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ملخص الدراسة

هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى مــدى تعــرض اجلمهــور للقضايــا االقتصاديــة عبــر وســائل اإلعــام 

الرقمــي وعاقتــه مبســتوى الثقــة يف األداء االقتصــادي لديهــم، وتنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات 

الوصفيــة، وتعتمــد الدراســة علــى منهــج املســح، وُطبقــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا )400( مفــردة مــن 

أربــع محافظــات مصريــة: )القاهــرة، والســويس، واألســكندرية، واملنيــا(، ومت االعتمــاد علــى اســتمارة 

ــة  ــات االقتصادي ــرز اخلدم ــى: جــاءت أب ــا يل ــج م ــت أهــم النتائ االســتقصاء كأداة أساســية للدراســة، وكان

التــي تقدمهــا وســائل اإلعــام الرقمــي مــن وجهــة نظــر اجلمهــور مــا يلــي: ظهــر مبقدمــة تلــك اخلدمــات 

أنها«تنشــر إعانــات املناقصــات«، ثــم »تقــدم ملفــات ومعلومــات اقتصاديــة متخصصــة«، يليهــا »تنشــر أخبــار 

قطــاع البنــوك«، ثــم »تنشــر أخبــار قطــاع شــركات التحويــل العقــاري«، يليهــا »تقــدم تغطيــة مســتمرة للســلع 

واخلدمــات الرئيســة«، ثــم »تقــوم بتغطيــة املؤمتــرات االقتصاديــة«، يليهــا »بنشــر أخبــار البورصــة«، وجــاءت 

أهــم مؤشــرات األداء االقتصــادي التــي تعــرَّف عليهــا اجلمهــور عينــة الدراســة مــن خــال وســائل اإلعــام 

الرقمــي مــا يلــي: جــاء »حتــرر ســعر الصــرف«، يليهــا »انخفــاض الــواردات«، ثــم »انخفــاض معــدل البطالــة«، 

ــدل  ــا« تراجــع مع ــي«، يليه ــد األجنب ــن النق ــة م ــادة االحتياطــات الدولي ــم »زي ــاع الصــادرات«، ث ــا »ارتف يليه

التضخــم الســنوي«، ثــم »ارتفــاع  تدفقــات النقــد األجنبــي«، وأخيــًرا جــاء »انخفــاض أســعار الفائــدة«.

الكلمات املفتاحية: القضايا االقتصادية، اإلعام الرقمي، األداء االقتصادي. 

Abstract
The research sought to determine the public’s exposure to economic issues through digital 
media and its relationship to the level of confidence in their economic performance. This study 
belongs to descriptive studies, and the study relies on the survey methodology. The study was 
applied to a sample of (400) respondents from four Egyptian governorates (Cairo, Suez, Al-
exandria, and Minya). The survey form was used as an essential tool for the study. The most 
important results conclude as following: -The most prominent economic services provided 
by the digital media from the public’s point of view, the following came: the introduction of 
those services appeared that it “publishes tender announcements”, then “provides specialized 
economic files and information” followed by “publishes the news of the banking sector” then 
“publishes the news of the real estate conversion companies sector It is followed by “contin-
uous coverage of the main goods and services” and then “it covers economic conferences” 
followed by “the exchange of stock market news”.-The most important indicators of economic 
performance that the public became familiar with the study sample came through the digital 
media. The following came: “Liberalization of the exchange rate” followed by “low imports” 
then “low unemployment rate” followed by “higher exports” and then “increased international 
reserves of foreign exchange” Followed by “the decline in the annual inflation rate” and then 
“the recent rise in foreign exchange flows” and last one “low interest rates».
Keywords: Economic Issues, Digital Media, Economic performance.
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مقدمة:

أدى التطــور الســريع يف اإلعــام الرقمــي إلــى التوســع يف مجــاالت الــرأي العــام، ونقلهــا 
مــن حيــز املحادثــات الصوتيــة التقليديــة إلــى التفاعــل عبــر منصــات اإلعــام الرقمــي، 
ونظــًرا لطبيعــة التدفــق ثنائــي االجتــاه للمعلومــات عبــر اإلعــام الرقمــي، أصبــح هنــاك 
ــة التعبيــر  ــة مــع توفيــر حري ــا االقتصادي ســهولة يف نقــل املعلومــات واألخبــار حــول القضاي

وتبــادل اآلراء بالنســبة للمســتخدمني حــول القضايــا االقتصاديــة. 

وبــات اإلعــام الرقمــي طريقــة شــائعة للتواصــل الذي يســمح للمســتخدمني بخلــق وتبادل 
املعلومــات مــع اآلخريــن، وتشــير نظريــة التبــادل االقتصــادي إلــى أن األشــخاص مييلــون إلــى 
التصــرف مبــا يخــدم اهتماماتهــم الشــخصية املنطقيــة، ويعتبــر اإلعــام الرقمــي وســيلة 
مناســبة تســمح لألشــخاص بإشــباع حاجاتهــم مثــل الترفيــه واحلصــول علــى املعلومــات 

والتواصــل االجتماعــي والتعبيــر عــن الــذات)1(

وأصبــح اإلعــام الرقمــي أكثــر وســائل اإلعــام تأثيــًرا علــى معتقــدات األشــخاص؛ 
وبخاصــة يف املجــال االقتصــادي، حيــث باتــت تشــكل أســهل وأقــوى وســائل احلصــول علــى 
املعــارف يف مجــال االقتصــاد، باملقارنــة مــع وســائل اإلعــام التقليــدي التــي تفتقــد عناصــر 

ــة. ــا االقتصادي ــاه اجلمهــور ملتابعــة القضاي جــذب انتب

ويعــد االقتصــاد ركيــزة أساســية ومهمــة يف حيــاة أي مجتمــع، وهــو »عصــب احليــاة« كمــا 
يوصــف يف الغالــب، فالتحكــم بــه يعنــي التحكــم باملجتمــع، كذلــك جنــد أن اإلعــام الرقمي له 
تأثيــر إيجابــي فعــال يف مجــاالت االقتصــاد املختلفــة نظــًرا لتأثيراتــه الكبيــرة علــى قطاعــات 
ــة كوســيلة هامــة يف دعــم النمــو واألداء  املجتمــع،  وميتلــك اإلعــام الرقمــي إمكانــات هائل
االقتصــادي للــدول نظــًرا للمرونــة التــي توفرهــا علــى مســتويات احلشــد اإليجابــي للجمهــور 

وبنــاء الثقــة يف أداء االقتصــاد وخفــض املعوقــات التــي ميكــن أن تعتــرض ســبيله.  

 وأســهم ظهــور تكنولوجيــا اإلعــام الرقمــي يف زيــادة اإلحســاس بالقضايــا االقتصاديــة 
ــة مثــل:  مــن خــال متابعتهــا واملشــاركة فيهــا، حيــث حظيــت القضايــا االقتصاديــة املُلحَّ
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البطالــة ومكافحــة التهــرب الضريبــي، الفقــر، ارتفــاع األســعار، ارتفــاع العجــز يف املوازنــة 
العامــة للدولــة، املشــاريع االقتصاديــة العماقــة، وغيرهــا مبزيــد مــن االهتمــام مــن جانــب 

ــة.  ــرات املاضي ــة مــع الفت اإلعــام الرقمــي باملقارن

ــرف  ــور املتابعــني ُع ــد مــن جمه ــوع جدي ــور ن ــج عــن اســتخدام اإلعــام الرقمــي ظه ونت
باســم »اجلمهــور النشــط«، حيــث بــدأ النظــر إلــى هــذا اجلمهــور ليــس فقــط كمتابعــني 
نشــطني يف تفســير القضايــا واألحــداث االقتصاديــة؛ ولكــن أيًضــا النشــاط يف إنتــاج وتوزيــع 
املحتــوى والنقــاش العــام يف البيئــات الرقميــة اإللكترونيــة حــول تلــك القضايــا، كذلــك يوفــر 
اإلعــام الرقمــي مســاحات ملناقشــة القضايــا االقتصاديــة وموضوعاتهــا بــني املهتمــني بهــا، 
ــا  ــة والســرعة يف العــرض واملناقشــة للقضاي ــدم اإلعــام الرقمــى عناصــر الفوري ــث يق حي

ــة بــني املتابعــني)2(.  االقتصادي

ــدى  ــا ل ــع بروزه ــا داخــل املجتم ــراز القضاي ــى إب ــي تســعى إل أن وســائل اإلعــام الرقم
الــرأي العــام، مــن خــال تركيــز هــذه الوســائل علــى موضوعــات وقضايــا بعينهــا وإهمالهــا 
ملوضوعــات أخــرى، ممــا يؤثــر علــى الــرأي العــام بالتركيــز علــى القضايــا املطروحــة يف 
ــم تعــد وســائل اإلعــام أداة لنقــل املعلومــات فحســب؛  ــك ل وســائل اإلعــام الرقمــي؛ وبذل
بــل أصبحــت أحــد العوامــل التــي تؤثــر يف أفــكار اجلمهــور واجتاهاتــه وســلوكه مــن خــال 
طرحهــا لقائمــة مــن القضايــا التــي ترتبهــا طبقهــا ألهميتهــا وإهمــال أخــرى، وبذلــك يعتقــد 

ــا باســتمرار. ــة مــا مهمــة ألن وســائل اإلعــام تتناوله اجلمهــور أن قضي

 ،Butosi, )2019( وهــذا مــا أكــدت عليــه العديــد مــن الدراســات مثــل دراســة كل مــن
)Masip, Ruiz-Caballero, &Suau, )2019( ،Hyde-Clarke, )2019، دعــاء عــادل 
محمــود)2016( والتــي أشــارت إلــى دور وســائل اإلعــام الرقمــي يف تشــكيل توجهــات 
اجلمهــور نحــو مســتوى  األداء االقتصــادي، مــن خــال تعرضهــم للقضايــا االقتصاديــة 
املطروحــة مــن خــال تلــك الوســائل، وكذلــك منــو مفاهيــم األداء االقتصــادي واملفاهيــم 
االقتصاديــة مــن خــال تأثيــر التعــرض لوســائل اإلعــام الرقمــي التــي تتنــاول العديــد مــن 

ــة. ــى الســاحة املحلي ــة املطروحــة عل ــا االقتصادي القضاي

فــإذا كانــت القضايــا االقتصاديــة متثــل فــى الواقــع أهــم وأبــرز القضايــا التــي تهــم غالبيــة 
اجلمهــور، ملــا لهــا مــن أبعــاد متشــابكة بغالبيــة قضايــا املجتمــع، هــذا الواقــع جعــل مــن 
الضــرورى جــًدا أن حتظــى بأهميــة كبــرى مــن خــال وســائل اإلعــام الرقمــي، فمــن خــال 
ــة مبســتوى  ــل الصــورة احلقيق ــن نق ــر وســائل اإلعــام الرقمــي ميك ــا عب ــا وحتليله عرضه

ــة يف األداء االقتصــادي.  الثق
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مشكلة الدراسة:
فرضــت القضايــا االقتصاديــة نفســها علــى النقــاش العــام بــني جمهــور املجتمــع املصــري، 
خاصــة مــع تزايــد التحديــات والضغــوط االقتصاديــة التــي يتعــرض لهــا أفــراد املجتمــع، 
فبــدأت وســائل اإلعــام املختلفــة مبــا فيهــا اإلعــام الرقمــي االهتمــام بطــرح ونقــاش 

ــة. ــا اقتصادي ــا مــن قضاي ــب عليه ــا يترت ــة القائمــة وم ــات االقتصادي التحدي

وتكمــن أهميــة متابعــة اجلمهــور للقضايــا االقتصاديــة عبــر وســائل اإلعــام الرقمــي 
ــادة  ــا، وزي ــك القضاي ــط ومعاجلــة تل ــرارات حــول تخطي ــع الق ــات صن ومشــاركتهم يف عملي
إدراكهــم إلمكانيــة املشــاركة مــن أجــل إحــداث تغيــر فــى مســار تلــك القضايــا علــى املســتويات 

املحليــة والقوميــة والعامليــة.

وتعمــل وســائل اإلعــام الرقمــي علــى رفــع مســتوى الثقــة يف األداء االقتصــادي مــن 
خــال اســتخدامها كوســيلة لنشــر القضايــا االقتصاديــة وتوعيــة اجلمهــور وزيــادة اهتمامــه 

ــور. ــد مــن املشــاركة النشــطة للجمه ــة؛ مبــا يزي بالشــئون االقتصادي

الرقمــي  اإلعــام  وســائل  مســتخدمي  أن   )Goidel, & Langley, 2018( ويتفــق 
يعتمــدون يف بنــاء مفاهيمهــم نحــو األداء االقتصــادي علــى التنبــؤات والتقاريــر املتاحــة عبــر 
تلــك الوســائل، فعندمــا تشــير تلــك التوقعــات إلــى مــرور االقتصــاد بحالــة مــن االنتعــاش، فــإن 
اجلمهــور يتأثــر بذلــك الــرأي؛ ال ســيما وأن تلــك التحليــات املقدمــة عبــر اإلعــام الرقمــي 

تكــون مدعومــة بأدلــة مــن خــال اســتطاعات الــرأي حــول األداء االقتصــادي)3(. 

اآلراء  تشــكيل  يف  أساســًيا  دورًا  يــؤدي  الرقمــي  اإلعــام  أن   )Pratt, 2017( وتــرى 
ــور حــول األداء االقتصــادي  ــم اجلمه ــك ألن مفاهي ــم حــول األداء االقتصــادي، وذل واملفاهي
تتأثــر بالتغطيــات املوجهــة للقضايــا املختلفــة عبــر اإلعــام الرقمــي، باإلضافــة لذلــك 
ــى التقييمــات  ــة األخــرى عل ــر وســائل اإلعــام التقليدي فــإن اإلعــام الرقمــي ُيضعــف تأثي
االقتصاديــة لــألداء يف هــذا اإلطــار)4(، وبنــاًء علــى نتائــج الدراســات الســابقة التــي أظهــرت 
ــم حــول األداء االقتصــادي بنســب  دور وســائل اإلعــام الرقمــي يف تشــكيل اآلراء واملفاهي
متفاوتــة ميكــن حتديــد مشــكلة هــذه الدراســة يف العاقــة بــني التعــرض للقضايــا االقتصادية 
عبــر وســائل اإلعــام الرقمــي ومســتوى الثقــة يف األداء االقتصــادي لــدى اجلمهــور، وحتديــد 
مــدى اختــاف مســتوى الثقــة باختــاف بعــض املتغيــرات محــل الدراســة )اخلصائــص 
الدميوغرافيــة- كثافــة التعــرض لوســائل اإلعــام الرقمــي(، إضافــة إلــى اختبــار مــدى تأثيــر 

هــذا التعــرض يف مســتويات الثقــة لــدى اجلمهــور.
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أهمية الدراسة:
تتحدد أهمية الدراسة يف:

أواًل: األهمية النظرية:
ــداد . 1 ــى إم ــدف إل ــذي يه ــث ال ــي كأحــد وســائل اإلعــام احلدي ــة اإلعــام الرقم أهمي

اجلمهــور مبعلومــات حــول القضايــا واملوضوعــات املختلفــة املطروحــة يف املجتمــع.

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا ترتبــط بالقضايــا االقتصاديــة يف ظــل فتــرة مليئة . 2
ــات الناجتــة عــن مــرور البــاد بثورتــني ومــا ارتبــط بهــم مــن عــدم اســتقرار  بالتحدي

اقتصــادي.

اهتمــام اجلمهــور مبتابعــة القضايــا االقتصاديــة التــي متــر بهــا البــاد من خال وســائل . 3
اإلعــام الرقمــي والتــي مييــل معظمهــا إلــى تتبــع مثــل هــذه النوعيــة مــن القضايــا 

لتكســب ثقــة اجلهــور بهــا.

أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه وســائل اإلعــام الرقمــي كناقــل لألحــداث والقضايــا . 4
والتطــورات، مــن خــال أدائهــا للــدور املنــوط بهــا يف تشــكيل وعــي اجلمهــور جتــاه 
القضايــا االقتصاديــة املطروحــة، باعتبارهــا قضايــا تهــم الــرأي العــام ومــا يترتــب عليــه 

مــن ثقــة يف تلــك الوســائل.   

ثانًيا: األهمية العملية:
أنهــا تناقــش العديــد مــن القضايــا االقتصاديــة التــي تعتبــر مــن القضايــا امللحــة لقطــاع . 1

عريــض مــن اجلمهــور؛ وهــي: )البطالــة، ومكافحــة التهــرب الضريبــي، الفقــر، ارتفــاع 
األســعار، ارتفــاع العجــز يف املوازنــة العامــة للدولــة، املشــاريع االقتصاديــة العماقــة(.

تزايــد الــدور الــذي تؤديــه وســائل اإلعــام عامــة ووســائل اإلعــام بصفــة خاصــة يف 2. 
تزويــد اجلمهــور باملعلومــات املختلفــة، ومــا يترتــب عليــه مــن تأثيــر يف تشــكيل اآلراء 

ــا املختلفــة. واالجتاهــات نحــو األحــداث والقضاي

تكمــن األهميــة يف احلصــول علــى قــدر كبيــر مــن البيانــات واملعلومــات عــن القضايــا 3. 
االقتصاديــة املطروحــة عبــر وســائل اإلعــام الرقمــي ومــدى قدرتهــا يف تكويــن مســتوى 

ثقــة لــدى اجلمهــور مــن خــال تعرضهــم لتلــك الوســائل.

مــد القائمــني باالتصــال يف املؤسســات االقتصاديــة بنتائــج الدراســة ملســاعدتهم علــى 4. 
تأكيــد مســتوى الثقــة إذا كانــت وســائل اإلعــام الرقمــي تعكــس الصــورة احلقيقــة 
لــألداء االقتصــادي لديهــم، أو مســاعدتهم يف تعديــل هــذه الصــورة إذا كانــت تلــك 
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ــة. ــر حقيقي املواقــع منحــازة وغي

أهداف الدراسة:
التعــرف علــى مــدى متابعــة اجلمهــور للقضايــا االقتصاديــة عبــر وســائل اإلعــام . 1

الرقمــي.

رصــد أهــم أســباب اهتمــام اجلمهــور مبتابعــة القضايــا االقتصاديــة عبــر وســائل . 2
الرقمــي. اإلعــام 

الكشــف عــن مــدى اعتمــاد اجلمهــور علــى وســائل اإلعــام الرقمــي يف متابعــة القضايــا 3. 
االقتصادية.

ــا 4.  ــا للقضاي ــا وســائل اإلعــام الرقمــي يف عرضه ــي تتبعه ــر األســاليب الت ــد أكث حتدي
االقتصاديــة للجمهــور.

التعــرف علــى أبــرز اخلدمــات االقتصاديــة التــي تقدمهــا وســائل اإلعــام الرقمــي مــن 	. 
وجهــة نظــر اجلمهــور.

حتديد أشكال التفاعلية التي يقوم بها اجلمهور من خال وسائل اإلعام الرقمي.6. 

الكشف عن أهم القضايا التي يتابعها اجلمهور عبر وسائل اإلعام الرقمي.7. 

رصــد أهــم مؤشــرات األداء االقتصــادي التــي تعــرف عليهــا اجلمهــور مــن خال وســائل 8. 
اإلعــام الرقمي.

ــا وســائل اإلعــام 9.  ــي تقدمه ــار الت ــات واألخب ــور يف املعلوم ــة اجلمه ــدل ثق ــد مع حتدي
الرقمــي حــول القضايــا االقتصاديــة.

