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دوافع استخدام كبار السن للفيس بوك

دوافع استخدام كبار السن للفيس بوك واالشباعات املتحققة
د .أمحد عبد الستار حسني
رئاسة جامعة دياىل
المستخلص

يأتـــي هـــذا البحـــث ليعالـــج موضـــوع دوافع اســـتخدام كبـــار الســـن للفيس بوك واالشـــباعات
المتحققـــة  ،والـــذي حـــدد الباحـــث اشـــكاليته بتســـاؤل رئيـــس وهـــو مـــا دوافـــع كبـــار الســـن في
اســـتخدام الفيـــس بـــوك ومـــا االشـــباعات المتحققة من جـــراء االســـتخدام ؟ ويهـــدف البحث الى
معرفـــة عـــادات وانماط اســـتخدام كبار الســـن للفيس بـــوك والوقوف على ابرز دوافع كبار الســـن
فـــي اســـتخدامهم للفيـــس بـــوك  ،فضالً عـــن تحديد ابرز االشـــباعات التي تحققت لكبار الســـن
مـــن جراء اســـتخدامهم للفيـــس بوك .
ويعـــد البحـــث من البحـــوث الوصفية الذي اســـتخدم فيـــه الباحث المنهج المســـحي لتحقيق
االهـــداف المحـــددة  ،وقـــد اختـــار الباحـــث من مجتمـــع البحث الميدانـــي المتمثـــل بجمهور كبار
الســـن من الذكور في محافظة ديالى عينة بلغ عددهم ( )120مبحوثاً لمســـح آرائهم عن طريق
ملئهـــم اســـتمارة االســـتبيان  ،اذ تـــم اختيارهـــم بطريقة العينـــة العمدية ممن يســـتخدمون الفيس
بوك وتبلغ اعمارهم ( 60ســـنة فما فوق ) ويجيدون القراءة والكتابة او لديهم تحصيل علمي .
وقد توصل الباحث الى عدد من النتائج اهمها

1.1تأكيـــد المبحوثيـــن علـــى أن ابـــرز دوافـــع اســـتخدامهم للفيس بـــوك يرتبـــط ب(االطالع على
االحـــداث الجاريـــة) ويأتـــي بدرجة اقل دافع ( التواصل ومتابعة اخبار االصدقاء واالقارب ) .
2.2اتفق المبحوثون على أن ابرز االشباعات المتحققة بفعل استخدامهم للفيس بوك هو (جعلهم
مطلعيـــن علـــى مـــا يدور من احداث ) وحقق لهم ( جواً تواصليـــاً مع االصدقاء واالقارب ) .

جملة الباحث االعالمي
العدد ( ) 35

33

 أحمد عبد الستار حسين.د

دوافع استخدام كبار السن للفيس بوك

The Motivations of Using Facebook by Old People and their
Achieved Need
assistant teacher / Ahmed Abdel Sattar Hussein
The presidency of the University of Diyala
Abstract
This research deals with the motives of the use of Facebook by elderly
people and the achieved needs, which leads the researcher to ask an
important question: why an old persons use Facebook and are the achieved
needs through which they got? The research aims to find out the habits and
patterns of using Facebook by old men and stands on the main motives of the
elderly in their use of Facebook. It also identifies the most prominent needs
that have been made for the elderly as a result of their use of Facebook.
The research is a descriptive one in which the researcher uses survey
method to achieve the desired goals. The researcher has chosen a group of
old men from Diyala province. The total sample number is about 120 people
to clear their views through the questionnaire. The researcher has selected
those who are using Facebook and their age is 60 years and above. They can
read and write and having a scientific certification.
The researcher has reached to the following results:
1 - The respondents confirm that the main motive of their use of Facebook
is linked to the aim of knowing current events, and then comes the goal of
communicating and following-up news of friends and relatives.
2. Respondents agreed that the most prominent achieved needs by the use
of Facebook are: it makes them familiar with what is going on in the world
around them and it helps them to create a communicative atmosphere with
their friends and relatives.
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مقدمة

أضحـــى الفيـــس بوك من اهـــم مواقع التواصـــل االجتماعي عبر االنترنت الذي يشـــهد حركة
ديناميكية من التطور واالنتشار ،وكان في بداياته مجتمعا افتراضيا على نطاق ضيق ومحدود ،ثم
ما لبث أن انتشر مع الوقت ليتسع استخدامه من الجمهور على نحو مقصود وهادف انطالقاً من
حاجاتهم ودوافعهم لغرض تحقيق اشباعات قد تكون غير متاحة عبر وسائل اإلعالم التقليدية.
وســـاعدت األدوات المتنوعة في موقع الفيس بوك على توفير خدمات تفاعلية متعددة تعمل
على كســـب عدد متزايد من المســـتخدمين ،إذ تتيح هذه االدوات للمســـتخدم حرية الرأي والتعبير
والوصـــول الـــى المعلومـــات والمشـــاركة في انتاج المحتـــوى  ،كما وفر الفيس بوك لمســـتخدميه
إمكانيـــة تحميـــل الصـــور والفيديـــو ،إو�عـــادة الصداقات القديمة وزمالء الدراســـة ،وتبـــادل اآلراء
واألفكار والملفات فضال عن استفادة بعض منهم في أعمالهم وتجارتهم ومصالحهم الخاصة .
والمألـــوف ان الشـــباب هـــم الفئـــة االجتماعيـــة األكثـــر اســـتخداماً للفيس بوك بعدهـــم الفئة
االكثـــر انفتاحـــاً علـــى تكنولوجيـــا االتصـــال ،وهـــم مـــن يســـعون إلـــى امتـــاك المهـــارات التقنية
واستخدامها لكونها تسمح لهم بالتعبير عن هويتهم واالبتعاد تدريجياً عن مراقبة أولياء أمرهم .
غيـــر ان المالحـــظ فـــي اآلونـــة االخيـــرة بروز ظاهـــرة اســـتخدام الفيس بوك من كبار الســـن
الـــى حـــد اصبـــح اســـتخدامه جـــزءاً ال يتجـــ أز مـــن حيـــاة الكثيـــر منهم واصبـــح يمثل لهـــم بديالً
عـــن اقامـــة العالقـــات االجتماعيـــة يســـعون عبرها الـــى تحقيق أهداف اســـتراتيجية فـــي األعالم
والتثقيـــف والترفيـــه  ،فضـــاً عـــن كونه وســـيلتهم المفضلة فـــي االتصـــال والتواصل .
ووفقـــاً لمدخـــل نظريـــة االســـتخدامات واالشـــباعات التـــي تركز علـــى ان ثمة حاجـــات تدفع
الجمهور الى اســـتخدام وســـائل االعالم بل والتفضيل بين وســـيلة واخرى على أســـاس مقدرتها
على تلبية رغباته واشـــباع حاجاته  ،فقد وجد الباحث في موضوعة دوافع اســـتخدام كبار الســـن
للفيس بوك ومدى ما يحققه ذلك االســـتخدام من اشـــباعات  ،اشـــكالية بحثية تســـتحق التصدي
لها  ،السيما وان دراسات عديدة اجريت ضمن مدخل االستخدامات واالشباعات في اطار االعالم
الجديد دون ان تبحث في ميدان كبار الســـن الذين يعدون من الشـــرائح المهمة في المجتمع .
وقـــد تـــوزع البحث على مقدمـــة وثالثة مباحث تناول االول منها االطـــار المنهجي في حين
قـــدم المبحـــث الثاني االطار النظري وخصص المبحـــث الثالث للجانب الميداني والنتائج العامة .
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االطار المنهجي
اوال  :مشكلة البحث
ً

تتجســـد مشـــكلة البحـــث فـــي تســـاؤله الرئيـــس وهو  :مـــا دوافع كبار الســـن في اســـتخدام
وبناء على هذا التســـاؤل
الفيـــس بـــوك ومـــا هـــي االشـــباعات المتحققة من جـــراء االســـتخدام ؟
ً
الرئيـــس تـــم طرح عـــدد من التســـاؤالت الفرعيـــة وهي :
 -1ما عادات وانماط استخدام كبار السن للفيس بوك ؟
 -2ما ابرز دوافع استخدام كبار السن للفيس بوك ؟
 -3ما ابرز االشباعات التي تحققت لكبار السن من جراء استخدامهم للفيس بوك ؟
ً
ثانيا  :اهمية البحث

يجمل الباحث اهمية البحث من الناحية االكاديمية والميدانية بما يأتي :
 -1يفتـــح البحـــث افاقـــاً بحثية جديدة بشـــأن دوافع اســـتخدام مواقع التواصل االجتماعي بشـــكل
عـــام مـــن مختلـــف فئات المجتمع بما يســـهم فـــي تحقيق التراكـــم المعرفي والبحثي
 -2إثراء المكتبات االعالمية بدراســـات في ميدان مواقع التواصل االجتماعي  ،ال ســـيما وانها
تعد من الظواهر االعالمية الجديدة نســـبياً.
 -3يوفـــر البحـــث قاعدة بيانات للقائمين على موقع الفيس بوك بشـــأن دوافع وانماط اســـتخدام
كبـــار الســـن  ،يمكـــن االفـــادة منهـــا في تطوير االداء وتحســـينه بما يتالئم مـــع احتياجات هذه
الفئـــة من الجمهور .
ً
ثالثا  :اهداف البحث

يسعى البحث الى تحقيق عدد من االهداف وهي :
 -1كشف عادات وانماط استخدام كبار السن للفيس بوك
 -2معرفة ابرز دوافع استخدام كبار السن للفيس بوك
 -3تحديد ابرز االشباعات التي تحققت لكبار السن من جراء استخدامهم للفيس بوك .
جملة الباحث االعالمي
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ً
رابعا  :نوع البحث ومنهجه

