
صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو
420 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

املســتدامة،  ابلتنميــة  املتعلقــة  األفــكار  نشــر  يف  حيــوي  بــدور  اإلعــام  يســهم 
واالرتقــاء مبعــارف املواطنــن وثقافتهــم ، واحلصــول علــى دعمهــم ومشــاركتهم يف 
املشــروعات التنمويــة ، ويعــد اإلعــام الرقمـــي هـــو نـــوع جديـــد مـــن اإلعـــام يشــرك 
مــع اإلعــام التقليــدي يف املفهـــوم ، واملبـــادئ العامـــة واألهـــداف ، ويتميـــز عنـــه أبنــه 
يعتمد على وســيلة جديدة من وســائل اإلعـــام احلديثـــة تتمثـــل فـــي الـــدمج بـــن وســـائل 
االتصـــال التقليـــدي املختلفـــة وجعلهـــا فـــي وســـيلة واحـــدة، مـــن أجـــل إيصـــال املضـــامن 
املطلوبـــة أبشـــكال متمـــايزة، ومـــؤثرة ، ويـــرتبط مفهـــوم اإلعـــام الرقمـــي بـــــذلك اإلعـــــام 
الـــــذي يســـــتخدم االنرنـــــت علـــــى ســـــبيل التحديـــــد مـــــن أجـــــل إيصـــــال املعلومــــة ، و 
للدخــول  الــي تؤهلهــا  متتلــك مصــر كل اإلمــكاانت واألصــول الضروريــة 
بقــوة يف العصــر الرقمــي ، ويتصــف ســوق االتصــاالت املصــري ابلديناميكيــة 
العاليــة ، فهــو يتميــز مبعــدالت منــو مســتدامة، وأقامــت مصــر العديــد مــن 
االعــام  »منتــدى  عقــد  املعلومــات  تكنولوجيــا  جمــال  ففــى   ، الفعاليــات 
الرقمــي« ابلقاهــرة للعــام الثالــث علــى التــوايل وذلــك حتــت عنــوان »انطاقــة 
اخلــراء  مــن  العديــد  مبشــاركة   2016 أكتوبــر  ىف  للمســتقبل«  جديــدة 
الدوليــن واإلقليميــن واحملليــن املهتمــن مبجــال التكنولوجيــا الرقميــة ومــدى 

أتثريهــا علــى اإلعــام يف الشــرق األوســط .

دور اإلعالم الرقمى فى تعزيز الوعى باإلقتصاد 
األزرق لمواكبة أجندة أفريقيا 2063

عـالم وتكنولوجيا  مــدرس الصحـافة – لكية الإ

تصال – جامعة جنوب الوادى الإ

ة امكل عبداللطيف توفيق                         د. كر�ي
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لــذا جــاءت نتائــج االهتمــام ابلبحــث عــن مســارات جديــدة للتنميــة املســتدامة  ظهــور 
مفهــوم »االقتصــاد األزرق Blue Economy« يف أعقــاب مؤمتــر األمــم املتحــدة 
املائيــة  للمــوارد  اجليــدة  اإلدارة  إىل  يهــدف  والــذى    ،2012 عــام  املســتدامة  للتنميــة 
ومحايــة البحــار واحمليطــات بشــكل مســتدام للحفــاظ عليهــا مــن أجــل األجيــال احلاليــة 
واملســتقبلية، كمــا يعتــر دافعــاً لتطويــر اآلليــات واإلجــراءات الــي تدعــم األمــن الغذائــي، 
والتنميــة املســتدامة للمــوارد املائيــة ، وظهــر ذلــك جليــاً ىف تنــاول العديــد مــن  املواقــع 
مبوضوعــات  اهتمــت  والــى  والعربيــة  واألفريقيــة  والدوليــة  الرمسيــة  املصريــة  االلكرتونيــة 
 2063 أفريقيــا  وأجنــدة   ،  2030 مصــر  وإســرتاتيجية  اإلقتصاديــة  التنميــة  وحمــاور 
، وأمههــا موضوعــات ) اإلقتصــاد األزرق والتنميــة املســتدامة للمــوارد املائيــة ( إبعتبــاره 
أحــد املصطلحــات اجلديــدة واملتعلقــة ابلتنميــة الشــاملة ملصــر وأفريقيــا مثــل موقــع وزارة 
االســتثمار والتعــاون الــدوىل ، وموقــع اإلحتــاد األفريقــى ، والبنــك الــدوىل ، وموقــع منظمــة 
األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة )FAO( ، ومجعيــة األمــم املتحــدة للبيئــة ، والصنــدوق 
الــدوىل للتنميــة الزراعيــة ، جبانــب املواقــع اإلخباريــة مثــل الشــروق نيــوز ، واملصــري اليــوم 
وعرضــت هــذه املواقــع ابلعديــد مــن اللغــات املختلفــة للوصــول إىل أكــر قــدر مــن اجلمهــور 
لــذا جائــت هــذه  اللغــة العربيــة واإلجنليزيــة  العــريب والــدوىل وأكــر عــدد مــن متحدثــى 
مــن  العربيــة ومتكــن اجلمهــور  الرســالة اإلعالميــة  إســتكمااًل لدورهــا ىف تطويــر  املواقــع 
املتابعــة التفاعليــة املتواصلــة ألخباراالقتصــاد األزرق ، واألخبــار االقتصاديــة وحتليالهتــا 
علــى االنرتنــت وحتقيــق رؤيــة تنمويــة متوازنــة وموضوعيــة وحياديــة متطــورة  تواكــب رؤيــة 

)مصــر – أفريقيــا 2063()1(

أمهية البحث :  
يهتــم البحــث بدراســة أتثــر وســائل اإلعــالم الرقمــى ىف بنــاء الوعــى بقضــااي التنميــة 	 

املســتدامة ومنهــا  اإلقتصــاد األزرق للجمهــور املصــري ابلتحديــد ، حيــث لوحــظ  أن 
غالبيــة الدراســات املتعلقــة مبوضوعــات التنميــة  ىف االعــالم الرقمــى هتتــم بــدوره ىف نشــر 
الوعــى السياســى والقضــااي السياســية ، ومل تتنــاول نشــر الوعــى اإلقتصــادى واملعلومــات 

اإلقتصاديــة  ابلدرجــة الكافيــة علــى الرغــم مــن أمهيتــه.
أتتــى أمهيــة البحــث ىف الوقــت الــذى يتعاظــم فيــه دور وســائل اإلعــالم الرقمــى ىف 	 

تناول موضوعات اإلقتصاد األزرق ودرجة الوعى الى تســاهم هذه الوســائل ىف تشــكيله 
لــدى اجلمهــور.

وتــزداد أمهيــة البحــث كلمــا تزايــد احلديــث عــن دور وســائل اإلعــالم ىف اجملتمــع ، 	 



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو
422 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

وذلــك  لفهــم طبيعــة اإلعــالم الرقمــى وأتثــره علــى اجلمهــور املتصفــح والــذى أتثــر  بثــورة 
تكنولوجيــا اإلتصــال علــى مســتوى العــامل.

الدراســـــات الســـابقة:
ىف ضــوء مــا تشــر إليــه نتائــج مســح الــرتاث العلمــى ىف جمــال موضــوع البحــث ميكــن 

تقســيم الدراســات الســابقة إىل حموريــن :
احملور األول:  التنمية املستدامة 
احملور الثاىن : التنمية اإلقتصادية

أواًل: الدراسات املتعلقة بتناول اإلعام للتنمية املستدامة
ــمد )2( بعنــوان دور املواقــع الصحفيــة ىف توعيــة الشــباب املصــري . 1 دراســة مــى طــه حمـ

ابلتنميــة املســتدامة »رؤيــة مصــر 2030« )2019( والــى توصلــت إىل أن جمــاالت 
التنميــة املســتدامة ىف املواقــع الصحفيــة الثــالث كانــت أكثــر تنــاواًل مبوقعــى األهــرام واليــوم 
الســابع يليهمــا الوفــد ، كمــا جــاءت نتائــج الدراســة امليدانيــة أبفضليــة موقعــى اليــوم الســابع 
للمبحوثــن يليــه بفــراق كبــر بوابــة األهــرام مث أخبــار اليــوم مث الوطــن مث اجلمهوريــة وأخــراً 
موقــع مصــراوى ، وتعكــس هــذه النتيجــة الواقــع الفعلــي لتوزيــع وإنتشــار الصحافــة ىف مصــر 
حيــث صــار للصحافــة اخلاصــة حضــوراً كبــراً لــدى القــارئ املصــرى حــى تفوقــت علــى 
الصحافــة القوميــة مــن حيــث متابعــة القــراء هلــا حيــث غيــاب الطابــع الرمســى ىف تغطياهتــا .

دراســة رضــا عبدالواجــد أمــن )3( بعنــوان اإلعــالم اجلديــد كمصــدر للمعلومــات عــن . 2
قضــااي التنميــة املســتدامة )2017( ومــن أبــرز نتائجهــا أن املرحلــة العمريــة 35-25 
ىف مقدمــة الفئــات العمريــة املهتمــة ابملوضــوع ، وأوضحــت الدراســة أن االعــالم اجلديــد 
يقــدم معلومــات حمــدودة عــن التنميــة املســتدامة ، بــل يقــوم بتســطيح الثقافــة العامــة والبعــد 
عــن القضــااي  اهلامــة اجلــادة الــى حتــدد مالمــح الواقــع ، ونفــى %82 مــن املبحوثــن 
التنميــة  قضــااي  بشــأن  للمعلومــات  مصــدراً  اإلجتماعــى  التواصــل  شــبكات  تكــون  أن 
املســتدامة وأن أهــم القضــااي ذات الصلــة ابلتنميــة املســتدامة ىف اإلعــالم اجلديــد علــى 
النحــو التــاىل: احلفــاظ علــى املــوارد والطبيعــة ، احلفــاظ علــى البيئــة النظيفــة ، حتقيــق منــو 
إقتصــادى مســتدام ، حتقيــق معــدالت تنميــة إجتماعيــة، وأن عــدد املبحوثــن يتابعــون 
بعــض حســاابت خاصــة ابألمــم املتحــدة متدهــم ابملعلومــات عــن القضــااي املرتبطــة ابلتنميــة 
املســتدامة كذلك حســاابت الوزارات املعنية، كما أثبتت الدراســة قصوراً ىف أداء االعالم 

اجلديــد فيمــا يتعلــق ابلتوعيــة والتثقيــف بشــأن قضــااي التنميــة املســتدامة.
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الوعــى . 3 بعنــوان توظيــف اإلعــالم اجلديــد ىف نشــر   )4( الديــن عثمــان  دراســة نصــر 
بقضااي التنمية املستدامة والوعى البيئى منوذجاً )2017( والى توصلت إىل أن 64% 
من املبحوثن يرون أن اإلعالم اجلديد مل يوظف ىف جمال التوعية البيئية ، واتفق 70% 

علــى أن هنــاك تقصــر جتــاه نشــر الوعــى ابملشــكالت البيئيــة ىف االعــالم اجلديــد.
دراسة نسيبه فرجيات وآخرون)5( بعنوان اإلعالم وتعزيز قضااي التنمية املستدامة . 4

)2013( والى توصلت إىل أن اإلعـــالم التنموى ىف جمال التنمية املستدامة ميكنه 
توظيف مجيع الطرق والوسائل والى متكن من خلق رأى عام يتفاعل إجيابياً مع قضااي 

التنمية املستدامة ، وجتاوز مرحلة اإلقناع ابلفكرة إىل أمهية تنفيذ وتبى فكرة التنمية 
املستدامة وهذا ما يعى معاملة قضية التنمية املستدامة إعالمياً كقضية قومية وليست 

أخبار عادية يتم تداوهلا دون حتليل وإقناع.

اثنياً : الدراسات املتعلقة بتناول اإلعام للتنمية اإلقتصادية:
دراســة محــدى بشــر)6( بعنــوان االعــالم الرقمــى و اقتصــادايت صناعتــه )2016( . 1

والــى توصلــت إىل أن املؤسســات االعالميــة تســتطيع دعــم القــدرة التنافســية للمنتجــات 
االعالمية من خـــــالل االســـــتعانة ابالنرتنـــــت ورقمنـــــة منتجاهتـــــا ، وهـــو مـــا يـــنعكس اجيابيـــاً 
فـى زيـادة سـيطرهتا السـوقية فـى مقابـل ضعف منافسة مؤسسات االعـالم التقليـدى التـى 
تتحمـــل تكلفـــة أكبـــر وحتقـــق  هامــش ربــح أقــل ، كمــا تواجــــه صــــناعة االعــــالم الرقمــــى 
الكثيــــر مــــن التحــــدايت االقتصــــادية نتيجــــة املمارســـات االحتكاريـــة لشـــركات تكنولوجيـــا 

املعلومـــات فـــى أســـعار منتجاهتـــا وتطبيقاهتا اجلديدة .
دراسة سامى الشريف)7( بعنوان اإلعالم اإلقتصادى وتكنولوجيا اإلتصال – الفرص . 2

والتحــدايت )2014( والــى توصلــت إىل عــدم توفــر اإلمكانيــات التكنولوجيــة احلديثــة 
ســواء لــدى املؤسســات اإلقتصاديــة أو املؤسســات اإلعالميــة ممــا ينعكــس ابلســلب علــى 
مســتوى آداء اإلعــالم اإلقتصــادى. علــى املســتوى العــرىب، فهنــاك مســة فجــوة واضحــة 
بــن مؤسســات اإلعــالم اإلقتصــادى العــريب علــى مســتوى اإلعــالم التقليــدى أو اجلديــد.

دراســة أمـــحمد بــن الديــن وآخــرون )8( بعنــوان اإلعــالم اإلقتصــادى ودوره ىف تعزيــز . 3
التنمية اإلقتصادية )2016( والى توصلت إىل نقص الكوادر العاملة ىف جمال اإلعالم 
اإلقتصــادي بســبب التخصــص العلمــى واخلــرة واللــذان يعــدان شــرطان أساســيان لنجــاح 
الصحفــى اإلقتصــادى ، وكلمــا توافــر هــذان العنصــران أو أحدمهــا أدى ذلــك إىل زايدة 
قنــاة ذات مصداقيــة  ممــا جيعلــه   ، اإلقتصاديــة  للبيــاانت  والتفســر  التحليــل  مهارتــه ىف 
ميكــن أن تؤثــر ىف صنــع القــرار اإلقتصــادى ، وكذلــك نشــر الوعــى ابلقضــااي اإلقتصاديــة 
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املطروحــة إعالميــاً ، كمــا أوضحــت الدراســة أن هنــاك عالقــة إرتباطيــة إجيابيــة بــن اإلعــالم 
واإلقتصــاد ، حيــث أن املعلومــة ىف عــامل اإلقتصــاد تعــد ســلعة مهمــة وإســرتاتيجية ابلنســبة 
للفــرد وللمؤسســة ، كمــا أن توافــر املعلومــات والبيــاانت للمســتثمرين مــن حيــث ســرعة 
فــرص  بــن  املفاضلــة  ىف  مهمــاً  دوراً  تلعــب   ، منهــا  اإلســتفادة  فــرص  وعدالــة  تواجــد 

اإلســتثمار املختلفــة ، وزايدة حجــم الســوق واملتعاملــن فيــه .
دراســة عاشــور فــى)9( بعنــوان إقتصــاد وســائل اإلعــالم املرئيــة واملســموعة ابجلزائــر . 4

)2009( والــى أشــارت إىل أن أهــم مقومــات منــو اإلعــالم اإلقتصــادى وجــود رؤيــة 
واضحــة وإســرتاتيجية لإلعــالم اإلقتصــادى ، ووجــود اإلحــرتاف املهــي للقائمــن علــى 
العمــل  تــزود ســوق  اإلقتصــادى ، ووجــود مراكــز حبثيــة وتعليميــة متخصصــة  اإلعــالم 
اإلعالمــى ابملتخصصــن ىف اجملــال ، ووجــود املصداقيــة واألمانــة املهنيــة الــى تضمــن نقــل 
األخبــار واملعلومــات املوثقــة للمصلحــة العامــة وليــس لصــاحل جهــة معينــة ، ووجــود قاعــدة 

معلومــات متطــورة لدعــم البحــث اإلعالمــى اإلقتصــادى .

