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مقروئية الصحف اإللكترونية  واعتماد اجلمهور األردين عليها 

 يف احلصول على  املعلومات  االقتصادية
 *طارق زياد محمد الناصر

 ** إشراف: أ د/ نجوى كامل

 مقدمة 

ا  تعتبر الصحافة االقتصادية شكًلا من أشكال اإلعًلم المتخصص وعنصرا

ا من عناصر العمل الصحفي، حيث  تقوم المؤسسات الصحفية أساسياا هاما

بتدريب وتأهيل الصحفيين المتخصصين بهذا المجال لضمان جودة 

الموضوعات التي تقدم من خًللها إلى الجمهور وخاصةا المهتمين بالشأن 

ذو البيئة  -االقتصادي، وربما كان لطبيعة العمل االقتصادي في األردن 

العمل الصحفي االقتصادي دور في زيادة أهمية  -االقتصادية الجاذبة والنشطة

خاصةا وأن القطاعين العام والخاص يتشاركان في عملية تنشيط الحياة 

االقتصادية وإشراك مختلف فئات الجمهور في فهم العمل االقتصادي وربطه 

بمدخًلت ومخرجات النظام االقتصادي محلياا وعالمياا، األمر الذي ساهم في 

لُصحف اإللكترونية( إلى إيجاد نوافذ لجوء المواقع الصحفية اإللكترونية )ا

متخصصة في الشأن االقتصادي، إضافةا إلى استقطاب صحفيين اقتصاديين 

وكتاب متخصصين لمجاراة ما تقدمه وسائل اإلعًلم األخرى خاصة التقليدية 

منها في هذا المجال، بحيث بدأت تتشكل معالم الصحافة اإللكترونية 

 االقتصادية.

هذا النمط الصحفي بالتحليل والدراسة لفهم طبيعة العًلقة لذلك يجب أن يحظى 

التي تجمع الجمهور بالمادة الصحفية المتخصصة في الشأن االقتصادي، وهو 

ما استند إليه هذا البحث التعرف على طبيعة وشكل متابعة الجمهور األردني 

للصحف اإللكترونية وقياس درجة اعتماده عليها في التعرف على القضايا 

 القتصادية.ا

 

                                                           
 باحث دكتوراه   *

 جامعة القاهرة–لصحافة بكلية اإلعالم بقسم أستاذ ا **
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 مشكلة الدراسة :

جاء تطور الصحافة اإللكترونية لتلبي احتياجات الجمهور، وتبلورت مؤسسياا 

ومهنياا وصوالا إلى وجود عدد كبير من الصحفيين والمندوبين الذي يبحثون في 

الموضوعات والقضايا التي تحاكي احتياجات المجتمعات بما في ذلك 

يتماشى مع هذه التطورات ويسهم في التخصص في شأن أو موضوع محدد 

بناء األطر المعرفية لديهم، وليكمل مسيرة اإلعًلم المتخصص التي بدأت 

كتطور طبيعي لوسائل اإلعًلم الشاملة بما في ذلك الصحافة المتخصصة في 

 الشأن االقتصادي.

األمر الذي يثير اإلشكاليات والتساؤالت حول طبيعة الدور الذي تلعبه الصحف 

كترونية االقتصادية لدى الجمهور األردني، ومن هنا فإن مشكلة هذه اإلل

 الدراسة تتحدد في اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي:

درجة مقروئية الصحف اإللكترونية لدى الجمهور األردني ودرجة اعتماده 

 عليها في الحصول  على المعلومات االقتصادية؟

 أهمية الدراسة 

دادا للجهد العملي العربي السااعي لتأصايل العلاوم الصاحفية تعد هذه الدراسة امت

المختلفاااة بماااا فيهاااا الصاااحافة اإللكترونياااة بشاااكل عاااام والصاااحافة اإللكترونياااة 

المتخصصااة علااى وجااه التحديااد، وتااأتي أهميتهااا اسااتنادا لناادرة الدراسااات التااي 

تناولت اعتماد الجمهاور األردناي علاى الصاحف اإللكترونياة فاي التعارف علاى 

 القضايا االقتصادية .

وقد تساهم نتائج هذه الدراسة في تطوير صناعة الصحافة االقتصادية 

االلكترونية، ودعم العاملين في هذا المجال بما يمكنه أن يساهم في تحديد ما 

يهتم به الجمهور من معلومات مرتبطة بالقضايا االقتصادية ومدى اعتماد 

 الموضوعات. الجمهور على صحفهم في التعرف على هذه

 أهداف الدراسة :

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في التعرف إلى مقروئية الصحف اإللكترونية 

لدى الجمهور األردني ودرجة اعتمادهم عليها في الحصول على المعلومات 

 االقتصادية ويتفرع عن هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية تتمثل في:
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  التعرف على مدى وطبيعة متابعة الصحف اإللكترونية من قبل عينة

 الدراسة 

  التعرف على مصادر تشكيل المعرفة االقتصادية لدى الجمهور

 األردني

 التعرف على أسباب متابعة عينة الدراسة للصحف اإللكترونية 

  التعرف على أسباب اختيار الجمهور للصحف اإللكترونية التي يتابع

 والقضايا االقتصادية من خًللها الموضوعات 

  التعرف على مدى اعتماد عينة الدراسة على الصحف اإللكترونية في

 االطًلع على القضايا االقتصادية

 اإلطار النظري :

 نظرية االعتماد على وسائل اإلعًلم و نموذج االستخدامات والتأثيرات:

اإلعًلم وبقية األنظمة  تقوم هذه النظرية على أن "العًلقة االرتباطية بين وسائل

األخرى الموجودة في المجتمع تؤدي إلى إيجاد العديد من األحداث والقضايا 

، وتعنى 1التي تنقلها تلك الوسائل, وتحاول تشكيل معارف الجمهور بشأنها"

ر اإلعًلم والنظام االجتماعي والجمهول االعتماد بين وسائبشكل رئيس بعًلقة 

ومن األهداف ، اإلعًلم جميعهال وسائوقد تكون هذه العًلقات مع نظم ،

اإلعًلم ل اإلعًلم تفسير لماذا يكون لوسائل الرئيسية لنظرية االعتماد على وسائ

،  كما ان قوة  وسائل و تأثيرات غير مباشرة وضعيفة، أتأثيرات قوية ومباشرة

اإلعًلم  تكمن في سيطرتها على مصادر المعلومات التي يعتمد عليها الجمهور, 

 2.هذه العًلقة عًلقة متشعبة ومتعددة االتجاهات إضافةا إلى أن

 فروض النظرية:

