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 المصريةاالقتصادية المقدمة فى وسائل اإلعالم معايير بناء أجندة القضايا 
 فى مجال اإلعالم االقتصادى لقائم باالتصاللدراسة 

 د. هبه شاهين(*)أ.
 المقدمـة :

تشهد الساحة المصرية سلسلة من األزمات المتعاقبة على األصعدة المختلفة فى ظل 
ا ًمحور ىاالقتصاد بعدال األمنى والتردى االقتصادى، ويعدالت عدم االستقرار السياسي واالنف

 ممالألزمة المصرية يتداخل مع كافة األبعاد السياسية واالجتماعية واألمنية واإلعالمية،  ًرئيسيا
حجر أساس في كافة القضايا المطروحة على ك في زمن األزمةاإلعالم االقتصادي يبرز دور 

االقتصادية األزمة  معالجةي للدور اإلعالمي في ملعالقييم تويؤكد ضرورة ال المصرية الساحة
 .بسلبياته وٕايجابياته

 تسعى الدراسة إلى اختبار فروض بناء األجندة بالتطبيق على القائمين باالتصال (حراس

الدور الذي يقوم به القائمون باالتصال  واختبار ىالمصر  اإلعالم االقتصادىالبوابة) في مجال 
والتعرف على حدود الحرية المتاحة الختيار موضوعات  االقتصاديةفي تحديد أولويات القضايا 

والمصادر اإلخبارية التي يتم االعتماد عليها واكتشاف المؤثرات التي يتعرض  االقتصاديةالقضايا 
وتحديد عالقات التفاعل بين  عالم االقتصادىمجال اإللها القائمون باالتصال أثناء عملهم في 

 .بوسائل اإلعالم المصريةالمقدمة االقتصادية العوامل المؤثرة في بناء أجندة القضايا 
 مشكلة الدراسـة :

االقتصادى االعالم وفي إطار ندرة البحوث التي تتناول القائم باالتصال في المجال 
وارتباطًا بتصاعد االهتمام بدراسة بناء األجندة تسعى الدراسة الختبار فروض بناء األجندة 

االقتصادى بوسائل اإلعالم االعالم بالتطبيق على القائمين باالتصال (حراس البوابة) في مجال 
ايا االقتصادية المصرية واختبار الدور الذي يقوم به القائمون باالتصال في تحديد أولويات القض

والتعرف على حدود الحرية المتاحة الختيار موضوعات القضايا االقتصادية والمصادر اإلخبارية 
القائمون باالتصال أثناء عملهم في  التي يتم االعتماد عليها واكتشاف المؤثرات التي يتعرض لها

ي بناء أجندة القضايا االقتصادى وتحديد عالقات التفاعل بين العوامل المؤثرة فاالعالم مجال 
 االقتصادية المقدمة بوسائل االعالم المصرية.

 أهـمية الدراسـة :
 تكمن أهمية الدراسة في الجوانب التالية:

وندرة  Agenda Settingاستغراق الدراسات العربية في مرحلة دراسات وضع األجندة  •
 كاتجـــاه جـــديد ُيعمـّـــــق  Agenda Buildingالـدراسات العربيــــة في مجــال بنـــاء األجنــدة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جامعة عين شمس –كلية اآلداب  –قسم علوم االتصال واإلعالم أستاذ ورئيس  (*)
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والرؤية في مجال بحوث األولويات. وتتيح الدراسة اختبار فروض بناء األجندة التحليل  •
 اعلية النظرية وتطبيقاتها في المجتمعات العربية.والوقوف على ف

تصاعد االهتمام الجماهيري واإلعالمى بتطورات األزمة االقتصادية وانعكاساتها على   •
حياة المواطن المصرى فى ظل السنوات األخيرة والتى شهدت سلسلة متواصلة من 

األمنى والتردى  سياسي واالنفالتلاألزمات االقتصادية فى ظل ظروف عدم االستقرار ا
  االقتصادى.

أهمية دراسات القائم باالتصال في ظل ندرة الدراسات اإلعالمية في مجال القائم   •
باالتصال نسبيًا في التراث اإلعالمي مقارنة بدراسات الجمهور والرسالة والوسيلة وعدم 

 .االقتصادىاالعالم وجود دراسات للقائم باالتصال في مجال 
 أهـداف الدراسـة :

اختبار فروض نظرية بناء األجندة فيما يخص معايير بناء أجندة القضايا االقتصادية المقدمة  •
 في وسائل اإلعالم المصرية.

التعرف على عالقات التفاعل بين العوامل المؤثرة في بناء أجندة القضايا االقتصادية المقدمة  •
 في وسائل اإلعالم المصرية.

االجتماعي واإلعالمي على بناء أجندة و االقتصادي و التعرف على تأثير السياق السياسي  •
 المصرية. وسائل اإلعالمالمقدمة في  االقتصاديةالقضايا 

المصرية على توجهات ومعايير انتقاء القضايا  وسائل اإلعالمتحديد أثر نمط ملكية  •
 المختلفة. وسائل اإلعالمباالقتصادية 

مجال والضغوط التي يتعرض لها القائمون باالتصال أثناء آداء عملهم في  رصد المؤثرات •
 .بوسائل اإلعالم المصرية االقتصادىاالعالم 

المصرية والتي  وسائل اإلعالمالتعرف على األدوار التي يقوم بها القائمون باالتصال في  •
 تؤثر بشكل مباشر على مضمون الرسالة االتصالية.

 للدراسـة :اإلطار النظري 
والثاني:  Agenda Buildingتتبنى الدراسة مدخلين نظريين األول: نظرية بناء األجندة 

سعيًا الختبار فروض بناء األجندة بالتطبيق  Gate keepingنظرية حراسة البوابة اإلعالمية 
 المصرية.بوسائل اإلعالم  االقتصادىاالعالم على القائم باالتصال في مجال 

 :ظرية بناء األجـنـدة ن: الً أو

أحد التحوالت الهامة في مجال  Mc Combs & Shawأطلق الباحثان ماكومبس وشو 
أبحاث االتصال باالنتقال من عصر التأثيرات المحدودة إلى عصر إعادة اكتشاف قوة الوسيلة. 
اختبر الباحثان فروض دراستهما من خالل تحليل محتوى الوسائل االتصالية باإلضافة إلى مسح 
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ووجد الباحثان  1968ة لعام خالل الحملة االنتخابية الرئاسي Chapel Hillجمهور الناخبين في 
.دليًال قويًا على تأييد فروضهما حول وظيفة الوسيلة في ترتيب األولويات

)
0F

 مرت أبحاث وضع األجندة عبر تطّورها على مدى أكثر من أربعين عامًا بمراحل متعددة: )1

 المرحلة األولى: اختبرت الفرض الرئيسي بتأثير التغطية اإلخبارية على إدراك الجمهور 
 ألهمية القضايا وتمثل جذور النظرية.

  المرحلة الثانية: اختبرت الشروط المالئمة التي تعزز أو تحد من وضع األجندة واألدوار
 المقارنة لوسائل اإلعالم المختلفة. 

 .المرحلة الثالثة: اهتمت بالكشف عن صور المرشحين واهتماماتهم السياسية 

 تمت البحوث بالتركيز على مصادر أجندة الوسيلة المرحلة الرابعة: بحلول الثمانينات اه
االتصالية وبذلك انتقلت بحوث األجندة من متغيـّر مستقل إلى متغيـّر تابع واستبدلت السؤال 

( من يضع أجندة الجمهور وتحت أي ظروف؟ بالسؤال من يضع أجندة الوسيلة؟
1F

2( 
ندة وسائل اإلعالم مما تمّيزت المرحلة الرابعة بالبحث في الكيفية التي توضع بها أج

يتطلب التعامل مع المؤثرات الثقافية واالجتماعية واإلدارية والمهنية المسئولة عن وضع أجندة 
   )Agenda Building.)2F3أو ما ُيطلق عليه الباحثون بناء األجندة  Media Agendaالوسيلة 

مفهوم بناء األجندة في إطار العلوم السياسية  Cobb & Elderطّور الباحثان كوب وألدر 
وانتقل بناء األجندة كإطار نظري إلى علمى االجتماع واالتصال. يرتبط بناء األجندة بالعمليات 
التي تحاول بمقتضاها الجماعات المختلفة ترجمة اهتماماتها إلى قضايا تتنافس للتأثير على 

الرأي العام. انتقل مفهوم بناء األجندة إلى مجال  أجندة الوسيلة والتي تؤثر بدورها في أجندة
للعالقة بين وسائل اإلعالم والرأي العام  K. Lang & G.E. Langاالتصال خالل دراسة 
(خالل أزمة ووترجيت. 

3F

4( 
وتحاول الجماعات المختلفة وضع قضاياها على أجندة وسائل اإلعالم ويدخل ذلك في 

ات األخرى في المجتمع وتأثير القوى المختلفة في بناء العالقة بين وسائل اإلعالم والمؤسس
( العالقات وتشكيل اتجاهها.

4F

5(  
بتحديد التأثيرات التى تشكل  Shoemaker & Reeseاهتم الباحثان شوميكر وريز 

 نماذج رئيسية للتأثير: 5محتوى الوسيلة االتصالية (بناء األجندة) من خالل 
االتصال من خالل خصائص القائمين باالتصال وخلفياتهم التأثير من العاملين في وسائل  -1

 الشخصية وأدوارهم المهنية واتجاهاتهم.

تأثير نظام العمل ويتضمن الممارسات اليومية للقائمين باالتصال وقيود الوقت ومتطلبات  -2
 المساحة وطريقة الكتابة والقيم اإلخبارية واالعتماد على المصادر الرسمية.

 عالمية على المضمون ارتباطًا بهدف الربح.تأثير المؤسسة اإل -3
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التأثير على المضمون من خارج المؤسسة االتصالية ويشمل جماعات المصالح وجماعات  -4
 الضغط والتشريعات الحكومية.

 تأثير األيديولوجية ويرتبط بسياسة الدولة وطبيعة النظام. -5

وتتدرج مستويات التأثيرات بدءًا من المستوى الفردي للعاملين في وسائل االتصال 
(المستوى الدقيق) وتتسع لتشمل تأثير األيديولوجية (المستوى الواسع) وهو ما أطلق عليه 

حيث تمثل األيديولوجية قمة الهرم  Hierarchy of Influencesالباحثان "هرم التأثيرات" 
( لمستويات األخرى.وتتغلغل عبر كافة ا

5F

6( 
يوصف أدب بناء األجندة بتعدد المناهج البحثية مع وجود رابط مشترك يتمثل فى كون 
التغطية اإلخبارية منتج يتم تصنيعه واقراره من خالل التأثيرات المتعـددة. ويمثل تحليل 

ية المضمون النمط األكثر استخدامًا بشقيه الكمي والكيفي من خالل تحليل مضمون التغط
اإلخبارية كمنتج نهائي لبناء األجندة. كما تختبر دراسات أخرى تأثير مصادر األخبار على 

اخفاقها في فرض أجندتها الخاصة على  تشكيل أجندة الوسائل والتعرف على مدى نجاحها او
الوسيلة االتصالية. وتضيف دراسات مسوح القائمين باالتصال بصيرة قيمة لبناء األجندة 

ى كيفية صناعة قرارات التغطية اإلخبارية والمؤثرات التي تحكم معالجة القضايا بالتعرف عل
( المختلفة.

6F

7( 
 : Gate keeping Theoryنظرية حراسة البوابة اإلعالمية ًا: ثانيـ

فرض مفهوم القائم باالتصال نفسه منذ أصبح إنتاج الرسالة اإلعالمية يتجاوز حدود الفرد 
 على تنظيم معقد من األدوار والمواقع التي تسهم في هذا العمل. أو الجماعة الصغيرة ويعتمد

ويمتد مصطلح القائم باالتصال ليشير إلى كل من يعمل في بناء أو تشكيل الرسالة اإلعالمية 
(مهما اختلفت األدوار أو المواقع. 

7F

8( 
في تطوير نظرية حارس البوابة.  Kurt Lewinيرجع الفضل إلى عالم النفس كرت لوين 
لوصف الزوجة التي تحدد طبيعة الطعام  1947استخدم لوين مصطلح حراسة البوابة عام 

الذي ُيقدم لألسرة. ارتبطت أفكار لوين بأبحاث في مجال علم النفس واالجتماع حول التأثير 
الحرب العالمية الثانية. على العادات الثقافية وبالتحديد عادات شراء الطعام لربات األسر خالل 

انتقل مفهوم لوين إلى أبحاث االتصال الجماهيري بانطباق حراسة البوابة على رحلة الموضوع 
اإلخباري عبر قنوات اتصالية متعددة. وُيشير حارس البوابة إلى الشخص الذي يقرر ما الذي 

التي يتم من خاللها  يمر من خالل البوابة إلى المرحلة التالية. ويوجد العديد من البوابات
( السماح بمرور الموضوعات أو استبعادها.

