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   تقوم املجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات 
الكتب والتقارير والترجمات وفًقا للقواعد اآلتية:

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني املتخصصني 

يف حتديد صالحية املادة للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة علمية 

محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال يزيد عن عشرة 

آالف كلمة ... ويف حالة الزيادة يتحمل الباحث فروق 

تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي والفرعي- عن 

20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية وآخر باللغة 

االجنليزية ال يزيد عن 250 كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث مطبوعة 

بالكمبيوتر .... ونسخة على  C D، على أن يكتب اسم 

الباحث وعنوان بحثه على غالف مستقل ويشار إلى 

املراجع والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف نهاية 

البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... وحتتفظ 

املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم احلصول على موافقة 

كتابية قبل إعادة نشر مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 
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محتويات العدد

   ثقافة السالم يف نصوص مسرح الطفل العربي »دراسة حتليلية«                                                                                                                
-  د/ عمرو نحلة

   اجتاهــات النخبــة اإلعالميــة األكادمييــة نحــو تأثيــر مواقــع التواصــل 
االجتماعــي يف اســتخدامات اللغــة العربيــة        -  د/ محمــد هاشــم

   التفاعليــة بــني ُكتــاب املقــاالت الصحفيــة وقرائهــم »دراســة حتليليــة 
لعينــة مــن املقــاالت املنشــورة علــى املواقــع االليكترونيــة للصحافــة 
املصريــة«                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -  د/ عبداحلفيــظ درويــش

  العالقــة بــني ممارســة طــالب التدريــب امليدانــي لألنشــطة اإلعالميــة 
املدرســية واجتاهاتهــم نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــالم التربــوي »دراســة 
ميدانيــة«                              -  د/ وائــل مخيمــر

   تأثيــر التابلــت يف تنميــة املهــارات التعليميــة والتربويــة لطالب التعليم 
األساســى- دراســة تطبيقيــة علــى طــالب الصفــني الرابــع واخلامــس 
االبتدائيــني               - د/ شــيرين البحيــرى 

بــوك  الفيــس  يف  اجلامعيــة  اإللكترونيــة  العامــة  العالقــات  أنشــطة    
وعالقتهــا بثقــة الطــالب يف جامعاتهــم                   -  د/ محمــد طاحــون

الــــF.M يف إمــداد الشــباب اجلامعــي باملعلومــات حــول  إذاعــات      دور 
األمــن االجتماعــي            - د. ابتســام محمــود محمــد علــي

  بحوث ضمن متطلبات الدكتوراه: ـ

   خصائــص املتابعــة اإلخباريــة عبــر منصــات الهاتــف املحمــول لــدى كبــار 
الســن »دراســة ميدانية«                                               -  أ/ نهاد محمد
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التواصــل  مواقــع  عبــر  اجلامعــات  لصفحــات  الطــالب  اســتخدام     
املعــداوي كــرمي   أ/    - لديهــم      مبصداقيتهــا  وعالقتــه  االجتماعــي 

  ملخصات رسائل دكتوراه:

    األطــر الصحفيــة للتغطيــة اإلخباريــة للتيــارات السياســية املصريــة 
وعالقتهــا باجتاهــات اجلمهــور املصــري ، دراســة تطبيقيــة يف الفتــرة 
مــن يوليــو 2012م إلــى يونيــو 2015م                -  د/محمــد عبــد احلميــد

   تصميــم املواقــع اإلخباريــة العربيــة واألجنبيــة وعالقتــه بتفضيــالت 
-  د/مصطفــى علــوان مســتخدمي اإلنترنــت »دراســة تطبيقية«

   طـــر التغطية الصحفية ألحداث العنف السياسي يف مصـــر وعالقتها 
بتشــكيل اجتاهات اجلمهور املصري »دراســة تطبيقية«  

-  د/ سامح  عبدالغني



خصائــص املتابعــة اإلخباريــة عبــر منصــات الهاتــف 

املحمــول لــدى كبــار الســن »دراســة ميدانيــة«

 أ / نهاد محمد حسن
َحاَفة  جامعة حلوان، ُكًلَيةُ اآلداب، قسم اإلعالم، ُشْعَبةَ الصِّ

ضمن متطلبات رسالة دكتوراه
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ملخص 
تحــددت المشــكلة البحثيــة لهــذه الدراســة فــى الكشــف عــن خصائــص المتابعــة اإلخباريــة لــدى جمهــور 
المســتخدمين مــن فئــة كبــار الســن عبــر النوافــذ والبوابــات اإلخباريــة علــى الهاتــف المحمــول والتــي قــد تتشــكل 
فــي منصــات  عــدة مثــل ) مواقــع إخباريــة ، تطبيقــات إخباريــة، خدمــة رســائل إخباريــة ، خدمــة وســائط 

متعــددة، صفحــات إخباريــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مثــل فيســبوك ، تويتــر(.
ولتحقيــق ذلــك قامــت الباحثــة باســتقصاء اراء  عينــه مكونــه مــن )200( مبحــوث مــن فئــة كبــار الســن،  

الذيــن يبلغــون مــن العمــر 60 عامــا فيمــا يزيــد.
وخلصت الدراسة فى أهم نتائجها إلى ما يلى:

أفــاد غالبيــة  المبحوثيــن عينــة الدراســة  بالمتابعــة االخباريــة المرتفعــة، لألحــداث الجاريــة خــال    -1
المرحلــة العمريــة الحاليــة  عــن ذى قبــل،  وذلــك بنســبة  )90%(، بينمــا بلغــت )المتابعــة المتوســطة( 

نســبة )10%( مــن اجمالــى عينــة الدراســة.
2- جــاءت المنصــات اإلخباريــة تفضيــا مــن قبــل عينــة الدراســة علــى النحــو التالــى  )موقــع الفيــس 
بوك(، بنســبة )95.5 %(، يليها )المواقع اإلخبارية باســتخدام محركات البحث(، بنســبة )82.5 %(، 
ثــم )التطبيقــات اإلخباريــة( )News Apps(  بنســبة )39.0 %( يتبعهــا خدمــة الرســائل اإلخباريــة 
النصيــة  SMS بنســبة )21.0 %(،يلحــق بهــم موقعــي جوجــل بلــس ، وتويتــر بنســب مئويــة  )18.0 
%( ، )13.5%(علــى التوالــي بينمــا تشــكلت أقــل المنصــات اإلخباريــة تفضيــا لــدى عينــة الدراســة فــي  

)خدمــة الوســائط المتعــددة    MMS(، بنســبة )2.5 %(.
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:
1- 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.

2- 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%.



أ. نهاد محمد حسن
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مقدمة:

يــؤدي الهاتــف المحمــول عــدة أدوار اإلعاميــة لمســتخدميه مــن كافــة فئــات الشــعب المصــري، 
وبخاصــة كبــار الســن الذيــن يعتمــدون عليهــا فــي تحقيــق أهــداف عــدة تتعلــق بطبيعــة هــذه المرحلــة 
العمريــة ومــن أهــم تلــك األهــداف المتابعــة اإلخباريــة لألحــداث اليوميــة مــن خــال، النوافــذ اإلخباريــة 
المتعــددة عبــر تلــك الوســيلة والتــي تعــرف باســم )المنصــات(، والتــي يقصــد بهــا البوابــات االلكترونيــة 
التــي تقــدم المحتــوى الخبــري، بكافــة أشــكاله المرئيــة والمســموعة والمقــروءة، عبــر الهاتــف المحمــول، 
ونظــًرا الختــاف طبيعــة هــذه المرحلــة العمريــة لــدى المتابعيــن مــن فئــة كبــار الســن والتــي يمكــن أن 
تنعكــس علــى خصائــص عمليــة المتابعــة اإلخباريــة بوجــه خــاص لديهــم عبــر الهاتــف المحمــول، 
لــذا تأتــي هــذه الدراســة للكشــف عــن تلــك الخصائــص ورصــد أبعادهــا المختلفــة، مــن حيــث طبيعــة 
المصــادر اإلخباريــة التــي يعتمــد عليهــا كبــار الســن فــي متابعاتهــم اإلخباريــة، وكلــك أهــم األشــكال 
الخبريــة التــي يفضلــون اســتقبال المحتــوى الخبــري مــن خالهــا، باإلضافــة إلــى الكشــف عــن الكيفيــة 

التــي يطالــع بهــا كبــار الســن المحتــوى الخبــري المقــدم إليهــم.

أوال: المشكلة البحثية:
 تختلــف خصائــص المتابعــة االخباريــة عبــر وســائل االعــام المختلفــة ، باختــاف خصائــص 
جمهــور المتابعيــن ، وبالنظــر إلــى كبــار الســن باعتبارهــم شــريحة خاصــة مــن الجمهــور تتســم 
ببعــض الخصائــص المحــددة ، والتــي قــد تنعكــس علــى خصائــص عمليــة المتابعــة االخباريــة لديهــم 
عبــر الوســيلة االعاميــة األكثــر حداثــة وانتشــارا كالهاتــف المحمــول مــن خــال منصاتــه االخباريــة 
لــدى جمهــور  إلــى الكشــف عــن خصائــص المتابعــة اإلخباريــة  المتعــددة، تســعى هــذه الدراســة 
المســتخدمين مــن فئــة كبــار الســن عبــر النوافــذ والبوابــات اإلخباريــة علــى الهاتــف المحمــول والتــي 
قــد تتشــكل فــي منصــات عــدة مثــل ) مواقــع إخباريــة ، تطبيقــات إخباريــة، خدمــة رســائل إخباريــة ، 
خدمــة وســائط متعــددة ، صفحــات إخباريــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مثــل فيســبوك ، تويتــر(

ثانيا: أهداف الدراسة:
نظــرا لحداثــة موضــوع الدراســة، فــإن الدراســة تســعى إلــى تحقيــق العديــد مــن األهــداف التــي تســهم 
فــي توفيــر رؤيــة معرفيــة شــاملة عــن عمليــة المتابعــة اإلخباريــة لــدى كبــار الســن عبــر منصــات 

الهاتــف المحمــول وتتحــدد هــذه األهــداف فيمــا يأتــي:
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أ- رصد أسباب المتابعة اإلخبارية لكبار السن على الهاتف المحمول.
ب- الكشف عن طبيعة المنصات اإلخبارية المفضلة لدى كبار السن.

ج- رصد المجال اإلخباري المفضل متابعته من قبل كبار السن.
د - التعرف على أسباب اعتماد كبار السن على منصات إخبارية بعينها دون غيرها.

هـ- رصد أهم األشكال الخبرية المفضلة لدى كبار السن.
و- التبصير بالكيفية التي يطالع بها كبار السن المحتوى الخبري المقدم إليهم.

ثالثا: تساؤالت الدراسة:
ما مدى متابعة كبار السن عينة الدراسة لألحداث الجارية في المرحلة العمرية الحالية؟. 1
ما أسباب اعتماد عينة الدراسة على الهاتف المحمول كوسيلة إعامية إخبارية؟ . 2
مــا طبيعــة المنصــات اإلخباريــة التــي يعتمــد عليهــا المبحوثــون فــي متابعتهــم اإلخباريــة علــى . 3

الهاتــف المحمــول؟ 
ما دوافع استخدام المبحوثين لمنصات إخبارية بعينها دون غيرها؟. 4
مــا طبيعــة المصــادر اإلخباريــة التــي تتابعهــا عينــة الدراســة عبــر المنصــات المختلفــة علــى . 5

الهاتــف المحمــول؟
ما معدل استخدام المبحوثين من كبار السن لهذه المنصات؟. 6
كيف يطالع كبار السن المحتوى الُمقدم إليهم عبر المنصات اإلخبارية التي يتابعونها؟. 7

رابعا: الدراسات السابقة
رصــدت الباحثــة فــي هــذا االتجــاه مجموعــه مــن الدراســات األجنبيــة التــي تناولــت االســتخدام 
اإلخبــاري للهاتــف المحمــول مــن قبــل كبــار الســن باعتبــاره أحــد الوســائل اإلعاميــة الجديــدة والتــي 
تتميــز بخصائصهــا الوظيفيــة والتكنولوجيــة، وقــد هدفــت هــذه الدراســات إلــي الكشــف مــن مامــح 
وطبيعــة الــدور اإلعامــي الــذي تؤديــه هــذه الوســيلة مــن خــال المنصــات اإلخباريــة المختلفــة تجــاه 
كبــار الســن مثــل ودراســة يانــج ســيوك لــي )Lee.Y.S.)2007()1( التــي ســعت إلــى الكشــف عــن 
الخبــرات المكتســبة مــن اســتخدام كبــار الســن للهواتــف المحمــول ومــا هــي احتياجاتهــم التصميميــة 
مــن هــذه الوســيلة، ومســتقبلها، وكذلــك دراســة أيمــي فاالنتيــن )Valentine.A.2011()2( التــي 
اســتهدفت توفيــر معرفــة علميــة عــن أســباب اســتخدام موقــع التواصــل االجتماعــي )الفيــس بــوك( 
مــن الجمهــور الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 35: 54 عامــًا، وأيضــا مــا بيــن 55 عامــًا مــا فيمــا 
يزيــد،، وقــد تلتهمــا دراســة ايفونــا كابريــرا تــورز)Cabrera Torres.2013( )3( التــي هدفــت إلــي 
 Baby( التعــرف علــي المتطلبــات اإلخباريــة لثاثــة أجيــال مختلفــة داخــل المجتمــع األمريكــي، وهــم
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Boomers. GX، GY( فــي إطــار فهــم التغيــرات التــي تصاحــب هــذه األجيــال داخــل شــرائح 
المجتمــع األمريكــي فيمــا تتعلــق بســلوك البحــث عــن األخبــار فــي عصــر التكنولوجيــا الحديثــة، حيــث 
ســعت الدراســة إلي الكشــف عن أســباب اســتخدام الثاثة أجيال لموقع )Twitter( كإحدى شــبكات 
التواصــل االجتماعــي حيــث ُيمِكــن العديــد مــن المؤسســات الصحفيــة ذوات السياســات التحريريــة 
أنــه يمكــن العديــد مــن المســتخدمين مــن  المختلفــة مــن نشــر أخبارهــا مــن خالــه، فضــا عــن 
 keefee.R.j. إعــادة بــث التغريــدات اإلخباريــة عليــه، كمــا هدفــت دراســة ريتشــارد جــون اوكيفــي
O)4(’)2014( إلــي فهــم إلــى أي مــدى يتمتــع كبــار الســن بالمعرفــة الرقميــة الخاصــة باألجهــزة 