منذ  Ball Rokeach and Defleurتقوم فكرة هذه النظرية التي أسسها 

السبعينات على أنَّ األفراد يعتمدون بصورة متزايدة على المعلومات الواردة من 

سائل وتأثروا وسائل اإلعًلم ويفترض أنه كلما زاد اعتماد األفراد على تلك الو

بما تقدمه؛ زاد الدور الذي يُمكن أن تلعبه هذه الوسائل في حياة األفراد، وكلما 

زاد المجتمع تعقيداا كلما زاد مجال اتساع األهداف الشخصية واالجتماعية، 

ويزداد معها اعتماد األفراد على وسائل اإلعًلم التي تحقق لهم هذه 
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المعرفية والوجدانية والسلوكية قد ترتد  (، وأنَّ تغير حالة الجمهور3األهداف)

 4.(لتغير بدورها ُكًلا من وسائل االتصال والمجتمع)

يتمثل الفرض الرئيس لنظرية االعتماد على وسائل اإلعًلم, بفكرة "أن االعتماد 

على وسائل اإلعًلم يزداد بزيادة تحجيم القدرة على استقبال المعلومات 

صية, مع مراعاة وفرة المعلومات المطلوبة المطلوبة من خًلل المصادر الشخ

وتقييمها, ومقارنتها بالمصادر الشخصية لدى الجمهور, وكلما زادت 

 5 المجتمعات تعقيداا, ازداد اعتماد األفراد على وسائل اإلعًلم.

 نموذج االستخدامات والتأثيرات:

وقد تفرع عن هذه النظرية نموذج جديد يعرف باسم "نموذج االستخدامات 

التأثيرات" أو "االستخدامات واالعتماد" يجمع بينها وبين نظرية االستخدامات و

واإلشباعات التي تعتبر من أهم المداخل النظرية التي استخدمت في مجال 

دراسة تأثيرات تكنولوجيا االتصال والذي وجد قابلية كبيرة لدى الباحثين في 

سائل والظواهر االتصالية هذا المجال باعتباره أنسب المداخل لدراسة هذه الو

الجديدة, وان نشاط الجمهور الكامن في نظرية االستخدامات واإلشباعات 

للجوانب الثقافية واالقتصادية واالجتماعية يجب ان يؤكد ويكرر في دراسات 

االعًلم الجديد, بدال من المبالغة في تبسيط الدور الثنائي للجمهور كنشط او غير 

اق استخدام المدونات يجب اإلشارة الي انها تستخدم نشط طوال الوقت, ففي سي

 6.بنشاط إلشباع احتياجات خاصة لدي المستخدم

وأشارت عالمة االتصال "هيرتا هيرتزوج" تأكيدا على لنموذج االستخدامات 

واإلشباعات أن خمسة احتماالت رئيسية تدفع الجمهور للمشاركة في برامج 

تنافسية والتربوية والتقدير الذاتي المسابقات على سبيل المثال، وهي ال

والرياضية، باإلضافة إلى إشباعات مستمعي المسلسًلت في الراديو وهي 

. بما يعبر عن نظرة 7التحرر العاطفي, التفكير المبني على الرغبة, النصح

مختلفة لإلعًلم تنطلق من توقعات الجمهور وإشباعاته من وسائل االعًلم، 

ل الخاصة بالفرد وميوله على اختياره لوسائل االعًلم او ويبين الية تأثير العوام

 رسائلها او البدائل الوظيفية االخرى.

ويقوم نموذج االستخدامات واالعتماد الذي اسس له العالم االلماني ويند هيل 

على ان الجمهور يستخدم وسائل االعًلم وفقا للدوافع الفردية  1986عام 

و ضمن االطار االجتماعي الذي تعمل فيه، بما   باإلضافة الى التأثيرات الكلية،
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يساهم في اعتماد االفراد على وسيلة ما وفقا لثًلث عًلقات رئيسة بين المجتمع 

والوسائل من جهة ، والجمهور مع الوسيلة من جهة اخرى، والعًلقة بين 

الجمهور والمجتمع، ويفترض النموذج ان التفاعل بين مختلف الهياكل 

اسية واقتصادية وثقافية( ووسائل االعًلم سيؤثر على االهمية االجتماعية)سي

النسبية للوسيلة بالنسبة للفرد مقترنا باالستخدامات المختلفة والنظم االعًلمية، 

بما يحدد االعتماد على الوسيلة بدورها في التأثير، وعليه فان اعتماد الجمهور 

لها واسباب اختياره على وسيلة دون اخرى سيؤثر حكما في طريقة استخدامه 

 8(لها بما يطور حكما مدى االعتمادية على هذه الوسائل. )

وقد اثبتت الدراسات التي اعتمدت على هذا النموذج ان مدى االعتماد على 

الوسيلة مرتبط ايضا بطريقة استخدامها كاختيار انواع معينة من المحتوى 

فقا للنموذج اختار االخباري، وألنه من الصعب الحصول على نتائج شامله و

صن ومن معه جمهور الصحفيين الصينيين وقاسوا االعتماد على الصحف 

الصينية من حيث افضلية قراءة الصحف واي الصحف يشتركون بها او 

يشترونها اكثر من غيرها ووصلوا الى ان عدم ممارسة السلطة لدور مجتمعي 

بينما درس   9الدولةادى الى تضائل اعتماد الجمهور على الصحف التي تديرها 

بنتلي عادات وطقوس قراءة الصحف ومدى تأثير العادة او الحاجة على قراءة 

الصحف وتبين دور العوامل المختلفة في هذه المنظومة بما يصب في التأكيد 

 10.على فرضيات نموذج االستخدامات واالعتماد

اكبر  ويأتي هذا النموذج من منطلق ان المواطن يبحث عن ما يسهم في فهم

لألحداث وتشير الدراسات المتعلقة باالعتماد على وسائل اإلعًلم إلى أن 

المواطنين من المرجح أن يتحولوا إلى وسائل اإلعًلم كمصدر للطمأنينة 

 11والمعلومات خًلل فترات عدم االستقرار السياسي وبالتالي يزداد تأثرهم بها

أن تكون مصدرا جيدا بما يعزز الفكرة القائلة بأن وسائل اإلعًلم يمكن 

، وبالتالي فإن 12للمعلومات للمساعدة في فهم السياسة على اختًلف الفترات

أنماط استخدام وسائل اإلعًلم على المستوى الفردي ستضعف او تقوى كلما 

 توفرت العوامل المساعدة لذلك بما فيها كيفية استخدام االفراد لهذه الوسائل.
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 الدراسات السابقة 