8F

9( 
وقد أجريت في الخمسينيات سلسلة من الدراسات التي ركزت على الجوانب األساسية 
لعملية حراسة البوابة من خالل تحليل أساليب التحكـّم في غرفة األخبار ومصادر األخبار والقيم 
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وابة السيطرة على مكان استراتيجي في سلسلة االتصال اإلخبارية. ويعنـي مصطلح حراسة الب
يسمح للقائم باالتصال بسلطة اتخاذ القرار فيما سيمر عبر بوابته وكيف سيمر ليصل في 

(النهاية إلى الجمهور المستهدف. 
9F

10(  
المحررين والقائمين باالتصال و المصورين و مصطلح حارس البوابة ليشمل المراسلين  يمتد

بتقرير ما المعلومات التي سوف تستخدم في الوسيلة االتصالية من خالل مدى ممن يتمتعون 
واسع من المعلومات المتاحة. وتمثل الوسيلة اإلعالمية (محطة إذاعية أو تليفزيونية أو 
صحيفة) حارس بوابة يقرر ما يتم تقديمه للجمهور من خالل اختيار وتفسير المواد اإلعالمية 

( ور.المختلفة المقدمة للجمه
10F

11( 
تحدث عملية حراسة البوابة اإلعالمية على كل مستويات البنية اإلعالمية. وكلما طالت  

المراحل التي تقطعها األخبار حتى تظهر في وسيلة اإلعالم ازدادت المواقع التي يصبح فيها 
من سلطة فرد أو عدة أفراد تقرير ما إذا كانت الرسالة ستنتقل بنفس الشكل أو بعد إدخال 

ض التغييرات عليها. وبذلك تعد دراسة حارس البوابة بمثابة توضيح لسلوك أولئك األفراد بع
( الذين يسيطرون في نقاط مختلفة على مصير القصص اإلخباريـة.

11F

12( 

أشار لوين إلى أن فهم وظيفة حراسة البوابة يرتبط بإدراك المؤثرات أو العوامل التي تتحكم 
لبوابة نظرًا لتعدد القوى والعالقات التي يتأثر بها حراس في القرارات التي يصدرها حراس ا

( البوابة أثناء ممارستهم لمهامهم في المؤسسات اإلعالمية المختلفة.
12F

13( 
ترتبط نظرية حارس البوابة بمفهوم بناء األجندة وتسعى الدراسة الختبار فروض بناء 

 بالصحف االقتصادىمجال الاألجندة بالتطبيق على القائمين باالتصال (حراس البوابة) في 
والخاصة واختبار الدور الذي يقوم به القائمون باالتصال في تحديد  القومية والحزبيةالمصرية 

والتعرف على حدود الحرية المتاحة الختيار موضوعات القضايا  االقتصاديةأولويات القضايا 
المؤثرات التي يتعرض لها والمصادر اإلخبارية التي يتم االعتماد عليها واكتشاف  االقتصادية

وتحديد عالقات التفاعل بالصحف  القسم االقتصادىالقائمون باالتصال في أثناء عملهم في 
 .بالصحف االقتصاديةبين العوامل المؤثرة في بناء أجندة القضايا 

 الدراسات السابقة :
 ور: ثة محاتعرض الباحثة للدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة من خالل ثال

 .المحور األول: يرتبط بمعايير بناء أجندة وسائل اإلعالم 
  اإلعالميةالمحور الثاني: يرتبط بحراسة البوابة والقائم باالتصال فى الوسيلة. 
  االقتصادي فى المجالعالم إلادور بالمحور الثالث: يشمل الدراسات المتعلقة. 
 :إلعـالم الدراسات التي تتعلق بمعايير بناء أجندة وسائل ا -أ 

 تناولت العديد من الدراسات بناء أجندة وسائل اإلعالم كما يلي:
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) التعرف على تأثير Sweetser & Brown )2008استهدفت دراسة سويتسر وبراون  •
نشرات المعلومات العسكرية التي قدمتها الشئون العامة للمحررين خالل عمليات اإلخالء 

الوسيلة االتصالية خالل الصراع اللبناني اإلسرائيلي  العسكري لألمريكيين من لبنان على تغطية
. توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي لمنشورات المعلومات على التغطية 2006في يوليو 

( اإلعالمية وبما ُيشير إلى دور الممارسين في تشكيل التغطية اإلخبارية للوسيلة االتصالية.
13F

14( 
) إلى ارتباط انخفاض كم األخبار السلبية Kiousis )2008توصلت دراسة كويسس  •

والمحايدة المتعلقة بدول الشرق األوسط بمصادر العالقات العامة المتزايدة. وبذلك تفيد العالقات 
( العامة في خفض كثافة األخبار السلبية عن الدول األجنبية في الوسيلة االتصالية األمريكية.

14F

15( 

إلى تأثير األجندات التي تبنى بواسطة القادة  )Shipman )2007وقد توصل شيبمان  •
السياسيين على الجمهور األمريكي والرأي العام وذلك بالتطبيق على بناء أجندة الخطاب الرئاسي 

والتي بنى خالله أجندة التدخل العسكري في العراق.  2002(حالة االتحاد) للرئيس بوش لعام 
)
15F

16( 

بروز دور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ) إلى 2007توصلت دراسة ماجدة مراد ( •
ووسائل اإلعالم والسلطة التشريعية في مقدمة مراكز التأثير األساسية لعملية صناعة األخبار 
لدى القائمين باالتصال في مركز األخبار اإلذاعية التابع لإلدارة المركزية لألخبار المسموعة 

( بقطاع اإلذاعة.
16F

17( 

 2001دور االتصاالت الرئاسية في تشكيل بروز قضية اإلرهاب من وفيما يتعلق باختبار  •
) 2006بوبيسكو وشيلدز(و كويسس و سيلتزر و ، توصلت دراسة ميتروك 2004حتى نهاية 

Mitrook, Seltzer, Kiousis, Popescu & Shields  إلى وجود ارتباط دال يؤيـّد المستوى
لموضوعات المرتبطة باإلرهاب بالنسبة لكل األول والثاني لوضع وبناء األجندة من حيث بروز ا

( من األجندة الرئاسية وأجندة الوسيلة.
17F

18( 

 Kiousis, Mitrook, Wu & Seltzerوسلتزر  هو و ميتروك و اختبرت دراسة كويسس  •
) دور نشرات العالقات العامة للمرشحين ومحتوى الوسيلة االتصالية والرأي العام في 2006(

. توصلت الدراسة إلى وجود 2002تشكيل بروز القضايا السياسية خالل انتخابات حاكم فلوريدا 
(ارتباطات دالــة تدعــم كل من المستوى األول والثاني لتأثيرات وضع وبناء األجندة. 

18F

19( 

) حول نتائج عملية بناء Sheafer & Weimann )2005دراسة شيفر ووايمان  توصلت •
) 2003 - 2001 – 1999 – 1996األجندة المتعدد المراحل لإلنتخابات اإلسرائيلية األربع (

إلى ارتباط مؤشرات العالم الواقعي بأجندة الوسيلة (بناء األجندة) في المرحلة األولى. كما أثـّر 
تليفزيونية للقضايا على تحديد المبحوثين لتلك القضايا بوصفها مشكالت أكثر مستوى التغطية ال
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أهمية تواجه الدولة (وضع األجندة) في المرحلة الثانية. وفي المرحلة الثالثة وجد دليل على تأثير 
( التهيئة المعرفية على نجاح االنتخاب الفعلي لألحزاب السياسية المتعددة.

19F

20( 

) إلى أن تقارير المجالت الرياضية البارزة قامت Denham )2004توصلت دراسة دينهام  •
ببناء أجندة االتجاه العام للتغطية الصحفية والذي ساعد بدوره في بناء األجندات السياسية وتفاعل 

( صناع القرار السياسى بفرض إجراءات اختبار المنشطات.
20F

21( 

) إلى اعتماد ممارسي العالقات Curtin & Gaither )2004توصلت دراسة كيرتن وجيثر  •
العامة في عشرة مواقع رسمية (حكومية ورئاسية) شرق أوسطية ناطقة باللغة اإلنجليزية على 
نموذج التأثير الشخصي في ممارسة العالقات العامة وبما يعني عدم تعديل ممارسى العالقات 

( العامة ألساليب استهداف الجماهير الدولية.
21F

22( 

) إلى تأييد عملية بناء األجندة من خالل وجود Tanner )2003دراسة تانـر كما توصلت  •
العديد من الكيانات التي تبني مضمون أجندة الوسيلة االتصالية المقدم للجمهور، حيث يعتمد 
أكثر من نصف محرري األخبار الصحية والطبية في المحطات التليفزيونية المحلية على 

( استقبال األخبار الصحية والطبية.ممارسي العالقات العامة في 
22F

23( 

) تقييم تأثير حملة Zhang & Cameron )2003اختبرت دراسة تشانغ وكاميرون  •
العالقات العامة التي أطلقتها الحكومة الصينية في الواليات المتحدة على طبيعة تغطية الصين 

توصلت الدراسة إلى  في الصحف األمريكية (واشنطن بوست / نيويورك تايمز) قبل وبعد الحملة.
تأثير حملة العالقات العامة الصينية على تغطية الصحافة األمريكية وكانت صحيفة نيويورك 

( تايمز األكثر تأثرًا بانخفاض كم التغطية السلبية للصين.
23F

24( 

) بناء األجندة اإلخبارية في صحيفتي األهرام 2003استهدفت دراسة جمال عبد العظيم ( •
اسة إلى بروز دور الحكومة المصرية ووزرائها في بناء أجندة الصحف والوفد وتوصلت الدر 

( المصرية القومية والحزبية.
24F

25( 

) حول دور وكاالت األنباء الدولية والشبكات العالمية 2001كما توصلت سماح رضا زكي ( •
 المصورة في بناء أجندة وسائل اإلعالم المصرية بالنسبة للقضايا الخارجية إلى تأثير وكاالت
األنباء الدولية والشبكات العالمية المصورة في أجندة الجمهور من خالل ما تركز عليه من 

( ثم ينقلها إلى الجمهور. الً موضوعات أو قضايا يهتم بها القائم باالتصال أو 
25F

26( 

مصادر األخبار في النشرات اإلخبارية  Berkowitz)  1987تبحث دراسـة بيركاويتز ( •
بالقنوات التليفزيونية المحلية والقومية بالتركيز على كيفية تطوير وضع أجندة الوسيلة. أبرزت 
نتائج الدراسة اعتماد مرتفع للصحفيين التليفزيونيين على األخبار الروتينية وعلى الخبراء 

 راء على عملية بناء أجندة أخبار التليفزيون.والمسئولين وبما يشير إلى سيطرة المسئولين والخب

)
26F

27( 
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 الوسيلة التليفزيونية :بحراسة البوابة والقائم باالتصال فى الدراسات التي تتعلق  - ب
 وفيما يلي عرض للدراسات التي تناولت حراسة البوابة والقائم باالتصال فى التليفزيون:

المؤثرة على تغطية القضايا العربية في ) المتغيرات 2007اختبرت دراسة هالة بغدادي ( •
قناتين فضائيتين إخباريتين هما: قناة الجزيرة وقناة النيل لألخبار. توصلت نتائج الدراسة إلى 
بروز ضغوط الوقت وسرعة اآلداء ودقته في مقدمة الضغوط التي يعاني منها القائمون باالتصال 

المركزية الشديدة في سلطة اتخاذ القرار والتبعية في القناتين، يليها ضغوط نقص الكوادر البشرية و 
للسياسة الحكومية وعدم وجود أي قدر من صالحية صنع القرار وعدم كفاية األجور مقارنة 

( بالمهام الوظيفية والتنافس مع القنوات األخرى.
27F

28( 

ة، بدراسة القائمين باالتصال في القنوات الفضائية العربية الحكومية والخاص وفيما يتعلق •
) إلى ارتفاع نسبة الرضا عن العمل لدى القائمين 2005توصلت دراسة مصطفى عبد الوهاب (

باالتصال في القنوات الخاصة مقارنة بالحكومية، باإلضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بين القائمين باالتصال في القنوات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بكل من ضغـوط 

( جة الرضـا عن العمل.العمل ودر 
28F

29( 

) حول خصائص الخدمة اإلخبارية المقدمة بقناة النيل 2002دراسة نشوة عقل ( وفي •
اإلخبارية المتخصصة توصلت نتائج الدراسة إلى تباعد توجهات القناة السياسية عن اهتمامات 
القائمين باالتصال وبما يشير إلى محدودية دورهم في التأثير على مضمون النشرة. وجاءت 

نحو القضايا المختلفة في مقدمة أساليب تعـّرف القائمين باالتصال  مالحظة تصرفات الرؤساء
(بسياسة القناة. 