الحديثــة )الهاتــف المحمــول( وكيفيــة اســتخدامهم لتلــك األجهــزة وماهيــة أغــراض اســتخدامهم لهــا، 
التــي يســتخدمونها عبــر تكنولوجيــا  الرقميــة  المنصــات  التعــرف علــي  إلــي  الدراســة  كمــا هدفــت 
الهاتــف المحمــول، فــي حيــن اهتمــت دراســة )انجــي كاظــم مصطفــي، 2016()5( بالكشــف عــن 
طبيعــة االســتخدام الحالــي لتكنولوجيــا االتصــال بيــن كبــار الســن والمتمثلــة فــي الهواتــف المحمولــة 
والكمبيوتــر واإلنترنــت، فضــا عــن رصــد المتغيــرات الشــخصية والبيئيــة المتنوعــة التــي يمكــن أن 
تقــوم بــدور مهــم فــي تشــكيل تفضيــات كبــار الســن لمحتــوى تكنولوجيــا االتصــال، كمــا ســعت أيضــا 
إلــى تكويــن تصــور متعمــق لســياق اســتخدام كبــار الســن لتكنولوجيــا االتصــال ســالفة الذكــر، ومعرفــة 

خبــرات المســتخدمين المســنين مــن وجهــات نظرهــم.
ومــن ناحيــة أخــرى فقــد انصــب اهتمــام أحــدث دراســتي هــذا المحــور والمتمثلــة فــي دراســة أنابيــا 
بيرينجروآخــرون )Anabela Berenguer&Others.2017()6( التــي ســعت إلــى تقديــم رؤيــة 
اســتقصائية متعمقــة حــول تبنــى مجتمــع كبــار الســن للهواتــف الذكيــة Smartphones وذلــك علــى 
نطــاق خمــس وأربعيــن دولــة علــى مســتوى العالــم مــن بينهــم الواليــات المتحــدة األمريكيــة واليابــان 
والمملكــة العربيــة الســعودية فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 2016:2012، والتــي تشــتمل علــى طبيعــة 
االســتخدام المفضــل لــدى كبــار الســن لهــذه األجهــزة الحديثــة، حيــث تبيــن أن هــذه الهواتــف بمنــأى 
عــن االنتشــار وذلــك فــي ظــل توغــل امتــاك الهواتــف التقليديــة بيــن كبــار الســن، كمــا هدفــت 
الدراســة أيضــا إلــى الكشــف عــن أن ممتلكلــي الهواتــف الذكيــة مــن كبــار الســن يميلــون إلــى تبنــى 
خدمــات الكترونيــة ليســت شــائعة بيــن المســتخدمين األصغــر ســنا، وكذلــك دراســة ســوزان ريــد 
وآخــرون)Susan E. Reid &Others.2017( )7( التــي ركــزت علــى تقديــم تقييــم استكشــافي 
لاحتياجــات والدوافــع الداخليــة والخارجيــة الســتخدامات كبــار الســن لألجهــزة المحمولــة والتطبيقــات 
وذلــك ألخذهــا فــي االعتبــار مســتقبا عنــد تطويــر تلــك األجهــزة والتطبيقــات الخاصــة بهــذه الفئــة 
تحديــدا، خاصــة وأن مجتمــع كبــار الســن مــن األفــراد الذيــن يبلغــون ســن 65 عامــا فيمــا يزيــد، مــن 
المتوقــع أن يتضاعــف عددهــم بحلــول عــام 2025 مــن 390 مليــون إلــى 800 مليــون نســمة .

 وعلــي مســتوى اإلطــار المنهجــي لدراســات هــذا المحــور فقــد اشــتركت دراســات هــذا المحــور 
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جميعهــا فــي االعتمــاد علــي منهــج المســح اإلعامــي بشــقيه الوصفــي والتحليلــي بشــكل حصــري، 
فيمــا عــدا دراســتي يانــج ســيوك لــي )Lee.Y.S.2007()8(، حيــث أجريــت هــذه الدراســة علــي 
مرحلتيــن باســتخدام منهــج متعــدد األســاليب، وكذلــك دراســة )انجــي كاظــم مصطفــي، 2016()9(، 
حيــث اســتخدمت الباحثــة مدخــل بحثــي متعــدد المناهــج والــذي تضمــن كا مــن األســاليب الكميــة 
المســح  أســلوب  اســتخدمت  المســح حيــث  بمنهــج  الباحثــة  اســتعانت  ذلــك  إطــار  والكيفيــة، وفــي 
بالعينــة، وكذلــك منهــج البحــث الكيفــي حيــث اســتخدمت الماحظــة الميدانيــة، والمقابــات الفرديــة، 
ومناقشــات المجموعــة المركــزة، وذلــك مــن أجــل التعمــق فــي فهــم خبــرات المســتخدمين مــن كبــار 
الســن لتكنولوجيــا االتصــال الحديثــة ) الهواتــف المحمولــة، الكمبيوتــر واالنترنــت(، حتــى تســهم فــي 
اكتشــاف دوافــع األفــراد وخبراتهــم الذاتيــة التــي يتخــذون ســلوكياتهم علــى أساســها وذلــك علــى مســتوى 

الدراســتين ســالفتا الذكــر.
وقــد تنوعــت النظريــات والنمــاذج المســتخدمة ضمــن اإلطــار النظــري لدراســات هــذا المحــور، 
فنجــد أنــه فــي حيــن تفــردت دراســة )انجــي كاظــم مصطفــي، 2016م()10( باســتخدام مدخــل ترويــض 
التكنولوجيــا، إال أنهــا اشــتركت مــع دراســة يانــج لــي )Lee.Y.S.2007()11( فــي توظيــف نظريــة 
انتشــار المبتكــرات باعتبارهــا إحــدى النظريــات التــي ارتكــزت علــي اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة 
)الهاتــف المحمــول(، باإلضافــة إلــي اســتخدام نمــوذج قبــول التكنولوجيــا )TAM( الــذي يتنــاول 

عوامــل قبــول الوســائل التكنولوجيــا الحديثــة، وذلــك خــال اإلطــار النظــري لدراســتيهما.
ريــد  )Valentine.A.2011()12(،وســوزان  فاالنتيــن  إيمــي  مــن  كا  دراســتا  تشــاركت  كمــا   
وآخرون)Susan E. Reid &Others.2017 ()13( في تفعيل نظرية االستخدامات واالشباعات 
ضمــن اإلطــار النظــري لدراســة كا منهمــا، حيــث أنهــا تمثــل إحــدى نظريــات االتصــال التــي تهتــم 
شــكال التواصــل األخــرى مــن اجــل إشــباع  بالبحــث فــي كيفيــة اســتخدام الجمهــور لوســائل اإلعــام واإ
احتياجاتهــم الشــخصية، كمــا تقــوم علــى افتــراض أن األفــراد يختــارون تكنولوجيــا محــددة لتلبيــة 
ــم تكشــف دراســات كل مــن ايفونــا كابريــرا تــورز  متطلباتهــم الشــخصية و االجتماعيــة، فــي حيــن ل
)Cabrera Torres.2013()14(، وريتشارد جون اوكيفي O( )15’)keefee.R.2014(، وكذلك 

أنابيــا بيرينجــر وآخــرون )AnabelaBerenguer&Others.2017()16(عــن اســتخدامهم ألي 
مــن النظريــات اإلعاميــة.

 وقد كان االســتقصاء هو أداه جمع البيانات األكثر شــيوعا بين دراســات هذا المحور، حيث تم 
تطبيــق اســتمارات االســتقصاء علــي عينــه قوامهــا 154 مبحوثــًا مــن كبــار الســن الذيــن يســتخدمون 
الهاتــف المحمــول باختــاف الفــروق الفرديــة بينهــم، باإلضافــة إلــي إجــراء مقابــات متعمقــة مــع 
عينــة اخــرى مكونــه مــن 12 مبحوثــًا باســتخدام دليــل المقابلــة وذلــك مــن خــال دراســة يانــج ســيوك 
لــي )Lee.Y.S.2007()17(، وبالمثــل دراســة إيمــي فاالنتيــن )Valentine.A.2011)18( حيــث تــم 
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تطبيــق الدراســة الميدانيــة علــي عينــة عمديــه قوامهــا 350 مفــردة مــن بينهــم 100 مــن كبــار الســن 
الذيــن يقومــون باســتخدام موقــع التواصــل االجتماعــي )Face book( حيــث قامــت الباحثــة بتطبيــق 
 Cabrera( الدراســة الميدانيــة فــي ديســمبر 2010م، وبالنظــر إلــى دراســة ايفونــا كابريــرا تــورز
Torres.2013( )19( فنجــد أنهــا لــم تختلــف عــن ســابقتيها فــي اســتخدام االســتقصاء كاداه لجمــع 

لبيانــات، فقــد قامــت الباحثــة بتطبيــق اســتمارات االســتبيان علــي عينــة عمديــة مكونــة مــن 173 
مبحوثــًا ممثليــن لثاثــة أجيــال مختلفــة داخــل المجتمــع األمريكــي حيــث ُقســمت كالتالــي:

73 مبحوثــًا مــن جيــل )GY( وهــو الجيــل الــذي تقــع ســنوات ميــاد أعضائــه مــا بيــن عــام 
1982م: 2002 وهــم الذيــن عرفــوا باســم المواطنيــن الرقميــن، ويعــرف أيضــا بجيــل األلفيــة حيــث 
أصبــح الجيــل األكثــر ثــراًء وتعليمــا وتنوعــًا عرقيــًا عــن أجيــال الشــباب األخــرى، و 46 مبحوثــًا مــن 
جيــل )GX( وهــو الجيــل الــذي تقــع ســنوات ميــاد أعضائــه مــا بيــن عــام 1965: 1976، وأخيــرا 
54 مبحوثــًا مــن جيــل )Baby Boomers( وهــو الجيــل الــذي تقــع ســنوات ميــاد أعضائــه مــا 
بيــن عامــي 1946: 1964، وقــد تــم تطبيــق الدراســة الميدانيــة علــي فترتيــن، الفتــرة األولــي فــي 
مايــو 2013 وانتهــي فــي أغســطس 2013، ثــم الفتــرة الثانيــة بــدأت فــي ســبتمبر 2013 إلــي نهايــة 

أكتوبــر 2013، حيــث مثلــت نســبة مشــاركة الســيدات 49.1 %، والذكــور %50.3.
وفيمــا يتعلــق بدراســة ريتشــارد جــون اوكيفــي keefee.R.2014(’O()20( فقــد اشــتركت مــع 
دراســات هــذا المحــور فــي اســتخدام اســتمارة االســتقصاء التــي تــم تطبيقهــا مــع عينــه عمديــه قوامهــا 
379 مبحوثــا مــن الذيــن تتــراوح ســنوات ميادهــم مابيــن عــام 1946: 1964 وأيضــا مــن كبــار 
الســن ذوات الطبقــة المتوســطه فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة بالواليــات التاليــة )كاليفورنيــا، يفــادا، 
فلوريــدا، أريزونــا( ممــن يســتخدمون االنترنــت علــي الهاتــف المحمــول لعــدة أغــراض مثــل االطــاع 
علــي األخبــار، الحصــول علــي الخدمــات المعرفيــة، زيــارة الشــبكات االجتماعيــة، مشــاهدة اليوتيــوب، 
وبالنظــر إلــى دراســة )انجــي كاظــم مصطفــي، 2016()21()22( فقــد اســتخدمت الباحثــة صحيفــة 
االســتقصاء كاداه رئيســة للتعــرف علــى خبــرات المســتخدمين مــن كبــار الســن لتكنولوجيــا االتصــال، 
وتــم تطبيــق صحيفتيــن لاســتقصاء إحداهمــا موجهــه إلــى مســتخدمي الهاتــف المحمــول، واألخــرى 
موجهــه إلــى مســتخدمي الكمبيوتــر واإلنترنــت، حيــث اعتمــدت الباحثــة علــى األســلوب العمــدي – 
مثــل دراســات هــذا المحــور جميعهــا- فــي اختيــار عينــة الدراســة، فقــد قامــت بتطبيــق مقاييــس الجانــب 

الكمــي علــى عينــه حجمهــا 375 مبحــوث، ُقســمت وفقــا لوســائل االتصــال محــل البحــث إلــى:
عينــه ) قوامهــا 250 مبحــوث( ممــن يســتخدمون الهاتــف المحمــول بشــكل مباشــر فــي حياتهــم، 
فــي  أو  الحاضــر،  الوقــت  فــي  الكمبيوتــر  مســتخدمي  مــن  مبحــوث(  )قوامهــا125  أخــرى  عينــه 
غضــون فتــرة ســتة أشــهر علــى األكثــر ســابقة إلجــراء الدراســة مــن فئــات عمريــة مختلفــة مــن الذكــور 
واإلنــاث، حيــث ُقســمت الفئــات إلــى )64-60 عامــا(، )69-65 عامــا(،(70 عامــا فأكثــر(، أمــا 
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بشــأن دراســة أنابــا بـــيـريـنـــجروآخرون )Anabela Berenguer & Others،2017()23(، فعلــى 
الرغــم مــن اعتمادهــا علــى االســتقصاء كاداه لجمــع البيانــات إال أنهــا لــم تذكــر حجــم العينــة التــي تــم 
تطبيــق االســتقصاء عليهــا، حيــث جــاء األمــر فــي إطــار نســب مئويــة المتــاك كبــار الســن للهواتــف 
المحمولــة الذكيــة والذيــن يبلغــون مــن العمــر 55 عامــا فيمــا يزيــد، وذلــك خــال الخمــس واألربعيــن 

دولــة محــل الدراســة، حيــث أجريــت الدراســة علــى مرحلتيــن تشــكا فــي: 
1- المرحلــة األولــى: تــم تحديــد مصــادر المعلومــات ذات الصلــة وترميزهــا اســتنادا إلــى المنطقــة 

الجغرافيــة التــي تشــير إليهــا الفئــة العمريــة التــي تشــملها.
2- المرحلــة الثانيــة: تــم تجميــع المصــادر العلميــة ذات الصلــة ودمجهــا مــع الخطــوة الســابقة، 
باإلضافــة إلــى المعلومــات اإلحصائيــة والرســوم البيانيــة المتعلقــة بمجتمــع كبــار الســن بــكل 

دولــة.
 )Susan E. Reid &Others.2017 )24(وآخــرون ريــد  ســوزان  بدراســة  يتعلــق  وفيمــا 
تــم إجــراء اختبــار قبلــي لتســعة أفــراد مــن كبــار الســن، وعقــد االختبــار النهائــي باســتخدام  فقــد 
اســتمارة االســتقصاء مــع عــدد)103( مــن المبحوثيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن 65: 95 عامــا 
وقد تم االعتمــاد على مقياس »ليكــرت الســباعي” لقيــاس اســتجابات المســتقصين لفقــرات االســتمارة 
التــي تضمنــت أســئلة تتعلــق بـــ 33تطبيقــا )علــى ســبيل المثال.تطبيقــات إخباريــة، توقعــات الطقــس، 
جــدول الحافــات(، و34 ســؤاال حــول خصائــص الهاتــف المحمــول )علــى ســبيل المثــال درجــة 
الجــودة، القيمــة المتصــورة، وســهولة االســتخدام، وســهولة الشــراء، عــدد ضربــات المفاتيــح ألداء 