 اإللكترونية الصحافة جةمعال( بعنوان: 2019دراسة )رانيا زكريا سيد،  .1

 الجمهور اتجاهات علي وتأثيرها المصري الجنيه صرف سعر تحرير لقرار

 )13(.: دراسة تطبيقيةالحكومة أداء نحو المصري

هدفت الدراسة إلى رصد وتحليل وتفسير الدور الذي تقوم به الصحافة 

اإللكترونية في معالجة قرار تحرير سعر الجنيه وتأثير تناول الصحف 

للقرار علي اتجاهات الجمهور المصري نحو أداء الحكومة من اإللكترونية 

الوفد(  –اليوم السابع–خًلل تحليل مجموعة من الصحف اإللكترونية ) األهرام

وتأثيرها من خًلل عينة قوامها مجموعة من الجمهور المصري في أربع 

أسيوط(، واستعانت الدراسة -الدقهلية–دمياط –محافظات مصرية )القاهرة 

( مفردة 600تحليلية لعدد من الصحف اإللكترونية وعينة ميدانية قوامها ) بعينة

من الجمهور المصري، وتوصلت الدراسة إلى: وجود تأثير لمعالجة الصحف 

اإللكترونية لقرار تحرير سعر الصرف، حيث كانت اتجاهات عينة الدراسة 

 سلبية حيال قرار الحكومة المصرية بهذا الشأن.

( بعنوان اعتماد النخب األردنية على قناة 2019البدري دراسة )فرح هاني .2

 14المملكة في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن المحلي

سعت الدراسة إلى رصد درجة اعتماد النخب األردني على قناة المملكة في 

متابعة الشأن المحلي واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي باستخدام طريقة المسح 

مفردة من النخب األردنية وتوصلت  150عينة تكونت من   الميداني على

(  منهم %48الدراسة إلى  أن نسبة كبيرة من عينة الدراسة يتابعون القناة وأن )

يعتمدون عليها كمصدر للمعلومات حول الشأن المحلي  بدرجة منخفضة وأن 

ها ( منهم عالية في معلومات القناة وأن أسباب االعتماد علي%36درجة ثقة )

كمصدر للمعلومات تمثلت  سرعة نقل الحدث بالصوت والصورة  والحيادية 

 في عرض الرأي والرأي اآلخر

( بعنوان اعتماد الشباب الجامعي على مواقع 2019دراسة )ماطر حمدي .3

 15التوصل االجتماعي في التزود بالمعلومات

هدفت الدراسة لمعرفة درجة اعتماد الشباب السعودي على مواقع التواصل 

االجتماعي للتزود بالمعلومات واألخبار ومعرفة طبيعة المعلومات التي يبحث 

عنها واستخدمت المنهج الوصفي من خًلل االستبانة كأداة بحثية طبقت على  
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ودي يستخدم ( مفردة وتوصلت الدراسة إلى ان الشباب السع401عينة من )

مواقع التواصل االجتماعي للتسلية والترفيه ثم الحصول على األخبار 

والمعلومات وان طبيعة المعلومات واألخبار  يبحث عنها الشباب تتمحور حول 

شؤون المجتمع السعودي واالخبار الترفيهية مع انخفاض نسبة االهتمام 

 بالموضوعات السياسية والدولية واإلقليمية

(، بعنوان: "معالجة الصحف المصرية 2017مي جمال محمد، دراسة )را .4

 " )16(وعًلقتها باتجاهات الجمهور 2013يونيو  30للقضايا االقتصادية بعد 

هدفت الدراسة إلى رصـد وتوصيف وتحليل المعالجة الصحفية لقضايا 

االقتصاد المصري خًلل فترة الدراسة في عينة من الصحف المصرية القومية 

الخاصة متمثلة في )األهرام / الوفد / الشروق( من ناحية الشكل والحزبية و

والمضمون، وعـًلقتها بتشكيل اتجاهات الجمهور نحوها, وذلك من خًلل قياس 

معدل قراءة الجمهور للصحف المصرية وما فيها من قضايا اقتصادية، 

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن قضية األسعار جاءت في مقدمة 

قضايا التي يحرص القراء على متابعتها بالصحف حيث حازت على المرتبة ال

األولى في حين جاءت قضية القروض المحلية واألجنبية في المرتبة الثامنة  ثم 

 قضية سعر الصرف.

م(، بعنوان: "دور الصحافة اإللكترونية 2016دراسة )قيس رحمان علي،  .5

الخليجي: دراسة تحليلية الخليجية في تنمية الوعي االقتصادي للشباب 

 ")17(.ميدانية

سعت هذه الدراسة للتعرف على دور الصحافة اإللكترونية الخليجية في تنمية 

الوعي االقتصادي للشباب الخليجي، واعتمدت الدراسة على منهج المسح، 

مبحوثاا  420واستخدمت أداة االستبيان بالتطبيق على عينة عشوائية مكونة من 

 ٪68.3منها: أن من طًلب الجامعات، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

من المبحوثين موافقين بشدة على عبارة "معرفة األخبار المحلية وجديد أخبار 

، من بين عدد من العبارات التي توضح موقف المبحوثين ”الوطن والمواطنين

 من أسباب ودوافع استخدامهم للصحافة اإللكترونية. 
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 أسئلة الدراسة:

 عينة الدراسة ما مدى متابعة الصحف اإللكترونية من قبل .1

 ما طبيعة متابعة الجمهور األردني للصحف اإللكترونية .2

 ما هي مصادر تشكيل المعرفة االقتصادية لدى الجمهور األردني  .3

 ما هي أسباب متابعة عينة الدراسة للصحف اإللكترونية .4

ما أسباب اختيار الجمهور للصحف اإللكترونية التي يتابع الموضوعات  .5

 ن خًللها والقضايا االقتصادية م

ما مدى اعتماد عينة الدراسة على الصحف اإللكترونية في االطًلع على  .6

 القضايا االقتصادية

 فروض الدراسة:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة من الجمهور األردني في   -1

درجة اعتمادهم على الصحف اإللكترونية في االطًلع على القضايا 

وفق متغيرات )النوع، ، مجال العمل، مكان والمعلومات االقتصادية 

 اإلقامة داخل وخارج األردن، مستوى دخل األسرة(.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة من الجمهور األردني في  -2

أسباب اختيارهم للصحف اإللكترونية التي يتابعون من خًللها 

عمل، مكان الموضوعات االقتصادية وفق متغيرات )النوع، مجال ال

 اإلقامة داخل وخارج األردن(. 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:

: تُعااد هااذه الدراسااة ماان البحااوث الوصاافية التااي تسااتهدف دراسااة نااوع الدراسااة