29F

30( 

) حول اتجاهات القائمين باالتصال من الصحفيين Kim )2001توصلت دراسة كيم   •
التليفزيونيين األمريكيين والكوريين نحو األخبار الدولية وقرارات عملية حراسة البوابة اإلخبارية 

فيين التليفزيونيين في كال البلدين يشتركون من حيث استخدام قيمة ارتباط الخبر إلى أن الصح
بالوطن كمعيار النتقاء األخبار الدولية، وكان الصحفيون الكوريون أكثر ارتباطًا بانتقاء قصص 

(إخبارية دولية تعكس االهتمامات الوطنية لكوريا وعالقتها بالدول األخـرى. 
30F

31( 

) لمنتجي األخبار التليفزيونية الناطقة باللغة اإلنجليزية Silcock )2001وفي دراسة سيلكوك  •
تم التوصل إلى وجود مرشحات اجتماعية وثقافية تؤثر على  DW TV)في التليفزيون األلماني (

وضع أطر القصص اإلخبارية وٕالى وجود بعض االهتمامات الثقافية التي تمارس دورًا فى 
( م لألخبار.اختيارات المحررين وصـياغته

31F

32( 

) إلى اختبار حراسة البوابة في الوسيلة االتصالية اإلذاعية 2000تهدف دراسة خالد العنيزي ( •
رئيس تحرير  32والتليفزيونية التي تدار بواسطة الحكومة في الكويت من خالل عينة تتألف من 
ر للحكومة كعامل بحجرات األخبار اإلذاعية والتليفزيونية. توصلت الدراسة إلى ضرورة االعتبا



9 
 

مسيطر في عملية حراسة البوابة في البيئات االتصالية التي تسيطر عليها الحكومة في دول 
العالم النامي حيث يتزايد االهتمام بالعوامل الخارجية المتمثلة في السيطرة الحكومية مقارنة 

( بالعوامل المؤسسية الداخلية.
32F

33( 
 :االقتصادي المجال بدور اإلعالم فىالدراسات المتعلقة   -ج 
Juliane A. Lischka, 2014( )33F(دراسة  تقارن •

 جميعفى  األخبار لهجةو  حجم )34
 العامة التليفزيونيةبالقنوات  المسائية األخبار نشرة خالل االقتصادية اإلخبارية القصص

ARD وZDF،  التجاريةوالقناة التليفزيونية RTL، والتابلويد BILD  2002من - 
 مناألخبار االقتصادية  فختالا إلى النتائج وتشير). 26.467=  ن( ألمانيا في 2010

 بين ولهجة األخبار تفسيركما يتباين  ،والتجارية العامة وسائل بين والموضوع الحجم حيث
 الدخل على االعتماد أن إلى وخلصت الدراسة. عةو طبالتليفزيونية والم اإلعالم وسائل أنواع

 تحدد بدورها والتي الصحفية والقرارات الممارسات إلى قلتين منافسال سلوك ومراقبة اإلعالني
 .الصحفية المخرجات

and Noemi Mena Montes, 2014)  (Rens Vliegenthart )34Fدراسة تبحث •

35( 
 الصحف من اثنين في السلبية االقتصادية التغطية بين االتجاهات متعددة السببية العالقات
. توصلت وهولندا إسبانيا في االقتصادية األزمةالمتعلقة ب البرلمانية ستجواباتواال الوطنية

 ستجواباتواال األسهم سوق تصنيفاتب تأثرت صحيفةال التغطية أننتائج الدراسة إلى 
 أكثر تحليل ويظهر. البرلمان على اــًأيض صحيفةال تغطيةال تؤثر إسبانيا فيو  ،البرلمانية
 ستجواباتلال كمصدر الحكومة من ةالمقرب صحيفةالمعارضة لل تجاهل إسبانيا، في ًتفصيال

 التطوراتب المعارضةاالهتمام الذى توليه  اــًأيض الصحيفة هذه تجاهلت حين في البرلمانية،
. الصحف عبر خالفات أي نجد ال هولندا، في ،البرلمانية استجواباتها في السلبية االقتصادية

 في االختالفات اًوتحديد يةاإلعالمو  السياسية النظم في االختالفات النتائج هذه وتعكس
 البلدين بين السياسي التوجيهو  اآلراء في التوافق مستويات

() 2012(بتول عبد العزيز رشيد وفاتن على مراد، اهتمت دراسة  •
35F

 دور على التعرفب )36
 يقدم ما مضمون على والتعرف، التنموية األهداف تحقيق في ووظائفها االقتصادية الصحافة

 مع اإلعالمي المضمون هذا مالئمة ومدى المتخصصة، االقتصادية الصفحات في
 المدى جريدة في االقتصاد بقضايا الخاص المحتوى على الدراسة أجريت. القارئ احتياجات

 مجموعة إلى الدراسة وخلصت .2011 / ٢/ ٢٨ ولغاية ٢٠١١ /٢/  2العراقية فى الفترة من 

 معربة االقتصادية الصفحة في االقتصادية التنمية قضايال العراقية تناول الصحافة: منها نتائج

 اثبتت ثبحي، فئاته بكافة المجتمع شرائح لدى التوعية بواقعية وبث ونقلها القطاعية الهموم عن

 والنتائج جوانبها كل من االقتصادية الظاهرة بدراسة تهتم تحليلية تفسيرية صحافة انها الدراسة

http://ejc.sagepub.com/search?author1=Juliane+A.+Lischka&sortspec=date&submit=Submit
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 صحافة تكن ولم غيرها، أو االجتماعية أو السياسية الظواهر من بغيرها وعالقتها عليها المترتبة

 تفسيرها. إلى تتعداها بل فقط االقتصادية المعلومة نقل تقتصر على خبر
() 2012محمد شحدة على الحروب، (اختبرت دراسة  •

36F

معالجة الصحافة السعودية اليومية  )37
، أظهرت نتائج الدراسة الحضور القوى الذى يتمتع به مؤسسات القطاع للشأن االقتصادى

فى الصفحات االقتصادية والتأثير الذى تمارسه على مضمون المواد االقتصادية من  الخاص
التحريرية التى تقدمها الصحف لهذه المؤسسات خدمة لها مقابل اإلعالن، مما خالل المواد 

يبرز دور مؤسسات القطاع الخاص فى ترتيب أولويات القضايا االقتصادية فى الصحف 
ا ـًــباإلضافة إلى اهتمام الصفحات االقتصادية بالقضايا المحلية وخصوص اليومية السعودية.

 ث فى منطقة صدور الصحيفة.األنشطة االقتصادية التى تحد
and Dimitrova, 2012 Kostadinova( )37F( تحلل دراسة •

دور نوع وسائل اإلعالم  )38
األخبار االقتصادية  كتابةمؤسسات السياسية ونوع األخبار على استخدام األطر عند الو 

 543تحليل من خالل  ،2009 - 1990من لفترة فى اانتخابات في بلغاريا سبعة خالل 
النتائج الموضوعية و األطر أن  توصلت نتائج الدراسة إلىمن ست صحف،  قصة اخبارية
 لتىاصحيفة لنوع السياسة االقتصادية التى يتم الكتابة عنها ولنوع ال ــاًوفقـتحدد ياالقتصادية 

نوع األخبار االقتصادية با ــًأيض يةاإلنسان االهتماماتتأثر وتيرة تأطير كما تتنشر القصة. 
يستخدم كما ا؛ ــًـالبيئة السياسية األوسع نطاقبا ــًالتي هي محور القصة اإلخبارية وكذلك جزئي

القضايا خبارية المتعلقة بقصص اإلالا في ًا على نحو أكثر تواترــًتأطير أيضالهذا 
 االقتصادية المثيرة للجدل.

() 2009تسعى دراسة (أشرف جالل حسن حسن،  •
38F

للتعرف على طبيعة وحدود الدور  )39
الذى تقوم به نشرات األخبار والبرامج االقتصادية بالفضائيات العربية فى تكوين معارف 

دراسة والقطرى نحو األزمة االقتصادية العالمية من خالل  واتجاهات الجمهور المصرى
سى إن بى سي، وبالتطبيق على عينة قوامها و مقارنة بين قنوات النيل لألخبار والجزيرة 

مفردة من الجمهور المصرى والقطرى. أظهرت الدراسة افتقاد الفضائيات العربية محل  300
الدراسة لمبادئ وأسس اإلعالم االقتصادى الرشيد ومبادئه من حوكمة وشفافية ونزاهة مهنية 

ضغوط غير المباشرة والتدخالت الحكومية واتجاه القنوات للتركيز على أسباب األزمة بسبب ال
، كما كشفت نتائج الدراسة عدم ومظاهرها بشكل يفوق الحلول المقترحة وسبل المواجهة

 .باالتجاهارتباط التعرض والمعرفة 
() 2009ترصد دراسة (سماح ماضى متولى محمد،  •

39F

معالجة الصحف المصرية لألزمة  )40
العالمية فى خطابها الصحفى، وتأثير التعرض للصحف المصرية على معرفة الجمهور 
باألزمة وتشكيل اتجاهاتهم نحوها، بالتطبيق على الصحف القومية والحزبية والخاصة، 

http://ejc.sagepub.com/search?author1=Petia+Kostadinova&sortspec=date&submit=Submit
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. مفردة من محافظة القاهرة 400باإلضافة إلى عينة عمدية من قارئى الصحف قوامها 
لت نتائج الدراسة إلى تشابه المحاور الموضوعية والعناصر التى ركزت عليها صحف توص

الدراسة فى معالجتها لألزمة المالية العالمية، فى حين لم يعكس خطاب الصحف الثالث 
المالية وأسبابها وحلول مواجهتها، كما أبرزت الدراسة وجود عالقة ارتباطية مفهوم األزمة 

ا بين اعتماد المبحوثين على الصحف كمصدر للمعرفة واتجاهاتهم ـًــئيطردية قوية دالة احصا
 نحو األزمة.

() 2008ترصد دراسة (أسامة عبد الرحيم على،  •
40F

خطاب صحف األهرام والوفد والمصرى  )41
والتعرف على األطروحات التى قدمتها الصحف الثالث  2008اليوم نحو أزمة الخبز 

ومسارات البرهنة والقوى الفاعلة من وجهة نظر كل صحيفة. الخاصة بأسباب وحلول األزمة 
توصلت نتائج الدراسة إلى تركيز خطاب الوفد والمصرى اليوم على االطار السياسي لألزمة، 
حيث ربطت الصحيفتان أزمة الخبز باألزمات األخرى التى يعيشها المواطن المصرى وفشل 

االطار االقتصادى لألزمة وقدم أطروحات  الحكومة فى حلها، بينما ركز خطاب األهرام على
  عديدة لحلول األزمة من الناحية االقتصادية.

() 2007تحلل دراسة (أمل السيد أحمد متولى دراز،  •
41F

أبعاد الخطاب الصحفى لصحيفتى  )42
بهدف الكشف عن مالمح  المتخصصتين فى المجال االقتصادىاالقتصادية و عالم المال 

فى ً أظهرت نتائج الدراسة اختالال الخطاب ومكوناته وسماته والعوامل المؤثرة على تشكيله.
مجاالت االهتمام التى يطرحها خطاب الصحيفتين، حيث يركز على القضايا المتخصصة 
والبورصة والبنوك بينما يضعف االهتمام فى كال الصحيفتين بالمشكالت االقتصادية 

ا فى الرؤية بعدم االرتباط ًلخصخصة والقضايا االجتماعية والسياسية، مما يعكس قصوروا
 بالتنمية فى المجتمع المصرى ويطرح طبيعة المصالح التى تعبر عنها هذه الصحف

 .وارتباطها بمصالح رجال األعمال واهتماماتهم
() 2003، محمد ربيع  (عبد الجواد سعيدتوصلت دراسة  •

42F

صحيفة األهرام فى إلى تميز  )43
المرتبة األولى من حيث التزامها بالمسئولية االجتماعية فى المساحة التى خصصتها لقضايا 

ا صفحتين لالقتصاد لتناول ــًـالدراسة تليها الوفد ثم األسبوع، حيث تخصص األهرام يومي
فى حين تخصص الوفد نصف صفحة فى العدد اليومى للموضوعات  مختلف الموضوعات

لم تخصص صحيفة األسبوع صفحات أو أبواب محددة للموضوعات  اصادية، بينماالقت
كما تفوقت الصحف الثالث فى استخدام محرريها للحصول على المعلومات االقتصادية. 

