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تســتهدف الدراســة احلاليــة بشــكل رئيــس التعــرف علــى اجتاهــات املواقــع اإللكترونيــة محــل الدراســة نحــو 
إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي وطبيعــة العالقــة بــن حجــم التعــرض للصحــف املصريــة ودرجتــه، وانعكاســات ذلــك 
علــى املــزاج العــام للجمهــور املصــري جتــاه إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي بشــكل خــاص واالقتصــاد املصــري بشــكل 

عــام.

تســتخدم الدراســة أداة حتليــل املضمــون إضافــة إلــى أداة االســتبيان، بالتطبيــق علــى عينــة مــن املواقــع املصريــة 
واألجنبيــة، وتســتخدم الدراســة نظريــة املــزاج العــام إلــى جانــب األطــر اإلخباريــة.

ويتضــح مــن نتائــج الدراســة وجــود عالقــة دالــة إحصائًيــا بــن أمنــاط امللكيــة اخلاصــة باملواقــع اإلخباريــة محــل 
الدراســة )قومــي- خــاص- حزبــي( واجتــاه املعاجلــة املســتخدم يف املواقــع اإلخباريــة محــل الدراســة )إيجابــي- 
ــا بــن اجتاهــات الدولــة املالكــة للموقــع اإلخبــاري محــل  محايــد- ســلبي(، كمــا يتضــح وجــود عالقــة دالــة إحصائًي
الدراســة )ســي إن إن، روســيا اليــوم، دويتشــه فيلــه( واجتــاه املعاجلــة املســتخدم )إيجابــي- محايــد- ســلبي(، وأكــدت 
نتائــج الدراســة وجــود عالقــة دالــة إحصائًيــا بــن متابعــة األخبــار االقتصاديــة واملســتوى االجتماعــي واالقتصــادي؛ 
ــة بالصحــف، وأنهــا  ــار االقتصادي ــر متابعــة لألخب حيــث أثبتــت النتائــج أن ذوي املســتوى االقتصــادي املنخفــض أكث
تســاعدهم علــى تكويــن وجهــات نظــر حــول املوضوعــات االقتصاديــة، وأنهــا جعلتهــم يفهمــون أكثــر إجــراءات اإلصــالح 

االقتصــادي مــن خــالل الصحــف أكثــر مــن ذوي املســتوى االقتصــادي املتوســط واملرتفــع.

الكلمات املفتاحية: إجراءات اإلصالح االقتصادي-املزاج العام- املواقع اإلخبارية-األطر اإلخبارية.

The current study analyzes the news frames employed by the websites under 
study in the different types of ownership (national, partism, private) and interna-
tional (American, Russian, German) in dealing with Economic reform procedures in 
Egypt, by conducting a quantitative and qualitative content analysis, and the study 
also came to test some of the hypotheses of the public mood management theory 
related to selective exposure to content and its impact on mood of public. The study 
uses mood theory management and news framing as theoretical approaches.

The results of the study revealed that there is a statistically significant relationship 
between the types of ownership of the electronic websites under study (national, 
private, and party) and the direction of treatment used in the news sites under study 
(positive, neutral, negative), and it is evident that there is a statistically significant re-
lationship between the trends of the state ownership For the websites under study 
(CNN, RT, DW) and the treatment direction used (positive, neutral, negative), the 
results of the study confirmed the existence of a statistically significant relationship 
between following up on economic news and the social and economic level, as the 
results proved that those with a low economic level are following the economic news 
and that it helps them form views on economic issues.

Keywords: Mood Management Theory, Economic reform procedures, Electronic 
websites, News Framing,
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مبوجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أعلنت احلكومة املصرية بدء إجـراءات اإلصـالح  

، 2016، وصّدق مجلس النواب على خطـوات البرنـامج يف أبريـل  2016االقتصادي عام  
وتضــمن القــرار حزمــة مــن القــرارات تضــمنت قــرار حتريــر ســعر صــرف اجلنيــه املصــري، 

لبترولية، إلى جانـب قـرارات أخـرى، ولكـن القـرارات ملواد اوتعومي اجلنيه، وحترير أسعار ا
ســالفة الــذكر كانــت أبــرز إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي وأهمهــا نظــًرا لتأثيرهــا علــى 
املجتمــع، وقــد أشــادت احلكومــة بأهميــة البرنــامج ودوره يف حتســني األحــوال االقتصــادية؛ 

ــى صــورة م ــرة عل ــة خطي ــأثيرات اقتصــادية وإعالمي ف ت ــّ ــت الصــحف صــر، وتنممــا خل اقل
واملواقع اإلخبارية املحلية والعربية والدولية أخبار تلك اإلجراءات، وعلى الـرغم مـن بعـض 
التقديرات السلبية من املواطن املصري نحو البرنامج، ووصف بعض اخلبراء للبرنامج أنـه 

رت بشـك ل قاِس، فإن احلكومة لم تتوقف عن البرنامج وعما صحبه من حزمة إجـراءات أثـّ
وغير مباشر على املجتمع املصري، وبحلول نوفمبر املاضي انتهى برنـامج اإلصـالح   مباشر

االقتصــادي الــذي أعلنــت عنــه احلكومــة، وأعلنــت احلكومــة ارتفــاع مؤشــرات االقتصــاد 
، وتراجـــع معـــدل مليــار دوالر  44.2إلـــى  املصــري الكليـــة وأرصـــدة االحتيــاطي األجنبـــي

العملـة والسـوق السـوداء، والتمهيـد لبيئـة مناسـبة   ة توافرالبطالة والتضخم، وانتهاء مشكل
  جاذبة لالستثمار.

ومــع اســتمرار متابعــة تــأثيرات برنــامج اإلصــالح االقتصــادي يف الصــحف وتغيــر توجهــات 
ــق  ــة نحــو الوضــع املــالي وقــدراتها االقتصــادية، وإمكاناتهــا يف حتقي بعــض املواقــع األجنبي

توجهـات اخلاصـة بـاجلمهور املصـري نحـو عرفـة الإصالحات إقتصادية، عنيت الدراسة مب
  تلك اإلجراءات ومدى رضاه أو عدمه عنها.

إن التعــرض ملعاجلــات ومضــامني متنوعــة تقــدمها الصــحف ووســائل اإلعــالم جلماهيرهــا، 
تؤدي إلى بناء وتشكيل تقييمـات أو اجتاهـات إمـا إيجابيـة أو سـلبية لـدى اجلمهـور، وتـؤثر 

نهم يف النهاية، ويؤدي املحتوى اإلخباري دورًا يف إدارة املزاج العـام على املزاج العام فيما بي
القضـايا واملوضـوعات التـي يثيرهـا، فقـد يـؤدي التعـرض املكثـف للمضـامني للجمهور نحو  
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السلبية إلى التأثير سلًبا على املزاج العام للجمهور، كمـا قـد تـدفع احلالـة املزاجيـة العامـة 
ومضامني إعالمية بعينها؛ فاملزاج العام مـزيج مـن العمليـات للجمهور إلى التعرض لقضايا  

  .1لة النفسية ورد الفعل السلوكي ألفراد املجتمعالشعورية واملعرفية واحلا
  مشكلة الدراسة:  

تعد دراسة املزاج العام مهمة ألنها توضح مـدى رضـا األفـراد وسـخطهم ملـا هـو مقـدم لهـم 
ا لــذلك املــزاج؛ فــاملزاج العــام للمج تمــع ال ينبــع مــن فــراغ، وإمنــا يعــد محصــلة لعوامــل وفقــً

واجتماعية وسياسية ومعرفية، توقع من خاللها أن يتوافـق األفـراد متعددة ثقافية ونفسية  
ا يف املجتمـــع، وتـــؤدي التغطيـــة الصـــحفية والتلفزيونيـــة لقضـــية معينـــة  مـــع بعضـــهم بعضـــً

واقف القدميـة للحفـاظ علـى باألفراد إلى أن يفسروا املواقف اجلديدة، أو إعادة تفسير امل
  .2لتهم املزاجية والشعورية اإليجابيةاالتساق مع ميولهم احلالية التي تدعمها حا

وعلى الرغم من انتهاء إجراءات اإلصالح االقتصادي التي أعلنـت عنهـا احلكومـة املصـرية 
، فــــإن بعــــض إجــــراءات اإلصــــالح 2019وانتهــــاء بنــــوفمبر  2016بــــدًءا مــــن نــــوفمبر 

شـكل لم تطل قطاعات التعليم والصحة بشكل كبير، وهي ملفات تهم املـواطن ب  االقتصادي
قاطع، ويهتم بأخبارها ومتابعتها املـواطن املصـري؛ لـذلك تهـتم الدراسـة احلاليـة بـالتعرف 
على دور األخبار االقتصادية املنشورة يف الصحف يف إدارة املزاج العـام للجمهـور املصـري، 

ــور،  ــى اجلمه ــا عل واجتاهــاتهم نحــو إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي واالقتصــاد وتأثيراته
  املصري.  

أصبحت املواقع اإلخبارية املحلية والدولية مصدرًا مهًما للحصول على املعلومات عـن وقد  
وجــاءت الدراســة احلاليــة لتحلــل األطــر التــي القضــايا واألحــداث االقتصــادية يف املجتمــع، 

ــا املواقـــع اإلخباريـــة محـــل الدراســـ  ــا (قـــوميوظفتهـ  -حزبـــي -ة علـــى اخـــتالف أمنـــاط ملكيتهـ
أملانيـــة)، يف معاجلـــة إجـــراءات اإلصـــالح االقتصـــادي  -روســـية -خـــاص)، والدوليـــة (أمريكيـــة

ا، كمـــا  ا وكيفـــً واألوضـــاع االقتصـــادية يف مصـــر، وذلـــك مـــن خـــالل إجـــراء حتليـــل املضـــمون، كمـــً
ــا ــزاج العـ ــة إدارة املـ ــيات نظريـ ــن فرضـ ا مـ ــً ــر بعضـ ــة لتختبـ ــاءت الدراسـ ــالتعرض جـ ــة بـ م، املتعلقـ

زاجيــة بــالتطبيق علــى إجــراءات اإلصــالح االنتقــائي للمضــامني، وتــأثير ذلــك علــى احلالــة امل
االقتصادي يف مصر، ولذلك تطرح مشكلة الدراسة تساؤًال يكمــن يف: هــل تــؤثر درجــة تعــرض 

ءات اجلمهــور املصــري للمحتــوى االقتصــادي يف املواقــع اإللكترونيــة املصــرية والدوليــة وإجــرا
لـــى تغييـــر حالـــة املـــزاج املحايـــدة) ع-اإليجابيـــة -اإلصـــالح االقتصـــادي باجتاهاتهـــا (الســـلبية

 السائد لدى اجلمهور؟
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    أهداف الدراسة:
بشــكل رئــيس التعــرف علــى اجتاهــات املواقــع اإللكترونيــة محــل تســتهدف الدراســة احلاليــة 

جــم التعــرض للصــحف الدراســة نحــو إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي وطبيعــة العالقــة بــني ح
لجمهور املصري جتــاه إجــراءات اإلصــالح املصرية ودرجته، وانعكاسات ذلك على املزاج العام ل

ــام ــكل عـ ــاد املصـــري بشـ ــاص، واالقتصـ ــادي بشـــكل خـ ــرئيس االقتصـ ــدف الـ ــن الهـ ــرع مـ ، ويتفـ
  مجموعة من األهداف الفرعية املتمثلة يف:

 رونيــة املحليــة والدوليــة محــل التعــرف علــى نــوع اإلطــار املســتخدم يف املواقــع اإللكت
 الدراسة.

 ســتخدمة يف املواقــع اإللكترونيــة املحليــة والدوليــة رصــد أهــم أطــر اإلســتراتيجيات امل
 محل الدراسة.

  ــل ــة محـ ــة والدوليـ ــة املحليـ ــع اإللكترونيـ ــتخدمة يف املواقـ ــة املسـ ــر اخلبريـ ــد األطـ رصـ
 الدراسة.

 لكترونيـة املحليـة والدوليـة محـل التعرف على اجتاه املعاجلـة املسـتخدمة يف املواقـع اإل
 الدراسة.

   املستخدمة يف املواقع اإللكترونيـة املحليـة والدوليـة محـل التعرف على وسائل التأطير
 الدراسة.

  رصــد املعــايير املهنيــة املســتخدمة يف معاجلــة األحــداث يف املواقــع اإللكترونيــة املحليــة
 والدولية محل الدراسة.

 ــتخدم ــاز املسـ ــات االنحيـ ــد آليـ ــة املرصـ ــع اإللكترونيـ ــل ة يف املواقـ ــة محـ ــة والدوليـ حليـ
 الدراسة.

 .التعرف على اجتاهات اجلمهور نحو إجراءات اإلصالح االقتصادي 
 .رصد أبرز احللول التي تسهم يف حتسني األوضاع االقتصادية 
  الوقوف على اجتاهات اجلمهور نحو أداء الرؤساء يف فترات احلكم احلالية والسـابقة

 .يف تاريخ مصر
 املوضـــوعات  التعـــرف علـــى مقترحـــات اجلمهـــور لتطـــوير أداء الصـــحف فيمـــا يخـــص

 االقتصادية.
  التعرف على العالقة بني التعرض للموضـوعات اخلاصـة باالقتصـاد املصـري (الوضـع

إجراءات اإلصالح االقتصادي) ودرجة الشعور بالرضا العام، أو السخط   -االقتصادي
  اته على املستقبل لدى عينة الدراسة.العام، أو اإلحباط والغضب، وانعكاس
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 املستوى االقتصـادي)   -السن  -املتغيرات الدميوجرافية (النوع  التعرف على مدى تأثير
يف درجـــة التعـــرض للمضـــامني االقتصـــادية علـــى درجـــة املـــزاج العـــام لـــدى اجلمهـــور 

 املصري.
  أهمية الدراسة:

 ر التغطيـــة الصـــحفية قلـــة الدراســـات العربيـــة واألجنبيـــة التـــي عنيـــت بدراســـة تـــأثي
مصر االقتصادي وموقفها املالي على اجتاهات إلجراءات اإلصالح االقتصادي ووضع  

اجلمهــور، وقلــة الدراســات التــي تناولــت إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي ومــدى رضــا 
أفراد اجلمهور عـن تلـك اإلجـراءات، حيـث تـؤدي وسـائل اإلعـالم دورًا يف بنـاء احلالـة 

  دارتها.املزاجية للجمهور وإ
  ًا وعاملًيا مع تصاعد دور مصر بني الدول، زيادة االهتمام بالشأن املصري محلًيا وعربي

وقضية تعـومي اجلنيـه ومـا يتبعـه مـن إجـراءات حـازت مسـاحات وتغطيـات ومعاجلـات 
  كبيرة يف الصحف، مما يعني اهتمام املواطن أيًضا.

 ت اإلصــالح االقتصــادي التوثيــق اإلعالمــي الجتاهــات اجلمهــور املصــري نحــو إجــراءا
  واملزاج العام للجمهور.

 Mood Management Theoryالنظري للدراسة: نظرية إدارة املزاج العام: اإلطار  
تنتمــي نظريــة إدارة املــزاج العــام إلــى مجموعــة كبيــرة مــن املــداخل النظريــة التــي تخاطــب 

عالمـي يعـد مـن التعرض االنتقائي لوسـائل اإلعـالم، حيـث تفتـرض النظريـة أن اخليـار اإل
ــت ــة ملســ ــة التأثريــ ــة باحلالــ ــائف اخلاصــ ــواهد الوظــ ــالم؛ إال أن الشــ ــائل اإلعــ خدمي وســ

االمبيريقية احلالية تؤكـد وجـود دعـم جزئـي حلالـة اخليـال العـام التـي تنـتج عـن التعـرض 
  .3االنتقائي للمضامني اخلاصة بوسائل اإلعالم

حــافز إلنهــاء أو تخفيــف  حيــث تفتــرض النظريــة بشــكل رئــيس أن أفــراد اجلمهــور لــديهم
وحفظ التأثير اإليجابي وتكثيفه، وذلك للحصول على أهداف تتعلق حاالت التأثر السلبي،  

باملتعة (أهداف ممتعـة)؛ لـذلك يعيـد األفـراد ترتيـب حـوافزهم البيئيـة بطريقـة تسـاعدهم 
  على التفاؤل وتعظيم التأثيرات اإليجابية وتقليل التأثيرات السلبية.

عتمد على ترتيـب الـدوافع، لكنهـا يف البداية باسم نظرية التأثير امللى النظرية  وكان يشار إ
فيما بعد اكتسبت مسمى جديًدا هو "إدارة املزاج العـام" بعـد إجـراء عديـد مـن التطبيقـات 

  البحثية لها.
ا لنظريــة إدارة املــزاج العــام  ، فــإن اســتخدام وســائل اإلعــالم يكــون مــن أجــل MMTووفقــً

ل على حالة من الرضـا العـام املزاجية لألفراد، وإنهاء حالة القلق، واحلصوحتسني احلالة  
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تشرح فكرة انتقاء وسائل اإلعالم مصحوبًا بعدد من العوامل التداخلية، التي يكون هـدفها 
، عنـدما يجـد الفـرد نفسـه Zillman, Bryantإنهاء حالة املزاج السلبي، ووفًقا لكل مـن 

هـذا التنـافر البيئـة املحيطـة بـه تنـتج عمليـة التنـافر، ويقـل لديه مدركات غير متوافقة مـع 
تدريجًيا من خـالل التعـرض االنتقـائي لوسـائل اإلعـالم، حيـث يحـاول األفـراد البحـث عـن 

  .  4معلومات تقليل التنافر، وذلك خللق حالة من الرضا واالنسجام
  أن األفراد يقومون بـ:  (Zillmann 1988)يفترض  

 لسلبي.ز السلبية واملزاج اتقليل التعرض للحواف  ) أ(
 ض للحوافز التي جتعلهم سعداء ومزاجهم اإليجابي.(ب) يكثرون التعر

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  ): يوضح نظرية املزاج العام والتفاعالت اخلاصة بها.1الشكل رقم (
  

واملزاج العام للمجتمع ال ينبع من فراغ؛ بل هو نتاج محصلة من العوامل الثقافية والنفسـية 
األفــراد احلصــول علــى توافــق مــع والسياســية واالجتماعيــة، يتوقــع مــن خاللهــا واملعرفيــة 

األفراد اآلخرين، وتؤدي التغطية لقضية مـا بعينهـا إلـى تفسـير املواقـف اجلديـدة مـن قبـل 
األشخاص، أو إعادة تفسير مواقف قدمية للحفاظ على االتساق مع ميولهم احلالية، التـي 

عـام هـو حالـة طلق النظرية من فكـرة مفادهـا أن املـزاج التدعمها حالتهم املزاجية، حيث تن
تسـيطر علــى األفــراد بقــوة وتـدفعهم إلــى التفكيــر بشــكل معـني، حيــث إنــه ال يتوقــف تــأثير 
ا القـــرارات  احلالـــة املزاجيـــة للفـــرد علـــى اإلدراك أو العمليـــات املعرفيـــة فقـــط؛ بـــل أيضـــً

  .5اخلاصة به وانفعاالته وتفاعالته مع اآلخر

مھارة 
تحقیق  
االحتیاجا 

  ت

الحكم الذاتى  
بتحقیق  

 االحتیاجات

 التأثیر 
مستویات 
االختیار  
المطلوب  
من قبل  
 المستخدم

المطالب التي اختبرھا 
المستخدم أثناء  
 إشباع االحتیاجات 

الحكم الذاتي  
لمدى تحقیق  
 االحتیاجات

تحقیق  
المتعة 
 المطلوبة 
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املــزاج العــام تفتــرض أن األفــراد يكــون الدراســات إلــى أن أســس نظريــة دبيــات ووتشــير األ
لديهم حافز الستخدام املوسيقى والتلفزيون ووسائل اإلعالم أيًضا من أجل أغراض تتعلـق 
ــة أن األفــراد الــذين لــديهم مــزاج ســيئ لــديهم  بــإدارة املــزاج العــام، حيــث تفتــرض النظري

راد الـذين لـديهم عـن طريـق وسـائل اإلعـالم، كمـا أن األفـالدافعية لتحسني املزاج السـلبي  
مزاج إيجابي لديهم دافعية لتعزيز مزاجهم اإليجـابي عـن طريـق مـؤثرات تتمثـل يف وسـائل 
اإلعــالم؛ حيــث إن وســائل اإلعــالم قــد تســتخدم لتعــديل مــزاج الفــرد، وقــد طــورت نظريــة 

ل مختلفة وأمزجة مختلفة وبطـرق املزاج العام لشرح والتنبؤ باالختيارات اإلعالمية، لرسائ
ة، ولذلك سعت النظرية لتحييد خصائص املـؤثرات اإلعالميـة مـن أجـل الـربط بـني مختلف

  احلالة املزاجية واالختيارات اإلعالمية ومضامينها املختلفة.
ــاد مختلفـــة للمضـــامني اإلعالميـــة يف ضـــوء  Zillmann 1988ولـــذلك اقتـــرح  ــة أبعـ أربعـ

  :6منظرية إدارة املزاج العا
 Excitatory Potential of a لرســالة اإلعالميــة)احتماليــة االســتثارة للمحتــوى (ا

Message    
حيث إن تلك الرسائل املحتملة حتسن املزاج العام، على اعتبار أن الفرد يف بداية الرسـالة 
االتصــالية ال يــدرك مــا إذا كانــت الرســالة إيجابيــة أو ســلبية يف أول التعــرض لهــا، وكــذلك 

وسـيقى السـريعة تعـزز حالـة الفوضـى والصـغب، القـول أنـه علـى سـبيل املثـال، إن املميكن  
ا أفـالم العنـف جتعـل األفـراد  بينما املوسيقى الهادئة متيل إلى تهدئة حالـة األفـراد، وأيضـً

  يف حالة استثارة أكثر من األفالم الوثائقية.
  Absorption Potentialالبعد الثاني: إمكانية استيعاب الرسائل اإلعالمية 

إلـى أن االسـتهالك اإلعالمـي قـد يتـدخل أو يغيـر املـزاج  Zillmann 1988حيث يشـير 
ــة اســتيعاب الرســائل  ــى إمكاني ــه درجــات تعتمــد عل ــدخل ل ــراد، وأن هــذا الت احلــالي لألف

  االتصالية، حيث يتغير املزاج عندما يتم استيعاب الرسائل االتصالية بقوة.
  :Semantic Affinityالتشابه الداللي  

شابه بني املزاج والرسالة االتصالية، حيث يشير التشابه الـداللي ويعنى التشابه الداللي الت
إلى الربط بني املضمون اإلعالمي وحالة الفرد، حيث إنه عنـدما يكـون املحتـوى اإلعالمـي 
مناسًبا لشخص ما بعينه، يكون املؤثر اإلعالمي قادرًا على تغييـر مـزاج الشـخص احلـالي، 

فراد إلى التعرض ملحتوى ممتـع لتعزيـز ذلـك الشـعور ندما يكون املزاج إيجابًيا يسعى األوع
اإليجابي ودفع املزاج السلبي، وعلى سبيل املثال، األفراد الذين تعرضوا النفصـال عـاطفي 

  يتجنبون التعرض للتراجيديا الرومانسية ألنهم ال يريدون تعزيز املزاج السلبي.
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  :Hedonic Valenceتكافؤ املتعة 
عالميــة الســعيدة أو املمتعــة تتــدخل بشــكل أكبــر وتــؤثر أكثــر مــن يشـير إلــى أن الرســائل اإل

ــد أن  ــد الب ــزاج اإليجــابي أو اجلي ــز امل ــه مــن أجــل تعزي ــة، وأن غيرهــا، أي الرســائل احلزين
ــة؛ إال أنــه البــد أن يــتم الوضــع يف  ــرض الفــرد للرســائل االتصــالية الســعيدة أو املمتع يتع

ا اخلبــر اجليــد هــو خبــر ســيئ لطبيعــة املعقــدة فيمــا يقــدم مــن رســائلاالعتبــار ا ، فأحيانــً
للــبعض، والعكــس صــحيح؛ لــذلك ميكــن تلخــيص األربعــة أبعــاد الســالف ذكرهــا علــى أنهــا 
ليست مستقلة بالكامل، فعلى سبيل املثال عندما يكـون األشـخاص يف مـزاج فـإنهم يبـدأون 

ك فـإن ة أو جناح على شـبكات التواصـل، وكـذليف إظهار اهتمام متزايد مبن هم أقل جاذبي
ا  ا كبيـًرا علـى تلـك الشـبكات مييلـون ألن يكونـوا أكثـر إحباطـً األشخاص الذين يقضون وقتـً
وغضــًبا ووحــدة يف أغلــب الظــن بســبب مــا يقــوم بــه اآلخــرون مــن األصــدقاء علــى شــبكات 

ل هـؤالء التواصل بوصفهم يضعون حتديثات سعيدة جتعلهـم يشـعرون بـالنقص؛ لـذلك مييـ
األصـدقاء الـذين يشـعرون أنهـم أسـوأ مـنهم للشـعور بالثقـة األفراد إلـى مطالعـة صـفحات  

  وعدم النقص.
  توظيف نظرية األطر اإلخبارية:

تعد نظرية األطر اإلعالمية األنسب يف تطبيقها على الدراسة احلالية ملا تتيحه مـن رصـد 
ة وأســاليب تشــكيل األحــداث وحتليــل كمــي وكيفــي، للكشــف عــن دالالت الرســالة اإلعالميــ

والقضايا من خالل املعاجلات الصحفية املختلفة، كمـا أنهـا تفسـر الطريقـة التـي تـؤثر بهـا 
  االنتماءات السياسية واأليديولوجية لوسائل اإلعالم على املحتوى اخلبري املقدم.

  وقد استفادت الباحثة من نظرية األطر اخلبرية يف الدراسة كما يلي: 
امل عن  الضمني  الكشف  خحتوى  من  مت  اخلاصة  الذي  االقتصادية  األخبار  معاجلة  الله 

  بالشئون املصرية يف املواقع املصرية واألجنبية محل الدراسة.
  الدراسات السابقة:

ــة للقضــــايا  ــع اإللكترونيــ ــحف واملواقــ ــة الصــ ــًال مــــن معاجلــ ــت كــ ــات تناولــ ــور األول: دراســ املحــ
  االقتصادية:  االقتصادية، واجتاهات اجلمهور نحو القضايا

ــع   - أ ــادية يف الصــــحف واملواقــ ــايا االقتصــ ــحفية للقضــ ــة الصــ ــت املعاجلــ ــات تناولــ دراســ
 اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي.

التعـرف  7Boubouka Angelik et al. 2019) ,(Doudaki Vaiaاسـتهدفت دراسـة 
منظــور  علــى أطــر تغطيــة األخبــار املتعلقــة بعمليــات إنقــاذ االقتصــاد القبرصــي بعــد تبنــي
ــاعلني، واأل ــرتبطني باحلــدث (الف ــاعلني امل ــى أدوار الف ــرف عل ــل نقــدي، والتع ســباب، حتلي
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واحللول، والتأثيرات)، كمـا مت تقـدميها يف الصـحف القبرصـية اخلاصـة بالنخبـة، ومتثلـت 
يف إقصـاء مسـئولية حتميـل األزمـة عـن العمـالء املخـالفني لتوجهـاتهم   أهم نتـائج الدراسـة

وسلطاتهم، حيـث دافعـت الصـحف محـل الدراسـة عـن تطبيـق السياسـات وحماية أفعالهم  
لتي مت التعبير عنها من خالل نظـام تقشـف قـاس، وإضـفاء الشـرعية الليبرالية اجلديدة، ا

  عليها باعتبارها النموذج األمثل لالقتصاد.  
ــا ســـعت دراســـة بي إلـــى التعـــرف علـــى املعاجلـــة الصـــحفية  8)2018(محمـــد الدعـــدع نمـ

تهـــا بـــنمط امللكيـــة، وتنتمـــي قتصـــادية يف املواقـــع اإللكترونيـــة املصـــرية وعالقللقضـــايا اال
الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية، واستخدمت منهج املسح واملنهج املقارن لرصد 

ونية قوميـة وحزبيـة وخاصـة للمضـمون االقتصـادي خـالل أطر معاجلة ثالث بوابات إلكتر
، وتوصــلت إلـى أن قضــيتي املشــروعات 2017مبر إلــى سـبت 2017الفتـرة مــن مـن يوليــو 

ــ ــا األكث ــة واإلصــالح االقتصــادي كانت ــرة الدراســة، وأن معاجلــات القومي ــاوًال خــالل فت ر تن
بتبنيهمـا وجهـات النظـر البوابات الثالثة كانت إيجابية، وحشـدت التأييـد حيـال القضـيتني 

السـابق شـريف إسـماعيل احلكومية، كما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء 
ة، وكـان االجتـاه منهمـا يف صدارة القوى الفاعلة للقضـايا االقتصـادية خـالل فتـرة الدراسـ

  إيجابًيا وداعًما. 
به تكتيكات املعلومـات التعرف على الدور الذي تلع  9)2017(هبة العطار    استهدفت دراسة

يـه وتـداعياتها مـن من أدجلة اخلطاب الصـحفي املصـري بـالتطبيق علـى أزمـة تعـومي اجلن
رجيـة، واسـتخدمت ارتفاع لألسعار وزيـادة معـدالت التضـخم وعجـز املوازنـة والـديون اخلا

الدراسة منهج املسح، أما عن أدوات الدراسة، فقد متثلت يف أداة حتليل اخلطاب، إضـافة 
إجراء مقابالت متعمقة مـع املبحـوثني مـن املحـررين االقتصـاديني بالصـحف املطبوعـة   إلى
 لكترونية، ومتثلت أبرز نتائج الدراسة يف تعدد وتبـاين األطـر اإلعالميـة املسـتخدمة يفواإل

معاجلة أزمـة تعـومي اجلنيـه، حيـث بـرز إطـار اإلصـالح االقتصـادي يف اخلطـاب الصـحفي 
ن الســلطة السياســية تعمــل مــن منطلــق برنــامج إصــالح طمــوح املــوالي، وبــرز التأكيــد أ

ملــا أفســده الــدهر مــن مراحــل ســابقة، وكــذلك إطــار ومتكامــل، بهــدف اإلصــالح اجلــذري 
الح، وبــرز إطــار اخلطــاب الصــحفي املعــارض، حتمــل الشــعب للمعانــاة وآالم معركــة اإلصــ

فقــًرا، كمــا انتقــد  وإطــار اإلخفــاق االقتصــادي، وأنــه برنــامج علــى حســاب الطبقــات األكثــر
  زة بقرار تعومي اجلنيه.اخلطاب البنك املركزي، وإدخال االقتصاد املصري يف العناية املرك

إلــى رصــد اخلطــاب   10)2017(محمــد عــادل محمــد عبــد املجيــد العجمــي  ســعت دراســة
الصحفي للقضايا االقتصـادية يف الصـحف املصـرية وحتليلـه وتفسـيره للتعـرف علـى أطـر 
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يا، والوقوف على القوى الفاعلة ومسارات البرهنة، وشمل مجتمـع الدراسـة معاجلة القضا
: األهــرام (حكوميــة)، والوفــد (حزبيــة)، والشــروق (خاصــة)، وشــملت ثــالث صــحف يوميــة

، ومت اختيارعشــر قضــايا اقتصــادية: منهــا نقــص الوقــود، 2015إلــى  2010الفتــرة مــن 
اع األســعار، وأزمــة اجلنيــه املصــري، والفســاد االقتصــادي، ونقــص الســلع التموينيــة، وارتفــ
اخلطاب الصـحفي االقتصـادي بـنمط وتوصلت الدراسة ملجموعة من النتائج، أهمها: تأثر  

يقصـــد يف نظريـــة األطـــر امللكيـــة والتوجـــه السياســـي للصـــحف عينـــة الدراســـة، وهـــو مـــا 
ــرات  ــاء وإقصــاء، والتغي ــز وانتق ــة حتي ــأن املضــمون االقتصــادي يخضــع لعملي ــة ب اإلعالمي

 لسياسية واالجتماعية واالقتصادية لها تأثير يف عملية تأطير القضايا االقتصادية.ا
رصد وحتليل أطر معاجلة القضايا االقتصـادية  11)2016(دعاء عــادل فت دراسة  تهدواس

واالجتماعية املطروحة يف املواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي (الفـيس بـوك، 
وتويتر)، واملقارنة بينهما، مع تزايد األوضاع االقتصادية واالجتماعية سوًءا بعـد الثـورة مـع 

ت اقتصـادية علـى النقـاش العـام، خب للحكم، مما فرض قضـايا وأزمـاتولي أول رئيس منت
وأثار اجلدل بني املواطنني، واستخدمت الدراسة منهج املسـح، إضـافة إلـى املـنهج املقـارن، 

  واستخدمت الدراسة أداة حتليل األطر واملضمون واستمارة االستبيان.
وات التظــاهر واحلشــد وقــد أوضــحت النتــائج الضــعف الشــديد الســتجابة املبحــوثني لــدع

قضـايا االقتصـادية واالجتماعيـة علـى شـبكات التواصـل االجتمـاعي يف عمليـة اخلاصة بال
اإلصالح االقتصادي واالجتماعي من وجهة نظر اجلمهور، فقد جـاءت نسـبة مـن قـالوا أن 

ا  %، وقــد جــاء يف 59.3%، يف املقابــل جــاءت النســبة للمواقــع اإللكترونيــة 76لهــا دورًا قويــً
قتصـادية (السياسـات االقتصـادية يف املرتبـة األولـى، مة أولويات اجلمهور للقضـايا االمقد

تليها األسعار، ثم اجلمهور، ثم أزمات الوقـود والطاقـة)، وهـي القضـايا التـي لـم تشـهد أي 
  حتسن خالل عام من حكم مرسي.

