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 تقييم أداء اإلعالم المصرى خالل األزمات االقتصادية 

 دراسة حالة على البرامج التليفزيونية 

 جامعة القاهرة  –كلية اإلعالم  -منى مجدى فرج عبد المقصود 

 مقدمة 

التى أثرت بشكل ملموس على األنظمة االقتصادية حادة القتصادية االزمات شهدت بداية القرن الواحد والعشرين العديد من األ
على معالجة تلك األزمات من حيث إتاحة المعلومات التأثير الدولية ، وكان لتطور وسائل اإلعالم واالتصال دوراً محورياً فى 

األزمات أو مستوى الدول التى واجهت تلك متابعة القرارات وشرح الفرص والتحديات التى تحيط به سواء على والبيانات و
األزمة االقتصادية العالمية األخيرة ، بتداعيات بمنأى عن تلك التطورات ، سواء بتأثرها على المستوى العالمى . ولم تكن مصر 

 حتى اآلن.  2011يناير  25أو بمواجهتها للعديد من التحديات االقتصادية الداخلية خاصة منذ اندالع ثورة 

إلى الحديثة تشير البيانات االحصائية العالمية ى فى مجال االتصال وتعدد قنواته ، إال أن وعلى الرغم من التقدم التكنولوج
على مستوى الشرق األوسط الذى يحتل المرتبة الثانية بعد أمريكا احتفاظ التليفزيون بمكانة متقدمة فى سباق الوسائل اإلعالمية 

يثير ، وهو ما  0Mediafax 201 (1F1أربع ساعات ونصف يومياً (الشمالية فى متوسط تعرض الفرد العادى للتليفزيون بواقع 
بنشأة و تساوالً رئيساً حول طبيعة الدور الذى يلعبه التليفزيون العربى وعلى األخص المصرى فى معالجة األزمات االقتصادية .

لبورصة والتجارة واالستثمار ، ابعة األخبار االقتصادية التى تتعلق بأحوال االتليفزيون على متوتطور اإلنترنت زادت قدرة 
 ,Carrollاألمر الذى أثر على احتالل المحتوى االقتصادى مكانة هامة ومؤثرة فى كل من أجندة وسائل اإلعالم والجمهور (

2010 (2F

2. 

على المؤسسات االقتصادية ومراكز التحليل والرصد التعاون مع وسائل اإلعالم توفير محتوى  ألحوال العادية يتعينظل اوفى 
المؤسسات االقتصادية والحكومية المختلفة سياسات الباب المغلق وعدم عندما تتبع ، ومعلوماتى حديث لكى يتم نقله للجمهور 

بيانات الالزمة المتعلقة باألزمة االقتصادية ، تضطر تلك الشفافية فى السماح لوسائل اإلعالم بالحصول على المعلومات وال
طة اإلعالمية بالمواد المطلوبة. أما فى الوسائل للجوء لمصادر بديلة للقضاء على الفجوة ومقابلة الحاجة المتالحقة لتزويد الخري

قيام بأدوار وظيفية جديدة تتمثل فى لاإلعالم للمعلومات ، ويتعين على المؤسسات اإلعالمية ااألزمات االقتصادية تزداد حاجة 
Coombs, 2007 (3F( االستجابة بدقة وسرعة وشفافية الستفسارات الجماهير وحاجتها للبيانات فى إطار متسق وفعال

3 . 

 التى البد وأن ليات يظهر اإلعالم ليكون أحد األدوات واآلبات مفعما باألزمات بشتى صورها ومستوياتها،  وألن عصرنا
تختلف أبعاد الدور الذى يعول على . والسلبية  وتقليل تداعياتهاالجهود من أجل مجابهة تلك األزمات مع غيرها من تتضافر

وسائل اإلعالم القيام به فى ظل األزمات باختالف المناخ السياسى ومساحة الديمقراطية والمشاركة ، ففى الدول التى تتمتع بقدر 
شارك الجمهور جنباً إلى جنب مع المؤسسات االقتصادية فى استكشاف األسباب وطرح كبير من مساحات الحرية والتعبير يت

واالنحياز للمواطن فى حالة تعارض المصالح مع القوى الحلول وتبنى وجهات النظر المختلفة بشأن سيناريوهات المستقبل 
، بخالف الدول التى قد ال يتمتع فيها األفراد بمستوى حرية مناسب ، فتقوم وسائل اإلعالم بدور أحادى االتجاه فى نقل السياسية 

السماح حتى سياسات الحكومة واإلجراءات التى فرضتها فى ضوء التعامل مع األزمة للجمهور دون انتظار ردود الفعل أو 
 بمناقشة اآلليات . 

 ها : مشكلة الدراسة وأهميت

إلى تردى  مما أدى، الماضىتمتد جذورها إلى بداية الثمانينيات من القرن  حقيقيةبأزمة يمر االقتصاد المصري الشك أن 
وحتى اآلن ، والتى  2011يناير 25لثورة الشاملة لتداعيات االقتصادية ، إضافة ل القتصادية وتفشي الفقر والبطالةاألوضاع ا

. الحكومي الفئوية لتلبية المطالب في ظل عجز شديد في الموازنة العامة وارتفاع حجم الدين الداخليتوسيع حجم اإلنفاق أدت ل
باعتبارها جزءاً من األداء اإلعالمى  –ومن ثم فإن تحليل أراء الخبراء فى األداء الحالى للبرامج االقتصادية التليفزيونية 

 مى فى هذه األزمة وإمكانية توفير منبراً ديمقراطياً الحتوائها .أمراً حيوياً لتقييم مساهمة النظام اإلعال –المصرى 
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حول تقييم الخبراء اإلعالميين األكاديميين لمستوى أداء التليفزيون يدور لذا تتمثل مشكلة هذه الدراسة فى تساؤل رئيسى 
وتبرز أهمية تلك  . 2015وحتى منتصف عام  2011المصرى فى معالجة األزمات االقتصادية الداخلية خالل الفترة من 

الدراسة من قدرتها على استكشاف طبيعة الوظائف واألدوار التى قدمها التليفزيون فى هذا اإلطار بغرض ترشيد األداء 
والتعرف على جوانب القوة والضعف من خالل تحليل الموقف الراهن واالستفادة من النتائج فى رفع الكفاءة وتطويراألداء 

 المستقبلى . 

 االقتصاد المصري منذ ثورة ينايرأزمة حول  خلفية

تواجه مصر العديد من التحديات والتداعيات االقتصادية التي  2011منذ اإلطاحة بنظام "مبارك" في الحادي عشر من فبراير 
 2011يناير مليار دوالر في الفترة من  12.7يناير، والتي تمثلت في تحقيق عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ  25أعقبت ثورة 

% وانخفاض حجم االحتياطي األجنبي 2-1إلى سبتمبر من العام ذاته، وهبوط معدل النمو االقتصادي المصري إلى ما بين 
 40مليار دوالر، وهو ما يعكس خسارة مصر يومياً بنحو  36مليار دوالر، بعد أن كان يقدر بنحو  18بالبنك المركزي إلى 

مليار جنيه، وتراجع معدالت نمو الناتج القومي ، فضالً عن  20مصرية لخسائر تتعدى مليون دوالر، وتحقيق البورصة ال
 .4F4) 2015(رانيا مرزوق ،  %10ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 

متباطئاً، حيث انخفض الناتج المحلي وانهارت عائدات  2011األداء االقتصادي منذ أن بدأت الثورة المصرية في يناير  جاءوقد 
مليارات دوالر خالل النصف  9السياحة؛ األمر الذي أدر بدوره النخفاض االحتياطات الرسمية من العمالت األجنبية بنسبة 

في المائة، في حين تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي  6,9فع الدين الخارجي بنسبة . عالوة على ذلك، ارت2011األول من العام
وهو ما يؤدي بدوره إلى تقييد السيولة  ،  اإلجمالي؛ ألن نمو الناتج المحلي اإلجمالي فاق نمو الدين على مدى الفترة ذاتها

ة عدم اليقين السياسي واالجتماعي للمرحلة وعرقلة االستثمار، خاصة وأن البنوك كانت مترددة في اإلقراض بسبب حال
 .5F5) 2013(إبراهيم يوسف ،  االنتقالية وهو ما يرتب مزيًدا من التدهور في االقتصاد

 اإلطار النظرى للدراسة 

أنواع المعلومات التى يحتاجها الجمهور خالل األزمات  Sturges قسم ستيرجساستناداً للمدخل الوظيفى لوسائل اإلعالم ، 
 لثالثة فئات رئيسية : 

: تشمل كيفية التعامل مع األزمة كرد فعل واإلجراءات التى ينبغى   Instructing Informationمعلومات إجرائية  -1
 زمة . على األطراف المعنية اتباعها لحماية أنفسهم مادياً وجسدياً من األضرار الناجمة عن األ

عدم التقين : تختص بمساعدة األفراد نفسياً على التعامل مع الضغط و Adjusting Informationمعلومات تكيفية  -2
 الذى ينتج عن األزمة ، والتعبير عن التعاطف واالهتمام بهؤالء األطراف . 

: خاصة بإعادة ترتيب األوراق الداخلية وبناء السمعة داخل   Internalizing Informationمعلومات استيعابية  -3
 المؤسسة المعنية باألزمة لحماية تواجدها ومستقبلها ، وتتضمن استراتيجيات اإلنكار والتهوين وإعادة البناء والتعزيز

 )Sturges, 1994(6F6  . 

فقد ميزا بين نوعين مختلفين من الخطاب االقتصادى فى وسائل    Scorczynska & Deignan أما سكورزينسكا ودايجنان
 اإلعالم : 

بالدرجة  يستهدف: يحتوى على مصطلحات متخصصة و  Scientific Business Discourseالمسار العلمى  -1
 األولى الباحثين والخبراء. 

 الخبراء من المواطنين العاديين: يستهدف كالً من الخبراء وغير Popular Business Discourse المسار الشعبى  -2
)Scorczynska & Deignan, 2006   (7F

7 . 

من أصبح والمؤسسات اإلخبارية فى االقتصاد بشكل عام ،  انخراطأتاح التنوع اإلعالمى الفرص الخاصة بتحقيق مزيد من وقد 
، الذين يمثلون بشكل أو بآخر معظم المصادر  أن يعكس المحتوى الخبرى االهتمامات االقتصادية والسياسية للصفوة المتوقع

التى تعتمد عليها وسائل اإلعالم بشكل مباشر للحصول على األخبار أو التحليل والتعليق . كذلك يتأثر اإلعالم بشكل مباشر 
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عالم التى تسمح باالقتصاد نتيجة الرتباط أرباحه باإلعالن  ، ومن ثم فإن المعلنين ال يميلون لتقديم أى دعم مادى لوسائل اإل
 .McChesney 2004(8F8( بتقديم برامج أو أخبار اقتصادية من شأنها أن تمثل تهديداً لمصالحهم وأعمالهم 

على أن األزمات االقتصادية ال يمكن معالجتها إعالمياً من خالل استضافة الخبراء أو المسؤولين  Saffordويؤكد سافورد 
الحكوميين فقط ، ولكن األمر يتطلب تكاتف العديد من الجهات فى البحث عن حلول وتطبيقها مثل المواطنين وهيئات المجتمع 

؛ فال يكفى أن يأتى الخبير عبر والمؤسسات غير الهادفة للربح قطاع رجال األعمال الخيرية والمدنى والمؤسسات التعليمية و
الوسيلة اإلعالمية ليقرر ما يتعين القيام به ، ولكنه يطرح أطراً عامة تمكن مختلف األطراف المعنية من بناء القدرات الداخلية 

تشير الدراسات إلى أن حيث " جانب تكثيف التغطية وذلك إلى.Safford 2009 9F9)( واالشتراك فى حل األزمة والتصدى لها
الموضوعات االقتصادية جاءت على رأس القصص الخبرية التى تعالجها وسائل اإلعالم األمريكية على مدار أربع سنوات 

 .10F10"متواصلة منذ حدوث األزمة االقتصادية العالمية

توجه استثمارى أقل ، فى مقابل  مدخل ذويقدم بيانات وأرقام أقل ، "القائم باالتصال فى القسم االقتصادى أن ويتعين على 
التركيز بشكل أكبر لصالح تفسير العميق للمصطلحات والقضايا والخيارات االقتصادية التى تكمن أمام المواطن ، وتبنى مدخل 

 .  Smith 1996(11F11( "مختلف يضمن ربط األحداث االقتصادية بأنشطة الحياة اليومية
مؤشر تقييم أداء  للباحثة االسترشاد بها كدليل اجرائى يمثل النقاط الرئيسة التى تحدد وفى ضوء هذه المداخل النظرية يمكن

التليفزيون المصرى فى معالجته لألزمة االقتصادية المصرية سواء من حيث نوعية المعلومات والبيانات والمصادر ، أو طبيعة 
وعما إذا كانت مثل هذه المعالجات من شأنها التأثير إيجاباً المسارات التى يتبناها ، ومداخل المعالجة للموضوعات االقتصادية 

اللبنة األساسية فى اتخاذ القرارات ، يأتى عدم توافر قانون حرية تداول المعلومات تمثل المعلومات على المعلنين . ونظراً لكون 
أحد العقبات الرئيسة كداء ، وطرحها حتى اآلن كأحد المحكات الرئيسة التى ينبغى وضعها فى االعتبار عند تقييم األفى مصر 

السماح لوسائل اإلعالم للقيام بوظائفها فى توصيف ورصد عمق أحجام القضايا االقتصادية الكبرى مثل البطالة والفقر  أمام
 واألمية ، تطبيقاً لمبدأ الشفافية فى التعامل . 

 الدراسات السابقة 

انقسم الباحثون حول دور اإلعالم فى األزمات االقتصادية ؛ فبعضهم يلقى باللوم على اإلعالم االقتصادى بسبب عدم تقديمه 
لتفادى األزمة قبل وقوعها أو حتى المساهمة فى تقليل آثارها السلبية ، ومن ثم ال يخرج اإلعالم فى الوقائية الكافية  المؤشرات

Schiller  & Chakravartty  ،2010 (12Fنعكاس لألحداث الجارية أو سبباً فيها (هذه الحالة عن كونه مجرد ا

، وقد تأكد هذا  12
لم تنجح فى حث النظام المالى التوجه فى األزمة العالمية األخيرة التى أظهرت أن الوسائل اإلعالمية على مستوى العالم ككل 

فة القادمة ، مما يعنى فشلها كسلطة رابعة فى تأدية واجبها نحو العالمى على تجاوز األزمة ، ولم تنشر أى تنبؤ بشأن العاص
Marron et al.  ،2010 (13Fالجمهور (

13 . 

يوجه العديد من وويأتى هذا التيار ليشكك فى مدى صحة المعلومات التى تقدمها المؤسسات المحلية واإلقليمية والعالمية ، 
االنتقادات ألنظمة المعلومات الحالية نظراً لضعف جودتها وعجزها عن توفير الرؤية الكاملة للحركة االقتصادية العالمية 

 Hiddenوظاهرة المال الخفى ، والعمالة الغير منتظمة ، رسمى الظل/الغير باستبعاد البيانات الخاصة باالقتصاد 
Moneyخاصة فى الدول النامية )Wernicke 2014 (14F

ومن ثم فإن تحيز وسائل اإلعالم ونقلها لمعلومات اقتصادية . 14
مشوهة فى عدد من األحيان يعود إلى عدم دقة المصادر التى تعتمد عليها الوسيلة ، وطبيعة العالقة التى تحكم بينها وبين 

اإلعالم المختلفة فى االكتفاء بعرض  ولعل ذلك ما يفسر تشابه وسائلالمصدر سواء كان قطاع خاص أو قطاع حكومى . 
األخبار السلبية وإثارة حالة من الفزع والخوف أثناء األزمات االقتصادية دون تقديم تحليالت علمية كافية وطرح حلول لها 

)Grail, 2009(15F15. 

قرب حدوث إيذاناً بومن ناحية أخرى يؤكد باحثون آخرون إلى جانب عدد من اإلعالميين أن الصحف قد رفعت الراية الحمراء 
الكاف ، فالمراجع لإلصدارات االقتصادية  االهتمامأزمة اقتصادية لكن المجتمع والحكومة والشركات الخاصة لم تعر أخبارها 

والرهن العقارى بالواليات المتحدة األمريكية التى ساهمت بشكل اإلعالمية وقتئذ سيكتشف انتقاد اإلعالم لسياسات االقتراض 
Roush 2009 (16F( 2008وث األزمة المالية رئيسى فى حد

16 . 
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ول دور وسائل اإلعالم فى نشر سياسات التقشف المالية عقب األزمة االقتصادية العالمية عام حبإيرلندا وفى دراسة حالة 
خالل الفترة من  مؤثرة بثالث صحف قوميةوعناوين رئيسية افتتاحية ومقال رأى  431 مضمون ، قام الباحث بتحليل 2008
المالية العامة ، وتفضيل خفض اإلنفاق  ضبط أوضاعالمقاالت إلجراءات  % من83، وتوصل إلى انحياز  2012وحتى  2008

 على زيادة الضرائب ، وعجزها عن توجيه انتقادات لمراجعة سياسات المالية العامة ذاتها ، أو طرح حلول اقتصادية بديلة
)Mercille 2013 (17F

17. 