نشــاط، ومــا إلــى ذلــك(.
وقــد توصلــت هــذه الدراســات جميعهــا إلــي عــدة نتائــج متعلقــة بطبيعــة اعتمــاد كبــار الســن علــي 
لــي  يانــج ســيوك  الهاتــف المحمــول، حيــث توصلــت دراســة  المتابعــة اإلخباريــة علــي  منصــات 
)Lee.Y.S.2007( )25( إلي أن من أهم أسباب اعتماد عينة الدراسة علي الهاتف المحمول هي 

إجــراء المكالمــات الشــخصية مــع األهــل واألقــارب، باإلضافــة إلــي البحــث عــن المعلومــات ومتابعــة 
األخبــار عــن األحــداث التــي تجــري فــي المجتمــع، كمــا أظهــرت النتائــج أن اإلنــاث هــم أكثــر امتــاكًا 
للهاتــف المحمــول مقارنــة بالذكــور، وأن البحــث عــن األخبــار يتــم مــن خــال المواقــع البحثيــة بإدخــال 
اســم المؤسســة الصحفيــة المــراد المتابعــة مــن خالهــا عبــر المحــركات البحثيــة المختلفــة، ومــن ابــرز 
النتائــج اعتمــاد كبــار الســن علــي الهاتــف المحمــول فــي المتابعــة اإلخباريــة ألنــه يحقــق لهــم ميــزة 
ســهولة االســتخدام المرتبطــة باالحتياجــات الحركيــة فــي هــذه المرحلــة العمريــة كمــا أنهــم يســعون 

لتعليــم أنفســهم كيــف يحققــون اعلــي اســتفادة مــن خــال خدمــات الهاتــف المحمــول.
 )Valentine.A.2011()26( بينمــا أظهــر التحليــل النوعــي للبيانــات خــال دراســة أيمــي فاالنتيــن
أن مــن أهــم أســباب تعــرض كبــار الســن لموقــع التواصــل االجتماعــي )فيــس بــوك( علــى الهاتــف 
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المحمــول هــو متابعــه األخبــار مــن خــال المغذيــات اإلخباريــة )News Feeds( للمؤسســات 
الصحفيــة التــي يفضلــون المتابعــة اإلخباريــة مــن خالهــا، كمــا أن الفيــس بــوك يمكنهــم مــن قــراءة 
منشــورات اآلخريــن عــن األحــداث الجاريــة، كمــا انــه يتيــح لهــم فرصــة التعــرف علــي األحــداث 
الجاريــة مــن خــال مشــاركة اآلخريــن للمنشــورات اإلخباريــة، فضــا عــن أنهــم يتمكنــون مــن التعليــق 

علــي الصــور واألخبــار عبــر هــذا الموقــع.
في حين خلصت دراســة كابريرا تورز)Kabrera Torres.2013()27( إلي أن األجيال الثاثة 

يســتخدمون Twitter لمتابعة األخبار وفقًا للترتيب التالي: 
1 .GY
2 .GX
3 . Baby Boomers

وقــد جــاء الجيــل GY فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث البحــث عــن األخبــار علــي تويتــر ألنهــا تــاءم 
االهتمــام الشــخصي لــكل فــرد، فــي حيــن جــاء الجيــان GX، Baby Boomers فــي نفــس المرتبــة 
وفقــًا لــذات المعيــار، وفيمــا يخــص معــدل اســتخدام كل جيــل لموقــع تويتــر بغــرض قــراءة األخبــار 
جــاء GX فــي المرتبــة األولــي بنســبة 80% ثــم جــاءGY بنســبة39% وذلــك وفقــًا لمعــدل االســتخدام 
 Twitter يســتخدم )Baby Boomers( اليومــي، ووفقــًا لهــذا اإلطــار فقــط أشــارت النتائــج أن جيــل

لقــراءة األخبــار بمعــدل مرتيــن يوميــًا وذلــك بخــاف الجيليــن الســابقين.
أمــا فيمــا يخــص الوســيلة اإلعاميــة المســتخدمة فــي قــراءة األخبــار علــي تويتــر بالمقارنــة بيــن 
الهاتــف  يســتخدمون   GY، Baby Boomers إلــي أن الدراســة  فقــد توصلــت  أجيــال،  الثاثــة 
المحمــول الذكــي بالنســب التاليــة GY )83%(،Baby Boomors )50%( بينمــا GX تســتخدم 
Ke- اوكيفــي  وجــون  رتيشــارد  دراســة  توصلــت  بينمــا   ،)%60 بنســبة  الشــخصي  )الكمبيوتــر 

fee.R.J.2014(’O()28( أن) 68% ( مــن عينــة الدراســة يســتخدمون الهواتــف الذكيــة باإلضافــة 

إلــي الابتــوب، والديســك تــوب والفــون بــوك والتابلــت، كمــا أفــادت نتائــج الدراســة أن %75 مــن 
عينة الدراســة يســتخدمون الهواتف يوميًا، باإلضافة إلي أن %99 منهم مشــتركون بخدمات شــبكة 
االنترنــت علــي الهاتــف المحمــول، ومــن ابــرز نتائــج الدراســة أيضــا أن %93 مــن عينــة الدراســة 
يســتخدمون الهاتــف المحمــول للبحــث عــن األخبــار خاصــة التــي تتعلــق باألحــداث الجاريــة وكذلــك 
األخبــار المتعلقــة بمجــال الصحــة، فضــا عــن أن %91 مــن كبــار الســن يقــرؤون األخبــار مــن 
خــال المواقــع اإلخباريــة علــى الشــبكة )Online news Website( وذلــك مــن خــال الهاتــف 
الذكــي، وفيــم يخــص معــدل القــراءة فقــد أفــادت %76 مــن عينــة الدراســة أنهــم يقــرؤون األخبــار 
بمعدل يومي، وكذلك فيما يخص زيارة كبار السن لمواقع التواصل االجتماعي فقد أشارت النتائج 
إلــي أن 59% مــن عينــة الدراســة يقومــون بزيــارة هــذه المواقــع بشــكل يومــي، أمــا بشــأن المتغيــرات 
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الديموغرافيــة لعينــة الدراســة فقــد أشــارت النتائــج إلــى أن 58% مــن عينــة الدراســة )إنــاث(، بينمــا 
)%42( ذكــور، وان %32 مــن عينــة الدراســة حاصلــون علــي مؤهــل عــال، وفيمــا يتعلــق بنتائــج 

دراســة )أنجــى كاظــم مصطفــي، 2016()29( فقــد تشــكلت فــي أن كبــار الســن يســتخدمون الهاتــف 
المحمــول لتصفــح االنترنــت والحصــول علــى األخبــار والمعلومــات، وذلــك بمتوســط حســابى92. بمــا 
يســاوى وزنــا نســبيا 8. 30 %،حيــث لــم يســتخدم هــذه الخاصيــة ســوى مــا يقــرب مــن ربــع العينــة 
بنســبة 2.%23، وقــد بلغــت مشــاركات الذكــور 126، فــي حيــن شــارك 124 مــن اإلنــاث مــن 
إجمالــي مســتخدمي الهاتــف المحمــول )عينــة الدراســة(، أمــا بشــأن أهــم نتائــج دراســة أنابـيــــا برينجــر 
وآخــرون ) Anabela Berenguer&Others.2017()30(، فقــد أوضحــت بيانيــا أن أعلــى نســب 
امتــاك كبــار الســن ) ممــن يبلغــون مــن العمــر 55 عامــا فيمــا يزيــد( للهواتــف الذكيــة بيــن الــدول 
Fin-بنســبة مئويــة )43.1 %(، تليهــا فنلنــدا Norway جمحــل الدراســة قــد تشــكلت فــي دولــة النرويــ

land بنســبة )41.05 %( ثــم الواليــات المتحــدة األمريكيــةUnited States بنســبة )6.39 %( 

ثــم هولنــدا The Netherlands بنســبة )4.39 %(،وأخيــرا المملكــة العربيــة الســعودية التــي تمثــل 
الدولة العربية الو حداء التي تضمنتها هذه الدراســة، فقد تمثلت نســبة امتاك كبار الســن للهواتف 
الذكيــة بهــا فــي)34 %( وذلــك فــي الفتــرة مــن عــام 2013م إلــى 2015م،كمــا أشــارت الدراســة 
فــي إطــار أهــم نتائجهــا إلــى أن أكثــر الخدمــات المســتخدمة شــيوعا بيــن كبــار الســن عبــر الهواتــف 
الذكيــة هــي متابعــة األحــداث الجاريــة ومشــاركة المعلومــات المتعلقــة بهــا عبــر مواقــع التواصــل 
االجتماعــي )خاصــة الفيــس بــوك (، وذلــك بنســبة 56%، وأيضــا متابعــة رســائل األخبــار العاجلــة 
عبــر التطبيقــات اإلخباريــة وذلــك بنســبة 51.5 % علــى مســتوى الــدول محــل الدراســة، فــي حيــن 
توصلت دراســة ســوزان ريد وآخرون)Susan E. Reid &Others.2017()31( إلى أن اســتخدام 
تطبيقــات الهواتــف المحمولــة مــن قبــل جمهــور المســتخدمين مــن فئــة كبــار الســن تتحــدد ومعالجــة 
ثاثــة دوافــع رئيســة، تتشــكل فــي دوافــع اجتماعيــة Social motives، ودوافــع تجريبيــة توعويــة 
)غيــر وظيفيــة non-functional(، ودوافــع عمليــة )وظيفيــة functional(، وفيمــا يتعلــق بالفئــة 
األولــى للتطبيقــات المســتخدمة مــن قبــل كبــار الســن والتــي تدخــل فــي إطــار الدوافــع االجتماعيــة، فقــد 
تشــتمل تلــك التطبيقــات علــى قائمــة االتصــال، مخطــط األنشــطة االجتماعيــة للبقــاء علــى اتصــال 
مــع األســرة واألصدقــاء وكذلــك تنســيق المكالمــات الهاتفيــة كوســيلة لاختــاط مــع اآلخريــن، وفيمــا 
يخــص الفئــة الثانيــة مــن التطبيقــات فتتحــدد فــي اســتخدام كبــار الســن للتطبيقــات التجريبيــة التــي 
تمكنهــم مــن “البقــاء فــي حالــة اســتنارة«، حيــث يتــم تشــغيل هــذه التطبيقــات مــن قبــل دافــع التعــرف 
علــى مــا يــدور حولــه مــن أحــداث مثــل متابعــة أهــم األخبــار اليوميــة، وكذلــك متابعــة األخبــار 
المتعلقــة بالطقــس وأحــوال الجــو، وتتناســب تطبيقــات الفئــة الثالثــة مــع الدوافــع العمليــة مثــل إنشــاء 
قوائــم المهــام واألنشــطة، وكذلــك توقيــت تنــاول الوجبــات، وأخيــرا المعلومــات التســويقية، وبيانــات 
األســعار، كمــا أظهــرت النتائــج أيضــا أنــه فيمــا يتعلــق بخصائــص الهاتــف المحمــول التــي يبتغيهــا 
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كبــار الســن حينمــا يتعلــق األمــر بخصوصيــة التصميــم لهــذه الفئــة العمريــة علــى وجــه التحديــد، فقــد 
كانــت األولويــة األكثــر أهميــة، حتــى اآلن، هــي “ســهولة االســتخدام”)على ســبيل المثــال، ســهلة 
االســتخدام ease of use وســهلة الفهــم ease of understand، القــدرة علــى بــدء االســتخدام 
 ”value وكانت األولوية الثانية لثاث حاالت محددة “القيمة .)able to start quicklyالســريع
)علــى ســبيل المثــال، نوعيــة جيــدة للســعر، والضمــان، تعــدد الخدمــات(. وكانــت األولويــة الثالثــة قــد 
تحــددت فــي مجموعــة جيــدة مــن المميــزات “الوظيفيــة” )علــى ســبيل المثــال، خفيفــة الــوزن، شاشــة 

مشــرقة، انخفــاض ضغطــات المفاتيــح ألداء األنشــطة، األريحيــة فــي اســتخدام لوحــة المفاتيــح(.
خامسا: اإلطار المنهجي واإلجرائي للدراسة:

 ا- نوع الدراسة:
تتســم الدراســة بالطابــع االســتطاعي االستكشــافي حيــث تســعى الدراســة إلــى توضيــح ماهيــة 
أســباب  وكذلــك  مــن خالهــا،  الجاريــة  األحــداث  الســن  كبــار  يتابــع  التــي  اإلخباريــة  المنصــات 
اعتمادهــم عليهــا فــي المتابعــة اإلخباريــة، باعتبارهــا إحــدى أشــكال اإلعــام الجديــد، والــذي يمثــل 

إحــدى الطفــرات التكنولوجيــة فــي مجــال الصحافــة الرقميــة لهــذه الفئــة العمريــة تحديــدا
ب-منهج الدراسة:

بعــد مراجعــة الدراســات الســابقة وكذلــك أهــداف الدراســة الحاليــة، فقــد اســتقرت الباحثــة علــى 
توظيــف منهــج المســح بشــقيه الوصفــي والتحليلــي باعتبــاره جهــدا علميــا منظمــا للحصــول علــى 
بيانــات ومعلومــات وأوصــاف عــن الظاهــرة أو مجموعــة الظاهــرات موضــوع البحــث، وذلــك بهــدف 

تكويــن قاعــدة أساســية مــن البيانــات والمعلومــات المطلوبــة.
وقــد اســتقرت الباحثــة علــى اســتخدام منهــج المســح بالعينــة نظــرا لعــدم توافــر إحصائيــات دقيقــة 
عــن عــدد متابعــي األخبــار عبــرا لمنصــات المختلفــة علــى الهاتــف المحمــول مــن فئــة كبــار الســن 
فضــا عــن صعوبــة التوصــل إلــى جميــع أفــراد الجمهــور المســتهدف كمــا انــه يوفــر الوقــت والجهــد 
وبالتالــي ســعت الباحثــة إلــى اســتخدام هــذا المنهــج للتعــرف علــى خصائــص عينــة الدراســة مــن 
متابعــي األخبــار عبــر منصــات الهاتــف المحمــول وماهيــة األســباب التــي دفعتهــم للمتابعــة مــن 
خالهــا، فضــا عــن الحصــول علــى بيانــات كميــة تعلــق بالمتغيــرات المختلفــة الخاصــة بالدراســة.