التعقيب على الدراسات السابقة:
أشــارت نتائج معظم الدراســات الســابقة إىل كثرة إســتخدام وســائل اإلعالم الرقمى مما 
يزيــد مــن أمهيــة هــذه الدراســة ىف التعــرف علــى اآلاثر الناجتــة عــن هــذا اإلســتخداد ســواء 

ابإلجيــاب أو ابلســلب .
اإلقتصــادى  الوعــى  نشــر  اجلديــد ودوره ىف  اإلعــالم  تتنــاول  الــى  الدراســات  قلــة   -
واملعلوماتــى بقضــااي التنميــة املســتدامة اجلديــدة كاالقتصــاد األزرق بعــد تــوىل مصــر رائســة 
اإلحتــاد األفريقــى وحرصهــا علــى مواكبــة أجنــدة أفريقيــا 2063 ، ولــذا اهتمــت الباحثــة 

بدراســة هــذا اجلانــب .
- أغلب الدراسات استخدمت منهج املسح االعالمى بشقيه التحليلى وامليداىن.

- بعــض الدراســات ركــزت علــى جمــال واحــد مــن جمــاالت التنميــة وهــو اجلانــب البيئــى 
أو التعليمــى ىف أغلبهــا.

- أثبتــت أغلــب الدراســات عــدم قيــام االعــالم ابلــدور املنــوط بــه ىف التوعيــة بقضــااي 
التنميــة املســتدامة.

- الدراســات الــى تناولــت حمــور التنميــة املســتدامة كان أغلبهــا مركــزاً علــى البيئــة ، 
اخلضــراء. يعــرف ابلســندات  فيمــا  اإلقتصــادى  واجلانــب 

اجلديــدة  االعــالم  لوســائل  الشــباب  اســتخدام  أن  الســابقة  الدراســات  أوضحــت   -
منحتهــم مزيــداً مــن حريــة التعبــر عــن آرائهــم  خاصــة جتــاه األحــداث الــى مــر هبــا اجملتمــع 
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املصــرى ، ولــذا هتتــم هــذه الدراســة ابلبحــث املتعمــق ىف نشــر الوعــى والقيــم املعلوماتيــة 
ابالقتصــاد االزرق كموضــوع تنمــوى يفــرض نفســه علــى أجنــدة االهتمامــات التنمويــة 

واالقتصاديــة الســتدامة التنميــة ومواكبــة أجنــدة أفريقيــا  2063.
ـ تنوعت الدراسات السابقة من حيث جمتمعات الدراسة وعينات التحليل والفرتات 

الزمنية املتفاوتة، مما أدى لتنوع النتائج مما يفتح اجملال لتعميق التحليل والتفسر من 
خالل أتكيد التطابق أو اإلختالف مع الدراسة احلالية، مما سيسهم يف ترسيخ حقائق 

علمية. 

االستفادة من الدراسات السابقة :
- التعــرف علــى أهــم نتائــج الدراســات العربيــة وخاصــة فيمــا يتعلــق ابالعــالم الرقمــى 
ودوره ىف تعزيــز قضيــة الوعــى والنشــر املعلوماتــى ممــا ســاعد الباحثــة ىف حتديــد مشــكلة 

حبثهــا حــول دور االعــالم الرقمــى ىف تعزيــز الوعــى ابالقتصــاد األزرق .
- اإلطــالع علــى بعــض املقاييــس اخلاصــة ابلقيــم ىف الدراســات املختلفــة ، وحماولــة 
إختيــار بعضهــا مبــا يتالئــم مــع موضــوع الدراســة مثــل مقاييــس الوعــى املعلوماتــى ، الوعــى 

التنمــوى ، الثقافــة .
النظــري للدراســة وحتديــد  الباحثــة ىف حتديــد اإلطــار  الســابقة  الدراســات  أفــادت   -

والعينــة. الدراســة  جمتمــع 
فقــد عنيــت الدراســة احلاليــة بدراســة دور اإلعــالم الرقمــى مــن خــالل املواقــع اإللكرتونيــة 
الوعــى ابإلقتصــاد األزرق  تعزيــر  الرمسيــة واخلاصــة ( ىف  الدوليــة واإلقليميــة واملصريــة ) 

ملواكبــة أجنــدة أفريقيــا 2063 ، وهــو مــا مل تتطــرق لــه دراســات ســابقة.
  

مشكلة البحث :
علــى الرغــم مــن أمهيــة  دور اإلعــالم الرقمــى ىف نشــر الوعــى مبختلــف القضــااي التنمويــة 
والــى مــن أمههــا التنميــة اإلقتصاديــة املســتدامة والــى تتمثــل ىف موضــوع اإلقتصــاد األزرق 
كمثــال ، والعالقــة الوثيقــة بــن عــدد املواقــع الرمسيــة ) موقــع االحتــاد األفريقــى ، موقــع 
وزارة اإلســتثمار والتعــاون الــدوىل، موقــع البنــك الــدوىل ، موقــع األمــم املتحــدة للبيئــة( ، 
واملواقــع اإلخباريــة )موقــع بوابــة الشــروق ، وموقــع املصــري اليــوم( الــى تناولــت موضوعــات 
التنميــة اإلقتصاديــة هبــدف نشــر الوعــى لتلــك املوضوعــات إال أن الدراســات التطبيقيــة مل 
تتنــاول  ابلقــدر الــكاىف حتليــل العالقــة بــن إجتاهــات مضمــون املواقــع اإللكرتونيــة املختلفــة 

، ومســتوى الوعــى ، والتنميــة اإلقتصاديــة املســتدامة للجمهــور املتصفــح.
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أهــداف البحث :
يهدف البحث إىل:

• التعرف على دور الذى يقوم به اإلعالم الرقمى ىف تشكيل الوعى ابإلقتصاد 	
األزرق لدى اجلمهور املصرى املتصفح.

• دراسة  حجم إهتمام اجلمهور املصري مبوضوعات اإلقتصاد األزرق الى يقدمها              	
اإلعالم الرقمى.

• معرفة درجة  إعتماد اجلمهور املصرى على اإلعالم الرقمى كمصدر ملعلوماته عن          	
اإلقتصاد األزرق والتنمية اإلقتصادية.

• إيضاح درجة  تفاعل اجلمهور مع موضوعات اإلقتصاد األزرق ومضامن التنمية                       	
اإلقتصادية الى يقدمها اإلعالم الرقمى .

 
تساؤالت البحث :

تطرح الدراسة جمموعة من التساؤالت وذلك ىف إطار املشكلة البحثية:
ما الدور الذى يقوم به االعالم الرقمى ىف عملية تشكيل الوعى ابإلقتصاد األزرق؟	 
مــا هــى املضامــن اإلقتصاديــة الــى تقدمهــا املواقــع املختلفــة ؟ وهــل خيتلــف املضمــون 	 

للموقــع الرمســى العــام عــن املوقــع اإلخبــارى للصحيفــة ؟
كيف تساهم هذه املضامن ىف عملية تشكيل الوعى اإلقتصادى ملتصفحى املواقع ؟	 
مــا هــو حجــم اإلهتمــام والتفاعــل جلمهــور اإلنرتنــت مــع موضوعــات اإلقتصــاد األزرق 	 

عــر املواقــع املختلفــة ؟ 
اإلقتصاديــة 	  املعرفــة  إكســاب  ىف  الدراســة  عينــة  املواقــع  أتثــر  درجــة  هــى  مــا 

؟ للجمهوراملتصفــح 
وهــل ســاهم توفــر التفاعليــة  ابملواقــع االخباريــة والرمسيــة  وأدواهتــا علــى تشــجيع اجلمهــور 	 

املتصفــح علــى اإلهتمــام والتفاعــل مــع اإلقتصــاد األزرق وموضوعاتــه؟

نوع البحث ومنهجه :
تنتمــى الدراســة إىل حقــل الدراســات اإلعالميــة احلديثــة وتعــد مــن الدراســات الوصفيــة 
اإلستكشــافية وينــدرج ىف إطــار الدراســات الوصفيــة التحليليــة الــى هتتــم بوصــف الظاهــرة 
وصفــاً دقيقــاً وشــاماًل وكافيــاً إلســتخالص الــدالالت والنتائــج مــن أجــل الوصــول إىل 

تعميمــات بشــأن الظاهــرة موضــوع الدراســة لإلســتفادة منهــا مســتقباًل.
وال يقتصــر املنهــج الوصفــى علــى التعــرف علــى معــامل الظاهــرة وحتديــد أســباب وجودهــا 
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، وإمنــا يشــمل حتليــل البيــاانت وقياســها وتفســرها والتوصــل إىل وصــف دقيــق للظاهــرة 
ونتائجهــا ، ويعــد حتليــل املضمــون مــن أكثــر األدوات و األســاليب البحثيــة إســتخداماً 
ىف الدراســات اإلتصاليــة ، ويهــدف إىل وصــف احملتــوى للظاهــرة وصفــاً موضوعيــاً وكميــاً، 
فتحليــل املضمــون يفــرض علــى الباحــث أن يصمــم إجراءاتــه ، وإســتخدامه بصــورة دقيقــة 

ومنظمــة ومنســقة مــع املشــكلة العلميــة حمــل البحــث)10(.
ويعــد حتليــل املضمــون هــو أداة تســتخدم ضمــن أســاليب وأدوات أخــرى ىف إطــار منهــج 
متكامل هو منهج املســح ) Survey( ىف الدراســات اإلعالمية ، وعليه فإننا اتبعنا 
هــذا األســلوب البحثــى لتصنيــف طريقــة التنــاول والعــرض ملوضوعــات اإلقتصــاد األزرق 
ابملواقــع اإللكرتونيــة ) حمــل الدراســة ( ، ومعرفــة إجتاهــات مضمــون هــذه املواقــع حنــو 

اإلقتصــاد األزرق ، ومــدى تفاعــل مجهــور املتصفحــن معهــا.
ملــا كان حتليــل املضمــون يســعى إىل وصــف عناصــر املضمــون كميــاً، فمــن الضــرورى أن 
يتــم تقســيم هــذا املضمــون إىل فئــات ، حــى ميكــن القيــام بدراســة كل فئــة منهــا وحســاب 

التكــرار اخلــاص هبــا.)11(

أدوات البحث :
التســاؤالت  اإلجابــة علــى جمموعــة مــن  العلمــى يســتهدف أساســاً  البحــث  ملــا كان 
املطروحــة عــن املشــكلة ، واملتعلقــة جبوانــب مشــكلة البحــث ، فــإن ذلــك لــن يتيســر إال 
عــن طريــق مجــع معلومــات معينــة هبــدف التعــرف علــى كل احلقائــق املرتبطــة مبوضــوع 
البحــث بقــدر اإلمــكان ، مث هــذه احلقائــق معاجلــة واملعلومــات أبســلوب علمــى للخــروج 
ابلنتائج املنطقية احملددة للمشــكلة الى يتصدي الباحث لدراســتها ، وبناء على مشــكلة 

البحــث ومــا يرمــى إليــه مــن أهــداف  مت اإلســتعانة ابألدوات التاليــة:-
أ-املاحظــة املباشــرة: والــى كانــت أداة هامــة ملتابعــة املواقــع اإللكرتونيــة طيلــة فــرتة 

الدراســة.
والــى مــن خالهلــا متكنــا مــن اإلقــرتاب مــن الظاهــرة املدروســة وذلــك عــن طريــق مالحظتنا 
لعمليــة إنتــاج الرســالة اإلعالميــة ىف مواقــع الصحــف املصريــة واملواقــع الرمسيــة ، كموقــع 
وزارة اإلســتثمار والتعــاون الــدويل ، موقــع اإلحتــاد األفريقــى ، موقعــى البنــك الــدوىل ومجعيــة 
األمــم املتحــدة للبيئــة ومعرفــة طريقــة عمــل كل موقــع والــدور الــذى يقــوم بــه لتشــكيل 

الوعــى ابلتنميــة االقتصاديــة املســتدامة »اإلقتصــاد األزرق« جلمهــور املتصفحــن.
ب-املقابلــة املقننــة املوجهــه: والــى توجــه فيهــا األســئلة بنفــس الرتكيــب جلميــع األفــراد 
املبحوثــن ، مــع مراعــاة خصوصيــة وموقــع املبحــوث ونوعيــة املعلومــات املــراد جتميعهــا 
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الريــد  عــر  إلكرتونيــاً  وإرســاهلا   ، واحملكمــة  املوجــه  املقابلــة  دليــل  إســتخدام  وقــد مت   ،
اإللكــرتوىن لرؤســاء حتريــر مواقــع الصحــف اإلخبارية)*(،بصفتهــم قائمــن علــى التحريــر 
ابملواقــع ، وعضــو اإلحتــاد األفريقــى)*(، واخلبــر اإلقتصــادى والبيئــى جبمعيــة األمــم املتحــدة 
للبيئــة)*( كوهنــم ملمــن بسياســات املواقــع وإعــداد  الرســالة اإلعالميــة الــى تقدمهــا املواقــع، 

واملتحدثــن هبــا مــن خاللــه.
احلديــث  اإلعــالم  دراســات  إىل  البحــث  إلنتمــاء  نظــراً  اإلســتبيان:  إســتمارة  جـــ- 
واملتمثــل ىف اإلعــالم الرقمــى واملواقــع الرقميــة وموضــوع هــام جديــد كاإلقتصــاد األزرق 
فقــد مت إســتخدام إســتمارة اإلســتبيان اإللكرتونيــة والــى ميكــن أن نقدمهــا علــى أهنــا أداة 
جلمــع املعلومــات مــن اجملتمــع الرقمــى علــى اإلنرتنــت والــى مت تصميمهــا وتوزيعهــا إلكرتونيــاً 
مــن خــالل الريــد اإللكــرتوىن لتوفــر الكثــر مــن الوقــت واجلهــد مللــئ البيــاانت وتفريغهــا.