الظااواهر واألحااداث والقضااايا، ماان أجاال تااوفير المعلومااات الكافيااة لتفساايرها، 

هاات ومعتقادات وتقديم الحقاائق المرتبطاة بهاا، إلاى جاناب تقاديم توصايف التجا

وآراء مجموعة من األفراد الذين تربطهم صفات وخصائص شخصاية أو مهنياة 

مشااتركة نحااو الظاااهرة أو القضااية أو الموضااوع محاال الدراسااة؛ بطريقااة تتاايح 

 التعرف على طبيعتها، والعًلقات التي ترتبط بين متغيراتها.
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درجااة ويهاادف الباحااث ماان خااًلل اسااتخدام هااذا النااوع ماان الدراسااات إلااى    

مقروئية الصحف اإللكترونية لدى الجمهاور األردناي ومادى اعتمااده عليهاا فاي 

الحصول على المعلومات االقتصادية، وتوفير مادة علمية بهدف اإلفادة منها في 

تطوير الصحافة االقتصادية اإللكترونية في األردن، وتحديد الجواناب مقوماتهاا  

 بهدف تطويرها.

تعتمااد الدراسااة علااى ماانهج المسااح اإلعًلمااي باعتباااره الماانهج  ماانهج الدراسااة:

األكثر مًلئمةا لتحقيق أهداف الدراسة واإلجاباة عان أسائلتها عبار جماع البياناات 

 الرئيسة من مجتمع الدراسة المتمثل في قراء الصحف اإللكترونية .

 يمثل مجتماع الدراساة جمهاور الصاحف اإللكترونياة األردنياين مجتمع الدراسة:

 المقيمين داخل وخارج األردن .

( مفاردة، وتوزياع 400تم اختيار عينة عشاوائية بسايطة قوامهاا ) عينة الدراسة:

 أداة الدراسة بأسلوب الكرة الثلجية

بهاادف تحقيااق أهااداف الدراسااة واإلجابااة عاان أساائلتها، تاام  أداة جمااع البيانااات:

الًلزمااة إلتمااام  اسااتخدام أداة صااحيفة االستقصاااء "االسااتمارة" لجمااع البيانااات

 الدراسة  وقد احتوت االستمارة على مجموعة من المحاور تمثلت في

اشتمل على مجموعة من األسائلة التاي تتنااول  السمات الديموغرافية للمبحوثين: ●

خصااائص المبحااوثين الشخصااية والمهنيااة )النااوع، المؤهاال األكاااديمي،  مكااان 

 اإلقامة، طبيعة العمل، العمر، مستوى الدخل ... وغيرها(.

اشااتمل المحااور علااى  ماادى مقروئيااة الصااحف اإللكترونيااة وطبيعااة متابعتهااا: ●

رونياااة علاااى اخاااتًلف أنواعهاااا, أساااباب األسااائلة )مااادة متابعاااة الصاااحف اإللكت

 المتابعة، معدل المتابعة اليومي، ما هي الصحف اإللكترونية األردنية المتابعة. 

وتضاامنت  الصااحافة اإللكترونيااة والحصااول علااى المعلومااات االقتصااادية: ●

اسااائلة حاااول تفضااايل الجمهاااور لمصااادر علاااى أخااار فاااي الحصاااول علاااى 

لجمهور علاى الصاحف اإللكترونياة المعلومات االقتصادية، ومدى اعتماد ا

في الحصل على المعلومات االقتصادية و أسباب اختيار الجمهور للصحف 

 اإللكترونية التي يتابع الموضوعات والقضايا االقتصادية من خًللها.

 : تم استخدام األساليب التالية الختبار صدق أدوات الدراسة:اختبارات الصدق
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ل عرض أداة الدراسة )استمارة من خًل صدق المحتوى أو المضمون: ●

االستقصاء( على مجموعة من المحكمين المختصين من أساتذة الصحافة 

واإلعًلم ذوي الخبرات الطويلة بالممارسات البحثية اإلعًلمية في كٍل من 

مصر واألردن ، من أجل مراجعتها، والتأكد من أنها تقيس فعًلا كافة أبعاد 

الدراسة، وتجيب عن أسئلتها، وتصلح المشكلة البحثية، وتحقق أهداف 

الختبار فروضها، إضافةا إلى التأكد من سًلمتها ووضوحها اللغوي، وبأن 

جميع فقراتها متسقة مع المحور الذي تنتمي إليه، وبأنها صالحة للتطبيق 

 18*.(الميداني بعد األخذ بمًلحظات وتوجيهات األساتذة المحكمين)

تم إجراء االختبار القبلي من خًلل توزيع  :(Pre-Testاالختبار القبلي ) ●

استمارة االستقصاء على عينة جزئية عمدية جمهور الصحف اإللكترونية  

( مفردة، بهدف التعرف على ردودهم واستجاباتهم ومًلحظاتهم، 40قوامها )

لمعالجة عيوب االستمارة وتعديلها قبل إجراء التطبيق الميداني بصورته 

 النهائية.

والثبات يشير إلى إمكانية الوصول إلى النتائج ات االستبيان: إجراءات ثب ●

نفسها بتكرار تطبيق االستبيان على األفراد أنفسهم في المواقف والظروف 

نفسها، وللتأكد من ذلك قام الباحث بحساب ثبات االستبيان بالتطبيق على 

فجاء  باستخدام معادلة ألفا كرونباخ( مبحوثا، و40عينة استطًلعية قوامها )

 ( وهي درجة تؤكد تمتع االستبيان بدرجة ثبات عالية.0.96الثبات مساوياا)

تم حساب الصدق الذاتي كمؤشر لصدق االستبيان وذلك الصدق الذاتي:  ●

( مما يدل 0.98بحساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات، وقد جاء مساوياا )

 على تمتع االستبيان بدرجة عالية من الصدق.

إلى ثبات االستمارة، ووضوح محاورها وعباراتها بالنسبة وهي نسب تشير 

 للمبحوثين، وأنها صالحة للتطبيق النهائي.