إلـى اإلجابـة عـن  12Elad Segav 2014) ,( Maria Angelesn بيمـا سـعت دراسـة 
ولة ما ذات قيمة خبرية يف األخبار االقتصادية لـدول ن أخبار دؤل رئيس هو: كيف تكوتسا

ا بأشـهر عشـر لغـات يف العـالم   35العالم؟، لذلك سعت الدراسة إلى حتليل   موقًعا إخباريـً
على اإلنترنت، وذلك حيث تتبع األخبار املهمة للـدول علـى صـعيد االقتصـاد يف الفتـرة مـن 

ــى  2009 ــث 2012حت ــرات ا، حي ــائج أن التغيي ــرض النت ــة تفت ــواجت املحلي ــة يف الن جلذري
اإلجمالية لدولة حتى لو كانت من الدول الصغيرة نسـبًيا اقتصـادًيا مهـم جـًدا، ولـيس أقـل 
ــواع مــن  ــة أن ــاك ثالث ــار أن هن ــدول، وأكــدت األخب ــة ال ــة لبقي ــة اإلجمالي ــواجت املحلي مــن الن

ــر واألداء االقتصــادي ــة اخلب ــدولي والعالقــات بــني أهمي ــة ، تعكــس حجــم االهتمــام ال حري
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الصــحافة والتســهيالت اخلاصــة بحصــول املحــررين االقتصــاديني علــى املعلومــات، وكانــت 
دول مــن بينهــا: الواليــات املتحــدة األمريكيــة، والصــني، واليابــان ومصــر، وإيــران،  10أبــرز 

كثــر ذكــًرا يف وإســرائيل، وقــد أثبتــت النتــائج أن الــدول املضــطربة اقتصــادًيا هــي الــدول األ
، وأن الناجت املحلـي االجتمـاعي أصـبح مصـدر تنبـؤ جيـد للـدول التـي يـتم التغطية اخلبرية

ذكرهــا يف األخبــار االقتصــادية، وأن األخبــار الســلبية تفــزع املســتثمرين املحتملــني وتضــر 
  االقتصاد واألوضاع االقتصادية.    

ف علـى كيفيـة معاجلـة تعـرال (Picard  Rebert et al 2014)13 كما اسـتهدفت دراسـة 
ألخبـار البنـوك وأخبـار االقتصـاد واملـال أوقـات االسـتقرار االقتصـادي، وأشـارت   الصحف

النتائج إلى أن البنوك التي تنتج عنها أسوأ األخبـار حتـوذ أعلـى نسـبة تغطيـة خبريـة، وأن 
حـني أن القصص اخلبرية  اخلاصة بالبنوك البد أن تستند إلى احلقائق ال اآلراء، وأنه يف 

إن نغمــة التغطيــة متيــل إلــى أن تكــون ســلبية، وتظــل ســلبية فتــرة حجــم االقتصــاد يــزداد فــ
طويلة، وأن العالقات العامة تؤدي دورًا مهًما للغاية يف التأثير علـى السـمعة؛ حيـث تخفـف 
من حدة األزمة االقتصادية، وأن النـاس مييلـون لتقيـيم األخبـار االقتصـادية بشـكل سـلبي، 

    ر وسائل اإلعالم يف تغطيتها.وانتقاد دو
التعرف علـى التغطيـة  (Hajo G. Boom Gaarden 2011)14كذلك استهدفت دراسة 

اإلعالميــة لألزمـــة االقتصـــادية العامليــة، حيـــث متثـــل التوقعــات االقتصـــادية أو تصـــورات 
املواطنني لألزمـات االقتصـادية بعـض التوجهـات السياسـية، وتقـوم الدراسـة علـى أسـاس: 

فــراد أوقــات األزمــات؟، حيــث األزمــة االقتصــادية ر املعلومــات علــى تقييمــات األكيــف تــؤث
، ويــؤثر انخفــاض املؤشــرات االقتصــادية علــى الســالم 2008العامليــة التــي جــرت عــام 

السياسي واالقتصادي، واعتمدت الدراسة على أداتي االستبيان وحتليل املضـمون، وتشـير 
ى التوقعات اخلاصـة وسائل اإلعالم يؤثر بشدة علنتائج الدراسة إلى أن التعرض الكثيف ل

بالتطوير املستقبلي يف حالـة االقتصـاد الـداخلي حتـى لـو كـان الشـخص باألسـاس ال يهـتم 
باالقتصـــاد، وقـــد أثبتـــت النتـــائج أن تـــأثير التعـــرض لألخبـــار االقتصـــادية يـــدار بواســـطة 

ــك ــواطنني الـــذين يعتمـــدون بشـ ــائل اإلعـــالم، حيـــث إن املـ ل أساســـي علـــى اســـتقاللية وسـ
قبونهـــا يتـــأثرون أكثـــر بالتغطيـــات اخلبريـــة االقتصـــادية، وأنـــه كلمـــا كانـــت املعلومـــات ويرا

  تغطيات وسائل اإلعالم سلبية كلما أدرك الفرد واقعة االجتماعي بأنه سلبي.
 دراسات تناولت اجتاهات اجلمهور نحو األوضاع االقتصادية يف مصر.  -ب

علــى معاجلـــة الصـــحف اإللكترونيـــة  عـــرفالت 15)2019(مهـــا مـــدحت اســتهدفت دراســـة 
ــو األداء  ــري نحـ ــباب املصـ ــات الشـ ــى اجتاهـ ــا علـ ــرية وتأثيرهـ ــادية املصـ ــات االقتصـ لألزمـ



 

                3559 

ــل املضــمون واســتمارة االســتبيان، مــن  االقتصــادي احلكــومي، واســتخدمت اســتمارة حتلي
خــالل حتليــل مواقــع صــحف إلكترونيــة، واســتخدمت الدراســة مــنهج املســح، أمــا عــن أهــم 

دراســة، فقــد متثلــت يف: انخفــاض التقيــيم اإليجــابي ألداء احلكومــة بخصــوص ال ائجنتــ
األزمات االقتصادية املصرية، على الرغم مـن حـرص الصـحف اإللكترونيـة عينـة الدراسـة 
على نشر تغطيات إخباريـة صـحفية تبـرز اجلهـود احلكوميـة والتحـديات التـي تواجههـا يف 

  سبيل اإلصالح االقتصادي.
إلـــى التعـــرف علـــى  16Boukes Mark 2018) ,(Damstra Alytة وســـعت دراســـ

ــار  ــور لألخبــ ــادية وإدراك اجلمهــ ــار االقتصــ ــاد واألخبــ ــني االقتصــ ــة بــ ــات الثالثيــ العالقــ
ــار  ــى األخب ــأثير االقتصــاد عل ــى أســاس ت ــوم الدراســة عل ــث تق ــار، حي االقتصــادية واألخب

األخبــــار ثير ل تــــأ)، والثانيــــة حتليــــ2005-2002االقتصــــادية يف الصــــحف األملانيــــة (
االقتصــادية علـــى إدراك اجلمهــور االقتصـــادي باســتخدام مـــدخل حتليــل امبيريقـــي عـــن 
ــة  ــم التغطيـ ــلبية)، (ب) حجـ ــة وسـ ــرات (إيجابيـ ــادية والتغيـ ــتويات االقتصـ ــق: (أ) املسـ طريـ
ونغمتهــا (ســلبي/ إيجــابي)، وأخيــًرا (ج) أحكــام األفــراد اقتصــادًيا مــن منظــورهم، وقــد 

ثل منًطا اقتصادًيل حقيقًيا، وأن التغطية السلبية تـؤثر علـى ور ميجلمهأظهرت النتائج أن ا
األفراد وتوقعاتهم بشكل سـلبي؛ لكنهـا تـؤثر علـى التوقعـات ولـيس التقييمـات، وأن وسـائل 
اإلعالم بكمية األخبار التي تنقلها توجه الناس ملـا يفكـرون بـه، ولكـن نغمـة تغطيـة األخبـار 

ــى طــر ــؤثر عل ــة للصــحف ت ــيم تقباق اســالتقييمي ــار االقتصــادية، وأن تقي ــراد لألخب ل األف
األفراد للمستقبل االقتصادي يتم تشكيله من خالل األخبار االقتصادية يف الصحف سـواء 

  سلبية أو إيجابية.
التعــرف علــى اإلجابــة عــن  Daniel Hopkines et al), (172017 اســتهدفت دراســة

ــى إدراك اجلمهــور أم أنهــا  تســاؤل رئــيس يتمثــل يف: هــل تــؤثر تغطيــة وســائل اإلعــالم عل
إدراك اجلمهــور للوضــع االقتصــادي تعكــس إدراكهــم لالقتصــاد؟، حيــث تؤكــد الدراســة أن 

ميكـــن أن يشـــكل ســـلوكهم السياســـي واالقتصـــادي، وتقـــوم الدراســـة علـــى أســـاس حتليـــل 
ا، وكــذلك تطبيــق االســتبيان علــى  24يف مقــاًال  490,039 ــً ألــف و  245منفــًذا إعالمي

ا بنغمـة مفردة، و  947 تؤكـد نتـائج الدراسـة أن إدراك اجلمهـور لالقتصـاد ال يظهـر متعلقـً
ة الصحف املحليـة للوضـع االقتصـادي، وأن اجلمهـور قـادر علـى اسـتخراج املعلومـات تغطي

صـادية ال تـؤثر علـى اجلمهـور العـادي، بينمـا حول أداء االقتصاد، وأن تغطية األخبـار االقت
صــلة معقــدة مــا بــني املؤسســات اإلعالميــة والنخبــة تــؤثر علــى النخبــة، ممــا يعنــي وجــود 

  ادي لالقتصاد.السياسية وإدراك اجلمهور الع
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الكشــف عــن اجتاهــات اجلمهــور املصــري نحــو  18)2017(إلهــام أحمــد اســتهدفت دراســة 
اإلخبارية، وكانت أبرز تلك القضايا (تعومي اجلنيـه، وعجـز املوازنـة، وزيـادة معاجلة املواقع  

لداخلية واخلارجية، وانخفاض حجم االستثمارات، وارتفاع سعر السـلع الديون والقروض ا
نيـــه املصـــري مقابـــل الـــدوالر، وزيـــادة نســـبة البطالـــة)، واخلـــدمات، وانخفـــاض قيمـــة اجل

مفـردة، ومتثلـت أدوات   200بلغـت عينـة الدراسـة  واعتمدت الدراسة علـى مـنهج املسـح، و
 االعتماد على وسائل اإلعالم.الدراسة يف أداة االستبيان، واعتمدت على نظرية  

دراســات تناولــت العالقــة بــني التعــرض للموضــوعات والقضــايا االقتصــادية واملـــزاج   -ت
 العام للجمهور.

الة املزاجية العامة على إلى معرفة تأثير األخبار واحل (Li Qing 2014)19سعت دراسة 
امـة، وعليـه تتـدخل قرارات املستثمرين، وتبني أن قـرارات املسـتثمرين تتـأثر بـالعواطف الع

ا ملحتــوى املــادة املعروضــة يف وســائل اإلعــالم، وتقــوم الدر اســة علــى يف صــنع القــرار وفقــً
م أساس وضـع إسـتراتيجيات لقيـاس الـوعي اإلعالمـي، كمـا تؤكـد أن تـأثير وسـائل اإلعـال

ا خلصــائص املؤسســة ومضــمون املقــاالت، خاصــة مــع تعــاظم  علــى املؤسســات يختلــف وفقــً
 حلديثة بني مستخدمي الويب.التكنولوجيات ا

أن هناك تأثيًرا للمشـاعر علـى سـلوك األفـراد  (Johan Bollen 2011)20تشير دراسة 
ا هــو: هــل املجتمعــات ميكــن أن  واتخــاذهم للقــرارات؛ لــذلك تطــرح الدراســة تســاؤًال رئيســً

مـؤثًرا   تختبر املزاج العام الذى يؤثر يف صناعة القرار؟، وهل من املمكن اعتبار املزاج العام
أو منبئًا للمؤشرات االقتصادية؟، وعليـه قامـت الدراسـة بتحليـل املـدونات اخلاصـة بتـويتر 
ــا عالقــة مبؤشــرات "داو جــونز" الصــناعية  ــي له ــة الت ــاس احلــاالت املزاجي ــق قي عــن طري

DOW JONES Industrial Average  ومتثـل التحليـل يف قيـاس نصـوص املضـمون
لقيــاس املــزاج الســلبي واإليجــابي، وكــذلك  Opinion Finderبطريقــة أداة تتبــع املــزاج 

Google Profile Of Mood States (GPOMS) 6، التـي تقـيس املـزاج مـن خـالل 
، والسـعادة)، وقـد أثبتـت نتـائج أبعاد (الهـدوء، واالنزعـاج، واالطمئنـان، واألهميـة، والطيبـة

ن حتسـًنا كبيـًرا   DJIAالدراسة أن توقعات مؤشر   كنتـاج لتحسـن حالـة عند اإلغـالق حتسـّ
% مـن خـالل متابعـة كـل مـن 86.7شخاص، وأن نسبة التنبؤ بالنتائج كانـت  املزاج العام لأل

 مزاج اجلمهور وتداول األوراق املالية اخلاصة مبؤشر داو جونز.
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ــام  ــكل عـ ــة بشـ ــايا املختلفـ ــاه القضـ ــور جتـ ــام للجمهـ ــزاج العـ ــت املـ ــات تناولـ ــاني: دراسـ ــور الثـ املحـ
  ة بشكل خاص.والقضايا االقتصادي

العالقــة بــني التعــرض ألنــواع املضــامني املختلفــة يف الصــحف واملواقــع اإللكترونيــة   - أ
 واملزاج العام للجمهور.

ولـة رصـد اخلطـاب الـديني إلـى محا 21)2018(أحمد شحاتة عبــد الفضــيل سعت دراسة  
يف الصــحف عينــة الدراســة بــاختالف توجهاتهــا السياســية، وحتليلــه وتفســيره، وحتليــل 

ات التي يتم بها التوظيف السياسـي لهـذا اخلطـاب، والتعـرف علـى درجـة تقبـل املـزاج اآللي
لقضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية، يف إطـار اختبـار العام للخطاب الديني جتاه ا

ــى جانـــب  ــاب إلـ ــتخدام أداة حتليـــل اخلطـ ــام، ومت اسـ ــة إدارة املـــزاج العـ ــيات نظريـ فرضـ
اسة أن توظيف اخلطاب الديني جتاه القضايا الداخلية قـد االستبيان، وأظهرت نتائج الدر

ــدى الشــباب اجلــامعي نحــو هــ ا ســلبًيا ل ــً ا عام ــق مزاجــً ا طــالب خل ذه القضــايا، خصوصــً
بت املشاعر السلبية على احلالـة الشـعورية ملفـردات جامعتي بني سويف واألزهر؛ حيث تغل

ــا ــم اإلحب ــم احلــزن، ث ــة اخلــوف، ث ــن خــالل ســيطرة حال ــة، م ــم الغضــب، فيمــا العين ط، ث
ــالفخر  ــي تشــمل الشــعور ب ــة، الت ــة األمريكي ــة لطــالب اجلامع تصــاعدت املشــاعر اإليجابي

  السعادة واألمن.  واألمل و
ــا اســتهدفت دراســة  ــة 22 )2015د العزيــز (عبــد العزيــز الســيد عبــ كم ــى طبيع ــرف عل التع

لعـــام العالقـــة بـــني حجـــم التعـــرض للصـــحف املصـــرية ودرجتـــه وانعكاســـاته علـــى املـــزاج ا
 400للجمهــور، واعتمــدت الدراســة علــى مــنهج املســح مــن خــالل التطبيــق علــى عينــة مــن 

ن قــّراء الصــحف املصــرية، ومتثلــت أبــرز نتــائج الدراســة يف أنــه ال يوجــد تــأثير مفــردة مــ
لمتغيرات الدميوجرافية على حالة املزاج العام للجمهور، وذلك مـن خـالل حـرص األفـراد ل

ــف  ــر عــن املواق ــى التعبي ــة النظــام عل ــرتبط بطبيع ــي ت ــة والقناعــات الشخصــية الت الفردي
بيـنهم لـتعكس بيئـة جديـدة هـي   االجتماعي واالقتصادي والسياسي السائد، وتتفاعل فيما

  املزاج العام.بنية املزاج العام أو محصلة  
التعــرف علــى طبيعــة  23)2015(هيــثم جــودة مؤيــد، وممــدوح عبــد اهللا واســتهدفت دراســة 
ــوات ا العالقــة بــني حجــم ــاح عبــر مواقــع التعــرض حلســابات الصــحف والقن لفضــائية املت

التواصل االجتماعي ودرجته، وانعكاس ذلك على املزاج العام للجمهور املصـري والسـعودي 
ــيمن، وفلســطني،  ــة يف (مصــر، وســوريا، وال ــي، متمثل ــوطن العرب جتــاه قضــايا وأحــداث ال

ج ة املــزاج العــام، ومتثلــت أبــرز نتــائوتنظــيم داعــش)، يف إطــار نظريــة إداروتــونس، وليبيــا، 
الدراســة يف: ارتفـــاع مســـتويات اهتمــام اجلمهـــور املصـــري والســعودي بتصـــفح املضـــمون 
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اخلبــري املتعلــق بقضــايا الــوطن العربــي، وقــد حظيــت قضــيتا العنــف يف مصــر، واألوضــاع 
تـي لسعودي نحو قضـايا الـوطن العربـي الاليمنية، باهتمام مرتفع لدى اجلمهور املصري وا

ية العنـــف يف مصـــر مبـــزاج شخصـــي ســـلبي لـــدى قـــام مبطالعـــة أخبارهـــا، وحظيـــت قضـــ
  اجلمهور املصري.

ــة  ــة بـــني التعـــرض  24)2010(أميـــن منصـــور نـــدا واســـتهدفت دراسـ التعـــرف علـــى العالقـ
ملزاجية العامة العادية) وطبيعة احلالة ا  -اإليجابية  -لنوعيات مختلفة من األخبار (السلبية

ره بالرضــا أو الســخط العــام، ره بالســعادة أو بالشــقاء، ودرجــة شــعوللجمهـور، ودرجــة شــعو
وذلك إضافة إلى قياس العوامل واملتغيرات املحـددة لطبيعـة العالقـة واملـؤثرة يف مسـارها، 
واستخدمت الدراسة أحد التصميمات شـبه التجريبيـة، أمـا عـن أبـرز النتـائج فقـد متثلـت 

ا يف عالقتهــا بــاملزاج الوســائل اإلعــالم قــد تكــون (متغيــر مســت يف: أن عــام، فهــي قل) أحيانــً
ــتم  ــي ي ــذي يتوافــق مــع طبيعــة املضــامني الت ــى النحــو ال ــره عل ــى هــذا املــزاج وتغي ــؤثر عل ت
عرضها، ومـن ثـم فـإن التعـرض لنوعيـات معينـة مـن البـرامج واملضـامني يـؤدي إلـى تكـوين 

التغطيـة، ويـؤثر   ة معينـة لـدى اجلمهـور املسـتقبل لهـذهاجتاهات وتقييمـات إيجابيـة وسـلبي
 ية العامة.على حالتهم املزاج

 الفروق بني الذكور واإلناث من حيث أهداف تعديل املزاج.  -ب
إلـى أن أهـداف تعـديل  25Alter Scott 2006) ,( Knobloch Silvia تشـير دراسـة 

واإلنـاث فيمـا يتعلـق بالتفضـيالت املزاج يتم استخدامها للتعـرف علـى الفـروق بـني الـذكور  
وذلـك عـن طريـق إذابـة مشـاعر حيث متيـل اإلنـاث إلـى منـع الشـعور بالغضـب،   اإلعالمية؛

الكره من خالل االستهالك اإلعالمي، بينما يحـتفظ الـذكور مبشـاعر الغضـب، وذلـك عـن 
طريق استهالك واختيار مضـمون سـلبي، وقـد قامـت الدراسـة علـى أسـاس اسـتطالع رأي 

اختبار متثل يف جعل املبحوثني لهـم حريـة أفراد العينة، كما أنه مت وضع العينة يف    من  86
يار يف تصفح املواقع اإللكترونية بحيـث يقـوم األفـراد باختيـار األخبـار بشـكل انتقـائي، اخل

وقد أثبتت النتائج أن اإلناث يقضني أغلب الوقت يف قراءة األخبـار اإليجابيـة حتـى يتغلـنب 
ون لألخبــار بشــكل أقــل غضــب، بينمــا أكــدت الدراســة أن الــذكور مســتهلكعلــى مشــاعر ال

  قراءة األخبار العاجلة.ولكنهم يقضون الوقت يف
أهداف التعرض للمضامني اإلعالميــة املختلفــة مــن قبــل الفئــات املختلفــة مثــل األطفــال -ت

 واملراهقني.  
أن إلـى  )26Hirshorn M. Rebecca 2010) ,Rahn M. Wendeyتشـير دراسـة 

مواقـــف األطفـــال السياســـية، ويـــؤثر علـــى  اإلعـــالن السياســـي قـــد يكـــون ســـبًبا يف تغييـــر
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تهم واختياراتهم، وذلك يف حالة تغيـر مسـتويات املـزاج العـام اخلاصـة بهـم، وتشـير مشاركا
النتــائج إلــى دعــم فرضــية أن نغمــة اإلعــالن تــؤثر علــى املــزاج العــام، وهــذه التغييــرات يف 

وأن األطفـال الـذين  اهات وقد تسهم يف تغيير االعتقاد السياسـي،املشاعر تؤثر على االجت
السياســية قــد يتــأثرون بــاإلعالن الســلبي، وأن األطفــال األقــل يف  لــديهم كفايــة يف املعرفــة

  املعرفة ليس لديهم شغف للتصويت.  
 27R. Francesca 2008),(Capentier Dillmanبينمــا اســتهدفت دراســة كــل مــن 

اء وبعـد عـرض املـراهقني تطبيق نظرية إدارة املزاج العـام علـى املـراهقني، وذلـك قبـل وأثنـ
املحتـوى املقـدم بوسـائل اإلعـالم علـى احلالـة   للوسائل اإلعالمية، وذلك الستكشـاف تـأثير

املزاجية لديهم، وتأثير احلالة املزاجية على اختيارات املراهقني لطبيعة املحتوى املقـدم يف 
واحلصـول علـى إلعالم، انطالًقا من فرضـية احتماليـة االسـتثارة للمحتـوى املقـدم وسائل ا

على حتسني احلالة املزاجيـة السـلبية، املتعة من أجل احلفاظ على احلالة املزاجية والعمل 
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن استخدام وسـائل اإلعـالم ال يـؤثر علـى احلالـة املزاجيـة 

ابيــة أو ســلبية؛ إمنــا يتوقــف علــى احلالــة املزاجيــة قبــل التعــرض يف حــد ذاتــه، ســواء إيج
رضــوا للمحتــوى حتــوى اإلعالمــي؛ فــاملراهقون الــذين لــديهم حالــة مزاجيــة إيجابيــة تعللم

اإلعالمي اإليجابي الذي حافظ على تلـك احلالـة بـالتعرض ملحتـوى إيجـابي (ممتـع)؛ ممـا 
تعــديل تلــك احلالــة عــن طريــق محتــوى يعنــي أن احلالــة املزاجيــة الســلبية تــدفع األفــراد ل

  محبب.
  سابقة:التعليق على الدراسات ال

  يتضح من خالل مراجعة التراث العلمي السابق والدراسات السابقة ما يلي:
  قلة الدراسـات التـي تناولـت وضـع مصـر االقتصـادي وإجـراءات اإلصـالح االقتصـادي

  .2019حتى عام  2016التي انتهجتها مصر، التي بدأت منذ 
 القتصـادية يف استخدمت أغلب الدراسـات التـي تناولـت املعاجلـة الصـحفية للقضـايا ا

ــة كــًال مــن أداة حتليــل األطــر اخل ــل املواقــع اإللكتروني بريــة وأداة حتليــل اخلطــاب، مث
)، و(محمـد عـادل محمـد عبـد املجيــد 2018دراسـات (محمـد خليـل مختـار الدعــدع 

)، و(هبـــة 2016دعـــاء عـــادل )، و( 2019)، و(مهـــا مـــدحت كمـــال 2017العجمـــي 
ثير منط امللكية اخلـاص بالصـحف علـى )، وذلك للتعرف على تأ2017فهمي العطار  

ملثـال أكـدت نتـائج دراسـة (محمـد عـادل محمـد عبـد مختلف توجهاتهـا، فعلـى سـبيل ا
) تأثر اخلطاب الصحفي االقتصادي  بنمط امللكيـة والتوجـه السياسـي 2017املجيد  

هـو مـا يؤكـد فـروض نظريـة األطـر التـي تؤكـد أن املضـمون للصحف عينة الدراسـة، و
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خضـــــع لعمليـــــة حتيـــــز وانتقـــــاء وإقصـــــاء، وأن التغيـــــرات السياســـــية االقتصـــــادي ي
ماعية واالقتصادية لها تأثير يف عملية التأطير اخلـاص بالقضـايا االقتصـادية، واالجت

يف عمليـة ) أن القيادة السياسية تـتحكم 2016كما أكدت دراسة (دعاء عادل محمود 
ا بسياســات تــأثير األخبــار، وأن املحتــوى املقــدم يف املواقــع اإللكت رونيــة يعكــس اهتمامــً

) أن 2017ة ( محمــد خليــل مختــار الدعــدع الســلطة وقراراتهــا، كــذلك أكــدت دراســ
  معاجلة البوابات اإللكترونية استخدمت أطر دعم وتأييد حيال القضايا االقتصادية  

 البحــوث والدراســات الســابقة عبــارة عــن مواقــع إلكترونيــة  جــاءت العينــة التحليليــة يف
ا منومواقع بو  -هـا ابات صحف إلكترونيـة، وكـذلك صـحف ورقيـة؛ بينمـا لـم يتنـاول أيـً

  صحًفا أو مواقع أجنبية؛ بل كانت جميعها مصرية. -على حد علم الباحثة  
 قتصـادية، عنيت الدراسات السابقة بالتعرف على اجتاهات اجلمهور نحـو القضـايا اال

)، و(إلهــام 2018 )، و(محمــد مختــار الدعــدع2017مثــل دراســة (مهــا مــدحت كامــل 
ــد  بينمـــا قلـــت  ؛(Damstra Alyt, Boukes Mark 2018)) و2017أحمـ

الدراسات التي ُعنيت بالقائم باالتصال يف الصحف واملواقـع اإللكترونيـة، مثـل دراسـة 
  ).2017(هبة فهمي العطار 

 ربية نظرية املزاج العام للجمهور، ولم تقم بربطهـا بالقضـايا لم تستخدم الدراسات الع
زاج العـام علـى قتصادية؛ إال أن الدراسات األجنبية اهتمـت بـالتعرف علـى تـأثير املـاال

  .(Li Qing 2014)و  (Johan Bollen 2011)اتخاذ القرارات االقتصادية مثل 
  اإلجراءات املنهجية:

  نوع الدراسة:
مــن الدراســات التحليليــة امليدانيــة التــي تســتهدف حتليــل الظــاهرة تعــد الدراســة احلاليــة 

ها والـتحكم بهـا، دف احلصول على معلومات كافية ودقيقة عنها، دون التـدخل يف أسـباببه
كـذلك تفســير البيانــات وحتليلهــا واســتخالص الـدالالت والنتــائج، ومــن خــالل ذلــك تســعى 

ترونيـة املحليـة والعامليـة محـل الدراسـة الدراسة احلالية إلـى رصـد اجتاهـات املواقـع اإللك
حتــوى املتعلــق بالقضــايا االقتصــادية علــى احلالــة املزاجيــة لــدى وحتليلهــا، ومــدى تــأثير امل

  مهور املصري.اجل
  منهج الدراسة:

وذلــك بهــدف احلصــول علــى وصــف للظــاهرة موضــوع  مــنهج املســح،تســتخدم الدراســة 
إضــافة   محـل الدراسـة،املواقــع اإللكترونيــة  مســح  الدراسة وحتليل بياناتها، وذلك من خالل  

 ة امليدانية.الدراسعينة    إلى مسح اجلمهور
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  أوًال: عينة الدراسة التحليلية:
 عينة الدراسة التحليلية:

   :عينة مواقع الصحف اإللكترونية  
اختــارت الباحثــة عينــة عمديــة مــن مجتمــع الدراســة التحليليــة املتمثــل يف مواقــع الصــحف 

ثلـت يف اإللكترونية املصـرية اليوميـة الناطقـة بالعربيـة، ممثلـة لثالثـة توجهـات مختلفـة، مت
 –بع  موقـع صـحيفة اليـوم السـا  –(قومي، وخاص، وحزبـي)، هي:(موقـع صـحيفة األهـرام  

  موقع صحيفة الوفد).
، سـي إن إن RTوكذلك ثالثة مواقع إلكترونية دولية ممثلة لثالثـة دول، هـي (روسـيا اليـوم 

CNN   األمريكية، دويتشه فيلهDW  .(األملانية  
فتقــوم الباحثــة بدراســة معاجلــة املواقــع اإلخباريــة  أمــا بالنســبة لعينــة الدراســة الزمنيــة،

ــاء إجــراءات اإلصــالح  ــد انته ــذكر إلجــراءات اإلصــالح االقتصــادي يف مصــر بع ســالفة ال
، حيـث 2020ريـل  حتـى أب  2019نـوفمبر  االقتصادي وملدة ستة أشهر، أي الفترة ما بني  

ــامج لإلصــالح االق ــق برن ــى تطبي ــدولي عل تصــادي يف اتفقــت مصــر مــع صــندوق النقــد ال
ا 2016 ا حـاًدا لقيمـة اجلنيـه، وتقليصـً ا لـدعم ، وقد شملت إجراءات االتفاق خفضـً عميقـً

  الطاقة، وفرض ضريبة القيمة املضافة.
  مبررات اختيار عينة مواقع الصحف:

اقع الثالث السابقة نظًرا حلصـول هـذه الصـحف علـى أعلـى يرجع السبب وراء اختيار املو
)، إضـافة إلـى اخـتالف منـط امللكيـة والتوجـه ت موقـع إلكسـا(نسبة متابعة وفًقا لتقـديرا

ــد)، وخــاص  ــل يف صــحيفة الوف ــي (متمث ــل يف صــحيفة األهــرام)، وحزب ــومي (متمث ــني ق ب
وجـود أصـل ورقـي مطبـوع (متمثل يف صحيفة اليوم السـابع)، واتفـاق الصـحف الـثالث يف  

  لكل منهم.
ة املتمثلـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة أما بالنسبة للمواقع اإلخبارية اإللكترونيـة الدوليـ

وأملانيا، فقـد وقـع اختيـار الباحثـة علـيهم نظـًرا لطبيعـة العالقـات التـي تـربط بـني وروسيا  
علــة يف السياســة الدوليــة مصــر وتلــك الــدول، كمــا متثــل هــذه املواقــع الــدول الرئيســة الفا

 بشكل عام.
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  يف املواقع اإللكترونية محل الدراسة. ): يوضح عينة الدراسة التحليلية 2شكل رقم (
  

  ثانًيا: عينة الدراسة امليدانية:
مفــردة مــن املقيمــني يف القــاهرة  400مت تطبيــق االســتمارة علــى عينــة عمديــة قوامهــا 

الكبرى من  املتعرضني لألخبار اإلقتصادية وإجراءات اإلصـالح االقتصـادي حتـى يتمكنـوا 

  من ملء االستمارة.  

 لعينة الدراسة: وفيما يلي توصيف
 

 
 امليدانية من حيث النوع): يوضح توزيع عينة الدراسة 3شكل رقم (
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  ): يوضح توزيع عينة الدراسة وفًقا للمستوى االقتصادي واالجتماعي 4شكل رقم (

  
  تساؤالت الدراسة:

 عام) املستخدمة يف معاجلة املوضـوعات االقتصـادية يف املواقـع -ما نوع األطر (محدد
 نية واملحلية محل الدراسة؟.اإللكترو

  اإلســتراتيجيات املســتخدمة يف معاجلــة املوضــوعات االقتصــادية يف املواقــع مــا أطــر
 اإللكترونية واملحلية محل الدراسة؟.

  مــــا األطــــر اخلبريــــة املســــتخدمة يف معاجلــــة املوضــــوعات االقتصــــادية يف املواقــــع
 اإللكترونية واملحلية محل الدراسة؟.

  تصــــادية يف املواقــــع ة املوضــــوعات االقاملســــتخدمة يف معاجلــــمــــا وســــائل التــــأطير
 اإللكترونية واملحلية محل الدراسة؟.

  ما قوالب السرد املستخدمة يف معاجلة املوضوعات االقتصادية يف املواقع اإللكترونيـة
 واملحلية محل الدراسة؟.