األكادمييــن  مــن  جمموعــة  قبــل  مــن  وحتكيمهــا  عرضهــا  مت  اإلســتمارة  إعــداد  وبعــد 
واملختصــن ىف حقــل علــوم اإلعــالم واإلتصــال وخــراء اإلقتصــاد، وذلــك بقصــد معرفــة 
جوانــب النقــص فيهــا ومــا مــدى مطابقتهــا لفرضيــات الدراســة وأهدافهــا مــن جهــة ، 
ومطابقــة أســئلتها للشــروط العلميــة ىف صياغــة أســئلة اإلســتمارة مــن جهــة أخــرى ، ومت 
األخــذ آبراء وتعديــالت األســاتذة والعمــل هبــا ، حيــث عدلــت اإلســتمارة بنــاء علــى 
املالحظــات املقدمــة مــن األســاتذة احملكمــن)*(، وخرجــت للشــكل الــذى مت تقدميــة إىل 

اجلمهــور إلختبارهــا قبــل إعتمادهــا وتوزيعهــا هنائيــاً.
ومت إجــراء اإلختبــار القبلــى لإلســتمارة قبــل توزيعهــا النهائــى علــى أفــراد اجلمهــور املصــرى 
املتصفــح للمواقــع عينــة الدراســة ، وعددهــم 25مبحــوث، للتأكــد مــن فهــم املبحــوث 
ألســئلة اإلســتمارة ، وكيــف أجــاب عليهــا ، وهــل حتمــل اإلســتمارة غموضــاً ، أو حتتــاج 
الباحثــة  القبلــى الحظــت  اإلختبــار  إســتمارات  وتفريــغ  اإلطــالع  وبعــد   ، تعديــل  إىل 
إســتجابة كبــرة مــع مضموهنــا ، وعــدم وجــود أي غمــوض أو ســوء فهــم ،بينمــا أثــرت 
املســتعملة ىف  اللغــة  مراعــاة  أســئلتها. كمــا مت  عــدد  بكثــرة  اإلســتمارة  مشــكلة طــول 
اإلســتمارة  ) ابلعربية ، واإلجنليزية (،واهلدف الرئيســى من اســتمارة االســتبيان هو معرفة 
الــدور الــذى يقــوم بــه اإلعــالم الرقمــى املتمثــل ىف املواقــع ) عينــة البحــث ( ىف تشــكيل 
الوعــى ابإلقتصــاد األزرق املســتدام ملواكبــة أجنــدة أفريقيــا 2063، وتكونــت  وتعزيــز 
اإلســتمارة من 43ســؤال تنوعت بن األســئلة املفتوحة واملغلقة، ىف مخس حماور أساســية 

تغطــى مجيعهــا مشــكلة الدراســة وأهدافهــا.
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مت تقسيم اإلستمارة إىل جزئن أساسين:-
اجلزء األول: يتعلق ابملعلومات والبياانت الدميوغرافية والشخصية للجمهور املصرى 

املتصفح 
للمواقع الرقمية وتضمن مخس فئات :اجلنس ، والسن ، واملستوى التعليمى 

،والوظيفة ، واجلنسية)*(
اجلزء الثاىن : يتعلق مبوضوع الدراسة ، وتكون من 38سؤال وأربعة حماور رئيسية 

وهى:
حمور إعتماد اجلمهور املصرى املتصفح على اإلعالم الرقمى.	 
حمور اجلمهور املصرى املتصفح واملواقع اإللكرتونية الرمسية واإلخبارية.	 
حمور الوعى ابإلقتصاد األزرق لدى اجلمهور املصرى املتصفح هلذه املواقع.	 
حمور حجم اجلمهور وإجتاهاته التفاعلية ابملواقع الرقمية عينة الدراسة.	 

حجم عينة اإلستمارة:
متفاعــل   )3630( إىل  اإلســتمارة  مــع  املتفاعلــن  العينــة  أفــراد  عــدد  وصــل 
متفاعــل   )5470( إىل  ليصــل  العــدد  إرتفــع  مث  اتريــخ2019/4/17،  حــى 
الســتة   للمواقــع  اإلســتمارة  عينــة  أفــراد  عــدد  إمجــاىل  وكان  بتاريــخ2019/4/24، 
9997مبحــوث مــن خمتلــف اجلنســيات ، ومت إعتمــاد عــدد )5470( إســتمارة لتحليلهــا 
مــن إمجــاىل العــدد الكلــى لإلســتمارات الــى بلغــت ) 9997( إســتمارة، مقســمة كالتــاىل 
)1102( ملوقــع اإلحتــاد األفريقــى ، )840( ملوقــع وزارة اإلســتثمار والتعــاون الــدوىل ، 
)1243( للبنــك الــدوىل ،)1932( لألمــم املتحــدة للبيئــة ،)202 ( للشــروق نيــوز 

. اليــوم  للمصــرى   )151(،

املعاجلة اإلحصائية للبياانت :
بعد اإلنتهاء من مجع البياانت  وإدخاهلا وترميزها مت معاجلتها وحتليلها وإستخراج 

 ،SPSS النتائج اإلحصائية إبستخدام برانمج اجملموعة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية
وذلك إلستخراج النتائج العامة للبحث واإلجابة عن تساؤالته ، وذلك من خالل :

حساب اإلجاابت وإستخراج النسب املئوية هلا .	 
جدولة املعلومات وفق أصناف معروضة ىف الرامج ورسم بياانت النتائج .	 
مت استخدام املعادالت االحصائية مثل  املتوسط احلساىب واالحنراف املعيارى	 

 وتقدير معامل اإلرتباط ) ر( وكذلك االحندار املتعدد .
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عينة وجمتمع البحث:
عينــة البحــث : هــى عبــارة عــن جمتمــع حمــدود مــن املفــردات الــى ســوف يتعامــل معهــا 	 

الباحــث منهجيــاً )12( ، وهــى جــزء صغــر مــن اجملتمــع أو جمموعــة صغــرة مــن اجملموعــة 
الكليــة ) اجملتمــع ( جتــرى عليهــا التجربــة أو التطبيــق ، إذ يتــم التطبيــق علــى العينــة وتعمــم 
النتائــج علــى اجملتمــع. كمــا تســمح املعاينــة إبختــزال جمهــودات كبــرة مــن املفــروض أن 
يصرفهــا الباحــث ىف دراســته جملتمــع حبثــه علــى الــكل إبســتخدام هــذا اجلــزء الــذى خيتــاره 
ويســتخدمه ىف احلكــم علــى الــكل يســمى العينــة ، لــذا إعتمــدت الباحثــة علــى املعاينــة 
اإللكرتونيــة ألهنــا األنســب ملثــل هــذا النــوع مــن الدراســات القائمــة علــى اإلنرتنــت. مــن 

خــالل عينــة عشــوائية طبقيــة جملتمــع الدراســة.
وإعتمد البحث على مستوين من العينات :	 
• عينة حتليل مضمون حمتوى املواقع اإللكرتونية الستة ) وزارة اإلستثمار والتعاون 	

الدوىل ، االحتاد األفريقى ، البنك الدوىل ، األمم املتحدة للبيئة ، الشروق نيوز ، 
املصرى اليوم (

• عينة اجلمهور املصرى املتصفح هلذه املواقع الستة.	

نوع املعاينة اإللكرونية: 
قامــت الباحثــة ىف هــذا البحــث إبعتمــاد أســلوب املعاينــة غــر اإلحتماليــة ، وذلــك 
إلســتحالة تطبيــق أســلوب املعاينــة اإلحتماليــة لعــدم توفــر حــدود اجملتمــع الزمانيــة واملكانيــة 
، فالدخــول إىل اإلنرتنــت ال يفــرتض أن يكــون فاعلــوه مســجلن ىف أى تعــداد أو قائمــة 
، وابلتــاىل الميكــن القيــام إبختيــار عشــوائى مــن زوار اإلنرتنــت إبســتخدام اإلنرتنــت فقــط 

كمعيــار لإلختيــار.
املعاينــة غــري اإلحتماليــة: هــى املعاينــة الــى تســمح أبن ال تكــون لبعــض مفــردات 
اجملتمــع فرصــة لإلختيــار ، أو الــى ال ميكــن فيهــا حتديــد إحتمــال اإلختيــار بدقــة ، إهنــا 
تنطــوى علــى إختيــار مفرداهتــا بنــاء علــى إفرتاضــات متعلقــة مبجتمــع الدراســة. ألن إختيــار 
مفرداهتــا غــر عشــوائى ، فإهنــا ال تســمح بتقديــر أخطــاء املعاينــة ، وتــؤدى إىل التحيــز 
اإلســتبعادى ، وإىل حمدوديــة املعلومــات الــى ميكــن للعينــة أن توفرهــا عــن اجملتمــع ، ممــا 
جيعــل مــن الصعــب اإلســتقراء أو تعميــم نتائــج املعاينــة علــى اجملتمــع)13( ىف هــذا الســياق 
إختــارت الباحثــة اإلســتمارة اإللكرتونيــة ذات إختيــار ذاتــى ، والــى مت الرتويــج هلــا عــر 

املواقــع اإللكرتونيــة الرمسيــة والصحفيــة الســتة عينــة البحــث.
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جمتمع البحث:
يندرج هذا البحث ىف حقل الدراسات اإلعالمية إىل فئة اجملتمع املتشبع ، حيث 	 

مت اإلعتماد  ىف حتديد إطار العينة داخل جمتمع الدراسة على جمموعة املستخدمن 
الذين يصلون إىل موقع إلكرتوىن معن أو إىل شبكة من املواقع ) ألي سبب كان( 

لفرتة من الزمن - فرتة الدراسة – وميكن مع تطبيق نفس تقنيات املعاينة املناسبة 
لعموم اجملتمع.

نظراً لنوع البحث الذى يقوم على دراسة اإلعالم الرقمى القائم على اإلنرتنت فإن 	 
جمتمع الدراسة يتحدد ىف املواقع الرقمية الرمسية والصحفية الستة عر اإلنرتنت كنموذج 

لإلعالم اإللكرتوىن.

اإلطار الزمىن واملكاىن لتطبيق اإلستمارة اإللكرونية :
وضعــت اإلســتمارة عــر صفحــات مخســة مواقــع إلكرتونيــة كالتــاىل )االحتــاد االفريقــى ، 
األمــم املتحــدة ، البنــك الــدوىل، الشــروق نيــوز، املصــرى اليــوم( بتاريــخ2019/4/10، 
ومت إيقــاف عرضهــا بتاريــخ2019/5/10 ،أى أن اإلســتمارة عرضــت علــى املوقــع ملــدة 
شــهر كامــل ، وخضعــت إىل املراجعــة والتحكيــم مــن قبــل إدارة كل موقــع علــى حــده ، 
بينمــا تعــذر الرفــع علــى املوقــع الســادس وهــو املوقــع الرمســى لــوزارة اإلستشــمار والتعــاون 
الــدوىل ، فلجــأت الباحثــة لرفــع اإلســتمارة مــن خــالل Google drive لصفحــة 
الــوزارة الرمسيــة علــى موقــع التواصــل اإلجتماعــى Facebookخاصــة بعــد ربــط املوقــع 
الرمســى للــوزارة بصفحاهتــا علــى  Tweeter،Facebook ىف نفــس املــدة الزمنيــة 

لإلســتمارة)*(
وقد عرضت اإلستمارة لتغطى النطاق اجلغراىف اإللكرتوىن ولكن داخل مصر ، 

وابلتاىل مل يتمكن املتلقى خارج نطاق مجهورية مصر العربية من مشاهدة اإلستمارة أو 
التفاعل معها)*(
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احلدود املكانية والزمنية للبحث:
إحنصرت حدود البحث مكانياً ىف نطاق اجملال اإلفرتاضى للمواقع التالية عر 

اإلنرتنت:
موقع وزارة اإلستثمار والتعاون الدوىل .. 1

 aspx.default/Pages/Arabic/eg.gov.miic.www//:http
موقع اإلحتاد األفريقى .. 2

3587/node/ar/int.au//:https
موقع البنك الدوىل .. 3

/org.worldbank.www//:https
موقع األمم املتحـدة للبيئة .. 4

ar/org.unenvironment.www//:https
موقع الشروق نيوز.. 5

/com.shorouknews.www//:https
موقع املصري اليوم .. 6

/com.almasryalyoum.www//:https

من خالل متابعة املواقع اإللكرتونية الستة – عينة البحث – والزايرات املتواصلة 
عليها خالل فرتة البحث ، والى إمتدت من 2018/1/1 وحى2018/12/31، 

وتسجيل كافة املالحظات حول هذه املواقع وكل ما يكتب وينشر حوهلا 

احلدود الزمنية للدراسة التحليلية:
إمتدت احلدود الزمنية للدراسة التحليلة للبحث من 1يناير2018 وحى 31 

ديسمر 2018 ، وذلك للوقوف على إجتاهات هذه املواقع حنو موضوعات 
اإلقتصاد األزرق املستدام ، ومدى إهتمام وتفاعل اجلمهور املتصفح هلذه املواقع 

اإللكرتونية مع طريقة العرض والتناول هلذه املوضوعات .

املفاهيم واملصطلحات : 
Digital Media ) اإلعام الرقمى ) وسائل اإلعام الرقمية-

يطلق مصطلح اإلعالم الرقمى Digital Media لوصف بعض تطبيقاته الى 
تقوم على التكنولوجيا الرقمية مثل : التلفزيون الرقمى ، والراديو الرقمى وغرمها ، أو 



433

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

لإلشارة إىل أى نظام أو وسيلة إعالمية تندمج مع الكمبيوتر ويطلق عليه اإلعالم 
التفاعلي Interactive Media طاملا توفرت حالة العطاء واإلستجابة بن 

املستخدمن لإلنرتنت والتلفزيون والراديو التفاعلين وصحافة اإلنرتنت ، وغرها من 
النظم اإلعالمية التفاعلية اجلديدة. )14(

 Awareness الوعــى-
هــو إدراك الفــرد ملــا حييــط بــه إدراكاً مباشــراً ، وينطــوى الوعــى علــى وقــوف الفــرد علــى 
فكــرة جديــدة وشــعوره إىل املزيــد مــن املعلومــات عنهــا)15( ، كمــا أن الوعــى كلمــة تعــر عــن 
حالــة عقليــة يكــون فيهــا العقــل حبالــة إدراك وعلــى تواصــل مباشــر مــع حميطــه اخلارجــى ، 
عــن طريــق منافــذ الوعــى ، والــى تتمثــل عــادة حبــواس اإلنســان اخلمــس ، كمــا ميثــل الوعــى 
عنــد العديــد مــن علمــاء النفــس احلالــة العقليــة الــى يتميــز هبــا اإلنســان مبلــكات احملاكمــة 
املنطقيــة ، الذاتيــة ) اإلحســاس ابلــذات ( واإلدراك الذاتــى ، واحلالــة الشــعورية واحلكمــة 
أو العقالنيــة ، والقــدرة علــى اإلدراك احلســى للعالقــة بــن الكيــان الشــخصى ، واحمليــط 
الطبيعــى لــه ، إذاً الوعــى هــو معرفــة املــرء بوجــوده وإدراكــه ألفــكاره ومشــاعره ، وحــن 
تتســع دائــرة وعــى اإلنســان يصبــح مــدركاً حمليطــه ، وزمانــه ، ومــا فيــه مــن مصــادر الســرور 
وبواعــث احلــزن واإلكتئــاب ، كمــا يصبــح مــدركاً للفــرص والتحــدايت واإلمــكاانت املتوفــرة 
ىف ذلــك احمليــط ، ومــن املهــم أن نالحــظ أن وعــى اإلنســان بــكل ذلــك يظــل منقوصــاً 

ونســبياً، وقابــاًل للجــدل واملراجعــة.
Blue Economy االقتصــاد األزرق-

يقصــد ابالقتصــاد األزرق التنميــة االقتصاديــة البحريــة الــي تــؤدي إىل حتســن حيــاة 
النــاس مــن انحيــة، وتســاهم يف احلفــاظ علــى البيئــة وتطويرهــا مــن انحيــة أخــرى ، وهــو 
املفهــوم الــذي أنشــأه رجــل اإلقتصــاد البلجيكــي Gunter Pauli، ويتمحــور حــول 
فكرة مفادها أن الشركات البد أن تستخدم كل املوارد املتاحة هلا وأن تعمل على زايدة 
الكفــاءة مــن أجــل إنشــاء حمفظــة مــن املشــاريع املرتابطــة الــي حتقــق الفائــدة هلــا وللمجتمــع 
، ويهــدف هــذا االقتصــاد إىل محايــة املــوارد املائيــة، بــل ويعــد مــن أهــم جبهــات التجــارة 
الداخليــة واخلارجيــة، حيــث يوفــر لنــا كمــاً هائــاًل مــن الثــروات مــن خــالل االســتثمار يف 
املــوارد املائيــة  ويعتــر البوابــة لنقــل البضائــع والســلع ، لذلــك فهــو يقــدم للــدول ســباًل 
لتعظيــم اقتصادايهتــا بعيــداً عــن الطاقــات الناضبــة والــي تعــد هتديــداً للبيئــة واســتنزافاً حلقــوق 

األجيــال القادمــة.
Economic Awareness الوعــى اإلقتصـــادى-

هو معرفة حركة اإلقتصاد واملال من حيث الطلب على السلع أو عرضها ، وإدراك 
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أتثر اإلقتصاد على املسألة السياسية ، إضافة إىل معرفة القروض الدولية واملؤسسات 
املالية الدولية وأثرها على أشخاص املسألة السياسية.