يعد هذه البحث من البحوث الوصفية التي يمكن تعريفها على انها « البحوث التي تستهدف
تحليل خصائص مجموعة معينة ،او موقف معين ،او دراسة حقائق ظاهرة ما ،او مجموعة من
الناس او االحداث للحصول على بيانات كافية عنها .فضال عن تصنيف هذه البيانات وتحليلها
()1
الستخالص مجموعة من النتائج التي تتيح لنا اصدار احكام بشأن الظاهرة موضوع الدراسة .
وقـــد فرضـــت طبيعة البحث واهدافه اعتماد منهج المســـح الذي يعد المنهج االنســـب للبحث
كونـــه يعـــد من ابـــرز المناهج المســـتخدمة في مجال الدراســـات االعالمية ســـيما في الدراســـات
الوصفية واالستكشافية.
إذ قـــام الباحـــث بمســـح اراء عينـــة من جمهور كبار الســـن مـــن الذكور الذين يســـتخدمون
الفيس بوك  ،للتعرف على ابرز دوافعهم لالســـتخدام وما هي االشـــباعات التي تحققت لديهم .
ً
خامسا  :مجاالت البحث وحدوده

 -1الحـــدود المكانيـــة  :بالنظـــر لصعوبـــة تطبيـــق البحث علـــى محافظات العـــراق بأكملها جرى
اختيـــار محافظـــة ديالى مجـــاالً مكانياً لتطبيـــق البحث .
 -2الحـــدود البشـــرية  :تمثلـــت الحدود البشـــرية للبحث بجمهور كبار الســـن مـــن الذكور الذين
يســـكنون محافظـــة ديالـــى ممن يجيـــدون القراءة والكتابـــة او لديهم تحصيل علمـــي وتبلغ معدل
اعمارهـــم ( 60ســـنة فما فوق ) ويســـتخدمون موقـــع الفيس بوك .
 -3الحـــدود الزمانيـــة  :تنحصـــر الحـــدود الزمانية للبحث فـــي المدة بيـــن (  2016/9/10الى
 ) 2015/10/20وهـــي مـــدة فرضتهـــا اجـــراءات البحث الميدانية  ،اذ تم فيها تصميم اســـتمارة
االســـتبيان وعرضهـــا علـــى المحكميـــن واجـــراء التعديـــات عليهـــا  ،اضاف ًة الى توزيع اســـتمارة
االســـتبيان على العينة المختارة من جمهور كبار الســـن من الذكور في محافظة ديالى  ،إو�عادة
جمعهـــا وفرزهـــا وتحليل معلوماتها واخضاعها للمعالجة واســـتخراج النتائج التي اســـفرت عنها .
ً
سادسا  :مجتمع البحث وعينته

تمثل المجتمع المســـتهدف في هذا البحث بجمهور كبار الســـن من الذكور الذين يســـكنون
أقضيـــة محافظـــة ديالـــى المعتمـــدة لـــدى وزارة التخطيط  /الجهـــاز المركزي لإلحصـــاء (* ) وهي
(بعقوبـــة  ،المقداديـــة  ،الخالـــص  ،خانقيـــن  ،بلدروز  ،كفري ) .
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وقد جاء اختيار الباحث للذكور من كبار السن لألسباب االتية

 1 .امكانية الوصول اليهم كونهم من مرتادي االماكن العامة (عينة متاحة )
 2 .مـــن خـــال مالحظـــة الباحث وجد ان ظاهرة اســـتخدام الفيس بوك تتجســـد في كبير الســـن
مـــن الذكور اكثـــر من االناث .
اما عينة البحث فقد جرى اختيارها على مرحلتين وكما يأتي

المرحلـــة االولـــى  :تمثلـــت باإلفـــادة من تقســـيمات محافظـــة ديالى الـــى اقضية واعتمـــاد العينة
الحصصيـــة وهـــي احـــدى العينات غيـــر االحتمالية التي تتيح للباحث تحديد عـــدد المفردات لكل
قضـــاء
بنـــاء علـــى تقديراته واحكامـــه الذاتية او االعتماد على خبرات ســـابقة ( ، )2اذ قام الباحث
ً
بتوزيـــع االســـتمارات بالتســـاوي وذلـــك باعطـــاء حصة لـــكل قضاء بلغـــت ( )20اســـتمارة بغض
النظـــر عن عدد ســـكان القضاء .
المرحلـــة الثانيـــة  :اعتمـــد الباحـــث فيهـــا علـــى العينـــة العمديـــة وهـــي احـــدى العينـــات غيـــر
االحتماليـــة  ،إذ قـــام الباحـــث باختيـــار افـــراد العينة بطريقـــة عمدية من جمهور كبار الســـن من
الذكـــور الذيـــن يجيـــدون القـــراءة والكتابـــة او لديهم تحصيل علمـــي ويبلغ معـــدل اعمارهم (60
ســـنة فما فـــوق ) ويســـتخدمون الفيـــس بوك .
وبذلـــك بلـــغ اجمالـــي عـــدد االســـتمارات التي وزعـــت على عينـــة البحث في االقضية الســـت
( )120اســـتمارة خضعـــت للمعالجـــة واســـتخرجت النتائج منها .
ً
سابعا  :ادوات البحث

فـــي اطـــار االهداف التي يســـعى البحـــث الى تحقيقها ،اقتضت الضرورة اســـتخدام اســـتمارة
االســـتبيان كأحـــدى ادوات جمـــع المعلومـــات من الجمهور للحصول على اجابات عن تســـاؤالت
البحـــث التـــي تمثل حالً لمشـــكلته  ،وقد حرص الباحـــث على تطبيق القواعـــد العلمية الصحيحة
اثنـــاء تصميـــم اســـتمارة االســـتبيان  ،بدءاً مـــن تركيز االســـئلة على موضوع البحـــث وصياغتها
انتهاء باللغة الســـليمة والمباشـــرة التي يسهل على
على نحو واضح ال يقبل التأويل والتفســـير  ،و ً
المبحوثين فهمها ومراعاة التسلسل المنطقي لترتيب االسئلة التي وردت في استمارة االستبيان .
واعتمـــد الباحـــث علـــى نمـــط االســـئلة ذات النهايـــات المغلقـــة  ،وهـــي االســـئلة المقرونـــة
جملة الباحث االعالمي
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بإجابـــات محـــددة إذ يختـــار المبحـــوث منهـــا مـــا يراه مناســـباً ( )3واشـــتملت اســـتمارة االســـتبيان
علـــى اربعـــة محـــاور وهي ( البيانـــات العامة للمبحوثيـــن  ،وعادات وانماط االســـتخدام  ،ودوافع
االســـتخدام  ،واالشـــباعات المتحققـــة ) بهـــدف تغطيـــة الموضـــوع بأبعـــاده كافة .
ً
ثامنا  :اختبار الصدق والثبات
 -1الصدق

قام الباحث بعرض اســـتمارة االســـتبيان الخاصة بالبحث على عدد من الخبراء (**) للتعرف
على مدى صدق االســـتمارة وصالحيتها للتطبيق على البحث الموســـوم ب( دوافع اســـتخدام كبار
الســـن للفيـــس بـــوك واالشـــباعات المتحققة ) بمـــا يضمن تحقيـــق الصدق الظاهري لالســـتمارة
والذي يعد من ابســـط انواع الصدق وتم إجراء بعض التعديالت الطفيفة على اســـتمارة االســـتبيان
ســـواء بالحـــذف أو باإلضافـــة بناء على مالحظـــات وأراء المحكمين  ،وبلغت نســـبة االتفاق بين
المحكمين على اســـئلة اســـتمارة االســـتبيان ( )%87.8وهي نسبة جيدة تعبر عن صدق االداة .

إذ تم احتساب الصدق الظاهري على وفق المعادلة اآلتية :
58
مجموع الفقرات المتفق عليها من قبل المحكين
الصدق الظاهري = ـ ___________________________ × %87.8 = 100 × ______ = 100

 -2الثبات

مجموع الفقرات

66

يمكـــن حســـاب الثبـــات بطـــرق عـــدة وذهـــب الباحـــث إلـــى اختبـــار الثبـــات بطريقـــة اعادة
االختبـــار ( ) Test-Retestوالحتســـاب الثبـــات بهذه الطريقة عمل الباحـــث على ترقيم ()20
اســـتمارة وتشـــخيص االفـــراد الذين وزعت عليهم االســـتمارات في االختبـــار االول  ،وقام بإعادة
االختبـــار علـــى المبحوثيـــن انفســـهم بعـــد مـــرور  10ايـــام  ،واســـتخدام معامل ارتباط بيرســـون
لمعرفـــة معامـــل االرتبـــاط بيـــن اجابـــات االفـــراد في االختبـــار االول والثانـــي  ،وتبيـــن ان معامل
الثبـــات قـــد بلـــغ ( ) 0.88وهـــو معامـــل ثبات ِ
عـــال ويمكن الركـــون عليه .