االقتصادية، كما تزايد اعتماد الصحف الثالث على المسئولين المتخصصين فى المجال 
 قتصاد كمصادر لألخبار االقتصادية.االقتصادى كالبنوك والبورصات وأساتذة اال
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تأثير االتجاه السائد فى وسائل اإلعالم على تشكيل وفيما يتعلق باختبار العالقة بين  •
اتجاهات الرأى العام المصرى نحو قضايا التحول االقتصادى، أجرى (السيد بهنسي حسن، 

2001 ()
43F

والقناة األولى بالتليفزيون هرام وٕاذاعة البرنامج العام تحليل مضمون لصحيفة األ )44
مفردة من العاملين بالنقابات  400المصرى، باإلضافة إلى استقصاء عينة طبقية من 

المختلفة. توصلت نتائج الدراسة إلى ضعف تأثير وسائل اإلعالم المصرية بشأن ترتيب 
بشأن قضايا التحول االقتصادى لدى الجمهور، باإلضافة إلى وجود فروق فى دوائر االهتمام 

قضايا التحول االقتصادى لدى الجمهور من ناحية ولدى وسائل اإلعالم المصرية من ناحية 
 أخرى.

من خالل االطالع على الدراسات السابقة يتضح تصاعد اهتمام البحوث الغربية فـي العقـدين 
األخيرين بدراسات بناء األجندة كاتجاه حـديث ومرحلـة جديـدة فـي إطـار نظريـة وضـع األجنـدة فـي 
مقابـــل نــــدرة الدراســـات العربيــــة فـــي مجــــال بنــــاء األجنـــدة رغــــم أهميتـــه فــــي تعميـــق تحليــــل بحــــوث 
األولويـــات وتطبيقاتهـــا فـــي المجتمعـــات العربيـــة. كمـــا اســـتغرقت معظـــم دراســـات بنـــاء األجنـــدة فـــي 
تحليل مضمون التغطية اإلخبارية بوسائل اإلعالم بوصفها المنتج النهائي لبناء األجندة مما يبرز 

يــة دراســات القــائم باالتصــال للتعــرف علــى قــرارات التغطيــة اإلخباريــة والعوامــل المختلفــة التــي أهم
. أفـادت الدراسـات السـابقة االقتصـادية فـي وسـائل اإلعـالمتؤثر على معالجة وبناء أجندة القضـايا 

الباحثــة فــي توضــيح المفــاهيم والمصــطلحات وفــي صــياغة وبلــورة مشــكلة الدراســة باإلضــافة إلــى 
 ع التساؤالت والفروض وتطوير المناهج واألدوات البحثية.وض

 تساؤالت الدراسة :
 تسعى الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية:

ما المصادر اإلخبارية التي يعتمد عليها القائمون باالتصال فى مجال اإلعالم االقتصادى  -1
 فى الحصول على المعلومات حول القضايا االقتصادية ؟

 المؤثرات والضغوط التي يتعرض لها القائمون باالتصال فى مجال اإلعالم االقتصادىما  -2
 أثناء آداء عملهم ؟

ما مدى وجود تخطيط ألهداف وسياسات إعداد القضايا االقتصادية في الصحف التي يعمل بها  -3
 القائمون باالتصال ؟

ا االقتصادية في ما مصادر معرفة القائمين باالتصال بأهداف وسياسات إعداد القضاي -4
 الصحف التي يعملون بها؟

ما ترتيب الجهات المسئولة عن التخطيط ألهداف وسياسات إعداد القضايا االقتصادية في  -5
 الصحف التي يعمل بها القائمون باالتصال ؟
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ما األسـس التـي توضـع فـي االعتبـار عنـد التخطـيط للقضـايا االقتصـادية فـي الصـحف التـى  -6
 باالتصال ؟يعمل بها القائمون 

التي يعمل بها القائمون  الصحففي  القضايا االقتصاديةما حدود الحرية المتاحة الختيار   -7
 ؟ باالتصال

 ما آليات اختيار القضايا االقتصادية في الصحف التي يعمل بها القائمون باالتصال ؟ -8
القائمون ما مدى وجود تقييم آلداء العاملين بالقسم االقتصادى في الصحف التي يعمل بها  -9

 باالتصال ؟ 
القسم  آداءعن  فى مجال اإلعالم االقتصادىما درجة رضاء القائمين باالتصال  -10

 ؟  التي يعملون بهااالقتصادى بالصحيفة 
ما أهم الصعوبات التى تعوق أداء القائمين باالتصال فى القسم االقتصادى بالصحيفة  -11

 التى يعملون بها ؟
باالتصال لتطوير أداء القسم االقتصادى بالصحيفة التى ما أهم مقترحات القائمين  -12

 يعملون بها ؟

 فروض الدراسـة :
 تقوم الدراسة على اختبار الفروض الرئيسية التالية:

وجــود فــروق ذات داللــة معنويــة بــين متوســطات درجــات الرضــا الــوظيفى لــدى  الفــرض األول: •
حزبـي  – ىالمختلفـة (قـوموفقـًا لـنمط ملكيـة الصـحف القائمين باالتصال باألقسـام االقتصـادية 

 خاص). –
الرضـا الـوظيفى لـدى : وجـود فـروق ذات داللـة معنويـة بـين متوسـطات درجـات الفرض الثاني •

 متخصص). –القائمين باالتصال باألقسام االقتصادية وفقًا لنمط مضمون الصحف (عام 
: وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات الضغوط التي يتعرض الفرض الثالث •

وفقــًا لــنمط ملكيــة الصــحف المختلفــة  فــى مجــال اإلعــالم االقتصــادىلهــا القــائمون باالتصــال 
 .خاص) –حزبي  –(قومى 

 منهجية قياس متغيرات الدراسة :
 :اإلعالم االقتصادىمجال مقياس الضغوط التي يتعرض لها القائمون باالتصال في  -أ 

جملـــة بطريقــة ليكــرت الثالثيــة لقيــاس الضـــغوط  13اســتخدمت الباحثــة مقياســًا يتكــّون مــن 
(الضـــــغوط  فـــــى مجـــــال اإلعـــــالم االقتصـــــادىالمختلفـــــة التـــــى يتعـــــرض لهـــــا القـــــائمون باالتصـــــال 

ضــغوط المنافســة مــع  -ضــغوط المصــادر –ضــغوط الجمهــور -الضــغوط االقتصــادية -المؤسســية
ضـــغوط الســـلطة). تـــم تحديـــد عـــدة جمـــل تمثـــل كـــل نـــوع مـــن الضـــغوط  –الم األخـــرىوســـائل اإلعـــ
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المختلفــة. اســتعانت الباحثــة بمقيــاس للضــغوط المتعــددة التــي يتعــرض لهــا القــائمون باالتصــال مــن 

( خالل العديد من الدراسـات السابقة.
44F

45(  
لوب ما ُأفكـّر في أسغالبًا  -وفيما يتعلق بالضغوط المؤسسية تم صياغة العبارات التالية: أ

ُيعــد أســلوب تفكيــر الرؤســاء عــامًال حاســمًا  -. بتغطيــة زمالئــي المحــررين للقضــايا االقتصــادية
يتشــكل فــي إطــار االقتصــادية تفــاعلي مــع القضــايا  -. جايا االقتصــاديةفــي كيفيــة تنــاول القضــ

 ضــعأ -اليــة: أ. أمــا الضــغوط االقتصــادية فتمثلــت فــي العبــارات التللصــحيفةالسياســة اإلعالميــة 
أختصر تغطيـة بعـض القضـايا بسـبب  -ب. فى مقدمة اهتماماتىاالقتصادية  الصحيفةمصالح 

أميــل إلــى تقــديم موضــوعات  -ضــغوط اإلعــالن. تضــمنت ضــغوط الجمهــور العبــارات التاليــة: أ
اقتصــادية أهــتم باختيــار قضــايا  -. بالجمهــورتتســم بالمحليــة والقــرب مــن اهتمامــات اقتصــادية 

االقتصادية التى يؤثر فهمي لطبيعة المجتمع على اختيار القضايا  -جتمع وتؤثر فيه. جتهم الم
أهــتم بالتعامــل مــع المصــدر  -. أمــا ضــغوط المصــادر فقــد تضــمنت العبــارات التاليــة: أأتناولهــا

المسـئولة االقتصـادية أميـل إلـى اختيـار المصـادر  -المطروحة. باالقتصادية المناسب للقضية 
لـديها قـدر مـن اقتصـادية أتعامـل مـع مصـادر  -بنفـوذ كبيـر ومـؤثر فـي المجتمـع. ج التي تتميــّز

 -القبــول لــدى الجمهــور. كمــا تضــمن المقيــاس عبــارة تقــيس ضــغوط وســائل اإلعــالم األخــرى: أ
فــى ضــوء توقــع مــا يقــوم بــه زمالئــى فــى وســائل اإلعــالم األخــرى. االقتصــادية أختــار القضــايا 

التــي تــدعم االقتصــادية اختــار القضــايا  -س ضــغوط الســلطة: أباإلضــافة إلــى عبــارة أخــرى تقــي
 سياسة الدولة وتبرز وجهة نظرها.

طلـــب مـــن كـــل مبحـــوث تحديـــد موقفـــه تجـــاه كـــل عبـــارة منهـــا والتـــي تمثـــل بـــدورها الضـــغوط 
. تراوحـت قيمـة كـل فـى مجـال اإلعـالم االقتصـادىالمختلفـة التـي يتعـرض لهـا القـائمون باالتصـال 

عــن رفــض  1عــن تأييــد العبــارة بينمــا تعبــر درجــة  3درجــات تعبــر درجــة  3 – 1عبــارة مــا بــين 
عــن الحيــاد تجــاه العبــارة. تــم حســاب مجمــوع الــدرجات لكــل مجموعــة مــن  2العبــارة وتعبــر درجــة 

العبارات التي تمثل الضغوط المختلفة التي يتعـرض لهـا القـائمون باالتصـال وذلـك للحصـول علـى 
 م العبارات لكل نوع من أنواع الضغوط المختلفة.درجة واحدة تمثل حاصل جميع قي

، بينمـا اتدرجـ 9 – 3مـن وضـغوط الجمهـور تراوحت درجـات مقيـاس الضـغوط المؤسسـية 
درجـات لكـل منهـا،  6 – 2وضـغوط المصـادر مـن ت مقيـاس الضـغوط االقتصـادية تراوحـت درجـا

 درجات لكل منها. 3 – 1كما تراوحت ضغوط المنافسة مع وسائل اإلعالم وضغوط السلطة من 
 مقياس الرضا الوظيفي: –ب 

تـم تكـوين مقيـاس  فى مجال اإلعـالم االقتصـادىلقياس الرضا الوظيفي للقائمين باالتصال 
عبارات بطريقة ليكرت الثالثية. استعانت الباحثـة بمقيـاس الرضـا الـوظيفي الـذي  8تجميعي من 
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(تم تطويره من خالل دراسات سابقة. 
45F

تضمـّن المقيـاس عـدد مـن العبـارات التـي تمثـل االتجـاه  )46
تتفـق مـع مـا  الصـحيفةالمقدمـة فـي االقتصـادية الموضـوعات  -اإليجابي نحو العمل كما يلـي: أ

 القســم االقتصــادىعملــي فــي  -للمجتمــع (التــأثير علــى المجتمــع). ب الصــحيفةيجــب أن تقدمــه 
بالقســــم أنتمــــي إلــــى عملــــي  -مــــاعي). جيشــــعرني بمكانــــة متميــــزة فــــي المجتمــــع (التقــــدير االجت

كــل يــوم عــن اليــوم الســابق ألنــه عمــل غيــر تقليــدي ويحقــق طموحــاتي (القــدرة علــى االقتصــادى 
 -وأحقق إنجازًا (اإلحساس باإلنجـاز). هــبالقسم االقتصادى أتقدم دائمًا في عملى  -اإلبداع). د

يـق الـذات). كمـا تضـمن ألنـه يشـعرني بـذاتي وشخصـي (تحق القسـم االقتصـادىأحب عملي فـي 
ال أمتلــك الحريــة الكافيــة  -المقيــاس ثــالث عبــارات تمثــل االتجــاه الســلبي نحــو العمــل كمــا يلــي: أ

عنـــدما  -دون تـــدخل مـــن أحـــد (االســـتقالل المهنـــي). ب القســـم االقتصـــادىفـــي آداء عملـــي فـــي 
 -ج األخــرى أشــعر باإلحبــاط (الوضــع الــوظيفي). األقســامأقــارن وضــعي بأوضــاع زمالئــي فــي 

ال تتناســب مــع الجهــد المبــذول فــى القســم االقتصــادى الرواتــب والمكافــآت المقدمــة مقابــل العمــل 
 (توافر الماديات).