اإلطار النظرى للدراسة :
 ، Public Sphere Theoryمت االعتماد على كل من نظرية اجملال العام
 Media Dependency Theory ونظرية اإلعتماد على وسائل اإلعالم

ونعرض كل منهما على  النحو التاىل :

Public Sphere Theory  أواًل: نظرية اجملال العام أو الفضاء العام
 تدفعنــا أمهيــة دور تقنيــات اإلنرتنــت احلديثــة ىف اجملتمعــات املعاصــرة إىل تنــاول مفهــوم 
  Jürgen Haber mas»اجملــال العــام الــذى صاغــه الفيلســوف األملــاىن »هابرمــاس
ىف كتابــه التحــول البنائــى للمجــال العــام وذلــك عــام1989، وقــد ســبق نشــر الكتــاب 
ابللغــة األملانيــة عــام1961، إال أن ذيــوع املفهــوم وإنتشــاره كان إرتبــط ابلرتمجــة اإلجنليزيــة 
الــى صــدرت عــام1989، وأصبــح مفهــوم اجملــال العــام مفهومــاً مركــزايً ىف الدراســات 

اإلعالميــة ىف الســنوات األخــرة.
البحــث  خــالل  أهنــا  الباحثــة  توضــح  أن  املهــم  مــن  النظريــة  هــذه  اخلــوض ىف  وقبــل 
عــن مــا أنتجــه هابرمــاس حــول اجملــال العــام، وجــدت عــدم إتفــاق بــن الباحثــن حــول 
مصطلحــات هــذه النظريــة ، حيــث يســتخدم البعــض مصطلــح اجملــال العــام ىف حــن 

العــام. الفضــاء  آخــرون مصطلــح  يســتخدم 
وترجع أسباب هذا اإلختالف إىل حداثة مصطلح اجملال العام الذى صاغه هابرماس، 
وإختــالف املــدارس العلميــة والفكريــة الــى ينتمــى إليهــا الباحثــن أنفســهم وإنقســامهم بــن 
الرتمجــات عــن اللغــة اإلجنليزيــة الــى تعتمــد مصطلــح اجملــال العــام ، والبعــض اآلخــر ينتمــى 
إىل املــدارس الفرنســية ىف ترمجتهــا ملــا صاغــه الفيلســوف األملــاىن والــى تعتمــد مصطلــح 

الفضــاء العــام.
وتشــري الباحثــة أهنــا إعتمــدت مصطلــح اجملــال العــام كمــا ورد ىف الرمجــات عــن 
اللغــة اإلجنليزيــة حــول نظريــة اجملــال العــام ، حيــث قــدم هابرمــاس اجملــال العــام بكونــه 
يتوســط املســافة بــن جمــال الســلطة العامــة واحلكومــة ، وبــن اجملــال اإلفرتاضــى الــذى 
قــد يركــز علــى األســرة وشــئون األفــراد اخلاصــة ، وهــذا اجملــال العــام نشــأ ىف اجملتمعــات 
الرجوازيــة األوروبيــة، حيــث كانــت متــارس فيــه املناقشــات حــول السياســات احلكوميــة 
، وىف رحابــه تتبلــور إجتاهــات الــرأى العــام ، كمــا عرفــه أبنــه جمتمــع إفرتاضــى ليــس مــن 
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الضــرورى التواجــد ىف مــكان معــروف أو مميــز ) ىف أى فضــاء( فهــو مكــون مــن أفــراد هلــم 
مســات مشــرتكة جمتمعــن مــع بعضهــم كجمهــور ، ويقومــون بوضــع وحتديــد إحتياجــات 
اجملتمــع مــع الدولــة ، فهــو يــرر اآلراء واإلجتاهــات مــن خــالل الســلوكيات واحلــوار ، ســعياً 

للتأكيــد علــى الشــئون العامــة للدولــة وهــو شــكل مثــاىل.
وأشار هابرماس إىل أن جناح اجملال العام يعتمد على: )16(

= مدى الوصول واإلنتشار .
= درجــة التحكــم الذاتــى ) املواطنــون جيــب أن يكونــوا أحــراراً ، يتخلصــون مــن الســيطرة 

واهليمنــة واإلجبــار (
= رفض اإلسرتاتيجية ) كل فرد يشارك على قدم املساواة(.
= الفهم والثقة والوضوح والصدق ىف املضمون اإلعالمى.

= وجود سياق إجتماعى مالئم .
جــاء مصطلــح اجملــال العــام ليميــز بــن اجملــال الــذى تســيطر عليــه الســلطات احلاكمــة 
وبــن اجملــال احلــر املتــاح ملناقشــة مشــكالت اجملتمــع ، وهــو مــا تســعى حاليــاً الكيــاانت 
ذلــك إىل حــد كبــر، ويظــل  فشــلت ىف  أهنــا  إال  عليــه  الســيطرة  إعــادة  إىل  الضخمــة 
النظــام واجملــال العــام مكــوانت عامــة للمجتمــع ككل ال لألشــخاص بينمــا يظــل الســوق 
واألســرة مكــوانت خاصــة للمجتمــع ألهنــا تتنــاول حيــاة األفــراد الشــخصية اإلجتماعيــة 

)17(. واإلقتصاديــة 
مــن  العــام علــى أن وســائل اإلعــالم اإللكرتونيــة ختلــق حالــة  اجملــال  وتؤكــد نظريــة 
اجلــدل بــن اجلمهــور، ومتنــح أتثــراً ىف القضــااي العامــة وتؤثــر علــى اجلهــة احلاكمــة وميكــن 
رؤيــة اجملــال العــام كمجــال حياتنــا اإلجتماعيــة، والــذى مــن خاللــه ميكــن حتقيــق التعلــم 
الذاتــى لقيــم املواطنــة النشــطة ومهــارات احلــوار وتبــادل املعلومــات والتفــاوض واملشــاركة 
والدميقراطيــة وإبــداء الــرأى ، وهــو مــا أشــر إليــه ابلتأثــر اإلقتصــادى والسياســى لإلنرتنــت 
بــن األفــراد ، ويســتفيد البحــث احلــاىل مــن نظريــة اجملــال العــام فهــم الــدور الــذى يلعبــه 
الرمسيــة والصحفيــة كنمــاذج لإلعــالم  املواقــع اإللكرتونيــة  الرقمــى واملتمثــل ىف  اإلعــالم 
الرقمــى اإللكــرتوىن ىف تعزيــز قيــم الوعــى ابالقتصــاد األزرق كموضــوع جديــد يواكــب 

أجنــدة مصــر- أفريقيــا 2063.

Media Dependency Theory اثنياً : نظرية اإلعتماد على وسائل اإلعام
الــي هتتــم بدراســة  النظــرايت  يعــد مدخــل اإلعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم إحــدى 
التأثــرات املختلفــة لوســائل اإلعــالم وقدرهتــا علــى تشــكيل وتغيــر الــرأي العــام وتعديــل 
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الســلوك، فعالقــات اإلعتمــاد علــى النظــام اإلعالمــي بشــكل عــام وعالقــات اإلعتمــاد 
عــن  تنتــج  اخلصــوص،  وجــه  علــى  اإلعــالم  وســائل  تقدمــه  ممــا  معينــة  أشــكال  علــى 
األهــداف الشــخصية الــي يســعى األفــراد إىل حتقيقهــا، وعلــى قــدرة املصــادر اإلعالميــة 
علــى حتقيــق هــذه األهــداف، إبعتبــار نظــام وســائل اإلعــالم جــزءاً هامــاً مــن النســيج 

اإلجتماعــي 
للمجتمــع احلديــث ، وتتلخــص فكــرة املدخــل يف أن املتلقــي داخــل اجملتمعــات احلديثــة 
يعتمــد علــى وســائل اإلعــالم كمصــدر للمعلومــات تســاهم يف تكويــن معارفــه )18( ، 
اجملتمــع  وأفــراد  اإلجتماعــي  ابلنظــام  اإلعــالم  وســائل  علــى  اإلعتمــاد  مدخــل  ويهتــم 
ووســائل اإلعــالم، وتتوقــف درجــة إعتمــاد أفــراد اجلمهــور علــى املعلومــات الــي توفرهــا 

وســائل اإلعــالم علــى أمريــن:
1ـ درجــة الثبــات واإلســتقرار داخــل اجملتمــع، حيــث يؤكــد الباحثــون أنــه يزيــد اإلعتمــاد 
علــى وســائل اإلعــالم خاصــة عنــد وقــوع الكــوارث أو األزمــات يف جمتمــع مــا، فيجــد 
األحــداث  املعلومــات حــول  نقــص  بســبب  الغمــوض  مــن  أنفســهم يف حالــة  األفــراد 
مصــدر  بذلــك  لتصبــح  اإلعــالم  وســائل  علــى  اإلعتمــاد  إىل  يدفعهــم  ممــا  اجلاريــة، 

املعلومــات الرئيســية ابلنســبة هلــم .
2ـ حجــم وأمهيــة املعلومــات املســتمدة مــن وســائل اإلعــالم.)19( 

وبشــكل عــام فــإن مدخــل اإلعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم يقــوم علــى الفــروض التاليــة:
1ـ ختتلــف درجــة إعتمــاد األفــراد فيمــا بينهــم علــى وســائل اإلعــالم، فاجلمهــور املهتــم 
بقضيــة معينــة يكــون أكثــر إعتمــادا وتركيــزا مبــا تقدمــه وســائل اإلعــالم حــول القضيــة 
نفســها عــن غرهــم مثــل اجلمهــور الرايضــي، وكذلــك ميكــن أن حيــدد اإلختــالف يف 
الدميوغرافيــة  املتغــرات  يف  لإلختالفــات  تبعــا  اإلعــالم  وســائل  علــى  اإلعتمــاد  درجــة 

للجمهــور.)20(
2ـ إن درجــة إســتقرار اجملتمــع تؤثــر علــى درجــة إعتمــاد اجلمهــور علــى وســائل اإلعــالم 
طبيعــة  أن  املدخــل  يفــرتض  املختلفــة، كمــا  اجملــاالت  يف  معلومــات  علــى  للحصــول 
اإلختــالف بــن شــرائح اجلمهــور تؤثــر علــى إختــالف درجــة اإلعتمــاد علــى وســائل 

اإلعــالم .
لديهــم  توافــرت  اجلماهريــة، كلمــا  اإلعــالم  وســائل  علــى  األفــراد  إعتمــاد  يقــل  3ـ 

املطلوبــة.)21(  املعلومــات  علــى  احلصــول  مــن  متكنــه  بديلــة  مصــادر 
اإلعــام كإطــار  علــى وســائل  اإلعتمــاد  احلاليــة مدخــل  الدراســة  واســتخدمت 
املتصفــح  اجلمهــور  إعتمــاد  مــدى  ملعرفــة  مالئمــاً  املدخــل  هــذا  يعــد  إذ   ، هلــا  نظــري 
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لالنرتنــت علــى املواقــع اإللكرتونيــة يف احلصــول علــى املعلومــات عــن االقتصــاد األزرق 
املســتدام  لألســباب اآلتيــة:

ــــ حيــاول هــذا املدخــل إختبــار مــدى إعتمــاد اجلمهــور املتصفــح لالنرتنــت علــى املواقــع 
اإللكرتونيــة كمصــدر للمعلومــات عــن اإلقتصــاد األزرق ، هلــذا يعــد مدخــال مناســبا لكونــه 

يتضمــن توصيفــا دقيقــا لدوافــع اإلعتمــاد علــى املواقــع اإللكرتونيــة الرمسيــة والصحفيــة.
ــــ يســمح هــذا املدخــل بقيــاس التأثــرات الناجتــة عــن اإلعتمــاد علــى املواقــع اإللكرتونيــة 

، فكلمــا زاد إعتمــاد اجلمهــور املتصفــح زادت هــذه التأثــرات.
ــــ إســتفادت الباحثــة بتطبيــق مدخــل اإلعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم يف تلــك الدراســة، 
وذلــك مــن خــالل توضيــح مفهومهــا ابإلعتمــاد والدخــول علــى املواقــع ، لــذا يعــد هــذا 
املواقــع  علــى  لالنرتنــت  املتصفــح  اجلمهــور  إعتمــاد  درجــة  لدراســة  األنســب  املدخــل 

اإللكرتونيــة ، وأهــم التأثــرات الناجتــة عــن هــذا التعــرض.  

أواًل : نتائج الدراسة التحليلية للمواقع اإللكرونية عينة البحث
إجتاهات مضامن املواقع اإللكرونية الرمسية ومواقع الصحف اإلخبارية:	 

عينــة   – والصحفيــة  الرمسيــة  اإللكرتونيــة  املواقــع  إجتاهــات  بتحديــد  الباحــث  قامــت 
الدراســة – حنــو تشــكيل الوعــى ابإلقتصــاد األزرق، كمــا حرصــت علــى  املتابعــة الشــاملة 
والدقيقــة هلــذه املواقــع معتمــدة فيهــا علــى البحــث العــام والبحــث التفصيلــى، وحتليــل نتائــج 

البحــث وعينــة الدراســة التحليليــة كخطــوة اثنيــة أساســية ىف هــذه الدراســة.

عينة الدراسة التحليلية :	 
ابملواقــع  األزرق  اإلقتصــاد  ملصطلــح  العــام  البحــث  علــى  الدراســة  هــذه  اعتمــدت 
اإللكرتونيــة إلختيــار عينــة عشــوائية للمــادة اإلخباريــة الــى مت حتليلهــا وفــق فئــات حتليــل 
املضمــون ، حيــث مت متابعــة املواقــع عينــة الدراســة منــذ بــدء البحــث ، وقــد حــددت 
عينــة أخبــار اإلقتصــاد األزرق والــى مت إعتمادهــا وحتليلهــا ىف الفــرتة مــن2018/1/1 
وحــى2018/12/31 كعينــة عشــوائية عمديــة علــى إمتــداد أثــى عشــر شــهراً، مبعــدل 
)864( خــر مبوقــع األمــم املتحــدة للبيئــة ،)669( خــر مبوقــع البنــك الــدوىل ، )503( 
خــر مبوقــع اإلحتــاد األفريقــى ، )385( خــر مبوقــع وزارة اإلســتثمار والتعــاون الــدوىل ، 
)176( خر مبوقع الشروق نيوز ، )94( خر مبوقع املصري اليوم ، مبجموع )2691( 
خــر كمــادة حتليليــة للســتة مواقــع ، وإقتصــرت عينــة التحليــل علــى أخبــار اإلقتصــاد األزرق 
دون غرهــا مــن املوضوعــات األخــرى ، وذلــك وفقــاً لطبيعــة الدراســة وجماهلــا ، حيــث 
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تعتــر هــذه الدراســة مــن الدراســات اإلتصاليــة ىف جمــال اإلعــالم اإلقتصــادى والتنمــوى.