ج-عينة الدراسة:
تشــير أحــدث الدراســات األجنبيــة أن القيــود الخاصــة بالجمهــور مــن فئــة كبــار الســن تُفســر إلــى 
حــد كبيــر محدوديــة عينــة الدراســات التــي عنيــت بهــم، فضــا عــن أن خصائــص هــذه الفئــة العمريــة 
تتطلــب أدوات بحثيــة خاصــة تتيــح أقصــى نســبة مشــاركة تقــع فــي نطــاق مــن 11- 100 مشــارك 
مــن كبــار الســن ويرجــع انخفــاض عــدد المشــاركين فــي هــذه الدراســات إلــى مــا يعــرف بـ)تجزئــة 
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العمــرAge Segmentation32∗( وهــو مــا تأكــد مــن مراجعــة الباحثــة لمتوســط حجــم العينــات 
التــي تضمنتهــا الدراســات الســابقة وبنــاءا علــى ذلــك حــددت الباحثــة حجــم عينــة الدراســة بـــ )200( 
مبحــوث مــن كبــار الســن الذيــن يتابعــون األخبــار واألحــداث الجاريــة عبــر المنصــات اإلخباريــة 

المختلفــة علــى الهاتــف المحمــول .
نوع العينة وأسلوب سحبها:

اعتمــدت الباحثــة فــي اختيــار عينــة الدراســة علــى العينــة العمديــة Purposive Sampling مــن 
كبــار الســن الذيــن يبلغــون مــن العمــر 60 عامــا فيمــا يزيــد، ويتابعــون األخبــار واألحــداث الجاريــة 
عبــر المنصــات اإلخباريــة المختلفــة علــى الهاتــف المحمــول والذيــن ابــدوا اســتعدادًا للمشــاركة فــي 

البحــث، فــي محاولــة لتقديــم رؤيــة عميقــة عــن واقــع وطبيعــة مجــال المتابعــة اإلخباريــة .
مائمــة  العينــات  أكثــر  Samples Nonprobabilityهــي  االحتماليــة  غيــر  العينــات  وتعــد 
للدراســات االستكشــافية)33(،وقد كانــت العينــة الحصصيــةQuota Sample إحــدى العينــات غيــر 
االحتماليــة التــي تــم تفعيلهــا الختيــار عينــة الدراســة، حيــث يتــم مــن خالهــا تقســيم المجتمــع إلــى 
فئــات وُيختــار مــن كل فئــة مجموعــة مــن األفــراد ممثلــة لــه وهنــا يتــم االختيــار حســب مــا يــراه الباحــث 

مناســبا وليــس بشــكل عشــوائي.
ء-أدوات جمع البيانات:

مــن خــال مراجعــة الباحثــة للدراســات الســابقة وكذلــك أهــداف الدراســة، فقــد اعتمــدت الباحثــة 
علــى صحيفــة االســتقصاء باعتبارهــا أداة بحثيــة مناســبة لجمــع البيانــات مــن مفــردات عينــة الدراســة 

المتمثلــة فــي متابعــي األخبــار عبــر منصــات لهاتــف المحمــول مــن فئــة كبــار الســن .
سادسا: أبرز نتائج الدراسة:

1- مــن حيــث مــدى متابعــة عينــة الدراســة لألحــداث الجاريــة فــي هــذه المرحلــة العمريــة عمــا 
قبلهــا. 

جدول رقم)1( مدى متابعة عينة الدراسة لألحداث الجارية في هذه المرحلة العمرية عما قبلها.

%العددالفئاتم

18090.0 نعم .1

2010.0 إلى حد ما.2

200100المجموع

المتوسط الحسابي= 2.90

االنحراف المعياري= 0.30
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- يوضــح اإلحصــاء الوصفــي )التوزيــع التكــراري والنســب المئويــة والمتوســط الحســابي واالنحــراف 
المعيــاري( لمفــردات عينــة الدراســة وفقــا لعبــارة “ متابعــة األحــداث الجاريــة فــي هــذه المرحلــة 
العمريــة عمــا قبلهــا “ أشــارت بالمتابعــة المرتفعــة، هــذا وقــد بلــغ المتوســط الحســابي )2.90( 
بانحــراف معيــاري )0.30(، حيــث بلغــت نســبة )المتابعــة المرتفعــة( لألحــداث الجاريــة فــي هــذه 
المرحلــة العمريــة عمــا قبلهــا )90%(، بينمــا بلــغ مســتوى )المتابعــة المتوســطة( نســبة )%10(.
- ممــا يدلنــا علــى أن مســتوى المتابعــة اإلخباريــة لــدى كبــار الســن فــي اتجاهــه نحــو التزايــد، وقــد 
يعكــس هــذا األمــر ســياق المرحلــة التــي يعيشــها كبيــر الســن خاصــة مــع بدايــة مرحلــة التقاعــد 
والتــي ترتبــط غالبــا باســتقرار األحــوال والظــروف االجتماعيــة لــدى كبيــر الســن، كمــا ترتبــط 
أيضــا بتوافــر كا مــن الوقــت، واالســترخاء الذهنــي اللذيــن يتيحــا الفرصــة لــدى كبيــر الســن 
لتقنين االهتمامات الشــخصية والمعرفية، وقد يعكس ذلك تأثير العوامل النفســية للمســتخدمين 
كأحــد الخصائــص التــي تؤثــر فــي قبــول وانتشــار األفــكار المســتحدثة ، فضــا عــن أنــه يؤكــد 
علــى مفهــوم التأثيــر االجتماعــي للتكنولوجيــا الحديثــة لــدى كبــار الســن مــن حيــث اكتشــاف 
مميــزات المنصــات االخباريــة لآخريــن، وذلــك وفقــا لنمــوذج قبــول وتبنــى التكنولوجيــا لــدى 
المســنين، ومــن جانــب آخــر نجــد أن المســتوى الجزئــى لاعتمــاد علــى وســائل اإلعــام الــذى 
تلعــب فيــه الخصائــص الفرديــة للمســتخدمين دورا كبيــرا قــد َتمثــل بقــوة فــي اعتمــاد كبــار الســن 

علــى منصــات المتابعــة االخباريــة فــي هــذه المرحلــة العمريــة. 
2- من حيث أسباب عدم حرص عينة الدراسة علي متابعة األحداث الجارية .

جدول )2( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ألسباب عدم الحرص علي متابعة األحداث الجارية “.
%كالفئات

1155متابعة األحداث تؤثر علي حالتي النفسية .

315متابعة األحداث تشعرني بالملل.

15حسب طبيعة الحدث .

525لدي اهتمامات أخرى.

- أن توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفقــًا لمتغيــر “ أســباب عــدم الحــرص علــي متابعــة األحــداث 
الجاريــة أفــادت بــان أهــم أســباب عــدم الحــرص علــي متابعــة األحــداث الجاريــة )متابعــة 
األحــداث تؤثــر علــي حالتــي النفســية(، بنســبة )55%(، يليهــا )لــدى اهتمامــات أخــرى(، بنســبة 
)25%(، ثــم )متابعــة األحــداث تشــعرني بالملــل( بنســبة )15 %(، بينمــا جاء)حســب طبيعــة 

الحــدث(، بنســبة )5%( مــن أقــل أســباب عــدم الحــرص علــي متابعــة األحــداث الجاريــة. 
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- ممــا يدلنــا علــى أن العامــل النفســي الــذي يشــكل طبيعــة خاصــة لــدى هــذه الفئــة العمريــة والــذي 
يعكــس خبــرات ومواقــف ســنوات حياتهــم الســابقة يؤثــر بشــكل كبيــر علــى اتجاهاتهــم نحــو 
الحــرص علــى متابعــة األحــداث الجاريــة، نظــرا ألن كبــار الســن لديهــم مــن الثوابــت القيميــة 
والموروثــات االجتماعيــة التــي تجعلهــم يقاومــون مــا يتعــارض مــع ذلــك، ويحــدث لديهــم صــراع 
نفســي داخلــي بيــن مــا هــو واقــع وبيــن مــا هــو مَقــر داخلهــم، ممــا يؤثــر بالتبعيــة علــى الناحيــة 
النفســية لديهــم، نظــرا ألن األخبــار تمثــل لبعضهــم مدخــات ســلبية لمــا تحويــه فــي بعــض 

األحيــان مــن محتــوى غيــر ايجابــي يتعــارض والحساســية الشــديدة لــدى كبــار الســن.
3- من حيث أسباب حرص عينة الدراسة علي متابعة األحداث الجارية بشكل دائم.

جدول )3( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا« ألسباب متابعة األحداث بشكل دائم”.
%كالفئات

114781.7- ال عرف ما يدور حولي.

211765.0- ألن لدي وقت فراغ كبير يمكنني من متابعة األحداث.

36133.9- ألن متابعة األحداث ترفع مستوى الثقافة لدى.

45430.0- أصبحت أكثر اهتماماً بمتابعة األحداث بعد ثورة 25 يناير.

54726.1- ال جد مادة أناقشها مع أصدقائي.

 *للمبحوث الحق في اختيار أكثر من بديل

- يتضــح مــن الجــدول الســابق أن توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفقــًا لمتغيــر » أســباب متابعــة 
ــم )ال عــرف مــا  ــم أفــادت بــان أهــم أســباب متابعــة األحــداث بشــكل دائ األحــداث بشــكل دائ
يــدور حولــي(، بنســبة )81.7 %(، يليهــا )ألن لــدي وقــت فــراغ كبيــر يمكننــي مــن متابعــة 
األحــداث(، بنســبة )65.0%(، ثــم )ألن متابعــة األحــداث ترفــع مســتوى الثقافــة لــدى( بنســبة 
)33.9 %(، وأن أقــل أســباب متابعــة األحــداث بشــكل دائــم تمثلــت فــي )ألجــد مــادة أناقشــها 

مــع أصدقائــي(، بنســبة )%26.1(.
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4- مــن حيــث طبيعــة الوســائل اإلعاميــة التــي تعتمــد عليهــا عينــة الدراســة فــي متابعــة األحــداث 
الجارية.

جدول )4(  الوسائل اإلعامية التي تعتمد عليها عينة الدراسة في متابعة األحداث الجارية.
المتوسط الفئات

الحسابي
االنحراف 
المعياري

15.480.74- الهاتف المحمول.
25.240.59- التليفزيون.
34.410.89- الصحف.

44.090.82- الكمبيوتر الشخصي.
54.091.19- التابلت.
64.051.11- الراديو .

 *للمبحوث الحق في اختيار أكثر من بديل مع الترتيب

- يتضــح مــن الجــدول الســابق أن توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفقــًا لمتغيــر » الوســائل 
اإلعاميــة التــي تعتمــد عليهــا فــي متابعــة األحــداث الجاريــة أفــادت بــان أهــم الوســائل 
اإلعاميــة التــي يعتمــد عليهــا فــي متابعــة األحــداث الجاريــة تمثلــت في)الهاتــف المحمــول(، 
بمتوســط حســابي )5.48(، يليهــا )التليفزيــون(، بمتوســط حســابي )5.24(،، ثــم )الصحــف(، 

بمتوســط حســابي )4.41(.
- وأن أقــل الوســائل اإلعاميــة اعتمــادا مــن قبــل عينــة الدراســة تمثلــت فــي )الراديــو(، بمتوســط 

حســابي )4.05(.
- مما يدلنا على أن األسلوب العمدي في اختيار عينة الدراسة يمكن أن يلعب دورا في اعتماد 
عينــة الدراســة علــى الهاتــف المحمــول فــي متابعــة األحــداث الجاريــة بوجــه عــام ، ولكــن تبقــى 
مســتويات ترتيــب المبحوثيــن للوســائل اإلعاميــة مــن حيــث االعتماديــة فــي المتابعــة اإلخباريــة 
، أمــر يخضــع لرؤاهــم الشــخصية، وبنــاء علــى ذلــك فقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج العديــد 
مــن الدراســات الســابقة مــن حيــث اســتخدام كبــار الســن للهاتــف المحمــول - باعتبــاره احــدث 
الوســائل االعاميــة -فــي متابعــة االحــداث الجاريــة ، وتتحــدد هــذه الدراســات فــي دراســة كل 
مــن دراســة يانــج ســيوك لــى )Lee,Y.S.2007( )(التــي توصلــت إلــي أن مــن أهــم أســباب 
اعتمــاد عينــة الدراســة علــي الهاتــف المحمــول هــي اجــراء المكالمــات الشــخصية مــع األهــل 
واالقــارب، باإلضافــة إلــي البحــث عــن المعلومــات ومتابعــة االخبــار عــن االحــداث التــي تجــري 

فــي المجتمــع. 
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5- من حيث أسباب متابعة عينة الدراسة لألحداث الجاريةعبر الهاتف المحمول.
جدول(5( اإلحصاء الوصفي ألسباب متابعة عينة الدراسة لألحداث الجارية عبر الهاتف المحمول ».

العباراتم
معارضمحايدموافق

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف 
را

نح
اال

ري
عيا

الم

%العدد%العدد%العدد

2.980.12--19798.531.5ألنه معي في كل وقت وكل مكان.1

2
ألنه يجمع بين أكثر من وسيلة 

2.930.40--18592.5157.5داخل وسيلة واحدة.

3
ألنه يمكنني من التواصل مع 
1889494.531.52.920.26األصدقاء عبر قنوات مختلفة.

4
ألنه يمكنني من متابعة األحداث 
17989.516852.52.870.76وإجراء المكالمات في وقت واحد.

5
ألنه يوفر لي الراحة أثناء 

14070261334172.530.31االستخدام والقراءة.

2.840.22المتوسط الـعام: إلجمالي البعد ” 

*للمبحوث الحق في اختيار أكثر من بديل

- يتضــح لنــا مــن الجــدول الســابق أن مفــردات عينــة الدراســة وفقــا ألســباب متابعــة ألحــداث 
الجاريــة عبــر الهاتــف المحمــول، قــد أشــارت نحــو درجــة الموافقــة التامــة، هــذا وقــد بلــغ 

بانحــراف معيــاري )0,22(. البعــد )2,84(  العــام إلجمالــي  المتوســط 
- وأن توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفقــًا ألســباب متابعــة األحــداث الجاريــة عبــر الهاتــف 
المحمــول أفــادت بــان أهــم أســباب المتابعــة )ألنــه معــي فــي كل وقــت وكل مــكان(، بمتوســط 
حســابي )2.98(، يليهــا )ألنــه يجمــع بيــن أكثــر مــن وســيلة داخــل وســيلة واحــدة(، بمتوســط 
حســابي )2.93(،، ثــم )ألنــه يمكننــي مــن التواصــل مــع األصدقــاء عبــر قنــوات مختلفــة(، 

بمتوســط حســابي )2.92(.
- وأن أقــل أســباب المتابعــة لألحــداث الجاريــة عبــر الهاتــف المحمــول جــاءت فــي )ألنــه يوفــر 

لــي الراحــة أثنــاء االســتخدام والقــراءة(، بمتوســط حســابي )2.53(.
ممــا يدلنــا علــى أن إمكانيــة الوصــول واإلتاحــة المســتمرة للهاتــف المحمــول كوســيلة إعاميــة 
مالزمــة لمســتخدميها بوجــه عــام وكبــار الســن بوجــه خــاص ، جــاءت مــن أهــم األســباب التــي دفعــت 
غالبيــة عينــة لدراســة للمتابعــة اإلخباريــة مــن خالــه ،ومــن ناحيــة أخــرى تتفــق هــذه النتيجــة واحــدى 
الدراســة  اســتخدام عينــة  أكــدت أن  دراســة كيوميكوهاتشــيا )Hachiya,K.2010()(التــي  نتائــج 
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للهاتــف المحمــول كوســيلة اعاميــة قــد مكنهــم مــن المتابعــة االخباريــة واالتصــال والتواصــل اينمــا 
كانــوا. 