عـن تأييـد العبـارة،  3درجات ، تـُعبــّر درجـة  3 – 1تراوحت قيمة درجات كل عبارة ما بين 
لتكويــد بصــورة عكســية عــن رفــض العبــارة، تــم ا 1تـُعبـــّر درجــة  عــن الحيــاد، كمــا 2وتـُعبـــّر درجــة 

تــم اضــافة درجــات تقيــيم المبحــوث ألداء القســم االقتصــادى بالصــحيفة  بالنســبة للجمــل الســلبية.
درجات، راض إلى حد مـا درجتـان، غيـر راض درجـة  3والتى تراوحت درجاته بين (راض تماما 
درجــة تــم حســاب  27 – 9تراوحــت درجــات المقيــاس مــن واحــدة) إلــى مقيــاس الرضــا الــوظيفى، 

وتقيـــيم  مجمـــوع الـــدرجات إلعطـــاء كـــل مبحـــوث درجـــة تمثـــل حاصـــل جمـــع قـــيم جميـــع العبـــارات
 .األداء

 مقياس اإلعتماد على المصادر اإلخبارية: –جـ 
علـــى أنـــواع المصـــادر  مجـــال االعـــالم االقتصـــادىلقيـــاس اعتمـــاد القـــائمين باالتصـــال فـــي 

مصـــدر بطريقـــة ليكـــرت الثالثيـــة. اســـتعانت  12 اإلخباريـــة اســـتخدمت الباحثـــة مقياســـًا يتكـــون مـــن
(الباحثة بمقياس اإلعتماد على المصادر اإلخبارية الـذي تـم تطـويره مـن خـالل دراسـات سـابقة.

46F

47( 

ــــاس  ــــون  –اإلذاعــــات  –الصــــحف  -: التاليــــةمصــــادر اليضــــم المقي المســــئولين  -قنــــوات التليفزي
 –تقـــارير المنظمـــات  –المـــواطنين  –العلمـــاء المتخصصـــين  –الجمعيـــات األهليـــة  – الحكـــوميين

 .األكاديمية الوثائق والدراسات –رجال األعمال  –العالقات العامة  ىمسئول –مواقع اإلنترنت 
طلــــب مــــن كــــل مبحــــوث تحديــــد درجــــة اعتمــــاده علــــى المصــــادر المختلفــــة للحصــــول علــــى 

ل مصـدر مـا . تراوحـت قيمـة درجـات كـبالصـحيفةالمطروحـة االقتصادية المعلومات حول القضايا 
عـن  2عـن كثافـة االعتمـاد علـى المصـدر، بينمـا ُتعّبـر درجـة  3درجـات، ُتعّبـر درجـة  3 – 1بين 

 عن انخفاض االعتماد على المصدر.  1االعتماد المتوسط على المصدر، وتعّبر درجة 
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 اإلجراءات المنهجية للدراسـة :
 نوع الدراســة :

تسـتهدف وصـف الظـواهر واألحـداث وجمـع  تنتمي هذه الدراسـة إلـى البحـوث الوصـفية التـي
الحقائق الدقيقة عنها بهدف تحديد الظاهرة أو الموقف أو الحدث تحديدًا دقيقًا. تهدف الدراسة إلى 
التعــرف علــى الجوانــب المتعــددة التــي تحكــم بنــاء أجنــدة القضــايا االقتصــادية المقدمــة فــي وســائل 

لدراسـات األجنـدة (بنــاء األجنـدة) بهـدف التعـرف اإلعالم المصرية باالعتماد علـى التصـميم الرابـع 
على عالقـة التفاعـل بـين العوامـل المـؤثرة فـي بنـاء أجنـدة القضـايا االقتصـادية فـي وسـائل اإلعـالم 

 المصرية.

 منهـج الدراســة :
تعتمــد الدراســة علــى مــنهج المســح الــذي ُيعــد أحــد المنــاهج األساســية فــي البحــوث الوصــفية 

يلي بهـدف جمـع البيانـات وتفسـيرها للوصـول إلـى دالالت ذات أهميـة علميـة بشقيه الوصفي والتحل
باإلضافة إلى استخدام المنهج المقارن للمقارنة بين المتغيرات التي تتفاعل في بناء أجندة القضايا 
االقتصــــادية المقدمــــة فــــي وســــائل اإلعــــالم المصــــرية محــــل الدراســــة للوقــــوف علــــى أوجــــه التشــــابه 

ئمين باالتصال في وسائل اإلعالم المختلفة. اعتمدت الباحثة على مسح القائم واالختالف بين القا
 بوسائل اإلعالم المصرية.فى مجال االعالم االقتصادى باالتصال 

 :وأساليب جمع البياناتتحديد مجتمع الدراسة واختيار العيـّنة 

 االقتصــادىاالعــالم مجــال فــى تــم تحديــد مجتمــع الدراســة الميدانيــة فــي القــائمين باالتصــال 
فــى للقــائمين باالتصــال  االســتبيانجــري الدراســة الميدانيــة باســتخدام تالمصــرية. بوســائل اإلعــالم 

ـــابالت المتعمقـــة  .المصـــرية بالصـــحفاالقتصـــادى االعـــالم مجـــال  ـــى المق كمـــا تعتمـــد الباحثـــة عل
الحصـــول  لمــا يتيحـــه المــنهج الكيفــى مــن الحصـــول علــى معلومــات يصــعب َّلتفســير النتــائج نظــرا

. بلـغ  2015تحدد المجال الزمنى للدراسة فـى شـهر مـارس  عليها من خالل صحيفة االستقصاء.
 بالصـحف المصـرية إجمالي العينة المتاحة من القائمين باالتصـال فـى مجـال اإلعـالم االقتصـادى

 مبحوثًا وفقًا للجدول التالي: 50
 )1جدول رقم (

 المختلفة الصحفألنماط ملكية وفقًا فى مجال االعالم االقتصادى توزيع القائمين باالتصال 

 % ك الصحف ملكيةنمط 

 22 11 صحف قومية

 20 10 حزبيةصحف 

 58 29 خاصةصحف 

 100 50 اإلجمالي
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شــملت قائمــة الصــحف التــى يعمــل بهــا القــائمون باالتصــال فــى الصــفحات االقتصـــادية: 
ديلـي نيـوز ، الدستور، األخبار، أكتـوبر، األهـالى، التحريـر، األهرام، الوفد، المصرى اليوم، الوطن

باإلضــافة إلــى مجموعـة مــن الصــحف اإلقتصــادية المتخصصـة: القــرار المصــرى، أمــوال ، إيجيبـت
   ، العالم اليوم.الغد، البورصة

 أساليب جمع البيانات :
اعتمــدت الباحثــة فــي جمــع بيانــات الدراســة الميدانيــة علــى االســتبيان بالمقابلــة مــع القــائمين 

الخاصـة بهـدف الحزبيـة و الحكوميـة و  بالصـحف المصـرية االعالم االقتصـادىباالتصال في مجال 
 الحصول على البيانات المطلوبة بواسطة صحيفة االستقصاء.

بالقسم ة والمالحظة المباشرة خالل العمل اليومي كما اعتمدت الباحثة على المقابلة المتعمق
باالعتمــاد علــى المالحظــة بالمشــاركة للحصــول علــى انطباعــات القــائمين باالتصـــال  االقتصــادى

التي لم تسجلها صحيفة االستبيان مما يساعد في تفسير النتائج والحصول على معلومات يصعب 
 الحصول عليها من خالل صحيفة االستقصاء.

 الصدق والثبات : اختبارات
لكي تتأكـّد الباحثة من صدق أداة جمع البيانات وقدرتها علـى قيـاس مـا تسـعى الدراسـة إلـى 

 تحقيقه قامت الباحثة بما يلي:
مــــن خــــالل تقيــــيم صــــحيفة االستقصــــاء بواســــطة مجموعــــة مــــن  :مراعــــاة الصــــدق الظــــاهر - 1

المحكمــين والخبــراء فــي مجــال اإلعــالم ومنــاهج البحــث لمراجعــة أســئلة صــحيفة االستقصــاء 
وتقدير مدى صالحيتها لقياس المتغيرات محل الدراسة حيث تم عرض االستمارة على عدد 

( من المحكمين.
47F

48( 
أكــــد مـــن احتــــواء أداة جمــــع البيانــــات علــــى كافــــة للت :مراعـــاة صــــدق المحتــــوى (المضــــمون) - 2

الجوانــــــب والمتغيــــــرات وأبعــــــاد المشــــــكلة البحثيــــــة وتمثيلهــــــا لموضــــــوع الدراســــــة وتســــــاؤالتها 
  ومتغيراتها.

بإعادة تطبيق صحيفة االستقصـاء  Re Testوفيما يتعلق بالثبات تم إجراء إعادة االختبار 
% وبفاصـــل زمنـــي مدتـــه أســـبوع علـــى األقـــل بـــين 10علـــى مجموعـــة مـــن مفـــردات الدراســـة بنســـبة 

التطبيقين الختبار مدى اتساق البيانات التي تم جمعها فـي التطبيقـين األول والثـاني. وبلـغ معامـل 
 ارف عليه في هذا المجال.% مما يدل على ثبات التحليل ودقته وفقًا لما هو متع0.89الثبات 
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 )2جدول رقم (
 * خصائص عينة الدراسة

 % ك المتغيـّر % ك المتغيـّر

   المؤهل العلمي :   النـوع :
 62 31 إعـالمي 52 26 ذكـور -

 38 19 غير إعالمي 48 24 إنــاث -

   الخبرة اإلعالمية السابقة :   العـمـر :
 68 34 سابقة توجد خبرة إعالمية 48 24 30 – 20

 32 16 ال توجد خبرة إعالمية سابقة 28 14 40 – 30

   سنوات الخبرة اإلعالمية السابقة: 20 10 50 – 40
 4 2 أقل من سنة 4 2 فأكثر 50

 30 15 سنوات 5من سنة إلى    : طبيعة العمل في القناة

 30 15 سنوات 10إلى  5من  80 40 محرر

 14 7 سنة 15إلى  10من  4 2 ُمراسـل

 22 11 سنة فأكثر 15 2 1 كاتب مقال

   مدى الحصول على دورات تدريبية: 6 3 نائب رئيس قسم
 74 37 حصل على دورات تدريبية 6 3 نائب رئيس تحرير

 26 13 لم يحصل على دورات تدريبية 2 1 رئيس قسم 

   التدريبية:مدى االستفادة من الدورات    أسلوب التعامل الوظيفي في القناة :
 43.2 21 كبيرة 78 39 تعيين

 56.8 16 متوسطة  4 2 تعامل بالقطعة

   نوعية الدورات التدريبية: 2 1 تعامل من الخارج
 62 31 اعالمية 16 8 تعامل بعقد مؤقــت

 54 27 لغات   

 40 20 حاسب آلى   

 12 6 اقتصادية   

 2 1 حقوق انسان   
 مفردة 50حجم عينة الدراسة  *

القــــائمين باالتصــــال مــــن ذوى المــــؤهالت ة بارتفــــاع نســــتشــــير نتــــائج الجــــدول الســــابق إلــــى 
عـــالم إل% مـــن اجمـــالى عينـــة الدراســـة مـــن القـــائمين باالتصـــال فـــى مجـــال ا62اإلعالميـــة بنســـبة 

اإلعــالم بالجامعــات  اتكليــ :االقتصــادى بالصــحف المصــرية، وتنوعــت خلفيــاتهم الدراســية مــا بــين
الحكومية والخاصة وأقسام اإلعـالم بكليـات اآلداب بالجامعـات الحكوميـة المختلفـة وأقسـام اإلعـالم 

عــالم االقتصــادى إل% مــن القــائمين باالتصــال فــى مجــال ا38كمــا شــملت عينــة الدراســة  ،التربــوى
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 :اســـية مـــا بـــينبالصـــحف المصـــرية مـــن ذوى المـــؤهالت غيـــر اإلعالميـــة، وتنوعـــت خلفيـــاتهم الدر 

االقتصــاد والعلـــوم السياســـية والحقـــوق والزراعـــة والتربيــة الرياضـــية والخدمـــة االجتماعيـــة والحاســـب 
 .والمعلومات والتجارة واآلداب

% مـــن القـــائمين باالتصـــال فـــى مجـــال االعـــالم 74كمـــا توضـــح البيانـــات الســـابقة حصـــول 
اإلعـالم واللغـات  :شـملت تلفـةعلى دورات تدريبـة فـى مجـاالت مخ االقتصادى بالصحف المصرية

والحاســب اآللــى واالقتصــاد وحقــوق اإلنســان، وكانــت أهــم الــدورات اإلعالميــة: اإلعــالم العســكرى، 
العربيـة  :الصحافة اإلستقصائية، التقديم التليفزيونى، تغطية االنتخابات، كما شملت دورات اللغات