الدراسات السابقة:
ــاً  ــاول الدراســات الســابقة املرتبطــة مبتغيــرات الدراســة ترتيب ــة بتن ســوف تقــوم الباحث

تنازليــاً مــن األحــدث إلــى األقــدم طبقــاً للترتيــب الزمنــى كالتالــي:

دراســة )2019( Butosi )5( اســتجابات جمهــور اإلعــام الرقمــي احلديــث )فيــس بــوك 
األداء  نحــو  مواقفهــم  علــى  املتابعــة  تلــك  وتأثيــر  االقتصاديــة،  القضايــا  نحــو  وتويتــر( 
االقتصــادي العــام، واســتخدمت الدراســة املنهــج املســحي، وشــارك يف الدراســة عينــة 
ــا  ــق األدوات إلكترونًي ــر، ومت تطبي ــوك وتويت ــس ب ــع الفي ــن )00	( مســتخدم ملواق ــت م تكون
علــى املشــاركني لتجميــع البيانــات واســتخاص النتائــج، ومت جتميــع البيانــات باســتخدام 
األدوات التاليــة: اســتبانة أبعــاد املشــاركة يف اإلعــام الرقمــي، واســتبانة التوجهــات نحــو 



التعرض للقضايا االقتصادية عبر وسائل اإلعالم الرقمي ...

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر514

األداء االقتصــادي العــام، ومت التوصــل إلــى النتائــج التاليــة: أظهــرت التحليــات وجــود ثاثــة 
مســتويات مــن االســتجابة يف القضايــا االقتصاديــة عبــر اإلعــام الرقمــي وهــي: االســتجابة 
املباشــرة )املشــاركة بالــرأي يف القضايــا( واالســتجابة غيــر املباشــرة )عــن طريــق اإلعجــاب 
وإعــادة النشــر( واالســتجابة الســلبية )مــن خــال املطالعــة فقــط(، كمــا أظهــر املســتجيبون 
ميــواًل إيجابيــة نحــو دور املشــاركة يف اإلعــام الرقمــي )فيــس بــوك وتويتــر( يف تشــكيل 

توجهاتهــم نحــو األداء االقتصــادي. 

وحــدد)2019( ,Xie, Qiao, Shao, & Chen )6( ســلوكيات متابعــة اجلمهــور الصينــي 
لإلعــام االجتماعــي الرقمــي أثنــاء األزمــات اإلقتصاديــة، ومــدى تأثيــر ذلــك علــى ثقتهــم 
ــل  ــي والنوعــي جلمــع وحتلي يف األداء االقتصــادي، واســتخدمت الدراســة املنهجــني الوصف
البيانــات، وشــارك يف الدراســة عينــة تكونــت مــن )1080( مفحوًصــا مــن فئــة الشــباب 
املشــتركني مبوقــع اإلعــام االجتماعــي، ومت جتميــع البيانــات مــن خــال اســتخدام األدوات 
التاليــة: اســتبانة ســلوكيات متابعــة املحتــوى اإلعامــي- اســتبانة املعلومــات الدميوغرافيــة- 
اســتبانة أثــر متابعــة اإلعــام االجتماعــي الرقمــي علــى الثقــة يف األداء االقتصــادي- مقيــاس 
اســتخدام اإلعــام االجتماعــي الرقمــي، ومت التوصــل مــن خــال التحليــات إلــى النتائــج 
التاليــة: اتضــح أن متابعــة املفحوصــني لإلعــام االجتماعــي أثنــاء أزمــة انخفــاض ســعر 
صــرف اليــوان اتســم بارتفــاع مــدة املتابعــة وتكــرار حــاالت املتابعــة والتركيــز علــى موضــوع 
األزمــة، كمــا أظهــرت التحليــات والقياســات وجــود عاقــة موجبــة متوســطة بــني ســلوك 
متابعــة اإلعــام االجتماعــي الرقمــي خــال األزمــات ومســتويات الثقــة يف جنــاح األداء 

االقتصــادي يف جتــاوز األزمــة.  

ودرســت)2019( ,Hyde-Clarke )7( أثــر تكنولوجيــا اإلعــام الرقمــي علــى فهــم جمهــور 
املتابعــني لــألداء االقتصــادي يف جنــوب أفريقيــا، واســتخدمت الدراســة املنهــج النوعــي 
ــي منصــة  ــور متابع ــن )168( مــن جمه ــت م ــة تكون االستكشــايف، وشــارك يف الدراســة عين
اإلعــام الرقمــي )تويتــر(، ومتثلــت األدوات املســتخدمة يف جمــع البيانــات يف: اســتطاع 
ــى مفهــوم األداء  ــر اإلعــام الرقمــي عل رأي حــول اســتخدام اإلعــام الرقمــي- اســتبانة أث
االقتصــادي، وأســفرت الدراســة عــن النتائــج التاليــة: ظهــور عاقــة موجبــة بــني مســتويات 

ــة نحــو األداء االقتصــادي. ــم اإليجابي ــور لإلعــام الرقمــي ومفاهيمه اســتخدام اجلمه

ــا )2019( ,Masip, Ruiz-Caballero, &Suau  )8( فقــد درس مســتويات املتابعــة  أمَّ
النشــطة للجمهــور للقضايــا االقتصاديــة عبــر منصــات اإلعــام الرقمــي وتأثيرهــا علــى 
والنوعــي،  الكمــي  املنهجــني  الدراســة  واســتخدمت  األداء االقتصــادي،  نحــو  مفاهيمهــم 
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ومتثلــت عينــة الدراســة يف األدبيــات البحثيــة يف مجــال املتابعــة النشــطة للجمهــور للقضايــا 
االقتصادية )العدد = 37 مقااًل وبحًثا ورسالة علمية(، ومتثلت األدوات املستخدمة يف جمع 
البيانــات يف: اســتمارة حتليــل محتــوى األدبيــات البحثيــة- منهجيــة دلفــي لتحليــل األدبيــات 
البحثيــة، ومت التوصــل مــن خــال التحليــات إلــى النتائــج التاليــة: أظهــرت التحليــات وجــود 
حجــم تأثيــر مرتفــع ملتابعــة اجلمهــور للقضايــا االقتصاديــة علــى مفاهيمهــم نحــو األداء 
االقتصــادي، حيــث أكــدت نســبة 89% مــن الدراســات املفحوصــة علــى هــذا التأثيــر املرتفــع، 
بينمــا أشــارت نســبة 8% علــى حجــم تأثيــر متوســط، بينمــا لــم تتوصــل 3% مــن الدراســات 
إلــى أي تأثيــر علــى تشــكيل املفاهيــم نحــو األداء االقتصــادي نتيجــة ملتابعــة اإلعــام الرقمــي.   

ودرســت: ســالى أســامة شــحاتة )2018( )9( كيفيــة اســتخدام البوابــات اإللكترونيــة للصحــف 
القوميــة املصريــة لإلنفــو جرافيــك يف معاجلــة القضايــا االقتصاديــة، واعتمــدت الدراســة 
على املنهج املســح وأســلوب املقارنة، واعتمدت على اســتمارة حتليل املضمون كأداة اساســية 
للدراســة، ومتثلــت عينــة الدراســة يف ثاثــة مواقــع لصحــف قوميــة مصريــة »األهــرام، 
األخبــار، اجلمهوريــة« وذلــك خــال الفتــرة الزمنيــة مــن 2018/6/1 وحتــى 2018/9/30، 
وكانــت أهــم النتائــج مــا يلــي: احتــل الترتيــب األول للقضايــا التــي يتــم طرحهــا مــن خــال 
اإلنفــو جرافيــك »قضايــا اإلصــاح االقتصــادي ورؤيــة 2030« بنســبة 28%، وجــاء الترتيــب 
ــا البورصــة وســوق املــال« بنســبة 21%، وجــاء يف الترتيــب الثالــث »املشــاريع  الثانــي »قضاي
القوميــة والنفــط والطاقــة« بنســبة 14%، ثــم » الصــادرات والــواردات » بنســبة 13%، ثــم 

»االســتثمارات املحليــة واألجنبيــة »بنســبة %10. 

انتشــار اإلعــام  )2018( .Khan, S.; Khan, S., &Aftab, M )10(  عوامــل  ـل  وحلَـّ
الرقمــي، باإلضافــة إلــى تأثيراتــه علــى معاجلــة اجلمهــور للقضايــا االقتصادية، واســتخدمت 
الدراســة املنهــج الوصفــي، وشــارك يف الدراســة عينــة تكونــت مــن )103( مــن املســتجيبني، 
ومتثلــت األدوات املســتخدمة يف جمــع البيانــات يف: اســتبانة املعلومــات الدميوغرافيــة- 
ــج  ــى النتائ ــة، ومت التوصــل إل ــا االقتصادي ــى القضاي ــر عل اســتبانة اإلعــام الرقمــي والتأثي
التاليــة: تأكــد تأثيــر اإلعــام الرقمــي علــى معاجلــة اجلمهــور للقضايــا االقتصاديــة، حيــث 
ظهــرت عاقــة موجبــة ذات داللــة إحصائيــة بــني اســتخدام اإلعــام الرقمــي ومفاهيــم 
اجلمهــور جتــاه القضايــا، ارتبــاط تأثيــر اإلعــام الرقمــي بتنــوع مجــاالت االقتصــاد احلديث، 
حيــث أظهــرت االســتجابات تأثيــر اإلعــام الرقمــي علــى مفاهيــم اجلمهــور نحــو القضايــا يف 

مجــاالت االقتصــاد احلديــث واالنتقالــي واملتقــدم.  

ــا محمــد عــادل محمــد عبــد املجيــد العجمــي)2017( )11( فرصــد اخلطــاب الصحفــي  أمَّ
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ــى  ــه وتفســيره، واعتمــدت الدراســة عل ــة وحتليل ــة يف الصحــف املصري ــا االقتصادي للقضاي
منهــج املســح اإلعامــي واألســلوب املقــارن مســتخدمة أدوات حتليــل املضمــون وحتليــل 
اخلطــاب جلمــع البيانــات، وشــمل مجتمــع الدراســة ثــاث صحــف يوميــة هــي: األهــرام 
ــى 	201،  ــن 2010 إل ــرة م ــة( والشــروق )خاصــة(، وشــملت الفت ــد )حزبي ــة( والوف )حكومي
وتوصلــت الدراســة ملجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: جــاءت أهــم القضايــا التــي ركــزت عليهــا 

الصحــف املصريــة: نقــص الوقــود، والفســاد االقتصــادي، وارتفــاع األســعار.

وتوصلــت هديــل محمــد عفيفــي )2017( )12(  إلــى أســلوب معاجلــة الصحافــة املصريــة 
للقضايــا االقتصاديــة يف مرحلــة مــا بعــد ثــورة 	2ينايــر، وتعتمــد الدراســة علــى منهــج 
املســح اإلعامــي بشــقيه الوصفــي والتحليلــي، ومتثلــت أدوات الدراســة يف اســتمارة حتليــل 
املضمــون، ومتثلــت عينــة الدراســة يف )مجلــة األهــرام االقتصــادي( 	201، حيــث بلغــت )48( 
ــد 	2  ــا بع ــة م ــا يف مرحل ــب القضاي ــن يف ترتي ــى: وجــود تباي ــت الدراســة إل عــدًدا، وتوصل
ينايــر طبًقــا لدرجــة أهميتهــا بــني األهــرام االقتصــادي وآراء اخلبــراء يف مجــال االقتصــاد، 
فقضايــا االســتثمار والتنميــة واإلصــاح االقتصــادي والبطالــة احتلــت املراكــز الثاثــة األولــى 
يف األهــرام االقتصــادي، بينمــا احتلــت قضايــا التضخــم واإلصــاح االقتصــادي والدعــم 
املراكــز الثاثــة األولــى يف رأي خبــراء االقتصــاد، وأن اجتاهــات األهــرام االقتصــادي كمــا 
عكســتها عينــة الدراســة تهــدف إلــى تلبيــة احتياجــات املواطنــني وحتســني نوعيــة حياتهــم 
كحــق أساســي مــن حقوقهــم يف احليــاة؛ والــذي يعتبــر بــدوره أحــد مطالبهــم خــال مرحلــة 

مــا بعــد 	2 ينايــر.
وحاولت دعاء عادل محمود )2016( )13( رصد أولويات القضايا االقتصادية واالجتماعية 
املطروحــة علــى املواقــع اإللكترونيــة وشــبكات التواصــل االجتماعــي، ومعرفــة درجــة اهتمــام 
جمهــور املواقــع اإللكترونيــة بالقضايــا واألزمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة، وقــد متثلــت 
عينــة الدراســة التحليليــة يف مجتمــع )مصــرواي، واملصــري اليــوم، موقــع اليــوم الســابع، 
وكلنــا خالــد ســعيد، احنــا اللــي قولنــا ال، موقــع بــس ياســيدي وقمنــا عملــني ثــورة(، واعتمــدت 
الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي وامليدانــي، ومت اســتخدام اســتمارة حتليل املضمون، 
واســتمارة االســتبانة كأدوات للدراســة، وكانــت  مــن أهــم النتائــج: جــاءت نســبة مــن يتابعــون 
ــة %72,8،  ــة االجتماعي ــا االقتصادي ــن القضاي ــا تنشــره شــبكات التواصــل االجتماعــي م م
ويف املقابــل كانــت النســبة للمواقــع اإللكترونيــة 62% فقــط، كمــا أن أولويــات القضايــا 
االقتصاديــة املختلفــة باملواقــع اإللكترونيــة وشــبكات التواصــل جــاءت يف مقدمتها)البورصــة 
8,	1%- االســتثمار 14,3%- الســياحة 10,9%(، وجــاء تأثيــر شــبكات التواصــل االجتماعــي 
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للقضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى األداء احلكومــي بــرأي اجلمهــور »تأثــر بقــوة« 
بنســبة 	,48%، وأنــه يؤثــر إيجابًيــا وحــث احلكومــة علــى تطويــر أدائهــا، بينمــا توجــد عاقــة 
ذات داللــة إحصائيــة بــني أطــر التغطيــة اخلبريــة للقضايــا االقتصاديــة االجتماعيــة بشــبكات 

التواصــل االجتماعــي واجتاهــات املبحوثــني نحوهــا.

ــور املصــري  ــة الدراســة مــن اجلمه ــا دينــا وحيــد عتيــق )2012( )14(  فدرســت أداء عين أمَّ
يف الــدور الــذي تؤديــه الفضائيــات اإلخباريــة العربيــة يف ترتيــب القضايــا االقتصاديــة 
بالنســبة لهــم، واعتمــدت الدراســة علــى منهــج املســح، ومتثلــت أدوات الدراســة يف اســتمارة 
حتليــل املضمــون، اســتمارة االســتبانة، ومتثلــت عينــة الدراســة التحليلــة يف: )نشــرات أخبــار 
احلصــاد اإلخبــاري اليومــي، وبرنامــج املجلــة االقتصاديــة بالنيل لألخبــار، وبرنامج االقتصاد 
ــة عشــوائية مــن اجلمهــور املصــري،  ــة الدراســة امليدانيــة يف عين ــرة(، وعين والنــاس باجلزي
وســكان محافظــة )القاهــرة- القليوبيــة(، وبلــغ حجــم العينــة )400( مفــردة، وكانــت أهــم 
نتائــج الدراســة فيمــا يلــي: عــدم التــوازن يف املــدة املخصصــة ملناقشــة القضايــا االقتصاديــة 
حيــث كان التركيــز علــى القضايــا السياســية، واالنتخابــات البرملانيــة، ومحاكمــات الفســاد، 
ــة  ــة بنســبة )2	.6%( مــن جمل ــا االقتصادي ــص املســاحة املخصصــة للقضاي ــل تقل يف مقاب
أخبــار النشــرة بفــارق كبيــر لألخبــار السياســية بنســبة )38.7%(، - تقلــص ورود القضايــا 
ــون النشــرات موضــوع  ــة يف مضم ــاع أســعار وعجــز املوازن ــة وارتف ــن البطال ــة م االقتصادي
الدراســة؛ علــى الرغــم مــن أهميــة تلــك القضايــا، وهــذا يتطلــب إعــادة النظــر يف مضمــون 

النشــرات اإلخباريــة.

ومن خال عرض الدراسات السابقة وجدت الباحثة:
ــه ميكــن  - ــر يف التوجهــات نحــو األداء االقتصــادي، وأن ــه دور كبي أن اإلعــام الرقمــي ل

ــر  ــا تؤث ــك يف أنه ــار، وتكمــن خطــورة ذل ــداول املعلومــات واألخب ــه عــرض وت مــن خال
ــة يف األداء االقتصــادي ســواء بالســلب أو باإليجــاب،  ــى مســتوى الثق ــوي عل بشــكل ق
تبًعــا لكيفيــة معاجلــة وعــرض القضايــا االقتصاديــة وعاقتهــا ببعضهــا لبعــض، فنجــد 
أن هنــاك مســتويات مــن االســتجابة نحــو القضايــا االقتصاديــة عبــر اإلعــام الرقمــي 
متثلــت يف االســتجابة املباشــرة مثــل املشــاركة بالــرأي يف القضايــا، االســتجابة غيــر 
املباشــرة عــن طريــق اإلعجــاب وإعــادة النشــر، واالســتجابة الســلبية مــن خــال املتابعــة 
ــم نحــو األداء  ــة يف تشــكيل توجهاته ــواًل إيجابي ــر مي ــي أظه ــط، وأن اإلعــام الرقم فق
االقتصــادي، وأن هنــاك عاقــة بــني متابعــة اإلعــام الرقمــي ومســتويات الثقــة يف 
جنــاح األداء االقتصــادي ومــن ثــم تأثيــر مرتفــع ملتابعــة اجلمهــور للقضايــا االقتصاديــة 
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ــى مفاهيمهــم نحــو األداء االقتصــادي. عل

علــى الرغــم مــن االختــاف يف املناهــج البحثيــة وطــرق التطبــق واألدوات والعينــة  -
والفتــرات الزمنيــة، فــإن نتائــج الدراســات أجمعــت علــى أهميــة دور اإلعــام الرقمــي يف 
تشــكيل توجهــات اجلمهــور نحــو األداء االقتصــادي، وكذلــك وجــود عاقــة بــني متابعــة 
اإلعــام الرقمــي ومســتويات الثقــة يف جنــاح األداء االقتصــادي ومفاهيمهــم اإليجابيــة 

نحــو األداء االقتصــادي. 

ســاعدت الدراســات الســابقة علــى صياغــة املشــكلة البحثيــة، وحتديــد األداة املناســبة  -
وكيفيــة بنائهــا؛ ممــا يحقــق أهــداف الدراســة ويجيــب عــن تســاؤالتها، وكذلــك الوقــوف 

علــى النقــاط التــي مت تناولهــا يف الدراســات الســابقة.   

اإلطار النظري:
أصبــح تأثيــر التكنولوجيــا واضًحــا علــى اإلعــام بفضــل التقنيــات والوســائط املتعــددة 
واملســتخدمة؛ حيــث طــورت وبــرزت معاملهــا خــال فتــرة وجيــزة، فقــد ظهــر نــوع جديد يشــكل 
واقًعــا إعامًيــا وهــو اإلعــام الرقمــي الــذي ال يقتصــر دوره علــى نقــل املعلومــات واألحــداث 
فقــط، بــل جعــل مــن املتلقــي مشــارًكا ومناقًشــا ومحلــًا ومعلًقــا للقضايــا االقتصاديــة 

واالجتماعيــة والسياســية التــي ميــر بهــا املجتمــع.

مفهوم اإلعام الرقمي:
عــرف )Twenge, Martin & Spitzberg( اإلعــام الرقمــي بأنــه: “نــوع مــن اإلعــام 
يســتطيع مــن خالــه املســتخدمون اســتهاك وخلــق املحتــوى اإلعامــي بنشــاط، ومــن أمثلتــه 
اإلعــام االجتماعــي والتفاعلــي، كالتطبيقــات، وألعــاب الفيديــو، وفيديوهــات اليوتيــوب 

ومدونــات الفيديــو”)	1(. 

عــرف )Nimrod( اإلعــام الرقمــي بأنــه: “نــوع مــن اإلعــام يســمح مبشــاركة املعلومــات 
عبــر العديــد مــن األشــكال اإلعاميــة كالنصــوص والصــور والفيديــو والصــوت، ويجمــع بــني 

اإلعــام التقليــدي واالجتماعــي”)16(.