ً
تاسعا  :دراسات سابقة
 -1دراسة (التميمي)

()4

ســـلطت الدراســـة الضوء على العالقة بين اســـتخدام الشـــباب العراقي وســـائل اإلعالم الجديد
جملة الباحث االعالمي
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واالشـــباعات التـــي تحققـــت  ،وتجســـدت اشـــكالية الدراســـة فـــي تســـاؤل رئيـــس وهو مـــا دوافع
اســـتخدام الشـــباب لوســـائل االعـــام الجديد ومـــا االشـــباعات المتحققة عنها ؟ وهدفت الدراســـة
إلـــى تحديـــد دوافع اســـتخدام الشـــباب لوســـائل االعالم الجديـــد ومعرفة االشـــباعات التي تحققت
مـــن جراء هذا االســـتخدام .
وتعـــد الدراســـة من البحـــوث الوصفية التي اعتمد فيها الباحث على المنهج المســـحي لجمع
البيانـــات مـــن أفـــراد العينـــة  ،إذ قـــام الباحث بتطبيق الدراســـة علـــى ( )512طالـــب وطالبة من
المدارس االعدادية والجامعات في مدينة بغداد عبر استخدام العينة العشوائية المتعددة المراحل .
وقـــد توصلـــت الدراســـة الـــى عـــدد مـــن النتائـــج ابرزهـــا  :تأكيـــد افـــراد العينة علـــى أن ابرز
الدوافـــع الطقوســـية الســـتخدامهم لوســـائل اإلعـــام الجديـــد كان يرتبط بدافع (قضـــاء الوقت مع
بعـــض األصدقـــاء) أمـــا علـــى مســـتوى الدوافـــع المنفعية فـــكان التأكيد من الشـــباب علـــى دافع
(متابعـــة أخبـــار األصدقـــاء واألقـــارب)  .وفيما يخص االشـــباعات المتحققة فجاء تأكيد الشـــباب
علـــى أن ابـــرز االشـــباعات المتحققـــة بفعل اســـتخدامهم وســـائل اإلعـــام الجديد هـــو (التحاور
والتفاعـــل مـــع آراء اآلخرين) .
 -2دراسة (العبيدي)

()5

تجســـدت اشـــكالية الدراســـة فـــي محاولـــة معرفة دوافـــع اســـتخدامات الجمهـــور العراقي في
مدينـــة بغـــداد للقنـــوات الفضائيـــة ،ومـــدى االشـــباع الـــذي يتحقق نتيجـــة هذا االســـتخدام  ،وقد
هدفـــت الدراســـة الى تحديد اســـتخدامات جمهور مدينة بغداد للقنـــوات الفضائية  ،ومعرفة دوافع
المشـــاهدة ومـــدى االشـــباعات المتحققـــة جراء هـــذه المشـــاهد ،فضال عن معـــدل التعرض ونوع
المضمـــون المفضـــل فـــي كل منهمـــا ،وتعد الدراســـة مـــن الدراســـات الوصفية التـــي اعتمد فيها
الباحـــث علـــى المنهج المســـحي للوصـــول الى االهـــداف المرجوة .
وقد طبق الباحث الدراسة على عينة مقدارها (  )470من جمهور مدينة بغداد تم اختيارهم
بطريقة العينة متعددة المراحل  ،وقد توصل الباحث الى عدد من النتائج اهمها  :ان دافع معرفة
االخبار قد تصدر قائمة دوافع أســـتخدام الجمهور للقنوات الفضائية المفتوحة ســـواء اكانت هذه
القنـــوات محليـــة ام عربية ام اجنبية  ،وتصدر اشـــباع معرفـــة االحداث الجارية في العراق والعالم
قائمـــة االشـــباعات المتحققـــة للجمهـــور العراقي من مشـــاهدة القنـــوات التلفزيونيـــة الفضائية .
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()6

تنطلـــق الدراســـة مـــن اشـــكالية تبحث في مدى حرص كبار الســـن على اســـتخدام التلفزيون
ومـــا احتياجاتهـــم منه  ،وتهدف الدراســـة الـــى التعرف على احتياجات كبار الســـن من تلفزيون
العـــراق  ،فضـــاً عـــن التعـــرف على نـــوع المحتوى الذي يتـــم التعرض اليه ومعرفـــة البرامج التي
يوصـــي كبار الســـن بزيادة بثها فـــي التلفزيون .
وتعـــد الدراســـة مـــن الدراســـات الوصفيـــة التي اعتمـــد فيها الباحـــث على المنهج المســـحي
للوصـــول الـــى اهدافـــه  ،وقـــام الباحـــث بتوزيع اســـتمارة االســـتبيان على عينـــة قوامها ()200
مفـــردة مـــن جمهـــور مدينـــة بغـــداد تـــم اختيارهـــم بطريقـــة العينـــة العرضيـــة أو المتاحـــة وهـــي
مـــن العينـــات غيـــر االحتماليـــة  ،وقـــد توصـــل الباحـــث الى عـــدد من النتائـــج اهمهـــا  :ان اكثر
احتياجـــات كبـــار الســـن مـــن برامـــج التلفزيـــون في العراق هـــي البرامـــج التي تلبـــي االحتياجات
المعرفيـــة وتأتـــي بعدهـــا التـــي تلبي الحاجـــات الوجدانية ثـــم تأتـــي البرامج التي تلبـــي الحاجات
الســـلوكية  ،كمـــا بينـــت نتائـــج الدراســـة ان كبار الســـن فـــي العراق يرغبـــون بزيادة بـــث البرامج
الدينيـــة وبرامـــج القـــرآن الكريـــم  ،فضـــاً عن المسلســـات واالغانـــي العراقيـــة القديمة .
اوجه التشابه واالختالف مع الدراسات السابقة ومدى االفادة منها

تتشـــابه الدراســـات الســـابقة مـــع البحـــث الذي نحـــن بصدده فـــي جوانب وتختلـــف معه في
جوانـــب اخـــرى  ،فمن حيث الموضوع لم تتناول أي من الدراســـات الســـابقة موضوع بحثنا دوافع
اســـتخدام كبـــار الســـن للفيـــس بوك واالشـــباعات المتحققة ولكنهـــا اقتربت مع بعـــض المتغيرات
التـــي نبحثهـــا  ،فـــي حيـــن تشـــابهت جميع الدراســـات الســـابقة مع بحثنـــا بعدها من الدراســـات
الوصفيـــة واســـتخدمت المنهـــج المســـحي  ،كما اختلفت الدراســـات الســـابقة مـــع بحثنا في نوع
العينـــة المســـتخدمة  ،اذ اعتمدنـــا علـــى العينة العمدية وهي مالم تعتمدها الدراســـات الســـابقة .
وقـــد اســـتفاد الباحـــث من االطالع على الدراســـات الســـابقة فـــي بلورة االجـــراءات المنهجية
للبحـــث وتشـــكيل خلفيـــة معرفية عـــن متغيرات البحث  ،فضـــاً عن االفادة فـــي الجانب الميداني
من حيث صياغة اســـئلة االســـتبيان .
ً
عاشرا  :تحديد المصطلحات

* الدافع  :هو مثير داخلي يدفع الفرد الى القيام بسلوك من اجل اشباع حاجة او تحقيق هدف .

جملة الباحث االعالمي
العدد ( ) 35

41

دوافع استخدام كبار السن للفيس بوك

د .أحمد عبد الستار حسين

* االستخدام  :المقصود به استخدام كبار السن للفيس بوك واالفادة من مضامينه .
* كبار السن  :هم االشخاص الذكور بعمر ( 60سنة فما فوق ) (***)
* االشباع  :هو إرضاء رغبة أو بلوغ هدف ما أو خفض دافع معين .
االطار النظري للبحث
اوال  :مدخل االستخدامات واالشباعات
ً

علـــى خـــاف ما تركز عليه نظريات التأثير القوي لوســـائل االعـــام التي تؤكد على ما تفعله
وســـائل بالجمهور وكيف تؤثر في تغيير المعرفة واالتجاه والســـلوك لدى الجمهور ،يأتي مدخل
االستخدامات واالشباعات نموذج بديل لتلك النظريات  ،اذ تقلل من تأثيرات وسائل االعالم وتوضح
()7
ماذا يفعل الجمهور بوسائل اإلعالم ،وكيف تستجيب هذه الوسائل لدوافع واحتياجات الجمهور .
إذ ادى ادراك عواقـــب الفـــروق الفرديـــة والتبايـــن االجتماعي على الســـلوك المرتبط بوســـائل
االعـــام فـــي اربعينيـــات القـــرن الماضـــي الـــى ظهور مدخـــل االســـتخدامات واالشـــباعات الذي
يعـــد منظـــور جديـــد للعالقـــة بيـــن الجمهور ووســـائل االعالم  ،إذ شـــكل تحـــوالً كبي اًر فـــي النظر
الـــى الجمهـــور مـــن كونه عنص ار ســـلبيا فـــي العملية االتصاليـــة  ،الى رؤيته كعنصـــر فاعل في
()8
انتقائـــه الرســـائل والمضمـــون الـــذي يفضله من وســـائل االعالم .

وتشـــير االدبيـــات الـــى انـــه بالرغـــم مـــن ان الياهـــو كاتـــز  Elihu Kateهـــو اول
مـــن وضـــع اللبنـــة األولـــى في بنـــاء نظرية االســـتخدامات واالشـــباعات في عـــام 1959
،اال ان هيـــرزوك (  )Harzogكان أول مـــن قامـــت بدراســـات بشـــأن أســـس مدخـــل
االســـتخدامات واالشـــباعات ومبادئه عام  ، 1944للتعرف على االشـــباعات التي حصل
عليها مســـتمعات الراديو وأســـباب تفضيلهن لوســـيلة دون أخرى ،وكانت دراستها بعنوان:
«دوافـــع إو�شـــباع االســـتماع للمسلســـات النهاريـــة فـــي الراديـــو وتعد من أولـــى األبحاث
المنشـــورة في مجال دراســـة إشـــباعات وســـائل االتصـــال (. )9
وتعـــد مرحلـــة ظهـــور االنترنـــت مـــن ابـــرز المراحـــل التـــي ناقش فيهـــا الباحثـــون موضوع
االســـتخدامات واالشـــباعات كونهـــا ارتبطـــت بوســـيلة تفاعليـــة تعطي احقيـــة واهتمامـــاً للمتلقي
والتفاعـــل معـــه وتســـمح ألفـــراد الجمهـــور النشـــطين فقـــط بالولـــوج اليهـــا ،ومـــن ثـــم الغور في
جملة الباحث االعالمي
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محتوياتهـــا  ،إذ ضمـــت الصحافـــة والراديو والتلفزيون وبذلك جمعت وســـائل االتصال الجماهيري
بوســـيلة واحـــدة  .واســـتخدمت فـــي هـــذه المرحلـــة دراســـات اكثـــر تطو اًر فـــي تحديد االشـــباعات
والدوافـــع ونســـبة التعـــرض مـــن حيـــث تطبـــق مقاييس علـــى درجة مـــن الدقة وصـــدق الثبات .