 قــــع مــــا أمنــــاط االنحيــــاز املســــتخدمة يف معاجلــــة املوضــــوعات االقتصــــادية يف املوا
 ة؟.اإللكترونية واملحلية محل الدراس

  ما اجتاه معاجلة القضايا االقتصادية االقتصادية يف املواقع اإللكترونية واملحلية محل
  الدراسة؟.
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 .ما العالقة بني التعرض لألخبار االقتصادية واحلالة املزاجية العامة للجمهور؟  
 اهـــاتهم نحـــو القضـــايا مـــا العالقـــة بـــني احلالـــة املزاجيـــة الشخصـــية للجمهـــور واجت

  االقتصادية وإجراءات اإلصالح االقتصادي؟.
  مــا مســتويات الرضــا العــام لــدى اجلمهــور عينــة الدراســة جتــاه القضــايا االقتصــادية

وإجراءات اإلصـالح االقتصـادي التـي تناولتهـا الصـحف ومسـتويات املـزاج العـام جتـاه 
  تلك القضايا؟.

  الفروض اخلاصة بالدراسة:
  التحليلية:فروض الدراسة  

 ول: توجد عالقة دالة إحصائًيا بني أمناط امللكية اخلاصة باملواقع اإلخباريــة الفرض األ
 املصرية محل الدراسة واجتاه املعاجلة املستخدم للقضايا االقتصادية محل الدراسة.

  ــة للموقــــع ــة املالكــ ــني اجتاهــــات الدولــ ــائًيا بــ ــة إحصــ ــد عالقــــة دالــ ــاني: توجــ ــرض الثــ الفــ
  اجلة املستخدم.الدراسة واجتاه املعاإلخباري محل 

  ــة بــــاملواقع ــاط امللكيــــة اخلاصــ ــائًيا بــــني أمنــ ــة دالــــة إحصــ ــث: توجــــد عالقــ ــرض الثالــ الفــ
اإلخبارية املصرية محل الدراسة وأطــر اإلســتراتيجيات املقدمــة يف التغطيــة اخلبريــة يف 

  املواقع اإللكترونية محل الدراسة.
  ًاجتاهــــات الدولــــة املالكــــة للموقــــع ا بــــني الفــــرض الرابــــع: توجــــد عالقــــة دالــــة إحصــــائي

اإلخبــــاري محــــل الدراســــة وأطــــر اإلســــتراتيجيات املســــتخدمة يف التغطيــــة اخلبريــــة يف 
  املواقع اإللكترونية األجنبية محل الدراسة.

  الفرض اخلامس: توجد عالقة دالة إحصائًيا بني أمناط امللكية اخلاصة باملواقع
برية املستخدمة يف املواقع اإللكترونية  طر اخلاإلخبارية املصرية محل الدراسة واأل

  اإلخبارية محل الدراسة.
  الفـــرض الســــادس: توجـــد عالقــــة دالـــة إحصــــائًيا بـــني اجتاهــــات الدولـــة املالكــــة للموقــــع

اإلخبـــاري محـــل الدراســـة واألطـــر اخلبريـــة املســـتخدمة يف التغطيـــة اخلبريـــة يف املواقـــع 
  اإللكترونية األجنبية محل الدراسة.

  ة امليدانية:سالدرافروض  
  الفرض الســابع: توجــد فــروق دالــة إحصــائًيا بــني اجتاهــات اجلمهــور نحــو كــل مــن (األداء

االقتصــادي للحكومــة (جيــد ومخطــط)، وتغطيــة الصــحف للقضــايا االقتصــادية (غيــر 
إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي التــي تنتهجهــا احلكومــة مكتملــة وينقصــها التفســير)، و
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اطات البنــك الــدولي قاســية، وإجــراءات احلكومــة املتبعــة واشــتر طويلــة) األمــد،-(قصــيرة
  للتخفيف من حدة آثار اإلصالح االقتصادي غير كافية، وفًقا ملتغير النوع.

  الفرض الثــامن: توجــد فــروق دالــة إحصــائًيا بــني اجتاهــات اجلمهــور نحــو كــل مــن (األداء
ة (غيــر قتصــادياالقتصــادي للحكومــة (جيــد ومخطــط)، وتغطيــة الصــحف للقضــايا اال

إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي التــي تنتهجهــا احلكومــة  -مكتملــة وينقصــها التفســير)
إجــراءات احلكومــة املتبعــة  -اشــتراطات البنــك الــدولي قاســية -طويلــة) األمــد-(قصــيرة

ا ملتغيــــــر املســــــتوى  للتخفيــــــف مــــــن حــــــدة آثــــــار اإلصــــــالح االقتصــــــادي غيــــــر كافيــــــة وفقــــــً
  االقتصادي واالجتماعي.

   توجد فروق دالة إحصائًيا بني كل من التأثيرات املعرفية والوجدانية التاسعالفرض :
 والسلوكية للتعرض لألخبار االقتصادية يف املواقع اإلخبارية وفًقا ملتغير النوع. 

 :توجد فروق دالة إحصائًيا بني كل من التأثيرات املعرفية والوجدانية   الفرض العاشر
ة يف املواقع اإلخبارية وفًقا ملتغير املستوى  قتصاديوالسلوكية للتعرض لألخبار اال

  االقتصادي واالجتماعي. 
 :توجد فروق دالة إحصائًيا بني كل من املزاج العام للجمهور   الفرض احلادى عشر

  سلبي) وفًقا ملتغير النوع. - معتدل -(إيجابي
 هور توجد فروق دالة إحصائًيا بني كل من املزاج العام للجم :الفرض الثاني عشر

  دي واالجتماعي. سلبي) وفًقا ملتغير املستوى االقتصا- معتدل-(إيجابي
  الفرض الثالث عشر: توجد فروق دالة إحصائًيا بني كل من املزاج العام للجمهور

لألخبار االقتصادية  سلبي) واملزاج الشخصي لألفراد عند التعرض - معتدل-(إيجابي
  املنشورة يف املواقع اإلخبارية.

  بيانات:    أدوات جمع ال
  تستخدم الدراسة احلالية كًال من:

أداة حتليـــل املضـــمون وأداة حتليـــل األطـــر اخلبريـــة، وذلـــك لتحليـــل األخبـــار االقتصـــادية 
  املنشورة يف املواقع اإللكترونية محل الدراسة.

    مفردة من اجلمهور.                         400على عينة قوامها  أداة االستبيان، وذلك بتطبيقه
  قياس صدق التحليل وثباته:

ــل وصـــدقه ــار صـــحة التحليـ ــبة الختبـ ــمون بالنسـ ــل املضـ ــتمارة حتليـ ــة اسـ ــت الباحثـ : عرضـ
واالســـتبيان علـــى مجموعـــة مـــن املحكمـــني واخلبـــراء املتخصصـــني يف مجـــال اإلعـــالم يف 

، وذلك بهدف التعرف على مدى صـالحية اسـتمارة التحليـل للتطبيـق 28اجلامعات املصرية
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التعـديالت التـي اقترحهـا املحكمـون، وقـد مت التعـديل بنـاًءا علـى املالحظـات بإجراء بعض  
  واملقترحات التي أبدوها.

حيــث  Re-test: فقــد اتبعــت الباحثــة أســلوب إعــادة االختبــار أمــا بالنســبة لثبــات التحليــل
، كــذلك متــت إعــادة تطبيــق 29عينــة مــن املضــمون بواســطة باحــث آخــرمتــت إعــادة حتليــل 

دات العينــة البــالغ عــددها % مــن مفــر10مفــردة بنســبة  44يان علــى نحــو اســتمارة االســتب
% مــن حجــم العينــة 10مفــردة، وذلــك للتعــرف علــى اتســاق املــواد الصــحفية بواقــع  440

درجـة االتسـاق يف التحليـل،   األصلي تقريًبا، ثم مت حساب معامل الثبات هولسـتي، لقيـاس
 حيث معامل الثبات هولستي:     

  ت2
  2ن -1ن

= عــدد احلــاالت التــي توصــل 1=عــدد احلــاالت التــي يتفــق عليهــا الباحثــان، نت  2حيــث 
  =عدد احلاالت التي توصل إليها الباحث الثاني.2إليها الباحث األول، ن

ت املضــمون، حيـث بلـغ معامــل وقـد أشـارت معــامالت االرتبـاط إلـى االتفــاق يف حتليـل فئـا
  ل بدرجة عالية.%)، وتدل هذه النسبة على ثبات التحلي85الثبات (

لالستمارة اخلاصة بـاجلمهور بـالتطبيق   Pre-testكما قامت الباحثة بإجراء اختبار قبلي  
ا 10مفــردة، حــوالي ( 40علــى  % مــن مفــردات العينــة)، وكانــت قيمــة معامــل الثبــات وفقــً

  %، وهي نسبة تعد مناسبة.85و  الختبار هولستي نح
  فئات حتليل املضمون)فئات حتليل املضمون: (التعريفات اإلجرائية ل

حــددت الباحثــة فئــات حتليــل املضــمون معتمــدة علــى التســاؤالت التــي مت وضــعها مســبًقا 
للمــادة املــراد حتليلهــا، وقــد صــممت االســتمارة متضــمنة عــدًدا مــن املحــاور الرئيســة التــي  

  منها عدد من املحاور الفرعية، وذلك على النحو اآلتي:يندرج  
 ن:فئات استمارة حتليل املضمو 

  تضمنت استمارة حتليل املضمون مجموعة من الفئات، وذلك على النحو اآلتي:
 :فئات املضمون  
القضايا واملوضوعات اخلاصة بقضايا إجراءات اإلصالح االقتصادي التي تناولتهــا مواقــع   -

  صحف الدراسة:  
  محدد). -نوع اإلطار املستخدم يف املواقع اإللكترونية محل الدراسة: (عام

يف تقدمي أخبــار إجــراءات اإلصــالح   جيات التي اعتمدت عليها مواقع الدراسةستراتيإطار اإل
  التكرار).  -الثناء والشكر  -اإلجنازات  -الصراع  -: (القوةاالقتصادي
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يف تقـــدمي أخبـــار إجـــراءات اإلصـــالح  األُطـــر اخلبريـــة التـــي اعتمـــدت عليهـــا مواقـــع الدراســـة
  .اهتمامات إنسانية)  -مبادئ أخالقية  -صاديةنتائج اقت  -الصراع  -االقتصادي: (املسئولية

  محايد). -سلبي  -: (إيجابياه الصحيفة نحو األحداث والقضايا محل التحليلاجت
يف تقــدمي أخبــار إجــراءات  التــي اعتمــدت عليهــا مواقــع الدراســة وســائل التــأطير املســتخدمة

 -لُبعـد الـدعائيا  -االستئصال والتطهير  -كلمات التدعيم  -(التنميطاإلصالح االقتصادي:  
  االستنتاجات الضمنية).

ــب  يف تقـــدمي أخبـــار إجـــراءات اإلصـــالح  التـــي اعتمـــدت عليهـــا مواقـــع الدراســـة الســـردقوالـ
  معلومات). -أحداث  -(تصريحاتاالقتصادي:  

ــايير املهنيـــة ملعاجلـــة األحـــداث  ــار  التـــي اعتمـــدت عليهـــا مواقـــع الدراســـةاملعـ يف تقـــدمي أخبـ
ذكـر   -لوثـائقاالستشـهاد باألدلـة وا  -(اتساق أجزاء املوضوع  إجراءات اإلصالح االقتصادي:

  الوضوح).  -شمولية العرض-املصادر
يف تقـــدمي أخبـــار إجـــراءات اإلصـــالح  التـــي اعتمـــدت عليهـــا مواقـــع الدراســـة أمنـــاط االنحيـــاز

عـدم  -االسـتهجان -االستحسـان -نقـص السـياق  -احلـذف  -(منطية املعاجلةاالقتصادي:  
 نص).توافق العنوان مع ال

يف تقــدمي أخبــار إجــراءات   عليها مواقع صحف الدراسةالتي اعتمدت  فئات التحليل الكيفي  
  :اإلصالح االقتصادي التي حتللها الباحثة

يف املواقــع اإللكترونيــة املحليــة العامليــة محــل  الكلمــات والعبــارات املحوريــة املســتخدمةأبــرز 
  الدراسة.

ع التــي طرحتهــا املواقــح االقتصــادي اإلصــال إجــراءاتاالقتصــاد وحلولهــا، و قضــاياأســباب 
  .اإللكترونية محل الدراسة

يف األخبار اخلاصة باالقتصاد وإجراءات اإلصـالح االقتصـادي   القوى الفاعلة املســتخدمة
  وفًقا للمواقع اإللكترونية محل الدراسة.

 منهجية قياس متغيرات الدراسة:
إجـــراءات ا االقتصـــادية، إضـــافة إلـــى أوًال: مقيـــاس اجتاهـــات املـــواطنني نحـــو بعـــض القضـــاي

اإلصــالح االقتصــادي، وذلــك مــن خــالل خمســة محــاور رئيســة متثلــت يف: األداء االقتصــادي 
ــي  ــادي التـ ــراءات اإلصـــالح االقتصـ ــادية، وإجـ ــايا االقتصـ ــة الصـــحف للقضـ ــة، وتغطيـ للحكومـ

كومــة طويلة) األمد، واشتراطات البنك الدولي، وإجــراءات احل  -تنتهجها احلكومة (قصيرة  
  حدة آثار اإلصالح االقتصادي، وذلك على النحو اآلتي:  املتبعة للتخفيف من
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األداء االقتصادي للحكومة: "األداء االقتصادي للحكومة مخطط بشكل علمى وسليم"،   -1
"إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي قاســية"، "ال ميكــن حتســني االقتصــاد املصــري إال بخطــة 

صــر فحســب"، "تبنــي الدولــة ادي يف العــالم كلــه ولــيس مطويلــة األجــل"، "الفســاد االقتصــ
للمشـــروعات القوميـــة أســـهم بشـــدة يف إصـــالح الوضـــع االقتصـــادي"، "مشـــروع اإلســـكان 

  االجتماعي ال يصلح للشباب ألن ثمن الوحدات مرتفع نسبًيا".
تغطية الصحف للقضايا االقتصادية: "قضايا االقتصاد التي تطرحهـا الصـحف تتعلـق   -2

ــايا وموضـــوعات تتنـــاول مشـــكالت االقتصـــاد وال تفيـــد الواقـــع املعاصـــر"باملاضـــي  ، "قضـ
  املصري وتقترح حلوًال لها"، "الصحف تطرح أرقاًما دون تفسير للقارئ عن معناها".

طويلــة) األمـــد:  -إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي التــي تنتهجهــا احلكومــة (قصــيرة  -3
ــن  ــن التحسـ ــر مـ ــادية الكثيـ ــاع االقتصـ ــهدت األوضـ ــ"شـ ــراءات اإلصـ ــذ إجـ ــة تنفيـ الح نتيجـ

االقتصــادي"، "إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي انعكســت بالســلب علــى أوضــاع املــواطنني"، 
"الغالء وارتفاع األسعار سـينتهي بانتهـاء إجـراءات اإلصـالح االقتصـادي"، "خطـة اإلصـالح 

حـدوث االقتصادي ملصر أسهمت يف جلب االستثمارات األجنبية"، "تعومي اجلنيه أسـهم يف 
ر"، "رفع أسـعار الوقـود وحتريرهـا ضـرورة حتميـة كمـا يحـدث يف أزمة بسعر صرف الدوال

ــادة أســعار فــواتير  ــادة اســتهالك امليــاه الســبب الــرئيس وراء زي كثيــر مــن دول العــالم"، "زي
  املياه"، "الزيادات يف قطاع الكهرباء مجحفة".

ضـــرت بوضـــع مصـــر اشـــتراطات البنـــك الـــدولي: "شـــروط البنـــك الـــدولي مجحفـــة و -4
"كــان البــد مــن االقتــراض مــن البنــك الــدولي حتــى تــنهض مصــر مــن أزمتهــا  االقتصــادي"،
  االقتصادية".

إجـــراءات احلكومـــة املتبعـــة للتخفيـــف مـــن حـــدة آثـــار اإلصـــالح االقتصـــادي: "حزمـــة  -5
اإلجراءات االجتماعية التي أعلنت عنها احلكومـة خففـت مـن آثـار اإلصـالح االقتصـادي"، 

ــالو ــا"الع ــن عنه ــي أعل ــة الت ــادة املعاشــات  ة الدوري ــرئيس ال تناســب غــالء األســعار"، "زي ال
تتناســب مــع زيــادة األســعار"، "حــد اإلعفــاء الضــريبي لــم يكــن مــن املفتــرض زيادتــه"، "رفــع 

  خففت من حدة األزمة االقتصادية للمواطن". 50إلى   21حصة املواطن يف التموين من 
درجــات، إلــى حــد مــا  3ثــي (موافــق إلــى حــد كبيــر وذلــك باســتخدام مقيــاس ليكــرت الثال

درجتان، غير موافق درجة واحدة)، وتراوحت درجات مقياس االجتـاه نحـو بعـض القضـايا 
االقتصــادية إلــى جانــب إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي كــاآلتي: بُعــد األداء االقتصــادي 

 9-درجـات  3درجـة)، وتغطيـة الصـحف للقضـايا االقتصـادية (  15  -درجات  5للحكومة (
طويلـة )   -اءات اإلصـالح االقتصـادي التـي تنتهجهـا احلكومـة (قصـيرة  درجات)، بُعد إجـر
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درجـات)، بُعـد   6  -درجـة)، بُعـد اشـتراطات البنـك الـدولي (درجتـان  24-درجات8األمد (
 15-درجـات  5إجراءات احلكومـة املتبعـة للتخفيـف مـن حـدة آثـار اإلصـالح االقتصـادي (

 درجة).
ا: مقيــاس ا ل اخلاصــة باألزمــات االقتصــادية مــن وجهــة نحــو احللــوجتاهــات اجلمهــور ثانيــً

نظر اجلمهور، وذلك على النحو اآلتي: "البد أن تتدخل الدولة بسياسات واضـحة وقـوانني 
حلمايــة املــواطن"، "املــواطن البــد أال يصــمت أمــام جشــع واســتغالل التجــار ويبلــغ عــنهم"، 

وارد املاديـة الالزمـة ضـبط لألسـعار"، "إتاحـة املـ"زيادة الرقابـة علـى السـوق والقيـام بعمـل  
لتوفير السلع اإلستراتيجية وتأمني املخزون منها"، "زيادة التوجه نحو التصنيع خللق فرص 
عمل جديدة"، "زيادة التوسع يف مشروعات االستصالح الزراعي"، "تنشيط دعم السياحة"، 

  "دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة للشباب".
درجــات، إلــى حــد مــا  3ي (موافــق إلــى حــد كبيــر يــاس ليكــرت الثالثــتخدام مقوذلــك باســ

درجتـــان، غيـــر موافـــق درجـــة واحـــدة)، وتراوحـــت درجـــات مقيـــاس االجتـــاه نحـــو احللـــول 
  درجة).  24-درجات8اخلاصة باألزمات االقتصادية (
  ثالًثا: مقياس املزاج الشخصي:

"أشـــعر العبـــارات اآلتيـــة:  وذلـــك علـــى النحـــو اآلتـــي: مـــزاج شخصـــي إيجـــابي، يتمثـــل يف
باالنبســاط"، "أشــعر باالبتهــاج والفــرح"، "أشــعر بالســعادة"، "أشــعر براحــة البــال والرضــا"، 
مـزاج عـام سـلبي، وذلـك مـن خــالل العبـارات اآلتيـة: "أشـعر بالسـخط"، "أشـعر بالغضــب"، 
"أشــعر باالنزعــاج والتــوتر"، "أشــعر باإلحبــاط واليــأس"، وذلــك باســتخدام مقيــاس ليكــرت 

درجات، إلى حد مـا درجتـان، غيـر موافـق درجـة واحـدة)،   3حد كبير    الثالثي (موافق إلى
درجـــة)،  24-درجـــة 16.1وتراوحـــت درجـــات مقيـــاس املـــزاج الشخصـــى بـــني إيجـــابي (

  درجات).  8-درجة  1درجة)، مزاج شخصي سلبي ( 16-8.1ومعتدل أو محايد (
ا: مقيــاس املــزاج العــام والشــعور الغالــب بعــد قــرا صــادية: وذلــك علــى ءة املوضــوعات االقترابعــً

مزاج عام إيجابي، وذلك من خالل العبارات اآلتية: "أحاول أن أتـذكر أحـداًثا   النحو اآلتي:
ــالتي  ــؤثر علـــى حـ ــادية تـ ــار االقتصـ ــة"، "ال أدع األخبـ ــالتي املزاجيـ ــن حـ ــن مـ ــعيدة ألحسـ سـ

نفسـي بـالواقع كـي املزاجية"، مزاج عام معتـدل، وذلـك مـن خـالل العبـارات اآلتيـة: "أذكـر ب
ــايا أحت ــال القضـ ــة حيـ ــيس اإليجابيـ ــن األحاسـ ــد مـ ــر متأكـ ــة"، "غيـ ــالتي املزاجيـ ــم يف حـ كـ

االقتصادية"، مزاج عام سلبي، وذلك من خـالل العبـارات اآلتيـة: "أشـعر بـالتوتر واإلحبـاط 
ــار االقتصــادية"، "أشــعر بــاخلوف مــن املســتقبل نتيجــة اإلجــراءات  نتيجــة التعــرض لألخب

  االقتصادية".
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درجــات، إلــى حــد مــا  3اس ليكــرت الثالثــي (موافــق إلــى حــد كبيــر وذلــك باســتخدام مقيــ
درجتــان، غيــر موافــق درجــة واحــدة)، وتراوحــت درجــات مقيــاس املــزاج العــام بــني إيجــابي 

درجـة)، مـزاج عـام سـلبي   16-درجـة  8.1درجـة)، معتـدل أو محايـد (  24-درجة  16.1(
  درجات). 8-(درجة واحدة

ا: آثــار اال أثيراتهــا علــى اجتاهــات اجلمهــور نحــو القضــايا وتعتمــاد علــى الصــحف خامســً
االقتصــادية يف مصـــر وإجـــراءات اإلصـــالح االقتصــادي: ومت قياســـها مـــن خـــالل األبعـــاد 

  املختلفة اآلتية:
مـــن خـــالل عبـــارات: "أســـهمت الصـــحف يف جعلـــي أفهـــم القضـــايا التـــأثيرات املعرفيـــة 

وعات االقتصـادية"، جهـات نظـر حـول املوضـاالقتصادية بعمـق"، "جعلتنـي الصـحف أكـون و
"جعلتني الصحف أفهم خطوات اإلجراءات اخلاصة باإلصالح االقتصادي ومراحلهـا"، "لـم 

 تصل مشروعات اإلسكان إلى مستحقيها رغم إعالن الدولة أنها بديل للعشوائيات".
أشـعر   "القضـايا االقتصـادية يف الصـحف جعلتنـي  التأثيرات الوجدانيــة مــن خــالل عبــارات:

ق مــن املســتقبل"، "جعلتنــي الصــحف أشــعر بالرضــا عــن األوضــاع احلاليــة"، بــاخلوف والقلــ
"أخشى التعرض للصحف واألخبار االقتصادية ألنها تصيبني باالنزعاج"، "أشعر أن أحوال 
مصــر االقتصــادية يف حتســن مســتمر والــدليل املشــروعات القوميــة"، "أشــعر أنــه يف عــام 

 لن الرئيس السيسي".ا اقتصادًيا كما أعستشهد مصر ازدهارً  2030
"أحــاول تغييــر منــط حيــاتي االســتهالكي"، "أنصــح التــأثيرات الســلوكية مــن خــالل عبــارات: 

أسرتي بترشيد استهالك املياه والكهرباء"، "أتوقـف عـن اسـتخدام بعـض املنتجـات وأبحـث 
 عن بدائل أخرى أقل ثمًنا".

درجــات، إلــى حــد مــا  3ق إلــى حــد كبيــر وذلــك باســتخدام مقيــاس ليكــرت الثالثــي (موافــ
، غير موافق درجة واحدة)، وتراوحت درجات مقيـاس بُعـد التـأثيرات املعرفيـة مـن درجتان

، وتراوحت درجـات 5-15، وتراوحت درجات مقياس بُعد التأثيرات الوجدانية من  12-4
  . 3-9 مقياس بُعد التأثيرات السلوكية من

  واالجتماعي:سادًسا: مقياس املستوى االقتصادي  
مت قياس املستوى االقتصادي واالجتماعي لعينة الدراسة من خالل عدة مؤشرات متثلــت يف 
ــباب  ــارج، وأســـــــ ــفر للخـــــــ ــكن، والســـــــ ــوع الســـــــ ــيم، ونـــــــ ــتوى التعلـــــــ ــكنية، ومســـــــ ــة الســـــــ (املنطقـــــــ

    رة).واالشتراك يف ناٍد، وعدد األجهزة اململوكة، ودخل األس  السفر،
ي شـعبي)، مستويات (حي راق، حي متوسط، حـ 3شر املنطقة السكنية: وشمل هذا املؤ -أ

حيــث مت إعطــاء ثــالث درجــات ملــن يقطنــون بأحيــاء راقيــة مبحافظــات القــاهرة الكبــرى، 
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ودرجتني لقاطني األحيـاء املتوسـطة، ودرجـة واحـدة لقـاطني األحيـاء الشـعبية مبحافظـات 
  القاهرة الكبرى.

النحــو اآلتــي: (دراســات عليــا، التعلــيم: وتضــمن هــذا املؤشــر عــدة فئــات علــى مســتوى  -ب
درجــات للدراســات  4ومؤهــل متوســط، وغيــر مــتعلم)، حيــث مت إعطــاء  ومؤهــل جــامعي،

العليا، وثالث درجـات لـذوي املؤهـل اجلـامعي، ودرجتـني للمؤهـل املتوسـط، ودرجـة واحـدة 
  لغير املتعلم.

حيـث مت   تيـة: (متليـك، وإيجـار جديـد، وإيجـار قـدمي)،نوع السـكن: وتضـمن الفئـات اآل  -ج
سـكنية، ودرجتـني لإليجـار اجلديـد، ودرجـة واحـدة   درجات ملن ميتلكـون وحـدات  3إعطاء  

  لإليجار القدمي.
السفر للخارج: ويتضمن هـذا املؤشـر فئتـني، أحـدهما مـن أجـابوا بـنعم ومت إعطـاؤهم   -د 

  هم درجة واحدة.درجتني، والثانية ملن لم يسافروا ومت إعطاؤ
ــت األ -ه ــفر: تنوعـ ــباب السـ ــتمارأسـ ــذكورة يف اسـ ــباب املـ ــملت سـ ــفر، وشـ ــتبانة للسـ ة االسـ

(العــالج، والدراســة، والعمــل، والســياحة، ومرافقــة األســرة، واحلــج والعمــرة، وأخــرى يقــوم 
   املبحوث بذكرها)، ومت إعطاء درجة واحدة لكل اختيار من هذه البدائل.

نـاد، ودرجـة واحـدة هذا املؤشر مت إعطاء درجتـني للمشـترك يف    االشتراك يف ناد: ويف  -و
  لغير املشترك.

عدد األجهزة اململوكة: ضم هذا املؤشر أكثر من بـديل يختـار املبحـوث أحـدها، وجـاءت   -ز
    البدائل على النحو اآلتي:

  درجات عند اختياره لهذا البديل. ٥أجهزة فأكثر، ويتم إعطاء املبحوث   7
  ل.درجات حال اختياره لهذا البدي ٤املبحوث    أجهزة، ويعطى 6
 درجات على هذا االختيار.  ٣أجهزة، ويعطى للمبحوث   5
  أجهزة، ويتم إعطاء درجتني على هذا البديل. 4
 أجهزة، ويعطى املبحوث علي هذا االختيار درجة واحدة. 3
  فئات مقسمة على النحو اآلتي: 4دخل األسرة: وضم هذا املؤشر    -ح

  درجات). 4جنيه (مت إعطاؤهم   6000أكثر من 
  درجات). 3مت إعطاؤهم  ( 6000لى إ 3000من 
  جنيه (مت إعطاؤهم درجتني). 1000إلى  3000من 

  جنيه (مت إعطاؤهم درجة واحدة). 1000أقل من 
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وبنــاًء علــى املؤشــرات الســابقة، وهــي (املنطقــة الســكنية، ومســتوى التعلــيم، ونــوع الســكن، 
ملوكــة، ودخــل وأســباب الســفر، واالشــتراك يف نــاد، وعــدد األجهــزة املوالســفر للخــارج، 

قتصــادي واالجتمــاعي لثالثــة مســتويات رئيســة األســرة) مت تقســيم مقيــاس املســتوى اال
  درجات. 7درجة إلى   30(مرتفع، ومتوسط، ومنخفض)، وتراوحت درجات املقياس من 
  قتصادية االجتماعية:وبذلك تراوحت درجات املقياس لكل مستوى من املستويات اال

  مستوى مرتفع.  ٢٢-٢٩من 
  مستوى متوسط.  ١٥ -  ٢٢من  أقل 

  مستوى منخفض.  ٧  -١٥أقل من  
 :املعاجلة اإلحصائية للبيانات

بعد االنتهاء من جمع بيانات الدراسة، مت ترميزها، ومـن ثـم إدخالهـا إلـى احلاسـب اآللـي، 
اإلحصــــائية باســــتخدام برنــــامج "احلزمــــة ثــــم معاجلتهــــا وحتليلهــــا واســــتخراج النتــــائج 

ــوم االجتما ــة" واملعــروف باســماإلحصــائية للعل ـــ  SPSS عي  Statisticalاختصــارًا ل
Package For the Social Sciences   

  :ومت اللجوء للمعامالت واالختبارات اإلحصائية اآلتية يف حتليل بيانات الدراسة
 التكرارات البسيطة والنسب املئوية.  
 ت احلسابية واالنحرافات املعياريةاملتوسطا.  
 2اختبارات كا (Chi Square)   لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بني متغيرين مـن

  .(Nominal) املتغيرات االسمية
 ــار ــني املتوســطات احلســابية  T-Test اختب ــروق ب ــة اإلحصــائية للف لدراســة الدالل

  (Interval Or Ratio)نسبة ملجموعتني من املبحوثني يف أحد متغيرات الفئة أو ال
 حتليــل التبــاين ذي البعــد الواحــد One Analysis Of Variance  املعــروف

لدراسـة الداللـة اإلحصـائية للفـروق بـني املتوسـطات احلسـابية   NOVA اختصارًا بــ
 Interval Or) ألكثر من مجموعتني من املبحوثني يف أحد متغيرات الفئة أو النسبة

Ratio) . 
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  نتائج الدراسة:
  لكترونية محل الدراسة:أوًال: نتائج الدراسة التحليلية الكمية للمواقع اإل

    املستخدم يف املواقع اإللكترونية محل الدراسة نوع اإلطار   -1
  ): يوضح نوع اإلطار املستخدم يف املواقع اإللكترونية محل الدراسة. 1جدول رقم (

نوع 
  اإلطار

اليوم   األهرام
روسيا   الوفد  السابع

دويتشه    سي إن إن   اليوم
  اإلجمالي  فيله 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  32.9  168  32.6  14  24.1  14  20.7  18  27.6  21  42.3  52  39.5  49  محدد 

  67.1  343  67.4  29  75.9  44  79.3  69  72.4  55  22  72  37.9  74  عام

  100  511  8.4  43  11.4  58  17  87  14.9  76  24.1  123  24.3  124  اإلجمالي

إلطار العام وذلك أن أغلب الصحف محل الدراسة استخدمت ا  يتضح من اجلدول الســابق
%، وهو مـا اتضـح مـن خـالل 32.9استخدمت اإلطار املحدد بنسبة  %، بينما  67.1بنسبة  

احلديث حول القضايا العامة، مثل االقتصاد املصري واألزمات التـي عصـفت بـه، وقضـايا 
احلـديث يف األطـر املحـددة   جاءا  عامة مثل البطالة والعشوائيات واالنفجار السكاني، بينم

ك الـدولي، وأزمـة سـعر الصـرف، وأزمـة املـواد ل قضايا تعومي اجلنيه، وقرض البنـمن خال
  البترولية وغيرها.