عــرف )Dezuanni( اإلعــام الرقمــي بأنــه: “محتــوى رقمــي إلكترونــي يعتمــد علــى 
ترجمــة البيانــات األنالــوج إلــى ديجيتــال ميكــن نقلــه عبــر اإلنترنــت أو شــبكات الكمبيوتــر، 

ــو”)17(. ويشــمل عناصــر النــص والصــوت والصــورة والفيدي

أيًضــا، عــرَّف )Masip, Ruiz-Caballero, &Suau( اإلعــام الرقمــي بأنــه: “محتــوى 
ــن أشــكالها  ــي، وتتضم ــوى الرقم ــل املحت ــر منصــات نق ــة وعب ــم تقدميــه يف صــورة رقمي يت



أ.م.د.جيهان سيدأحمد

519 العدد الرابع واخلمسون- ج2 - يوليو 2020 م

تســمح  والتــي  االفتراضــي،  والواقــع  الذكيــة  الهواتــف  وتطبيقــات  االجتماعــي  اإلعــام 
ــم واآلراء  ــر يف تشــكيل القي ــات؛ ممــا يؤث ــل املعلوم للمســتخدمني بتشــكيل املجموعــات ونق

واملعتقــدات والســلوكيات بطريقــة ديناميكيــة”)18(. 

خصائص اإلعام الرقمي:
:Digital أواًل: الرقمية

مــع منــو وتطــور تكنولوجيــا اإلعــام الرقمــي، اعتمــد حتويــل وتخزيــن ونقــل املعلومــات 
علــى الشــفرات واألكــواد، حتــى حتولــت تلــك املعلومــات إلــى الشــكل الديجيتــال، إن خاصيــة 
ــرة  ــة وبطاقــات الذاك ــى األقــراص الصلب ــن املعلومــات عل ــي تســمح بتخزي ــة هــي الت الرقمن
والتحويــل الفــوري للمعلومــات عبــر اإلنترنــت واألقمــار الصناعيــة، ونتــج عــن الرقمنــة 
حــدوث حتــول تكنولوجــي أو حتويــل أشــكال املعلومــات املختلفــة )النــص والصــوت والصــورة( 

إلــى نظــام موحــد)19(. 

:Interactivity ثانًيا: التفاعلية
يتســم اإلعــام الرقمــي بالتفاعليــة أو التواصــل ثنائي االجتاه؛ حيث يســمح للمســتخدمني 
بزيــادة املشــاركة واالندمــاج مــع املحتــوى، وميكــن ماحظــة ســمة التفاعليــة يف اإلعــام 
الرقمــي يف األفعــال البســيطة مثــل اإلعجــاب مبشــاركة عبــر فيــس بــوك، أو التعليــق علــى 
أحــد األخبــار يف مدونــة إلكترونيــة، ويعمــل اإلعــام الرقمــي علــى تعزيــز ثقافــة املشــاركة؛ 

حيــث تــزول احلــدود بــني مســتهلك ومنتــج محتــوى اإلعــام الرقمــي)20(. 

:Hypertextuality ثالًثا: تشعب النص
تعتبــر النصــوص املتشــعبة أو الروابــط مــن أشــهر ســمات اإلعــام الرقمــي والتــي تســمح 
ــد مــن مصــادر املعلومــات  ــني العدي ــوى مــن ب ــار للمحت ــة االختي ــادة حري للمســتخدمبني بزي
ــواع  ــع أن ــني جمي ــر تسلســلي ب ــب اتصــااًل غي ــع الوي ــط يف مواق ــدم الرواب ــم، وتق املتاحــة له

ــر واإلنترنــت)21(.  ــر العديــد مــن املنصــات كالكمبيوت ــم متابعتهــا عب ــات التــي يت البيان

:Global Networks رابًعا: الشبكات العامة
يدعــم اإلعــام الرقمــي العوملــة الثقافيــة؛ حيــث تســمح بالتفاعــل بصــورة أكثــر عموميــة 
وعبــر الشــبكات وليــس بصــورة فرديــة، وتســمح هــذه الشــبكات بزيــادة “الــذكاء اجلماعــي” 
مــن خــال زيــادة الوصــول للمــوارد واالعتمــاد علــى مجموعــة كبيــرة مــن املواهــب ومصــادر 

املعلومــات)22(. 
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:Virtuality خامًسا: االفتراضية
يعتبــر اإلعــام الرقمــي منوذًجــا للواقــع االفتراضــي؛ حيــث يقــدم اإلعــام الرقمــي واقًعــا 
مغايــًرا للواقــع الفعلــي، وهــو مــا يعنــي تدفــق هائــل بالنســبة للمعلومــات وتعــدد مصــادر 
ــع التواصــل االجتماعــي  ــة بصــورة خاصــة يف مواق ــق هــذه اخلاصي ــاه، وتتحق جــذب االنتب

والتــي متنــح املســتخدمني الفرصــة لعــرض أنفســهم بالطريقــة التــي يرونهــا مائمــة)23(. 

:Simulation سادًسا: املحاكاة
ــل املســتخدمني ميــرون  ــي جتع ــر والت ــاب الكمبيوت تظهــر ســمة املحــاكاة بوضــوح يف ألع
بتجربــة احليــاة االفتراضيــة التــي يتــم محاكاتهــا مــن خــال التكنولوجيــا الرقميــة، وتعتمــد 
تلــك العوالــم االفتراضيــة علــى لوغاريتمــات حتــدد معاييــر األحــداث والتفاعــل معهــا يف 

اإلعــام الرقمــي)24(. 

أهمية اإلعام الرقمي في مجال االقتصاد:
أشــار)Goel, Sahai& Others( إلــى أن اإلعــام الرقمــي يوفــر املزايــا التاليــة يف مجــال 

االقتصاد)	2(:

سهولة استهداف ودخول األسواق االقتصادية ومجاالت االقتصاد املختلفة. . 1

فاعليــة احلمــات االقتصاديــة املقدمــة عبــر اإلعــام الرقمــي؛ حيــث تكــون أكثــر تركيًزا . 2
وتســتطيع الوصــول إلــى مجموعــة كبيــرة مــن اجلمهور.

إمكانية الوصول العاملي للمستخدمني وحتسني صورة االقتصاد محلًيا وعاملًيا. . 3

دعم كافة مستويات العمل االقتصادي. . 4

دعــم مفاهيــم االقتصــاد القائــم علــى املشــاركة؛ حيــث يســتطيع املســتخدمون املشــاركة . 	
يف صنــع املحتــوى. 

تنــوع وســائط عــرض املحتــوى االقتصــادي؛ ممــا يجعــل اإلعــام الرقمــي أكثــر تأثيــًرا . 6
مــن اإلعــام التقليــدي.  

مستويات الثقة في األداء االقتصادي:
ميكــن النظــر إلــى مســتويات الثقــة كعامــل محفز للعديد من جوانب النشــاط االقتصادي؛ 
وميكنهــا خفــض تكاليــف املعامــات االقتصاديــة، وتعميــق التعــاون االقتصــادي وتشــجيع 
أنشــطة العمــل، وبالتالــي، يشــير علمــاء االقتصــاد إلــى أن مســتويات الثقــة املرتفعــة ترتبــط 
ــة النمــو  ــا بالنمــو االقتصــادي، كمــا أن مســتويات الثقــة املنخفضــة تــؤدي إلــى عرقل إيجابًي
االقتصــادي، وتعتبــر الثقــة عنصــر أساســي يف مجــال االقتصــاد، وهــو عامــل رئيــس يف 
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احلفــاظ علــى نتائــج اقتصاديــة إيجابيــة، وتتأثــر مســتويات الثقــة يف األداء االقتصــادي 
مبجموعــة مــن العوامــل يأتــي علــى رأســها كل مــن املنــاخ االقتصــادي العــام ومــدى تعافيــه، 
قــوة  حــول  الذهنيــة  واخلرائــط  اجلاريــة  األحــداث  بــني  العاقــة  علــى  يعتمــد  وكذلــك 

االقتصــاد)26(.

وقــدم )Knack( يف منوذجــه األســاس النظــري لتأثيــر الثقــة علــى األداء االقتصــادي 
مــن خــال تقديــر العاقــة اإليجابيــة بــني مســتوى الثقــة واألداء االقتصــادي، ومــدى قــدرة 
مســتويات الثقــة املختلفــة علــى حتديــد األداء االقتصــادي، ويوضــح النمــوذج أن مســتويات 
ــاخ املؤسســي واالقتصــادي واالجتماعــي)27(.   ــى املن الثقــة يف األداء االقتصــادي تعتمــد عل

وصنــف )Bjornskov( مســتويات الثقــة يف األداء االقتصــادي إلــى: )1( الثقــة العامــة، 
)2( الثقــة اخلاصــة، )3( الثقــة االســتراتيجية، )4( الثقــة األخاقيــة)28(. 

أيًضا صنف )Francois & Zabojnik( مستويات الثقة يف األداء االقتصادي إلى)29(:

1 .:Intrinsic Trust الثقة اجلوهرية

تشــير إلــى نــوع مــن التوقــع العــام باملصداقيــة يف األداء االقتصــادي؛ حيــث تنتــج الثقــة 
مــن التفاعــل بــني احلالــة الداخليــة للشــخص والبيئــة الظاهريــة، وتكــون مدفوعــة بالعوامــل 

الداخليــة للفــرد.

2 .:Instrumental Trust الثقة األدائية

هي سلوك ديناميكي تطلعي يراعي احتمالية التفاعات املتكررة مستقبًا. 

القضايا اإلقتصادية:
ــة  ــا االقتصادي عــرَّف )Dalevska, Khobta, Kwilinski & Kravchenko( القضاي
بأنهــا: “أحــداث أو مشــكات تواجــه االقتصــاد املحلــي والعاملــي مثــل: آفاق النمــو االقتصادي 
والتضخــم، والطاقــة والبيئــة، واألســواق الناشــئة، وتأثيــرات التكنولوجيــا احلديثــة علــى 

االقتصــاد”)30(. 

“عوامــل  بأنهــا:  عــرَّف )Valenzuela, Piña, & Ramírez( القضايــا االقتصاديــة 
ذات تأثيــر ســلبي علــى النشــاط االقتصــادي البشــري مثــل نقــص التعليــم والبطالــة والفســاد 

والفقــر”)31(. 

عــرَّف )Azevedo, Jost, Rothmund & Sterling( القضايــا االقتصاديــة بأنهــا: 
“أمــور وأحــداث اقتصاديــة غيــر مســتقرة وحتتــاج إلــى قــرارات أو تســوية، وتتســم عــادًة بأنها 

تكــون مؤقتــة ومتعــددة األطــراف”)32(. 
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سمات متابعة الجمهور للقضايا االقتصادية عبر اإلعام الرقمي:
للقضايــا  اجلمهــور  متابعــة  أن   )Moreno, Navarro,Tench & Zerfass( يبــنيِّ 

التاليــة)33(: الرقمــي تتســم باجلوانــب  االقتصاديــة مــن خــال اإلعــام 

القضايــا . 1 حــول  والفهــم  واملعــارف  املعلومــات  تدعيــم  يف  يتمثــل  املعــريف:  اجلانــب 
االقتصاديــة. 

اجلانــب التأثيــري: يتمثــل فــى متابعــة القضايــا االقتصاديــة بهــدف احلصــول علــى . 2
أخبــار إيجابيــة تبعــث يف النفــس الثقــة يف األداء االقتصــادي.

االســتقرار . 3 مــدى  مــن  والتحقــق  املصداقيــة  تدعيــم  يف  يتمثــل  التكاملــي:  اجلانــب 
االقتصاديــة.   لألزمــات  التصــدي  علــى  احلكومــات  وقــدرة  االقتصــادي 

اجلانــب االتصالــي: يتمثــل يف التواصــل مــع األصدقــاء والعالــم الــذي يتشــارك مــع . 4
املتابعــني يف االهتمــام بالقضايــا االقتصاديــة واألداء االقتصــادي. 

اجلانب الترويحي: يتمثل يف التنفيس عن الضغوط يف املجاالت األخرى. . 5

ــر اإلعــام الرقمــي بالســمات  ــة عب ــا االقتصادي ــور للقضاي ــة اجلمه ــر متابع هــذا، وتتأث
التاليــة )34(:
• ســمات شــخصية: تتضمن الســمات العمرية والنوعية، ومســتوى الوعي االقتصادي، 	

واحلالــة االجتماعية االقتصادية للمتابعني. 
• ســمات تتعلــق بــاألداة أو وســيلة اإلعــام الرقمــي: نــوع التنظيــم أو البنــاء التكنولوجــي 	

مثــل مواقــع التواصــل االجتماعــي والرســائل النصيــة واملدونــات، وغيرهــا. 
• محتــوى الرســالة اإلعاميــة: تتضمــن نــوع وموضــوع وأســلوب عــرض القضايــا 	

االقتصاديــة عبــر اإلعــام الرقمــي.  
ومــن جانبــه، وصــف )Allmer( الســمات التاليــة ملتابعــة اجلمهــور للقضايــا االقتصاديــة 

عبــر اإلعــام الرقمــي)	3(:
االنتقائيــة: تعتبــر القضايــا االقتصاديــة مــن بــني املحتــوى اإلعامــي عالــي االنتقائيــة . 1

بــني متابعــي اإلعــام الرقمــي وفًقــا لطبيعــة وأهميــة املوضــوع واخلبــرات االقتصاديــة 
للمتابعــني. 

النفعيــة: يتابــع األشــخاص املحتــوى االقتصــادي عبــر وســائل اإلعــام الرقمي ألهداف . 2
مختلفة. 

العمديــة: تتســم متابعــة األشــخاص للمحتــوى االقتصــادي عبــر اإلعــام الرقمــي . 3
والقصــد.  بالتعمــد 
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املشــاركة: يبــذل جمهــور املتابعــني مجهــوًدا ومســتويات مشــاركة وتفاعــل مختلفــة مــع . 4
ــة التــي يتابعونهــا.  ــا االقتصادي ــوى القضاي محت

التأثــر: يتســم متابعــو القضايــا االقتصاديــة عبــر اإلعــام الرقمــي بســهولة التأثــر . 5
والتصديــق للمحتــوى االقتصــادي املعــروض. 

أثر تكنولوجيا اإلعام الرقمي على متابعة الجمهور للقضايا االقتصادية: 
يــؤدى اإلعــام الرقمــي دورًا محورًيــا يف معاجلــة القضايــا االقتصادية من خال مشــاركة 
جمهــور املتابعــني يف تلــك القضايــا، فاجلمهــور عنــد املشــاركة يف اإلعــام الرقمــي يتفاعلــون 
ــا  ــى فهمهــم للقضاي ــا يف مجموعــات اجتماعيــة تشــترك يف هــدف معــني؛ ممــا يؤثــر عل مًع
االقتصاديــة املختلفــة ومعاجلتهــم لهــا، فاإلعــام الرقمــي يقــدم العديــد مــن الفــرص لألفــراد 
للمشــاركة يف األنشــطة والقضايــا االقتصاديــة عــن بُعــد. أيًضــا يؤثــر اإلعــام الرقمــي علــى 
ســلوكيات املســتخدمني يف معاجلــة القضايــا االقتصاديــة مــن خــال تقــدمي اخلصائــص 
التفاعليــة املائمــة مــع اآلخريــن مــن أطــراف القضايــا االقتصاديــة، ونظــًرا العتمــاد اإلعــام 
الرقمــي علــى العاقــات التفاعليــة املتبادلــة؛ فإنهــا تــؤدي إلــى زيــادة اهتمــام املتابعــني 
للمعلومــات حــول األحــداث والقضايــا االقتصاديــة التــي يتــم مشــاركتها، وهــو مــا يزيــد مــن 

دافعيتهــم لاهتمــام واالنتبــاه للقضايــا االقتصاديــة)36(.

وميكــن اســتنباط أثــر اإلعــام الرقمــي علــى القضايــا االقتصاديــة ليــس فقــط كوســيلة 
للتواصــل واملعلومــات بشــأن تلــك القضايــا وإدارتهــا؛ ولكــن أيًضــا لــه تأثيــر عميــق علــى 
القضايــا نفســها وعناصرهــا، فاإلعــام الرقمــي يســهل مــن اكتســاب ونشــر املعلومــات عقــب 
األزمــات االقتصاديــة العامــة. هــذا، ويؤكــد )Pfeiffer & Zinnbauer( أن اإلعــام الرقمــي 

يســمح جلمهــور املتابعــني باملشــاركة يف القضايــا واألزمــات االقتصاديــة عــن طريــق)37(:

مــن  - تتضمنــه  مبــا  االقتصاديــة  والقضايــا  األزمــات  حــول  اجلمهــور  معرفــة  زيــادة 
معلومــات. 

تدعــم وســائل اإلعــام الرقمــي مشــاركة جمهــور املتابعــني اقتصادًيــا، مــن خــال  -
املشــاركات والــردود وإعــادة توجيــه املحتــوى والتعليقــات ومشــاركة الصــور والفيديوهات 

ــة.  ــا االقتصادي حــول القضاي

ــى  - ــا االقتصاديــة عبــر منصــات اإلعــام الرقمــي عل تســاعد مناقشــة وعــرض القضاي
توســيع نطــاق املتابعــة واملشــاركة يف تلــك القضايــا أونايــن وأوفايــن، وبالتالــي حتريــك 

الــرأي العــام نحــو تلــك القضايــا. 
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ــف فيــه أبعــاد تأثيــر اإلعــام الرقمــي علــى القضايــا  ووضــع )Choi & Yi( منوذًجــا صنَّ
االقتصاديــة مــن خــال)38(:

• البنائــي Structural Dimension: يتمثــل يف الطبيعــة واخلصائــص 	 الُبعــد 
وأمنــاط  التكوينيــة  لســماته  املحــدد  العــام  واإلطــار  الرقمــي  لإلعــام  البنائيــة 

التواصــل مــن خالــه. 
• الُبعــد التمثيلــيRepresentational Dimension : يشــير إلــى طريقــة عــرض 	

وتنــاول القضايــا االقتصاديــة عبــر اإلعــام الرقمــي ومــدى دقــة ذلــك التمثيــل أو 
العــرض. 

• الُبعــد التفاعلــي Interactive Dimension: يتمثــل يف مســتويني همــا: تفاعــل 	
ــع  ــور م ــر اإلعــام الرقمــي وتفاعــل اجلمه ــوى االقتصــادي عب ــع املحت ــور م اجلمه

بعضهــم البعــض. 
ــر  ــًرا أكب ــرض تأثي ــي يف ــنيِّ )Ziegele,Marc; Nina & Pablo( أن اإلعــام الرقم ويب
علــى معاجلــة القضايــا االقتصاديــة باملقارنــة مــع اإلعــام التقليــدي، وتتمثــل هــذه املظاهــر 

يف)39(:

يقــدم اإلعــام الرقمــي فرًصــا متعــددة ومتنوعــة أمــام املتابعــني للقضايــا االقتصاديــة . 1
الــرأي، واملناقشــات االقتصاديــة والتدويــن حــول  مثــل: املشــاركة يف اســتطاعات 

القضايــا االقتصاديــة أو تكويــن املجموعــات االقتصاديــة. 

يرتبــط اإلعــام الرقمــي بانخفــاض تكلفــة وأعبــاء املشــاركة يف القضايــا االقتصاديــة . 2
علــى مســتويات الوقــت واجلهــد؛ حيــث مــن الســهل الوصــول إلــى مصــادر اإلعــام 

ــدي.  ــة مــع اإلعــام التقلي ــر اإلنترنــت يف أي وقــت ومــكان باملقارن الرقمــي عب

يقــدم اإلعــام الرقمــي ثــروة مــن املعلومــات حــول االقتصــاد ومــا يرتبــط بــه مــن قضايا؛ . 3
وهــو مايســهم يف توفيــر احللــول لتلــك القضايا. 

التفاعليــة؛ حيــث يقــدم اإلعــام الرقمــي إمكانيــة االتصــال املباشــر مــع صنــاع القــرار . 4
االقتصــادي واحلصــول علــى تغذيــة راجعــة فوريــة. 