ويـــرى الباحثـــون ان منظـــور االســـتخدامات واالشـــباعات يحقـــق ثالثـــة اهداف
()10
رئيســـة وهي:
 1.السعي الى اكتشاف كيف يستخدم االفراد وسائل االتصال ،وذلك بالنظر الى الجمهور
النشـــط الذي يســـتطيع ان يختار ويســـتخدم الوســـائل التي تشـــبع حاجاته وتوقعاته .

 2.الكشـــف عـــن دوافـــع التعـــرض لوســـيلة معينـــة من وســـائل االتصـــال والتفاعل
الـــذي يحـــدث نتيجة االســـتخدام
3.3التأكيـــد علـــى نتائـــج اســـتخدام وســـائل االتصـــال بهدف فهـــم عمليـــة االتصال
لتحقيـــق غايـــات وتلبيـــة حاجات .
4.4وتعـــد دوافـــع التعـــرض مـــن العناصـــر االساســـية التـــي تقـــوم عليهـــا نظرية االســـتخدامات
واالشـــباعات اذ تفترض هذه النظرية ان دوافع التعرض لوســـائل االعالم تنتج اساســـاً عن
الحاجـــات االساســـية واالجتماعيـــة الفراد الجمهـــور وتؤدي الى توقعات يمكن اشـــباعها من
اســـتخدام وســـائل االعالم .
وقسم الباحثون دوافع التعرض الى :

()11

أ .دوافـــع نفعيـــة  :وتتضمـــن اســـتخدامات موجهـــة لمحتـــوى وســـيلة االعـــام مـــن اجـــل تحقيق
اهـــداف تتمثـــل بحاجـــة الفـــرد الـــى المعلومـــات والمعرفة ويقصـــد بها ايضـــاً اختيار االفـــراد نوع
معيـــن مـــن المضمـــون ووســـيلة معينة الشـــباع حاجاتـــه مـــن المعلومات .
ب .دوافـــع طقوســـية  :وتعكـــس اســـتخدامات اعتياديـــة اكثـــر واهتمامـــاً اكبـــر بالوســـيلة وليس
بالمضمـــون المقـــدم في هذه الوســـيلة وتتضمـــن حاجة الفرد الى الهروب واالســـترخاء والتنفيس
مـــن الروتيـــن اليومـــي والمشـــكالت و تمضية وقـــت الفراغ .

اما االشباعات المتوقعة من وسائل االعالم فيصنفها لورانس وينر الى نوعين وهي :

()12
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 -1اشباعات المحتوى

وتنتج عن التعرض لمحتوى وسائل االعالم وتنقسم الى نوعين :
أ .اشباعات توجيهية تتمثل بمراقبة البيئة والحصول على المعلومات
ب .اشباعات اجتماعية ويقصد بها ربط المعلومات التي يحصل عليها الفرد بشبكة عالقته االجتماعية
 -2اشباعات عملية

وتنتـــج عـــن عمليـــة االتصـــال واالرتبـــاط بوســـيلة محـــددة وال ترتبـــط مباشـــرة بخصائص
الرســـائل  ،وتنقســـم الـــى نوعين :
أ .اشـــباعات شـــبه توجيهيـــة تتحـــق عن طريـــق تخفيف االحســـاس بالتوتر وتنعكـــس في برامج
التســـلية والترفيه.
ب .اشباعات شبه اجتماعية وتتحقق عن طريق التوحد مع شخصيات وسائل االعالم .
ً
ثانيا  :الفيس بوك وميزة االستخدام

يعـــد موقـــع الفيـــس بـــوك مـــن مواقع التواصـــل االجتماعـــي االكثر شـــعبية في العالـــم  ،وقد
أنشـــئ هـــذا الموقـــع من قبـــل طالب في جامعـــة هارفـــارد اســـمه ( )Mark Zuckerbergعام
 ، 2004وكانـــت فكرتـــه قائمـــة علـــى انشـــاء موقـــع بســـيط علـــى شـــبكة االنترنت بغيـــة تعزيز
التواصـــل بيـــن الطلبة واالبقاء علـــى الروابط بينهم بعد التخرج  ،وفي البداية اقتصر اســـتخدامه
()13
علـــى الطلبـــة الذيـــن لديهـــم بريـــد الكتروني ثم اطلقـــه بعد ذلك للجمهـــور .
ويســـاعد اســـتخدام الفيـــس بوك المســـتخدمين على االتصال مع اآلخريـــن  ،إو�قامة عالقات
بين األفراد المســـتخدمين وتكوين مجموعات لها االهتمامات والميول والرغبات نفســـها إو�رســـال
الرســـائل والصـــور والفيديوهـــات ،فضالً عن معرفة ما يفكر به هؤالء األفـــراد ومعرفة اهتماماتهم
االجتماعيـــة والثقافيـــة والسياســـية ،وكيـــف يمكنهـــم االتصـــال ببعضهـــم والتفاعـــل فيمـــا بينهم،
إو�تاحـــة الفرصـــة للمســـتخدمين للتعبيـــر عـــن الرأي فـــي القضايـــا الموجودة ،ومســـاعدتهم على
نشـــر المعلومات بصورة ســـريعة ويمكن للمســـتخدم أن يضع القيود على بعض األنشـــطة إذ ال
()14
يســـتطيع أن يراها إال األصدقـــاء فقط .
ويقـــدم الموقـــع خدماتـــه للمســـتخدمين مجاًنـــا ،ويجني أرباحه مـــن اإلعالنات بمـــا في ذلك
جملة الباحث االعالمي
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إعالنات الشـــعار .ويمكن للمســـتخدمين إنشـــاء ملفات شـــخصية تتضمن بعض الصور وقوائم
االهتمامـــات الشـــخصية ،ويمكـــن تبادل الرســـائل العامـــة أو الخاصة واالنضمـــام إلى مجموعات
مـــن األصدقـــاء .وكوضـــع افتراضـــي ،فـــإن عرض البيانـــات التفصيليـــة للملف الشـــخصي يكون
ى ()15
مقتصـــ اًر على المســـتخدمين من الشـــبكة نفســـها وبعض االســـتثناءات المحـــدودة األخر .
وقـــد ســـاعدت األدوات المتنوعـــة فـــي موقـــع الفيس بـــوك على توفيـــر خدمات تفاعليـــة متعددة
تعمـــل على كســـب عـــدد متزايد من المســـتخدمين .
نتائج الدراسة الميدانية
المحور االول  :البيانات العامة للمبحوثين
 -1التحصيل الدراسي

اوضحـــت النتائـــج فيمـــا يخـــص التحصيـــل الدراســـي للمبحوثيـــن ان حملـــة شـــهادة
البكالوريوس قد احتلوا المرتبة االولى بواقع ( )50مبحوثاً وبنســـبة مئوية بلغت( ، )%41.66
في حين جاء بالمرتبة الثانية حملة شـــهادة االعدادية بتكرار قدره ( )16وبنســـبة مئوية بلغت (
 ، )%13.33ونالوا حملة شـــهادة المتوســـطة المرتبة الثالثة بواقع ( )13مبحوثاً ونســـبة مئوية
قدرها (  ، )%10.83وحل الذين يقرأون ويكتبون بالمرتبة الرابعة بتكرار قدره (  )11وبنســـبة
مئويـــة قدرهـــا (  ، )%9.16فـــي حين جـــاءت بالمرتبة الخامســـة حملة الشـــهادة العليا والدبلوم
واالبتدائيـــة بواقـــع (  )10تكـــ ار اًر ونســـبة مئوية وصلت الـــى (  . )%%8.34انظر الجدول (. )1
جـــدول (  )1يبيـــن توزيع المبحوثين على وفق متغير التحصيل الدراســـي
التحصيل الدراسي

التكرار

النسبة المئوية %

بكالوريوس

50

%41.66

اعدادية

16

%13.33

متوسطة

13

%10.83

يقرأ ويكتب

11

%9.16

شهادة عليا

10

%8.34

دبلوم

10

%8.34

ابتدائية

10

%8.34

المجموع

120

%100

جملة الباحث االعالمي
العدد ( ) 35

45

د .أحمد عبد الستار حسين

دوافع استخدام كبار السن للفيس بوك

 -2العمل

بينـــت النتائـــج ان فئـــة الموظفين من المبحوثين احتلت المرتبة االولـــى بواقع ( )65مبحوثاً
وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا (  ، )%54.16تلتها فـــي المرتبة الثانية فئة المتقاعديـــن بتكرار قدره (
 )36وبنســـبة مئويـــة بلغـــت (  )%30في حيـــن جاءت بالمرتبة الثالثة فئـــة اعمال حرة بواقع (
 )12مبحوثـــاً وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا (  )%10اما المرتبة الرابعة (االخيـــرة ) فكانت من نصيب
فئـــة ال يعمـــل بتكـــرار قدره (  )7وبنســـبة مئوية بلغـــت (  . )%5.84انظر الجدول ( . )2
جـــدول (  )2يبين ترتيـــب المبحوثين على وفق متغير العمل
التكرار
65
36
12
7
120