فى مقاالت الرأى واالفتتاحية والصفحة بتحليل مضمون كمى وكيفى للخطاب الصحفى  2011بيرالتا عام قام  أسبانيا وفى
وحتى  2006خالل الفترة من "  El Paisلصحيفة القومية "البلد النسخة المطبوعة واإللكترونية لالرئيسية والقسم االقتصادى ب

الباحث  ثبات معدل االهتمام بالمؤشرات االقتصادية طوال فترة التحليل مما يؤكد عدم قيام كدراسة حالة ، وتوصل  2009
كذلك أشارت النتائج إلى أن الصحيفة لم تركز بعد حدوث األزمة على شرح اإلعالم بدور تنبؤى أو وقائى قبل حدوث األزمة . 

القتصادية واإليدلوجية لصانعى القرار دون تقديم معلومات ، بل قامت عوضاً عن ذلك بالتركيز على حماية المصالح ا أسبابها 
وجاءت أكثر الكلمات ارتباطاً بإطار األزمة : البنوك ، موضوعية أو وضع األزمة فى سياق خلفيتها التاريخية المالئمة . 

دافعى الضرائب ومالكى الرئيس ، الحكومة ، وول ستريت ، األمة بأكملها ، بينما جاء العمال واألسرة والمواطن واألفراد و
كأكثر األطر  كالعاصفة واإلطار الطبى كالوباءالمنازل والمستهلك فى مراتب متأخرة  ، وجاء إطار الكوارث الطبيعية 

Peralta  ،2011 (18F(فى التحليل الداللى لالستعارات والتشبيهات استخداماً 

18. 

بإجراء دراسة حول تغطية وسائل اإلعالم ألخبار األزمة االقتصادية العالمية وتأثير ذلك فقد قام  Leiva Sotoسوتو ليفا أما 
على سمعة الكيانات والشركات المحلية ، من خالل التحليل االنحدارى لمحتوى وول ستريت جورنال وفاينانشال تايمز 

بشكل عام ألخبار االقتصادية السلبية ،وتوصل إلى غلبة نسبة اخبر 1299بإجمالى  2010وحتى  2007من  واإليكونومست 
Leiva Soto  ،2014 (19F( أسعار تغيير العمالتتذبذب ركة البورصة وتدهور حمعدالت البطالة وانخفاض وارتباطها ب

19 . 

المواقع اإلخبارية ألربع لتحليل مضمون Vobek el alنجد الدراسة الكمية والكيفية لفوبك وآخرون  لسلوفينياوباالنتقال 
وحتى  2008كيفية تعامل وسائل اإلعالم مع األزمة العالمية خالل الفترة من خبر لرصد  1604مؤسسات إعالمية قومية بواقع 

والنظر إليها بكونها أزمة مالية أو اقتصادية عن فشل األخبار االقتصادية فى تحويلها لقوة تكاملية النتائج كشفت . وقد  2013
وكذلك عجز وسائل ، أو انعكاساتها الثقافية المستقبلية ساس دون اعتبار الرتباطها بحدوث أزمة أخالقية أو اجتماعية باأل

إذ أبرز التحليل الكمى انحصار تقديم أسباب األزمة فى إطار  ؛ اإلعالم عن توفير منبر حر لتبادل اآلراء واستضافة المناظرات 
خلت أكثر من ثلث العينة من تقديم مع ندرة النظر إليها بكونها تحمل فى طياتها طبيعة منتظمة ، وبالتبعية العوامل العرضية 

أما التحليل الكيفى فقد توصل إلى االعتماد بالدرجة األولى فى المعالجة على التوجه  حلول عملية أو اجراءات ملموسة محددة ، 
، مما يعكس افتقاد الصحفيين واإلعالميين والتبسيط المخل  إخبارية دائمةوتقديم الصفوة والخبراء كمصادر  نحو الحدث

 . Vobek el al.  ،2014(20F20(العاملين فى هذا المجال للرؤية التحليلية والتفسيرية إلعالم المواطنين 

األزمة االقتصادية للموضوعات التى تناولت قامت سيبالسكينى  بالتحليل الداللى (السياق ، المفاهيم ، المجاز)   ليتوانياوفى 
بالتطبيق على إحدى الصحف القومية ووسائل اإلعالم  على الموقع االلكترونى  العالمية من جانب الحزب الحاكم والمعارض

المادية  إلى غلبة أطر القوى. وقد توصلت الباحثة  2011وحتى  2008الرائدة ذات معدالت التوزيع األعلى فى البالد للفترة من 
21F (Cibulskiene, 2012)، والكيان ، والسبب/النتيجة ، والمرض ، والرحلة على معالجة مختلف األطراف لألزمة 

21. 

ولم تقتصر تلك النوعية من الدراسات على الدول األروبية فحسب ، بل ظهرت دراسات فى بالد أخرى خارج المنطقة األوربية 
 Mercilleمة االقتصادية العالمية ، فعلى سبيل المثال جاءت دراسة مارسيللى لبحث تغطية وسائل اإلعالم ألخبار األز

ل تحليل القصص الرائدة فى إعادة البناء االقتصادى من خال األرجنتينيةالستكشاف مالمح التغطية اإلعالمية األوربية للتجربة 
. وقد توصلت الباحثة  2013وحتى  2008خالل الفترة من الخبرية بعدد من الجرائد االقتصادية فى ألمانيا وبريطانيا وفرنسا  

أخبار ارتفاع السلع المستوردة بدالً إلى تشويه اإلعالم للتجربة القومية بالتركيز على النتائج السلبية بشكل أكبر من اإليجابية ؛ 
ية فى االقتصاد حتى فى حالة ثبوت التدخالت الحكوم معارضةمن أخبار القرارات السياسية الداخلية لتحفيز االقتصاد المحلى ، 

آثارها اإليجابية ، وقد تم تفسير هذا اإلطار المشوه من المعالجة  فى ضوء الدور األيديولوجى لوسائل اإلعالم فى تطبيق 
 .Mercille  ،2013(22F22سياسات التقشف األوربية (
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لسعر الصرف فى االقتصادى  مضمونال) فى دراسته الخاصة بتحليل Tabordaفقد توصل تابوردا (بكولومبيا وفيما يتعلق 
خالل الفترة   Cambioومجلة Portafolio, El Tiempo مثلالصحف الوطنية عدد من فى  المقاالت واألخبار واالفتتاحيات

لجماعات الضغط ، وقد توصل الباحث إلى تحيز وسائل اإلعالم فى نقل المعلومات نتيجة لالستجابة  2009وحتى  1992من 
 .Taborda, 2013) (23F23   فى توفير المعلومات التى تخدم مصالحها فقط واالعتماد الكلى عليها كمصدر معلومات رئيسى

عند تقييهم لنغمة الرسائل  2013عام  Hetsroni &Sheafferإليه هيتسرونى وشافير  وتتفق النتيجة السابقة مع ما توصال
من خالل تحليل مضمون البرامج الخبرية وغير الخبرية التى تناولت االقتصادية التليفزيونية أثناء فترة االنتعاش االقتصادى ، 

خاصة  ساعة خالل الذروة ، وقد توصال إلى أن األخبار المحلية تعكس اتجاهات آنية دقيقة 140موضوعات اقتصادية بإجمالى 
بالنسبة للبورصة ، إال أنها فى ظل توجه إطار عام متحيز يسيطر عليه االتجاه السلبى فى البرامج الغير خبرية بالمحطات 

.  Hetsroni &Sheaffer (24F24( الحكومية مقارنة بالمحطات التجارية ، حتى فى ظل تعافى االقتصاد وخروجه من أزمته
من أن وسائل اإلعالم فى أماكن عدة على مستوى العالم تهتم بتقديم التغطية    Juويمكن تفسير ذلك فى ضوء ما توصل إليه جو 

لألخبار االقتصادية السيئة بشكل أساسى ، وهو ما يفسر غياب التقارير االقتصادية اإليجابية حتى فى ظل تحسن المؤشرات 
األمر ، Lowry, 2008( 26F26( ويثبت فرضية انحياز األخبار االقتصادية للقصص السلبية،  25F25 )Ju, 2008( االقتصادية الواقعية

 . Hester & Gibson( 27F27( الذى يؤثر فى النهاية على األداء االقتصادى والتوقعات المستقبلية

فى دراسته النقدية على اللغة التى استخدمها السياسيون خالل األزمة االقتصادية  Murrayفقد ركز موراى  استرالياأما فى 
التى وردت فى الحوارات التليفزيونية والمناظرات البرلمانية والتقارير الصحفية والصحفات  2008 – 2007العالمية لعامى 

صادية إعالميا مرت بمراحل عدة بدءاً من فرصة ، وقد حدد الباحث فى النتائج أن تغطية األزمة االقتاإللكترونية الرسمية 
 . Murray, 2014( 28F28( الظهور ثم االنتشار االستراتيجى فاالكتساح وأخيراً المقاومة والرفض

إلى أن وسائل  2009عام  Tedesco & Sanchezفقد توصل تيدسكو وسانشيز  الواليات المتحدة األمريكيةوعلى صعيد 
اإلعالم الوطنية قدمت تغطية واسعة للعديد من الموضوعات االقتصادية أثناء األزمة العالمية مثل العجز فى موازين التجارة 
الخارجية والتراكم الصينى لسندات الحكومة األمريكية بفوائد أقل من المعدالت القياسية ، إال أنها فى الوقت نفسه عجزت عن 

وتربط بينها ، وكذلك الفقر فى تقديم المعلومات األساسية التى سعى ط الضوء على العالقات التى تفسر هذه األحداث تسلي
 الجمهور للتعرف عليها. وقد حدد الباحثان أهم األدوار التى يمكن أن تلعبها وسائل اإلعالم فى هذا الصدد فيما يلى:

 فقط  العدديةعن قيمتها  االكتفاء باإلعالنمناقشة القيمة الحقيقية ألسعار السلع بدالً من  -1
 الربط بين األسواق المختلفة من حيث العرض والطلب  -2
 التكهن بسعر الفوائد المتوقعة ونمو االحتياطى النقدى  -3

مل بالمعلومات الخاصة باألجور والرواتب فى وعلى مستوى األسواق المحلية يمكن لوسائل اإلعالم إمداد العمال وأصحاب الع
الصناعات واألسواق المختلفة ، وكذلك التعرف على باقة الخدمات التى يمكن أن تقدم للعمال نظير التحاقهم بالمؤسسة ، األمر 

مستقبلهم المهنى الذى من شأنه أن يساعد األفراد على اتخاذ قرارات صحيحة تتعلق بالمستقبل ، وكذلك الطالب الذين لم يقرروا 
وتأثير ذلك على بعد . أما على المستوى الوطنى فالبد لوسائل اإلعالم أن تناقش قيمة العملية المحلية مقارنة بالعمالت األخرى 

 الحركة االقتصادية والتبادل التجارى الخارجى . 

حيان كثيرة من خالل تحولها من رصد وانتهى الباحثان إلى أن وسائل اإلعالم تخدع المواطن على المستوى االقتصادى فى أ
األحداث وتحليلها وتفسيرها إلى حشد المصادر للدفاع عن وجهة نظر الحكومة أو تبرير قرار مسؤول ، أو تجاهل تغطية حدث 

 . Tedesco & Sanchez, 2009( 29F29(ما بغرض المساهمة فى استبعاده من أجندة اهتمامات الجماهير

تأتى الدراسات المختلفة لتؤكد الصلة الوثيقة بين السياسة واالقتصاد من خالل تأثير وتاثر كل أما بالنسبة للمنطقة العربية ، 
فى الصحافة الجمهور لتأثيرات اتجاهات الخطاب االقتصادى اليمن نجد دراسة األغبرى فى منهما باآلخر ، فعلى سبيل المثال 

والوحدوى والصحوة ، والتى توصلت إلى سيطرة الطابع اإلنشائى الدعائى على  عبر تحليل مضمون صحف الثورة
الموضوعات االقتصادية ، األمر الذى يؤثر سلباً على المصداقية والموضوعية فى الطرح  فى الصحف الحكومية ، إضافة إلى 

 .  30F30 )2005(سامية األغبرى ،  ميل الصحف الحزبية للمبالغة واإلثارة
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رجال األعمال كشريحة من النخبة االقتصادية أجرى المدنى دراسة ميدانية على عينة عمدية من  العربية السعوديةوبالمملكة 
المواقع الصحفية السعودية على شبكة اإلنترنت لألزمة المالية العالمية ، وتوصل إلى ة نحو معالجليتعرف على اتجاهاتهم بجدة  

بسبب ضيق الوقت وعدم إجادة التعامل مع الكمبيوتر ،  فسهم ما يوجد على تلك المواقعال يتابعون بأنمن إجمالى العينة %65أن 
مداد بالمعلومات الكافية عن نى عن المواقع الصحفية اإللكترونية في اإلغأقر جميع المبحوثين أن الصحافة المطبوعة ال تو

 .31F31)2009(أسامة المدنى ،  زمةاأل

من خالل رصد وتحليل المادة الخبرية االقتصادية بالصحف الكويتية إلى أن معظم  فقد توصل نواف العتيبى الكويتأما فى 
األخبار جاءت محايدة فى التوجه نحو األشخاص والشركات ، لكنها فى الوقت ذاته اليمكنها توقع األحداث المستقبلية الخاصة 

 . 32F32)2015(نواف العتيبى ،  الخبرتقلبات سوق المال ، كما أنها فى الوقت ذاته ال تحاول التعمق فيما وراء ب

توصل عفيفى إلى أن الصحف القومية ممثلة فى األهرام واألهالى ومايو تأثرت بشكل كبير توجيهات النظام السياسى  مصروفى 
، ويتسق ذلك مع نتائج دراسة الصفتى لمعالجة الصحف  33F33 )1997(السيد عفيفى ،  فى تناولها لقضايا االنفتاح االقتصادى

الحزبية لقضية اإلصالح االقتصادى فى التسعينات من القرن العشرين ، باستخدام تحليل الخطاب لصحف الشعب واألسبوع 
نتماءاتها الحزبية واألهالى ومايو ، والتى توصلت إلى تباين اهتمام ومعالجة الوسائل اإلعالمية للموضوعات االقتصادية وفقاً ال

 .   34F34 )1998(نوال الصفتى ،  واأليديولجية

على مستوى دول وقارات متباينة ، والتى ألقت الضوء على دور اإلعالم فى األزمات وباستعراض نتائج الدراسات السابقة 
 تقييم محاولةفى تبرز أهمية الدراسة الحالية االقتصادية المختلفة ، وقياس مدى نجاحه أو عدمه فى القيام بالوظائف المنوط بها ، 

فى التعامل مع األزمة االقتصادية من خالل تقييم النخبة األكاديمية اإلعالمية للبرامج  بشكل خاص مدى نجاح اإلعالم المصرى
لوطنية واإلقليمية بقنواته الحكومية اكان التليفزيون  والكشف عما إذا، التليفزيونية التى تعالج قضايا وموضوعات اقتصادية 

 ال.  أمإدارة هذه األزمة وعلى مواكبة اً قادر

 تساؤالت الدراسة

من الحكومى ألداء الحالى للبرامج االقتصادية بالتليفزيون المصرى الخبراء األكادييمين فى مجال اإلعالم لما تقييم  •
 حيث الشكل والمضمون ؟ 

من وجهة نظر األزمة ظل فى القيام به البرامج االقتصادية بالتليفزيون المصرى  الذى يتعين على دورالما أبعاد  •
 ؟ النخبة األكاديمية 

وفقاً لرؤية النخبة ما مدى نجاح البرامج االقتصادية التليفزيونية فى القيام بدور فعال قبل وأثناء وبعد األزمة  •
 ؟ األكاديمية

 تطوير األداء المستقبلى للبرامج االقتصادية بالتليفزيون المصرى؟ اإلعالم لما مقترحات الخبراء األكاديميين فى مجال  •

 : منهج الدراسة 

، المتعمقة  تصميم دليل إلجراء عدد من المقابالتمن خالل بشقه الكيفى  منهج المسح بالعينةاعتمدت الدراسة الحالية على 
 يحتوى على عدد من األسئلة الفرعية التى تعكس تساؤالت الدراسة األساسية . وقد اشتمل الدليل على االسئلة التالية : 

 ما مدى متابعتكم للبرامج االقتصادية بالتليفزيون المصرى  ، وما أهم البرامج التى تقومون بمتابعتها ؟  -
(القالب البرامجى ، الديكور ، نوعية  الناحية الشكليةالبرامج التليفزيونية المصرية االقتصادية من  ونكيف تقيم -