 نتائج الدراسة:

 مدى متابعة الصحف اإللكترونية من قبل عينة الدراسة  -1

جااااء فاااي المرتباااة األولاااى متابعاااة الصاااحف اإللكترونياااة بشاااكل عاااام وبنسااابة 

( وتلتها متابعة الصحف اإللكترونية التي ليس لها أصل ورقي بنسبة 83.75%)
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( بينمااا جااااءت متابعاااة الصااحف اإللكترونياااة ذات األصااال الاااورقي 75.16%)

 (  .%58.58أخيرا بنسبة)

ف اإللكترونياااة بشاااكل دائااام وجااااءت نسااابة الاااذي قاااالوا أنهااام يتاااابعون الصاااح

( وجاءت نسابة الاذين ناادرا ماا %33.7( بينما الذين يتابعونها أحيانا )58.7%)

(، بينما يتابع الصحف اإللكترونية ذات األصال الاورقي %7.6يتابعونها بنسبة )

( من العيناة وناادرا %41.2( بينما يتابعها أحيانا )%17.2بشكل دائم ما نسبته )

ابع الصحف اإللكترونية التي ليست لهاا أصال ورقاي بشاكل (، بينما يت41.6%)

 ( يتابعونها نادرا.%16.8( وما نسبته )%41( وأحيانا )%42.2دائم )

ويمكن تفسير هذه النتائج على أن الصحف اإللكترونياة باتات جازءا أساسايا مان 

حياااة جمهااور وسااائل اإلعااًلم علااى اخااتًلف أشااكالها، إال أن الجمهااور يفضاال 

كترونيااة التااي لاايس لهااا أصاال ورقااي علااى ذات األصاال الااورقي، الصااحف اإلل

وربماا يعاود هاذا التفضايل لكاون الجمهاور اعتااد الفصال باين الصاحف الورقيااة 

والصاااحف اإللكترونياااة، وأناااه يعتبااار مواقاااع الصاااحف الورقياااة اساااتكماالت أو 

تكرارا للصحافة الورقية أكثر من كونها شكًل من أشكال الصاحف اإللكترونياة، 

مكاان أن يعااود لعااادات الجمهااور فااي التعاماال مااع النساا  الورقيااة ماان هااذه مااا ي

الصحف، أو أن الصحف اإللكترونية غير ذات األصال الاورقي اساتطاعت بنااء 

 .هوية خاصة مقبولة لدى الجمهور األردني

 درجة متابعة الصحف اإللكترونية حسب النطاق الجغرافي  -2

( %86.41األولى بنسابة مئوياة ) حلت الصحف اإللكترونية المحلية في المرتبة

وفقا لمقياس الوزن النسبي وجاءت الصحف اإللكترونية العربية والدولية بنسابة 

( بينما وزعات درجاات متابعاة الصاحف اإللكترونياة المحلياة بنسابة 72.75%)

( لمااان يتابعونهاااا أحياناااا وفقاااط %26.2( للاااذين يتابعونهاااا دائماااا و)66.5%)

ا، بينمااا تصاادرت درجااة المتابعااة أحيانااا للصااحف ( لماان يتابعونهااا نااادر7.3%)

( بينماا %35( وجاءت الدرجاة دائماا  بنسابة )%48.2العربية والدولية  بنسبة )

 ( من عينة الدراسة .%16.8يتابعها بدرجة نادرا )

( بااأن الصااحف 2وتؤكااد هااذه النتااائج مااا جاااء فااي تفسااير نتااائج الجاادول رقاام)

اإللكترونية باتت جزءا من ممارسات الجمهور األردناي علاى اخاتًلف طبيعتهاا 

بما فاي ذلاك النطااق الجغرافاي لهاذه الصاحف، وبينماا تقادمت الصاحف المحلياة 

ا يعاود إلاى أن بفارق بسيط نسبيا على الصحف العربية والدولية األمر الذي ربم
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القضايا المحلية التي تطغى على الصحف اإللكترونياة تاأتي فاي سالم األولوياات 

لااادى الجمهاااور األردناااي أو أن الموضاااوعات التاااي تقااادمها الصاااحف األردنياااة 

 المحلية تلبي متطلبات الجمهور المختلفة.

وفيمااا يتعلااق بالصااحف اإللكترونيااة العربيااة والدوليااة فقااد تعااود درجااات متابعااة 

الجمهاااور الكبيااارة لهاااا لطبيعاااة الجمهاااور األردناااي واهتماماااه بتناااوع مصاااادر 

المعلومات، أو أن هذه الصحف اإللكترونية تهتم بالقضايا األردنية القضايا التاي 

 تهم الجمهور األردني.

 أسباب متابعة عينة الدراسة للصحف اإللكترونية -3

( تاًله متابعاة %90.5نسابة )تقدمت هذه األسباب متابعة األحداث والقضايا الداخلياة ب

( تكااوين معرفااة %60.8( ثاام وبنساابة )%72األحااداث والقضااايا الخارجيااة بنساابة )

( بسبب االستخدام الدائم لإلنترنت وتعزيز المعاارف الموجاودة بنسابة %50جديدة و)

( وتعزيااز رأي حااول %37.3( وتشااكيل رأي حااول قضااية معينااة بنساابة )43.5%)

لتعااود علااى متابعااة المعلومااات ماان خااًلل الصااحف ( ثاام ا%36.8قضااية مااا بنساابة )

( فاااي حاااين جااااء %17.5( والتسااالية والترفياااه بنسااابة )%36اإللكترونياااة بنسااابة )

 (.%17اعتبارها وسيلة للتعبير عن الرأي أخيرا بنسبة )

ويمكاان تفسااير هااذه النتااائج  بأهميااة األحااداث المحليااة بالنساابة للجمهااور كونهااا 

بحياتااه اليوميااة بشااكل باشاار باإلضااافة إلااى أن تاارتبط بمجتمعااه وتتعلااق بعضااها 

اهتمام الصحف اإللكترونية بالقضايا المحلية على اختًلفها وكثرتها ربماا يكاون 

الساابب الااذي جعلهااا تتصاادر أسااباب المتابعااة، و ربمااا جاااءت متابعااة القضااايا 

الخارجيااة فااي المركااز الثاااني لكااون الجمهااور األردنااي يمياال للقضااايا العروبيااة 

سااها القضااية الفلسااطينية التااي تشااغل الاارأي العااام العااالمي والعربااي وعلااى رأ

خصوصااا بعااد إعااًلن الخطااة األمريكيااة المسااماة بصاافقة القاارن وقااد يكااون ذلااك 

عائااادا للعًلقاااات السياساااية واالقتصاااادية واالجتماعياااة لاااألردن بااادول المنطقاااة 

الكثيار العربية خصوصا والعالم بشكل عام، مع وجود جاليات أردنية مقيمة فاي 

 من دول العالم.

ويضاف إلى ذلك أن الساحة العالمية والعربية خاًلل فتارة تطبياق الدراساة وماا  

سبقها كانت مليئة باألحاداث التاي شاكلت موقعاا مهماا فاي اهتماام الجمهاور مثال 

الحاارب فااي الاايمن وخااروج بريطانيااا ماان االتحاااد األوروبااي وحرائااق اسااتراليا 

 وأخيرا أزمة كورونا.