العمل
موظف
متقاعد
اعمال حرة
ال يعمل
المجموع

النسبة المئوية %
54.16
%30
%10
5.84
%100

 -3الحالة االجتماعية

كشـــفت اجابـــات المبحوثيـــن بخصوص حالتهم االجتماعية عن صـــدارة المرتبة االولى لفئة
المتزوجيـــن بتكـــرار قـــدره ( )100وبنســـبة مئوية بلغت (  ، )%83.34وحصـــول فئة ارمل على
المرتبـــة الثانيـــة بواقع (  )10مبحوثين وبنســـبة مئوية بلغـــت ( ، )%8.34ثم جاءت فئة اعزب
بالمرتبة الثالثة بتكرار قدره (  )8وبنسبة مئوية بلغت (  ، )%6.66في حين شغلت المرتبة الرابعة
(االخيرة ) فئة مطلق بواقع ( )2مبحوثاً ونســـبة مئوية بلغت (  . )%1.66انظر جدول ( . )3
جـــدول (  )3يبين توزيـــع المبحوثين على وفق الحالة االجتماعية

الحالة االجتماعية
متزوج
ارمل
اعزب
مطلق
المجموع

التكرار
100
10
8
2
120

النسبة المئوية %
%83.34
%8.34
%6.66
%1.66
%100

 -4متوسط الدخل الشهري بالدينار

مـــن اجابـــات المبحوثين عن ســـؤال بخصوص متوســـط دخلهم الشـــهري تبيـــن ان فئة (من
خمســـمائة الـــف دينـــار الـــى اقل من مليـــون دينار) احتلت المرتبـــة االولى بواقـــع ( )75مبحوثاً
جملة الباحث االعالمي
العدد ( ) 35

46

د .أحمد عبد الستار حسين

دوافع استخدام كبار السن للفيس بوك

وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا ( ، )%62.5في حين جاءت بالمرتبة الثانية فئـــة (من مليون دينار الى
اقـــل مـــن مليونـــي دينـــار ) بواقع (  )22مبحوثاً ونســـبة مئويـــة قدرهـــا (  )%18.33وتلتها في
المرتبـــة الثالثـــة فئـــة (اقل من خمســـمائة الف دينـــار ) بتكرار قدره (  )18وبنســـبة مئوية بلغت
(  ، ، )%15وحصلـــت فئـــة (مليونـــي دينار فأكثـــر ) على المرتبة الرابعة (االخيـــرة ) بتكرار قدره
(  )5ونســـبة مئويـــة بلغـــت (  . )%4.17انظر الجدول ( . )4
جدول (  )4يبين ترتيب المبحوثين على وفق متغير متوســـط الدخل الشـــهري

متوسط الدخل الشهري بالدينار
من خمسمائة الف دينار الى اقل من مليون دينار
من مليون دينار الى اقل من مليوني دينار
اقل من خمسمائة الف دينار
مليوني دينار فأكثر
المجموع

التكرار
75
22
18
5

النسبة المئوية %
%62.5
%18.33
%15
%4.17

120

%100

المحور الثاني  :عادات وانماط االستخدام
 -5بدء االستخدام

كشـــفت اجابـــات المبحوثيـــن حول هذا الســـؤال عـــن صدارة المرتبـــة االولى للمـــدة (منذ اقل
مـــن ســـنتين ) حيـــث اشـــار لهـــا(  )55مبحوثـــاً وبنســـبة مئوية بلغـــت ( ، )%45.83ثـــم تلتها
بالمرتبـــة الثانيـــة مـــدة (مـــن ســـنتين الـــى اقل من اربع ســـنوات ) اذ اكـــد عليهـــا (  )40مبحوثاً
وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا (  ، )%33.33فـــي حيـــن عبـــروا (  )18مبحوثـــاً عـــن مـــدة (من اربع
ســـنوات الى اقل من ســـت ســـنوات ) وبذلك حلت بالمرتبة الثالثة وبنســـبة مئوية بلغت ( )%15
 ،امـــا مـــدة (منذ ســـت ســـنوات فأكثر ) فقد شـــغلت المرتبة الرابعـــة ( االخيرة ) إذ اشـــار اليها (

 )7مبحوثيـــن وبنســـبة مئويـــة قدرها (  . )%5.84انظـــر الجدول (.)5
جدول ( )5يبين بدء اســـتخدام المبحوثين للفيس بوك
بدء االستخدام

التكرار

النسبة المئوية %

منذ اقل من سنتين

55

%45.83

من سنتين الى اقل من اربع سنوات

40

%33.33

من اربع سنوات الى اقل من ست سنوات
منذ ست سنوات فأكثر
المجموع

18
7
120

%15
%5.84
%100
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 -6معدل االستخدام اليومي

مـــن اجابـــات المبحوثين عن هذا الســـؤال تبين ان ( )48مبحوثاً يســـتخدمون الفيس بوك (
مرتيـــن فـــي اليـــوم ) وبذلك حصلت هذا الفئـــة على المرتبة االولى بنســـبة مئوية قدرها ()%40
 ،وشـــغلت فئـــة (ثـــاث مـــرات باليوم فأكثـــر) المرتبة الثانيـــة بتكرار قدره (  )37مبحوثاً ونســـبة
مئويـــة بلغـــت (  ، )%30.83فـــي حين نالـــت فئة (مرة في اليوم) المرتبـــة الثالثة ( االخيرة ) اذ
اشـــار اليها (  )35مبحوثاً بنســـبة مئوية قدرها (  . )%29.17انظر الجدول ( . )6
جـــدول ( )6يبيـــن معدل اســـتخدام المبحوثين للفيس بوك في اليوم الواحد
معدل االستخدام

التكرار

النسبة المئوية %

مرتان في اليوم

48

%40

ثالث مرات باليوم فأكثر

37

%30.83

مرة في اليوم

35

%29.17

المجموع

120

%100

 -7مدة االستخدام

بلـــغ عـــدد المبحوثيـــن الذين اختاروا فئة (من ســـاعة الى ثالث ســـاعات) فـــي اجابتهم عن
هذا الســـؤال (  )54مبحوثاً وبنســـبة مئوية قدرها (  )%45مما يشـــير الى حصولها على المرتبة
االولى  ،في حين احتلت المرتبة الثانية فئة ( اقل من ســـاعة ) بواقع (  ) 38مبحوثاً وبنســـبة
مئويـــة بلغـــت (  ، )%31.66واشـــار (  )28مبحوثـــاً الـــى فئـــة (اكثر من ثالث ســـاعات ) وهي
بذلك تشـــغل المرتبة الثالثة ( االخيرة ) بنســـبة مئوية قدرها (  . )%23.34انظر الجدول (. )7
جـــدول ( )7يبيـــن توزيـــع المـــدة التـــي يســـتغرقها المبحوثيـــن فـــي اســـتخدامهم للفيـــس بوك
مدة االستخدام

التكرار

النسبة المئوية %

من ساعة الى ثالث ساعات

54

%45

اقل من ساعة

38

%31.66

اكثر من ثالث ساعات

28

%23.34

المجموع

120

%100
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 -8فترات االستخدام

نالـــت الفتـــرة المســـائية ( مـــن الســـاعة  7الـــى  ) 10المرتبـــة االولـــى مـــن بيـــن الفتـــرات
التـــي يفضـــل فيهـــا المبحوثـــون االســـتخدام إذ حصلت علـــى (  )95تك ار اًر بنســـبة مئوية بلغت
( ، )%51.63فـــي حيـــن جـــاءت فتـــرة العصر ( من الســـاعة  4الى  ) 6بالمرتبـــة الثانية بواقع
( )29تكـــ ار اًر ونســـبة مئويـــة بلغت (  ، )%15.76امـــا المرتبة الثالثة فقد شـــغلتها فترة الظهيرة
( مـــن الســـاعة  12الـــى  ) 3بقيمـــة (  ) 28تك ار اًر ونســـبة مئوية قدرهـــا (  ، )%15.21بعدها
حلت في المرتبة الرابعة الفترة الصباحية ( من الســـاعة 6الى  ) 11بتكرار قدره ( )24ونســـبة
مئويـــة بلغـــت (  ، )%13.05ونالـــت المرتبـــة الخامســـة ( االخيـــرة ) فتـــرة الليل ( من الســـاعة
 11الـــى الصبـــاح ) بتكـــرار قدره (  )8ونســـبة مئوية وصلـــت (  .)%4.35انظر الجدول ( . )8
جـــدول ( )8يبيـــن ترتيـــب الفتـــرات التـــي يفضـــل فيهـــا المبحوثيـــن اســـتخدام الفيـــس بـــوك
الفترات التي يفضل فيها المبحوثين االستخدام

التكرار

النسبة المئوية %

الفترة المسائية ( من الساعة  7الى ) 10

95

%51.63

فترة العصر ( من الساعة  4الى ) 6

29

%15.76

فترة الظهيرة ( من الساعة  12الى ) 3

28

%15.21

الفترة الصباحية ( من الساعة 6الى ) 11

24

%13.05

فترة الليل ( من الساعة  11الى الصباح )

8

%4.35

المجموع

184

(****)