والجرافيـــك، كمـــا  ICDLواالنجليزيـــة، امـــا دورات الحاســـب اآللـــى فقـــد ارتبطـــت بالرخصـــة الدوليـــة 
تضـــمنت الـــدورات االقتصـــادية: أســـاليب الكتابـــة االقتصـــادية وفـــن التعامـــل مـــع الـــدفع اإللكترونـــى 

 الشــركات. وكتابــة الموازنــات العامــة والمعلومــات الماليــة لغيــر المــاليين والتمويــل العقــارى وحوكمــة
تعـــددت الجهـــات المنظمــــة للـــدورات التدريبيـــة التــــى حصـــل عليهـــا المبحوثــــون، وجـــاء فـــى مقدمــــة 
الجهــات المنظمــة للــدورات اإلعالميــة: مركــز التــدريب والتوثيــق اإلعالمــى بجامعــة القــاهرة، نقابــة 

كيـة، الصحفيين، معهد األهـرام اإلقليمـى للصـحافة، معهـد الصـوت الحـر، رويتـرز، الجامعـة األمري
معهـــد التنـــوع اإلعالمـــى، الجمعيـــة المصـــرية للصـــحفيين االقتصـــاديين، انترنيـــوز، ســـفارة فلســـطين، 
الهيئة األلمانية، مؤسسـة بكـرة، مركـز بحـوث الشـرق األوسـط، معهـد اإلذاعـة والتليفزيـون، األهـرام، 

نظمــة كمــا شــملت قائمــة الجهــات الم المصــرى اليــوم، دبــى لإلعــالم، اتحــاد الصــحفيين األفارقــة. 
لدورات اللغات: المعهد البريطانى، الجامعة األمريكيـة، نقابـة الصـحفيين، جامعـة القـاهرة، الجامعـة 
البريطانية، المعهد الالتينى، اإلمديست، ريل سـوفت، مركـز بحـوث الشـرق األوسـط، معهـد القـوات 

سـب اآللـى: المسلحة، معهد األهرام اإلقليمى للصـحافة. كمـا شـملت الجهـات المنظمـة لـدورات الحا
ـــة الصـــحفيين، جامعـــة القـــاهرة، معهـــد نظـــم معلومـــات القـــوات المســـلحة، ريـــل ســـوفت، مركـــز  نقاب

امــا قائمــة الجهــات المنظمــة للــدورات األخــرى  الجمهوريــة، معهــد األهــرام اإلقليمــى للصــحافة، أيــاد.
مار، االقتصـــادية وحقـــوق اإلنســـان فشـــملت: المركـــز المصـــرى للدراســـات االقتصـــادية، وزارة االســـتث

المنظمـــة الدوليـــة ، مركـــز المشـــروعات الدوليـــة الخاصـــة، هيئـــة التمويـــل العقـــارى، مركـــز المـــديرين
 .Merrill Lynch لينش ميريل

% من القائمين باالتصال في مجال اإلعالم االقتصادى خبرات إعالميـة سـابقة. 68يمتلك 
مجـال اإلعـالم االقتصـادى  تتباين مصادر الخبرات اإلعالمية السابقة لدى القائمين باالتصـال فـى

ويــــأتي فــــي مقــــدمتها: العمــــل فــــي مجــــال الصــــحف العامــــة واالقتصــــادية المتخصصــــة والمجــــالت 
 اإلذاعات ووكاالت األنباء والقنوات التليفزيونية. والمواقع اإلخبارية اإللكترونية

تبـرز النتـائج السـابقة أن عـدد  الصـحف المختلفـةوفيما يتعلق بأسلوب التعامل الوظيفي فـي 
مـــن المبحـــوثين، وجـــاء % 78المختلفـــة يمثـــل حـــوالي  الصـــحفالقـــائمين باالتصـــال المعينـــين فـــي 
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مــــن  %16بنســــبة بــــروزًا  ةالوظيفيــــاألســــاليب ألســــلوب التعامــــل بعقــــد مؤقــــت فــــى المرتبــــة الثانيــــة 
% 4ثالثـة والرابعـة وبنسـبة فـى المـرتبتين الالتعامل بالقطعة والتعامل من الخـارج  وجاء ،المبحوثين

 % على الترتيب. 2و
 المحررين :لتشمل األقسام االقتصادية بالصحفوتتنوع طبيعة عمل القائمين باالتصال في 

ونــواب ونــواب رؤســاء األقســام % 2وكتــاب المقــاالت بنســبة %، 4%، المراســلين بنســبة 80بنســبة 
 .%2ة رؤساء األقسام بنسبو % لكل منهما 6رؤساء التحرير بنسبة 

 نتائج الدراسـة الميدانية :
تعـــرض الباحثـــة نتـــائج الدراســـة الميدانيـــة مـــن خـــالل عـــرض النتـــائج العامـــة للدراســـة ونتـــائج 

 اختبارات الفروض.
 النتائج العامة للدراسـة :

فـى مجـال اإلعـالم االقتصـادى المصادر اإلخبارية التي يعتمـد عليهـا القـائمون باالتصـال   – 1
 االقتصادية:في الحصول على المعلومات حول القضايا 

 )3جدول رقم (
 في الحصول علىفى مجال اإلعالم االقتصادى المصادر اإلخبارية التي يعتمد عليها القائمون باالتصال 

 االقتصاديةالمعلومات حول القضايا 

 للقضايا االقتصادية المصادر اإلخباريـة
 ال أحياناً  دائمــا

 % ك % ك % ك

 6 3 34 17 60 30 رجال أعمال واقتصاد

 10 5 32 16 58 29 المسئولون الحكوميــون

 12 6 40 20 48 24 الصحف 

 16 8 40 20 44 22 العلمـاء المتخصصــــون

 14 7 40 20 46 23 مواقـع اإلنترنــت

 18 9 36 18 46 23 وثائق ودراسات

 26 13 32 16 42 21 تقارير المنظمات

 30 15 46 23 24 12 العامـة العالقات

 34 17 42 21 24 12 قنوات التليفزيون

 38 19 54 27 8 4 المواطنـــون

 54 27 42 21 4 2 اإلذاعـات

 62 31 38 19 - - الجمعيات األهـليــة

 - - 2 1 - - شبكات التواصل االجتماعى

تشـير نتــائج الجــدول الســابق إلـى تعــدد المصــادر التــي يعتمـد عليهــا القــائمون باالتصــال فــي 
المطروحـة فـي االقتصادية الحصول على المعلومات حول القضايا مجال اإلعالم االقتصادى فى 
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لتــي يعتمــد عليهــا المصــادر افــي مقدمــة أنــواع  رجــال األعمــال التــي يعملــون بهــا. جــاء الصــحف
فى  القضايا االقتصاديةبما يبرز ارتباط أجندة ، اإلعالم االقتصادىصال في مجال القائمون باالت

بالحضــور  المتعلقــةالنتــائج  وتثيــر، رجــال األعمــالالمصــرية الحكوميــة والخاصــة بأجنــدة  الصــحف
علــى  ونهمارســصــفحات االقتصــادية خطــورة التــأثير الــذى يمكــن أن يفــى ال رجــال األعمــاللالقــوى 

رجال ، مما يبرز دور واد التحريرية التى تقدمها الصحفمضمون المواد االقتصادية من خالل الم
المســئولون بينمــا احتــل  .المصــريةفــى ترتيــب أولويــات القضــايا االقتصــادية فــى الصــحف  األعمــال

ــــدى القــــائمين باالتصــــال فــــي مجــــال  المرتبــــة الثانيــــة الحكوميــــون اإلعــــالم كمصــــدر للمعلومــــات ل
 لقائمــة العلمــاء المتخصصــين فــى المرتبــة الرابعــةكمــا تشــير النتــائج إلــى بــروز دور  .قتصــادىاال

ـــدىمصـــادر معلومـــات  ـــى  القضـــايا االقتصـــادية ل دور الصـــحف القـــائمون باالتصـــال باإلضـــافة إل
. تتفـق واإلنترنت فى المرتبتين الثالثة والخامسة لمصادر المعلومات المتعلقـة بالقضـايا االقتصـادية

(ئج الدراســة مــع دراســات بنــاء األجنــدة الســابقة نتــا
48F

التــى تبــرز كثافــة اعتمــاد القــائمين باالتصــال  )49
علـــى المصـــادر الحكوميـــة ممـــا يشـــير إلـــى ســـيطرة المصـــادر الحكوميـــة علـــى عمليـــة بنـــاء أجنـــدة 

 المصرية الحكومية والخاصة.  الصحفالقضايا المقدمة فى 

ونشـرات العالقـات العامـة الوثـائق والدراسـات وتقـارير المنظمـات بينما تراجع االعتمـاد علـى 
كمصـــــادر للحصـــــول علـــــى والتليفزيـــــون والمـــــواطنين واإلذاعـــــات وشـــــبكات التواصـــــل االجتمـــــاعى 

بوصــــفها المصــــادر  الصــــحف المصــــريةالمطروحــــة فــــي  االقتصــــاديةالمعلومــــات حــــول القضــــايا 
لدى القائمين باالتصال في مجال القتصادية ااإلخبارية األقل استخدامًا للحصول على المعلومات 

(. تتفق نتائج الدراسة مع دراسة سابقة اإلعالم االقتصادى
49F

توصلت نتائجها إلـى ضـآلة اعتمـاد   )50
القــائمين باالتصــال علــى مصــادر العالقــات العامــة فــى بنــاء األجنــدة بوصــفها محــاوالت للحصــول 

 على اعالن مجانى وليس بوصفها مادة اعالمية.

مدى وجود تخطيط ألهداف وسياسات إعداد القضايا االقتصادية في الصحف التي يعمل بها   - 2
 القائمون باالتصال:

 
 )1رقم ( شكل توضيحى

 الصحففي  للقضايا االقتصاديةمدى وجود تخطيط 
 التي يعمل بها القائمون باالتصــال
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فــي مجــال مــن القــائمين باالتصــال لوجــود تخطــيط  %74تشــير النتــائج الســابقة إلــى إدراك 
فــي  القضــايا االقتصــاديةوبمــا يشــير إلــى أهميــة التــى يعملــون بهــا  اإلعــالم االقتصــادى بالصــحف

 التي يعملون بها.  الصحف

معرفة القائمين باالتصال بأهداف وسياسات إعداد القضايا االقتصادية في مصادر   – 3
 الصحف التي يعملون بها:

 

 
 )2رقم ( توضيحى شكل

 االقتصاديةمصادر معرفة القائمين باالتصال بأهداف وسياسات إعداد القضايا 
 التي يعملون بها الصحففي 

الســــابق إلــــى تعــــدد مصــــادر معرفــــة القــــائمين باالتصــــال الشــــكل التوضــــيحى بيانــــات تشــــير 
التي يعملـون بهـا ويـأتي فـي  الصحفالمطروحة في  االقتصاديةبأهداف وسياسات إعداد القضايا 

جتمـــــاع الا مــــن خــــالل% مــــن إجمــــالي المبحـــــوثين 66مقــــدمتها: االجتماعــــات التحريريــــة بنســـــبة 
وتمثــل االجتماعــات التحريريــة أهـــم  القســم االقتصــادى،يضــم طــاقم اإلعــداد بكــل  الــذىتحريــري ال

االقتصــادية ا مصـادر معرفــة القــائمين باالتصـال بأهــداف وسياســات القنـاة مــن خــالل طـرح القضــاي
التي سيتم إعدادها ويتم خالل تلك االجتماعات استبعاد بعض القضـايا والتركيـز علـى أخـرى وهـو 

المقدمــــة فــــى  االقتصــــاديةمــــا يشــــير إلــــى دور القــــائمين باالتصــــال فــــى بنــــاء أجنــــدة الموضــــوعات 
. كمـــا تبـــرز مالحظـــة القـــائمين باالتصـــال لـــرد فعـــل الرؤســـاء وتصـــرفاتهم بوصـــفها مـــن الصـــحف

القضــايا % باإلضــافة إلــى حظــر بعــض 48صــادر التعــرف علــى أهــداف وسياســات القنــاة بنســبة م
وبما يشير إلى عمليـات لكل منهما % 24مواد أو تحريف مادتها بنسبة  نشرإلغاء  وأ االقتصادية

والتـي  االعـالم االقتصـادىالتنشئة االجتماعية التي يعمل في ظلها القائمون باالتصـال فـي مجـال 
المختلفـة بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر إلـى القـائمين  الصـحفن خاللها أهداف وسياسات تنتقل م

وتـذيلت تعليمـات رئـيس المختلفـة.  الصحفباالتصال ليصبحوا جزءًا من منظومة تدعيم سياسات 
القســــم االقتصــــادى بــــاإللتزام بخطــــة اعــــداد القضــــايا االقتصــــادية قائمــــة مصــــادر معرفــــة القــــائمين 
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وسياسات إعداد القضايا االقتصادية المطروحة في الصحف التي يعملون بها. باالتصال بأهداف 
(تتفــق نتــائج الدراســة مــع دراســة ســابقة 

50F

توصــلت نتائجهــا إلــى أن مالحظــة القــائمين باالتصــال   )51
لتصـــرفات الرؤســـاء نحـــو القضـــايا المختلفـــة جـــاء فـــي مقدمـــة أســـاليب تعــــّرف القـــائمين باالتصـــال 

 بسياسة القناة.