أواًل: موضوعات اإلقتصاد األزرق ابملواقع اإللكرونية الستة ) عينة البحث ( 
جاءت نتائج البحث املتقدم / التفصيلى ملوضوع اإلقتصاد األزرق والى تغطى الفرتة 

الزمنية من2018/1/1 وتنتهى ىف2018/12/31 كما يلى:

شكل رقم )1( األمهية النسبية لعدد أخبار اإلقتصاد األزرق ابملواقع اإللكرونية
     

  املصـــدر : إستمارة حتليل املضمون اخلاصة ابلدراسة 

تشري بياانت الشكل رقم )1( إىل عدة نتائج :
   جــاء تنــاول موضوعــات االقتصــاد األزرق ىف موقــع األمــم املتحــدة  ىف الرتتيــب األول 
بنســبة )%32.2(  حيــث حــرص املوقــع علــى كثــرة التنــاول اإلخبــاري ابلرصــد والتحليــل 
ألخبــار االقتصــاد األزرق ، وتنوعــت طريقــة العــرض مــن أخبــار ومؤمتــرات وعــرض البيــاانت 
واألرقــام مــن خــالل االنفوجــراف والرســومات الرقميــة ألخــر املؤشــرات ، وذلــك لســهولة 
وصــول املعلومــة مــن خــالل التصفــح ، كمــا يوضــح اجلــدول إرتفــاع أخبــار اإلقتصــاد األزرق 
ابملواقع الدولية واألفريقية أكثر منها ىف املصرية ، وذلك عند متوسط حساىب بلغ 293 ، 
وإحنراف معياري449 ، وىف الرتتيب الثاىن جاء موقع البنك الدوىل بنســبة )24.8%( ، 
يليه االحتاد األفريقى ىف الرتتيب الثالث بنسبة )%18.7( ، بينما جاء التناول ىف الرتتيب 
الرابــع ملوقــع وزارة اإلســتثمار والتعــاون الــدوىل بنســبة )%14.3( ، وىف الرتتيــب اخلامــس 
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موقــع الشــروق نيــوز بنســبة )%6.5( وأخــراً موقــع املصــري اليــوم بنســبة )3.5%(.

اثنيًا: املضامن اإلعامية لإلقتصاد األزرق ابملواقع اإللكرونية :
اشــتملت  املضامــن اإلعالميــة بعينــة الدراســة علــى : )عنــوان اخلــر / اترخيــه / القســم 
ابملوقــع / مصاحــب لصــوره أو ال/ عــدد تفاعــل اجلمهورعليــه( ،بينمــا جــاء التحليــل الفعلــى 

لنســب التفاعــل واملشــاهدة علــى املوقــع كمــا هــو موضــح ابجلــدول األتــى:

جدول رقم )1( عدد ونسب التفاعل واملشاهدة على املواقع عينة الدراسة 
عدد األخبار القسم 

ابملوقع
اإلستفادة من التقنيات 

الرقمية )إنفــوجراف –رسوم 
وتصاميم بيانية(

عدد النسبة املئوية
املشاهدات 

/التفاعل

النسبة املئوية

أواًل :  موقع وزارة اإلستثمار والتعاون الدوىل ) مصــــر(  
%1791217.8%38530679.4األخبــار

              اثنياً :  موقع اإلحتاد األفريقى
%1822018.1%503503100أخبار وحوادث

              اثلثاً :  موقع البنك الدوىل
%1965419.5%66966399.1األخبـار

            رابعــاً:  موقع األمم املتحدة للبيئة
%2180221.6%864864100األخبــار

           خامســاً : موقع الشروق نيوز
%1298113%17614381.2األخبــار

           سادســـاً : موقع املصرى اليوم
%996810%947276.5األخبـار
%100537100%2691247191.8االمجاىل

اإلحنراف 
املعياري

293308-4420-

-16756-449425املتوسط احلسايب
  املصـــدر : إستمارة  حتليل املضمون اخلاصة ابلدراسة 
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تشري بياانت اجلدول رقم )1( إىل أن:
- تركــزت موضوعــات اإلقتصــاد األزرق ابملواقــع عينــة الدراســة بقســم األخبــار إبعتبــار 
اإلقتصــاد األزرق احلــدث األهــم واخلــر الســبق أبجنــدة التنميــة املســتدامة ملصــر وأفريقيــا .

إطــار  ىف  وذلــك  بصــورة  مدعومــة  جــاءت  األزرق  اإلقتصــاد  موضوعــات  مجيــع   -
اإلتفاقــات والنــدوات والروتوكــوالت ملواكبــة أجنــدة أفريقيــا2063 وألمهيــة الصــورة ىف 

وضــع احلــدث الصحفــى حيــز اجلديــة والســبق واملصداقيــة .
األمــم  مبواقــع  األزرق  اإلقتصــاد  لبيــاانت  العــرض  أولــوايت  يتصدراإلنفوجــراف   -
املتحــدة للبيئــة ، واالحتــاد األفريقــى ، والبنــك الــدوىل ألمهيتــه ىف فهــم النســب والبيــاانت 
آلخــر املؤشــرات اإلقتصاديــة  ألخبــار اإلقتصــاد األزرق فاعتمــدت هــذه املواقــع علــى 
الفيديوهــات ىف نشــر معلومــات أخبارهــا ، بينمــا اعتمــدت املواقــع  املصريــة كموقــع وزارة 
اإلســتثمار والتعــاون الــدوىل ، والشــروق نيــوز ، واملصــرى اليــوم علــى الصــور الصحفيــة 
لنقــل االتفاقيــات والروتوكــوالت ، صاحبهــا أرقــام ونســب ومؤشــرات االقتصــاد األزرق 
داخــل جســم اخلــر علــى املوقــع أو صــور اثبتــه تفيــد بتزايــد ونقــص نســب ومؤشــرات 

موضوعــات اإلقتصــاد األزرق ، دون إســتخدام فيديوهــات  وصــور متحركــة لذلــك.

شكل رقم )2( األمهية النسبية إلستفادة املواقع عينة التحليل من التقنيات 
الرقمية ىف عرض أخبار اإلقتصاد األزرق

  املصـــدر : إستمارة حتليل املضمون اخلاصة ابلدراسة 
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- يشــر الشــكل رقــم)2( اىل التفاعــل واملشــاهدة مــن قبــل مجهــور املتصفحــن للمواقــع 
اإللكرتونيــة عينــة الدراســة ملوضوعــات اإلقتصــاد األزرق  حيــث جــاء ىف الرتتيــب األول 
بنســبة )%21.6( ملوقــع األمــم املتحــدة للبيئــة والــذى أعطــى أولويــة كبــرة ملوضوعــات 
اإلقتصــاد األزرق ومــا خيــص التنميــة املســتدامة علــى واجهــات املوقــع وصفحاتــه الداخليــة 
ملوقــع  جــاءت  املوضوعــات  لتلــك  واملشــاهدة  التفاعــل  لنســب  الثــاين  الرتتيــب  ويف   ،
البنــك الــدوىل بنســبة )%19.5( ، وىف الرتتيــب الثالــث ملوقــع اإلحتــاد األفريقــى بنســبة 
)%18.1( ، مث ىف الرابــع ملوقــع وزارة اإلســتثمار والتعــاون الــدوىل بنســبة )17.8%( 
والــذى حــرص علــى تفعيــل مشــاركات األعضــاء والزائريــن للموقــع بعــد تــوىل مصــر رائســة 
اإلحتــاد األفريقــى وحــرص القيــادة السياســية املصريــة علــى زايدة الوعــى بقضــااي التنميــة 
املســتدامة ومواكبــة أجنــدة أفريقيــا2063 ، وهــو مــا جــاء علــى املوقــع املصــرى ، كمــا 
ظهــر علــى املوقــع دور وزيــرة اإلســتثمار ىف إبــراز جوانــب التنميــة وحرصهــا علــى عقــد 
اإلجتماعــات ونــدوات التوعيــة بذلــك ، وجــاء ىف الرتتيــب اخلامــس موقــع الشــروق نيــوز 

بنســبة )%13( ، وأخــراً موقــع املصــري اليــوم بنســبة )10%(.
- ويتضح تزداد التفاعل على تصفح أخبار اإلقتصاد األزرق وتزداد مشاهدة األخبار 
كلمــا إزداد إســتخدام التقنيــات احلديثــة ىف العــرض للمعلومــة اإلقتصاديــة ، ممــا يســهل 
علــى املتصفــح  مشــاهدهتا والوقــوف علــى قرائتهــا وفهمهــا كاإلنفوجــراف والفيديوهــات 

املتحركــة والرســوم البيانيــة وتصاميــم األرقــام.

شكل رقم )3( التفــاعل من قبل املتصفحن مع أخبار اإلقتصاد األزرق
  املصـــدر : إستمارة حتليل املضمون اخلاصة ابلدراسة 
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ومن نتائج التحليل االحصائى يتضح أن :
- يوجد إرتباط قوى ومعنوي إحصائياً بن اإلستفادة من التقنيات الرقمية وعدد 

املشاهدات والتفاعل عند مستوى معنوية 0.01
- يوجد إرتباط قوى ومعنوى إحصائياً بن عدد أخبار اإلقتصاد األزرق ابملواقع عينة 

الدراسة وتفاعل املتصفحن عليها عند مستوى معنوية 0.01
- تنوع مضامن اإلقتصاد األزرق ابملواقع اإللكرونية عينة الدراسة:

طــرح  التنــوع ىف  اإللكرتونيــة  األزرق ابملواقــع  لإلقتصــاد  اإلعالميــة  املضامــن  تعكــس 
قضــااي التنميــة املســتدامة ، واإلدارة اجليــدة للمــوارد املائيــة ، ومحايــة البحــار واحمليطــات 
بشــكل مســتدام ، ودعــم األمــن الغذائــى والتنميــة املســتدامة للمــوارد املائيــة، والتنقيــب ىف 
البحــار، واإلســتزراع الســمكى ، وتطويــر قطــاع  صناعــة األمســاك وإســتدامة احليــاة البحريــة 
، واجلــدول التــاىل يعــرض مضامــن موضوعــات اإلقتصــاد األزرق األكثــر بــروزاً ابملواقــع 

اإللكرتونيــة عينــة الدراســة :

جدول رقم )2(  األمهية النسبية ملوضوعات وقضااي اإلقتصاد األزرق  ابملواقع 
اإللكرونية عينة الدراسة

%ك املوضوعات/القضااياملواقع 

 وزارة اإلستثمار والتعاون الدوىل
 

%5313.7اإلدارة اجليدة للموارد املائية

%5113.2محاية البحار واحمليطات بشكل مستدام 

%277دعم األمن الغذائي

%6817.8دعم التنمية املستدامة للموارد املائية

%92.3السياحة

%82النقل البحري

%92.3التنقيب ىف البحار

%5013اإلستزراع السمكى

%5715إستدامة احلياة البحرية

%5313.7تطوير قطاع صناعة األمساك

%385100اإلمجــــــــــــــــاىل
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اإلحتاد األفريقى

%6913.7اإلدارة اجليدة للموارد املائية

%265محاية البحار واحمليطات بشكل مستدام 

%9419دعم األمن الغذائي

%7415دعم التنمية املستدامة للموارد املائية

%285.5السياحة

%275.3النقل البحري

%71.3التنقيب ىف البحار

%5911.7اإلستزراع السمكى

%489.5إستدامة احلياة البحرية

%7114تطوير قطاع صناعة األمساك

%503100اإلمجــــــــــــــــاىل

  البنك الدوىل

%9514.2اإلدارة اجليدة للموارد املائية

%365.3محاية البحار واحمليطات بشكل مستدام 

%10214.8دعم األمن الغذائي

%10013.6دعم التنمية املستدامة للموارد املائية

%384.9السياحة

%3710.5النقل البحري

%374.3التنقيب ىف البحار

%7011.7اإلستزراع السمكى

%5811.1إستدامة احلياة البحرية

%9613تطوير قطاع صناعة األمساك

%669100اإلمجــــــــــــــــاىل
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األمم املتحدة للبيئة

%1410.6اإلدارة اجليدة للموارد املائية

%2015.2محاية البحار واحمليطات بشكل مستدام 

%1914.4دعم األمن الغذائي

%1511.4دعم التنمية املستدامة للموارد املائية

%86.1السياحة

%75.3النقل البحري

ــــــــــــــــالتنقيب ىف البحار
%1612.1اإلستزراع السمكى

%2015.2إستدامة احلياة البحرية

%139.8تطوير قطاع صناعة األمساك

%864100اإلمجــــــــــــــــاىل

الشروق نيوز

%1014.7اإلدارة اجليدة للموارد املائية

%34.4محاية البحار واحمليطات بشكل مستدام 

%811.8دعم األمن الغذائي

%1319.1دعم التنمية املستدامة للموارد املائية

%1014.7السياحة

ـــــــــــــــــالنقل البحري
ــــــــــــــــــالتنقيب ىف البحار
%811.8اإلستزراع السمكى

%710.3إستدامة احلياة البحرية

%913.2تطوير قطاع صناعة األمساك

%176100اإلمجــــــــــــــــاىل
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املصرى اليوم

%1121.2اإلدارة اجليدة للموارد املائية

%35.8محاية البحار واحمليطات بشكل مستدام 

%815.4دعم األمن الغذائي

%713.5دعم التنمية املستدامة للموارد املائية

%917.3السياحة

ــــــــــــــــالنقل البحري
ــــــــــــــــالتنقيب ىف البحار
%611.5اإلستزراع السمكى

ــــــــــــــــإستدامة احلياة البحرية
%815.4تطوير قطاع صناعة األمساك

%94100اإلمجــــــــــــــــاىل
  املصـــدر : إستمارة حتليل املضمون اخلاصة ابلدراسة 

تشري بياانت اجلدول رقم )2( إىل نتائج حتليل مضمون موضوعات اإلقتصاد 
األزرق على النحو التاىل :

- حيــث جــاء موضــوع دعــم التنميــة املســتدامة للمــوارد املائيــة  أوىل أولــوايت اإلقتصــاد 
األزرق علــى موقــع وزارة اإلســتثمار والتعــاون الــدوىل املصــري ، وموقــع الشــروق نيــوز 
بنســبة )%17.8( ، )%19.1( ، بينمــا جــاء هــذا املوضــوع اثىن أولــوايت موقعــى 
االحتــاد األفريقــي بنســبة )%15( ، والثالــث ملوقــع البنــك الــدوىل بنســبة )13.6%( ، 
بينمــا جــاء ىف الرتتيــب الرابــع ملوقــع األمــم املتحــدة للبيئــة ، ونفــس الرتتيــب مبوقــع املصــري 