 األردني عليها في الحصول على  المعلومات  االقتصاديةمقروئية الصحف اإللكترونية  واعتماد الجمهور 

سالسادالعدد  – مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا االتصال  165 

 

يتعلق بالتسلية والترفيه التي جاءت بالمرتبة قبل األخيارة فقاد يعاود ذلاك  أما فيما

إلى عدم تقديم الصحف اإللكترونية لمواد ترفيهية او خفيفة أو عدم االستفادة من 

إضاافة األلعااب ووساائل الترفياه والتسالية المختلفاة لموقاع الصاحيفة، وقاد يعااود 

لعاادم سااماح معظاام الصااحف مجاايء التعبياار عاان الاارأي فااي المرتبااة االخياارة 

اإللكترونية للقراء بالتعليق على المواد الصحفية خوفا من المسؤولية القانونية أو 

 عدم قيام المواقع اإللكترونية بفتح المجال لنشر اآلراء التي يرسلها القراء لها.

 معدل المتابعة اليومية للصحف اإللكترونية لدى عينة الدراسة -4

هور يقضي ساعة واحادة يومياا فاي متابعتهاا بينماا ( من الجم%46.2ظهر أن ) 

( يقضااون أكثاار ماان %13.8( يقضااون ماان ساااعة إلااى ثااًلث ساااعات و)40%)

 ثًلث ساعات.

وتشير هذه النتائج إلى اختًلف انماط المتابعة اليومياة األمار الاذي قاد يعاود إلاى  

طبيعااة اهتمااام الجمهااور بمااا تقدمااه هااذه الصااحف، أو طبيعااة أعمااال الجمهااور 

أنماط حياتهم، باإلضافة إلى اختًلف المحتاوى والخادمات مان موقاع إلاى أخار و

فقد تحقق بعض المواقع أثرا أو إشاباعا لادى الجمهاور دون الحاجاة لمادد زمنياة 

 كبيرة .

 درجة متابعة الجمهور للصحف اإللكترونية األردنية  -5

الغاد جاء موقع عمون في المرتبة األولاى تاًله موقاع خبرناي ثام موقاع صاحيفة  

وموقااع ساارايا فااي المرتبااة الثالثااة ثاام موقااع صااحيفة الاارأي ثاام موقااع صااحيفة 

فااي  24الدسااتور ثاام موقااع سااواليف ثاام موقااع الوكياال فااي المركااز السااابع وجااو 

المرتبااة الثامنااة والحقيقااة الدوليااة فااي المرتبااة التاسااعة والسوساانة فااي المرتبااة 

 العاشرة.

ور واهتماااامهم بالصاااحافة وهاااو ماااا يشاااير غالباااا إلاااى اخاااتًلف نوعياااة الجمهااا

اإللكترونيااة لكاان فااي ذات الوقاات حصاالت الصااحف اإللكترونيااة ذات األصاال 

الورقي على درجات متقدمة في المتابعاة ماا يمكان أن يعازى الرتبااط الجمهاور 

بالصااحافة الورقيااة وثقتااه بهااا باإلضااافة إلااى وجااود عاادد كبياار ماان المراساالين 

ة الناشرة لهذه المواقع ما يعناي أنهاا والصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفي

 غنية بالمعلومات المتنوعة  التي تهم الجمهور.
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أما الصحف اإللكترونية غيار ذات األصال الاورقي التاي حصالت علاى المراكاز 

األولى في المتابعة فقد يعود االمر لكون هذه الصحف من الصاحف اإللكترونياة 

ور لسابب أو ألخار أو انهاا تتمياز القديمة التي استطاعت بنااء تاأثير علاى الجمها

 بمواد صحفية قادرة على جذب الجمهور أكثر من غيرها

 مصادر الحصول على المعلومات االقتصادية التي يفضلها الجمهور األردني  -6

( ثاام التلفزيااون %80.2جاااءت الصااحافة اإللكترونيااة بالمرتبااة األولااى بنساابة ) 

( تاًله األنشاطة االقتصاادية %34.5( واالتصال الشخصي بنسابة )%51بنسبة)

( ثااام الصاااحافة الورقياااة %22( واإلذاعاااة بنسااابة )%30.8المجتمعياااة بنسااابة )

 (%15.5بنسبة)

أهمية خاصة لادى الجمهاور وهو ما يؤكد على كون الصحافة اإللكترونية تحتل 

األردني بين مصادر تشكيل معرفته نحو القضايا االقتصادية وهو ما يعود غالباا 

للسمات التي حددها الجمهور للصحافة اإللكترونية، أو لكاون الصاحف المتابعاة 

من قبل الجمهور استطاعت تقديم محتاوى اقتصاادي يلباي احتياجاات الجمهاور، 

المرتبة الثانية يمكن أن يفسر لكون هاتين الوسيلتين كما أن مجيء التلفزيون في 

أثاار ثااراءا ماان الوسااائل االخاارى، وتقاادم الصااحافة اإللكترونيااة فااي الثااراء علااى 

التلفزيون والوساائل األخارى وهاو ماا ينساجم ماع مجايء الصاحافة الورقياة فاي 

المرتباة األخيارة وهاي أكثار هاذه الوساائل تقليدياة وأقلهاا ثاراء مان حياث الشاكل 

 التفاعليةو

مدى اعتمااد عيناة الدراساة علاى الصاحف اإللكترونياة فاي الحصاول علاى   -7

 المعلومات االقتصادية

( بينماا جااءت الدرجاة  %42.8تبين أن االعتماد بشكل قليل حصل على نسابة )

( ، %15.4( ودرجااااة االعتماااااد الكبياااارة بنساااابة )%41.8المتوسااااطة بنساااابة )

رة على النسبة األكبر مجماوعتين مان وحصول درجة االعتماد المتوسطة والكبي

الجمهاااور تؤكاااد أهمياااة الصاااحف اإللكترونياااة وقااادرتها علاااى  تقاااديم ماااا يرياااده 

الجمهااور ماان معلومااات اقتصااادية، إال أن التفاااوت فااي النسااب قااد يعااود لطبيعااة 

الصااحف التااي يتابعونهااا حيااث أن اخااتًلف الصااحف فااي تصااميمها ومحتواهااا 

االعتماااد، لكاان يمكاان أن يعاازى ذلااك أيضااا المعرفاي  ساايؤثر حكمااا علااى درجااة 

لماادى أهميااة القضااايا االقتصااادية التااي تعرضااها الصااحف اإللكترونيااة بالنساابة 