الضيوف ، المواد البصرية المعينة ، اللغة المستخدمة ، مقدم البرنامج ، طبيعة الجمهور المستهدف ، اإلبهار فى 
 التكنيك واالخراج، التواصل مع الجماهير ورد الفعل) ؟ 

البرامج التليفزيونية المصرية االقتصادية من ناحية المضمون (نوعية القضايا التى يتم تناولها ، طبيعة  ونقيمكيف ت -
الموضوعات ، طريقة التناول والطرح ، حجم وكم وعمق وحداثة المعلومات المرتبطة بالقضية ، الخلفية التفسيرية 

 المصادر) ؟  لألحداث ، توقيت التناول ، البساطة فى العرض والشرح ،



7 
 

النسب  –الموضوعية  –ما مدى التزام بالبرامج االقتصادية التليفزيونية بالمعايير المهنية لألداء من حيث (الشفافية  -
 الشمول ؟  –التوازن  –الدقة  –تنوع المصادر  –للمصادر 

 تصادية بشكل خاص ؟ ما دور البرامج التليفزيونية االقتصادية بشكل عام ؟ وفى إدارة األزمات االق مفى رأيك -
) نجحت البرامج االقتصادية التليفزيونية المصرية في تفسير وشرح المضامين االقتصادية ، 10إلى أي درجة (من  -

والمصطلحات ، والقرارات ذات البعد االقتصادى للمواطن الغير متخصص ، الربط بين االخبار االقتصادية والحياة 
 اليومية للمواطن العادى ؟ 

 بعد) ؟  –أثناء  –) نجحت فى تقديم المعلومات عن األزمة االقتصادية المصرية (قبل 10إلى أى درجة ( من  -
) نجحت البرامج االقتصادية التليفزيونية المصرية فى تقديم حلول لألزمة االقتصادية  10إلى أى درجة ( من  -

 المصرية وارشادات للعالج ؟ 
 فزيونية االقتصادية المصرية بشكل عام ؟ ما مدى رضاك عن أداء البرامج التلي -
 ما أهم نواحي القصور في الموضوعات المتعلقة بإدارة األزمة االقتصادية المصرية  من وجهة نظركم ؟   -
 ما مقترحاتكم  لتطوير موضوعات البرامج االقتصادية التليفزيونية والمتعلقة باألزمة المالية المحلية ؟  -

 مجتمع وعينة الدراسة 

فى النخبة األكاديمية بمجال اإلعالم من أعضاء هيئة التدريس بكلية اإلعالم جامعة القاهرة باألساس تمثل مجتمع الدراسة ي
واألهرام الكندية ممن يتعرضون للبرامج االقتصادية فى قنوات التليفزيون المصرية األزهر إضافة إلى كليتى اإلعالم بجامعة 

خالل  0F1 كعينة متاحة مقابلة فردية متعمقة 20 إجراءوقد اعتمدت الدراسة الحالية على  . يميةالحكومية سواء الوطنية أو اإلقل
 كتابياً وقد تم تسجيل جميع المقابالت صوتياً ثم تفريغها  بمكاتب األساتذة بمبنى الكلية .  2015يوليو وحتى  مايوالفترة من 

 تمهيداً لتحليلها السردى . 

 نتائج الدراسة :

 يمكن استعراض نتائج الدراسة الكيفية من خالل األبعاد األربعة الرئيسة التالية : 

 تقييم األكاديميين لألداء الحالى للبرامج االقتصادية بالتليفزيون المصرى من حيث الشكل والمضمون  : –أوالً 

جاءت معظم آراء األكاديميين لتؤكد عدم متابعتهم للبرامج االقتصادية بالتليفزيون المصرى بشكل منتظم ، بينما أوضح عدد 
، ويعود ذلك من وجهة نظرهم لعدد من األسباب إما تتعلق أو التعرض بمحض الصدفة منهم عدم مشاهدته لها على اإلطالق 

فى توفير المعلومة بشكل  مصادر أخرىمضمون ، أو العتمادهم بشكل أكبر على بمستوى األداء سواء من حيث الشكل أو ال
والوسائط المتعددة الحديثة ، نظراً لكونهم من النخبة التى تتمتع بأكثر من وسيلة  مثل اإلنترنتمتعددة  مؤسساتسريع ومن 

وبشكل عام ، اتفق أغلب األكاديميين على أن حجم المواد االقتصادية فى الخريطة . الستقاء المعلومات بخالف التليفزيون
البرامجية  ضئيل للغاية وال يتناسب بأى شكل من األشكال مع التحديات والقضايا المطروحة فى المجتمع ، سواء فى القنوات 

قتصادية غير كافية بالتليفزيون المصرى من وجهة إلى أن "الفقرات اال د. على، فتشير اإلقليمية أو الوطنية أو حتى الفضائية 
35Fنظرى  ، فالبد وأن تزيد مساحات هذه الفقرات ، أو يتم إفراد برامج خاصة بها ، ألن االقتصاد اآلن أصبح محور حياتنا"

35   ، 
36Fخاصة فى ظل " غياب وجود قناة اقتصادية متخصصة مصرية"

36.  

"من خالل متابعتى للتليفزيون المصرى ال أجده يقدم برنامجاً اقتصادياً متكامالً على النحو المطلوب ، : د. المرسى يوضح و
ففى الماضى على سبيل المثال كان القائمون على التليفزيون يحرصون على تقديم عدد من البرامج التى تقتصر فقط على تغطية 
                                                           

مع كل من : أ.د. أمانى فهمى االستاذ بقسم اإلذاعة  ورئيسة شعبة اللغة اإلنجليزية  2015يوليو  15مايو وحتى  4تم إجراء المقابالت بدءاً من تاريخ *
زهر ، أ.د. انشراح الشال األستاذ بقسم اإلذاعة ،أ.د. إيناس أبو يوسف االستاذ بقسم الصحافة وعميدة ، د أمانى عبد الرؤوف األستاذ المساعد بجامعة األ

ت عبد العزيز االستاذ كلية اإلعالم بجامعة األهرام الكندية ، د. إيناس عبد الحميد ، المدرس بقسم العالقات العامة واإلعالن بالجامعة الكندية ، أ.د. بركا
. د. خالد صالح االستاذ بقسم  يل كلية اإلعالم لشؤون الدراسات العليا ، أ.د. حنان جنيد االستاذ بقسم العالقات العامة واإلعالن ، أبقسم اإلذاعة ووك

اإلذاعة ، أ.د. عادل سم اإلذاعة، أ.د. سامية أحمد على  االستاذ بقسم اإلذاعة  ، أ .د. سعيد السيد االستاذ بقسم اإلذاعة ، أ.د. شيماء ذو الفقار االستاذ بق
ستاذ بقسم اإلذاعة عبد الغفار االستاذ بقسم اإلذاعة وعميد كلية اإلعالم بنى سويف ، د. عادل فهمى  االستاذ المساعد بقسم اإلذاعة ، أ.د. فرج الكامل اال

افة، د. محمد بسيونى مدرس الصحافة بجامعة د. محرز غالى االستاذ المساعد بقسم الصح ، أ.د. محمد المرسى االستاذ بقسم اإلذاعة ورئيس القسم ،
 ذاعة .األهرام الكندية ، أ.د. منى الحديدى االستاذ بقسم اإلذاعة ، أ.د. نسمة البطريق االستاذ بقسم اإلذاعة ، د. نشوى عقل المدرس بقسم اإل
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الذى كان يقدمه حينئذ رئيس تحرير األهرام االقتصادى عصام تميز المموضوعات وطرح مناقشات اقتصادية ، مثل البرنامج 
كنت أتابع البرنامج ،  لمحاورتهم  رفعت ، ويتناول أسبوعياً قضية اقتصادية محددة ، يستضيف مجموعة من المتخصصين

مثل برامج التوك شو موزعة على عدة برامج متفرقة االقتصادية ، لكن فى الوقت الحالى الموضوعات  وأستفيد منه كثيراً 
مما ساهم فى ضعف المتابعة وإمكانية االحتفاظ بقاعدة جماهيرية تتناول فى إحدى فقراتها موضوعاً اقتصادياً ، التى قد  اليومية
37Fتستهدف البرامج االقتصادية بشكل خاص "ثابتة 

مع وجهة النظر السابقة ، حيث أشار لنجاح "برنامج  د. بسيونىواتفق  .37
38Fتصاد " الذى كان يقدمه المذيع حلمى البلك فى التسعينات من القرن الماضى"المال واالق

:  "بما أن د. الحديدىوتضيف .  38
التليفزيون فى مصر وسيط إعالمى شعبى يخاطب الذين ليس لديهم الخلفية المعرفية الكافية باألحداث ، إذن نحن نريد أن نكون 

فإن ما يقدم اآلن على قلته ال يستطيع أن يساهم فى تكوين الوعى المطلوب الخاص من خالله الوعى االقتصادى العام ، ومن ثم 
39Fبالبعد االقتصادى عند عامة الناس وأنصاف المتعلمين"

39. 

فى انخفاض مستوى األداء سواء من حيث بشكل منتظم وتتمثل أهم أسباب عزوف األكاديميين عن متابعة البرامج االقتصادية 
تقليدية إلى حد كبير ، تعتمد باألساس   القوالب البرامجية االقتصاديةنجد أن  فيما يتعلق بالشكليلى :  فيما الشكل أو المضمون

على الحوارات بين المذيع والضيف ، التى تتم داخل االستوديو دون النزول ميدانياً للشوارع واألسواق ، واالفتقار للجوالت 
أننا : "قلما نجد قنوات اتصال أو خطوط  مفتوحة للجمهور داخل البرنامج  غالىد. الحية التى تقدم وجهة نظر المواطن . فيرى 

ووعيهم بالقضايا التى يتم طرحها  االقتصادى سواء للسؤال أو االستفسار عن أشياء معينة أو التعرف على مدى إدراك األفراد
40Fأو مردود التوجهات االقتصادية العامة على حياتهم "

اللقاء يأتى عبارة عن مجرد مقابلة يقوم أن " د . السيد. ويضيف 40
المخرج بالنقل خاللها بين الكاميرات بطريقة روتينية فقط ال أكثر وال أقل ، وال نشعر خالل المشاهدة بأن القائمين باالتصال 

41Fيقومون بجهد صادق أو حقيقى من أجل توصيل الرسالة للمشاهد"

أن "القوالب محدودة ونمطية ، وحتى  د. عقلوتوضح  .41
42Fشريط األخبار ال يتم تحديثه بشكل كاف ، نظراً لكون رئيس التحرير ال يكلف نفسه عناء تحديث المعلومة"

42. 

، ومن ثم  ودائماً متكررين، لمعدين أجندة أو قائمة مصادر ثابتة من الخبراء والمتخصصين "لفإن  بنوعية الضيوفوفيما يتعلق 
، األمر الذى  لحيوية المطلوبة ، تفتقرلالبرامج مصطنعة ، فتأتى ة واقتصادية واجتماعية مختلفة يعن اتجاهات سياس ال يعبرون

43Fدي !"العا ، فما بالنا بالجمهور والمشاهدمتابعتها عن النخب أو األكاديميين أو المتخصصين يسهم فى انصارف 

د. .ويوضح 43
أن : " رجل الشارع غائب تماما كضيف ، إذ يقوم المعد والمذيع  باستضافة مجموعة من األفراد يطلقون على أنفسهم لفظ  السيد

"خبراء" ، ولكنهم لألسف ال يطرحون الموضوعات بالعمق الكاف أو المطلوب ، ويفتقدون للخلفية المعلوماتية الكافية ، مما 
ئي فى المقام األول ، بمعنى أنه ال يوجد بحث حقيقى وجاد عن المشكالت أو محاولة يجعل تلك البرامج تتسم بالطابع الدعا

44Fللوصول إلى حلول حقيقية للمشكالت االقتصادية"

أن "الميزة األساسية للبرامج  د. أبو يوسفوعلى العكس من ذلك ترى  .44
ين والخبراء االقتصاديين الحقيقيين ممن االقتصادية بالتليفزيون المصرى الحكومى هى اعتمادها على األساتذة األكاديمي

45Fيتمتعون بغزارة العلم والمعرفة ، وأحياناً بساطة فى أسلوب العرض والطرح "

45 . 

و د. عبد  د. عبد الرؤوفتؤكد ، إذ  أداء القائم باالتصال ومدى تخصصه وكفاءته انخفاضبارتباطاً وثيقاً  ويرتبط ما سبق
الضيف كثيراً كى يحجب بعض المعلومات التى ال يريد أن يطرحها على الشاشة تحقيقاً على أن : "المذيع يقاطع  الحميد

46Fلمصالح شخصية "

47F، ومن ثم فإن "المقاطعة وتوجيه اللقاء بشكل متحيز يعكس قدراً من تدنى المهنية وانخفاض الكفاءة " 46

47,. 
وضوع ، فاإلعداد فقير للغاية ، كما أن المذيع ال يظهر إلى أن : "مقدم البرنامج ليس على دراية كافية بالم د . السيدكما يشير 

48Fنوعاً من االهتمام أثناء التقديم ، مما ينعكس بدوره على المشاهد "

 نالقائميالذى يوضح أن : "  د. عبد العزيزويتفق فى ذلك . 48
، المصطلح تفسيرهذا القدرةعلى لديه ليس المذيع أن كمشاهدأنا  أستنتج، ولذا لمتخصصةا االقتصادية المعرفة تنقصهم باالتصال

 مناسب شرح أوتقديم االستفسارات بعض طرح وبين المذيع بين يحولمما ،للفقرة المخصص الوقت ضيق بسبب ذلك يكون وقد
لحالة من "المكلمة" ، بحيث نجد الضيف له السيطرة أو  تحولتأن البرامج االقتصادية :" د.غالى ويضيف.  49F49"وراءالقضية مال

الغلبة على المحاور ، الذى ال يكونون بدوره متخصصاً فى االقتصاد ، أى ليس لديه خلفية اقتصادية كافية إلدارة الجلسة ، 
الضيف يحاور نفسه  وبالتالى نجد  أن الضيف هو من يملك زمام وإدارة الحلقة وتوجيه النقاش ، فتشعرأثناء المشاهدة  أن

ويطرح قضايا ، أما مقدم البرنامج أو المذيع فنجده كالمتفرج نتيجة عدم إلمامه الكامل أو خلفيته  المعلوماتية الكافية إلدارة حوار 
50Fحقيقى "

50 . 

 األفراد مناً كبيراً عدد أن ويؤسفنى، والوعى يفتقرللمهنيةأصبح  اإلعالممن أن : " د. فهمىويمكن إيعاز ذلك لما أوضحه 
 الحوارفي  التخصصية عدم، مما أدى إلى االرتزاق باب من أى، أخرى مهنة لديهم مؤخراً ألن ليس اإلعالم دخلوامجال

إلخبارى بالتليفزيون المصرى ، ا العمل فى خبرتى واقع منأنه : "إلى  د. عقل تشير. كذلك 51F51"المهنية فى حقيقية أزمة،وظهور
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 الكافية بالدرجة غيرمؤهلين الحال بطبيعة ألنهم، بها العمل فى واليرغبونيهربون من إعداد الفقرة االقتصادية  نيلمحررفإن ا
 بأن الكافى االهتمام وال الحرفية لديهم اليوجد، إذ  فقط وظيفة كونها بها يعملون ،فهم االقتصادية األحداث الستيعاب

 اآلخر، والرأى والرأى المناقشة يخلومن التوجه أحادى همعظم الخطاب يأتىومن ثم  الشعب، أفراد معظم إلى يصلوابالرسالة
من  االقتصادالعمل ب وكأن األهم ةيالسياس للفقرات لالنتقال خطوة ويأخذونهايوضعون بها لسد احتياج ،  نيلمحررنظراً لكون ا

 . 52F52"ثانية درجةوجهة نظرهم يمثل 

الدراسية ، ليس لدينا مذيع متخصص ، بل مذيع عام ،  وبالتالى حتى عندما  على مستوى البرامجأنه " د. عبد الغفارويضيف 
يطرح مجموعة اسئلة فإنه يلتزم بما قدمه له فريق اإلعداد ، وحتى وإن اجتهد من واقع ثقافته العامة ، فهو غير مدرك لحجم 

على حياة الناس؛ فتأتى المعالجة سطحية،   وطبيعة المشكلة االقتصادية  وما يطرح بشأنها من نقاش عام فى المجتمع وتأثيرها
تدور فى فلك مجموعة أسئلة محدودة ، رغم أن بعض الضيوف قد يكون لديه المعرفة الكافية لالسترسال ، ولكن هذا ال يحدث 
ألن المذيع ال يقرأ فى االقتصاد أوغير متخصص . مشكلة أخرى تواجه  كل الموضوعات العلمية بما فيها الموضوع 

صادى وهى أن المحرر أو المعد أو المقدم الذى يأخذ ورش عمل متخصصة غير موجود ، فحتى عندما يقوم المجتمع االقت
ثم الجلسة االفتتاحية  ونالمدنى أو الوزارات المعنية  بتقديم ورش عمل متخصصة  ، يأتى الحضور"صفر".  أو يحضر

 .53F53"بشكل جيد القائم باالتصالالمشكلة فى عدم القدرة على تأهيل تستمر يرحلون ، ومن ثم 

يمثل أحد أهم الجوانب الشكلية التى من شأنها التأثير على انخفاض  المعينات البصريةتوظيف وباإلضافة لما سبق نجد أن 
على أن معظم البرامج االقتصادية تأتى "خالية بشكل كبير من  عدد من األكاديميينإذ اتفق المتابعة للبرامج االقتصادية ، 

االستخدامات البسيطة لألشكال والجداول والعناصر التوضيحية التى تبين حركة السوق أو المؤشرات االقتصادية ، وعندما 
كيفية التوظيف الجيد الستخدام نقارن البرامج المصرية بما يحدث بمثيلها فى القنوات العربية أو األجنبية نجد فقراً شديداً فى 

54Fالمعينات والصور واألشكال "

فعلى سبيل المثال : "بالنسبة لبرامج التوك شو ، هناك بعض الخبراء ، مثل د صالح جودة،  . 54
له طريقة جذابة فى عرض وتبسيط المعلومة مما يجذب األفراد لمشاهدته ،  لكن لألسف هذا ال يصاحبه تبسيط فى الشكل أو 

ومن ثم يأتى أداء البرامج االقتصادية بالتليفزيون المصرى "ممل، فمن المفترض أن هناك . 55F55"م الجرافيك فى الشرحاستخدا
معينات بصرية كثيرة وفرتها تكنولوجيا االتصال الحديث بحيث يمكن توظيفها مثل الجرافيكس وما إلى ذلك ، ولكننا نرى فقط 

، إذن ما الذى   Talking Headلى هذا األمر فى اإلعالم  الرأس المتكلم اثنان يتحدثا لبعضهما البعض ، ونحن نطلق ع
استفدته من إمكانايات التليفزيون باألساس! وما الفارق لو تم إذاعة نفس البرنامج فى الراديو ؟! ال فارق على اإلطالق . ألننا 

56Fنهدر توظيف خصائص التليفزيون وقدرته على الجذب "

56. 