%100

 -9اماكن االستخدام

بلـــغ عـــدد المبحوثين الذين يفضلون االســـتخدام اثناء تواجدهم فـــي المنزل (  ) 85مبحوثاً
وبذلـــك تحتـــل هـــذه الفئـــة المرتبـــة االولى بنســـبة مئويـــة قدرهـــا ( ، )%70.83تالهـــا بالمرتبة
الثانيـــة فئـــة المقهـــى بواقـــع ( )20مبحوثاً وبنســـبة مئويـــة قدرها ( )%16.66في حين شـــغلت
المرتبـــة الثالثـــة فئـــة مكان العمل بتكرار قدره (  )13ونســـبة مئوية وصلـــت (  ، )%10.84اما
المرتبـــة الرابعـــة (االخيـــرة ) فقـــد كانت من نصيب منـــزل االصدقاء او االقارب بتكـــرار قدره ( )2
ونســـبة مئويـــة بلغت (  . )%1.67انظـــر الجدول (. )9

جملة الباحث االعالمي
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جدول ( )9يبين تسلسل االماكن التي يفضل المبحوثون التواجد فيها اثناء استخدامهم للفيس بوك
االماكن التي يفضل المبحوثين التواجد فيها اثناء االستخدام

التكرار

النسبة المئوية %

المنزل

85

%70.83

المقهى

20

%16.66

مكان العمل

13

%10.84

منزل االصدقاء او االقارب

2

%1.67

المجموع

120

%100

 - 10االجهزة التي يفضل المبحوثون استخدامها

حصـــل الموبايـــل الذكي على المرتبة االولى في ســـلم ترتيب االجهـــزة التي يفضل المبحوثين
اســـتخدامها للدخـــول الـــى الفيس بوك  ،اذ اشـــار الى هـــذه الفئة ( )62مبحوثاً وبنســـبة مئوية
بلغـــت (  ، )%51.66فـــي حيـــن جـــاء بالمرتبـــة الثانية جهـــاز االيباد بتكرار قدره ( )34ونســـبة
مئويـــة وصلـــت (  ، )%28.34تالهـــا بالمرتبـــة الثالثـــة ( االخيـــرة ) الكومبيوتـــر بواقـــع ()24
مبحوثـــاً ونســـبة مئويـــة بلغت ( . )%20انظـــر الجدول (. )10
جدول ( )10يبين ترتيب االجهزة التي يفضل المبحوثين استخدامها عند الدخول للفيس بوك
االجهزة المفضلة لالستخدام

التكرار

النسبة المئوية %

الموبايل الذكي

62

%51.66

اآليباد

34

%28.34

الكومبيوتر

24

%20

المجموع

120

%100

 -11االسم المفضل

بلـــغ عـــدد المبحوثيـــن الذين يفضلون اســـتخدام اســـمهم الحقيقي عند التســـجيل في الفيس
بـــوك ( )84مبحوثـــاً وبذلـــك حلـــت هذه الفئـــة بالمرتبة االولى بنســـبة مئوية قدرهـــا ( ، )%70
فـــي حيـــن جاء بالمرتبة الثانية المبحوثون الذين يفضلون اســـتخدام اســـماً مســـتعا اًر بتكرار قدره
(  ) 36ونســـبة مئويـــة بلغـــت (  . )%30انظـــر جدول (. )11
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جدول ( )11يبين ترتيب االسماء التي يفضل المبحوثين استخدامه على صفحة الفيس بوك
االســـم الذي يفضله المبحوثين استخدامه
على صفحـــة الفيس بوك

التكرار

النسبة المئوية %

االسم الحقيقي

84

%70

االسم المستعار

36

%30

المجموع

120

%100

 -12االنشطة التي يقوم بها المبحوثون

جـــاءت فئـــة التعليـــق علـــى مـــا ينشـــره االخـــرون بالمرتبـــة االولى مـــن بين االنشـــطة التي
يقـــوم بهـــا المبحوثون عند اســـتخدامهم للفيس بوك اذ اشـــار لها ( )95مبحوثاً وبنســـبة مئوية
بلغـــت (  )%35.71فـــي حيـــن حلت بالمرتبـــة الثانية فئة (االكتفاء باالطـــاع على الموضوعات
المنشـــورة ) بواقع (  )54تك ار اًر ونســـبة ومئوية وصلت (  )%20.30اما الدردشـــة مع االصدقاء
فقـــد احتلـــت المرتبـــة الثالثة بتكرار قدره (  )39ونســـبة مئوية بلغـــت (  ) %14.67بينما كانت
المرتبـــة الرابعـــة مـــن حصـــة فئة ( نشـــر الموضوعات ) حيث اشـــار لها ( )34مبحوثاً وبنســـبة
مئويـــة بلغـــت (  )%12.78وجـــاءت بالمرتبـــة الخامســـة فئـــة (مشـــاركة منشـــورات الصفحات
االخرى ) بتكرار قدره (  )24ونســـبة مئوية وصلت (  )%9.03وفي المرتبة السادســـة (االخيرة
) حلت فئة (الرد على تعليقات االخرين على منشـــوراتي ) إذ كد عليها (  )20مبحوثاً وبنســـبة
مئويـــة بلغـــت (  . )%7.51انظر جدول (. )12

جدول ( )12يبين تسلســـل االنشـــطة التي يقوم بها المبحوثين عند اســـتخدامهم للفيس بوك
التكرار

النسبة المئوية %

االنشطة التي يقوم بها المبحوثين عند استخدامهم للفيس بوك
التعليق على ما ينشره االخرون

95

%35.71

االكتفاء باالطالع على الموضوعات المنشورة

54

%20.30

الدردشة مع االصدقاء

39

%14.67

نشر الموضوعات

34

%12.78

مشاركة منشورات الصفحات االخرى

24

%9.03

الرد على تعليقات االخرين على منشوراتي

20

المجموع

266

(*****)

%7.51
%100
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المحور الثالث  :دوافع االستخدام
 -1تساعدني على التعبير عن آرائي في القضايا المختلفة
كشفت اجابات المبحوثين بشأن هذا الدافع ما يأتي

أ .احياناً  :اشار الى ذلك ( )78مبحوثاً وبنسبة مئوية قدرها ( .)%65

ب .دائماً  :عبر عن ذلك (  )40مبحوثاً وبنسبة مئوية بلغت ( . )%33.34

ت .ابداً  :اكد على ذلك (  )2من المبحوثين وبنسبة مئوية وصلت ( . )%1.66
 -2تمكنني من التواصل ومتابعة اخبار االصدقاء واالقارب
كانت اجابات المبحوثين عن هذا الدافع كما يأتي :

أ .دائماً  :اشار الى ذلك ( )68مبحوثاً وبنسبة مئوية قدرها ( .)%56.66

ب .احياناً  :عبر عن ذلك (  )47مبحوثاً وبنسبة مئوية بلغت ( . )%39.17

ت .ابداً  :اكد على ذلك ( )5من المبحوثين وبنسبة مئوية وصلت ( . )%4.17
 -3تساعدني على التخلص من الملل والقضاء على وقت الفراغ :
بينت اجابات المبحوثين بشأن هذا الدافع ما يأتي :

أ .دائماً  :اشار الى ذلك ( )56مبحوثاً وبنسبة مئوية قدرها ( .)%46.67

ب .احياناً  :عبر عن ذلك (  )50مبحوثاً وبنسبة مئوية بلغت ( . )%41.67

ت .ابداً  :اكد على ذلك (  )14من المبحوثين وبنسبة مئوية وصلت ( . )%11.66
 -4تتيح لي االطالع على االحداث الجارية :
كانت اجابات المبحوثين عن هذا الدافع كما يلي :

أ .دائماً  :اشار الى ذلك ( )96مبحوثاً وبنسبة مئوية قدرها ( .)%80

ب .احياناً  :عبر عن ذلك (  )24مبحوثاً وبنسبة مئوية بلغت ( . )%20

ت .ابداً  :لم يؤكد اي من المبحوثين على ذلك ولم تحصل على اي تكرار.
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 -5توفر لي فرصة للترفيه والتسلية :

بينت اجابات المبحوثين حول هذا الدافع ما يأتي :

أ .احياناً  :اشار الى ذلك ( )70مبحوثاً وبنسبة مئوية قدرها ( .)%58.33
ب .دائماً  :عبر عن ذلك (  )46مبحوثاً وبنسبة مئوية بلغت ( . )%38.33
ت .ابداً  :اكد على ذلك (  )4من المبحوثين وبنسبة مئوية وصلت ( . )%3.34

 -6تزيد من معارفي ومواكبتي للمستجدات في المجاالت المختلفة :

كشفت اجابات المبحوثين بشأن هذا الدافع ما يأتي :

أ .احياناً  :اشار الى ذلك ( )70مبحوثاً وبنسبة مئوية قدرها ( .)%58.33
ب .دائماً  :عبر عن ذلك (  )40مبحوثاً وبنسبة مئوية بلغت ( . )%33.34
ت .ابداً  :اكد على ذلك (  )10من المبحوثين وبنسبة مئوية وصلت ( . )%8.33
 -7تمكنني من اقامة عالقات اجتماعية جديدة :

بينت اجابات المبحوثين بشأن هذا الدافع ما يأتي :

أ -احياناً  :اشار الى ذلك ( )58مبحوثاً وبنسبة مئوية قدرها ( .)%48.34
ب -دائماً  :عبر عن ذلك (  )52مبحوثاً وبنسبة مئوية بلغت ( . )%43.33
ت -ابداً  :اكد على ذلك (  )10من المبحوثين وبنسبة مئوية وصلت ( . )%8.33

 -8تتيح لي فرصة الترويج عن السلع والخدمات :

كانت اجابات المبحوثين عن هذا الدافع كما يأتي:

أ .ابداً :اشار الى ذلك ( )74مبحوثاً وبنسبة مئوية قدرها ( .)%61.67

ب .احياناً  :عبر عن ذلك (  )36مبحوثاً وبنسبة مئوية بلغت ( . )%30

ت .دائماً  :اكد على ذلك (  )10من المبحوثين وبنسبة مئوية وصلت ( . )%8.33
 -9تساعدني على الهروب من مشكالت الحياة اليومية :

كشفت اجابات المبحوثين بشأن هذا الدافع ما يأتي :

أ .احياناً :اشار الى ذلك ( )58مبحوثاً وبنسبة مئوية قدرها ( .)%48.34
ب .ابداً :عبر عن ذلك (  )48مبحوثاً وبنسبة مئوية بلغت ( . )%40

ت .دائماً  :اكد على ذلك (  )14من المبحوثين وبنسبة مئوية وصلت (  . )%11.66انظر الجدول (. )13
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جدول ( )13يبين اجابات المبحوثين بشـــأن دوافع اســـتخدامهم للفيس بوك

التكرار

تساعدني على التعبير عن آرائي في
القضايا المختلفة

78 %33.34 40

%65

تمكنني من التواصل ومتابعة اخبار
االصدقاء واالقارب

%39.17 47 %56.66 68

تساعدني على التخلص من الملل
والقضاء على وقت الفراغ

%100 120 %11.66 14 %41.67 50 %46.67 56

%

التكرار

%

التكرار
2

%1.66

%100 120

5

%4.17

%100 120

تتيــح لــي االطــاع علــى االحــداث
الجاريــة

96

توفر لي فرصة الترفيه والتسلية

%58.33 70 %38.33 46

تزيد من معارفي ومواكبتي
للمستجدات في المجاالت المختلفة

10 %58.33 70 %33.34 40

%8.33

تمكنني من اقامة عالقات اجتماعية
جديدة

10 %48.34 58 %43.33 52

%8.33

%80

24

%20

0

%0

%100 120

4

%3.34

%100 120
%100 120
%100 120

تتيح لي فرصة الترويج عن السلع
والخدمات

10

تساعدني على الهروب من مشكالت
الحياة اليومية

48 %48.34 58 %11.66 14

%8.33

36

%30

%

%

دوافع االستخدام

احيانا ً

التكرار

دائما ً

ابداً

المجموع

%100 120 %61.67 74
%40

%100 120
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المحور الرابع  :االشباعات المتحققة
 -1اوجد لي مساحة للتعبير عن آرائي بحرية :
كشفت مواقف المبحوثين بشأن هذه الفقرة ما يأتي :

أ .اتفـــق  :يتفـــق ( )66مبحوثـــاً وبنســـبة مئوية بلغـــت (  )%55على ان الفيـــس بوك اوجد لهم
مســـاحة للتعبير عـــن آرائهم بحرية
ب .محايـــد  :لـــم يحـــدد ( )42مبحوثاً وبنســـبة مئويـــة وصلت (  )%35موقفهم ســـواء باالتفاق
او عـــدم االتفـــاق تجاه هـــذه الفقرة .
ت .ال اتفق  :لم يتفق ( )12مبحوثاً وبنسبة مئوية بلغت (  )%10على ذلك .
ً
ً
تواصليا مع اصدقائي واقربائي :
جوا
 -2وفر لي
جاءت مواقف المبحوثين بشأن هذه الفقرة كما يأتي:

أ .اتفـــق  :يتفـــق ( )89مبحوثـــاً وبنســـبة مئويـــة بلغـــت (  )%74.16علـــى ان الفيس بوك وفر
لهـــم جـــواً تواصلياً مع اصدقائهـــم واقربائهم
ب .محايـــد  :لـــم يحـــدد ( )28مبحوثـــاً وبنســـبة مئويـــة وصلـــت (  )%23.34موقفهـــم ســـواء
باالتفـــاق او عـــدم االتفـــاق بشـــأن هـــذه الفقرة .
ت .ال اتفق  :لم يتفق ( )3من المبحوثين وبنسبة مئوية بلغت (  )%2.5على ذلك .
 .3قلل من شعوري بالملل والفراغ :
حدد المبحوثين موقفهم من هذه الفقرة بما يأتي :

أ .اتفـــق  :يتفـــق ( )62مبحوثـــاً وبنســـبة مئوية بلغـــت (  )%51.66علـــى ان الفيس بوك يقلل
من شـــعورهم بالملـــل والفراغ .
ب .محايـــد  :لـــم يحـــدد ( )43مبحوثـــاً وبنســـبة مئويـــة وصلـــت (  )%35.84موقفهـــم ســـواء
باالتفـــاق او عـــدم االتفـــاق بشـــأن هـــذه الفقرة .
ت .ال اتفق  :لم يتفق ( )15من المبحوثين وبنسبة مئوية بلغت (  )%12.5على ذلك .
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 -4ساعدني على تكوين عالقات اجتماعية جديدة :
كشفت مواقف المبحوثين بشأن هذه الفقرة ما يأتي :

أ .اتفق  :يتفق ( )63مبحوثاً وبنســـبة مئوية بلغت (  )%52.5على ان الفيس بوك يســـاعدهم
علـــى تكوين عالقات اجتماعية جديدة .
ب .محايد  :لم يحدد ( )45مبحوثاً وبنســـبة مئوية وصلت (  )%37.5موقفهم ســـواء باالتفاق
او عدم االتفاق بشـــأن هذه الفقرة .
ت .ال اتفق  :لم يتفق ( )12من المبحوثين وبنسبة مئوية بلغت (  )%10على ذلك .
ً
مطلعا على ما يدور من احداث :
 -5جعلني
جاءت مواقف المبحوثين بشأن هذه الفقرة كما يأتي :

أ .اتفـــق  :يتفـــق ( )90مبحوثـــاً وبنســـبة مئويـــة بلغـــت (  )%75علـــى ان الفيس بـــوك جعلهم
مطلعيـــن علـــى مـــا يدور مـــن احداث
ب .محايـــد  :لـــم يحـــدد ( )26مبحوثـــاً وبنســـبة مئويـــة وصلـــت (  )%21.66موقفهـــم ســـواء
باالتفـــاق او عـــدم االتفـــاق بشـــأن هـــذه الفقرة .
ت .ال اتفق  :لم يتفق ( )4من المبحوثين وبنسبة مئوية بلغت (  )%3.34على ذلك .
 -6اسهم في مواكبتي للمستحدثات في المجاالت المختلفة :
كشفت مواقف المبحوثين بشأن هذه الفقرة ما يأتي :

أ .اتفـــق  :يتفـــق ( )74مبحوثـــاً وبنســـبة مئويـــة بلغت (  )%61.66على ان الفيس اســـهم في
مواكبتهم للمســـتحدثات في المجـــاالت المختلفة .
ب .محايـــد  :لـــم يحـــدد ( )28مبحوثـــاً وبنســـبة مئويـــة وصلـــت (  )%23.34موقفهـــم ســـواء
باالتفـــاق او عـــدم االتفـــاق بشـــأن هـــذه الفقرة .
ت .ال اتفق  :لم يتفق ( )18من المبحوثين وبنسبة مئوية بلغت (  )%15على ذلك .
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ً
نوعا من االسترخاء والشعور بالمتعة :
 -7تحقق لدي
حدد المبحوثين موقفهم من هذه الفقرة بما يأتي:

أ .اتفـــق  :يتفـــق ( )60مبحوثـــاً وبنســـبة مئويـــة بلغـــت (  )%50علـــى ان الفيـــس يحقق لديهم
نوعـــاً من االســـترخاء والشـــعور بالمتعة .
ب .محايـــد  :لـــم يحـــدد ( )54مبحوثاً وبنســـبة مئويـــة وصلت (  )%45موقفهم ســـواء باالتفاق
او عـــدم االتفاق بشـــأن هـــذه الفقرة .
ت .ال اتفق  :لم يتفق ( )6من المبحوثين وبنسبة مئوية بلغت (  )%5على ذلك .
ً
ً
اقتصاديا :
مكسبا
 .8ساعدني على تحقيق

كشفت مواقف المبحوثين بشأن هذه الفقرة ما يأتي :

أ -ال اتفـــق  :لـــم يتفـــق ( )90مبحوثـــاً وبنســـبة مئوية بلغت (  )%75على ان الفيس ســـاعدهم
على تحقيق مكســـباً اقتصادياً .
ب -اتفق  :اتفق ( )16مبحوثاً وبنسبة مئوية وصلت (  )%13.34على ذلك .
ت -محايد  :لم يحدد ( )14من المبحوثين وبنســـبة مئوية بلغت (  )%11.66موقفهم ســـواء
باالتفـــاق او عدم االتفاق بشـــأن هذه الفقـــرة .انظر الجدول (. )14
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جـــدول ( )14يبين مدى اتفاق المبحوثين مع االشـــباعات المتحققة

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

اإلشاعات المتحققة

محايد

%

اتفق

ال اتفق

المجموع

اوجد لي مساحة للتعبير عن
آرائي بحرية

66

%55

وفر لي جواً تواصليا ً مع
اصدقائي واقربائي

89

28 %74.16

3 %23.34

قلل من شعوري بالملل والفراغ

62

43 %51.66

%100 120 %12.5 15 %35.84

ساعدني على تكوين عالقات
اجتماعية جديدة

63

%52.5

45

%37.5

%100 120

جعلني مطلعا ً على ما يدور من
احداث

90

%75

26

4 %21.66

اسهم في مواكبتي للمستحدثات
في المجاالت المختلفة

74

28 %61.66

تحقق لدي نوعا ً من االسترخاء
والشعور بالمتعة

60

%50

54

ساعدني على تحقيق مكسبا ً
اقتصاديا ً

16

14 %13.34

42

%35

%10 12
%2.5

%10 12

%45

%100 120

%100 120 %3.34

%15 18 %23.34
6

%100 120

%5

%75 90 %11.66

%100 120
%100 120
%100 120
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النتائج العامة للبحث