عوامل تأثير اإلعام الرقمي على متابعة اجلمهور للقضايا االقتصادية:
يعــد اإلعــام الرقمــي أحــد أمنــاط التواصــل اجلديــدة والبديلــة لإلعــام التقليــدي، 
والــذي يائــم بطبيعتــه العــرض والتأثيــر يف القضايــا االقتصاديــة، وذلــك بفعــل العوامــل 

التاليــة التــي أوضحهــا )Butosi( كمــا يلــي)40(:

تقــدمي أمنــاط تواصــل طبيعيــة تدعــم االتصــال الفــوري املباشــر باســتخدام الصــوت . 1
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والصــورة. 

دعم األجهزة واملعدات اآللية أو الرقمية احلديثة. . 2

اجلماعــي . 3 )االتصــال  واملركبــة  املباشــر(  الفــردي  )التواصــل  املجــردة  الطبيعــة 
اجلماهيــري(. 

دور اإلعام الرقمي في طمأنة الجمهور في نجاح األداء االقتصادي:
تعمــل تكنولوجيــا اإلعــام الرقمــي علــى خلــق وتوزيــع املحتــوى الامركــزي واألفــكار حــول 
ــات  ــك املعلوم ــى تل ــذي يعتمــد عل ــور ال ــة للجمه ــة عام ــل الســوق واالقتصــاد بصف ــة عم آلي
ــاء املعرفــة االقتصاديــة. أيًضــا فــإن تنــوع الوســائط املســتخدمة يف  كمصــدر اقتصــادي لبن
اإلعــام الرقمــي )املدونــات والويكــي والفيديــو والصــور.. وغيرهــا( يزيــد مــن قــدرة اإلعــام 
الرقمــي علــى نشــر املعرفــة واملعلومــات حــول األداء االقتصــادي مــن خــال التشــفير متعــدد 

القنــوات)41(. 

ويعتمــد مفهــوم اجلمهــور حــول جنــاح األداء االقتصــادي علــى ثاثــة عناصــر رئيســة 
هــي: )أ(اخلبــرات الشــخصية، )ب( التواصــل االجتماعــي، )ج( وســائل اإلعــام )وبخاصــةً 
اإلعــام الرقمــي(. ويعتبــر اإلعــام الرقمــي مــن بــني هــذه العناصــر هــو األكثــر أهميــة يف 
ــر  ــة عب ــة االقتصادي ــاق التغطي ــك ألن آف ــة؛ وذل ــور االقتصادي ــم اجلمه ــى مفاهي ــر عل التأثي

ــاء األزمــات )42(.    ــا أثن ــة وخصوًص ــى التوقعــات االقتصادي ــر عل اإلعــام الرقمــي تؤث

ويؤكــد )Tajvidi & Karami( أن اإلعــام الرقمــي لــه تأثيــر إيجابــي علــى بنــاء املفاهيــم 
اإليجابيــة للجمهــور حــول األداء االقتصــادي لألســباب التالية)43(:

ــي يف . 1 ــة منصــات اإلعــام الرقم ــات واملؤسســات االقتصادي تســتخدم معظــم احلكوم
ــي بجهودهــا يف مجــال االقتصــاد.  ــا اإلقتصــادي والوعــي اإليجاب حتســني صــورة أدائه

ارتبــط ظهــور اإلعــام الرقمــي مبــا ُيعــرف باســم »صــدق الكلمــة اإللكترونيــة« والتــي . 2
يتــم اســتخدامها يف إقنــاع اجلمهــور بســامة وقــوة األداء االقتصــادي. 

إمكانيــة الوصــول للمصــادر املتعــددة التــي تؤيــد جنــاح األداء االقتصــادي مــن خــال . 3
اإلعــام االجتماعــي. 

دور اإلعام الرقمي يف تشكيل مفاهيم جمهور املتابعني لألداء االقتصادي:
ــم وتفســير األداء  ــى اإلعــام الرقمــي يف فه ــني عل ــور املتابع ــاد جمه ــر درجــة اعتم تعتب
االقتصــادي العــام للحكومــات مــن بــني العناصــر األساســية لفهــم تأثيــر تلــك األدوات علــى 
آراء وتقييمــات اجلمهــور؛ وميكــن تفســير هــذه العاقــة يف ضــوء نظريــة االعتمــاد علــى 
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وســائل اإلعــام Media system dependency theory، والتــي تشــير إلــى أن درجــة 
اعتمــاد األشــخاص علــى وســائل اإلعــام بهــدف احلصــول علــى املعلومــات تؤثــر علــى 
مفاهيمهــم نحــو املعلومــات التــي توردهــا تلــك الوســائل؛ وبالتالــي فــإن نظريــة االعتمــاد علــى 
ــى  وســائل اإلعــام تبــدأ مباحظــة تأثيــر الرســائل اإلعاميــة )مثــل اإلعــام الرقمــي( عل

اجلمهــور )44(.  

ويوضــح )Akmese, Arasb & Akmese( أن اإلعــام الرقمــي ينجــح بشــكل خــاص يف 
تشــكيل مفاهيــم املتابعــني يف القضايــا االقتصاديــة التاليــة)	4(:

صــايف الدخــل: يعبــر عــن حاصــل طــرح جميع النفقــات املرتبطة بالعمليــات االقتصادية . 1
مــن األربــاح، وهــو مفهــوم ديناميكــي متغيــر يرتبــط باســتخدام اإلعــام الرقمــي الــذي 

يقــوم بتوضيحــه ومتابعــة مؤشــرات التغيــر فيــه. 

ــن خــال حاصــل ضــرب أســهم . 2 ــا م ــم احلصــول عليه ــي يت ــة الت ــة الســوق: القيم قيم
الســوق يف قيمــة نصيــب الفــرد. 

ــى صــايف . 3 ــر عــن حاصــل قســمة قيمــة الســوق عل ــاح: تعب ــل األرب نســبة األســعار مقاب
ــة.   ــح خــال ســنة معين الرب

ويتوقــف دور اإلعــام الرقمــي يف بنــاء مفاهيــم وتوجهــات جمهــور املتابعــني لــألداء 
االقتصــادي علــى عــدة عوامــل هــي)46(:

شدة األزمة االقتصادية وطبيعتها. -

سمات االتصال عبر وسيلة اإلعام الرقمي.  -

نظرية االعتماد على وسائل اإلعام:
ــد  ــى مزي ــن أجــل احلصــول عل ــى اإلعــام م ــور يتجــه إل ــى أن اجلمه ــة إل تشــير النظري
ــاة الواقعيــة، وتفتــرض  ــم مــن احلي ــة التعل مــن املعلومــات إلشــباع حاجاتهــم؛ نظــًرا ملحدودي
النظريــة أن مــدى اعتمــاد األشــخاص علــى الرســائل اإلعاميــة ســوف يعتمــد علــى جــدوى 

ــك الرســائل بالنســبة لهــم وللمجتمــع )47(. تل

إن األفــراد مثــل النظــم االجتماعيــة يقيمــون عاقــات اعتمــاد علــى وســائل اإلعــام؛ ألن 
األفــراد توجههــم األهــداف، وبعــض أهدافهــم تتطلــب الوصــول إلــى مصــادر تســيطر عليهــا 
وســائل اإلعــام، ويعتمــد األفــراد علــى وســائل اإلعــام لتحقيــق األهــداف التاليــة )الفهــم- 
التوجيــه- التســلية(، وهــذه األهــداف ضروريــة لرفاهيــة الفــرد، وهــي ليســت قاصــرة علــى 
الرفاهيــة فقــط؛ بحيــث ميكــن أليــة رســالة إعاميــة أن حتقــق العديــد مــن األهــداف، وينبثــق 
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عــن هــذه األهــداف أهــداف فرعيــة تشــمل: توجيــه الفعــل، وتوجيــه التفاعــل، وفهــم الــذات 
والفهــم االجتماعــي، والتســلية االجتماعيــة )48(.

ويف ضــوء هــذه النظريــة يتجــه اجلمهــور إلــى وســائل اإلعــام الرقمــي ملــا تزودهــم بــه مــن 
معلومــات حــول القضايــا احليويــة الهامــة ومنهــا القضايــا االقتصاديــة؛ ومــا يترتــب عليــه مــن 

مســتوى الثقــة يف األداء االقتصــادي. 

وأصبحــت دراســة تأثيــرات وســائل اإلعــام علــى املعــارف واالجتاهــات والســلوكيات 
املختلفــة ألفــراد اجلمهــور األســاس األكثــر تركيــًزا عليــه يف أبحــاث االتصــال، والكثيــر مــن 
هــذه األبحــاث تعتــرف بتأثيــرات االعتمــاد علــى وســائل اإلعــام؛ حيــث تفيــد النظريــة 
يف التعــرف علــى تأثيــر عمليــة املتابعــة ذاتهــا علــى اجتاهــات األفــراد تبًعــا للمتغيــرات 
الدميوغرافيــة اخلاصــة باجلمهــور وهو)النــوع- الســن- املســتوى االقتصــادي االجتماعــي(، 
كمــا تســاعد يف التعــرف علــى نــوع وحجــم التأثيــرات الناجتــة علــى اعتمــاد اجلمهــور علــى 
وســائل اإلعــام الرقمــي الكتســاب املعلومــات حــول القضايــا االقتصاديــة، وقــد تكــون هــذه 
التأثيــرات معرفيــة أو ســلوكية أو وجدانيــة، كذلــك التعــرف على دوافع املبحوثني يف االعتماد 
علــى وســائل اإلعــام الرقمــي يف معرفــة املوضوعــات االقتصاديــة املختلفــة، كمــا تفيــد يف 

تشــكيل اجتاهــات اجلمهــور الكتســاب معلومــات عــن القضايــا االقتصاديــة املختلفــة.

تساؤالت الدراسة:
ما مدى متابعة اجلمهور القضايا االقتصادية عبر وسائل اإلعام الرقمي؟ -

ما أسباب اهتمام اجلمهور مبتابعة القضايا االقتصادية عبر وسائل االعام الرقمي؟ -

ما مدى اعتماد اجلمهور على وسائل اإلعام الرقمي يف متابعة القضايا االقتصادية؟ -

ما أكثر األساليب التي تتبعها وسائل اإلعام الرقمي يف عرضها للقضايا االقتصادية  -
للجمهور؟

ما أبرز اخلدمات االقتصادية التي تقدمها وسائل اإلعام الرقمي من وجهة نظر  -
اجلمهور؟

ما أشكال التفاعلية التي يقوم بها اجلمهور من خال وسائل اإلعام الرقمي؟ -

ما أهم القضايا التي يتابعها اجلمهور عبر وسائل اإلعام الرقمي؟ -

ما مؤشرات األداء االقتصادي التي تعرف عليها اجلمهور من خال وسائل اإلعام  -
الرقمي؟

ما معدل ثقة اجلمهور يف املعلومات واألخبار التي تقدمها وسائل اإلعام الرقمي  -
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حول القضايا االقتصادية؟

فروض الدراسة
الفــرض األول: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات اجلمهــور علــى 
ــك  ــم لتل ــة تعرضه ــا لكثاف ــألداء االقتصــادي تبًع ــي ل ــاول وســائل اإلعــام الرقم ــاس تن مقي

الوســائل.

ــور ومتوســطات  ــني متوســطات درجــات الذك ــا ب ــرق دال إحصائًي ــي: يوجــد ف الفــرض الثان
ــألداء االقتصــادي. ــاول وســائل اإلعــام الرقمــي ل ــاس تن ــى مقي ــاث عل درجــات اإلن

الفــرض الثالــث: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات املبحوثــني 
علــى مقيــاس تنــاول وســائل اإلعــام الرقمــي لــألداء االقتصــادي تبًعــا الختــاف املحافظــة 

)القاهــرة- األســكندرية- املنيــا- الســويس(.

الفــرض الرابــع: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات املبحوثــني 
ــا الختــاف الوظيفــة  علــى مقيــاس تنــاول وســائل اإلعــام الرقمــي لــألداء االقتصــادي تبًع

ــال حــرة(. ــب- موظــف- أعم )طال

ــة بــني متوســطات درجــات املبحوثــني  ــة إحصائي الفــرض اخلامــس: توجــد فــروق ذات دالل
علــى مقيــاس تنــاول وســائل اإلعــام الرقمــي لــألداء االقتصــادي تبًعــا الختــاف الســن مــن 

)18: 28 ســنة– مــن 29: 38 ســنة- مــن 39: 43 ســنة - 44 فأكثــر(.

نوع الدراسة ومنهجها:
تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة التــي تســتهدف تصويــر وحتليــل وتقــومي 
خصائــص مجموعــة معينــة أو موقــف معــني أو دراســة حقائــق أو ظاهــرة مــا، أو مجموعــة 
مــن النــاس أو األحــداث، للحصــول علــى بيانــات كافيــة عنهــا، باإلضافــة إلــى تصنيــف هــذه 
البيانــات وحتليلهــا واســتخاص النتائــج، وهــو مــا يتيــح إصــدار تعميمــات بشــأن الظاهــرة 
ــى منــط البحــوث  ــاس إل ــث القي ــة مــن حي ــا تنتمــي الدراســة احلالي موضــوع الدراســة، كم
الكميــة التــي تعنــي وتهتــم باحلســابات واالســتدالالت املنطقيــة يف جميــع مراحلهــا، منــذ 
صياغــة ووضــع التســاؤالت والفــروض إلــى املرحلــة النهائيــة التــي تتمثــل يف اإلجابــة علــى 

التســاؤالت ورفــض أو قبــول الفــروض.

منهج الدراسة: 
تعتمــد الدراســة علــى منهــج املســح بوصفــه جهــًدا علمًيــا منظًمــا يســهم يف احلصــول على 
معلومــات عــن الظاهــرة محــل االهتمــام، وقــد مت توظيــف هــذا املنهــج للوصــول إلــى إجابــات 
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وافيــة حــول تســاؤالت وفــروض الدراســة واســتخاص نتائــج تفســيرية ذات داللــة، وبذلــك 
تتضمــن الدراســة مســًحا لعينــة عمديــة مــن اجلمهــور املصــري؛ بهــدف قيــاس مســتوى الثقــة 
ــة  ــا االقتصادي ــة القضاي ــن خــال متابع ــور املصــري، م ــدى اجلمه ــى األداء االقتصــادي ل ف

علــى اإلعــام الرقمــي وتطبيقاتــه.

مجتمع وعينة الدراسة:
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن اجلمهــور املصــري يف محافظــات )القاهــرة، األســكندرية، 
واملنيــا، والســويس( بجمهوريــة مصــر العربيــة، وحرصــت الباحثــة علــى أن تكــون عينــة 
الدراســة مــن العينــات العشــوائية التــي يتــاح فيهــا لــكل مفــردة مــن مفــردات املجتمــع فرًصــا 
متســاوية؛ الحتمــال اختيارهــا يف العينــة ممــا يزيــد مــن مســتوى الثقــة يف صحــة النتائــج، 
ويف إطــار العينــة العشــوائية اعتمــدت الباحثــة أســلوب العينــة العشــوائية متعــددة املراحــل، 
ــمت الباحثــة مجتمــع الدراســة إلــى أربــع مناطــق جغرافيــة، ثــم  وانطاًقــا مــن ذلــك فقــد قسَّ
قامــت باختيــار محافظــة مــن محافظــات كل منطقــة بطريقــة عشــوائية، وقــد جــاء االختيــار 

كمــا يلــي:

محافظــة القاهــرة ممثلــة ملحافظــات القاهــرة الكبــرى، األســكندرية ممثلــة للوجــه  -
البحــري، محافظــة املنيــا ممثلــة للوجــة القبلــي، ومحافظــة الســويس ممثلــة للمحافظات 

الســاحلية.

وقــد اعتمــدت الباحثــة أســلوب التوزيــع املتســاوي يف ســحب مفــردات عينــة مــن كل 
محافظــة مــن املحافظــات األربــع حيــث مت اختيــار )100( مبحــوث مــن كل واحــدة منهــا 
ــرايف يف  ــل اجلغ ــرب للتمثي ــام واألق ــرأي الع ــور وال ــة للجمه ــة ممثل ــة عشــوائية، كعين بطريق

مصــر، مــع مراعــاة تبايــن اخلصائــص والســمات الدميوغرافيــة كمــا يلــي:
جدول رقم )1( توزيع عينة الدراسة وفقا للنوع، املرحلة العمرية، الوظيفة، املحافظة

النســبةالتكرارالمجموعاتالمتغير
56,0%224ذكورالنــوع

44,0%176إناث
100%400المجموع

14,5%1859: 28 سنةالسن
39,8%29159: 38 سنة
25,0%39100: 48 سنة

20,8%83أكثر من 49 سنة
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100%400المجموع
15,8%63طالب جامعيالوظيفة

25,0%100موظف حكومي
59,3%237أعمال حرة

100%400المجموع
25,0%100القاهرةالمحافظة

25,0%100األسكندرية
25,0%100المنيا

25,0%100السويس
100%400المجموع

ومتثلت العينة كما يلي:
ــاث44,0%، يف حــني  - ــة اإلن ــة الذكــور نســبة 6,0	% بينمــا جــاءت نســبة عين بلغــت عين

ــا مرحلــة مــن 29 إلــى  جــاءت عينــة املرحلــة العمريــة مــن 18 إلــى28 ســنة 0,	2%، أمَّ
38 ســنة فبلغــت 29,8%، وجــاءت نســبة مرحلــة مــن 39 إلــى48 ســنة فبلغــت 	,%24، 

ــة أكثــر مــن 49 ســنة. ونســبة 20,8% جــاءت مرحل

وبالنســبة ملــا يتعلــق بوظيفــة اجلمهــور؛ تبــنيَّ أن فئــة “أصحــاب األعمــال احلــرة” جــاءت  -
باملرتبــة األولــى بنســبة 1,7	%، تلتهــا يف الترتيــب “املوظفــني احلكوميــني” بنســبة 

0,	2%، وبلغــت نســبة “الطــاب اجلامعيــني” %23,3.
بينمــا جــاء التوزيــع اجلغــرايف متســاوًيا لعينــة اجلمهــور فقــد جــاء 0,	2% لــكل مــن  -

)القاهــرة- األســكندرية- املنيــا- الســويس( إجمالــي عينــة الدراســة.

متغيرات الدراسة:
تســعي الدراســة إلــى اختبــار العاقــة بــني عــدد مــن املتغيــرات التــي تضمنتهــا فــروض 

الدراســة: 

املتغيرات املستقلة:  
وتتمثــل فــى تعــرض اجلمهــور املصــرى للقضايــا االقتصاديــة عبــر وســائل اإلعــام 

الرقمــي.

املتغيرات الوسيطة:
  وتتمثل يف:

اإلقامــة،  محــل  املحافظــة  العمريــة،  املرحلــة  )النــوع،  الدميوجرافيــة  املتغيــرات  أ.   
الوظيفــة(. 
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ب. تعرض اجلمهور عينة الدراسة للقضايا االقتصادية عبر وسائل اإلعام الرقمي.
املتغيرات التابعة: 

وتتمثل يف مستوى الثقة يف األداء االقتصادي.

حدود الدراسة:
احلــدود املوضوعيــة: اقتصــرت احلــدود املوضوعيــة علــى متابعــة اجلمهــور للقضايــا . 1

ــة عبــر اإلعــام الرقمــي وعاقتهــا مبســتوى الثقــة يف األداء االقتصــادي. االقتصادي

احلدود الزمنية: 1/1/ 2020 إلى  3/31/ 2020.. 2

احلــدود البشــرية: ومتثلــت يف )400( مبحــوث مــن اجلمهــور والتــي تتــراوح أعمارهــم . 3
مــا بــني )18 – 44 فأكثــر(.