الفقرة االقتصادية فى النشرة اإلخبارية تمثل استثناءاً من ذلك ألنهم " يوظفون عوامل الجذب فى هذه بينما يرى البعض أن و
57Fالفقرة بالنشرة من حيث استخدام الجرافيك والرسوم واالحصاءات بشكل جيد "

.ومن ثم فإن " الرسوم البيانية يبذل بها  جهداً 57
58Fمن حيث استخدامها للرسم البيانى"قرات عن بقية الفالفقرة بالنشرة  مما يميز تلكطيباً ، 

، يرى فريق آخر "تلك الفقرة  58
بالنشرة أخذت شكالً نمطياً أصبح يتسم بالجمود واألداء الميكانيكى للمعلق أو المذيع ، فلم يعد لدينا أى شئ جذاب يجعلنا نهتم 

يوجد به مرونة وال حالة من اإلنسانية ، وال توجد بالمشاهدة أو المتابعة حتى لو كانت مهمة ، كذلك طريقة األداء ميكانيكية ال 
59Fروح للمؤشرات واألرقام  "

59. 

60Fتتسم بـ :"النمطية وعدم التجديد والقدم" جافة   طبيعة الموضوعاتفتأتى من حيث المضمون أما 

تميل دائماً لمناقشة ، ف60
، وتركز فى اسلوب المعالجة على رؤية بأسلوب تفاؤلى أحادى االتجاه  السياسات االقتصادية للدولة والمشروعات التى تتبناها

إلى أن : "   الموضوعات المطروحة فى البرامج ال  د. البطريق. فتشير فى التنمية االقتصادية  اإليجابية الحكومة وخطتها
قش على الشاشة وما نلمسه من تجارى ما يحدث على أرض الواقع ، ومن ثم نشعر بأن هناك مسافة وفجوة كبيرة بين ما ينا

61Fقضايا فى حياتنا اليومية 

على أن :"أجندة الموضوعات االقتصادية المطرحة تمثل أجندة الدولة ، بمعنى  د. الحديدى". وتركز 61
أننى عندما أتحدث فى االقتصاد على سبيل المثال كمواطن فإن ذلك يعنى مناقشة أزمة رغيف العيش أو تحدى البطالة .. تلك 

اآلن بالكامل على محور قناة السويس  النوعية من الموضوعات التى تهم رجل الشارع ، ولكنهم لألسف يغفلون ذلك ويركزون
الجديد . بالنسبة للمواطن العادى مهما كانت أهمية هذا المشروع القومى إال أنه بالنسبة للمواطن العادى ال يحتل تلك األهمية ، 

تبه أو معاشه أو فهناك قضايا أهم ، االقتصاد بالنسبة للمواطن العادى هو الحديث عما يرتبط بحياته اليومية العادية ، مثل را
62Fالعالج أو تكلفة تعليم إبنه أو األسعار"

إضافة لذلك يأتى "موضوع البورصة باعتباره القاسم المشترك األعظم للموضوعات  .62
االقتصادية بالتليفزيون المصرى الحكومى خاصة فى النشرة الرئيسة ، بينما تغيب موضوعات أخرى تحتل أهمية أعلى لدى 

63Fمنتجات والسلع االستراتيجية وحركتها"المواطن مثل أسعار ال

63. 
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 معظمها وتناولها طرحها يتم التى االقتصادية المشكالت طبيعةمن أن :"  د. فهمىويتفق الرأى السابق مع ما أشارت له 
 هنابرنامجها فى تطرح الحديدى لميسالمذيعة  كانتعلى سبيل المثال  ،فباألمسUpper classلنخبةللطبقة العليا ول موضوعات

 المشكالتت ناقشو خبراء واستضافتبأزمة إغالق بعض المصانع المصرية ،  اً اً خاصموضوع ونصف ساعةمدته  العاصمة
استعرضت كيف يدير حياته أو القاإلغ تضررمن واحد عامل استضافة تفكرفى لم لكنها، القرار صحاباستمعت ألو الصناعية

 .64F64"آخر لمجال مسارهاليومية بدون عمل ، أو المساعدات التى قدمت له لتحويل 

، إذ  على الرغم من أهمية القضايا المطروحة  يأتى فى معظم األحوال فقيراً وتقليدياً إلى حد كبير أسلوب المعالجةكذلك نجد أن 
ويميل فى أحيان كثيرة للتهويل فى اإلنجازات التى ال يشعر بها المواطن للتشويق فى عرض المادة ، األسلوب " يفتقر 
65Fالعادى"

مع وجهة النظر السابقة ، حيث ترى أن : " غياب الشفافية والصدق فى التغطية يؤدى غلى  د. عبد الرؤوفوتتفق . 65
صلحة النظام القائم دون النظر لمصلحة تضخيم فى الجوانب اإليجابية ، فى مقابل تهوين األبعاد السلبية ، األمر الذى يخدم م

66Fالمواطن ، وينتج رسائل متحيزة"

وتضيف د. عبد الحميد أن "المعالجة غالباً ما تميل إلى التهويل لصالح العائد االقتصادى . 66
من  من جراء المشروع موضوع النقاش بغرض تضخيم إنجازات الحكومة أو الجهات التنفيذية القائمة عليه فى مقابل التهوين

67Fوطأة المعاناة االقتصادية التى يشعر بها المواطن أو العامل "

67 . 

كذلك يسيطر الطابع النخبوى على طريقة الطرح ، إذ "تخاطب البرامج االقتصادية الطبقة العليا فقط ، وال يستطيع أن يخاطب 
68Fالطبقة العريضة من الشعب ، على الرغم من أنها تمثل جمهوره األساسى "

:" الخطاب النخبوى أن عبد الغفارد. يرى .  و68
.  69F69" سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد السائد يحمل فى طياته التعالى على المواطن البسيط ، ويتجاهل مخاطبة الرأى العام

أصبح ينظر إليه اآلن على أنه  التليفزيونوجادة ومتعمقة للمشكالت االقتصادية ، ف حقيقية لمناقشة نفتقدأننا :" د. السيديضيف و
 على ينسحب ولكنه االقتصادية البرامج على للغاية،وهذااألمراليقتصرفقط سطحى بشكل الموضوعات يعالجلكونه ديكور قطعة
وباإلضافة لما سبق "نرى أن بعض البرامج االقتصادية تحمل طابعاً دعائياً ترويجياً لصالح أحد المستثمرين . 70F70"البرامج معظم
71Fالرغم من أن هدف البرنامج األساسى هو اإلعالم وليس اإلعالن"على 

71 . 

فى البرامج االقتصادية ، إذ اتفق معظم األكاديميين على أنها تميل  المصطلحات المستخدمةويرتبط أسلوب المعالجة بطبيعة 
بالنسبة لفقرة البورصة فى نشرة التاسعة  أن:"  د. الشالللتعقيد دون التبسيط ، مما يصعب فهمها على المواطن العادى؛ فتوضح 

هذه المصطلحات  الذين بدورهم لن يستيطعوا استيعابأميين ، نصفه كننا نتكلم فى مجتمع أكثر من نى أحياناً فهمها ، وليمكن
لجمهور اخصائص دراسة لوهذا يعكس تقاعس القائم باالتصال عن إجراء التى تمثل بالنسبة لهم (طالسم) ، ، الغامضة  الدقيقة

ومن ثم فإن . 72F72"؟ !اللغة العامية أو المصطلحات البسيطة يستخدمون لماذا ال ، فالذى يضم الفالح والعامل واألمى ، المستهدف 
هذه البرامج من الناحية اإلعالمية " ال تؤدى دورها إال لفئة صغيرة للغاية وهى فئة المتخصصين أو رجال األعمال 

73Fباألساس"

المسألة باألساس لما أشار له د. عبد العزيز من أنه " ال يوجد جهد كبير فى اإلعداد ، فالمعدون ال وتعود تلك .  73
 . 74F74"يجشمون أنفسهم صعوبات اإلعداد الجيد ، والتبسيط المطلوب لعرض المادة

أحد أهم أسباب  الذى أشار إلى أن : "عدم القدرة على تبسيط الموضوعات لرجل الشارع د. عبد الغفارويتفق ذلك مع رأى 
انخفاض المتابعة ، فعلى سبيل المثال عندما اذكر فى الرسالة اإلعالمية انخفاض أو ارتفاع مؤشر البورصة أو داو جونز ال يجد 
ذلك أى صدى لدى المتلقى العادى ، إذن  البد من ربط الرسالة االقتصادية بحياة الناس والمصلحة المباشرة ، أى ربط ذلك 

نشطة االقتصادية الداخلية ، ولعل ذلك يعود باألساس فى أن القائم االتصال لم يبذل جهداً كافياً فى توصيل باألسعار أو األ
75Fالرسالة 

75." 

تضارب فى األرقام والبيانات فيعد قليالً للغاية ، بل أنه أحياناً يحدث "  استخدام األرقام وتوفير البيانات والمعلوماتأما عن  
دور اإلعالم فى البحث  وهنا يبرزوهذه سمة البد من االلتفات لها ومحاولة االستقصاء بشأنها ، ، التى يتم عرضها 

76Fوالتقصى

يعكس  ، ممانرى أرقاماً متضاربة فى معظم الوقت ال يتم على اإلطالق ولذا "  نسب المعلومة للمصدر". كذلك فإن 76
كافية فى  شفافيةوجود :" أشك فى  د . فهمىوتضيف . 77F77"ال فى معظم األحو التزييفإلى  ، والميلعدم صدق الصورة المقدمة 

المعلومات التى قيلت فى وعلى صلة وثيقة برجال يعملون فى مجال الصناعة على سبيل المثال ،  عرض المعلومات ، فأنا
معلومات مغلوطة ، وتشتمل على المجامالت والرغبة فى التقرب  جميعهامع لميس الحديدى  هنا العاصمة باألمسبرنامج 

لدوائر صنع القرار لحل أزمة شخصية والحصول على منفعة فردية ، وحتى الحلول التى تطرح تشوبها المحسوبية والواسطة 
 . 78F78"والمجامالت لفئة على حساب الفئات األخرى
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 :  من وجهة نظر النخبة األكاديمية صادية التليفزيونية القيام به فى ظل األزمةأبعاد الدور الذى يتعين على البرامج االقت -ثانياً 

أشار عدد من األكاديميين لعدد المعايير والقواعد التى ينبغى على البرامج االقتصادية بالتليفزيون الحكومى القيام بها خالل 
األزمات  بشكل عام ، مثل " ضرورة تناول األزمة من جميع الجوانب سواء اإليجابية والسلبية بطريقة محنكة وموضوعية ، 

79Fة فى التناول ، و الدقة بمعنى البعد عن المعلومة الناقصة" وتحرى الصدق ، والشفافية الكامل

على:"أهمية  د. السيد.  وأكد 79
، ومناقشة المشكالت الحقيقية ومحاولة البحث عن حلول واقعية توظيف التليفزيون كأداة للتوعية والتنوير والمساعدة على التنمية
80Fرد أداة دعائية"وحث المواطن على المشاركة بدالً من تحول التليفزيون لمج

للبعد الخدمى  وكذلك "التوظيف الجيد ، 80
للتليفزيون الحكومى بما يضمن تفعيله كآلية وأداة لضبط حركة السوق والوقوف ضد االحتكار واالستغالل وحماية المستهلك بما 

81Fيتماشى مع بنود الدستور المصرى ويحافظ على االستقرار االقتصادى "

اإلعالم نظرية .وإضافة لذلك " ضرورة تبنى 81
المشاركة فى التنمية والتى نجحت تجربتها فى أوربا بعد الحرب العالمية الثانية فى تشكيل وجدان مواطن جديد حريص فى 

82Fوجدانه على إعادة بناء اوربا بانتماء يفوق درجة انتماءه لبالده "

لـ "قيام اإلعالم بتوعية المواطن  د. فهمىبينما أشار . 82
83Fثير األحداث الخارجية عليه ، انطالقاً من حق المواطن فى المعرفة "وتبصيره بكيفية تا

83  . 

بيان حجم الدعم الذى تقدمه الدولة ،  " ضرورة د. عقلبينما ركز فريق آخر على ارتباط دور اإلعالم بالدولة ، إذ أوضحت 
ال يلمس حجم الخدمات فإنه ن فى مصر المقابل ، أما المواطويشعربيدفع ضرائب باهظة  على سبيل المثال  فالمواطن بالخارج

طبيعة الجهود الدولة فى وقت األزمات ، ومما يعنى ضرورة تسليط الضوء على حجم الدور الذى تلعبه التى تقدمها له الدولة ، 
تكثيف . كذلك على أوجه القصور التى تبذلها فى سبيل حل المشكلة ، والمبادرات التى تقوم بها المؤسسات المختلفة ، والتعرف

الحمالت اإلعالمية الخاصة بترشيد اإلنفاق واالستهالك لمواجهة األزمة . ففى الماضى كانت الدولة تقدم مثل هذه النوع من 
الحمالت بشكل مكثف ، لكن حالياً انسحبت التليفزيون الحكومى من القيام بهذا الدور ، وإن تم فإنه ال يكون على النحو الالئق 

ادته لعناصر الجذب ، مما يؤدى لرفض الناس  له من مبدأ رفض الوصاية على السلوك . البد وأن يكون نظراً لمباشرته وافتق
84Fهناك شفافية فى التعامل من جانب الحكومة ، وفى نفس الوقت يتم توعية المواطن بحقوقه وواجباته 

 د. المرسى".وأضاف 84
"قيام اإلعالم بمناقشة القرارات االقتصادية فور صدورها ، وتوضيح ما وراء القرار وخلفياته ومالبساته ، وما يهدف إليه ، 

85Fونتائجه المستقبلية ومدى تاثير على دخل المواطن ، ومدى تحقيقه للمصلحة العامة 

85." 