 1 .ان غالبيـــة المبحوثيـــن يســـتخدمون الفيـــس بـــوك منذ اقل من ســـنتين  ،ويـــرى الباحث ان
طرد النتشـــار شـــبكات االنترنت االمـــر الذي انعكس
ذلـــك يرتبـــط ارتباطـــاً مباشـــ اًر بالنمو الم َ
فـــي زيـــادة عدد مســـتخدمي الفيس بـــوك في العاميـــن الماضيين .
 2 .يســـتخدم معظم المبحوثين الفيس بوك مرتان باليوم ويســـتغرق غالبيتهم مدة من ســـاعة
الى ثالث ســـاعات في االستخدام .
 3 .تبيـــن ان الغالبيـــة العظمـــى من المبحوثين يفضلون الفترة المســـائية ( من الســـاعة  7الى
 ) 10الســـتخدام الفيـــس بـــوك  .والســـبب فـــي ذلـــك يعـــود الى ان هـــذه الفتـــرة يتواجد فيها
النـــاس فـــي منازلهـــم بعـــد انهـــاء اعمالهـــم والتزاماتهـــم ويحاولون اســـتغاللها فـــي التمتع
والتفاعـــل والتواصـــل واالســـترخاء من ضغـــط العمل .
 4 .يشـــير معظـــم المبحوثيـــن الـــى ان المنزل اكثـــر االماكن التـــي يفضلون التواجـــد فيه اثناء
اســـتخدامهم للفيـــس بـــوك ويفضلون الدخول اليه عبر اســـتخدامهم لجهـــاز الموبايل الذكي
 .ويـــرى الباحـــث ان ذلـــك يأتـــي نتيجـــة انتشـــار األنترنـــت والهواتـــف الذكيـــة بعـــد ان كان
امتالكهـــا يقتصـــر علـــى االغنيـــاء او المســـؤولين فـــي الدولة  ،فضـــاً عما يوفـــره المنازل
والهاتـــف مـــن ظـــروف وانمـــاط مالئمة وامكانيـــة اختيار الوقـــت المناســـب للتفاعل .
 5 .يفضـــل اغلـــب المبحوثيـــن اســـتخدام أســـمائهم الحقيقيـــة في حســـابهم على موقـــع الفيس
بـــوك  .وهـــذا مؤشـــر يـــدل على ارتفاع منســـوب الحريات في ظـــل تنامي المواقـــع التفاعلية
والتحـــوالت الديمقراطيـــة التي شـــهدها العـــراق ،او قد يعود ذلك الى طبيعـــة ووعي الجمهور
عينـــة البحـــث بأهمية اســـتخدام اســـمائهم الحقيقية لتأكيـــد المصداقية .
 6 .تبيـــن ان التعليـــق علـــى مـــا ينشـــره االخـــرون هـــو مـــن اهـــم االنشـــطة التـــي يقـــوم بهـــا
المبحوثـــون عنـــد اســـتخدامهم للفيـــس بوك  .ويرى الباحث ان الســـبب فـــي ذلك هو حرص
المبحوثيـــن ورغباتهـــم بأثبـــات ذاتهـــم عـــن طريـــق التعبير عـــن آرائهم .
 7 .تأكيـــد المبحوثيـــن علـــى أن ابـــرز دوافع اســـتخدامهم للفيـــس بوك يرتبـــط ب(االطالع على
االحـــداث الجاريـــة) ويأتـــي بدرجة اقل دافع ( التواصل ومتابعة اخبار االصدقاء واالقارب ) .
 8 .اتفق المبحوثين على أن ابرز االشباعات المتحققة بفعل استخدامهم للفيس بوك هو( جعلهم
مطلعيـــن علـــى مـــا يدور من احداث ) وحقق لهم ( جواً تواصليـــاً مع االصدقاء واالقارب ) .
جملة الباحث االعالمي
العدد ( ) 35

59

دوافع استخدام كبار السن للفيس بوك

د .أحمد عبد الستار حسين

المصادر والهوامش

1.1سمير محمد حسين ،بحوث االعالم ،دراسة في مناهج البحث العلمي القاهرة  :عالم الكتب  ، 1995 ،ص147
(*) هـــذا التصنيـــف معتمـــد لدى وزارة التخطيط  /الجهـــاز المركزي لإلحصاء في اخر تقديرات ســـكانية للمحافظة
صـــدرت عن الجهـــاز المركزي عام 2014
 2 .محمد عبد الحميد ،البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية  ،القاهرة  :عالم الكتب  ، 2000 ،ص.139
 3 .بـــركات عبـــد العزيـــز  ،مناهج البحث االعالمي  :االصول النظريـــة ومهارات التطبيق  ،القاهرة  :دار الكتاب
الحديث  ، 2011 ،ص. 165
(**) اسماء المحكمين الخبراء
 أ .د علي جبار الشمري  /كلية االعالم  /جامعة بغداد أ .د جليل وداي حمود  /كلية الفنون السمعية والمرئية  /جامعة ديالى أ .د مهند محمد النعيمي  /كلية التربية االساسية  /جامعة ديالى أ .د حسين رشيد ياسين  /كلية االعالم  /جامعة بغداد د .غالب كاظم جياد  /قسم الصحافة  /جامعة اهل البيت 4 .مدين عمران التميمي  ،اســـتخدامات الشـــباب وســـائل االعالم الجديد واالشـــباعات المتحققة عنه  ،اطروحة
دكتـــوراه  ،جامعـــة بغداد  ،كلية االعالم . 2014 ،
 5 .دحـــام علـــي حســـين العبيـــدي  ،دوافع اســـتخدام الجمهـــور العراقـــي القنـــوات التلفزيونيـــة الفضائية وحدود
االشـــباعات المتحققـــة  ،اطروحـــة دكتـــوراه  ،جامعـــة بغـــداد  ،كلية االعـــام . 2011 ،
 6 .قيـــس ابراهيـــم علـــي  ،احتياجـــات كبار الســـن مـــن التلفزيون العراقي  ،رســـالة ماجســـتير  ،جامعة بغداد ،
كلية االعـــام . 2005 ،
(***) بمـــا ان وزارة التخطيـــط العراقيـــة  /الجهـــاز المركـــزي لإلحصاء لم يحدد أي معيار لكبار الســـن فقد اعتمد
الباحث على الدراســـات الســـابقة في تحديد من هم كبار الســـن وهم الذين تبلغ اعمارهم ( )60ســـنة فما فوق .
 7 .رضا عبد الواجد أمين ،النظريات العلمية في مجال اإلعالم االلكتروني ،بدون دار نشر ،2007 ،ص.65
 8 .ملفـــن ديفلـــر وســـاند ار بـــول روكتـــش ،نظريات وســـائل االعـــام  :ترجمة  :كمـــال عبد الـــرؤف ،القاهرة :
الـــدار الدولية للنشـــر والتوزيـــع ، 1993 ،ص. 266
Abd El- Basit Ahmed Hashem, UsEs and Gratiflctions of online advertising 9.9
a comparative study between germany and egept , degree of Doctor , Mass
12.P,2010 ,communications Techndogical university of Ilmenau
 .10حســـن عمـــاد مـــكاوي وليلـــى حســـين الســـيد  ،االتصـــال ونظرياتـــه المعاصـــرة  ،القاهـــرة :الـــدار المصرية
اللبنانيـــة  ، 1998 ،ص . 241
 .11محمـــد عبدالـــرؤوف إبراهيـــم ،الصحافـــة المصرية الصادرة باللغة االنكليزية – دراســـة للمضمون والجمهور
خـــال عامـــي  ،1998 ،1997اطروحـــة دكتوراه  ،جامعة حلـــوان  ،كلية اآلداب 2000 ،م  ،ص . 146
 .12حسن عماد مكاوي وليلى حسين السيد  ،مصدر سابق  ،ص 249
 .13عبـــدهللا ممـــدوح مبـــارك  ،دور شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي فـــي التغير السياســـي في تونـــس ومصر من
وجه نظر الصحفيين االردنيين  ،رســـالة ماجســـتير  ،جامعة الشـــرق االوســـط  ،كلية االعالم  ، 2012 ،ص41
 .14نرمين زكريا خضر ،اآلثار النفســـية واالجتماعية الســـتخدام الشـــباب المصري لمواقع الشـــبكات االجتماعية
دراســـة على مســـتخدمي موقع  ،FaceBookبحث مقدم الى المؤتمر العلمي األول (األســـرة واإلعالم وتحديات
العصـــر) ،كليـــة اإلعالم  ،جامعة القاهرة ،للفترة مـــن  17-15فبراير. 2009
 .15فاطمـــة الزهـــراء عمـــاري  ،اســـتخدام القنـــوات التلفزيونيـــة االخبارية لتفاعلية شـــبكات التواصـــل االجتماعي
:حلة الفيس بوك  ،رســـالة ماجســـتير  ،جامعة الجزائر  ،كلية العلوم السياســـية واالعالم  ، 2012 ،ص. 50
(****) -ازداد عدد التك اررات بسبب امكانية اختيار اكثر من بديل .
(*****)  -ازداد عدد التك اررات بسبب امكانية اختيار اكثر من بديل .
جملة الباحث االعالمي
العدد ( ) 35

60

