابعة على الهاتف
، اإلشكاليات ويداوم على المتابعة اإلخبارية ألنه يعتبرها عادة يومية ال يستطيع االستغناء عنها

بارية لدى على جانب المتابعة اإلخ الظروف الصحية وعلى الجانب اثخر ال يتوقف تأثير
نما يمتد األمر ليؤثر على مستوى التفاعل االجتماعي لديهم.، كبار السن فحسب  وا 
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 (14) رقم جدول

تأثير المتابعة اإلخبارية لدى عينة الدراسة على تلقيهم االهتمام ممن حولهم وزيادة  مدى 
 .اهتمامهم باآلخرين

 % العدد الفئات م
 74 148 .نعم 1
 23 46 .إلى حد ما 2
 3 6 .ال 3

 100 200 المجموع
 2.71المتوسط الحسابي= 
 0.51االنحراف المعياري= 

تأثير المتابعة  مدى " متغيرأن مفردات عينة الدراسة وفقا ل يتضح من الجدول السابق -
 " اإلخبارية لدى عينة الدراسة على تلقيهم االهتمام ممن حولهم وزيادة اهتمامهم باآلخرين

، (0.51بانحراف معياري )( 2.71بل  المتوسط الحسابي )هذا وقد ، المرتفعباالهتمام أشارت 
بينما ، %(23ثم )االهتمام المتوسطة( بنسبة )، %(74حيث بلغت نسبة )االهتمام المرتفع( )

 %(.3بلغت نسبة )االهتمام الضعيف( )
ين وكذلك درجة من اثخر  على ارتفاع درجة االهتمام الذي تتلقاه عينة الدراسةمما يدلنا أن  -

وقد يرجع ذلك إلى قيام ، االهتمام الذي يقدمونه لآلخرين جراء متابعاتهم اإلخبارية على الهاتف
وذلك كما ، أرباع عينة الدراسة بمناقشة ماتتابعة من أحداث مع اثخرين ما يزيد عن ثالثة

ليات مختلفة بتفعيل آ فضال عن قيام غالبية عينة الدراسة، (3أوضحت بيانات الجدول رقم )
عبر مواقع التواصل االجتماعي  التعليقات على األحداث للمناقشات والتفاعل من خالل كتابة

وكذلك الحوارات من خالل مجموعات النقا  المتعددة التي ، واالتصاالت الهاتفية والمقابالت
ومن ناحية أخرى فقد أشار ، (4يشترك بها المبحوثون كما أوضحت بيانات الجدول رقم )

المبحوثون أن االهتمام بإبداء الرأي والتعليق يمثل اهتماما بالشخ  ذاته كما يمثل اهتماما 
وأنه من يقوم بالتعليق على المنشورات اإلخبارية أو يبدى رأيه في ، بالرؤى الذي يقدمه

مما ، يشعره باالهتمام من قبل اثخرين الموضوع الذي طرحه المبحوث للنقا  فإن ذلك
وعلى الجانب اثخر فقد ، ا االهتمام بالتعليق والتفاعل مع منشورات اثخرينينعكس برد هذ

أفاد بعض المبحوثين أن أصدقائهم على الفيس بوك حينما يستشعرون تغيبهم االلكتروني أو 
عدم إبداء اثراء وكتابة التعليقات فإنهم غالبا ما يتصلون بهم عبر الماسنجر للسؤال عنهم 
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هم مما يوطد أواصر عالقات الصداقة بينهم ويوفر المزيد من فر  عن أحوال واالطمئنان
  فيما بينهم. التفاعل االجتماعي

 (15) رقم جدول
 ." عينة الدراسة لدىالمفضل  االجتماعيشكل التفاعل "  

المتوسط  الفئات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 –لقاءات  -زيارات)لوجه االتفاعل المباشر وجه   1
 ..(اجتماعات..