د.  يفزيون المصرى سواء قبل أو أثناء أو بعد األزمة . فترىوحدد فريق ثالث عدداً من األدوار الرئيسة التى تقع على عاتق التل
أن توفر للشباب الحياة فعندما ال تستطيع الدولة على سبيل المثال  تحديد مفهوم األزمة االقتصادية ،أوالً أن :" يتعين الشال 

تأهيل مساهمة اإلعالم فى ن عمل ، البد ماًللوحتى أنصاف المتعلمين ال يجدون فرص، بل الكريمة ، ومعظمهم نصف أميين 
اإلعالم بعمل من الممكن أن يقوم وتزويدهم بالمهارات الالزمة لاللتحاق بسوق العمل .  للقيام بأعمال أخرى بديلة ، الشباب 

، التليفزيون المصرى البد وأن يقوم بدور كبير فى توعية   توجيه مسار للشباب حتى يتعلموا حرفة أو مهنة مطلوبة بالسوق
اطن وتبصيره بطريق الخروج من األزمة االقتصادية ، فالمواطن البسيط يمتلك موارد محدودة والبد من توجيهه لكيفية المو

إلى " دور الفقرات االقتصادية  د . على. بينما أشارت 86F86"زيادة دخله أو تحويل لنشاطه ، وهذا هو دور اإلعالم بالدرجة األولى 
أن صادية التليفزيونية فى تنبيه المواطن عند حدوث األزمة ، وتحذيره من المخاطر التى قد تحيط به خاللها .على البرامج االقت

من ، البد الصادرات المصرية فى وانخفاض أسعر الدوالر  فىخلل عندما يحدث ، فعلى سبيل المثال  وال تخيفه تطمئن المواطن
 .  87F87"مستقبل البالدتزويد المتلقى بالمعلومات التى تساهم فى شعوره باالطمئنان على 

، ومتابعة تطوراتها ، األزمةبحدوث مع ما سبق وتشير إلى " ضرورة قيام التليفزيون بإعالم المواطنين  د. الحديدىوتتفق 
متوفرة للسلع باألسعار األساسية ، البد وأن يذهب الفريق اإلعالمى  بيع منافذ هناك إن وزيرالتموين فعلى سبيل المثال يقول

. والمسئولين وعودالحكومة صحة من التحقق فى رابعة كسلطةالتليفزيون  يعمللتصوير هذه المنافذ والتحقق من المعلومة ، أى 
 لوجمعنا أننا الحقيقةو،يومياً  المتاحة العمل فرص من آالف نحو هناك أنتصريحات صانعى القرار توضح على سبيل المثال 

 فرص هناك أن ايضاً  يقولون. األخرى والدول الخارج من عمالة الستيراد حاجة فى سنكونالمعلن عنها فإننا  العمل فرص كل
يذاع عبر اً برنامج الماضى فى هناك كان.  التليفزيون ذلك؟ ويتابع سيتأكد الذى من لها، يتقدمون ال المواطنين ولكن عمل

 تواجه ثمللتعرف على شكواه ،  الشارع رجل مع لقاءاتوتقدم  الشارع فى الكاميرا خالله تتجولاإلقليمية ،  الثالثة القناةشاشات 
 عن نيابة أوالمحامى)  Advocate الشفيع( المتابعة دور هو هذا، المسألة تلك فى تم ماذا زمنية فترة بعد وتتابع المسئول
 .88F88"االقتصادية األزمات من تضرراً  واألكثر المطحونة الطبقات
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المفترض أن وسائل اإلعالم جزء تتمثل فيما يلى "، فى نقاط محددة  بشكل عام عند إدارة األزمة  دور اإلعالم د. غالىويفسر 
قبل ما فوأن يكون لدى اإلعالميين قرون استشعار ، ، فالمفترض أن يراقب البيئة والمجتمع ويتابع األحداث ، من إدارة األزمة 

أزمات عليها من أحداث ووما يمكن أن يترتب  ،اإلعالميون بها تحدث األزمة وتقع الكوارث فى المجتمع البد وأن يتنبه ويتنبأ 
مراقبة آلليات  رقبالتطفيها  . فيبدأ اإلعالمى من خالل برامجه والمساحات الورقية التى يكتبتهدد بانفجار المجتمع قد 

نواجهها سوالبد من مناقشة كيف ، أن هناك أزمة بومحاولة اإللحاح عليها ، واستشعار األزمات ومحاولة تنبيه المجتمع لها 
بحيث يخلقوا حالة رأى عام أو مناخ ضاغط على السلطة بأجهزتها ، ويستعينوا بمصادر وخبراء ومتخصصين ،  ونوجهها

قبلية أو وقائية تحد أو تحول دون وقوع  اجراءات اتخاذ  ، ويفرضوا على صانع القرارتنتبه لذلك ، حتى المختلفة والحكومة 
 ،  هذه األزمة . وعند حدوث األزمة البد وأن يتم معالجتها بطريقة مختلفة عن المعالجات التقليدية للقضايا العادية غير الملحة

وبها حالة من ، ألنها مشكلة فرضت نفسها ومليئة بالتحديات ، وقت  وبأسرعأسلوبفاألزمة تستلزم مواجهة المشكلة بأفضل 
البد من طرح ومناقشة جميع السبل أو السيناريوهات التى تمكننى من الخروج من هذه األزمة أو المشكلة  .الغموض والتهديد 

فى ، بحيث يكونون شركاء يف يتعين على الناس التعامل مع األزمة ، وتوضيح كالبدائل المطروحة لالختيار من بينها  وطرح
مسألة " إنشاء  د. عبد الغفارويضيف . 89F89"تجنب حدوث أزمات مشابهة فى المستقبل أو،  وتفادى عدم تكرارها تحمل المسئولية

إلمداد المواطنين الحديثة وتستخدم األدوات التكنولوجية ، سريعة التحرك  ية داخل المؤسسة بحيث تكونإعالم أو وحدة إدارة
توعية المواطنين والتعرف على حجم قبل وقوعها ، و األزمةمما يساهم فى إمكانية تجنب بأحدث المستجدات وما ينبغى عمله ، 

90Fبعد وقوعها"ذلك  الروشته المستقبلة لضمان عدم تكرارأثناء وقوعها ، وإمكانية التكهن بما يمكن ان يحدث و المشكلة 

90 . 

وفقاً لرؤية  المصريةنجاح البرامج االقتصادية التليفزيونية فى القيام بدور فعال قبل وأثناء وبعد األزمة  تقييم مدى –ثالثاً 
 :النخبة األكاديمية 

يقم لم م من ثو، أثناء األزمات بشكل جيد لم يستطع التليفزيون المصرى ببرامجه وفقراته االقتصادية أن يوظف الدور اإلعالمى 
ضعيف ودون المستوى ، األمر الذى أدى إلجماع األكاديميين على أن األداء الحالى متوقعة بما يتعين عليه من مهام ومسئوليات 

91F، بل وصل األمر أحياناً ألن يطلق عليه "انحطاط إعالمى"

ستة من عشرة ولم تتجاوز الدرجة التى منحها له األكاديميون ، 91
 فيما يلى : راء لتوضح أسباب القصور وأعراضه . وجاءت اآل األزمة إدارة النجاح فى مقياسب

 قبل األزمة : 

 إعالمنا   ألن باألزمات يعترف أن األول المقام فى الوطنى إعالمنا على يتعينأنه : " د. الحديدىفتوضح :  اإلنكار -1
 هذه لمثل التعرض لعدم تدعو التىالغير مكتوبة ،  التعليمات من نوعكأو، لحدوث األزمة  مدرك غير لألسف

، أزمة، واإلصرار على الخطاب الذى يؤكد عدم وجود التليفزيون عالم فى يعيشون المشاهدين وترك، الموضوعات
بينما ال يلمس ،، واجراءات ضبط األسعار المنافذفوزير التموين يطل علينا بتصريحات عن توافر جميع السلع فى 

 فئة لمخاطبةمتحيزاً  يكون االقتصادية ألزماتيتناول ا عندما المصرى ويعود هذا باألساس ألن اإلعالم ،المواطن ذلك
، على الرغم من أن ومناقشةمصالحها نظرها وجهة ويتبنى العليا الطبقة ركزعلىوي والمستثمرين، األعمال رجال

92Fاإلعالم المصرى الحكومى البد وأن يكون صوت الشعب"

لألسف الشديد عند تعليقه :"  غالى د.ويؤكد ذلك . 92
أن هناك أزمة ، وكأن  ننكر، دائماً  باألساسبرامجنا االقتصادية أثناء األزمة تتعامل معها وكأنها غير موجودة 

زمة أو مشكلة أو تهديد على أنه نوع من المساس باألمن القومى نحن ننظر لألإدانة ،  محلالحديث عن األزمة 
 .93F93"الناس بالخوف أو الذعرواالستقرار أو إصابة 

 
على سبيل " د. عبد الغفارفبدالً من أن يقوم اإلعالم بالتمهيد لألزمة يساهم فى تضخيمها ، إذ يوضح إثارة وافتعال األزمة:  -2

توقعات (أول أمس كان العنوان الرئيسى بالصفحة األولى والبنط األحمر العريض إلحدى الجرائد المصرية الخاصة المثال 
الرئاسة تستدعى وزير التموين ليبحثا معاً (. يأتى تصريح فى اليوم التالى  )بارتفاعات جنونية فى األسعار يوليو القادم

فى تخزين السلع  يحث المواطن على اإلسراع هذا الشكل عنوان ب.  )اجراءات ضبط األسعار قبل بدء شهر رمضان
السلع  ،والنتيجة النهائية لكل ذلك أن سبيل تحقيق نسب مشاهدة عالية بلبلة فى ها ونحدثنحن تثير األزمة ونضخم. وشحنها

والنتيجة المواطن أضير والدولة اضيرت واالقتصاد أضير بسبب ، وتسبب الحشد فى ارتفاع األسعار ، ستفسد عند الناس 
94Fالرسالة اإلعالمية الخاطئة"

94. 
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  أثناء األزمة :

بحيث يتم التركيز على األحداث والقضايا االقتصادية فى وقت محدد ثم تجاهلها فى وقت آخر ،   موسمية التناول:   -3
 إلى أن  " التليفزيون قام بدور د. المرسىفيشير  ،األمر الذى يعرقل جهود االستدامة ويؤثر سلباً على إمكانية التغيير 

مسائل االستثمار ، بحيث طرح  االقتصادى األخير بشرم الشيخالمؤتمر إيجابى من خالل تغطية وافية ومكثفة ألحداث 
تشجيع المواطن على ، إذ البد من ستمرارية ينقصها االفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ، ولكن العملية وناقش إمكانية 

من أن  د. عبد الرؤوفمع ما طرحته  ذلكويتفق .95F95"وليس بشكل موسمى شاملة المشاركة بشكل دائم فى إطار خطة 
ليتزامن ذلك مع ،  الحالية رواجاً فى مناقشة الموضوعات االقتصادية على شاشات القنوات الوطنية الفترة"تشهد 

فتح  إذكانت تلك الموضوعات شبه غائبة عن الخريطة البرامجية .  ذلك، ولكن قبل  األخيرانعقاد المؤتمر االقتصادى 
فى تناول الموضوعات ذات جديدة للمعدين والقائمين على البرامج فى التليفزيون ألن يبدأوا  آفاقاً المؤتمر االقتصادى 

الطابع االقتصادى ، وينشطون فى توعية الجمهور بتلك القضايا وعقد المنتديات واللقاءات بشأنها ، مما يوفر عنصر 
من تلك الموضوعات  وات للوراء ، وتتوارىاآلنية والتغطية والفورية فى الطرح ، إال أننا نعود اآلن مرة أخرى خط

96Fشيئاً فشيئاً جديد 

96." 
 

بها يبرر وجود األزمة ، ولكنه ال يحاول شرح أسباإعالمنا أن طوال الوقت يحاول "ف إتباع سياسة التهوين والتبرير:  -4
وسائل الحل أو المساعدة فى جعل البرامج بدالً من أن تتحول لوسيلة من التبرير تفكرة  إن .أو العوامل التى أدت إليها 

على الضيوف الذين يبررون أو يهونون  وتعتمدمن وجود األزمة ،  الموضوعى تنكروتهون الحل أو تقديم التصور
ال لالستفادة من كيفية المواجهة أمثلة عن أزمات مشابهة فى مجتمعات أخرى  بطرحاإلعالم وقعها . وكذلك يقوم من 

وأن األمور تسير ، ليس هناك أزمة  الذين نعانى من تلك القضية ، فيشعر المشاهد بأنه، ولكن ليوضحأننا لسنا وحدنا 
 .97F97"، فى ظل سياسة التهوين وعدم االعتراف بالخطأ والتهرب من المسؤوليةبشكل جيد وجميعها على ما يرام 

 
إلخفاء الحقائق وتعتيم األمور ، نتيجة اإلعالم االقتصادى أحد اسباب التشوش فى المعرفة "ف: غياب الصبغة العلمية  -5

بشكل تشوبه العمومة وعدم الدقة واالفتقار والخبر أعن أزمة السكر الحديث على سبيل المثال  يتناول اإلعالمعندما ف
لألحصاءات واألرقام التى تعكس حجم المشكلة ، يشعر المشاهد بخطورة األزمة  ووطأتها ، وقد يضطر بعض 

عن حاجتهم األساسية تحسباً الختفاء السلعة من السوق ، مما يساهم بدوره فى ارتفاع المواطنين لشراء ما يفيض 
على أن "البرامج االقتصادية بالتليفزيون المصرى  د. البطريقوتؤكد . 98F98"األزمة تفاقماً العرض على الطلب وازدياد 

ة والدقة فى يتفتقد المصداق ألنها، انصرف الجمهور عن متابعتها ، فلم تصادف أى نجاح يذكر على أرض الواقع 
. لدينا حقيقية لألزمة االقتصادية غير مؤشرات التليفزيون يطرح" وتضيف د. على أن،  99F99"عرض الموضوعات 

أزمات عدة على مستوى الطاقة وارتفاع سعر العملة وأزمات انقطاع المياه والكهرباء ، واإلعالم بعيد كل البعد عن 
من الدقة والصبغة العلمية . إعالمنا االقتصادى ال يتسم بالوضوح والصدق ويعمد معالجة مثل هذه الموضوعات بشئ 

إلى  تزييف الواقع والتمويه والتعتيم . لألسف كان لدينا مؤتمراً اقتصادياً كبيراً وفرصة ذهبية للحديث عن مشروعات 
ولذا  .100F100"ق والسعى ورائهاضخمة ، ولكننا نشهد غياب دور اإلعالم الخاص بالتنوير ونشر الوعى وكشف الحقائ

يغيب عن الخريطة البرامجية تلك النوعية من البرامج التى " تطرح أبعاد األزمة وكيفية الخروج منها أو الجدول 
101Fللحل" الزمنى الالزم الجتيازها أو االجراءات التى ينبغى اتخاذها

101. 
 

باالتصال للموضوعات االقتصادية؛ فتوضح د عقل ولعل ذلك يفسر نظرة القائم :  توارى االقتصاد لصالح السياسة -6
أن "المساحة المخصصة حالياً للبرامج والفقرات االقتصادية ضعيفة ومحدودة خاصة فى التليفزيون المصرى ، 
مقارنة بالقنوات الفضائية التى تفرد لذلك مساحات أكبر ، نظراً لكون التليفزيون الحكومى ال يلجأً لمناقشة 

صادية إال عندما يكون هناك ركوداً أوخموالً فى الموضوعات السياسية ، على الرغم من أن الموضوعات االقت
االقتصاد يسبق السياسة فى الدول المتقدمة ، ولكن فى التليفزيون المصرى يأتى االقتصاد فى المرتبة الثانية أو الثالثة 

102Fبعد أخبار السياسة وأخبار اإلثارة"

ينايرأن كل البرامج   25وله " ما حدث بعد ثورة ذلك بق د. عبد الغفار. ويفسر 102
تحولت لبرامج سياسية ، نظراً لكون المشهد السياسى طغى على اإلعالم  –بما فيها المنوعات والرياضة  -التليفزيونية 

بشكل غير عادى . لألسف الشديد ظلم الموضوع االقتصادى بالرغم من وجود أزمة اقتصادية ملحة . كنت أعمل فى 
الوقت بوزارة التموين ، وأعلم تمام اليقين ما كانت تعانى منه البالد من كارثة حقيقية فى موضوع الطاقة والسلع ذلك 

التموينية والسلع االستهالكية . لماذا لم يظهر ذلك للمشاهد ؟ ألن القائم باالتصال مشغول بالسياسة وترك الحياة اليومية 
. ولوال المنح  والقروض التى جاءت وقت األزمة من اإلمارات والسعودية واألنشطة االقتصادية بعيداً عن األضواء



14 
 

ما نكلم الناس عن خطورة عند اليوم. ، لم تكن تلك األزمات تمر بسالم فى هذه الفترة العصيبة  هماتاريخى لالدور وال
 .103F103"بسبب عدم التوازن لوعى ه من قبل بالشكل الكاف ، وهو ما يفسر ضعف ابه ألننا لم نتكلم عن األمر ال يشعرون

 
أنه " حتى عندما  د. فهمىيغيب رجل الشارع عن البرامج االقتصادية بشكل ملحوظ ، وتوضح  تهميش المواطن: -7

فإن دوره يقتصر فقط على طرح المشكلة  أو رفع الشكوى ، دون  Vox popيستعينون بالمواطن لعمل حوار فى الشارع  
اعطاؤه الفرصة للمساهمة فى وضع حلول أو رؤية لها ، معظم الوقت يأتون بضيوف خبراء لطرح الحل من وجهة نظرهم 

يس طرف فى بأسلوب معقد وغير واقعى بينما ال يظهر المواطن سوى لتوضيح مدى معاناته ، مما يشعره فى النهاية بأنه ل
104Fالمشكلة ومن ثم ال يستطيع حلها"

التى كمية المياه ويطرح د. عبد الغفار نموذجاً حياً " أزمة المياة بعد سد النهضة ، و.104
ال أشعر بوجود أزمة ، أننى كمواطن  معنى ذلكفى الحدائق العامة والجراجات وغسيل السيارات والشوارع ،  يتم إهدارها

105Fأو االشتراك فى حلها"عالم لم تشجعنى على إدارة األزمة اإلالدولة ورئاستها تعمل على حل األزمة ، لكن ف

. ولعل ذلك 105
الراديو يهتم أن : "  د. عبد الرؤوففى الوقت الذى قد يمتلك فيه المواطن الحل األمثل واألبسط لألزمة . فتوضح يأتى 

من التليفزيون ، باألمس على سبيل المثال استمعت أثناء قيادتى وأفضل بشكل أكبر والقضايا االقتصادية بمتابعة األحداث 
مشكالت الفالحين فى الزراعة . على الرغم من أن عن أهم  وكان يستعرض برنامجاً للسيارة إلذاعة البرنامج العام 

، مع المزارعين  حواراً مفتوحاً  كان مميزاً؛إذ أدار المذيعلموضوع الموضوع بعيداً عن تخصصى األكاديمى إال أن طرح ا
 أعقد الفالح البسيطخالله ناقش ، والحوار أكثر من رائع ، وكانت االستجابة كبيرة ، على الهواء  حية واستقبل تليفونات

مجموعة متنوعة ، وعرض الفالحون باألساس  اختصاصهألن ذلك هو مجال  ،  القضايا االقتصادية الزراعية بكل حرفية
مس أحاسيسى ، ألنه سيطة هذا البرنامج أجبرنى على متابعته بطريقة سلسة وب.لعملية القابلة للتطبيقامن الحلول 

106Fومشاعرى كمواطنة مصرية"

106. 
 