اليــوم بنســبة )11.4%( ، )13.5%(.
أبجنــدة  الغذائــى  األمــن  دعــم  موضــوع  ان   اىل  الســابق  اجلــدول  نتائــج  -واشــارت 
أولــوايت اإلقتصــاد األزرق ىف الرتتيــب األول مبوقعــى اإلحتــاد األفريقــي  والبنــك الــدوىل 
علــى التــوايل بنســبة )%19( ، )%14.8( حيــث حرصــا املوقعــن علــى دعــم هــذه 
القضيــة كمطلــب رئيســي لإلســتفادة مــن اإلقتصــاد األزرق وحتقيــق التنميــة املســتدامة ، 
بينمــا جــاء هــذا املوضــوع ىف الرتتيــب الثــاىن ملوقــع األمــم املتحــدة للبيئــة بنســبة )14.4%( 
، وىف الرتتيــب الرابــع ملوقــع الشــروق نيــوز بنســبة )%11.8( ، وىف الرتتيــب الثالــث ملوقــع 
املصرى اليوم بنسبة )%15.4( ، وىف الرتتيب السادس ملوقع وزارة اإلستثمار والتعاون 
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الــدوىل بنســبة )7%( .
-وتبــن ايضــا ان أولــوايت موضوعــات اإلقتصــاد األزرق مبوقــع األمــم املتحــدة للبيئــة 
ختالــف مــا جــاء أبولــوايت ابقــى املواقــع األخــري حيــث حــرص املوقــع علــى اإلهتمــام  
مبوضوعــن مهــا األهــم  ىف التنــاول علــى صفحــات املوقــع مهــا محايــة البحــار واحمليطــات 
بشــكل مســتدام ، وإســتدامة احليــاة البحريــة  بنســبة )%15.2( ، بينمــا جــاء موضــوع 
دعــم األمــن الغذائــى ىف الرتتيــب الثــاىن ألولــوايت العــرض لقضــااي اإلقتصــاد األزرق هبــذا 
املوقع بنسبة )%14.4( ، وىف الرتتيب الثالث االستزراع السمكي بنسبة )12.1%( 

.
- مث جــاء موضــوع اإلدارة اجليــدة للمــوارد املائيــة ىف الرتتيــب األول ملوضــوع االقتصــاد 
اليــوم بنســبة )%21.2( ، بينمــا جــاء نفــس  األزرق علــى صفحــات موقــع املصــري 
املوضوع ىف الرتتيب الثاىن ملوقع الشروق نيوز  متساوايً مع السياحة بنسبة )14.7%( 
، بينمــا جــاءت األخــرة اثىن أهــم موضوعــات االقتصــاد األزرق علــى موقــع املصــرى اليــوم 
بنســبة )%17.3( ، بينمــا جــاء تطويــر قطــاع صناعــة األمســاك  ىف الرتتيــب الثالــث 
ملوقــع الشــروق نيــوز بنســبة )%13.2( ، يليــه يف الرتتيــب الرابــع دعــم األمــن الغذائــى 

واالســتزراع الســمكى بنســبة )11.8%(.
- وىف الرتتيب الثالث  جاء دعم األمن الغذائى وتطوير قطاع صناعة األمساك بنفس 

النسبة على موقع املصرى اليوم بنسبة )%15.4( ، بينما جاء موضوع دعم التنمية 
املستدامة للموارد املائية على هذا املوقع ىف الرتتيب الرابع بنسبة )13.5%(.

-الشــخصيات احملوريــة الــى ركــزت عليهــا املضامــن اإلعاميــة ملواقــع الدراســة 
اإللكرونيــة :

ترجــع أمهيــة الشــخصية احملوريــة ابألخبــار اإلقتصاديــة إىل أمهيــة احلــدث ومــدى أتثرهــا 
ىف األحــداث التنمويــة ، وتــرز أيضــاً أمهيــة الشــخصية أمهيــة احلــدث التنمــوى اإلقتصــادى 
والفاعلــن املؤثريــن بــه ، ويوضــح اجلــدول التــاىل الشــخصيات احملوريــة الــى يتــم عرضهــا 

ابملضامــن اإلعالميــة لإلقتصــاد األزرق عــر املواقــع اإللكرتونيــة كمــا يلــى:
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     جدول رقم )3( األمهية النسبية لظهور الشخصيات احملورية مبضامن 
اإلقتصاد األزرق ابملواقع عينة الدراسة

النسبة املئوية كالشخصيات املوقــع
%

%8823رئيس اجلمهوريةوزارة اإلستثمار والتعاون الدوىل
%225.7رئيس الوزراء

%4311.1وزيرة اإلستثمار
%225.7وزير االقتصاد والتخطيط االجنوىل

%225.7مسئولين حكومين
%4311.1خراء أجانب

%4311.1ممثلن عن منظمات إقليمية
%4311.1ممثلن عن منظمات دولية

%5915.5متخصصن ىف اجملال البحري
%385100اإلمجاىل

%9218.2        رئيس اإلحتاداإلحتاد األفريقى

%163.2رئيس سيشل

%153الرئيس التوجوىل

%9218.2مفوضية اإلحتاد األفريقى

%9218.2أعضاء جلنة اإلقتصاد األزرق والتنمية املستدامة

%8817.6أعضاء جلنة الزراعة والتنمية الريفية

%5410.8رؤساء الدول

%5410.8ممثلى حكومات الدول األعضاء
%503100اإلمجاىل
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%7711.5الرؤساءالبنك الدوىل 

%13019.5أعضاء املؤسسة الدولية للتنمية

%16925.2الرؤساء االقتصادين

%7010.5انئب الرئيس إلقتصادايت التنمية 

%7010.5خراء

%7611.3رؤساء صناديق اإلستثمار الدولية

%7711.5الرئيس التنفيذى لنظم املعلومات والتحول الرقمى
%669100اإلمجاىل

%14516.8اللجنة اإلقتصادية لألمم املتحدة  ألفريقيااألمم املتحدة للبيئة

%10812.5انئب الرئيس العام لشئون البيئة

%13215.3رؤساء احلكومات

%15017.3وزراء إقتصادين

%14516.8أعضاء  وحدات تنسيق خطط التنمية املستدامة

%18421.3أعضاء اهليئات األفريقية العربية
%864100اإلمجاىل

الشروق نيوز
                     

%5632رئيس اجلمهورية

%169رئيس جملس الوزراء

%84.5رؤساء احلكومات

%1810.2مسئولن حكومين

%1810.2خراء أجانب

%169ممثلن عن منظمات إقليمية

%169ممثلن عن منظمات دولية

%84.5أكادميين

%2011.6ممثلن عن الصناعة البحرية
اإلمجاىل   176100%
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%3840.5رئيس اجلمهوريةاملصري اليوم

%66.3رئيس جملس الوزراء

%1111.7مسئولن حكومين

%66.3مدير املركز املصري للدراسات اإلقتصادية

%1920.2خراء وحمللن

%1415مستثمرين 

%94100اإلمجاىل

  املصـــدر : إستمارة حتليل املضمون اخلاصة ابلدراسة 

يتضح من  بياانت اجلدول رقم )3( النتائج التالية :
الشــخصيات حضــوراً مبضمــون  تبــن ان شــخصية رئيــس اجلمهوريــة هــى أكثــر    -
وزارة  نيــوز،  اليوم،الشــروق  )املصــري  املصريــة  اإللكرتونيــة  ابملواقــع  األزرق  اإلقتصــاد 
اإلســتثمار والتعــاون الــدوىل( علــى التــواىل بنســب )40.5% ، 32% ، 23%( ،

شكل رقم )4( الشخصيات احملورية مبوقع الشروق نيوز

  املصـــدر : جدول رقم 3 ابلبحث. 

 ويرجع ذلك ملكانة شخصية رئيس اجلمهورية ابجملتمع وأتثره التنموى بصفته رئيساً 
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لإلحتاد األفريقى ، ودعوته الدائمة حلشد املوارد الالزمة من أجل حتقيق أجندة أفريقيا 
.2063

شكل رقم )5( يوضح الشخصيات احملورية مبوقع املصري اليوم

  املصـــدر : جدول رقم 3 ابلبحث. 

و يتضــح مــن الشــكل رقــم )6( ان املتخصصــن ىف اجملــال البحــري ىف الرتتيــب الثــاىن 
للقوى الفاعلة ىف مضمون االقتصاد األزرق بنسبة%15.5 على موقع وزارة اإلستثمار 
األجانــب،  واخلــراء  االســتثمار،  وزيــرة  تســاوت شــخصيات  بينمــا   ، الــدوىل  والتعــاون 
وممثلــى املنظمــات اإلقليميــة واملنظمــات الدوليــة ىف الرتتيــب الثالــث بنســبة 11.1% 

علــى نفــس املوقــع.

شكل رقم )6( الشخصيات احملورية مبوقع وزارة اإلستثمار والتعاون الدوىل
  املصـــدر : جدول رقم3 ابلبحث. 
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اإلســتثمار 	  وزارة  موقــع  علــى  املتصفحــن  عــدد  ىف  أتثــراً  العوامــل  أكثــر  وجــاءت 
رئيــس  شــخصية  لظهــور  اليــوم كان  واملصــري   ، نيــوز  والشــروق   ، الــدوىل  والتعــاون 
حبــواىل  قــدر  معنويــة  مبســتوى  األزرق  اإلقتصــاد  أبخبــار  حموريــة  اجلمهوريــة كشــخصية 

الرتتيــب )2.08،1.7،2.5(.علــى 
وفيمــا خيتــص مبواقــع اإلحتــاد األفريقــى جــاءت الشــخصية احملوريــة اإلقتصاديــة هــى 	 

الغالبــة علــى والبنــك الــدوىل حيــث جــاء أعضــاء جلنــة اإلقتصــاد األزرق والتنميــة املســتدامة 
بنســبة  االفريقــى  االحتــاد  مبوقــع  األزرق  االقتصــاد  مبضمــون  الشــخصيات  أكثــر  هــى 

.  18.2%

شكل رقم )7( الشخصيات احملورية مبوقع اإلحتاد األفريقى
       

   املصـــدر : جدول رقم3 ابلبحث. 

- أعطــى موقــع اإلحتــاد األفريقــى اهتمامــاً لشــخصية رئيــس اإلحتــاد ، وهــو الرئيــس بــول 
كاغامــه رئيــس االحتــاد االفريقــى ىف فــرتة الدراســة)2018( قبــل رائســة مصــر لالحتــاد منــذ 
فرايــر 2019 ، وهوالرئيــس الســادس عشــر لإلحتــاد األفريقــى والرئيــس الســادس واحلــاىل 
جلمهورية رواندا – شرق أفريقيا، بنسبة )%18.2( ، يتساوى معه ىف الرتتيب والنسبة 
مفوضيــة اإلحتــاد األفريقــى، وأعضــاء جلنــة اإلقتصــاد األزرق والتنميــة املســتدامة ، بينمــا 
جاء أعضاء جلنة الزراعة والتنمية الريفية ىف الرتتيب الثاىن بنســبة%17.6، وىف الرتتيب 

الثالــث كل مــن رؤســاء الــدول وممثلــى حكومــات الــدول األعضــاء بنســبة10.8%.
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شكل رقم )8( الشخصيات احملورية مبوقع األمم املتحدة

املصـــدر : جدول رقم3 ابلبحث. 

وتبن من نتائج التحليل االحصائى للعاقة االرتباط بن املتغريات السابقة :
وجــود عالقــة إرتبــاط طرديــة قويــة ومعنويــة إحصائيــاً بــن ظهــور الشــخصيات احملوريــة 	 

كقــوى فاعلــة أبخبــار اإلقتصــاد األزرق وتفاعــل املتصفحــن وزوار املواقــع عينــة الدراســة 
عنــد مســتوى معنويــة 0.01 وابلتقديــر اإلحصائــي لإلحنــدار املتعــدد لقيــاس  اهــم العوامــل 
املؤثــرة علــى عــدد املتصفحــن ملواقــع الدراســة وفقــاً ملتغراهتــا ، وجــد أن هنــاك عالقــة 
مفوضيــة  شــخصية  وظهــور  األفريقــى  اإلحتــاد  موقــع  متصفحــى  بــن  إحصائيــاً  معنويــة 
اإلحتــاد عنــد مســتوى معنويــة حواىل3.6،يليهــا شــخصية رئيــس اإلحتــاد عنــد مســتوى 
معنويــة حــواىل2.6، مث اإلســتفادة مــن التقنيــات علــى املوقــع مبعنويــة حنــو1.8، مث أعضــاء 

جلنــة اإلقتصــاد األزرق مبعنويــة حــواىل1.7.
وتبــن أن أكثــر العوامــل أتثــراً ىف عــدد املتصفحــن ملوقــع األمــم املتحــدة للبيئــة 	 

كان لإلســتفادة مــن التقنيــات ىف عــرض أخبــار اإلقتصــاد األزرق مبعنويــة بلغــت حــواىل 
3.9
الرؤســاء االقتصاديــن أكثــر 	  الــدوىل بشــكل )7( جــاء  البنــك  يتعلــق مبوقــع  وفيمــا 

الشــخصيات احملوريــة بنســبة %25.2، بينمــا جــاءت الشــخصية احملوريــة األكثــر حضــوراً 
ىف مضامــن االقتصــاد األزرق مبوقــع األمــم املتحــدة ألعضــاء اهليئــات األفريقيــة العربيــة 
بنســبة %21.3 ، ىف حــن جــاءت الشــخصية اإلقتصاديــة ىف الرتتيــب الثــاىن مبوقــع 
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األمــم املتحــدة للبيئــة فجــاء الــوزراء اإلقتصاديــن ىف الرتتيــب الثــاين بنســبة17.3% ، 
يليهــم ابملســاواة ىف النســبة أعضــاء اللجنــة االقتصاديــة لألمــم املتحــدة ألفريقيــا ، وأعضــاء 

وحــدات تنســيق خطــط التنميــة املســتدامة بنســبة 16.8% . 

شكل رقم )9( الشخصيات احملورية مبوقع البنك الدوىل
  املصـــدر : جدول رقم3 ابلبحث. 