1.85 0.35 

التفاعل غير المباشر عبر المنصات التفاعلية  2
 .....( -مواقع التواصل االجتماعي-المنتديات)الرقمية

1.29 0.45 

 *للمبحوث الحق في اختيار أكثر من بديل مع الترتيب 
شــــكل التفاعــــل  لمتغيــــر " اأن توزيــــع مفــــردات عينــــة الدراســــة وفق ــــ يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق -

تشــكل فــي  " أفــادت بــأن أفضــل أنــواع التفاعــل االجتمــاعي لــديهم قــدهمعي المفضــل لــدياالجتمــا
التفاعـــل غيـــر المباشـــر عبـــر ثـــم )، (1.85بمتوســـط حســـابي )، (لوجـــه االتفاعـــل المباشـــر وجه ـــ)

 .(1.29بمتوسط حسابي )، (المنصات التفاعلية الرقمية
، للقــاءات والزيــارات واالجتماعــاتممــا يــدلنا علــى أن التفاعــل المباشــر)وجها لوجــه( مــن خــالل ا -

حيـث أشـار المبحوثـون ، يمثل أكثر أنواع التفاعل االجتماعي تفضيال لـدى غالبيـة عينـة الدراسـة
وأن التبسم في وجوههم يحقق لهـم المزيـد ، أن التفاعل المباشر ُيمكنهم من ترجمة تعبيرات الوجه

دير آرائهـم ووجهـات نظـرهم مـن قبـل لتقـ استشعار المبحـوثين ومن ناحية أخرى فإن، من السعادة
وعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم تـــوافر ، األمـــر الـــذي يحـــدث فارقـــا مـــن الناحيـــة النفســـية لـــديهم، اثخـــرين

التفاعـــل المباشـــر فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان إال أنـــه يمثـــل شـــكل التفاعـــل األكثـــر مطلبـــا فـــي هـــذه 
فضــلون التفاعــل غيــر وعلــى الجانــب اثخــر فقــد أفــاد بعــض المبحــوثين أنهــم ي، المرحلــة العمريــة

لعـدة أسـباب منهـا أن التغيـر  المباشر عبر المنصات الرقمية ومجموعـات النقـا  علـى اإلنترنـت
الشكلي والذي يصـاحب التقـدم فـي العمـر قـد يحـول دون رغبـة الـبعض فـي التفاعـل المباشـر مـع 

ـــرة الدراســـة أو العمـــل ـــذ فت ـــر أن بعـــض صـــعوبات التواصـــل ، اثخـــرين خاصـــة أصـــدقائهم من غي
أو عــدم تــوافر خبــرات التفاعــل الكافيــة إلدارة الحــوارات ، الشــفهي قــد تحــد مــن التواصــل المباشــر

مات الطبيــة، والمناقشـات بشــكل مباشــر قـد تصــبح ســبب العــدم رغبــة ، وأخيــرا وجـود بعــض الُمــدعط
التـي  وقد ترتبط هذه النتيجة بشكل مباشر مع النتيجـة، البعض في التفاعل المباشر مع اثخرين

( فـــي أن أهـــم آليـــات التـــي تتخـــذها غالبيـــة عينـــة الدراســـة 4ت إليهـــا بيانـــات الجـــدول رقـــم )أشـــار 
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 الشخصـــية مـــع المقـــابالتو  االتصـــاالت الهاتفيـــة لمناقشـــة مـــا تتابعـــه مـــن أحـــداث تحـــددت فـــي
 األصدقاء والمعارف.

  (16) رقم جدول
نشاط ال اختالف مستوى علىمتابعات اإلخبارية عبر المنصات المختلفة ال تأثيرمدى 

 .لدى عينة الدراسة االجتماعي
 % العدد الفئات م
 86.5 173 .نعم 1
 10.5 21 .إلى حد ما 2
 3 6 .ال 3

 100 200 المجموع
 2.83المتوسط الحسابي= 
 0.44االنحراف المعياري= 

اإلخبارية  متابعاتال لمدى تأثير "أن مفردات عينة الدراسة وفقا  يتضح من الجدول السابق -
حيث  " لدى عينة الدراسة نشاط االجتماعيالر المنصات المختلفة في اختالف مستوى عب

، (0.44بانحراف معياري )( 2.83بل  المتوسط الحسابي )هذا وقد ، بالتأثير المرتفعأشارت 
 بينما، %(10.5ثم )التأثير المتوسطة( بنسبة )، %(86.5حيث بلغت نسبة )التأثير المرتفع( )

 %(.3ثير الضعيف( )بلغت نسبة )التأ
 علــى أن التــأثير المرتفــع للمتابعــات اإلخباريــة لــدى عينــة الدراســة مــن فئــة كبــار الســنممــا يــدلنا  -

النتيجــة التــي يمكــن تفســيرها مــن خــالل النتــائج التــي أســفرت ، علــى مســتوى نشــاطهم االجتمــاعي
اسـة متابعـة األحـداث عنها بيانات الجداول السابقة فيما يتعلـق بالمنصـات التـي تُفضـل عينـة الدر 