فحتى عندما يشارك اإلعالم بشكل إيجابى فى وضع تصور لحل األزمة ال تأخذه  بعد اإلعالم عن دوائر صنع القرار:  -8
أنه "حتى فى حالة نجاح التليفزيون المصرى فى استضافة خبراء  د. فهمىالجهات التنفيذية موضع الجد . توضح 

اقتصاديين حقيقيين مثل ليقدمواً حلوالً واقعية للمشكالت نجد أن صانع القرار ال يلتفت لذلك أو حتى يأخذ به  . على سبيل 
لزراعة ، صالح جودة وضع المثال د.محمود عمارة وضع أكثر من حل لمشاكل اقتصادية كثيرة لمصر خاصة فى مجال ا

مشكالت لقضايا البنوك وقطاع االستثمار وقطاع الصناعة ، وفى النهاية ال حياة لمن تنادى ، د. فاروق الباز يضع حلوالً 
ولكن من بيده القرار غائب عن الساحة . باألمس ذكر صالح جودة معلومة فى أحد البرامج التليفزيونية  من أخطر ما 

مليار جنيهاً مصرياً بعد المؤتمر  5روسيا وعدت بشراء خضراوات وفاكهة من مصر بما يعادل  يكون ، حيث قال إن
االقتصادى ، فبدأ د. محمود عمارة يضع خطة كيف ننشئ أسواقاً وحصر قائمة بالمنتجات المطلوبة ، ولكن ما حدث أن 

جيداً كيف سندير مثل هذه األمور ،  وزير الصناعة المصرى منير فخرى عبد النور قال له ال داعى لذلك نحن ندرى
ألف جنيه مصرى وتدخلت األردن والمغرب وقامتا معاً بتصدير الكميات  100والنتيجة أن ما تم تصديره فقط بما يعادل 

 األخرى المطلوبة ، هذه هى الكارثة الحقيقية".
 

األزمات على أسس علمية ، ويوضح د.  يفتقد التليفزيون المصرى إلنشاء وحدة خاصة بمواجهةبطء االستجابة لألزمة :  -9
المختلفة. يظهر أمامنا مكاتب العالقات العامة واإلعالم فى الوزارات ممثلة فى دارة األزمة جهة رسمية عبد الغفار أن "إل

أصبحت المعلومة مواقع التواصل االجتماعى  فى ظل وجود اإلنترنت ووجوداليوم تحدياًجديداً يتعلق بعنصر التوقيت . 
ها عند أدواتعة االنتشار ، ولألسف تفتقر معظم هذه الجهات لحسن استخدام وتوجيه آليات التكنولوجيات الحديثة وسري

سرعة إدارة األزمة ألن إعالم المواطن اليوم هو السيد نحن نحتاج لإدارتها. ، األمر الذى يساهم سلباً فى ألزمة التصدى ل
وكيل الوزارة لشخص األعلى ثم المعلومة لفنحن فى التليفزيون نرفع رد فعل ، ة فى الوسائل اإلعالمية التقليديونحن دورنا 

، ومن ثم فإنه حتى لو قام التليفزيون باالستجابه والرد فى توقيت اإلشاعة ، فى الوقت نفسه الذى تنتشر فيه ثم األعلى 
107Fخاطئ فإن ذلك يشير إلى انفالت األمر وخروجه من السيطرة"

107. 

 :بعد األزمة

ترتبط جميع العوامل السابقة بغياب الرؤية والرسالة فى الوقت الحالى ، وهى مسئولية ال غياب الرؤية المستقبلية :  -10
أن "وسائل اإلعالم لم  تخطئ بمفردها ألن الدولة ذاتها  د. فهمىيتحملها اإلعالم فقط ، بل تتحملها الدولة ككل ، فتوضح 

القتصادية وأى طريق ستسلك ، فأنا أشعر أن الرؤية نفسها غير واضحة ، ليست لديها رؤية واضحة بخصوص المشكلة ا
108Fوبالتالى يعانى اإلعالم من نفس الضبابية فى الرؤية "

أين دور اإلعالم بعد . ويطرح د. عبد الغفار تساؤالً رئيساً:" 108
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غرق  أزمةنموذج ؟ على سبيل المثال حدوث األزمة ، أين الروشتة المستقبلية التى أقدمها للحكومة والمواطن المصرى 
فعل ماذا   -بعد اقتصادى وهى قضية ذات  –صندل الفوسفات فى مجرى النيل بالشرقية وحدوث حاالت تسسم من الشرب

109Fال شئ "؟ بعد الحدث  اإلعالم

109 . 

 االقتصادية بالتليفزيون المصرى : األداء المستقبلى للبرامجتطوير الخبراء األكاديميين ل مقترحات الخالصة و–رابعاً 

حدد األكاديميون عدداً من المقترحات التى من شأنها رفع كفاءة وأداء البرامج االقتصادية بالتليفزيون المصرى ، وتتمثل هذه 
 النقاط فيما يلى : 

وخبراء فى الطرح ة الموضوعات االقتصادية بطبيعتها معقدة وتحتاج لمهنية عالي: "ف  تبسيط المادة العلمية المقدمة -1
 .110F110"يصل للمواطن البسيط سلس وواضح بأسلوب ويطرحونهاالمادة المقدمة  يحللون

"ربط المعطيات العالمية  من خالل التركيز على المدخل اإلنسانى فى العرض وكذلك : ربط االقتصاد بحياة المواطن -2
111Fبالمحلية ، وتحويل األرقام والمؤشرات جامدة إلى حالة من الحيوية والواقع المعاش حتى تشعر الناس به"

111. 
ووجود شرح كاف ، : "تقديم المزيد من التقارير الحية من قلب الشارع  التحديث فى القوالب الفنية للبرامج االقتصادية -3

وحوارات مع المواطن ، وتحديث المؤشرات االقتصادية والعمالت وتقديمها فى شريط للمصطلحات ، وعمل مقابالت 
112Fاألخبار أوالً بأول"

إضافة إلى " إنتاج الندوات و المناظرات وعرض المؤتمرات ،وعرض القصص الخبرية . 112
113Fالفنية والمصورة التى تجذب المشاهد "

113. 
الوضوح والصدق والتحقق من المعلومة ونسبها إلى المصدر الشفافية و: "  تحرى الموضوعية والتوازن فى الطرح -4

وعدم تزييف الواقع  ، بحيث يقوم اإلعالم بدور المراقب فى حالة استضافة المسئوليين لضمان المحاسبة والشفافية 
114Fوحق الرد"

،  بحيث تعبر المصادر الخبراء والمتخصصين . كذلك "الحرص على التنوع فى المصادر والضيوف114
115Fتوجهات مختلفة ، وتحيزات متباينة"عن 

115. 
:  "بحيث يتم بناء قاعدة بشرية تضم معدين متخصصين ومحاورين قادرين على  إعادة تأهيل وتدريب القائم باالتصال -5

تبسيط المعلومة ، من خالل الجمع بين الخبرة األكاديمية و المهارات اإلعالمية التى تيسر معالجة مثل هذه المناقشات 
116Fا"أو القضاي

116. 
 .آخر جانب والجماهيرمن جانب من اإلعالم وسائل بين دائمة تواصل قنوات فتح -6
: من خالل "االهتمام بالعنصر البصرى والجوانب  تطويع االستفادة بالتطور التكنولوجى الحديث فى عرض المحتوى -7

117Fاآلخراجية والعرض"

117. 
غير مباشرة ، " تمكن الدولة من طرح طرق للوقاية جذابة وبطريقة هادفة  : التركيز على تقديم الحمالت اإلعالمية -8

118Fبحيث تعالج األزمة من الجذور وتوعى المواطنين بسبل الترشيد واالستهالك وتفادى األزمة قبل الحدوث"

118. 
119Fتعكس الداللة والمفهوم": بحيث " توظيف العنصر البصرى المصاحب للمادة -9

االهتمام بتطويرتكنيك “وكذلك ، 119
، كل هذه األدوات الحديثة  Virtual Graphics 3Dج واستخدام الكاميرا والجرافيكس ، والجرافيكس التخيلي اإلخرا

 اً كبير اً تركيزتستلزم الموضوعات االقتصادية الجادة التى من شأنها تبسيط المعلومة وجذب المشاهد بشكل أكبر إذ أن 
 . 120F120"ت المعلومة بشكل جيد من المشاهد والبد أن تعينه المواد البصرية على استيعا

: التى تخص قطاعات اقتصادية هامة مثل  االهتمام بالقضايا النوعيةتنويع الموضوعات االقتصادية المطروحة و -10
121Fوالحرص على آخذ آرائهم فى المشكلة والحل"“الفالحين والعمال ،  

121. 
: بحيث "ال يقتصر تواجدها على مجرد تغطية أحداث أو  وضع خطة  شاملة لتغطية الموضوعات االقتصادية إعالمياً  -11

انتظار قرار ، ولكن البد أن يكون هناك رؤية شاملة للتغطية على مدى فترة زمنية طويلة تسمح بمشاركة المواطن 
122Fواالستماع لرؤية وتشجيعه على االستثمار"

.وتحدد د. الحديدى شروطاً لتلك الخطة ، إذ ترى أن " واضعى 122
قابلة للقياس ، فعندما أقول مثالً أنه من ضمن أهداف وواضحة والبد وأن يتوافر لديهم أهداف محددة السياسات 

التليفزيون المصرى الرسمى أن يساهم فى تحقيق العدالة االجتماعية البد من ترجمة حقيقية لهذا الهدف فى شكل 
ستفادة من تجارب كلة ، وأخذ آرائهم ، واالبرامج متاحة على الخريطة بمشاركة الجمهور واألطراف الحقيقيين للمش

123Fالدول األخرى فى هذا الشأن"

123. 
: من خالل "طرح دبلوم مهنى متخصص يسمح بتأهيل  تطبيق التوجه العالمى نحو التخصص بالبرامج األكاديمية  -12

124Fوإعداد الخريجين واإلعالميين الممارسين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخلفياتهم فى المجال االقتصادى"

124 . 



16 
 

مشتركة يعانى منها اإلعالم بشكل عام عند تصديه لمعالجة األزمات  نقاطومن ثم يتضح لنا أن النتائج السابقة تسفر عن وجود 
االقتصادية على المستوى العالمى ، إلى جانب عدد من العوامل التى تتسم بالخصوصية للدول النامية ومنها مصر ، فعلى سبيل 

ود دور تنبؤى قبل حدوث األزمة ، عدم وجمع ،  وكولومبيا أيرلنداجاء تحيز اإلعالم فى تناول األزمات االقتصادية بكل من 
والدفاع عن مصالح أصحاب القرار فى أسبانيا ، وكذلك غياب البعد التحليلى والميل إلى التضليل فى  تهميش المواطن و

الواليات المتحدة األمريكية ، كعوامل مشتركة غلبت على تعامل التليفزيون المصرى الحكومى مع األزمة االقتصادية الوطنية . 
سيطرة الطابع الدعائى اإلنشائى فى اليمن ، وتسييس المعالجة اإلعالمية للقضايا االقتصادية مؤشرات تختص بها الدول  أما

 النامية مثل اليمن ومصر .  

البرامج االقتصادية بالتليفزيون الحكومى مسؤوليات كبرى تستلزم تضافر الجهود وضمان تحقيق  يقع على كاهلفإنه ولذا 
ضمان إتاحة المعلومات اإلحساس بالمسئولية االجتماعية ،  فى ظل المحاسبة ومن االحتراف واالنضباط الذاتى ومستوى متميز 