6- من حيث كيفية متابعة عينة الدراسة لألحداث الجاريةعلى الهاتف المحمول.
جدول )6(  كيفية متابعة عينة الدراسة لألحداث الجارية على الهاتف المحمول.

%كالتوزيعم

14170.5عبر توصيل الهاتف بشبكة اإلنترنت.1

عبر توصيل الهاتف بشبكة اإلنترنت و االشتراك في خدمة الرسائل 2
5226.0القصيرة.

3.(SMS)73.5عبر االشتراك في خدمة الرسائل القصيرة

200100المجموع

ــة متابعــة  - يتضــح مــن الجــدول الســابق أن توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفقــًا لمتغيــر » كيفي
ــى الهاتــف المحمــول “ يشــير إلــى أن متابعــة األحــداث غالبــا مــا تتــم  ــة عل األحــداث الجاري
بواســطة )توصيــل الهاتــف بشــبكة اإلنترنــت( بنســبة )70.5%(، يليهــا )عبــر توصيــل الهاتــف 
بشــبكة اإلنترنــت و االشــتراك فــي خدمــة الرســائل القصيــرة( بنســبة )26.0%(،وأن أقــل آليــات 
متابعــة األحــداث تتــم )عبــر االشــتراك فــي خدمــة الرســائل القصيــرة)SMS(، بنســبة )3.5 %(.

- ممــا يدلنــا علــى أن توصيــل الهاتــف بشــبكة اإلنترنــت هــي الكيفيــة التــي اســتخدمتها مــا يقــرب 
مــن ثلثــي عــدد المبحوثيــن فــي متابعــة األحــداث الجاريــة، وقــد يرجــع هــذا األمــر إلــى شــمولية 
الخدمــة اإلخباريــة التــي توفرهــا شــبكة االنترنــت ســواء جــاء التوصيــل علــى شــكل توصيــل 
الســلكي باســتخدام الراوتــر الثابــت بالمنــزل أو االشــتراك فــي باقــات االنترنــت علــى الهاتــف 
المحمــول، حيــث أن توافــر شــبكة االنترنــت علــى الهاتــف تتيــح اإلمكانيــة الكاملــة للمســتخدمين، 
 Search engines لمتابعــة مواقــع الصحــف االلكترونيــة عبــر محــركات البحــث المختلفــة
مثــلGoogle.com، Bing.com، كمــا تمكنهــم أيضــا مــن تحميــل التطبيقــات اإلخباريــة 
المختلفــة علــى هواتفهــم المحمولــة مــن خــال أيقونــة بــاى ســتور play store، ومتابعــة 

األخبــار عبــر الصفحــات اإلخباريــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.
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7- من حيث طبيعة المجال اإلخباري التي تفضل عينة الدراسة متابعته.
جدول )7(  المجال اإلخباري الذي ُتفضل عينة الدراسة متابعته .

المتوسط الفئات
الحسابي

االنحراف 
المعياري

19.470.83- المجال السياسي.
29.230.83- المجال الديني.

38.471.35- المجال الرياضي.
47.761.50- المجال الثقافي.
57.551.71- المجال العلمي.

67.391.03- األحداث األكثر انتشارا.
77.291.74- المجال االجتماعي.
86.451.08- المجال الصحي.

95.401.71- المجال االقتصادي.
103.841.05- المجال الفني.

للمبحوث الحق في اختيار أكثر من بديل مع الترتيب*

- يتضــح مــن الجــدول الســابق أن توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفقــًا لمتغيــر » المجــال اإلخبــاري 
الــذي تفضــل متابعتــه أفــادت بــان أكثــر المجــاالت اإلخباريــة تفضيا فقد تشــكلت في )المجال 
السياســي(، بمتوســط حســابي )9.47(، يليهــا )المجــال الدينــي(، بمتوســط حســابي )9.23(،، 
ثــم )المجــال الرياضــي(، بمتوســط حســابي )8.47(، ثــم )المجــال الثقافــي(، بمتوســط حســابي 
)7.76(،وأن أقــل المجــاالت اإلخباريــة تفضيــا فقــد تحــددت فــي )المجــال االقتصــادي(، 

بمتوســط حســابي )5.40(، يليــه )المجــال الفنــي(، بمتوســط حســابي )3.84(.
- ممــا يدلنــا علــى تأثيــر العوامــل الديموغرافيــة وأهمهــا الســن، حيــث يتدخــل بقــوة فــي تحديــد وترتيــب 
أولويــات المجــاالت اإلخباريــة المفضلــة مــن قبــل عينــة الدراســة، حيــث يذكــر غالبيــة عينــة 
الدراســة أن االهتمــام بالشــئون السياســية للبــاد وخاصــة بعــد ثــورة ينايــر 2011 أصبــح أمــر 
حتمــي وضــروري نظــرا لتأثيــره علــى مجــاالت الحيــاة المختلفــة بمــا فيهــا المجــال االقتصــادي 
واالجتماعــي، وان كان هــذا االهتمــام بالمجــال السياســي كان يمثــل أولويــة مــن قبــل كبــار الســن 
نظــرا للحقــب التاريخيــة التــي عايشــوها واألحــداث المختلفــة التــي تضمنتهــا، إال انــه أصبــح اآلن 
يمثــل أولويــة قصــوى لديهــم نظــرا الختــاف مامــح الحيــاة السياســية فــي مصــر، وتأثيراتهــا 
المختلفــة، وأن هــذه الفئــة العمريــة لديهــم حالــة مــن المقارنــة المســتمرة بيــن طبيعــة األحــداث 
الحاليــة واألحــداث األخــرى فــي فتــرات تاريخيــة ســابقة، فضــا عــن إدراكهــم المتقــدم ألبعــاد كل 
حــدث تمــر بــه البــاد، وقــد يرجــع ذلــك إلــى ارتباطهــم الشــديد بهــذا البلــد، وشــعورهم المســتمر 
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بالوطنيــة تجاهــه نظــرا للفتــرة العمريــة التــي قضوهــا علــى أرضــه وكانــوا جــزءا ال يتجــزأ مــن 
أحداثــه المختلفــة، وبالتالــي فاالهتمــام بهــذه الشــئون ينبــع مــن داخلهــم، باعتبــاره رد فعــل طبيعــي 

لمســتوى التعلــق الوطنــي الــذي تتســم بــه هــذه الشــريحة العمريــة.
8- من حيث طبيعة المنصات اإلخبارية التي تفضل عينة الدراسة المتابعة من خالها.

جدول )8(  “ طبيعة المنصات اإلخبارية التي ُتفضل عينة الدراسة المتابعة من خالها “.
%كالفئات

119195.5- موقع الفيس بوك.
216582.5- المواقع اإلخبارية باستخدام محركات البحث.

.(  News Apps) 37839.0- تطبيقات إخبارية 
.SMS 44221.0- خدمة الرسائل اإلخبارية النصية

53618.0- موقع جوجل بلس. 
62713.5- موقع تويتر.

.MMS 752.5- خدمة الوسائط المتعددة

 *للمبحوث الحق في اختيار أكثر من بديل 

- يتضــح مــن الجــدول الســابق أن توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفقــًا لمتغيــر » طبيعــة المنصــات 
اإلخباريــة التــي ُتفضــل المتابعــة مــن خالهــا أفــادت بــان أكثــر المنصــات اإلخباريــة تفضيــا 
جــاءت علــى الترتيــب التالــي )موقــع الفيــس بــوك(، بنســبة )95.5 %(، يليهــا )المواقــع اإلخباريــة 
 )News Apps( )باســتخدام محركات البحث(، بنســبة )82.5 %(، ثم )التطبيقات اإلخبارية
بنســبة )39.0 %( يتبعهــا خدمــة الرســائل اإلخباريــة النصيــة SMS بنســبة )21.0 %(،يلحــق 
بهــم موقعــي جوجــل بلــس، وتويتــر بنســب مئويــة )18.0 %(، )13.5%(علــى التوالــي بينمــا 
تشــكلت أقــل المنصــات اإلخباريــة تفضيــا لــدى عينــة الدراســة فــي )خدمــة الوســائط المتعــددة 

MMS(، بنســبة )2.5 %(. 

- ممــا يدلنــا علــى أن مــا يقــرب مــن إجمالــي عينــة الدراســة يفضلــون متابعــة األخبــار عبــر موقــع 
التواصــل االجتماعــي ) الفيــس بــوك ( باعتبــاره احــد منصــات المتابعــة اإلخباريــة علــى الهاتــف 
المحمــول، ممــا يعكــس أهميــة الــدور المــزدوج الــذي يقدمــه هــذا الموقــع بوصفــه موقعــا للتواصــل 
االجتماعــي فــي المقــام األول، إال أن توظيــف المؤسســات اإلعاميــة المختلفــة لــه مــن أجــل 
نشــر وبــث المحتــوى اإلخبــاري عليــه أدى إلــى إيجــاد نســبة عاليــة مــن المتابعيــن لألخبــار مــن 
خالــه، وخاصــة مــن فئــة كبــار الســن، ممــا يعكــس بــدوره طبيعــة العــرض الخبــري الــذي ال 
نمــا تشــكل األمــر فــي عــرض عــام لألخبــار ُمــزود بالتعليقــات  ُيقــدم فــي صــوره معرفيــة بحتــه، واإ
والــرؤى المختلفــة حيــال محتــوى هــذا الخبــر، وأن عنصــر التشــاركية الــذي يتوافــر خــال هــذه 
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المنصــة تحديــدا قــد عــزز مــن مســتوى المتابعــة اإلخباريــة لــدى المســتخدمين.
ــك المنصــات علــى  ــار عبــر تل ــة الدراســة األخب ــة لتلقــى عين ــة الفتــرة الزمني 9- مــن حيــث بداي

ــف المحمــول. الهات
جدول )9(  بداية الفترة الزمنية لتلقى عينة الدراسة األخبار عبر تلك المنصات على الهاتف المحمول.

%كالتوزيعم
10150.5منذ سنه:أقل من خمس سنوات.1
7437.0منذ خمس سنوات: أقل من عشرة سنوات . 2
189.0منذ عشرة سنوات فأكثر . 3
73.5ال أتذكر .4

200100المجموع

- يتضــح مــن الجــدول الســابق أن توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفقــًا لمتغيــر » بدايــة الفتــرة 
الزمنيــة فــي تلقــى األخبــار عبــر تلــك المنصــات علــى الهاتــف المحمــول “ يشــير بــان أعلــى 
معــدل للفتــرة الزمنيــة فــي تلقــى األخبــار عبــر تلــك المنصــات علــى الهاتــف المحمــول )منــذ 
ســنه: أقــل مــن خمــس ســنوات(، بنســبة )50.5%(، يليهــا )منــذ خمــس ســنوات: أقــل مــن عشــرة 
ســنوات( بنســبة )37.0%(،وأن أقــل معــدل للفتــرة الزمنيــة فــي تلقــى األخبــار عبــر تلــك 
المنصــات علــى الهاتــف المحمــول جــاءت )منــذ عشــرة ســنوات فأكثــر(، بنســبة )9 %(، فــي 
حيــن لــم يتذكــر ســبعة مبحوثيــن بدايــة الفتــرة الزمنيــة لتلقيهــم األخبــار عبــر هواتفهــم المحمولــة.

10- من حيث عدد المنصات اإلخبارية التي تحرص عينة الدراسة على متابعتها يوميًا.
جدول )10(  عدد المنصات اإلخبارية التي تحرص عينة الدراسة على متابعتها يوميًا.

%كالتوزيعم

3:215376.5منصات . 1

43417.0منصات فأكثر.2

136.5منصة واحدة.3

200100المجموع

- يتضــح مــن الجــدول الســابق أن توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفقــًا لمتغيــر » عــدد المنصــات 
اإلخباريــة التــي تحــرص عينــة الدراســة علــى متابعتهــا يوميــًا “ يشــير بــان غالبيــة عينــة 
الدراسة يحرصون على متابعة عدد )3:2منصات ( يوميا، بنسبة )76.5%(، ثم )4منصات 
فأكثــر(، بنســبة )17%(،بينمــا جــاء أقــل عــدد المنصــات اإلخباريــة التــي تحــرص عينــة 
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ــًا )منصــة واحــدة(، بنســبة )6.5 %(. ــى متابعتهــا يومي الدراســة عل
- ممــا يدلنــا علــى أن ثاثــة أربــاع عينــة الدراســة يحرصــون علــى متابعــة مــا بيــن منصتيــن إلــى 

ثــاث منصــات يوميــا، ممــا يعنــى كثافــة المتابعــة النســبية لغالبيــة عينــة الدراســة.
11- من حيث معدل استخدام عينة الدراسة لمنصة أو أكثر من تلك المنصات المفضلة.