، أســباب متابعــة عينــة الدراســة لنحــداث عبــر المنصــات اإلخباريــة وكــذلك، الجاريــة مــن خاللهــا
وعـــدد ، ومعـــدل اســـتخدام المنصـــات، وأيضـــا عـــدد المنصـــات التـــي تتابعهـــا عينـــة الدراســـة يوميـــا

راء الدراســة فــي متابعــة األحــداث الجاريــة فضــال عــن معــدالت إجــ التــي تقضــيها عينــة الســاعات
 هوأخيــرا مــدى حاجــة عينــة الدراســة لمتابعــة األحــداث الجاريــة عبــر هــذ، عينــة الدراســة للمناقشــات

( فيمـا يتعلـق 12مما أثر بدوره على النتيجـة التـي أشـارت إليهـا بيانـات الجـدول رقـم )، المنصات
أثــر  بتقيــيم عينــة الدراســة لدرجــة النشــاط االجتمــاعي لــديهم فــي المرحلــة العمريــة الحاليــة والــذي

تـــأثير المتابعـــة اإلخباريـــة علـــى تلقـــيهم االهتمـــام ممـــن  عينـــة الدراســـة لمـــدى بالتبعيـــة علـــى رؤيـــة
 (.14حولهم وزيادة اهتمامهم باثخرين خالل نتائج بيانات الجدول رقم )
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 (17) رقم جدول
 ." االجتماعي مع اآلخرين هممستوى نشاط علىلألخبار  ة عينة الدراسةأثر متابع

 العبارات م
 معارض محايد موافق

ط 
س

و
مت

ال
ي

اب
س

ح
ال

ف  
را

ح
الن

ا
ي

ار
عي

لم
ا

 

 % العدد % العدد % العدد

ساعدتني على اكتساب المعلومات ورفع درجة  1
الثقافة لدى للبدء في مناقشة الموضوعات 

 .المختلفة
194 97 1 0.5 5 2.5 2.95 0.32 

أصدقاء جدد عبر مواقع  مكنتني من التواصل مع 2
 .جتماعيةالتواصل اال

182 91 7 3.5 11 5.5 2.86 0.49 

عززت لدى شعور الثقة بالنفس للرد على  3
  .استفسارات اآلخرين حول األحداث الجارية

177 88.5 10 5 13 6.5 2.82 0.35 

ساهمت المنصات اإلخبارية في في إدارة الحوار  4
 .مع اآلخرين في الداخل والخارج

166 83 25 12.5 9 4.5 2.79 0.51 

وذلك عبر  لدىأضعفت من اإلحساس بالوحدة  5
سواء مع األصدقاء ، المناقشات المختلفة

 .المقربين أو أصدقاء المجتمع االفتراضي
149 74.5 11 5.5 40 20 2.54 0.81 

 0.36 2.79  " إلجمالي البعد: المتوسط الـعام

 ة عينـة الدراسـة" أثر متابعـدإلجمالي بعمفردات عينة الدراسة وفقا  أن من الجدول السابق يتضح -
، الموافقــة المرتفعــةدرجــة نحــو أشــارت ، االجتمــاعي مــع اثخــرين هممســتوى نشــاط علــىلنخبــار 

 .(0.36) بانحراف معياري( 2.79)البعد هذا وقد بل  المتوسط العام إلجمالي 
علــى  ني)ســاعدت عينــة الدراســة تشــكلت فــي ىهــذا وقــد أفــادت النتــائج بــأن أهــم أشــكال التــأثير لــد -

بمتوسـط ، (للبـدء فـي مناقشـة الموضـوعات المختلفـة لـدىاكتساب المعلومات ورفع درجـة الثقافـة 
ـــــر مواقـــــع التواصـــــل  مـــــن التواصـــــل مـــــع يليهـــــا )مكنتنـــــي، (2.95حســـــابي ) أصـــــدقاء جـــــدد عب

ــــدىعــــززت ثــــم )، (2.86بمتوســــط حســــابي )، (االجتماعيــــة ــــى  ل ــــالنفس للــــرد عل شــــعور الثقــــة ب
ســـــاهمت وأخيــــرا ، (2.82بمتوســــط حســــابي )، (األحــــداث الجاريــــة استفســــارات اثخــــرين حــــول

بمتوســــط حســــابي  المنصــــات اإلخباريــــة فــــي إدارة الحــــوار مــــع اثخــــرين فــــي الــــداخل والخــــارج
أضـعفت مـن اإلحسـاس بالوحـدة ) عينة الدراسة تمثلت فـي ىوأن أقل أشكال التأثير لد، (2.79)