لتليفزيون الدولة ترسم أبعاد دوره المنشود فى إدارة األزمة تطوير سياسة ورؤية جديدة ووضع ضوابط مهنية وأخالقية و
 االقتصادية. 
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	تقييم أداء الإعلام المصرى خلال الأزمات الاقتصادية
	دراسة حالة على البرامج التليفزيونية
	منى مجدى فرج عبد المقصود - كلية الإعلام – جامعة القاهرة
	مقدمة
	شهدت بداية القرن الواحد والعشرين العديد من الأزمات الاقتصادية الحادة التى أثرت بشكل ملموس على الأنظمة الاقتصادية الدولية ، وكان لتطور وسائل الإعلام والاتصال دوراً محورياً فى التأثير على معالجة تلك الأزمات من حيث إتاحة المعلومات والبيانات ومتابعة القرا...
	وعلى الرغم من التقدم التكنولوجى فى مجال الاتصال وتعدد قنواته ، إلا أن البيانات الاحصائية العالمية الحديثة تشير إلى احتفاظ التليفزيون بمكانة متقدمة فى سباق الوسائل الإعلامية على مستوى الشرق الأوسط الذى يحتل المرتبة الثانية بعد أمريكا الشمالية فى متوسط ...
	وفى ظل الأحوال العادية يتعين على المؤسسات الاقتصادية ومراكز التحليل والرصد التعاون مع وسائل الإعلام توفير محتوى معلوماتى حديث لكى يتم نقله للجمهور ، وعندما تتبع المؤسسات الاقتصادية والحكومية المختلفة سياسات الباب المغلق وعدم الشفافية فى السماح لوسائل ...
	ولأن عصرنا بات مفعما بالأزمات بشتى صورها ومستوياتها، يظهر الإعلام ليكون أحد الأدوات والآليات التى لابد وأن  تتضافرمع غيرها من الجهود من أجل مجابهة تلك الأزمات وتقليل تداعياتها السلبية . وتختلف أبعاد الدور الذى يعول على وسائل الإعلام القيام به فى ظل ال...
	لاشك أن الاقتصاد المصري يمر بأزمة حقيقية تمتد جذورها إلى بداية الثمانينيات من القرن الماضى، مما أدى إلى تردى الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفقر والبطالة ، إضافة للتداعيات الاقتصادية الشاملة لثورة 25 يناير2011 وحتى الآن ، والتى أدت لتوسيع حجم الإنفاق الحكو...
	لذا تتمثل مشكلة هذه الدراسة فى تساؤل رئيسى يدور حول تقييم الخبراء الإعلاميين الأكاديميين لمستوى أداء التليفزيون المصرى فى معالجة الأزمات الاقتصادية الداخلية خلال الفترة من 2011 وحتى منتصف عام 2015 . وتبرز أهمية تلك الدراسة من قدرتها على استكشاف طبيعة ...
	منذ الإطاحة بنظام "مبارك" في الحادي عشر من فبراير 2011 تواجه مصر العديد من التحديات والتداعيات الاقتصادية التي أعقبت ثورة 25 يناير، والتي تمثلت في تحقيق عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ 12.7 مليار دولار في الفترة من يناير 2011 إلى سبتمبر من العام ذاته، وه...
	وقد جاء الأداء الاقتصادي منذ أن بدأت الثورة المصرية في يناير 2011 متباطئاً، حيث انخفض الناتج المحلي وانهارت عائدات السياحة؛ الأمر الذي أدر بدوره لانخفاض الاحتياطات الرسمية من العملات الأجنبية بنسبة 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام2011. علاوة ...
	الإطار النظرى للدراسة
	استناداً للمدخل الوظيفى لوسائل الإعلام ، قسم ستيرجس Sturges أنواع المعلومات التى يحتاجها الجمهور خلال الأزمات لثلاثة فئات رئيسية :
	1- معلومات إجرائية Instructing Information  : تشمل كيفية التعامل مع الأزمة كرد فعل والإجراءات التى ينبغى على الأطراف المعنية اتباعها لحماية أنفسهم مادياً وجسدياً من الأضرار الناجمة عن الأزمة .
	2- معلومات تكيفية Adjusting Information : تختص بمساعدة الأفراد نفسياً على التعامل مع الضغط وعدم التقين الذى ينتج عن الأزمة ، والتعبير عن التعاطف والاهتمام بهؤلاء الأطراف .
	3- معلومات استيعابية Internalizing Information  : خاصة بإعادة ترتيب الأوراق الداخلية وبناء السمعة داخل المؤسسة المعنية بالأزمة لحماية تواجدها ومستقبلها ، وتتضمن استراتيجيات الإنكار والتهوين وإعادة البناء والتعزيز ( Sturges, 1994)6F   .
	أما سكورزينسكا ودايجنان Scorczynska & Deignan   فقد ميزا بين نوعين مختلفين من الخطاب الاقتصادى فى وسائل الإعلام :
	1- المسار العلمى Scientific Business Discourse  : يحتوى على مصطلحات متخصصة ويستهدف بالدرجة الأولى الباحثين والخبراء.
	2- المسار الشعبى  Popular Business Discourse: يستهدف كلاً من الخبراء وغير الخبراء من المواطنين العاديين (Scorczynska & Deignan, 2006  ) 7F .
	وقد أتاح التنوع الإعلامى الفرص الخاصة بتحقيق مزيد من انخراط المؤسسات الإخبارية فى الاقتصاد بشكل عام ، وأصبح من المتوقع أن يعكس المحتوى الخبرى الاهتمامات الاقتصادية والسياسية للصفوة ، الذين يمثلون بشكل أو بآخر معظم المصادر التى تعتمد عليها وسائل الإعلا...
	ويؤكد سافورد Safford على أن الأزمات الاقتصادية لا يمكن معالجتها إعلامياً من خلال استضافة الخبراء أو المسؤولين الحكوميين فقط ، ولكن الأمر يتطلب تكاتف العديد من الجهات فى البحث عن حلول وتطبيقها مثل المواطنين وهيئات المجتمع المدنى والمؤسسات التعليمية وال...
	ويتعين على القائم بالاتصال فى القسم الاقتصادى أن "يقدم بيانات وأرقام أقل ، مدخل ذو توجه استثمارى أقل ، فى مقابل التركيز بشكل أكبر لصالح تفسير العميق للمصطلحات والقضايا والخيارات الاقتصادية التى تكمن أمام المواطن ، وتبنى مدخل مختلف يضمن ربط الأحداث الا...
	وفى ضوء هذه المداخل النظرية يمكن للباحثة الاسترشاد بها كدليل اجرائى يمثل النقاط الرئيسة التى تحدد مؤشر تقييم أداء التليفزيون المصرى فى معالجته للأزمة الاقتصادية المصرية سواء من حيث نوعية المعلومات والبيانات والمصادر ، أو طبيعة المسارات التى يتبناها ، ...
	الدراسات السابقة
	انقسم الباحثون حول دور الإعلام فى الأزمات الاقتصادية ؛ فبعضهم يلقى باللوم على الإعلام الاقتصادى بسبب عدم تقديمه المؤشرات الوقائية الكافية لتفادى الأزمة قبل وقوعها أو حتى المساهمة فى تقليل آثارها السلبية ، ومن ثم لا يخرج الإعلام فى هذه الحالة عن كونه م...
	ويأتى هذا التيار ليشكك فى مدى صحة المعلومات التى تقدمها المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية ، ويوجه العديد من الانتقادات لأنظمة المعلومات الحالية نظراً لضعف جودتها وعجزها عن توفير الرؤية الكاملة للحركة الاقتصادية العالمية باستبعاد البيانات الخاصة با...
	ومن ناحية أخرى يؤكد باحثون آخرون إلى جانب عدد من الإعلاميين أن الصحف قد رفعت الراية الحمراء إيذاناً بقرب حدوث أزمة اقتصادية لكن المجتمع والحكومة والشركات الخاصة لم تعر أخبارها الاهتمام الكاف ، فالمراجع للإصدارات الاقتصادية الإعلامية وقتئذ سيكتشف انتقا...
	وفى دراسة حالة بإيرلندا حول دور وسائل الإعلام فى نشر سياسات التقشف المالية عقب الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 ، قام الباحث بتحليل مضمون 431 افتتاحية ومقال رأى وعناوين رئيسية بثلاث صحف قومية مؤثرة خلال الفترة من 2008 وحتى 2012 ، وتوصل إلى انحياز 8...
	وفى أسبانيا قام بيرالتا عام 2011 بتحليل مضمون كمى وكيفى للخطاب الصحفى فى مقالات الرأى والافتتاحية والصفحة الرئيسية والقسم الاقتصادى بالنسخة المطبوعة والإلكترونية للصحيفة القومية "البلد El Pais " خلال الفترة من 2006 وحتى 2009 كدراسة حالة ، وتوصل الباحث...
	أما ليفا سوتو Leiva Soto فقد قام بإجراء دراسة حول تغطية وسائل الإعلام لأخبار الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثير ذلك على سمعة الكيانات والشركات المحلية ، من خلال التحليل الانحدارى لمحتوى وول ستريت جورنال وفاينانشال تايمز والإيكونومست  من 2007 وحتى 2010 ...
	وبالانتقال لسلوفينيا نجد الدراسة الكمية والكيفية لفوبك وآخرون Vobek el alلتحليل مضمون المواقع الإخبارية لأربع مؤسسات إعلامية قومية بواقع 1604 خبر لرصد كيفية تعامل وسائل الإعلام مع الأزمة العالمية خلال الفترة من 2008 وحتى 2013 . وقد كشفت النتائج عن فشل...
	وفى ليتوانيا قامت سيبالسكينى  بالتحليل الدلالى (السياق ، المفاهيم ، المجاز)  للموضوعات التى تناولت الأزمة الاقتصادية العالمية من جانب الحزب الحاكم والمعارض على الموقع الالكترونى  ووسائل الإعلام بالتطبيق على إحدى الصحف القومية الرائدة ذات معدلات التوزي...
	ولم تقتصر تلك النوعية من الدراسات على الدول الأروبية فحسب ، بل ظهرت دراسات فى بلاد أخرى خارج المنطقة الأوربية لبحث تغطية وسائل الإعلام لأخبار الأزمة الاقتصادية العالمية ، فعلى سبيل المثال جاءت دراسة مارسيللى Mercille لاستكشاف ملامح التغطية الإعلامية ا...
	وفيما يتعلق بكولومبيا فقد توصل تابوردا (Taborda) فى دراسته الخاصة بتحليل المضمون الاقتصادى لسعر الصرف فى المقالات والأخبار والافتتاحيات فى عدد من الصحف الوطنية مثل Portafolio, El Tiempoومجلة Cambio  خلال الفترة من 1992 وحتى 2009 ، وقد توصل الباحث إلى ...
	وتتفق النتيجة السابقة مع ما توصلا إليه هيتسرونى وشافير Hetsroni &Sheaffer عام 2013 عند تقييهم لنغمة الرسائل الاقتصادية التليفزيونية أثناء فترة الانتعاش الاقتصادى ، من خلال تحليل مضمون البرامج الخبرية وغير الخبرية التى تناولت موضوعات اقتصادية بإجمالى 1...
	أما فى استراليا فقد ركز موراى Murray فى دراسته النقدية على اللغة التى استخدمها السياسيون خلال الأزمة الاقتصادية العالمية لعامى 2007 – 2008 التى وردت فى الحوارات التليفزيونية والمناظرات البرلمانية والتقارير الصحفية والصحفات الإلكترونية الرسمية ، وقد حد...
	وعلى صعيد الولايات المتحدة الأمريكية فقد توصل تيدسكو وسانشيز Tedesco & Sanchez عام 2009 إلى أن وسائل الإعلام الوطنية قدمت تغطية واسعة للعديد من الموضوعات الاقتصادية أثناء الأزمة العالمية مثل العجز فى موازين التجارة الخارجية والتراكم الصينى لسندات الحك...
	1- مناقشة القيمة الحقيقية لأسعار السلع بدلاً من الاكتفاء بالإعلان عن قيمتها العددية فقط
	2- الربط بين الأسواق المختلفة من حيث العرض والطلب
	3- التكهن بسعر الفوائد المتوقعة ونمو الاحتياطى النقدى
	وعلى مستوى الأسواق المحلية يمكن لوسائل الإعلام إمداد العمال وأصحاب العمل بالمعلومات الخاصة بالأجور والرواتب فى الصناعات والأسواق المختلفة ، وكذلك التعرف على باقة الخدمات التى يمكن أن تقدم للعمال نظير التحاقهم بالمؤسسة ، الأمر الذى من شأنه أن يساعد الأ...
	وانتهى الباحثان إلى أن وسائل الإعلام تخدع المواطن على المستوى الاقتصادى فى أحيان كثيرة من خلال تحولها من رصد الأحداث وتحليلها وتفسيرها إلى حشد المصادر للدفاع عن وجهة نظر الحكومة أو تبرير قرار مسؤول ، أو تجاهل تغطية حدث ما بغرض المساهمة فى استبعاده من ...
	وبالمملكة العربية السعودية أجرى المدنى دراسة ميدانية على عينة عمدية من رجال الأعمال كشريحة من النخبة الاقتصادية بجدة  ليتعرف على اتجاهاتهم نحو معالجة المواقع الصحفية السعودية على شبكة الإنترنت للأزمة المالية العالمية ، وتوصل إلى أن 65%من إجمالى العينة...
	أما فى الكويت فقد توصل نواف العتيبى من خلال رصد وتحليل المادة الخبرية الاقتصادية بالصحف الكويتية إلى أن معظم الأخبار جاءت محايدة فى التوجه نحو الأشخاص والشركات ، لكنها فى الوقت ذاته لايمكنها توقع الأحداث المستقبلية الخاصة بتقلبات سوق المال ، كما أنها ...
	وفى مصر توصل عفيفى إلى أن الصحف القومية ممثلة فى الأهرام والأهالى ومايو تأثرت بشكل كبير توجيهات النظام السياسى فى تناولها لقضايا الانفتاح الاقتصادى (السيد عفيفى ، 1997) 33F  ، ويتسق ذلك مع نتائج دراسة الصفتى لمعالجة الصحف الحزبية لقضية الإصلاح الاقتصا...
	تساؤلات الدراسة
	 ما تقييم الخبراء الأكادييمين فى مجال الإعلام للأداء الحالى للبرامج الاقتصادية بالتليفزيون المصرى الحكومى من حيث الشكل والمضمون ؟
	 ما أبعاد الدور الذى يتعين على البرامج الاقتصادية بالتليفزيون المصرى القيام به فى ظل الأزمة من وجهة نظر النخبة الأكاديمية ؟
	 ما مدى نجاح البرامج الاقتصادية التليفزيونية فى القيام بدور فعال قبل وأثناء وبعد الأزمة وفقاً لرؤية النخبة الأكاديمية؟
	 ما مقترحات الخبراء الأكاديميين فى مجال الإعلام لتطوير الأداء المستقبلى للبرامج الاقتصادية بالتليفزيون المصرى؟
	منهج الدراسة :
	اعتمدت الدراسة الحالية على منهج المسح بالعينة بشقه الكيفى من خلال تصميم دليل لإجراء عدد من المقابلات المتعمقة ، يحتوى على عدد من الأسئلة الفرعية التى تعكس تساؤلات الدراسة الأساسية . وقد اشتمل الدليل على الاسئلة التالية :
	- ما مدى متابعتكم للبرامج الاقتصادية بالتليفزيون المصرى  ، وما أهم البرامج التى تقومون بمتابعتها ؟
	- كيف تقيمون البرامج التليفزيونية المصرية الاقتصادية من الناحية الشكلية (القالب البرامجى ، الديكور ، نوعية الضيوف ، المواد البصرية المعينة ، اللغة المستخدمة ، مقدم البرنامج ، طبيعة الجمهور المستهدف ، الإبهار فى التكنيك والاخراج، التواصل مع الجماهير ور...
	- كيف تقيمون البرامج التليفزيونية المصرية الاقتصادية من ناحية المضمون (نوعية القضايا التى يتم تناولها ، طبيعة الموضوعات ، طريقة التناول والطرح ، حجم وكم وعمق وحداثة المعلومات المرتبطة بالقضية ، الخلفية التفسيرية للأحداث ، توقيت التناول ، البساطة فى ال...
	- ما مدى التزام بالبرامج الاقتصادية التليفزيونية بالمعايير المهنية للأداء من حيث (الشفافية – الموضوعية – النسب للمصادر – تنوع المصادر – الدقة – التوازن – الشمول ؟
	- فى رأيكم ما دور البرامج التليفزيونية الاقتصادية بشكل عام ؟ وفى إدارة الأزمات الاقتصادية بشكل خاص ؟
	- إلى أي درجة (من 10) نجحت البرامج الاقتصادية التليفزيونية المصرية في تفسير وشرح المضامين الاقتصادية ، والمصطلحات ، والقرارات ذات البعد الاقتصادى للمواطن الغير متخصص ، الربط بين الاخبار الاقتصادية والحياة اليومية للمواطن العادى ؟
	- إلى أى درجة ( من 10) نجحت فى تقديم المعلومات عن الأزمة الاقتصادية المصرية (قبل – أثناء – بعد) ؟
	- إلى أى درجة ( من 10 ) نجحت البرامج الاقتصادية التليفزيونية المصرية فى تقديم حلول للأزمة الاقتصادية المصرية وارشادات للعلاج ؟
	- ما مدى رضاك عن أداء البرامج التليفزيونية الاقتصادية المصرية بشكل عام ؟
	- ما أهم نواحي القصور في الموضوعات المتعلقة بإدارة الأزمة الاقتصادية المصرية  من وجهة نظركم ؟
	- ما مقترحاتكم  لتطوير موضوعات البرامج الاقتصادية التليفزيونية والمتعلقة بالأزمة المالية المحلية ؟
	مجتمع وعينة الدراسة
	يتمثل مجتمع الدراسة بالأساس فى النخبة الأكاديمية بمجال الإعلام من أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة إضافة إلى كليتى الإعلام بجامعة الأزهر والأهرام الكندية ممن يتعرضون للبرامج الاقتصادية فى قنوات التليفزيون المصرية الحكومية سواء الوطنية أو...