أدوات الدراسة:
 مت االعتمــاد علــى اســتمارة االســتقصاء كأداة أساســية للدراســة، حيــث تضمنــت عــدد 
ــة عبــر وســائل اإلعــام  ــا االقتصادي مــن األســئلة التــي ارتبطــت مبتابعــة اجلمهــور للقضاي
الرقمــي وعاقتهــا مبســتوى الثقــة يف األداء االقتصــادي، وأخيــًرا مجموعــة مــن األســئلة 

ــة. ــرات الدميوجرافي ــي ارتبطــت باملتغي الت

 صــدق االســتبانة:  يقصــد بالصــدق أن تقيــس اســتمارة االســتبانة مــا وضعــت لقياســه،  -
ــار الصــدق للتأكــد مــن صــدق االســتبانة مــن حيــث صــدق املحتــوى وقــد أجــرى اختب

 Content validity، ومت التحقــق مــن الصــدق الظاهــري لاســتمارة مــن خــال 
عرضهــا علــى مجموعــة مــن املحكمــني)1*( يف املجــاالت التــي ترتبــط مبوضــوع البحــث 

فى مجال اإلعام، ومت تعديل االستمارة وفقا ملا أبدوه من ماحظات.

- ثبات االستبانة : 
مت إجــراء اختبــار الثبــات الســتمارة االســتبانة عــن طريــق إعــادة تطبيــق االســتمارة 

1 )*( أ. د/ اعتماد خلف معبد: أستاذ اإلعالم وثقافة األطفال، كلية الدراسات العليا، جامعة عين شمس.
       أ. د/ جمال النجار: أستاذ الصحافة ، جامعة األزهر.

       أ. د/  راندا رزق: أستاذ اإلعالم التربوي، كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة.
       أ. د/  عبد الجواد سعيد: رئيس قسم اإلعالم، جامعة المنوفية.

       أ. د/ محمد وهدان: رئيس قسم الصحافة ، جامعة األزهر.
       أ. د/  محمد معوض إبراهيم: أستاذ اإلعالم وثقافة األطفال، وعميد معهد الجزيرة العالي لإلعالم.

       أ. د/  مرعي مدكور: أستاذ الصحافة، وعميد كلية اإلعالم، جامعة 6 أكتوبر سابًقا.
       أ. د/ نرمين خضر: أستاذ العالقات العامة، عميد كلية اإلعالم، الجامعة العربية المفتوحة.

       أ. د/ هويدا مصطفى: أستاذ االذاعة والتليفزيون وعميد كلية اإلعالم جامعة القاهرة
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ــة التقنــني وقوامهــا )40(  ــى عين ــة مــن إجاباتهــم عليهــا، وذلــك عل ــرة زمني Retest عبــر فت
مفــردة، وذلــك بعــد مــرور عشــرة أيــام مــن التطبيــق األول لاســتمارة، وقــد اعتمــدت الباحثــة 
يف حســاب ثبــات نتائــج االســتبانة علــى حســاب نســبة االتفــاق بــني إجابــات املبحوثــني يف 
التطبيــق األول والثانــي، وكانــت قيمــة معامــل الثبــات 89٪ ، وهــو معامــل ثبــات مرتفــع يــدل 
علــى عــدم وجــود اختــاف كبيــر يف إجابــات املبحوثــني، كمــا يــدل علــى صاحيــة االســتبانة 

للتطبيــق.

- مقياس األداء االقتصادي: 
صدق االتساق الداخلي:

مت حســاب الصــدق االتســاق الداخلــي للمقيــاس وذلــك عــن طريــق حســاب معامــل 
االرتبــاط بــني درجــة كل بنــد مــع الدرجــة الكليــة للمقيــاس بعــد اســتبعاد قيمــة هــذا البنــد 
ــد مســتوى 0.01  ــة عن ــاط الناجتــة دال ــم معامــات االرتب ــة، فجــاءت قي مــن الدرجــة الكلي
ممــا يشــير إلــى اتســاق العبــارات الفرعيــة وصــدق محتواهــا يف قيــاس مــا وضعــت لقياســه، 

واجلــدول التالــي يوضــح ذلــك:
جدول يوضح)2( معامات االرتباط لصدق مقياس األداء االقتصاد

معامالت العبارات
معامالت العباراتاالرتباط

معامالت العباراتاالرتباط
االرتباط

1**0,342313**0,328125**0,7356

2**0,324814**0,432826**0,5660
3**0,426015**0,458727**0,5492
4**0,445816**0,392128**0,9097
5**0,353117**0,307029**0,8497
6**0,324618**0,7872
7**0,413619**0,5596
8**0,360620**0,3422
9**0,511821**0,4256
10**0,275722**0,3478
11**0,993523**0,5412
12**0,663324**0,4728
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ثبات المقياس:
طريقة إعادة التطبيق: 

مت تطبيــق املقيــاس علــى عينــة مكونــة مــن )40( مفــردة مــن اجلمهــور، ثــم أعيــد تطبيقــه 
مــرة أخــرى علــى املجموعــة نفســها بعــد فاصــل زمنــي عشــرة أيــام، ثــم قامــت الباحثــة 
بحســاب معامــل الثبــات بــني درجــات املبحوثــني يف التطبيقــني األول والثانــي، ويتضــح ذلــك 

مــن اجلــدول التالــي:
جدول  رقم )2(  معامل ثبات ملقياس األداء االقتصادي )ألفا كرومباخ- التجزئية النصفية(

المقياس
التجزئة النصفيةمعامل ألفا كرومباخعدد العبارات

290,86340,8362

يتضــح مــن اجلــدول الســابق مــدى تقــارب نســبة الثبــات املقيــاس، كمــا يتضــح أن 
– 0.8362( وهــي  بــني )0.8634  مــا  تراوحــت  قــد  ثبــات األبعــاد املختلفــة  معامــات 

معامــات ثبــات دالــة عنــد مســتوى 0,01.

مصطلحات الدراسة:
القضايا االقتصادية:

هــي »األحــداث واألزمــات واملوضوعــات ذات البعــد االقتصــادي، والتــي تهــم شــريحة 
كبيــرة مــن فئــات املجتمــع وتثيــر الــرأي العــام، وتشــكل يف مجملهــا القضايــا االقتصاديــة التــي 

تتناولهــا وســائل اإلعــام الرقمــي بالعــرض والتحليــل والنقــاش«. 

اإلعام الرقمي:
هــي »تطبيقــات قائمــة علــى تقنيــة اإلنترنــت تتضمــن محتــوى يتســم باملشــاركة وســهولة 

االســتخدام«.

األداء االقتصادي:
هــو »الكيفيــة أو الطريقيــة أو النوعيــة التــي يتــم بواســطتها التغلــب علــى القضايــا 

املجتمــع«.  داخــل  املثــارة  االقتصاديــة 

جمع البيانات والمعالجة اإلحصائية:
ــات  ــك الدراســة مــن خــال اســتمارة االســتبانة، ومتَّ إدخــال البيان ــات تل ــع بيان   متَّ جم
يف احلاســب اآللــي وعوجلــت إحصائًيــا باســتخدام احلزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة 
)SPSS(، وذلــك وفــق خطــة تتفــق واإلجابــة علــى التســاؤالت والتحقــق مــن الفــروض، حيــث 
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تضمنــت املعاجلــة اإلحصائيــة مــا يلــي:

التكرارات والنسب املئوية الستجابات املبحوثات على جميع أسئلة وبنود االستبانة. -

املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة  للقيــم الكميــة التــي تعكــس اســتجابات  -
املبحوثــني علــى البنــود واملقاييــس الفرعيــة التــي تضمهــا االســتبانة.

اختبار »ت«  للمقارنة بني مجموعات العينة مصنفة حسب النوع )ذكور & إناث(. -

- One Way Analysis of Variance ANO-  حتليــل التبايــن ذي البعــد الواحــد
VA لدراســة الفــروق اإلحصائيــة بــني املتوســطات احلســابية للمجموعــات، كثافــة 
التعــرض لوســائل اإلعــام الرقمــي، املحافظــة، محــل اإلقامــة، والوظيفــة للجمهــور 

عينــة الدراســة، واملرحلــة العمريــة.

- Least Signif- بطريقــة أقــل فــرق معنــوي Post Hoc Tests  االختبــارات البعديــة
ــني املجموعــات  ــن ب Difference icance واملعــروف بـــ L.S.D ملعرفــة مصــدر التباي
ــة التعــرض  ــور وكثاف ــة اجلمه ــني وظيف ــى وجــود فــرق ب ــن عل ــل التباي ــي يؤكــد حتلي الت

ــة. للعين

- Contingency Coeff-( التوافــق  وكذلــك معامــل   ،)Chi-square(  2 ك اختبــار  ا 
cient( لرصــد قيمــة ومعنويــة العاقــة بــني متغيريــن مــن املســتوى األســمى.

اختبار »Z .Test » لدراسة معنوية الفرق بني نسبتني مئويتني. -
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نتائج الدراسة الميدانية:
ــة  ــا االقتصادي  تهــدف هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن مــدى متابعــة اجلمهــور للقضاي
ــه مبســتوى الثقــة يف األداء االقتصــادي لديهــم، ويف  عبــر وســائل اإلعــام الرقمــي وعاقت
ــا )400(  ــة الدراســة وقوامه ــة لعين ــلء اســتمارة االســتبانة باملقابل ــج املســح مت م إطــار منه
ــي  ــة الدراســة، وفيمــا يل ــة لعين ــرات الدميوجرافي مفــردة مــن اجلمهــور،  ومت مراعــاة املتغي
ــة الدراســة، وذلــك  ــى عين ــة التــي أُجريــت عل ــة أهــم نتائــج الدراســة امليداني ُتعــرض الباحث

ــة عــن تســاؤالت الدراســة.  لإلجاب

مدى متابعة اجلمهور للقضايا االقتصادية عبر وسائل اإلعام الرقمي. 1
جدول رقم )4(  يوضح  يوضح مدى متابعة اجلمهور للقضايا االقتصادية بوسائل اإلعام الرقمي وفًقا للنوع

      النوع
مدى المتابعة

اإلجماليإناثذكور
%ك%ك%ك

8136,25028,413132,8دائًما
13158,510459,123558,8أحياًنا
125,42212,5348,5ال

224100176100400100اإلجمالــي
قيمة كا2= 7.730   درجة احلرية = 2   معامل التوافق = 0.137   الداللة = دالة عند 0,05

ويتضــح مــن حتليــل بيانــات اجلــدول الســابق مــا يلــي: نســبة متوســطة مــن اجلمهــور 
يتابعــون القضايــا االقتصاديــة بصفــة دائمــة عبــر وســائل اإلعــام الرقمــي 32,8%، ونســبة 
مــن يتابعونهــا بصفــة غيــر منتظمــة أحياًنــا 8,8	%، بينمــا جــاءت نســبة مــن اليتابعــون 
القضايــا االقتصاديــة عــن طريــق وســائل اإلعــام الرقمــي 	,8% مــن اجلمهــور عينــة 
الدراســة، وبحســاب قيمــة كا2 وجــدت أنهــا = 7.730 عنــد درجــة حريــة =2، وهــى قيمــة 
دالــة إحصائًيــا بــني النــوع )ذكــور– إنــاث( ومــدى متابعــة اجلمهــور– إجمالــي عينة الدراســة- 

ــر وســائل اإلعــام الرقمــي. ــة عب ــا االقتصادي القضاي

وترجــع الباحثــة ارتفــاع نســبة متابعــة اجلمهــور للقضايــا االقتصاديــة عبــر وســائل 
ــم  ــي ته ــا الت ــرز القضاي ــع أهــم وأب ــل يف الواق ــا متث ــى أن هــذه القضاي ــي إل اإلعــام الرقم
غالبيــة أفــراد املجتمــع، وذلــك الرتباطهــا بغالبيــة القضايــا املجتمعيــة األخــرى، وملــا لهــا مــن 
ــا بســائر أمــور حياتهــم. ــح املواطنــني ومســتوى معيشــتهم وارتباطه مســاس مباشــر مبصال

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة »دعــاء عــادل محمــود 2016« والتــي أشــارت إلــى ارتفــاع 
متابعــة املبحوثــني للقضايــا االقتصاديــة عبــر مواقــع التواصل االجتماعي واملواقــع اإللكترونية.
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ــر . 2 ــة عب ــا االقتصادي ــة القضاي ــة الدراســة- مبتابع أهــم أســباب اهتمــام اجلمهور-عين
وســائل اإلعــام الرقمــي.

جدول رقم )5( 
يوضح أهم أسباب اهتمام متابعة اجلمهور القضايا االقتصادية عبر وسائل اإلعام الرقمي وفًقا للنوع

                         النوع
           األسباب

اإلجماليإناثذكور

%ك%ك%ك
تعرض بحرية األوضاع االقتصادية السائدة في 

20898,114996,835797,5المجتمع

التعرف على المعوقات التي تؤثر على نجاح 
19491,514594,233992,6التنمية االقتصادية في المجتمع

19491,514594,233992,6وجود صور ومقاطع فيديو مصاحبة لألخبار
تشكل مجموعات ضاغطة للحل ومتابعة بعض 

18386,313386,431686,3القضايا االقتصادية

17381,611272,728577,9تغطيتها تتسم بالنشر الفوري والمواكبة المستمرة

معرفة وجهات النظر المختلفة حول القضايا 
14668,911071,425669,9االقتصادية وانعكاسها على الوضع االقتصادي

تتيح لي فرصة المشاركة ومناقشة القضايا 
9745,86844,216545,1االقتصادية الحالية

ألتعرف على آخر المستجدات الحالية االقتصادية 
7033,06340,913336,3للبلد

التعرف على أهم القضايا االقتصادية التي تؤثر 
6631,15435,112032,8على النمو االقتصادي

ألتعرف على الحلول الممكنة للمشاكل 
6329,74931,811230,6االقتصادية

القدرة على اتخاز القرارات بناء على معلومات 
2712,71811,74512,3اقتصادية سليمة

الحصول على معلومات متنوعة عن القضايا 
199,01610,4359,6االقتصادية داخل المجتمع

تعمل على تقريب وجهات النظر حول القضايا 
167,574,5236,3االقتصادية

تساعدني في تكوين رأي نحو بعض القضايا 
41,942,682,2االقتصادية المطروحة

212154366جملة من سئلوا
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ويتضــح مــن حتليــل بيانــات اجلــدول الســابق  أهــم أســباب اهتمــام عينــة الدراســة مبتابعــة 
القضايــا االقتصاديــة عبــر وســائل اإلعــام الرقمــي كالتالــي:

 فقــد جــاء مبقدمــة تلــك األســباب »تعــرض بحريــة األوضــاع االقتصاديــة الســائدة 	 
يف املجتمــع« بنســبة بلغــت 	,97%، وجــاء يف الترتيــب الثانــي ســبب كل مــن » التعــرف 
علــى املعوقــات التــي تؤثــر علــى جنــاح التنميــة االقتصاديــة يف املجتمــع- وجــود صــور 
ــا ســبب »تشــكل مجموعــات  ومقاطــع فيديــو مصاحبــة لألخبــار« بنســبة 92,6%، أمَّ
ضاغطــة للحــل ومتابعــة بعــض القضايــا االقتصاديــة« فقــد جــاء بالترتيــب الثالث بنســبة 
86,3%، ويف الترتيــب الرابــع جــاء« تغطيتهــا تتســم بالنشــر الفــوري واملواكبــة املســتمرة« 
بنســبة 77,9%، وبالترتيــب اخلامــس »معرفــة وجهــات النظــر املختلفــة حــول القضايــا 
االقتصاديــة وانعكاســها علــى الوضــع االقتصــادي« بنســبة بلغــت69,9%، وجــاءت »تتيــح 
لــي فرصــة املشــاركة ومناقشــة القضايــا االقتصاديــة احلاليــة« بالترتيــب الســادس 
بنســبة بلغــت1,	4%، وجــاء »ألتعــرف علــى أخــر املســتجدات احلاليــة االقتصاديــة 
ــا يف الترتيــب الثامــن فجــاء ســبب »التعــرف  للبلــد » بالترتيــب الســابع بنســبة36,3%، أمَّ
ــو االقتصــادي« بنســبة%32,8،  ــى النم ــر عل ــي تؤث ــة الت ــا االقتصادي ــى أهــم القضاي عل
ــب التاســع  ــة« بالترتي ــة للمشــاكل االقتصادي ــول املمكن ــى احلل ــرف عل ــا جــاء« ألتع بينم
بنســبة 30,6%، يف حــني جــاء بالترتيــب العاشــر«القدرة علــى اتخــاز القــرارات بنــاء 
ــك بنســبة 12,3%، وبالترتيــب احلــادي عشــر«  ــة ســليمة« وذل ــى معلومــات اقتصادي عل
ــع« بنســبة  ــة داخــل املجتم ــا االقتصادي ــات متنوعــة عــن القضاي ــى معلوم احلصــول عل
ــات النظــر  ــب وجه ــى تقري ــي عشــر جــاء ســبب »تعمــل عل ــب الثان بلغــت9,6%، والترتي
حــول القضايــا االقتصاديــة« بنســبة بلغــت6,3%،  وبالترتيــب األخيــر الثالــث عشــر« 
ــة املطروحــة« بنســبة بلغــت  ــا االقتصادي ــن رأي نحــو بعــض القضاي تســاعدني يف تكوي

.%2,2
وتــرى الباحثــة أن هــذه األســباب ترجــع إلــى ارتبــاط املواطــن املصــري مبجتمعــه والواقــع 
االقتصــادي الــذي يعيــش فيــه، ورغبتــه يف التعــرف علــى األحــداث واألوضــاع االقتصاديــة 
القضايــا  يخــص  مــا  تقــدمي  علــى  الرقمــي  اإلعــام  وســائل  قــدرة  وكذلــك  وتطوراتهــا، 
االقتصاديــة بشــكل ميكــن املواطــن مــن التعــرض والتعبيــر عــن رأيــه واملشــاركة بحريــة عبــر 
ــا  ــي جتــاه القضاي ــن رأى إيجاب ــك مــن تكوي ــى ذل ــب عل ــا يترت وســائل اإلعــام الرقمــي، وم

االقتصاديــة املطروحــة.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة moreo, Navarro,tench &zerfass 2018 ، والتــي 
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ــارف  ــات واملع ــرض آخــر املســتجدات واملعلوم ــى أن وســائل اإلعــام الرقمــي تع أشــارت إل
املرتبطــة بالوضــع االقتصــادى الراهــن، وكذلــك مــن خالهــا التعــرف علــى احللــول املمكنــة 
للقضايــا لتحقيــق االســتقرار االقتصــادى، واملســاعدة علــى اتخاذ قرارات بنــاء على معلومات 

ســليمة تســاعد األفــراد واحلكومــات يف التصــدى لألزمــات والقضايــا االقتصاديــة. 

أكثــر أســباب عــدم متابعــة عينــة الدراســة القضايــا االقتصاديــة عبــر وســائل اإلعــام . 3
الرقمــي.