الجهات المسئولة عن التخطيط ألهداف وسياسات إعداد القضايا االقتصادية في ترتيب   – 4
 :القائمون باالتصال الصحف التي يعمل بها

 )4جدول رقم (
 للقائمين باالتصالًا ترتيب الجهات المسئولة عن التخطيط ألهداف وسياسات إعداد القضايا االقتصادية وفقـ

 القنوات اإلخبارية
 الوزن المرجح ترتيب رابع ترتيب ثالث ترتيب ثانى ترتيب أول

عدد 
 النقاط

% 

 33 103 - 12 13 10 فريق العمل بالقسم االقتصادى
 38.4 120 - 2 16 17 رئيس تحرير القسم االقتصادى

 25.2 79 2 12 3 11 مالك الصحيفة
 2.2 7 1 1 - 1 رئيس تحرير الصحيفة
 0.6 2 - 1 - - رئيس القسم االقتصادى

 0.6 2 - 1 - - المحرر

 100 313 3 29 32 39 اإلجمالى

 في القضايا االقتصاديةألهداف وسياسات إعداد  التخطيط عن المسئولة الجهات تتعدد 
الجهات المسئولة قائمة  رئيس تحرير القسم االقتصادىتصدر  ،باالتصال للقائمين وفقاً  الصحف

القائمون  القضايا االقتصادية في الصحف التي يعمل بهاعن التخطيط ألهداف وسياسات إعداد 
 رئيس تحرير القسم االقتصادى، مما يوضح تبوء %38.4بوزن مئوى مرجح يبلغ باالتصال 

فى الصحف المصرية فى التخطيط ألهداف وسياسات إعداد القضايا االقتصادية مكانة رئيسية 
، باالقتصاد وتطوراتهاأهم األحداث واألخبار المتعلقة عة متابل من خالل توجيه القائمين باالتصال

الجهات المسئولة عن ة من حيث ترتيب أهمية المرتبة الثاني فريق العمل بالقسم االقتصادىاحتل 
بوزن مئوى مرجح يبلغ  التخطيط ألهداف وسياسات إعداد القضايا االقتصادية في الصحف

 مع يتفق وبما% 25.2بوزن مئوى مرجح يبلغ  ةمالك الصحيفة فى المرتبة الثالث%، وجاء 33
رئيس : منها المبحوثون حددها أهمية أقل أخرى جهات إلى باإلضافة .الصحف ملكية نمط طبيعة

بوزن  رئيس القسم االقتصادى والمحرر من وكل%. 2.2 بوزن مئوى مرجح يبلغ تحرير الصحيفة
 .منهما لكل% 2 مئوى مرجح يبلغ
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التــى  الصــحففــي  للقضــايا االقتصــاديةاألســس التــي توضــع فــي االعتبــار عنــد التخطــيط  - 5
 :يعمل بها القائمون باالتصال

 
 )3رقم ( شكل توضيحى

 للقضايا االقتصاديةالتي توضع في االعتبار عند التخطيط األسس 

 االقتصــاديةللقضــايا وفيمــا يتعلــق بطبيعــة األســس التــي توضــع فــي االعتبــار عنــد التخطــيط 
، %70وفقـــًا للقـــائمين باالتصـــال فقـــد جـــاءت كالتـــالي: اهتمامـــات الجمهـــور بنســـبة  الصـــحففـــي 

باإلضـافة إلـى أسـس أخـرى أقـل %، 32بنسـبة السياسـة الحكوميـة %، 56بنسـبة  صحيفةسياسة ال
وكل من اإلعالنات  ،%4بنسبة  أهمية حددها المبحوثون منها: االتجاهات االقتصادية المطروحة

وتشـــير النتـــائج الســـابقة إلـــى بـــروز % لكـــل منهمـــا. 2واهتمامـــات وســـائل اإلعـــالم األخـــرى بنســـبة 
والنظـــر إليـــه كمعيـــار  للمـــادة اإلعالميـــة االقتصــاديةاالهتمــام بـــالجمهور بوصـــفه المتلقــي الرئيســـي 

(. تتفق نتـائج الدراسـة مـع دراسـات سـابقة القضاياأساسي للتخطيط لتلك 
51F

صـلت نتائجهـا إلـى تو   )52
بروز دور الجمهور فى مقدمة معايير اهتمام القائم باالتصال فى عملية اختيار األخبار والقضـايا 

 المختلفة. 

القــائمون  عمــل بهــاالتــي ي الحريــة المتاحــة الختيــار القضــايا االقتصــادية بالصــحفحــدود  – 6
 :باالتصال

 
 )4رقم ( شكل توضيحى

 القضايا االقتصاديةحدود الحرية المتاحة الختيار 
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توضح بيانات الشكل التوضيحى السابق ارتباط حدود الحرية المتاحة الختيار القضايا 
%، بينما 78االقتصادية من وجهة نظر القائمين باالتصال بسياسة الصحيفة التحريرية بنسبة 

ة % من القائمين باالتصال عن ارتباط حرية اختيار القضايا االقتصادية بالسياس18عبر 
الحكومية، مقابل انخفاض نسبة القائمين باالتصال الذين عبروا عن الحرية المطلقة فى انتقاء 

 .% من اجمالى المبحوثين4بنسبة  القضايا االقتصادية فى الصحف التى يعملون بها

 :القائمون باالتصال في الصحف التي يعمل بها آليات اختيار القضايا االقتصادية – 7
 )5جدول رقم (

 بها القائمون باالتصالآليات اختيار القضايا االقتصادية فى الصحف التى يعمل 

 آليات اختيار القضايا االقتصادية
 ال أحيانا دائما

 % ك % ك % ك

 12 6 56 28 32 16 رئيس تحرير القسم االقتصادى
 24 12 46 23 30 15 زمالء العمل بالقسم االقتصادى 

 6 3 38 19 56 28 االقتصادىالمحرر 

ذ قــرار اختيــار اتخــتشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى بــروز دور المحــرر االقتصــادى فــى ا
%، وجــاء رئـيس القســم االقتصـادى فــى المرتبـة الثانيــة 94بنسـبة األخبـار والمعلومـات االقتصــادية 

علــى عــرض الموضــوعات االقتصــادية المقترحــة علــى المحــررين حــرص مــن خــالل  %88بنســبة 
كما أكـد العديـد مـن القـائمين باالتصـال خـالل  لضمان النشر قبل البدء في إعدادها رئيس التحرير

، بينمــا االستقصــاء، وبمــا يشــير إلــى الــدور الرئيســى لــرئيس التحريــر فــى دعــم اختيــارات المحــررين
فــى  بالقســم االقتصــادى فــى اختيــار األخبــار والمعلومــات االقتصــادية هزمالئــالمحــرر لك اشــر ا جــاء

(تتفق نتائج الدراسـة مـع دراسـة سـابقة  %.76بنسبة المرتبة الثالثة 
52F

توصـلت نتائجهـا إلـى قيـام   )53
% مــن القــائمين باالتصــال فــى القنــوات التليفزيونيــة الحكوميــة بأخــذ رأى رؤســاء التحريــر فيمــا 54

الخاصــة،  % مـن القـائمين باالتصـال فــى القنـوات التليفزيونيـة30.8يتعلـق باختيـار األخبـار مقابــل 
ـــار 24ويشـــرك  ـــة زمالئهـــم فـــى اختي ـــة الحكومي ـــوات التليفزيوني ـــائمين باالتصـــال فـــى القن % مـــن الق

% مـــن القـــائمين باالتصـــال فـــى القنـــوات التليفزيونيـــة الخاصـــة، بينمـــا يتخـــذ 30.8األخبـــار مقابـــل 
% 38.5% من القائمين باالتصال فـى القنـوات التليفزيونيـة الحكوميـة القـرار بأنفسـهم مقابـل 21.8

 من القائمين باالتصال فى القنوات التليفزيونية الخاصة.
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مدى وجود تقييم آلداء العاملين بالقسم االقتصادى في الصحف التي يعمـل بهـا القـائمون  - 8
 باالتصال:

 
 )5رقم ( شكل توضيحى

 مدى وجود تقييم آلداء العاملين بالقسم االقتصادى في الصحف
% من المبحوثين لوجود تقييم آلداء 88توضح بيانات الشكل التوضيحى السابق ادراك 

التقييم العاملين بالقسم االقتصادى فى الصحف التى يعملون بها وٕان تفاوتت النسبة ما بين 
من وجهة نظر القائمين باالتصال وجاءت أهم معايير تقييم اآلداء  المنتظم والتقييم غير المنتظم.
%، والعالقات بالمصادر بنسبة 50، حجم االنتاج بنسبة %70كالتالى: تميز اآلداء بنسبة 

%، باإلضافة إلى 20%، تلبية احتياجات الجمهور بنسبة 40%، الخبرة الطويلة بنسبة 46
مجموعة أخرى من المعايير شملت: القرب من القائمين على الصحيفة واالنفرادات الصحفية 

 لكل منها.% 2واإلعالن بنسبة 
القائمين باالتصال بالرضا عن أداء القسم االقتصادي بالصحيفة التى  شعوردرجة  - 9
 :بها ونعملي

 
 )6رقم ( شكل توضيحى

 درجة شعور القائمين باالتصال بالرضا عن أداء القسم االقتصادي بالصحيفة
القسم  اءتوضح بيانات الشكل التوضيحى السابق ارتفاع درجة رضا المبحوثين عن آد 

%، وٕان تفاوتت النسبة ما بين الرضاء النسبى 86عملون بها بنسبة االقتصادى بالصحف التى ي
اء %)، مقابل انخفاض نسبة المبحوثين غير الراضين عن آد18%) والرضاء التام بنسبة (68(

 %.14عملون بها إلى القسم االقتصادى بالصحف التى ي

۲٤دائما   
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 مالحقةقسم االقتصادى وجاء فى مقدمتها: تعددت أسباب رضاء المبحوثين عن آداء ال
 بالقضايا المتعلقة للمعلومات الجمهور احتياجات تلبية%، 64بنسبة  تحليلها وسرعة األحداث

 االقتصادية الموضوعات لطرح الممنوح الحرية هامش ارتفاع%، 44بنسبة  الهامة االقتصادية
%، باإلضافة إلى مساحة اإلبداع التى يتيحها العمل بالقسم االقتصادى بنسبة 22بنسبة  المختلفة

2 .% 
كما تعددت أسباب عدم رضاء المبحوثين عن آداء القسم االقتصادى وجاء فى مقدمتها: 

 التقنية اإلمكانيات ضعف%، 22بنسبة االقتصادى  القسم في العاملة المهنية الكوادر نقص
 اختيار في الصحيفة تدخل%، 16بنسبة  أخرى واغفال نظر وجهات على التركيز%، 18بنسبة 
%، باإلضافة إلى مجموعة أخرى من أسباب عدم 12بنسبة  المطروحة االقتصادية القضايا
ضعف الرواتب واألجور، االعتماد على المتابعة اإلخبارية فى المقام األول  تضمنت: ءالرضا

واغفال التحليل االقتصادى، تغلب المصالح الشخصية للمحررين على المصلحة المجتمعية بنسبة 
 % لكل منها.2

بالصحيفة التى فى القسم االقتصادى  ء القائمين باالتصالأهم الصعوبات التى تعوق أدا -10
 :بها يعملون

القسم االقتصادى بالصحيفة  تعددت الصعوبات التى تعوق أداء القائمين باالتصال فى 
وجاء فى مقدمتها: صعوبة الحصول على المعلومات من المسئولين الحكوميين  عملون بهاالتى ي

محدودية المساحة المتاحة لنشر  برزتوصعوبة الوصول للمصادر والمعلومات، كما 
التى يعمل بها الموضوعات االقتصادية فى الصحف بالنظر إلى الطبيعة العامة لمعظم الصحف 

االختالفات فى الرؤى بين المحررين االقتصاديين ورؤساء  باإلضافة إلى، القائمون باالتصال
العمل والوقت وتدنى وضغوط األقسام االقتصادية بالصحف والسياسة التحريرية للصحيفة، 