 للجمهور ما يسبب حكما تفاوتا في درجة االعتماد.
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أسباب اختيار الجمهور للصاحف اإللكترونياة التاي يتاابع الموضاوعات  -8

 والقضايا االقتصادية من خًللها 

وعات االقتصادية التي تتناولها الصاحف اإللكترونياة وبنسابة جاء تنوع الموض 

( %80.83( تًلها عرض الصحف لوجهاات نظار مختلفاة وبنسابة )82.41%)

بينمااا جاااءت تساااعدني هااذه الصااحف فااي التعاارف علااى القطاعااات االقتصااادية 

( وجاء في المرتبة الرابعة ألنهاا تقادم ماا يهام %80.33المحلية المختلفة بنسبة )

( وفي المرتبة %80واسعة من المجتمع والقطاعات االقتصادية وبنسبة ) شرائح

الخامسة ألن القضايا االقتصادية تؤثر بشكل كبير علاى حيااتي ويجاب ان اكاون 

( بينما جاء في المركاز قبال األخيار األخيارة %79.25على اطًلع بها وبنسبة )

االعاًلم األخارى اهتمام هذه الصحف في مجاالت اقتصادية ال تهاتم بهاا وساائل 

( وأخياارا أنهااا تساااهم فااي تقااديم حلااول للمشااكًلت االقتصااادية %68.16بنساابة )

 (%64.83بنسبة)

وربما تعزى هذه النتائج إلى أن الجمهور األردني يميل بشاكل أكبار نحاو الثاراء 

المعرفي كما ونوعا والمتاح من خًلل تصميم مواقاع هاذه الصاحف اإللكترونياة 

ة وطبيعة النشر فيها، يضاف لذلك تنوع مصادر الصاحف على الشبكة العنكبوتي

اإللكترونية االقتصاادية واهتمامهاا فاي المجاال االقتصاادي تحديادا كونهاا تعتماد 

على اإلعًلن التجاري وقد تسعى من خًلل الموضاوعات االقتصاادية للوصاول 

إلااى أكباار كاام ممكاان ماان القطاعااات االقتصااادية التااي تجلااب اإلعًلنااات كمااا أن 

ول إلاى جمهاور مهاتم بالقضاايا والقطاعاات االقتصاادية المختلفاة هاو أحاد الوص

 عوامل جذب المعلن.

وقد يكون تأخير ترتيب بعض األسباب رغم تحقيقها نسب مئوية جيادة هاو عادم 

هيكلة المؤسسات الصحفية اإللكترونية بشكل واضح وخصوصا أقسام االقتصاد 

عاادد قلياال ماان الصااحفيين  فيهااا حيااث تقااوم معظاام الصااحف اإللكترونيااة علااى

والمحااريين والااذين هاام غالبااا غياار متخصصااين فااي مجااال مااا يعنااي أن طبيعااة 

المحتااوى فااي الصااحف اإللكترونيااة التااي يتابعهااا الجمهااور متفاوتااة ماان حيااث 

 األهمية والنوع والطبيعة. 

 

 نتائج اختبار فروض الدراسة

 الفرض األول : ●
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العيناة مان الجمهاور األردناي فاي   توجد فروق ذات داللاة إحصاائية باين أفاراد -

درجااااة اعتمااااادهم علااااى الصااااحف اإللكترونيااااة فااااي االطااااًلع علااااى القضااااايا 

والمعلومااات االقتصااادية وفااق متغياارات )النااوع، ، مجااال العماال، مكااان اإلقامااة 

 داخل وخارج األردن، مستوى دخل األسرة(.

 )أ( الفروق وفق للنوع:

كور واإلناث فاي درجاة اعتماادهم علاى يوجد فروق غير دالة إحصائياا بين الذ -

الصحف اإللكترونية في االطًلع على القضايا والمعلومات االقتصادية، ويمكان 

تفسير ذلك وفقا لطبيعاة المجتماع األردناي الاذي يماارس األردنياون واألردنياات 

فياااه النشااااط االقتصاااادي بااادرجات متقارباااة رغااام وجاااود بعاااض االختًلفاااات، 

بما فيها الصحف اإللكترونياة بحرياة كاملاة تسامح لهام  ويتابعون وسائل اإلعًلم

باختيااااار الصااااحيفة والمحتااااوى الااااذين يرغبااااون بااااه وبمااااا يخاااادم اهتماماااااتهم 

واحتياجااااتهم ولكاااون الموضاااوعات االقتصاااادية فاااي هاااذه الصاااحف متنوعاااة 

ومتفاوتة في الدرجات والقطاعات والمجاالت التي تهم الجمهور فإن هذا التنوع 

 سب طبيعته وبعيدا عن النوع االجتماعي.يخدم الجمهور ح

يضااااف إلاااى ذلاااك أن اإلنااااث والاااذكور يشاااكلون جمهاااورا واحااادا للصاااحف   

اإللكترونية خاصة أن مجتمع هذه الدراسة هو من متابعي الصاحف اإللكترونياة 

من الجنسين وبالتالي يمكان أن تنشاأ ماا باين الجمهاور والصاحف عًلقاة اعتمااد 

 ماعي. غير مرتبطة بالنوع االجت

 )ب( الفروق وفق مجال العمل: 

يوجاااد فاااروق دالاااة إحصاااائياا باااين العااااملين فاااي المجاااال االقتصاااادي  -

والعاملين في المجاالت األخرى في درجة اعتمادهم علاى الصاحف اإللكترونياة 

في االطًلع على القضايا والمعلوماات االقتصاادية لصاالح العااملين فاي المجاال 

العاااملين فااي المجااال االقتصااادي أكثاار اعتمااادا علااى االقتصااادي؛ بمعنااى أن 

الصاااحف اإللكترونياااة فاااي االطاااًلع علاااى القضاااايا والمعلوماااات االقتصاااادية، 

 .0.05وجاءت الفروق دالة عند مستوى 

ويمكن تفساير ظهاور هاذا الفارق لصاالح المتخصصاين فاي المجاال االقتصاادي 

ما يجعلهم حريصين دائما باعتبارهم صناع األحداث االقتصادية والمتأثرون بها 
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علااااى متابعااااة هااااذه المعلومااااات والحصااااول عليهااااا بدرجااااة أكباااار ماااان غياااار 

 المتخصصين.