جدول رقم )6( يوضح أكثر أسباب عدم متابعة عينة الدراسة القضايا االقتصادية عبر وسائل اإلعام الرقمي 

وفًقا للنوع

                  النوع 
األسباب

اإلجماليإناثذكور
%ك%ك%ك

عدم تبسبط المصطلحات االقتصادية عند تناولها عبر 
325,01359,11647,1وسائل اإلعالم الرقمي

216,7836,41029,4كثرة الصراع بين مرتادي هذه الوسائل
وسائل اإلعالم الرقمي ال تعكس النشاط االقتصادي 

433,3522,7926,5وقضاياه بشكل جيد
ليس لدي وقت لمتابعة القضايا االقتصادية عبر وسائل 

216,7731,8926,5اإلعالم الرقمي
تقدم القضايا االقتصادية بطريقة صعبة ال يفهمها إال 

325,0418,2720,6المتخصصون
ألنها التتمتع بالموضوعية والمصداقية في تناولها 

216,7418,2617,6للقضايا االقتصادية
18,3418,2514,7تركز على القضايا السياسية

418,2411,8--تقديم السلبيات فقط
عرض القضايا بشكل سطحي دون تحليل أسبابها 

18,329,138,8وانعكاساتها
216,714,538,8ألنها تصيبني باإلحباط واليأس

122234جملة من سئلوا
ويتضــح مــن حتليــل بيانــات اجلــدول الســابق:  أن أكثــر أســباب عــدم متابعــة- عينــة 

الدراســة- القضايــا االقتصاديــة عبــر وســائل اإلعــام الرقمــي مــا يلــي:
 متثلــت هــذه األســباب يف »عــدم تبســبط املصطلحــات االقتصاديــة عنــد تناولهــا عبــر 	 

وســائل اإلعــام الرقمــي«، حيــث جــاءت يف الترتيــب األول 47,1%، وجــاء يف الترتيــب 
ــا كل مــن »وســائل  الثانــي »كثــرة الصــراع بــني مرتــادي هــذه الوســائل« بنســبة 29,4%، أمَّ
ــدي  ــس ل ــد- لي ــاه بشــكل جي اإلعــام الرقمــي ال تعكــس النشــاط االقتصــادي وقضاي
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وقــت ملتابعــة القضايــا االقتصاديــة عبــر وســائل اإلعــام والرقمــي« فقــط جــاء بالترتيــب 
الثالــث بنســبة 	,%26.

بينمــا رأى املبحوثــون أنهــا »تقــدم القضايــا االقتصاديــة بطريقــة صعبــة ال يفهمهــا 	 
إال املتخصصــون« حيــث جــاءت بالترتيــب الرابــع فجــاءت بنســبة20,6%، وبالترتيــب 
للقضايــا  تناولهــا  يف  واملصداقيــة  باملوضوعيــة  التتمتــع  »ألنهــا  جــاءت  اخلامــس 
القضايــا  »تركــز علــى  الســادس ظهــرت  الترتيــب  بنســبة17,6%، ويف  االقتصاديــة« 

بنســبة%14,7. السياســية« 
بنســبة 	  الســابع  بالترتيــب  فقــط«  الســلبيات  »تقــدمي  املتابعــة  عــدم  ســبب  وجــاءت 

بلغــت11,8%، وتلتهــا بالترتيــب الثامــن جــاء كل مــن »عــرض القضايــا بشــكل ســطحي 
دون حتليــل أســبابها وانعكاســاتها- ألنهــا تصيبنــي باإلحبــاط واليــأس« بنســبة%8,8.

ترجــع الباحثــة ذلــك إلــى أن معظــم اجلمهــور املتابــع للقضايــا االقتصاديــة عبــر تلــك 
الوســائل غيــر ملــم باملصطلحــات االقتصاديــة، فــكل مــا يعنيــه هــو التعــرف علــى مــا يــدور 
ــه بصــورة بســيطة وســهلة،  ــة ومــا يهمــه منهــا يقــدم ل ــا اقتصادي داخــل املجتمــع مــن قضاي
فكثيــر مــن املصطلحــات جتعــل اجلمهــور يتخلــى عــن املتابعــة لتلــك القضايــا، باإلضافــة 
ــد  ــاجت عــن التأيي ــن الصــراع الن ــا م ــد نوًع ــك الوســائل تول ــر تل ــة عب ــك أن التفاعلي ــى ذل إل
للبعــض واملعارضــة للبعــض اآلخــر، األمــر الــذي يجعــل اجلمهــور يف حيــرة وتشــتت وتشــويش 
ملــا يعــرض مــن قضايــا وحلــول، يف حــني أن األمــر يجــب أن يكــون للعامــة محــدد وبســيط، 
باالضافــة إلــى أن بعــض وســائل اإلعــام الرقمــي تقــوم علــى أفــراد غيــر معروفــني يقومــون 
بتبــادل املعلومــات وطــرح القضايــا عبــر تلــك الوســائل، وقــد يقــوم بالتعليــق والتفاعــل 
واملشــاركة أفــراد أيًضــا ليــس لديهــم خبــره فيمــا يعرضونــه؛ األمــر الــذي يترتــب عليــه عــرض 

ــة بشــكل جيــد وبالتالــي عــدم املتابعــة.  ــا االقتصادي ــا بشــكل ال يعكــس القضاي القضاي

مدى اعتماد اجلمهور على وسائل اإلعام الرقمي يف متابعة القضايا االقتصادية. 4
جدول رقم )8(  يوضح مدى اعتماد اجلمهور على وسائل اإلعام الرقمي يف متابعة القضايا االقتصادية 

                النوع
      االعتماد

اإلجماليإناثذكور
%ك%ك%ك

6128,84126,610227,9دائًما
14668,910467,525068,3أحياًنا
52,495,8143,8ال

212100154100366100اإلجمالــي
قيمة كا2= 3.004   درجة احلرية = 2   معامل التوافق = 0.090   الداللة = غير دالة
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مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر540

ويتضــح مــن حتليــل بيانــات اجلــدول الســابق مــا يلــي: أن نســبة متوســطة ممــن يعتمــدون 
علــى وســائل اإلعــام الرقمــي يف متابعــة القضايــا االقتصاديــة بشــكل دائــم وذلــك بنســبة 
27,9%، وبلغــت نســبة مــن يعتمــدون علــى وســائل اإلعــام الرقمــي بشــكل غيــر منتظــم 
أحياًنــا وذلــك ملتابعــة القضايــا االقتصاديــة 68,3%، بينمــا جــاءت نســبة مــن ال يعتمــدون 
عليهــا يف متابعــة القضايــا االقتصاديــة 3,8%، وبحســاب قيمــة كا2 مــن اجلــدول الســابق 
وجــد أنهــا = 3.004 عنــد درجــة حريــة =2، وهــي قيمــة غيــر دالــة إحصائًيــا عنــد أي 
مســتوى داللــة، وذلــك بــني النــوع )ذكــور – إنــاث( وبــني مــدى اعتمــاد اجلمهــور- إجمالــي 

ــة. ــا االقتصادي ــة القضاي ــى وســائل اإلعــام الرقمــي يف متابع ــة الدراســة- عل عين

وترجــع الباحثــة ذلــك ألنهــا تســاعد علــى احلصــول على املعلومات بشــكل ســهل ووصولها 
إلــى عامــة املتابعــني لتلــك الوســائل بأبســط الوســائط مــن خــال الصــور والفيديوهــات، كمــا 
أنهــا تســهم يف تذكــر املعلومــات بشــكل كبيــر؛ خاصــة أن القضايــا االقتصاديــة حتتــوي علــى 

الكثيــر مــن األرقــام واملصطلحــات التــي يصعــب علــى اجلمهــور العــادي تذكرهــا.

وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســة hyde- Clarke 2019، والتــي أشــارت إلــى أن 
تكنولوجيــا اإلعــام الرقمــي تشــكل منــط التواصــل الرئيــس ملتابعــة القضايــا االقتصاديــة. 

ترتيــب أكثــر خمــس وســائل لإلعــام الرقمــي يعتمــد عليهــا اجلمهــور يف احلصــول علــى . 	
معلومــات حــول القضايــا االقتصادية.

علــى  احلصــول  يف  اجلمهــور  عليهــا  يعتمــد  الرقمــي  لإلعــام  وســائل  خمــس  أكثــر  ترتيــب   )9( رقــم  جــدول 
االقتصاديــة  القضايــا  حــول  معلومــات 

                الترتيب
12345وسائل اإلعالم الرقمي

الوزن المرجح
مئويالنقاط

106103642934122622,2فيس بوك
9298454147111620,2صحافة الفيديو

823248679791316,6الصحف اإللكترونية
516473533487015,8واتس آب

21385739105169,36تويتر
13204183564908,89يوتيوب

251829692113,82المواقع اإلخبارية
552026151723,12المدونات

3665514الوزن المرجح
الرقمــي  أكثــر خمــس وســائل لإلعــام  ترتيــب  إلــى  تشــير بيانــات اجلــدول الســابق   
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ــا  ــى معلومــات حــول القضاي ــا عل ــة الدراســة يف احلصــول منه ــور عين ــا اجلمه يعتمــد عليه
االقتصاديــة، وجــاءت علــى النحــو التالــي: جــاء يف الترتيــب األول »فيــس بــوك« بــوزن مئــوي 
بلــغ نســبته 22,2%، وجــاء يف الترتيــب الثانــي »صحافــة الفيديــو« بــوزن مئــوي بلــغ %20,2، 
ــا يف الترتيــب الثالــث فجــات »الصحــف اإللكترونيــة« بــوزن مئــوي 16,6%، تلتهــا »واتــس  أمَّ
آب« بالترتيــب الرابــع بــوزن مئــوي 8,	1%، وجــاء يف الترتيــب اخلامــس »تويتــر« بــوزن مئــوي 
بلــغ نســبته 9,36%، وجــاء يف الترتيــب الســادس »يوتيــوب« بــوزن مئــوي بلــغ 8,89%، وظهــرت 
»املواقــع اإلخباريــة« بالترتيــب الســابع بــوزن مرجــح بلــغ 3,82%، وأخيــًرا بالترتيــب الثامــن 

»املدونــات« بــوزن مرجــح %3,12.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )Butosi, )2019 ، ســمر عبدالــرؤف، 2018، طاهــر 
أحمــد أحمــد أبــو احلســن  2018، دعــاء عــادل محمــود)2016(، ومحمــد فتحــي 	201، 
والتــي أشــارت إلــى  دور اإلعــام الرقمــي ويف املقدمــة )فيــس بــوك( يف احلصــول علــى 

ــة. ــا االقتصادي ــات حــول القضاي املعلوم

وترجــع الباحثــة ذلــك ملــا يتميــز بــه فيــس بــوك مقارنــة بوســائل اإلعــام الرقمــي األخرى، 
إلــى مجموعــات،  الوســائل شــعبية ومجانــي، وميكــن مــن خالــه االنضمــام  أكثــر  فهــو 
ــد وســيلة  ــات، كمــا يع ــى آخــر التحديث واالشــتراك يف صفحــات متخصصــة واحلصــول عل

ــارة.  ــا املث ــرأي حــول القضاي ــر عــن ال للتعبي

أكثــر األســاليب التــي تتبعهــا وســائل اإلعــام الرقمــي يف عرضهــا للقضايــا االقتصاديــة . 6

للجمهــور.
الرقمــي يف عرضهــا للقضايــا االقتصاديــة  التــى تتبعهــا وســائل اإلعــام  أكثــر األســاليب  رقــم )10(  جــدول 

للنــوع وفًقــا  للجمهــور 

                           النوع 
         األساليب

اإلجماليإناثذكور
%ك%ك%ك

6832,15636,412433,9عرض النتائج واآلثار
5525,95334,410829,5تحديد الحلول المطلوبة من الجهات الرسمية

6128,83824,79927,0تحديد األسباب
3215,12113,65314,5وضع الحلول المقترحة
94,263,9154,1عرض معلومات فقط

212154366جملة من سئلوا
ويتضــح مــن حتليــل بيانــات اجلــدول الســابق  أن أكثــر األســاليب التــي تتبعهــا وســائل 
اإلعــام الرقمــي يف عرضهــا للقضايــا االقتصاديــة للجمهــور مــا يلــي: ظهــر مبقدمــة تلــك 



التعرض للقضايا االقتصادية عبر وسائل اإلعالم الرقمي ...

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر542

األســاليب »عرضهــا للنتائــج واآلثــار« للقضيــة االقتصاديــة، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 
33,9%، وجــاء يف الترتيــب الثانــي مــن تلــك األســاليب »حتديــد احللــول املطلــوب مــن اجلهات 
الرســمية« بنســبة 	,29%، يليهــا يف الترتيــب الثالــث أســلوب »حتديــد األســباب« فقط بنســبة 
27,0%، بينمــا جــاء بالترتيــب الرابــع« وضــع احللــول املقترحــة« حيــث جــاءت بنســبة	,%14، 
ــك األســاليب جــاء أســلوب »عــرض معلومــات فقــط«  ــر مــن تل ــب اخلامــس واألخي وبالترتي

ــت %4,1. ــة بلغ بنســبة 17,6% ضئيل

ــى الوظيفــة األساســية لوســائل اإلعــام مــن حيــث  ــق عل ــك ينطب ــة أن ذل ــرى الباحث وت
الشــرح والتحليــل والتفســير، فتلــك األســاليب جتعــل القضايــا أســهل فهًمــا واســتيعابًا، 

ويعطــى للجمهــور املعلومــات املتكاملــة عــن القضايــا املطروحــة.
ومــن خــال النتائــج الســابقة يتضــح أن عــرض النتائــج جــاء بنســبة مرتفعــة، يف حــني أنــه 
مــن األفضــل أن تهتــم تلــك الوســائل بتحديــد األســباب، يليهــا حتديــد احللــول مــن اجلهــه 
الرســمية، ثــم البحــث عــن احللــول املقترحــة، وترجــع الباحثــة ذلــك إلــى قلــة املصــادر التــي 
تقــوم بطــرح القضايــا عبــر وســائل اإلعــام الرقمــي إضافــة إلــى عــدم وجــود اســتراتيجية 
ــول  ــام بتقــدمي حل ــى ضــرورة االهتم ــا يدعــوا إل ــا املطروحــة، وهــو م ــول للقضاي لوضــع حل

للقضايــا وعــدم االكتفــاء بعــرض النتائــج فقــط أو املعلومــات فقــط.

أبــرز اخلدمــات االقتصاديــة التــي تقدمهــا وســائل اإلعــام الرقمــي مــن وجهــة نظــر . 7
اجلمهــور.

جــدول رقــم )11( يوضــح أبــرز اخلدمــات االقتصاديــة التــي تقدمهــا وســائل اإلعــام الرقمــي مــن وجهــة نظــر 
اجلمهــور وفًقــا للنــوع

                  النوع 
      الخدمات

اإلجماليإناثذكور
%ك%ك%ك

9946,77548,717447,5تنشر إعالنات المناقصات
8741,06240,314940,7تقدم ملفات ومعلومات اقتصادية متخصصة

4119,33522,77620,8تنشر أخبار قطاع البنوك
3717,52415,66116,7تنشر أخبار قطاع شركات التحويل العقاري

2612,32415,68013,7تقدم تغطية مستمرة للسلع والخدمات الرئيسة
209,4159,7359,6تقوم بتغطية المؤتمرات االقتصادية

157,153,2205,5نشر أخبار البورصة
212154366جملة من سئلوا
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ــي  ــة الت ــرز اخلدمــات االقتصادي ويتضــح مــن حتليــل بيانــات اجلــدول الســابق: أن مــن أب
ــك  ــي: ظهــر مبقدمــة تل تقدمهــا وســائل اإلعــام الرقمــي مــن وجهــة نظــر اجلمهــور مــا يل
اخلدمــات أنهــا »تنشــر إعانــات املناقصــات«؛ حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 	,47%، وجــاء يف 
الترتيــب الثانــي مــن تلــك اخلدمــات أنهــا »تقــدم ملفــات ومعلومــات اقتصاديــة متخصصــة« 
بنســبة 40,7%، يليهــا يف الترتيــب الثالــث أنهــا »تنشــر أخبــار قطــاع البنــوك« فقــط بنســبة 
20,8%، بينمــا جــاء بالترتيــب الرابــع »تنشــر أخبــار قطــاع شــركات التحويــل العقــاري« 
حيــث جــاءت بنســبة16,7%، وبالترتيــب اخلامــس جــاءت أنهــا »تقــدم تغطيــة مســتمرة 
للســلع واخلدمــات الرئيســة« بنســبة 13,7%، وتلتهــا بالترتيــب الســادس أنهــا »تقــوم بتغطيــة 
املؤمتــرات االقتصاديــة« حيــث جــاءت بنســبة9,6%، وبالترتيــب الســابع جــاء أنهــا تقوم »بنشــر 

أخبــار البورصــة« حيــث ظهــرت تلــك اخلدمــة بنســبة 	,	%.

أكثر أشكال التفاعلية التي يقوم بها اجلمهور من خال وسائل اإلعام الرقمي.. 8
جــدول رقــم )12( يوضــح أكثــر أشــكال التفاعليــة التــي يقــوم بهــا اجلمهــور مــن خــال وســائل اإلعــام الرقمــي 

وفًقــا للنــوع

                        النوع 
  أشكال التفاعلية

اإلجماليإناثذكور
%ك%ك%ك

9243,47347,416545,1إضافة صور أو فيديوهات
6028,34227,310227,9أكتفي بالمشاهدة دون التفاعل

2913,71610,44512,3التعليق
2511,81811,74311,7أشارك بعض الفيديوهات على صفحتي

104,742,6143,8اإلعجاب
73,363,9133,6مشاركة الروابط المختلفة

212154366جملة من سئلوا
التــي  التفاعليــة  أشــكال  أكثــر  مــن  أن  ويتضــح مــن حتليــل بيانــات اجلــدول الســابق:  
ــة صــور أو  ــي: جــاء »إضاف ــا يل ــور مــن خــال وســائل اإلعــام الرقمــي م ــا اجلمه ــوم به يق
فيديوهــات« يف مقدمــة أشــكال التفاعليــة؛ حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 1,	4%، وجــاء يف 
ــب  ــا يف الترتي ــي باملشــاهدة دون التفاعــل« بنســبة 27,9%، يليه ــن »يكتف ــي َم ــب الثان الترتي
الثالــث مــن يقــوم بـــ«التعليــق« فقــط بنســبة 12,3%، بينمــا جــاء بالترتيــب الرابــع »أشــارك 
بعــض الفيديوهــات علــى صفحتــي« حيــث جــاءت بنســبة 11,7%، وبالترتيــب اخلامــس مــن 
يقــوم بــــــ »االعجــاب« بنســبة 3,8%، وتلتهــا بالترتيــب الســادس »مشــاركة الروابــط املختلفــة« 

فقــد جــاءت بنســبة%3,6.
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Masip, Ruiz-  Butosi, )2019(  مــن كل  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق 
,Suau, )2019( Caballero&، والتــي أظهــرت مســتويات مــن االســتجابة يف القضايــا 
االقتصاديــة عبــر اإلعــام الرقمــي وهــي: االســتجابة املباشــرة )املشــاركة بالــرأي يف القضايا 
والتعليــق(، واالســتجابة غيــر املباشــرة )عــن طريــق اإلعجــاب وإعــادة النشــر وأشــارك بعــض 
الفيديوهــات علــى صفحتــي(، واالســتجابة الســلبية )مــن خــال املطالعــة فقــط وأكتفــي 

باملشــاهدة دون التفاعــل(. 

وتــرى الباحثــة أن اجلمهــور يحــرص علــى اســتخدام أشــكال التفاعليــة املتاحــة عبــر 
وســائل اإلعــام الرقمــي حتــى يتمكــن مــن اإلفــادة مــن املعلومــات املنشــورة مــن خــال 
تلــك الوســائل، وكذلــك إبــداء الــرأي والتعليــق واملشــاركة ملــا هــو مطــروح مــن أمــور متعلقــة 

ومرتبطــة بالقضايــا االقتصاديــة التــي يتعــرض لهــا اجلمهــور عبــر تلــك الوســائل. 