ويرجـــع اســـتخدام اإلطـــار العـــام بنســـبة أكبـــر فيمـــا يخـــص معاجلـــة املواقـــع اإللكترونيـــة 
إلـى احلـديث حـول   للموضوعات االقتصادية محل الدراسة إلى كون صحف الدراسة متيل

تصــادي بشــكل عــام، ي بشــكل عــام؛ حيــث إجــراءات اإلصــالح االققضــايا االقتصــاد املصــر
وفســرت الصــحف يف بدايــة إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي التــي قامــت بهــا احلكومــة يف 

ــى احلــديث عــن  2016 ــد عمــدت الصــحف إل ــا بع ــا فيم ــك اإلجــراءات تفصــيًال؛ بينم تل
  ها أو مرورها باألزمات وغيرها.األوضاع االقتصادية ومدى حتسن

اممــا ســبويتضــح  ــة األولــى مــن حيــث اســتخدام األطــر  ق أيضــً أن األهــرام جــاءت يف املرتب
املحــددة، وهــو مــا يرجــع إلــى حــرص صــحيفة األهــرام نحــو تهيئــة املــواطن نحــو األوضــاع 
ــا  ــي ســتقوم به ــي ســتتبعها مــن فــرض القــوانني واإلجــراءات الت االقتصــادية والقضــايا الت

جلنيــه، وتنشــيط الســياحة، والعمــل يف كومــة، مثــل: حتريــر ســعر الصــرف، وتعــومي ااحل
ــون امل ــى ك ــا يرجــع إل ــة، مــن أجــل حتســني األوضــاع االقتصــادية، وهــو م شــروعات القومي

صحيفة األهرام صحيفة قوميـة مصـرية، ولـذلك بحسـب انتمائهـا وكونهـا صـحيفة قوميـة 
مـا املواطن نحو تقبل تلـك اإلجـراءات، بين  قامت بتأييد اإلجراءات احلكومية، وكذلك تهيئة

%، حيث كانـت "سـي 75.9لألطر العامة، وذلك بنسبة  كانت "سي إن إن" األكثر استخداًما  
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احلديث حول القضايا العامة التي تخـص االقتصـاد املصـري، وهـو   إلىإن إن" األكثر ميًال  
ــتم  ــي يه ــى أمريك ــى أن "ســي إن إن" موقــع إلكترون ــي يرجــع إل ــر طبيع بالشــئون العامــة أم

  املصرية االقتصادية.  
  إطار اإلستراتيجيات املستخدم يف املواقع اإللكترونية محل الدراسة.-2

 ):  2جدول رقم (
  يوضح أطر اإلستراتيجيات املقدمة يف التغطية اخلبرية يف املواقع اإللكترونية محل الدراسة. 

  
دويتشه    سي إن إن  روسيا اليوم  الوفد  اليوم السابع  األهرام 

  اإلجمالي   فيله

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  15.3  78  0  0  31  18  13.8  12  15.8  12  9.8  12  19.4  24  القوة

  32.3  165  62.8  27  48.3  28  6.9  6  31.6  24  29.3  36  35.5  44  األزمة 

  24.3  124  14  6  0  0  48.3  42  44.7  34  9.8  12  24.2  30  اإلجنازات

الثناء  
  7.6  39  0  0  3.4  2  24.1  21  7.9  6  0  0  8.1  10  والشكر

  20.5  105  23.3  10  17.2  10  6.9  6  0  0  51.2  63  12.9  16  التكرار

  100  511  8.4  43  11.4  58  17  87  14.9  76  24.1  123  24.3  124  اإلجمالي 

أنــه بالنســبة للمواقــع اإللكترونيــة محــل الدراســة، فقــد جــاءت  يتضــح مــن اجلــدول الســابق
مـدت الصـحف %، حيـث ع32.3األعلى استخداًما وذلك بنسـبة    إستراتيجياألزمة كإطار  

لف توجهاتها إلى احلديث عـن األزمـة احلـادة التـي مـّر اإللكترونية محل الدراسة على مخت
ــدي  ــاطي النقـ ــاض االحتيـ ــببا يف انخفـ ــورتني تسـ ــد ثـ ــة بعـ ــري، خاصـ ــاد املصـ ــا االقتصـ بهـ

حلـاق الضـرر باالقتصـاد وانخفاض قيمة اجلنيـه املصـري مقابـل الـدوالر، ممـا تسـبب يف إ
احلكومـة إلـى  سهم يف انخفاض مستوى دخل األفـراد، ممـا اضـطراملصري بشكل كبير، وأ

اتخـــاذ إجـــراءات حاســـمة متثلـــت يف: تطبيـــق برنـــامج لإلصـــالح االقتصـــادي يهـــدف إلـــى 
النهوض بالبالد والتخلص من التضخم، واالضـطرار للجـوء إلـى احلصـول علـى قـرض مـن 

ة "اإلجنــازات" بنســبة االشــتراطات اخلاصــة بــه، ويف املرتبــة الثانيــ البنــك الــدولي، وحتمــل
حيــث اهتمــت الصــحف برصــد إجنــازات احلكومــة املصــرية  % يف صــحف الدراســة،24.3

والتقارير الدولية التي أشادت باإلجنازات التي حققتهـا احلكومـة املصـرية، وتنفيـذ بـرامج 
النمو، وإشادة البنك الـدولي بأنـه ال   اإلصالح االقتصادي، وجتاوز األزمة، وتصدر معدالت

ات القويـة، وجـاء يف املرتبـة األخيـرة دولة نامية استطاعت القيام بكل هذه اإلصالحتوجد  
%، حيـث إشـادة عـدد 7.6"الثناء والشكر" كأقل إطار إسـتراتيجي مسـتخدم، وذلـك بنسـبة  
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ــدولي وصــندوق  ــن املؤسســات، مثــل البنــك ال ــدم رنــامج مبــا وصــفوه بقصــة جنــاح ب النق
  اإلصالح االقتصادي يف مصر.

" كـان األكثـر اسـتخداًما DWأن موقع "دويتشـه فيلـه    اجلدول الســابقأيًضا من  كما يتضح  
لألزمة كإطار إستراتيجي، حيث عمد "دويتش فيله" إلى احلديث عن األزمـات التـي تواجـه 

ــق النمــو، حيــث عــدد مــن  االقتصــاد املصــري واصــًفا إياهــا باألزمــات املتالحقــة التــي تعي
تشــه تصــاد املصــري مثــل الفقــر والبطالــة، فأكــد "دويالتحــديات واألزمــات التــي تواجــه االق

فيلـــه" أنهـــا متنـــع نهضـــة االقتصـــاد وتهـــدد نظـــام احلكـــم، وأن اإلجـــراءات التـــي اتخـــذتها 
احلكومــة قاســية، وأن مشــكلة تهمــيش الشــباب واســتفحال البطالــة يشــكالن قنبلــة، وذلــك 

ا، وقـد كانـت أغلـب رجـع إلـى أن "دويتشـه فيلـه" ينتمـي إلـى أملانيـ%، وهو ما ي62.8بنسبة  
 2013يونيـو  30اني متوترة يف أوقات كثيـرة، خاصـة بعـد ثـورة العالقات مع اجلانب األمل

وعـــزل الـــرئيس األســـبق مرســـي، ووصـــف بعـــض الـــدول ملـــا حـــدث يف مصـــر بـــاالنقالب 
إن إن"، حيـث جـاء "إطـار العسكري، وبعـد بـدء إجـراءات اإلصـالح االقتصـادي، يليـه "سـي  

نـاك طبقـة مـن املصـريني %، وأكد "سـي إن إن" أن ه48.3الثانية بنسبة  األزمة" يف املرتبة  
ــراءات اإلصـــالح  ــدخل"، وأن إجـ ــدودي الـ ــم "محـ ــعار، وأنهـ ــاض األسـ ــم انخفـ ــاني" رغـ "تعـ
االقتصادي "صعبة"، وأنها تسببت، أي تلك اإلجراءات االقتصادية التي انتهجتهـا احلكومـة 

  صرية، يف معاناة األفراد.امل
يجي مسـتخدم، فقـد كانـت "األهـرام" األكثـر اسـتخداًما لـه وة كإطار إستراتأما بالنسبة للق

%، حيــث أكــدت "األهــرام" قــوة االقتصــاد املصــري ومعدالتــه املتســارعة التــي 19.4بنســبة 
م اســتهدفت حتقيــق النمــو، وأن مصــر قــادرة علــى االســتغالل األمثــل ملواردهــا، بينمــا لــ

، وهو ما يرجع إلى اجتاهـات املوقـع يجيراتإست" القوة كإطار  DWيستخدم "دويتشه فيله  
ا ضـد مصـر ووضـعها االقتصـادي متجـاوًزا أي حـديث عـن  نحو مصـر؛ إذ أنـه اتخـذ موقفـً

  معدالت منو أو إجنازات أو إشادة بالوضع االقتصادي املصري.
" األعلـى اسـتخداًما لهـا RTاليـوم    أما عن اإلجنازات كإطار إستراتيجي، فقد كـان "روسـيا

مبوسـكو، حيـث تـربط البلـدين   القـاهرةط  %، وذلك نتيجة العالقات التي تـرب48.3بنسبة  
%، حيـث 24.2%، ثم "األهرام" بنسبة 44.7عالقات دبلوماسية جيدة، يليه "الوفد" بنسبة  

ق فـائض احلديث عن إجنازات احلكومة املصرية واإلجراءات التي اتخذتها من أجـل حتقيـ
ل ترشـــيد الــواردات واالســتهالك، والتوســـع يف للمــرة األولــى، وتســديد الـــديون مــن خــال

السـتثمارات الصـناعية والزراعيـة، ومتويــل املشـروعات االسـتثمارية، وجلـب االســتثمارات ا
اخلارجية، ورفع كفـاءة اإلنفـاق العـام، وبالنسـبة لألهـرام والوفـد؛ فـاألولى صـحيفة قوميـة 
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لى الرغم من كونها صحيفة حلكومية نظًرا لنمط ملكيتها، أما األخرى فعتؤيد السياسات ا
ا مؤيــًدا إلجــراءات احلكومــة؛ حيــث تكاتفــت الصــحف علــى حزبيــة إال أنهــا ات خــذت اجتاهــً

ا لتأييـــد  ــً مختلـــف توجهاتهـــا يف الوقـــوف إلـــى جانـــب احلكومـــة وتهيئـــة املـــواطنني إعالميـ
  اإلجراءات احلكومية.

%، 24.1ذلــك بنســبة د كــان األكثــر اســتخداًما يف "روســيا اليــوم" وأمــا الثنــاء والشــكر، فقــ
ث عن اإلشادات واإلجنـازات التـي حققتهـا احلكومـة املصـرية، حيث عمد املوقع إلى احلدي

وهــو مــا يرجــع إلــى العالقــات املصــرية الروســية املتقاربــة، ووقــوف اجلانــب الروســي إلــى 
  .2013من يونيو    الثالثنيجانب مصر، وحتديًدا بعد 

  اإللكترونية محل الدراسة  األطر اإلخبارية املستخدمة يف املواقع -3
  ): يوضح األطر اخلبرية املستخدمة يف املواقع اإللكترونية محل الدراسة. 3جدول رقم (

اليوم   األهرام   األطر 
روسيا   الوفد  السابع

دويتشه    سي إن إن  اليوم
  اإلجمالي   فيله

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  26.4  135  25.6  11  10.3  6  20.7  18  46.1  35  33.3  41  19.4  24  املسئولية 

  27.6  141  46.5  20  62.1  36  20.7  18  17.1  13  19.5  24  24.2  30  الصراع 

اإلطار 
  األخالقي 

20  16.1  16  13  0  0  3  3.4  0  0  0  0  39  7.6  

االهتمامات  
  اإلنسانية 

14  11.3  4  3.3  6  7.9  9  10.3  0  0  2  4.7  35  6.8  

النتائج 
  االقتصادية 

36  29  38  30.9  22  28.9  39  44.8  16  27.6  10  23.3  161  31.5  

  100  511  8.4  43  11.4  58  17  87  14.9  76  24.1  123  24.3  124  اإلجمالي 

تصـــدر إطـــار النتـــائج االقتصـــادية، يليـــه الصـــراع، ثـــم إطـــار  يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق
% علــى التــوالي، وذلــك يف 26.4% و27,6% و31.5املســئولية وبنســب متقاربــة متثلــت يف 

ية محل الدراسة، وهو ما يرجع إلى طبيعـة القضـايا التـي عاجلتهـا مواقـع املواقع اإللكترون
وقضايا اإلصالح االقتصـادي، وكـذلك اإلجـراءات   االقتصاديةالدراسة متمثلة يف القضايا  

التي تتبعها احلكومـة، وذلـك للتعـرف علـى تبعـات تطبيـق برنـامج اإلصـالح االقتصـادي يف 
ــى ــه عل ــراز نتائجــه، وكــذلك تبعات ــى  مصــر وإب ــائج األزمــات عل ــه، ونت ــأثيره علي املــواطن وت

الصــحف ملســئولية االقتصــاد املصــري، أمــا إطــار املســئولية فقــد اتضــح مــن خــالل إبــراز 
احلكومة واملواطن جتاه انتهاج إجراءات اإلصالح االقتصادي واتباعهـا وتطبيقهـا مـن أجـل 

ضاع االقتصادية حتـى حتقيق استقراراالقتصاد الكلي، وكذلك حتمل املواطن مسئولية األو
  تتحسن األحوال.
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لــى أمــا الصــراع، فقــد متثــل يف تطبيــق بعــض اإلجــراءات التقشــفية، وهجــوم الــبعض ع
وغيرهــا، وكــذلك بعــض  الوقــوداحلكومــة بعــد إجــراءات تعــومي اجلنيــه ورفــع الــدعم عــن 

رت بالســلب علــى قطاعــات الســياحة 19اإلجــراءات التــي تســبب فيهــا وبــاء "كوفيــد  " وأثــّ
  ان، وتسببت يف نزيف مستمر لالقتصاد.والطير

" و"دوتشـه ويتضح كذلك من اجلدول السابق، أن إطار الصراع جـاء يف كـل مـن "سـي إن إن
% علـى التـوالي، وهـو مـا اتضـح 46.5% و62.1فيله" كأعلى إطار مسـتخدم وذلـك بنسـبة 

 اإلصــالح االقتصــادي، إجــراءاتمــن خــالل إبــراز الصــراع الــذي تعــاني منــه مصــر جــّراء 
قيـق اسـتقرار اقتصـادي ومحـاوالت الـبعض إشـعال األزمـات يف مصـر، ومعاناة الدولـة لتح

، وهــو مــا أكــد عليــه الــرئيس السيســي يف منتــدى الشــباب منهــا دول أجنبيــة تهــاجم مصــر
االقتصادي الذي ُعقد يف مصر، مؤكًدا أنه ال ميكن مقارنة دخل مصر، التـي يتجـاوز عـدد 

تريليون دوالر، وأنه لو   20ل أخرى تهاجم مصر ودخلها  مليون نسمة، مع دو  100سكانها  
  توافرت لديه املقومات سيجعل مصر كالعروس.

ز املوقـع   فيلــه"  أما "دويتشه فقد جاء إطار الصراع كثـاني أبـرز األطـر اسـتخداًما، حيـث ركـّ
علــى الزيــادة الســكانية، وأنهــا تســتوجب مــن املعنيــني أكثــر مــن دق نــواقيس اخلطــر بســبب 

، الــذى شــهد ســنوات مــن املصــريالكارثيــة لتلــك الزيــادة علــى مســتقبل االقتصــاد التبعــات 
ــى حــد  ــة املؤملــة عل ــى التحــوالت الهيكلي ا عل ز املوقــع أيضــً ــّ ــه"، كمــا رك وصــف "دويتشــه فيل

الضــربات املوجعــة التــي عصــفت مبصــر واالقتصــاد املصــري، وكــذلك اســتفحال البطالــة، 
  تماعي والنظام السياسي.مؤكًدا أنها تشكل قنبلة تهدد السلم االج

%، 46.1" وذلـك بنسـبة الوفـدفقد كان األبرز اسـتخداًما يف " أما بالنسبة إلطار املسئولية،
حيث أكدت "الوفـد" علـى مسـئولية احلكومـة يف احتـواء أزمـة االقتصـاد املصـري والقضـاء 
 على الفساد، إضافة إلى مسـئولية احلكومـة عـن طـرح منتجـات محليـة كبـديل لالسـتيراد،
وكــذلك القيــام بتحقيــق االســتقرار يف مؤشــرات االقتصــاد الكلــي، وإصــالحات هيكليــة يف 

%، حيث أكـدت ضـرورة حتمـل الشـعب 33.3وم السابع" بنسبة  مجاالت الصناعة، يليه "الي
إلــى جانــب احلكومــة إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي، وأنهــا ظــروف صــعبة للغايــة، حيــث 

اإلصالح االقتصـادي   إجراءاتيسي وّضح قبل تطبيق  أكدت "اليوم السابع" أن الرئيس الس
لـم يعـد يحتمـل حلـول  2016أنه سيقوم بإجراء انتخابات رئاسية مبكـرة ألن الوضـع عـام 

التأجيل، وأنه البد من تطبيـق اإلجـراءات حتـى تـنهض مصـر، وأنـه البـد أن تتحمـل جميـع 
 األطراف املسئولية.
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  لكترونية محل الدراسة اجتاه املعاجلة املستخدم يف املواقع اإل -4
  دية.): يوضح اجتاه معاجلة املواقع اإللكترونية محل الدراسة للقضايا االقتصا4جدول رقم (

اجتاه 

  املعاجلة 

  اإلجمالي  دويتشه فيله  سي إن إن   روسيا اليوم   الوفد  اليوم السابع  األهرام

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  16  82  48.8  21  24.1  14  6.9  6  18.4  14  7.3  9  14.5  18  سلبي 

  35  179  37.2  16  60.3  35  31  27  5.3  4  46.3  57  32.3  40  محايد

  49  250  14  6  15.5  9  62.1  54  67.3  58  46.3  57  53.2  66  إيجابي 

  100  511  8.4  43  11.4  58  17  87  14.9  76  24.1  123  24.3  124  اإلجمالي

ع اإللكترونيــة محــل الدراســة، غلبــة االجتــاه اإليجــابي يف املواقــ يتضــح مــن اجلــدول الســابق
%، ويتضـح 16% وأخيًرا السـلبي بنسـبة 35%، يليه االجتاه املحايد بنسبة 49بنسبة  وذلك  

من اجلدول السابق أن "دويتشه فيله" كانت األكثر سـلبية يف معاجلـة القضـايا االقتصـادية 
ركيـز %، وهـو مـا يرجـع إلـى ت48.8ي بنسبة  اخلاصة مبصر وإجراءات اإلصالح االقتصاد

اخلاصة بالبطالـة والعشـوائيات واالنفجـار السـكاني وغيرهـا،   القضايا"دويتشه فيله" على  
إضافة إلى التركيز على الفقـر ومعدالتـه وزيادتـه، وعـدم التركيـز علـى اجلوانـب اإليجابيـة 

شروط البنـك الـدولي،   املتمثلة يف زيادة معدالت النمو، وانخفاض التضخم، وحتقيق مصر
% وهو ما اتضح 24.1املعاجلة السلبي    ، يليه "سي إن إن"، حيث بلغ اجتاهوسداد القروض

من خالل تركيـز "سـي إن إن" علـى بعـض القضـايا السـلبية التـي يعـاني منهـا االقتصـاد يف 
مصــر، وال يــزال يعــاني منهــا بعــد تطبيــق إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي، ومهاجمــة بعــض 

  ملصر مثل تركيا وقطر.الدول 
ــبة ــا بالنسـ ــاه امل أمـ ــابي،الجتـ ــة اإليجـ ــبة  عاجلـ ــى بنسـ ــة األولـ ــد" يف املرتبـ ــاءت "الوفـ ــد جـ فقـ

%، وهو ما يرجع إلى كون "الوفد" مؤيدة إلجراءات الدولـة يف اإلصـالح االقتصـادي، 67.3
ــة للمــواطنني، وحتمــل تبعــات إجــراءات اإلصــالح ــة اإلعالمي ــا بضــرورة التهيئ ا منه ــً  وإميان

شــادة باالقتصــاد لــذي البــد لإلعــالم أن يقــوم بــه، واإلاالقتصــادي، والتشــديد علــى الــدور ا
املصري، والتأكيد على قوته، وأنه قادر على الوفاء بوعـوده والتزاماتـه، يليـه "روسـيا اليـوم" 

% حيــث العالقــات الوطيــدة بــني اجلــانبني املصــري والروســي، يليــه األهــرام 67.3بنســبة 
ني إلجـــراءات اإلصـــالح ث عمـــدت "األهـــرام" إلـــى رصـــد املعارضـــ%، حيـــ53.2بنســـبة 

للــني ذلــك بخــوفهم علــى الشــعب ومحــدودي الــدخل؛ إال أنهــا يف املجمــل االقتصــادي مع
ا وهــي بصــدد معاجلــة إجــراءات اإلصــالح  معاجلتهــاوكصــحيفة قوميــة كــان اجتــاه  إيجابيــً

 االقتصادي.  
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  ونية محل الدراسة.وسائل التأطير املستخدمة يف املواقع اإللكتر-5
طير املستخدمة يف معاجلة املوضوعات االقتصادية يف املواقع  وضح وسائل التأ): ي 5جدول رقم(

  اإللكترونية محل الدراسة. 

وسائل  
  التأطير

  األهرام 
اليوم 
  السابع

  الوفد
روسيا 
  اليوم

  سي إن إن
دويتشه  

  فيله
  اإلجمالي 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  33.7  172  46.5  20  56.9  33  13.8  12  18.4  14  54.5  67  21  26  التنميط

كلمات 
  التدعيم

20  16.1  4  3.3  29  38.2  57  65.6  15  25.9  0  0  125  24.4  

  10.9  56  53.5  23  5.2  3  0  0  0  0  9.8  12  14.5  18  االستئصال 

  15.5  79  0  0  8.6  5  13.8  12  39.5  30  3.3  4  22.6  28  ُبعد دعائي

  15.5  79  0  0  3.4  2  6.9  6  3.9  3  29.3  36  25.8  32  استنتاج 

  100  511  8.4  43  11.4  58  17  87  14.9  76  24.1  123  24.3  124  مالي جاإل

أنه بالنسبة لوسائل التأطير املسـتخدمة، فيتضـح أن "التنمـيط"   يتضح من اجلدول السابق
% يليــه "كلمــات 33.7، إذ بلغــت نســبته الدراســةكــان األكثــر اســتخداًما بــني املواقــع محــل 

% 15.5"الُبعـد الـدعائي" و"االسـتنتاج" بنسـبة  %، ثـم كـل مـن    24.4التدعيم" وذلك بنسـبة
  .%10.9ل" بنسبة  لكل منهما، وأخيًرا "االستئصا
أن كلمات التدعيم كانت األكثر استخداًما يف "روسيا اليوم"   كما يتضح من اجلدول الســابق

% حيث مال "روسيا اليوم" إلى تشجيع إجراءات اإلصالح االقتصادي، وتأييد 65.6بنسبة  
باحلكومة املصرية ومعدالت النمو   واإلشادةاإلصالح االقتصادي، والتأكيد    خطى مصر يف

  ، وذلك بالتركيز على تصريحات احلكومة املصرية ودعمها.التي حققتها مصر
% حيث مال املوقـع 53.5أما "دويتشه فيله" فقد كان االستئصال األكثر استخداًما بنسبة   

علــى معلومــات دون غيرهــا، لتوجيــه  يــزتركوالإلــى استئصــال بعــض الكلمــات واملعلومــات، 
والزيــادة الســكانية التــي تعيــق  والبطالــةاألحــداث نحــو مســار معــني، وهــو حتــديات الفقــر 

  محاوالت التنمية.
بالبرنــامج احلكــومي  اإلشــادةبينمــا كــان "الوفــد" األكثــر اســتخداًما للبعــد الــدعائي، حيــث 

ني الـدوليني والتقـارير االقتصـادية نحـو وإيجابياته، إضافة إلى عرض آراء اخلبراء واملحللـ
ــة لإلجــراءامعــدالت النمــو املتســارعة يف مصــ ــة ر والدعاي ــة اإلعالمي ــة والتهيئ ت احلكومي

 للمواطنني.
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  قوالب السرد املستخدمة يف املواقع اإللكترونية محل الدراسة. -6
دية املواقع اإللكترونية ): يوضح قوالب السرد املستخدمة يف معاجلة املوضوعات االقتصا6جدول رقم (

  محل الدراسة. 

قوالب  
  السرد 

اليوم   األهرام 
روسيا   الوفد  السابع

دويتشه    سي إن إن  اليوم
  اإلجمالي   فيله

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  35.4  181  16.3  7  24.1  14  17.2  15  22.4  17  60.2  74  43.5  54  تصريحات 

  30.1  154  41.9  18  39.7  23  37.9  33  32.9  25  20.3  25  24.2  30  أحداث 

  34.4  176  41.9  18  36.2  21  44.8  39  44.7  34  19.5  24  32.3  40  معلومات 

  100  511  8.4  43  11.4  58  17  87  14.9  76  24.1  123  24.3  124  اإلجمالي 

ــابق ــاءت  يتضــــح مــــن اجلــــدول الســ ــد جــ ــتخدمة، فقــ ــرد املســ ــب الســ ــبة لقوالــ ــه بالنســ أنــ
واقــع اإللكترونيــة محــل الدراســة، يليهــا "املعلومــات" "التصــريحات" يف املرتبــة األولــى يف امل

%، وهــي نســب متقاربــة، كمــا يتضــح أن 30.1بة %، وأخيــًرا "األحــداث" بنســ34.4بنســبة 
ــى تصــريحات املصــادر بنســبة ــًزا عل ــر تركي ، حيــث إن األهــرام 43.5 األهــرام كانــت األكث

وغيرها، وكذلك "اليـوم كموقع إلكتروني قومي لديه إمكانية الوصول إلى املصادر الرسمية 
وفـد" ور"وسـيا اليـوم" % ، أمـا "ال60.2السابع" كان أكثر اعتماًدا علـى التصـريحات بنسـبة  

ا "سـي إن %  على التوالي، أمـ44.8% و44.7فقد كانا أكثر اعتماًدا على املعلومات بنسبة  
شـه %، أمـا "دويت39.7إن" فقد برز االعتماد على األحداث كقالب سردي مستخدم بنسبة  

% لكــل 41.9فيلــه" فقــد اعتمــد بالنســبة نفســها علــى األحــداث واملعلومــات، وذلــك بنســبة 
  ا.منهم

  أمناط االنحياز املستخدمة يف املواقع اإللكترونية محل الدراسة.-7
لتحيز املستخدمة يف معاجلة املوضوعات االقتصادية يف املواقع  ): يوضح أمناط ا7جدول رقم (

  اإللكترونية محل الدراسة. 

اليوم   األهرام   االنحياز 
روسيا   الوفد  السابع

دويتشه    سي إن إن  اليوم
  اإلجمالي   فيله

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
منطية  
  املعاجلة

48  38.7  73  59.8  17  22.4  54  62.1  30  51.7  19  44.2  241  47.2  

  3.5  18  0  0  20.7  12  0  0  7.9  6  0  0  0  0  احلذف

نقص 
  السياق 

36  29  49  40.2  25  32.9  9  10.3  16  27.6  4  9.3  139  27.2  

  18.2  93  0  0  0  0  27.6  24  36.8  28  0  0  31.2  41  االستحسان 

  3.9  20  46.5  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  االستهجان 

  100  511  8.4  43  11.4  58  17  87  14.9  76  24.1  123  24.3  124  اإلجمالي 

املســتخدمة، فقــد جــاءت أنــه بالنســبة آلليــات االنحيــاز  يتضــح مــن خــالل اجلــدول الســابق
%، 27.2%، يليهـا "نقـص السـياق" بنسـبة  47.1بنسـبة    األولـىعاجلة" يف املرتبة  "منطية امل
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وأخيـًرا "احلـذف" بنسـبة %،  4.3%، ثم "االسـتهجان" بنسـبة  17.8ثم "االستحسان" بنسبة  
%، ويالحظ مـن اجلـدول السـابق أن آليـة االسـتهجان بـرزت يف "دويتشـه فيلـه" بنسـبة 3.5

%، وهــو مــا يرجــع إلــى اســتهجان املوقــع لإلجــراءات املتبعــة ضــد محــدودي الــدخل 46.5
اك انفجـارًا سـكانًيا سـيحول دون أي تنميـة وتقـدم، والشباب، وأنهم فئـات مهمشـة وأن هنـ

يحدث نتيجــة لتلــك اإلجــراءات وتصــرفات الدولــة ســيكون مبثابــة انفجــار وثــورة وأن مــا ســ
  ألمور بهذا الشكل.على األوضاع إذا ظلت الدولة تعالج ا

ــوم" بنســبة  كمــا يتضــح ــرزت يف "روســيا الي ــاز ب ــات االنحي ــة املعاجلــة كإحــدى آلي أن منطي
%؛ حيـث بـرز طـابع 38.7" بنسـبة األهـرام%، ثـم "59.8%، ثم "اليوم السابع" بنسبة 62.1

التنميط يف املعاجلة اإلخبارية ورصد األساليب نفسها املتبعـة، اخلاصـة بتغطيـة إجـراءات 
  الح االقتصادي.اإلص

  ثانًيا: نتائج التحليل الكيفي:
تتنــاول الدراســة يف هــذا املحــور نتــائج التحليــل الكيفــي للمضــمون، وذلــك علــى النحــو اآلتــي: 

أســباب  -والعبــارات املحوريــة املســتخدمة يف املواقــع اإللكترونيــة محــل الدراســة(أبــرز الكلمــات 
قـــع اإللكترونيـــة محـــل الدراســـة واحللـــول القضـــايا االقتصـــادية التـــي متـــت معاجلتهـــا يف املوا

القـــــــوى الفاعلـــــــة التـــــــي اســـــــتخدمتها املعاجلـــــــة الصـــــــحفية للقضـــــــايا -التـــــــي مت تقـــــــدميها
  حل الدراسة).يف املواقع اإللكترونية ماالقتصادية  

  أوًال: موقع األهرام اإللكتروني:
  أبرز الكلمات والعبارات املحورية املستخدمة يف موقع األهرام اإللكتروني:-1

جنـاح مصـر يف تطبيـق برنـامج  -(االقتصاد املصري يواصل تصدر معدالت النمو باملنطقـة
تنتهـي يف يونيـو   مصـر  –اإلصالح االقتصادي الذي تبنته على مدار األربع سـنوات املاضـية

ــامج اإلصــالح االقتصــادي ــب يف مصــر -مــن برن ــة املســتثمرين األجان احلكومــة  -عــزز ثق
دولة   25مصر من أعلى    -ًيا اقتصادًيا جريئًا وغير مسبوقاملصرية تتبنى برنامًجا إصالح

ــالم ــتوى العـ ــى مسـ ــادية علـ ــتثمار  -يف اإلصـــالحات االقتصـ ــاخ االسـ ــيط حتســـني منـ وتبسـ
يشــهد االقتصــاد املصــري  –الــدين املصــري بالنطــاق اآلمــن–ســتثمرين اإلجــراءات علــى امل

اجـع معـدالت التضـخم تر  -ومتكن مـن اسـتعادة اسـتقراره  2016تعافًيا ملحوًظا منذ عام  
 -ارتفـاع احتياطـات النقـد األجنبـي إلـى أعلـى مسـتوياته  -انخفاض الدين العام  -والبطالة

خفيـف مـن حـدة آثـار اإلصـالحات علـى ت احلماية االجتماعيـة للتعززت احلكومة مستويا
توسـيع   –احلمايـة االجتماعيـة حجـر الزاويـة    -احتواء التضـخم  –األسر منخفضة الدخل  

اإلصالح االقتصادي هو كلمة السر   -وعات القومية ومشروعات البنية التحتيةنطاق املشر
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ح فضــل قــرار يف مســيرة اإلصــالأ -يف حتســني ترتيــب مصــر مبؤشــر التتنافســية العامليــة
 25مصــر متــر بفتــرة حرجــة جــًدا خــالل الفتــرة مــا بعــد  –االقتصــادي هــو تعــومي اجلنيــه 

إتاحـة فـرص   -ود سـوق موازيـة للـدوالرواجهت حكومة السيسي مشكالت منها وجـ–يناير  
االرتقاء مبستوى اخلـدمات املقدمـة للمـواطن يف   –حتقيق التنمية املستدامة  -عمل جديدة

جذب مزيد من   -حتسني املؤشرات العامة لالقتصاد  -ان)اإلسك-النقل  -الصحة  -عليم(الت
ــة  ــة والعاملي ــة والعربي ــة باالقتصــاد امل –االســتثمارات الوطني مصــر  –صــري إشــادات دولي

صاحبة االقتصاد األسرع منًوا يف الشرق األوسط والوجهة التي يفضلها مسـتثمرو السـوق 
ا يشــار إليــه يف مصــر أصــبحت من -تصــاد املصــريداللــة علــى قــوة االق –الناشــئة  وذجــً

  اإلصالح االقتصادي).   
  أسباب قضايا االقتصاد املصري وحلولها يف موقع األهرام اإللكتروني:-2

  إلى املشكالت يف القضايا االقتصادية:  التي أدتاألسباب  
 .وجود عمالة غير منتظمة  
  يونيو. 30وقبل ثورة   2013تدهور مؤشرات االقتصاد خالل عام  
 ية واملالية املترهلة للغاية قبل وصـول الـرئيس عبـد الفتـاح السيسـي األوضاع االقتصاد

تيـاطي النقـدي إلـى إلى احلكـم، خاصـة مـا يتعلـق بالوضـع املصـريف حيـث اقتـرب االح
  مليار دوالر فقط. 13أقل مستوى له يف التاريخ، بوصوله إلى 

 .الدين املحلي الداخلي واخلارجي  
   وهـدم الـوطن، وقيـامهم بشـحن املـواطنني محاوالت اإلخوان ضرب االقتصاد املصـري

ضد البالد، وعرقلة مسيرة التنميـة، وإثـارة غضـب الشـعب املصـري عـن عمـد وجهـل، 
ات للتــدفقات النقديــة الــواردة مــن اخلــارج بطــرق ملتويــة بالتعــاون بــني وإنشــاء مســار

ى متويـــل التحركـــات اجلماعـــة والعناصـــر الهاربـــة بـــبعض الـــدول املعاديـــة للعمـــل علـــ
  ة للبالد.املناهض

  احللول:
  مــن شــركات وكيانــات اقتصــادية تــديرها بعــض  19قيــام وزارة الداخليــة باســتهداف

  إلثارية التي استهدفت ضرب االقتصاد املصرى.القيادات اإلخوانية والعناصر ا
  احلصـــول علـــى قـــروض المتصـــاص تـــداعيات األزمـــات االقتصـــادية، ودعـــم التنميـــة

  هود والتعاون بني احلكومة والشعب.  والشرائح األكثر فقًرا، وتكاتف اجل
 .احلصول على دعم من صندوق النقد الدولي واملطالبة مبساندته  
 لصرف.  تعومي اجلنيه وحترير سعر ا  
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 .تنفيذ جميع إجراءات اإلصالح االقتصادي التي أعلنت عنها احلكومة  
  القوى الفاعلة املستخدمة يف موقع األهرام اإللكتروني:  -3

  الفاعلة املستخدمة يف موقع األهرام اإللكتروني يف:متثلت القوى  
  :الرئيس عبد الفتاح السيسي

 ًدا رفضه مـا يتـردد بـأن املصـريني ال أكد أنه يراهن على املصريني يف كل قراراته، مؤك
اءات اإلصالح االقتصادي، والدليل أن ماليـني مـن املصـريني يعملـون يف يشعرون بإجر

  املشروعات القومية للدولة.  
  أكـــد أن املصـــريني يتحملـــون وال يزالـــون يتحملـــون كثيـــًرا مـــن أجـــل تطبيـــق إجـــراءات

  اإلصالح االقتصادي.
  احلكومة املصرية:

 ا كبيــًرا بــأن تســير إجــراءات اإلصــالح رام أن احلكومــأكــد خطــاب األهــ ة تــولى اهتمامــً
  االقتصادي بالتوازي مع برامج احلماية االجتماعية. 