جدول ) 11( معدل استخدام عينة الدراسة لمنصة أو أكثر من تلك المنصات المفضلة.
%العددالفئاتم
15577.5دائما (يوميا) . 1
3618.0أحياناً (أقل من ثالثة أيام ف األسبوع).2
94.5نادرا( على فترات متباعدة).3

200100المجموع
المتوسط الحسابي= 2.73

االنحراف المعياري= 0.53

- يتضــح مــن الجــدول الســابق أن مفــردات عينــة الدراســة وفقــا لعبــارة “ معــدل اســتخدامك لمنصــة 
أو أكثــر مــن تلــك المنصــات المفضلــة “ أشــارت بالمعــدل المرتفــع الســتخدام منصــة أو أكثــر 
مــن تلــك المنصــات المفضلــة، هــذا وقــد بلــغ المتوســط الحســابي )2.73( بانحــراف معيــاري 
)0.53(،فــي حيــن بلغــت نســبة )معــدل االســتخدام المرتفــع( )77.5%(، ثــم )معــدل االســتخدام 

المتوســط( نســبة )18%(، بينمــا نســبة )معــدل االســتخدام الضعيــف( )%4.5(.
- ممــا يدلنــا ان علــى أن هــذه النتيجــة ترتبــط ارتباطــا مباشــرا بنتيجــة الجــدول الســابق، حيــث ان 
عــدد المنصــات التــي تحــرص عليهــا غالبيــة عينــة الدراســة يوميــا تحــددت فــي منصتيــن إلــى 

ثــاث منصــات، ممــا أثــر بالتبعيــة المباشــرة علــى معــدل االســتخدام للمنصــات المفضلــة .
12- مــن حيــث عــدد الســاعات التــي تقضيهــا عينــة الدراســة فــي متابعــة األحــداث عبــر هــذه 

المنصــة.
جدول رقم )12(

  توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير عدد الساعات التي تقضيها في متابعة األحداث عبر هذه المنصة.
%كالتوزيعم

9447.0من ساعة إلى ثالث ساعات يومياً.1

6130.5أكثر من ثالث ساعات يومياً.2

4522.5أقل من ساعة يومياً.3

200100المجموع
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- يتضــح مــن الجــدول الســابق أن توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفقــًا لمتغيــر » عــدد الســاعات 
التــي تقضيهــا عينــة الدراســة فــي متابعــة األحــداث عبــر هــذه المنصــة “ يشــير بــان قرابــة 
متابعــة  فــي  يوميــًا(  ثــاث ســاعات  إلــى  )ســاعة  مــن  وقــت  تقضــى  الدراســة  نصــف عينــة 
األحــداث عبــر المنصــات المفضلــة، وذلــك بنســبة )47.0%(، ثــم )أكثــر مــن ثــاث ســاعات 
ــك  ــي متابعت ــي تقضيهــا ف ــل عــدد الســاعات الت ــًا(، بنســبة )30.5%( فــي حيــن جــاء أق يومي

لألحــداث عبــر هــذه المنصــة )أقــل مــن ســاعة يوميــًا(، بنســبة )22.5 %(.
- ممــا يدلنــا علــى أن تحديــد عــدد ســاعات المتابعــة اإلخباريــة علــى المنصــات المفضلــة يرجــع 
لعــدة أســباب، أولهــا طبيعــة الحالــة المهنيــة التــي يخضــع لهــا المبحــوث مــن حيــث كونــه مــازال 
يعمــل أم متقاعــد عــن العمــل، بحيــث يصبــح لديــه متســع مــن الوقــت للمزيــد مــن المتابعــة 
اإلخباريــة، ونظــرا الن نســبة 74.5 % مــن عينــة الدراســة ال يزاولــون عمــا، وبالتالــي يتوافــر 
لديهــم الوقــت الكافــي للمتابعــة المكثفــة، والتــي قــد تتعــدى الســاعتين، ثانيهــا انــه قــد أشــارت 
نســبة 95% مــن عينــة الدراســة أنهــم يتابعــون األحــداث الجاريــة عبــر الفيــس بــوك، األمــر الــذي 
يؤكــد علــى ان المتابعــة ال تتــم فــي شــكلها المجــرد حيــث أفــاد المبحوثــون أنهــم يتابعــون األخبــار 
ويقــرؤون أيضــا تعليقــات األصدقــاء عليهــا، ممــا يمثــل وقتــا إضافيــا للمتابعــة، وقــد يمتــد األمــر 
لمزيــد مــن الوقــت فــي النقــاش حــول هــذا الخبــر الكتســاب معلومــات تتعلــق بــه مــن اآلخريــن، 
وثالثهــا أن الوقــت الــذي يقضيــه المبحــوث فــي المتابعــة اإلخباريــة علــى الهاتــف تتعلــق والقــدرة 

البصريــة لديــه وعــدم وجــود إشــكاليات صحيــة تتعلــق بالقــراءة علــى الهاتــف المحمــول.
هــذه  خــال  مــن  الجاريــة  لألحــداث  الدراســة  عينــة  متابعــة  أســباب  حيــث  مــن   -13

المنصات 
جدول )13 ( أسباب متابعة عينة الدراسة لألحداث الجارية من خال هذه المنصات.

العباراتم
معارضمحايدموافق

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف 
را

نح
اال

ري
عيا

الم

%العدد%العدد%العدد

ألن المتابعة من خاللها ذات 1
19195.58410.52.940.29تكلفة بسيطة.

2
ألنها تجعلني على دراية 

مستمرة باألحداث الجارية 
فور وقوعها.

19195.56331.52.820.49

ألن الخبر يأتيني دون جهد 3
19195.552.5422.670.60مني في البحث عنه.

4
تقدم المحتوى بأشكال متنوعة 

(فيديوهات – تسجيالت – 
رابط).

18793.5115.5212.810.48
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العباراتم
معارضمحايدموافق

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف 
را

نح
اال

ري
عيا

الم
%العدد%العدد%العدد

5
ألنها تمكنني من التعرف على 
آراء اآلخرين حول األحداث 

الجارية.
18492631051.480.82

6
تمكنني من المتابعة والتعليق 
على األحداث ومشاركتها في 

آن واحد.
174871681052.950.24

ألنها تأتيني بالخبر بالشكل 7
170852211842.930.31الذي أريده

8
ألنها تدخل ضمن نشاطي 
اإللكتروني علي الهاتف 

المحمول.
14773.53919.51472.920.30

ألنها ال تتطلب توافر شبكة 9
4321.510514773.52.870.46اإلنترنت.

2.710.19المتوسط الـعام: إلجمالي البعد ”

الدراســة وفقــا إلجمالــي “ أســباب متابعــة  الســابق أن مفــردات عينــة  الجــدول  - يتضــح مــن 
لألحــداث الجاريــة مــن خــال هــذه المنصــات، أشــارت نحــو درجــة الموافقــة المرتفعــة، هــذا 

وقــد بلــغ المتوســط العــام إلجمالــي البعــد )2,71( بانحــراف معيــاري )0,19(.
- وأن توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفقــًا لمتغيــر » أســباب متابعــة األحــداث الجاريــة مــن 
خــال هــذه المنصــات” أفــادت بــان أهــم أســباب المتابعــة لألحــداث الجاريــة مــن خــال 
هــذه المنصــات تمثلــت فــي)ألن المتابعــة مــن خالهــا ذات تكلفــة بســيطة(، بمتوســط حســابي 
)2.95(، يليهــا )ألنهــا تجعلنــي علــى درايــة مســتمرة باألحــداث الجاريــة فــور وقوعهــا(، بمتوســط 

حســابي )2.94(،، ثم )ألن الخبر يأتيني دون جهد مني في البحث عنه(، بمتوســط حســابي 
)2.93(، بينمــا جــاء أقــل هــذه األســباب أهميــة فــي )ألنهــا ال تتطلــب توافــر شــبكة اإلنترنــت(، 

بمتوســط حســابي )1.48(.
- ممــا يدلنــا علــى أن درجــات الموافقــة علــى أســباب متابعــة األحــداث الجاريــة عبــر تلــك المنصــات 
تــكاد تكــون متســاوية فيمــا يتعلــق باألســباب الثاثــة التاليــة)ألن المتابعــة مــن خالهــا ذات تكلفــة 
بســيطة(، )ألنهــا تجعلنــي علــى درايــة مســتمرة باألحــداث الجاريــة فــور وقوعهــا(، )ألن الخبــر 

يأتينــي دون جهــد منــي فــي البحــث عنــه(، ويمكــن تفســير هــذه األســباب علــى النحــو التالــي: 
       أن عامــل تكلفــة الخدمــة اإلخباريــة كأحــد عوامــل قبــول عينــة الدراســة للمتابعــة عبــر تلــك 
المنصــات، والــذي طرحــه نمــوذج قبــول الخدمــات اإلخباريــة علــى الهاتــف المحمــول، قــد تأكــد 
مــن خــال دافعيــة عينــة الدراســة للمتابعــة تحديــدا عبــر منصــات بعينهــا، وبالتالــي نجــد أن نســبة 
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95% مــن عينــة الدراســة تتابــع األخبــار عبــر موقــع الفيــس بــوك الــذي يمثــل إحــدى المنصــات 
المجانيــة فــي إطــار االشــتراك العــام فــي خدمــات شــبكة االنترنــت، وبمراجعــة الدخــل الشــهري 
لغالبيــة عينــة الدراســة نجــد أن 42.5% مــن عينــة الدراســة يحصلــون علــى دخــل شــهري يتــراوح 
مــا بيــن) 2000- 4000جنيــه( شــهريا، وان الغالبيــة العظمــى مــن عينــة الدراســة متقاعديــن 
بخــاف بعــض المبحوثيــن الذيــن يزاولــون أعمــاال أو يديــرون أنشــطة تجاريــة، ممــا يجعــل 
عنصــر التكلفــة الماديــة عمــل حيــوي وأساســي فــي قبــول هــذه الخدمــات خاصــة فيمــا يتعلــق 
بالســياق الــذي يعيشــه المبحوثــون بحكــم انتمائهــم لمرحلــة التقــدم فــي العمــر، أمــا بشــأن الســبب 
الخــاص بــأن هــذه المنصــات تجعــل المســتخدم علــى درايــة مســتمرة باألحــداث الجاريــة فقــد 
يتعلــق األمــر بإفــادة 81.7% مــن عينــة الدراســة بأنهــم يحرصــون علــى متابعــة األحــداث الجاريــة 
فــي هــذه المرحلــة العمريــة ليعرفــون مــا يــدور حولهــم، وان ميزتــي اإلتاحــة المســتمرة وســهولة 
الوصــول للمحتــوى اإلخبــاري عبــر الهاتــف المحمــول مــن واقــع تواجــد الهاتــف مــع المســتخدم 
أينمــا كان وفــي أي وقــت كمــا أشــارت بذلــك غالبيــة عينــة الدراســة قــد ُيمكــن المســتخدمين مــن 

أن يكونــوا علــى درايــة المســتمرة باألحــداث الجاريــة فــور وقوعهــا.
14- مــن حيــث طبيعــة المصــادر اإلخباريــة التــي تتابعهــا عينــة الدراســة عبــر المنصــات 

المختلفة على الهاتف المحمول. 
جدول )14( طبيعة المصادر اإلخبارية التي تتابعها عينة الدراسة عبر المنصات المختلفة على الهاتف المحمول

%كالفئات
1- الصحف

116884.00-اليوم السابع.
26130.50-المصري اليوم.

35025.05-الوطن.
43618.00-األهرام.
52110.50-الشروق.
6147.00-الفجر.

794.50-األخبار.
873.50-الوفد.

942.00-الجمهورية.
1031.50-الدستور.

2- قنوات تليفزيونية
b-b-c-111959.50 عربي.

22613.00-الحياة.

32512.50-صدى البلد.

42311.50-النهار.
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%كالفئات
.M-B-C-52211.00
6199.50-األولى.

7189.00-اكسترا نيوز.
8157.50-العربية.
9147.00-الحدث.

10136.50-النيل لألخبار.
11105.00- مكملين.

3- مواقع إلكترونية 
115075.00-مصراوي.
23115.50-أخبارك.

33015.00-بوابة نيوز.
42512.50-يالكورة.

5126.00-جماهير األهلي المصري.
6115.50-بوابة األهرام.
710.5-في الجول.

4- وكاالت أنباء
112964.50-الشرق األوسط.

2157.50-رويترز.
363.00-األناضول.

452.50-أونا.
5- شبكات إخبارية

14422.00-رصد.
.sky news -2115.50

394.50-العالم.

484.00-نبض.

 *للمبحوث الحق في اختيار أكثر من بديل

الدراســة عبــر  تتابعهــا عينــة  التــي  المصــادر اإلخباريــة  تعــدد  الســابق  الجــدول  يتضــح مــن   -
التاليــة: الفئــات  تضمنــت  والتــي  المحمــول  الهاتــف  علــى  المختلفــة  المنصــات 

1- الصحف 
المصــادر  طبيعــة  لمتغيــر »  وفقــًا  الدراســة  عينــة  مفــردات  توزيــع  أن  إلــى  البيانــات  تشــير   -
اإلخباريــة التــي تتابعهــا عبــر المنصــات المختلفــة علــى الهاتــف المحمــول والمتمثلــة فــي 
الصحــف، حيــث جــاءت صحيفــة )اليــوم الســابع(، بنســبة )84.00%(، يليهــا )المصــري اليــوم(، 
بنســبة )30.50%(. ثــم )الوطــن(، بنســبة )25.05%(،فــي حيــن جــاءت أقــل مصــادر المتابعــة 
والمتمثلــة فــي الصحــف عبــر المنصــات المختلفــة علــى الهاتــف المحمــول فــي صحيفــة 
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)الجمهوريــة(، بنســبة )2.00%(. ثــم )الدســتور(، بنســبة )%1.50(.
- ممــا يدلنــا علــى أن غالبيــة عينــة الدراســة تتابــع األخبــار التــي تصــدر عــن جريــدة اليــوم الســابع 
ســواء فــي إصدارهــا المطبــوع أو االلكترونــي، وهــو األمــر الــذي جــاء بعكــس مــا كان متوقعــا، 
حيــث يميــل جمهــور المتابعيــن مــن فئــة كبــار الســن إلــى التمســك بمتابعــة الصحــف القوميــة 
وليســت الخاصــة لمــا لهــا مــن اثــر اعتيــادي ونفســي عليهــم حيــث أنهــم كانــوا يتابعونهــا منــذ فتــرة 

طويلــة مــن أعمارهــم.
2- قنوات تليفزيونية

- جــاء توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفقــًا لمتغيــر » طبيعــة المصــادر اإلخباريــة التــي تتابعهــا 
عبــر المنصــات المختلفــة علــى الهاتــف المحمــول والمتمثلــة فــي قنــوات تليفزيونيــة، حيــث 
تصــدرت هــذه القنــوات قنــاة )BBC عربــي(، بنســبة )59.50%(، يليهــا قناة)الحيــاة(، بنســبة 
)13.00 %(. ثــم )صــدى البلــد(، بنســبة )12.50%(، بينمــا جــاءت أقــل مصــادر المتابعــة 

والمتمثلــة فــي قنــوات تليفزيونيــة عبــر المنصــات المختلفــة علــى الهاتــف المحمــول فــي قنــاة 
)النيــل لألخبــار(، بنســبة )6.50 %(. ثــم قناة)مكمليــن(، بنســبة )5.00 %(.