	نتائج الدراسة :
	يمكن استعراض نتائج الدراسة الكيفية من خلال الأبعاد الأربعة الرئيسة التالية :
	أولاً – تقييم الأكاديميين للأداء الحالى للبرامج الاقتصادية بالتليفزيون المصرى من حيث الشكل والمضمون  :
	جاءت معظم آراء الأكاديميين لتؤكد عدم متابعتهم للبرامج الاقتصادية بالتليفزيون المصرى بشكل منتظم ، بينما أوضح عدد منهم عدم مشاهدته لها على الإطلاق أو التعرض بمحض الصدفة ، ويعود ذلك من وجهة نظرهم لعدد من الأسباب إما تتعلق بمستوى الأداء سواء من حيث الشكل ...
	ويوضح د. المرسى : "من خلال متابعتى للتليفزيون المصرى لا أجده يقدم برنامجاً اقتصادياً متكاملاً على النحو المطلوب ، ففى الماضى على سبيل المثال كان القائمون على التليفزيون يحرصون على تقديم عدد من البرامج التى تقتصر فقط على تغطية موضوعات وطرح مناقشات اقتص...
	وتتمثل أهم أسباب عزوف الأكاديميين عن متابعة البرامج الاقتصادية بشكل منتظم فى انخفاض مستوى الأداء سواء من حيث الشكل أو المضمون فيما يلى : فيما يتعلق بالشكل نجد أن القوالب البرامجية الاقتصادية  تقليدية إلى حد كبير ، تعتمد بالأساس على الحوارات بين المذيع...
	وفيما يتعلق بنوعية الضيوف فإن "للمعدين أجندة أو قائمة مصادر ثابتة من الخبراء والمتخصصين ، ودائماً متكررين ، ومن ثم لا يعبرون عن اتجاهات سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة ، فتأتى البرامج مصطنعة ، تفتقرللحيوية المطلوبة  ، الأمر الذى يسهم فى انصارف النخب...
	ويرتبط ما سبق ارتباطاً وثيقاً بانخفاض أداء القائم بالاتصال ومدى تخصصه وكفاءته ، إذ تؤكد د. عبد الرؤوف و د. عبد الحميد على أن : "المذيع يقاطع الضيف كثيراً كى يحجب بعض المعلومات التى لا يريد أن يطرحها على الشاشة تحقيقاً لمصالح شخصية "46F  ، ومن ثم فإن "...
	ويمكن إيعاز ذلك لما أوضحه د. فهمى من أن : "الإعلام أصبح يفتقرللمهنية والوعى، ويؤسفنى أن عدداً كبيراًمن الأفراد دخلوامجال الإعلام مؤخراً لأن ليس لديهم مهنة أخرى، أى من باب الارتزاق، مما أدى إلى عدم التخصصية في الحوار ،وظهورأزمة حقيقية فى المهنية"51F . ...
	ويضيف د. عبد الغفار أنه "على مستوى البرامج الدراسية ، ليس لدينا مذيع متخصص ، بل مذيع عام ،  وبالتالى حتى عندما يطرح مجموعة اسئلة فإنه يلتزم بما قدمه له فريق الإعداد ، وحتى وإن اجتهد من واقع ثقافته العامة ، فهو غير مدرك لحجم وطبيعة المشكلة الاقتصادية  ...
	وبالإضافة لما سبق نجد أن توظيف المعينات البصرية يمثل أحد أهم الجوانب الشكلية التى من شأنها التأثير على انخفاض المتابعة للبرامج الاقتصادية ، إذ اتفق عدد من الأكاديميين على أن معظم البرامج الاقتصادية تأتى "خالية بشكل كبير من الاستخدامات البسيطة للأشكال ...
	وبينما يرى البعض أن الفقرة الاقتصادية فى النشرة الإخبارية تمثل استثناءاً من ذلك لأنهم " يوظفون عوامل الجذب فى هذه الفقرة بالنشرة من حيث استخدام الجرافيك والرسوم والاحصاءات بشكل جيد "57F .ومن ثم فإن " الرسوم البيانية يبذل بها  جهداً طيباً ، مما يميز تل...
	أما من حيث المضمون فتأتى طبيعة الموضوعات  جافة تتسم بـ :"النمطية وعدم التجديد والقدم" 60F ، فتميل دائماً لمناقشة السياسات الاقتصادية للدولة والمشروعات التى تتبناها بأسلوب تفاؤلى أحادى الاتجاه ، وتركز فى اسلوب المعالجة على رؤية الحكومة وخطتها الإيجابية...
	ويتفق الرأى السابق مع ما أشارت له د. فهمى من أن :" طبيعة المشكلات الاقتصادية التى يتم طرحها وتناولها معظمها موضوعات للطبقة العليا وللنخبةUpper class،فبالأمس على سبيل المثال كانت المذيعة لميس الحديدى تطرح فى برنامجهاهنا العاصمة مدته ساعة ونصف موضوعاً خ...
	كذلك نجد أن أسلوب المعالجة يأتى فى معظم الأحوال فقيراً وتقليدياً إلى حد كبير على الرغم من أهمية القضايا المطروحة  ، إذ " يفتقر الأسلوب للتشويق فى عرض المادة ، ويميل فى أحيان كثيرة للتهويل فى الإنجازات التى لا يشعر بها المواطن العادى"65F . وتتفق د. عبد...
	كذلك يسيطر الطابع النخبوى على طريقة الطرح ، إذ "تخاطب البرامج الاقتصادية الطبقة العليا فقط ، ولا يستطيع أن يخاطب الطبقة العريضة من الشعب ، على الرغم من أنها تمثل جمهوره الأساسى "68F .  ويرى د. عبد الغفار أن:" الخطاب النخبوى السائد يحمل فى طياته التعال...
	ويرتبط أسلوب المعالجة بطبيعة المصطلحات المستخدمة فى البرامج الاقتصادية ، إذ اتفق معظم الأكاديميين على أنها تميل للتعقيد دون التبسيط ، مما يصعب فهمها على المواطن العادى؛ فتوضح د. الشال أن:"  بالنسبة لفقرة البورصة فى نشرة التاسعة يمكننى أحياناً فهمها ، ...
	ويتفق ذلك مع رأى د. عبد الغفار الذى أشار إلى أن : "عدم القدرة على تبسيط الموضوعات لرجل الشارع أحد أهم أسباب انخفاض المتابعة ، فعلى سبيل المثال عندما اذكر فى الرسالة الإعلامية انخفاض أو ارتفاع مؤشر البورصة أو داو جونز لا يجد ذلك أى صدى لدى المتلقى العا...
	أما عن استخدام الأرقام وتوفير البيانات والمعلومات فيعد قليلاً للغاية ، بل أنه أحياناً يحدث " تضارب فى الأرقام والبيانات التى يتم عرضها ، وهذه سمة لابد من الالتفات لها ومحاولة الاستقصاء بشأنها ، وهنا يبرز دور الإعلام فى البحث والتقصى76F ". كذلك فإن نس...
	ثانياً - أبعاد الدور الذى يتعين على البرامج الاقتصادية التليفزيونية القيام به فى ظل الأزمة من وجهة نظر النخبة الأكاديمية :
	أشار عدد من الأكاديميين لعدد المعايير والقواعد التى ينبغى على البرامج الاقتصادية بالتليفزيون الحكومى القيام بها خلال الأزمات  بشكل عام ، مثل " ضرورة تناول الأزمة من جميع الجوانب سواء الإيجابية والسلبية بطريقة محنكة وموضوعية ، وتحرى الصدق ، والشفافية ا...
	بينما ركز فريق آخر على ارتباط دور الإعلام بالدولة ، إذ أوضحت د. عقل " ضرورة بيان حجم الدعم الذى تقدمه الدولة ، فالمواطن بالخارج على سبيل المثال  يدفع ضرائب باهظة ويشعربالمقابل ، أما المواطن فى مصر فإنه لا يلمس حجم الخدمات التى تقدمها له الدولة ، مما ي...
	وحدد فريق ثالث عدداً من الأدوار الرئيسة التى تقع على عاتق التليفزيون المصرى سواء قبل أو أثناء أو بعد الأزمة . فترى د. الشال أن :" يتعين أولاً تحديد مفهوم الأزمة الاقتصادية ، فعندما لا تستطيع الدولة على سبيل المثال أن توفر للشباب الحياة الكريمة ، ومعظم...
	وتتفق د. الحديدى مع ما سبق وتشير إلى " ضرورة قيام التليفزيون بإعلام المواطنين بحدوث الأزمة، ومتابعة تطوراتها ، فعلى سبيل المثال يقول وزيرالتموين إن هناك منافذ بيع متوفرة للسلع بالأسعار الأساسية ، لابد وأن يذهب الفريق الإعلامى لتصوير هذه المنافذ والتحق...
	ويفسر د. غالى دور الإعلام بشكل عام عند إدارة الأزمة  فى نقاط محددة ، تتمثل فيما يلى "المفترض أن وسائل الإعلام جزء من إدارة الأزمة ، فالمفترض أن يراقب البيئة والمجتمع ويتابع الأحداث ، وأن يكون لدى الإعلاميين قرون استشعار ، فقبل ما تحدث الأزمة وتقع الكو...
	ثالثاً – تقييم مدى نجاح البرامج الاقتصادية التليفزيونية فى القيام بدور فعال قبل وأثناء وبعد الأزمة المصرية وفقاً لرؤية النخبة الأكاديمية :
	لم يستطع التليفزيون المصرى ببرامجه وفقراته الاقتصادية أن يوظف الدور الإعلامى بشكل جيد أثناء الأزمات ، ومن ثم لم يقم بما يتعين عليه من مهام ومسئوليات متوقعة ، الأمر الذى أدى لإجماع الأكاديميين على أن الأداء الحالى ضعيف ودون المستوى ، بل وصل الأمر أحيان...
	قبل الأزمة :
	1- الإنكار : فتوضح د. الحديدى أنه : "يتعين على إعلامنا الوطنى فى المقام الأول أن يعترف بالأزمات لأن   إعلامنا للأسف غير مدرك لحدوث الأزمة ، أوكنوع من التعليمات الغير مكتوبة ، التى تدعو لعدم التعرض لمثل هذه الموضوعات، وترك المشاهدين يعيشون فى عالم التل...
	2- إثارة وافتعال الأزمة: فبدلاً من أن يقوم الإعلام بالتمهيد للأزمة يساهم فى تضخيمها ، إذ يوضح د. عبد الغفار "على سبيل المثال كان العنوان الرئيسى بالصفحة الأولى والبنط الأحمر العريض لإحدى الجرائد المصرية الخاصة أول أمس (توقعات بارتفاعات جنونية فى الأسع...
	أثناء الأزمة :
	3- موسمية التناول:    بحيث يتم التركيز على الأحداث والقضايا الاقتصادية فى وقت محدد ثم تجاهلها فى وقت آخر ، الأمر الذى يعرقل جهود الاستدامة ويؤثر سلباً على إمكانية التغيير ، فيشير د. المرسى إلى أن  " التليفزيون قام بدور إيجابى من خلال تغطية وافية ومكثف...
	4- إتباع سياسة التهوين والتبرير:  "فطوال الوقت يحاول إعلامنا أن يبرر وجود الأزمة ، ولكنه لا يحاول شرح أسبابها أو العوامل التى أدت إليها . إن فكرة التبرير تجعل البرامج بدلاً من أن تتحول لوسيلة من وسائل الحل أو المساعدة فى الحل أو تقديم التصور الموضوعى ...
	5- غياب الصبغة العلمية : "فالإعلام الاقتصادى أحد اسباب التشوش فى المعرفة نتيجة لإخفاء الحقائق وتعتيم الأمور ، فعندما يتناول الإعلام على سبيل المثال الحديث عن أزمة السكر أوالخبر بشكل تشوبه العمومة وعدم الدقة والافتقار للأحصاءات والأرقام التى تعكس حجم ا...
	6- توارى الاقتصاد لصالح السياسة : ولعل ذلك يفسر نظرة القائم بالاتصال للموضوعات الاقتصادية؛ فتوضح د عقل أن "المساحة المخصصة حالياً للبرامج والفقرات الاقتصادية ضعيفة ومحدودة خاصة فى التليفزيون المصرى ، مقارنة بالقنوات الفضائية التى تفرد لذلك مساحات أكبر...
	7- تهميش المواطن: يغيب رجل الشارع عن البرامج الاقتصادية بشكل ملحوظ ، وتوضح د. فهمى أنه " حتى عندما يستعينون بالمواطن لعمل حوار فى الشارع  Vox pop فإن دوره يقتصر فقط على طرح المشكلة  أو رفع الشكوى ، دون اعطاؤه الفرصة للمساهمة فى وضع حلول أو رؤية لها ، ...
	8- بعد الإعلام عن دوائر صنع القرار:  فحتى عندما يشارك الإعلام بشكل إيجابى فى وضع تصور لحل الأزمة لا تأخذه الجهات التنفيذية موضع الجد . توضح د. فهمى أنه "حتى فى حالة نجاح التليفزيون المصرى فى استضافة خبراء اقتصاديين حقيقيين مثل ليقدمواً حلولاً واقعية ل...
	9-  بطء الاستجابة للأزمة :يفتقد التليفزيون المصرى لإنشاء وحدة خاصة بمواجهة الأزمات على أسس علمية ، ويوضح د. عبد الغفار أن "لإدارة الأزمة جهة رسمية ممثلة فى مكاتب العلاقات العامة والإعلام فى الوزارات المختلفة. يظهر أمامنا اليوم تحدياًجديداً يتعلق بعنصر...
	بعد الأزمة:
	10- غياب الرؤية المستقبلية : ترتبط جميع العوامل السابقة بغياب الرؤية والرسالة فى الوقت الحالى ، وهى مسئولية لا يتحملها الإعلام فقط ، بل تتحملها الدولة ككل ، فتوضح د. فهمى أن "وسائل الإعلام لم  تخطئ بمفردها لأن الدولة ذاتها ليست لديها رؤية واضحة بخصوص ...
	رابعاً –الخلاصة و مقترحات الخبراء الأكاديميين لتطوير الأداء المستقبلى للبرامج الاقتصادية بالتليفزيون المصرى :
	حدد الأكاديميون عدداً من المقترحات التى من شأنها رفع كفاءة وأداء البرامج الاقتصادية بالتليفزيون المصرى ، وتتمثل هذه النقاط فيما يلى :
	1- تبسيط المادة العلمية المقدمة  : "فالموضوعات الاقتصادية بطبيعتها معقدة وتحتاج لمهنية عالية فى الطرح وخبراء يحللون المادة المقدمة ويطرحونها بأسلوب سلس وواضح يصل للمواطن البسيط"110F .
	2- ربط الاقتصاد بحياة المواطن : من خلال التركيز على المدخل الإنسانى فى العرض وكذلك "ربط المعطيات العالمية بالمحلية ، وتحويل الأرقام والمؤشرات جامدة إلى حالة من الحيوية والواقع المعاش حتى تشعر الناس به"111F .
	3- التحديث فى القوالب الفنية للبرامج الاقتصادية : "تقديم المزيد من التقارير الحية من قلب الشارع ، ووجود شرح كاف للمصطلحات ، وعمل مقابلات وحوارات مع المواطن ، وتحديث المؤشرات الاقتصادية والعملات وتقديمها فى شريط الأخبار أولاً بأول"112F . إضافة إلى " إن...
	4- تحرى الموضوعية والتوازن فى الطرح : " الشفافية والوضوح والصدق والتحقق من المعلومة ونسبها إلى المصدر وعدم تزييف الواقع  ، بحيث يقوم الإعلام بدور المراقب فى حالة استضافة المسئوليين لضمان المحاسبة والشفافية وحق الرد"114F . كذلك "الحرص على التنوع فى الم...
	5- إعادة تأهيل وتدريب القائم بالاتصال :  "بحيث يتم بناء قاعدة بشرية تضم معدين متخصصين ومحاورين قادرين على تبسيط المعلومة ، من خلال الجمع بين الخبرة الأكاديمية و المهارات الإعلامية التى تيسر معالجة مثل هذه المناقشات أو القضايا"116F .
	6- فتح قنوات تواصل دائمة بين وسائل الإعلام من جانب والجماهيرمن جانب آخر.
	7- تطويع الاستفادة بالتطور التكنولوجى الحديث فى عرض المحتوى : من خلال "الاهتمام بالعنصر البصرى والجوانب الآخراجية والعرض"117F .
	8- التركيز على تقديم الحملات الإعلامية : بطريقة هادفة جذابة وغير مباشرة ، " تمكن الدولة من طرح طرق للوقاية بحيث تعالج الأزمة من الجذور وتوعى المواطنين بسبل الترشيد والاستهلاك وتفادى الأزمة قبل الحدوث"118F .
	9- توظيف العنصر البصرى المصاحب للمادة : بحيث "تعكس الدلالة والمفهوم"119F ، وكذلك “الاهتمام بتطويرتكنيك الإخراج واستخدام الكاميرا والجرافيكس ، والجرافيكس التخيلي Virtual Graphics 3D ، كل هذه الأدوات الحديثة التى من شأنها تبسيط المعلومة وجذب المشاهد بشك...
	10- تنويع الموضوعات الاقتصادية المطروحة والاهتمام بالقضايا النوعية : التى تخص قطاعات اقتصادية هامة مثل الفلاحين والعمال ،  “والحرص على آخذ آرائهم فى المشكلة والحل"121F .
	11- وضع خطة  شاملة لتغطية الموضوعات الاقتصادية إعلامياً : بحيث "لا يقتصر تواجدها على مجرد تغطية أحداث أو انتظار قرار ، ولكن لابد أن يكون هناك رؤية شاملة للتغطية على مدى فترة زمنية طويلة تسمح بمشاركة المواطن والاستماع لرؤية وتشجيعه على الاستثمار"122F ....
	12-  تطبيق التوجه العالمى نحو التخصص بالبرامج الأكاديمية : من خلال "طرح دبلوم مهنى متخصص يسمح بتأهيل وإعداد الخريجين والإعلاميين الممارسين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخلفياتهم فى المجال الاقتصادى"124F .
	ومن ثم يتضح لنا أن النتائج السابقة تسفر عن وجود نقاط مشتركة يعانى منها الإعلام بشكل عام عند تصديه لمعالجة الأزمات الاقتصادية على المستوى العالمى ، إلى جانب عدد من العوامل التى تتسم بالخصوصية للدول النامية ومنها مصر ، فعلى سبيل جاء تحيز الإعلام فى تناو...
	ولذا فإنه يقع على كاهل البرامج الاقتصادية بالتليفزيون الحكومى مسؤوليات كبرى تستلزم تضافر الجهود وضمان تحقيق مستوى متميز من الاحتراف والانضباط الذاتى والمحاسبة والإحساس بالمسئولية الاجتماعية ،  فى ظل ضمان إتاحة المعلومات ووضع ضوابط مهنية وأخلاقية وتطوي...