  .قامت بدعم السلع التموينية يف مشروع املوازنة العامة للدولة  
 .زيادة املخصصات املالية اخلاصة ببرنامج تكافل وكرامة  
 وأن  يـة صـعبة ومـا زالـت يف مرحلـة التعـايف،أكد أن مصر بأكملهـا مـرت بعمليـة جراح

صــندوق النقــد ال يجامــل احلكومــة، ونســب إليهــا محاولتهــا حتســني مســتوى معيشــة 
  واطن وزيادة االستثمار.امل
  ُنســـب إليهـــا أنهـــا تعمـــل علـــى إيجـــاد وخلـــق بيئـــة جاذبـــة لالســـتثمار ورؤوس األمـــوال

إجراء إصالحات اقتصادية األجنبية، من خالل حتديث القوانني اخلاصة باالستثمار و
  وتوفير عديد من الفرص االستثمارية.

  2حتقيـق فـائض بلـغ نحـو تنفيذ إجراءات اإلصالح االقتصادي التي مكّنت الدولة من 
  مليار جنيه.

 .ُنسب إليها أنها استهدفت وصول الدعم إلى مستحقيه  
  البنك الدولي:

 ــه مصــر أمــر إيجــ ــر ســعر الصــرف الــذي اتخذت ابي وكــان محفــًزا أكــد أن قــرار حتري
  لالستثمار وداعًما للصادرات املصرية.

 .أيد قرار تخفيض الدعم ألنه أسهم يف تقليص عجز املوازنة  
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 اهتمامه بضرورة أن تقوم مصر بثالث خطوات لتسـير علـى الطريـق الصـحيح،   أوضح
هي: تقليص نسب البطالة عن طريق توفير فرص عمل يف القطاع اخلاص، واالهتمام 

  ودة، ودعم احلوكمة يف القطاع العام.بتعزيز اجل
  أشاد مبا حققته مصر من إجراءات، وأكـد أن حزمـة اإلصـالحات التـي أعلنتهـا مصـر

 م يف إنعاش االقتصاد.ستسه
  

  
  ): يوضح الكلمات والعبارات املحورية املستخدمة يف موقع األهرام اإللكتروني. 5شكل رقم (

  ثانًيا: موقع اليوم السابع اإللكتروني: 

  أبرز الكلمات والعبارات املحورية املستخدمة يف اليوم السابع:  -1
القـــرش األبـــيض ينفـــع يف اليـــوم  –(اإلصـــالح االقتصـــادي يـــؤتي ثمـــاره يف زمـــن الكورونـــا

االقتصاد   -إجراءات اإلصالح االقتصادي كانت مبثابة طوق النجاة يف ظل األزمة  -األسود
ر األجــرأ واألصــعب كــان إعــالن البنــك القــرا -املصــري يســير بقــوة علــى الطريــق الصــحيح

وزيــرة التخطـــيط تبحــث تخفيـــف آثـــار  -مي اجلنيـــهتعــو -املركــزي حتريـــر ســعر الصـــرف
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 -جهـود مكافحـة الفقـر والقضـاء علـى اجلـوع  -اإلصالح االقتصادي على محدودي الدخل
 -زيـادة الغطـاء االجتمـاعي واحلمايـة االجتماعيـة  -التجربة يف مصر حققت نتائج إيجابية

ــل  –ازات غيــر مســبوقة يف تــاريخ مصــر املعاصــرإجنــ الفجــوة يف اإلصــالح االقتصــادي قل
 -تفاؤل مبسـتقبل االقتصـاد املصـري بعـد تقريـر الصـندوق  –الدعم بني األغنياء والفقراء  

منــاخ  -اجتــذاب اســتثمارات أجنبيــة مباشــرة -الشــفافية االقتصــادية لبرنــامج اإلصــالح
حـدوث  -إستراتيجية اإلصالح االقتصادي املسـتقبلي -تراجع معدالت البطالة  -استثماري
شــهادات املؤسســات االقتصــادية الدوليــة املتتاليــة بحــق  -اوزاألزمةمصــر ســتتج -التضــخم

تزايـد معـدالت الثقـة يف   -تداعيات سلبية ألزمة كورونـاعلى االقتصـاد  -االقتصاد املصري
ملواطنني أساس العمل تخفيف أعباء ا  -انخفاض إجمالي الدين احلكومي  -السوق املصري

ــة  -احلكــومي خــالل الفتــرة القادمــة رســمية بنجــاح اإلصــالح االقتصــادي يف شــهادة دولي
  مصر على الطريق الصحيح).  -مصر

  أسباب قضايا االقتصاد املصري وحلولها يف موقع اليوم السابع اإللكتروني:
  األسباب التي أدت إلى املشكالت يف القضايا االقتصادية:

 صادي للدولةالضعف االقت  .  
 ومون بشراء سلع تفوق احتياجاتهم اإلجراءات اخلاطئة التي يتبعها املواطنون، حيث يق

  مما أدى إلى حدوث تضخم.  
   .تأخر احلكومة يف اتخاذ قرار تعومي اجلنيه  
  مشكلة الزيادة السـكانية، وتـأخر اإلصـالحات كثيـًرا، التـي كـان البـد منهـا ألنهـا أشـبه

  والفساد.  بالدواء للبيروقراطية
 ــبيل ا ــى سـ ــة، علـ ــوارد الطبيعيـ ــر يف املـ ــن الفقـ ــر مـ ــاة مصـ ــات معانـ ــب خامـ ــال، أغلـ ملثـ

  الصناعات واملعدات واآلالت مستوردة.
   .عدم وجود سياسة عمالية منضبطة  
  عدم املواجهـة لسـنوات طويلـة وتخـوف احلكومـات السـابقة خـالل الفتـرة املاضـية مـن

  اتخاذ قرارات لتطبيق اإلصالح االقتصادي.
 .وجود جتار معدومي الضمير  
  ا اجلماعــة اإلرهابيــة (يف إشــارة إلــى جماعــة اإلخــوان املســلمني) التــي ال تــوفر مناخــً

  مناسًبا للدولة؛ بل حترص على هدم جهود اإلصالح.
  الدعاية السوداء واتهام احلكومة والنظام بأنه خرب البالد من خالل حـرب الشـائعات

  املتعمدة.  
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 ماعة اإلرهابية.رب يف العمالت لصالح اجلشركات الصرافة التي تضا  
 لدوالر أمام اجلنيه.الزيادة املستمرة ل  

  احللول:  
 .املنهج العلمي والتخطيط اجليد للدولة  
  .االقتراض من البنك الدولي  
  التصدي للفساد وتشجيع إمكانيـة املسـاءلة، وتعزيـز احلوكمـة الرشـيدة، ووضـع آليـات

  ل شامل.مبتكرة للتنمية من خالل جدول أعما
 مارات.  تخفيض سعر الفائدة يف البنوك ليسهم يف زيادة االستث  
 .توفير احتياطي إستراتيجي من السلع، وتوفير سبل معيشة كرمية للمواطنني  
 .حتمل الشعب إجراءات اإلصالح احلكومي التي تنتهجها الدولة  
 .مساندة دول العالم إلجراءات اإلصالح االقتصادي التي تتبعها مصر  
 للشباب. لرئيسدعم ا  
 .هيكلة الدين العام والسيطرة عليه  
   إجراءات احلماية االجتماعية وحماية الفقراء.زيادة  
 .حتريك سعر الوقود  
  .مواجهة الرأي العام باحلقائق  
  االستصـــالح الزراعـــي، وحتســـني اخلـــدمات، ومحاربـــة اإلرهـــاب، وتنفيـــذ مشـــروعات

  اقتصادية، وتنمية الصعيد.
ســـابع ضـــوعات االقتصـــادية يف موقـــع اليـــوم التخدمة يف معاجلـــة املوالقـــوى الفاعلـــة املســـ -3

  اإللكتروني:
  الرئيس عبد الفتاح السيسي: 

  .أكد أن الشعب وقف مع الدولة وحتمل اإلجراءات  
  اتسم الدور املنسوب للرئيس السيسي باإليجابية؛ حيث أكد "اليوم السابع" أن الرئيس

لـم يوافـق الشـعب علـى إجـراءات اإلصـالح   السيسي أكد أنه كان سـيقدم اسـتقالته لـو
االقتصــادي وُيجــري انتخابــات رئاســية مبكــرة، كمــا ُنســب إليــه احلفــاظ علــى الدولــة 
والنهوض بها وجعل وضع مصر االقتصادي أفضل، كذلك ُنسب إليـه إجنـازه يف البنيـة 

  مليار جنيه. 160التحتية والقيام مبشروعات خاصة ببنية الطرق تساوي 
 مصر على وشك االنهيار.طاع الكهرباء بعد أن كانت  ضع خطة يف قُنسب إليه و  
 .ُنسب إليه إعادة بناء الثقة يف قدرة الشعب على حتقيق غد أفضل  
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  ُنســب إليــه اخلــوف علــى الدولــة، خاصــة بعــد إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي التــي مت
  .2016اإلعالن عنها يف نوفمبر  

 اصة بهم وتفاعل معهم.شارك مع الشباب يف عدد من املؤمترات اخل  
 يجاد حل قوي وجريء للمشاكل االقتصادية يف ظل تعرض الدولـة أكدت حرصه على إ

  سنوات. 3لثورتني خالل  
  البرملان املصري: 

  ُنســب إلــى البرملــان املصــري مــن خــالل صــحيفة "اليــوم الســابع" اإلشــادة بالــدور الــذي
حيـث أكـد النـواب جنـاح قامت به احلكومة من خالل إجـراءات اإلصـالح االقتصـادي،  

 اإلصالحية التي مت اتخاذها، املتمثلة يف حترير سعر الصرف.مصر يف السياسات 
  أكــد أن ثقــة املؤسســات الدوليــة يف االقتصــاد املصــري كانــت بســبب اإلجــراءات التــي

  اتخذتها احلكومة.
  أكد أن قدر اجليل احلالي حتمل إجـراءات اإلصـالح االقتصـادي، وأنـه سيسـتفيد مـن

  اإلصالح وكذلك األجيال القادمة. هذا
  علــى ضـرورة الرقابــة علـى األســعار وضــبط حلقـات التوزيــع بـني الوســطاء حتــى شـدد

  تصل للمستهلك بشكل أنسب.
  البنك الدولي:

 :ُنسب إليه اإلشادة مبا قامت به مصر من إجراءات، وذلك حيث  
  أعلن البنك الدولي أن معدالت النمـو يف مصـر ال تـزال قويـة رغـم االضـطرابات التـي

  .تسببت فيها جائحة كورونا
  كان ناجًحا. 2016أن برنامج اإلصالح االقتصادي الذى نفذته مصر منذ عام  
  2020أكد أن مصر تعد الدولة العربية الوحيدة التي حتقق منًوا اقتصادًيا خالل.  
 ــد أكــد أن اإلصــالح ات املاليــة التــي أجنزتهــا احلكومــة، مثــل قــانون االســتثمار اجلدي

  املستثمرين، وأسهمت يف رفع اإلنتاجية.ومبادرة دعم القطاع اخلاص، عززت ثقة  
  محافظ البنك املركزي: -طارق عامر 

  ا علـى الصـعيد أكد أنه بفضل اإلجراءات التي اتخـذتها احلكومـة حققـت مصـر جناحـً
  االقتصادي.  

 لبنك املركزي يستهدف احلفـاظ علـى مسـتوى األسـعار واسـتهداف مسـتويات أكد أن ا
  مناسبة من التضخم.

   .أكد محاوالته املستمرة للحفاظ على قيمة اجلنيه  
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  أكد أن دور البنك املركزي يف املشـروعات القوميـة يتمثـل يف مراجعـة تلـك املشـروعات
 من حيث اجلدوى ومناسبتها والقروض املستهدفة.

  

  
  وني.) يوضح أبرز الكلمات والعبارات املحورية املستخدمة يف موقع اليوم السابع اإللكتر6( شكل رقم

  

  ثالًثا: موقع الوفد اإللكتروني:
  الوفد اإللكتروني: أبرز الكلمات والعبارات املحورية املستخدمة يف موقع

ــا إال أنــه ال -(قيــادة اقتصــادية رشــيدة  يــزال االقتصــاد رغــم أزمتــه احلاليــة بســبب كورون
احلكومـة ذكيـة يف اللجـوء لالقتـراض مـن  -سـتعبر مصـر األزمـة -صامًدا بل ويحقق النمو

برنـامج االقتـراض احلـالي   -قرض الصندوق لن يؤثر على املـواطن  -صندوق النقد الدولي
إلصالح النقدي وليس له عالقة مبا يخص املواطن ولن يؤثر فني ومالي وليس له عالقة با

هنـاك   -تصاد املصري هش ملـا متكـن مـن الوقـوف أمـام األزمـة احلاليـةإذا كان االق  -عليه
إشــادة سياســية وبرملانيــة بطلــب حصــول مصــر علــى القــرض مــن  -أزمــة ســيولة يف العــالم

االقتصــادي يتغلــب علــى  اإلصــالح –طلــب مصــر يؤكــد الثقــة يف االقتصــاد -البنــك الــدولي
 –جنـي ثمـار اإلصـالح االقتصـاديبشائر اخليـر و  -التضخم واألرقام تؤكد تعايف االقتصاد

ــاعي ــد االجتمـ ــل البعـ ــم تتجاهـ ــادي لـ ــالح االقتصـ ــراءات اإلصـ ــم  2019-إجـ ــة موسـ بدايـ
حتمل فيها املصريون الكثير مـن األعبـاء بكـل شـجاعة وتضـحية لتنطلـق مسـيرة   -احلصاد

تشــهد الــبالد طفــرة غيــر مســبوقة يف تــدعيم البنيــة  –يــة يف كــل املجــاالتالتنميــة احلقيق
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يتعــافى االقتصــاد بشــكل يلمســه  -واملرافــق واخلــدمات لتنطلــق مشــروعات قوميــةالتحتيــة 
حتقيــق منظومــة التــأمني الصــحي لتشــمل اجلميــع  -املــواطن وتشــهد لــه املؤشــرات العامليــة

ي وتفعيل أحدث األساليب التكنولوجية يف انطالقة التحول الرقم  -وإصالح مسيرة التعليم
لتصـبح مصـر  -معجـزة اقتصـادية  -ال تعرف الهزميةأمة    -إجنازات عاملية  -كل املؤسسات

سنوات من اآلن شهدت البالد تراجًعا كبيًرا يف خطط النمـو وتعطـيًال   5قبل    -بلًدا ناجًحا
  كامًال لالقتصاد).

  قع الوفد اإللكتروني:أسباب قضايا االقتصاد املصري وحلولها يف مو
  ة:األسباب التي أدت إلى املشكالت يف القضايا االقتصادي

  ضــعف البنيــة التحتيــة، وكــذلك التضــخم االقتصــادي والســكاني، واالخــتالالت املاليــة
  التي أصابت االقتصاد املصري.  

  زيادة الطلب علـى السـلع واخلـدمات دون أن يقابلهـا زيـادة يف إنتـاج السـلع واخلـدمات
  تلبي ما زاد من الطلب، وانخفاض القوة الشرائية.  التي

 ية.انخفاض قيمة العملة املحل  
 .االنهاك الذي أصاب االقتصاد املصري بسبب الثورات التي حدثت يف مصر  
 .البطالة ومشكلة العشوائيات والزيادة السكانية  

  احللول اخلاصة باملشكالت االقتصادية:
  ا طـويًال قبـل التحلي بالصبر ألن إجـراءات اإلصـالح االقتصـادي صـعبة وتسـتغرق وقتـً

  أن يظهر أثرها اإليجابي.
 ا إلـى جنـب مـع أجنـدة توفير بر امج احلمايـة االجتماعيـة املتنوعـة والقويـة لتسـير جنبـً

  اإلصالح االقتصادي.
  تــوفير أغذيــة مدفوعــة وبرنــامج تكافــل وكرامــة للمســاعدات املاليــة وبــرامج اإلســكان

  االجتماعي.
 من السـكان تقـل أعمـارهم 65كيز على ثورة مصر من املوارد البشرية، حيث إن  التر %

  ا وهم مصدر قوة.عامً  40عن  
 .تطوير الثورة البشرية والتركيز على قضايا الصحة والتعليم  
 .تعزيز دور النساء والشباب يف احلكومة ومجال االقتصاد واألعمال  
 رية.مشاركة السيدات يف األنشطة االقتصادية والتجا  
  ــى املشــاركة يف منــو ــي املباشــر وتشــجيع القطــاع اخلــاص عل جــذب االســتثمار األجنب

  صاد الوطني.االقت
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 .القضاء على البيروقراطية  
  ،تنفيذ إصالحات وخطـط للنهـوض بالبنيـة التحتيـة وغيرهـا مـن املشـروعات التنمويـة

 وكذلك مساندة املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
  القطاع اخلاص وجعل املناخ أكثر مرونة.فتح األبواب أمام  
 .تنفيذ الدعم للمبادرات االقتصادية  
 رأي العام.اإلعالم وتهيئة ال  

  القوى الفاعلة املستخدمة يف معاجلة القضايا االقتصادية يف موقع الوفد اإللكتروني:  
  احلكومة:

  أكــد اخلطــاب الصــحفي لصــحيفة "الوفــد" أن احلكومــة اختــارت الطريــق األصــعب يف
معاجلة التحديات االقتصادية التي متر بهـا مصـر، ومتثلـت األدوار املنسـوبة للحكومـة 

   املصرية يف:
  ــدول إال أن مصــر ــب اقتصــاديات ال ــذي أصــاب أغل ــرغم مــن التضــخم ال ــى ال ــه عل أن

اتخذت خطوات قد يراها البعض صعبة إال أنها باتت ضـرورة ملحـة لوضـع االقتصـاد 
  الصحيح.املصري على الطريق  

  ــى قــوة االقتصــاد املصــري ــى احلكومــة حرصــها عل كمــا نســب اخلطــاب الصــحفي إل
السنوات األخيرة، ومطالبتها بالتحرك لرفع املعاناة عن واملكتسبات التي حققها خالل  

  كاهل املواطنني.
  اإلعالم:

  ا، وكانـت إحـدى القـوى الفاعلـة أكد خطاب "الوفد" أن وسائل اإلعالم لعبـت دورًا مهمـً
ا الت ي اتسم دورها باإليجابية، حيث أكد اخلطاب الصحفي أن اإلعالم لعـب دورًا مهمـً

  االقتصادي وأنه أسهم يف تهيئة الرأي العام. يف التسويق خلطوات اإلصالح
  كما اتسم الدور املنسوب لوسائل اإلعالم بأنه قام بطمأنـة املـواطنني بعـد القلـق الـذي

صـالح االقتصـادي واإلصـالحات الهيكليـة أصاب بعض اجلماهير نتيجة إجـراءات  اإل
ى عـن بعـض يف مجاالت الصناعة وبيئـة  االسـتثمار والتصـدير، ورفـع الـدعم التـدريج

اخلدمات التـي تقـدمها الدولـة مثـل الكهربـاء واملحروقـات، وأن احلكومـة واسـتخدمت 
  اإلعالم االقتصادي لتهيئة الرأي العام وطمأنة الناس وإعدادهم ملواجهة األزمات.

  كما أكد خطاب "الوفد" أن اإلعالم شريك أساسي يف التمهيـد للخطـط اإلسـتراتيجية
ا، وأن اإلعالم داعم إلبراز مؤشرات حتسني األزمة، كمـا وشرحها وإبراز أهم معطياته

 حّث املواطنني على حتمل املسئولية والصبر.
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  املستخدمة يف موقع الوفد اإللكتروني.) يوضح الكلمات والعبارات املحورية 7شكل رقم (

  :CNNرابًعا:موقع سي إن إن 

  :CNNأبرز الكلمات والعبارات املحورية املستخدمة يف  
عاد صندوق النقد الدولي لتصدر   -ذا تعود مصر إلى صندوق النقد الدولي مرة ثانية؟(ملا

اد بالدهـا اقتصـ  -طلبت احلكومة حزمة مالية من الصـندوق  -الشهد االقتصادي يف مصر
 -لديه القدرة واملرونة للتعامل مع فيروس كورونا مـن خـالل مجموعـة إجـراءات مت وضـعها

خفــاض األســعار هنــاك طبقــة مــن الشــعب تعــاني وهــم السيســي يؤكــد أنــه بــالرغم مــن ان
املوازنـــة اجلديـــدة تســـعى  -محـــدودو الـــدخل خـــالل فتـــرة اإلصـــالح االقتصـــادي الصـــعبة

ــاس وتعويضــهم ــدين العــاماحل -ملســاعدة الن ــى ال ــاز  -كومــة اســتطاعت الســيطرة عل اجله
ية احلكومــة لــن تســمح بعــودة األوضــاع االقتصــاد -اإلداري سيشــهد حركــة ترقيــات جديــدة

الــوزارة ســتعمل علــى تنظــيم ملتقيــات  –خفــض معــدالت البطالــة -الصــعبة مــرة أخــرى
ــف والصــناعات الصــغيرة ــذوي االحتياجــات اخلاصــ -للتوظي ــل ل ــوفير عم ــى ت ــل عل ة العم

مصـر توقـع اتفاقيـات يف  –خفض أسعار الفائدة ملـا قبـل تعـومي اجلنيـه  –ومتحدي اإلعاقة
قنــاة  -األدنــى لألجــور بجميــع مؤسســاتهامصــر بصــدد رفــع احلــد  -مجــال الــنفط والغــاز

صـندوق النقـد يوافـق علـى صـرف آخـر قـرض   -السويس حتقق أعلى إيرادات يف تاريخها
"فيـتش" يرفـع   –الوقـود بالكامـل يف هـذا املوعـد  مصر ستلغي دعم  -مليار دوالر  2ملصر ب

ــنيف االئتمـــاني ملصـــر ــتح ذراعيهـــا لالســـتثمارات –التصـ حتســـن املؤشـــرات  –مصـــر تفـ
تعتزم وزارة املالية املصرية بدء جولة ترويجيـة   -صادية رغم ضغوط االقتصاد العامليةاالقت

 -ســواق آســيايف دول اخللــيج مطلــع شــهر فبرايــر يف إطــار التــرويج لطــرح ســندات يف أ
دفعـــوا ثمـــن  -2018املصـــريون بطـــل -% يف ديســـمبر11التضـــخم يف مصـــر يتراجـــع لــــ 
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د املصـري بـالتزامن مـع برنـامج اإلصـالح حتسـن مؤشـرات االقتصـا  -اإلصالح االقتصادي
ا لإلصـالح االقتصـادي   -اإلصـالح االقتصـادي اجلـريء  -االقتصادي نفـذت مصـر برنامجـً

  .أشادت به جميع املؤسسات الدولية)
  أسباب قضايا االقتصاد املصري وحلولها يف موقع "سي إن إن" اإللكتروني:

  ادية:األسباب التي أدت إلى املشكالت يف القضايا االقتص
  .التضخم وعدم السيطرة على ارتفاع األسعار  
 .البطالة  
  مليون مواطن. 100عدد السكان الكبير الذي يصل إلى  
   الشئون املصرية بالسـلب ومهاجمـة احلكومـة املصـرية محاولة بعض الدول التدخل يف

  والتآمر ضدها.
  .االتهامات املوجهة ملصر بإهدار املال العام  
 نبية مباشرة بسبب البيروقراطية.عدم وجود استثمارات أج  
 .الدعم احلكومي للوقود والطاقة  

  احللول من وجهة نظر موقع "سي إن إن":
  النقــد الــدولي الحتياجهــا مســاندة ماليــة ولــدعم احلصــول علــى قــروض مــن صــندوق

  املوازنة العامة وميزان املدفوعات.
 ــ ــيض ال ــة، وتخف ــيض عجــز املوازن ــات والصــدمات لتخف ــع األزم ــل م ــام، التعام دين الع

وتكــوين احتياطــات دوليــة كافيــة مــن النقــد الــدولي األجنبــي قــادرة علــى الــدفاع عــن 
  رة واملرونة للتعامل مع األزمات.استقرار األوضاع النقدية واملالية، والقد

 .خفض أسعار الفائدة األساسية لدى البنوك  
 .دعم املشروعات الناشئة  

 :CNNا االقتصادية يف موقع سي إن إن القوى الفاعلة املستخدمة يف معاجلة القضاي
  الرئيس عبد الفتاح السيسي:

 ن" بـالرئيس اتسم الـدور املنسـوب للـرئيس السيسـي باإليجـابي، حيـث أشـاد "سـي إن إ
السيسي لتحمله تبعات ما وصفه املوقـع بــ "اإلصـالح االقتصـادي اجلـريء"، وأنـه دعـا 

  رار دفع مسيرة التنمية.الشعب املصري إلى العمل والتحمل وبذل اجلهد، واستم
  نســب إليــه رفــع املعانــاة عــن كاهــل املــواطنني، مؤكــًدا أنــه علــى الــرغم مــن العمــل علــى

طبقة من الشعب تعاني، كما ُنسب إليه  السعي لتحسـني   خفض األسعار؛ إال أن هناك
  األوضاع االقتصادية التي شهدتها يف الفترة األخيرة.
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 لالنتقاد من أجل اخلراب وليس اإلصالح، مؤكـًدا  اتهم الدول املعادية ملصر أنها تسعى
ا   90أنه لو حصـل علـى دخـل تلـك الدولـة التـي تهـاجم مصـر (دخلهـا   تريليـون) مقارنـً

وبــني مصــر مــن حيــث عــدد الســكان، لتحولــت مصــر لعــروس، علــى حــد وصــف  بينهــا
  الرئيس كما جاء على موقع "سي إن إن".

  صندوق النقد الدولي:
 أنـه أداة متويـل سـريع، اسـتهدف زيـادة مرونـة الـدعم املـالي أسندت إليـه "سـي إن إن "

ودعــم ملصــر مــن خــالل اقتراضــها مــن صــندوق النقــد الــدولي، كمــا أشــاد مبصــر، 
إجـــراءات اإلصـــالح االقتصـــادي التـــي قامـــت بهـــا، كمـــا طبـــق سياســـات املســـاعدات 

 الطارئة.
  

  
  

  ن إن اإللكتروني.): يوضح الكلمات والعبارات املحورية يف موقع سي إ8شكل رقم (

  اإللكتروني:  RTخامًسا: موقع روسيا اليوم 

  :  RTأبرز الكلمات والعبارات املحورية املستخدمة يف روسيا اليوم 
مصـر جنحـت يف تطبيـق   -2020(الدولة الوحيدة التي ستنمو اقتصادًيا يف املنطقـة عـام  

ا ضـمن    من املتوقع احـتالل مصـر املركـز السـادس  -برنامج اإلصالح االقتصادي  18عامليـً
أشـاد صـندوق النقـد الـدولي بـاإلجراءات   -2020دولة فقط ستشهد منًوا اقتصادًيا عام  
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احلكومة املركزية والبنك املركـزي ينفـذان   –اآلثار االقتصاديةالتي تتخذها الدولة الحتواء  
أن  االقتصـاد املصـري ينمـو بـالرغم مـن –بفاعلية تدابير الحتواء اآلثـار االقتصـادية للوبـاء

هنــاك احتمــاالت كبيــرة ألن يشــهد االقتصــاد العــاملي هــذا العــام أســوأ ركــود منــذ الكســاد 
جنـاح   -2008ل األزمة املالية العامليـة عـام  متجاوًزا ما شهده من خال  1930الكبير عام  

ــامج اإلصــالح االقتصــادي ــة  -برن يواصــل االقتصــاد املصــري وبشــهادة املؤسســات الدولي
اإلدارة  –فاقه املستقبلية األسـس والقواعـد االقتصـادية السـليمةاحلفاظ على استقراره وآ

اد ولتحسني الوضع إجراءات قاسية إلصالح االقتص  -حتسني سوق العمل  -الفعالة للديون
 -تقلـيص عجـز املوازنـة-اتفاق أولي بني صندوق النقـد الـدولي ومصـر  -االقتصادي للبالد

تردد كثيًرا فعلى مدى سنوات   –القتصادالسيسي لم يتردد التخاذ إجراءات لوقف تدهور ا
ا ارتفــــاع  -طويلــــة يف اتخــــاذ اإلجــــراءات لكــــن مصــــر ســــتبدأ يف تلــــك اإلجــــراءات حاليــــً

ثقـة املسـتثمرين األجانـب يف   -لنقدي من الدوالر أمر مبشر القتصاد الـبالداالحتياطىي ا
ت الصـعبة التنميـة املسـتدامة وحـدها الكفيلـة باسـتمرار تـدفق العمـال  -االقتصاد املصري

اجلنيــه املصــري يســجل مســتويات  -الــدوالر يتراجــع أمــام اجلنيــه-واالزدهــار احلقيقــي
  قياسية). 

  ري وحلولها يف موقع روسيا اليوم:أسباب قضايا االقتصاد املص-2
 األسباب التي أدت إلى املشكالت يف القضايا االقتصادية:

   يـة التـي عرفتهـا السـاحة بـالتغيرات اجلذر  2013تأثر االقتصاد املصري ما بعد عام
  السياسية املصرية، واملرور بفترة تعد األصعب منذ خمسني عاًما.

 .االضطرابات السياسية واألمنية  
   الدين العام املصري يف الفتـرة التـي تـولى فيهـا الـرئيس املعـزول محمـد مرسـي ارتفاع

  بحكومة قادها هشام قنديل بعد استقالة كمال اجلنزوري.
 وتضرر السياحة وارتفاع أعداد السكان حتت خط الفقر.    تراجع االستثمارات  
 .التراجع احلاد يف احتياطات النقد األجنبي  

  بالقضايا االقتصادية:احللول اخلاصة 
 .تنفيذ البرنامج بنجاح مع صندوق النقد الدولي  
 .حتقيق مسار اإلصالح الشامل وحتقيق التنمية املستدامة  
  للمواطنني.حتسني مستوى املعيشة وجودة احلياة  
 .االستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها االقتصاد املصري  
 الية.حتقيق االنضباط واحلوكمة واملستهدفات امل  
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  إحكــام الرقابــة علــى الصــرف، وضــمان عــدم جتــاوز االعتمــادات املاليــة املقــررة، ورفــع
  كفاءة اإلنفاق العام، وحتقيق معدالت النمو.

  مليار دوالر من الصندوق.  12بقيمة   2016حصول القاهرة على قرض عام  
 يـدة زيادة االستثمارات احلكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية لتوفير فرص عمـل جد

ــة  ــدمات املقدمـ ــاء باخلـ ــوردين، واالرتقـ ــاولني واملـ ــتحقات املقـ ــداد مسـ ــافية، وسـ وإضـ
  للمواطن.

 .إعادة بناء الثقة وحماية األسر الفقيرة  
 القتصــادية، وتقــدمي الــدعم املــالي للشــركات خلــق فــرص عمــل، وحتســني الفــرص ا

  متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة.
 .مواصلة جهود التنمية يف سيناء  

  :RTوى الفاعلة املستخدمة يف معاجلة القضايا االقتصادية يف موقع روسيا اليوم الق
  الرئيس عبد الفتاح السيسي:

 د "روســيا اليــوم" أنــه لــم اتســم الــدور املنســوب للــرئيس السيســي باإليجــابي، حيــث أكــ
ــدهور االقتصــاد يف  ــك لوقــف ت ــردد يف اتخــاذ إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي، وذل يت
الــبالد، وأن كــل القــرارات الصــعبة التــي تــردد كثيــرون يف اتخاذهــا، اتخــذها هــو علــى 

 1977ولـة حقيقيـة لإلصـالح كانـت عـام  مدار السـنوات املاضـية، مؤكـًدا أن أول محا
  نها نتيجة لردة فعل املواطنني وخوًفا من ردود أفعالهم.  وأنه مت التراجع ع

  ا إياهـا لترشـيد ُنسب إليه إشـادته بـاملرأة املصـرية واصـًفا إياهـا بــ "العظيمـة" مخاطبـً
  استهالك املياه والكهرباء.