أشارت نتائج التحليل االحصائى للعالقة بن ظهور الشخصيات احملورية ىف االخبار 
االقتصادية وحجم التفاعل أن :

توجــد عالقــة إرتبــاط طرديــة قويــة ومعنويــة إحصائيــاً بــن ظهــور الشــخصيات احملوريــة 	 
كقــوى فاعلــة أبخبــار اإلقتصــاد األزرق، وبــن إهتمــام تلــك املواقــع إبســتخدام التقنيــات 
احلديثــة كاإلنفوجــراف والفيديوهــات والرســومات البيانيــة واإليضاحيــة إلعــالم املتصفحــن 

أبخبــار اإلقتصــاد األزرق عنــد مســتوى معنويــة 0.01.
وتبن أن أكثر العوامل أتثراً ىف عدد املتصفحن مبوقع البنك الدوىل كان لإلستفادة 	 

من التقنيات ىف عرض أخبار اإلقتصاد األزرق مبعنوية بلغت حواىل2.58.
و اثىن العوامل املؤثرة ظهور شخصية الرؤساء مبعنوية حنو1.5، يليها ظهور 	 

شخصية الرئيس التنفيذى للتحول الرقمى مبعنوية بلغت حواىل 1.4.
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اثنياً : نتائج الدراســـة املـــيدانيــة
أواًل: خصائص عينة الدراسة من مجهور اإلنرنت املتصفح للمواقع :

1ـ توزيع العينة وفقاً ملتغري النوع )ذكور ـــــ إانث( :
جــدول رقــم )4(  األمهيــة النســبية لتوزيــع العينــة وفقــًا ملتغــري النــوع 

) ذكــور – إانث (
%كالنوع

275850.5ذكر
271249.5أنثى

%5470100اإلمجايل
املصـــدر : إستمارة اإلستبيان  اخلاصة ابلدراسة 

تشــر نتائــج اجلــدول رقــم )4( إىل تقــارب توزيــع عينــة الدراســة وفقــاً ملتغــر النــوع علــى 	 
النحو التايل: حيث تتوزع إىل ما نسبته %50.5 من الذكور، و%49.5 من اإلانث 
التنمــوي واإلهتمــام واإلملــام  ، وهــو مــا يؤكــد علــى أن دراســات اجلانــب اإلقتصــادى 
هبــا غــر مقتصــر علــى الذكــور فقــط ، فاهتمــام املــرأة مبتابعــة هــذه املوضوعــات التنمويــة 
واإلقتصاديــة يــدل علــى إرتفــاع الوعــى ابلقضــااي اإلقتصاديــة ابلنســبة للرجــال والنســاء ، ىف 
الوقــت الــذى تؤكــد فيــه القيــادة السياســة علــى أمهيــة مشــاركة املــرأة ىف اإلدارة اإلقتصاديــة 
للدولــة إبختيــار د.هالــة الســعيد كوزيــرة للتخطيــط ، ود.ســحر نصــر وزيــرة لإلســتثمار 

والتعــاون الــدوىل ، وهــو مــا يؤكــد أمهيــة املشــاركة ىف قضــااي الوعــي والتنميــة. 
2ـ توزيع العينة وفقا ملتغري التخصص الوظيفي أو املهنة:

شكل رقم )10( يوضح النسب املئوية للتخصصات الوظيفية للمتصفحن للمواقع عينة الدراسة
  املصـــدر : إستمارة اإلستبيان  اخلاصة ابلدراسة 
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يتضــح مــن بيــاانت الشــكل الســابق التقــارب النســي يف توزيــع عينــة الدراســة مــن 	 
النخبــة بــن فئــى املســتثمرين واخلــراء ، حيــث جــاءت فئــة املســتثمرين ىف الرتتيــب األول 
بنســبة %41.6، وجاء توزيع اخلبــــراء من احملللن اإلقتصادين واملهتمن ابلشــأن البيئى 
والتنميــة بنســبة تقــل عنهمــا قليــال بلغــت %38.4، وأخــراً جــاء توزيــع مجهــور اإلنرتنــت 

املتصفــح مــن )غــر املتخصصــن ( بنســبة 20%.
توزيع العينة وفقاً للمستوى التعليمى :. 5

شكل رقم )11( األمهية النسبية للمستوى التعليمى
 ملتصفحي املواقع عينة الدراسة

  املصـــدر : إستمارة اإلستبيان اخلاصة ابلدراسة 

طبقــاً لبيــاانت الشــكل رقــم )11( جــاءت  فئــة املتصفحــن احلاصلــن علــى مؤهــالت  	 
جامعيــة ىف الرتتيــب األول بنســبة %59، ممــا يؤكــد علــى وعــى متصفحــى تلــك املواقــع 
أبمهيــة مضموهنــا ومــا حتتويــه مــن معلومــات إقتصاديــة تنمويــة هامــة ، بينمــا املتصفحــن 
للمواقــع مــن ذوى املؤهــالت فــوق جامعيــة ىف الرتتيــب الثــاىن بنســبة %31.8، وهــى 
نســبة عاليــة تؤكــد علــى مســتوى الوعــى الفكــرى املؤهــل لفهــم مــا تنشــره هــذه املواقــع مــن 
تقارير ومؤشــرات إقتصادية تنموية ، وىف املرتبة األخرة جاءت فئة املتصفحن من ذوى 

املؤهــالت املتوســطة وذلــك بنســبة 9.2%.  
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مدى معرفة املبحوثن ابإلقتصاد األزرق. 6
جدول رقم )5(  األمهية النسبية ملدى معرفة املبحوثن ابإلقتصاد األزرق

%كمدى املعرفة ابإلقتصاد األزرق

80.1.%4382نعـم
%108819.9ال

%5470100اإلمجايل
املصـــدر : إستمارة اإلستبيان  اخلاصة ابلدراسة 

فيمــا يتعلــق مبعرفــة املبحوثــن مبفهــوم اإلقتصــاد األزرق فقــد جــاءت الغالبيــة العظمــى مــن 
املبحوثــن بنســبة %80.1 تعرفــه ، بينمــا نســبة مــن مل يعرفــه%19.9 مــن إمجــاىل عينــة 

الدراســة.
مصدر معرفة املبحوثن ابإلقتصاد األزرق. 7

تكشــف بياانت اجلدول رقم )6( مصدر معرفة املبحوثن ابإلقتصاد األزرق  ، حيث 
جاء التلفزيون ىف مقدمة هذه املصادر بنســبة %40.5 من إمجاىل عينة الدراســة ، يليه 
مــن حيــث العــدد شــبكات التواصــل اإلجتماعــى بنســبة %30.5 ،مث املواقــع اإلخباريــة 

بنســبة %18.5 ، مث الصحافة بنســبة %4.2 من إمجاىل عينة الدراســة.
جدول رقم )6( األمهية النسبية ملصدر معرفة 

املبحوثن ابإلقتصاد األزرق
%كمصدر املعرفة ابإلقتصاد األزرق

%380240.5التليفزيون
%283230.5شبكات التواصل اإلجتماعى

%172418.5مواقع إخبارية
%740.7العمل

%780.8الدراسة
%4024.2الصحافة
%1601.7اإلذاعة

%2983.1األهل واألصدقاء
%9370100اإلمجاىل

 
 املصـــدر : إستمارة اإلستبيان  اخلاصة ابلدراسة 
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وهــذا يعــى أن وســائل اإلعــالم التقليديــة واحلديثــة قــد اشــرتكت ىف تعريــف اجلمهــور 	 
مبفهــوم اإلقتصــاد األزرق ، ورمبــا يرجــع تقــدم التلفزيــون هنــا لكــون اإلقتصــاد األزرق أكثــر 
حضــوراً ىف اخلطــاب الرمســى الــذى جيــد إنتشــاراً أكــر عــر القنــوات التلفزيونيــة  مقارنــة 
بوســائل التواصــل احلديثــة وتتفــق هــذه النتيجــة مــع رحــاب عيســي)1999()22( ، حيــث 
كان التلفزيــون الوســيلة املفضلــة لــدى الصفــوة ىف احلصــول علــى معلومــات عــن البيئــة ، 
ودراســة مــى طــه)2019( ،حيــث تفــوق التلفزيــون كمصــدر للمعرفــة ابلتنميــة املســتدامة .

6-مدى معــرفة املبحوثن أبجــندة أفــريقـــيا2063
 تشــر بيــاانت اجلــدول رقــم )7( والــذى يوضــح  مــدي معرفــة املبحوثــن أبجنــدة أفريقيــا 
2063 والســماع عنهــا فقــد جــاءت الغالبيــة العظمــى مــن املبحوثــن بنســبة 82% 

تعرفهــا ، بينمــا نســبة مــن مل يعرفهــا %18 مــن إمجــاىل عينــة الدراســة .

جدول رقم )7( األمهية النسبية
 ملدى معرفة املبحوثن أبجندة أفريقيا 2063

%كمدى املعرفة أبجندة أفريقيا 2063

82.%4482نعـم
%98818ال

%5470100اإلمجايل

  املصـــدر : إستمارة اإلستبيان اخلاصة ابلدراسة 

مصدر معرفة املبحوثن أبجندة أفريقيا2063. 8
 توضــح بيــاانت اجلــدول رقــم )8( مصــدر معرفــة املبحوثــن أبجنــدة أفريقيــا2063 
، وهــى املصــادر الــى ال ختتلــف كثــراً عــن مصــادر معرفتهــم ابإلقتصــاد األزرق، فقــد 
الدراســة  عينــة  إمجــاىل  مــن  بنســبة35.7%  املصــادر  هــذه  مقدمــة  التلفزيــون ىف  جــاء 
اإلخباريــة  واملواقــع  التواصــل  شــبكات  مــن  العــدد كل  حيــث  مــن  ابلتســاوى  يليــه   ،

. الدراســة  عينــة  إمجــاىل  مــن  بنســبة4.2%  الصحافــة  مث  بنســبة29.2%، 
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 جدول رقم )8( األمهية النسبية ملصدر معرفة املبحوثن ابإلقتصاد األزرق
%كمصدر املعرفة ابإلقتصاد األزرق

%302435.7التليفزيون
%247029.2شبكات التواصل اإلجتماعى

%247029.2مواقع إخبارية
%3504.2الصحافة
%590.6اإلذاعة

%971.1األهل واألصدقاء
%8470100اإلمجاىل

  املصـــدر : إستمارة اإلستبيان  اخلاصة ابلدراسة 
  

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــى طــه)2019( ،حيــث تفــوق التلفزيــون كمصــدر للمعرفــة 
برؤيــة مصــر2030، يليــه املواقــع اإلخباريــة وشــبكات التواصــل ىف إعتمــاد اجلمهورعليهــا 

ىف احلصــول علــى معلومــات عــن رؤيــة مصــر2030.

النتائج العامة للدراسة:
تناولــت الدراســة رصــد الــدور الــذى تقــوم بــه وســائل اإلعــالم الرقميــة ىف تعزيــز الوعــى 	 

الــرتاث  إســتعراض  2063، وبعــد  أفريقيــا  أجنــدة  املســتدام ملواكبــة  ابإلقتصــاد األزرق 
العلمــى ىف جمــال الدراســة احلاليــة ، والتطبيــق علــى اجلمهــور واملواقــع اإللكرتونيــة اإلخباريــة 

والصحفيــة توصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج أمههــا:
مواقــع الدراســة الســتة عينــة الدراســة ) وزارة اإلســتثمار- اإلحتــاد األفريقــى- األمــم 	 

املتحدة – البنك الدوىل- الشروق نيوز- املصري اليوم( تناولت قضااي ترتبط ابإلقتصاد 
األزرق ، وأجنــدة أفريقيــا2063.

جــاء التعــرض ملضامــن اإلقتصــاد األزرق مبوقــع اإلحتــاد األفريقــى ىف الرتتيــب األول 	 
يليــه البنــك الــدوىل مث األمــم املتحــدة للبيئــة مث موقــع وزارة اإلســتثمار والتعــاون الــدوىل 
يليــه الشــروق نيــوز وأخــراً املصــري اليــوم كمواقــع تســاهم ىف تشــكيل الوعــى ابإلقتصــاد 
األزرق للجمهــور املصــرى وهــو مطلــب هــام وضــرورى إلســتدامة التنميــة ومواكبــة أجنــدة 

أفريقيــا2063.
جــاء موضــوع دعــم التنميــة املســتدامة للمــوارد املائيــة  أوىل أولــوايت اإلقتصــاد األزرق 	 
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نيــوز بنســبة  الــدوىل املصــري ، وموقــع الشــروق  علــى موقــع وزارة اإلســتثمار والتعــاون 
)%17.8( ، )%19.1( ، بينمــا جــاء هــذا املوضــوع اثىن أولــوايت موقعــى االحتــاد 
األفريقــي بنســبة )%15( ، والثالــث ملوقــع البنــك الــدوىل بنســبة )%13.6( ، بينمــا 
جــاء ىف الرتتيــب الرابــع ملوقــع األمــم املتحــدة للبيئــة ، ونفــس الرتتيــب مبوقــع املصــري اليــوم 

بنســبة )11.4%( ، )13.5%(.
جاء موضوع دعم األمن الغذائى أبجندة أولوايت اإلقتصاد األزرق ىف الرتتيب األول 	 

مبوقعــى اإلحتــاد األفريقــي  والبنــك الــدوىل علــى التــوايل بنســبة )19%( ، )14.8%( 
حيــث حرصــا املوقعــن علــى دعــم هــذه القضيــة كمطلــب رئيســي لإلســتفادة مــن اإلقتصــاد 
األزرق وحتقيــق التنميــة املســتدامة ، بينمــا جــاء هــذا املوضــوع ىف الرتتيــب الثــاىن ملوقــع 
األمــم املتحــدة للبيئــة بنســبة )%14.4( ، وىف الرتتيــب الرابــع ملوقــع الشــروق نيــوز بنســبة 
وىف   ،  )15.4%( بنســبة  اليــوم  املصــرى  ملوقــع  الثالــث  الرتتيــب  وىف   ،  )11.8%(

الرتتيــب الســادس ملوقــع وزارة اإلســتثمار والتعــاون الــدوىل بنســبة )7%( .
  جــاءت أولــوايت موضوعــات اإلقتصــاد األزرق مبوقــع األمــم املتحــدة للبيئــة ختالــف 	 

مــا جــاء أبولــوايت ابقــى املواقــع األخــري حيــث حــرص املوقــع علــى اإلهتمــام  مبوضوعــن 
البحــار واحمليطــات بشــكل  املوقــع مهــا محايــة  التنــاول علــى صفحــات  مهــا األهــم  ىف 
مســتدام ، وإســتدامة احليــاة البحريــة  بنســبة )%15.2( ، بينمــا جــاء موضــوع دعــم 
األمــن الغذائــى ىف الرتتيــب الثــاىن ألولــوايت العــرض لقضــااي اإلقتصــاد األزرق هبــذا املوقــع 
بنســبة )%14.4( ، وىف الرتتيــب الثالــث االســتزراع الســمكي بنســبة )12.1%( .

شــخصية رئيس اجلمهورية هى أكثر الشــخصيات حضوراً مبضمون اإلقتصاد األزرق 	 
والتعــاون  اإلســتثمار  وزارة  نيــوز،  اليوم،الشــروق  )املصــري  املصريــة  اإللكرتونيــة  ابملواقــع 
الــدوىل( علــى التــواىل بنســب )%40.5 ، %32 ، %23( ، ويرجــع ذلــك ملكانــة 
شــخصية رئيــس اجلمهوريــة ابجملتمــع وأتثــره التنمــوى بصفتــه رئيســاً لإلحتــاد األفريقــى ، 

ودعوتــه الدائمــة حلشــد املــوارد الالزمــة مــن أجــل حتقيــق أجنــدة أفريقيــا 2063.
الغالبــة علــى مواقــع اإلحتــاد األفريقــى 	  الشــخصية احملوريــة اإلقتصاديــة هــى  جــاءت 

والبنــك الــدوىل حيــث جــاء أعضــاء جلنــة اإلقتصــاد األزرق والتنميــة املســتدامة هــى أكثــر 
 ،  18.2% بنســبة  االفريقــى  االحتــاد  االقتصــاد األزرق مبوقــع  الشــخصيات مبضمــون 
بينمــا جــاء الرؤســاء االقتصاديــن أكثــر الشــخصيات احملوريــة مبوقــع البنــك الــدوىل بنســبة 
االقتصــاد  األكثــر حضــوراً ىف مضامــن  احملوريــة  الشــخصية  بينمــا جــاءت   ،25.2%
األزرق مبوقــع األمــم املتحــدة ألعضــاء اهليئــات األفريقيــة العربيــة بنســبة %21.3 ، ىف 
حــن جــاءت الشــخصية اإلقتصاديــة ىف الرتتيــب الثــاىن مبوقــع األمــم املتحــدة للبيئــة فجــاء 
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الثــاين بنســبة%17.3 ، يليهــم ابملســاواة ىف النســبة  الــوزراء اإلقتصاديــن ىف الرتتيــب 
أعضــاء اللجنــة االقتصاديــة لألمــم املتحــدة ألفريقيــا ، وأعضــاء وحــدات تنســيق خطــط 

التنميــة املســتدامة بنســبة 16.8% .
احملللــن 	  مــن  %41.6واخلــراء  إىل  املســتثمرين  جلمهــور  التصفــح  نســب  إرتفــاع 

اإلقتصاديــن وىف اجملــال البيئــى واإلعالمــى بنســبة %38.4 ممــا يؤكــد علــى املســامهة 
الكبــرة الــى قدمتهــا املواقــع عينــة الدراســة ىف تشــكيل الوعــى اإلقتصــادى لديــه جتــاه 

األزرق. اإلقتصــاد  موضوعــات 
وظفــت التقنيــات احلديثــة ىف تنــاول موضوعــات اإلقتصــاد األزرق مثــل اإلنفوجرافيــك 	 

أو الفيديوجرافيــك ىف مواقــع األمــم املتحــدة للبيئــة ، واإلحتــاد األفريقــى والبنــك الــدوىل 
، وقلــت مــع اإللتــزام ابلطابــع التقليــدى ىف مواقــع وزارة اإلســتثمار، والشــروق نيــوز ، 

واملصــري اليــوم.
جــاءت أغلــب املوضوعــات علــى املواقــع اإلخباريــة املصريــة عــن اإلقتصــاد األزرق 	 

ال تتعــدى التغطيــة لتحــركات املســئولن والــوزراء وعــدم اإلهتمــام إبهتمامــات اجلمهــور 
وتفضيالتــه.