اســتجابات اجلمهــور حــول درجــة متابعتهــم للقضايــا االقتصاديــة عبــر وســائل اإلعــام . 9
الرقمي

وســائل  عبــر  االقتصاديــة  للقضايــا  متابعتهــم  درجــة  حــول  اجلمهــور  اســتجابات  يوضــح   )13( رقــم  جــدول 
الرقمــي اإلعــام 

                الدرجة
   العبارة

المتوسط ضعيفةمتوسطةكبيرة
الحسابي

االنحراف 
الدرجةالمعياري

%ك%ك%ك

متوسطة1,2700,445--9927,026773,0البطالة

كبيرة22060,112133,1256,81,5320,622مكافحة التهرب الضريبي
كبيرة19453,014840,4246,61,4640,617الفقر

كبيرة20856,812935,2297,91,7260,598ارتفاع األسعار
كبيرة18450,314740,2359,61,5920,658الفساد

ضعيفة4010,910929,821759,30,5160,685الرواتب
ارتفاع العجز في الموازنة 

متوسطة8122,113637,214940,70,8140,772العامة للدولة

متوسطة33591,5318,50,9150,278--المشاريع االقتصادية العمالقة
متوسطة6518,39526,719655,10,6320,774مؤشرات البورصة
ضعيفة226,09626,224867,80,3820,597السياسات االقتصادية

متوسطة5314,527976,2349,31,0510,485سعر الجنيه
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للقضايــا  متابعتهــم  درجــة  حــول  اجلمهــور  اســتجابات  الســابق  اجلــدول  مــن  يتضــح 
اســتجابات  درجــات  متوســطات  عكســت  الرقمــي:  اإلعــام  وســائل  عبــر  االقتصاديــة 
الضريبــي-  التهــرب  لقضايا)مكافحــة  كبيــرة  بدرجــة  متابعتهــم  جــاءت  حيــث  اجلمهــور 
ــا قضايــا )البطالــة- ارتفــاع العجــز يف املوازنــة العامــة  الفقــر- ارتفــاع األســعار- الفســاد(، أمَّ
للدولــة- املشــاريع االقتصاديــة العماقــة- مؤشــرات البورصــة- ســعر اجلنيــه( وذلــك بدرجــة 
متابعــة متوســطة، علــى اجلانــب اآلخــر جــاءت متابعتهــم بدرجــة ضعيفــة لقضايا)الرواتــب- 

السياســات االقتصاديــة(.

املجيــد  عبــد  محمــد  عــادل  »محمــد  مــن  كا  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق 
العجمــي)2017(، وفــاء عبــد اخلالــق ثــروت)2017(، هديــل محمــد عفيفــي)2017(، عــدالت 
عبــد املعطــي الشــيخ)	201(، دينــا وحيــد عتيــق )2012(، والتــي أشــارت إلــى أن أهــم 
القضايــا االقتصاديــة متثلــت يف نقــص الوقــود، والفســاد االقتصــادي، وارتفــاع األســعار، 
ــة وهــي  ــة وعجــز املوازن ــاة، التضخــم واإلصــاح االقتصــادي والدعــم، البطال الفقــر واملعان

أهــم القضايــا التــي يتعــرض لهــا املجتمــع املصــري.

وتــرى الباحثــة أن حصــول قضايــا ارتفــاع األســعار علــى نســبة مرتفعــة يرجــع ملامســتها 
للحيــاة اليوميــة لفئــات املجتمــع، إضافــة إلــى محاولــة التعــرف علــى كل مــا هــو جديــد فيمــا 
يتعلــق باألســعار والتــي ترتبــط بحيــاة املواطــن، واحتــال الفســاد ترتيــب متقــدم ضمــن 
القضايــا االقتصاديــة يرجــع إلــى الروتــني والبيروقراطيــة وضعــف الرقابــة وتفشــي الرشــوة، 
وجــاء الفقــر مــن أبــرز القضايــا أيًضــا؛ حيــث بلغــت معــدالت الفقــر يف مصــر أعلــى معدالتهــا 
ــرة، وكذلــك التفــاوت الشاســع يف معــدالت  ــة خــال هــذه الفت رغــم ارتفــاع معــدالت التنمي
األجــور، األمــر الــذي يترتــب عليــه ســلًبا عــدم االســتقرار االجتماعــي ويــؤدي إلــى تهميــش 
الفئــة العاملــة األقــل دخــًا، والبطالــة تعتبــر أكثــر القضايــا انتشــارًا ووجــوًدا علــى أرض 
الواقــع؛ فهــي ملموســة للمواطــن العــادي وأصحــاب املشــروعات االقتصاديــة أيًضــا، وجــاءت 
السياســيات االقتصاديــة يف الترتيــب األخيــر؛ نظــًرا لتدهــور األوضــاع االقتصاديــة وصعوبــة 
جنــاح أي سياســة،  األمــر الــذي دفــع املواطنــني إلــى االبتعــاد عــن اختيارهــا، حيــث إن معظــم 

السياســات ال تكــون واضحــة دائًمــا وال تســير طبًقــا خلطــوات محــددة.
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أهــم مؤشــرات األداء االقتصــادي التــي تعــرف عليهــا اجلمهــور عينــة الدراســة مــن . 10
خــال وســائل اإلعــام الرقمــي.

جــدول رقــم )14( يوضــح أهــم مؤشــرات األداء االقتصــادي التــي تعــرف عليهــا اجلمهــور مــن خــال وســائل 
اإلعــام الرقمــي وفًقــا للنــوع

                  النوع 
المؤشرات

اإلجماليإناثذكور
%ك%ك%ك

8640,66441,615041,0تحرر سعر الصرف
6731,64629,911330,9انخفاض الواردات

4722,24026,08723,8انخفاض معدل البطالة
5023,63120,18122,1ارتفاع الصادرات

3918,43321,47219,7زيادة االحتياطات الدولية من النقد األجنبي
4320,32818,27119,4تراجع معدل التضخم السنوي
2612,31711,04311,7ارتفاع  تدفقات النقد األجنبي

2210,4138,4359,6انخفاض أسعار الفائدة
212154366جملة من سئلوا

ويتضــح مــن حتليــل بيانــات اجلــدول الســابق أن مــن أهــم مؤشــرات األداء االقتصــادي 
التــي تعــرف عليهــا اجلمهــور عينــة الدراســة مــن خــال وســائل اإلعــام الرقمــي مــا يلــي: 
جــاء »حتــرر ســعر الصــرف« يف مقدمــة هــذه املؤشــرات بنســبة بلغــت 41,0%، وجــاء يف 
الترتيــب الثانــي مــن »انخفــاض الــواردات« بنســبة 30,9%، يليهــا يف الترتيــب الثالــث مؤشــر 
»انخفــاض معــدل البطالــة« فقــط بنســبة 23,8%، بينمــا جــاء بالترتيــب الرابــع »ارتفــاع 
الصــادرات« حيــث جــاءت بنســبة 22,1%، وبالترتيــب اخلامــس مــن يقــوم »زيــادة االحتياطــات 
الدوليــة مــن النقــد األجنبــي« بنســبة 19,7%، وتلتهــا بالترتيــب الســادس »تراجــع معــدل 
التضخــم الســنوي« فقــد جــاءت بنســبة19,4%، ويف الترتيــب الســابع ظهــر »ارتفــاع تدفقــات 
ــر جــاء »انخفــاض أســعار  النقــد األجنبــي« بنســبة بلغــت11,7%، وبالترتيــب الثامــن واألخي

ــدة« بنســبة %9,6. الفائ

عــادل  دعــاء   ،Butosi, )2019( مــن  كا  دراســة  مــع  الدراســة  هــذه  نتائــج  وتتفــق 
محمــود)2016( والتــي أشــارت إلــى دور اإلعــام الرقمــي يف تشــكيل توجهاتهــم نحــو األداء 

االقتصــادي. 

ــر وســائل اإلعــام  ــرض عب ــور مبــا يع ــام اجلمه ــى اهتم ــك يرجــع إل وتــرى الباحثــة أن ذل
الرقمــي مبــا يحــدث مــن القــرارات املختلفــة التــي أصدرتهــا احلكومــة للنهــوض باالقتصــاد 
املصــري، واهتمــام تلــك الوســائل بتوعيــة اجلمهــور بهــذه اإلصاحــات وفوائدهــا علــى املواطن.
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ــي تقدمهــا وســائل اإلعــام الرقمــي . 11 ــار الت معــدل ثقــة اجلمهــور يف املعلومــات واألخب
ــة ــا االقتصادي حــول القضاي

جــدول رقــم )15( يوضــح معــدل ثقــة  اجلمهــور يف املعلومــات واألخبــار التــي تقدمهــا وســائل اإلعــام الرقمــي 
حــول القضايــا االقتصاديــة وفًقــا للنــوع

النوع
معدل الثقة

اإلجماليإناثذكور
%ك%ك%ك

13161,88957,822060,1ذات ثقة عالية
6832,14931,811732,0ذات ثقة إلى حد ما

136,11610,4297,9ليست لها ثقة
212100154100366100اإلجمالــي

قيمة كا2= 2.279   درجة احلرية = 2   معامل التوافق = 0.078   الداللة = غير دالة

ويتضــح مــن حتليــل بيانــات اجلــدول الســابق مــا يلــي: أن نســبة كبيــرة مــن اجلمهــور »ذات 
ثقــة عاليــة« يف املعلومــات التــي تقدمهــا وســائل اإلعــام الرقمــي بلغــت 60,1%، وبلغــت نســبة 
مــن مــن يثقــون باإلعــام الرقمــي 32,0%، بينمــا جــاءت نســبة مــن اليثقــون باملعلومــات التــي 
ــا وســائل اإلعــام الرقمــي 7,9%، وبحســاب قيمــة كا2 مــن اجلــدول الســابق وجــد  تقدمه
أنهــا = 2.279 عنــد درجــة حريــة =2، وهــي قيمــة غيــر دالــة إحصائًيــا بــني النــوع )ذكــور – 
إنــاث( وبــني معــدل ثقــة اجلمهــور- إجمالــي عينــة الدراســة- يف املعلومــات واألخبــار التــي 

تقدمهــا وســائل اإلعــام الرقمــي حــول القضايــا االقتصاديــة.

درجة ثقة اجلمهور يف وسائل اإلعام الرقمي يف عرضها للقضايا االقتصادية. 12
جدول رقم )16( يوضح ثقة اجلمهور يف وسائل اإلعام الرقمي يف عرضها للقضايا االقتصادية

      الدرجة
وسائل اإلعالم

المتوسط منخفضةمتوسطةكبيرة
الحسابي

االنحراف 
الدرجةالمعياري %ك%ك%ك

متوسطة12366,619753,84612,61,2100,347الواتس

متوسطة19051,913135,84512,31,3960,697تويتر
كبيرة20756,612534,2349,32,4720,660اليوتيوب

كبيرة22360,910929,8349,32,5160,661الفيس بوك
كبيرة30483,14412,0184,92,7810,520الصحف اإللكترونية

متوسطة13938,018751,14010,92,2700,646صحافة الفيديو
كبيرة23664,510629,0246,62,5790,613المواقع اإلخبارية
منخفضة143,87319,927976,20,7240,526راديو االنترنت
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق ثقــة اجلمهــور بوســائل اإلعــام الرقمــي يف عرضهــا للقضايــا 
االقتصاديــة، جــاءت ثقــة اجلمهــور بدرجــة كبيــرة يف وســيلة: )الفيــس بــوك، اليوتيــوب، 
الصحــف اإللكترونيــة، املواقــع اإلخباريــة(، بينمــا جــاءت ثقتهــم بدرجــة متوســطة يف وســيلة: 
)الواتــس- التويتــر- صحافــة الفيديــو(، علــى اجلانــب اآلخــر جــاءت ثقتهــم ضعيفــة يف 

وســيلة راديــو اإلنترنــت.

وتــرى الباحثــة أنــه ميكــن تفســير حصــول الصحافــة اإللكترونيــة واملواقــع اإلخباريــة علــى 
ــون  ــه مندب ــى نظــام مؤسســي ول ــى أن هــذه الوســائل تعتمــد عل ــرة يرجــع إل درجــة ثقــة كبي
ومراســلون يقومــون بتغطيــة تلــك القضايــا؛ ســواء مــن خــال الصفحــات االقتصاديــة الثابتــة 
أو احلــوادث واملحاكــم، باإلضافــة إلــى إمكانيــة تتبعهــا لقضايــا الفســاد االقتصــادي، بينمــا 
ــه  ــب علي ــذي يترت ــر ال ــى النظــام املؤسســي؛ األم ــد إل بعــض وســائل اإلعــام الرقمــي تفتق
عــدم وجــود صحفيــني ومندوبــني ممــا يــؤدي إلــى ضعــف الثقــة فيمــا تقدمــه مــن معلومــات 

ومعــارف مرتبطــة بالقضايــا االقتصاديــة.  

اســتجابة عينــة الدراســة حــول العبــارات التــي تقيــس تنــاول وســائل اإلعــام الرقمــي . 13
لــألداء االقتصــادي

جــدول رقــم )17( يوضــح اســتجابة اجلمهــور حــول العبــارات التــي تقيــس تنــاول وســائل اإلعــام الرقمــي لــألداء 
االقتصادي

                   االستجابة
          العبارات

معارضمحايدموافق

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

الم

ابة
تج

الس
ا

%ك%ك%ك
غير دقيقة في تناولها لألداء 

محايد15241,517347,34111,22,3030,661االقتصادي

تقدم قضايا لم تقدمها وسائل أخرى 
موافق20054,611130,35515,02,3960,735تخص األداء االقتصادي

تظهر القرارات االقتصادية وكأنها 
الحلول المثلى للمشكالت التي تواجه 

المجتمع
معارض9124,910328,117247,01,7780,819

تقدم اإلنجازات االقتصادية بدون 
موافق18851,414840,4308,22,4310,640تضخيم

تؤكد عدم وجود شفافية من قبل 
محايد9826,823363,7339,62,0400,663الحكومة

تظهر تقدم األداء االقتصادي بصورة 
موافق24366,410528,7184,92,6140,579إيجابية

محايد15943,415642,65113,92,2950,698مؤيد لألداء االقتصادي وسياساته
معارض82,210127,625770,21,6800,511تظهر األداء االقتصادي بصورة سلبية

أشعر بالرضا عن تطوير األداء 
موافق23263,412634,482,22,6120,530االقتصادي
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تهدر الحكومة أموال طائلة في 
محايد11230,622561,5297,92,3350,639مشروعات غير مجدية

سياسات األداء االقتصادي مسئولة 
محايد14138,518049,24512,32,2620,663عن ظاهرة بطالة الشباب المصري

أشعر بالتفاؤل تجاه سياسات األداء 
محايد13336,316946,26417,52,1880,709االقتصادي

أشعر بالرضا تجاه السياسة 
االقتصادية في تحقيق النمو 

االقتصادي
موافق21558,711932,5328,72,5000,652

أشعر بالسخط لعدم قدرتي على 
التعبير عن رأيي بحرية حول القضايا 

االقتصادية عبر وسائل اإلعالم 
الرقمي

معارض328,713938,019553,31,6450,650

أشعر بالرضا عن أداء الحكومة في 
معارض8723,8339,024667,21,5800,651مواجهة القضايا االقتصادية

تقاعس الحكومة عن أداء دورها 
موافق24165,89726,5287,72,5810,630االقتصادي

انتشار الفساد والرشوة والوساطة في 
موافق25669,99225,1184,92,6500,571المجال االقتصادي

موافق22862,311631,7226,02,5620,606تعزيز الوعي بالقضايا االقتصادية
تقديم رؤية واضحة لألداء االقتصادي 

موافق23263,49325,47111,22,5210,689المصري

تسمح بفتح قنوات للحوار حول األداء 
االقتصادي عبر وسائل اإلعالم 

الرقمي
محايد15041,013637,28021,92,1910,770

التعمق في معرفة وجهات النظر 
موافق25569,79124,9205,52,6420,583المختلفة حول األداء االقتصادي

التعريف بالتحديات التي تواجه تطوير 
موافق20957,114740,2102,72,5430,550األداء االقتصادي المصري

التعريف بعناصر القوة والضعف في 
موافق21759,312333,6267,12,5210,626األداء االقتصادي

تحديد طبيعة الدور الذي يمكن أن 
تقوم به كل آليات السوق في التخطيط 

االقتصادي
موافق18650,814639,9349,32,4150,655

خلق الثقافة والوعي االقتصادي لدى 
محايد18450,313436,64813,12,3710,705الجمهور

تتيح لي فرصة المشاركة ومناقشة 
محايد13637,214439,38623,52,1360,767األداء االقتصادي

تشكيل مجموعات ضاغطة لحل 
موافق22862,310829,5308,22,5400,642ومتابعة بعض قضايا االقتصاد

تعمل على فتح قنوات تواصل مباشرة 
مع المسئولين عن وضع القرار حول 

األداء االقتصادي.
محايد17547,814539,64612,62,3520,693

تعمل على زيادة الوعي االقتصادي 
محايد17748,414940,74010,92,3740,673لدي.
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق اســتجابات اجلمهــور عينــة الدراســة يف رأيهــم حــول كيفيــة 
تنــاول وســائل اإلعــام الرقمــي لــألداء االقتصــادي، فقــد جــاءت موافقتهــم علــى أنهــا:

تقــدم قضايــا لــم تقدمهــا وســائل أخــرى تخــص األداء االقتصــادي، وأيًضــا تقــدم 	 1
اإلجنــازات االقتصاديــة بــدون تضخــم، وتظهــر تقــدم األداء االقتصادي بصــورة إيجابية، 
وتشــعرهم بالرضــا عــن تطويــر األداء االقتصــادي، وتشــعرهم بالرضــا جتــاه السياســة 
االقتصاديــة يف حتقيــق النمــو االقتصــادي، ومــدى تقاعــس احلكومــة عــن أداء دورهــا 
االقتصــادي، وتوضــح انتشــار الفســاد والرشــوة والوســاطة يف املجــال االقتصــادي، 
وأيًضــا تعزيــز الوعــي بالقضايــا االقتصاديــة، وتقــدمي رؤيــة واضحــة لــألداء االقتصــادي 

املصــري.
وتســاعد علــى التعمــق يف معرفــة وجهــات النظــر املختلفــة حــول األداء االقتصــادي، 	 2

والتعريــف بالتحديــات التــي تواجــه تطويــر األداء االقتصــادي املصــري، والتعريــف 
ــن  ــذي ميك ــدور ال ــة ال ــد طبيع ــوة والضعــف يف األداء االقتصــادي، وحتدي بعناصــر الق
أن تقــوم بــه كل آليــات الســوق يف التخطيــط االقتصــادي، وأيًضــا تشــكيل مجموعــات 

ضاغطــة حلــل ومتابعــة بعــض قضايــا االقتصــاد.
وظهــر رأيهــم محايــًدا يف دور وســائل اإلعــام الرقمــي يف تنــاول األداء االقتصــادى، حيــث 

إنها:

غيــر دقيقــة يف تناولهــا لــألداء االقتصــادي، وأنهــا تؤكــد عــدم وجــود شــفافية مــن قبــل 	 
احلكومــة، ومحايــد يف أنهــا »مؤيــد لــألداء االقتصــادي وسياســاته«، وأن احلكومــة تهــدر 
أمــوااًل طائلــة يف مشــروعات غيــر مجديــة، وسياســات األداء االقتصــادي مســئولة عــن 
ظاهــرة بطالــة الشــباب املصــري، وتشــعرهم بالتفــاؤل جتــاه سياســات األداء االقتصــادي. 
وجــاءت معارضتهــم علــى دور وســائل اإلعــام الرقمــي يف تناولهــا األداء االقتصــادي 

أنهــا:

ــى للمشــكات التــي تواجــه املجتمــع،  ــول املُثل ــة وكأنهــا احلل تظهــر القــرارات االقتصادي
وتظهــر األداء االقتصــادي بصــورة ســلبية، تشــعرهم بالســخط »لعــدم قدرتــي علــى التعبيــر 
عــن رأيــي بحريــة حــول القضايــا االقتصاديــة عبــر وســائل اإلعــام الرقمــي«، تشــعرهم 

ــة. ــا االقتصادي ــة القضاي بالرضــا عــن أداء احلكومــة يف مواجه

 ،  Xie, Qiao, Shao, & Chen, )2019( وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة كا مــن
والتــي     Khan, S.; Khan, S., &Aftab, M. )2018(  ،Hyde-Clarke, )2019(
أشــارت إلــى وجــود عاقــة بــني متابعــة اإلعــام االجتماعــي الرقمــي خــال األزمــات والثقــة 
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يف جنــاح األداء االقتصــادي يف جتــاوز األزمــة، وكذلــك اجتاهاتهــم نحــوه، وكذلــك مفاهيــم 
اجلمهــور جتــاه تلــك القضايــا.