 قتصـــادي أنـــه اتخـــذ قـــرارات كمـــا ُنســـب إليـــه بعـــد انتهـــاء مـــدة برنـــامج اإلصـــالح اال
ــدولي، وأن مصــر أصــبح  وإجــراءات صــارمة وصــائبة بشــأن قــرض صــندوق النقــد ال

ا بفضـــل اإلجـــراءات التـــي اتخــذها الـــرئيس السيســـي وحققـــت منـــًوا  اقتصــادها قويـــً
  اقتصادًيا.

  صندوق النقد الدولي:
  اتسم الدور املنسوب لصـندوق النقـد الـدولى باإليجـابي، حيـث أشـادت املـديرة العامـة

مبــا نفذتــه مصــر مــن خطــوات لصــندوق النقــد الــدولي "كريســتني الجــارد" مــؤخًرا 
إصالحية حقيقيـة، وأنهـا تعـد شـهادة ثقـة مـن كبـرى املؤسسـات الدوليـة، كمـا أكـد أن 

صرف املرن هي ركيزة لتحقيق االستقرار السياسات النقدية واملالية الرشيدة وسعر ال
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االقتصادي الكلي وتعزيـز صـالبة مصـر يف مواجهـة الصـدمات اخلارجيـة، كمـا أُسـند 
 مصر يف عدد من املشروعات.  إليه مساندة 

  

  
  ): يوضح الكلمات والعبارات املحورية يف موقع روسيا اليوم اإللكتروني.9شكل رقم (

  اإللكتروني:  DWسادًسا:موقع دويتش فيله 

  : DW أبرز الكلمات والعبارات املحورية املستخدمة يف دويتش فيله
توى املعيشـة املتـردي لغالبيـة (لم تفلح مكاسب االقتصاد املصري اجلديـدة يف حتسـني مسـ

 أبرز عيوب السياسة االقتصادية التي تتبعها احلكومـة حيـث إنهـا ال تركـز علـى  -املصريني
تراجـع مسـتوى  -يف وقـت تتراجـع فيـه القـوة الشـرائية ألكثـر مـن ثلثـي املصـريني  -الشباب

ت خـط مصريون يعيشـون حتـ  -زاد الطني بلة معدالت التضخم املرتفعة  -الرواتب واألجور
ا مصــرًيا يف الشــهر، أي مــا يعــادل  500الفقــر مبســتوى دخــل يقــل عــن  دوالرًا  30جنيهــً

مت اسـتقطاب   -تدني مسـتوى الـدخل وارتفـاع نسـبة البطالـة  -عدد الفقراء ازداد  -بالشهر
أعــداد ال بــأس بهــا مــن الشــباب يف املشــروعات القوميــة ويف مقــدمتها العاصــمة اإلداريــة 



 

                3601 

النــووي ومشــروعات حقــول الغــاز والطاقــة الكهربائيــة وتطــوير اجلديــدة ومشــروع الضــبعة 
ميكـن أن   -نبلـة موقوتـةتـدني مسـتوى املعيشـة يشـكل ق  -مخـاطر الفقـر والبطالـة  -الطرق

يالحـظ املتـابع التغنـي والفخـر بشـكل يـومي –تنفجر مظاهرات واحتجاجات يف أي حلظة  
رغـم   -سـتثمارات األجنبيـةزيـادة تـدفق اال  –بإجنازات الرئيس السيسي وحكومته اجلديدة

استمرار الوعود بتحسني مستوى حياة غالبية املصـريني علـى حسـاب مـا مت مـن سياسـات 
حتتاج مصر إلى استيعاب مستدام للعمالة التـي تشـكل مشـكلة خطيـرة   -اديإصالح اقتص

املسـاعدات   -بطالـة الشـباب متنـع نهضـة االقتصـاد وتهـدد النظـام  -تهدد اسـتقرار الـبالد
جيـوب املصـريني  -السخية بعد ثورة يناير أدت إلى استقرار نسبي للجنيه املصـريالعربية  

تعـومي اجلنيـه وارتفـاع األسـعار أيـام   -النـاس  حتسني سعر اجلنيـه ال يحسـن معيشـة-تفرغ
 -مؤيدو السيسي ينفضون من حوله  -حتذيرات من ثورة جياع  -صعبة يف انتظار املصريني

األوضـاع االقتصـادية الصـعبة يف   -م قنبلـة موقوتـة؟تعومي اجلنيه فرصة للنهـوض مبصـر أ
  املبالغة يف التقشف).  –مصر تؤرق جميع الفئات  

  :DWقتصاد املصري وحلولها يف موقع دويتشه فيله  أسباب قضايا اال-2
  األسباب التي أدت إلى املشكالت يف القضايا االقتصادية:

 .تراجع مستوى الرواتب واألجور  
 .ارتفاع معدالت التضخم  
   .معيشة املصريني حتت خط الفقر  
  .االقتصاد املأزوم بسبب تفشي البطالة  
 يرة يف مجاالت الطاقة والنقل. حشد أموال محلية وأجنبية لتنفيذ مشاريع كب  
 .االحتكار  
  اإلدعاء بعمل مشروعات، حيث (التأكيد الدعائي اململ) من خالل املعنيني يف السـلطة

  يع الصغيرة واملتوسطة والناجحة.بأنهم يحاولون تعميم جتربة املشار
  ومتعـدد الفشل وعدم تقدير املعنيني يف السلطة ألهمية النصوص االقتصادي املتـوازن

  املوارد دون خلل وتشوهات هيكلية.
   .النمو السكاني الذي يلتهم التنمية ويغذي التطرف  
 .األزمة املالية واالقتصادية التي تسبب بها مبارك 
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 DW:لة املستخدمة يف معاجلة املوضوعات االقتصادية يف موقع  أبرز القوى الفاع-3
  الشباب:

  ــيهم أنهــم يعيشــون يف مســتوى ــرز عيــوب السياســات ُنســب إل ــردي، وأن أب معيشــي مت
االقتصــادية التــي تتبعهــا احلكومــة أنهــا ال تركــز علــى مشــروعات الشــباب، وأن نســب 

املشروعات القومية، وأن تلـك البطالة بينهم عالية، وأنه يتم استقطاب أعداد منهم يف  
  املشروعات لن يستمر العمل بها كثيًرا حيث تقتصر على فترة اإلنشاء.

 كد "دويتش فيله" إنسـداد اآلفـاق أمـام مسـتقبلهم ومسـتقبل أبنـائهم، وأن الوعـود كما أ
احلكومية زائفة فيما يتعلق بالشباب، فال يوجد دعم للمشروعات الصغيرة واملتوسطة 

  ا أن الدولة ال تقوم بتدريبهم تدريًبا مهنًيا.واملبدعة، كم
 ق العمـل، التـي ال تسـتوعبهم أكد "دويتش فيله" أن مليون شاب يتدفقون سنوًيا إلى سو

ا، وأن هجــرتهم الداخليــة تــؤدي إلــى توســيع املنــاطق العشــوائية وأحيــاء الصــفيح  أيضــً
نـه يـتم تهميشـهم حول املدن، وأن بطالة الشباب متنـع النهضـة وتهـدد نظـام احلكـم، وأ

بشكل كبير، وأن البرملـان لـم يصـدر أيـة تشـريعات أو يفـرض قـوانني تراعـي متطلبـات 
ملصري، وأن احلكومة ال تسعى إلـى تأسـيس مشـروعات صـغيرة أو متوسـطة الشباب ا

  حتى ال تنافس أعمال "حيتان املال واألعمال".
  الشعب:

 ــفافية ال ــة الشـ ا ملنظمـ ــً ــه وفقـ ــاد، وأنـ ــود فسـ ــن وجـ ــاني مـ ــام يعـ ــة عـ ، ويف 2013دوليـ
% مـن الــذين حصـلوا علــى آرائهـم أن الفســاد مشـكلة كبيــرة يف 80اسـتطالع رأي أكــد 

% من هؤالء اضطروا لدفع الرشوة مـن أجـل إجنـاز معـامالتهم، 39ع العام، وأن  القطا
وأن مكاسب االقتصـاد تالحـق "ماللـيم" غالبيـة النـاس، وأن مسـتوى األجـور والرواتـب 

صـــر، وأن إجـــراءات اإلصـــالح االقتصـــادي لـــم تـــؤت ثمارهـــا، وأن تراجـــع كثيـــًرا يف م
ه قد يقـوم باالحتجـاج يف أي وقـت املواطن هو من يتحمل ويعيش حتت خط الفقر، وأن

 نتيجة معاناته املستمرة.
  احلكومة املصرية:

  ُنسب إليها أنها تبدو مترهلة وعاجزة بسـبب البيروقراطيـة والفسـاد اإلداري، وأنهـا ال
ات ملكافحــة الفســاد، كمــا ُنســب إليهــا أنهــا اتبعــت إجــراءات وسياســات تتخــذ إجــراء

كومي ألسعار السلع واخلدمات العامة وزيادة تقشفية صارمة تقود إلى رفع الدعم احل
ــن يتــابعون الوضــع ويتغنــون ويتفــاخرون بشــكل يــومي  ــاء، وأن هنــاك م أســعار الكهرب
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جعلـت املصـريني ميـرون بأيـام   بإجنازات الـرئيس، وأن تعـومي اجلنيـه وارتفـاع األسـعار
  صعبة بسبب احلكومة.

  
  

  املحورية املستخدمة يف موقع دويتشه فيله اإللكتروني.): الكلمات والعبارات 10شكل رقم (
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  ثالًثا: نتائج الدراسة امليدانية للجمهور:

 أسباب متابعة القضايا االقتصادية من وجهة نظر املبحوثني:-1
 

 
 

 أسباب متابعة اجلمهور للقضايا االقتصادية.) يوضح 11شكل رقم (
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اجلمهور نحو بعض القضايا التي تخص اإلصالح االقتصادي يف مصر  اجتاهات  -8
 واإلجراءات اخلاصة به: 

  
  ): يوضح اجتاهات اجلمهور نحو إجراءات اإلصالح االقتصادي: 8جدول رقم (

أمامك عدد من العبارات حدد وجهة نظرك  
  ابه

  درجة املوافقة
    اإلجمالي

  الوزن
  النسبى 

  متوازن  مؤيد
  معارض   (محايد) 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

القتصادي للحكومة مخطط بشكل  األداء ا

  علمي وسليم 
71  17.8  217  54.3  112  28  400  100  63.25  

  75.916  100  400  12.8  51  46.8  187  40.5  162  إجراءات اإلصالح االقتصادي قاسية 

قتصاد التي تطرحها الصحف تتعلق  قضايا اال

  باملاضي وال تفيد الواقع املعاصر 
69  17.6  137  34.3  194  48.5  400  100  56.25  

قضايا وموضوعات تتناول مشكالت االقتصاد 

  املصري وتقترح حلوًال لها
134  33.5  157  39.3  109  27.3  400  100  68.75  

الصحف تتطرح أرقاًما دون تفسير للقارئ  

  عن معناها 
99  24.8  153  38.3  148  37  400  100  62.583  

ال ميكن حتسني االقتصاد املصري إال بخطة 

  األجلطويلة 
251  62.8  100  25  49  12.3  400  100  83.516  

شهدت األوضاع االقتصادية الكثير من  

التحسن نتيجة تنفيذ إجراءات اإلصالح  

  االقتصادي 

173  43.3  147  36.8  80  20  400  100  74.416  

ت اإلصالح االقتصادي انعكست إجراءا

  بالسلب على أوضاع املواطنني
177  44.3  155  38.8  68  17  400  100  75.75  

شروط البنك الدولي مجحفة وأضرت بوضع 

  مصر االقتصادي 
113  28.3  248  62  39  9.8  400  100  72.83  

الفساد االقتصادي يف العالم كله وليس مصر 

  فحسب
211  52.8  131  32.8  58  14.5  400  100  79.416  

تبني الدولة للمشروعات القومية أسهم بشدة 

  االقتصادي يف إصالح الوضع 
154  38.5  163  40.8  83  20.8  400  100  72.58  

الغالء وارتفاع األسعار سينتهي بانتهاء  

  إجراءات اإلصالح االقتصادي 
152  38  135  33.8  113  28.3  400  100  69.91  

ي كان البد من االقتراض من البنك الدول

  حتى تنهض مصر من أزمتها االقتصادية 
77  19.3  187  46.8  136  34  400  100  61.75  

مشروع اإلسكان االجتماعي ال يصلح للشباب  

  ألن ثمن الوحدات مرتفع نسبًيا 
205  51.3  133  33.3  62  15.5  400  100  86.083  
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أنـه فيمـا يتعلـق باجتاهـات اجلمهـور نحـو القضـايا االقتصـادية   يتضح من اجلدول السابق
، أن عبــارة 2016عـام  وإجـراءات اإلصـالح االقتصــادي التـي انتهجتهـا احلكومــة املصـرية

"العالوة الدورية التي أعلن عنها الرئيس ال تناسب غالء األسعار" حـازت أعلـى وزن نسـبي 
ني عينـة الدراسـة بـأن العـالوة الدوريـة %، وهو ما يعني أعلى اتفاق بـ86.58وذلك بنسبة  

ة % مــن أفــراد اجلمهــور أن العــالو66.8ال تتناســب مــع غــالء األســعار وزيادتهــا، كمــا أكــد 
%  7الدوريــة التــي أعلــن عنهــا الــرئيس السيســي ال تتناســب مــع غــالء األســعار، بينمــا أكــد 

  سعار.فقط من أفراد عينة الدراسة أن العالوة الدورية تتناسب مع زيادة األ
كما يتضح أن عبارة "زيـادة املعاشـات تتناسـب مـع زيـادة األسـعار" حـازت أقـل وزن نسـبي،  

ــادة  %، ممــا يعنــي53.33وذلــك بنســبة  ــى أن زي ــة الدراســة عل أقــل اتفــاق مــن أفــراد عين
% علـى أن زيـادة املعاشـات 14.3املعاشات تتناسب مع زيادة األسـعار، حيـث وافقـت نسـبة  

ــادة األســع ــع زي ــد تتناســب م ــا أك ــة رفضــهم لكــون زيــادة 54.3ار، بينم ــراد العين ــن أف % م
  املعاشات تتناسب مع زيادة األسعار.

خطة اإلصالح االقتصادي ملصر أسهمت يف  

  جلب االستثمارات األجنبية 
204  51  145  36.3  51  12.8  400  100  79.41  

بسعر تعومي اجلنيه أسهم يف حدوث أزمة 

  صرف الدوالر 
264  66  108  27  28  7  400  100  86.33  

حزمة اإلجراءات االجتماعية التي أعلنت  

عنها احلكومة خففت من آثار اإلصالح  

  االقتصادي 

92  23  214  53.5  94  23.5  400  100  66.5  

نها الرئيس ال  العالوة الدورية التي أعلن ع

  تناسب غالء األسعار 
267  66.8  105  26.3  28  7  400  100  86.58  

  53.33  100  400  54.3  217  31.5  126  14.3  57  زيادة املعاشات تتناسب مع زيادة األسعار 

حد اإلعفاء الضريبي لم يكن من املفترض  

  زيادته 
179  44.8  173  43.3  48  12  400  100  77.58  

إلى   21موين من رفع حصة املواطن يف الت

االقتصادية  خففت من حدة األزمة  50

  للمواطن

121  30.3  135  33.8  144  36  400  100  64.75  

رفع وحترير أسعار الوقود ضرورة حتمية كما 

  يحدث يف كثير من دول العالم 
89  22.3  143  35.8  168  24  400  100  60.08  

زيادة استهالك املياه السبب الرئيس وراء 

  تير املياهزيادة أسعار فوا
114  28.5  110  27.5  176  44  400  100  61.5  

  81.33  100  400  15.8  63  24.5  98  59.8  239  الزيادات يف قطاع الكهرباء مجحفة 
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% من أفراد العينة وافقوا على أن "تعـومي اجلنيـه أسـهم 66  ويتضح من اجلدول السابق أن
يف حدوث أزمة بسعر صرف الدوالر"، وهو ما ميكن إرجاعـه للمشـكالت التـي تعـاني منهـا 

عد إعالن تعومي اجلنيه انخفضـت قيمتـه بشـدة أمـام الـدوالر، الـذى كـان مصر، حيث إنه ب
حـدث خسـائر فادحـة علـى مسـتوى قبل قـرار التعـومي يـتم بيعـه يف السـوق السـوداء؛ ممـا أ

  االقتصاد القومي للبالد وعلى مستوى األفراد.
عـدم % أن الزيادات يف قطاع الكهرباء مجحفة وأنه البـد مـن مراعـاة  59.8كما أكد أيًضا  

  زيادة األسعار اخلاصة بقطاع الكهرباء يف تلك الفترة.
 االقتصـاد املصـري إال % من أفراد العينة من اجلمهور أنه ال ميكـن حتسـني62.8كما أكد  

  بخطة طويلة األجل، وهي خطة اإلصالح االقتصادي نفسها التي تنتهجها احلكومة.

  احلالية املوجودة:احللول اخلاصة باألزمات االقتصادية  -9
  ): يوضح احللول اخلاصة باألزمات االقتصادية يف مصر من وجهة نظر أفراد اجلمهور:9جدول (

  د وجهة نظرك بهاأمامك عدد من العبارات حد

  درجة املوافقة
الوزن   اإلجمالي

  النسبي
  متوازن  مؤيد

  معارض   (محايد) 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

بسياسات واضحة  البد أن تتدخل الدولة 

  وقوانني حلماية املواطن
361  90.3  36  9  3  0.8  400  100  96.5  

املواطن البد أال يصمت أمام جشع واستغالل 

  التجار ويبلغ عنهم 
286  71.5  49  12.3  65  16.3  400  100  85.08  

زيادة الرقابة على السوق والقيام بعمل ضبط 

  لألسعار
325  81.3  69  17.3  6  1.5  400  100  93.25  

إتاحة املوارد املادية الالزمة لتوفير السلع 

  اإلستراتيجية وتأمني املخزون منها 
291  72.8  94  23.5  15  3.8  400  100  89.66  

لتصنيع خللق فرص عمل زيادة التوجه نحو ا

  جديدة
304  76  70  17.5  26  6.5  400  100  90  

زيادة التوسع يف مشروعات االستصالح  

  الزراعي
306  76.5  76  19  18  4.5  400  100  90.66  

  93.33  100  400  1.5  6  17  68  81.5  326  تنشيط السياحة ودعمها

دعم املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة  

  واملتوسطة للشباب
337  84.3  43  10.8  20  5  400  100  93.06  

أن عبــارة "البــد أن تتــدخل الدولــة بسياســات واضــحة وقــوانني  يتضــح مــن اجلــدول الســابق
%، ممـا يعنـي أعلـى 96.5حلماية املـواطن" كانـت األعلـى يف الـوزن النسـبي، وذلـك بنسـبة  

ــى أنــه البــد مــن تــدخل احلكومــة بسياســات رادعــة ــة الدراســة عل  موافقــة مــن أفــراد عين
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التجــار، حيــث يتضــح أن وقــوانني حازمــة حلمايــة املــواطن ضــد سياســات االحتكــار وجشــع 
ــة بسياســات واضــحة 90.3 ــدخل الدول ــد أن تت ــه الب ــد أن ــة الدراســة أك ــراد عين ــن أف % م

وقوانني حلماية املواطن، بينما حازت عبارة "املواطن البد أال يصمت أمام جشع واسـتغالل 
%، ممـا يعنـي أقـل موافقـة 85.08ن نسـبي، وذلـك بنسـبة  التجار ويبلغ عنهم" على أقـل وز

نة علـى هـذه العبـارة، وهـو مـا قـد يعنـي أن املـواطن يـرى أن دور احلكومـة البـد أن من العي
ــة  ــى احلكومــة أن تتــدخل بسياســات وقــوانني رادعــة حلماي ــه عل ــر مــن دوره، وأن يكــون أكب

  املواطن.
% من أفراد العينة يرون أنه البد مـن   84.3كما يتضح من نتائج اجلدول السابق أيًضا أن  

املشــروعات متناهيــة الصــغر والصــغيرة واملتوســطة اخلاصــة بالشــباب كأحــد احللــول دعــم 
ا أن  % مــن أفــراد العينــة يــرون أن 81.5لإلصــالح االقتصــادي يف مصــر، كمــا يتضــح أيضــً

 تنشيط ودعم قطـاع السـياحة هـو أحـد احللـول املهمـة ملشـكالت االقتصـاد املصـري، وهـي
ني تعنـي زيـادة الـدخل القـومي، خاصـة العمـالت نتيجة طبيعية؛ إذ أن زيادة أعداد السائح

  األجنبية.
  الوضع االقتصادي خالل فترات احلكم: -10

 ): 10جدول رقم (
  يوضح اجتاهات اجلمهور نحو األوضاع االقتصادية يف فترات احلكم املختلفة من تاريخ مصر.

الوضع االقتصادي يف فترات حكم 
  ل من: ك

الوزن   اإلجمالي   درجة املوافقة 
  النسبي 

  سيئ  جيد   ممتاز
  %  ك   %  ك   %  ك   %  ك 

  66  100  400  26.8  107  48.8  195  24.5  98  الرئيس عبد الفتاح السيسي 

  56.33  100  400  38.3  153  54.8  219  7  28  الرئيس عدلي منصور

  43.66  100  400  73.3  293  23  92  3.8  15  الرئيس محمد مرسي

  53  100  400  46.5  186  48  192  5.5  22  العسكري رحلة االنتقالية للمجلس امل

  75.66  100  400  12,8  51  47.5  190  39.8  159  الرئيس محمد حسني مبارك

أن الرئيس مبارك كان األفضل يف األداء االقتصادي مـن وجهـة   يتضح من اجلدول السابق
، وهــي نتيجــة طبيعيــة؛ إذ 75.55نظــر اجلمهــور عينــة الدراســة، وذلــك بــوزن نســبي بلــغ 

يرجــع ذلـــك إلــى االســـتقرار السياســـي واالقتصــادي يف عصـــر مبــارك، وزيـــادة العمـــالت 
عهـد الـرئيس مبـارك   األجنبية نتيجة الـدخل اخلـاص بالسـياحة؛ حيـث كانـت السـياحة يف

مزدهرة، بينما كان الرئيس األسبق محمد مرسـي األسـوأ يف األداء االقتصـادي مـن وجهـة 
ا مــن نتــائج اجلــدول 43.66ر، حيــث بلــغ الــوزن النســبي نظــر اجلمهــو %، كمــا يتضــح أيضــً
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% من أفراد العينة يرون أن أداء الرئيس السيسي االقتصـادي ممتـاز، بينمـا 24السابق أن  
% أن 26.8% أن األداء االقتصادي حلكومة الرئيس السيسـي جيـد، بينمـا رأى  48.8يرى  

و مـا يرجـع إلـى تطبيـق سياسـات وإجـراءات األداء االقتصادي حلكومة السيسي سيئ، وهـ
اإلصالح االقتصادي الصـعبة، خاصـة أن الـرئيس عبـد الفتـاح السيسـي تـولى حكـم مصـر 

، يف ظـل وضـع 2013ني مـن يونيـو عـام  ، والثالثـ2011ينـاير    25بعد ثورتني هما: ثـورة  
  اقتصادي مترد.  

  املزاج العام ألفراد اجلمهور عينة الدراسة. -11
  ): يوضح املزاج العام ألفراد العينة من اجلمهور محل الدراسة. 11جدول رقم (

  مقياس املزاج العام 

  درجة املوافقة 
الوزن   اإلجمالي 

  النسبي
  سلبي  معتدل   إيجابي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  56.66  100  400  40.3  161  50  200  9.8  39  أشعر باالنبساط 

  54.66  100  400  42.5  170  50.8  203  6.8  27  أشعر باالبتهاج والفرح 

  68.83  100  400  25  100  43.5  174  31.5  126  أشعر بالسخط

  67.08  100  400  26.8  107  45.3  181  28  112  أشعر بالغضب 

  56.83  100  400  42.5  170  44.5  178  13  52  أشعر بالسعادة

  65  100  400  26.5  106  52  208  21.5  86  أشعر براحة البال والرضا 

  64.83  100  400  34.8  139  39.5  158  25.8  103  أشعر باالنزعاج والتوتر 

  84.166  100  400  31.3  125  43  172  25.8  103  أشعر باإلحباط واليأس 

بالنسـبة للمـزاج العـام للجمهـور محـل الدراسـة فقـد يتضح من نتـائج اجلـدول السـابق أنـه  
، %84.66كانت عبارة "أشعر باألحباط واليـأس" األعلـى يف الـوزن النسـبي، وذلـك بنسـبة  

واليـأس، وهـي نتيجـة  أنهـم يشـعرون باإلحبـاط مما يعنـي أعلـى موافقـة مـن اجلمهـور علـى
ــر ــرات إجـ ــر فتـ ــع يف أواخـ ــة تقـ ــة الدراسـ ــق عينـ ــرة تطبيـ ــة؛ إذ أن فتـ اءات اإلصـــالح حتميـ

االقتصادي، وبالتالي فإن إجراءات اإلصالح االقتصادي لم تـؤت ثمارهـا بعـد، خاصـة بعـد 
ر بالسـلب علـى اقتصـاديات جميـع دول العـالم   )،19أحداث انتشـار وبـاء (كوفيـد   الـذي أثـّ

وعصــف بهــا، بينمــا جــاءت عبــارة "أشــعر باالبتهــا والفــرح" األقــل يف الــوزن النســبي بنســبة 
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ا يعني أقل موافقة من اجلمهور عينة الدراسة على أنهـم يشـعرون باالبتهـاج %، مم54.66
  والفرح بشكل عام. 

ب للجمهور محل الدراسة بعد قراءة املوضوعات احلالة املزاجية والشعورك الغال -12
  االقتصادية: 

 ): 12جدول رقم (
  قراءة األخبار االقتصادية.يوضح احلالة املزاجية الشخصية لألفراد والشعور الغالب عندهم عند 

  مقياس املزاج العام

  درجة املوافقة 
    اإلجمالي 

الوزن 
  النسبي 

  معارض  محايد   موافق

  %  ك   %  ك   %  ك   %  ك 

غير متأكد من األحاسيس اإليجابية  

  حيال القضايا االقتصادية 

  

219  54.8  163  40.8  18  4.5  400  100  84.166  

أحاول أن أتذكر أحداًثا سعيدة 

  ألحسن من حالتي املزاجية 
204  51  156  39  40  10  400  100  80.33  

ال أدع األخبار االقتصادية تؤثر على 

  حالتي املزاجية 
169  42.3  164  41  67  16.8      75.166  

أذكر بنفسي بالواقع كي أحتكم يف  

  حالتي املزاجية 
215  53.8  140  35  45  11.3  400  100  80.83  

واإلحباط نتيجة أشعر بالتوتر 

  التعرض لألخبار االقتصادية 
165  41.3  166  41.5  69  17.3  400  100  74.66  

أشعر باخلوف من املستقبل نتيجة 

  اإلجراءات االقتصادية
246  61.5  125  31.3  29  7.3  400  100  84.75  

يتضح من نتائج اجلـدول السـابق أن عبـارة "أشـعر بـاخلوف مـن املسـتقبل نتيجـة إجـراءات 
%، ممـا يعنـي أعلـى موافقـة 48.75اإلصالح االقتصادي" جاءت كأعلى وزن نسبى بنسـبة  

ــن املســتقبل نتيجــة  ــالقلق واخلــوف م ــم يشــعرون ب ــى أنه ــة الدراســة عل ــور عين مــن اجلمه
ات اإلصالح االقتصادي، كما يتضـح مـن نتـائج اجلـدول السـابق أنـه بالنسـبة للمـزاج إجراء

ادية فـإن عبـارة "أشـعر بـالتوتر واإلحبـاط نتيجـة الشخصي عند التعـرض لألخبـار االقتصـ
%، ممــا يعنــي أقــل 74.66التعــرض لألخبــار االقتصــادية" جــاءت كأقــل وزن نســبي بنســبة 

الشـعور بـالتوتر والقلـق نتيجـة التعـرض لألخبـار   موافقة من اجلمهور عينـة الدراسـة علـى
أنهم غيـر متأكـدين   % ذكروا54.8االقتصادية، ويتضح أيًضا من نتائج اجلدول السابق أن  

 من األحاسيس اإليجابية حيال التعرض لألخبار االقتصادية.
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آثـــــار االعتمــــــاد علــــــى الصــــــحف وتأثيراتهــــــا علــــــى اجتاهــــــات اجلمهــــــور نحــــــو القضــــــايا -13
  ية.االقتصاد

  ): يوضح اآلثار املترتبة على اعتماد اجلمهور على الصحف.13جدول رقم (

  

  درجة املوافقة 
الوزن   اإلجمالي 

  معارض  محايد   موافق  النسبي 

  %  ك   %  ك   %  ك   %  ك 

جعلتنى أشعر باخلوف والقلق من  
  املستقبل 

214  53.3  153  38.3  33  8.3  400  100  81.75  

أسهمت يف جعلي أفهم القضايا 
  قتصادية بعمقاال

138  34.5  200  50  62  15.5  400  100  73  

جعلتني األخبار االقتصادية أشعر  
  باألوضاع احلالية بالرضا 

68  17  143  35.8  189  47.3  400  100  56.58  

جعلتني أكون وجهات نظر حول 
  املوضوعات االقتصادية 

167  41.8  180  45  53  13.3  400  100  67.16  

ت  جعلتني أفهم خطوات اإلجراءا
اخلاصة باإلصالح االقتصادي  

  ومراحلها
156  39  193  48.3  51  12.8  400  100  75.41  

التعرض للصحف واألخبار أخشى 
االقتصادية ألنها تصيبني 

  باالنزعاج
126  31.5  152  38  122  30.5  400  100  67  

أحوال مصر االقتصادية يف حتسن 
  مستمر والدليل املشروعات القومية 

95  23.8  220  55  85  21.3  400  100  66.75  

لم تصل مشروعات اإلسكان إلى  
مستحقيها رغم إعالن الدولة أنها  

  بديل للعشوائيات 
191  47.8  165  41.3  44  11  400  100  78.916  

ستشهد مصر ازدهارًا  2030عام 
اقتصادًيا كما أعلن الرئيس  

  السيسي 
115  28.8  231  57.8  54  13.5  400  100  71.75  

أحاول تغيير منط حياتي 
  الستهالكي ا

204  51  140  35  56  14  400  100  79  

أنصح أسرتي بترشيد استهالك 
  املياه والكهرباء 

270  67.5  111  27.8  19  4.8  400  100  87.58  

أتوقف عن استخدام بعض 
املنتجات وأبحث عن بدائل أخرى  

  أقل ثمًنا 
216  54  148  37  36  9  400  100  81.66  

أســرتي بترشــيد اســتهالك امليــاه والكهربــاء" أن عبــارة "أنصــح يتضــح مــن اجلــدول الســابق 
ــوزن النســبي بنســبة  ــت األعلــى يف ال ــب 87.58كان ــن جان ــة م ــى موافق ــي أعل %، ممــا يعن
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اجلمهــور عينــة الدراســة علــى أنهــم ينصــحون أســرهم بترشــيد اســتهالك امليــاه والكهربــاء، 
دفعـت كثيـًرا   ء وامليـاه، التـيوهو أمر طبيعي يرجع إلى الزيـادات يف فـواتير أسـعار الكهربـا

من األفراد إلى ترشيد استهالكهم، بينما جاءت عبارة "جعلتني األخبـار االقتصـادية أشـعر 
%، ممـا يعنـي أقـل 56.8بالرضا باألوضاع احلالية" األقـل يف الـوزن النسـبي وذلـك بنسـبة  

ليــة، موافقــة مــن اجلمهــور عينــة الدراســة علــى أنهــم يشــعرون بالرضــا عــن األوضــاع احلا
اسة احلالية السبب يف ذلك إلى أن املواطن لم ير نتيجـة اإلصـالح االقتصـادي وترجع الدر

) جــاءت 19بشــكل ملمــوس إال مــن خــالل املشــروعات القوميــة؛ إال أن أزمــة وبــاء (كوفيــد 
لتؤثر على اقتصاديات جميع الدول ومن بينها مصر، مما اضطر مصر إلى احلصـول علـى 

 ي.قرض آخر من البنك الدول
  

  لتطوير أداء الصحف فيما يخص املوضوعات االقتصادية.مقترحات -14
  ): مقترحات وآليات تطوير الصحف فيما يخص املوضوعات االقتصادية املنشورة. 14جدول رقم (

االقتراحات لتطوير أداء 
  الصحف 

  درجة املوافقة 
الوزن   اإلجمالي 

  معارض  محايد   موافق   النسبي
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

شكال  استخدام الرسوم واأل
البيانية (االنفوجرافيك) لتفسير  

  األرقام
314  78.5  67  16.8  19  4.8  400  100  91.25  

تقدمي رؤية واضحة حلال  
االقتصاد املصري مبوضوعية  

  دون تهويل أو تهوين
293  73.3  96  24  11  2.8  400  100  97.66  

االهتمام بعرض رأي ووجهات  
القضايا نظر املواطن نحو 

  االقتصادية املختلفة
311  77.8  77  19.3  12  3  400  100  96.588  

اختيار متخصصني يف كتابة  
  األخبار االقتصادية

303  75.8  80  20  17  4.3  400  100  90.5  

االستعانة مبحللني وكوادر لهم  
القدرة على توصيل املعلومات  

  االقتصادية للقارئ
339  84.8  49  12.3  12  3  400  100  93.916  

ــ يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق ــري أن عبـ ــاد املصـ ــال االقتصـ ــة واضـــحة حلـ ارة "تقـــدمي رؤيـ
%، 97.66مبوضوعية دون تهويل أو تهوين" كانت األعلى يف الـوزن النسـبي، ولـذك بنسـبة  

وهــو مــا يعنــي أعلــى موافقــة مــن جانــب اجلمهــور عينــة الدراســة علــى أنــه البــد أن تقــدم 
تهويـل حتـى   وين أوالصحف معاجلات اقتصادية موضـوعية لألحـداث االقتصـادية دون تهـ
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يعرف املواطن الوضع االقتصادي احلقيقي، كما جـاءت عبـارة "االسـتعانة مبحللـني وكـوادر 
%، ممــا 90.5لهـم القـدرة علـى توصـيل املعلومـات االقتصـادية للقـارئ" األقـل بـوزن نسـبي 

يعني أقـل موافقـة مـن اجلمهـور عينـة الدراسـة علـى أن الصـحف حتتـاج إلـى متخصصـني 
قتصـادية، وهـو مـا يعنـي أن مـا ينشـر يف الصـحف مـن أخبـار اقتصـادية ار االلكتابة األخبـ

  مفهوم، وأن كتابات صحفيي االقتصاد واضحة.
  