: ضعف اإلمكانيات وصعوبة فهم منها عوائقعدة كما أشار القائمون باالتصال إلى  ،األجور
البيانات والمعلومات وغياب تضارب و واستيعاب الجمهور للمادة الصحفية المتخصصة 

التخصص واعتماد العمل على المجامالت وتحكمات رؤساء األقسام وصعوبة تناول قضايا فساد 
كما شملت معوقات األداء: تدخل الرؤساء من  ،ها بمصالح محررى ومسئولى الصحيفةرتباطال

والعمل فى أكثر  خارج القسم االقتصادى، تجاهل ابراز بعض األخبار الهامة وغياب روح الفريق
من قسم وعدم وجود لغة أرقام واضحة ونقص الكوادر ونقص الثقافة االقتصادية وتعدد رؤساء 

لتقيد بمواعيد للحضور واالنصراف واهتمام الرؤساء بالسياسة فى المقام األول مع األقسام وا
والتركيز على وجهة النظر الحكومية وربط المادة الصحفية باإلعالنات  اغفال الجانب االقتصادى

 المترجمة وعدم التخصص والتقيد بمصادر محددة.قتصادية االوقلة المواد 
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لتطوير أداء القسم االقتصادى بالصحيفة التى يعملون  باالتصالأهم مقترحات القائمين  - 11
 بها:

تعددت مقترحات القائمين باالتصال لتطوير أداء القسم االقتصادى بالصحيفة التى  
االهتمام بتدريب العاملين فى القسم االقتصادى بصورة دورية لرفع كفاءتهم،  يعملون بها وشملت:

ت االقتصادية من خالل الصفحات المتخصصة بالصحف توفير مساحة أكبر لنشر الموضوعا
العامة والمالحق األسبوعية المتخصصة، توفير اإلمكانيات ووسائل االتصال الحديثة، والدعم 
المادى المتمثل فى زيادة المرتبات، تنظيم العمل واالجتماعات الدورية لضبط األداء ومناقشة 

العاملين بالقسم االقتصادى بضم أفراد جدد، تقديم  مشاكل المحررين والتغلب عليها، زيادة أعداد
مادة اقتصادية تراعى مستويات واهتمامات الجمهور والمساهمة فى نشر الثقافة االقتصادية بين 
القراء، الدفع بعناصر صحفية تتسم بالخبرة والتخصص والقدرة على إدارة الملف االقتصادى 

التنسيق مع المؤسسات ، رؤية اقتصادية مستقبليةوامتالك  وتتسم باإلطالع واالهتمام بالعمل
ا، االهتمام بتنويع ـًــا ودوليــًـا واقليميــًـاالقتصادية ووسائل اإلعالم االقتصادية المتخصصة محلي

المصادر، اختيار رؤساء األقسام األكفاء وتداول السلطة فى المؤسسات الصحفية، اتاحة المجال 
توفير أوقات للرأى وتحليل ما وراء الخبر، باإلضافة إلى مجموعة أخرى من المقترحات تشمل: 

قسم االقتصادى مناسبة للراحة واألجازات وربط األجور باالنتاج ووضع شروط للعاملين بال
لخطورته وتأثيره على الجمهور وتوفير األجواء المشجعة على العمل وتقوية الروابط االجتماعية 
وتوفير البيانات والمعلومات وتوفير االهتمام للقضايا االقتصادية وابرازها مثل القضايا السياسية 

ين والصحيفة وعدم والفصل بين التحرير واإلعالن وأن تعلو مصلحة المجتمع مصالح المحرر 
زمة ألداء التقيد بمصادر محددة وعدم التقيد بمواعيد للحضور واالنصراف لتوفير المرونة الال

 .العمل الصحفى بالقسم االقتصادى
 الدراسة اختبارات فروضنتائج : ًثانيـــا

الفرض األول: وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات الرضا الوظيفى لدى  •
 –القائمين باالتصال باألقسام االقتصادية وفقًا لنمط ملكية الصحف المختلفة (قومية 

 خاصة). –حزبية 
 )6جدول رقم (

 الرضا الوظيفى للقائمين باالتصال باألقسام االقتصاديةعلى  الصحف مط ملكيةتأثير ن

 
  المتغير

 الصحف نمط ملكية الصحف
 

 قيمة
 ف

 
 الداللة

 خاص حزبي قومي

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 *a 2.73 19.50ab 1.71 21.14b 2.74 3.60 0.03 18.91 الرضا الوظيفى
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 المختلفة. مجموعات الصحففي  الرضا الوظيفى* يوجد فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات 
 على عدم وجود اختالف معنوي.استخدام نفس الحرف يدل  -

 استخدام حروف مختلفة يدل على وجود اختالف معنوي. -

الرضا توضح بيانات الجدول السابق وجود اختالف ذي داللة معنوية بين متوسط درجات 
بأنواع الصحف  القائمين باالتصال العاملين باألقسام االقتصاديةلدى المبحوثين من  الوظيفى

باستخدام اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد ، خاصة) –حزبية  –المختلفة الملكية (قومية 
(One Way Anova).  ومن اختبارTukey  بلغ متوسط درجات  .0.05عند مستوى داللة

ولدى المبحوثين ) 21.14(الخاصة الصحف القائمين باالتصال بلدى المبحوثين  الرضا الوظيفى
الصحف ولدى المبحوثين القائمين باالتصال ب) 19.50(الحزبية الصحف القائمين باالتصال ب

القائمين باالتصال لدى المبحوثين من رضا الوظيفى ال)، وبذلك ترتفع درجات 18.91( القومية
 .بالقائمين باالتصال فى الصحف القوميةمقارنة  بالصحف الخاصة

في  التى يعمل بها القائمون باالتصالع الصحف وبذلك يمكن النظر إلى دور متغير نو 
، من خالل دائرة متصاعدة تربط الرضا الوظيفى للقائمين باالتصال باألقسام االقتصاديةتعزيز 

 .الرضا الوظيفى للقائمين باالتصال باألقسام االقتصاديةوتزايد  الملكية الخاصة للصحفبين 
 الرضا درجات متوسطات بين معنوية داللة ذات فروقوجود بوبذلك يمكن قبول الفرض القائل 

 قومية( المختلفة الصحف ملكية لنمط وفقاً  االقتصادية باألقسام باالتصال القائمين لدى الوظيفى
 ).خاصة – حزبية –
الرضـا الـوظيفى لـدى : وجـود فـروق ذات داللـة معنويـة بـين متوسـطات درجـات الفرض الثاني •

 ).متخصص – عام(وفقًا لنمط مضمون الصحف القائمين باالتصال باألقسام االقتصادية 
 )7جدول رقم (

 الرضا الوظيفى للقائمين باالتصال باألقسام االقتصاديةعلى  الصحف مط مضمونتأثير ن

  المتغير
 المتوسط العدد

االنحراف 
 المعياري

 الداللة قيمة ت

 الرضا الوظيفى
 2.64 19.98 43 ةعام صحف

0.12 0.02* 
 2.29 22.43 7 ةمتخصص صحف

تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى وجــود فــروق ذات داللــة معنويــة بــين متوســطات درجــات 
الرضــا الــوظيفى لــدى القــائمين باالتصــال فــي األقســام االقتصــادية بالصــحف العامــة والمتخصصــة 

 .0.02) بداللة قدرها 0.12حيث بلغت ت (

تشــير نتــائج الجــدول إلــى أن متوســط درجــات الرضــا الــوظيفى لــدى القــائمين باالتصــال فــى 
) أعلـــى قيمـــة مـــن متوســـطات 22.43األقســـام االقتصـــادية بالصـــحف االقتصـــادية المتخصصـــة (
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درجات الرضـا الـوظيفى لـدى القـائمين باالتصـال فـى األقسـام االقتصـادية بالصـحف العامـة والـذي 
 ).19.98يبلغ قيمته (

الرضـا وجود فروق ذات داللة معنوية بـين متوسـطات درجـات وبذلك يمكن قبول الفرض القائل ب
ــًا لــنمط مضــمون الصــحف الــوظيفى لــدى القــائمين باالتصــال باألقســام االقتصــادية   – عــام(وفق

 ).متخصص
: وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات الضغوط التي يتعرض الفرض الثالث •

وفقــًا لــنمط ملكيــة الصــحف المختلفــة  ون باالتصــال فــى مجــال اإلعــالم االقتصــادىلهــا القــائم
 خاص). –حزبي  –(قومى 

 )8جدول رقم (
 ن باالتصال باألقسام االقتصاديةالضغوط التى يتعرض لها القائمو تأثير نمط ملكية الصحف على 

 الضغوط أنواع 

 نمط ملكية الصحف الصحف
 

 قيمة
 ف

 
 الداللة

 قومي قومي قومي

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 0.10 2.35 2.20 7.34 2 6.70 1.99 6.18 المؤسسية
 0.27 1.31 1.04 4.10 0.99 3.90 1.44 3.45 االقتصادية
 0.11 2.29 0.87  8.45 1.71  7.60 1.09  8 الجمهور
 0.56 0.57 1.11 7.97 1.83 7.60 1.12 7.55 المصدر

 0.17 1.82 0.64 2.28 0.73 1.90 0.70 1.91 وسائل اإلعالم
 0.34 1.07 0.77  1.90 0.69   1.60 0.83   2.09 السلطة

 المختلفة. مجموعات الصحف* يوجد فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات الضغوط في 

 اختالف معنوي.استخدام نفس الحرف يدل على عدم وجود  -

 استخدام حروف مختلفة يدل على وجود اختالف معنوي. -

وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنويـــة بـــين متوســـطات عـــدم تشـــير بيانـــات الجـــدول الســـابق إلـــى 
المختلفة باستخدام اختبار  بالصحفالقائمين باالتصال  المختلفة التى تؤثر علىضغوط الدرجات 

لـم يبـرز وجـود اخـتالف ذو داللـة حيـث . (One Way Anova)تحليـل التبـاين فـي اتجـاه واحـد 
المصــدر، وســائل  الجمهــور،المؤسســية، االقتصــادية، الضــغوط:  معنويــة بــين متوســطات درجــات

ذات أنمـاط باألقسـام االقتصـادية للصـحف التي يتعرض لها القائمون باالتصال والسلطة اإلعالم  
 المختلفة. الملكية

الفــــرض القائــــل بوجــــود فــــروق ذات داللــــة معنويــــة بــــين متوســــطات درجــــات  رفــــضوبــــذلك يمكــــن 
وفقــًا لــنمط ملكيــة  الضــغوط التــي يتعــرض لهــا القــائمون باالتصــال فــى مجــال اإلعــالم االقتصــادى

 خاص). –حزبي  –الصحف المختلفة (قومى 
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 :خالصة نتائج الدراسة
مين باالتصال (حراس سعت الدراسة الختبار فروض بناء األجندة بالتطبيق على القائ

البوابة) في مجال االعالم االقتصادى بوسائل اإلعالم المصرية واختبار الدور الذي يقوم به 
القائمون باالتصال في تحديد أولويات القضايا االقتصادية والتعرف على حدود الحرية المتاحة 

عتماد عليها واكتشاف الختيار موضوعات القضايا االقتصادية والمصادر اإلخبارية التي يتم اال
القائمون باالتصال أثناء عملهم في مجال االعالم االقتصادى وتحديد  المؤثرات التي يتعرض لها

عالقات التفاعل بين العوامل المؤثرة في بناء أجندة القضايا االقتصادية المقدمة بوسائل االعالم 
 :المصرية. توصلت نتائج الدراسة إلى

 القائمين لدى الوظيفى الرضا درجات متوسطات بين معنوية داللة ذات فروقوجود  •
 – حزبية – قومية( المختلفة الصحف ملكية لنمط وفقاً  االقتصادية باألقسام باالتصال

 ).خاصة
الرضا الوظيفى لدى القائمين وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات  •

 ).متخصص – عام(لصحف وفقًا لنمط مضمون اباالتصال باألقسام االقتصادية 

الضغوط التي يتعرض لها عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات  •
وفقًا لنمط ملكية الصحف المختلفة (قومى  القائمون باالتصال فى مجال اإلعالم االقتصادى

 خاص). –حزبي  –

والتى يشكل فى إدارة األزمات المصرية المتالحقة اإلعالم دور توصى الدراسة بتفعيل 
تقييم ضرورة ال ، باإلضافة إلىكافة القضايامع  يتشابك خاللها ـاـًـــيأساسا ًالجانب االقتصادى بعد

المختلفة المطروحة على  اتاألزم معالجةفي  بسلبياته وٕايجابياتهي للدور اإلعالمي معلال
االستقرار فى ظل ظروف عدم  كاساتها على حياة المواطن المصرىوانع الساحة المصرية

  سياسي واالنفالت األمنى والتردى االقتصادى.لا
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