هنــاك إرتبــاط  طــردى قــوى ومعنــوى إحصائيــاً بــن عــدد املتصفحــن واملواقــع التاليــة ) 	 
األمــم املتحــدة للبيئــة – اإلحتــاد األفريقــى – البنــك الــدوىل – وزارة اإلســتثمار والتعــاون 
الــدوىل ( ، وتبــن أن هنــاك إرتبــاط متوســط ومعنــوى إحصائيــاً ملوقــع صحيفــة الشــروق 

نيــوز.
توجــد عالقــة إرتباطيــة دالــة إحصائيــاً بــن معــدل تعــرض املبحوثــن للمواقــع اإللكرتونيــة 	 

) اإلعــالم الرقمــى( وإجتاهاهتــم حنــو اإلقتصــاد األزرق.
توجــد إختالفــات بــن املبحوثــن ) املتصفحــن( مــن حيــث املتغــرات الدميوجرافيــة 	 

)النــوع – الســن- املســتوى التعليمــى( وبــن إجتاهاهتــم حنــو اإلقتصــاد األزرق.
يوجــد إرتبــاط معنــوي قــوي بــن اإلســتفادة مــن التقنيــات الرقميــة وعــدد املشــاهدات 	 

وتفاعــل املتصفحــن مــع موضوعــات اإلقتصــاد األزرق.
يوجــد إرتبــاط معنــوى قــوي بــن عــدد األخبــار املقدمــة عــن اإلقتصــاد األزرق مبواقــع 	 

الدراســة وتفاعــل املتصفحــن علــى هــذه املواقــع.
أوضحت الدراسة متابعة املبحوثن ملوضوعات وصفحات اإلقتصاد األزرق.	 
جــاء حنــو%80.1  مــن املبحوثــن علــى معرفــة ابإلقتصــاد األزرق ،%82 علــى 	 

أفريقيــا2063. أبجنــدة  معرفــة 
ــاء علــى مــا ســبق يتضــح: أنــه ابلرغــم مــن تغطيــة املواقــع اإللكرتونيــة ملوضوعــات 	  بن
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وقضــااي اإلقتصــاد األزرق علــى إختالفهــا إال أن نســبة متثيــل املواقــع اإلخباريــة اإللكرتونيــة 
جاءت أقل كمصدر للمعرفة ابإلقتصاد األزرق بنسبة %18.5 ، وذلك لغياب وجود 
إســرتاتيجية إعالميــة ضمــن جمــاالت التنميــة املســتدامة ومواكبــة أجنــدة أفريقيــا2063، 
وابلتــاىل فــإن دور املواقــع اإللكرتونيــة الصحفيــة ىف التوعيــة ابإلقتصــاد األزرق كان دوراً 
متوســطاً وإتضــح ذلــك مــن خــالل تراجــع املواقــع اإللكرتونيــة للمركــز الثالــث كمصــدر 

ملعرفــة املبحوثــن ابإلقتصــاد األزرق  كمــا ورد  بتحليــل اجلــدول رقــم)9( ابلبحــث.

التوصـــيات :
ضــرورة وجــود  ختطيــط إعالمــى يتبــى القيــام حبمــالت إعالميــة مــن خــالل وســائل 	 

املتصفــح  للجمهــور  مالئمــة  إقناعيــة  إســرتاتيجيات  وبنــاء   ، اجلديــدة  الرقميــة  اإلعــالم 
لإلعــالم الرقميــة ، وحشــد هــذا اجلمهــور للمشــاركة ىف خطــط التنميــة املســتدامة ملواكبــة 
أجنــدة أفريقيــا2063 ،مــع ممارســة دورهــا الرقــاىب لرصــد أى قصــور أو أخطــاء ىف التنفيــذ، 

مــع مراعــاة التنــوع ىف أســاليب التنــاول مبــا يناســب هــذا اجلمهــور وتفضيالتــه.
وزارة 	  وجــود  خــالل  مــن  املختلفــة  اإلعــالم  لوســائل  قوميــة  إعالميــة  أهــداف  وضــع 

لإلعـــــالم، حتــرص علــى التنســيق بــن مؤسســات الدولــة ووســائل االعــالم العامــة واخلاصــة 
واملواقــع اإللكرتونيــة ، ىف ضــوء األهــداف القوميــة للدولــة مــن خــالل صياغــة مالمــح 
سياســة إعالميــة وطنيــة تســتند علــي حريــة اإلعــالم املتوازنــة مــع املســئولية االجتماعيــة 
وتتضمــن املبــادئ العامــة املتفــق عليهــا وهتتــم مبســاندة خطــة التنميــة املســتدامة ملصــر رؤيــة 

٢٠٣٠، ومواكبــة أجنــدة أفريقيــا 2063.
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املـراجـــع:
//:http )20631- املوقع اإللكرتوىن ألجندة أفريقيا 2063 ) مصر وأفريقيا حنو

Available : eg.gov.sis.africa
ابلتنميــة  املصــري  الشــباب  توعيــة  ىف  الصحفيــة  املواقــع   ،دور  حممــد  طــه  مــى   -2
املســتدامة » رؤيــة مصــر2030« ) اجمللــة العربيــة لبحــوث االعــالم واالتصــال ، العــدد 

يونيــو2019( إبريــل /   )25(
3- رضــا عبدالواجــد أمــن ، إعتمــاد اجلمهــور علــى اإلعــالم اجلديــد كمصــدر للمعلومــات 
عــن قضــااي التنميــة املســتدامة – دراســة ميدانيــة علــى اجلمهــور البحريــى ) اجمللــة العربيــة 

لبحــوث اإلعــالم واإلتصــال ، العــدد )17( يوليــو / ديســمر 2017(
التنميــة  بقضــااي  الوعــى  نشــر  اجلديــد ىف  اإلعــالم  ،توظيــف  عثمــان  الديــن  4-نصــر 
العامــة  العالقــات  البيئــى منوذجــاً، دراســة ميدانيــة ) جملــة حبــوث  املســتدامة -الوعــى 

)2016، عشــر  اخلامــس  ،العــدد  األوســط  الشــرق 
5-نســيبه فرجيــات ، رشــيدة ســبى ، اإلعــالم وتعزيــز قضــااي التنميــة املســتدامة ) جملــة 

الدراســات والبحــوث اإلجتماعيــة ، العــدد الثالــث ، ديســمر2013(
للمشــاركة  عمــل  ورقــة   ، صناعتــه  واقتصــادايت  الرقمــى  بشــر،االعالم  محــدى   -6
واالتصــال  لالعــالم  الســعودية  للجمعيــة  الســابع  الســنوى  االعالمــى  املنتــدى  ىف 

،إبريــل2016.
7-ســامى الشــريف ، اإلعالم اإلقتصادى وتكنولوجيا اإلتصال ..الفرص والتحدايت 
لوســائل  اإلقتصــادى  ابلبعــد  اإلهتمــام  تقريــر  حــول  القوميــة  النــدوة  عمــل..  ورقــة   ،

اإلعــالم العــريب) منظمــة العمــل العربيــة – شــرم الشــيخ7-9مايو2014(
8-أحمـــمد بــن الديــن ، عمــر مســعود، اإلعــالم اإلقتصــادى ودوره ىف تعزيــز التنميــة 
اإلقتصاديــة مــع اإلشــارة إىل حالــة اجلزائــر ، دراســة مقدمــة للمؤمتــر الــدوىل  بعنــوان 

التنميــة ، كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،2016. اإلعــالم ورهــان 
9-عاشــور فــى ، إقتصــاد وســائل اإلعــالم املرئيــة واملســموعة ابجلزائــر ، رســالة دكتــوراه 

غــر منشــورة ) كليــة العلــوم اإلقتصاديــة ، جامعــة اجلزائــر ،2009(
10-عبــد الكــرمي علــي الدبيســي ، دراســات إعالميــة يف حتليــل املضمــون ، دار املســرة 

للنشــر للطباعــة والنشــر  ) األردن ، عمــان ، الطبعــة األوىل ، 2017(
11- ســعود صــاحل كاتــب ، اإلعــالم اجلديــد وقضــااي اجملتمــع : التحــدايت والفــرص 
، ) اململكــة العربيــة الســعودية ، املؤمتــر العاملــى الثــاىن  لإلعــالم اإلســالمى  ، ديســمر 

. )2011
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)*( مقابلــة مــع الكاتــب الصحفــى عمــاد الديــن حســن- رئيــس حتريــر جريــدة الشــروق 
حتريــر  رئيــس   – رزق  محــدى  الصحفــى  والكاتــب   ،2019/9/7 بتاريــخ  املصريــة 

بتاريــخ2019/9/9. اليــوم  املصــرى 
بفنــدق   – األفريقــى  االحتــاد  عضــو   Dr.David Kirugara مــع مقابلــة   )*(
لوســيندا – ضمــن فعاليــات مؤمتــر) Blue Economy( مبدينــة الســويس ىف الفــرتة 

10-13ســبتمر2019. مــن 
ابألمــم  والبيئــى  اإلقتصــادى  اخلبــر   Dr.Nathalie Hilmi مــع  مقابلــة   )*(
 )Blue Economy مؤمتــر)  فعاليــات  ضمــن   - لوســيندا  بفنــدق   – املتحــدة 

10-13ســبتمر2019. مــن  الفــرتة  ىف  الســويس  مبدينــة 
 )*( قــام بتحكيــم اإلســتمارة الســادة أســاتذة اإلعــالم ىف مصــر التــاىل أمسائهــم :

أ.د/ حممــود علــم الديــن – أســتاذ الصحافــة بكليــة اإلعــالم جامعــة القاهــرة.. 1
أ.د/ ليلــى عبداجمليــد - أســتاذ الصحافــة بكليــة اإلعــالم جامعــة القاهــرة.. 2
أ.د/ جنــوى كامــل - أســتاذ الصحافــة بكليــة اإلعــالم جامعــة القاهــرة.. 3
أ.م.د/ حممــد حســام الديــن أبــو العــال - أســتاذ الصحافــة املســاعد بكليــة اإلعــالم . 4

جامعــة القاهــرة.
 أ.م.د/ نرمــن نبيــل األزرق - أســتاذ الصحافــة املســاعد بكليــة اإلعــالم جامعــة 5. 

القاهــرة.
أ.د/ ســعيد الغريــب - أســتاذ الصحافــة املســاعد بكليــة اإلعــالم جامعــة القاهــرة.. 6
أ.م.د/ ســهر عثمــان - أســتاذ الصحافــة املســاعد بكليــة اإلعــالم جامعــة القاهــرة.. 7
جامعــة . 8 اإلعــالم  بكليــة  املســاعد  الصحافــة  أســتاذ   - عبدالوهــاب  مــى  أ.م.د/ 

القاهــرة.
د/ حممــد منصــور هيبــه – مــدرس الصحافــة بكليــة اإلعــالم جامعــة القاهــرة. 9

اإلحتــاد  موقــع  عــر  ومتابعتهــا  إلكرتونيــاً  اإلســتمارة  إخــراج  ىف  الباحثــة  ســاعد   )*(  
األفريقــى 

 Dr.( وموقعى البنك الدوىل واألمم املتحدة للبيئة ، )Dr.David Kirugara(
Nathalie Hilmi( ، وىف كل مــن موقــع الشــروق نيــوز الســيد )حمـــمدعبدالفتاح( 
الباحثــة اإلســتمارات  الســيدة )أمــاىن جابــر( حــى تســلمت  اليــوم  ، وموقــع املصــرى 

.Excel وقامــت بتفريغهــا حســب برانمــج
12- ســتيفن كوملــان ، اإلعــالم واجلمهــور – ترمجــة صبــاح حســن عبدالقــادر ، دار 

الفجــر للنشــر والتوزيــع ) األردن : عمــان ، الطبعــة األوىل ،2012( .
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 )*( اإلســتمارة خضعــت ملتابعــة إدارات املواقــع بــكل تفاصيلهــا، خــالل الفــرتة الزمنيــة 
الــى مت حتديدهــا لوجــود اإلســتمارة مــن خالهلــم علــى املوقــع وأيضــاً النطــاق اجلغــراىف 
اإللكــرتوىن، مث اســتلمت الباحثــة جــداول اإلســتمارة وفــق اإلتفــاق مــع إدارة كل موقــع 
بتاريــخ2019/5/20 وذلــك ابلنســبة ملوقعــى )االحتــاد األفريقــى ، واألمــم املتحــدة(، 

وبتاريــخ 2019/5/28 ابلنســبة ملوقعــى الشــروق نيــوز واملصــرى اليــوم.
ــرية ، وإحنصــرت اجلنســيات غــر  ــاء اإلســتمارات مــن غــر اجلنســيات املصــ  )*( مت إلغــ
املصريــة ىف  ) الســعودية ،قطــر ، ليبيــا ،ســوراي ،الســودان ،اجلزائــر ،لبنــان ، األردن ، 

العـــراق ، أخـــــرى ( .
13-  Adnan Yahiya Ahmed Mutawakkil: The 
importance of Information and Communication 
Technology in The Economic Development Ph.D., 
Seoul  ,National university, Engineering College, 

2007.
القاهــرة:  املعاصــرة )  14ـ حســن عمــاد مــكاوي وليلــى حســن، اإلتصــال ونظرايتــه 

 )2008 اللبنانيــة،  املصريــة  الــدار 
15ـ مــى احلديــدي وســلوى إمــام، اإلعــالم واجملتمــع، ط3 )القاهــرة: الــدار املصريــة 

 )2010 اللبنانيــة، 
 16ـ ســوزان القليــي، علــم النفــس اإلعالمــي: املداخــل النفســية لإلعــالم )القاهــرة: دار 

النهضــة العربيــة، 2007( 
17- James, Watson, Media communication: An 
introduction to theory and process, 3th edition. 

)USA: Palgrave Macmillan, 2008(.   
18- Lee, cost. Exploring emotional expressions on 
youth through the lens of media system dependency 

theory, New media & Society, vol.14, no.3. 
 19ـ مرفــت الطرابيشــي ، عبدالعزيــز الســيد، نظــرايت اإلتصــال )القاهــرة: دار النهضــة 

العربية ، 2006( .
20. شــيماء ذو الفقــار، مناهــج البحــث واإلســتخدامات اإلحصائيــة يف الدراســات 

اإلعالميــة )القاهــرة: الــدار املصريــة اللبنانيــة، 2009(
21. Squiggling, John: The Economics of New Media, 
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Working Paper, )Brisbane, Australia: The University 
of Queensland Schools of Economics and Political 

Science, 2012(.
22. رحــاب إبراهيــم ســليمان عيســى، الصحافــة املصريــة وترتيــب أولــوايت الصفــوة 
جتــاه قضــااي البيئــة ىف إطــار مفهــوم التنميــة املســتدامة ، ماجســتر غــر منشــورة ) جامعــة 

القاهــرة : كليــة اإلعــالم ،1999(.