  فروض الدراسة التحليلية:
الفرض األول: توجد عالقة دالة إحصائًيا بني أمناط امللكية اخلاصة باملواقع اإلخبارية 

  ضايا االقتصادية محل الدراسة.املستخدمة  للق املصرية محل الدراسة واجتاه املعاجلة 
  اجتاهات معاجلة املواقع اإللكترونية املصرية محل الدراسة للقضايا االقتصادية.  -15

  ): يوضح اجتاه معاجلة املواقع اإللكترونية املصرية محل الدراسة للقضايا االقتصادية.15جدول رقم (

  اإلجمالي   الوفد  اليوم السابع  األهرام   اجتاه املعاجلة 
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  12.7  41  18.4  14  7.3  9  14.5  18  سلبي
  31.3  101  5.3  4  46.3  57  32.5  40  محايد 
  56  181  67.3  58  46.3  57  53.2  66  إيجابي

  100  323  14.9  76  24.2  124  24.1  123  اإلجمالي 
  0.000معنوية =مستوى                    4درجات احلرية =          318,38=2كا

أنه بالنسبة إلى املواقع اإلخبارية املصرية محل الدراسة،   ئج اجلدول الســابقيتضح من نتا
فإن اجتاه املعاجلة غلب عليه االجتاه اإليجابي، وهي نتيجة طبيعية؛ إذ تعكس النتائج دعم 
صحف الدراسة على مختلف توجهاتها (قـومي، حزبـي، خـاص) خلطـة احلكومـة املصـرية، 

ا بنسـبة  حيـث جـاء اجتـاه املعاجلـة إ  وذلك %، وذلـك بالنسـبة 67.3%،46.3%،53.2يجاييـً
لألهرام واليـوم السـابع والوفـد علـى التـوالي، ويعكـس مـا سـبق وقـوف املواقـع اإللكترونيـة 
ــامج اإلصــالح االقتصــادي  ــف احلكومــة، ودعمهــا مــن أجــل تطبيــق برن محــل الدراســة خل

ة املحايــد وذلــك بنســبة رتبــة الثانيــة اجتــاه املعاجلــواشــتراطات البنــك الــدولي، وجــاء يف امل
% علــى التــوالى يف كــل مــن األهــرام واليــوم الســابع، وأخيــًرا جــاء اجتــاه %46.3، 32.5

% 14.5املعاجلة السلبي يف املرحلة األخيرة وذلك بالنسبة لألهـرام واليـوم السـابع بنسـبة  
  %.7.3و

ا مــن نتــائج اجلــدول الســابق وجــود عالكمـا  اط امللكيــة بــني أمنـقــة دالــة إحصــائًيا يتضــح أيضــً
ــة  ــاه املعاجلـ ــومي، خـــاص، حزبـــي) واجتـ ــة (قـ ــل الدراسـ ــة محـ ــاملواقع اإلخباريـ ــة بـ اخلاصـ
ــلبي)، وذلـــك ألن  ــابي ، محايـــد، سـ املســـتخدم يف املواقـــع اإلخباريـــة محـــل الدراســـة (إيجـ

 0.000، والقيمة دالة عند مستوى معنوية يساوي 318,38=2كا
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جتاهات الدولة املالكة للموقع اإلخباري الثاني: توجد عالقة دالة إحصائًيا بني االفرض 
 محل الدراسة واجتاه املعاجلة املستخدم

  

  اجتاهات معاجلة املواقع اإللكترونية األجنبية محل الدراسة للقضايا االقتصادية. -16

  محل الدراسة للقضايا االقتصادية.): يوضح اجتاه معاجلة املواقع اإللكترونية األجنبية 16جدول رقم (

  اإلجمالي  دويتشه فيله   سي إن إن   روسيا اليوم  املعاجلةاجتاه 
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  21.8  41  48.8  21  24.1  14  6.9  6  سلبي
  41.5  78  37.2  16  60.3  35  31  27  محايد 
  36.7  69  14  6  15.5  9  62.1  54  إيجابي 

  100  188  8.4  43  11.4  58  17  87  اإلجمالي
  0.000مستوى معنوية =                4ية=درجات احلر                  280,59=2كا

ــه االجتــاه  يتضــح مــن اجلــدول الســابق ــي "ســي إن إن" جــاء ب أن املوقــع اإلخبــاري األمريك
%، بينمـا جـاء االجتـاه السـلبي يف "دويتشـه فيلـه" يف 60.3املحايد يف املرتبة األولى بنسبة  

رتبـة األولــى بالنسـبة لروســيا %، وجــاء االجتـاه اإليجــابي يف امل48.8املرتبـة األولــى بنسـبة 
ت الـدول مالكـة املواقـع اإلخباريـة نحـو مصـر؛ إذ أن اليوم، وتعكس النتائج السـابقة توجهـا

ــوترة بعــد عــام  نســبًيا، وكانــت األســوأ مــع  2013العالقــات املصــرية األمريكيــة كانــت مت
  أملانيا، بينما كانت روسيا حليًفا ملصر ومؤيدة لها.

وجــود عالقــة دالــة إحصــائًيا بــني بــني اجتاهــات الدولــة املالكــة ابق  كما يتضح من اجلدول الس
لموقـــع اإلخبـــارى محـــل الدراســـة (ســـي ان ان، روســـيا اليـــوم، دويتشـــه فيلـــه) واجتـــاه املعاجلـــة ل

والقيمــة دالــة عنــد مســتوى  280,59=2وذلــك ألن كــا املســتخدم (إيجــابي، محايــد، ســلبي)
  0.000معنوية يساوي 

اإلخباريــة قــة دالــة إحصــائًيا بــني أمنــاط امللكيــة اخلاصــة بــاملواقع الفــرض الثالــث: توجــد عال
ــة وأطـــــر اإلســـــتراتيجيات املقدمـــــة يف التغطيـــــة اخلبريـــــة يف املواقـــــع  املصـــــرية محـــــل الدراســـ

 اإللكترونية محل الدراسة.
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أطر اإلستراتيجيات املقدمة يف التغطية اخلبرية يف املواقع اإللكترونية املصرية محل  -17
  دراسة. ال

ة يف التغطية اخلبرية يف املواقع اإللكترونية املصرية  ): يوضح أطر اإلستراتيجيات املقدم17جدول رقم (
  محل الدراسة. 

 
 اإلجمالي  الوفد اليوم السابع األهرام 

 % ك % ك % ك % ك
 14.9 48 15.8 12 9.8 12 19.4 24 القوة
 32.2 104 31.6 24 29.3 36 35.5 44 األزمة 

 23.5 76 44.7 34 9.8 12 24.2 30 ازاتاإلجن
 5 16 7.9 6 0 0 8.1 10 والشكرالثناء 

 24.4 79 0 0 51.2 63 12.9 16 التكرار
 100 323 14.9 76 24.2 124 24.1 123 اإلجمالي 

  0.000مستوى معنوية =               25درجات احلرية=                     656,308=2كا

أنه بالنسبة إلـى أطـر اإلسـتراتيجيات املسـتخدم التغطيـة  السابق  يتضح من نتائج اجلدول
%، 19.4اخلبرية، فإن "القوة" كإطار إستراتيجي كان األكثر اسـتخداًما يف األهـرام بنسـبة  

حيــث تصــدرت أطــر القــوة وســيطرة الدولــة ومفهــوم الدولــة القويــة، كمــا اتضــح أن إطــار 
ا،  ز "األهــرام" علــى األزمــات وذلــك حيــاألزمــة األكثــر اســتخداًما يف األهــرام أيضــً ث ركــّ

االقتصادية التي تعصف باالقتصاد املصـري، واملشـكالت التـي يعـاني منهـا، التـي أدت إلـى 
أمـا بالنسـبة  تطبيق إجراءات إصـالح اقتصـادي قاسـية وتنفيـذ اشـتراطات البنـك الـدولي،

%؛ 44.7بنسـبة    إلى أطر اإلجنازات، فيتضح أن "الوفـد" كـان األكثـر اسـتخداًما لهـا وذلـك
حيث رّكز وأشاد ودعم جهـود احلكومـة املصـرية يف اإلصـالح االقتصـادي، وكونهـا اتخـذت 
إجراءات قاسية يف وقت قصير، وجنحـت يف تطبيقهـا، وأشـاد العـالم بهـا بحسـب مـا أكـده 
موقع "الوفد"، كما جـاء "األهـرام" يف املرتبـة األولـى مـن حيـث أطـر "الثنـاء والشـكر" وذلـك 

أثنى موقع "األهرام" على الدور الذي اضـطلعت بـه احلكومـة املصـرية %، حيث  8.1بنسبة  
بخصوص اإلجـراءات اخلاصـة باإلصـالح االقتصـادي، كمـا جـاء "اليـوم السـابع" يف املرتبـة 

  %.51.2األولى من حيث "التكرار" وذلك بنسبة  
لكيــة اط املأمنــ كما اتضح من نتائج اجلدول السابق أيًضا وجـود عالقـة دالـة إحصـائًيا بـني 

اخلاصـــــة بـــــاملواقع اإلخباريـــــة محـــــل الدراســـــة وأطـــــر اإلســـــتراتيجيات املقدمـــــة يف التغطيـــــة 
، والقيمــة دالــة 656,308=2، وذلــك ألن كــااخلبريــة يف املواقــع اإللكترونيــة محــل الدراســة

  0.000عند مستوى معنوية =
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  اسة.حل الدرإطار اإلستراتيجيات املستخدم يف املواقع اإللكترونية األجنبية م  -

الفــرض الرابــع: توجــد عالقــة دالــة إحصــائًيا بــني اجتاهــات الدولــة املالكــة للموقــع اإلخبــاري 
محــل الدراســة وأطــر اإلســتراتيجيات املســتخدم يف التغطيــة اخلبريــة يف املواقــع اإللكترونيــة 

 األجنبية محل الدراسة.
  

قع اإللكترونية األجنبية  املواأطر اإلستراتيجيات املقدمة يف التغطية اخلبرية يف   -18
  محل الدراسة.

): يوضح أطر اإلستراتيجيات املقدمة يف التغطية اخلبرية يف املواقع اإللكترونية األجنبية 18جدول رقم (
  محل الدراسة. 

 
 اإلجمالي  دويتشه فيله  سي إن إن روسيا اليوم

  % ك % ك % ك % ك
 16 30 0 0 31 18 13.8 12 القوة
 32.4 61 62.8 27 48.3 28 6.9 6 األزمة 

 25.5 48 14 6 0 0 48.3 42 اإلجنازات

 12.2 23 0 0 3.4 2 24.1 21 الثناء والشكر

 13.8 26 23.3 10 17.2 10 6.9 6 التكرار
 100 188 8.4 43 11.4 58 17 87 اإلجمالي 

  .0000مستوى معنوية =                8درجات احلرية=                       520,107=2كا

يتضــح مــن نتــائج اجلــدول الســابق أنــه بالنســبة إلــى األطــر اإلســتراتيجية املســتخدمة يف 
املواقع اإلخبارية محل الدراسـة، فـإن إطـار "القـوة" جـاء يف املرتبـة األولـى يف "سـي إن إن" 

%؛ حيــث عمــد "ســي إن إن" إلــى احلــديث عــن أن مصــر دولــة قويــة اســتطاعت 31بنســبة 
قتصــادي، بينمــا جــاءت "األزمــة" يف املرتبــة األولــى يف "دويتشــه تنفيــذ برنــامج اإلصــالح اال

%؛ حيث عمد هذا املوقع إلـى احلـديث عـن األزمـة التـي متـر بهـا 62.8فيله" وذلك بنسبة  
الــبالد وعوامــل الفقــر والزيــادة الســكانية والبطالــة، أمــا "روســيا اليــوم" فقــد اتخــذ موقــف 

  %.48.3ازات" بنسبة رية حيث جاءت أطر "اإلجنالدعم للحكومة املص
ــه  ــائج اجلــدول الســابق أن توجــد عالقــة دالــة إحصــائًيا بــني اجتاهــات الدولــة ويتضــح مــن نت

ــة  ــتراتيجيات املســــتخدمة يف التغطيــ ــر اإلســ ــة وأطــ ــل الدراســ ــاري محــ ــع اإلخبــ ــة للموقــ املالكــ
ــا ــة، وذلـــك ألن كـ ، والقيمـــة دالـــة 520,107=2اخلبريـــة يف املواقـــع اإللكترونيـــة محـــل الدراسـ

 0.000ستوى معنوية، مستوى معنوية =عند م
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الفرض اخلامس: توجد عالقة دالة إحصائًيا بني أمناط امللكية اخلاصة باملواقع اإلخبارية  
املصرية محل الدراسة واألطر اخلبرية املستخدمة يف املواقع اإللكترونية اإلخبارية محل 

  الدراسة .
  نية املصرية محل الدراسة. دمة يف املواقع اإللكترواألطر اخلبرية املستخ -19

  ): يوضح األطر اخلبرية املستخدمة يف املواقع اإللكترونية املصرية محل الدراسة. 19جدول رقم (
 اإلجمالي  الوفد اليوم السابع األهرام  األطر 

 % ك % ك % ك % ك
 31 100 46.1 35 33.3 41 19.4 24 املسئولية 
 20.7 67 17.1 13 19.5 24 42.2 30 الصراع 

 11.2 36 0 0 13 16 16.1 20 اإلطار األخالقي
 7.4 24 7.9 6 3.3 4 11.3 14 االهتمامات اإلنسانية

 29.7 96 28.9 22 30.9 38 29 36 النتائج االقتصادية
 100 323 14.9 76 24.2 124 24.1 123 اإلجمالي 

  0.000معنوية =مستوى                   8درجات احلرية=                      603,29=2كا

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن إطــار "املســئولية" جــاء يف املرتبــة األولــى يف موقــع "الوفــد" 
%؛ حيــث أكــد املوقــع ضــرورة حتمــل املــواطنني املســئولية والوقــوف مــع 46.1وذلــك بنســبة 

االقتصــادية، بينمــا جــاء إطــار "الصــراع" يف املرتبــة احلكومــة مــن أجــل اخلــروج مــن األزمــة 
 "األهـرام"، وذلـك حيـث أكـد "األهـرام" علـى الصـراع الـذي يعـاني منـه االقتصـاد األولى يف

  املصري والضغوط الشديدة التي يعاني منها.
ا وجـود عالقـة دالـة إحصـائًيا بـني أمنـاط امللكيـة اخلاصـة بـاملواقع  يتضح من النتائج أيضـً

ع اإللكترونيـــة املصـــرية محـــل الدراســـة واألطـــر اخلبريـــة املســـتخدمة يف املواقـــ اإلخباريـــة

، والقيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة 603,29=2اإلخباريــة محــل الدراســة، وذلــك ألن كــا

 0.000يساوي 
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الفرض الســادس:توجد عالقــة دالــة إحصــائًيا بــني اجتاهــات الدولــة املالكــة للموقــع اإلخبــارى 
لكترونيــــة ألطــــر اخلبريــــة املســــتخدمة يف التغطيــــة اخلبريــــة يف املواقــــع اإلمحــــل الدراســــة وا

  األجنبية محل الدراسة.
  األطر اخلبرية املستخدمة يف املواقع اإللكترونية األجنبية محل الدراسة. -20

  ): يوضح األطر اخلبرية املستخدمة يف املواقع اإللكترونية األجنبية محل الدراسة.20جدول رقم (
 اإلجمالي  دويتشه فيله  سي إن إن روسيا اليوم األطر 

 % ك % ك % ك % ك
 18.6 35 25.6 11 10.3 6 20.7 18 املسئولية 

 39.4 74 46.5 20 62.1 36 20.7 18 الصراع 
 1.6 3 0 0 0 0 3.4 3 اإلطار األخالقي

 5.9 11 4.7 2 0 0 10.3 9 االهتمامات اإلنسانية
 34.5 65 23.3 10 27.6 16 44.8 39 االقتصاديةالنتائج 

 100 188 8.4 43 11.4 58 17 87 اإلجمالي 
  0.000مستوى معنوية =          8درجات احلرية=                529,109=2كا

يتضـح مـن نتــائج اجلـدول الســابق أنـه بالنسـبة إلــى األطـر اخلبريــة املسـتخدمة يف املواقــع 
الدراسة، فقد جاء إطـار "املسـئولية" يف املرتبـة األولـى يف "دويتشـه فيلـه" اإللكترونية محل  

؛ حيث حّمل املوقع احلكومة مسئولية اإلجـراءات اخلاصـة باإلصـالح %25.6وذلك بنسبة  
%، 62.1االقتصادي، وجـاء إطـار الصـراع يف املرتبـة األولـى يف "سـي إن إن" وذلـك بنسـبة 

الصراع الذي مير به االقتصاد املصري، بينما جاء   وذلك حيث رّكز موقع "سي إن إن" على
%؛ حيـث 44.8ألولى يف "روسيا اليوم"، وذلك بنسبة  إطار "النتائج االقتصادية" يف املرتبة ا

  أكد نتائج إجراءات اإلصالح االقتصادي التي قامت بها احلكومة املصرية.
بـني اجتاهـات الدولـة ويتضح مـن نتـائج اجلـدول السـابق أنـه توجـد عالقـة دالـة إحصـائًيا 

تغطية اخلبريـة يف املالكة للموقع اإلخباري محل الدراسة واألطر اخلبرية املستخدمة يف ال
والقيمـة دالـة عنـد مسـتوى   529,109=2املواقع اإللكترونية محل الدراسـة، وذلـك ألن كـا

 0.000معنوية =
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  فروض الدراسة امليدانية:
ــروق بــــني اجتاهــــات  -21 ــن (األداء االقتصــــادي للحكومــــة (جيــــد الفــ ــور نحــــو كــــل مــ اجلمهــ

ــر مك ــادية غيـــ ــايا االقتصـــ ــة الصـــــحف للقضـــ ــيرومخطـــــط)، تغطيـــ ــها التفســـ ــة وينقصـــ  -تملـــ
اشــتراطات  -طويلــة) األمــد-إجراءات اإلصالح االقتصــادي التــي تنتهجهــا احلكومــة (قصــيرة

ــار -البنـــــك الـــــدولي قاســـــية ــة املتبعـــــة للتخفيـــــف مـــــن حـــــدة آثـــ اإلصـــــالح  إجـــــراءات احلكومـــ
  االقتصادي غير كافية) وفًقا ملتغير النوع.

ــائًيا بـــني اجت ــة إحصـ ــروق دالـ ــد فـ ــابع: توجـ ــن (األداء الفـــرض السـ ــل مـ ــو كـ ــور نحـ ــات اجلمهـ اهـ
االقتصادي للحكومة (جيد ومخطط)، تغطية الصحف للقضــايا االقتصــادية غيــر مكتملــة 

-حلكومــــة (قصــــيرةإجــــراءات اإلصــــالح االقتصــــادي التــــي تنتهجهــــا ا -وينقصــــها التفســــير
إجــراءات احلكومــة املتبعــة للتخفيــف مــن  -اشــتراطات البنــك الــدولي قاســية -طويلــة) األمــد

  ة آثار اإلصالح االقتصادي غير كافية) وفًقا ملتغير النوع.حد
) نتائج اختبار (ت) حلساب داللة الفروق بني متوسطي درجات عينة الدراسة وفًقا ملتغير النوع  21جدول (

  اسة ملحاور الدر

  املتغيرات

  ) 278أنثى (ن=   ) 122ذكر (ن= 
قيمة  
 (ت)

مستوى الداللة  
  املتوسط 0.05

االنحراف 
  ري املعيا

  املتوسط
االنحراف 

  املعياري 

  2.104 3.63 13.99 1.68 13.43  األداء االقتصادي للحكومة جيد ومخطط
0.02  

  دالة 

تغطية الصحف للقضايا االقتصادية غير 
  التفسيرمكتملة وينقصها 

5.94 1.31 5.49 1.26 3.272 
0.001  

  دالة 

إجراءات اإلصالح االقتصادي التي  
 طويلة) األمد - تنتهجها احلكومة (قصيرة

17.13 2.27 17.90 2.39 2.989  
0.003  

  دالة 

  0.902  0.90  4.01  0.88  4.10  اشتراطات البنك الدولي قاسية 
0.4  

  غير دالة 

للتخفيف من  إجراءات احلكومة املتبعة 
  حدة آثار اإلصالح االقتصادي غير كافية 

10.06 1.62 10.64  1.67  3.248  
0.001  

  دالة 

الفروق بني متوسطي درجات عينة الدراسة وفًقا  اتضح من اجلدول السابق حل ساب داللة 
  ملتغير النوع ملحاور الدراسة ما يلي:

  األداء الدراسة ملحور  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات عينة 
) قيمة ت  بلغت  للحكومة؛ حيث  دالة عند مستوى  2.104االقتصادي  قيمة  وهي   (

) أقل من  وكان م0.05معنوية   ،() الذكور  ومتوسط  14.43توسط درجات عينة   ،(
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) اإلناث  عينة  اإلناث،  13.99درجات  عينة  لصالح  ما)  أكثر   وهو  اإلناث  أن  يعني 
  موافقة على أن األداء االقتصادي للحكومة مخطط وسليم أكثر من الذكور. 

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات عينة الدراسة ملحور تغطية
) وهي قيمة دالة عند 3.272قضايا االقتصادية؛ حيث بلغت قيمة ت ( الصحف لل

 ) من  أقل  معنوية  وك0.05مستوى   ،() الذكور  عينة  درجات  متوسط  )،  5.94ان 
وهو ما يعني أن الذكور  ) لصالح عينة الذكور،  5.49ومتوسط درجات عينة اإلناث (

مكتمل غير  االقتصادي  لإلصالح  الصحف  تغطية  أن  على  موافقة  وينقصها أكثر  ة 
  .التفسير والتوضيح

 ر إجراءات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات عينة الدراسة ملحو
(قصيرة احلكومة  تنتهجها  التي  االقتصادي  بلغت    - اإلصالح  حيث  األمد؛  طويلة) 

) ت  (2.989قيمة  من   أقل  معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  وهي  وكان 0.05)   ،(
ال اإلناث (17.13ذكور (متوسط درجات عينة  ومتوسط درجات عينة   ،(17.90  (

اإلناث،   عينة  أكلصالح  اإلناث  أن  يعني  ما  اإلصالح وهو  إجراءات  على  موافقة  ثر 
  االقتصادي التي تنتهجها احلكومة أكثر من الذكور. 

   توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات عينة الدراسة ملحور إجراءات
ل  املتبعة  ت احلكومة  قيمة  بلغت  حيث  االقتصادي؛  اإلصالح  آثار  حدة  من  لتخفيف 

معنو3.248( مستوى  عند  دالة  قيمة  وهي   () من   أقل  متوسط 0.05ية  وكان   ،(
) الذكور  عينة  (10.06درجات  اإلناث  عينة  درجات  ومتوسط  لصالح 10.64)،   (

اإلناث،   احلكومة  عينة  إجراءات  أن  على  موافقة  أكثر  اإلناث  أن  يعني  ما  املتبعة  وهو 
  للتخفيف من حدة آثار اإلصالح االقتصادي مهمة أكثر من الذكور.  

 إحصائية بني متوسطي درجات عينة الدراسة وفًقا ملتغير    ال توجد فروق ذات داللة
) وهي قيمة غير  0.902النوع ملحور اشتراطات البنك الدولي؛ حيث كانت قيمة ت (

 ). 0.05دالة عند مستوى معنوية أقل من (
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ــن (األداء االقتصــــادي للحكومــــة (جيــــد  -22 ــور نحــــو كــــل مــ ــروق بــــني اجتاهــــات اجلمهــ الفــ
 -حف للقضـــــايا االقتصـــــادية غيـــــر مكتملـــــة وينقصـــــها التفســـــيرومخطـــــط)، وتغطيـــــة الصـــــ 

اشــتراطات  -طويلــة) األمــد-إجراءات اإلصالح االقتصــادي التــي تنتهجهــا احلكومــة (قصــيرة
ــة امل -البنـــــك الـــــدولي قاســـــية ــار اإلصـــــالح إجـــــراءات احلكومـــ تبعـــــة للتخفيـــــف مـــــن حـــــدة آثـــ

  تماعي.االقتصادي غير كافية) وفًقا ملتغير املستوى االقتصادي واالج

ــن (األداء  ــل مـ ــو كـ ــور نحـ ــات اجلمهـ ــائًيا بـــني اجتاهـ ــة إحصـ ــروق دالـ ــد فـ ــامن: توجـ الفـــرض الثـ
االقتصـــــادي للحكومـــــة (جيـــــد ومخطـــــط)، وتغطيـــــة الصـــــحف للقضـــــايا االقتصـــــادية غيـــــر 

ــها ا ــة وينقصـــ ــيرمكتملـــ ــة  -لتفســـ ــا احلكومـــ ــي تنتهجهـــ ــادي التـــ ــراءات اإلصـــــالح االقتصـــ إجـــ
ــيرة ــة) األمــــد-(قصــ ــتراطات البنــــك -طويلــ ــية اشــ ــة  -الــــدولي قاســ ــة املتبعــ ــراءات احلكومــ إجــ

ا ملتغيــر املســتوى االقتصــادي  للتخفيــف مــن حــدة آثــار اإلصــالح االقتصــادي غيــر كافيــة وفقــً
  واالجتماعي.

لتوضيح الفروق اإلحصائية بني العينة   ANOVAاختبار التباين األحادي ) 22جدول (
  الدراسة تبًعا ملتغير املستوى االقتصادي ملحاور 

املتوسط  العدد  العينة املتغيرات
 احلسابي

اإلنحراف 
  املعنوية   قيمة ف  املعياري 

  مخطط وجيد األداء االقتصادي للحكومة

  5.36  14.13  106  منخفض 

1.715  
غير  0.2

  دالة 
  1.85  13.88  211  متوسط 

  1.74  13.29  83  مرتفع 

غير   تغطية الصحف للقضايا االقتصادية
  مكتملة وينقصها التفسير

  1.50  5.41  106  منخفض 

3.341  
0.04 

  دالة 
  1.23  5.64  211  متوسط 

  1.12  5.89  83  مرتفع 

إجراءات اإلصالح االقتصادي التي تنتهجها 
  طويلة) األمد ضرورية - احلكومة (قصيرة 

  2.25  17.98  106  منخفض 

2.437  
0.09 

  غير دالة 
  2.36  17.42  211  متوسط 

  2.55  17.88  83  مرتفع 

  اشتراطات البنك الدولي قاسية 

  0.72  4.20  106  منخفض 

3.160  
0.04 

  دالة 
  0.93  3.94  211  متوسط 

  0.98  4.08  83  مرتفع 

إجراءات احلكومة املتبعة للتخفيف من حدة  
  كافية غير آثار اإلصالح االقتصادي

 1.59 11.16 106  منخفض 

14.780  
0.001 

  دالة 
 1.64 10.31 211  متوسط 

 1.60 9.96 83  مرتفع 

األحادي   التباين  اختبار  لنتائج  السابق  اجلدول  من  الفروق     ANOVAتبني  لتوضيح 
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   ما يلي: بالنسبة إلى متغير املستوى االقتصادي اإلحصائية بني العينة
(توجد فروق ذات داللة إح  الدراسة ملحور  0.05صائية عند مستوى معنوية  ) بني عينة 

) قيمة (ف)  بلغت  االقتصادية؛ حيث  للقضايا  الصحف  دالة  3.341تغطية  قيمة  ) وهي 
) ( 0.04إحصائًيا مبعنوية  (مرتفع) مبتوسط حسابي  عينة  لصالح  كان 5.89)  بينما   ،(

ن ذوي املستوى  )، وهو ما يعني أ5.64(  ) ومتوسط (متوسط)5.41متوسط (منخفض) (
غير مكتملة    تغطية الصحف للقضايا االقتصاديةاالقتصادي املرتفع أكثر موافقة على أن  

  أكثر من ذوي املستوى املنخفض واملتوسط.  وينقصها التفسير
 ) معنوية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  الدراسة  0.05توجد  عينة  بني   (

الدولي قاسية ومجحفة البنك  اشتراطات  بلغت قيمة (ف) (ملحور  )  3.160؛ حيث 
) لصالح عينة (منخفض) مبتوسط حسابي  0.04وهي قيمة دالة إحصائًيا مبعنوية (

وهو ما  )،  4.08تفع) () ومتوسط (مر3.94)، بينما كان متوسط (متوسط) (4.20(
اإلصالح  إجراءات  أن  على  موافقة  أكثر  املنخفض  االقتصادي  املستوى  ذوي  أن  يعني 

  ومجحفة أكثر من ذوي املستوى االقتصادي املرتفع واملتوسط. االقتصادي قاسية 

 ) معنوية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  الدراسة  0.05توجد  عينة  بني   (
ا آثار اإلصالح االقتصادي؛ حيث ملحور إجراءات احلكومة  للتخفيف من حدة  ملتبعة 

) (ف)  قيمة  (14.78بلغت  مبعنوية  إحصائًيا  دالة  قيمة  وهي  لصالح 0.001)   (
) حسابي  مبتوسط  (منخفض)  (متوسط)  11.16عينة  متوسط  كان  بينما   ،(

)10.31) (مرتفع)  ومتوسط  االقتصادي  )،  9.96)  املستوى  ذوي  أن  يعني  ما  وهو 
األك  آثار  املنخفض  حدة  من  للتخفيف  املتبعة  احلكومة  إجراءات  أن  على  موافقة  ثر 

ا ذوي  من  أكثر  ومجحفة  كافية  غير  االقتصادي  املرتفع  اإلصالح  االقتصادي  ملستوى 
  . واملتوسط

 ) معنوية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  عينة  0.05بينما  بني   (
وهي قيمة غير دالة   2.437،  1.715الدراسة لبقية املحاور؛ حيث بلغت قيم (ف) (

 إحصائًيا.
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والوجدانية    -23 املعرفية  للتأثيرات  وفًقا  اجلمهور  اجتاهات  بني  وفًقا  الفروق  والسلوكية 
 ملتغير النوع 

والوجدانية   املعرفية  التأثيرات  من  كل  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  توجد  التاسع:  الفرض 
 املواقع اإلخبارية وفًقا ملتغير النوع. والسلوكية للتعرض لألخبار االقتصادية يف 

دراسة وفًقا ملتغير النوع  ) نتائج اختبار (ت) حلساب داللة الفروق بني متوسطي درجات عينة ال23جدول (
  للتأثيرات (املعرفية والوجدانية والسلوكية)

  املتغيرات 
  ) 278أنثى (ن=   ) 122ذكر (ن= 

قيمة 
 (ت)

مستوى الداللة  
االنحراف    املتوسط  0.05

االنحراف    املتوسط   املعياري 
  املعياري 

  دالة   0.009  2.633 1.61 9.27 1.94 8.74  التأثيرات املعرفية

التأثيرات 
  الوجدانية

  غير دالة  0.8 0.193 1.66 10.33 1.41 10.36

التأثيرات 
 السلوكية 

  غير دالة  0.2  1.395 1.37 7.51 1.48 7.30

الفروق بني متوسطي درجات عينة الدراسة وفًقا   اتضح من اجلدول السابق حلساب داللة 
  ما يلي:ملتغير النوع للتأثيرات (املعرفية والوجدانية والسلوكية)  

   للتأثيرات توجد الدراسة  عينة  درجات  متوسطي  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
) ت  قيمة  بلغت  حيث  معنوية  2.633املعرفية؛  مستوى  عند  دالة  قيمة  وهي   (

)، ومتوسط درجات عينة اإلناث  8.74)، وكان متوسط درجات عينة الذكور (0.05(
اإلناث،  9.27( عينة  لصالح  أكثر  )  اإلناث  أن  يعني  ما  للقضايا   وعًياوهو  وفهًما 

الذكور،  من  أكثر  االقتصادية  املوضوعات  حول  نظر  لوجهة  تكويًنا  وأكثر  االقتصادية، 
أيًضا  يعني  مما  الذكور،  من  أكثر  االقتصادي  اإلصالح  إلجراءات  فهًما  أكثر  أنهن  كما 

  أنهن أكثر تعرًضا للصحف من الذكور. 
 ة الدراسة وفًقا ملتغير  ت عينال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجا

) ت  قيم  كانت  حيث  السلوكية؛  والتأثيرات  الوجدانية  للتأثيرات  ، 0.193النوع 
 ).0.05) وهي قيمة غير دالة عند مستوى معنوية (1.395
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الفروق بني اجتاهات اجلمهور وفًقا للتأثيرات املعرفية والوجدانية والسلوكية وفًقا  -24
  االجتماعي. ادي وملتغير املستوى االقتص

توجد فروق دالة إحصائًيا بني كل من التأثيرات املعرفية والوجدانية   الفرض العاشر:
والسلوكية للتعرض لألخبار االقتصادية يف املواقع اإلخبارية وفًقا ملتغير املستوى  

  االقتصادي واالجتماعي. 
العينة وفًقا ملتغير   لتوضيح الفروق اإلحصائية بني  ANOVAاختبار التباين األحادي ) 24جدول (

  للتأثيرات (املعرفية والوجدانية والسلوكية)املستوى االقتصادي 

املتوسط   العدد العينة املتغيرات 
 احلسابي

اإلنحراف  
  املعنوية   قيمة ف املعياري 

  التأثيرات املعرفية

  1.59  9.69  106  منخفض 

8.590  
0.001  

  دالة 
  1.65  8.92  211  متوسط 

  1.95  8.83  83  مرتفع 

  التأثيرات الوجدانية

  1.68  10.05  106  منخفض 

3.854  
0.02  

  دالة 
  1.44  10.35  211  متوسط 

  1.75  10.69  83  مرتفع 

  التأثيرات السلوكية

  1.36  7.42  106  منخفض 

2.053  
0.1    

  غير دالة 
  1.43  7.56  211  متوسط 

 1.38 7.19 83  مرتفع 

الت اختبار  لنتائج  السابق  اجلدول  من  األحادي  تبني  الفروق     ANOVAباين  لتوضيح 
والوجدانية   (املعرفية  للتأثيرات  االقتصادي  املستوى  ملتغير  وفًقا  العينة  بني  اإلحصائية 

  والسلوكية) ما يلي:

 ) معنوية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  الدراسة  0.05توجد  عينة  بني   (
) (ف)  قيمة  بلغت  حيث  املعرفية؛  ق8.590للتأثيرات  وهي  إحصائًيا )  دالة  يمة 

) (0.001مبعنوية  حسابي  مبتوسط  (منخفض)  عينة  لصالح  كان 9.69)  بينما   ،(
وهو ما يعني أن ذوي املستوى   )، 3.8) ومتوسط (مرتفع) (8.92متوسط (متوسط) (

صحف، وأنها تساعدهم على  االقتصادي املنخفض أكثر متابعة لألخبار االقتصادية لل 
ت االقتصادي، وأنها جعلتهم يفهمون أكثر إجراءات تكوين وجهات نظر حول املوضوعا

املتوسط  االقتصادي  املستوى  ذوي  من  أكثر  الصحف  خالل  من  االقتصادي  اإلصالح 
  واملرتفع.