- ممــا يدلنــا علــى أن قنــاة )BBC عربــي ( باعتبارهــا إحــدى القنــوات التليفزيونيــة الخاصــة، قــد 
حــازت علــى أعلــى نســب اختيــار عينــة الدراســة بيــن القنــوات التليفزيونيــة الحكوميــة والخاصــة، 
حيــث أفــاد المبحوثــون أنهــم كانــوا يتابعونهــا علــى التليفزيــون قبــل تقديــم خدماتهــا االلكترونيــة 
علــى الهاتــف المحمــول، وان مــن أهــم األســباب تفضيــل عينــة الدراســة لهــذه القنــاة هــو المتابعــة 
 BBCالســابقة لمحتواهــا اإلعامــي خــال االســتماع، إلــى ذاك المحتــوى، عبــر إذاعــة راديــو

منــذ ســنوات ســابقة. 
3- مواقع إلكترونية 

- أشــار توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفقــًا لمتغيــر » طبيعــة المصــادر اإلخباريــة التــي تتابعهــا 
عبــر المنصــات المختلفــة علــى الهاتــف المحمــول والمتمثلــة فــي المواقــع اإللكترونيــة إلــى 
تصــدر موقــع )مصــراوي(، بنســبة )75.00 %(، يليــه موقــع )أخبــارك(، بنســبة )15.50 %(. 
ثــم )البوابــة نيــوز(، بنســبة )15.00 %(، فــي حيــن أن أقــل مصــادر المتابعــة والمتمثلــة فــي 
المواقــع اإللكترونيــة عبــر المنصــات المختلفــة علــى الهاتــف المحمــول تمثلــت فــي )بوابــة 

األهــرام(، بنســبة )5.50 %(. ثــم موقــع )فــي الجــول(، بنســبة )0.5 %(.
- وقــد تمثلــت أهــم األســباب التــي دفعــت ثاثــة أربــاع عينــة الدراســة إلــى متابعــة األخبــار عبــر 
موقــع مصــراوي اإلخبــاري فــي أنــه يتســم بالتدفــق اإلخبــاري المســتمر خــال خدماتــه االلكترونيــة 
المختلفــة ســواء عبــر خدمــة الرســائل اإلخباريــة أو مــن خــال أخبــاره العاجلــة علــى تطبيــق 
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نبــض اإلخبــاري أو صفحاتــه اإلخباريــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وقــد افــاد بعــض 
المبحوثيــن أن موقــع مصــراوي مــن أوائــل المصــادر اإلخباريــة التــي قامــت بعــرض إعانــات 
االشــتراك بخدماتهــا المجانيــة علــى الهاتــف المحمــول لمتابعــي األخبــار المختلفــة عبــر منصــات 

الهاتــف .
4- وكاالت أنباء

- جــاء توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفقــًا لمتغيــر » طبيعــة المصــادر اإلخباريــة التــي تتابعهــا 
عبــر المنصــات المختلفــة علــى الهاتــف المحمــول والمتمثلــة فــي وكاالت األنبــاء، حيــث 
حــاز اختيــار وكالــة أنبــاء )الشــرق األوســط(، نســبة )64.50%(، يليهــا وكالــة أنباء)رويتــرز(، 
بنســبة )7.50 %( بينمــا جــاءت أقــل مصــادر المتابعــة والمتمثلــة فــي وكاالت األنبــاء عبــر 
المنصــات المختلفــة علــى الهاتــف المحمــول فــي وكالــة )األناضــول(، بنســبة )3.00 %(. ثــم 

وكالة)اونــا(، بنســبة )2.50 %(.
- ووفقــا لرؤيــة عينــة الدراســة ألســباب متابعــة األخبــار التــي تصــدر عــن وكالــة أنبــاء الشــرق 
األوســط، فــي أنهــا الوكالــة الرســمية الوحــداء داخــل مصــر وان كثيــرا مــن المؤسســات الصحفيــة 
تأخــذ عنهــا بعــض األخبــار المنشــورة ســواء مــا يتعلــق باألحــداث العربيــة أو الدوليــة، كمــا أنهــا 

تحظــى لديهــم بدرجــة عاليــة مــن المصداقيــة. 
5- شبكات إخبارية

- يتضح لنا من الجدول السابق أن توزيع مفردات عينة الدراسة وفقًا لمتغير » طبيعة المصادر 
اإلخباريــة التــي تتابعهــا عبــر المنصــات المختلفــة علــى الهاتــف المحمــول والمتمثلــة فــي 
الشــبكات اإلخباريــة، حيــث تــم اختيــار عينــة الدراســة لشــبكة )رصــد(، بنســبة )22.00 
%(، يليهــا شــبكة ســكاى نيــوز)sky news(، بنســبة )5.50 %(،وأن أقــل مصــادر المتابعــة 
والمتمثلــة فــي الشــبكات اإلخباريــة عبــر المنصــات المختلفــة علــى الهاتــف المحمــول، 

تمثلــت فــي شــبكة )العالــم(، بنســبة )4.50 %(. ثــم شــبكة )نبــض(، بنســبة )4.00 %(.
 - مما يدلنا على أن شبكة رصد هي أكثر الشبكات اإلخبارية متابعة من قبل عينة الدراسة 
      حيــث أوضــح المبحوثــون أنهــم لــم يكــن لديهــم المعرفــة بمفهــوم الشــبكة اإلخباريــة التــي 
تقــدم خدماتهــا اإلخباريــة عبــر الهاتــف المحمــول، وان أول فرصــة لتفهــم هــذا األمــر جــاء مــن 
خــال شــبكة رصــد اإلخباريــة التــي ظهــرت فــي أعقــاب ثــورة 25 ينايــر 2011،وكانــت تقــدم 
خدماتهــا فــي إطــار صفحاتهــا اإلخباريــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي وخاصــة الفيــس 
بــوك، ممــا يؤكــد علــى العوامــل النفســية لــدى المســتخدمين والتــي تتحكــم فــي اختيــار المصــادر 
اإلخباريــة التــي يريــدون متابعتهــا، وعلــى الجانــب األخــر فقــد أكــدت نســبة قليلــة مــن المبحوثيــن 
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أنهــم قامــوا باختيــار بعــض المصــادر اإلخباريــة بشــكل عشــوائي، ثــم تــم تثبيــت قــرار االختيــار 
والمتابعــة حتــى اآلن، وقــد تحــددت بوجــه عــام األســباب التــي دفعــت عينــة الدراســة إلــى متابعــة 
عينــة الدراســة لمصــادر إخباريــة بعينهــا فــي )الثقــة فــي أخبــار هــذا المصــدر- اإلرســال الفــوري 

للخبــر- التكلفــة المناســبة- المتابعــة الســابقة.
15- من حيث كيفية مطالعة عينة الدراسة للمحتوى الذي ُيقدم عبر المنصات اإلخبارية.

جدول )15(  كيفية مطالعة عينة الدراسة للمحتوى الذي ُيقدم عبر المنصات اإلخبارية.
%كالتوزيعم

9145.50األمر يرتبط بأهمية الخبر بالنسبة لى.1

4623.00أهتم بقراءة تفاصيل األخبار.2

4120.50اكتفي بقراءة العناوين.3

126.00أكتفي بقراءة مقدمة الخبر . 4

105.00أكتفي بقراءة العنوان والمقدمة.5

200100المجموع

ــًا لمتغيــر » كيفيــة مطالعــة  - يتضــح مــن الجــدول الســابق أن توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفق
المحتــوى الــذي يقــدم إليهــم عبــر تلــك المنصــات “ يشــير بــأن أهــم آليــات مطالعــة المحتــوى 
جــاءت في)األمــر يرتبــط بأهميــة الخبــر بالنســبة لــى(، بنســبة )45.50 %(، يليــه )أهتــم بقــراءة 
 20.50( بنســبة  العناويــن(،  بقــراءة  )اكتفــي  ثــم   .)% 23.00( بنســبة  األخبــار(،  تفاصيــل 
%(.بينمــا تمثلــت أقــل تلــك اآلليــات أهميــة فــي )أكتفــي بقــراءة العنــوان والمقدمــة(، بنســبة )5.00 

.)%
- ممــا يدلنــا علــى أن أهميــة المحتــوى المقــدم هــي الدافــع الرئيــس لتحديــد كيفيــة مطالعــة المحتــوى 
المقــدم، وان المتابعيــن بوجــه عــام ال يميلــون إلــى تحديــد كيفيــة بعينهــا يطالعــون مــن خالهــا 
المحتــوى اإلخبــاري، ممــا يعكــس اختــاف الــرؤى فيمــا بينهــم بشــأن هــذا األمــر، وقــد يرجــع هــذا 
االختــاف إلــى تنــوع االهتمامــات الشــخصية التــي تتعلــق بتنــوع الفــروق الفرديــة بيــن األشــخاص 
وأن كل منــا لديــه مدخــات شــخصية مختلفــة كمــا أفــاد علمــاء النفــس)34(، وبالنظــر إلــى طبيعــة 
المتابعيــن مــن كبــار الســن فــان المســالة بالنســبة لهــم قــد تتعــدى حــد الفــروق الفرديــة أي حــد 
الســياق الــذي يعيشــه، فقــد يرتبــط ذلــك بكونــه متقاعــدا أو مــازال يمــارس عملــه، حيــث ان الــذي 
يعمــل قــد ال يكــون لديــه الوقــت لقــراءة العناويــن والمقدمــة ومتابعــة تفاصيــل الخبــر، أيضــا مــن 
ناحيــة أخــرى قــد تفــرض الظــروف الصحيــة الخاصــة بكبــار الســن، عــدم متابعــة التفاصيــل 
طالــة القــراءة علــى الهاتــف المحمــول، أو مــن الناحيــة النفســية كمــا أفــاد بعــض المبحوثيــن،  واإ
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حيــث ال يحتملــون متابعــة تفاصيــل األخبــار التــي تؤثــر علــى حالتهــم النفســية كمــا أشــارت إحــدى 
النتائــج الســابقة. 

16- مــن حيــث أســباب اكتفــاء عينــة الدراســة بقــراءة عناويــن المحتــوى التــي ُتقــدم إليهــم عبــر 
تلــك المنصــات.

جدول )16( توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير أسباب االكتفاء بقراءة عناوين المحتوى التي ُتقدم إليهم عبر تلك 
المنصات.

%كالتوزيعم

1434.10أحب أن أعرف أهم ما في الخبر.1

1126.80العناوين توضح مدى أهمية الخبر لدى.2

717.10ليس لدى وقت لمتابعة التفاصيل.3
614.60قراءة التفاصيل ترهق نظري .4

37.30أشعر بالملل أثناء قراءة التفاصيل.5

41100المجموع

-  يتضــح مــن الجــدول الســابق أن توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفقــًا لمتغيــر » أســباب االكتفــاء 
بقــراءة عناويــن المحتــوى التــي ُتقــدم إليهــم عبــر تلــك المنصــات “ يشــير بــان أهــم أســباب 
االكتفــاء بقــراءة عناويــن المحتــوى تمثلــت فــي )أحــب أن أعــرف أهــم مــا فــي الخبــر(، بنســبة 
)34.10%(، يليــه )العناويــن توضــح مــدى أهميــة الخبــر لــدى(، بنســبة )26.80%(. ثــم )ليــس 

لــدى وقــت لمتابعــة التفاصيــل(، بنســبة )17.10%(،وأخيــرا ) قــراءة التفاصيــل ترهــق نظــري( 
بنســبة )14.60%(أمــا بشــأن أقــل تلــك األســباب أهميــة لــدى عينــة الدراســة فقــد تمثلــت فــي 

)أشــعر بالملــل أثنــاء قــراءة التفاصيــل(، بنســبة )%7.30(.
- ممــا يدلنــا علــى األســباب الصحيــة والنفســية والعمليــة، التــي قــد تخــص المتابعيــن مــن كبــار 
الســن قــد تتســبب فــي اكتفــاء المتابعيــن بقــراءة عناويــن األخبــار التــي تــرد لهــم عبــر المنصــات 
اإلخباريــة، ومــن ناحيــة أخــرى فقــد ترجــع هــذه النتيجــة إلــى هنــاك العديــد مــن المســتخدمين بوجــه 
عــام بغــض النظــر عــن المرحلــة العمريــة التــي ينتمــون إليهــا، يعتبــرون قــراء متعجليــن ويريــدون 
أن يعرفــوا أهــم مــا فــي الخبــر مــن خــال قــراءة العنــوان، وهــم غالبــا األشــخاص الذيــن يفضلــون 
االشــتراك فــي خدمــة الرســائل اإلخباريــة، أو ممــن يفضلــون مطالعــة عناويــن األخبــار عبــر 
إشــعارات الرســائل العاجلــة Push Notificationsألخبــار التطبيقــات اإلخباريــة الُمحملــة علــى 

الهاتــف المحمــول .
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17- مــن حيــث طبيعــة الفنــون الصحفيــة التــي ُتفضــل عينــة الدراســة متابعتهــا عبــر تلــك 
المنصــات .

جدول )17( يوضح« الفنون الصحفية التي ُتفضل عينة الدراسة متابعتها عبر تلك المنصات “.

المتوسط الفئات
الحسابي

االنحراف 
المعياري

18.970.30- حسب طبيعة المادة أو الموضوع.
28.710.63- أخبار.
37.640.89- مقاالت.

47.641.027- جميع ما سبق.
57.610.98- قصص إنسانية.

66.671.49- تحقيقات.

76.191.49- حوارات.
86.131.24- كاريكاتير.

95.932.01- تقارير.

 *للمبحوث الحق في اختيار أكثر من بديل مع الترتيب
- يتضــح مــن الجــدول الســابق أن توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفقــًا لمتغيــر » طبيعــة الفنــون 
الصحفيــة التــي ُتفضــل متابعتهــا عبــر تلــك المنصــات أفــادت بــان أهــم الفنــون الصحفيــة المفضلــة 
ترتبــط و طبيعــة المــادة أو الموضــوع الُمقــدم، بمتوســط حســابي )8.97(، يليهــا )األخبــار(، بمتوســط 
حســابي )8.71(، ثــم )المقــاالت، جميــع مــا ســبق(، بمتوســط حســابي )7.64(،بينمــا جــاءت أقــل 
تلــك المجــاالت أهميــة في)الكاريكاتيــر(، بمتوســط حســابي )6.13(، يليــه )التقاريــر(، بمتوســط 

حســابي )5.93(.
 ممــا يدلنــا علــى أن أهميــة المحتــوى الخبــري هــي الدافــع الرئيــس لعينــة الدراســة نحــو مطالعــة 
خبــر بعينــه كمــا أشــارت النتائــج الســابقة، وأيضــا طبيعــة الفــن الصحفــي الُمقــدم مــن خالــه هــذا 
المحتــوى، وبالتالــي لــم ترتبــط عينــة الدراســة بمــواد الــرأي مثــل المقــاالت أو التحقيقــات وغيرهــم مــن 
الفنــون الصحفيــة، ومــن ناحيــة أخــرى نجــد ان األســباب الصحيــة والنفســية وأيضــا العمليــة يمكــن ان 
تلعــب دورا فــي عــدم اقتصــار المتابعــة علــى فنــون بذاتهــا، وان األمــر يخضــع لعنصــر األهميــة فقــط، 
حتــى وان اختلفــت المســألة عمــا كانــت مــن قبــل حيــث أفــاد بعــض المبحوثيــن، أنهــم كانــوا يتابعــون 
فنــون بعينهــا مثــل التحقيقــات والحــوارات ولكــن مــع تغيــر معطيــات المرحلــة العمريــة فقــد اختلفــت 
خيــارات المطالعــة، األمــر الــذي قــد يختلــف مــن مبحــوث آلخــر وفقــا لمــدى تأثيــر خصائــص المرحلــة 

العمريــة عليــه، وأيضــا طبيعــة الســياق الــذي يعيشــه المبحــوث.
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18- مــن حيــث األشــكال التــي تفضــل عينــة الدراســة أن تســتقبل عليهــا المحتــوى الخبــري 
المقــدم.