للقضايــا . 14 عرضهــا  الرقمــي يف  اإلعــام  وســائل  أداء  لتطويــر  اجلمهــور  مقترحــات  أهــم 

االقتصاديــة.
جــدول رقــم )18( يوضــح أهــم مقترحــات اجلمهــور لتطويــر أداء وســائل اإلعــام الرقمــي يف عرضهــا للقضايــا 

االقتصاديــة وفًقــا للنــوع

                  النوع 
        المقترحات

اإلجماليإناثذكور

%ك%ك%ك
تقديم رؤية واضحة لإلعالم االقتصادي 

14568,411574,726071,0الرقمي

تغطية  وسائل اإلعالم الرقمي لألحداث 
10850,96441,617247,0االقتصادية بشكل جيد

فتح قنوات للحوار ومساحة واسعة للتحليل 
6229,24629,910829,5االقتصادي بوسائل اإلعالم الرقمي

تغطية وسائل اإلعالم الرقمي لنتائج 
5726,94831,210528,7الدراسات العلمية االقتصادية

212154366جملة من سئلوا
ويتضــح مــن حتليــل بيانــات اجلــدول الســابق:  أن مــن أهــم مقترحــات اجلمهــور لتطويــر 
أداء وســائل اإلعــام الرقمــي يف عرضهــا للقضايــا االقتصاديــة مــا يلــي: جــاء مقتــرح 
ــة واضحــة لإلعــام االقتصــادي الرقمــي« يف مقدمــة هــذه املقترحــات بنســبة  »تقــدمي رؤي
ــة وســائل اإلعــام الرقمــي لألحــداث  ــي مــن »تغطي ــب الثان بلغــت 71,0%، وجــاء يف الترتي
ــوات  ــح قن ــرح »فت ــث مقت ــب الثال ــا يف الترتي ــد« بنســبة 47,0%، يليه ــة بشــكل جي االقتصادي
للحــوار ومســاحة واســعة للتحليــل االقتصــادي بوســائل اإلعــام الرقمــي« فقــط بنســبة 
	,29%، وبالترتيــب الرابــع واألخيــر جــاء »تغطيــة وســائل اإلعــام الرقمــي لنتائــج الدراســات 

العلميــة االقتصاديــة« بنســبة بلغــت %28,7.
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التحقق من صحة الفروض:
الفــرض األول: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات اجلمهــور علــى مقيــاس 

تنــاول وســائل اإلعــام الرقمــي لــألداء االقتصــادي تبًعــا لكثافــة تعرضهــم لتلــك الوســائل. 
جدول )19( حتليل التباين أحادي االجتاه)OnWay-ANOVA( بني متوسطات درجات 

املبحوثــني علــى مقيــاس تنــاول وســائل اإلعــام الرقمــي لــألداء االقتصــادي تبًعــا الختــاف تعرضهــم لتلــك 
الوســائل

مجموعات مصدر التباين
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط مجموع 
المربعات

الداللةقيمة ف

دالة عند 6,52223,2617,752بين المجموعات
0,01 152,7053630,421داخل المجموعات

-159,227365المجمــوع

تشــير بيانــات اجلــدول الســابق إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني كثافــة تعــرض 
ــغ  اجلمهــور املصــري لوســائل اإلعــام الرقمــي وبــني تناولهــا لــألداء االقتصــادي؛ حيــث بل
قيمــة »ف« )2	7,7( وهــذه قيمــة دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة =0,01، حيــث يتضــح 
صحــة الفــرض القائــل أنــه: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات 
اجلمهــور علــى مقيــاس تنــاول وســائل اإلعــام الرقمــي لــألداء االقتصــادي تبًعــا لكثافــة 
بــني املتوســطات احلســابية  الفــروق  لتلــك الوســائل، وملعرفــة مصــدر وداللــة  تعرضهــم 

ــوي. ــرق معن ــل ف ــة  أق ــدي بطريق ــار البع ــور، مت اســتخدام االختب ملجموعــات اجلمه
جدول )20( نتائج حتليل L.S.D ملعرفة الفروق بني املجموعات علي مقياس

 تناول وسائل اإلعام الرقمي لألداء االقتصادي

كثيفي التعرضمتوسطي التعرضمنخفضي التعرضالمجموعات

-0,316**-0,170*-منخفضي التعرض

-0,146-0,170*متوسطي التعرض

-0,3160,146**كثيفي التعرض

وملعرفــة مصــدر التبايــن للفــروق بــني املتوســطات احلســابية ملجموعــات اجلمهــور أجــرى 
االختبــار البعــدي L.S.D بطريقــة أقــل فــرق معنــوي، حيــث اتضــح أن هنــاك اختاًفــا بــني 
متوســطي التعــرض لوســائل اإلعــام الرقمــي وبــني منخفضــي التعــرض لتلــك الوســائل 
ــغ )0,170*( لصالــح متوســطي التعــرض، وهــو فــرق  بفــرق بــني املتوســطني احلســابيني بل
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دال إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة 	0.0، كمــا ظهــر اختــاف بــني مرتفعــي التعــرض لوســائل 
اإلعــام الرقمــي وبــني منخفضــي التعــرض لتلــك الوســائل يف تقييمهــم لــألداء االقتصــادي 
بفــرق بــني املتوســطني احلســابيني بلــغ )0,316**( لصالــح كثيفــي التعــرض لهــا، وهــو فــرق 

دال إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة 0.01.

 Masip, Ruiz- ،Butosi, )2019( وتتفــق نتيجــة هــذه الدراســة مــع نتيجــة كل مــن
Hyde-  ،Xie, Qiao, Shao, & Chen, )2019(  ،  Caballero, &Suau, )2019(

)2019( ,Clarke، دعــاء عــادل محمــود)2016(، والتــي أشــارت إلــى وجــود عاقــة إيجابيــة 
نحــو دور املشــاركة وكثافــة التعــرض لوســائل اإلعــام الرقمــي وتشــكيل توجهاتهــم نحــو األداء 
االقتصــادي، وكذلــك زيــادة مســتويات الثقــة يف جنــاح األداء االقتصــادي، وكذلــك ظهــور 
عاقــة موجبــة بــني كثافــة اســتخدام اجلمهــور لإلعــام الرقمــي ومفاهيمهــم اإليجابيــة نحــو 

األداء االقتصــادي.

الفــرض الثانــي: يوجــد فــرق دال إحصائًيــا بــني متوســطات درجــات الذكــور ومتوســطات درجــات اإلنــاث 
علــى مقيــاس تنــاول وســائل اإلعــام الرقمــي لــألداء االقتصــادي.

جدول )21(
نتائج اختبار )ت( T-test لداللة الفروق بني درجات الذكور واإلناث على

 مقياس تناول وسائل اإلعام الرقمي ألداء االقتصادي وفًقا الختاف النوع 

االنحراف المتوسطالعددالمجموعات 
درجة قيمة تالمعياري

الداللةالحرية

2122,680,486الذكور
غير دالة0,729364

1542,720,464اإلناث
تشــير نتائــج اختبــار »ت« فــى اجلــدول الســابق إلــى عدم وجود فــروق ذات داللة إحصائية 
بــني متوســطات درجــات الذكــور ومتوســطات درجــات اإلنــاث علــى مقيــاس تنــاول وســائل 
ــة »ت«)0,729(  ــت قيم ــث بلغ ــة يف األداء االقتصــادي؛ حي ــي ملســتويات الثق اإلعــام الرقم
ــا عنــد أي مســتوى داللــة، وبالتالــي فقــد ثبــت عــدم صحــة  وهــي قيمــة غيــر دالــة إحصائًي
الفــرض القائــل أنــه: يوجــد فــرق دال إحصائًيــا بــني متوســطات درجــات الذكــور ومتوســطات 

درجــات اإلنــاث علــى مقيــاس تنــاول وســائل اإلعــام الرقمــي لــألداء االقتصــادي.

وترجــع الباحثــة ذلــك إلــى أن اجلمهــور غالًبــا مــا يكــون لــه نفــس امليــول واالجتاهــات نحــو 
القضايــا املختلفــة املطروحــة أو التــي يتعرضــون لهــا، لــذا يف معظــم األحيــان ال توجــد فــروق 

بــني الذكــور واإلنــاث فيمــا يخــص اجتاهاتهــم نحــو األداء االقتصــادي. 
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الفــرض الثالــث: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات املبحوثــني علــى مقيــاس 
تنــاول وســائل اإلعــام الرقمــي لــألداء االقتصــادي تبًعــا الختــاف املحافظة)القاهــرة- األســكندرية- 

املنيــا- الســويس(.
جدول )22( حتليل التباين أحادي االجتاه)OnWay-ANOVA( بني متوسطات درجات 

املبحوثني على مقياس تناول وسائل اإلعام الرقمي لألداء االقتصادي تبًعا الختاف املحافظة

مجموعات مصدر التباين
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط مجموع 
الداللةقيمة فالمربعات

12,01934,006بين المجموعات
دالة عند 13,389

0,01 108,3233620,299داخل المجموعات
-120,342365المجمــوع

ــة بــني متوســطات  ــة إحصائي ــى وجــود فــروق ذات دالل تشــير بيانــات اجلــدول الســابق إل
درجــات جمهــور محافظــة )القاهــرة- األســكندرية- الســويس- املنيــا(  يف تقييــم تنــاول 
وســائل اإلعــام الرقمــي لــألداء االقتصــادي؛ حيــث بلغــت قيمتــه)13,389( وهــذه قيمــة 
دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة =0,01، حيــث يتضــح صحــة الفــرض القائــل أنــه: توجــد 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات املبحوثــني علــى مقيــاس تنــاول وســائل 
اإلعــام الرقمــي لــألداء االقتصــادي تبًعــا الختــاف املحافظــة )القاهــرة- األســكندرية- 

ــا- الســويس(. املني

وملعرفــة مصــدر وداللــة الفــروق بــني املتوســطات احلســابية ملجموعــات اجلمهــور، مت 
ــوي. ــرق معن ــل ف ــة أق ــدي بطريق ــار البع اســتخدام االختب

جدول )23( نتائج حتليل L.S.D ملعرفة الفروق بني املجموعات على مقياس
 تناول وسائل اإلعام الرقمي لألداء االقتصادي

المنياالسويساألسكندريةالقاهرةالمجموعات
0,+493**0,169*0,087-القاهرة

0,406**0,082-0,087األسكندرية

0,324**-0,1690,082*السويس
-0,324**0,406**0,493**المنيا

وملعرفــة مصــدر التبايــن للفــروق بــني املتوســطات احلســابية ملجموعــات اجلمهــور أجــرى 
االختبــار البعــدي L.S.D بطريقــة أقــل فــرق معنــوي، حيــث اتضــح أن هنــاك اختاًفــا بــني 
جمهــور محافظــة القاهــرة وجمهــور محافظــة الســويس بفــرق بــني املتوســطني احلســابيني 
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بلــغ )0,169*( لصالــح جمهــور محافظــة القاهــرة، وهــو فــرق دال إحصائًيــا عنــد مســتوى 
ــور  ــني جمه ــور محافظــة القاهــرة وب ــني جمه ــا ب ــاك اختاًف ــر أن هن ــة 	0.0، كمــا ظه دالل
محافظــة املنيــا يف تنــاول وســائل اإلعــام الرقمــي لــألداء االقتصــادي بفــرق بــني املتوســطني 
ــا  احلســابيني بلــغ )0,493**( لصالــح جمهــور محافظــة القاهــرة، وهــو فــرق دال إحصائًي

عنــد مســتوى داللــة 0.01.

بينمــا جــاء اختــاف بــني رأي جمهــور محافظــة األســكندرية وبــني جمهــور املنيــا حــول 
تنــاول وســائل اإلعــام الرقمــي لــألداء االقتصــادي بفــرق بــني املتوســطني احلســابيني 
بلــغ)0,406**( لصالــح جمهــور محافظــة األســكندرية، وهــو فــرق دال إحصائًيــا عنــد 
مســتوى داللــة 0.01، كمــا أن هنــاك اختاًفــا بــني جمهــور محافظــة الســويس وبــني جمهــور 
محافظــة املنيــا يف تنــاول وســائل اإلعــام الرقمــي لــألداء االقتصــادي بفــرق بــني املتوســطني 
احلســابيني بلــغ )0,324**( لصالــح جمهــور محافظــة الســويس، وهــو فــرق دال إحصائًيــا 

ــة 0.01 عنــد مســتوى دالل

ــا؛ ممــا يترتــب عليــه التشــابه  ترجــع الباحثــة ذلــك إلــى تشــابه مجتمــع املبحوثــني تقريًب
يف االهتمامــات االقتصاديــة، وبالتالــي ال توجــد فــروق بــني أفــراد العينــة طبًقــا للمحافظــة 

التــي يعيشــون فيهــا. 

الفــرض الرابــع: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات املبحوثــني علــى مقيــاس 
تنــاول وســائل اإلعــام الرقمــي لــألداء االقتصــادي تبًعــا الختــاف الوظيفة)طالــب- موظــف- أعمــال 

حــرة(. 
جدول )24( حتليل التباين أحادي االجتاه)OnWay-ANOVA( بني متوسطات درجات 

املبحوثني على مقياس تناول وسائل اإلعام الرقمي لألداء االقتصادي تبًعا الختاف الوظيفة

مجموعات مصدر التباين
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط مجموع 
الداللةقيمة فالمربعات

4,48722,244بين المجموعات

دالة عند 5,954
0,01

داخل 
136,7923630,377المجموعات

-141,279365المجمــوع
ــة بــني متوســطات  ــة إحصائي ــى وجــود فــروق ذات دالل تشــير بيانــات اجلــدول الســابق إل
درجــات جمهــور تبًعــا الختــاف الوظيفــة )طالــب- موظــف- أعمــال حــرة( يف تقييــم تنــاول 
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وســائل اإلعــام الرقمــي لــألداء االقتصــادي، حيــث بلغــت قيمتــه)4	9,	( وهــذه قيمــة دالــة 
إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة =0,01، حيــث يتضــح صحــة الفــرض القائــل أنــه: توجــد 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات املبحوثــني علــى مقيــاس تنــاول وســائل 
ــال  ــب- موظــف- أعم ــة )طال ــاف الوظيف ــا الخت ــألداء االقتصــادي تبًع ــي ل اإلعــام الرقم
حــرة(، وملعرفــة مصــدر وداللــة الفــروق بــني املتوســطات احلســابية ملجموعــات اجلمهــور، مت 

اســتخدام االختبــار البعــدي بطريقــة  أقــل فــرق معنــوي .
جدول )25( نتائج حتليل L.S.D ملعرفة الفروق بني املجموعات على مقياس

 تناول وسائل اإلعام الرقمي لألداء االقتصادي

أعمال حرةموظفطالبالمجموعات

0,358**0,146-طالب

0,212*-0,146موظف

-0,212*0,358**أعمال حرة
وملعرفــة مصــدر التبايــن للفــروق بــني املتوســطات احلســابية ملجموعــات اجلمهــور أجــرى 
االختبــار البعــدي L.S.D بطريقــة أقــل فــرق معنــوي؛ حيــث اتضــح أن هنــاك اختاًفــا 
ــغ  ــني املتوســطني احلســابيني بل ــور ذوي األعمــال احلــرة بفــرق ب ــني اجلمه ــب وب ــني الطال ب
)8	0,3**( لصالــح جمهــور ذوي األعمــال احلــرة، وهــو فــرق دال إحصائًيــا عنــد مســتوى 
داللــة 0.01، كمــا ظهــر أن هنــاك اختاًفــا بــني املوظفــني وبــني ذوي األعمــال احلــرة يف 
تنــاول وســائل اإلعــام الرقمــي لــألداء االقتصــادي بفــرق بــني املتوســطني احلســابيني بلــغ 
)0,212*( لصالــح ذوي األعمــال احلــرة، وهــو فــرق دال إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة 

.0.0	

وتــرى الباحثــة أن وجــود فــروق لصالــح ذوي األعمــال احلــرة قــد يرجــع إلــى ارتباطهــم 
املباشــر ببعــض القضايــا االقتصاديــة التــي متــر علــى املجتمــع مــن حــني آلخــر، باإلضافــة 
إلــى أهميــة تلــك القضايــا يف حياتهــم اليوميــة الرتباطهــا مبجــال عملهــم، فالطالــب واملوظــف 
قــد ينشــغلوا بالدراســة أو العمــل أكثــر مــن متابعــة القضايــا االقتصاديــة؛ وخاصــة أن مــا قــد 

يعــرض عبــر وســائل اإلعــام الرقمــي ال يلبــي طموحاتهــم.

الفــرض اخلامــس: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات املبحوثــني علــى مقيــاس 
تنــاول وســائل اإلعــام الرقمــي لــألداء االقتصــادي تبًعــا الختــاف الســن مــن )18: 28 ســنة– مــن 29: 

38 ســنة- مــن 39: 43 ســنة- 44 فأكثــر(.



أ.م.د.جيهان سيدأحمد

557 العدد الرابع واخلمسون- ج2 - يوليو 2020 م

جدول )26( حتليل التباين أحادي االجتاه)OnWay-ANOVA( بني متوسطات درجات 
املبحوثني على مقياس تناول وسائل اإلعام الرقمي لألداء االقتصادي تبًعا الختاف للسن

مجموعات مصدر التباين
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط مجموع 
الداللةقيمة فالمربعات

0,17830,059بين المجموعات

غير دالة0,260 82,7623620,229داخل المجموعات

-82,940365المجمــوع
بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم  إلــى  الســابق  اجلــدول  بيانــات  تشــير 
متوســطات درجــات جمهــور تبًعــا الختــاف الســن يف تقييــم تنــاول وســائل اإلعــام الرقمــي 
لــألداء االقتصــادي، حيــث بلغــت قيمتــه)0,260( وهــذه قيمــة غيــر دالــة إحصائًيــا عنــد أي 
مســتوى داللــة، حيــث يتضــح عــدم صحــة الفــرض القائــل أنــه: توجــد فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة بــني متوســطات درجــات املبحوثــني علــى مقيــاس تنــاول وســائل اإلعــام الرقمــي 
لــألداء االقتصــادي تبًعــا الختــاف الســن مــن)18: 28 ســنة– مــن 29: 38 ســنة- مــن 39: 

43 ســنة- 44 فأكثــر(.

تــرى الباحثــة أنــه ميكــن تفســير ذلــك يف ضــوء أن الدراســة اســتهدفت شــريحة مــن 
عــن  النظــر  بغــض  االقتصاديــة  القضايــا  ومنهــا  االهتمامــات  نفــس  جتمعهــم  املجتمــع 

أعمارهــم، لــذا ال يعتبــر الســن ذات أهميــة يف ذلــك.

توصيات الدراسة:
اإلفــادة مــن اخلبــراء االقتصاديــن بشــكل يســهم يف حــل القضايــا االقتصاديــة املثــارة . 1

عبــر وســائل اإلعــام الرقمــي.
العمــل علــى إبــراز املوضوعــات والقضايــا االقتصادية من خال الصــور والفيديوهات.. . 2

وغيرهــا؛ لتســهيل فهمهــا عبر وســائل اإلعام الرقمي.
محاولــة طــرح احللــول املناســبة للقضايــا االقتصاديــة عبــر وســائل اإلعــام الرقمــي، . 3

بــداًل مــن عــرض القضيــة فقــط.
ضــرورة االهتمــام بــآراء اجلمهــور املرتبطــة بالقضايــا االقتصاديــة واملثــارة عبــر وســائل . 4

اإلعــام الرقمي.
وضــع اســتراتيجية إعاميــة ممنهجــة ومتكاملــة تهــدف إلــى إبــراز القضايــا االقتصادية . 	

الهامــة عبــر وســائل اإلعــام الرقمــي، وفتــح قنــوات للتواصــل مباشــرة مــع املســئولني 
ــاع القــرار لتشــكيل مجموعــات ضاغطــة حلــل ومتابعــه القضايــا املثــارة.  وصنَّ
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