 )ج( الفروق وفق مكان اإلقامة: 

يوجد فروق غير دالاة إحصاائياا باين المقيماين )داخال األردن، خاارج األردن(  -

فااي درجااة اعتمااادهم علااى الصااحف اإللكترونيااة فااي االطااًلع علااى القضااايا 

 معلومات االقتصادية.وال

وهو ما يعتبار مؤشارا إلاى أن الجمهاور األردناي المغتارب خاارج األردن مهماا 

اختلفاات أماااكن إقااامتهم فااإن مجااال اهتمااامهم بالموضااوعات االقتصااادية ماارتبط 

بالموضوعات التي تهام الجمهاور ماا جعال  الفاروق  فاي درجاة اعتماادهم علاى 

 الصحف اإللكترونية  غير دالة احصائيا.

كما يمكن أن تكون الصحف المحلية التي يتابعونها تقدم محتوى  يخدم الجمهور 

خااارج األردن بااذات الدرجااة التااي تقاادم فيهااا موضااوعات تخاادم الجمهااور داخاال 

 األردن.

 )د( الفروق وفق لمستوى دخل األسرة:

توجد فروق غير دالة إحصاائياا  باين مساتويات الادخول األسارية المختلفاة فاي  -

مااااادهم علااااى الصااااحف اإللكترونيااااة فااااي االطااااًلع علااااى القضااااايا درجااااة اعت

 والمعلومات االقتصادية.

وهو ما يتفق مع نتائج الفروق غير الدالة في الجداول السابقة، وربما يعود لذات 

األسباب المتعلقة بطبيعة المحتاوى المتناوع وطريقاة اختياار الجمهاور للصاحف 

 التي يتابعها والمحتوى الذي يتعرض له.

 فرض الثاني :ال ●

توجد فروق ذات داللاة إحصاائية باين أفاراد العيناة مان الجمهاور األردناي فاي  -

أساباب اختياارهم للصاحف اإللكترونياة التاي يتاابعون مان خًللهاا الموضاوعات 

االقتصااادية وفااق متغياارات )النااوع، مجااال العماال، مكااان اإلقامااة داخاال وخااارج 

 األردن(. 

 )أ( الفروق وفق للنوع:
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وق دالة إحصائياا بين الذكور واإلناث فاي أساباب اختياارهم للصاحف توجد فر -

اإللكترونية التي يتابعون مان خًللهاا الموضاوعات االقتصاادية لصاالح اإلنااث، 

بمعنااى اإلناااث أكثاار تحدياادا لألسااباب التااي يسااتندن لهااا فااي اختيااار الصااحف 

 بالذكور.اإللكترونية التي يتابعون القضايا االقتصادية من خًللها مقارنة 

وقد تفسر الداللة العاماة ألساباب المتابعاة باأن اخاتًلف ناوع الجمهاور وطبيعتاه 

تؤثر على األسباب التي تدفعاه الختياار صاحيفة دون أخارى، إال أن قاوة الداللاة 

لصااالح اإلناااث قاااد تعااود لكااون طبيعاااة الحياااة اليوميااة التاااي تمارسااها اإلنااااث 

لفة تجعلهن أقل فرصة في الحصول ومسؤولياتهن األسرية في المجتمعات المخت

علااى المعلومااات االقتصااادية ماان مصااادر مختلفااة مااا يجعاال اختيااار الصااحيفة 

اإللكترونية التي يتابعون هذه القضايا من خًللهاا أكثار أهمياة مان الاذكور الاذين 

يمكنهم الحصول على هذه المعلومات من مصادر مختلفة، وربما يعود ذلاك إلاى 

مسااحة محاددة مان الوظاائف تساهم فاي تحدياد مصاادر  تركز النساء عموماا فاي

المعلومااات، كمااا قااد تعاازى هااذه الفااروق إلااى طبيعااة المعلومااات التااي تهااتم بهااا 

النساااء واختًلفهااا عاان التااي يهااتم بهااا الرجااال، مااع  مياال النساااء إلااى أسااباب 

ومحددات مختلفة عن الرجاال تعاود لطبيعاة المحتاوى والصاحيفة والشاكل الاذي 

 المعلومات. تقدم به هذه

 )ب( الفروق وفق مجال العمل: 

توجد فروق غير دالة إحصاائياا باين العااملين فاي المجاال االقتصاادي والعااملين 

في المجاالت األخرى في أساباب اختياارهم للصاحف اإللكترونياة التاي يتاابعون 

 من خًللها الموضوعات االقتصادية.

ا المتناوعين والمختلفاين وهو ما يمكن تفسيره على أن طبيعة الصحف ومحتواها

بااين عاادد الصااحف اإللكترونيااة محاال المتابعااة ليسااا ماارتبطين بطبيعااة العماال 

إطًلقا، وربما يرتبط ذلك أيضا  بأن كل فرد من أفاراد الجمهاور يختاار الوسايلة 

التااي تناساابه وفقااا لمعااايير مرتبطااة بشااكل وطبيعااة الصااحيفة ومحتواهااا، ووفقااا 

عة عمله، خاصاة أن هاذه الصاحف اإللكترونياة لطبيعته الشخصية بعيدا عن طبي

تميل للشمول وليس للتخصص فيختار القارئ الصحيفة التي تحقق أكبر قدر من 

 اإلفادة له ووفق أسبابه الخاصة بعيدا عن طبيعة العمل

 

 )ج( الفروق وفق مكان اإلقامة:
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األردن( توجد فروق غير دالاة إحصاائياا باين المقيماين )داخال األردن، خاارج  -

في أسباب اختيارهم للصحف اإللكترونية التي يتابعون من خًللها الموضوعات 

االقتصادية، وهو ماا يمكان أن يعازى لتقاارب اهتماماات المقيماين داخال األردن 

واهتمامات المقيمين في الخارج وهو ما يؤثر حكما على أسباب المتابعة، أو أناه 

حف اإللكترونياة وتناوع  الصاحف يعود لتناوع المحتاوى المقادم مان خاًلل الصا

 المتابعة بما الذي ينعكس على تقارب أسباب االختيار واختًلف الصحف.

 التوصيات

تطوير المحتوى االقتصادي في الصحف اإللكترونية األردنية  ليتناسب مع  ●

 االختًلفات الديموغرافية بين عموم جمهور الصحف

اإللكترونية غير ذات األصل الورقي هيكلة األقسام االقتصادية في الصحف  ●

 وزيادة عدد العاملين فيها

استفادة الصحف اإللكترونية عموما  وذات األصل الورقي  تحديدا من  ●

الميزات المتاحة من خًلل اإلنترنت كوسيلة اتصالية مثل التفاعلية والوسائط 

 المتعددة

الجمهور التركيز على القضايا االقتصادية المحلية والمرتبطة بأحوال  ●

 واهتماماته

تبسيط  لغة الموضوعات االقتصادية  وتدريب وتأهيل الصحفيين القائمين  ●

 على األقسام االقتصادية في الصحف اإللكترونية
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