جدول )18(  األشكال التي ُتفضل عينة الدراسة أن تستقبل عليها المحتوى الخبري الُمقدم.
%كالتوزيعم
8643.00مرئي مسموع ( الفيديو كليب اإلخباري).1
6532.50األشكال السابقة جميعها.2
4020.00الخبر المكتوب.3
94.50الخبر المسموع.4

200100المجموع

- يتضــح مــن الجــدول الســابق أن توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفقــًا لمتغيــر » األشــكال التــي 
ــة  ــدم “ يشــير بــان أهــم األشــكال المفضل ــري الُمق ــوى الخب تفضــل أن تســتقبل عليهــا المحت
تشــكلت في)مرئــي مســموع) الفيديــو كليــب اإلخبــاري(، بنســبة )43.00 %(، يليــه )األشــكال 
الســابقة جميعهــا(، بنســبة )32.50 %(. ثــم )الخبــر المكتــوب(، بنســبة )20.00 %(، بينمــا 
ــة الدراســة في)الخبــر المســموع(، بنســبة )4.50 %(. ــدى عين تمثلــت أقــل األشــكال تفضيــا ل

- ممــا يدلنــا علــى أن قرابــة نصــف عينــة الدراســة تفضــل اســتقبال الخبــر الرقمــى فــي الشــكل 
المرئــي المســموع) الفيديــو كليــب(، حيــث أشــار المبحوثــون أن اإلكثــار مــن قــراءة الكلمــات 
المكتوبــة علــى الهاتــف قــد تتســبب فــي إرهــاق البصــر، خاصــة مــع تأثــر النظــر فــي هــذه 
المرحلــة العمريــة، فضــا عــن أن الفيديــو كليــب اإلخبــاري يحــرك الحــواس جميعهــا ويجعــل 
المتلقــي أكثــر تركيــزا فــي الخبــر واقــل عرضــه للتشــويش، كمــا أنــه ُيثَبــت المحتــوى فــي الذاكــرة 
أكبــر فتــرة ممكنــه، وأضــاف المبحوثــون أيضــا أن عــرض المحتــوى الخبــري عبــر هــذا الشــكل 

يضفــي المزيــد مــن عنصــر المصداقيــة علــى الخبــر الُمقــدم .
سابعا:الخاصة والتوصيات

ســعت هــذه الدراســة الميدانيــة إلــى الكشــف عــن خصائــص المتابعــة اإلخباريــة لــدى جمهــور 
المســتخدمين مــن فئــة كبــار الســن عبــر النوافــذ والبوابــات اإلخباريــة علــى الهاتــف المحمــول والتــي 
قــد تتشــكل فــي منصــات عــدة مثــل ) مواقــع إخباريــة، تطبيقــات إخباريــة، خدمــة رســائل إخباريــة، 
خدمــة وســائط متعــددة، صفحــات إخباريــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مثــل فيســبوك، تويتــر( 
مــن خــال رصــد أســباب المتابعــة اإلخباريــة لكبــار الســن علــى الهاتــف المحمــول، وذلــك مــن خــال 
تطبيــق اســتمارة اســتقصاء علــى عينــة عمديــة مكونــه مــن 200 مبحــوث مــن كبــار الســن، وقــد 

توصــل هــذا البحــث إلــى عــدة نتائــج تشــكلت فــي: 
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3- تمثلــت المجــاالت اإلخباريــة المفضلــة لــدى عينــة الدراســة فــي )المجــال السياســي(، بمتوســط 
حسابي )9.47(، يليها )المجال الديني(، بمتوسط حسابي )9.23(،، ثم )المجال الرياضي(، 

بمتوســط حســابي )8.47(، وأخيرا )المجال الثقافي(، بمتوســط حســابي )7.76(.
4- جــاءت المنصــات اإلخباريــة المفضــل متابعتهــا مــن قبــل عينــة الدراســة علــى الترتيــب التالــي 
محــركات  باســتخدام  اإلخباريــة  )المواقــع  يليهــا   ،)%  95.5( بنســبة  بــوك(،  الفيــس  )موقــع 
البحــث(، بنســبة )82.5 %(، ثــم )التطبيقــات اإلخباريــة )News Apps( بنســبة )39.0 %( 
يتبعهــا خدمــة الرســائل اإلخباريــة النصيــة SMS بنســبة )21.0 %(،يلحــق بهــم موقعــي جوجــل 

بلــس، وتويتــر بنســب مئويــة )18.0 %(، )13.0%(علــى التوالــي.
5- حــرص نســبة )76.5%(مــن عينــة الدراســة علــى متابعــة عــدد مــن 3:2منصــات إخباريــة 
بمعــدل يومــي، بينمــا حــرص نســبة )17%( مــن ذات العينــة علــى المتابعــة اليوميــة خــال 

فأكثــر(. )4منصــات 

7- أفــادت عينــة الدراســة بــان أهــم أســباب المتابعــة لألحــداث الجاريــة مــن خــال هــذه المنصــات 
تمثــل فــي أن المتابعــة مــن خالهــا تتســم بانخفــاض التكلفــة، وذلــك بمتوســط حســابي )2.95(، 
يليــه )ألنهــا تجعــل المتابعيــن علــى درايــة مســتمرة باألحــداث الجاريــة فــور وقوعهــا(، بمتوســط 

حســابي )2.94(.
8- تعــددت طبيعــة المصــادر اإلخباريــة التــي أشــارت إليهــا عينــة الدراســة فــي متابعتهــا اإلخباريــة 
علــى الهاتــف المحمــول وذلــك علــى أكثــر مــن مســتوى) الصحــف- القنــوات التليفزيونيــة- 
المواقــع االلكترونيــة- وكاالت األنبــاء- الشــبكات اإلخباريــة(، وفيمــا يتعلــق بالصحــف، فقــد 
حــازت جريــدة اليــوم الســابع علــى النســبة األكبــر مــن تفضيــات غالبيــة عينــة الدراســة وذلــك 
 BBC( لـــقناة المبحوثيــن  بينمــا مثلــت نســبة )59.50%( مــن متابعــة  بنســبة )%84.00(، 
عربــي(، فــي إطــار متابعتهــم للقنــوات التليفزيونيــة، فــي حيــن تصــدر موقــع )مصــراوي( المواقــع 
االلكترونيــة التــي يتابعهــا المبحوثــون وذلــك بنســبة )75.00 %(، وعلــى الجانــب األخــر حــاز 
اختيــار نســبة )64.50%( مــن عينــة الدراســة لوكالــة أنبــاء الشــرق األوســط فــي إطــار وكاالت 
األنبــاء العربيــة والعالميــة، أمــا بشــأن الشــبكات اإلخباريــة فقــد كانــت شــبكة رصــد مــن أكثــر 
الشــبكات اإلخباريــة متابعــة مــن قبــل متابعــي األخبــار عبــر تلــك الشــبكات باعتبارهــا إحــدى 

المنصــات اإلخباريــة علــى الهاتــف المحمــول
المبحوثيــن بتحديــد كيفيــة بعينهــا، يطالعــون مــن خالهــا  قيــام  النتائــج عــن عــدم  9- أســفرت 
نمــا ارتبــط األمــر بمــدى األهميــة التــي  المحتــوى الخبــري عبــر منصــات الهاتــف المحمــول، واإ
يمثلهــا هــذا المحتــوى بالنســبة إليهــم، وقــد تأكــد ذلــك وفقــا لرؤيــة مــا يقــرب مــن نصــف عينــة 

الدراســة. 
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11- تحــددت األشــكال التــي تفضــل عينــه الدراســة اســتقبال المحتــوى الخبــري الُمقــدم إليهــا مــن 
يليــه  بنســبة )43.00 %(،  كليــب(،  )الفيديــو  مســموع(  )مرئــي  فــي  المنصــات  تلــك  خــال 
)األشــكال الســابقة جميعهــا(، بنســبة )32.50 %(. ثــم )الخبــر المكتــوب(، بنســبة )20.00 %(.

وبناء على هذه النتائج فإن الدراسة توصى ببعض المقترحات التالية:
1- تفعيــل المســح اإلحصائــي لبيانــات مســتخدمي الشــبكات المختلفــة علــى الهاتــف المحمــول، 
وخاصــة مــن فئــة كبــار الســن مــن أجــل التوظيــف األمثــل لاســتفادة مــن الخدمــات اإلخباريــة 

وغيرهــا وفقــا لمــا يتناســب والفئــات العمريــة للمســتخدمين.
2- مراعــاة جانــب العــروض التســويقية والترويجيــة للخدمــات اإلخباريــة المقدمــة للمتابعيــن مــن 
فئــة كبــار الســن، فضــا عــن األخــذ فــي االعتبــار طــرح أنظمــة تســعيرية مختلفــة لاشــتراك 
فــي الخدمــات اإلخباريــة علــى كافــة أشــكالها) المرئــي والمســموع والمقــروء(، بمــا يتناســب واقــل 
دخــل ألصحــاب المعاشــات، وذلــك وفقــا ألحــدث إحصائيــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة 

واإلحصــاء.
3- ضــرورة العمــل علــى تصميــم تطبيــق إخبــاري خــاص بالمســتخدمين مــن فئــة كبــار الســن يتســم 
بالمزيــد مــن اليســر فــي التفاعــل مــع المحتــوى اإلخبــاري المقــدم، وأن يتســم أيضــا بخصائــص 
تكنولوجيــة فريــدة مــن حيــث تكبيــر فونــت الخــط إذا لــزم األمــر، وكذلــك تحويــل الخبــر إلــى خبــر 
مســموع عنــد الضغــط علــى رمــز الســماعة، فضــا عــن ضــرورة توافــر أيقونــه تتيــح الفرصــة 
أمــام المســتخدمين لانتقــال إلــى اليوتيــوب لمتابعــة الحــدث بشــكل مرئــي، وذلــك فــي حــال عــدم 
توافــر الفيديــو كليــب اإلخبــاري علــى صفحــة التطبيــق، مــع مراعــاة األلــوان المســتخدمة أثنــاء 

العــرض الخبــري حتــى ال تمثــل مصــدرا إلزعــاج المتلقيــن.
4- ُيوصــى أيضــا بالعمــل علــى تصميــم خدمــة رســائل إخباريــة تحــوى ذات الخصائــص الســابقة 
مــن اجــل الحفــاظ علــى مســتوى المتابعــة اإلخباريــة لــدى المتلقيــن ممــن ال يتوافــر لديهــم إمكانيــة 
االشــتراك فــي خدمــات االنترنــت، ومــع ضــرورة مراعــاة تضميــن الخدمــة لكيفيــة إزالــة الرســالة 
بعــد قراءتهــا حتــى ال يتســبب ازدحــام ذاكــرة الجهــاز بالرســائل فــي توقــف التدفــق اإلخبــاري 

للرســائل األخــرى لــدى المســتخدم دون علمــه بذلــك.
5- ُيرجــى تصميــم محتــوى خبــري خــاص بــكل مصــدر إخبــاري علــى حــدا يتضمــن الموضوعــات 
والقضايــا التــي تهُــم هــذه الفئــة تحديــدا، وذلــك قــد يأتــي إمــا فــي إطــار التطبيــق التقنــي الُمصمــم 
لهــم بشــكل خــاص كمــا ُذكــر ســلفا، والــذي يمكــن أن يطلــق عليــه اســم)خبراء الحيــاة( بــدال 
مــن اســتخدام مصطلــح المعاشــات فــي مســميات التطبيقــات الخاصــة بهــم مراعــاة لشــعورهم 
والحساســية الشــديدة التــي يتســمون بهــا فــي هــذه المرحلــة العمريــة، أو فــي إطــار باقــة إخباريــة 
خاصــة بهــم تشــتمل علــى كافــة المصــادر اإلخباريــة التــي تُبــث األخبــار، التــي تدخــل فــي إطــار 
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اهتمامــات كبــار الســن علــى المســتوى االجتماعــي والصحــي واالقتصــادي والدينــي وغيــر ذلــك، 
ومــع المزيــد مــن التبســيط والوضــوح فــي عــرض المحتــوى الخبــري.

6- فــي إطــار خصائــص عمليــة المتابعــة اإلخباريــة لــدى جمهــور المســتقبلين مــن فئــة كبــار الســن، 
ُيرجــى مــن أعضــاء المجلــس األعلــى لتنظيــم اإلعــام تقييــم ومتابعــة األداء اإلعامــي لكافــة 
المصــادر التــي توفــر خدماتهــا اإلخباريــة عبــر منصــات الهاتــف المحمــول، فضــا عــن متابعــة 
تنفيــذ االســتراتيجيات، واآلليــات التــي قــد تتخذهــا تلــك المصــادر، بنــاء علــى التوصيــات ســالفة 

الذكــر، فــي تحقيــق أعلــى معــدالت المتابعــة اإلخباريــة لــدى كبــار الســن .
مــن  التواصــل  مــن  فئاتهــم  اختــاف  علــى  المتابعيــن  ُيمكــن  ســاخن  خــط  بتوفيــر  يوصــى   -7
أعضــاء المجلــس األعلــى لتنظيــم اإلعــام، بحيــث يتــم إدراجــه خــال الخدمــات المقدمــة، وذلــك 
لتقديــم شــكاوى المتابعيــن فيمــا يتعلــق باإلباغــات عــن األخبــار الكاذبــة التــي قــد تبثهــا بعــض 
المصــادر اإلخباريــة، فضــا عــن إتاحــة الفرصــة أمــام المتابعيــن لتقييــم الخدمــات اإلخباريــة 

المقدمــة لهــم عبــر الهاتــف المحمــول.
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