ــــدى ــــك عبــــر المناقشــــات المختلفــــة ل دقاء المقــــربين أو أصــــدقاء المجتمــــع ســــواء مــــع األصــــ، وذل
 .(2.54بمتوسط حسابي )، االفتراضي(

والتي تمثلت في ، مما يدلنا على وضو  عنصر الفائدة المدركة لدى اختيارات عينة الدراسة -
مما يحقق لهم مجاال كبيرا من التوازن ، الحصول على المعلومات ورفع درجة الثقافة لديهم

، خالل إمكانية البدء في مناقشة الموضوعات المختلفة، تماعيالداخلي جراء تفاعلهم االج
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أسباب متابعة غالبية عينة  بشأن، (27األمر الذي اتضح جليا خالل نتائج الجدول رقم )
والذي أشار إلى أن السبب  الدراسة لنحداث الجارية في هذه المرحلة العمرية عما قبلها

ن ناحية أخرى جاءت نتيجة متابعة غالبية عينة م، يدور حولهم الرئيسي في ذلك هو معرفة ما
تأثير المتابعة اإلخبارية لدى عينة  لتفسر، الدراسة لنحداث الجارية عبر منصة الفيس بوك

أصدقاء جدد عبر  من التواصل معالدراسة على مستوى النشاط االجتماعي لديهم في تمكينهم 
والتفاعالت اإللكترونية المختلفة تجاه  وذلك من خالل التعليقات، مواقع التواصل االجتماعية

 المحتوى اإلخباري الذي تتابعه عينة الدراسة .

 والتوصيات الخاتمة:اعاشر  
 

سعت هذه الدراسة الميدانية إلى الكشف عن خصائ  المتابعة اإلخبارية لدى جمهور      
ف المحمول والتي قد اإلخبارية على الهات تالمستخدمين من فئة كبار السن عبر النوافذ والبوابا

خدمة ، خدمة رسائل إخبارية، تطبيقات إخبارية، مواقع إخبارية)عدة مثل  تتشكل في منصات
تويتر( من خالل ، صفحات إخبارية على مواقع التواصل االجتماعي مثل فيسبوك، وسائط متعددة

تطبيق استمارة وذلك من خالل ، رصد أسباب المتابعة اإلخبارية لكبار السن على الهاتف المحمول
وقد توصل هذا البحث إلى ، مبحوث من كبار السن 200استقصاء على عينة عمدية مكونه من 

 تشكلت في :  عدة نتائج
هـذا ، على الهـاتف المحمـول اإلخباري مع المحتوىنتائج الدراسة إلى التفاعل المرتفـع أشارت  -1

بلغـت نسـبة )التفاعـل فـي حـين ، (0.62بـانحراف معيـاري )( 2.66بلـ  المتوسـط الحسـابي )وقـد 
نســـــبة )عـــــدم فـــــي حـــــين بلغـــــت ، %(16.5المتوســـــطة( بنســـــبة ) التفاعـــــلثـــــم )، %(75) المرتفـــــع(
 %(.8.5) التفاعل(

، (اإلعجاب والتعليق والمشاركة)مثلت أشكال التفاعل االلكتروني جميعها والمتمثلة في ت -2
الدراسة مع محتوى المنصات %( من كبار السن عينة 77.00الكيفية األشمل لتفاعل نسبة )

 آلية تفاعل واحدة. وأنهم ال يحجمون األمر في إطار تحديد، اإلخبارية التي يتابعونها
طر ساحات ما بين أ، كشفت نتائج الدراسة عن تنوع أطر التفاعل االجتماعي لدى المبحوثين -3

، (صل االجتماعيعبر مواقع التوا وذلك من خالل )التعليق على األحداث اإلخباريةالمنصات 
بينما تمثل االتجاه األقوى ألطر التفاعل االجتماعي لدى المبحوثين ، (2.80بمتوسط حسابي )

تصاالت االمعارف خالل الو  ءصدقااألتناق  مع ال)خارج ساحات المنصات اإلخبارية وذلك عبر
 .(2.87وذلك بمتوسط حسابي )، (مقابالت الشخصيةالو  الهاتفية

طبيعة )يتوقف علىه من أحداث ونتابعيمعدل إجراء المناقشات حول ما أن ب أفاد المبحوثون -4
 38.50في حين أشار نسبة )، %( من عينة الدراسة 51.30وذلك بنسبة )، الحدث محل النقا (