 ) معنوية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  الدراسة  0.05توجد  عينة  بني   (
(للتأثيرات   (ف)  قيمة  بلغت  حيث  دالة  3.854الوجدانية؛  قيمة  وهي  إحصائًيا ) 
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) (0.02مبعنوية  حسابي  مبتوسط  (مرتفع)  عينة  لصالح  كان  10.69)  بينما   ،(
وهو ما يعني أن ذوي )،  10.35) ومتوسط (متوسط) (10.05متوسط (منخفض) (

صادية حتسًنا املستوى االقتصادي املرتفع أكثر شعورًا بأن مصر ستشهد أحوالها االقت
واملشروعات احلكومة  خلطة  كنتيجة  املستوى    ملحوًظا  ذوي  من  أكثر  القومية 

  االقتصادي املنخفض واملتوسط.

 ) بني عينة الدراسة  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية (
) وهي قيمة غير دالة إحصائًيا 2.053للتأثيرات السلوكية؛ حيث بلغت قيمة (ف) (

  ). 0.1نوية (مبع

  سلبي) وفًقا ملتغير النوع. -معتدل  -ور (إيجابيالفروق بني كل من املزاج العام للجمه  -25
توجد فروق دالة إحصائًيا بني كل من املزاج العام للجمهور (إيجابي   الفرض احلادى عشر:

  سلبي) وفًقا ملتغير النوع. -معتدل 
بني متوسطي درجات عينة الدراسة وفًقا ملتغير النوع  ) نتائج اختبار (ت) حلساب داللة الفروق 25جدول (

  قياس املزاج العام عند متابعة األخبار االقتصادية مل

  املتغيرات 
  ) 278أنثى (ن=   ) 122ذكر (ن= 

قيمة 
 (ت)

مستوى  
الداللة 
االنحراف    املتوسط  0.05

االنحراف    املتوسط   املعياري 
  املعياري 

  0.432 1.07 4.68 0.97 4.63  مزاج عام إيجابي 
0.7  

  غير دالة 

 4.302 0.89 6.06 0.96 4.63  مزاج عام معتدل 
0.001  

  دالة 

  3.078 1.12 4.52 1.08 4.90 مزاج عام سلبي
0.002  

  دالة 

الفروق بني متوسطي درجات عينة الدراسة وفًقا   اتضح من اجلدول السابق حلساب داللة 
  ما يلي: ملقياس املزاج العام والشعور ملتغير النوع 

 دراسة ملحور مزاج  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات عينة ال
عند مستوى معنوية  ) وهي قيمة غير دالة  0.432عام إيجابي؛ حيث بلغت قيمة ت (

)، ومتوسط درجات عينة اإلناث  4.63)، وكان متوسط درجات عينة الذكور (0.05(
)4.68(.  

   مزاج ملحور  الدراسة  عينة  درجات  متوسطي  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
ق بلغت  حيث  معتدل؛  (عام  ت  معنوية  4.302يمة  مستوى  عند  دالة  قيمة  وهي   (
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)، ومتوسط درجات عينة اإلناث  4.63ينة الذكور ()، وكان متوسط درجات ع0.05(
) لصالح عينة اإلناث، وهو ما يعني أن اإلناث لديهن مزاج عام معتدل أكثر  6.06(

  من الذكور.
 الدراس عينة  درجات  متوسطي  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  مزاج  توجد  ملحور  ة 

) ت  قيمة  بلغت  حيث  سلبي؛  مستوى  3.078عام  عند  دالة  قيمة  وهي  معنوية  ) 
)، ومتوسط درجات عينة اإلناث  4.90)، وكان متوسط درجات عينة الذكور (0.05(
العام 4.52( باملزاج  شعورًا  أكثر  الذكور  أن  يعني  ما  وهو  الذكور،  عينة  لصالح   (

  السلبي أكثر من اإلناث. 
  

وى  سلبي) وفًقا ملتغير املست -معتدل  -بني كل من املزاج العام للجمهور (إيجابيالفروق -26
  االقتصادي واالجتماعي. 

-توجد فروق دالة إحصائًيا بني كل من املزاج العام للجمهور (إيجابي :الفرض الثانى عشر
  سلبي) وفًقا ملتغير املستوى االقتصادي واالجتماعي.  -معتدل 

لتوضيح الفروق اإلحصائية بني العينة تبًعا ملتغير   ANOVAن األحادي اختبار التباي) 26جدول (
  ملقياس املزاج العاماملستوى االقتصادي 

املتوسط   العدد العينة املتغيرات 
 احلسابي

اإلنحراف  
  املعنوية   قيمة ف املعياري 

  مزاج عام إيجابي 

  0.92  4.74  106  منخفض 

1.478  
0.2  

  غير دالة 
  1.14  4.70  211  متوسط 

  0.89  4.49  83  مرتفع 

  مزاج عام معتدل 

  0.91  4.93  106  منخفض 

0.078  
0.9  

  غير دالة 
  0.87  4.94  211  متوسط 

  1.12  4.89  83  مرتفع 

  مزاج عام سلبي

  1.21  4.64  106  منخفض 

1.706  
0.2  

  غير دالة 
  1.04  4.88  211  متوسط 

  1.18  4.72  83  مرتفع 

ا لنتائج  السابق  اجلدول  من  األحادي  تبني  التباين  الفروق    ANOVAختبار  لتوضيح 
  اإلحصائية بني العينة تبًعا ملتغير املستوى االقتصادي ملقياس املزاج العام والشعور ما يلي:

 ) بني عينة الدراسة  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية (
عام   مزاج  (ملحور  (ف)  قيمة  بلغت  حيث  ق1.478إيجابي؛  وهي  دالة  )  غير  يمة 

  ). 0.2إحصائًيا مبعنوية (
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 ) بني عينة الدراسة  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية (
) (ف)  قيمة  بلغت  حيث  معتدل؛  عام  مزاج  دالة  0.078ملحور  غير  قيمة  وهي   (

  ). 0.9إحصائًيا مبعنوية (

 عينة الدراسة  ) بني 0.05اللة إحصائية عند مستوى معنوية (ال توجد فروق ذات د 
) (ف)  قيمة  بلغت  حيث  سلبي؛  عام  مزاج  دالة 1.706ملحور  غير  قيمة  وهي   (

  ). 0.2إحصائًيا مبعنوية (

سلبي) واملزاج الشخصي   -معتدل  -الفروق بني كل من املزاج العام للجمهور (إيجابي -27
  دية املنشورة يف املواقع اإلخبارية.لألفراد عند التعرض لألخبار االقتصا

-ض الثالث عشر: توجد فروق دالة إحصائًيا بني كل من املزاج العام للجمهور (إيجابيالفر
سلبي) واملزاج الشخصي لألفراد عند التعرض لألخبار االقتصادية املنشورة يف   -معتدل 

  املواقع اإلخبارية.
  اج العام واملزاج الشخصي) العالقة االرتباطية بني مقياس املز27جدول (

 مزاج شخصي سيئ شخصي جيدمزاج  املتغيرات 

 مزاج عام إيجابي 
 0.056- **0.326 معامل ارتباط

 0.1 0.001 الداللة املعنوية 

 مزاج عام معتدل 
 **0.217 0.068 معامل ارتباط

 0.001 0.2 الداللة املعنوية 

 مزاج عام سلبي
 **0.452 * 0.117- معامل ارتباط

 0.001 0.02 الداللة املعنوية 

ما   املزاج العام واملزاج الشخصيول السابق للعالقة االرتباطية بني مقياس  يتضح من اجلد
  يلي:

 ) ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  مزاج  )  0.05توجد عالقة  بني 
) 0.326(؛ حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  عام إيجابي ومتغير مزاج شخصي جيد

 ).0.001مبعنوية (
 ارتباطية ذات (  توجد عالقة  مزاج  )  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  بني 

) 0.217حيث بلغت قيمة معامل االرتباط (  عام معتدل ومتغير مزاج شخصي سيئ؛
 ).0.001مبعنوية (
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 بني  )  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية (  عكسية  توجد عالقة ارتباطية
جيد؛  مز شخصي  مزاج  ومتغير  سلبي  عام  قيمة  اج  بلغت  ( حيث  االرتباط  - معامل 

 ). 0.02) مبعنوية (0.117
 ) ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  مزاج  )  0.05توجد عالقة  بني 

)  0.452حيث بلغت قيمة معامل االرتباط (عام سلبي ومتغير مزاج شخصي سيئ؛  
 ).0.001مبعنوية (
  الدراسة:  مناقشة نتائج

 البــد أن تتــدخل الدولــة بسياســات واضــحة ة "إلـى أن عبـار  تشير نتــائج الدراســة احلاليــة
%، ممــا 96.5" كانــت األعلــى يف الــوزن النســبي وذلــك بنســبة وقــوانني حلمايــة املــواطن

علـــى أنـــه البـــد مـــن تـــدخل احلكومـــة يعنـــي أعلـــى موافقـــة مـــن أفـــراد عينـــة الدراســـة 
، بسياسات رادعة وقوانني حازمة حلماية املــواطن ضــد سياســات االحتكــار وجشــع التجــار

بسياســات  % مــن أفــراد عينــة الدراســة أنــه البــد أن تتــدخل الدولــة90.3يــث أكــد  ح
املــواطن البــد أال يصــمت أمــام واضــحة وقــوانني حلمايــة املــواطن، بينمــا حــازت عبــارة "

%، ممـا 85.08" على أقل وزن نسبي وذلك بنسبة  جشع واستغالل التجار ويبلغ عنهم
ة، وهـو مـا قـد يعنـي أن املـواطن يـرى أن يعني أقل موافقة من العينـة علـى هـذه العبـار

أكبـر مــن دوره، وأنـه علـى احلكومــة أن تتـدخل بسياســات  دور احلكومـة البـد أن يكــون
(مهــا  وتتفــق نتــائج الدراســة الســابقة مــع نتــائج دراســةوقوانني رادعـة حلمايـة املـواطن، 

 التــي أكــدت أن جشــع التجــار ورغبــتهم يف حتقيــق أربــاح ماليــة)، 2019مــدحت كمــال 
%، 89.2مـرجح  عالية أحد أهـم األسـباب املؤديـة حلـدوث األزمـات االقتصـادية بـوزن

ا أحـد  وأن غياب الرقابة احلكومية يف األسواق وعدم مراقبة التجار ومحاسبتهم أيضـً
ا بـوزن مـرجح   ا 30%87.8أهم أسباب األزمات االقتصـادية أيضـً ، وهـو مـا أكدتـه أيضـً

أكـدت نتائجهـا التحليليـة أن الصـحف ألقـت ، التي  )2017(هبة فهمي العطــار  دراسة  
ــع املضــاربني وســلبية رجــال مســئولية األزمــات  االقتصــادية علــى جشــع التجــار وطم

األعمال، وأنهم جميًعا يقاومون اإلصالح االقتصادي، وأن املواطن البـد أن يتخلـى عـن 
  .31الرفاهيات ويقاطع التجار اجلشعني

 ألسـبق محمـد مرسـي كـان األسـوأ يف األداء أكدت نتائج الدراسة احلالية أن الرئيس ا
وتتفــق نتــائج %، 43.66هة نظر اجلمهور، حيث بلغ الـوزن النسـبي االقتصادي من وج

علــى أن الــرئيس األســبق محمــد مرســي كــان أداء حكومتــه ســيئًا مــع  الدراســة احلاليــة
التــي أكــدت أن زيــادة األســعار وأزمــات  )2016( دعــاء عــادل محمــود نتــائج دراســة 
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سن خالل عام من د والطاقة والسياسات االقتصادية بشكل عام لم تشهد أي حتالوقو
  .32حكم مرسي

 ــة ــة احلاليـ ــائج الدراسـ ــير نتـ ــارة " وتشـ ــى أن عبـ ــة إلـ ــتقبل نتيجـ ــن املسـ ــاخلوف مـ ــعر بـ أشـ
%، ممـا يعنـي 48.75" جـاءت كـأعلى وزن نسـبي بنسـبة إجراءات اإلصالح االقتصــادي

علــى أنهــم يشــعرون بــالقلق واخلــوف مــن  أعلــى موافقــة مــن اجلمهــور عينــة الدراســة
راءات اإلصــالح االقتصــادي، كمــا يتضــح أنــه بالنســبة إلــى املــزاج املســتقبل نتيجــة إجــ

ــارة " ــار االقتصــادية فــإن عب ــد التعــرض لألخب أشــعر بــالتوتر واإلحبــاط الشخصــي عن
%، ممـا 74.66" جـاءت بأقـل وزن نسـبب بنسـبة نتيجة التعــرض لألخبــار االقتصــادية

والقلــق نتيجــة موافقــة مــن اجلمهــور عينــة الدراســة علــى الشــعور بــالتوتر  يعنــي أقــل
% مـــن العينـــة أنهـــم غيـــر متأكـــدين مـــن 54.8التعـــرض لألخبـــار االقتصـــادية، وذكـــر 

األحاســـيس اإليجابيـــة حيـــال التعـــرض لألخبـــار االقتصـــادية، وتتفـــق نتـــائج الدراســـة 
التـي أكـدت  (Damstra Alyt, Boukes Mark 2018)احلاليـة مـع نتـائج دراسـة 

ا اقتصـاد ا، وأن التغطيـة السـلبية تـؤثر علـى نتائجها أن اجلمهور ميثلون منطـً ًيا حقيقيـً
ــى التوقعــات ولــيس التقييمــات، وأن  ــؤثر عل األفــراد وتوقعــاتهم بشــكل ســلبي؛ لكنهــا ت
وســائل اإلعــالم بكميــة األخبــار التــي تنقلهــا توجــه النــاس ملــا يفكــرون بــه، ولكــن نغمــة 

ــار  ــة األخبـ ــاتغطيـ ــراد لألخبـ ــتقبال األفـ ــرق اسـ ــى طـ ــؤثر علـ ــحف تـ ــة للصـ ر التقييميـ
االقتصادية، وأن تقييم األفـراد للمسـتقبل االقتصـادي يـتم تشـكيله مـن خـالل األخبـار 

ا نتــائج الدراســة ، كمــا 33االقتصــادية يف الصــحف ســواء ســلبية أو إيجابيــة تتفــق أيضــً
ن خـالل اسـتخدام  التـي أكـدت مـ (Johan Bollen 2011)مع نتائج دراسة  احلالية

ــزاج  ــع املـ ــذلك لق Opinion Finderأداة تتبـ ــابي وكـ ــلبي واإليجـ ــزاج السـ ــاس املـ يـ
Google Profile Of Mood States (GPOMS)  التـي تقـيس املـزاج مـن خـالل

أبعاد (الهدوء، واالنزعـاج، واالطمئنـان، واألهميـة، والطيبـة، والسـعادة)، أن توقعـات   6
ًنا كبيــًرا كنتــاج لتحســن حالــة املــزاج العــام عنــد اإلغــالق شــهد حتســ DJIAمؤشــر 

لألشخاص، وتعني هذه النتيجة أنه يف حال كان املزاج سـلبًيا سـتتراجع مؤشـرات "داو 
ا نتـــائج الدراســـة، و34جـــونز" ــً  Hajo G. Boom)احلاليـــة مـــع دراســـة  تتفـــق أيضـ

Gaarden 2011) صادية يـدار بواسـطة التي أكدت أن تأثير التعرض لألخبار االقت
قاللية وســائل اإلعــالم؛ حيــث إن املــواطنني الــذين يعتمــدون بشــكل أساســي علــى اســت

املعلومات ويراقبونهـا يتـأثرون أكثـر بالتغطيـات اخلبريـة االقتصـادية، وأنـه كلمـا كانـت 
  .35تغطيات وسائل اإلعالم سلبية كلما أدرك الفرد واقعه االجتماعي بأنه سلبي
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 أنصـــح أســـرتي بترشـــيد اســـتهالك امليـــاه " أن عبـــارةدراســـة احلاليـــة يتضـــح مـــن نتـــائج ال
%، ممـا يعنـي أعلـى موافقـة 87.58" كانت األعلى يف الـوزن النسـبي بنسـبة والكهرباء

من جانب اجلمهور عينة الدراسة على أنهم ينصحون أسرهم بترشيد اسـتهالك امليـاه 
ه، التـي أسعار الكهرباء وامليا  والكهرباء، وهو أمر طبيعى يرجع إلى الزيادات يف فواتير

جعلتنــي األخبــار دفعت كثيًرا من األفراد إلى ترشيد اسـتهالكهم، بينمـا جـاءت عبـارة "
ــك بنســبة االقتصــادية أشــعر بالرضــا باألوضــاع احلاليــة ــوزن النســبي وذل ــل يف ال " األق

%، مما يعني أقل موافقة من اجلمهور عينة الدراسة على أنهم يشعرون بالرضا 56.8
(مهــا مــدحت كمــال فــق النتيجــة الســابقة مــع نتــائج دراســة ن األوضــاع احلاليــة، وتتعــ

، التي أكدت انخفاض التقييم اإليجـابي ألداء احلكومـة بخصـوص األزمـات 36)2019
االقتصادية املصرية، على الرغم من حرص الصـحف اإللكترونيـة عينـة الدراسـة علـى 

ههـا يف ميـة والتحـديات التـي تواجنشر تغطيـات إخباريـة صـحفية تبـرز اجلهـود احلكو
  .سبيل اإلصالح االقتصادي

  وحول مقترحات أفراد العينة من اجلمهور لكيفيــة تطــوير الصــحف، فيتضــح مــن نتــائج
أن عبارة "تقـدمي رؤيـة واضـحة حلـال االقتصـاد املصـري مبوضـوعية   الدراسة احلالية

%، وهـو مـا 97.66ة  دون تهويل أو تهوين" كانت األعلى يف الوزن النسـبي ولـذك بنسـب
على موافقة من جانب اجلمهور عينة الدراسة على أنـه البـد أن تقـدم الصـحف يعني أ

معاجلات اقتصادية موضوعية لألحداث االقتصادية دون تهوين أو تهويل، حتى يعـرف 
املواطن الوضع االقتصادي احلقيقي، كما جاءت عبارة "االستعانة مبحللني وكوادر لهم 

%، ممــا 90.5للقــارئ" األقــل بــوزن نســبي ل املعلومــات االقتصــادية القــدرة علــى توصــي
يعني أقل موافقة من اجلمهور عينة الدراسة على أن الصحف حتتاج إلى متخصصـني 
لكتابة األخبار االقتصادية، وهو ما يعني أن ما ينشر يف الصحف من أخبار اقتصـادية 

ج الدراســة الســابقة مــع مفهــوم، وأن كتابــات صــحفيي االقتصــاد واضــحة، وتتفــق نتــائ
ــ ــرى أن مشــكلة  )2019(مهــا مــدحت كمــال ائج دراســة نت ــور ي التــي أكــدت أن اجلمه

الصـــحف اإللكترونيـــة يف تناولهـــا للموضـــوعات االقتصـــادية تكمـــن يف عـــدم تبســـيط 
ــاب الصــحفي االقتصــادي 17.4املصــطلحات االقتصــادية وتوضــيحها بنســبة  %، وغي

اجلــذب والتشــويق  املــواد اإلعالميــة لعناصــر%، وافتقــار 15املهنــى املتخصــص بنســبة 
%، وكذلك املعاجلة السطحية للقضايا واألزمات االقتصادية واالكتفاء بنقـل 15بنسبة  

 .37%11.6املعلومة دون توضيح بنسبة  
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 " جاء يف "سـي إن إن" كـأعلى إطـار إطار الصراع"  تشير نتائج الدراسة التحليلية إلى أن
الصـراع الـذي تعـاني %، وهـو مـا اتضـح مـن خـالل إبـراز 62.1مستخدم وذلك بنسبة  

ــق اســتقرار  ــة لتحقي ــاة الدول ــه مصــر جــراء إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي، ومعان من
ــاجم  ــة ته ــبعض إشــعال األزمــات يف مصــر، منهــا دول أجنبي اقتصــادي، ومحــاوالت ال

الـرئيس السيسـي يف منتـدى الشـباب االقتصـادي الـذي ُعقـد   مصر، وهو ما أكد عليه
 100ارنــة دخــل مصــر التــي يتجــاوز عــدد ســكانها يف مصــر، مؤكــًدا أنــه ال ميكــن مق

تريليـون دوالر، وأنـه لـو تـوافرت   20مليون نسمة مع دول أخرى تهاجم مصـر ودخلهـا  
وقـــف الدراســـات إلـــى تغيـــر امللديـــه املقومـــات ســـيجعل مصـــر كـــالعروس، حيـــث تشـــير 

حتــى اآلن (وقــت إعــداد الدراســة)، حيــث  2013يف الفتــرة مــن  األمريكــي مــن مصــر
موقـف العـداء إلـى الصـداقة، حيـث تشـير الدراسـات إلـى أنـه مـع انطـالق   حتولت من

يوليــو  3ويف أعقــاب بيــان  2013يونيــو  30املظــاهرات املطالبــة برحيــل مرســي يف 
عـزل الـرئيس األسـبق محمـد مرسـي للقوات املسلحة والقوى املدنية، الذي أسفر عـن  

 30تر، حيــث لــم تلــق ثــورة شــهدت العالقــات املصــرية األمريكيــة قــدرًا كبيــًرا مــن التــو
يونيو ذات الترحيب لثورة يناير، وقد صّرح الرئيس األمريكي "باراك أوباما" آنذاك أن 

إال ،  38الواليات املتحدة األمريكية تراقب الوضـع الـذي لـم حتـدد معاملـه بعـد يف مصـر
أنــه، وبعــد االنتخابــات األمريكيــة وتــولي "دونالــد ترامــب" احلكــم وإعالنــه أن جماعــة 

خوان املسلمني جماعة إرهابية، بدأ التقـارب املصـري األمريكـى والتأييـد األمريكـي اإل
  إلجراءات احلكومة املصرية.  

 ة الجتـاه أن موقـع "الوفـد" جـاء يف املرتبـة األولـى بالنسـب  وتؤكد نتائج الدراسة احلالية
لى كـون %، وهو ما يرجع إ67.3املعاجلة اإليجابي للمواقع اإللكترونية املصرية بنسبة  

ــة  ا بضــرورة التهيئ ــً ــة يف اإلصــالح االقتصــادي، وإميان ــد إلجــراءات الدول ــد" مؤي "الوف
اإلعالميــة للمــواطنني وحتمــل تبعــات إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي، والتشــديد علــى 

م أن يقوم به، واإلشادة باالقتصاد املصري والتأكيد علـى قوتـه الدور الذي البد لإلعال
%، حيــث 67.3وعــوده والتزاماتــه، يليــه "روســيا اليــوم" بنســبة وأنــه قــادر علــى الوفــاء ب

%، حيـث 53.2العالقات الوطيدة بني اجلانبني املصري والروسي، يليه األهرام بنسبة  
الح االقتصــادي، معللــني ذلــك عمــد "األهــرام" إلــى رصــد املعارضــني إلجــراءات اإلصــ

قـع صـحيفة قوميــة بخـوفهم علـى الشـعب ومحــدودي الـدخل؛ إال أنهـا يف املجمــل وكمو
ا بصــدد معاجلــة إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي، وتتفــق  ــً كــان اجتــاه معاجلتــه إيجابي

التـي أكـدت   )2018(محمــد خليــل مختــار الدعــدع  النتيجة السابقة مع نتيجة دراسـة  
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ات الثالثـــة كانـــت إيجابيـــة وحشـــدت التأييـــد حيـــال املشـــروعات أن معاجلـــات البوابـــ
قتصادي، وذلك بتبنيها وجهـات النظـر احلكوميـة، وقـد القومية وإجراءات اإلصالح اال

كانــت تلــك البوابــات هــي: (األهــرام ممــثًال للصــحف القوميــة، واليــوم الســابع ممــثًال 
ق مـا توصـلت إليـه ، كـذلك تتفـ39للصحف اخلاصة، والوفـد ممـثًال للصـحف احلزبيـة)

الصـحف التي أكـدت أن    )2017(هبة فهمي العطارالدراسة احلالية مع نتائج دراسة  
محل دراستها كـان اخلطـاب الصـحفي بهـا مـواِل؛ حيـث بـرز التأكيـد علـى أن السـلطة 
السياسية تعمل من منطلق برنامج إصالح طموح ومتكامل بهدف اإلصالح اجلذري ملا 

  .40قةأفسده الدهر من مراحل ساب
   إذ أنـه كمـا تبنـى   )؛2017(هبــة فهمــي العطــار  وتتفق النتائج احلالية مع نتائج دراسـة

ا عــدائًيا ضــد مصــر، فقــد تبنــت اخلطابــات الصــحفية  موقــع "دويتشــه فيلــه" موقفــً
ل  املعارضة للحكومة املصرية اجتاًها معارًضا، متثل يف أن ما يحدث من إجـراءات حمـّ

ــاة وآالم معركــة اإل صــالح، كمــا أبــرز اخلطــاب الصــحفي املعــارض إطــار الشــعب معان
ي تبنتـــه مصـــر يـــأتي علـــى حســـاب االخفـــاق االقتصـــادي، وأن برنـــامج اإلصـــالح الـــذ

الطبقات األكثر فقًرا، كما انتقـد اخلطـاب البنـك املركـزي وإدخـال االقتصـاد املصـري 
  .41يف العناية املركزة بقرار تعومي اجلنيه

 ــ ــة إل ــائج الدراســة احلالي ــر اســتخداًما يف وتشــير نت ــت األكث ــدعيم كان ى أن كلمــات الت
ملوقـع إلـى تشـجيع إجـراءات اإلصـالح %، حيـث مـال هـذا ا65.6"روسيا اليوم" بنسـبة  

االقتصادي وتأييد خطى مصـر فيـه، والتأكيـد واإلشـادة باحلكومـة املصـرية ومعـدالت 
عمهـا، النمو التي حققتها مصر، وذلك بالتركيز علـى تصـريحات احلكومـة املصـرية ود

يونيــو طرحــت موســكو  30إلــى أنــه بعــد ثــورة  وهــي نتيجــة طبيعيــة، وتشــير الدراســات
، فمـع انطـالق 42حيـاء الشـراكة القدميـة مـع مصـر "قـدرات مصـر الدفاعيـة"نفسها إل

املظاهرات ضد الرئيس األسبق محمد مرسي والدعوة إلى عزله، سارعت روسيا إلـى 
ألمــر الــذي أعطــى روســيا أرضــية علــى تأييــد التحــرك الشــعبي يف مصــر ومســاندته؛ ا

مريكية، وهو أمر طبيعـي املستويني الشعبي والرسمي على حساب الواليات املتحدة األ
ــاح اجلانـــب الروســـي لوصـــول جماعـــة اإلخـــوان حلكـــم مصـــر، وأن  ونتـــاج لعـــدم ارتيـ
ا للواليـات املتحـدة احلليـف اإلسـتراتيجي لإلخـوان  االحتجاجات املصرية وجهـت أيضـً

، كما تشير الدراسات إلى أنه آنذاك قام قائد اجلـيش الفريـق عبـد الفتـاح 43املسلمني
يا كوجهــة ألول زيــارة لــه إلــى دولــة غيــر عربيــة منــذ اإلطاحــة السيســي باختيــار روســ

ــام الواليــات  2013بــالرئيس األســبق محمــد مرســي يف يوليــو  ومــا تبــع ذلــك مــن قي
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، وهـو مـا 2016ة إلى مصـر يف  املتحدة األمريكية بتعليق نقل بعض األنظمة العسكري
، حيـث 44حةدفع السيسي إلى طلب مساعدة موسـكو لتنويـع مصـادر الـبالد مـن األسـل

 2014عكســت الزيــارات املتبادلــة بــني الرئيســني عبــد الفتــاح السيســي يف أغســطس 
، مـدى حميميـة العالقـات املصـرية 2015ملوسكو، والروسى فالدميير بوتني ملصر يف 

علــى اســتقرار مصــر، وإطــالق الشــراكة والتعــاون معهــا مــن  الروســية وحــرص روســيا
دي، تكــرر تأكيــد اجلــانبني املصــري ، وعلــى الصــعيد االقتصــا45مختلــف االجتاهــات

والروسى وجود آفاق واعدة للتعـاون بينهمـا يف مشـروعات ضـخمة، كمـا أبـدت روسـيا 
صــر، اســتعدادها لصــيانة املصــانع املصــرية التــي ســبق وأســهم الــروس يف إنشــائها مب

 .46وبحث متويل خطوط املترو ومناقشة مشروعات أخرى
 في يف (الـرئيس عبـد الفتـاح السيسـي، جاءت أهـم القـوى الفاعلـة يف اخلطـاب الصـح

ومحافظ البنك املركزي، واحلكومة)، مع إبراز مفهوم الدولة القوية، وهو مـا اتفـق مـع 
؛ إال أن ذلـك اختلـف مـع دراسـة 47)2018(محمد خليل مختــار الدعــدع نتائج دراسة  

، حيث جـاءت أبـرز القـوى الفاعلـة (أحمـد )2017(عادل محمد عبد املجيد العجمــي  
ــر الرســمية نظيــف  ــة غي ــه)، وجــاءت القــوى الفاعل ــديل وحكومت ــه، وهشــام قن وحكومت

متمثلة يف رجال األعمال، وهو ما يرجع إلى وجـود كثيـر مـن األشـخاص املتحكمـني يف 
ــرة مــن سياســة مصــر االقتصــ ــى  2010ادية يف الفت ــرة دراســة 2015حت ، وهــي فت

القيـادة السياسـية كما أن اجتاه   ،48)2017(محمد عادل محمد عبد املجيد العجمي  
 واحلكومة احلالية هو إبراز قوة مصر واإلشادة عاملًيا باقتصادها.  
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