 .(يومي%( من عينة الدراسة بأنهم )يتناقشون فيما يتابعونه من أحداث بمعدل 
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لوجه من خالل اللقاءات والزيارات  ااشر وجه  أوضحت نتائج الدراسة أن )التفاعل المب -5
بينما ، (1.85)وذلك بمتوسط حسابي، واالجتماعات( هو الشكل األكثر تفضيال لدى عينة الدراسة

المنتديات ومواقع التواصل  جاء )التفاعل غير المباشر عبر المنصات التفاعلية الرقمية من خالل
 (.1.29وذلك بمتوسط حسابي )، الت المبحوثيناالجتماعي( في المرتبة الثانية من حيث تفضي

اإلخباريــة عبــر المنصــات المختلفــة فــي  متابعــاتلل بالتــأثير المرتفــعنتــائج الدراســة أشــارت  - -6
بلـــ  المتوســـط الحســـابي هـــذا وقـــد ، لـــدى عينـــة الدراســـة نشـــاط االجتمـــاعيالاخـــتالف مســـتوى 

ثـم )التـأثير ، %(86.5المرتفـع( )حيث بلغت نسبة )التـأثير ، (0.44بانحراف معياري )( 2.83)
 %(.3بلغت نسبة )التأثير الضعيف( ) بينما، %(10.5المتوسطة( بنسبة )

علــى اكتســاب المعلومــات ورفــع درجــة  همســاعدت) فــي عينــة الدراســة ىجــاءت أشــكال التــأثير لــد-7
تهم نـمكيليهـا )، (2.95بمتوسط حسابي )، (للبدء في مناقشة الموضوعات المختلفة يهمالثقافة لد

ثـم ، (2.86بمتوسـط حسـابي )، (أصدقاء جدد عبر مواقع التواصل االجتماعيـة من التواصل مع
، (شـــعور الثقـــة بـــالنفس للـــرد علـــى استفســـارات اثخـــرين حـــول األحـــداث الجاريـــة يهمعـــززت لـــد)

ساهمت المنصات اإلخبارية في إدارة الحوار مـع اثخـرين فـي وأخيرا ، (2.82بمتوسط حسابي )
 عينـة الدراسـة تمثلـت فـي ىوأن أقل أشكال التأثير لد، (2.79بمتوسط حسابي ) خارجالداخل وال

ســواء مــع األصــدقاء ، وذلــك عبــر المناقشــات المختلفــة يهمأضــعفت مــن اإلحســاس بالوحــدة لــد)
 .(2.54بمتوسط حسابي )، االفتراضي(المقربين أو أصدقاء المجتمع 

 :اآلتيةالمقترحات بناًء على هذه النتائج فإن الدراسة توصي ببعض 
وقد يأتي ذلك في إطار التنسيق مع وزارة التضامن ، لكبار السن ةتوفير دورات تعليمية تدريبي -1

أو من خالل ، االجتماعي من خالل دور المسنين وجمعيات ونقابات أصحاب المعاشات
مع  كورسات تعليمية في شكل فيديوهات عبر المواقع الرسمية لهذه المصادر على اإلنترنت

 التنويه لذلك عبر الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة .
توفير باقات إنترنت منخفضة التكلفة لكبار السن حتى يتمكن كبير السن من استخدام  -2

وذلك بعد التأكد من بيانات ، اإلنترنت أينما ووقتما كان سواء لغرض اإلخباري أوغيره
 المستخدمين لهذه الباقة.

نولوجي المستمر للسادة المشرفين والقائمين على دور رعاية المسنين التابعة لوزارة التأهيل التك -3
من حيث تفعيل البرامج التدريبية لكبار السن على استخدام الهاتف ، التضامن االجتماعي

المحمول عبر منصاته المختلفة وبخاصة اإلخبارية منها من أجل إزالة العقبات التكنولوجية 
تاحة ال  الفعال لديهم عبر الهاتف المحمول . مزيد من فر  االستخداملديهم وا 

 يتصميم تطبيق إخباري خا  بالمستخدمين من فئة كبار السن يتسم بالمزيد من اليسر ف -4
وأن يتسم أيضا بخصائ  تكنولوجية فريدة من حيث ، التفاعل مع المحتوى اإلخباري المقدم

يل الخبر إلى خبر مسموع عند الضغط على وكذلك تحو ، تكبير فونت الخط إذا لزم األمر
 رمز السماعة .
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